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suvachanAni

सवुचनािन

अितपिरचयादवा ।
अितलोभो िवनाशाय ।
अिततृा न कत ा ।
अित सवऽ वज यते ।्
अिधकािधकं फलम ।्
अनितबमणीया िह िनयितः ।
अ कालो बहव िवाः ।
अलो लाभः ।
अापारषे ुापारः ।
अिहंसा परमो धम ः ।
अभिं भिं वा िविधिलिखतमुलूयित कः ।
अथ िह लोके पुष बःु ।
आकृितब क िुकाक ।
आये ःखं ये ःखं िधगथा ः कसौंयाः ।
इःु मधरुोऽिप समलंू न भः ।
इतः कूपः ततटी ।
इतो ॅतो ॅः ।
ईरेा बलीयसी ।
उे िवलीये दिरिाणां मनोरथाः ।
उविूयाः ख मनुाः ।
कटकेनवै कटकमुरते ।्
कत ो महदाौयः ।
कवयः िकं न पँयि ?

काशािवनोदने कालो गित धीमताम ।्
कालाय तै नमः ।
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िकिमव िह मधरुाणां मडनं नाकृतीनाम ।्
िकिमव िह रमकणानाम ।्
िकं िममं खरसकूराणाम ?्

मया िकं न िसित ।
ेशः फलेन िह पनुन वतां िवधे ।
गतं न शोम ।्
गतानगुितको लोकः न कित प्ारमािथ कः ।
गहना कम णो गितः ।
गणुाः सव ऽ पूे ।
चबविरवत े ःखािन च सखुािन च ।
जननी जभिूम गा दिप गरीयसी ।
जलिबिनपातने बमशः पयू त े घटः ।
जीवो जीव जीवनम ।्
ऽिुटतः सः ूशाः कलहः ।
ऽलैोे दीपकः धम ः ।
लभं भारत े ज मानुं तऽ लभम ।्
रतः पव ताः राः ।
िणे सव वशाः ।
धम िमऽं मतृ ।
धीराः िह तरि आपदम ।्
नाि ससमो धम ः ।
न कूपखननं यंु ूदी े विना गहृे ।
न भतूो न भिवित ॥
नमः िशवाय ।
नमो भगवते वासदुवेाय ।
न िह ानने सशं पिवऽिमह िवते ।
न शाःे परमं सखुम ।्
िनगढूऽेिप कुुटे उदेवे अणः ।
िनवा णदीप े िकम ु तलैदानम ।्
िनरपादप े दशे े एरडोऽिप िुमायत े ।
िनःहृ तणृं जगत ।्
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न िनिताथा त ि्वरमि धीराः ।
िनध न कुतः सखुम ।्
नीचगै पुिर च दशा चबनिेमबमणे ।
परःखं शीतलम ।्
परोपकाराथिमदं शरीरम ।्
परोपदशे े पािडम ।्
परोपकारः पुयाय ।
परोपकाराय सतां िवभतूयः ।
पनुः पनुरिप ूा कलं न तेायत े ।
िपडे िपडे मितिभ ा ।
ूािलतो ानमयः ूदीपः ।
ूथममास े मिकापातः ।
पिृथां ऽीिण रािन जलमं सभुािषतम ।्
बिधरात म्कणः ौयेान ।्
बजनिहताय बजनसखुाय ।
बर वसुरा ।
बालानां रोदन ं बलम ।्
बिुः कमा नसुािरणी ।
बिुय  बलं त ।
भिं कणिभः ौणुयुाम दवेाः ।
भवि भिवतानां ारािण सवऽ ।
िभिचिह लोकः ।
मध ु ितित िजाम े दय े त ु हलाहलम ।्
मनः पतूं समाचरते ।्
मनोरथानामगितन  िवते ।
मरणं ूकृितः शरीिरणाम ।्
महाजनो यने गतः स पाः ।
मागा राः सव याः फलि ।
मातदृवेो भव ।
िपतदृवेो भव ।
आचाय दवेो भव ।
अितिथदवेो भव ।
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मढूः परूयनयेबिुः ।
मृिह पिरभयूत े ।
मौन ं सवा थ साधनम ।्
यथा बीजं तथा अरः ।
यथा राजा तथा ूजा ।
यद ्वा तद ्वा भिवित ।
यद ्वा तद ्वा वदित ।
याचको याचक ्ं ा ानवत ग्गु ुरायत े ।
याशं वपत े बीजं ताशं लभते फलम ।्
यः िबयावान स् पिडतः ।
यु कथा रा ।
यने केन ूकारणे ूिसः पुषो भवते ।्
योजकऽ लभः ।
राजा काल कारणम ।्
वे मातरम ।्
वा दशसहॐषे ु ।
वचन े का दिरिता ?
िवान स्व ऽ पूत े ।
िवाधनं सव धनूधानम ।्
िवनाशकाले िवपिरतबिुः ।
शठं ूित शाम ।्
शरीरमां ख धमसाधनम ।्
शीलं परं भषूणम ।्
शभुाे पानः ।
शभुं भवत ु ।
समवे जयते न अनतृम ।्
सं कठ भषूणम ।्
सखुमपुिदँयते पर ।
सहंितः काय सािधका ।
भावो रितबमः ।
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