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Sadacharanusandhanami

સદાચારાનુસ ધાનમ્

॥ શ્રીઃ॥
સ ચ્ચદાન દક દાય જગદઙુ્કરહેતવે ।
સદાેિદતાય પૂણાર્ય નમાેઽન તાય િવ ણવે॥ ૧॥
સવર્વેદા ત સદ્ધા તૈગ્રર્ થતં િનમર્લં શવમ્ ।
સદાચારં પ્રવક્ષ્યા મ યાે ગનાં જ્ઞાન સદ્ધયે॥ ૨॥
પ્રાતઃ મરા મ દેવસ્ય સિવતુભર્ગર્ આત્મનઃ ।
વરે યં ત દ્ધયાે યાે ન શ્ચદાન દે પ્રચાેદયાત્॥ ૩॥
અ વયવ્ય તરેકા યાં ગ્ર વ સષુુ પ્તષુ ।
યદેકં કેવલં જ્ઞાનં તદેવા મ પરં હત્॥ ૪॥
જ્ઞાનાજ્ઞાનિવલાસાેઽયં જ્ઞાનાજ્જ્ઞાને ચ શા ય ત ।
જ્ઞાનાજ્ઞાને પિરત્યજ્ય જ્ઞાનમવેાવ શ યતે॥ ૫॥
અત્ય તમ લનાે દેહાે દેહી ચાત્ય તિનમર્લઃ ।
અસઙ્ગાેઽહ મ ત જ્ઞા વા શાૈચમેત પ્રચક્ષતે॥ ૬॥
મન્મનાે મીનવિન્નત્યં ક્ર ડત્યાન દવાિરધાૈ ।
સુ નાત તને પૂતાત્મા સ ય ગ્વજ્ઞાનવાિરણા॥ ૭॥
અથાઘમષર્ણં કુયાર્ પ્રાણાપાનિનરાેધતઃ ।
મનઃ પૂણ સમાધાય મગ્ કુ ભાે યથાણર્વે॥ ૮॥
લયિવક્ષપેયાેઃ સ ધાૈ મન તત્ર િનરા મષમ્ ।
સ સ ધઃ સાિધતાે યને સ મુક્તાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૯॥
સવર્ત્ર પ્રા ણનાં દેહે જપાે ભવ ત સવર્દા ।
હંસઃ સાેઽહ મ ત જ્ઞા વા સવર્બ ધૈિવમુચ્યતે॥ ૧૦॥
તપર્ણં વસખુનેવૈ વે દ્રયાણાં પ્રતપર્ણમ્ ।

1



સદાચારાનુસ ધાનમ્

મનસા મનઆલાેક્ય વયમાત્મા પ્રકાશતે॥ ૧૧॥
આત્મિન વપ્રકાશાગ્ ાૈ ચત્તમેકાહુ ત ક્ષપેત્ ।
અ ગ્ હાતે્રી સ િવજ્ઞેયશ્ચેતરા નામધારકાઃ॥ ૧૨॥
દેહાે દેવાલયઃ પ્રાેક્તાે દેહી દેવાે િનર જનઃ ।
અ ચતઃ સવર્ભાવને વાનુભૂત્યા િવરાજતે॥ ૧૩॥
માનંૈ વા યયનં યાનં યેયં બ્રહ્માનુ ચ તનમ્ ।
જ્ઞાનનેે ત તયાેઃ સ યઙ્િનષેધાત્ત વદશર્નમ્॥ ૧૪॥
અતીતાનાગતં િક ચન્ન મરા મ ન ચ તયે ।
રાગદ્વષેં િવના પ્રાપ્તં ભુ યત્ર શભુાશભુમ્॥ ૧૫॥
દેહા યાસાે િહ સં યાસાે નવૈ કાષાયવાસસા ।
નાહં દેહાેઽહમાત્મે ત િનશ્ચયાે યાસલક્ષણમ્॥ ૧૬॥
અભયં સવર્ભૂતાનાં દાનમાહુમર્ની ષણઃ ।
િન ન દે હા ના યે વૈરાગ્યસ્યાવિધમર્તા॥ ૧૭॥
વેદા તશ્રવણં કુયાર્ન્મનનં ચાપેપ ત્ત ભઃ ।
યાેગનેા યસનં િનતં્ય તતાે દશર્નમાત્મનઃ॥ ૧૮॥
શ દશક્તેર ચ ત્ય વાચ્છ દાદેવાપરાેક્ષધીઃ ।
પ્રસપુ્તઃ પુ ષાે યદ્વચ્છ દેનવૈાવબુદ્ યતે॥ ૧૯॥
આત્માનાત્મિવવેકેન જ્ઞાનં ભવ ત િનશ્ચલમ્ ।
ગુ ણા બાેિધતઃ શ યઃ શ દબ્રહ્મા તવતર્તે॥ ૨૦॥
ન વં દેહાે ને દ્રયા ણ ન પ્રાણાે ન મનાે ન ધીઃ ।
િવકાિર વા દ્વના શ વાદ્દ ૃ ય વાચ્ચ ઘટાે યથા॥ ૨૧॥
િવશદંુ્ધ કેવલં જ્ઞાનં િનિવશષેં િનર જનમ્ ।
યદેકં પરમાન દં ત વમસ્યદ્વયં પરમ્॥ ૨૨॥
શ દસ્યાદ્ય તયાેઃ સદં્ધ મનસાેઽિપ તથવૈ ચ ।
મ યે સા ક્ષતયા િનતં્ય તદેવ વં ભ્રમં જિહ॥ ૨૩॥
સ્થૂલવૈરાજયાેરૈક્યં સૂ મહૈર યગભર્યાેઃ ।
અજ્ઞાનમાયયાેરૈક્યં પ્રત્ય ગ્વજ્ઞાનપૂણર્યાેઃ॥ ૨૪॥
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ચન્માત્રૈકરસે િવ ણાૈ બ્રહ્માત્મૈક્ય વ પકે ।
ભ્રમેણવૈ જગ તં ર વાં સપર્ભ્રમાે યથા॥ ૨૫॥
તાિકકાણાં તુ વેશાૈ વાચ્યાવેતાૈ િવદુબુર્ધાઃ ।
લક્ષ્યાૈ ચ સાઙ્ખ્યયાેગા યાં વેદા તૈરૈક્યતા તયાેઃ॥ ૨૬॥
કાયર્કારણવાચ્યાંશાૈ વેશાૈ યાૈ જહચ્ચ તાૈ ।
અજહચ્ચ તયાેલર્ક્ષ્યાૈ ચદંશાવેક િપણાૈ॥ ૨૭॥
કમર્શાસે્ત્ર કુતાે જ્ઞાનં તક નવૈા ત િનશ્ચયઃ ।
સાઙ્ખ્યયાેગાૈ ભદાપન્નાૈ શા દકાઃ શ દત પરાઃ॥ ૨૮॥
અ યે પાષ ડનઃ સવ જ્ઞાનવાતાર્સદુુલર્ભાઃ ।
અેકં વેદા તિવજ્ઞાનં વાનુભૂત્યા િવરાજતે॥ ૨૯॥
અહં મમેત્યયં બ ધાે મમાહં ને ત મુક્તતા ।
બ ધમાેક્ષાૈ ગુણૈભાર્ ત ગુણાઃ પ્રકૃ તસ ભવાઃ॥ ૩૦॥
જ્ઞાનમેકં સદા ભા ત સવાર્વસ્થાસુ િનમર્લમ્ ।
મ દભાગ્યા ન ન ત વ પં કેવલં હત્॥ ૩૧॥
સઙ્ક પસા ક્ષ યજ્જ્ઞાનં સવર્લાેકૈક વનમ્ ।
તદેવા મી ત યાે વેદ સ મુક્તાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૩૨॥
પ્રમાતા ચ પ્રમાણં ચ પ્રમેયં પ્ર મ ત તથા ।
યસ્ય ભાસાવભાસ તે માનં જ્ઞાનાય તસ્ય િકમ્॥ ૩૩॥
અથાર્કારા ભવેદ્વ ૃ ત્તઃ ફલનેાથર્ઃ પ્રકાશતે ।
અથર્જ્ઞાનં િવ ના ત સ અેવાથર્ઃ પ્રકાશતે॥ ૩૪॥
ત્તવ્યા ય વમવેા તુ ફલવ્યા પ્તઃ કથં ભવેત્ ।
વપ્રકાશ વ પ વા સદ્ધ વાચ્ચ ચદાત્મનઃ॥ ૩૫॥
ચત્તં ચૈત યમાત્રેણ સયંાેગાચ્ચેતના ભવેત્ ।
અથાર્દથાર્ તરે ત્તગર્ તું ચલ ત ચા તરે॥ ૩૬॥
િનરાધારા િનિવકારા યા દશા સાને્મની તા ।
ચત્તં ચિદ ત નીયાત્તકારરિહતં યદા॥ ૩૭॥
તકારાે િવષયા યાસાે જપારાગાે યથા મણાૈ ।
જ્ઞેયવ તુ પિરત્યાગાજ્જ્ઞાનં તષ્ઠ ત કેવલમ્॥ ૩૮॥
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િત્રપુટ ક્ષીણતામે ત બ્રહ્મિનવાર્ણ ચ્છ ત ।
મનાેમાત્ર મદં સવ તન્મનાે જ્ઞાનમાત્રકમ્॥ ૩૯॥
અજ્ઞાનં ભ્રમ ઇત્યાહુિવજ્ઞાનં પરમં પદમ્ ।
અજ્ઞાનં ચા યથાજ્ઞાનં માયામેતાં વદ ત તે॥ ૪૦॥
ઈશ્વરં માિયનં િવદ્યાન્માયાતીતં િનર જનમ્ ।
સદાન દે ચદાકાશે માયામેઘ તિટન્મનઃ॥ ૪૧॥
અહ તા ગજર્નં તત્ર ધારાસારા િહ ત્તયઃ ।
મહામાેહા ધકારેઽ મ દેવાે વષર્ ત લીલયા॥ ૪૨॥
તસ્યા ષ્ટેિવરામાય પ્રબાેધૈકસમીરણઃ ।
જ્ઞાનં દગૃ્દૃ યયાેભાર્વં િવજ્ઞાનં દૃ યશૂ યતા॥ ૪૩॥
અેકમવેાદ્વયં બ્રહ્મ નેહ નાના ત િક ચન ।
ક્ષતે્રકે્ષત્રજ્ઞયાેજ્ઞાર્નં તજ્જ્ઞાનં જ્ઞાનમુચ્યતે॥ ૪૪॥
િવજ્ઞાનં ચાેભયાેરૈક્યં ક્ષતે્રજ્ઞપરમાત્મનાેઃ ।
પરાેકં્ષ શાસ્ત્રજં જ્ઞાનં િવજ્ઞાનં ચાત્મદશર્નમ્॥ ૪૫॥
આત્મનાે બ્રહ્મણઃ સ યગપુાિધદ્વયવ જતમ્ ।
વમથર્િવષયં જ્ઞાનં િવજ્ઞાનં ત પદાશ્રયમ્॥ ૪૬॥
પદયાેરૈક્યબાેધ તુ જ્ઞાનિવજ્ઞાનસં જ્ઞતમ્ ।
આત્માનાત્મિવવેકસ્ય જ્ઞાનમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૪૭॥
અજ્ઞાનં ચા યતા લાેકે િવજ્ઞાનં તન્મયં જગત્ ।
અ વયવ્ય તરેકા યાં સવર્ત્રૈકં પ્રપ ય ત॥ ૪૮॥
યત્તત્તુ ત્તજં જ્ઞાનં િવજ્ઞાનં જ્ઞાનમાત્રકમ્ ।
અજ્ઞાન વંસકં જ્ઞાનં િવજ્ઞાનં ચાેભયાત્મકમ્॥ ૪૯॥
જ્ઞાનિવજ્ઞાનિનષ્ઠાેઽયં ત સદ્બ્રહ્મ ણ ચાપર્ણમ્ ।
ભાેક્તા સ વગુણઃ શદુ્ધાે ભાેગાનાં સાધનં રજઃ॥ ૫૦॥
ભાેગ્યં તમાેગુણઃ પ્રાહુરાત્મા ચષૈાં પ્રકાશકઃ ।
બ્રહ્મા યયનસયંુક્તાે બ્રહ્મચયાર્રતઃ સદા॥ ૫૧॥
સવ બ્રહ્મે ત યાે વેદ બ્રહ્મચાર સ ઉચ્યતે ।
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ગ્ હસ્થાે ગુણમ યસ્થઃ શર રં ગ્ હમુચ્યતે॥ ૫૨॥
ગુણાઃ કુવર્ ત કમાર્ ણ નાહં કત ત બુ દ્ધમાન્ ।
િકમુગ્રૈશ્ચ તપાે ભશ્ચ યસ્ય જ્ઞાનમયં તપઃ॥ ૫૩॥
હષાર્મષર્િવિનમુર્ક્તાે વાનપ્રસ્થઃ સ ઉચ્યતે ।
સ ગ્ હી યાે ગ્ હાતીતઃ શર રં ગ્ હમુચ્યતે॥ ૫૪॥
સદાચાર મમં િનતં્ય યાેઽનુસદંધતે બુધઃ ।
સસંારસાગરાચ્છ ઘં્ર સ મુક્તાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૫૫॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય
શ્રીગાેિવ દભગવ પજૂ્યપાદ શ યસ્ય
શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતાૈ
સદાચારાનુસ ધાનં સ પૂણર્મ્॥
Encoded and proofread by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com
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