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॥ ौी गणशेाय नमः॥
सग िितूलयहतेमुिचशिं िवेरं िविदतिवमनमिूत म ।्
िनम ुबनमपारसखुारुािशं ौीवभं िवमलबोधघनं नमािम ॥ १॥
य ूसादादहमवे िवमु वे सव पिरकितं च ।
इं िवजानािम सदापं तािंयपं ूणतोऽि िनम ॥् २॥
तापऽयाकसतंः कििमानसः ।
शमािदसाधनयै ुः संु पिरपृित ॥ ३॥
अनायासने यनेााुयें भवबनात ।्
ते सिं भगवेवलं कृपया वद ॥ ४॥
गुवाच ।
साीत े वचनिः ूितभाित वदािम त े ।
इदं तिदित िवं सावधानमनाः ण ु ॥ ५॥
तमािदवाों यीवपरमानोः ।
तादािवषयं ान ं तिददं मिुसाधनम ॥् ६॥
िश उवाच ।
को जीवः कः पराा तादां वा कथं तयोः ।
तमािदवां वा कथं तितपादयते ॥् ७॥
गुवाच ।
अऽ ॄमूः समाधान ं कोऽो जीवमवे िह ।
यं पृिस मां कोऽहं ॄवैािस न सशंयः ॥ ८॥
िश उवाच ।
पदाथ मवे जानािम नाािप भगवुटम ।्
अहं ॄिेत वााथ ूितपे कथं वद ॥ ९॥
गुवाच ।
समाह भवानऽ िवगान ं नवै िवते । var िवान ं
हतेःु पदाथ बोधो िह वााथा वगतिेरह ॥ १०॥
अःकरणतिृसािचतैिवमहः ।
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॥ वाविृः ॥

आनपः सः सिं नाानं ूपस े ॥ ११॥
सानपं धीसािणं बोधिवमहम ।्
िचयातया िनं ा दहेािदगां िधयम ॥् १२॥
पािदमातः िपडतो नाा घटािदवत ।्
िवयदािदमहाभतूिवकारा कुवत ॥् १३॥
अनाा यिद िपडोऽयमुहतेबुलातः ।
करामलकवाादाानं ूितपादय ॥ १४॥
घटिा घटािः सवथा न घटो यथा ।
दहेिा तथा दहेो नाहिमवधारय ॥ १५॥
एविमियाहिमियाणीित िनिन ु ।
मनोबिुथा ूाणो नाहिमवधारय ॥ १६॥
सघंातोऽिप तथा नाहिमित ँयिवलणम ।्
िारमनमुानने िनपणुं सधारय ॥ १७॥
दहेिेयादयो भावा हानािदापिृतमाः ।
य सििधमाऽणे सोऽहिमवधारय ॥ १८॥
अनापिवकारः सयावदवे यः ।
बुादालयेक ् सोऽहिमवधारय ॥ १९॥
अजडावदाभाि यािाडा अिप ।
दहेिेयमनःूाणाः सोऽहिमवधारय ॥ २०॥
अगमे मनोऽऽ सातं च िरीकृतम ।्
एवं यो विे धीविृं सोऽहिमवधारय ॥ २१॥
जागिरत े सिुं भावाभावौ िधयां तथा ।
यो वेिविबयः सााोऽहिमवधारय ॥ २२॥
घटावभासको दीपो घटादो यथेते ।
दहेावभासको दहेी तथाहं बोधिवमहः ॥ २३॥
पऽुिवादयो भावा य शषेतया िूयाः ।
िा सव िूयतमः सोऽहिमवधारय ॥ २४॥
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परूमेादतया मा न भवूमहं सदा ।
भयूासिमित यो िा सोऽहिमवधारय ॥ २५॥
यः सािलणो बोधपंदाथ ः स उते ।
सािमिप बोृमिवकािरतयानः ॥ २६॥
दहेिेयमनःूाणाह ितो िवलणः ।
ूोिताशशेषाविवकारपंदािभधः ॥ २७॥
मथ मवें िनि तदथ िचयेनुः ।
अताविृपणे सााििधमखुने च ॥ २८॥
िनराशषेससंारदोषोऽलुािदलणः ।
अँयािदगणुकः पराकृततमोमलः ॥ २९॥
िनराितशयानः सूानिवमहः ।
सालणः पणू  परमािेत गीयते ॥ ३०॥
सवं परशें तथा सणू शिता ।
वदेःै समत े य तेवधारय ॥ ३१॥
यानाविवान ं ौिुतष ु ूितपािदतम ।्
मदृानकेाैेवधारय ॥ ३२॥
यदानं ूिताय ौिुतिये जगौ ।
ताय ं ूप तेवधारय ॥ ३३॥
िविजातया य वदेाषे ु ममुुिुभः ।
समतऽेितयने तेवधारय ॥ ३४॥
जीवाना ूवशे िनयृं च तान ्ू ित ।
ौयूत े य वदेषे ु तेवधारय ॥ ३५॥
कमणां फलदातृं यवै ौयूत े ौतुौ ।
जीवानां हतेकुतृ ं तेवधारय ॥ ३६॥
तपंदाथ िनणतौ वााथ ितऽेधनुा ।
तादामऽ वााथ योरवे पदाथ योः ॥ ३७॥
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॥ वाविृः ॥

ससंग वा िविशो वा वााथ नाऽ सतः ।
अखडकैरसने वााथ िवषां मतः ॥ ३८॥
ूबोधो य आभाित सोऽयानलणः ।
अयानप ूबोधकैलणः ॥ ३९॥
इमोतादाूितपिय दा भवते ।्
अॄं मथ  ावतत तदवै िह ॥ ४०॥
तदथ  पारों यवें िकं ततः ौणु ु ।
पणूा नकैपणे ूबोधोवितते ॥ ४१॥
तमािदवां च तादाूितपादन े ।
लौ तपंदाथ ावपुादाय ूवत त े ॥ ४२॥
िहा ौ शबलौ वाौ वां वााथ बोधन े ।
यथा ूवत तऽेािभथा ाातमादरात ॥् ४३॥
आलनतयाभाित योऽयशयोः ।
अःकरणसिंभबोधः स पंदािभधः ॥ ४४॥
मायोपािधज गोिनः सव ािदलणः ।
परोशबलः सााकदािभधः ॥ ४५॥
ूरोतकै सितीयपणू ता ।
िवते यताणा सवत त े ॥ ४६॥
मानारिवरोध े त ु मुाथ  पिरमहे ।
मुाथनािवनाभतू े ूतीितलणोते ॥ ४७॥
तमािदवाषे ुलणा भागलणा ।
सोऽयिमािदवापदयोिरव नापरा ॥ ४८॥
अहं ॄिेतवााथ बोधो यावढीभवते ।्
शमािदसिहतावदसेवणािदकम ॥् ४९॥
ौुाचाय ू सादने ढो बोधो यदा भवते ।्
िनराशषेससंारिनदानः पुषदा ॥ ५०॥
िवशीण काय करणो भतूसूरैनावतृः ।
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िवमुकमिनगडः स एव िवमुते ॥ ५१॥
ूारकमवगेने जीवुो यदा भवते ।्
िकिालमनारकमब संये ॥ ५२॥
िनराितशयानं वैवं परमं पदम ।्
पनुराविृरिहतं कैवं ूितपते ॥ ५३॥
॥ इित परमहंसपिरोाजकाचाय ौीमराचाय िवरिचता
वाविृः समा ॥
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