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Sadacharanusandhanami

सदाचारानसुानम ्

॥ ौीः ॥
सिदानकाय जगदरहतेवे ।
सदोिदताय पणूा य नमोऽनाय िववे ॥ १॥
सववदेािसामै िथतं िनम लं िशवम ।्
सदाचारं ूवािम योिगनां ानिसये ॥ २॥
ूातःरािम दवे सिवतभु ग आनः ।
वरेयं तियो यो निदाने ूचोदयात ॥् ३॥
अयितरकेाां जामसषुिुष ु ।
यदकंे केवलं ान ं तदवेाि परं बहृत ॥् ४॥
ानाानिवलासोऽयं ानाान े च शाित ।
ानाान े पिर ानमवेाविशते ॥ ५॥
अमिलनो दहेो दहेी चािनम लः ।
असोऽहिमित ाा शौचमतेचते ॥ ६॥
मनो मीनविं बीडानवािरधौ ।
सुातने पतूाा सिवानवािरणा ॥ ७॥
अथाघमष णं कुया ाणापानिनरोधतः ।
मनः पणू समाधाय मकुो यथाण व े ॥ ८॥
लयिवपेयोः सौ मनऽ िनरािमषम ।्
स सिः सािधतो यने स मुो नाऽ सशंयः ॥ ९॥
सवऽ ूािणनां दहेे जपो भवित सवदा ।
हंसः सोऽहिमित ाा सवबिैव मुत े ॥ १०॥
तप णं सखुनेवै िेयाणां ूतप णम ।्
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मनसा मन आलो यमाा ूकाशते ॥ ११॥
आिन ूकाशाौ िचमकेाितं िपते ।्
अिहोऽी स िवयेतेरा नामधारकाः ॥ १२॥
दहेो दवेालयः ूोो दहेी दवेो िनरनः ।
अिच तः सव भावने ानभुूा िवराजते ॥ १३॥
मौनं ायनंानं यें ॄानिुचनम ।्
ाननेिेत तयोः सिषधेादशनम ॥् १४॥
अतीतानागतं िकि रािम न िचये ।
रागषे ं िवना ूां भुाऽ शभुाशभुम ॥् १५॥
दहेाासो िह संासो नवै काषायवाससा ।
नाहं दहेोऽहमािेत िनयो ासलणम ॥् १६॥
अभयं सव भतूानां दानमाम नीिषणः ।
िनजाने हृा नाे वरैायाविधम ता ॥ १७॥
वदेाौवणं कुया ननं चोपपििभः ।
योगनेासनं िनं ततो दशनमानः ॥ १८॥
शशेरिचाादवेापरोधीः ।
ूसुः पुषो यनेवैावबुत े ॥ १९॥
आानािववकेेन ान ं भवित िनलम ।्
गुणा बोिधतः िशः शॄाितवत त े ॥ २०॥
न ं दहेो निेयािण न ूाणो न मनो न धीः ।
िवकािरािनािशाँया घटो यथा ॥ २१॥
िवशुं केवलं ान ं िनिव शषे ं िनरनम ।्
यदकंे परमानं तमयं परम ॥् २२॥
शायोः िसं मनसोऽिप तथवै च ।
मे साितया िनं तदवे ं ॅमं जिह ॥ २३॥
लूवरैाजयोरैं सूहरैयगभ योः ।
अानमाययोरैं ूिवानपणू योः ॥ २४॥
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िचाऽकैरस े िवौ ॄाैपके ।
ॅमणेवै जगातं रां सप ॅ मो यथा ॥ २५॥
तािककाणां त ु जीवशेौ वाावतेौ िवब ुधाः ।
लौ च सायोगाां वदेारैैता तयोः ॥ २६॥
काय कारणवााशंौ जीवशेौ यौ जह तौ ।
अजह तयोलौ िचदशंावकेिपणौ ॥ २७॥
कमशा े कुतो ान ं तक नवैाि िनयः ।
सायोगौ िभदापौ शािकाः शतराः ॥ २८॥
अे पाषिडनः सव ानवाता सुलभाः ।
एकं वदेािवान ं ानभुूा िवराजते ॥ २९॥
अहं ममेयं बो ममाहं निेत मुता ।
बमोौ गणुभैा ित गणुाः ूकृितसवाः ॥ ३०॥
ानमकंे सदा भाित सवा वास ु िनम लम ।्
मभाया न जानि पं केवलं बहृत ॥् ३१॥
ससाि यानं सव लोकैकजीवनम ।्
तदवेाीित यो वदे स मुो नाऽ सशंयः ॥ ३२॥
ूमाता च ूमाणं च ूमयें ूिमितथा ।
य भासावभासे मान ं ानाय त िकम ॥् ३३॥
अथा कारा भवेिृः फलेनाथ ः ूकाशते ।
अथ ान ं िवजानाित स एवाथ ः ूकाशते ॥ ३४॥
विृामवेा ु फलािः कथं भवते ।्
ूकाशपािा िचदानः ॥ ३५॥
िचं चतैमाऽणे सयंोगातेना भवते ।्
अथा दथा रे विृग  ुं चलित चारे ॥ ३६॥
िनराधारा िनिव कारा या दशा सोनी तृा ।
िचं िचिदित जानीयाकाररिहतं यदा ॥ ३७॥
तकारो िवषयाासो जपारागो यथा मणौ ।
येवु पिरागाानं ितित केवलम ॥् ३८॥
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िऽपटुी ीणतामिेत ॄिनवा णमृित ।
मनोमाऽिमदं सव तनो ानमाऽकम ॥् ३९॥
अानं ॅम इािव ान ं परमं पदम ।्
अान ं चाथाान ं मायामतेां वदि ते ॥ ४०॥
ईरं माियनं िवाायातीतं िनरनम ।्
सदाने िचदाकाशे मायामघेिटनः ॥ ४१॥
अहा गज न ं तऽ धारासारा िह वृयः ।
महामोहाकारऽेिवेो वष ित लीलया ॥ ४२॥
ता वृिेव रामाय ूबोधकैसमीरणः ।
ान ं ँययोभा वं िवान ं ँयशूता ॥ ४३॥
एकमवेायं ॄ नहे नानाि िकन ।
ऽेऽेयोा न ं तानं ानमुते ॥ ४४॥
िवान ं चोभयोरैं ऽेपरमानोः ।
परों शाजं ान ं िवान ं चादशनम ॥् ४५॥
आनो ॄणः सगपुािधयविज तम ।्
मथ िवषयं ान ं िवान ं तदाौयम ॥् ४६॥
पदयोरैबोधु ानिवानसिंतम ।्
आानािववके ानमाम नीिषणः ॥ ४७॥
अानं चाता लोके िवान ं तयं जगत ।्
अयितरकेाां सव ऽकंै ूपँयित ॥ ४८॥
य ु विृजं ान ं िवान ं ानमाऽकम ।्
अानसंकं ान ं िवान ं चोभयाकम ॥् ४९॥
ानिवानिनोऽयं तिण चाप णम ।्
भोा सगणुः शुो भोगानां साधनं रजः ॥ ५०॥
भोयं तमोगणुः ूाराा चषैां ूकाशकः ।
ॄायनसयंुो ॄचया रतः सदा ॥ ५१॥
सव ॄिेत यो वदे ॄचारी स उते ।
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गहृो गणुमः शरीरं गहृमुते ॥ ५२॥
गणुाः कुव ि कमा िण नाहं कतित बिुमान ।्
िकममुै तपोिभ य ानमयं तपः ॥ ५३॥
हषा मष िविनम ुो वानूः स उते ।
स गहृी यो गहृातीतः शरीरं गहृमुते ॥ ५४॥
सदाचारिममं िनं योऽनसुदंधत े बधुः ।
ससंारसागराीयं स मुो नाऽ सशंयः ॥ ५५॥
इित ौीमरमहंसपिरोाजकाचाय 
ौीगोिवभगवूपादिश
ौीमरभगवतः कृतौ
सदाचारानसुानं सणू म ॥्
Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
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