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१० नाटक दीपः । २६
११ ॄाने योगानः । १३४
१२ ॄानेआानः । ९०
१३ ॄाने अतैानः । १०५
१४ ॄाने िवानः । ६५
१५ ॄाने िवषयानः । ३५

तिववकेोनाम - ूथमः पिरदेः ।
नमः ौीशरानगुपादाजुन े ।
सिवलासमहामोहमाहमासकैकम ण े ॥ १॥
तादाुहसवेािनम लचतेसाम ।्
सखुबोधाय त िववकेोऽयं िवधीयत े ॥ २॥
शशा दयो वेा विैचाागरे पथृक ् ।
ततोिवभा तिंवदैा िभते ॥ ३॥
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तथा ऽेऽ वे ु न िरं जागरे िरम ।्
तदेोऽतयोः सिंवदकेपा न िभते ॥ ४॥
सुोित सौषुतमोबोधो भवेिृतः ।
सा चावबुिवषयावबुं तदा ततः ॥ ५॥
सबोधोिवषयािो न बोधाबोधवत ।्
एवं ानऽयऽेकेा सिंविनारे ॥ ६॥
मासाायगुकषे ु गतागेनकेधा ।
नोदिेत नामेकेा सिंवदषेा यंू भा ॥ ७॥
इयमाा परानः परूमेादं यतः ।
मा न भवुं िह भयूासिमित ूमेानीते ॥ ८॥
तमेााथ मऽ नवैमाथ मािन ।
अतरमने परमानतानः ॥ ९॥
इं सिरान आा युा तथािवधम ।्
परं ॄ तयोैं ौुषेपूिदँयते ॥ १०॥
अभान े न परं ूमे भान े न िवषयहृा ।
अतोभानऽेभाताऽसौ परमानतानः ॥ ११॥
अतेवृग म पऽुायन शवत ।्
भानऽेभान ं भान ूितबने युते ॥ १२॥
ूितबोऽि भातीित वहाराहविुन ।
तं िनर िव तोादनमुते ॥ १३॥
त हतेःु समानािभहारः पऽुिनौतुौ ।
इहानािदरिववै ामोहकैिनबनम ॥् १४॥
िचदानमयॄूितिबसमिता ।
तमोरजःसगणुा ूकृितििवधा च सा ॥ १५॥
सशुािवशिुां मायाऽिवे च त े मत े ।
मायािबोवशीकृ तां ाव ईरः ॥ १६॥
अिवावशगिैचादनकेधा ।
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सा कारणशरीरं ााऽािभमानवान ॥् १७॥
तमः ूधानूकृतेोगायेराया ।
िवयवनतजेोऽ ु भवुोभतूािन जिरे ॥ १८॥
साशंःै पिभषेां बमाीियपकम ।्
ौोऽगिरसनयाणाामपुजायते ॥ १९॥
तरैःकरणं सववृ िभदेने तिधा ।
मनोिवमशपं ािुः ाियािका ॥ २०॥
रजऽशःै पिभषेां बमामियािण त ु ।
वाािणपादपायपूािभधानािन जिरे ॥ २१॥
तःै सवः सिहतःै ूाणोविृभदेा पधा ।
ूाणोऽपानः समानोदानानौ च ते पनुः ॥ २२॥
बिुकमियूाणपकैम नसा िधया ।
शरीरं सदशिभः सूं तिमुते ॥ २३॥
ूाऽािभमानने तजैसं ूपते ।
िहरयगभ तामीशयो िसमिता ॥ २४॥
समिरीशः सवषां ातादावदेनात ।्
तदभावातोऽे त ु केिसंया ॥ २५॥
तोगाय पनुभयभोगायतनजन े ।
पीकरोित भगवाकंे िवयदािदकम ॥् २६॥
िधा िवधाय चकैैकं चतधुा  ूथमं पनुः ।
तेरितीयाशंयैजना प ते ॥ २७॥
तरैडऽ भवुनभोयभोगाौयोवः ।
िहरयगभ ः लेूऽिहेे वैानरो भवते ।्
तजैसा िवतां याता दवे ितय रादयः ॥ २८॥
ते परादिश नः ूबोधिवविज ताः ॥ २९॥
कुव त े कम  भोगाय कम कत ु च भुत े ।
नां कीटा इवावता दावता रमाश ु त े ।
ोजो जनो ज लभे नवै िनवृ ितम ॥् ३०॥
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समपिरपाका े कणािनिधनोृताः ।
ूा तीरतायां िवौाि यथासखुम ॥् ३१॥
उपदशेमवावैमाचाया दिशनः ।
पकोषिववकेेन लभे िनवृ ितं पराम ॥् ३२॥
अं ूाणो मनो बिुरानिेत प ते ।
कोषारैावतृः ाा िवृा ससंिृतं ोजते ॥् ३३॥
ाीकृतभतूोो दहेः लूोऽ संकः ।
िले त ु राजसःै ूाणःै ूाणः कमियःै सह ॥ ३४॥
सािकैधियःै साकं िवमषा ा मनोमयः ।
तरैवे साकं िवानमयोधीिन यािका ॥ ३५॥
कारणे समानमयोमोदािदविृिभः ।
तोषै ु तादाादाा तयो भवते ॥् ३६॥
अयितरकेाां पकोष िववकेतः ।
ाानं तत उृ परं ॄ ूपते ॥ ३७॥
अभान ेलूदहे े यानमानः ।
सोऽयो ितरकेानऽेानवभासनम ॥् ३८॥
िलभान े सषुुौ ादानो भानमयः ।
ितरके ु तान े िलाभानमुते ॥ ३९॥
तिवकेाििवाः ःु कोषाः ूाणमनोिधयः ।
त े िह तऽ गणुावाभदेमाऽाथृृताः ॥ ४०॥
सषुुभान े भान ु समाधावानोऽयः ।
ितरकेाभान े सषुुनवभासनम ॥् ४१॥
यथामुािदषीकैवमाा युा समृुतः ।
शरीरिऽतयाीरःै परं ॄवै जायत े ॥ ४२॥
परापरानोरवें युा सािवतकैता ।
तमािदवाःै सा भागागने लते ॥ ४३॥
जगतो यपादान ं मायामादाय तामसीम ।्
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िनिमं शुसां तामुत े ॄ तिरा ॥ ४४॥
यदा मिलनसां तां कामकमा िदिषतम ।्
आदे तरं ॄ ं पदने तदोते ॥ ४५॥
िऽतयीमिप तां मुा पररिवरोिधनीम ।्
अखडं सिदानं महावाने लते ॥ ४६॥
सोऽयिमािदवाषे ु िवरोधािददयोः ।
ागने भागयोरके आौयो लते यथा ॥ ४७॥
मायािवे िवहायवैमपुाधी परजीवयोः ।
अखडं सिदानं परं ॄवै लते ॥ ४८॥
सिवक ले लादवतुा ।
िनिव क लं न ं न च सिव ॥ ४९॥
िवको िनिव क सिवक वा भवते ।्
आेाहितरऽानवााौयादयः ॥ ५०॥
इदं गणुिबयाजाितिसवषु ु ।
समने प सवमतेिदतीताम ॥् ५१॥
िवकतदभावाामसंृाविुन ।
िवकितलसााुकिताः ॥ ५२॥
इं वाैदथा नसुानं ौवणं भवते ।्
युा सािवतानसुानं मननु तत ॥् ५३॥
ताां िनिव िचिकऽेथ चतेसःािपत यत ।्
एकतानमतेि िनिदासनमुते ॥ ५४॥
ातृान े पिर बमायेकैगोचरम ।्
िनवा तदीपविं समािधरिभधीयते ॥ ५५॥
वृयु तदानीमाता अागोचराः ।
रणादनमुीये िुत समिुतात ॥् ५६॥
वृीनामनवुिृु ूयाथमादिप ।
अासकृदाससंारः सिचरावते ॥् ५७॥
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यथा दीपो िनवात इािदिभरनकेधा ।
भगवािनममवेाथ मज ुनाय पयत ॥् ५८॥
अनादािवह ससंारे सिताः कम कोटयः ।
अनने िवलयं याि शुो धम िववध त े ॥ ५९॥
धममघेिममं ूाः समािधं योगिवमाः ।
वष षे यतो धमा मतृधाराः सहॐशः ॥ ६०॥
अमनुा वासनाजाले िनःशषें ूिवलािपत े ।
समलूोिूलते पुयपापाे कम  सये ॥ ६१॥
वामूितबं सारोावभािसत े ।
करामलकवोधमपरों ूसयूत े ॥ ६२॥
परों ॄिवान ं शां दिेशकपवू कम ।्
बिुपवू कृतं पाप ं कृं दहित विवत ॥् ६३॥
अपरोािवानं शां दिेशकपवू कम ।्
ससंारकारणाानतमसडभारः ॥ ६४॥
इं तिववकंे िवधाय िविधवनः समाधाय ।
िवगिलतससंिृतबः ूाोित पारं पदं नरो न िहरात ॥् ६५॥
इित तिववकेः समाः ॥ १॥

भतूिववकेोनाम- ितीयः पिरदेः ।
सदतैं ौतुं यभतूिववकेतः ।
बोुं शं ततो भतूपकं ूिविवते ॥ १॥
शश परसौ गो भतूगणुा इमे ।
एकििऽचतःु पगणुा ोमािदष ुबमात ॥् २॥
ूितिनिव यो वायौ वीसीित शनम ।्
अनुाशीतसंश वो भगुभुगुुिनः ।
उः शः ूभा पं जले बु बु िनः ।
शीताशः शुपं रसो माधयु मीिरतम ।्
भमूौ कडकडाशः कािठं श इते ।
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नीलािदकं िचऽपं मधरुाािदको रसः ।
सरुभीतरगौ ौ गणुाः सिवविेचताः ॥ ३॥
ौोऽं िुष िजा याणं चिेयपकम ।्
कणा िदगोलकं तािदमाहकं बमात ।्
सौााया नमुये ं तायो धावेिहम ुखम ॥् ४॥
कदािचििहत े कण ौयूत े श आरः ।
ूाणवायौ जाठराौ जलपानऽेभणे ।
ााे ाराः शा मीलन े चारं तमः ।
उारे रसगौ चेाणामारमहः ॥ ५॥
पोादानगमनिवसगा नकाः िबयाः ।
कृिषवािणसवेााः पभवि िह ॥ ६॥
वाािणपादपायपूरैैियाजिनः ।
मखुािदगोलकेाे तमियपकम ॥् ७॥
मनो दशिेयां गोलके ितम ।्
ताःकरणं बाेातािनिेयःै ॥ ८॥
अेथा िप तेतेणुदोषिवचारकम ।्
सं रजमा गणुा िविबयते िह तःै ॥ ९॥
वरैायं ािरौदाय िमााः ससवाः ।
कामबोधौ लोभयािवाा रजसोिताः ।
आलॅािताा िवकारामसोिताः ॥ १०॥
सािकैः पुयिनिः पापौि राजसःै ।
तामसनैभयं िक ु वथृायःुपणं भवते ।्
अऽाहयी कतवें लोकविितः ॥ ११॥
शािदयेुष ु भौितकमितुटम ।्
अादाविप तायिुामवधाय ताम ॥् १२॥
एकादशिेययै ुा शाणेावगते ।
याविंिचवदेतेिददं शोिदतं जगत ॥् १३॥
इदं सव परुा सृरेकेमवेितीयकम ।्
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सदवेासीामप े नाािमाणवे चः ॥ १४॥
वृ गतो भदेः पऽपुफलािदिभः ।
वृाराजातीयो िवजातीयः िशलािदतः ॥ १५॥
तथा सनुो भदेऽयं ूां िनवाय त े ।
ऐावधारणतैूितषधेिैिभः बमात ॥् १६॥
सतो नावयवाः शंादशंािनपणात ।्
नामप े न त अशंौ तयोरानुवात ॥् १७॥
नामपोववै सिृािृतः परुा ।
न तयोवािरंशं यथा िवयत ॥् १८॥
सदरं सजातीयं न वलैयवज नात ।्
नामपोपािधभदें िवना नवै सतो िभदा ॥ १९॥
िवजातीयमस ु न खीित गते ।
नाातः ूितयोिगं िवजातीयािदा कुतः ॥ २०॥
एकमवेाितीयं सिमऽ त ु केचन ।
िवला असदवेदें परुासीिदवणयन ॥् २१॥
माौ यथाऽािण िवलािन तथाऽ धीः ।
अखडकैरसं ौुा िनःूचारा िबभेतः ॥ २२॥
गौडाचाया  िनिव के समाधावयोिगनाम ।्
साकारानिनानामं भयमिूचरे ॥ २३॥
अशयोगो नामषै द श ः सव योिगिभः ।
योिगनो िबित ादभये भयदिश नः ॥ २४॥
भगवूपादा शुतकपटूनमनू ।्
आमा िमकााानिचऽेिदािन ॥ २५॥
अना ौिुतं मौा िदमे बौपिनः ।
आपिेदरे िनराममनमुानकैचशुः ॥ २६॥
शूमासीिदित ॄषू े सोगं वा सदाताम ।्
शू न त ु तुमभुयं ाह ततः ॥ २७॥
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न युमसा सयू नािप चासौ तमोमयः ।
सयोिव रोिधामासीथं वद ॥ २८॥
िवयदादनेा मप े मायया सित किते ।
शू नामप े च तथा चेीतां िचरम ॥् २९॥
सतोऽिप नामप े े किते चेदा वद ।
कुऽिेत िनरिधानो न ॅमः िचदीते ॥ ३०॥
सदासीिदित शाथ भदे े गैुयमापतते ।्
अभदेे पनुिः ावैं लोके तथेणात ॥् ३१॥
कत ं कुत े वां ॄतू े धाय  धारणम ।्
इािदवासनािवं ूासीिदतीरणम ॥् ३२॥
कालाभावे परुेिुः कालवासनयायतुम ।्
िशं ूवे तनेाऽ ितीयं न िह शंते ॥ ३३॥
चों वा पिरहारो वा िबयतां तैभाषया ।
अतैभाषया चों नाि नािप तरम ॥् ३४॥
अतििमतगीरं न तजेो न तमतम ।्
अनामनिभं सिंिचदविशते ॥ ३५॥
नन ु भूािदकं मा भूरमाव नाशतः ।
कथं त े िवयतोऽसं बिुमारोहतीित चते ॥् ३६॥
अं िनज गोम यथा त े बिुमािौतम ।्
तथवै सिराकाशं कुतो नाौयते मितम ॥् ३७॥
िनज गोम ं चेकाशतमसी िवना ।
 ं िकंच त े प े न ूं िवय ॥ ३८॥
सु िसािभिन ितरैनभुयूत े ।
तू ितौ न शूं शूबुे ु वज नात ॥् ३९॥
सिुरिप चेाि माूभतः ।
िनम नसािााऽं सगुमं नणृाम ॥् ४०॥
मनोजृनरािहे यथा साी िनराकुलः ।
मायाजृणतः पवू सथवै िनराकुलम ॥् ४१॥
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िना काय गा शिमा यािशिवत ।्
न िह शि िचैिुत े कारयतः परुा ॥ ४२॥
न सुसतः शिन  िह वःे शिता ।
सिलणताया ुशेः िकं तमुताम ॥् ४३॥
शूिमित चें मायाकाय िमतीिरतम ।्
नशूं नािप साािमहेताम ॥् ४४॥
नासदासीो सदासीदान िकभूमः ।
सोगामसः सं न तिषधेनात ॥् ४५॥
अतएव ितीयं शूविह गयते ।
न लोके चऽैतोजिवतं गयते पथृक ् ॥ ४६॥
शािधे जीिवतं चेध त े तऽ विृकृत ।्
न शिः िकु ताय युकृािदकं तथा ।
सवथा शिमाऽ न पथृगणना िचत ।्
शिकाय त ु नवैाि ितीयं शंत े कथम ॥् ४७॥
न कृॄविृः सा शिः िककेदशेभाक ् ।
घटशिय था भमूौ िधमृवे वत त े ॥ ४८॥
पादोऽ िवा भतूािन िऽपादि यं ूभः ।
इकेदशेविृं मायाया वदित ौिुतः ॥ ४९॥
िवाहिमदं कृमकेाशंने ितो जगत ।्
इित कृोज ुनायाह जगतकेदशेताम ॥् ५०॥
सभिूमं सव तो वृा अितशालुम ।्
िवकारावित  चाऽाि ौिुतसऽूकृतोव चः ॥ ५१॥
िनरंशऽेशंमारो कृऽशे विेत पृतः ।
ताषयोरं ॄतू े ौिुतः ौोतिुहतिैषणी ॥ ५२॥
समािौता शिः कयेित िविबयाः ।
वणा िभिगतािभौ िचऽं नानािवधं यथा ॥ ५३॥
आो िवकार आकाशः सोऽवकाशभावान ।्
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आकाशोऽीित समाकाशऽेनगुित ॥ ५४॥
एकभावं समाकाशो िभावकः ।
नावकाशः सित ोि स चषैोऽिप यं ितम ॥् ५५॥
या ूितिनो गणुो नासौ सतीते ।
ोि ौ सनी तने सदकंे िगणुं िवयत ॥् ५६॥
या शिः कयेोम सा सोोरिभताम ।्
आपा धमधिम ं यनेावकयते ॥् ५७॥
सतो ोममापं ोः सा ुलौिककाः ।
तािककाावगि मायाया उिचतं िह तत ॥् ५८॥
यथा वत त े त तथां भाित मानतः ।
अथां ॅमणेिेत ायोऽयं सव लौिककः ॥ ५९॥
एवं ौिुतिवचारााथा वु भासते ।
िवचारणे िवपयित ततितां िवयत ॥् ६०॥
िभ े िवयती शभदेाुे भदेतः ।
वाािदनवुृं स त ुोमिेत भदेधीः ॥ ६१॥
सिधकविृािम  ोु धम ता ।
िधया सतः पथृारे ॄिूह ोम िकमाकम ॥् ६२॥
अवकाशाकं तदेसिदित िचताम ।्
िभं सतोऽस निेत वि चेाहितव ॥ ६३॥
भातीित चेात ु नाम भषूणं माियक तत ।्
यदसासमानिा गजािदवत ॥् ६४॥
जाितो दिेहदहेौ गणुिे यथा पथृक ् ।
िवयतोथवैा ु पाथ ं कोऽऽ िवयः ॥ ६५॥
बुोऽिप भदेो नो िचे िनिढं याित चेदा ।
अनकैााशंयाा भावोऽ ते वद ॥ ६६॥
अूमो भव ानादाऽेििवचेनम ।्
कु ूमाणयिुां ततो ढतमो भवते ॥् ६७॥
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ानाानािुतोऽिप ढे भदे िवयतोः ।
न कदािचियं सु िछिव च ॥ ६८॥
 भाित सदा ोम िनोेखपवू कम ।्
सिप िवभा िनिँछिपरुःसरम ॥् ६९॥
वासनायां िववृायां िवयवािदनम ।्
साऽाबोधयंु च ा िवयते बधुः ॥ ७०॥
एवमाकाशिमाे से च वािसत े ।
ायनेानने वाादःे सु ूिविवताम ॥् ७१॥
सुकेदशेा माया तऽकैदशेगम ।्
िवयऽाकेदशेगतो वाय ु ूकितः ॥ ७२॥
शोषश गितवगो वायधुमा  इम े मताः ।
ऽयः भावाः सायाोां य े तऽेिप वायगुाः ॥ ७३॥
वायरुीित सावः सतो वायौ पथृृत े ।
िनपता मायाभावो ोमगो िनः ॥ ७४॥
सतोऽनवुिृः सव ऽ ोो निेत परुोिदतम ।्
ोमानवुिृरधनुा कथं नाहतं वचः ॥ ७५॥
िछिानवुिृनतीित पवूिरधनुा ियम ।्
शानवुिृरवेोा वचसो ाहितः कुतः ॥ ७६॥
नन ु सपुाथ ादसं चेदा कथम ।्
अमायावषैादमायामयतािप नो ॥ ७७॥
िनपतवैाऽ माया ूयोिजका ।
सा शिकाय योुा ाभिेदनोः ॥ ७८॥
सदसिववके ूतुािचताम ।्
असतोऽवारो भदे आां तियाऽ िकम ॥् ७९॥
सुॄ िशऽशोवायिुम ा यथा िवयत ।्
वासिया िचरं वायोिम ां मतं जते ॥् ८०॥
िचयेिमवें मतो नूवित नम ।्
ॄाडावरणेषेां नूािधकिवचारणा ॥ ८१॥
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वायोद शाशंतोनूोविवा यौ ूकितः ।
परुाणों तारतं दशाशंभैू तपके ॥ ८२॥
विूकाशाा पवूा नगुितरऽ च ।
अि विः सिनः शवाशवानिप ॥ ८३॥
सयाोमवाशंयै ुािेन जो गणुः ।
पं तऽ सतः सवमुा िविवताम ॥् ८४॥
सतो िवविेचत े वौ िमाे सित वािसत े ।
आपो दशाशंतो नूाः किता इित िचयते ॥् ८५॥
सापोऽमःू शूताः सशबदशसयंतुाः ।
पवोऽधमा नवुृा ीयो रसो गणुः ॥ ८६॥
सतो िवविेचताु तिाे च वािसत े ।
भिूमद शाशंतो नूा कितािित िचयते ॥् ८७॥
अि भूशूााः शश पकौ ।
रस परतो नजैो गः सा िविवताम ॥् ८८॥
पथृृतायां सायां भिूमिम ाविशते ।
भमूदे शाशंतो नू ं ॄाडं भिूममगम ॥् ८९॥
ॄाडमे िति भवुनािन चतदु श ।
भवुनषे ु वसषे ु ूािणदहेा यथायथम ॥् ९०॥
ॄाडलोकदहेषे ु सिुन पथृृत े ।
असोऽडादयो भा ु तानऽेपीह का ितः ॥ ९१॥
भतूभौितकमायानामसमऽेवािसते ।
सतैिमषेा धीिव पयित न िचत ॥् ९२॥
सदतैाथृतू े तै े भूािदिपिण ।
तदथ िबया लोके यथा ा तथवै सा ॥ ९३॥
सांकाणादबौाजै गदेो यथा यथा ।
उेतऽेनकेयुा भवषे तथा तथा ॥ ९४॥
अवातं सदतैं िनःशकैंरवािदिभः ।
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एवं का ितराकं ततैमवजानताम ॥् ९५॥
तैावा सिुता चदेतैा धीः िरा भवते ।्
यै ताः पमुानषे जीवु इतीय त े ॥ ९६॥
एषा ॄाी िितः पाथ  ननैां ूा िवमुित ।
िाामकालेऽिप ॄिनवा णमृित ॥ ९७॥
सदतैऽेनतृतै े यदोऽैवीणम ।्
ताकालदेबिुरवे न चतेरः ॥ ९८॥
याकालः ूाण िवयोगो ु ूिसितः ।
तिालेऽिप न ॅागे तायाः पनुरागमः ॥ ९९॥
नीरोग उपिवो वा णो वा िवठिुव ।
मिूतो वा जदेषे ूाणाािन सव था ॥ १००॥
िदन े िदन ेसुोरधीत े िवतृऽेयम ।्
परेनुा नधीतः ािवा न नँयित ॥ १०१॥
ूमाणोािदता िवा ूमाणं ूबलं िवना ।
न नँयित न वदेााबलं मानमीते ॥ १०२॥
तादेासिंसं सदतैं न बाते ।
अकालेऽतो भतूिववकेािवृ ितः िता ॥ १०३॥
इित भतूिववकेनाम ितीयः पिरदेः ॥ २॥

पकोषिववकेोनाम - ततृीयः पिरदेः ।
गहुािहतं ॄ यकोष िववकेतः ।
बोुं शं ततः कोषपकं ूिविवते ॥ १॥
दहेादरः ूाणः ूाणादरं मनः ।
ततः कता  ततो भोा गहुा सयें पररा ॥ २॥
िपतभृुाजाीया ातोऽनेवै वध त े ।
दहेः सोऽमयो नाा ूाो तदभावतः ॥ ३॥
पवू जसे त सादयेथम ।्
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भािवजसम न भुीतहे सिंचतम ॥् ४॥
पणू दहेे बलं याणां यः ूवत कः ।
वायःु ूाणमयो नासावाा चतैवज नात ॥् ५॥
अहां ममतां दहेे गहृादौ च करोित यः ।
कामावया ॅाो नासावाा मनोमयः ॥ ६॥
लीना सुौ वपबुध े ायुादानखामगा ।
िचायोपतेधीना ा िवानमयशभाक ्॥ ७॥
कतृ करणाां िविबयतेािरियम ।्
िवानमनसी अबिहतै े पररम ॥् ८॥
कािचदम ुखा विृरानूितिबभाक ् ।
पुयभोग े भोगशाौ िनिापणे लीयते ॥ ९॥
कादािचतो नाा ादानमयोऽयम ।्
िबभतूो य आनआासौ सवदा ितःे ॥ १०॥
नन ु दहेमपुब िनिानावषु ु ।
माभदूामु न किदनभुयूत े ॥ ११॥
बाढं िनिादयः सवऽनभुयूे न चतेरः ।
तथातेऽेनभुयूे यने तं को िनवारयते ॥् १२॥
यमवेानभुिूतािते नानभुाता ।
ातृानाराभावादयेो न सया ॥ १३॥
माधयुा िदभावानामऽ गणुािप णाम ।्
िंदप णापेा नो न चाादप कम ॥् १४॥
अप कारारािहेषेां तभावता ।
माभूथानभुां बोधाा त ु न हीयत े ॥ १५॥
यंोितभ वषे परुोऽाभासतऽेिखलात ।्
तमवे भामिेत तासा भासते जगत ॥् १६॥
यनेदें जानत े सव तं केनाने जानताम ।्
िवातारं केन िवां वे े त ु साधनम ॥् १७॥
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स विे वें तव नााि विेदता ।
िविदतािविदताां तथृबोधपकम ॥् १८॥
बोधऽेनभुवो य न कथचंन जायते ।
तं कथं बोधयेां लों नरसमाकृितम ॥् १९॥
िजा मऽेि न वेिुलाय ै केवलं यथा ।
न बुते मया बोधो बो इित ताषी ॥ २०॥
यििि लोके बोधपेणे ।
योधमाऽं तेवें धीॄ िनयः ॥ २१॥
पकोषपिराग े सािबोधावशषेतः ।
पं स एव ां त घ टम ॥् २२॥
अि तावयं नाम िववादािवषयतः ।
ििप िववादेितवाऽ को भवते ॥् २३॥
ासु न किैचिोचते िवॅमं िवना ।
अतएव ौिुतबा धं ॄतू े चासवािदनः ॥ २४॥
असिेत चेदे यमवे भवदेसन ।्
अतोऽ माभूें सपुयेताम ॥् २५॥
कीहित चेृदेीा नाि तऽ िह ।
यदनीगता तपं िविनिन ु॥ २६॥
अाणां िवषयीरोागुते ।
िवषयो नािवषयः ाापरोता ॥ २७॥
अवेोऽपरोोऽतः ूकाशो भवयम ।्
सं ानमनं चेीह ॄलणम ॥् २८॥
सं बाधरािहं जगाधकैसािणः ।
बाधः िकंसािको ॄिूह न सािक इते ॥ २९॥
अपनीतषे ु मतूष ु मतू िशते िवयत ।्
शषे ु बािधतेे िशते यदवे तत ॥् ३०॥
सवबाध े न िकंिचे िकंिचत त्दवे तत ।्
भाषा एवाऽ िभे िनबा धं तावदि िह ॥ ३१॥
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अत एव ौिुतबा ं बािधा शषेयदः ।
स एष निेत नेाेताविृपतः ॥ ३२॥
इदं पं त ु याव तंु शतऽेिखलम ।्
अशो िनदं पः स आा बाधविज तः ॥ ३३॥
िसं ॄिण सं ानं त ु परुोिदतम ।्
यमवेानभुिूतािदािदवचनःै ुटम ॥् ३४॥
न ािपाशेतोऽो िनाािप कालतः ।
न वतुोऽिप सवा ादानं ॄिण िऽधा ॥ ३५॥
दशेकालावनूां किता मायया ।
न दषेािदकृतोऽोऽि ॄानं ुटतः ॥ ३६॥
सं ानमनं य तु त तत ।्
ईरुजीवमपुािधयकितम ॥् ३७॥
शिरैरी कािचवविुनयािमका ।
आनमयमार गढूा सवष ु वषु ु॥ ३८॥
वधुमा  िनयरंे शा नवै यदा तदा ।
अोधमसाकंया िवते जग ॥ ३९॥
िचायावशेतः शितेनवे िवभाित सा ।
तपुािधसयंोगावैेरतां ोजते ॥् ४०॥
कोषोपािधिववायां याित ॄवै जीवताम ।्
िपता िपतामहकैः पऽुपौऽौ यथा ूित ॥ ४१॥
पऽुादरेिववायां न िपता न िपतामहः ।
तशेो नािप जीवः शिकोषािववणे ॥ ४२॥
य एवं ॄ वदेषै ॄवै भवित यम ।्
ॄणो नाि जातः पनुरषे न जायते ॥ ४३॥
इित पकोषोिववकेोनाम ततृीयः पिरदेः ॥ ३॥
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तैिववकेो नाम - चतथु ः पिरदेः ।
ईरणेािप जीवने सृं तै ं ूपते ।
िववकेे सित जीवने हयेो बः ुटीभवते ॥् १॥
मायां त ु ूकृितं िवााियनं त ु महेरम ।्
स मायी सजृतीाः तेातर शािखनः ॥ २॥
आा वा इदममऽेभू ऐत सजृा इित ।
सनेासजृोका एतािनित बृचाः ॥ ३॥
खवंािजलोषदहेाः बमादमी ।
सतूा ॄणादतेादानोऽिखलाः ॥ ४॥
ब ामहमवेातः ूजाययेिेत कामतः ।
तपाऽसजृव जगिदाह तिैिरः ॥ ५॥
इदमम े सदवेासीाय तदैत ।
तजेोऽवाडजादीिन ससजित च सामगाः ॥ ६॥
िवुिला यथा वजेा यऽेरतथा ।
िविवधािडा भावा इाथव िणकी ौिुतः ॥ ७॥
जगदाकृतं पवू मासीािबयतऽेधनुा ।
ँयाां नामपाां िवराडािदष ु त े ुटाः ।
िवराणाननु रो गावः खरााजावयथा ।
िपपीिलकाविधिमित वाजसनिेयनः ॥ ८॥
कृा पारं जवैं दहेे ूािवशदीरः ।
इित ताः ौतुयः ूा जीवं ूाणधारणात ॥् ९॥
चतैं यदिधान ं िलदहे यः पनुः ।
िचाया िलदहेा तघंोजीव उते ॥ १०॥
माहेरी त ु या माया ता िनमा णशिवत ।्
िवते मोहशि तं जीवं मोहयसौ ॥ ११॥
मोहादनीशतां ूा मो वपिुष शोचित ।
ईशसृिमदं तैं सव मंु समासतः ॥ १२॥
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साॄाणे तैं जीवसृं ूपितम ।्
अािन सानने कम णाजनयिता ॥ १३॥
मा नामकंे दवेा े े पां चतथु कम ।्
अिऽतयमााथ मानां िविनयोजनम ॥् १४॥
ोीािदकं दशपणू मासौ ीरं तथा मनः ।
वााणिेत समानामवगताम ॥् १५॥
ईशने यतेािन िनिम तािन पतः ।
तथािप ानकमा ां जीवो काषदताम ॥् १६॥
ईशकाय जीवभोयं जगाां समितम ।्
िपतजृा भतृ भोया यथा योिषथेताम ॥् १७॥
मायावृाको हीशसकंः साधनं जनौ ।
मनो वृाको जीवो सकंो भोगसाधनम ॥् १८॥
ईशिनिम तमयादौ वुकेिवध े िते ।
भोृधीविृनानााोगो बधेत े ॥ १९॥
केो मिणं ला बुो लाभतः ।
पँयवे िवरोऽऽ न ित न कुित ॥ २०॥
िूयोऽिूय उपेेाकारा मिणगायः ।
सृा जीवरैीशसृं पं साधारणं िऽष ु॥ २१॥
भाया  षुा ननाा च याता मातेनकेधा ।
ूितयोिगिधया योिषिते न पतः ॥ २२॥
नन ुानािन िभामाकारु न िभते ।
योिषपुितशयो न ो जीविनिम तः ॥ २३॥
मवैं मासंमयी योिषािचदा मनोमयी ।
मासंमा अभदेऽेिप िभतऽेऽ मनोमयी ॥ २४॥
ॅािमनोरािृतु मनोमयम ।्
जामानने मये न मनोमयतिेत चते ॥् २५॥
बाधं मान े त ु मयेने योगाािषयाकृितः ।
भावाित ककाराामयमथ  उदातः ॥ २६॥
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मषूािसं यथा ताॆं तिभं जायत े तथा ।
पादीन ्ावुिं तिभं ँयते ीवुम ॥् २७॥
को वा यथा लोको ाकारतािमयात ।्
सवा थ काीरथा कारा ूँयते ॥ २८॥
मातमुा नािभिनििन ं मयेमिेत तत ।्
मयेािभसगंतं त मयेाभं ूपते ॥ २९॥
सवें िवषयौ ौ ो घटौ मृमयधीमयौ ।
मृमयो मानमयेः ाािभाु धीमयः ॥ ३०॥
अयितरकेाां धीमयो जीवबकृत ।्
सिखुःखे िसित न यम ॥् ३१॥
असिप च बााथ ादौ बते नरः ।
समािधसिुमूा स ु सि बते ॥ ३२॥
रदशें गत े पऽु े जीववेाऽ तिता ।
िवूलकवाने मतृं मा ूरोिदित ॥ ३३॥
मतृऽेिप तिाता यामौतुायां न रोिदित ।
अतः सव जीव बकृानसं जगत ॥् ३४॥
िवानवादो बााथ वयैा ािदहिेत चते ।्
न ाकारमाधात ुं बाापिेततः ॥ ३५॥
वयैामु वा बां न वारियतमुीँमहे ।
ूयोजनमपेे न मानािनित िह िितः ॥ ३६॥
बेानसं तैं तिरोधने शाित ।
अासेोगमवेातो ॄानने िकं वद ॥ ३७॥
ताािलक तैशाावागामीजनीयः ।
ॄानं िवना न ािदित वदेािडिडमः ॥ ३८॥
अिनवृऽेपीशसृ े तै े त मषृाताम ।्
बुा ॄायं बोुं शं वैवािदना ॥ ३९॥
ूलये तिवृौ त ु गुशााभावतः ।
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िवरोिधतैाभावऽेिप न शं बोमुयम ॥् ४०॥
अबाधकं साधकं च तैमीरिनिम तम ।्
अपनतेमुशं चेाां तिते कुतः ॥ ४१॥
जीवतैं त ु शाीयमशाीयिमित िधा ।
उपाददीता शाीयमातावबोधनात ॥् ४२॥
आॄिवचारां शाीयं मानसं जगत ।्
बुे ते त हयेिमित ौुनशुासनम ॥् ४३॥
शाायधी मधेावी अ च पनुः पनुः ।
परमं ॄ िवाय उावाथोजृते ॥् ४४॥
मम मधेावी ानिवानतरः ।
पलालिमव धााथ जेमशषेतः ॥ ४५॥
तमवे धीरो िवाय ूां कुवत ॄाणः ।
नानुायाााचो िवलापनं िह तत ॥् ४६॥
तमवेकंै िवजानीत ा वाचो िवमुथ ।
येानसी ूा इााः ौतुयः ुटाः ॥ ४७॥
अशाीयमिप तैं तीों मिमित िधा ।
कामबोधािदकं तीों मनोरां तथतेरत ॥् ४८॥
उभयं तबोधाािवाय बोधिसये ।
समः समािहतं च साधनषे ु ौतुं यतः ॥ ४९॥
बोधा च तयें जीविुूिसये ।
कामािदेशबने यु न िह मुता ॥ ५०॥
जीविुिरयं मा भुाभावे हं कृती ।
तिह जािप तऽेवे गमाऽाृती भवान ॥् ५१॥
याितशयदोषणे ग हयेो यदा तदा ।
यं दोषतमाायं कामािदः िकं न हीयत े ॥ ५२॥
तं बुािप कामादीिःशषें न जहािस चते ।्
यथेाचरणं त ेामशााितलिनः ॥ ५३॥
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बुातैसत यथेाचरणं यिद ।
शनुां तशां चवै कोभदेोऽशिुचभणे ॥ ५४॥
बोधात प्रुा मनोदोषमाऽािोऽथाधनुा ।
अशषेलोकिना चेहो त े बोधवभैवम ॥् ५५॥
िवराहािदतुं मा काीिवद ्भवान ।्
सव धीदोषसंागाोकैः पू दवेवत ॥् ५६॥
काािददोषााः कामािदागहतेवः ।
ूिसा मोशाषे ु तानि सखुी भव ॥ ५७॥
तामषे कामािदम नोराे त ु का ितः ।
अशषेदोषबीजात ्ितभ गवतिेरता ॥ ५८॥
ायते िवषया ुसंः सषेपूजायत े ।
साजंायत े कामः कामाोधोऽिभजायते ।
बोधावित सोहः सोहािृतिवॅमः ।
िृतॅशंािुनाशो बिुनाशाणँयित ॥ ५९॥
शं जते ुं मनोरां िनिव कसमािधतः ।
ससुादः बमाोऽिप सिवकसमािधना ॥ ६०॥
बुतने धीदोषशूनेकैावािसना ।
दीघ ूणवमुाय  मनोरां िवजीयते ॥ ६१॥
िजते तिन व्िृशूं मनिित मकूवत ।्
एतदं विशने रामाय बधिेरतम ॥् ६२॥
ँयं नाीित बोधने मनसो ँयमाज नम ।्
सं चेदोा परा िनवा णिनवृ ितः ।
िवचािरतमलं शां िचरमुािहतं िमथः ।
सवासनाौनात े ुमं पदम ॥् ६३॥
िविते कदािचीः कम णा भोगदाियना ।
पनुः समािहता सा ादवैाासपाटवात ॥् ६४॥
िवपेो य ना ॄिवं न मते ।
ॄवैायिमित ूाम ुनयः पारदिश नः ॥ ६५॥
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दशनादशन े िहा यं केवलपतः ।
यिित स त ु ॄ न ॄिवयम ॥् ६६॥
जीवेुः परा काा जीवतैिववज नात ।्
लतऽेसावतोऽऽदेमीशतैािविेचतम ॥् ६७॥
इित तैिववकेनाम चतथु ः पिरदेः ॥ ४॥

महावािववकेोनाम - पमः पिरदेः ।
यनेेत े णोतीदं िजयित ाकरोित च ।
ाा िवजानाित तानमदुीिरतम ॥् १॥
चतमु ुखेदवेषे ु मनुागवािदष ु ।
चतैमकंे ॄातः ूान ं ॄमिप ॥ २॥
पिरपणू ः पराािहेे िवािधकािरिण ।
बुःे साितया िा ुरहिमतीय त े ॥ ३॥
तः पणू ः परााऽ ॄशने विण तः ।
अीैपरामशने ॄ भवाहम ॥् ४॥
एकमवेाितीयं सामपिवविज तम ।्
सृःे परुाधनुा तां तिदतीय त े ॥ ५॥
ौोतदुहिेयातीतं वऽ ं पदिेरतम ।्
एकता गृतऽेसीित तदैमनभुयूताम ॥् ६॥
ूकाशापरोमयिमिुतो मतम ।्
अहारािददहेाागािेत गीयते ॥ ७॥
ँयमान सव जगतमीय त े ।
ॄशने त ूकाशापकम ॥् ८॥
इित महावािववकेोनाम पमः पिरदेः ॥ ५॥
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िचऽदीपोनाम - षः पिरदेः ।
यथा िचऽपटे मवानां चतुयम ।्
परमािन िवयें तथावाचतुयम ॥् १॥
यथा धौतो घित लाितो रितः पटः ।
िचदया िम सऽूािण िवराट ्चाा तथये त े ॥ २॥
तः श ुॅ ोऽऽ धौतः ाितोऽिवलेपनात ।्
माकारलैा ितः ािितो वण परूणात ॥् ३॥
तिदया मी त ु मायावी सूसिृतः ।
सऽूाा लूसृषै िवरािडुते परः ॥ ४॥
ॄााःपय ाः ूािणनोऽऽ जडा अिप ।
उमाधमभावने वत े पटिचऽवत ॥् ५॥
िचऽािप तमनुाणां वाभासाः पथृथृक ् ।
िचऽाधारणे वणे सशा इव किताः ॥ ६॥
पथृथृिदाभासातैादिेहनाम ।्
काे जीवनामानो बधा ससंरमी ॥ ७॥
वाभासिताणा दाधारवगान ।्
वदाथा जीवससंारं िचतं िवः ॥ ८॥
िचऽ पवतादीनां वाभासो न िलते ।
सिृमिृकादीनां िचदाभासाथा न िह ॥ ९॥
ससंारः परमाथऽयं सलंः ाविुन ।
इित ॅािरिवा ाियषैा िनवत त े ॥ १०॥
आाभास जीव ससंारो नावनुः ।
इित बोधो भविेा लतऽेसौ िवचारणात ॥् ११॥
सदा िवचारयेागीवपरानः ।
जीवभावजगावबाध ेावै िशते ॥ १२॥
नाूतीितयोबा धः िक ु िमािनयः ।
नो चेषुिुमूा दौ मुतेा यतो जनः ॥ १३॥
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परमाावशषेोऽिप तिविनयः ।
न जगििृतन चेीविुन सवते ॥् १४॥
परोा चापरोिेत िवा धेा िवचारजा ।
तऽापरो िवाौ िवचारोऽयं समाते ॥ १५॥
अि ॄिेत चेदे परोानमवे तत ।्
अहं ॄिेत चेदे सााारः स उते ॥ १६॥
तााारिसथ मातं िविवते ।
यनेायं सव ससंारा एव िवमुते ॥ १७॥
कूटो ॄजीवशेािववें िचतिुव धा ।
घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाॅखे यथा ॥ १८॥
घटाविखे नीरं यऽ ूितिबितः ।
साॅनऽ-आकाशो जलाकाश-उदीय त े ॥ १९॥
महाकाश मे यघेमडलमीते ।
ूितिबतया तऽ मघेाकाशो जले ितः ॥ २०॥
मघेाशंपमदुकं तषुाराकारसिंतम ।्
तऽ खूितिबोऽयं नीरादनमुीयत े ॥ २१॥
अिधानतया दहेयाविचतेनः ।
कूटवििव कारणे ितः कूट-उते ॥ २२॥
कूटे किता बिुऽ िचत ्ू ितिबकः ।
ूाणानां धारणाीवः ससंारणे स युते ॥ २३॥
जलोा घटाकाशोयथा सव िरोिहतः ।
तथा जीवने कूटः सोऽोऽाास उते ॥ २४॥
अयं जीवो न कूटं िविवनि कदाचन ।
अनािदरिववकेोऽयं मलूािविेत गताम ॥् २५॥
िवपेाविृतपाां िधािवा ूकिता ।
न भाित नाि कूट इापादनमाविृतः ॥ २६॥
अानी िवषा पृः कूटं न ूबुत े ।
न भाित नाि कूट इित बुा वदिप ॥ २७॥
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ूकाशे कुतोऽिवा तां िवना कथमाविृतः ।
इािदतकजालािन ानभुिूतम ससौ ॥ २८॥
ानभुतूाविवास े तकानविते ।
कथं वा तािक कंमिनयमायुात ॥् २९॥
बुारोहाय तकदेपेते तथा सित ।
ानभुिूतयनसुारणे ततां मा कुतताम ॥् ३०॥
ानभुिूतरिवायामावतृौ च ूदिश ता ।
अतः कूटचतैमिवरोधीित तताम ॥् ३१॥
तिेरोिध केनएयमाविृत नभुयूताम ।्
िववके ु िवरोधीाािनिन ँयताम ॥् ३२॥
अिवावतृकूटे दहेययतुा िचितः ।
शुौ वदा िवपेाास एव िह ॥ ३३॥
इदमशं सं शिुगं  ईते ।
यं वतुा चवैं िवपे े वीतऽेगम ॥् ३४॥
नीलपृिऽकोणं यथा शुौ ितरोिहतम ।्
असानतावें कूटऽेिप ितरोिहतम ॥् ३५॥
आरोिपत ाे ं नाम यथा तथा ।
कूटािवपेनामाहिमित िनयः ॥ ३६॥
इदमशंं तः पँयन ्िमिभमते ।
तथा ं च तः पँयहिमिभमते ॥ ३७॥
इदंते िभ ेाहे तथेताम ।्
सामां च िवशषेेभुयऽािप गते ॥ ३८॥
दवेदः यं गें वी यं तथा ।
अहं यं न शोमीवें लौके ूयुते ॥ ३९॥
इदं िमदं विमित यिददं तथा ।
असौ महिमषे ुयिमिभमते ॥ ४०॥
अहाितां ं कूटे तने िकं तव ।
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यं शाथ  एवषै कूट इित मे भवते ॥् ४१॥
अवारकं िमित चदेवारणम ।्
कूटातां वुिरमवे िह तवते ॥् ४२॥
यमािेत पया यने लोके तयोः सह ।
ूयोगो नातः मां चावारकम ॥् ४३॥
घटः यं न जानातीवें ं घटािदष ु ।
अचतेनषे ु ं चेँयतामासतः ॥ ४४॥
चतेनाचतेनिभदा कूटाकृता न िह ।
िकु बिुकृताभासकृतवैेवगताम ॥् ४५॥
यथा चतेन आभासः कूटे ॅािकितः ।
अचतेनो घटािद तथा तऽवै कितः ॥ ४६॥
तदेऽेिप िमव महमािदष ु ।
सव ऽानगुत े तने तयोरातिेत चते ॥् ४७॥
तेआऽेनगुत े तदेे ततयोः ।
आं नवै सां सादये था तथा ॥ ४८॥
तदेेताे ाहे पररम ।्
ूितितया लोके ूिसनेाि सशंयः ॥ ४९॥
अतायाः ूिती यं कूट इताम ।्
तंायाः ूितयोयषेोऽहिमािन कितः ॥ ५०॥
अहंतायोभद े तदेयोिरव ।
ऽेिप मोहमापा एकं ूितपिेदरे ॥ ५१॥
तादााास एवाऽ पवूािवया कृतः ।
अिवायां िनवृायां ताय िविनवत त े ॥ ५२॥
अिवाविृततादाे िवयवै िवनँयतः ।
िवपे पं त ु ूारयमीते ॥ ५३॥
उपादान े िवनऽेिप णं काय ूतीते ।
इाािककादाकं िकं न सवते ॥् ५४॥
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तनूां िदनसंानां तैाण ईिरतः ।
ॅमासंक योयः ण इहेताम ॥् ५५॥
िवना ोदमं मान ं तवैृ था पिरकते ।
ौिुतयुनभुिूतो वदतां िक ु ःशकम ॥् ५६॥
आां ािक कैः साकं िववादः ूकृतं ॄवु े ।
ाहमोः िसमकें कूटपिरणािमनोः ॥ ५७॥
ॅाे पिडतमंाः सव लौिककतािककाः ।
अना ौिुतं मौा ेवलां यिुमािौताः ॥ ५८॥
पवूा परपरामशिवकलाऽ केचन ।
वााभासापे योजयलया ॥ ५९॥
कूटािदशरीरासघंातातां जगःु ।
लोकायताः पामरा ूाभासमािौताः ॥ ६०॥
ौौतीकत ु पे कोषममयं तथा ।
िवरोचन िसां ूमाणं ूितजिरे ॥ ६१॥
जीवािनग म े दहेमरणाऽ दशनात ।्
दहेाितिर एवाेालकायताः परे ॥ ६२॥
ूनेािभमताहं धीदहाितरिेकणम ।्
गमयिेदियाानं वीािदूयोगतः ॥ ६३॥
वागािदनािमियाणां कलहः ौिुतष ुौतुः ।
तने चतैमतेषेामां तत एव िह ॥ ६४॥
हरैयगभा ः ूाणावािदनवेमिूचरे ।
चरुालोपऽेिप ूाणसे त ु जीवित ॥ ६५॥
ूाणो जागित  सुषे ु ूाणौैािदकं ौतुम ।्
कोषः ूाणमयः सिवरणे ूपितः ॥ ६६॥
मन आा इित म उपासनपरा जनाः ।
ूाणाभोृता ा भोृं मनसतः ॥ ६७॥
मन एव मनुाणां कारणं बमोयोः ।
ौतुो मनोमयः कोषनेातेीिरतं मनः ॥ ६८॥
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िवानमािेत पर आः िणकवािदनः ।
यतोिवानमलूं मनसो गते ुटम ॥् ६९॥
अहं विृिरदं विृिरःकरणं िधा ।
िवान ंादहंविृिरदवंिृम नो भवते ॥् ७०॥
अहंूयबीजिमदवंृिेरितुटम ।्
अिविदा माानं बां वदे न त ु िचत ॥् ७१॥
णे णे जनाशावहंविृिम तौ यतः ।
िवान ं िणकं तने ूकाशं तो िमतःे ॥ ७२॥
िवानमयकोशोऽयं जीव इागमा जगःु ।
सवससंार एत जनाशसखुािदकः ॥ ७३॥
िवान ं िणकं नाा िवदुॅिनमषेवत ।्
अानपुलां मािमका जगःु ॥ ७४॥
असदवेदेिमादािवदमवे ौतुं ततः ।
ानयेाकं सव जगािूकितम ॥् ७५॥
िनरिधानिवॅारेभावादानोऽिता ।
शूािप ससािादथा नोिर ते ॥ ७६॥
अो िवानमयत आनमय आरः ।
अीवेोपल इित विैदकदशनम ॥् ७७॥
अणमु हामो वेवें तऽािप वािदनः ।
बधा िववदे िह ौिुतयिुसमाौयात ॥् ७८॥
अणुं वदरालाः सूनाडीूचारतः ।
रोः सहॐभागने तुास ु ूचरयम ॥् ७९॥
अणोरणीयानषेोऽणःु सूाूतरं िित ॥
अणुमाः ौतुयः शतशोऽथ सहॐशः ॥ ८०॥
वालामशतभाग शतधा कित च ।
भागो जीवः स िवये इित चाहपरा ौिुतः ॥ ८१॥
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िदगरा मममारापादमकम ।्
चतैािसंरेानखामौतुरेिप ॥ ८२॥
सूनाडी ूचारु सूरैवयवभै वते ।्
लूदहे हाां ककुूितमोकवत ॥् ८३॥
नूािधकशरीरषे ु ूवशेोऽिप गमागमःै ।
आाशंानां भवेने ममं सिुनितम ॥् ८४॥
सशं घटवाशो भववे तथा सित ।
कृतनाशाकृताागमयोः को वारको भवते ॥् ८५॥
तादाा महानवे नवैाणनुा िप ममः ।
आकाशववगतो िनरंशः ौिुतसमंतः ॥ ८६॥
इुा तिशषेऽेिप बधा कलहं ययःु ।
अिचिूपोऽथ िचिूपािदिचिूप इिप ॥ ८७॥
ूाभाकराािकका ूारािचदाताम ।्
आकाशवमाा शवणुिितः ॥ ८८॥
इाषेूया धमा धम सखुासखु े ।
तंारा ततैे गणुािितवदीिरताः ॥ ८९॥
आनो मनसा योग ेावशतो गणुाः ।
जायऽेथ ूलीये सषुुऽेसंयात ॥् ९०॥
िचितमातेनोऽयिमाषेूयवान ।्
ामा धम योः कता  भोा ःखािदमतः ॥ ९१॥
यथाऽ कमवशतः कादािदकं मखुािदकम ।्
तथा लोकारे दहेे कम णेािद जते ॥ ९२॥
एवं च सवगािप सवतेां गमागमौ ।
कमकाडः सममोऽऽ ूमाणिमित तऽेवदन ॥् ९३॥
आनमयकोषो यः सषुुौ पिरिशते ।
अिचआषैां पवू कोशोऽ ते गणुाः ॥ ९४॥
गढंू चतैमुे बोधाबोधपताम ।्
आनो ॄवुत े भाािेोिततृःे ॥ ९५॥
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जडो भूा तदाािमित जािृतदा ।
िवना जाानभुिूतं न कथिंचपपते ॥ ९६॥
िुरेलोप ौतुः सुौ ततयम ।्
अूकाशूकाशाामाा खोतवतुः ॥ ९७॥
िनरंशोभयां न कथिंचिटते ।
तने िचिूप एवाेाः सांा िवविेकनः ॥ ९८॥
जााशंः ूकृतेपं िवकािर िऽगणुं च तत ।्
िचतो भोगापवगा थ ूकृितः सा ूवत त े ॥ ९९॥
असायाितबे मोौ भदेामहातौ ।
बमोवाथ पवूषािमव िचिदा ॥ १००॥
महतः परमिमित ूकृितते ।
ौतुाता तदसो हीतः ुटा ॥ १०१॥
िचिधौ ूवृाया ूकृतिेह िनयामकम ।्
ईरं ॄवुत े योगाः स जीवेः परः ौतुः ॥ १०२॥
ूधानऽेपितग ुणशे इित िह ौिुतः ।
आरयके संॅ मणे या पुपािदतः ॥ १०३॥
अऽािप कलहाये वािदनः यिुिभः ।
वाािप यथाूं दाा योदाहरि िह ॥ १०४॥
ेशकमिवपाकैदाशयरैसयंतुः ।
प ुिंवशषेो भवदेीशो जीववोऽसिचत ॥् १०५॥
तथािप प ुिंवशषेाटतऽे िनयतृा ।
अवौ बमोावापततेािमहाथा ॥ १०६॥
भीषाािदवेमादावस परानः ।
ौतुं तुम ेशकमा समात ॥् १०७॥
जीवानामसाेशािद न थािप च ।
िववकेामहतः ेशकमा िद ूागदुीिरतम ॥् १०८॥
िनानूयेागणुानीश मते ।
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अस िनयृमयुिमित तािककाः ॥ १०९॥
प ुिंवशषेम गणुरैवे न चाथा ।
सकामः ससकं इािदौिुतज गौ ॥ ११०॥
िनानािदमऽे सिृरवे सदा भवते ।्
िहरयगभ  ईशोऽतो िलदहेने सयंतुः ॥ १११॥
उीथॄाणे त माहामितिवतृम ।्
िलसऽेिप जीवं ना कमा भावतः ॥ ११२॥
लूदहंे िवना िलदहेो न ािप ँयते ।
वरैाजो दहे ईशोऽतः सवतो मकािदमान ॥् ११३॥
सहॐशीषवें िह िवतिुरिप ।
ौतुिमारिनशं िवप िचकाः ॥ ११४॥
सवतः पािणपादे कृादरेिप चशेता ।
तततमु ुखो दवे एवशेो नतेरः पमुान ॥् ११५॥
पऽुाथ तमपुासीना एवमाः ूजापितः ।
ूजा असजृतेािदौिुतोदाहरमी ॥ ११६॥
िवोना भःे समूुतो वधेाः कमलजतः ।
िवरुवेशे इालके भागवता जनाः ॥ ११७॥
िशव पादावेु ं शा शतः िशवः ।
ईशो न िविुराः शवैा आगममािननः ॥ ११८॥
परुऽयं सादियत ुं िवशें सोऽपजूयत ।्
िवनायकं ूारीशं गाणपमते रताः ॥ ११९॥
एवमेपािभमाननेाथाथा ।
माथ वादकादीनािौ ूितपिेदरे ॥ १२०॥
अया िमणमार ावराशेवािदनः ।
साकवशंादःे कुलदवैदशनात ॥् १२१॥
तिनयकामने ायागमिवचािरणाम ।्
एकैव ूितपिः ााऽ ुटमुते ॥ १२२॥
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मायां त ु ूकृितं िवााियनं त ु महेरम ।्
अावयवभतूै ुां सव िमदं जगत ॥् १२३॥
इित ौुनसुारणे ायो िनण य ईरे ।
तथा सिवरोधः ाावराशेवािदनाम ॥् १२४॥
माया चयें तमोपा तापनीय े तदीरणात ।्
अनभुिूतं तऽ मान ं ूितये ौिुतः यम ॥् १२५॥
जडं मोहाकं तेनभुावयित ौिुतः ।
आबालगोपं ादानं त साॄवीत ॥् १२६॥
अिचदाघटािदनां यपं जडं िह तत ।्
यऽ कुठीभवेिुः स मोह इित लौिककाः ॥ १२७॥
इं लौिककतैवरनभुयूत े ।
यिुा िनवा ं नासदासीिदितौतुःे ॥ १२८॥
नासदासीिभाताो सदासी बाधनात ।्
िवाा ौतुं तंु त िनिनविृतः ॥ १२९॥
तुािनव चनीया च वावी चेसौ िऽधा ।
येा माया िऽिभबधःै ौौतयौिकलौिककैः ॥ १३०॥
अ समसं च जगतो दशयसौ ।
ूसारणा सकंोचाथा िचऽपटथा ॥ १३१॥
अता िह माया ादूतीतिेव ना िचितम ।्
तािप तथवै ादसाथाकृतःे ॥ १३२॥
कूटासमाानं जडने करोित सा ।
िचदाभासपणे जीवशेाविप िनम म े ॥ १३३॥
कूटमनपुाऋ करोित जगदािदकम ।्
घ टैकिवधाियां मायायां का चमृितः ॥ १३४॥
िवमदुके वावुं कािठमँमिन ।
मायाया घ टं च तः िसित नाथा ॥ १३५॥
न विे माियनं लोको यावावमृितम ।्
धे मनिस पा ु मायषैेपुशाित ॥ १३६॥
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ूसरि िह चोािन जगुवािदष ु ।
न चोदनीयं मायायां ताोकैपतः ॥ १३७॥
चोऽेिप यिद चों ाोे चोते मया ।
पिरहाय ततों न पनुः ूितचोताम ॥् १३८॥
िवयकैशरीराया मायायाोपतः ।
अेः पिरहारोऽा बिुमिः ूयतः ॥ १३९॥
मायामवे िनयेिमित चेिह िनिन ु ।
लोकूिसमायाया लणं यदीताम ॥् १४०॥
न िनपियत ुं शा िवं भासते च या ।
सा मायतेीजालादौ लोकाः सितपिेदरे ॥ १४१॥
ं भाित जगदेमशं तिपणम ।्
मायामयं जगादीापपाततः ॥ १४२॥
िनपियतमुार े िनिखलरैिप पिडतःै ।
अानं परुतषेां भाित कास ुकासिुचत ॥् १४३॥
दहेिेयादयो भावा वीयणोािदताः कथम ।्
कथं वा तऽ चतैिमेु ते िकमुरम ॥् १४४॥
वीय षै भावेथं तििदतं या ।
अयितरकेौ यौ भौ तौ थ वीय तः ॥ १४५॥
न जानािम िकमतेिदे शरणं तव ।
अत एव महोऽाः ूवदीजालताम ॥् १४६॥
एताििमवेजालमपरं यभ वासितम ्
रतेतेित हमकपदं ूोूतनानारम ।्
पया यणे िशशुयौवनजरारोगरैनकैेवृ तम ्
पँयि णोित िजयित तथा गथागित ॥ १४७॥
दहेवटधानादौ सिुवचाया वलोताम ।्
 धाना कुऽ वा वृाायिेत िनिन ु॥ १४८॥
िनाविभमान ं य े दधत े तािककादयः ।
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हष िमौािदिभे त ु खडनादौ सिुशिताः ॥ १४९॥
अिचाः ख ये भावा न तांक ष ु योजयते ।्
अिचरचनापं मनसािप जग ॥ १५०॥
अिचरचनाशिबीजं मायिेत िनिन ु ।
मायाबीजं तदवेकंै सषुुावनभुयूत े ॥ १५१॥
जामजगऽ लीनं बीज इव िुमः ।
तादशषेजगतो वासनाऽ सिंताः ॥ १५२॥
या बिुवासनाास ु चतैं ूितिबित ।
मघेाकाशवदिदाभासोऽनमुीयताम ॥् १५३॥
साभासमवे तीजं धीपणे ूरोहित ।
अतो बुौ िचदाभासो िवं ूितभासते ॥ १५४॥
मायाभासने जीवशेौ करोतीित ौतुौ ौतुम ।्
मघेाकाशजलाकाशािवव तौ सुवितौ ॥ १५५॥
मघेवत त े माया मघेिततषुारवत ।्
धीवासनािदाभासषुारखवितः ॥ १५६॥
मायाधीनिदाभासः ौतुौ मायी महेरः ।
अया मी च सवो जगोिनः स एव िह ॥ १५७॥
सौषुमानमयं ूबवैं ौिुतज गौ ।
एष सवर इित सोऽयं वदेो ईरः ॥ १५८॥
सवािदके त नवै िवूितपताम ।्
ौौताथ ािवताायायां सव सवात ॥् १५९॥
अयं यजृते िवं तदथियत ुं पमुान ।्
न कोऽिप शनेायं सवर इित ईिरतः ॥ १६०॥
अशषेूािणबुीनां वासनाऽ सिंताः ।
तािभः बोडीकृतं सव तने सव  ईिरतः ॥ १६१॥
वासनानां परोावं न हीते ।
सव बिुष ु ता वासनानमुीयताम ॥् १६२॥
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िवानमयमुषे ु कोषेऽ चवै िह ।
अिमयित तनेाया िमतां ोजते ॥् १६३॥
बुौ ितारोऽािधयानी धीवपःु ।
िधयमयमयतीवें वदेने घोिषतम ॥् १६४॥
तःु पटे ितो यपादानतया तथा ।
सवपादानपावऽायमवितः ॥ १६५॥
पटादारुोरशंरुारः ।
आर िवौािय ऽासावनमुीयताम ॥् १६६॥
िारकाणां दश नऽेयमारः ।
न वीते ततो यिुौिुतामवे िनण यः ॥ १६७॥
पटपणे संानाटोवपयु था ।
सव पणे संानावम वपुथा ॥ १६८॥
तोः सकंोचिवारचलनादौ पटथा ।
अवँयमवे भवित न ातं पटे मनाक ् ॥ १६९॥
तथाया यं यऽ यया वासनया यथा ।
िवबीयते तथावँयं भववे न सशंयः ॥ १७०॥
ईरः सवभतूानां शेऽेज ुन ! ितित ।
ॅामयवभतूािन याढािन मायया ॥ १७१॥
सवभतूािन िवानमयाे दय े िताः ।
तपादानभतूशेऽ िविबयते ख ॥ १७२॥
दहेािदपरं यं तदारोहोऽिभमािनता ।
िविहतूितिसषे ु ूविृॅ मणं भवते ॥् १७३॥
िवानमयपणे तविृपतः ।
शशेो िविबयते मायया ॅामणं िह तत ॥् १७४॥
अयमयतीुा यमवेाथ ः ौतुौ ौतुः ।
पिृथािदष ु सव ऽ ायोऽयं योतां िधया ॥ १७५॥
जानािम धम न च मे ूविृ-
जा नाधम न च मे िनविृः ।
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केनािप दवेने िद ितने
यथा िनयुोऽि तथा करोिम ॥ १७६॥

नाथ ः पुषकारणेेवें मा शंतां यतः ।
ईशः पुषकार पणेािप िववत त े ॥ १७७॥
ईबोधनेेर ूविृमव वाय ताम ।्
तथापीश बोधने ाासधीजिनः ॥ १७८॥
तावता मिुिराः ौतुयः तृयथा ।
ौिुततृी ममवैा े इपीरभािषतम ॥् १७९॥
आाया भीितहतेुं भीषाािदित िह ौतुम ।्
सवरमतेादया िमतः पथृक ्॥ १८०॥
एत वा अर ूशासन इित ौिुतः ।
अः ूिवः शाायं जनानािमित च ौिुतः ॥ १८१॥
जगोिनभ वदेषे ूभवायकृतः ।
आिवभा वितरोभावावुिूलयौ मतौ ॥ १८२॥
आिवभा वयित ििलीनं सकलं जगत ।्
ूािणकमवशादषे पटो यसािरतः ॥ १८३॥
पनुिरोभावयित ावेािखलं जगत ।्
ूािणकमयवशाकंोिचतपटो यथा ॥ १८४॥
रािऽघॐौ सिुबोधावुीलनिनमीलन े ।
तूभावमनोराे इव सिृलयािवमौ ॥ १८५॥
आिवभा वितरोभावशिमने हतेनुा ।
आरपिरणामािदचोानां नाऽ सवः ॥ १८६॥
अचतेनानां हतेःु ाााशंनेेरथा ।
िचदाभासाशंतषे जीवानां कारणं भवते ॥् १८७॥
तमः ूधानः ऽेाणां िचधानािदानाम ।्
परः कारणतामिेत भावनाानकमिभः ॥ १८८॥
इित वाित ककारणे जडचतेनहतेतुा ।
परमान एवोा नेरिेत चेण ु ॥ १८९॥
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अोाासमऽािप जीवकूटयोिरव ।
ईरॄणोः िसं कृा ॄतू े सरुेरः ॥ १९०॥
सं ानमनं य तामिुताः ।
खं वािजलोषदहेाः इित ौिुतः ॥ १९१॥
आपातितऽ ॄणो भाित हतेतुा ।
हतेो सता तादोाास इते ॥ १९२॥
अोाासपोऽसाविलः पटो यथा ।
घितनेकैतामिेत ताकैतागंतः ॥ १९३॥
मघेाकाशमहाकाशौ िविवते े न पामरःै ।
तएशयोरैं पँयापातदिश नः ॥ १९४॥
उपबमािदिभिलैाय  िवचारणात ।्
असं ॄ मायावी सजृषे महेरः ॥ १९५॥
सं ानमनं चेपुबोपसंतः ।
यतो वाचो िनवत े इसिनण यः ॥ १९६॥
मायी सजृित िवं सिंनऽ मायया ।
अ इपरा ॄतू े ौिुतनेेरः सजृते ॥् १९७॥
आनमय ईशोऽयं ब ािमवैत ।
िहरयगभ पोऽभूिुः ो यथा भवते ॥् १९८॥
बमणे यगुपषैा सिृया यथाौिुत ।
ििवधौिुतसावाििवधदशनात ॥् १९९॥
सऽूाा सूदहेाः सवजीवघनाकः ।
सवा हंमानधािराियाानािदशिमान ॥् २००॥
ूषू े वा ूदोष े वा मो मे तमयम ।्
लोको भाित यथा तदं जगदीते ॥ २०१॥
सवतो लाितो मा यथा ाितः पटः ।
सूाकारैथशे वपःु सव ऽ लाितम ॥् २०२॥
शं वा शाकजातं वा सव तोऽिरतं यथा ।
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कोमलं तदवेषै पलेवो जगदरः ॥ २०३॥
आतपाभातलोको वा पटो वा वण पिूरतः ।
शं वा फिलतं यदवथा वपिुव राट ्॥ २०४॥
िवपााय एष उः सेूऽिप पौष े ।
धाऽािदपय ानतेावयवान ि्वः ॥ २०५॥
ईशसऽूिवराेधोिवुिएवयः ।
िवभरैवमरैालमािरका यरासाः ॥ २०६॥
िवूिऽयिव िा गवामगृपिणः ।
अवटचतूाा यवविृहतणृादयः ॥ २०७॥
जलपाषाणमृावााकुालकादयः ।
ईराः सव  एवतै े पिूजताः फलदाियनः ॥ २०८॥
यथा यथोपासते तं फलमीयुथा तथा ।
फलोषा पकष त ु पूपजूानसुारतः ॥ २०९॥
मिुु ॄत ानादवे न चाथा ।
ूबोधं िवना नवै ं हीयत े यथा ॥ २१०॥
अितीयॄतेोऽयमिखलं जगत ।्
ईशजीवािूपणे चतेनाचतेनाकम ॥् २११॥
आनमयिवानमयावीरजीवकौ ।
मायया कितावतेौ ताां सव ूकितम ॥् २१२॥
ईणािदूवशेाा सिृरीशने किता ।
जामदािदिवमोाः ससंारो जीवकितः ॥ २१३॥
अितीयं ॄतमसं त जानते ।
जीवएशयोमा ियकयोवृ थवै कलहं ययःु ॥ २१४॥
ाा सदा तिनाननमुोदामहे वयम ।्
अनशुोचाम एवाा ॅािैव वदामहे ॥ २१५॥
तणृाच कािदयोगाा ईरॅािमािौताः ।
लोकायतािदसांाा जीविवॅािमािौताः ॥ २१६॥
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अितीयॄतं न जानि यदा तदा ।
ॅाा एवािखलाषेां  मिुः ेह वा सखुम ॥् २१७॥
उमाधमभावेषेां ादु तने िकम ।्
रािभाां न बुः ृँ यत े ख ॥ २१८॥
तामुिुिभन व मितजवशेवादयोः ।
काया  िकंत ु ॄतं िवचाय  बुतां च तत ॥् २१९॥
पवू पतया तौ चेिनयहतेतुाम ।्
ूातुोऽ ु िनम तयोन तावता वशः ॥ २२०॥
असिचिभजुवः सांोागीरः ।
योगोमोरथ शुौ तािवित चेण ु ॥ २२१॥
न तमोभावाथा विातां गतौ ।
अतैबोधनायवै सा का कािचिदते ॥ २२२॥
अनािदमायया ॅाा जीवशेौ सिुवलणौ ।
मे तदुासाय केवलं शोधनं तयोः ॥ २२३॥
अत एवाऽ ाो योयः ूागीिरतः ।
घटाकाशमहाकाशजलाकाशाॅखाकः ॥ २२४॥
जलाॅोपाधीन े त े जलाकाशाॅखे तयोः ।
आधारौ त ु घटाकाशमहाकाशौ सिुनम लौ ॥ २२५॥
एवमानिवानमयौ मायािधयोव शौ ।
तदिधानकूटॄणी त ु सिुनम ले ॥ २२६॥
एतोपयोगने सांयोगौ मतौ यिद ।
दहेोऽमयकादानेापुयेताम ॥् २२७॥
आभदेो जगमीशोऽ इित चेयम ।्
ते तैदा सांयोगवदेासमंितः ॥ २२८॥
जीवासमाऽणे कृताथ  इित चेदा ।
ॐनािदिनमाऽणेािप कृताथ ता ॥ २२९॥
यथा ॐगािदिनं ःसां तथानः ।
असं न सां जीवतोज गदीशयोः ॥ २३०॥
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अवँयं ूकृितः सं परुवेापादयेथा ।
िनयतेमीशोऽिप कोऽ मोथा सित ॥ २३१॥
अिववकेकृतः सो िनयमिेत चेदा ।
बलादापिततो मायावादः सां मतःे ॥ २३२॥
बमोवाथ मानानािमताम ।्
इित चे यतो माया वापियत ुं मा ॥ २३३॥
घ टं घटयामीित िवं िकं न पँयिस ।
वावौ बमोौ त ु ौिुतन  सहततेराम ॥् २३४॥
न िनरोधो न चोिन  बो न च साधकः ।
न ममुुनु  व ै मु इषेा परमाथ ता ॥ २३५॥
मायााया कामधनेोव ौ जीवेरावभुौ ।
यथंे िपबतां तै ं तं तैमवे िह ॥ २३६॥
कूटॄणोभदो नाममाऽात े न िह ।
घटाकाशमहाकाशौ िवयुते े न िह िचत ॥् २३७॥
यदतैं ौतुं सृःे ूादवेा चोपिर ।
मुाविप वथृा माया ॅामयिखलान ज्नान ॥् २३८॥
ये वदीमतेऽेिप ॅाऽेिवयाऽ िकम ।्
न यथा पवू मतेषेामऽ ॅारेदशनात ॥् २३९॥
ऐिहकामिुकः सवः ससंारो वावतः ।
न भाित नाि चातैिमािनिविनयः ॥ २४०॥
ानीनां िवपरीतोऽाियः सगीते ।
िनयतो बो मुोऽहं विेत मते ॥ २४१॥
नातैमपरों चे िचिूपणे भासनात ।्
अशषेणे न भातं चेतै ं िकं भासतऽेिखलम ॥् २४२॥
िदाऽणे िवभान ं त ु योरिप समं ख ।
तैिसिवदतैिसितेावता न िकम ॥् २४३॥
तैने हीनमतैं तैान े कथं िदम ।्
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िचानं िवरो तैातोऽसमे उभ े ॥ २४४॥
एवं तिह ण ु तैमसायामयतः ।
तने वावमतैं पिरशषेािभासते ॥ २४५॥
अिचरचनापं मायवै सकलं जगत ।्
इित िनि वुमतै े पिरशेताम ॥् २४६॥
पनुत वुं भाित चें तथा पनुः ।
पिरशीलय को वाऽ ूयासने ते वद ॥ २४७॥
िकयं कालिमित चेदेोऽयं तै इताम ।्
अतै े त ु न युोऽयं सवा नाथ िनवारणात ॥् २४८॥
िुपासादयो ा यथापवू मयीित चते ।्
मवाऽेहारे ँयतां निेत को वदते ॥् २४९॥
िचिूपऽेिप ूसरेन त्ादााासतो यिद ।
माासं कु िकुं िववकंे कु सवदा ॥ २५०॥
झिटास आयाित ढवासनयिेत चते ।्
आवत यिेवकंे च ढं वासियत ुं सदा ॥ २५१॥
िववकेे तैिमां यु ै विेत न मयताम ।्
अिचरचनाानभुिूतिह सािकी ॥ २५२॥
िचदिचरचना यिद त  ु नो वयम ।्
िचितं िचरचनां ॄमूो िनकारणात ॥् २५३॥
ूागभावो नानभुतूितिेन ा ततिितः ।
तै ूागभावु चतैनेानभुयूत े ॥ २५४॥
ूागभावयतुं तै ं रते िह घटािदवत ।्
तथािप रचना िचा िमा तनेेजालवत ॥् २५५॥
िचा ततोऽ िमां चानभुयूत े ।
नातैमपरों चेते ाहतं कथम ॥् २५६॥
इं ाासुाः केिचुत इतीय  ताम ।्
चावा कादःे ूबुााा दहेः कुतो वद ॥ २५७॥
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सिवचारो ना धीदोषािदित चेथा ।
असुा शााथ न ीे िवशषेतः ॥ २५८॥
यदा सव ूमुे कामा यऽे िद िौताः ।
इित ौौतं फलं ं निेत चेमवे तत ॥् २५९॥
यदा सव ूिभे दयमयिित ।
कामा मिपणे ााता वाशषेतः ॥ २६०॥
अहारिचदाानवीकीकृािववकेतः ।
इदं म े ािददं म े ािदतीाः कामशिताः ॥ २६१॥
अूवेँ य िचदाानं पथृँयह ितम ।्
इुकोिटविून न बाधो मिभदेतः ॥ २६२॥
मिभदेऽेिप साा इाः ूारदोषतः ।
बुािप पापबाादसोषो यथा तव ॥ २६३॥
अहारगतेादैहािधिदिभथा ।
वृािदजनाशवैा  िचिूपािन िकं भवते ॥् २६४॥
मिभदेारुावेिमित चे िवर ।
अयमवे मिभदेव तने कृती भवान ॥् २६५॥
नवैं जानि मढूाेोऽयं मिन चापरः ।
मितदेमाऽणे वषैं मढूबुयोः ॥ २६६॥
ूवृौ वा िनवृौ वा दहेिेयमनोिधयाम ।्
न िकंिचदिप वषैमािनिवबुयोः ॥ २६७॥
ोाौोिऽययोवदपाठापाठकृतािभदा ।
नाहारादवि भदेः सोऽयं ायोऽऽ योताम ॥् २६८॥
न िे सवृािन न िनवृािन काित ।
उदासीनवदासीन इित मििभदोते ॥ २६९॥
औदासीं िवधयें चेश थ ता तदा ।
न शा  दहेाा इित चिेोग एव सः ॥ २७०॥
तबोधं यािधं मे य े महािधयः ।
तषे ं ूाितिवशदा िकं तषेां ःशकं वद ॥ २७१॥
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भरतादरेूविृः परुाणोेित चेदा ।
जीडुितं िविौौषीन  िकं ौिुतम ॥् २७२॥
न ाहारािद स भरतााः िताः िचत ।्
कापाषाणविुसभीता उदासते ॥ २७३॥
सी िह बाते लोके िनःसः सखुमतु े ।
तने सः पिराः सवदा सखुिमता ॥ २७४॥
अाा शादयं मढूो वथाथा ।
मखूा णां िनण य ाामिा उते ॥ २७५॥
वरैायबोधोपरमाः सहायाे पररम ।्
ूायणे सह वत े िवयुे िचिचत ॥् २७६॥
हतेुपकाया िण िभाषेामसकंरः ।
यथावदवगः शााथ ू िविवता ॥ २७७॥
दोषििज हासा च पनुभगेदीनता ।
असाधारणहेाा वरैाय ऽयोऽमी ॥ २७८॥
ौवणािदऽयं तिमािववचेनम ।्
पनुम रेनदुयो बोधते े ऽयो मताः ॥ २७९॥
यमािदधिनरोध वहार संयः ।
हुाा उपरतिेरसकंर ईिरतः ॥ २८०॥
तबोधः ूधान ंाााो ूदतः ।
बोधोपकािरणावतेौ वरैायोपरमावभुौ ॥ २८१॥
ऽयोऽपाेहतपसः फलम ।्
िरतने िचिंिचदािचितबते ॥ २८२॥
वरैायोपरती पणू बोधु ूितबते ।
य त न मोोऽि पुयलोकपोबलात ॥् २८३॥
पणू बोध े तदौ ौ ूितबौ यदा तदा ।
मोो िविनितः िकु ःखं न नँयित ॥ २८४॥
ॄलोकतणृीकारो वरैायाविधम तः ।
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दहेावरादा बोधः समाते ॥ २८५॥
सिुवििृतः सीमा भवेपरम िह ।
िदशानया िविनयें तारतमवारम ॥् २८६॥
आरकमनानााुानामथाथा ।
वत नने शााथ ॅिमतं न पिडतःै ॥ २८७॥
कमा नसुारणे वत तां त े यथा तथा ।
अिविशः सवबोधः समा मिुिरित िितः ॥ २८८॥
जगिऽं चतैे पटे िचऽिमवािप तम ।्
मायया तदपेवै चतैे पिरिशताम ॥् २८९॥
िचऽदीपिममं िनं यऽेनसुधते बधुाः ।
पँयोऽिप जगिऽं त े मुि न पवू वत ॥् २९०॥
इित िचऽदीपोनाम षः पिरदेः ॥ ६॥

तिृदीपोनाम - समः पिरदेः ।
आानं चिेजानीयादयमीित पूषः ।
िकिम कामाय शरीरमनसुंरते ॥् १॥
अाः ौतुरेिभूायः सगऽ िवचाय त े ।
जीवु या तिृः सा तने िवशदायते ॥ २॥
मायाभासने जीवशेौ करोतीित ौतुतः ।
किताववे जीवशेौ ताां सव ूकितम ॥् ३॥
ईणािदूवशेाा सिृरीशने किता ।
जामदािदिवमोाः ससंारो जीवकितः ॥ ४॥
ॅमािधानभतूाा कूटासिचपःु ।
अोाासतोऽसधीजीवोऽऽ पूषः ॥ ५॥
सािधानो िवमोादौ जीवोऽिधिबयते न त ु ।
केवलो िनरिधानिवॅाःे ािसितः ॥ ६॥
अिधानाशंसयंंु ॅमाशंमवलते ।
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यदा तदाहं ससंारीवें जीवोऽितमते ॥ ७॥
ॅमाशं ितरारादिधानूधानता ।
यदा तदा िचदााहमसोऽीित बुत े ॥ ८॥
नासेऽहंकृितय ुा कथमीित चेण ु ।
एको मुो ावमुािवथ ििवधोऽहमः ॥ ९॥
अोाासपणे कूटाभासयोव पःु ।
एकीभयू भवेुऽ मढूःै ूपूत े ॥ १०॥
पथृगाभासकूटावमुौ तऽ तिवत ।्
पया यणे ूयेुऽहंशं लोके च विैदके ॥ ११॥
लौिककवहारऽेहं गामीािदके बधुः ।
िविववै िचदाभासं कूटां िववित ॥ १२॥
असोऽहं िचदााहिमित शाीयितः ।
अहंशं ूयेुयं कूटे केवले बधुः ॥ १३॥
ािनताािनत े ााभासवै न चानः ।
तथा च कथमाभासः कूटोऽीित बुताम ॥् १४॥
नायं दोषिदाभासः कूटकैभाववान ।्
आभास िमााूटावशषेणात ॥् १५॥
कूटोऽीित बोधोऽिप िमा चेिेत को वदते ।्
न िह सतयाभीं रसुप िवसप णम ॥् १६॥
ताशनेािप बोधने ससंारो िविनवत त े ।
यानुपो िह बिलिरालिकका जनाः ॥ १७॥
तादाभासपुषः सकूटो िविव तम ।्
कूटोऽीित िवातमुहतीधात ौ्िुतः ॥ १८॥
असिंदध अिवपय  बोधो दहे आनीते ।
तदऽिेत िनणतमुयिमिभधीयते ॥ १९॥
दहेाानवानं दहेाानबाधकम ।्
आवे भवे स नेिप मुते ॥ २०॥
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अयिमपरोमुते चेताम ।्
यंू काशचतैमपरों सदा यतः ॥ २१॥
परोमपरों च ानमानिमदः ।
िनापरोपऽेिप यं ाशमे यथा ॥ २२॥
नवसंातानो दशमो िवॅमादा ।
न विे दशमोऽीित वीमाणोऽिप ताव ॥ २३॥
न भाित नाि दशम इित ं दहमं तदा ।
मा वि तदानकृतमावरणं िवः ॥ २४॥
नां ममार दशम इित शोचरोिदित ।
अानकृतिवपे ं रोदनािदं िवब ुधः ॥ २५॥
न मतृो दशमोऽीित ौुावचनं तदा ।
परोने दशमं विे गा िदलोकवत ॥् २६॥
मवे दशमोऽसीित गणिया ूदिश तः ।
अपरोतया ाा वे न रोिदित ॥ २७॥
अान अविृतिवपे ििवधा ान तृयः ।
शोकापगम इते े योजनीयािदािन ॥ २८॥
ससंारासिचः सिंदाभासः कदाचन ।
यंू काशकूटं तं नवै वेयम ॥् २९॥
न भाित नाि कूट इित वि ूसतः ।
कता  भोाहमीित िवपे ं ूितपते ॥ ३०॥
अि कूट इादौ परों विे वा या ।
पाूट एवाीवें विे िवचारतः ॥ ३१॥
कता  भोेवेमािदशोकजातं ूमुित ।
कृतं कृं ूापणीयं ूािमवे तुित ॥ ३२॥
अानमाविृतिपे परोधीः ।
अपरोमितः शोकमोिृिन रशा ॥ ३३॥
सावा इमाः सि िचदाभास तािमौ ।
बमोौ ितौ तऽ ितॐो बकृतः तृाः ॥ ३४॥
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न जानामीदुासीनवहार कारणम ।्
िवचारूागभावने युमानमीिरतम ॥् ३५॥
अमागण िवचाया थ नाि नो भाित चेसौ ।
िवपरीतवितरावतृःे काय िमते ॥ ३६॥
दहेयिचदाभासपो िवपे ईिरतः ।
कतृ ािखलः शोकः ससंाराोऽ बकः ॥ ३७॥
अानमाविृततै े िवपेाािसतः ।
यथावतेे िवपेवै नानः ॥ ३८॥
िवपेोितः पवू मिप िवपेसृंितः ।
अवे तदवामिवं ततयोः ॥ ३९॥
ॄयारोिपतने ॄावे इमे इित ।
नशनीयं सवा सां ॄयवेािधरोपणात ॥् ४०॥
ससंाय हं िवबुोऽहं िनःशोकु इिप ।
जीवगा उरावा भाि न ॄगा यिद ॥ ४१॥
त ोऽहं ॄसभान े मितो न िह ।
इित पवू अवे च भासते े जीवग े ख ॥ ४२॥
अानाौयो ॄेिधानतया जगःु ।
जीवावामानािभमािनादवािदषम ॥् ४३॥
ानयने नऽेिान े तृताविृतः ।
न भाित नाि चेषेा ििवधािप िवनँयित ॥ ४४॥
परोानतो नँयदेसाविृहतेतुा ।
अपरोाननाँया भानाविृहतेतुा ॥ ४५॥
अभानावरणे न े जीवारोपसंयात ।्
कतृ ािखलः शोकः ससंाराः िनवत त े ॥ ४६॥
िनवृ े सव ससंारे िनमुभासनात ।्
िनरशा भवेिृः पनुः शोकासमुवात ॥् ४७॥
अपरोानशोकिनवृाे उभ े इमे ।
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अवे जीवग े ॄतू े आानं चिेदित ौिुतः ॥ ४८॥
अयिमपरोमंु तििवधं भवते ।्
िवषयूकाशाियावें तदीणात ॥् ४९॥
परोानकालेऽिप िवषयूकाशता ।
समाॄ ूकाशमीवें िवबोधनात ॥् ५०॥
अहं ॄेनिु ॄाीवेमिुत ।्
परोानमतें न ॅां बाधािनपणात ॥् ५१॥
ॄ नाीित मान ं चेााते तदा ीवुम ।्
न चवैं ूबलं मनं पँयामोऽतो न बाते ॥ ५२॥
नेुखमाऽणे ॅमे ग धीरिप ।
ॅािः ानेुखाामाोेखदशनात ॥् ५३॥
अपरो योय न परोमितॅ मः ।
परोिमनेुखादथा ारोसवात ॥् ५४॥
अशंागहृीितॅा िदे ्घटां ॅमो भवते ।्
िनरंशािप सशंं ावाशिवभदेतः ॥ ५५॥
असाशंो िनवतत परोानतथा ।
अभानाशंिनविृः ादपरोिधया कृता ॥ ५६॥
दशमोऽीिवॅां परोानमीते ।
ॄाीिप तादानावरणं समम ॥् ५७॥
आा ॄिेत वााथ िनःशषेणे िवचािरत े ।
ििते यशममसीतः ॥ ५८॥
दशमः क इित ूे मवेिेत िनराकृत े ।
गणिया ने सह मवे दशमं रते ॥् ५९॥
दशमोऽीित वाोा न धीर िवहते ।
आिदमावसानषे ु न नव सशंयः ॥ ६०॥
सदवेेािदवाने ॄसं परोतः ।
गहृीा तमािदवाािं समिुखते ॥् ६१॥
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आिद मावसानषे ु ॄधीिरयम ।्
नवै िभचरेादापरों ूितितम ॥् ६२॥
जािदकारणालणने भगृःु परुा ।
परोणे गहृीाथ िवचारात ्िमैत ॥ ६३॥
यिप मसीऽ वां नोच े भगृोः िपता ।
तथां ूाणिमित िवचाय लमुवान ॥् ६४॥
अूाणािद कोषषे ु सिुवचाय  पनुः पनुः ।
आनिमीिा ॄलाययूजुत ॥् ६५॥
सं ानमनं चेवें ॄलणम ।्
उा गहुािहतने कोशेतेत ्ू दिश तम ॥् ६६॥
पारोणे िवबुेो य आयेािदलणात ।्
अपरोीकत ुिमंतवुा रं गंु ययौ ॥ ६७॥
आा वा इअदिमादौ परों ॄलितम ।्
अारोपापवादाां ूान ं ॄ दिश तम ॥् ६८॥
अवारणे वाने परोॄधीभ वते ।्
सव ऽवै महावािवचारापरोधीः ॥ ६९॥
ॄापारोिसथ महावािमतीिरतम ।्
वावृावतो ॄापरोे िवमितन िह ॥ ७०॥
आलनतया भाित योऽयशयोः ।
अःकरणसिबोधः सदािभधः ॥ ७१॥
मायोपािधज गोिनः सव ािदलणः ।
पारोशबलः सााकदािभधः ॥ ७२॥
ूरोतकै सितीयपणू ता ।
िवते े यताणा सवत त े ॥ ७३॥
तमािदवाषे ुलणा भागलणा ।
सोऽयिमािदवापदयोिरव नापरा ॥ ७४॥
ससंग वा िविशो वा वााथ नाऽ समंतः ।
अखडकैरसने वााथ िवषां मतः ॥ ७५॥
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ूबोधो य आभाित सोऽयानलणः ।
अयानप ूबोधकैलणः ॥ ७६॥
इमोऽतादाूितपिय दा भवते ।्
अॄं मथ  वत तदवै िह ।
तदथ  च पारों यवें िकं ततः ण ु ।
पणूा नकैपणे ूबोधोऽविशते ॥ ७७॥
एवं सित महावाारोानमीय त े ।
यैषेां शािसािवान ं शोभततेराम ॥् ७८॥
आां शा िसाो युा वाारोधीः ।
गा िदवाववें दशमे िभचारतः ॥ ७९॥
तोऽपरोजीव ॄमिभवाछंतः ।
नँयिेपरोिमित यिुमहहो ॥ ८०॥
विृिमवतो मलूमिप निमतीिरतम ।्
लौिककं वचनं साथ सं सादतः ॥ ८१॥
अःकरणसिंभबोधो जीवोऽपरोताम ।्
अहपुािधसावा त ु ॄानपुािधतः ॥ ८२॥
नवैं ॄबोध सोपािधिवषयतः ।
याविदहेकैवमपुाधरेिनवारणात ॥् ८३॥
अःकरणसािहरािहाां िविशते ।
उपािधजवभाव ॄताया नाथा ॥ ८४॥
यथा िविधपािधः ाितषधेथा न िकम ।्
सवुण लौहभदेने लां न िभते ॥ ८५॥
अताविृपणे सााििधमखुने च ।
वदेाानां ूविृः ािधेाचाय भािषतम ॥् ८६॥
अहमथ पिरागादहं ॄिेत धीः कुतः ।
नवैमशं िह ागो भागलणयोिदतः ॥ ८७॥
अःकरणसागादविश े िचदािन ।
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अहं ॄिेत वाने ॄं सािणीते ॥ ८८॥
ूकाशोऽिप साषे धीवृा ातऽेवत ।्
फलामवेा शाकृििन वािरतम ॥् ८९॥
बिुतिचदाभासौ ाविप ातुो घटम ।्
तऽाान ं िधया नँयदेाभासने घटः ुरते ॥् ९०॥
ॄयाननाशाय विृािरपिेता ।
यं ुरणपााभास उपयुते ॥ ९१॥
चदुपावपेते े घटाददे श न े तथा ।
न दीपदशन े िक ु चरुकेमपेत े ॥ ९२॥
ितोऽसौ िचदाभासो ॄयकेीभवेरम ।्
न त ु ॄिण अतीशयं फलं कुया ट आिदवत ॥् ९३॥
अूमयेमनािदं चेऽ ौुदेमीिरतम ।्
मनसवैदेमािमित धीाता ौतुा ॥ ९४॥
आानं चिेजानीयादयमीित वातः ।
ॄािमिु यो बोधः सोऽिभधीयते ॥ ९५॥
अु बोधोऽपरोोऽऽ महावाात त्थासौ ।
न ढः ौवणादीनामाचायः पनुरीरणात ॥् ९६॥
अहं ॄिेत वााथ बोधो यावढीभवते ।्
शमािदसिहतावदसेवणािदकम ॥् ९७॥
बाधं सि दा हतेवः ौुनकेता ।
असामथ  िवपरीत च भावना ॥ ९८॥
शाखाभदेाामभदेातुं कमा यथाथा ।
एवमऽािप माशीतः ौवणमाचरते ॥् ९९॥
वदेाानामशषेाणामािदमावसानतः ।
ॄावे ताय िमितधीः ौवणं भवते ॥् १००॥
समयााय एतंू धीाकािरिभः ।
तक ः सावनाथ  ितीयाायः ईिरता ॥ १०१॥
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बजढाासाहेािदाधीः णात ।्
पनुः पनुदेवें जगधीरिप ॥ १०२॥
िवपरीता भावनयेमकैााा िनवत त े ।
तोपदशेात ्ू ागवे भवतेपासनात ॥् १०३॥
उपायोऽत एवऽ ॄशाऽेिप िचिताः ।
ूागनािसनः पााासने तवते ॥् १०४॥
तिनं तथनमों तबोधनम ।्
एतदकेपरं च ॄाासं िवब ुधाः ॥ १०५॥
तमवे धीरो िवाय ूां कुवत ॄाणः ।
नानुायाााचो िवलापनं िह तत ॥् १०६॥
अनाियो मां य े जनाः पय ुपासत े ।
तषेां िनािभयुानां योगमें वहाहम ॥् १०७॥
इित ौिुततृी िनमाकेामतां िधयः ।
िवधो िवपरीताया भावनायाः याय िह ॥ १०८॥
यद ्यथा वत त े त तं िहाथाधीः ।
िवपरीत भावना ािऽादाविरधीय था ॥ १०९॥
आा दहेािदिभोऽयं िमा चदें जगत त्योः ।
दहेाासधीिव पय यभावना ॥ ११०॥
तभावनया नँयेातो दहेाितिरताम ।्
आनो भावयेिां जगतोऽिनशम ॥् १११॥
िकं मजपविूत ानवाभदेधीः ।
जगिाधीाऽ ावा ाताथा ॥ ११२॥
अथिेत िवजानीिह ाथ ने भिुवत ।्
बभुुजु पवेु न किियतः िचत ॥् ११३॥
अाित वा न वााित भेु वा ेयाथा ।
यने केन ूकारणे धुामपिननीशित ॥ ११४॥
िनयमने जपं कुया दकृतौ ूवायतः ।
अथाकरणऽेनथ ः रवण िवपय यात ॥् ११५॥
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धुवे बाधाकृिपरीता च भावना ।
जयेा केनापुायने नाऽानिुतःे बमः ॥ ११६॥
उपायः पवू मवेोिाकथनािदकः ।
एतदकेपरऽेिप िनब ो ानव िह ॥ ११७॥
मिूत ू यसामानिरतं िधयः ।
ानं तऽाितिनब ो मनसलानः ॥ ११८॥
चलं िह मनः कृ ूमािथ बलवढम ।्
ताहं िनमहं मे वायोिरव सुरम ॥् ११९॥
अिपानाहतः समुेलूनादिप ।
अिप वशनात स्ाधो िवषििनमहः ॥ १२०॥
कथनादौ न िनब ः लाबदहेवत ।्
िकनिेतहासािैव नोदो नावियः ॥ १२१॥
िचदवेाा जगिेऽ पय वसानतः ।
िनिदासनिवपेो निेतहासािदिभभ वते ॥् १२२॥
कृिषवािणसवेादौ कातका िदकेष ु च ।
िविते ूवृा धीैृसवात ॥् १२३॥
अनसुधतवैाऽ भोजनादौ ूवित तमु ।्
शतऽेिवपेाभावादाश ु पनुः तृःे ॥ १२४॥
तिविृतमाऽाानथ ः िक ु िवपय यात ।्
िवपयत ुं न कालोऽि झिटित रतः िचत ॥् १२५॥
ततृरेवसरो नााासशािलनः ।
ूतुाासघितालामपेते ॥ १२६॥
तमवेकंै िवजानीत ा वाचो िवमुथ ।
इित ौतुं तथाऽ वाचो िवलापनिित ॥ १२७॥
आहारािद जवै जीवेाारं जन ।्
िकं न जीविस यनेवैं करोऽ रामहम ॥् १२८॥
जनकादःे कथं रािमित चेढबोधतः ।
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तथा तवािप चेक पठ या कृिषं कु ॥ १२९॥
िमावासनादा ूारयकाया ।
अिँयः ूवत ेकमा नसुारतः ॥ १३०॥
अितूसो मा शः कमवशवित नाम ।्
अु वा कः अऽ शते कम वारियत ुं वद ॥ १३१॥
ािननोऽािनाऽ समऽेारकमिण ।
न ेषो ािननो धयैा ढूः िँयधयै तः ॥ १३२॥
माग गोयोः ौाौ समायामरताम ।्
जानयैा  तं गदेिित दीनधीः ॥ १३३॥
सााृताधीः सगिवपय यबािधतः ।
िकिम कामाय शरीरमनसुंरते ॥् १३४॥
जगिाधीभावादािौ काकामकुौ ।
तयोरभावे सापः शािेःहेदीपवत ॥् १३५॥
गवपन े िकंिचेजािलकिनिम तम ।्
जानन क्ामयते िक ु िजहासित हसिदम ॥् १३६॥
आपातरमणीयषे ु भोगेवें िवचारवान ।्
नानरुित िकतेान द्ोषा िजहासित ॥ १३७॥
अथा नामज न े ेशथवै पिररणे ।
नाशे ःखं ये ःखं िधगथा ेशकािरणः ॥ १३८॥
मासंपााितकाया ु यलोलेऽपरे ।
ािमिशािलाः ियाः िकिमव शोभनम ॥् १३९॥
एवमािदष ुशाषे ु दोषाः सपिताः ।
िवमशृिनशािन कथं ःखषे ु मित ॥ १४०॥
धुया पीमानोऽिप न िवषं िुमित ।
िमातृानामढूिघित ॥ १४१॥
ूारकमू ाबाोगिेा भवेिद ।
िँयनवे तदाषे भेु िविगहृीतवत ॥् १४२॥
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भुानाानिप बधुाः ौावः कुटुिनः ।
नाािप कम  निँछिमित िँयि सतम ॥् १४३॥
नायं ेशोऽऽ ससंारतापः िक ु िवरता ।
ॅािानिनदानो िह तापः सासंािरकः तृः ॥ १४४॥
िववकेेन पिरिँयभोगने तृित ।
अथानभोगऽेिप नवै तृित किहिचत ॥् १४५॥
न जात ु कामः कामानामपुभोगने शाित ।
हिवषा कृवव भयू एव अिभवध त े ॥ १४६॥
पिरायोपभुो िह भोगो भवित तुय े ।
िवाय सिेवतौरी मऽैीमिेत न चौरताम ॥् १४७॥
मनसो िनगहृीत लीलाभोगोऽकोऽिप यः ।
तमवेालिवारं िा मते ॥ १४८॥
बमुो महीपालो माममाऽणे तुित ।
परनै  बो नाबाो न रां ब मते ॥ १४९॥
िववकेे जामित सित दोषदशनलणे ।
कथमारकमा िप भोगेां जनियित ॥ १५०॥
नषै दोषो यतोऽनकेिवधं ूारमीते ।
इािना परेा च ूारं िऽिवधं तृम ॥् १५१॥
अपसिेवौरा राजदाररता अिप ।
जान एव ानथ िमारकमतः ॥ १५२॥
न चाऽतैारियतमुीरणेािप शते ।
यत ईर एवाह गीतायामज ुन ं ूित ॥ १५३॥
सशं चेत े ाः ूकृतेा नवानिप ।
ूकृितं याि भतूािन िनमहः िकं किरित ॥ १५४॥
अवँयं भािवभावानां ूतीकारो भवेिद ।
तदा ःखनै  िलरेन न्लरामयिुधिराः ॥ १५५॥
न चेरमीश हीयते तावता यतः ।
अवँयं भािवताषेईरणे एव िनिम ता ॥ १५६॥
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ूोराामवेतैतऽेज ुनकृयोः ।
अिनापवू कं चाि ूारिमित तणु॥ १५७॥
अथ केन ूयुोऽयं पाप ं चरित पूषः ।
अिनिप वाय बलािदव िनयोिजतः ॥ १५८॥
काम एष बोध एष रजोगणुसमुवः ।
महाशनो महापाा िवनेिमह विैरणम ॥् १५९॥
भावजने कौये िनबः ने कमणा ।
कत ु नेिस योहािरवशोऽिप तत ॥् १६०॥
नािनो न चेः परदाियसयंतुाः ।
सखुःखे भजतेरेा पवू कम  िह ॥ १६१॥
कथं तिह िकिमिवेिमा िनिषते ।
नेािनषधेः िकिाबाधो भिज तबीजवत ॥् १६२॥
भिज तािन त ु बीजािन सकाय करािण च ।
िविदा यथेा सबोधा काय कृत ॥् १६३॥
दधबीजमरोहऽेिप भणायोपयुते ।
िविदाभोगं कुया  सनं ब ॥ १६४॥
भोगने चिरताथ ाारं कम  हीयत े ।
भोसताॅाासनं तऽ जायते ॥ १६५॥
मा िवनँययं भोगो वध तामुरोरम ।्
मा िवाः ूितबु धोऽािदित ॅमः ॥ १६६॥
यदभािव न तािव भािव चे तदथा ।
इित िचािवषोऽयं बोधो ॅमिनवत कः ॥ १६७॥
समऽेिप भोग े सनं ॅाो गे बिुमान ।्
अशाथ  साा सनं ब ॥ १६८॥
मायामयं भोय बुाामपुसहंरन ।्
भुानोऽिप न सं कुत े सनं कुतः ॥ १६९॥
ेजालसशमिचरचनाकम ।्
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नं जगँयथं तऽानरुित ॥ १७०॥
मापरोणे ा पँयजागरम ।्
िचयदेूमः सभुावनिुदन ं मुः ॥ १७१॥
िचरं तयोः सव सामनसुाय जागरे ।
सबिुं सं नानरुित पवू वत ॥् १७२॥
इजालिमदं तैमिचरचनातः ।
इिवरतो हािनः का वा ूारभोगतः ॥ १७३॥
िनब िवाया इजालसंतृौ ।
ूारामहो भोग े जीव सखुःखयोः ॥ १७४॥
िवारे िवते े न िभिवषयतः ।
जानिरैजालो िवनोदो ँयते ख ॥ १७५॥
जगमापा ूारं भोजयेिद ।
तदा िवरोिध िवाया भोगमाऽा सता ॥ १७६॥
अनूो जायत े भोगः कितःै विुभः ।
जामिुभरवेमसभैग इताम ॥् १७७॥
यिद िवापुिवत जगार घाितनी ।
तदा ा त ु मायाबोधने तदपवः ॥ १७८॥
अनपु लोकािदजालिमदं िित ।
जानवेानपु भोगं मायाधीथा ॥ १७९॥
यऽ  जगत ्ाा पँयेऽ केन िकम ।्
िकं िजयिें वदेिेत ौतुौ त ु ब घोिषतम ॥् १८०॥
तने तैमपु िवोदिेत न चाथा ।
तथा च िवषो भोगः कथं ािदित चते ्ण ु ॥ १८१॥
सषुिुिवषया मिुिवषया वा ौिुतिित ।
उं ायसोिरित सऽू े ितुटम ॥् १८२॥
अया यावादरेाचाय ं न सवते ।्
तैाविवा तैाौ न वावदते ॥् १८३॥
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िनिव कसमाधौ त ु तैादश नहतेतुः ।
सवैापरोिविेत चेषुिुथा न िकम ॥् १८४॥
आतं न जानाित सुौ यिद तदा या ।
आधीरवे िविेत वां न तैिविृतः ॥ १८५॥
उभयं िमिलतं िवा यिद तिह घटादयः ।
अध िवाभािजनः ःु सकलतैिवतृःे ॥ १८६॥
मशकिनमुानां िवपेाणां बतः ।
तिवा तथा न ाटादीनां यथा ढा ॥ १८७॥
आधीरवे िविेत यिद तिह सखुी भव ।
िचं िनािेि ं यथासखुम ॥् १८८॥
तिदमेमायामय समीणात ।्
इवेिेिमिित िह ौतुम ॥् १८९॥
रागो िलमबोध सु रागादयो बधु े ।
इित शायं साथ मवें सिवरोधतः ॥ १९०॥
जगिावत ्ाास समीणात ।्
क कामायिेत वचो भोभाविववया ॥ १९१॥
पितजायािदकं सव तोगाय नेित ।
िकाभोगाथ िमित ौतुावुोिषतं ब ॥ १९२॥
िकं कूटिदाभासोऽथ वा िकमभुयाकः ।
भोा तऽ न कूटोऽसाोृतां ोजते ॥् १९३॥
सखुःखािभमानाो िवकारो भोग उते ।
कूट िवकारी चेते ाहतं कथम ॥् १९४॥
िवकािरबुधीनादाभास े िवकृताविप ।
िनरिधानिवॅािः केवला न िह ितित ॥ १९५॥
उभयाक एवातो लोके भोा िनगते ।
तगाानमार कूटः शिेषतः ौतुौ ॥ १९६॥
आा कतम इेु यावो िवबोधयन ।्
िवानमयमारासं तं पय शषेयत ॥् १९७॥
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कोऽयमाेवेमादौ सव ऽािवचारतः ।
उभयाकमार कूटः शेते ौतुौ ॥ १९८॥
कूटसतां िाा िववकेतः ।
तािक भोृतां मा न कदािचिहासित ॥ १९९॥
भोा वै भोगाय पितजायािदिमित ।
एष लौिककवृाः ौुा सगनिूदतः ॥ २००॥
भोयानां भोृशषेाा भोयेनरुताम ।्
भोयव ूधानऽेतोऽनरुागं तं िविधित ॥ २०१॥
या ूीितरिववकेानां िवषयेनपाियनी ।
ामनुरतः सा मे दयाापसप त ु ॥ २०२॥
इित ायने सव ाोयजातािरधीः ।
उपसं तां ूीितं भोयवं बभुुत े ॥ २०३॥
ॐनवधवूसवुणा िदष ु पामरः ।
अूमो यथा त ूमाित भोिर ॥ २०४॥
कानाटकतका िदमित िनररम ।्
िविजगीषयु था तमुुःु ं िवचारयते ॥् २०५॥
जपयागोपासनािद कुत े ौया यथा ।
गा िदवाया ताे ममुुया ॥ २०६॥
िचकैां यथा योगी महायासने साधयते ।्
अिणमािदूेयवैं िविवां ममुुया ॥ २०७॥
कौशलािन िववध े तषेामासपाटवात ।्
यथा तिवकेोऽाासािशदायत े ॥ २०८॥
िविवता भोृतं जामदािदसता ।
अयितरकेाां साियवसीयते ॥ २९॥
यऽ यँयते िा जामसषुिुष ु ।
तऽवै ततेरऽेनभुिूतिह समंता ॥ २१०॥
स यऽेत े िकंिचनेानागतो भवते ।्
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वै पुयं पाप ं चेवें ौिुतष ु िडिडमः ॥ २११॥
जामसषुुािद ूपं यकाशते ।
ताहिमित ाा सवबःै ूमुते ॥ २१२॥
एक एव आा मो जामसषुिुष ु ।
ानऽयतीत पनुज  न िवते ॥ २१३॥
िऽष ु धामस ु योयं भोा भोग यवते ।्
तेो िवलणः साी िचाऽोऽहं सदािशवः ॥ २१४॥
एवं िवविेचत े ते िवामयशितः ।
िचदाभासो िवकारी यो भोृं त िशते ॥ २१५॥
माियकोऽयं िचदाभासः ौतुरेनभुवादिप ।
इजालं जगों तदःपायं यतः ॥ २१६॥
िवलोपोऽ सषुुादौ सािणा नभुयूत े ।
एताशं भावं िविवनि पनुः पनुः ॥ २१७॥
िविव नाशं िनि पनुभगं न वाित ।
ममुषू ुः शाियतो भमूौ िववाहं कोऽिभवाित ॥ २१८॥
िज॑िेत वहत ु च भोाहिमित पवू वत ।्
िछनाश इव ि॑तः िँयारमतु े ॥ २१९॥
यदा ािप भोृं म ुं िज॑ेयं तदा ।
साियारोपयदेतेिदित कैव कथा वथृा ॥ २२०॥
इिभूे भोारमािपिवशया ।
क कामायिेत ततः शरीरानुरो न िह ॥ २२१॥
लंू सूं कारणं च शरीरं िऽिवधं तृम ।्
अवँयं िऽिवधोऽवे तऽ तऽोिचतो रः ॥ २२२॥
वातिपेजा ाधयः कोिटशनौ ।
ग िं कुपं दाहभादयथा ॥ २२३॥
कामबोधादयः शािदााा िलदहेगाः ।
रायऽेिप बाधे ूााूाा नरं बमात ॥् २२४॥
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ं परं च न वेाा िवन इव कारणे ।
आगािमःखबीजं चेतेिदणे दिश तम ॥् २२५॥
एतेराः शरीरषे ु िऽष ुाभािवका मताः ।
िवयोग े त ुरैािन शरीरायवे नासते ॥ २२६॥
तोिव युे पटो वालेः कलो यथा ।
मदृो घटथा दहेो रेोऽपीित ँयताम ॥् २२७॥
िचदाभास ेतः कोऽिप रो नाि यतितः ।
ूकाशकैभावमवे ं न चतेरत ॥् २२८॥
िचदाभासऽेसाा राः साििण का कथा ।
एवमवेकैतां मने े िचदाभासो िवया ॥ २२९॥
सािसमनेोपते े वपुय े ।
तव वावं पिमित मते ॥ २३०॥
एतिािकालेऽयं शरीरषे ुरथ ।
यमवे रामीित मते िह कुटुिवत ॥् २३१॥
पऽुदारषे ु तृु तृामीित यथा वथृा ।
मते पुषदाभासोऽिभमते ॥ २३२॥
िविव ॅािमिुा मगणयन स्दा ।
िचयािणं कारीरमनसुंरते ॥् २३३॥
अयथावसुपा िदान ं हतेःु पलायन े ।
रुानऽेिहधीौ कृतमनशुोचित ॥ २३४॥
िमािभयोगदोष ूायििसये ।
मापयिवाानं सािणं शरणं गतः ॥ २३५॥
आवृपापनूथ ानाावत त े यथा ।
आवत यिव ानं सदा सािपरायणः ॥ २३६॥
उपकुिनी वेँ या िवलासषे ु िवलते ।
जानतोऽम े तथाभासः ूातौ िवलते ॥ २३७॥
गहृीतो ॄाणो ेःै ूायिं चरनुः ।
ेःै सीय त े नवै तथाभासः शरीरकैः ॥ २३८॥
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यौवराे ितो राजपऽुः साॆावाया ।
राजानकुारी भवित तथा सानकुाय यम ॥् २३९॥
यो ॄ वदे ॄवै भववेिेत ौिुतम ।्
ौुा तदकेिचः स विे न चतेरत ॥् २४०॥
दवेकामा ादौ ूिवशि यथा तथा ।
सािनेावशषेाय िवनाशं स वाित ॥ २४१॥
यावदहेदाहं स नरं नवै मुित ।
तावदारदहेः ााभासिवमोचनम ॥् २४२॥
रुानऽेिप कािदः शनरैवेोपशाित ।
पनुम ाकािर सा रःु िोरगी भवते ॥् २४३॥
एवमारभोगोऽिप शनःै शाित नो हठात ।्
भोगकाले कदािच ु मऽहिमित भासते ॥ २४४॥
नतैावतापराधने तानं िवनँयित ।
जीविुोतं नदें िक ु विुितः ख ॥ २४५॥
दशमोऽिप िशराडं दुा न रोिदित ।
िशरोोणु मासने शनःै शाित नो तदा ॥ २४६॥
दशमामिृतलाभने जातो हष ोणथाम ।्
ितरोधे मिुलाभथा ूारःिखताम ॥् २४७॥
ोताभावादाासदा भयूो िविवताम ।्
रससवेी िदन े भेु भयूो भयूो यथा तथा ॥ २४८॥
शमयौषधनेायं दशमः ोणं यथा ।
भोगने शमियतैारं मुत े तथा ॥ २४९॥
िकिमिित वाोः शोकमो उदीिरतः ।
आभास वषैा षी तिृु सािम ॥ २५०॥
साशा िवषयैिृिरयं तिृिन रशा ।
कृतं कृं ूापणीयं ूािमवे तृित ॥ २५१॥
ऐिहकामिुकोातिस ै मेु िसये ।
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ब कृं परुााभूवमधनुा कृतम ॥् २५२॥
तदतेृतकृं ूितयोिगपरुःसरम ।्
अनसुधदवेायमवें तृित िनशः ॥ २५३॥
ःिखनोऽाः ससंर ुकामं पऽुापेया ।
परमानपणूऽहं ससंरािम िकिमया ॥ २५४॥
अनिुत ुकमा िण परलोकािययासवः ।
सवलोकाकः कादनिुतािम िकं कथम ॥् २५५॥
ाचताे शाािण वदेानापयु वा ।
यऽेऽािधकािरणो मे त ु नािधकारोऽिबयतः ॥ २५६॥
िनिािभे ानशौच े नेािम न करोिम च ।
िारेयि िकं मे ादकनात ॥् २५७॥
गुापुािद दते नाारोिपतविना ।
नाारोिपतससंारधमा नवेमहं भजे ॥ २५८॥
वातताे जान ं काणोहम ।्
मां सशंयापा न मऽेहमसशंयः ॥ २५९॥
िवपय ो िनिदासिें ानमिवपय य े ।
दहेािवपया स ं न कदािचजाहम ॥् २६०॥
अहं मनु इािदवहारो िवनाममु ।्
िवपया स ं िचरावासनातोऽवकते ॥ २६१॥
ूारकमिण ीणे वहारो िनवत त े ।
कमा य े सौ नवै शाेानसहॐतः ॥ २६२॥
िवरलं वतिेरं चेानमु त े ।
अबािधकां वितं पँय ायाहं कुतः ॥ २६३॥
िवपेो नाि याे न समािधतो मम ।
िवपेो वा समािधवा  मनसः ािकािरणः ॥ २६४॥
िनानभुवप को मऽेऽानभुवः पथृक ् ।
कृतं कृं ूापणीयं ूािमवे िनयः ॥ २६५॥
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वहारो लौिकको वा शाीयोऽथािप वा ।
ममाकत ुरलेप यथारं ूवत ताम ॥् २६६॥
अथवा कृतकृोऽिप लोकानमुहकाया ।
शाीयणेवै मागण वतऽहं का मम ितः ॥ २६७॥
दवेाच नानशौचिभादौ वत तां वपःु ।
तारं जपत ु वाठाायमकम ॥् २६८॥
िवुं ायत ु धीय ा ॄाने िवलीयताम ।्
साहं िकंिचदऽ न कुव नािप कारय े ॥ २६९॥
एवं च कलहः कुऽ सवेिम ण मम ।
िविभिवषयने पवूा परसमिुवत ॥् २७०॥
वपवुा धीष ु िनब ः किम णो न त ु साििण ।
ािननः सालेपे िनब ो नतेरऽ िह ॥ २७१॥
एवं चाोवृाानिभौ बिधरािवव ।
िववदतेां बिुमो हसवे िवलो तौ ॥ २७२॥
यं कम न िवजानाित सािणं त तिवत ।्
ॄं बुतां तऽ किम णः िकं िवहीयत े ॥ २७३॥
दहेवाबुया ािननानतृबिुतः ।
कम ूवत यवािभा िननो हीयतऽेऽ िकम ॥् २७४॥
ूविृनपयुा चिेविृः ोपयुते ।
बोध े हतेिुन विृेभुुायां तथतेरा ॥ २७५॥
बुे बभुुते नासौ बुत े पनुः ।
अबाधादनवुतत बोधो न साधनात ॥् २७६॥
नािवा नािप ताय बोधं बािधतमुहित ।
परुवै तबोधने बािधत े त े उभ े यतः ॥ २७७॥
बािधतं ँयतामैने बाधो न शते ।
जीवाखनु  माजा रं हि हाथं मतृः ॥ २७८॥
अिप पाशपुताणे िवे ममार यः ।
िनलेषिुवतुाो नतीऽ का ूमा ॥ २७९॥
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आदाविवया िचऽःै कायजृ माणया ।
युा बोधोऽजयो सुढो बातां कथम ॥् २८०॥
ितवुानताय शवाबोधने मािरताः ।
न हानीबध सॆाजः कीित ः ूतु त तःै ॥ २८१॥
य एवमितशरूणे बोधने न िवयुते ।
िनवृा वा ूवृा वा दहेािदगतया िकम ॥् २८२॥
ूवृावामहो ाो बोधहीन सवथा ।
गा य वापवगा य योिजतं यतो निृभः ॥ २८३॥
िवांेाशां मे ितेदनरुोधतः ।
कायने मनसा वाचा करोवेािखलाः िबयाः ॥ २८४॥
एष मे बभुुानां यदा ितेदा पनुः ।
बोधायषैां िबयाः सवा  षयंजत ुयम ॥् २८५॥
अिवदनसुारणे विृब ु युते ।
नयानसुारणे वत त े तिता यतः ॥ २८६॥
अिधिािडतो वा बालेन िपता तदा ।
न िँयित न कुे बालं ूतु लालयते ॥् २८७॥
िनितः यूमानो वा िवाननै  िनित ।
न ौित िकु तषेां ाथा बोधथा चरते ॥् २८८॥
यनेायं नटननेाऽ बुत े काय मवे तत ।्
अूबोधावैााय मऽ तिदः ॥ २८९॥
कृतकृतया तृः ूाूातया पनुः ।
तृनवें मनसा मतऽेसौ िनररम ॥् २९०॥
धोऽहं धोऽहं िनं ाानमसा विे ।
धोऽहं धोऽहं ॄानो िवभाित मे म ॥् २९१॥
धोऽहं धोऽहं ःखं सासंािरकं न वीऽे ।
धोऽहं धोऽहं ाान ं पलाियतं ािप ॥ २९२॥
धोऽहं धोऽहं कत ं म े न िवते िकित ।्
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धोऽहं धोऽहं ूां सव म सम ॥् २९३॥
धोऽहं धोऽहं तिृम कोपमा भवेोके ।
धोऽहं धोऽहं धो धो धः पनुः पनुः ॥ २९४॥
अहो पुयमहो पुयं फिलतं फिलतं ढम ।्
अ पुय सरेहो वयमहो वयम ॥् २९५॥
अहो शामहो शामहो गुरहो गुः ।
अहो ानमहो ानमहो सखुमहो सखुम ॥् २९६॥
तिृदीपिममं िनं यऽेनसुधते बधुाः ।
ॄाने िनमे तृि िनररम ॥् २९७॥
इित तिृदीपोनाम समः पिरदेः ॥ ७॥

कूटदीपोनाम -अमः पिरदेः ।
खािददीिपत े कुे दप णािददीिवत ।्
कूटभािसतो दहेो धीजीवने भाते ॥ १॥
अनकेदप णािददीीनां बसिष ु ।
इतरा ते तासामभावऽेिप ूकाशते ॥ २॥
िचदाभासिविशानां तथानकेिधयामसौ ।
सिं िधयामभावं च भासयिविवताम ॥् ३॥
घटैकाकारधीा िचटमवेावभासयते ।्
घट ातता ॄचतैनेावभाते ॥ ४॥
अातने ातोऽयं घटो बुदुयारुा ।
ॄणवैोपिरा ु ातनेेसौ िभदा ॥ ५॥
िचदाभासाधीविृा न ं लोहाकुवत ।्
जामानमतेाां ाः कुो िधोते ॥ ६॥
अातो ॄणा भाो ातः कुथा न िकम ।्
ातजनननेवै िचदाभासपिरयः ॥ ७॥
आभासहीनया बुा ातं नवै जते ।
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ताबुिेव शषेः को मदृादःे ािकािरणः ॥ ८॥
ात इुते कुो मदृा िलो न कुऽिचत ।्
धीमाऽाकु ातं नेत े तथा ॥ ९॥
ातं नाम कुऽेतिदाभासफलोदयः ।
न फलं ॄचतैं मनाागिप सतः ॥ १०॥
परागथ ू मयेषे ु या फलने समंता
सिंववैहे मयेोऽथ वदेाोि ूमाणतः ।
इित वाित ककारणे िचँयं िववितम ्
ॄिचलयोभदः साहां िवौतुो यतः ॥ ११॥
आभास उिदताातं जनयेटे ।
तनुःॄ णा भामातवदवे िह ॥ १२॥
धीवृाभासकुानां समहूो भाते िचता ।
कुमाऽफला एक आभासतः ुरते ॥् १३॥
चतैं िगणुं कुे ातने ुरेतः ।
अऽेनुवसायामारतेथोिदतम ॥् १४॥
घटोऽयिमसाविुराभास ूसादतः ।
िवातो घट इिुॄानमुहतो भवते ॥् १५॥
आभासॄणी दहेािहय िविेचत े ।
तदाभासकूटौ िविवतेां वपुिप ॥ १६॥
अहंवृौ िचदाभासः कामबोधािदकास ु च ।
संा वत त े त े लोहे विय था तथा ॥ १७॥
माऽं भासयें लोहं नादाचन ।
एवमाभाससिहता वृयः भािसकाः ॥ १८॥
बमािि िवि जाये वृयोऽिखलाः ।
सवा  अिप िवलीये सिुमूा समािधष ु॥ १९॥
सयोऽिखलवृीनामभावाावभािसताः ।
िनिव कारणे यनेासौ कूट इित गीयते ॥ २०॥
घटे िगणुचतैं यथा बा े तथारे ।
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विृिप ततऽ वशैं सितोऽिधकम ॥् २१॥
ातताातत े न ो घटविृष ुिचत ।्
नेागहृीताािभााननाशनात ॥् २२॥
िगणुीकृतचतैे जनाशानभुिूततः ।
अकूटं तद ु कूटमिवकािरतः ॥ २३॥
अःकरणतिृसाीादावनकेधा ।
कूटः एव सवऽ पवूा चायिव िनितः ॥ २४॥
आाभासाौयवैं मखुाभासाौया यथा ।
गे शायिुािमाभास विण तः ॥ २५॥
बुविकूटो लोकारगमागमौ ।
कत ु शो घटाकाश इवाभासने िकं वद ॥ २६॥
वसः पिरदेमाऽाीवो भवे िह ।
अथा घटकुारैवि जीवता ॥ २७॥
न कुसाशी बिुः ािदित चेथा ।
अु नाम पिरदेे िकं ाने भवेव ॥ २८॥
ूने दाजने कांजने वा न िह ।
िवबेतुडुलािदनां पिरमाणं िविशते ॥ २९॥
पिरमाणिवशषेऽेिप ूितिबो िविशते ।
कां े यिद तदा बुावाभासो भवेलात ॥् ३०॥
ईषासनमाभासः ूितिबथािवधः ।
िबलणहीनः सिवासते स िह ॥ ३१॥
ससिवकाराां िबलणहीनता ।
ूित पमते िबवासनं िवः ॥ ३२॥
न िह धीभावभािवादाभासोऽि िधयः पथृक ् ।
इित चदेमवेों धीरवें दहेतः ॥ ३३॥
दहेे मतृऽेिप बिुेाादि तथा सित ।
बुरेिदाभासः ूवशेौिुतष ुौतुः ॥ ३४॥
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धीयु ूवशेेतैरये े िधयः पथृक ् ।
आा ूवशें स ूिव इित गीयत े ॥ ३५॥
कथं िदं सादहंे मत ेािदतीरणात ।्
िवदाय  मू ः सीमान ं ूिवः ससंरयम ॥् ३६॥
कथं ूिवोऽसेिृवा  कथं वद ।
माियकं तयोुं िवनाश समयोः ॥ ३७॥
समुायवै भतूेावेानिुवनँयित ।
िविमित मऽैे याव उवाच िह ॥ ३८॥
अिवनाँययमािेत कूटः ूिवविेचतः ।
माऽाससंग  इवेमस कीत नात ॥् ३९॥
जीवापतें वाव िकल शरीरं िॆयते न सः ।
इऽ न िवमोोऽथ ः िक ुलोकारे गितः ॥ ४०॥
नाहं ॄिेत बुते स िवनाशीित चे तत ।्
सामानािधकरय बाधायामिप सवात ॥् ४१॥
योऽयं ाणःु पमुानषे प ुिंधया ाणधुीिरव ।
ॄाीित िधया शषेा हं बिुिन वत त े ॥ ४२॥
नैिसाववेमाचायः मीिरतम ।्
सामानािधकरय बाधाथ ं ततोऽु तत ॥् ४३॥
सव ॄिेत जगता सामानािधकरयवत ।्
अहं ॄिेत जीवने सामानािधकृितभ वते ॥् ४४॥
सामानािधकरय बाधाथ ं िनराकृतम ।्
ूयतो िववरणे कूटिववया ॥ ४५॥
शोिधतं पदाथ यः कूटो ॄपताम ।्
त वंु िववरणे तथोिमतरऽ च ॥ ४६॥
दहेिेयािदयु जीवाभासॅम या ।
अिधानिचितः सषैा कूटाऽ िवविता ॥ ४७॥
जगम सव यदिधानमीिरतम ।्
ऽषे ु तदऽ ाशिववितम ॥् ४८॥
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एतिवे चतैे जगदारोते यदा ।
तदा तदकेदशे जीवाभास का कथा ॥ ४९॥
जगदकेदशेासमारो भदेतः ।
तपंदाथ िभौ ो वतुकेता िचतः ॥ ५०॥
कतृ ादीिुधमा ूा ां चापताम ।्
दधिभाित परुत आभासोऽतो ॅमो भवते ॥् ५१॥
का बिुः कोऽयमाभासः को वाऽाा जगथम ।्
इिनण यतो मोहः सोऽयं ससंार इते ॥ ५२॥
बुादीनां पं यो िविवनि स तिवत ।्
स एव मु इवें वदेाषे ु िविनयः ॥ ५३॥
एवं च सित बः ाेािदकुतकजाः ।
िवडनाढं खाः खडनोिूकारतः ॥ ५४॥
वृःे साितया वृःे ूागभाव च ितः ।
बभुुायां तथाोऽीाभासाानवनुः ॥ ५५॥
असालनने सः सवजड तु ।
साधकने िचिूपः सदा ूमेादतः ॥ ५६॥
आनपः सवा थ साधकने हतेनुा ।
सव  सवने सणू ः िशवसिंतः ॥ ५७॥
इित शवैपरुाणषे ु कूटः ूिवविेचतः ।
जीवशेािदरिहतः केवलः ूभः िशवः ॥ ५८॥
मायाभासने जीवशेौ करोतीित ौतुतः ।
माियकाववे जीवशेौ ौ तौ काचकुवत ॥् ५९॥
अजं मनोदहेां यथवै तौ ।
माियकाविप सवादातां गतौ ॥ ६०॥
िचिूपं च सां िचनेवै ूकाशनात ।्
सव कनशाया मायाया रं न िह ॥ ६१॥
अििािप जीवशेौ चतेनौ गौ सजृते ।्
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महामाया सजृतेािवाय िकमऽ ते ॥ ६२॥
सवािदकं चशे े किया ूदशयते ।्
धिम णं कयेााः को भारो धम कन े॥ ६३॥
कूटऽेितशािदित चेाितशंताम ।्
कूटामाियके त ु ूमाणं न िह वत त े ॥ ६४॥
वुं घोषय वदेााः सकला अिप ।
सपपं व सहऽेऽ िकंचन ॥ ६५॥
ौुथ िवशदीकुम न तका ि िकंचन ।
तने तािककशकंानामऽ कोऽवसरो वद ॥ ६६॥
ताुतक स ममुुःु ौिुतमाौयते ।्
ौतुौ त ु मायाजीवशेौ करोतीित ूदिश तम ॥् ६७॥
ईणािदूवशेाा सिृरीशकृता भवते ।्
जामदािदिवमोः ससंारो जीवकतृ कः ॥ ६८॥
अस एव कूटः सवदा ना कन ।
भवितशयने मनवें िवचाय ताम ॥् ६९॥
न िनरोधो न चोिन  बो न च साधकः ।
न ममुुनु  व ै मु इषेा परमाथ ता ॥ ७०॥
अवानसगं तं ौिुतबधियत ुं सदा ।
जीवमीशं जगािप समािौावबोधयते ॥् ७१॥
यया यया भवे ुसंां ुिः ूगािन ।
सा सवै ूिबयहे ााीाचाय भािषतम ॥् ७२॥
ौिुतताय मिखलमबुा ॅाते जडः ।
िववकेी िखलं बुा ितानवािरधौ ॥ ७३॥
मायामघेो जगीरं वष षे यथा तथा ।
िचदाकाश नो हािनन  वा लाभ इित िितः ॥ ७४॥
इमं कूटदीपं योऽनसुे िनररम ।्
यं कूटपणे दीतऽेसौ िनररम ॥् ७६॥
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इित कूटदीपो नाम अमः पिरदेः ॥ ८।

ानदीपोनाम - नवमः पिरदेः ।
सवंािदॅमवतोपाािप मुते ।
उरे तापिनयऽेतः ौतुोपािरनकेधा ॥ १॥
मिणूदीपूभयोम िणबुािभधावतोः ।
िमाानािवशषेऽेिप िवशषेोऽथ िबयां ूित ॥ २॥
दीपोपवरकावत त े तभा बिहः ।
ँयते ाय थाऽ ता मणःे ूभा ॥ ३॥
रे ूभायं ा मिणबुािभधावतोः ।
ूभायां मिणबिुु िमाान ं योरिप ॥ ४॥
न लते मिणदपूभां ूिभधावता ।
ूभायां धावतावँयं लतवै मिणम णःे ॥ ५॥
दीपूभामिणॅाििव सवंािदॅमः तृः ।
मिणूभामिणॅािः सवंािदॅम उते ॥ ६॥
बां धमूतया बुा तऽाारानमुानतः ।
विय या लः स सवंािदॅमो मतः ॥ ७॥
गोदावय ुदकं गोदकं मा िवशुय े ।
सो शिुमाोित स सवंािदॅमो मतः ॥ ८॥
रणेाः सिपातं ॅाा नारायणं रन ।्
मतृः ग मवाोित स सवंािदॅमो मतः ॥ ९॥
ूानमुान तथा शा गोचरे ।
उायने सवंािदॅमाः सीह कोिटशः ॥ १०॥
अथा मिृकादािशलाः दुवताः कथम ।्
अिािदिधयोपााः कथं वा योिषदादयः ॥ ११॥
अयथाविुवानालं लत ईितम ।्
काकतालीयतः सोऽयं सवंािदॅम उते ॥ १२॥
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यं ॅमोऽिप सवंादी यथा सलूदः ।
ॄतोपासनािप तथा मिुफलूदा ॥ १३॥
वदेाेो ॄतमखडकैरसाकम ।्
परोमवगतैदहमीपुासते ॥ १४॥
ूिमनिु शाािािदमिूत वत ।्
अि ॄिेत सामाानमऽं परोधीः ॥ १५॥
चतभु ुजावगताविप मिूत मनिुखन ।्
अःै परोावे न तदा िवमुीते ॥ १६॥
परोापराधने भवेातवदेनम ।्
ूमाणनेवै शाणे समतूिव भासनात ॥् १७॥
सिदानप शााानऽेनिुखन ।्
ूचंं सािणं त ु ॄ साा वीते ॥ १८॥
शाोेनवै मागण सिदानिनण यात ।्
परोमिप तानं तानं न त ु ॅमः ॥ १९॥
ॄ यिप शाषे ु ूनेवै विण तम ।्
महावाैथातेबुधमिवचािरणः ॥ २०॥
दहेाािवॅाौ जागृां न हठामुान ।्
ॄाने िवात ुं मत े मधीतः ॥ २१॥
ॄमाऽं सिुवयें ौालोः शादिश नः ।
अपरोतैबिुः परोतैबुनतु ॥् २२॥
अपरोिशलाबिुन  परोशेतां नदुते ।्
ूितमािदष ु िवुे को वा िवूितपते ॥ २३॥
अौालोरिवासोः नोदाहरणमहित ।
ौालोरवे सव ऽ विैदकेिधकारतः ॥ २४॥
सकृदाोपदशेने परोानमुवते ।्
िवमुू ुपदशेो िह न मीमासंामपेत े ॥ २५॥
कमपाी िवचायतऽेनुयेािविनण यात ।्
बशाखािवूकीण िनणत ुं कः ूभनु रः ॥ २६॥
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िनिण तोऽथ ः कसऽूमै िथतावतािकः ।
िवचारमरणेािप शोऽनुातमुसा ॥ २७॥
उपाीनामनुानमाष मषे ु विण तम ।्
िवचाराममा  तौुोपासते गरुोः ॥ २८॥
वदेवाािन िनणतिुमीमासंतां जनः ।
आोपदशेमणे नुान ं त ु सवते ॥् २९॥
ॄसााृितवें िवचारणे िवना नणृाम ।्
आोपदशेमाऽणे न सवित कुऽिचत ॥् ३०॥
परोानमौा ूितबाित नतेरत ।्
अिवचारोऽपरो ान ूितबकः ॥ ३१॥
िवचारापरोणे ॄाानं न विे चते ।्
आपरोावसानाूयोभयूो िवचारयते ॥् ३२॥
िवचारयामरणं नवैाानं लभते चते ।्
जारे लभतेवै ूितबये सित ॥ ३३॥
इह वामऽु वा िवेवें सऽूकृतोिदतम ।्
वोऽऽ बहवो य िविुरित ौिुतः ॥ ३४॥
गभ  एव शयानः सामदवेोऽवबुवान ।्
पवूा िवचारणे यदयनािदष ु॥ ३५॥
बवारमधीतऽेिप तदा नायाित चेनुः ।
िदनारऽेनधीवै पवूा धीतं रेमुान ॥् ३६॥
कालेन पिरपे कृिषदभा दयो यथा ।
तदािवचारोऽिप शनःै कालेन पते ॥ ३७॥
पनुःपनुिव चारोऽिप िऽिवधूितबतः ।
न विे तिमतेाित के सगीिरतम ॥् ३८॥
कुतानिमित चेि बपिरयात ।्
असाविप च भतूो वा भावी वा वत त े तथा ॥ ३९॥
अधीतवदेवदेाथऽत एव न मुते ।
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िहरयिनिधाािददमवे िह दिश तम ॥् ४०॥
अतीतनेािप मिहषीहेने ूितबतः ।
िभुं न वदेिेत गाथा लोके ूगीयते ॥ ४१॥
अनसुृ गुः हंे मिहां तमुवान ।्
ततो यथावदेषै ूितब संयात ॥् ४२॥
ूितबो वत मानो िवषयासिलणः ।
ूामां कुतक िवपय यरामहः ॥ ४३॥
शमाःै ौवणाै तऽ तऽोिचतःै यम ।्
नीतऽेिितबऽेतः  ॄमतु े ॥ ४४॥
आगािमूितब वामदवे े समीिरतः ।
एकेन जना ीणो भरत िऽजिभः ॥ ४५॥
योगॅ गीतायामतीत े बजिन ।
ूितबयः ूोो न िवचारोऽनथ कः ॥ ४६॥
ूा पुयकृतां लोकानातिवचारतः ।
शचुीनां ौीमतां गहेे योगॅोऽिभजायते ॥ ४७॥
अथवा योिगनामवे कुले भवित धीमताम ।्
िनहृः ॄत िवचाराि लभम ॥् ४८॥
तऽ तं बिुसयंोगं लभते पौव दिेहकम ।्
यतते च ततो भयूादतेि लभम ॥् ४९॥
पवूा ासने तनेवै ि॑यते वशोऽिप सः ।
अनकेजसिंसतो याित परां गितम ॥् ५०॥
ॄलोकािभवाायां सां िनताम ।्
िवचारये आानं न त ु साारोयम ॥् ५१॥
वदेािवानसिुनिताथा ः इित शातः ।
ॄलोके सकाे ॄणा सह मुते ॥ ५२॥
केषािंच िवचारोऽिप कम णा ूितबते ।
ौवणायािप बिभय न ल इित ौतुःे ॥ ५३॥
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अबिुमााा सामा वासवात ।्
यो िवचारं न लभते ॄोपासीत सोऽिनशम ॥् ५४॥
िनग ुणॄत न पुारेसवः ।
सगणुॄणीवाऽ ूयाविृसवात ॥् ५५॥
अवानसगं तोपािमित चेदा ।
अवानसग वदेनं च न सवते ॥् ५६॥
वागागोचराकारिमवें यिद वेसौ ।
वागागोचराकारिमपुािसत नो कुतः ॥ ५७॥
सगणुमपुाािद वेतोऽिप तत ।्
वें चेणावृा लितं समपुाताम ॥् ५८॥
ॄ िवि तदवे ं निदं यपासते ।
इित ौतुेपां िनिषं ॄणो यिद ॥ ५९॥
िविदताददवेिेत ौतुवेम न ।
यथा ौुवै वें तथा ौुापुाताम ॥् ६०॥
अवावी वेता चेपां तथा न िकम ।्
विृािवता चेपाऽेिप तमम ॥् ६१॥
का त े भिपाौ चेे षेदीरय ।
मानाभावो न वाोऽां बौिुतष ु दश नात ॥् ६२॥
उरिंापनीय े शैूऽेथ काठके ।
माडुादौ च सवऽ िनग ुणोपािरीिरता ॥ ६३॥
अनुानूकारोऽाः पीकरण ईिरतः ।
ानसाधनमतेेिेत केनाऽ विण तम ॥् ६४॥
नानिुतित कोऽतेिदित चेानिुतत ु ।
पुषापराधने िकमपुािः ूित ॥ ६५॥
इतोऽितशयं मा माँयािदकािरणः ।
मढूा जपु तेोऽितमढूाः कृिषमपुासताम ॥् ६६॥
ितु मढूाः ूकृता िनग ुणोपािरीय त े ।
िवैावशाखााणुानऽोपसहंरते ॥् ६७॥
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आनादिेव धये गणुस संितः ।
आनादय इिऽूे ासने विण ता ॥ ६८॥
अलूादिेन षे गणुस संितः ।
तथा ासने सऽूऽेिनुारिधयािित ॥ ६९॥
िनग ुणॄत िवायां गणुसंितः ।
न युतेेपुालो ासं ूवे मां त ु न ॥ ७०॥
िहरयौसुयूा िदमतूनामनदुातःे ।
अिवं िनग ुणिमित चेुतां या ॥ ७१॥
गणुानां लकने न तऽेःूवशेनम ।्
इित चदेवेमवे ॄतमपुाताम ॥् ७२॥
आनािदिभरलूािदिभःााऽ लितः ।
अखडकैरसः सोऽहमीवेमपुासत े ॥ ७३॥
बोधोपाोिव शषेः क इित चेते ण ु ।
वतुो भवेोधः कतृ तमपुासनम ॥् ७४॥
िवचाराायते बोधोऽिना यं न िनवत यते ।्
ोिमाऽासंारे दहिखलसताम ॥् ७५॥
तावता कृतकृः सितिृमपुागतः ।
जीविुमन ुू ा ूारयमीते ॥ ७६॥
आोपदशें िव ौारिवचारयन ।्
िचयेयरैरैनिरतविृिभः ॥ ७७॥
याविपािभमानः  जायते ।
तावििच पा तथवैामिृत धारयते ॥् ७८॥
ॄचारी िभमाणो यतुः सवंग िवया ।
सवंग पतां िचे धारिया िभता ॥ ७९॥
पुषेया कत ुमकत ु कत ुमथा ।
शोपािरतो िनं कुया यसितम ॥् ८०॥
वदेाायी ूमोऽधीत े ऽेिप वािसतः ।
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जिपता त ु जपवे तथा ातािप वासयते ॥् ८१॥
िवरोिधूयं ा नरैयण भावयन ।्
लभते वासनावशेाादाविप भावनाम ॥् ८२॥
भुानोऽिप िनज आरमााितशयतोऽिनशम ।्
ात ुं शो न सहेो िवषयसनी यथा ॥ ८३॥
परसिननी नारी मािप गहृकम िण ।
तदवेाादयः परसरसायनम ॥् ८४॥
परसं ादया अिप नो गहृकम  तत ।्
कुठी भवदेिप तेदापातनेवै वत त े ॥ ८५॥
गहृकृसिननी यथा सरोित तत ।्
परसिननी त करोवे सवथा ॥ ८६॥
एवं ानकैिनोऽिप लेशाौिककमाचरते ।्
तिविवरोिधाौिककं सगाचरते ॥् ८७॥
मायामयः ूपोऽयमाा चतैपधकृ ् ।
इित बोध े िवरोधः को लौिककवहािरणः ॥ ८८॥
अपेत े वितन  ूप वतुाम ।्
नााजां िकंषेा साधनावे काित ॥ ८९॥
मनोवाायतापदाथा ः साधनािन तान ।्
तिवोपमृाित वहारोऽ नो कुतः ॥ ९०॥
उपमृाित िचं चेातासौ न त ु तिवत ।्
न बिुं म यो घटत विेदता ॥ ९१॥
सकृयमाऽणे घटेासते तदा ।
ूकाशोऽयमाा िकं घटव न भासते ॥ ९२॥
ूकाशतया िकं त े तिुवदेनम ।्
बिु णनाँयिेत चों तुं घटािदष ु॥ ९३॥
घटादौ िनिते बिुन ँ यवे यदा घटः ।
इो नते ुं तदा श इित चेममािन ॥ ९४॥
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िनि सकृदाानं यदापेा तदवै तत ।्
वंु म ुं तथा ात ुं शोवे िह तिवत ॥् ९५॥
उपासक इव ायं लौिककं िवरते य्िद ।
िवरवे सा ानाििृतन  त ु वदेनात ॥् ९६॥
ानं िैकमते वदेनािुिसितः ।
ानादवे त ु कैविमित शाषे ु िडिडमः ॥ ९७॥
तिविद न ायेवतत तदा बिहः ।
ूवत तां सखुनेायं को बाधोऽ ूवत न े ॥ ९८॥
अितूस इित चेसं तावदीरय ।
ूसो िविधशां चे तिवदं ूित ॥ ९९॥
वणा ौमवयोवािभमानो य िवते ।
तवै िह िनषधेा िवधयः सकला अिप ॥ १००॥
वणा ौमादयो दहेे मायया पिरकिताः ।
नानो बोधपेवें त िविनयः ॥ १०१॥
समािधमथ कमा िण मा करोत ु करोत ु वा ।
दयनेासवा ो मु एवोमाशयः ॥ १०२॥
नैण न ताथ ाथऽि न कमिभः ।
न समाधानजाां य िनवा सन ं मनः ॥ १०३॥
आासतोऽािदजालं िह माियकम ।्
इचलिनिण त े कुतो मनिस वासना ॥ १०४॥
एवं नाि ूसोऽिप कुतोऽाितूसनम ।्
ूसो य तवै शतेाितूसनम ॥् १०५॥
िवभावा बाल ँयतऽेितूसनम ।्
ाुतोऽितूसोऽ िवभावे समे सित ॥ १०६॥
न िकंिचिे बालेव वेवे तिवत ।्
अवै िवधयः सव नुा योयोः ॥ १०७॥
शापानमुहसाम यासौ तिविद ।
न तत श्ापािदसाम फलं ापसो यतः ॥ १०८॥
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ासादरेिप साम ँयते तपसो बलात ।्
शापािदकारणादपोान कारणम ॥्। १०९॥
यं याि तवै सामानयोज िनः ।
एकैकं त ु तपः कुव कैेकं लभते फलम ॥् ११०॥
सामहीनो िनेितिभिव िधविज तः ।
िने यतयोऽरैिनशं भोगलंपटैः ॥ १११॥
िभावािद रयेयु ते े भोगतुय े ।
अहो यितमतेषेां वरैायभरमरम ॥् ११२॥
वणा ौमपराखूा  िनिुते यिद ।
दहेामतयो बुं िनाौममािननः ॥ ११३॥
तिदं तिवान े साधनानपुमद नात ।्
ािननाचिरत ुं शं समाािद लौिककम ॥् ११४॥
िमाबुा तऽेा नाि चेिह मा ु तत ।्
ायाथ वहरथारं वसयम ॥् ११५॥
उपासकुसततं ायवे वसिेदित ।
ाननेवै कृतं त ॄं िवतुािदवत ॥् ११६॥
ानोपादानकं यानाभावे िवलीयते ।
वावी ॄता नवै ानाभावे िवलीयते ॥ ११७॥
ततोऽिभापकं ान ं न िनं जनयदः ।
ापकाभावमाऽणे न िह सं िवलीयते ॥ ११८॥
अवे उपासकािप वावी ॄतिेत चते ।्
पामराणां ितरां च वावी ॄता न िकम ॥् ११९॥
अानादपमुथ मभुयऽािप तमम ।्
उपवासाथा िभा वरं ानं तथाथः ॥ १२०॥
पामराणां वतवे रं कमा निुितः ।
ततोऽिप सगणुोपाििन ग ुणोपासनं ततः ॥ १२१॥
याविानसामीं तावैं िववध त े ।

panchadashi.pdf 81



पदशी

ॄानाय त े साािग ुणोपासनं शनःै ॥ १२२॥
यथा सवंािदिवॅािः फलकाले ूमायत े ।
िवायते तथोपािम ुिकालेऽितपाकतः ॥ १२३॥
सवंािदॅमतः प ुसंः ूवृामानतः ।
ूमिेत चेथोपािमा रे कारणायताम ॥् १२४॥
मिूत ान मादरेिप कारणता यिद ।
अु नाम तथाऽ ूासििव िशते ॥ १२५॥
िनग ुणोपासनं पं समािधः ानैतः ।
यः समािधिन रोधाः सोऽनायासने लते ॥ १२६॥
िनरोधलाभ े प ुसंोऽरसं वु िशते ।
पनुः पनुवा िसतऽेिााायते तधीः ॥ १२७॥
िनिव कारासिनूकाशकैपणू ताः ।
बुौ झिटित शाोा आरोहिववादतः ॥ १२८॥
योगाासतेदथऽमतृिबािदष ुौतुः ।
एवं च ारािप हतेुादतो वरम ॥् १२९॥
उपे तीथ याऽां जपादीनवे कुव ताम ।्
िपडं समुृ करं लेढीित ाय आपतते ॥् १३०॥
उपासकानामवें िवचारागतो यिद ।
बाधं तािचारासवे योग ईिरतः ॥ १३१॥
बाकुलिचानां िवचाराधीन  िह ।
योगो मुतषेां धीदप ने नँयित ॥ १३२॥
अाकुलिधयां मोहमाऽणेाािदतानाम ।्
सानामा िवचाराः ाुो झिटित िसितः ॥ १३३॥
याःै ूातेानं तोगरैिप गते ।
एकं सां च योगं च यः पँयित स पँयित ॥ १३४॥
तारणं सायोगािधगिमित िह ौिुतः ।
युौतुिेव ः स आभासः सायोगयोः ॥ १३५॥
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उपासनं नाितपिमह य परऽ सः ।
मरणे ॄलोके वा तं िवाय मुते ॥ १३६॥
यं यं चािप रावं जे कलेवरम ।्
तं तवेिैत यिने यातीित शातः ॥ १३७॥
अूयतो ननू ं भािवज तथा सित ।
िनग ुणूयोऽिप ागणुोपासन े यथा ॥ १३८॥
िनं िनग ुणपं ताममाऽणे गीयताम ।्
अथ तोमो एवषै सवंािद ॅमवतः ॥ १३९॥
तामा ायत े धीमू लािवािनवित का ।
अिवमुोपासनने तारकॄ बिुवत ॥् १४०॥
सकामो िनाम इित शरीरो िनिरियः ।
अभयं हीित मुं तापनीय े फलं ौतुम ॥् १४१॥
उपासन सामा िोिभ वेतः ।
नाः पा इित तेां नवै िवते ॥ १४२॥
िनामोपासनािुापनीय े समीिरता ।
ॄलोकः सकाम शैूे समीिरतः ॥ १४३॥
य उपाे िऽमाऽणे ॄलोके स नीयते ।
स एताीवघनारं पुषमीते ॥ १४४॥
अूतीकािधकरणे ततुा य ईिरतः ।
ॄलोकफलं ताकामिेत विण तम ॥् १४५॥
िनग ुणोपािसामा ऽ तमवेणत ।्
पनुरावत त े नायं काे त ु िवमुते ॥ १४६॥
ूणवोपायः ूायो िनग ुणा एव वदेगाः ।
िचगणुता ूोा ूणवोपासन िह ॥ १४७॥
परापरॄप ओार उपविण तः ।
िपलादने मिुनना सकामाय पृते ॥ १४८॥
एतदालनं ाा यो यिदित त तत ।्
इित ूों यमनेािप पृते निचकेतस े ॥ १४९॥
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इह वा मरणे वा ॄलोकेऽथवा भवते ।्
ॄसााृितः सगपुासीन िनग ुणम ॥् १५०॥
अथऽयमागीतायामिप मदुीिरतः ।
िवचाराम आानमपुासीतिेत सतम ॥् १५१॥
साात ुमशोऽिप िचयेामशितः ।
कालेनानभुवाढो भवयें फलतो ीवुम ॥् १५२॥
यथागाधिनधःेलौ नोपायः खननं िवना ।
मभऽेिप तथा ािचां मुा न चापरः ॥ १५३॥
दहेोपलमपाकृ बिुकुलकानुः ।
खाा मनोभवुं भयूो गृीयाां िनिधं पमुान ॥् १५४॥
अनभुतूरेभावऽेिप ॄाीवे िचताम ।्
असत ्ू ातेानािां ॄ िकं पनुः ॥ १५५॥
अनाबिुशिैथं फलं ानािन े िदन े ।
पँयिप न चेायेोऽपरोऽात प्शवु द ॥ १५६॥
दहेािभमान ं िवानादाानमयम ।्
पँय मतृो भूा ऽ ॄ समतु े ॥ १५७॥
ानदीपिममं सरामषृित यो नरः ।
मुसशंय एवायं ायित ॄ सतम ॥् १५८॥
इित ानदीपो नाम नवमः पिरदेः ॥ ९॥

नाटकदीपोनाम - दशमः पिरदेः ।
परमाायानपणू ः पवू मायया ।
यमवे जगूा ूािवशीवपतः ॥ १॥
दवेाुमदहेषे ु ूिवो दवेताभवत ।्
मा धमदहेषे ु ितो भजित दवेताम ॥् २॥
अनकेजभजनािवचारं िचकीष ित ।
िवचारणे िवनायां मायायां िशतेयम ॥् ३॥
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अयानप सयं च ःिखता ।
बः ूोः पणे िितम ुििरतीय त े ॥ ४॥
अिवचारकृतो बो िवचारणे िनवत त े ।
ताीवपराानौ सव दवै िवचारयते ॥् ५॥
अहिमिभमा यः कता सौ त साधनम ।्
मन िबये अब िहवृ ि बमोिते ॥ ६॥
अमुखाहिमषेा विृः कता रमिुखते ।्
बिहम ुखदेिमषेा बां विदमिुखते ॥् ७॥
इदमो य े िवशषेाः गु परसादयः ।
असायण तािााणादीियपकम ॥् ८॥
कता रं च िबयां तावृिवषयानिप ।
ोरयदेकेयने योऽसौ साऽ िचपःु ॥ ९॥
ईे णोिम िजयािम ादयािम शृाहम ।्
इित भासयते सव नृशालादीपवत ॥् १०॥
नृशालाितो दीपः ूभ ुं सां नत कीम ।्
दीपयदेिवशषेणे तदभावऽेिप दीते ॥ ११॥
अहारं िधयं साी िवषयानिप भासयते ।्
अहाराभावऽेिप यं भावे पवू वत ॥् १२॥
िनररं भासमान े कूटे िपतः ।
तासा भामानयें बिुनृ नकेधा ॥ १३॥
अहारः ूभःु सा िवषया नत की मितः ।
तालािदधािरयािण दीपः सावभासकः ॥ १४॥
ानसिंतो दीपः सव तो भासयेथा ।
िरायी तथा साी बिहरः ूकाशयते ॥् १५॥
बिहरिव भागोऽयं दहेापेो न साििण ।
िवषया बादशेा दहेारह ितः ॥ १६॥
अा धीः सहवैाबै िहया ित पनुः पनुः ।
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भाबिुचां साियारोते वथृा ॥ १७॥
गहृारगतः ो गवाादातपोऽचलः ।
तऽ हे न मान े नृतीवातपो यथा ॥ १८॥
िनजानितः साी बिहरग मागमौ ।
अकुव िुचाारोतीव तथा तथा ॥ १९॥
न बाो नारः साी बुदेशौ िह तावभुौ ।
बुाशषेसशंाौ यऽ भाि तऽ सः ॥ २०॥
दशेः कोऽिप न भासते यिद त दशेभाक ् ।
सव दशेूृवै सवगं न त ुतः ॥ २१॥
अबिहवा  सव वा यं दशें पिरकयते ।्
बिुशेगः साी तथा वषु ु योजयते ॥् २२॥
यिूप आिद कते बुा तकाशयन ।्
त त भवेाी तो वाबुगोचरः ॥ २३॥
कथं ताया मािमित चेवै गृताम ।्
सव महोपसशंाौ यमवेाविशते ॥ २४॥
न तऽ मानापेाि ूकाशपतः ।
ताुपेा चेिुतं पठ गरुोम ुखात ॥् २५॥
यिद सवगहृागोऽशिह िधयं ोज ।
शरणं तदधीनोऽब िहवषोऽनभुयूताम ॥् २६॥
इित नाटकदीपोनाम दशमः पिरदेः ॥ १०॥

ॄाने योगानोनाम - एकादशः पिरदेः ।
ॄानं ूवािम ात े तिशषेतः ।
ऐिहकामिुकानथ ोातं िहा सखुायत े ॥ १॥
ॄिवरमाोित शोकं तरित चािवत ।्
रसो ॄरसं लानी भवित नाथा ॥ २॥
ूितां िवतेिदा ादथ सोऽभयः ।
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कुतऽेिरं चदेथ त भयं भवते ॥् ३॥
वायःु सयू वििरो मृजु ारऽेरम ।्
कृा धम िवजानोऽाीा चरि िह ॥ ४॥
आनं ॄणो िवा िबभिेत कुतन ।
एतमवे तपेषैा िचा कमा िसतृा ॥ ५॥
एवं िवामिण े िहाानंरेदा ।
कृत े च कमिण ापणेवैषै पँयित ॥ ६॥
िभते दयमििँे सव सशंयाः ।
ीये चा कमा िण तिे परावरे ॥ ७॥
तमवे िवानिेत मृ ुं पा न चतेरः ।
ाा दवें पाशहािनः ीणःै ेशनै  जभाक ्॥ ८॥
दवें मा हष शोकौ जहाऽवै धयै वान ।्
ननै ं कृताकृत े पुयपाप े तापयतः िचत ॥् ९॥
इािदौतुयो बः परुाणःै िृतिभः सह ।
ॄानऽेनथ हािनमानं चाघोषयन ॥् १०॥
आनििवधो ॄानो िवासखुं तथा ।
िवषयान इादौ ॄानो िविवते ॥ ११॥
भगृःु पऽुः िपतःु ौुा वणालणम ।्
अूाणमनोबिुानं िवजीवान ॥् १२॥
आनादवे भतूािन जाये तने जीवनम ।्
तषेां लय तऽातो ॄानो न सशंयः ॥ १३॥
भतूोःे परुा भमूा िऽपटुीतैवज नात ।्
ातृानयेपा िऽपटुी ूलये िह न ॥ १४॥
िवानमय उो ाता ान ं मनोमयः ।
येाः शादयो नतैयमुितः परुा ॥ १५॥
ऽयाभावे त ु िनतः पणू  एवानभुयूत े ।
समािधसिुमूा स ु पणू ः सृःे परुा तथा ॥ १६॥
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यो भमूा तखुं नाे सखुं ऽधेा िवभिेदिन ।
सनुमारः ूाहवैं नारदायाितशोिकन े॥ १७॥
सपरुाणा वदेान श्ाािण िविवधािन च ।
ाानािवने नारदोऽितशशुोच ह ॥ १८॥
वदेाासारुा तापऽयमाऽणे शोिकता ।
पाासिवारभगव शोिकता ॥ १९॥
सोऽहं िवाशोचािम शोकपारं नय माम ।्
इुः सखुमवेा पारिमधािषः ॥ २०॥
सखुं वषैियकं शोकसहॐणेावतृतः ।
ःखमवेिेत माह नाऽेि सखुिमसौ ॥ २१॥
नन ु तै े सखुं माभदूतैऽेि नो सखुम ।्
अि चेपलते तथा च िऽपटुी भवते ॥् २२॥
मातै े सखुं िक ु सखुमतैमवे िह ।
िकं मानिमित चेाि मानाकाा यं ूभ े ॥ २३॥
ूभे भवां मान ं यावािनदम ।्
अतैमपुेािखुं नाीित भाषत े ॥ २४॥
नापुैहमतैं चोऽनू षणम ।्
वीित चेदा ॄिूह िकमासीतैतः परुा ॥ २५॥
िकमतैमतु तैमो वा कोिटरिमः ।
अूिसो न ितीयोऽनुःे िशतऽेिममः ॥ २६॥
अतैिसिय ुवै नानभुूिेत चेद ।
िनाा साा वा कोरमऽ नो ॥ २७।
नानभुिूतःन  ा इित यिुुशोभते ।
सापे त ु ां वद मे मतम ॥् २८॥
अतैः ूलयो तैानपुलने सिुवत ।्
इित चेिुरतैेऽ ामीरय ॥ २९॥
ाः परसिुदेहो त े कौशलं महत ।्
यः सिुं न वे परसुौ त ु का कथा ॥ ३०॥
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िनेारः सुो यथाहिमित चेदा ।
उदाहत ुः सषुुे े ूभं बलावते ॥् ३१॥
निेयािण न ाथाीकरोिष ताम ।्
इदमवे ूभं यान ं साधनिैव ना ॥ ३२॥
ामतैूभे वद सुौ सखुं कथम ।्
ण ु ःखं तदा नाि तते िशते सखुम ॥् ३३॥
अः सनः ािोऽिवोऽथ रोयिप ।
अरोगीित ौिुतः ूाह त सव जना िवः ॥ ३४॥
न ःखाभावमाऽणे सखुं लोिशलािदष ु ।
याभाव ािदित चिेषमं वचः ॥ ३५॥
मखुदैूकाशाां परःखसखुोहनम ।्
दैाभावतो लो े ःखाहूो न सवते ॥् ३६॥
कीयसखुःखे त ु नोहनीय े ततयोः ।
भावो वेोऽनभुूवै तदभावोऽिप नातः ॥ ३७॥
तथा सित सषुुौ च ःखाभावोऽनभुिूततः ।
िवरोिधःखरािहाखुं िनिव िमताम ॥् ३८॥
महरूयासने मृशािदसाधनम ।्
कुतः साते सुौ सखुं चेऽ नो भवते ॥् ३९॥
ःखनाशाथ मवेतैिदित चिेोिगणथा ।
भवरोिगणे तखुायवैिेत िनिन ु॥ ४०॥
तिह साधनजाखुं वषैियकं भवते ।्
भववेाऽ िनिायाः पवू शासनािदजम ॥् ४१॥
िनिायां त ु सखुं यते केन हतेनुा ।
सखुािभमखुधीरादौ पाेरे सखु े ॥ ४२॥
जामापिृतिभः ौाो िवौाथ िवरोिधिन ।
अपनीत े िचतोऽनभुविेषये सखुम ॥् ४३॥
आािभमखुधीवृौ ानः ूितिबित ।
अनभुयूनैमऽािप िऽपुा ौािमायुात ॥् ४४॥
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तौमापनुथ जीवो धावेरािन ।
तनेैं ूा तऽो ॄानः यं भवते ॥् ४५॥
ााः शकुिनः ँयनेः कुमार महानपृः ।
महाॄाण इते े सुाने ौतुीिरताः ॥ ४६॥
शकुिनः सऽूबः सि ुापृ िवौमम ।्
अला बनानं हापुाौयते ॥् ४७॥
जीवोपािधम नमा धम फलाये ।
े जामित च ॅाा ीणे कम िण लीयते ॥ ४८॥
ँयनेो वगेने नीडकैलटः शियत ुं ोजते ।्
जीवः सु ै तथा धावेानकैलटः ॥ ४९॥
अितबालनं पीा मृशागतो हसन ।्
रागषेानुरेानकैभावभाक ्॥ ५०॥
महाराजः साव भौमः सतुृः सव भोगतः ।
मानषुानसीमान ं ूाानकैमिूत भाक ् ॥ ५१॥
महािवूो ॄवदेी कृतकृलणाम ।्
िवान परमां काां ूाावितते ॥ ५२॥
मुधबुाितबुानां लोके िसा सखुाता ।
उदातानामे त ु ःिखनो न सखुाकाः ॥ ५३॥
कुमारािदवदवेायं ॄानकैतरः ।
ीपिरवदे न बां नािप चारम ॥् ५४॥
बां रािदकं वृं गहृकृं यथारम ।्
तथा जागरणं बां नाडीः  आरः ॥ ५५॥
िपतािप सुाविपतेादौ जीववारणात ।्
सुौ ॄवै नो जीव ससंािरासमीणात ॥् ५६॥
िपतृािभमानो यः सखुःखाकरः स िह ।
तिपगते तीण ः सवा न श्ोकावयम ॥् ५७॥
सषुिुकाले सकले िवलीन े तमसावतृः ।
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सखुपमपुतैीित ॄतू े ाथव णी ौिुतः ॥ ५८॥
सखुमामऽाहं नवै िकंिचदविेदषम ।्
इित े त ु सखुाान े परामशृित चोितः ॥ ५९॥
परामशऽनभुतूऽेीासीदनभुवदा ।
िचदातो भाित सखुमानधीतः ॥ ६०॥
ॄिवानमानिमित वाजसनिेयनः ।
पठतः ूकाशं सखुं ॄवै नतेरत ॥् ६१॥
यदान ं तऽ लीनौ तौ िवानमनोमयौ ।
तयोिह िवलयावा िनिाान ं च सवै िह ॥ ६२॥
िवलीनघतृवाािानमयो घनः ।
िवलीनावआनमयशने कते ॥ ६३॥
सिुपवू णे बिुविृया  सखुिबिता ।
सवै तिसिहता लीनानमयतः ॥ ६४॥
अमुखोऽयमानमयो ॄसखुं तदा ।
भेु िचियुािभरानोविृिभः ॥ ६५॥
अानवृयः सूा िवा बिुवृयः ।
इित वदेािसापारगाः ूवदि िह ॥ ६६॥
माडुतापनीयािदौिुततेदितुटम ।्
आनमयभोृं ॄाने च भोयता ॥ ६७॥
एकीभतूः सषुुः ूानघनतां गतः ।
आनमय आनभेुतोमयविृिभः ॥ ६८॥
िवानमयमुयै पयै ुः परुाधनुा ।
स लयनेकैतां ूाो बतडुलिपवत ॥् ६९॥
ूानािन परुा बिुवृयोऽथ घनोऽभवत ।्
घनं िहमिबनामदुदशे े यथा तथा ॥ ७०॥
तनं सािभावं ःखाभावं ूचते ।
लौिककाािकका यावःुखविृिवलोपनात ॥् ७१॥
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अानिबिता िचाखुमानभोजन े ।
भंु ॄसखुं ा बिहया थ कमणा ॥ ७२॥
कम जारऽेभूोगाुत े पनुः ।
इित कैवशाखायां कम जो बोध ईिरतः ॥ ७३॥
कंिचालं ूबु ॄान वासना ।
अनगुेतूीमाे िनिव षयः सखुी ॥ ७४॥
कमिभः ूिेरतः पााना ःखािन भावयन ।्
शनिैव रित ॄानमषेोऽिखलो जनः ॥ ७५॥
ूागू मिप िनिायाः पपातो िदन े िदन े ।
ॄाने नणृां तने ूाोऽििवदते कः ॥ ७६॥
नन ु तू ितौ ॄानेाित लौिककाः ।
अलसािरताथा ः ःु शाणे गुणाऽ िकम ॥् ७७॥
बाढं ॄिेत िवुृेताथा ावतवै त े ।
गुशा े िवनां गीरं ॄ विे कः ॥ ७८॥
जानाहं ा कुतो मे न कृताथ ता ।
वऽ ाशं वृं ूां म किचत ॥् ७९॥
चतवुदिवदे दयेिमित ववोचत ।
वदेाार इवें विे मे दीयतां धनम ॥् ८०॥
सामवेषै जानाित न त ु वदेानशषेतः ।
यिद तिह तमवें नाशषें ॄ विे िह ॥ ८१॥
अखडकैरसाने मायाताय विज त े ।
अशषेसशषेवाता वसर एव कः ॥ ८२॥
शानवे पठाहो तषेामथ च पँयिस ।
शपाठेऽथ बोधे साने िशते ॥ ८३॥
अथ ाकरणाुे सााारोऽविशते ।
ाृताथ धीया वावुमपुा भोः ॥ ८४॥
आामतेऽ यऽ सखुं ािषयिैव ना ।
तऽ सवऽ िवतेां ॄान वासनाम ॥् ८५॥
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िवषयेिप लषे ु तिदोपरमे सित ।
अमुखमनोवृावानः ूितिबित ॥ ८६॥
ॄानो वासना च ूितिब इित ऽयम ।्
अरणे जगिानो नाि कन ॥ ८७॥
तथा च िवषयानो वासनान इमू ।
आनौ जनयाे ॄानः यंू भः ॥ ८८॥
ौिुतयुनभुिूतः ूकाशिचदाके ।
ॄाने सिुकाले िसे सदा ण ु ॥ ८९॥
य आनमयः सुौ स िवानमयाताम ।्
गा ं ूबोधं वा ूाोित ानभदेतः ॥ ९०॥
नऽे े जागरणं कठे ः सिुदजु े ।
आपादमकं दहंे ा जागित  चतेनः ॥ ९१॥
दहेतादामापायः िपडवतः ।
अहं मनु इवें िनिवैावितत े ॥ ९२॥
उदासीनः सखुी ःखीवाऽयमेसौ ।
सखुःखे कम काय ौदासीं भावतः ॥ ९३॥
बाभोगानोरााखुःखे िधा मत े ।
सखुःखारालेष ु भवेूीमविितः ॥ ९४॥
न कािप िचा मऽे सखुमास इित ॄवुन ।्
औदासीे िनजानभानं विखलः जनः ॥ ९५॥
अहमीहारसामानेावतृतः ।
िनजानो न मुोऽयं िकसौ त वासना ॥ ९६॥
नीरपिूरतभाड बा े शैं न तलम ।्
िकु नीरगणुने नीरसानमुीयत े ॥ ९७॥
यावावदहारो िवतृोऽासयोगतः ।
तावावूिेन जानोऽनमुीयत े ॥ ९८॥
सवा ना िवतृः सूतां परमां ोजते ।्
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अलीना िनिषैा ततो दहेोऽिप नो पतते ॥् ९९॥
न तैं भासत े नािप िनिा तऽाि यखुम ।्
स ॄान इाह भगवानज ुन ं ूित ॥ १००॥
शनःै शनैपरमेुा धिृतगहृीतया ।
आसंं मनः कृा न िकंिचदिप िचयते ॥् १०१॥
यतो यतो िनरित मनलमिरम ।्
तततो िनयतैदावे वशं नयते ॥् १०२॥
ूशामनसं ने ं योिगनं सखुमुमम ।्
उपिैत शारजसं ॄभतूमकषम ॥् १०३॥
यऽोपरमते िचं िनं योगसवेया ।
यऽ चवैानाानं पँयािन तुित ॥ १०४॥
सखुमािकं यिुमामतीियम ।्
विे यऽ न चवैायं ितलित ततः ॥ १०५॥
यं ला चापरं लाभं मते नािधकं ततः ।
यिन ि्तो न ःखने गुणािप िवचाते ॥ १०६॥
तं िवाःुखसयंोगिवयोगं योगसिंतम ।्
स िनयने योो योगोऽिनिव णचतेसा ॥ १०७॥
युवें सदाानं योिग िवगतकषः ।
सखुने ॄसंशमं सखुमतु े ॥ १०८॥
उके उदधये ुशामणेकैिबना ।
मनसो िनमहवदेपिरखदेतः ॥ १०९॥
बहृिथ राजषः शाकायो मिुनः सखुम ।्
ूाह मऽैाशाखायां समािुपरुःसरम ॥् ११०॥
यथा िनिरनो विः योनावपुशाित ।
तथा विृयािं योनावपुशाित ॥ १११॥
योनावपुशा मनसः सकािमनः ।
इियाथ िवमढूानतृाः कम वशानगुाः ॥ ११२॥
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िचमवे िह ससंारयने शोधयते ।्
यियो म गुमतेनातनम ॥् ११३॥
िच िह ूसादने हि कम शभुाशभुम ।्
ूसाािन िा सखुमयमतु े ॥ ११४॥
समासं यथा िचं जोिव षयगोचरे ।
यवें ॄिण ाो न मुते बनात ॥् ११५॥
मनो िह ििवधं ूों शुं चाशुमवे च ।
अशुं कामसका ं कामिवविज तम ॥् ११६॥
मन एव मनुाणां कारणं बमोयोः ।
बाय िवषयासं मु ै िनिव षयं तृम ॥् ११७॥
समािधिनधू तमल चतेसो
िनविेशतािन यखुं भवते ।्

न शते वण ियत ुं िगरा तदा
यं तदःकरणने गृत े ॥ ११८॥

यसौ िचरं कालं समािधलभो नणृाम ।्
तथािप िणको ॄानं िनाययसौ ॥ ११९॥
ौासनी योऽऽ िनिनोवे सवथा ।
िनिते त ु सकृिििसदायम ॥् १२०॥
तामुानदुासीनकालेऽानवासनाम ।्
उपे मुमानं भावयवे तरः ॥ १२१॥
परसिननी नारी मािप गहृकम िण ।
तदवेाादयः परसरसायनम ॥् १२२॥
एवं ते परे शुे धीरो िवौािमागतः ।
तदवेाादयबिह वहारिप ॥ १२३॥
धीरमूाबऽेानाादवाया ।
ितरृािखलाािण तिायां ूवत नम ॥् १२४॥
भारवाही िशरोभारं मुाे िवौमं गतः ।
ससंारापिृताग े ताबिुु िवौमः ॥ १२५॥
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िवौािम ्ं परमां ूाौदासीे यथा तथा ।
सखुःखदशायां च तदानकैतरः ॥ १२६॥
अिूवशेहतेौ धीः ारे याशी तथा ।
धीरोदिेत िवषयऽेनसुानिवरोिधनी ॥ १२७॥
अिवरोिधसखु े बिुः ाने च गमागमौ ।
कुव ाे बमादषेा काकािविदततः ॥ १२८॥
एकैव िः काक वामदिणनऽेयोः ।
याायावेमानये तिवदो मितः ॥ १२९॥
भुानो िवषयानं ॄानं च तिवत ।्
िभाषािभविाभौ लौिककविैदकौ ॥ १३०॥
ःखूाौ न चोगेो यथा पवू यतो िक ् ।
गामाध काय प ुसंः शीतोधीय था ॥ १३१॥
इं जागरणे तिवदो ॄसखुं सदा ।
भाित तासनाजेे तासते तथा ॥ १३२॥
अिवावासनाीतासनोिते ।
े पवू वदवेषै सखुं ःखं च वीते ॥ १३३॥
ॄानािभध े मे ॄानूकाशकम ।्
योिगूमाये ूथमऽेिदुीिरतम ॥् १३४॥
इित ॄाने योगानः समाः ॥ ११॥

ॄानेआानोनाम - ादशः पिरदेः ।
नवें वासनानाानादपीतरम ।्
वे ु योगी िनजानं मढूाऽाि का गितः ॥ १॥
धमा धम वशादषे जायतां िॆयतामिप ।
पनुः पनुदहलःै िकं नो दाियतो वद ॥ २॥
अि वोऽनिुजघृवुााियने ूयोजनम ।्
तिह ॄिूह स मढूः िकं िजासवुा  पराखुः ॥ ३॥
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उपािं कम  वा ॄयूािमखुाय यथोिचतम ।्
मूं त ु िजासमुाानने बोधयते ॥् ४॥
बोधयामास मऽैये यावो िनजिूयाम ।्
न वा अरे परुथ पितः िूय इतीरयन ॥् ५॥
पितजा या पऽुिवे पश ुॄ ाणबाजाः ।
लोका दवेा वदेभतू े सव चााथ तः िूयम ॥् ६॥
पािवा यदा पादा ूीितं करोित सा ।
दुनुानरोगाैदा नेित तितः ॥ ७॥
न परुथ सा ूीितः ाथ  एव करोित ताम ।्
पितान एवाथ न जायाथ कदाचन ।
अोऽूरेणऽेवें ेयवै ूवत नम ॥् ८॥
ँमौकुटकवधेने बालो दित तिता ।
चुवे न सा ूीितबा लाथ ाथ  एव सा ॥ ९॥
िनिरमिप रािद िवं यने पालयन ।्
ूीितं करोित सा ाथ िवाथ ं न शितम ॥् १०॥
अिनित बलीवद िववाहियषते बलात ।्
ूीितः सा विणगथव बलीवदा थ ता कुतः ॥ ११॥
ॄायं मऽेि पूोऽहिमित तुित पजूया ।
अचतेनाया जातने सिुः प ुसं एव सा ॥ १२॥
िऽयोऽहं तने रां करोमीऽ राजता ।
न जातवेँ यजाादौ योजनायदेमीिरतम ॥् १३॥
गलोकॄलोकौ ां ममेिभवानम ।्
लोकयोनपकाराय भोगायवै केवलम ॥् १४॥
ईशिवादयो दवेाः पूे पापनये ।
न तिापदवेाथ ाथ तपूयुते ॥ १५॥
ऋगादयो धीये ॄा यानवाय े ।
न तत ्ू सं वदेषे ु मनुषे ु ूसते ॥ १६॥
भूािदपभतूािन ानतृाकशोषणःै ।
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हतेिुभावकाशने वाषेां न हतेवे ॥ १७॥
ािमभृािदकं सव ोपकाराया वाित ।
तृतोपकारु त त न िवते ॥ १८॥
सववितवेमनसुातमुीशम ।्
उदाहरणबां तने ां वासयेितम ॥् १९॥
अथ केयं भवेीितः ौयूत े या िनजािन ।
रागो वािद िवषये ौा यागािद कम िण ।
भिः ाुदवेादािवा ूाविुन ॥ २०॥
त  ु सािकी विृः सखुमाऽानवुित नी ।
ूा े नऽेिप सावािदतो ितिरते ॥ २१॥
सखुसाधनतोपाधरेपानादयः िूयाः ।
आानकुुादािदसमदेमनुाऽ कः ।
अनकुुलियतः ाकैिमकतृ ता ॥ २२॥
सखु े वषैियके ूीितमाऽमाा ितिूयः ।
सखु े िभचरषेा नािन िभचािरणी ॥ २३॥
एकं ादादे सखुं वषैियकं सदा ।
नाा ाो न चादयेििभचरेथम ॥् २४॥
हानादानिवहीनोऽिपुेा चेणृािदवत ।्
उपिेतःु पाोपें िनजानः ॥ २५॥
रोगबोधािभभतूानां ममुषूा  वीते िचत ।्
ततो षेावेा आिेत यिद त िह ।
ंु योय दहे नाता ुरवे सा ।
न यि स षेाे षे े त ु का ितः ॥ २६॥
आाथ ने सव  ूीतेाा ितिूयः ।
यथा िपतःु पऽुिमऽाऽुः िूयतरथा ॥ २७॥
मा न भवूमहं िक ु भयूासं सव देसौ ।
आशीः सव  िेत ूा ूीितरािन ॥ २८॥
इािदिभििभः ूीतौ िसायामवेमािन ।
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पऽुभाया िदशषेमानः कैििदिर तम ॥् २९॥
एतिवया पऽु े मुां ौतुीिरतम ।्
आा व ै पऽुनामिेत तोपिनषिद ुटम ॥् ३०॥
सोऽायमाा पुयेः कमः ूितधीयते ।
अथातेर आायं कृतकृः ूमीयते ॥ ३१॥
सािन लोकोऽि नापऽुात एव िह ।
अनिुशं पऽुमवे लोमाम नीिषणः ॥ ३२॥
मनुलोको जः ाऽुणेवैतेरणे नो ।
ममुषू ुम येऽुं ं ॄेािदमकैः ॥ ३३॥
इािदौतुयः ूाः पऽुभाया िदशषेताम ।्
लौिकका अिप पऽु ूाधामनमुते ॥ ३४॥
ितृऽेिप पऽुािदजविेािदना यथा ।
तथवै यं कुत े मुाः पऽुादयतः ॥ ३५॥
बाधमतेावता नाा शषेो भवित क िचत ।्
गौणिमामुभदेरैाायं भवित िऽधा ॥ ३६॥
दवेदु िसहंोऽयिमैं गौणमतेयोः ।
भदे भासमानाऽुादरेाता तथा ॥ ३७॥
भदेोऽि पकोषषे ु सािणो न त ु भासौ ।
िमातातः कोषाणां ाणोचराता यथा ॥ ३८॥
न भाित भदेो नाि सािणोऽूितयोिगनः ।
सवा रात त्वै मुमािमते ॥ ३९॥
सवें वहारषे ु यषे ु यातोिचता ।
तषे ु तवै शिेषं सव ा शषेता ॥ ४०॥
ममुषूगृ हरादौ गौणावैोपयुते ।
न मुाा न िमाा पऽुः शषेी भवतः ॥ ४१॥
अतेा वििरऽ सिन  गृत े ।
अयोयने योयाटुरवेाऽ गृत े ॥ ४२॥
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कृशोऽहं पिुमाामीादौ दहेातोिचता ।
न पऽुं िविनयेुऽऽ पिुहेभणे ॥ ४३॥
तपसा ग मेामीादौ कऽा तोिचता ।
अनपे वपभुगं चरृेािदकं ततः ॥ ४४॥
मोऽेहिमऽ यंु िचदां तदा पमुान ।्
तिे गुशााां न त ु िकंिचिकीष ित ॥ ४५॥
िवूऽादयो यहृितसवािदष ु ।
विताथा गौणिमामुा यथोिचतम ॥् ४६॥
तऽ तऽोिचते ूीितरावेाितशाियनी ।
अनािन त ु तषे े ूीितरऽ नोभयम ॥् ४७॥
उपें ेिमत ्धेा माग तणृािदकम ।्
उपें ायसपा िद ेमवें चतिुव धम ॥् ४८॥
आा शषे उपें च ें चिेत चतु िप ।
न ििनयमः िकु ताया था तथा ॥ ४९॥
ाायः समंखुो ेो पुेु पराखुः ।
लालनादनकूुलिेनोदायिेत शषेताम ॥् ५०॥
ीनां िनयमो मा भूणाुविितः ।
आनकूुं ूाितकूं याभाव लणम ॥् ५१॥
आा ूयेाियः शषेो ेोपे े तदयोः ।
इित वितो लोको यावमतं च तत ॥् ५२॥
अऽािप ौिुतः ूाह पऽुािाथातः ।
सवादारं तं तदतेये ईताम ॥् ५३॥
ौौा िवचारायं सावेाा न चतेरः ।
कोषा िविवावुििव चारणा ॥ ५४॥
जागरसुीनामागमापायभासनम ।्
यतो भवसावाा ूकाशिचदाकः ॥ ५५॥
शषेाः ूाणािदिवाा आसाारततः ।
ूीितथा तारताषे ु सवष ु वीते ॥ ५६॥
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िवाऽुः िूयः पऽुािडः िपडाथिेयम ।्
इिया िूयः ूाणः ूाणादाा परः िूयः ॥ ५७॥
एवं िते िववादोऽऽ ूितबुिवमढूयोः ।
ौुोदाहािर तऽाा ूयेािनवे िनण यः ॥ ५८॥
सावे ँयादायेािनाह तिवत ।्
ूयेाऽुािदरवेमें भोंु साीित मढूधीः ॥ ५९॥
आनोऽं िूयं ॄतू े िश ूितवािप ।
तोरं वाचो बोधशापौ कुया योः बमात ॥् ६०॥
िूयं ां रोतीवेमुरं वि तिवत ।्
ोिूय ं िशो विे िववकेतः ॥ ६१॥
अलमाननयः िपतरौ ेशयिेरम ।्
लोऽिप गभ पातने ूसवने च बाधत े ॥ ६२॥
जात महरोगािद कुमार च मकूता ।
उपनीतऽेिवमनुाह पिडते ॥ ६३॥
पनु परदारािद दािरं च कुटुिनः ।
िपऽोः ःख न अनतो धनी चिेयते तदा ॥ ६४॥
एवं िविव पऽुादौ ूीितं ा िनजािन ।
िनि परमां ूीितं वीत े तमहिन शम ॥् ६५॥
आमहािवषेादिप पममुतः ।
वािदनो नरकः ूोो दोष बयोिनष ु॥ ६६॥
ॄिवपादीरने विण तम ।्
यथवै ािूितवािदनोः ॥ ६७॥
युसािणमाानं सवेत े िूयमुमम ।्
त ूयेानसावाा न नँयित कदाचन ॥ ६८॥
परूमेादने परमानपता ।
सखुविृः ूीितवृौ साव भौमािदष ुौतुा ॥ ६९॥
चतैवखुं चा भाविेदानः ।
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धीविृनवुतत सवा िप िचितय था ॥ ७०॥
मवैमुूकाशाा दीप ूभा गहृे ।
ाोित नोता तितरेवेानवुत नम ॥् ७१॥
गपरसशिप सु यथा पथृक ् ।
एकाणेकै एवाथ गृत े नतेरथा ॥ ७२॥
िचदानौ नवै िभौ गााु िवलणाः ।
इित चते त्दभदेोऽिप साियऽ वा वद ॥ ७३॥
आे गादयोऽवेमिभाः पुवित नः ।
अभदेने तदेे विृभदेायोिभ दा ॥ ७४॥
सवृौ िचखुैं तृिेन म लतः ।
रजोवृे ु मािलाखुाशंोऽऽ ितरृतः ॥ ७५॥
ितिणीफलमं लवणने यतुं यदा ।
तदा ितरारादीषदं यथा तथा ॥ ७६॥
नन ु िूयतमने परमानतािन ।
िववंुे शतामवें िवना योगने िकं भवते ॥् ७७॥
योगने तदवेिैत वदामो ानिसये ।
योगः ूोो िववकेेन ान ं िकं नोपजायते ॥ ७८॥
यत स्ाःै ूातेानं तोगरैिप गते ।
इित तृं फलकैं योिगनां च िवविेकनाम ॥् ७९॥
असाः किचोगः किचानिनयः ।
इं िवचाय माग ौ जगाद परमेरः ॥ ८०॥
योग े कोऽितशयऽेऽ ानमंु समं योः ।
रागषेाभाव तुो योिगिवविेकनोः ॥ ८१॥
न ूीितिव षयेि ूयेानािेत जानतः ।
कुतो रागः कुतो षेः ूाितकूमपँयतः ॥ ८२॥
दहेादःे ूितकूलेष ु षेुोयोरिप ।
षे ं कुव  योगी चदेिववेिप ताशः ॥ ८३॥
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तै ूितभान ं त ु वहारे योः समम ।्
समाधौ निेत चेातैिवविेकनः ॥ ८४॥
िववते तदािभरतैाननामके ।
अाये िह ततृीय े तवमितमलम ॥् ८५॥
सदा पँयिजानमपँयिखलं जगत ।्
अथा ोगीित चेिह सुो वध तां भवान ॥् ८६॥
ॄानिभध े मे मानमुहिसये ।
ितीयऽेाय एतिाानो िवविेचतः ॥ ८७॥
इित ॄानेआानः समाः ॥ १२॥

ॄानऽेतैानोनाम - ऽयोदशः पिरदेः ।
योगानः परुोो यः स आान इताम ।्
कथं ॄमते सयिेत चेण ु ॥ १॥
आकाशािद दहेां तिैरीयौतुीिरतम ।्
जगादानादतैॄता ततः ॥ २॥
आनावे तातं ितान एव तत ।्
आन एव लीनं चेुानाथं पथृक ् ॥ ३॥
कुलालाट उो िभिेत न शताम ।्
मृदषेः उपादान ं न िनिमं कुलालवत ॥् ४॥
िितलय कु कुलाले ो न िह िचत ।्
ौ तौ मिृद तापादान ं तयोः ौतुःे ॥ ५॥
उपादान ं िऽधा िभं िववित  पिरणािम च ।
आरकं च तऽाौ न िनरंशऽेवकािशनौ ॥ ६॥
आरवािदनोऽादोिमिूचरे ।
तोः पट िनिेभ ौ तपुटौ ख ॥ ७॥
अवारतापिरके पिरणािमता ।
ात ्ीरं दिध मुृः सवुण कुडलं यथा ॥ ८॥
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अवारभानं त ु िववत रसुप वत ।्
िनरंशऽेसौ ोि तलमािलकनात ॥् ९॥
ततो िनरंश आने िववत जगिदताम ।्
मायाशिः किका ादै जािलकशिवत ॥् १०॥
शिः शाथृाि तने  चािभदा ।
ूितब ाभावे त ु क सः ॥ ११॥
शेः काया नमुयेादकाय ूितबनम ।्
लतोऽरेदाहे ाािद ूितबता ॥ १२॥
दवेाशिं गणुिैन गढूां मनुयोऽिवदन ।्
परा शििव िवधा िबयाानबलािका ॥ १३॥
इित वदेवचः ूाह विस तथाॄवीत ।्
सव शिपरं ॄ िनमापणू मयम ॥् १४॥
यथोसित शासौ ूकाशमिधगित ।
िचिॄणो राम! शरीरषेपूलते ॥ १५॥
शि वातषे ु दा शिथोपले ।
िवशिथाःस ु दाहशिथानले ।
शूशिथाकाशे नाशशििव नािशिन ॥ १६॥
यथाडामहासप जगदि तथािन ।
फलपऽलतापुशाखािवटपमलूवान ।्
वृबीज े यथा वृथदें ॄिण ितम ॥् १७॥
िचिदािच ताि शयः ।
दशेकालिविचऽाातलािदव शालयः ॥ १८॥
स आा सवगो राम! िनोिदतमहावपःु ।
यनानन शिं धे तन उते ॥ १९॥
आदौ मनदनबुिवमोी
पापरचना भवुनािभधाना ।

इािदका िितिरयं िह गता ूिता-
मााियका सभुगबालजनोिदतवे ॥ २०॥
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बाल िह िवनोदाय धाऽी शि शभुां कथाम ।्
िचि महाबाहो! राजपऽुायः शभुाः ॥ २१॥
ौ न जातौ तथकैु गभ  एव िह न ितः ।
वसि ते धम यतुा अासित पन े॥ २२॥
कीयानगरािग  िवमलाशयाः ।
गो गगन े वृाशःु फलशािलनः ॥ २३॥
भिवगरे तऽ राजपऽुायोऽिप त े ।
सखुम िता पऽु! मगृयावहािरणः ॥ २४॥
धावैं किथता राम! बालकााियका शभुा ।
िनयं स ययौ बालो िनिव चारणया िधया ॥ २५॥
इयं ससंार रचना िवचारोितचतेसाम ।्
बालकााियकेवेमविितमपुागता ॥ २६॥
इािदिभपाानमैा याशेु िवरम ।्
विसः कथयामास सवै शििन ते ॥ २७॥
काया दाौयतः सषैा भवेििव लणा ।
ोटाारौ ँयमानौ शिऽानमुीयत े ॥ २८॥
पथृबुुोदराकारो घटः कायऽऽ मिृका ।
शािदिभः पगणुयै ुा शितिधा ॥ २९॥
न पृािदन शािदः शावु यथा तथा ।
अत एव िचषैा न िनव चनमहित ॥ ३०॥
कायःे परुा शििन गढूा मृविता ।
कुलालािदसहायने िवकाराकारतां ोजते ॥् ३१॥
पृािद िवकारां शा िदगणुमिृकाम ।्
एकीकृ घटं ूािव चारिवकला जनाः ॥ ३२॥
कुलालापतृःे पवू यावानशं स नो घटः ।
पा ु पथृबुुािदमे युा िह कुता ॥ ३३॥
स घटो न मदृो िभो िवयोग े सनीणात ।्
नािभः परुा िपडदशायामनवेणात ॥् ३४॥
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अतोऽिनव चनीयोऽयं शिवने शिजः ।
अे शिा े घटनामभतृ ॥् ३५॥
ऐजािलकिनािप माया न ते परुा ।
पावसनेािदपणे िमायुात ॥् ३६॥
एवं मायामयने िवकारानतृाताम ।्
िवकाराधारमृसुं चाॄवीिुतः ॥ ३७॥
वािां नाममाऽं िवकारो ना सता ।
शा िद गणुयुा त ु सा केवलमिृका ॥ ३८॥
ाे तदाधार इित िऽायोयोः ।
पया यः कालभदेने ततृीयनगुित ॥ ३९॥
िनं भासमान ं च मुिनाशभाक ् ।
तौ त नाम वाचा िनाते निृभः ॥ ४०॥
े नऽेिप नामतैवृेनवुत त े ।
तने नाा िनां तिूपमुते ॥ ४१॥
िनािनािशााचारणनामतः ।
 न त ु तिूपं सं िकिदृािदवत ॥् ४२॥
काले ततः पवू मू मकेपभाक ् ।
सतमिवनाशं च सं मृ ु कते ॥ ४३॥
ं घटो िवकारेतेनैा मिभरीिरतः ।
अथ देनतृः का मृोध े िनवत त े ॥ ४४॥
िनवृ एव याे तमितग ता ।
ईिविृरवेाऽ बोधजा न भासनम ॥् ४५॥
पमुानधोमखुः नीरे भातोऽि न वतुः ।
तटमविवैाा किचिचत ।्
ईबोध े पमुथ ं मतमतैवािदनाम ॥् ४६
मिूृपापिरागािवत ं घटे ितम ।्
पिरणामे पवू पं जेीरपवत ।्
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मृवुण िनवतत े घटकुडलयोन  िह ॥ ४७॥
घटे न े न मृावः कपालानामवेणात ।्
मवैं चणूऽि मिूृपं णपं ितुटम ॥् ४८॥
ीरादौ पिरणामोऽु पनुाववज नात ।्
एतावता मदृादीनां ां न हीयत े ॥ ४९॥
आरवािदनः काय मदृो गैुयमापतते ।्
पशा दयः ूोाः काय  कारणयोः पथृक ् ॥ ५०॥
मृवुण मयिेत ाऽयमािणः ।
ूाहातो वासयेाया नतृं सव वषु ु॥ ५१॥
कारणानतः काय िवान ं चािप सोऽवदत ।्
सानऽेनतृां कथमऽोपपते ॥ ५२॥
समृ िवकार काय ता लोकितः ।
वावोऽऽ मदृशंोऽ बोधः कारणबोधतः ॥ ५३॥
अनतृाशंो न बोोधानपुयोगतः ।
तानं पमुथ ाानतृ अशंावबोधनम ॥् ५४॥
तिह कारणिवानाय ािमतीिरत े ।
मृोधािृका बुेंु ाोऽऽ िवयः ॥ ५५॥
सं कायष ु वशंः कारणािेत जानतः ।
िवयो मािहा िवयः केन वाय त े ॥ ५६॥
आरी पिरणामी च लौिकककैकारणे ।
ात े सव मतं ौुा ूावुवे िवयम ॥् ५७॥
अतैऽेिभमखुीकत ुमवेाऽकै बोधतः ।
सवबोधः ौतुौ नवै नाना िववया ॥ ५८॥
एकमिृडिवानावमृमयधीय था ।
तथकैॄबोधने जगिुिव भाताम ॥् ५९॥
सिखुाकं ॄ नामपाकं जगत ।्
तापनीय े ौतुं ॄ सिदानलणम ॥् ६०॥
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सिूपमािणः ूाह ूान ं ॄ बृचाः ।
सनुमार आनमवेमऽ गताम ॥् ६१॥
िविच सवपािण कृा नामािन ितित ।
अहं ाकरवाणीमे नामप े इित ौिुतः ॥ ६२॥
अाकृतं परुा सृे ाबीयते िधा ।
अिचशिमा यषैा ॄयाकृतािभधा ॥ ६३॥
अिविबयॄिना िवकारं यानकेधा ।
मायां त ु ूकृितं िवााियनं त ु महेरम ॥् ६४॥
आो िवकार आकाशः सोऽि भािप च िूयः ।
अवकाश पं तिा न त ु तयम ॥् ६५॥
न ेः पवू मवे न पा िवनाशतः ।
आदावे च याि वत मानऽेिप तथा ॥ ६६॥
अादीिन भतूािन मािन भारत ।
अिनधनानीवेाह कृोऽज ुन ं ूित ॥ ६७॥
मृे सिदाना अनगुि सवद ।
िनराकाशे सदादीनामनभुिूतिन जािन ॥ ६८॥
अवकाशे िवतृऽेथ तऽ िकं भाित त े वद ।
शूमवेिेत चदे ु नाम तािवभाित िह ॥ ६९॥
ताादवे तमौदासीने तखुम ।्
आनकूुूाितकूहीनं यिजं सखुम ॥् ७०॥
आनकूुे हष धीः ााितकूे त ु ःखधीः ।
याभावे िनजानो िनजं ःखं त ु न िचत ॥् ७१॥
िनजाने िते हष शोकयो यः णात ।्
मनसः िणकने तयोमा नसतेताम ॥् ७२॥
आकाशऽेवेमानः साभान े त ु समंत े ।
वाािददहेपय वुवें िवभाताम ॥् ७३॥
गितश वायुपं वदेा हूकाशन े ।
जल िवता भमूःे कािठं चिेत िनण यः ॥ ७४॥
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असाधारण आकाशेओषवपःुिप ।
एवं िवभा मनसा तिूपं यथोिचतम ॥् ७५॥
अनकेधा िविभषे ु नामपषे ु चकैधा ।
िति सिदानािवसवंादः न किचत ॥् ७६॥
िने नामप े े जनाशयतु े च त े ।
बुा ॄिण वी समिेु बुदुािदवत ॥् ७७॥
सिदानपऽेिन प्णू ॄिण वीित े ।
यमवेावजानाित नामप े शनःै शनःै ॥ ७८॥
यावावदवा ाावावदीणम ।्
यावावीते तावावभ ेजते ॥् ७९॥
तदासने िवायां सिुतायामयं पमुान ।्
जीववे भवेुो वपरु ु यथा तथा ॥ ८०॥
तिनं तथनमों तबोधनम ।्
एतदकेपरं च तदासं िवब ुधाः ॥ ८१॥
वासनानकेकािलना दीघ कालं िनररम ।्
सादरं चामान े सव थवै िनवत त े ॥ ८२॥
मृिवशिरनकेाननतृाजृते ।्
या जीवगता िनिा ाऽ िनदशनम ॥् ८३॥
िनिाशिय था जीवे घ टकािरणी ।
ॄयषेा तथा माया सिृिकािरणी ॥ ८४॥
े िवयितं पँयेमधू देनं यथा ।
मुत वरौघं च मतृं पऽुािदकं पनुः ॥ ८५॥
इदं युिमदं निेत वा तऽ लभा ।
यथा यथेते यंु तथा तथा ॥ ८६॥
ईशो मिहमा ो िनिाशेय दा तदा ।
मायाशेरिचोऽयं मिहमिेत िकमतुम ॥् ८७॥
शयान े पुष े िनिा ं बिवधं सजृते ।्

panchadashi.pdf 109



पदशी

ॄयवें िनिव कारे िवकारायसौ ॥ ८८॥
खािनलािजलो डलोकूािणिशलािदकाः ।
िवकाराः ूािणधीिाया ूितिबित ॥ ८९॥
चतेनाचतेनेषे ु सिदानलणम ।्
समान ं ॄ िभते े नामप े पथृथृक ्॥ ९०॥
ॄयते े नामप े पटे िचऽिमव िते ।
उपे नामप े े सिदानधीभ वते ॥् ९१॥
जलऽेधोमखु े दहेे ऽेपुे तम ।्
तीर एव दहेे े ताय ाथा तथा ॥ ९२॥
सहॐशो मनोराे वत मान े सदवै तत ।्
सवपेते तपेा नामपयोः ॥ ९३॥
णे णे मनोरां भववेाथाथा ।
गतं गतं पनुना ि वहारो बिहथा ॥ ९४॥
न बां यौवन े लं यौवनंिवरे तथा ।
मतृः िपता पनुना ि नायावे गतं िदनम ॥् ९५॥
मनोराािशषेः कः णिंसिन लौिकके ।
अतोऽिासमानऽेिप तिधयं जते ॥् ९६॥
उपिेते लौिकके धीिन िव ा ॄिचन े ।
नटवृिऽमाायां िनव हवे लौिककम ॥् ९७॥
ूवहिप नीरऽेधः िरा ूौढ िशला यथा ।
नामपाथाऽेिप कूटं ॄ नाथा ॥ ९८॥
िनिंछिे दप ण े भाित वगुभ बहृियत ।्
सिघन े तथा नानाजगभ िमदं िवयत ॥् ९९॥
अा दप णं नवै तदे णं यथा ।
अमा सिदानं नामपमितः कुतः ॥ १००॥
ूथमं सिदाने भासमानऽेथ तावता ।
बिुं िनय नवैो धारयेामपयोः ॥ १०१॥
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एवं च िनज ग सिदानलणम ।्
अतैान एतििौाुजनािरम ॥् १०२॥
ॄानािभध े मे ततृीयऽेाय ईिरतः ।
अतैान एव ागिािचया ॥ १०३॥
इित ॄानऽेतैानः समाः ॥ १३॥

ॄाने िवानोनाम - चतदु शः पिरदेः ।
योगनेािववकेेन तैिमािचया ।
ॄानं पँयतोऽथ िवानो िनते ॥ १॥
िवषयानविानोधीविृः ।
ःखाभावािदपणे ूो एष चतिुव धः ॥ २॥
ःखाभाव कामािः कृतकृोऽहिमसौ ।
ूाूाोऽहिमवें चातिुव मदुातम ॥् ३॥
ऐिहकं च आमिुकं चेवें ःखं िधिेरतम ।्
िनविृमिैहकाह बहृदारयकं वचः ॥ ४॥
आानं चिेजानीयादयमीित पूषः ।
िकिम कामाय शरीरमनसुंरते ॥् ५॥
जीवाा परमाा चेाा ििवध ईिरतः ।
िचादााििभदहजैवः सोृतां ोजते ॥् ६॥
परमाा सिदानादां नामपयोः ।
गा भोयमापिवकेे त ु नोभयम ॥् ७॥
भोयिमोुरथ शरीरमनसुंरते ।्
रािष ुशरीरषे ु िता न ानो राः ॥ ८॥
ाधयो धातवुषैेलूदहेे िता राः ।
कामबोधादयः सूे योबजं त ु कारणे ॥ ९॥
अतैानमागण परािन िवविेचत े ।
अपँयावं भोयं िकं नामेेरािवत ॥् १०॥
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आानोरीािजीवावधािरत े ।
भोा नवैाि कोऽऽ शरीरानुरः कुतः ॥ ११॥
पुयपापये िचा ःखमामिुकं भवते ।्
ूथमााय एवों िचा ननै ं तपिेदित ॥ १२॥
यथा पुरपणऽिपामषेणं तथा ।
वदेनामागािमकम णोऽषेणं बधु े ॥ १३॥
इषीकातणृतलू विदाहः णाथा ।
तथा सितकमा  दधं भवित वदेनात ॥् १४॥
यथधैािंस सिमोऽिभ साुतऽेज ुन ।
ानािः सव कमा िण भसाुते तथा ॥ १५॥
य नाहंकृतो भावो बिुय  न िलते ।
हािप स इमां लोका हि न िनबते ॥ १६॥
मातािपऽोव धः यें ॅणूहादीशम ।्
न मिुं नाशयेापं मखुकािन  नँयित ॥ १७॥
ःखाभाववदवेा सवकामािरीिरता ।
सवा ामानसावा मतृो भविदतः ॥ १८॥
जीडुितं ूाः ीिभया नैथतेरःै ।
शरीरं न रेाणं कम णा जीवयदेममु ॥् १९॥
सवा ामाहाोित नावकमिभः ।
वत े ौोिऽय े भोगा यगुपमविज ताः ॥ २०॥
यवुा पी च िवावाीरोगो ढिचवान ।्
सैोपतेः सव पृ िवपणूा ूपालयन ॥् २१॥
सवमा नुकैभगःै सृभिूमपः ।
यमानमवाोित ॄिव तमतु े ॥ २२॥
मभोग े योना ि कामिृरतः समा ।
भोगािामतकै परािप िववकेतः ॥ २३॥
ौोिऽयादेशाभैयदोषानवेत े ।
राजा बहृिथो दोषांााथािभदाहरत ॥् २४॥
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दहेदोषािदोषा भोयदोषा अनकेशः ।
शनुा वाे पायस े नो कामिविेकनः ॥ २५॥
िनामे समऽेऽ राः साधन सये ।
ःखमासीािवनाशािदितभीरनवुत त े ॥ २६॥
नोभयं ौोिऽयातदानोऽिधकोऽतः ।
गवा न आशाि राो नाि िवविेकनः ॥ २७॥
अिे मनुः सुयपापिवशषेतः ।
गवं समापो म गव उते ॥ २८॥
पवू के कृताुयाादाववे चेवते ।्
गवं ताषोऽऽ दवेगव उते ॥ २९॥
अिाादयो लोके िपतरिरवािसनः ।
कादाववे दवें गता आजानदवेताः ॥ ३०॥
अिऽेमधेािद कम  कृा महदम ।्
अवााजानदवेयैा ः पूााः कम दवेताः ॥ ३१॥
यमािमुाः दवेाः जुा तािवबहृती ।
ूजापितिव राट ्ूोो ॄा सऽूानामकः ॥ ३२॥
साव भौमािदसऽूाा उरोरकािमनः ।
अवानसगोऽयमाानतः परः ॥ ३३॥
तःैःै काषे ु सवष ु सखुषे ु ौोिऽयो यतः ।
िनहृने सवषामानाः सि त ते ॥ ३४॥
सवकामािरषेोा या साि िचदाता ।
दहेववदहेेिप भोगानवेत े ॥ ३५॥
अातेदवे न त ु तिृरबोधतः ।
यो वदे सोऽतु े सवा ामािनितयॄवीिुतः ॥ ३६॥
या सवा ता  साा गायित सवदा ।
अहमं तथाादिेत सामधीयते ॥ ३७॥
ःखाभाव कामािभ े वें िनिपत े ।
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कृतकृम ूाूामीताम ॥् ३८॥
उभयं तिृदीप े िह सगािभरीिरतम ।्
त एवाऽानसुयेाः ोका बिुिवशुय े ॥ ३९॥
ऐिहकामिुकोातिस ै मेु िसये ।
ब कृं परुााभूवमधनुा कृतम ॥् ४०॥
तदतेृतकृं ूितयोिगपरुःसरम ।्
अनसुधदवेायमवें तृित िनशः ॥ ४१॥
ःिखनोऽाः ससंर ुकामं पऽुापेया ।
परमानपणूऽहं ससंरािम िकिमया ॥ ४२॥
अनिुत ुकमा िण परलोकिययासवः ।
सवलोकाकः कादनिुतािम िकं कथम ॥् ४३॥
ाचतां त े शाािण वदेानापयु वा ।
यऽेऽािधकािरणो मे त ु नािधकारोऽिबयतः ॥ ४४॥
िनिािभे ानशौच े नेािम न करोिम च ।
िारेयि िकं मे ादकनात ॥् ४५॥
गुापुािद दते नाारोिपतविना ।
नाारोिपतससंारधमा नवेमहं भजे ॥ ४६॥
वातताे जानाणोहम ।्
मां सशंयापा न मऽेहमसशंयः ॥ ४७॥
िवपय ो िनिदासिें ानमिवपय यात ।्
दहेािवपया स ं न कदािचजाहम ॥् ४८॥
अहं मनु इािदवहारो िवनाममु ।्
िवपया स ं िचरावासनातोऽवकते ॥ ४९॥
ूारकमिण ीणे वहारो िनवत त े ।
कमा य े सौ नवै शाेानसहॐतः ॥ ५०॥
िवरलं वतिेरं चेानमु त े ।
अबािधकां वितं पँयायाहं कुतः ॥ ५१॥
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िवपेो नाि याे न समािधतो मम ।
िवपेो वा समािधवा  मनसः ािकािरणः ॥ ५२॥
िनानभुवप को मे वाऽनभुवः पथृक ् ।
कृतं कृं ूापणीयं ूािमवे िनयः ॥ ५३॥
वहारो लौिकको वा शाीयो वाऽथाऽिप वा ।
ममाकत ुरलेप यथाऽऽरं ूवत ताम ॥् ५४॥
अथवा कृतकृोऽिप लोकानमुहकामया ।
शाीयणेवै मागण वतऽहं का मम ितः ॥ ५५॥
दवेाच नानशौचिभादौ वत तां वपःु ।
तारं जपत ु वाठाायमकम ॥् ५६॥
िवुं ायत ु धीय ा ॄाने िवलीयताम ।्
साहं िकिदऽ न कुव नािप कारय े ॥ ५७॥
कृतकृतया तृः ूाूातया पनुः ।
तृवें मनसा मतऽेसौ िनररम ॥् ५८॥
धोऽहं धोऽहं िनं ाानमसा विे ।
धोऽहं धोऽहं ॄानो िवभाित मे म ॥् ५९॥
धोऽहं धोऽहं ःखं सासंािरकं न वीऽे ।
धोऽहं धोऽहं ाान ं पलाियतं ािप ॥ ६०॥
धोऽहं धोऽहं कत ं म े न िवते िकित ।्
धोऽहं धोऽहं ूां सव म सम ॥् ६१॥
धोऽहं धोऽहं तृमे कोपमा भवेोके ।
धोऽहं धोऽहं धो धः पनुः पनुध ः ॥ ६२॥
अहो पुयमहो पुयं फिलतं फिलतं ढम ।्
अ पुय सरेहो वयमहो वयम ॥् ६३॥
अहो शामहो शामहो गुरहो गुः ।
अहो ानमहो ानमहो सखुमहो सखुम ॥् ६४॥
ॄानािभध े मे चतथुऽाय ईिरतः ।
िवानिपय ोऽास इताम ॥् ६५॥
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इित ॄाने िवानः समाः ॥ १४॥

ॄाने िवषयानो नाम - पदशः पिरदेः ।
अथाऽ िवषयानो ॄानाशंपभाक ् ।
िनते ारभतूदशंं ौिुतज गौ ॥ १॥
एषोऽ परमानो योऽखडकैरसाकः ।
अािन भतूाते माऽामवेोपभुत े ॥ २॥
शाा घोराथा मढूा मनसो वृयिधा ।
वरैायं ािरौदाय िमााः शावृयः ॥ ३॥
तृा हेो रागलोभािवाा घोरवृयः ।
समंोहोभयिमााः किथता मढूवृयः ॥ ४॥
विृतेास ु सवा स ु ॄणिभावता ।
ूितिबित शाास ु सखुं च ूितिबित ॥ ५॥
पं पं बभवूासौ ूितप इित ौिुतः ।
उपमा सयू केािद सऽूयामास सऽूकृत ॥् ६॥
एक एव िह भतूाा भतू े भतू े वितः ।
एकधा बधा चवै ँयते जलचवत ॥् ७॥
जले ूिवोऽयमः कष े जले ।
िवो िनम ले तधेा ॄािप विृष ु॥ ८॥
घोरमढूास ु मािलाखुाशं ितरृितः ।
ईषमै तऽ िचदशंूितिबनम ॥् ९॥
यािप िनम ले नीरे वरेौ सबंमः ।
न ूकाश तािाऽोूितरऽ च ॥ १०॥
काे ौूकाशौ ावुवं गतो यथा ।
शाास ु सखुचतैे तथवैोूितमातुः ॥ ११॥
वुपमािौ वा तभूयोः समा ।
अनभुूनसुारणे कते िह िनयामकम ॥् १२॥
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न घोरास ु न मढूास ु सखुानभुव ईते ।
शाािप िचिखुाितशय ईँयताम ॥् १३॥
गहृऽेािदिवषये यदा कामो भवेदा ।
राजसा काम घोराऽ नो सखुम ॥् १४॥
िसे वेि ःखमिसौ तिवध त े ।
ूितबे भवेोधो षेो वा ूितबकः ॥ १५॥
अशेतीकारो िवषदः ा तानसः ।
बोधािदष ु महाःखं सखुशािप रतः ॥ १६॥
कालाभ े हष विृः शाा तऽ महखुम ।्
भोग े महरं लाभूसावीषदवे िह ॥ १७॥
महमं िवरौ त ु िवाने तदीिरतम ।्
एवं ाौ तथौदाय बोधलोभिनवारणात ॥् १८॥
यखुं भवेवै ूितिबनात ।्
विृमुखा  िनिव ं ूितिबनम ॥् १९॥
सा िचितः सखुं चिेत भावा ॄणयः ।
मिृलािदष ु सवै ते नतेरयम ॥् २०॥
सा िचितयं ं धीवृोघरमढूयोः ।
शावृौ ऽयं ं िमौं ॄेमीिरतम ॥् २१॥
अिमौं ानयोगाां तौ च पवू मदुीिरतौ ।
आऽेाय े योगिचा ानमायोयोः ॥ २२॥
असा जाःखे े मायापं ऽयं िदम ।्
असा नरादौ जां कािशलािदष ु॥ २३॥
घोरमढूिधयो ःखमवें माया िवजिृता ।
शाािद बिुवृैािौं ॄिेत कीित तम ॥् २४॥
एवं ितऽेऽ यो ॄ ातिुमेमुानसौ ।
नृािदमपुेते िशं ायेथायथम ॥् २५॥
िशलादौ नामप े े ा साऽिचनम ।्
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ा ःखं घोरमढूिधयोः सिििचनम ॥् २६॥
शाास ु सिदानांीनवें िविचयते ।्
किनममोृािॐिाः बमािदमाः ॥ २७॥
मवहारऽेिप िमौॄिण िचनम ।्
उृं ुमवेाऽ िवषयान ईिरतः ॥ २८॥
औदासीे त ु धीवृःे शिैथामोमम ।्
िचनं वासनाने ानमंु चतिुव धम ॥् २९॥
न ानं ानयोगाां ॄिववै सा ख ।
ाननेकैामाप े िचे िवा िरीभवते ॥् ३०॥
िवायां सिदाना अखडकैरसाताम ।्
ूा भाि न भदेने भदेकोपािधवज नात ॥् ३१॥
शाा घोराः िशलाा भदेकोपाधयो मताः ।
योगाद ् िववकेतो वषैमपुाधीनामपाकृितः ॥ ३२॥
िनपािधॄते भासमान ेयंू भ े ।
अतै े िऽपटुी नाि भमूानोऽत उते ॥ ३३॥
ॄान अिभध े मे पमोऽाय ईिरतः ।
िवषयान एतने ारणेाः ूवेँ यताम ॥् ३४॥
ूीयािरहरोऽनने ॄानने सवदा ।
पाया ूािणनः सवा ािौतां शुमानसान ॥् ३५॥
इित ॄाने िवषयानः समाः ॥ १५॥
इित ौीमरमहंसपिरोाजकाचाय 
ौी िवारयमिुनिवरिचतः पदशी मः समाः ।
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