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SvatmasakShatkara

ासााारः

॥ ासााारोपदशेूकरणम ् ॥
(सवानोरवृौ)

अथां सवािम उपायं ततो गहु ।
अमाािप सू सवग त ु िनलम ॥् १॥
यने िवायते सक् यं ाा त ु िशवो भवते ।्
न क िचयाातं तिान ं ौणुु मे ॥ २॥
गुपाररायातमं सवा िदिभः ।
भवबिवमोाथ परमं सव तोमखुम ॥् ३॥
योऽसौ सव गतो दवेः सवा ा सव तोमखुः ।
सवतमयोऽिचः सवोपिर सिंतः ॥ ४॥
सवततीत वानोनामविज तः ।
सोऽहमवेमपुासीत िनिव कने चतेसा ॥ ५॥
यदवे िनलं ान ं शातं ीवुमयम ।्
िनिव कमिनदँ यं हतेुाविज तम ॥् ६॥
अिलमरं शां िवषयातीतगोचरम ।्
अिवभा मसहंे तदहं नाऽ सशंयः ॥ ७॥
अहमवे परो दवेः सव ममयः िशवः ।
सवमतीत सिृसहंारविज तः ॥ ८॥
मया ािमदं सव ँयाँयं चराचरम ।्
अहमवे जगाथो मः सव ूकाशते ॥ ९॥
अनकेाकारसिंभं िवं भवुनसयम ।्
िशवाविनपय ं तव मिय सिंतम ॥् १०॥
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यिकिगिन ्ँयते ौयूतऽेिप वा ।
बिहरिव भागने तव ािपतं मया ॥ ११॥
अहमाा िशवोः परमािेत यः तृः ।
एवमपुासयेोहा िशवमायुात ॥् १२॥
िशवोऽहमवेाः पथृावं िववज यते ।्
यिँशवः सोऽहमवेिेत अतैं भावयेदा ॥ १३॥
अतैभावनायुः सव ऽािन सिंतः ।
सवगं सव दहें पँयते नाऽ सशंयः ॥ १४॥
एवमकेाभावने सिंत तु योिगनः ।
सवं ूवतत िवकरिहत च ॥ १५॥
योऽसौ सवष ुशाषे ु पते ज ईरः ।
अकायो िनग ुणो ाा सोऽहमि न सशंयः ॥ १६॥
अिवातः पशःु सो िह सिृधम समािौतः ।
िवातः शातः शुः स िशवो नाऽ सशंयः ॥ १७॥
तादाा सदा वेः सिुवचाय ः िवचणःै ।
परापरिवभागने लूसूिवभागशः ॥ १८॥
परः परमिनवा ण अपरः सिृभदेतः ।
लूो ममयः ूोः सूो ानकैसिंतः ॥ १९॥
अथवा बशोऽनने िकमेुन षडानन ।
वािवकिवशषेणे मनः समंोहकािरणा ॥ २०॥
सव धमा नः सि यवें पिरकयते ।्
तवसहेात स्दा तावभावतः ॥ २१॥
इवेमािवान ं किथतं त ु समासतः ।
ावैामयं सव माानं पय ुपासयते ॥् २२॥
न तऽ दवेा वदेा वा या वा बदिणाः ।
आिवानमािौ िवमलं सवतोमखुम ॥् २३॥
ससंाराण वमानां भतूानां शरणािथ नाम ।्
नाः शरणदः किदाानातःे िचत ॥् २४॥
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आानं परमो भूा यो िवजानाित ततः ।
स मुते यने सवा वां गतोऽिप सन ॥् २५॥
आलाभारोलाभः िचदो न िवते ।
तदाानमपुासीत योऽयमाा परु सः ॥ २६॥
न ूाणो नवै चापानो िविशकरणथा ।
सवं त ु तमाानं पिरपणू सदा रते ॥् २७॥
न चवैारे बा े नाितरे समीपतः ।
स िनले परे ान े तऽ िचं िनवशेयते ॥् २८॥
ितय गू मधवै बिहर िनशः ।
सवशूं तमाभासमाानं भावयेदा ॥ २९॥
नवै शूं न चाशूमशूं शूमवे च ।
पपातिविनम ुमाानं पय ुपासयते ॥् ३०॥
िनरामयं िनराधारं वण पिवविज तम ।्
िनरनं गणुातीतमाानं पय ुपासयते ॥् ३१॥
िनराौयं िनरालमूमयेमनपूमम ।्
भाविवमलं िनमाानं पय ुपासयते ॥् ३२॥
सं सवकमा िण िनःहृः सविज तः ।
भावयदेानाानमावेािन ितम ॥् ३३॥
स दशेजाितसाणा ौमसमितान ।्
भावानतेान प्िरपं भावयेधुः ॥ ३४॥
मोऽयं दवेता षेा इदं ानिमदं तपः ।
सवभावान प्िर ाभावं त ु भावयते ॥् ३५॥
अभावे भावमािौ भावं कुया िराौयम ।्
आसंं मनः कृा न िकिदिप िचयते ॥् ३६॥
नवै िचं न चािचं न िचं िचमवे च ।
पपातिविनम ुमाानं पय ुपासयते ॥् ३७॥
अिचं िचयिें कृा िचं िनराौयम ।्
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िने िनली भतू े िवािन यखुम ॥् ३८॥
िनिव कमिचं च हतेुाविज तम ।्
तखुं परमं ूोमािकमनौपमम ॥् ३९॥
िनरिवषयासं मनोविृं िववज यते ।्
यदा याुनी भावं तदा तरमं सखुम ॥् ४०॥
सविददशेकालेष ु योगाासो िवधीयते ।
सव वणा ौमाणां च ानभदेो न िवते ॥ ४१॥
गवामनकेवणा नां ीराकेवण ता ।
ीरवँयते ानमिलवु गवां समाः ॥ ४२॥
यावगतं ॄ ापकं सव तोमखुम।्
तािण संान े िददशेा िवचारयते ॥् ४३॥
नवै त कृतनेाथ न काय न िविधः तृः ।
न िलं नाौमाचारः परमािन सिंतः ॥ ४४॥
गन ि्तन ्पन ज्ामन भ्ुानोऽिप िपबिप ।
सवदा सव कालेष ु वातशीतातपषे ु च॥ ४५॥
भयदािररोगषे ु मिवरकािदष ु ।
आवितः शा आतृु िनलः ॥ ४६॥
नागतोऽहं गतो वािप नागिमने गता ।
न भतूो न भिवािम ूकृिरधमणी ॥ ४७॥
ूाकृतािन त ु कमा िण ूकृितः कम सवा ।
नाहं िकिरोमीित यंु मते तिवत ॥् ४८॥
नवै ूकृितबोऽि मु इिभधीयते ।
न चवै ूाकृतदैषिैलते त ु कदाचन ॥ ४९॥
िनना ँ य तमसोपं दीपो यत ्ू काशते ।
आभावें परो ाा ा अानजं तमः ॥ ५०॥
हेयाथा दीपो बलािवा णिमित ।
तथाभावनायुः ावेावितते ॥ ५१॥
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घटसवंतृमाकाशं नीयमान े यथा घटे ।
घटो नयित नाकाशं तीवो नभोपमः ॥ ५२॥
िभ े कुे यथाकाशमाकाशं ूितपते ।
िविभ े ूाकृत े दहेे तथाा परमािन ॥ ५३॥
इवेमिधकारणे सव नेािधकािरणा ।
सवबाििनम ुः सव ः सव गो भवते ॥् ५४॥
तदागमान प्िर सवा न ्

शुं गहृीासमािधयोगम ।्
अारं नािदहाि िकित ्

ावै स मनोिवकम ॥् ५५॥
िवानमवें समपुा िवान ्

िवशकामं सततं िनयुः ।
सवऽगामी भवतीह मुः

तम धम बिहरःसंः ॥ ५६॥
सवतातिृरनािदबोधः

तता िनमशिः ।
अनशि िनरामयाा

िवशुदहेः स िशवमिेत ॥ ५७॥
न दीा न त ु संारो न मिुा न च मडलम ।्
न जपो नाच न ं ान ं न होमो नवैसाधनम ॥् ५८॥
धमा धम फलौ न ः नवै िपडोदकिबया ।
िनयमािद न ताि नोपवासो िवधीयते ॥ ५९॥
ूविृ िनविृ ॄचय ोतािन च ।
अिूवशेनं नाि पतनं भगृनुोदके ॥ ६०॥
िशवानामतृं पीा िवचर यथा सखुम ।्
िशववातः शुः सिृधम िवविज तः ॥ ६१॥
सं सं पनुः सं िऽसं समयः कृतः ।
अतः परतरं नाि िवयें कुऽिचत ग्हु ॥ ६२॥
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इित ौीमवानोरे ासााारोपदशेूकरणम ॥्
पाठभदे: पाठभदेाः -
न जपो नाच न ं ान ं न होमो नवै साधनम ।्
धमा धम फलं नाि न िपडोदकिबया ॥ ५८॥
िनयमािन न ताि नोपवासो िवधीयते ।
ूविृं न िनविृ ॄचय ोतािन च ॥ ५९॥
अिः ूवशेनं नाि पतनं भगृनुोदके ।
िशवानामतृं पीा िवचर यथासखुम ॥् ६०॥
िशववातः शुः सिृधम िवविज तः ।
सं सं पनुः सं िऽसंयः कृतः ॥ ६१॥
अतः परतरं नाि िवयें कुऽिचहु ।
िवमलयित सवभावान ि्वमलाा िवमलबिु ढधीः ॥ ६२॥
सव िवमलं पँयित िवमलो िवमलेन भावने ।
जाम जाम जाम ं तथा जामसषुिुकम ॥् ६३॥
जाम तयु कालपरमतीतं परदशनम ।्
िवामे ूशा िशवदशनमवे च ॥ ६४॥
सायुिमितभदेने चोमकेादशतृः ॥ ६५॥
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