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sA NkhyasAraH

सासारः

पवू भागः ।
ूथमः पिरदेः ।
महदाः ययू जगदर ईरः ।
सवा न े नमै िववे सव िजवे ॥ १॥
साकािरकया लेशादातं िवविेचतम ।्
सासारिववकेोऽतो िवानने ूपते ॥ २॥
ूायः सिलता साूिबया कािरकागणे ।
साऽतोऽऽ वय त े लेशात त्दनुाशंमाऽतः ॥ ३॥
साभाे ूकृादःे पं िवरान म्या ।
ूों तात त्दऽ सेपादवे वते ॥ ४॥
आानािववकेसााारात क्तृ ािखलािभमानिनवृा
ताय रागषेधमा धमा नुादात प्वूकमणां
चािवारागािदसहकाय ुदेपदानने िवपाकानारकात ्
ूारसमानरं पनुज ाभावने िऽिवधःखािनविृपो
मोो भवतीित ौिुतिृतिडिडमः । तऽ ौतुयः । अथाकामयमानो
योऽकामो िनामो न त ूाणा उामीहवै समवलीये ।
आानं चिेजानीयादयमीित पूषः ।
िकिमन क् कामाय शरीरमनसुरते ॥्
यदा सव ूमुे कामा यऽे िद िौताः ।
अथ मऽमतृो भवऽ ॄ समतु े ॥
कामान य्ः कामयते ममानः
स कमिभजा यत े तऽ तऽ ।
पया काम कृतानु
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सासारः

इहवै सव ूिवलीयि कामाः ॥
इााः । तृय कौमा ाः । यथा कौम ।
रागषेादयो दोषाः सव ॅाििनबनाः ।
काय  भवेोषः पुयापुयिमित ौिुतः ॥
तशादवे सवषां सव दहेसमुवः ।
इित । मोधम च ।
इियाणीियाथा  नोपसप तष ुलम ।्
हीन करणदैही न दहंे पनुरहित ॥
तात त्षा काद ् रागाद ्बीजाायि जवः ।
इित । नन ु रागाभावऽेिप केवलकमवशारकािदूाःे कथं राग
कमसहकािरं िवपाकार उपपम ।् नरकादौ िवशषेतो
रागाभावऽेिप सामातो रागसात ।् िनिषािदगािमनां
ािदरागादवे तलोहमयनारीसमािलनािदपनरकोःे ।
यिवाितारागषेभयां ेशपकमवे जािदिवपाकारे
कम णां सहकािर भवित ।
तदवे सः सह कमणिैत
िलं मनो यऽ िनिषम ।
इित ौतुाविभमानरागषेािदज िवषयवासनाससामावै
जािदिवपाकारे कम सहकािरिसःे ।
यऽ यऽ मनो दहेी धारयते स्कलं िधया ।
हेाषेायााऽिप याित तपताम ॥्
इािदतृे । तथा च ेशमलूः कमा शयः । सित मलेू
तिपाको जाायभुगा इित योगसऽूााम े तिपाकारे
च ेशानां हतेुवचना । तथाऽिवाितासे
रागावँयकाषेभययो रागमलूकािाग एव मुतो
जािदहतेतुया यथोवािैन िदँ यत इित । नन ु ।
ीये चा कमा िण तिन ् े परावरे ।
इािदौतुेा न ूाचीनकमनाशकमवेोिचतं दाहकं
कथिमत इित चे ।
ानािदधकमा णं तमाः पिडतं बधुाः ।
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इािदवादैा हािप ौवणने लाघवााहपरवै नाशािदवाेिप
कनौिचात ।् कम णां दाह ेशासहकाय ुदेने नैम ।्
कमणां नाशु ूारभोगाे िचनाशादवे भिवित । अतो
लोकिसनेािवानाशनेवै ारणे कम फलानुिसवा ान
कमनाशकं गौरवािदािदकं योगवाि के ूूितमािभिरित
िदक ् । तािवकेसााारादिवाितारागािदेशिनवृौ
िऽिवधःखािनविृपपरमपुषाथ ः िसतीपुपम ।्
तथा च योगसऽूयम ।् हयें ःखमनागतम ।् िववेाितरिववा
हानोपाय इित ।
इित ौीिवानिभिुवरिचते सासारऽेिहतादादौ
िववकेाितफल परमपुषाथ  पिरदेः ॥ *॥
——————

अथ ितीयः पिरदेः
अथाानािववकेान िकं पं तते । आा
तावत स्खुःखानभुिवतिेत सामातो लोकूिसिः अनाा च
ूकृािदज डवग ः तयोरोवधैण पिरणािमापिरणािमािदपणे
दोषगणुाकेन हयेोपादयेतया पथृने ान ं िववकेानम ।्
तथा च ौिुतः । स एष निेत नेााऽगृो न िह गृतऽेशीय
न िह शीय तऽेसो न िह सतऽेिसतो न थते न िरतीािद ।
िृत ।
सोऽथ ूितिनवृाो गुदप णबोिधतः ।
तोऽां िविबयां मौादाितामसैत ॥
अथासौ ूकृितना हिमयं िह कषािका ।
शुबुभावोऽहिमित जित तां िवदन ॥्
एवं दहेिेयािदः शुनेािन तृ े ।
िनिखला सिवकारयें ूायाऽिहचम वत ॥्
इित । सऽूं च । एवं ताासािेत नतेीित ागािवकेिसििरित ।
तान लणं च माे कृतम ।्
अाे िवशषेाे िवकारऽेिं विण त े ।
चतेनाचतेनाानने ानमुते ॥
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इित । योभदेानमवे िववकेान ं तथाािवशेकमवे
तोकारणं भवित । आा वाऽरे ि इािद
ौिुतिृतः । ननााबिुपा याऽिवा
पातलािदषूा ताः कथमािवशेकिववकेाननाँयं
ूकारािदभदेािदित चे । ताशािवाया
अनािवशेकिववकेानारणेािवशेकिववकेाननाँयािदित ।
य योगने िनिव ककमाानं जायत े तिवकेानारवै
मोकारणं भवित न त ु साादिवािनवत काभावात ।्
अहं गौरः कता  सखुी ःखीािद ानमवे िवा
ससंारानथ हतेतुया ौिुतिृतायिसा ता िनवित का
नाहं गौर इािदपा िववकेाितरवे भवित । समान े िवषय े
मााभावूकारकमााभावाननेवै िवरोधात ।् अथा
शुिनिव ककािप इदं रजतिमित ानिवरोिधापःे । िक
यतोाभावान े माानिवरोिधावँयकतया िनिव ककान
ॅमिनवत कं न पथृक ् कते गौरवात ।् अिप चाथाऽत
आदशेो निेत निेत न तेािदित नेत प्रमीािदौुा
िववकेोपदशेापेयोमोपदशेो नाीुते ।
ऽेऽेयोरवेमरं ानचषुा ।
भतूूकृितमों च य े िवया ि ते परम ॥्
इित गीतािदवाै िववकेानवै मोहतेुमुते ।
अतो िववकेानमवे साादिवािनवृा
मोहतेःु । योगने केवलासााारु
योयानपुलििवधयोपाािदगतधमा भावमपुाािदभदें
च माहयित ततोऽिवािनविृिरित । एतने सव भतूषे ु
समताानमानः सवा कािदान ं च ौिुतृोगयमान ं
िववकेानवै शषेभतूं सव दश नषे ु मम ।् ानाराणां
साादिभमानािनवत कात ।् ॄमीमासंायां यं िवशषेो यत ्
परमािववकेशषेम ।् साशाे त ु सामाािववकेशषेिमित
िदक ् । नन ु यथोिववकेािततोऽमिवोदेो न घटते ।
िववकेातरेिवाूितबकमाऽने िववकेाितनाशोरं
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पनुरिभमानसवात ।् शिुरजतिववकेदिश नोऽिप कालारे
शुौ रजतॅमविदित । मवैम ।् ावषैात ।् शुािदष ु
जातऽेिप सााारे रािदपिवषयदोषाणां पटलािदपकरणदोषाणां
चोिसवने पनुॅ मो युः । अनााािभमान ेनािदवासनवै
दोषः सवा िकसतः जातमाऽािभमान े दोषारानपुलःे ।
सा िमाानवासना यदा िववकेाितपरराजढवासनोिूलता
तदवै िववकेसााारिनोते । तवू मवँयं वासनालेशतो
िमाशं काािन भावात त्ां च िववकेाितिनायां जातायां
न पनुरिभमानः सवित वासनादोषाभावािदित त ु महषैम ।् यिद
त ु बिुपुषयोरोूितिबनािदकमिववकेकारणं दोष इते तदा त ु
तोषं बािधवै िववकेसााार उिदत इित न त पनुॅ महतेुं
फलबलेन योगजधमा सहकृतवै त दोषकनासवािदित ।
िववकेाितिना च गीतािदष ुलिता ।
ूकाशं च ूविृं च मोहमवे च पाडव ।
न िे सवृािन न िनवृािन काित ॥
उदासीनवदासीनो गणुयै न िवचाते ।
सवा रपिरागी गणुातीतः स उते ॥
इित । गणुातीतो िनवृगणुािभमानः । अिधकं त ु ािनलणममे
वामः । नवेमिप िववकेूितयोिगपदाथा नामानने ूाितिकपःै
सव पदाथो िववकेमहासवात क्थं िववकेातमेहतेुिमित
चे । ँयपिरणािमािदसामापिैव वकेमहसवात ।्
तथा िह । िा सााकाशेो िभः ूकाशकाो
य ूकाशकः स तािः यथा घटादालोको
विृूकाँया विृिरनमुाननेादावँ येो
बिुविृतदाढाथो िववकेतो बुीसाी िसित ।
कमकतृ िवरोधानकूुलक ः । अऽ आिन िभचारवारणाय
साादम ।् विृारवैानः िवषयात ।् नऽानमुान े
बिुविृमाऽािवकेः िसत ु । ता एव सादाँयात ्
न ूकृािद इित चे । वृीनामातसाभावने
ऽानमुान े लाघवामाणतकगणाािखलवृीनां िा
िवभकूुटिनकैानपतयवै िसित । यथा नयैाियकानां
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िितः सकतृ का काय ािदनमुान े लाघवात क्त ुरकेिनािदकं
तत ।् तऽ िवभुं पिरििभं कूटािदकं
च पिरणािमिभािदकमतो बुानोँयपतो
िववकेमहे सित तरानमुानने पिरणािमापिरणािमािदपःै
सामातोऽाानािववकेमहो घटत इित । अतएव पातले
सपुषातााितरवे मोहतेतुया ले ले ासभाे
ूोा । सपुषातााितपँयिववकेमहोरं
यथोरीा ूकृािदिववकेमहात ।् तऽ च सशे
बिुने बिुसमुिमित । एवं च ूकृािदपदाथा नां
िविशानाभावऽेिप तिवकेान ं घटत े । एतने
ँयिववकेादिवािनविृिरित ूाचां ूवादोऽपुपािदतः ।
िकाा ूकृिततायो िभोऽपिरणािमािदानमुानरैिप
सामातो ँयिववकेो ििर सवतीित । याधिुनका वदेािॄवुा
ँयनेवै ूकृादीनां िृने च ूकृािखलजडे
आिववकंे मे ।
घटिा घटािः सवथा न घटो यथा ।
दहेिा तथा दहेो नाहिमािदपतः ॥
त । आा वाऽरे ि इािदौिुतिभरानोऽिप ँयात ्
सााँयिववया च ूकृादरेसहात क्रणारवै
तशनात ।् अथवैं कनीयं आनो विृामवे
ँयं ौुािदिभिव धीयत े न त ु ूकाँयपफलाम ।्
यकाशप ूकाशापेािवरहात ।् अतोऽऽ
ँयं ूकाँयं तािन नाीित तदिप तुम ।्
यथा हिमनभुयूमानोऽाा चतैाफलाो न भवतीित
भविते तथवै बौरैपीते सखुःखािदमनेािप बिुः
ूकाशतया चतैाा न भवतीित । तथा चानीव बुाविप
ँयािसा ँयने पणे बिुिववकेोऽापिेतोऽिप
न िसतीित भाािदष ुचााऽ षणाुानीित िदक ् । नन ु
सववें सामापणे िववकेमहः । तथािप सामाावे बिन सि
पिरणािमसहंकािरसखुःखमोहाकचतिुवशिततादीतै ै
पिैव वकेमहाणां मोहतेुऽेननगुमदोष इित चे ।
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अिभमानूितबकाननेवैानगुमािदित । अथवैं
सामापणे िववकेवै सवा िभमानिनवत कतया नाहं
दहेो निेयािणािदूकेपिैव वकेमहाणां मोहतेुं
ौिुतृोमानं कथं घटेतिेत चे । अवारिववकेानां
सामािववकेूपमाऽािदित ॥
इित ौीिवानिभिुवरिचते सासारे मोहतेिुववकेान
प पिरदेः ॥ *॥
——————–

अथ ततृीयः पिरदेः ।
अथ के त े ूकृादयो येः पुषो िववचेनीय इुते ।
ूकृितब ुहारौ ताऽकैादशिेयम ।्
भतूािन चिेत सामाातिुवशितरवे त े ॥
एतेवे धम ध भदेने गणुकम सामाानामभा वः । तऽ
ूकृितं साात प्ररयाऽिखलिवकारोपादानं ूकृाकृितः
पिरणामपाऽा इित ुःे । ूकृितः शिरजा ूधानमं
तमो मायाऽिवेादयः ूकृतःे पया याः ।
ॄाीित िवाऽिविेत मायिेत च तथा परे ।
ूकृित परा चिेत वदि परमष यः ॥
इित तृःे । सा च साावयोपलितं सािदिऽयम ।्
काय सािदवारणायोपलिताम ।् साावा च
नूािधकभावनेासहंननावा अकाया विेत यावत ।् महदािदकं त ु
काय सािदकं न कदाऽकाया वं भवतीित ताविृः ।
वषैावायामिप ूकृितिसय उपलितिमुम ।्
अकाय िमित तपूलिता िनृाथ ः । सािदगणुवती
साितिरा ूकृितिरित न शनीयम ।् सादीनामतम ं
तिूपािदित सासऽूणे सादीनां ूकृितपहतेनुा
ूकृितधम ूितषधेात ।् योगसऽूतााामिप
गणुानामवे ूकृितवचना । गणुे एव कायौ
तदूकृितकनावयैा  । ूकृतगे ुणा इािदवां त ु
वन वृा इितवद ्बोम ।्
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सं रजम इित ूकृतरेभवन ग्णुाः ।
इित सादीनां ूकृितकाय वचनं त ु गणुिनतावािवरोधने
महकारणीभतूकाय सािदपरमवे । महदािदसिृिह
गणुवषैात ौ्यूत े । त वषैं सजातीयसवलनने
गणुारावृूकाशािदफलोपिहतः सािदवहारयोयः
पिरणाम इित । एतनेाािवशंिततपोऽपुपािदतो मः ।
वषै एव सािदवहार ौतुौ ँयते । यथा तम
एवदेमम आस तरणेिेरतं िवषमं ूयातेद ्व ै रजसो
पं खीिरतं िवषमं ूयातेद ्व ै स पिमित ।
सािदऽयं च सखुूकाशलाघवूसादािदगणुवया ।
सयंोगिवभागािदमयाऽनािौतोपादानािदना च िऽेिप
पुषोपकरणात प्ुषबका गणुशनेोते ।
इियािदवत ।् गणुानां सखुःखमोहाकूवादु
धम ध भदेात ।् मनसः साकवत ।् तऽ सं
सखुूसादूकाशानकेधम कं ूाधातुसखुाकमुते ।
एवं रजोऽिप ःखकाूवृानकेधम कं ूाधातु
ःखाकमुते । तथा तमोऽिप मोहावरणनानकेधम कं
ूाधातु मोहाकमुते । त एव धमा षेां लणािन
भवि । सािदसा चाथा  । सतो भावः समुमिमित
ुा िह धम ू ाधानेोमं पुषोपकरणं सशाथ ः ।
ममं च रजःशाथ रागयोगात ।् अधमं च तमःशाथ ः ।
अधमा वरणयोगात ।् तािन च सादीिन ूकेमसयः ।
लघुािदधमरोसाध वधै च गणुानािमित सासऽूात ।्
अऽ िह सऽू े लघुािदना बनां सानां साध तनेवै रजमोां
वधै म ।् एवं चलािदना गुािदना च बनां रजसां बनां च
तमसां तभयमुिमित । िक यिद सािदऽयमकैेकिरवे ात ्
तत ऽ्यं िववे वम ।् एकदाऽनकेॄाडािदसिृौवणात ।् तथा
च काया णामनविैचं न घटते । न च सयंोगविैचािैचं
ािदित वाम ।् िवभनूां ऽयाणां गणुानां तः सयंोगविैचासवात ।्
िार चावदेकीभतूाभावािदित । तात ्
सादीसिकावे िािण । तषे ु िऽवचनं त ु
सािदिवभाजकोपािधऽयणे वशैिेषकाणां नविवचनविदित
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िसम ।् तािन च सादीिन यथायोयमणिुवभपुिरमाणकािन ।
अथा रजसलभाववचनिवरोधात ।् आकाशकारण
च िवभुौिचात ।् सवषां कारणिाणां िवभुे काया णां
पिरिानपुपे । नवें वशैिेषकोावे पािथ वावादीिन
ूकृितिरायायिमित चे । गािदगणुशूने कारणिषे ु
पिृथवीाभावतोऽाकं िवशषेात ।् तं िवपुरुाणािदष ु॥
अं कारणं यत त्त ्ू धानमिृषसमःै ।
ूोते ूकृितः सूा िनं सदसदाकम ॥्
शशिवहीन ं तिूपािदिभरसयंतुम ।्
िऽगणुं तगोिनरनािदूभवायम ॥्
इािदना ।
वशैिेषकाणां कारणिषे ु गानमुान ं
त ु भाऽेािभिन राकृतम ।् अथवैमिप
ूकृतरेणिुवभसुाधारणसानकेिपऽेपिरिकैािबयिसाितिरित
मवैम ।् कारणिपूकृितनेवैापिरिवचनात ।्
गने गानां पिृथवीापकतावत ।् आकाशािदूकृतीनां
िवभुनेवै ूकृितिवभुिसाोपपे । तथा
पुषभदेने सग भदेने च भदेाभाववैकैशाथ ात ।्
अजामकेािमित ौिुततथाऽवगमात ।्
अथावसायािभमानािदिबयारािहवैािबयशाथ ात ।्
अथा ौिुतिृतषू ूकृितोभानपुपिेरित ।
ूकृितगताापरे िवशषेा भाे िाः । ूकृनमुान ं चदेम ।्
सखुःखमोहाकं महदािदकाय सखुःखमोहाकिकाय
सखुःखमोहाकात व्ािदकाय शािदविदित । ौिुततृी
चाऽानमुाहकक ः । एवं सामातोऽनिुमतायाः ूकृतिेव शषेाः
शााोगाावगाः । अनमुान सामामाऽिवषयकात ।्
नरवे सखुािदकमपुलते बावषु ुसखुादौ िकं ूमाणं यने
ाता ािदित । उते । अःकरण सखुािदहतेतुया िवषयषे ु
सखुािदकं िसित । न च पािदगतोमािदकमवे सखुाुादन े
िनयामकम ।् उमादजेा ितपे नीलपीतािदना जाितसाया पःे ।
कालािदभदेरैकेा एव पेः सखुःखोादका ।
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अतः सखुािदममवेोमािदकम ।् िक घटपिमित ूयवत ्
ीसखुं चनसखुिमािदूयादिप िवषये सखुािुचतम ।्
अिधकं त ु भाे िम ।् तदवें ूकृितिन िपता । महं
िनते । ूकृतःे सकाशाुां महं जायत े । त
धमा िदपूकृगणुयोगान म्हा तदवे च लणम ।् महान ्
बिुः ूेादय त पया याः । तथा चोमनगुीतायाम ।्
महानाा मितिव िुज ःु शु वीय वान ।्
बिुः ूोपलि तथा ॄा धिृतः िृतः ॥
पया यवाचकैरतेमै हानाा िनगते ।
सव तः पािणपाद सवतोऽििशरोमखुः ॥
सवतः ौिुतमांोके सव ा स ितित ।
अिणमा लिघमा ूािरीशानो ोितरयः ॥
ानव ये केिचदा िजतमवः ।
िवमुाः सव  एवतै े महमपुयातु ।
िवरुवेािदसगष ुयभू वित ूभःु ॥
इित । अऽ साशंऽयणे महतो दवेताऽयोपािधात त्दिववकेेन
ॄिविुशववचनम ।् तं िवौ ।
सािको राजसवै तामस िऽधा महान ।्
इित । माे च ।
सिवकारात ्ू धानात त् ु महमजायत ।
महािनित यतः ाितलकानां जायत े सदा ॥
गणुेः ोमाणेयो दवेा िवजिरे ।
एका मिूत यो दवेा ॄिवमुहेराः ॥
इित । अिणमेािदभाविनदशो धम ध भदेात ।्
ॄशरापेयाऽादौ िवुपणेवै महानािवभ वतीित
िवरुवेेधनोम ।् एकमवे महमशंतो
रजमःसदेने पिरणतं सद ्िजीवानामपुािधरधमा िदयंु
िुमिप भवित । महपरागािपरीतिमित सासऽूात ।्
मह ूाधानेासाधारयने चावसायो विृः ।
महदहारमनितयाकाःकरण महं बीजाविेत ।
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अऽ ूकृतमे हान म्हतोऽहार इािदसिृबमे शामवे ूमाणम ।्
अनमुानने सामातः काया णां सकारणकमाऽिसःे न त ु सृौ
भतूािदबमो वाऽःकरणािदबमो वेकेतरवधारकमनमुान ं सवित ।
िलाभावात ।् ौिुतृनगुहृीतं यथाकथििं त ु
महदािदबमऽेीित भाऽेािभः ूदिश तम ।् महं िनिपतम ।्
अहारो िनते । महादहार उते । अरात श्ाखावत ।्
त चािभमानविृकादहारसा । कुकारसावत ।्
तदवे लणम ।् त च पया याः कौम ूोाः ।
अहारोऽिभमान कता  मा च संतृः ।
आा च ूकुलो जीवो यतः सवा ः ूवृयः ॥
इित । स चाहारििवधतया िऽिवधकाय हतेःु । तं कौम ।
वकैािरकजैस भतूािदवै तामसः ।
िऽिवधोऽयमहारो महतः सभवू ह ॥
तजैसािदियािण दुवा वकैािरकाश ।
एकादशं मनाऽ गणुनेोभयाकम ॥्
भतूताऽसग  ु भतूादरेभवन ्ू जाः ।
इित । वकैािरकः सािकः । तजैसो राजसः । गणुिेनियविृष ु
साहापणेोषण । उभयाकं ानकमभयिेयाकम ।्
अऽमना अभवूं नाऽौौषिमािदौुा मनसो
ानकमभयिेयसहकािरिसिेरित । एकादशिेयदवेा ।
िदवाताकूचतेोिवीोपेिमऽकाः ।
च
इित । अहारो िनिपतः । इियादीिन िने । अहारादादौ मन
उते ।
शरागाोऽम जायते भािवतानः ।
परागात त्था चयुा णं गिजघृया ॥
इािदना मोधमा दािवियादीनां मनोविृरागािदकाय ौवणात ।्
तताहारात स्पवू कं दशिेयािण पताऽािन
चोे । इियताऽयो काय कारणभावाभावात ब्मिनयमो
नाि । तऽिेयषे ु नावारकाय कारणभावः ूमाणाभावात ।्
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ताऽषे ुि । स यथा । शताऽामाणबमणे
शताऽं शशभयगणुकमवें बमणेकैैकगणुवृा
परताऽऽयं पवू पवू ताऽे उते पातलभाे
ताऽषे ुबमणेकैैकगणुविृवचनात ।् तत पताऽेः
पभतूािन जाये । तऽाहारात प्ताऽाणां तारा भतूानां
चोौ बमः कूम िवािदपरुाणषेूः । यथा कूम ।
भतूािद ु िवकुवा णः शमाऽं ससज  ह ।
आकाशं सिुषरं तां शलणम ॥्
आकाशु िवकुवा णः शमाऽं ससज  ह ।
वायुते तात त् श गणुो मतः ॥
इािदबमणेिेत । नवेमाकाशािदभतूचतुयािप
तारारकने ूकृितापा
केवलिवकृितिसाितिरित चे । आकाशादीनां
शा िदताऽेहारोपमाऽणे कारण
परुाणषेूािदित । तदवें ऽयोिवशंिततानामुिा । तऽ
पभतूािन वज ियाऽहारं च बुौ ूवेँ य सदशकं
िलशरीरसं भवित विेरनवदानोऽिभिानात ।्
त सवपुषाणां सगा दावु ूाकृतूलयपय ं ितित ।
तनेवै चहेलोकपरलोकयोः ससंरणं जीवानां भवित । ूाण
बुरेवे विृभदे इतो न िलशरीरात प्थृङ् िनिदँ यत े । त
िलशरीर सूािण पभतूााौयिऽािदवदाौयं
िवना परमसू लोकारगमनासवात ।् इदं च
िलशरीरमादौ यवु उपािधभतूमकेमवे जायत े । तवै
िवराडावमाणलूशरीरवत ।् तत िजीवानामपुािधभतूािन
ििलशरीरािण तदशंभतूािन ततो िवभे । िपतिुलशरीरात ्
पऽुिलशरीरवत ।् तं सऽूकारणे । िभदेः कम िवशषेािदित ।
मननुाऽुम ।्
तषेां वयवान स्ूान ् षणामिमतौजसाम ।्
सिवेँ यामाऽास ु सव भतूािन िनम म े ॥
इित । षणािमित षिडियं समिलशरीरोपलकम ।्
तथा च यःू िलशरीरावयवान स्ूान अ्ान ्
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आमाऽास ुाशंचतेनषे ु सयंो सवू ािणनः ससजथ ः ।
िलशरीरं िनिपतम ।् लूशरीरोिते ।
दशगिुणतमहमऽेहारोऽहारािप दशगिुणत मे
ोम ोोऽिप दशगिुणत मे वायवुा योरिप दशगिुणत मे
तजेः तजेसोऽिप दशगिुणत मे जलं जलािप दशगिुणत
मे पिृथवी समुते । सवै लूशरीर बीजम ।् तदवे च
पिृथवीपं बीजमडपणे पिरणमते । तािप दशगिुणताडप
पिृथावरण मे चतदु शभवुनाकं यवुं लूशरीरं
तादवेोते । तनेवै शरीरणे यनूा रायण इुते ।
तं मननुा यवुं ूकृ ।
सोऽिभाय शरीरात ्ात ि्ससृिुव िवधाः ूजाः ।
अप एव ससजा दौ तास ु बीजमवासजृत ॥्
तदडमभवमैं सहॐाशंसुमूभम ।्
तिन ज्ेयं ॄा सव लोकिपतामहः ॥
स व ै शरीरी ूथमः स व ै पुष उते ।
आिदकता  स भतूानां ॄाम े समवत त ॥
आपे नारा इित ूोा आपो व ै नरसनूवः ।
ता यदायनं पवू तने नारायणः तृः ॥
इािदनिेत । तत एव चािदपुषात ्िपुषाणां िवभागादे च
तऽवै लयात स् एव चकै आिेत ौिुतृो वि॑यते । अतो न
वहारपरतया नारायण एव सवभतूानामािेत ौिुतिृतिवरोध इित ।
तत स नारायणो िवराट ्शरीरी नािभकमलकिण काानीय
समुरेोपिर चतमु ुखायवुं सृा ताराऽानिप
िशरीिरणः ावराान स्सज  । तथा च यत े ।
तरीरसमुःै कायःै करणःै सह ।
ऽेाः समजाय गाऽे धीमतः ॥
इित । य ुशषेशाियनो नारायण
नािभकमलौोऽचरुािदतमु ुखािवभा वः
ौयूत े तनैिनसगवे कभदेने मम ।्
दनैिनूलयेवे िह नारायणशरीरे ूिवँयकैीभयू सुानां
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दवेानां चतमु ुखािदबमणेािवभा वः शषेशाियनः सकाशाटते न
ािदसगष ु । दनैिनूलय एव लीलािवमहणे शयनािदित । तदवें
सेपततिुवशिततािन तषेां सिृपं ूयोजनं चोम ।्
तऽ याायते त तदापरूणनेवै िितः तत सहंारोऽिप
तऽवै भवित ।
याायते तं तऽ ूिवलीयते ।
लीये ूितलोमािन जाये चोरोरम ॥्
इित भारतािद इित । एते च सिृिितसहंारपाः लूा एव
पिरणामातिुवशिततानां कूटपुषिववकेाय ूदिश ताः ।
सूा अे ूितणपिरणामा एतषेां य े । तथा ।
िनदा भतूािन भवि न भवि च ।
कालेनालवगेने सूा ँयते ॥
इित । अत सव जडवु परमाथ तः सव दवैासते ।
तत तािरावै परमाथ सो ःखभीिभिः ।
तमनगुीतायाम ।्
अबीजूभवो बिुधमयो महान ।्
महाहारिवटप इियारकोटरः ॥
महाभतूूशाख िवशषेूितशाखवान ।्
सदापण ः सदापुः शभुाशभुफलोदयः ॥
आजीवः सवभतूानां ॄवृः सनातनः ।
एताा च तने ानने परमािसना ॥
िछा चारतां ूा जहाित मृजुनी ।
इित ौीिवानिभिुवरिचते सासारे िववकेूितयोिगनां
ूकृादीनां पपिरदेः ॥ *॥
इित सासार पवू भागः ॥
——————–

अथोरभागः ॥
ूथमः पिरदेः ॥
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अथ िशःै सखुनेवै महीत ुं पमालया ।
िववकेानयुोयाा पुषाो िनते ॥ १॥
तऽ सामातः िसो जानऽेहिमित धीबलात ।्
िाऽतो िनिवािदधमरवे स साते ॥ २॥
भोा िनदथ ात त्मािदततः ।
महदािदिवकाराणां सवषामिवशषेतः ॥ ३॥
अिप चासंाराधाराीजपतः ।
धीरनािदरतोऽा िसा भोुरनािदता ॥ ४॥
ािमभावानािदमतृ े भोृवितःे ।
भविृसंारवं ं त ु बिुष ु॥ ५॥
ां िनसंारहतेवुृे भोिर ।
अत घटतेनाशे कैवमानः ॥ ६॥
भोुानािदभाव िवनाशे हेसवात ।्
न नाशो भोुरीित भोा िनो िह िसित ॥ ७॥
जो ानूकाशोऽ िने त ु न युत े ।
न ूकाशे कुऽािप ूकाशोिरीते ॥ ८॥
काय ूकाशागणुऽेवयवानां िह तणुः ।
कारणं तने नािनः ूकाशो िनविुन ॥ ९॥
ूकाशाौयसयंोगात ्ू काशभमू इन े ।
आदश चावतृभे ात ्ू काशोििवॅमः ॥ १०॥
तािानो ान ं िनं वां तथा सित ।
लाघवाानमवेाा िनराधारः ूकते ॥ ११॥
अनािौततया िं सयंोगादे ततम ।्
अतो ानऽेहिमािदबिुरपुपते ॥ १२॥
िपडऽेहीिह मढूानां ीवुवैानािददोषतः ।
सयंोगाऽ िपडे त ु ानवमितः ूमा ॥ १३॥
सु वाऽऽधयेताऽजनाशािदबुयः ।
ौोऽ नभसीवाथ ान ानमाऽके ॥ १४॥
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तााघवतक ण बाधकाभावतथा ।
ौुािदिभ िनाा िचिूपणेवै िसित ॥ १५॥
तानं िवभ ु िनाहेािपतयाऽिप च ।
मे नािशता िह ादणुे वाऽदशेता ॥ १६॥
िवभुऽेिप धीवृरेवे साािरीणात ।्
न सवऽ सदा सव भान ं ान े ूसते ॥ १७॥
अथ भान ं िचतावथ ू ितिबो मतो बधुःै ।
वृरेवे िचौ सााितिबनयोयता ॥ १८॥
अतोऽसेऽिप कूटचतैे िवभिुन ीवु े ।
विृारकमवेाभानं फलबलान म्तम ॥् १९॥
अयितरकेाां विृजतयाऽिखलः ।
वृकैािधकरयने कामािदधष ु नास ु॥ २०॥
अतोऽःिवकाराणां बिुवितःे ।
कूटा एव सवऽिप िचदाकाशगणः समः ॥ २१॥
िनशुो िनबुो िनमुो िनरनः ।
ूकाशो िनराधारः ूदीपः सव वषु ु॥ २२॥
नवेमकेतवैा ु लाघवादानां वत ।्
धीवे सखुःखािदवधैा िदित चे तत ॥् २३॥
भोगाभोगािदवधैणकैपऽेिप िचणे ।
ौिुतिृतामेुन भदेिसःे पररम ॥् २४॥
सखुािदूितिबाा भोगोऽ न वतुः ।
तथाऽ िचतौ भावाभावौ ातां िह भदेकौ ॥ २५॥
औपािधकौ यथा ँयामरागौ िटकभदेकौ ।
ा िवषमो वधैा िसितोऽरे ॥ २६॥
इित ौीिवानिभिुवरिचते सासारे पुषपपिरदेः ॥ *॥
——————-

अथ ितीयः पिरदेः ॥
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अथाानावधै गणुदोषाके तयोः ।
वे िवारतो यने िववकेोऽितुटो भवते ॥् १॥
सामााघनाकाशे साििेरतशििभः ।
जायते लीयत े भूा भयूोऽयं जगददुः ॥ २॥
िऽगणुाकशीनां पिरणामरैतिितः ।
आधारिवधया िवोपादानमिवकारतः ॥ ३॥
यथाऽऽधरतया तोयं धरोपादानिमते ।
पािथ वताऽारणेवैं िचितम ता ॥ ४॥
अतो जगपादानमिप ॄािवकारतः ।
कूटिनपया यपरमाथ सते ॥ ५॥
ाथ ात ्ानभुूा च िसात प्रमाथ सत ।्
तः िा तः िसा लोकैः सिित हीय त े ॥ ६॥
ूितणिवकारणे तै ै परैपायतः ।
ूकृािदरसत स्व जडाथऽौ तरवत ॥् ७॥
य ुकालारणेािप नासामपुिैत व ै ।
पिरणामािदसतूां तिािदकतृःे ॥ ८॥
पराथा धीनसा परा च िसितः ।
परतः ससवे तरापेया मतः ॥ ९॥
सतोऽिं त ु नासा नािे सता कुतः ।
इित गाडतवैं सदसवितःे ॥ १०॥
अतो न सासिददं जगत स्दसदाकम ।्
असिषयका त धीािको ॅमः ॥ ११॥
जगृ चतैं सारोऽसारथतेरत ।्
ूप िराशंो िह िचितरवेािवकारतः ॥ १२॥
तददिखलं तुमसारादीय त े ।
तथाऽनतृमसािप तदपेािरतः ॥ १३॥
एविंवधवैासा अासा च दिश ता ।
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वािसादौ िवरतो यथा लेशाते ॥ १४॥
ो जामसिूपः े जामदसपःु ।
मिृतज सिूपा मतृौ जासयम ॥् १५॥
जगयी ॅाििरित न कदािप न िवते ।
िवते न कदािच जलबुदुवत ि्तम ॥् १६॥
आवैाि परं सं नााः ससंारयः ।
शिुकारजतं यथा ममरीिचका ॥ १७॥
अि सवगतं शां परमाघनं शिुच ।
अिचिचाऽवपःु परमाकाशमाततम ॥् १८॥
तवगं सव शि सव सवा कं यम ।्
यऽ यऽ यथोदिेत यथाऽऽे तऽ तऽ व ै ॥ १९॥
आिवभा वितरोभावमयािभवुनोम यः ।
ुरिततते यिन म्रािवव मरीचयः ॥ २०॥
असतवे सती तोयनवे लहरी चला ।
मनसवेेजालौीजा गती ूिवतते ॥ २१॥
ॄणा तते िवं मनसवै यवुा ।
मनोमयमतो िवं याम पिरँयते ॥ २२॥
यो शुमितमू ढो ढो न िवतते पदे ।
वळसारिमदं त जगदसदवे सत ॥् २३॥
अु कनके कानके कटके यथा ।
कटकिरवेाि न मनागिप हमेधीः ॥ २४॥
तथाऽ परुागारनगनागेभासरुा ।
इयं ँयगवेाि न ा परमाथ क ् ॥ २५॥
इािदवावैा िसे नाासतोिदता ।
जगतोऽपरवािैह साय ूाकृतं मतम ॥् २६॥
नामपिविनम ुं यिन स्िते जगत ।्
तमां ूकृितं केिचन म्ायामकेेऽपरे णनू ॥् २७॥
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सषुुावया चबपरखेािशलोदरे ।
यथा िता िचतरेथयें जगदावली ॥ २८॥
ूकृितोतिति जाता ॄाडसला ।
इािदवाःै साीयसाया पुवण नात ॥् २९॥
इित ौीिवानिभिुवरिचते सासारे आानानोः
सासवधैपिरदेः ॥ *॥
——————-

अथ ततृीयः पिरदेः ॥
तदवेानः सा दिश ताऽिवलणा ।
अथ िचिूपतां वे बिुविृिवलणाम ॥् १॥
अनभुिूतिितबधो वदेन ं चोते पमुान ।्
वें जडं तमोऽान ं ूधानािदकमुते ॥ २॥
वदेन ं वेसादवे वेिभधीयते ।
यथा ूकाँयसात ्ू काशोऽिप ूकाशकः ॥ ३॥
यथा वाऽथपरागणे भानमथ  भासकम ।्
एवं वेोपरााशंाधारताऽंिशिन ॥ ४॥
असायां िचतौ वेोपरागोऽयं न धीिव ।
िकु सााारतो वा िचित तितिबनम ॥् ५॥
बां वृाकरणाभावादनपुरागतः ।
िचितन वेत े चें िवभुऽेिप च सवतः ॥ ६॥
तथा िचदिप वृाकरणाभावतोऽथ वत ।्
गोचरां विृमतृ े ितातसया ॥ ७॥
तदवें िचिराकारा ूकाशाकाशिपणी ।
ितपा च मोादौ वृभावतः ॥ ८॥
बिुविृु साकारा पिरिा च दीपवत ।्
ा च सवदा तदसा णभरुा ॥ ९॥
जडा च परँयाटदीपािदवन म्ता ।
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वृःे ूकाशता था कारादतवै िह ॥ १०॥
यथाऽाकारताहादादशकाशकः ।
सवा कारयोयात स्वैं सव ू कािशका ॥ ११॥
न पनुवृ ििृं िचतििृता ।
वृये तो गौरवं ायोा तृकन े॥ १२॥
बुाढं वु तारा ूितिबितम ।्
पँयनभुवो नाो िा बुािदकोऽिखलः ॥ १३॥
इवें बिुविृो वलैयं िचतीिरतम ।्
िचदिचावधै दहेािदः ुटिदम ॥् १४॥
अोूितिबने साािृतबोधयोः ।
बोधवितवृ ौ लोहऽेिवहारवत ॥् १५॥
नवैाबुाशोऽयं िववकेो विृबोधयोः ।
तािकका यऽ सढूाः साानां ौेता यतः ॥ १६॥
िवानवािदनो बौा विृबोधािववकेतः ।
ाताौतुौ मढूा मिेनरे िणकां िचितम ॥् १७॥
सप ुसंो िववकेोऽयं विृतोधपयोः ।
नाशः सिुधयां यसंानां ीरनीरयोः ॥ १८॥
एतद ससंारो मोाऽवै सिंतः ।
यिृो िववकेेन तोधावधारणम ॥् १९॥
सवऽनभुवं वदे न किदिप वदेताम ।्
िववकेमाऽमिन ि्ह भासमानऽेपेत े ॥ २०॥
आा िववंुे बााथ न शो विृतिमौणात ।्
अतो वृौ िववेो विृबोधतयवै सः ॥ २१॥
यथा बुा िववकेाह नािरारिमौणात ।्
सोऽारे त ु िववकेाह कादधतृया ुटम ॥् २२॥
अतएव ौतुौ े ँयविृिववकेतः ।
यंोितःपणे ता िा ूदिश तः ॥ २३॥
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साात ्ू काशो यो य स तिो मतो बधुःै ।
घटािदो यथाऽऽलोक आलोकाािप वृयः ॥ २४॥
वृःे साात ्ू काशादतोऽनभुवपकः ।
विृो िभ आिेत शीयो माग ः दशन े ॥ २५॥
एवमािदूकारणे बिुसूकाशतः ।
िवलणतया िसिकाशोऽ भासकः ॥ २६॥
दहेािदाैाुािददिश तःै ।
जामहेिेयाथिितिभ तया मता ॥ २७॥
े दहेािदकं सव िचिं िचित भासते ।
जामवें िवशषेु यामिप भासते ॥ २८॥
े मनोमया सााििषयोऽिखलम ।्
करणारतो बां िचतो जामित गोचरः ॥ २९॥
सव दहेािदकं जामतोरकेपतः ।
भाित िचोि नाऽाथ बााभदतो िभदा ॥ ३०॥
िचोि वासनातो धीः ूमाणााऽथ िपणी ।
ततितोऽथ भान ं यत त्त स्मं जामतोः ॥ ३१॥
तिददं ानभुूवै ूोते न परोतः ।
ासशो नोपायोऽादशन े ॥ ३२॥
सषुुौ िह यथा ेावेेतऽेिखलम ।्
आानं चकैदशें मते जागरे तथा ॥ ३३॥
सषुिुरानं पावितेदा ।
जामौ माियकौ त ु मषृासातो िधया ॥ ३४॥
बुःे सषुिुमसाऽऽवरणं तिलणा ।
िचतःे सषुिुवृ ाँयावरणशूता ॥ ३५॥
पणू ः कूटिन धीमाऽविृक ् ।
वृाँयिवरहात स्व दा नेत े पमुान ॥् ३६॥
विृदशे े यथा बोधथा सवऽ सव दा ।
वथृवै तते मढूै यनाशािदनाऽऽनः ॥ ३७॥
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ःखभोगमहारोगिनदान ं दहेगिेहनी ।
बिुन ते मढूमै हािनिासखुं यतः ॥ ३८॥
अनािदबिुगाहं िववकेते न चते ।्
न मोो बासासािदहामऽुासखुं परम ॥् ३९॥
समिचाऽपषे ुपरास ुसव दा ।
बिुमाऽिववकेेन परािदिभदा मषृा ॥ ४०॥
िचाऽे िनग ुण े ािमारोवैाकतृ ताम ।्
ावापराधने वते धीः कमिभः ॥ ४१॥
साी त ु धीः पितं ा याथातने तरा ।
इहानमयी चाे पितदहेे लयं ोजते ॥् ४२॥
नाहं कता  सखुी ःखी िचाऽाकाशपकः ।
एवं नाथं िचयी न पुःखभोगदा ॥ ४३॥
इित ौीिवानिभिुवरिचते सासारे
आानानोिदिचवधैपिरदेः ॥ *॥
——————-

अथ चतथु ः पिरदेः ॥
इवेमानः ूोो बुािदो िवलणः ।
िचकाशोऽधनुाऽऽनपता वते तथा ॥ १॥
ःखं कामसखुापेा सखुं ःखसखुायः ।
इित तृःे सखुां िनिनःखताऽऽनः ॥ २॥
पिरभाषाबलािूिढबाधः सव ऽ सतः ।
अथा पिरभाषयें मोशा े भवेथृा ॥ ३॥
या परोवादने परमिूयताये ।
िपका सखुगीः प ुिंस िवभुा ैशवत ॥् ४॥
नानं न िनरानिमािदौिुतिभः ुटम ।्
आानपिनषधेािुसयंतुात ॥् ५॥
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उपासाथ शूािेत निेत ौतुेथा ।
िनषधेवां बलवििधवाािदित िितः ॥ ६॥
िनिन रानिमित च ोपाानभोृताम ।्
ािमिपण वि न िनध न इतीव िह ॥ ७॥
ूयेोऽा सवािदित ौुा सखुादिप ।
उ आा िूय सखुोि नोिचता ॥ ८॥
आनााः ूधान इित वदेासऽूतः ।
वदेाऽेिप न िसा आनः सखुपता ॥ ९॥
िवारामीमासंाभाऽेािभः परीितम ।्
िचतरेसखुपं ूमेा ाायतऽेधनुा ॥ १०॥
मा न भवूमहं शूयासिमित पकः ।
िनिन िमोऽनरुागो यः स ूमेा परमिित ॥ ११॥
अाशषेतया बुःे हेोऽयं न सखुेिप ।
अतः िूयतमः ाा नाोऽतो िधकः िूयः ॥ १२॥
आनेािन ूमेा न सखुापेत े ।
अहं ािमित चेात स्खुं ािमित नेत े ॥ १३॥
तथा च सखुताःखाभावत े वाऽऽताऽिप च ।
ूिे ूयोिजका िसा तःूमेातवै त ु ॥ १४॥
तातु आवै िूयो नपैािधकतः ।
औपािधकीतरूीितरिरा तािकी ॥ १५॥
ूीितरऽ चािनािववकेाःै सखुािदष ु ।
आूीितु िनाऽतो िनानः पमुान म्तः ॥ १६॥
आनः िूयतां बिुय िद पँयते स्मािहता ।
सवा ितशाियन तिह सखुाौ िकं न मित ॥ १७॥
िूयदशनतो बुःे सखुं लोकेष ु ँयते ।
अतोऽनमुयें परमिूया परं सखुम ॥् १८॥
आाथ ने सव ऽ ूीितराा तः िूयः ।
इित शिुतः ूाह आििविधया ॥ १९॥
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ततोऽनपुमं यें िूयाेणतः सखुम ।्
भुत े तत स्खुं धीरा जीवुा महािधयः ॥ २०॥
अरासखुं समिवसवंािद योिगनम ।्
अपँयन कृ्पणो बासखुाथ वितो जनः ॥ २१॥
सखुाशया बिहः पँयन द्हेी हीियरकैः ।
वातायनगैृ हीाऽः सखुं विे न बाक ्॥ २२॥
खलान ्ःखमयान प्िरणामऽेितःखदान ।्
िवषयोान स्खुाभासान ि्धक ्ासखुरोधकान ॥् २३॥
इित ौीिवानिभिुवरिचते सासारे आानानोः
िूयािूयवधै पिरदेः ॥ *॥
——————-

अथ पमः पिरदेः ।
पिरदेऽयणेों सिदानपकम ।्
गीयमान ं ौिुतृोरानो लणऽयम ॥् १॥
तपैरीमषेां लणं चिेरतं ुटम ।्
आां त ु गणुदोषाां िववकेो दोषत प्रः ॥ २॥
नगै ुयसगणुािदवधैा यपरायिप ।
बिन वे सेपात प्ुकृोरतः परम ॥् ३॥
िधयोऽथा कारया वृा जिनतात स्खुादयः ।
सामानािधकरयने के लाघवाद ् िधयाम ॥् ४॥
महदादजे डने ततेु जडो मतः ।
काय कारणसाजां ं लोके िह सव तः ॥ ५॥
अत आा बोधमाऽतया िसित लाघवात ।्
गणुाः सव ूकृादिेव कारातेरऽेिखलाः ॥ ६॥
आा त ु िनग ुणत कू्ट मतो बधुःै ।
िचतःे कूटसा त ु िराद ् िगिरकूटवत ॥् ७॥
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लेपतेरसे तिूपैपरता ।
यथा िवषयसाुौ भवित वासना ॥ ८॥
भाडादौ ियोगा त वासना ।
लेपहतेु सः सः सि चानम ॥् ९॥
अतो िनरनोऽसो िनलपोते पमुान ।्
नभःपुरपऽािदाःै परमिष िभः ॥ १०॥
िचाऽानशौ पमुथ पवनिेरताः ।
सािदशयो याि िवबुदुपताम ॥् ११॥
अत ईशिदावै जगतः सिधानतः ।
मिणवत ्ू रेकने जडानामयसािमव ॥ १२॥
पमुानवे जगता  जगता ऽिखलेरः ।
ाथ मृवाडवग ः ूवत त े ॥ १३॥
करणािन च दहेषे ु राजाथ मिधकािरवत ।्
भोयजातं मनोमियप यि भावतः ॥ १४॥
तभैययै ुमाानमावदेयित धीिित ।
ईामाऽणे तेु राजवेााऽिखलेरः ॥ १५॥
धनादरेीरो दहेो दहेिेयमीरम ।्
इियेरी बिुब ुरेाेरः परः ॥ १६॥
कूटेराो नाि ूरेक इतः ।
ईराविधने िा व ै परमेरः ॥ १७॥
अागकैुय बापारसलम ।्
िना पार िनदषमनाैय मानः ॥ १८॥
सवशिमयो ाा शिमडलताडवः ।
ससंारं तिविृं च माययाऽऽोित हलेया ॥ १९॥
सवा ितशािय िनदषमैय िमदमानः ।
पँयतो योिगनो ॄामैय तणृायत े ॥ २०॥
बााोते दहेो दहेािेयािण च ।
बिुरािेया बुरेाा त ु िचभः ॥ २१॥
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अत आाविधने परमाोते िचितः ।
तथाऽःकरणयैगाीव इुते िचितः ॥ २२॥
अिवाकाय रिहतः परमािन च िृतः ।
य यापकं त ताऽतो धरािदकम ॥् २३॥
ूकृं भवे काया पेया ।
सेरे सावादऽेिप िचतरेवेानमुते ॥ २४॥
परे वा परमाािदकं त ु न जडे िचत ।्
अापकाां परं ॄ त ु चतेनः ॥ २५॥
तां ापकं च न हतेिुवधयाऽि िह ।
असाा नभोरािशरिवभैकपकः ॥ २६॥
सोऽतिनिवानघनाघनसंकः ।
ूकाशानपेात ् िृतयाऽिप च ॥ २७॥
ूकाशः पमुानु इतरे तिलणाः ।
भोगोऽवितः सा च कूटे नाि धीिव ॥ २८॥
धीविृूितिबागौणभोगा त ु भोृता ।
सााीविृतिृाद ्बिुसाुते पमुान ॥् २९॥
िवना िवकारं िृात स्ाी तूोऽिखल सः ।
चैोपरागपात स्ािताऽीवुा िचतः ॥ ३०॥
उपलणमवेदेमिप ावृय े जडात ।्
अतः पमुानिनदँ योऽणु सू कते ॥ ३१॥
िवना ँयमँयादोते सतः ।
अँयो ँयते रागृ हीतने यथेना ॥ ३२॥
अँयं चामादश िचत त्था बिुष ु ।
िचित िव सदे ् िवं भासते सव दा ॥ ३३॥
िवाधारोऽतः शूिमित िचीयते खवत ।्
ँयदोषान म्षृाबिुारो िनम ले ॥ ३४॥
आदश मलवोि दोषा त ु तते ।
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वतुिित नावे मलो ँयािौतः सदा ॥ ३५॥
अत िनम लः ो िनदषोते पमुान ।्
सजातीयषे ु वधै लणा नाि यिदा ॥ ३६॥
अत आा समः ूो ऐका सवदा ।
दहेातया दहेी पयु िभितः पमुान ॥् ३७॥
एकािकएवादितीयः केवलोते त ु सः ।
िचूितबने ूोतऽेनावतृः पमुान ॥् ३८॥
सवािमतया चाा ऽेः ऽेवदेनात ।्
रोवरधीपदलविृष ुलीलया ॥ ३९॥
चरिवानमीनान भ्ुानो हंस उते ।
हकारणे बिहया ित सकारणे िवशन प्नुः ॥ ४०॥
ूानवृाऽनय चािप ूायाा हंस उते ।
शरीरागिरामगहुायां बिुभाय या ॥ ४१॥
मानया साध पिव गहुाशयः ।
िऽगणुाकमायां ां सािात प्िरणामयन ॥् ४२॥
मायीित कते चाा तृतानतृवषेधकृ ् ।
ाकेादश भतूािन पतैािन त ु षोडश ॥ ४३॥
प ुसंः कलातु िनरंशात स् िनलः ।
अहंशः ािमवाची ामी साी त ु चतेसः ॥ ४४॥
अतोऽहिमित शने िचाऽं ूोते बधुःै ।
सवरः सव वेा सव कता ऽयः पमुान ॥् ४५॥
सामााते यद ् राजा सव नरािधपः ।
आातै सऽूणे जाितमाऽणे वण नात ॥् ४६॥
ूलये िह िवजातीयतैशूमानाम ।्
असािशुो िनबु िचतः ॥ ४७॥
िनमुथा िनिनःखात प्मुान म्तः ।
इागुशाोिदशा ानभुवने च ॥ ४८॥
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वधैा दानोऽनािववकेः िबयतां बधुःै ।
पिरदेचतेुण पुकृोः सिुवरात ।्
वधै गण उोऽयं ाियनामाश ु मिुदः ॥ ४९॥
इित ौीिवानिभिुवरिचते सासारे आवधैगणपिरदेः
॥ *॥
——————-

अथ षः पिरदेः ।
िववकेमवे सुा मा तदनभुयूत े ।
राजयोगं यथा कुया त स्मासने तते ॥ १॥
अशो राजयोग हठयोगऽेिधकारवान ।्
वािसे च विसाय भसुुडनेवैमीिरतम ॥् २॥
ानावृी राजयोग े ूाणायमासन े हठे ।
मु े तऽेतयाऽों से े शनसुारतः ॥ ३॥
िवषयऽेनदोषा य े ौिुतिृतसमीिरताः ।
त आदौ पिरिाियैा य योिगिभः ॥ ४॥
कामबीजानािन सरोहि यृिद ।
तऽाटवीिनभ े ानपुयसं न वध त े ॥ ५॥
दोषिसध े कामबीज े त ु चतेिस ।
गुशाहलःै कृ े सुऽे े तिवध त े ॥ ६॥
सेसां ूचरुां तथा रेरताम ।्
सखुषे ु ूचरंु ःखं पँयन ध्ीरो िवरते ॥ ७॥
ॄलोकोऽिप नरको िवनाशामेपिूरतः ।
यु ािधकैरैगैुयादिप ःखयकु ् ॥ ८॥
तऽरैिप मुथ यते जभीिभः ।
अतो येः समासने लोकः सवऽिप ःखयु ् ॥ ९॥
इदं म े ािददं मा ािदतीािथतं मनः ।
भावात त्ने िवयें ःखं िचने सितः ॥ १०॥
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सखुं सषुिुः परमा ःखं िवषयवदेनम ।्
सखुःखसमासोऽयं िकमबै भािषतःै ॥ ११॥
तादनथा नथा भान प्री िवषयान स्धुीः ।
उजृते प्रमाथा थ बालरानहीिनव ॥ १२॥
इािदकानदोषा राग तानवे ।
मायािववकेतः शुमाानं िचयते स्दा ॥ १३॥
इदं तिदित िनदु ं गुणाऽिप न शते ।
उदासीनातं यमवे ूकाशते ॥ १४॥
बिुबोधाको बिुसाी बुःे परो िवभःु ।
कूटोऽहं िचदािद इकेामोऽनिुचयते ॥् १५॥
विृबोधो घटिििमव नाँय ईते ।
वतुो विृबोधोऽहं पणू ोमवदयः ॥ १६॥
अयद ्ँयते सव तुवेृ िते ।
तेो ःखाकेोऽहं साात त्ीिता पथृक ् ॥ १७॥
कमकतृ िवरोधो िह वृा विृूकाशन े ।
विृधाराकन े च गौरवािदित िनितम ॥् १८॥
हष शोकभयबोधलोभमोहमदैथा ।
षेािभमानकाप यिनिालरािदिभः ॥ १९॥
धमा धम सणूा  बिुःखमयी त ु म े ।
आानं दश यवे भारायवे रोिगणः ॥ २०॥
अहं सवगतं शां परमाघनं शिुच ।
अिचिचाऽनभो िवदप णमयम ॥् २१॥
िनरनं िनराधारं िनग ुणं िनपिवम ।्
िनिव शषे ं सजातीयात स्माथा वभासकम ॥् २२॥
ॄिवमुहशेााः ावराा चतेनाः ।
अवधैा काभदेादहिमनिुचयते ॥् २३॥
अहमे च पुषाः समिचोमिपणः ।
अत आकै एवाऽहिमित ौिुतष ु गीयत े ॥ २४॥
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इित पँयन ्भोगै योगी िवं ूपजूयते ।्
आयोगोऽयं ूोः ौुुः सायोिगनाम ॥् २५॥
सवभतूमाानं सव भतूािन चािन ।
समं पँयायाजी ारामिधगित ॥ २६॥
इवें मननुाऽायागो ानामीिरतः ।
तादभयदानने भोगाच नने च ॥ २७॥
सानयन भ्तूजातमाानमनिुचयते ।्
ॄिविुशवादीनां भोग े राग हीयत े ॥ २८॥
तषेां सााऽतः सां योगी िविचयते ।्
उौ ूलये चवै सवा वास ु सव दा ॥ २९॥
सवषामकेपं िू रागािदकं कुतः ।
िवादयो महैय भु ना अिप नािधका ॥ ३०॥
मोऽतोऽलं तदैयरिवविेकजनिूयःै ।
गणुकमा िदिभः िकििरीािधकमानः ॥ ३१॥
तदथ यतते लोको नाहं पँयािम मऽेिधकम ।्
तथा नू ं न पँयािम यदितबमशया ॥ ३२॥
दवेा दैजयायवे यिते तयाशया ।
अहं यथा तथवैाेआॄा नारका जनाः ॥ ३३॥
ँयेावत ्ू ेा िपतृॅ ातसृतुािदवत ।्
क ईश ईिशतो वा कः ौेः कोऽधमोऽिप वा ॥ ३४॥
अिभ े भदेा ाृोभ यिमित ौिुतः ।
िचोमकेपषे ु ईशानीशािदपकः ॥ ३५॥
पभदेो सन स्व ः िटके पभदेवत ।्
िधयां पःै पमुानकेो बप इवयेत े ॥ ३६॥
वकृचमा िदपामैा यीव बपधकृ ् ।
मामािल िनराकारं िविवधाकारधािरणी ॥ ३७॥
मायवैकैा िह नृी मोहयिखला िधयः ।
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प ुसंां भदेो बिुभदेादभुदेाथा रवःे ॥ ३८॥
ो िछिपणे भदेः कुािदभदेतः ।
अतः शुो बुमुः सव दा सव गोऽयः ॥ ३९॥
अहमे च तऽाऽहो शऽिुमऽािदधीमृ षा ।
ॄणीशे हरािवे सव भतूगणे तथा ॥ ४०॥
उमाधममिवभागो मायया मषृा ।
िऽगणुाकमायायािैवादानोऽिप िह ॥ ४१॥
उमाधममऽिैवं नवै िह तः ।
यथा दहेे तथाऽऽ िचकाशोऽयमयः ॥ ४२॥
तातामाऽभदेो रबायोः ।
एवमऽेिप पुषा बमुािवशषेतः ॥ ४३॥
ईशानीशािवशषेा पुषाथ न मऽेतः ।
महािनिवै मे साी ःखभोगहरा िूया ॥ ४४॥
अिूया मढूिचानामसाी धीहतानाम ।्
िचदादश मिय िधयो यिप ूितिबनम ॥् ४५॥
ततो नवै दोषाय तथाऽिप ामवे तत ।्
भावाद हयें ानभुूा िह िसित ॥ ४६॥
यथा कोऽिप परािप वैं न िदित ।
ािमारोादोषान स्ाीयमनतुते ॥ ४७॥
िनदषं ािमनं ा िनदषा ात प्ितोता ।
एवमा पभदेऽेकेपोऽि सवदा ॥ ४८॥
भुानो वाऽभुानां मदथा मनगाम ।्
यथकैपतोपािधयोगायोगदशाहो ॥ ४९॥
आदशामलवै िचभोदप ण मे ।
ँयबिुगता दोषाः साािर ूभौ ॥ ५०॥
न सि मिय मोहाा भारे भादोषवत ।्
ःखबै ा माानं ा मावमागता ॥ ५१॥
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मुते ःखबाीन  म े मोो न बनम ।्
कूटासिचोि धीःखूितिबनम ॥् ५२॥
योऽो बो भोगपः सोऽिप िचप ण े मषृा ।
जामदािदऽयावासाी तािभिव विज तः ॥ ५३॥
अहं पणू िदािद उदयािवविज तः ।
दप ण े मखुविं मिय बोध े न तािकम ॥् ५४॥
िवभुे च बााः सषुुादावदशनात ।्
मिय वाऽऽ वा प ुिंस केवलानभुवे िवभौ ॥ ५५॥
भाित यिव धीूितिबाकतः ।
शुौ रजतवद ् िवमतो मिय न दोषकृत ॥् ५६॥
मरीचौ तोयवत त्ोमादौ नगरािदवत ।्
कालऽयऽेिप नावे मिय िवं सनातन े ॥ ५७॥
अऽाथवा माऽु बुादौ मम तने िकम ।्
मिय सव यथा ोि सवऽाहं यथा नभः ॥ ५८॥
न सव मिय सवऽ नाहं चालेपतः खवत ।्
अत एवािवभागााभदेने ीरनीरवत ॥् ५९॥
ानाकिमदं िवं गायि परमष यः ।
जगम मदथ ारीरसखुािदवत ॥् ६०॥
यथ मम तथाऽषेां ममवैिेत िधयो ॅमः ।
वतुु न कािप िकमिप िभचारतः ॥ ६१॥
ािमाीवुने पाावासगहेवत ।्
एकं िचाऽमीह शुं शूं िनरनम ॥् ६२॥
सूात स्ूतरं तऽ न जग जगिया ।
ँयते सव ँयाा बिुपररा ॥ ६३॥
िचडलमहादश ूितिबमपुागता ।
िचं िचत स्ूं नभः सवऽ ितित ॥ ६४॥
यथा तथा िचदाकाशं धीदशेऽेऽ च ितम ।्
िचदाकाशमयं िवं यतोऽतो धीिरततः ॥ ६५॥
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ॅमी तऽ तऽवै भासतऽेक घटािदवत ।्
धमा धम जमृू सखुःखािद चािखलम ॥् ६६॥
जामिप मषृा  इव जािदकं मम ।
ँययोगिवयोगाां िचतो जिवनाशधीः ॥ ६७॥
अिभनिभिदोषाां शिशनो यथा ।
महासषुुौ भवजमृ-ु

ःधाराः णभरुा िधयः ।
पँयाहं तािभरिलपो
घनैतिव गत ै रवःे िकम ॥् ६८॥
इवें सततं ायकेाममनसा सधुीः ।
साारोातं वागगोचरपतः ॥ ६९॥
पं िनम लं शां मनजित चते ्णम ।्
तदवै ँयसंारशषेात स्ुतीियम ॥् ७०॥
उितनिुतांऽ इियारीन प्नुः पनुः ।
िववकेेनवै वळणे हािदो िगरीिनव ॥ ७१॥
इित ौीिवानिभिुवरिचते सासारे राजयोगूकारपिरदेः
॥ *॥
——————-

अथ समः पिरदेः ।
एवमाानभुिवनो जीवु लणम ।्
ं वे भवेने ानाानपरीणम ॥् १॥
ौवणान म्ननााऽिप अथाऽऽताॅमात ।्
कुया ुमिवासं ं ााो ािभमािप ॥ २॥
नैया नागतािदकं ान लणम ।्
ततऽेिप िह कैवं योगभाकृतिेरतम ॥् ३॥
ौौताता िन वाािन ािननो मोभािगनः ।
लकायवे िले िवासाितशयाय व ै ॥ ४॥
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यऽ सवा िण भतूािन आवैाभदू ् िवजानतः ।
तऽ को मोहः कः शोक एकमनपुँयतः ॥ ५॥
यः सवऽानिभहेत त्त ्ू ा शभुाशभुम ।्
नािभनि न िे त ूा ूितिता ॥ ६॥
न िवरित सवऽ यथा सततगो गितम ।्
न िवरित िनें िचाऽं ूाधीथा ॥ ७॥
नोदिेत नामायाित सखु े ःख े मखुूभा ।
यथापवू िितय  स जीवु उते ॥ ८॥
यो जागि  सषुुो य जाम िवते ।
य िनवा सनो बोधः स जीवु उते ॥ ९॥
रागषेभयादीनामनुपं चरिप ।
योऽमवदः स जीवु उते ॥ १०॥
य नाहतो भावो बिुय  न िलते ।
कुव तोऽकुव तो वाऽिप स जीवु उते ॥ ११॥
अिप शीतचावक अुऽेपीमडले ।
अधःूसवौ जीवतुो न चाधीः ॥ १२॥
िचदान इमा िनुरीह शयः ।
इाय जालेष ु नादुिेत कुतहूलम ॥् १३॥
परसिननी नारी माऽिप गहृकम िण ।
तदवेाादयन रसरसायनम ॥् १४॥
एवं ते परे शुे धीरो िवौािमागतः ।
तदवेाादयबिह वहरिप ॥ १५॥
यो िनमामयो िनममुखः सखुी ।
गीर ूस िगरािवव महादः ॥ १६॥
परानरसाुो रमतेानाऽऽिन ।
सवकम पिरागी िनो िनरामयः ॥ १७॥
न पुयने न पापने नतेरणेािप िलते ।
यने केन िचदाो यने केन िचदािशतः ॥ १८॥
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यऽ चन शायी च स सॆािडव राजते ।
वण धमा ौमाचारशामनयिेतः ॥ १९॥
िनग ित जगालात प्रािदव केसरी ।
वाचामतीतिवषमो िवषयाशाशिेतः ॥ २०॥
कामपुगतः शोभां शरदीव नभलम ।्
िनःोऽो िनन मारः पूपजूािवविज तः ॥ २१॥
सयंुो वा िवयुो वा सदाचारनयबमःै ।
एतावदवे ख िलमिलमूः
सशंाससंिृतिचरॅमिनवृ  ।
त यदनकोपिवषादलोभ-
मोहापदामनिुदन ं िनपणुं तनुम ॥् २२॥
तयु िवौाियु ूिततीप भवाण वात ।्
न कृतनेाकृतनेाथ न ौिुतिृतिवॅमःै ॥ २३॥
तन ुं तयजत ु वा तीथ पच गहृऽेथवा ।
ानसािसमये मु एवामलाशयः ॥ २४॥
न मोो नभसः पृ े न पाताले न भतूले ।
सवा शासये चतेःयो मो इित ौतुःे ॥ २५॥
जीवुपदं ा दहेे कालसाृत े ।
िवशदहेमुं पवनोऽतािमव ॥ २६॥
अनाािखलशलैािदूितिबे िह याशी ।
ाप ण े दप णता केवलािपणी ॥ २७॥
अहं ं जगिदादौ ूशाे ँयसमे ।
ात त्ाशी केवलता िते िय वीणे ॥ २८॥
िचाऽं चेरिहतमनमजरं िशवम ।्
अनािदमिनलयं यदनािध िनरामयम ॥् २९॥
न शूं नािप चाकारं न ँयं न च दशनम ।्
अनामनिभं तत ि्किदविशते ॥ ३०॥
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इित ौीिवानिभिुवरिचते सासारे जीविुपरममुोः
पिरदेः ॥ *॥
इित सासारोरभागः । सासारां ूकरणं समाम ।्
—————–
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