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सववदेािसासारसहः मः

verses 1-3 Salutation to Brahman

॥ १ ॥ वनम ॥्
अखडानसोधो वना जायते ।
गोिवं तमहं वे िचदानतन ुं गुम ॥् १॥
अखडं सिदानमवानसगोचरम ।्
आानमिखलाधारमाौयऽेभीिसये ॥ २॥
यदालो दरं हि सतां ूहूसवम ।्
तदाले दयालं लोदरपदाजुम ॥् ३॥
(अथ तो।यानमतीततैलणम ।्
आारामहं वे ौीगंु िशविवमहम ॥्)

verses 4-15 The four indispensable qualifications

॥ २ ॥ साधन-चतुय ॥
वदेाशािसासारसह उते ।
ूेावतां ममुुणूां सखुबोधोपपये ॥ ४॥
अ शाानसुािरादनबुचतुयम ।्
यदवे मलंू शा िनिदं तिदहोते ॥ ५॥
अिधकारी च िवषयः स ूयोजनम ।्
शाारफलं ूारनबुचतुयम ॥् ६॥
चतिुभ ः साधनःै सो यिुदिणः ।
मधेावी पुषो िवानिधकाय ऽ सतः ॥ ७॥
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िवषयः शुचतैं जीवॄैलणम ।्
यऽवै ँयते सव वदेाानां समयः ॥ ८॥
एतदैूमये ूमाणािप च ौतुःे ।
सः कते सिबबोधकलणः ॥ ९॥
ॄाकैिवान ं सः ूाः ूयोजनम ।्
यने िनःशषेससंारबाः ूमुते ॥ १०॥
ूयोजनं सवृःे कारणं फललणम ।्
ूयोजनमनिुँय न मोऽिप ूवत त े ॥ ११॥
साधनचतुयसिय ाि धीमतः प ुसंः ।
तवैतैलसिंसिना  िकिन ॥ १२॥
चािर साधनाऽ वदि परमष यः ।
मिुयषां त ु सावे नाभावे िसित ीवुम ॥् १३॥
आं िनािनविुववकेः साधनं मतम ।्
इहामऽुाथ फलभोगिवरागो ितीयकम ॥् १४॥
शमािदषसितृीयं साधनं मतम ।्
तरुीयं त ु ममुुुं साधनं शासतम ॥् १५॥

verses 16-21 Discrimination

॥ ३ ॥ व-ुिववकेः ॥
ॄवै िनम ुिनिमित वदेनम ।्
सोऽयं िनािनविुववके इित कते ॥ १६॥
मदृािदकारणं िनं िऽष ुकालेष ु दश नात ।्
घटािनं ताय यताश ईते ॥ १७॥
तथवैतैगवमिनं ॄकाय तः ।
तारणं परं ॄ भविें मदृािदवत ॥् १८॥
सग व ताा एतािदिप ौिुतः ।
सकाशाणादिने न सशंयः ॥ १९॥
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सवािने सावयवने सवतः िसे ।
वकुैठािदष ु िनमितॅ म एव मढूबुीनाम ॥् २०॥
अिनं च िनमवें यिुतयिुिभः ।
िववचेन ं िनािनिववके इित कते ॥ २१॥

verses 22-47 Desirelessness

॥ ४ ॥ नैृम ॥्
ऐिहकामिुकाथष ु िनने िनयात ।्
नःैृं तुबुा यरैायिमतीय त े ॥ २२॥
िनािनपदाथ िववकेाुष जायते सः ।
ॐनविनतादौ सव ऽािनविुन िवरिः ॥ २३॥
काकिवावदसबिुभयषे ु सा तीोिवरििरते ।
िवरितीोिनदानमाभयषे ु दोषेणमवे सः ॥ २४॥
ूँयते विुन यऽ दोषो न तऽ प ुसंोऽि पनुः ूविृः ।
अमहारोगवत िवजानो नाम वेँ यामिप िपण ोजते ॥् २५॥
अऽािप चाऽ च िवमानपदाथ सशनमवे काय म ।्
यथाूकाराथ गणुािभमशन ं सशयवे तदीयदोषम ॥् २६॥
कुौ मातमु लमऽूमे िितं तदा िव िमदशंन ं च ।
तदीयकौयेकविदाहं िवचाय  को वा िवरितं न याित ॥ २७॥
कीयिवमऽूिवमनं तोानगा शयनं तदा यत ।्
बालमहााहितभा शशैवं िवचाय  को वा िवरितं न याित ॥ २८॥
ीयःै परैाडनमभावमचापमसियां च ।
कुमारभावे ूितिषविृं िवचाय  को वा िवरितं न याित ॥ २९॥
मदोितं माितरृितं च कामातरुं समयाितलनम ।्
तां तां यवुोिदतचेां िवचाय  को वा िवरितं न याित ॥ ३०॥
िवपतां सव जनादवां सव ऽ दैं िनजबिुहैम ।्
वृसािवतदशां तां िवचाय  को वा िवरितं न याित ॥ ३१॥
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िपराशःयगुशलूेािदरोगोिदततीोःखम ।्
ग मामननूिचां िवचाय  को वा िवरितं न याित ॥ ३२॥
यमावलोकोिदतभीितकममथोासगती वदेनाम ।्
ूाणूयाणे पिरँयमानां िवचाय  को वा िवरितं न याित ॥ ३३॥
अारनां तपन े च कुीपाकेऽिप वीामिसपऽकानन े ।
तयै म िबयमाणबाधां िवचाय  को वा िवरितं न याित ॥ ३४॥
पुयये पुयकृतो नभःिैन पामानािशिथलीकृताान ।्
नऽपणे िदवतुांािचाय  को वा िवरितं न याित ॥ ३५॥
वाकवीमखुारुेानीशोमभीा मिथतारान ।्
िवपलोकैः पिरयमानािचाय  को वा िवरितं न याित ॥ ३६॥
ौुा िनं सखुतारतं ॄामार महीमहशेम ।्
औपािधकं त ु न वावं चदेालो को वा िवरितं न याित ॥ ३७॥
सालोसामीसपतािदभदे ु समिवशषेिसः ।
न कमिस तु िनतिेत िवचाय  को वा िवरितं न याित ॥ ३८॥
यऽाि लोके गिततारतमुावचाितमऽ तृतम ।्
यथहे त ःखमीालो को वा िवरितं न याित ॥ ३९॥
को नाम लोके पुषो िववकेी िवनरे तुसखु े गहृादौ ।
कुया िितं िनमवेमाणो वथृवै मोहाियमाणजनू ॥् ४०॥
सखुं िकमऽ िवचाय माण े गहृऽेिप वा योिषित वा पदाथ ।
मायातमोऽीकृतचषुो य े त एव मुि िववकेशूाः ॥ ४१॥
अिवचािरतरमणीयं सव मुरफलोपमं भोयम ।्
अानामपुभोयं न त ु तानां योिषित वा पदाथ ॥ ४२॥
गतऽेिप तोय े सिुषरं कुलीरो हात ुं शो िॆयते िवमोहात ।्
यथा तथा गहेसखुानषुो िवनाशमायाित नरो ॅमणे ॥ ४३॥
कोशिबिमिुभरादहेमावे चावे च गिुिमन ।्
यं िविनग मुश एव संतदे िॆयते च लः ॥ ४४॥
यथा तथा पऽुकलऽिमऽहेानबुमै िथतो गहृः ।
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कदािप वा तािरमु गहेा ुं न शो िॆयते मधुवै ॥ ४५॥
कारागहृा च को िवशषेः ूँयते साध ु िवचाय माण े ।
मेुः ूतीपिमहािप प ुसंः काासखुािुतमोहपाशःै ॥ ४६॥
गहृहृा पादिनबश ◌ृला काासतुाशा पटुकठपाशः ।
शीष पतूय शिनिह साााणाहतेःु ूबला धनाशा ॥ ४७॥

verses 48-69 Dispassionateness

॥ ५ ॥ असबिुः ॥
आशापाशशतने पािशतपदो नोातमुवे मः

कामबोधमदािदिभः ूितभटैः सरंमाणोऽिनशम ।्
सोहावरणने गोपनवतः ससंारकारागहृा-

िग  ुं िऽिवधषेणापरवशः कः शुयािािगष ु॥ ४८॥
कामाकारणे िनिम ुसबलाप े ।
न रेसतः सतो वा सखुःखिवचारणाि ॥ ४९॥
ेोािर मखुं ॐवलवती नासाौमुोचनं

देॐािव मलािभपणू मिभतो ग ं वपःु ।
अुमशमवे मनसा मुं िचाहित

ीपं कथमीशं समुनसां पाऽीभवेऽेयोः ॥ ५०॥
रादवेाििशखां पतो रबुा िविनप नँयित ।
यथा तथा नगषे सूं कथं िनरीते िवमिुमाग म ॥् ५१॥
कामने काां पिरगृ तनोऽयं नँयित निः ।
मासंािमामलमऽूपाऽं ियं यं रतयवै पँयित ॥ ५२॥
काम एव यमः साााा वतैरणी नदी ।
िवविेकनां ममुुणूां िनलयु यमालयः ॥ ५३॥
यमालये वािप गहृऽेिप नो नणृां तापऽयेशिनविृरि ।
िकिमालो त ु तिरामं सखुाना पँयित मढूलोकः ॥ ५४॥
यम काम च तारतं िवचाय माण े महदि लोके ।
िहतं करो यमोऽिूयः सामनथ कुत े िूयः सन ॥् ५५॥
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यमोऽसतामवे करोनथ सतां त ु सौं कुत े िहतः सन ।्
कामः सतामवे गितं िनरोनथ सतां त ु का कथा ॥ ५६॥
िव विृं यमवे कावत कं कािमजनं ससज  ।
तनेवै लोकः पिरमुमानः ूवध त े चमसवे चािः ॥ ५७॥
कामो नाम महागमियता िारे यं

ीप ुसंािवतरतेराकगणुहैा सै भावःै ुटम ।्
अों पिरमो नजैतमसा ूमेानबुने तौ

बा ॅामयित ूपरचनां सवंध यहा ॥ ५८॥
अतोऽरितकामवगेाोय े ूविृः त एव िसा ।
सव जोी ुवमथा चदेबोिधताथष ु कथं ूविृः ॥ ५९॥
तनेवै सव जनूां कामना बलवरा ।
जीय िप च दहेऽेिामना नवै जीय त े ॥ ६०॥
अवे िवषये दोषं बिुयुो िवचणः ।
कामपाशने यो मुः स मेुः पिथ गोचरः ॥ ६१॥
काम िवजयोपायं सूं वाहं सताम ।्
स पिराग उपायः सलुभो मतः ॥ ६२॥
ौतु े ऽेिप वा भोय े यििं विुन ।
समीचीनधीागाामो नोदिेत किहिचत ॥् ६३॥
काम बीजं सः सादवे जायत े ।
बीज े नऽेर इव तिे िवनँयित ॥ ६४॥
न कोऽिप सिधया िवनवै भोयं नरः कामियत ुं समथ ः ।
यततः कामजयेरतेां सबिुं िवषय े िनहात ॥् ६५॥
भोय े नरः कामजयेरतेां सखुबिुं िवषय े िनहात ।्
यावखुॅमधीः पदाथ ताव जते ुं ूभविे कामम ॥् ६६॥
सानदुय े हतेयु थाभतूाथ दश नम ।्
अनथ िचनं चाां नावकाशोऽ िवते ॥ ६७॥
रे यिद िशलाबिुजा यत े वा भयं ततः ।
समीचीनधीन ित नोपादयेधीरिप ॥ ६८॥
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यताथ दश न ं वुनथ ािप िचनम ।्
सािप काम तधोपाय इते ॥ ६९॥

verses 70-94 Non-covetousness

॥ ६ ॥ िनलभम ॥्
धनं भयिनबनं सततःखसवंध न ं

ूचडतरकदन ं ुिटतबसुवंध नम ।्
िविशगणुबाधनं कृपणधीसमाराधनं

न मिुगितसाधनं भवित नािप ोधनम ॥् ७०॥
राोभयं चोरमयं ूमादायं तथा ाितभयं च वतुः ।
धनं भयममनथ मलंू यतः सतां नवै सखुाय कते ॥ ७१॥
आजन े रणे दान ेये वािप च वतुः ।
ःखमवे सदा नणॄां न धनं सखु साधनम ॥् ७२॥
सतामिप पदाथ  लाभाोभः ूवध त े ।
िववकेो ते लोभािंु े िवनँयित ॥ ७३॥
दहलाभ े िनःं लाभ े लोभो दहममु ।्
ताापकं िवं क सौं ूयित ॥ ७४॥
भोगने मता जोदा नने पनुवः ।
वथृवैोभयथा िवं नावे गितरथा ॥ ७५॥
धनने मदविृः ादने िृतनाशनम ।्
िृतनाशािुनाशो बिुनाशाणँयित ॥ ७६॥
सखुयित धनमवेेराशािपशाा

ढतरमपुगढूो मढूलोको जडाा ।
िनवसित तपाे सतं ूेमाणो

ोजित तदिप पााणमते ा ॥ ७७॥
सोऽवदवे िकिदपरं नो वीते चषुा

सिविज तमाग  एव चरित ूोािहतो बािलशःै ।
तिवे मुः लितपदं गाकूप े पत-
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ािनवत कौषधिमदं दािरमवेानम ॥् ७८॥
लोभः बोध द मदो मर एव च ।
वध त े िवसाा कथं तिशोधनम ॥् ७९॥
अलाभािगणुं ःखं िव यसवे ।
ततोऽिप िऽगणुं ःखं  य े िवषामिप ॥ ८०॥
िनािहतने िवने भयिचानपाियना ।
िचां कुतो जोगृ हनेािहना यथा ॥ ८१॥
काारे िवजन े वन े जनपदे सतेौ िनरीतौ च वा

चोरवैा िप तथतेरनै रवरयै ुो िवयुोऽिप वा ।
िनःः तया सखुने वसित ािीयमाणो जनःै

िावे धनी सदाकुलमितभत पऽुादिप ॥ ८२॥
तादनथ  िनदानमथ ः पमुथ िसिन  भवनने ।
ततो वनाे िनवसि सः सं सव ूितकूलमथ म ॥् ८३॥
ौाभिमत सत गणुवत पऽुातुाता-

नं वसधुानभुोगिवभवःै ौीसुरं मिरम ।्
सव नरिमवे कवयः ौुिुिभय ुििभः

संपरे त ु तखुिमित ॅाि ःखाण व े ॥ ८४॥
सखुिमित मलराशौ य े रमऽेऽ गहेे

िबमय इव कलऽऽेपऽुानषुा ।
सरुपद इव तषेां नवै मोूस-

िप त ु िनरयगभा वासःखूवाहः ॥ ८५॥
यषेामाशा िनराशा ाारापधनािदष ु ।
तषेां िसित नाषेां मोाशािभमखुी गितः ॥ ८६॥
समतपानां ौिुतमतां िसानां धीमताम v्ar शुाां

िनािनपदाथ शोधनिमदं युा मुः कुव ताम ।्
तामहािवरिसमतां मोकैकाावतां

धानां सलुभं ियािदिवषयेाशालतादेनम ॥् ८७॥
ससंारमृोब िलनः ूवेु ं ारािण त ु ऽीिण महाि लोके ।
काा च िजा कनकं च तािन णि य भयं न मृोः ॥ ८८॥
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मिुौीनगर ज यतरं ारं यदािदमं
त े अररे धन ं च यवुती ताां िपनं ढम ॥्

कामााग लदाणा बलवता ारं तदतेयं
धीरो यु िभनि सोऽहित सखुं भोंु िवमिुिौयः ॥ ८९॥

आढ िववकेां तीोवरैायखिनः ।
ितितावम यु ूितयोगी न ँयते ॥ ९०॥
िववकेजां तीोिवरिमवे

मेुिन दान ं िनगदि सः ।
तािवकेी िवरितं ममुुःु

सादयेां ूथमं ूयात ॥् ९१॥
पमुानजातिनवदो दहेबं िजहािसतमु ।्
न िह शोित िनवदो बभदेो महानसौ ॥ ९२॥
वरैायरिहता एव यमालय इवालये ।
िि िऽिवधैापमैिहता अिप पिडताः ॥ ९३॥
शमो दमिितोपरितः ौा ततः परम ।्
समाधानिमित ूों षडवेतै े शमादयः ॥ ९४॥

verses 95-103 Tranquillity

॥ ७ ॥ शमः ॥
एकवृवै मनसः ले िनयतिितः ।
शम इुते सिः शमलणविेदिभः ॥ ९५॥
उमो ममवै जघ इित च िऽधा ।
िनिपतो िवपििः तणविेदिभः ॥ ९६॥
िवकारं पिर वमुाऽतया िितः ।
मनसः सोमा शािॄिनवा णलणा ॥ ९७॥
ूयसानूवाहकरणं िधयः ।
यदषेा ममा शािः शुसकैलणा ॥ ९८॥
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िवषयापिृतं ा ौवणकैमनिःितः ।
मनसतेरा शाििम ौसकैलणा ॥ ९९॥
ूाोदीासावे शमः िसित नाथा ।
तीोा िवरिः ूाामदुीां दमादयः ॥ १००॥
कामः बोध लोभ मदो मोह मरः ।
न िजताः षिडमे यने त शािन  िसित ॥ १०१॥
शािदिवषयेो यो िवषव िनवत त े ।
तीोमोेया िभो शािन  िसित ॥ १०२॥
यने नारािधतो दवेो य नो गवु नमुहः ।
न वँयं दयं य त शािन  िसित ॥ १०३॥

verses 104-150 Serenity

॥ ८ ॥ मनःूसादः ॥
मनःूसादिसथ साधनं ौयूतां बधुःै ।
मनःूसादो ये यदभावे न िसित ॥ १०४॥
ॄचय मिहंसा च दया भतूेवबता ।
िवषयेितवतैृं शौचं दिववज नम ॥् १०५॥
सं िनम मता यै मिभमानिववज नम ।्
ईरानपरता ॄिविः सहिितः ॥ १०६॥
ानशाकैपरता समता सखुःखयोः ।
मानानासिरकेाशीलता च ममुुतुा ॥ १०७॥
यतैिते सव त िचं ूसीदित ।
न तेम शू ूकारारकोिटिभः ॥ १०८॥
रणं दशन ं ीणां गणुकमा नकुीत नम ।्
समीचीनधीास ु ूीितः साषणं िमथः ॥ १०९॥
सहवास ससंगऽधा मथैनु ं िवः ।
एतिलणं ॄचय िचूसादकम ॥् ११०॥
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अिहंसा वानःकायःै ूािणमाऽाूपीडनम ।्
ाववभतूषे ु कायने मनसा िगरा ॥ १११॥
अनकुा दया सवै ूोा वदेाविेदिभः ।
करणिऽतयेकेपताऽवबता मता ॥ ११२॥
ॄािदावराषे ु वरैायं िवषयेन ु ।
यथवै काकिवायां वरैायं ति िनम लम ॥् ११३॥
बामारं चिेत ििवधं शौचमुते ।
मृलाां कृतं शौचं बां शारीरकं तृम ॥् ११४॥
अानरीकरणं मानसं शौचमारम ।्
अःशौच े िते सबां नावँयकं नणृाम ॥् ११५॥
ानपजूािदकं लोके ियव करोित यः ।
पारमािथ कधीहीनः स दाचार उते ॥ ११६॥
प ुसंथानाचरणमदिं िवब ुधाः ।
यने ं स ौतुं तवै भाषणम ॥् ११७॥
सिमुते ॄ सिमिपभाषणम ।्
दहेािदष ुकीयढबिुिवसज नम ॥् ११८॥
िनम मं तृं यने कैवं लभते बधुः ।
गुवदेावचनिैन िताथ ढिितः ॥ ११९॥
तदकेवृा तयै नैं न त ु वणः ।
िवैय तपोपकुलवणा ौमािदिभः ॥ १२०॥
साताह ितागिभमानिवसज नम ।्
िऽिभ करणःै सिघा वषैियक िबयाम ॥् १२१॥
ाकैिचनं यदीरानमीिरतम ।्
छायवे सव दा वासो ॄिविः सहिितः ॥ १२२॥
यं ानशा े ौवणािदकमषे ु यः ।
िनरतः कम धीहीनो ानिनः स एव िह ॥ १२३॥
धनकाारादीनां ूाकाले सखुािदिभः ।
िवकारहीनतवै ाखुःखसमानता ॥ १२४॥
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ौें पूं िविदा मां मानयुजना भिुव ।
इासा िवहीनं मानानासिते ॥ १२५॥
सिन साधो िवोऽयं िनज न े ततः ।
येिमके एवाि चेवैकैाशीलता ॥ १२६॥
ससंारबिनम ुिः कदा झिटित मे भवते ।्
इित या सुढा बिुरीिरता सा ममुुतुा ॥ १२७॥
ॄचया िदिभध मब ुदेषिनवृय े ।
दडनं दम इाद मशाथ कोिवदाः ॥ १२८॥
तिृिनरोधने बािेयिविनमहः ।
योिगनो दम इाम नसः शािसाधनम ॥् १२९॥
इियिेियाथष ु ूवृषे ु यया ।
अनधुावित तावे मनो वायिुमवानलः ॥ १३०॥
इियषे ु िनषे ुा वगें मनः यम ।्
सभावमपुाद े ूसादने जायते ॥
ूस े सित िचऽे मिुः िसित नाथा ॥ १३१॥
मनःूसाद िनदानमवे

िनरोधनं यकलेियाणाम ।्
बािेये साध ु िनमान े

बााथ भोगो मनसो िवयुते ॥ १३२॥
तने दौं पिरमु िचं

शनःै शनःै शािमपुाददाित ।
िच बााथ िवमोमवे

मों िवमणलणाः ॥ १३३॥
दमं िवना साध ु मनःूसाद-

हते ुं न िवः सकुरं ममुुोः ।
दमने िचं िनजदोषजातं

िवसृ शािं समपुिैत शीयम ॥् १३४॥

ved.pdf 15



सववदेािसासारसहः

ूाणायामावित मनसो िनलं ूसादो
या ूितिनयतिददशेकालावे ।

सा िचदिप तया नो दमो हते तत ्
कुया ीमाममनलसिशाै ूयात ॥् १३५॥

सवियाणां गितिनमहणे
भोयषे ु दोषावमशनने ।

ईशूसादा गरुोः ूसादा-
ािं समायािचरणे िचम ॥् १३६॥

आािकािद यःुखं ूां ूारवगेतः ।
अिचया तहनं ितितिेत िनगते ॥ १३७॥
रा ितितासशी ममुुो-

न  िवतऽेसौ पिवना न िभते ।
यामवे धीराः कवचीव िवा- var धृा

वाणृीकृ जयि मायाम ॥् १३८॥
मावतामवे िह योगिसिः

ारालीसखुभोगिसिः ।
मािवहीना िनपति िव-ै

वा तहैता पण चया इव िुमात ॥् १३९॥
ितितया तपोदान ं यीथ ोतं ौतुम ।्
भिूतः गऽपवग  ूाते तदिथ िभः ॥ १४०॥
ॄचय मिहंसा च साधनूामगहणम ।्
परापेािदसहनं ितितोरवे िसित ॥ १४१॥
साधनेिप सवष ु ितितोमसाधनम ।्
यऽ िवाः पलाये दिैवका अिप भौितकाः ॥ १४२॥
ितितोरवे िवेिनवित तचतेसः ।
िसि िसयः सवा  अिणमााः समृयः ॥ १४३॥
तामुुोरिधका ितिता

सादनीयिेतकाय िस ै ।
तीोा ममुुा च महपुेा

16 sanskritdocuments.org



सववदेािसासारसहः

चोभ े ितितासहकािरकारणम ॥् १४४॥
तालसमागतामयततःे शाै ूवृो यिद

ािरहारकौषधरतिन े तरः ।
तिःु ौवणािदधम रिहतो भूा मतृेतः

िकं िसं फलमायुाभयथा ॅो भवेाथ तः ॥ १४५॥
योगमतो िभोयगािलतचतेसः ।
ूा पुयकृतालंोकािनािद ूाह केशवः ॥ १४६॥
न त ु कृवै संासं तूीमवे मतृ िह ।
पुयलोकगितं ॄतू े भगवाासमाऽतः ॥ १४७॥
न च संसनादवे िसिं समिधगित ।
इनुयेसागािभावमवुाच च ॥ १४८॥
तािितया सोा तःुखमपुागतम ।्
कुया नुपणे ौवणािद शनःै शनःै ॥ १४९॥
ूयोजनं ितितायाः सािधतायाः ूयतः ।
ूाःखासिहुे न िकिदिप ँयते ॥ १५०॥

verses 151-209 sa.nnyAsaH

॥ ९ ॥ संासः ॥
साधनने ानां सवषामिप कम णाम ।्
िविधना यः पिरागः स संासः सतां मतः ॥ १५१॥
उपरमयित कमा णीपुरितशने कतेासः ।
ासने िह सवषां ौुा ूोो िवकमणां ागः ॥ १५२॥
कमणा सामानािनं ौयूत े यतः ।
कमणानने िकं िनफलेोः परमािथ नः ॥ १५३॥
उामां संाय िवकाय पिरगयते ।
चतिुव धं कम सां फलं नािदतः परम ॥् १५४॥
नतैदतरं ॄ कदा भिवतमुहित ।
तःिसं सव दां शुं िनम लमिबयम ॥् १५५॥
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न चा कििनतेागमने िनिषते ।
कारणं ॄणा नोािमते ॥ १५६॥
आायोु भदेदेाा चामवाते ।
आृपमवेतै नां कदाचन ॥ १५७॥
मिलनवै संारो दप णादिेरहेत े ।
ोमविशु ॄणो नवै सिंया ॥ १५८॥
केन ने युते वु िनम लमिबयम ।्
योगादागतं दोषं संारो िविनवत यते ॥् १५९॥
िनग ुण गणुाधानमिप नवैोपपते ।
केवलो िनग ुणिेत नगै ुयं ौयूत े यतः ॥ १६०॥
सावयव ीरादवे नुः पिरणािमनः ।
यने केन िवकािरं ाो िनमवनुः ॥ १६१॥
िनलं िनियं शां िनरवं िनरनम ।्
इवे वनुं ौिुतयिुवितम ॥् १६२॥
ता कमसां ॄणोऽि कुतन ।
कमसां िनं िह ॄ िनं सनातनम ॥् १६३॥
दहेािदः ीयत े लोके यथवैं कम णा िचतः ।
तथवैामिुको लोकः सितः पुयकमणा ॥ १६४॥
कृतकमिने हतेजुा गित  सव दा ।
तादिनेगा दौ पिडतः को न ु मुित ॥ १६५॥
जगतेो ु िनं सवषामिप सतम ् ।
जगतेुमवै वावदीित ौिुतम ुः ॥ १६६॥
ऐतदािमदं सव तिमित च ौिुतः ।
अवै िनतां ॄतू े जगतेोः सतः ुटम ॥् १६७॥
न कमणा न ूजया धननेिेत यं ौिुतः ।
कम णो मोहतेुं साादवे िनषधेित ॥ १६८॥
ूॄिवचारपवू मभुयोरकेबोधािना
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कैवं पुष िसित परॄातालणम ।्
न ानरैिप कीत नरैिप जपनै कृचाायण-ै

न वारयदानिनगमनै मतरैिप ॥ १६९॥
ानादवे त ु कैविमित ौुा िनगते ।
ान मिुहतेुमाविृपवू कम ॥् १७०॥
िवविेकनो िवर ॄिनविेदनः ।
तावेोरिनाथ तामे कुतो रितः ॥ १७१॥
तादिनेगा दौ साधनने चोिदतम ।्
िनं निैमिकं चािप सव कम  ससाधनम ॥् १७२॥
ममुुणुा पिरां ॄभावमभीनुा ।
ममुुोरिप कमा  ु ौवणं चािप साधनम ॥् १७३॥
हवयमते काय साधियित ।
यथा िवजृते दीपो ऋजकूरणकमणा ॥ १७४॥
तथा ौवणजो बोधः प ुसंो िविहतकमणा ।
अतः सापिेतं ानमथवािप समिुतम ॥् १७५॥
मो साधनिमित वदि ॄवािदनः ।
ममुुोय ुते ागः कथं िविहतकमणः ॥ १७६॥
इित शा न कत ा मढूविडतोमःै ।
कम णः फलम ुौवण फलं पथृक ्॥ १७७॥
वलैयं च सामोोभयऽािधकािरणोः ।
कामी, कमयिधकृतो िनामी ौवणे मतः ॥ १७८॥
अथ समथ  इािद लणं किम णो मतम ।्
परी लोकािनािद लणं मोकािणः ॥ १७९॥
मोािधकारी संासी गहृः िकल कमिण ।
कमणः साधनं भाया ॐुवुािदपिरमहः ॥ १८०॥
नवैासाधनापेा शौुषूो ु गंु िवना ।
उपय ुपय हारो वध त े कम णा भशृम ॥् १८१॥
अहार िवििः ौवणने ूितणम ।्
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ूवत कं कम शां ानशां िनवत कम ॥् १८२॥
इािदवपैरीं ताधन े चािधकािरणोः ।
योः पररापेा िवते न कदाचन ॥ १८३॥
सामोोभयोभयऽािधकािरणोः ।
ऊ नयित िवानमधः ूापयित िबया ॥ १८४॥
कथमोसापेा कथं वािप समुयः ।
यथाेणृकूट तजेसििमर च ॥ १८५॥
सहयोगो न घटते तथवै ानकमणोः ।
िकमपूकुया ान कमूितयोिगनः ॥
य सिंनिधमाऽणे यं न ूित मृित ॥ १८६॥
कोटीनािििलतोऽिप विः

अक नाहपुकत ुमीषत ।्
यथा तथा कम सहॐकोिटः

ान िकंत ुयमवे लीयते ॥ १८७॥
एककऽा ौयौ हौ कमयिधकृतावभुौ ।
सहयोगयोय ुो न तथा ानकमणोः ॥ १८८॥
कऽा  कत ुमकत ु वाथा कम शते ।
न तथा वनुो ान ं कतृ तं कदाचन ॥१८९
यथा वु तथा ान ं ूमाणने िवजायते ।
नापेत े च यििम वा यिुकौशलम ॥् १९०॥
ान वतुे सशंयादुयः कथम ।्
अतो न वावं ानिमित नो शतां बधुःै ॥ १९१॥
ूमाणासौववतृं सशंयािद न वावम ।्
ौिुतूमाणसुुे ान ं भवित वावम ॥् १९२॥
वु तावरं ॄ िनं सं ीवुं िवभ ु ।
ौिुतूमाणे तानंादवे िनरपेकम ॥् १९३॥
पानं यथा सौ सां भवेथा ।
ौिुतूमाणे सवे ान ं भवित वावम ॥् १९४॥
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न कम यििदपेत े िह
पोपलौ पुष चःु ।

ान ं तथवै ौवणािदजं
वुू काशे िनरपेमवे ॥ १९५॥

कतृ तं भवेम  कम तं शभुाशभुम ।्
ूमाणतं िवान ं मायातिमदं जगत ॥् १९६॥
िवां चािवां चिेत सहोििरयमपुकृिदता सिः ।
समपासनयोन ाानकमणोः ािप ॥ १९७॥
िनािनपदाथ बोधरिहतो योभयऽ ॐगा-

था नामनभुिूतलदयोऽिनिव णबिुज नः ।
तवैा जड कम िविहतं ौुा िवरािभतो

मोेोन  िवधीयत े त ु परमानािथ नो धीमतः ॥ १९८॥
मोेया यदहरवे िवरतऽेसौ

ासदवै िविहतो िवषो ममुुोः ।
ौुा तयवै परया च ततः सधुीिभः

ूामािणकोऽयिमित चतेिस िनितः ॥ १९९॥
ापरो वदेादःे साधनं िनषधेित ।
नाहं वदेनै  तपसेािदना भगवानिप ॥ २००॥
ूविृ िनविृ े एत े ौिुतगोचरे ।
ूवृा बते जिुन वृा त ु िवमुते ॥ २०१॥
य बोऽिभमतो मढूािप िचतः ।
िनविृः कम संासः कत ो मोकाििभः ॥ २०२॥
न ानकमणोय ाहयोगु युत े ।
ताां ूयने कम  ानेना ीवुम ॥् २०३॥
इसाधनताबुा गहृीतािप वनुः ।
िवाय फतुां पाः पनुतीते ॥ २०४॥
उपरितशाथ पुरमणं पवू विृः ।
सोऽयं मुो गौणिेत च वृा िपतां ध े ॥ २०५॥
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वृेँ यपिरागो मुाथ  इित कते ।
गौणाथ ः कम संासः ौतुरेतया मतः ॥ २०६॥
प ुसंः ूधानिसथ माौयणं ीवुम ।्
कत महीन ं चेधान ं नवै िसित ॥ २०७॥
संेिुवरः सिहामऽुाथ तः सखुात ।्
अिवर संासो िनलोऽयायागवत ॥् २०८॥
सं तु यितः कुया  पवू िवषयिृतम ।्
तां तां तरणे त जगुुा जायत े यतः ॥ २०९॥

verses 210-217 shraddhA

॥ १० ॥ ौा ॥
गुवदेावाषे ु बिुया  िनयािका ।
सिमवे सा ौा िनदान ं मिुिसये ॥ २१०॥
ौावतामवे सतां पमुथ ः

समीिरतः िसित नतेरषेाम ।्
उं ससुूं परमाथ तं

ौ सोिेत च वि वदेः ॥ २११॥
ौािवहीन त ु न ूविृः

ूविृशू न सािसिः ।
अौयवैािभहता सव

मि ससंारमहासमिेु ॥ २१२॥
दवै े च वदे े च गरुौ च मे

तीथ महािप भषेज े च ।
ौा भव यथा यथा-

था तथा िसिदिेत प ुसंाम ॥् २१३॥
अीवेोपलं वसुाविनयात ।्
साविनय ौया शािसया ॥ २१४॥
ताा ससुाा गुवदेावायोः ।
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ममुुोः ौधान फलं िसित नाथा ॥ २१५॥
यथाथ वािदता प ुसंां ौाजननकारणम ।्
वदेेरवााथाथ े न सशंयः ॥ २१६॥
मुेरपारुोवा गिप ताशी ।
ताायोः ौा सतां िसित धीमताम ॥् २१७॥

verses 218-225 Concentration

॥ ११ ॥ सगाधानम ् ॥
ौुुाथा वगाहाय िवषा येविुन ।
िच सगाधान ं समाधानिमतीय त े ॥ २१८॥
िच साकैपरमवे

पमुथ िसिेन यमने कारणम ।्
नवैाथा िसित सामीष-

नःूमादे िवफलः ूयः ॥ २१९॥
िचं च िं करणं तथा-

दकेऽ बाित िह लभेा ।
िकिमादे सित लभे-ु

बा णूयोगो िवफलो यथा तथा ॥ २२०॥
िसिेसमाधानमसाधारणकारणम ।्
यततो ममुुणूां भिवतं सदामनुा ॥ २२१॥
अतीोवरैायं फलिला महरा ।
तदतेभयं िवामाधान कारणम ॥् २२२॥
बिहरं ौिुतः ूाह ॄचया िद मुय े ।
शमािदषमवेतैदरं िवब ुधाः ॥ २२३॥
अरं िह बलविहराततः ।
शमािदषं िजासोरवँयं भामारम ॥् २२४॥
अरिवहीन कृतौवणकोटयः ।
न फलि यथा योरुधीरासदः ॥ २२५॥
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verses 226-296 mumukShutvam

॥ १२ ॥ ममुुुम ॥्
ॄाकैिवानािाोुिमित ।
ससंारपाशबं तमुुुं िनगते ॥ २२६॥
साधनानां त ु सवषां ममुुा मलूकारणम ।्
अिनोरूवृ  ौिुतः  न ु तलम ॥् २२७॥
तीोमममाितमभदेातिुव धाः ।
ममुुा तकारोऽिप की त े ौयूतां बधुःै ॥ २२८॥
तापिैिभिन मनकेपःै

समानो िुभताराा ।
पिरमहं सव मनथ बुा

जहाित सा तीोतरा ममुुा ॥ २२९॥
तापऽयं तीोमवे वु

ा कलऽं तनयािहातमु ।्
मे योलडनमानो यत ्

सषैा मता मािमकी ममुुा ॥ २३०॥
मो कालोऽि िकम मे रा

भुवै भोगाृतसवकाय ः ।
मु ै यितऽेहमथिेत बिु-

रषेवै मा किथता ममुुा ॥ २३१॥
माग ूयातमु िणलाभवे

लभते मोो यिद तिह धः ।
इाशया मढूिधयां मितया 

सषैाितमािभमता ममुुा ॥ २३२॥
जानकेसहॐषे ु तपसारािधतेरः ।
तने िनःशषेिनधू तदयितकषः ॥ २३३॥
शािवणुदोषो भोयमाऽ े िविनहृः ।
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िनािनपदाथ ो मिुकामो ढोतः ॥ २३४॥
िनमिना पाऽमुा रया यथा ।
जहाित गहंे त तीोमोेया िजः ॥ २३५॥
स एव सरित ससंिृतं गवु नमुहात ।्
यु तीोममुुःु ा जीववे मुते ॥ २३६॥
जारे ममु तदु यगुारे ।
चतथु ः ककोां वा नवै बािमुते ॥ २३७॥
नजृ जोरितलभं िव-

तोऽिप प ुंं च ततो िववकेः ।
ला तदतेितयं महाा

यतते मु ै सहसा िवरः ॥ २३८॥
पऽुिमऽकलऽािदसखुं जिन जिन ।
मं पुषं च िववके न लते ॥ २३९॥
ला सुलभतरं नरज ज-ु

ऽािप पौषमतः सदसिवकेम ।्
सा चिैहकसखुािभरतो यिद ा-

ि ज कुमतःे पुषाधम ॥ २४०॥
खादत े मोदत े िनं शनुकः सकूरः खरः ।
तषेामषेां िवशषेः को विृयषां त ु तःै समा ॥ २४१॥
यावाौयते रोगो यावाबमते जरा ।
याव धीिव पयित यावृ ुं न पँयित ॥ २४२॥
तावदवे नरः ः सारमहणतरः ।
िववकेी ूयततेाश ु भवबिवमुये ॥ २४३॥
दवेिष िपतमृ ण बमुा ु कोिटशः ।
भवबिवमुु यः कििवमः ॥ २४४॥
अबने ब िकं बिहब मोचनःै ।
तदब मुथ िबयतां कृितिभः कृितः ॥ २४५॥
कृितपय वसानवै मता तीोममुुतुा ।
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अा त ु रनामाऽा यऽ नो ँयते कृितः ॥ २४६॥
गहेािदसव मपहाय लघुबुा

सौेया पितनाऽनलमािविवोः ।
कााजन िनयता सुढा रा या

सषैा फलागमन े करणं ममुुोः ॥ २४७॥
िनािनिववके दहेिणकतामितः ।
मृोभित ताप ममुुाविृकारणम ॥् २४८॥
िशरो िववकें वरैायं वपुते ।
शमादयः षडािन मोेा ूाण इते ॥ २४९॥
ईशासमायुो िजासयु ुिकोिवदः ।
शरूो मृ ुं िनहवे सानािसना ीवुम ॥् २५०॥
उसाधनसो िजासयु ितरानः ।
िजासाय ै गंु गेिमािणन योलः ॥ २५१॥
ौोिऽयो ॄिनो यः ूशाः समदशनः ।
िनम मो िनरहारो िनो िनिरमहः ॥ २५२
अनपेः शिुचदः कणामतृसागरः ।
एवलंणसः स गुॄ िवमः ॥
उपासाः ूयने िजासोः ाथ िसये ॥ २५३॥
जानकेशतःै सदादरयजुा भा समारािधतो

भैविदकलणने िविधना सु ईश यम ।्
सााीगुपमे कृपया गोचरः सभःु

तं साध ु िवबो तारयित तासंारःखाण वात ॥् २५४॥
अिवादयमििवमोोऽिप भवेतः ।
तमवे गुिराग ुशाथ विेदनः ॥ २५५॥
िशव एव गुः साात ग्ुरवे िशवः यम ।्
उभयोररं िकि िं ममुुिुभः ॥ २५६॥
बमंु ॄिनं कृतकृं भजेुम ।्
य ूसादासंारसागरो गोदायत े ॥ २५७॥
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शौुषूया सदा भा ूणामिैव नयोििभः ।
ूसं गुमासा ूं येमानः ॥ २५८॥
भगवणािसो भविसोभ वांिरः ।
यमािौाौमणेवै परं पारं गता बधुाः ॥ २५९॥
जारकृतानपुयकमफलोदयः ।
अ सिंनिहतो याृपापाऽमहम ॥् २६०॥
सीितमोव दनूसाद-

मानमःकरण सः ।
िवलोकनं ॄिवदनोित

िछनि मोहं सगुितं नि ॥ २६१॥
ताशनानां शिशनािमनाना-

मब ुदं वािप न यिहमु ।्
शोित तामनमारं

हावेा सकृदीणने ॥ २६२॥
ारे भवसागरे जिनमिृताािदःखोटे

घोरे पऽुकलऽिमऽबलमाहाकरे भीकरे ।
कमुतरभिनकररैाकृमाणो मु-

या तायातगितॅ मणे शरणं िकि पँयाहम ॥् २६३॥
केन वा पुयशषेणे तव पादाजुयम ।्
वानि मामात मृोािह दयाशा ॥ २६४॥
वदमवें ं िशं वै दयया गुः ।
दादभयमतेै मा भैिेत मुम ुः ॥ २६५॥
िवृभुयं जहीिह भवतो नावे मृःु िच-

ि यविज त परमानानो ॄणः ।
ॅाा िकिदवे भीतमनसा िमा या कते ।

मां ऽाहीित िह सुवलपनं शूाकं ते मषृा ॥ २६६॥
िनिागाढतमोवतृः िकल जनः े भजुािदना

मं ं समवे यलपित ऽासातोऽीलम ।्
आने ूितबोिधतः करतलेनाता पृः यं
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िकििेत वदमु वचनंािमथ वद ॥ २६७॥
रोु तमनवे गहृीतसप -

भावः पमुानयमिहव सतीित मोहात ।्
आबोशित ूितिबभिेत च कते त-

िवै नाऽ भजुगोऽि िवचाय माण े ॥ २६८॥
तयाान उमते-

ायािधजरािधःखम ।्
मषृवै सव ॅमकितं त े

सिवचाया िन मु भीितम ॥् २६९॥
भवाननानो धमा नाारो शोचित ।
तदानकृतं सव भयं ा सखुी भव ॥ २७०॥
िशः -

ौीमिं सकलं मषृिेत
ा एव पुपते तत ।्

दाा िके नवै भवािदःखं
ूतः सवजनूिसम ॥् २७१॥

ूणेानभुतूाथ ः कथं िमामहित ।
चषुो िवषयं कुं कथं िमा करोहम ॥् २७२॥
िवमान िमां कथं न ु घटत े ूभो ।
ूं ख सवषां ूमाणं ूुटाथ कम ॥् २७३॥
म मम जािदःखभाजोऽजीिवनः ।
ॄमिप िनं परमानता कथम ॥् २७४॥
क आा कनाा च िकम ु लणमतेयोः ।
आनाधमा णामारोपः िबयते कथम ॥् २७५॥
िकमान ं तभयागोऽिप वा कथम ।्
िकम ु ान ं तसखुूाि वा कथम ॥् २७६॥
सवमतेथापवू करामलकवुटम ।्
ूितपादय मे ािमन ौ्ीगरुो कणािनध े ॥ २७७॥
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ौीगुः -

धः कृताथ महो िववकेः
िशवूसादव िवते महान ।्

िवसृ त ु ूाकृतलोकमाग
ॄावगुं यतस े यतम ॥् २७८॥

िशवूसादने िवना न िसिः
िशवूसादने िवना न बिुः ।

िशवूसादने िवना न यिुः
िशवूसादने िवना न मिुः ॥ २७९॥

य ूसादने िवमुसाः
शकुादयः ससंिृतबमुाः ।

त ूसादो बजलो
भकेगो भवमिुहतेःु ॥ २८०॥

िववकेो जनूां ूभवित जिनवे बष ु
ूसादादवेशैासकृुतपाकोदयवशात ।्

यतादवे मिप परमाथा वगमन े
कृतारः प ुसंािमदिमह िववके त ु फलम ॥् २८१॥

मिसरेिप प ुंिस-े

िव ू िसे िववकेिसःे ।
वदि मुं फलमवे मों

थ समं यिद चे मोः ॥ २८२॥
ूः समीचीनतरवायं

यदातावगमे ूविृः ।
ततवतैकलं समलंू

िनवदेियािम मदुा श ◌ृणु ॥ २८३॥
मं िय कितं ॅमवशानेवै जादयः

तािवतमवे ःखमिप त े नो वतुषृा ।
िनिामोहवशापागतसखुं ःखं च िकं न ुया

सने िवलोिकतं िचदिप ॄिूह ूबोधागमे ॥ २८४॥
नाशषेलोकैरनभुयूमानः
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ूतोऽयं सकलूपः ।
कथं मषृा ािदित शनीयं

िवचारशूने िवमुता या ॥ २८५॥
िदवाे ु िदवाकारः

ूिसोऽिप स िकं यथाथ ः ।
तमणेावगतः पदाथ

ॅा सः समुतमेृ षवै ॥ २८६॥
घटोऽयिमऽ घटािभधानः

ूतः किदिेत ःे ।
िवचाय माण े स त ु नाि तऽ

मदृि ताविवलणा सा ॥ २८७॥
ूादशेमाऽः पिरँयतऽेक ः

शाणे सदंिश तलयोजनः ।
मानारणे िचदिेत बाधां

ूमऽ िह न वा ॥ २८८॥
तायीदं ॅमतः ूतीतं

मषृवै नो समविेह साात ।्
ॄ मवेािस सखुपं

ो न िभं िविचनु बुौ ॥ २८९॥
लोकारे वाऽ गहुारे वा

तीथा रे कम पररारे ।
शाारे नानपुँयतािमह

यं परं ॄ िवचाय माण े ॥ २९०॥
तमामाा मढूः शाषे ु पँयित ।
गोपः कगतं छागं यथा कूपषे ु म ितः ॥ २९१॥
माानं परं मा परमाानमथा ।
िवमृयत े पनुः ाा बिहः कोशषे ु पिडतःै ॥ २९२॥
िवृ वनुमारो च विुन ।
अवतुां च तमा धुा शोचित नाथा ॥ २९३॥
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आानािववकंे त े वािम श ◌ृण ु सादरम ।्
य ौवणमाऽणे मुतऽेनाबनात ॥् २९४॥
इुािभमखुीकृ िशं कणया गुः ।
अारोपापवादाां िनपं ूपयन ॥् २९५॥
साबोधयं शाने वना ।
सवषामपुकाराय तकारोऽऽ दँय त े ॥ २९६॥

verses 297-309 Superimposition

॥ १३ ॥ अारोपः ॥
वुवारोपो यः सोऽारोप इतीय त े ।
असप भतू े रादौ सप ारोपणं यथा ॥ २९७॥
वु तावरं ॄ सानािदलणम ।्
इदमारोिपतं यऽ भाित खे नीलतािदवत ॥् २९८॥
तारणं यदान ं सकाय सिलणम ।्
अविुते सिय  बाधा ूँयते ॥ २९९॥
अवु तमाणयै ाते शिुरौवत ।्
न बाते यु िऽष ुकालेष ुशिुवत ॥् ३००॥
शेुबा धा न खि रजत यथा तथा ।
अवसुिंतं यगदासकारणम ॥् ३०१॥
सदसामिनवा मान ं िऽगणुाकम ।्
वु तावबोधकैबां तावलणम ॥् ३०२॥
िमासतऽ ॄयािौ ितित ।
मणौ शिय था ततैदाौयषकम ॥् ३०३॥
सावे िलमते काय मतेराचरम ।्
मान ं ौिुतः िृताोऽहिमनभुवोऽिप च ॥ ३०४॥
अानं ूकृितः शिरिविेत िनगते ।
तदते भवित नासा शिुरौवत ॥् ३०५॥
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सतो िभमिभं वा न दीप ूभा यथा ।
न सावयवमा बीजारविचत ॥् ३०६॥
अत एतदिनवा िमवे कवयो िवः ।
समििपणे िधाान ं िनगते ॥ ३०७॥
नानाने ूतीतानामानानामभदेतः ।
एकने समिः ाूहाणां वन ं यथा ॥ ३०८॥
इयं समिृा साशंोष तः परुा ।
मायिेत कते तःै शुसकैलणा ॥ ३०९॥

verses 310-317 Ishvara

॥ १४ ॥ ईरः ॥
मायोपिहतचतैं साभासं सबृिंहतम ।्
सव ािदगणुकं सिृिकारणम ॥् ३१०॥
अाकृतं तदमीश इिप गीयते ।
सव शिगणुोपतेः सव ानावभासकः ॥ ३११॥
तः ससः सकामः स ईरः ।
ततै महािवोम हाशेम हीयसः ॥ ३१२॥
सवेरािदकारणानीिषणः ।
कारणं वपिुराः समिं सबृिंहतम ॥् ३१३॥
आनूचरुने छादकने कोशवत ।्
सषैानमयः कोश इतीश िनगते ॥ ३१४॥
सवपरमहतेुाषुिुानिमते ।
ूाकृतः ूलयो यऽ ौाते ौिुतिभम ुः ॥ ३१५॥
अानं िभूायादनकेने िभते ।
अानवृयो नाना तणुिवलणाः ॥ ३१६॥
वन िभूायाूहा इनकेता ।
यथा तथवैाान ितः ादनकेता ॥ ३१७॥
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verses 318-329 Pratyagatman

॥ १५ ॥ ूगान ॥्
िम िलनसषैा रजसा तमसा यतुा ।
ततो िनकृा भवित योपािधः ूगानः ॥ ३१८॥
चतैं विं ूगािेत गीयते ।
साभासं पुिहतं सादाने तणुःै ॥ ३१९॥
अिभभतूः स एवाा जीव इिभधीयते ।
िकिानीरससंािरािदधम वान ॥् ३२०॥
अ िरहारकारणने कारणम ।्
वपुऽािभमााा ूा इुते बधुःै ॥ ३२१॥
ूामकैाानभासकने सतम ।्
िेन कृनेा नानकेाानभासनम ॥् ३२२॥
पाादकनेाानूचरुतः ।
कारणं वपरुानमयः कोश इतीय त े ॥ ३२३॥
अावा सषुिुः ाऽानः ूकृते ।
एषोऽहं सखुमां न त ु िकिदविेदषम ॥् ३२४॥
इानसमुष ः ूबुषे ु ँयते ।
समंतरेिप च ंतेभयोव नवृवत ॥् ३२५॥
अभदे एव नो भदेो जाकेने वतुः ।
अभदे एव ातथशेूायोरिप ॥ ३२६॥
सपुाोरिभे  भदेििशयोः ।
एकीभावे तराोः को भदेः ूितिबयोः ॥ ३२७॥
अानतदविाभासयोभयोरिप ।
आधारं शुचतैं ययु िमतीय त े ॥ ३२८॥
एतदवेािविवं सपािधां च तणुःै ।
महावा वााथ िविवं ल इते ॥ ३२९॥

ved.pdf 33



सववदेािसासारसहः

verses 330-333 Ishvara,the cause of the universe

॥ १६ ॥ ईरः ॥
अनशिसो मायोपािधक ईरः ।
ईामाऽणे सजृित िवमतेराचरम ॥् ३३०॥
अितीयमाऽोऽसौ िनपादान ईरः ।
यमवे कथं सव सजृतीित न शताम ॥् ३३१॥
िनिममपुादान ं यमवे भवभःु ।
चराचराकं िवं सजृवित ित ॥ ३३२॥
ूाधाने जगतो िनिममिप कारणम ।्
उपादान ं तथोपािधूाधाने भवयम ॥् ३३३॥

verses 334-337 Creation of the Five Elements

॥ १७ ॥ पभतूसिृः ॥
यथा ता िनिमं च ूधानतया भवते ।्
शरीरूधाननेोपादान ं तथेरः ॥ ३३४॥
तमःूधानूकृितिविशारमानः ।
अभूकाशादाकाशमाकाशाायुते ॥ ३३५॥
वायोरिथवैारेापोऽः पिृथवी बमात ।्
शेमःूधानं ताय जादशनात ॥् ३३६॥
आरभे काय गणुाे कारणगणुा िह त े ।
एतािन सूभतूािन भतूमाऽा अिप बमात ॥् ३३७॥

verses 338-341 The Subtle Body

॥ १८ ॥ सूदहेः ॥
एतेः सूभतूेः सूदहेा भविप ।
लूािप च भतूािन चाोाशंिवमलेनात ॥् ३३८॥
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अपीकृतभतूेो जातं सदशाकम ।्
ससंारकारणं िलमानो भोगसाधनम ॥् ३३९॥
ौोऽािदपकं चवै वागादीनां च पकम ।्
ूाणािदपकं बिुमनसी िलमुते ॥ ३४०॥
ौोऽिुज ायाणािन प जातािन ।
आकाशादीनां साशंेो धीियायनबुमतः ॥ ३४१॥

verses 342-349 The Internal Organ

॥ १९ ॥ अःकरणम ॥्
आकाशािदगताः प सािकाशंाः पररम ।्
िमिलवैाःकरणमभववकारणम ॥् ३४२॥
ूकाशकादतेषेां सािकाशंिमते ।
ूकाशकं सने यततः ॥ ३४३॥
तदःकरणं विृभदेने ातिुव धम ।्
मनो बिुरहारिं चिेत तते ॥ ३४४॥
सान इाब ुिरथ  िनयात ।्
अिभमानादहारिमथ  िचनात ॥् ३४५॥
मनिप च बुौ च िचाहारयोः बमात ।्
अभा वोऽऽ बोो िललणिसये ॥ ३४६॥
िचनं च मनोधम ः सािदय था तथा ।
अभा वो मनवे सि िसित ॥ ३४७॥
दहेादावहिमवे भावो ढतरो िधयः ।
ँयतऽेहतेादभा वोऽऽ युते ॥ ३४८॥
तादवे त ु बुःे कतृ ं तिदतर करणम ।्
िसान उभयं िवासंारकारणं मोहात ॥् ३४९॥
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verses 350-354 VijnAnamayakosha

॥ २० ॥ िवानमयकोशः ॥
िवानमयकोशः ात ब्िुा निेयःै सह ।
िवानूचरुनेााादकतयानः ॥ ३५०॥
िवानमयकोशोऽयिमित िविते ।
अयं महानहारविृमातृ लणः ॥ ३५१॥
अहं ममेवे सदािभमान ं

दहेिेयादौ कुत े गहृादौ ।
जीवािभमानः पुषोऽयमवे

कता  च भोा च सखुी च ःखी ॥ ३५२॥
वासनाूिेरत एव िनं

करोित कमभयलणं च ।
भेु तफलं िविशं

सखुं च ःखं च परऽ चाऽ ॥ ३५३॥
नानायोिनसहॐषे ुजायमानो मुम ुः ।
िॆयमाणो ॅमषे जीवः ससंारमडले ॥ ३५४॥

verses 355-374 Manomayakosha

॥ २१ ॥ मनोमयकोशः ॥
मनो मनोमयः कोशो भवेानिेयःै सह ।
ूाचयु मनसो यऽ ँयतऽेसौ मनोमयः ॥ ३५५॥
िचािवषादहषा ाः कामाा अ वृयः ।
मनतु े मनसवैषै फलं कामयते बिहः ।
यतते कुत े भेु तनः सवकारणम ॥् ३५६॥
मनो मु ूवण हते-ु

रब िहाथ मनने विे ।
श ◌ृणोित िजयमनुवै चेत े

वि शृि करोित सवम ॥् ३५७॥
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ब मोो मनसवै प ुसंा-
मथऽनथऽमनुवै िसित ।

शुने मोो मिलनने बो
िववकेतोऽथऽिववकेतोऽः ॥ ३५८॥

रजमोां मिलनं शु-

मानजं सगणुने िरम ।्
मनमोदोषसमिता-

डमोहालसताूमादःै ।
ितरृतं स त ु विे वावं

पदाथ तं पुलमानम ॥् ३५९॥
रजोदोषयै ुं यिद भवित िवपेकगणुःै

ूतीपःै कामारैिनशमिभभतूं थयित ।
कथिूाथा वगितमदिप ॅाित भशृं

मनोदीपो यबलमता मिहमा ॥ ३६०॥
ततो ममुुभु वबमु ै

रजमोां च तदीयकायः ।
िवयो िचं पिरशुसं

िूयं ूयने सदवै कुया त ॥् ३६१॥
गभा वासजिनूणाशनजरााािदष ु ूािणनां

यःुखं पिरँयते च नरके तििया मुः ।
दोषानवे िवलो सविवषयेाशां िवमुािभत-

िमििवमोचनाय समुितः सं समालताम ॥् ३६२॥
यमषे ु िनरतो यु िनयमषे ु च यतः ।
िवविेकन िचं ूसादमिधगित ॥ ३६३॥
आसरु सदं ा भजेो दवैसदम ।्
मोकैकाया िनं त िचं ूसीदित ॥ ३६४॥
परिपरिोहपरिनापरियः ।
नालते मनो य त िचं ूसीदित ॥ ३६५॥
आववभतूषे ु यः समने पँयित ।
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सखुं ःखं िववकेेन त िचं ूसीदित ॥ ३६६॥
अं ौया भा गुमीरमािन ।
यो भजिनशं ा िचं ूसीदित ॥ ३६७॥
िशामीशाच नमाय सवेां

तीथा टन ं ाौमधमिनाम ।्
यमानषुिं िनयमानवुिृं

िचूसादाय वदि ताः ॥ ३६८॥
कलवणाुतीिवदािहनाम ।्
पिूतपय ुिषतादीनां ागः साय कते ॥ ३६९॥
ौुा सपरुाणानां सवेया सवनुः ।
अनवुृा च साधनूां सविृः ूजायते ॥ ३७०॥
य िचं िनिव षयं दयं य शीतलम ।्
त िमऽं जगव त मिुः करिता ॥ ३७१॥
िहतपिरिमतभोजी िनमकेासवेी

सकृिचतिहतोिः िनिािवहारः ।
अनिुनयमनशीलो यो भजुकाले

स लभत इह शीयं साध ु िचूसादम ॥् ३७२॥
िचूसादने िवनावगुं

बं न शोित परातम ।्
तावगा त ु िवना िवमिु-

न  िसित ॄसहॐकोिटष ु॥ ३७३॥
मनःूमादः पुष बो

मनःूसादो भवबमिुः ।
मनःूसादािधगमाय ता-

नोिनरासं िवदधीत िवान ॥् ३७४॥

verses 375-408 Pranamayakosha

॥ २२ ॥ ूाणमयकोशः ॥
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पानामवे भतूानां रजशेोऽभवन ब्मात ।्
वाािणपादपायपूािन कमियायन ु॥ ३७५॥
समेो रजशेो ोमादीनां िबयाकाः ।
ूाणादयः समुाः पाारवायवः ॥ ३७६॥
ूाणः ूागमनने ादपानोऽवा गमनने च ।
ानु िवगमनााोदान इते ॥ ३७७॥
अिशतारसादीनां समीकरणधमतः ।
समान इिभूतेो वाययु षे ु पमः ॥ ३७८॥
िबयवै िदँयते ूायः ूाणकमियेलम ।्
ततषेां रजशेो जिनरीकृता बधुःै ॥ ३७९॥
राजस त ु िबयाशिं तमःशिं जडािकाम ।्
ूकाशिपण सशिं ूाम हष यः ॥ ३८०॥
एते ूाणादयः प पकमियःै सह ।
भवेाणमयः कोशः लूो यनेवै चेत े ॥ ३८१॥
यिाते कम  पुयं वा पापमवे वा ।
वागािदिभ वपषुा ताणमयकतृ कम ॥् ३८२॥
वायनुोािलतो वृो नानापणे चेत े ।
तिििनले सोऽिप िनलः ाथा तथा ॥ ३८३॥
ूाणकमियदैहः ूये माणः ूवत त े ।
नानािबयास ु सव ऽ िविहतािविहतािदष ु॥ ३८४॥
कोशऽयं िमिलतैपःु ाूमानः ।
अितसूतया लीनानो गमकतः ॥ ३८५॥
िलिमुतेलूापेया सूिमते ।
सव िलवपजुा तमकेधीिवषयतः ॥ ३८६॥
समिः ागणः सामाने वनं यथा ।
एतमपुिहतं चतैं सफलं जगःु ॥ ३८७॥
िहरयगभ ः सऽूाा ूाण इिप पिडताः ।
िहरमये बिुगभ ूचकाि िहरयवत ॥् ३८८॥
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िहरयगभ  इ पदशेतो मतः ।
सम िलदहेषे ु सऽूविणपिष ु ।
ा िताऽूाा ूाणनााण उते ॥ ३८९॥
नकैधीिवषयने िलं िभ वथ ।
यदतेपुिहतं िचदाभाससमितम ॥् ३९०॥
चतैं तजैस इित िनगदि मनीिषणः ।
तजेोमयाःकरणोपािधनेवै तजैसः ॥ ३९१॥
लूाूतया िर सूवपमु तम ।्
अ जागरसंारमयापुते ॥ ३९२॥
े जागरकालीनवासनापिरकितान ।्
तजैसो िवषयाेु सूाथा ूविृिभः ॥ ३९३॥
समरेिप च ःे सामानेवै पवू वत ।्
अभदे एव ातो जाकेे कुतो िभदा ॥ ३९४॥
योपाोरकेे तयोरिभमािननोः ।
सऽूानजैसाभदेः पवू वतः ॥ ३९५॥
एवं सूूप ूकारः शासतः ।
अथ लूूप ूकारः कते श ◌ृण ु ॥ ३९६॥
तावे सूभतूािन ोमादीिन पररम ।्
पीकृतािन लूािन भवि श ◌ृण ु तमम ॥् ३९७॥
खादीनां भतूमकैेकं सममवे िधा िधा ।
िवभ भागं तऽां ा भागं ितीयकम ॥् ३९८॥
चतधुा  सिुवभाथ तमकैेकं िविनिपते ।्
चतणुा ूथमे भाग े बमणे ाध मरा ॥ ३९९॥
ततो ोमािदभतूानां भागाः प भवि ते ।
ाध भागनेाेः ूां भागचतुयम ॥् ४००॥
सयंो लूतां याि ोमादीिन यथाबमम ।्
अमु पीकरणाूामायं न शताम ॥् ४०१॥
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उपलणमािप तिवृरणौिुतः ।
पानामिप भतूानां ौयूतऽेऽ सवः ॥ ४०२॥
ततः ूामािणकं पीकरणं मतां बधुःै ।
ूािदिवरोधः ादथा िबयते यिद ॥ ४०३॥
आकाशवाोध म  ु वादावपुलते ।
यथा तथाकाशवाोना ादधे म  ईते ॥ ४०४॥
अतोऽूामािणकिमित न िकिदिप िचताम ।्
खाशंाि खाििव त े पावकािदष ु॥ ४०५॥
तनेोपलते शः कारणाितरकेतः ।
तथा नभतो धमऽादावपुलते ॥ ४०६॥
न तथा िवते ािव ादःे खनभतोः ।
सूादशंकाेम नोपलते ॥ ४०७॥
कारणानुपणे काय सव ऽ ँयते ।
ताामायमें बधुःै पीकृतरेिप ॥ ४०८॥

verses 409-416 The quintuplication of the Elements

॥ २३ ॥ पीकरणम ॥्
अननेोूतगणुकं भतूं वऽेवधारय ।
शकैगणुमाकाशं शशगणुोऽिनलः ॥ ४०९॥
तजेः शशपगै ुणवारणं बमात ।्
आपतगु ुणः शशपरसःै बमात ॥् ४१०॥
एतैतिुभ ग ने सह पगणुा मही ।
आकाशाशंतया ौोऽं शं गृाित तणुम ॥् ४११॥
ाताशंकतया श गृाित तणुम ।्
तजेशकतया चू पं गृाित तणुम ॥् ४१२॥
अबशंकतया िजा रसं गृाित तणुम ।्
भूशंकतया याणं गं गृाित तणुम ॥् ४१३॥
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करोित खाशंकतया वाक ् शोारणिबयाम ।्
वाशंकतया पादौ गमनािदिबयापरौ ॥ ४१४॥
तजेशकतया पाणी वाच नतरौ ।
जलाशंकतयोपो रतेोमऽूिवसग कृत ॥् ४१५॥
भूशंकतया पायःु किठनं मलमुजृते ।्
ौोऽ दवैतं िदाचो वायुशो रिवः ॥ ४१६॥

verses 417-429 The deities presiding over the senses

॥ २४ ॥ इियदवेताः ॥
िजाया वणो दवैं याण िनावभुौ ।
वाचोऽिहयोिरः पादयो ु िऽिवबमः ॥ ४१७॥
पायोमृ ुप िधदवैं ूजापितः ।
मनसो दवैतं चो बुदेवं बहृितः ॥ ४१८॥
िहतदेवं ऽेिदवैतम ।्
िदगाा दवेताः सवा ः खािदसाशंसवाः ॥ ४१९॥
सिता इियानिेियाणां समतः ।
िनगृनगुृि ूािणकमा नुपतः ॥ ४२०॥
शरीरकरणमामूाणाहमिधदवेताः ।
पतै े हतेवः ूोा िनौ सवकम णाम ॥् ४२१॥
कमा नुपणे गणुोदयो भव-े

णुानुपणे मनःूविृः ।
मनोनवुृैभयाकेिय-ै

िन व  त े पुयमपुयमऽ ॥ ४२२॥
करोित िवानमयोऽिभमान ं

कता हमवेिेत तदाना ितः ।
आा त ु साी न करोित िकि-

 कारयवे तटवदा ॥ ४२३॥
िा ौोता वा कता  भोा भवहारः ।
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यमतेिकृतीनां साी िनलप एवाा ॥ ४२४॥
आनः सािमाऽं न कतृ ं न भोृता ।
रिववािणिभलके िबयमाणषे ु कम स ु॥ ४२५॥
न क ः कुत े कम  न कारयित जवः ।
भावानरुोधने वत ेकमस ु॥ ४२६॥
तथवै ूगाािप रिवविियाना ।
उदासीनतयवैाे दहेादीनां ूविृष ु॥ ४२७॥
अावैं परं तं मायामोिहतचतेसः ।
ाारोपयतेतृ ागोचरम ॥् ४२८॥
आपमिवचाय  िवमढूबिु-

रारोपयिखलमतेदनाकाय म ।्
ासिचित िनिय एव चे

रमघेकृतधावनवमणे ॥ ४२९॥

verses 430-433 The Creation of the gross Universe

॥ २५ ॥ जगिः ॥
आानािववकंे ुटतरमम े िनवदेियामः ।
इममाकण य िवन ज्गिूकारमावृा ॥ ४३०॥
पीकृतेः खािदो भतूेीयिेशतःु ।
समुिमदं लंू ॄाडं सचराचरम ॥् ४३१॥
ोीाोषधयः सवा  वायतुजेोभुमूयः ।
सवषामभदूं चतिुव धशरीिरणाम ॥् ४३२॥
केिचातभोजनाः ख परे चाकतजेोऽशनाः

केिचोयकणािशनोऽपिरिमताः केिच ु मृकाः ।
केिचणिशलातणृादनपराः केिच ु मासंािशनः

केिचीिहयवाभोजनपरा जीवमी जवः ॥ ४३३॥
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verses 434-456 The four different kinds of beings

॥ २६ ॥ चतिुव धं भतूजातम ॥्
जरायजुाडजदेजोिाातिुव धाः ।
कमा नुपणे जातािि जवः ॥ ४३४॥
यऽ जाता जरायुे नराा जरायजुाः ।
अडजाेरुडेो जाता य े िवहगादयः ॥ ४३५॥
देााताः देजाे यकूा ादयोऽिप च ।
भिूममिु ये जाता उिाे िुमादयः ॥ ४३६॥
इदं लूवपजुा तं भौितकं च चतिुव धम ।्
सामाने समिः ादकेधीिवषयतः ॥ ४३७॥
एतमविं चतैं फलसयंतुम ।्
ूावानर इित िवरािडित च विैदकाः ॥ ४३८॥
वैानरो िवनरेानेािभमानतः ।
िवराट ्ाििवधने यमवे िवराजनात ॥् ४३९॥
चतिुव धं भतूजातं ताितिवशषेतः ।
नकैधीिवषयने पवू वििरते ॥ ४४०॥
साभासं पुिहतं तादामपुागतम ।्
चतैं िव इावदानयकोिवदाः ॥ ४४१॥
िविलूदहेऽेऽ ािभमानने ितित ।
यततो िव इित नाा साथ भवयम ॥् ४४२॥
िरषेा िव भवित लूिवमहः ।
उतऽेिवकािराोशोऽमय इयम ॥् ४४३॥
दहेोऽयं िपतभृुािवकारा शोिणतात ।्
जातः ूवध तऽेने तदभावे िवनँयित ॥ ४४४॥
तादिवकािरनेायममयो मतः ।
आादकादतेासःे कोशवदानः ॥ ४४५॥
आनः लूभोगानामतेदायतनं िवः ।
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शािदिवषयाेु लूालूािन ितः ॥ ४४६॥
बिहराा ततः लूभोगायतनमुते ।
इियैपनीतानां शादीनामयं यम ।्
दहेिेयमनोयुो भोेाम नीिषणः ॥ ४४७॥
एकादशारवतीह दहेे

सौध े महाराज इवावगः ।
ससंेमानो िवषयोपभोगा-

नपुािधसंो बभुजुऽेयमाा ॥ ४४८॥
ानिेयािण िनजदवैतचोिदतािन

कमियायिप तथा मन आिदकािन ।
ूयोजनिवधौ िनयतािन सि

यने िकरजना इव तं भजे ॥ ४४९॥
यऽोपभेु िवषयालूानषे महामितः ।
अहं ममिेत सषैाावा जामिदतीय त े ॥ ४५०॥
एतमिोोभयोरिभमािननोः ।
तिवैानरयोरभदेः पवू वतः ॥ ४५१॥
लूसूकारणााः ूपा य े िनिपताः ।
त े सवऽिप िमिलकैः ूपोऽिप महावते ॥् ४५२॥
महाूपाविं िवूाािदलणम ।्
िवराडादीशपय ं चतैं चकैमवे तत ॥् ४५३॥
यदनामं चतैमजमरम ।्
महाूपने सहािविवं सदयोऽिवत ॥् ४५४॥
तव खिदं ॄे वा पिडतःै ।
वााथ  इित िनणतं िविवं ल इिप ॥ ४५५॥
लूाानपय ं काय कारणलणम ।्
ँयं सव मनािेत िवजानीिह िवचण ॥ ४५६॥
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verses 457-509 The nature of the Atman described

॥ २७ ॥ आन ॥्
अःकरणतिृिृ िनमिविबयम ।्
चतैं यदािेत बुा बु सूया ॥ ४५७॥
एष ूूकाशो िनरंशोऽ-

सः शुः सव दकैभावः ।
िनाखडानपो िनरीहः

साी चतेा केवलो िनग ुण ॥ ४५८॥
नवै ूजायते वध त े नो

िकिापीयते नवै नाशम ।्
आा िनः शातोऽयं परुाणो

नासौ हो हमान े शरीरे ॥ ४५९॥
जाििववृयः पिरणितापितना शनं

ँयवै भवि षिकृतयो नानािवधा ाधयः ।
लूािद च नीलतािप िमितव णा ौमािदूथा

ँये वपषुो न चान इमे तििबयासािणः ॥ ४६०॥
अिानामनाातां पनुः ।
िवपरीततया ससंरि िवमोहतः ॥ ४६१॥
ॅाा मनुोऽहमहं िजोऽहं
तोऽहमोऽहमतीव पापी ।

ॅोऽि िशोऽि सखुी च ःखी-
वें िवमुािन कयि ॥ ४६२॥

अनानो जजरामिृतधुा-
तृासखुेशभयािदधमा न ।्

िवपय यणे तथािवधऽेि-

ारोपयािन बिुदोषात ॥् ४६३॥
ॅाा यऽ यदासृतने गणुने वा ।
दोषणेाणमुाऽणे स न सते िचत ॥् ४६४॥
िकं ममृ गतृापुरूणेािमृित ।
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िसिंतपीतने शः पीतायत े िकम ु ॥ ४६५॥
वातकितनैने ोम िकं मिलनायते ।
िशः —

ूगािवषयऽेनााासः कथं ूभो ॥ ४६६॥
परुो  े िह िवषयऽेि िवषयारम ।्
तं शिुरादौ साँयानबुतः ॥ ४६७॥
परऽ पवू ावभासः िृतलणः ।
अासः स कथं ािमन भ्वदेागोचरे ॥ ४६८॥
नानभुतूः कदाााननभुतू वनुः ।
साँयं िसित कथमनािन िवलणे ॥ ४६९॥
अनााताासः कथमषे समागतः ।
िनविृः कथमते केनोपायने िसित ॥ ४७०॥
उपािधयोग उभयोः सम एवशेजीवयोः ।
जीववै कथं बो नेराि तथम ॥् ४७१॥
एतव दयाा करामलकवुटम ।्
ूितपादय सव ौीगरुो कणािनध े ॥ ४७२॥
ौीगुः —

न तावदयमकेानेााऽिवषय इते ।
अायाथ ादपरोा सवशः ॥ ४७३॥
ूिसिरानोऽवे न कािप न ँयते ।
ूयो नाहमीित न ि ूगािन ॥ ४७४॥
न कािप सावे ूमाणमिभकाते ।
ूमाणानां च ूामायं यलंू िकंन ु बोधयते ॥् ४७५॥
मायाकायिरोभतूो नषै आानभुयूत े ।
मघेवृयै था भानुथायमहमािदिभः ॥ ४७६॥
परु एव िवषये वुतािमित ।
िनयमो न कृतः सिॅा िरवेाऽ कारणम ॥् ४७७॥
गािवषये ोि नीलतािद यथाबधुाः ।
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अि तथवैािािप मितॅमात ॥् ४७८॥
अनााताास े न साँयमपेते ।
पीतोऽयं श इादौ साँयं िकमपिेतम ॥् ४७९॥
िनपािधॅमे नवैापेा ूँयते । िवैा
सोपािधवे तं रसुप ॅ मािदष ु॥ ४८०॥
तथािप िकिािम साँयं श ◌ृण ु तरः ।
अिनमलः सू आायमितभारः ॥ ४८१॥
बिुथवै साा साभासा भारामला ।
सािंनादावाित सयू विटको यथा ॥ ४८२॥
आाभासं ततो बिुब ुाभासं ततो मनः ।
अािण मन आभासााभासिमदं वपःु ।
अत एवाताबिुदहाादावनािन ॥ ४८३॥
मढूानां ूितिबादौ बालानािमव ँयते ।
साँयं िवते बुावानोऽासकारणम ॥् ४८४॥
अनाहिमवे योऽयमास ईिरतः ।
ारोराास े पवू पवू  ु कारणम ॥् ४८५॥
सिुमछूितेवे ः ससंारलणः ।
अनािदरषेािवा तंारोऽिप च ताशः ॥ ४८६॥
अासबाधागमन कारणं

श ◌ृण ु ूवािम समािहताा ।
यािददं ूामनथ जातं

जायािधजरािधःखम ॥् ४८७॥
आोपाधरेिवाया अि शियं महत ।्
िवपे आविृतिेत याां ससंार आनः ॥ ४८८॥
आविृतमसः शिावरणकारणम ।्
मलूािविेत सा ूोा यया सोिहतं जगत ॥् ४८९॥
िववकेवानितयौिकोऽिप

ौतुातोऽिप च पिडतोऽिप ।
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शा यया सवंतृबोधि-

राानमािममं न वदे ॥ ४९०॥
िवपेनाी रजसुशिः

ूविृहतेःु पुष िनम ।्
लूािदिलामशषेमतेद-्

यया सदासदवे सयूत े ॥ ४९१॥
िनिा यथा पूषमूमं

समावणृोतीयमिप ूतीचम ।्
तथा वणृोाविृतशिर-

िव पेशिं पिरजृयी ॥ ४९२॥
शा महावरणािभधानया

समावतृ े समलपे ।
पमुाननाहमषे एव-े

ाबिुं िवदधाित मोहात ॥् ४९३॥
यथा ूसिुूितभासदहेे

ाधीरषे तथा नानः ।
जायुयतृलमादी-

नारोपयािन त धमा न ॥् ४९४॥
िवपेशा पिरचोमानः

करोित कमा यभुयाकािन ।
भुान एतलमपुां

पिरॅमषे भवारुाशौ ॥४९५ ॥
अासदोषामपुागतोऽयं

ससंारबः ूबलः ूतीचः ।
योगतः िँयित गभ वास-

जायेशभयरैजॐम ॥् ४९६॥
अासो नाम खषे वनुो योऽथामहः ।
ाभािवकॅािमलंू ससंतृरेािदकारणम ॥् ४९७॥
सवा नथ  तीजं योऽथामह आनः ।
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ततः ससंारसातः सतेशलणः ॥ ४९८॥
अासादवे ससंारो नऽेास े न ँयते ।
तदतेभयं ं पँय ं बमुयोः ॥ ४९९॥
बं ूविृतो िवि मंु िवि िनविृतः ।
ूविृरवे ससंारो िनविृम ुििरते ॥ ५००॥
आनः सोऽयमासो िमाानपरुःसरः ।
असोऽिप ससंारं तनतु े रसुप वत ॥् ५०१॥
उपािधयोगसाऽेिप जीववरमानः ।
उपािधभदेाो बाय मिप िकन ॥ ५०२॥
अोपािधः शुसूधाना

माया यऽ  नाभावः ।
सवैोृता तने बो

नो िवपेृतो लेशमाऽः ॥ ५०३॥
सवोऽूितबबोधिवभवनेवै दवेः यं

मायां ामवल िनलतया विृः ूभःु ।
सिृिदनूवशेयमनापारमाऽेया

कुव ीडित तिजम उभे सं शा या ॥ ५०४॥
तादाविृतिवपेौ िकित ु न शुतः ।
यमवे तोऽसौ तविृिनरोधयोः ॥ ५०५॥
तमवे साधकुमित ौिुतव ि महिेशतःु ।
िनमहऽेनमुहे शिराविृतपेयोय तः ॥ ५०६॥
रजसमसवै ूाबं सहानतः ।
जीवोपाधौ तथा जीवे ताय बलवरम ॥् ५०७॥
तने बोऽ जीव ससंारोऽिप च तृतः ।
साः सवदा यऽ ःखं भयूः स ईते ॥ ५०८॥
एत ससंतृहेतरुासोऽथ िवपय यः ।
अासमलूमानमाराविृतलणम ॥्५०९ ॥
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verses 510-519 Knowledge destroys Ignorance, not Action

॥ २८ ॥ अानिनविृः ॥
अान िनविृु ाननेवै न कम णा ।
अिवरोिधतया कम  नवैाान बाधकम ॥् ५१०॥
कमणा जायत े जःु कम णवै ूलीयते ।
कम णः काय मवेषैा जमृपुररा ॥ ५११॥
नतैामणः काय मदि िवलणम ।्
अानकाय तम यतोऽानने वध त े ॥ ५१२॥
यने वध त े तने नाश न िसित ।
यने य सहावा िनरोधाय न कते ॥ ५१३॥
नाशकं तभयोः को न ु कियत ुं मः ।
सव कमा िवरोवे यतोऽान सवदा ॥ ५१४॥
ततोऽान िवििः कमणा नवै िसित ।
य ूसंजनको ययंोगोऽि तणे ॥ ५१५॥
तयोरवे िवरोिधं यंु िभभावयोः ।
तमःूकाशयोय ररिवरोिधता ॥ ५१६॥
अानानयोभयोरवे ँयते ।
न ानने िवनाऽाननाशः केनािप िसित ॥ ५१७॥
तादानिविैान ं सादयेधुीः ।
आानािववकेेन ान ं िसित नाथा ॥ ५१८॥
युाानानोारणीयं िववचेनम ।्
अनााताबिुमियन िवदीय त े ॥ ५१९॥

verses 520-611 Refutation of the false doctrines

॥ २९ ॥ कुमत खडनम ॥् ५२०-६११
आानािववकेाथ िववादोऽयं िनते ।
यनेाानानों िविवं ूुटायत े ॥ ५२०॥
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मढूा अौतुवदेााः यं पिडतमािननः ।
ईशूसादरिहताः सरुो बिहम ुखाः ॥ ५२१॥
िववदि ूकारं तं श ◌ृण ु वािम सादरम ।्
अपामरः किऽु आिेत मते ॥ ५२२॥
आनीव पऽुऽेिप ूबलूीितदशनात ।्
पऽु े त ु पु े पुोऽहं न े नोऽहिमतः ॥ ५२३॥
अनभुिूतबलाािप यिुतोऽिप ौतुरेिप ।
आा व ै पऽुनामासीवें च वदित ौिुतः ॥ ५२४॥
दीपाीपो यथा तितःु पऽुः ूजायते ।
िपतगु ुणानां तनय े बीजारवदीणात ॥् ५२५॥
अतोऽयं पऽु आिेत मते ॅािममः ।
ततं षयः पऽु आा कथं िित ॥ ५२६॥
ूीितमाऽाथं पऽु आा भिवतमुहित ।
अऽापीते ूीितः ऽेपाऽधनािदष ु॥ ५२७॥
पऽुाििशा दहेऽेिािणनां ूीितिरते ।
ूदी े भवन े पऽुं ा जःु पलायते ॥ ५२८॥
तं िवबीणाित दहेाथ ूितकूलं िनहि च ।
तादाा त ु तनयो न भवे कदाचन ॥ ५२९॥
गणुपािदसाँयं दीपव सतु े िपतःु ।
अाायते ः सगुणुादिप ग ुणः ॥ ५३०॥
आभासमाऽााः सवा  युयोऽुयोऽिप च ।
पऽु िपतवृहेे सव कायष ु वषु ु॥ ५३१॥
ािमोतनायािामपुचय त े ।
ौुा त ु मुया वृा पऽु आिेत नोते ॥ ५३२॥
औपचािरकमां पऽु े ता मुतः ।
अहदूयाथ दहे एव न चतेरः ॥ ५३३॥
ूः सवजनूां दहेोऽहिमित िनयः ।
एष पुषोऽरसमय इिप च ौिुतः ॥ ५३४॥

52 sanskritdocuments.org



सववदेािसासारसहः

पुषं वदाा िह पुषतः ।
आायं दहे एविेत चावा केण िविनितम ॥् ५३५॥
ततं षयोऽसहमानः पथृजनः ।
दहे आा कथं न ुारतो चतेनः ॥ ५३६॥
इियैामानोऽयं चेत े न तः िचत ।्
आौयरुादीनां गहृवहृमिेधनाम ॥् ५३७॥
बाािदनानावावाुशोिणतसवः ।
अतः कदािप दहे नामपुपते ॥ ५३८॥
बिधरोऽहं च काणोऽहं मकू इनभुिूततः ।
इियािण भवाा यषेामथवदेनम ॥् ५३९॥
इियाणां चतेनं दहेे ूाणाः ूजापितम ।्
एतमेेचूिुरित ौुवै ूितपाते ॥ ५४०॥
यतािदियाणां युमािमममु ।्
िनयं षयोऽसहमानः पथृजनः ॥ ५४१॥
इियािण कथं ाा करणािन कुठारवत ।्
करण कुठारादेतेनं न हीते ॥ ५४२॥
ौुािधदवेतामवेिेयषेपूचय त े ।
न त ु साािदियाणां चतेनमदुीय त े ॥ ५४३॥
अचतेन दीपादरेथा भासकता यथा ।
तथवै चरुादीनां जडानामिप िसित ॥ ५४४॥
इियाणां चेियता ूाणोऽयं पविृकः ।
सवा वावावाोऽयमामहित ।
अहं धुावांृावािनानभुवादिप ॥ ५४५॥
ौुाोऽर आा ूाणमय इतीय त े यात ।्
तााणां यंु नो करणसंानां ािप ॥ ५४६॥
इित िनयमते षयपरो जडः ।
भवाा कथं ूाणो वायरुवेषै आरः ॥ ५४७॥
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बिहया रायाित भिकावायवुुः ।
न िहतं वाऽिहतं वा मा वदे िकन ॥ ५४८ ॥
जडभावपलः कमयु सवदा ।
ूाण भानं मनिस िते सु े न ँयते ॥ ५४९॥
मनुसव जानाित सववदेनकारणम ।्
यान एवाा ूाणु न कदाचन ॥ ५५०॥
सवानहं िचावानहं च िवकवान ।्
इानभुवादोऽर आा मनोमयः ॥ ५५१॥
इािदौिुतसावाुा मनस आता ।
इित िनयमते षयपरो जडः ॥ ५५२॥
कथं मनस आं करण गािदवत ।्
कतृ ू यों करणं न यं त ु ूवत त े ॥ ५५३॥
करणूयोा यः कता  तवैामहित ।
आा तः पुषो न ूयोः कदाचन ॥ ५५४॥
अहं कता हं भोा सखुीनभुवादिप ।
बिुराा भववे बिुधम ह ितः ॥ ५५५॥
अोऽर आा िवानमय इित वदित िनगमः ।
मनसोऽिप च िभं िवानमयं कतृ पमाानम ॥् ५५६॥
िवान ं यं तनतु े कमा िण तनतुऽेिप च ।
इ कतृ ता ौुा मखुतः ूितपाते ।
ताुाता बुिेरित बौने िनितम ॥् ५५७॥
ूाभाकरतािकक तावभुावमष या ।
तियं षयतो बिुराा कथं िित ॥ ५५८॥
बुरेानकाय ािनािशाितणम ।्
बुादीनां च सवषामान े लयदशनात ॥् ५५९॥
अोऽहिमनभुवादाीबालािदगोचरात ।्
भवानमवेाा न त ु बिुः कदाचन ॥ ५६०॥
िवानमयादं ानमयं परं तथाानम ।्
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अोऽर आानमय इित िह वदित वदेोऽिप ॥ ५६१॥
ःखूयशूादानमयता मता ।
अान े सकलं सुौ बुािद ूिवलीयते ॥ ५६२॥
ःिखनोऽिप सषुुादावानमयता ततः ।
सुौ िकि जानामीनभुिूत ँयते ॥ ५६३॥
यत एवमतो युा ानाता ीवुम ।्
इित तियं भाा षयि यिुिभः ॥ ५६४॥
कथमानमवेाा ान ं चापुलते ।
ानाभावे कथं िवरुोऽहिमित चाताम ।्
अां सखुमवेाहं न जानाऽ िकन ॥ ५६५॥
इानमिप ान ं ूबुषे ु ूँयते ।
ूानघन एवानमय इिप ौिुतः ॥ ५६६॥
ूॄवीभुयामानः यमवे िह ।
आातिडतनःु खोत इव सतः ॥ ५६७॥
न केवलाानमयो घटकुािदवडः ।
इित िनयमतेषेां षयपरो जडः ॥ ५६८॥
ानाानमयाा कथं भिवतमुहित ।
पररिवाजेििमरवयोः ॥ ५६९॥
सामानािधकरयं वा सयंोगो वा समाौयः ।
तमःूकाशवानाानयोन  िह िसित ॥ ५७०॥
अानमिप िवान ं बिुवा िप च तणुाः ।
सषुुौ नोपले यििदिप वापरम ॥् ५७१॥
माऽािदलणं िकं त ु शूमवेोपलते ।
सषुुौ नादवे नाहमासिमन ु॥ ५७२॥
सुोितजनःै सवः शूमवेानुय त े ।
यतः शूमवेाा न ानाानलणः ॥ ५७३॥
वदेनेासदवेदेमम आसीिदित ुटम ।्
िनते यतावैाता मता ॥ ५७४॥
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असवे घटः पवू जायमानः ूँयते ।
न िह कुः परुवैाः िोदिेत बिहम ुखः ॥ ५७५॥
यादसतः सव सिददं समजायत ।
ततः सवा ना शूवैां समहित ॥ ५७६॥
इवें पिडतःै पररिवरोिधिभः ।
ततानुपाौिुतयुनभुिूतिभः ॥ ५७७॥
िनणतमतजातािन खिडतावे पिडतःै ।
ौिुतिभानभुवबैा धकैः ूितवािदनाम ॥् ५७८॥
यता ु पऽुादःे शूा िवशषेतः ।
ससुािधतमनां ौिुतयुनभुिूतिभः ॥ ५७९॥
न िह ूमाणारबािधत

याथामीिबयते महिः ।
पऽुािदशूामनात-

िमवे िवमतः सजुातम ॥् ५८०॥
िशः ।
सषुिुकाले सकले िवलीन े

शूं िवना नािदहोपलते ।
शूं नाा न ततः परः

कोऽाािभधाननभुयूतऽेथ ः ॥ ५८१॥
यि चाा िकम ु नोपलते

सुौ यथा ितित िकं ूमाणम ।्
िकं लणोऽसौ स कथं न बाते

ूबामानेहमािदष ुयम ॥् ५८२॥
एतशंयजातं म े दयमिलणम ।्
िछि यिुमहाखधारया कृपया गरुो ॥ ५८३॥
ौीगुः ।
अितसूतरः ूवायं सशो मतः ।
सूाथ दश न ं सूबिुवे ूँयते ॥ ५८४॥
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श ◌ृण ु वािम सकलं यृं याधनुा ।
रहं परमं सूं ातं च ममुुिुभः ॥ ५८५॥
बुािद सकलं सुावनलुीन ं कारणे ।
अे वटवीज े ितिवकृताना ॥ ५८६॥
ितवे पणे न त ु शूायत े जगत ।्
िचदरपणे िचीजाना वटः ।
काय कारणपणे यथा ितदथा ॥ ५८७॥
अाकृतानावां जगतो वदित ौिुतः ।
सषुुािदष ु तदें त ाकृतिमसौ ॥ ५८८॥
इममथ मिवाय िनणतं ौिुतयिुिभः ।
जगतो दशन ं शूिमित ूारतिदः ॥ ५८९॥
नासतः सत उिः ौयूत े न च ँयते ।
उदिेत नरश ◌ृािं खपुािं भिवित ॥ ५९०॥
ूभवित न िह कुोऽिवमानो मदृते ्

ूभवत ु िसकताया वाथवा वािरणो वा ।
न िह भवित च ताां सव था ािप ता-

त उदयित योऽथऽऽ तभावः ॥ ५९१॥
अथा िवपरीतं ााय कारणलणम ।्
िनयतं सव शाषे ु सव लोकेष ु सव तः ॥ ५९२॥
कथमसतः सायतेिेत ौुा िनिषते तात ।्
असतः सननं नो घटते िमवै शूशाथ ः ॥ ५९३॥
अशिते ूा े साऽ जामित ।
कथं िसित शूं त ॅािशरोमणे ॥ ५९४॥
सषुुौ शूमवेिेत केन प ुसंा तविेरतम ।्
हतेनुानिुमतं केन कथं ातं योताम ॥् ५९५॥
इित पृो मढूतमो विदित िकमुरम ।्
नवैानुपकं िलं वा वा नाि कन ।
सषुिुितशू बोा को ानः परः ॥ ५९६॥
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नेानभुतूं यमवे वि
सिुकाले ितशूभावम ।्

तऽ सामनवे मढूः
ािप शूमयं ॄवीित ॥ ५९७॥

अवेमानः यमलोकैः
सौषिुकं धम मविैत साात ।्

बुाभाव च योऽऽ बोा
स एव आा ख िनिव कारः ॥ ५९८॥

यदें सकलं िवभाित महसा त यंोितषः
सयू वे िकमि भासकिमह ूािद सव जडम ।्

न क िवभासकं ििततले ं तथवैानो
नाः कोऽनभुासकोऽनभुिवता नातः परः कन ॥ ५९९॥

यनेानभुयूत े सव जामसषुिुष ु ।
िवातारिममं को न ु कथं विेदतमुहित ॥ ६००॥
सव दाहको विव नेा ोऽि दाहकः ।
यथा तथानो ातुा ता कोऽिप न ँयते ॥ ६०१॥
उपलते केनायं पुला यं ततः ।
उपलराभावाायमाोपलते ॥ ६०२॥
बुािदवेिवलयादयमके एव

सुौ न पँयित श ◌ृणोित न विे िकित ।्
सौषिुक तमसः यमवे साी

भूाऽ ितित सखुने च िनिव कः ॥ ६०३॥
सषुुावासावे ूमाणं पिडतोमाः ।
िवः ूिभानमाबालवृसतम ॥् ६०४॥
ूिभायमानं िलमऽानमुापकम ।्
यमाण सावः सखुमािमयम ॥् ६०५॥
परुानभुतूो नो चे ुतृरेनदुयो भवते ।्
इािदतकयिु सावे मानमानः ॥ ६०६॥
यऽानोऽकामियतृबिुः
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ानवेािप च तषुुम ।्
इा साव उदीय तऽेऽ

ौुािप तािुतरऽ मानम ॥् ६०७॥
अकामियततृा ादशन ं घटत े कथम ।्
अिवमान तत आािं ूतीयत े ॥ ६०८॥
एतःै ूमाणरैीित ातः साितया बधुःै ।
आायं केवलः शुः सिदानलणः ॥ ६०९॥
सिचानतािदलणं ूगानः ।
कालऽयऽे बां सं िनपतः ॥ ६१०॥
शुचतैपं िचं ानपतः ।
अखडसखुपादानिमतीय त े ॥ ६११॥

verses 612-617 The eternal nature of the Atman

॥ ३० ॥ शातलणम ॥्
अनुतूानः सा जामसषुिुष ु ।
अहमीतो िनो भवाायमयः ॥ ६१२॥
सवदाासिमवेािभूय ईते ।
कदािप नासं नेादानो िनता मता ॥ ६१३॥
आयातास ु गतास ुशशैवमखुावास ुजामखुा-

ािखलास ु विृष ु िधयो ाािप ।
गाभपररास ुजलवानवुृान-

िवे सदा िराहमहिमकेाता सािणः ॥ ६१४॥
ूितपदमहमादयो िविभाः

णपिरणािमतया िवकािरणे ।
न पिरणितरमु िनला-

दयमिवकाय त एव िन आा ॥ ६१५॥
यः मिामहं सखुं योऽ-

ां स एवाथ जागकः ।
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इवेमितयानभुयूत े
सानो नाि िह सशंयोऽऽ ॥ ६१६॥

ौुुाः षोडशकलािदाभास नानः ।
िनलाा लयािमानः ॥ ६१७॥

verses 618-622 The intelligent nature of the Atman

॥ ३१ ॥ िचपम ॥्
जडूकाशकः सयू ः ूकाशावै नो जडः ।
बुािदभासकािपथा मतः ॥ ६१८॥
कुादे ु जड नवै घटते भान ं तः सवदा

सयूा िदूभया िवना िचदिप ूमतेथा ।
बुादरेिप न तोऽणरुिप ूित िव नवैाना

सोऽयं केवलिचयँौिुतमतो भानयु था यः ॥ ६१९॥
भासन े वापदाथ भासन े

नाक ः ूकाशारमीषिदित ।
बोधन े वाहमािदबोधन े

तथवै िचातरुयं पराा ॥ ६२०॥
अूकाशं न िकमपे

यतोऽयमाभाित िनजानवै ।
ततः यंोितरयं िचदाा

न ाभान े परदीपेा ॥ ६२१॥
यं न ूकाशयित िकििदनोऽिप चः

नो िवतुः िकमतु विरयं िमताभः ।
यं भामतेमनभुाित जगमं

सोऽयं यं ुरित सवदशास ु चाा ॥ ६२२॥

verses 623-634 The blissful nature of the Atman

॥ ३२ ॥ आनपम ॥्
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आनः सखुपादानं लणम ।्
परूमेादने सखुपमानः ॥ ६२३॥
सखुहतेषु ु सवषां ूीितः साविधरीते ।
कदािप नाविधः ूीतःे ािन ूािणनां िचत ॥् ६२४॥
ीणिेय जीण  साोमण वा ।
अि जीिवतमुवेाशा ाा िूयतमो यतः ॥ ६२५॥
आातः परमूमेादः सवशरीिरणाम ।्
य शषेतया सव मपुादयेमृित ॥ ६२६॥
एष एव िूयतमः पऽुादिप धनादिप ।
अादिप सवादाायं परमारः ॥ ६२७॥
िूयने मतं य ु तदा न िूयं नणृाम ।्
िवपाविप सौ यथाा न तथापरः ॥ ६२८॥
आा ख िूयतमोऽसभुतृां यदथा 

भाया जागहृिवमखुाः पदाथा ः ।
वािणकष ण गवावनराजसवेा-

भषैकूभतृयो िविवधाः िबया ॥ ६२९॥
ूविृ िनविृ य याव चिेतम ।्
आाथ मवे नााथ नातः िूयतमः परः ॥ ६३०॥
तादाा केवलानपो

यः सवानुः ूे उः ।
यो वा अातऽें िूयं यं

सोऽयं ताोकमवेानभुेु ॥ ६३१॥
िशः ।
अपरः िबयते ूो मयायं तां ूभो ।
अवागपराधाय कते न महानाम ॥् ६३२॥
आाः सखुम नानः सखुपता ।
आनः सखुमाशां यतते सकलो जनः ॥ ६३३॥
आनः सखुपे ूयः िकम ु दिेहनाम ।्
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एष मे सशंयः ािमन कृ्पयवै िनरताम ॥् ६३४॥
verses 635-672 Atman the only way to happiness

॥ ३३ ॥ ःखूदं व ु सखुं दात ुं न समहित ॥ ६३५-६७२
ौीगुः ।
आनपमाानमावै पथृजनः ।
बिहःसखुाय यतते न त ु कििदधुः ॥ ६३५॥
अावै िह िनपे ं िभामटित म ितः ।
वेँ मिन िनिधं ाा को न ु िभामटेधुीः ॥ ६३६॥
लंू च सूं च वपःु भावतो

ःखाकं ातया गहृीा ।
िवृ च ं सखुपमानो

ःखूदेः सखुम इित ॥ ६३७॥
निह ःखूदं व ु सखुं दात ुं समहित ।
िकं िवषं िपबतो जोरमतृं ूयित ॥ ६३८॥
आाः सखुमेवें िनि पामरः ।
बिहःसखुाय यतते समवे न सशंयः ॥ ६३९॥
इ वनुो ानदशनापुभिुष ु ।
ूतीयत े य आनः सवषािमह दिेहनाम ॥् ६४०॥
स वधुम नो यानवेोपलते ।
वधुम  मनिस कथं ापलनम ॥् ६४१॥
अऽ धमा णामपुलो न ँयते ।
ता वधुमऽयमानुकदाचन ॥ ६४२॥
नाषे धम मनसोऽसथ तददशनात ।्
असित के ं नोदतेीित न मताम ॥् ६४३॥
सथऽिप च नोदिेत ानूलणः ।
सिप के ानदुयो नवै सतः ॥ ६४४॥
रािदकं नाऽ ूितबः ूकताम ।्
िूय वनुो लाभ े रं न िसित ॥ ६४५॥
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ता मानसो धम िनग ुणा चानः ।
िकं त ु पुय सािंनािदािप च वनुः ॥ ६४६॥
सूधान े िचऽेिंावै ूितिबित ।
आनलणः े पयसीव सधुाकरः ॥ ६४७॥
सोऽयमाभास आनिे यः ूितिबितः ।
पुयोषा पकषा ां भवुावचः यम ॥् ६४८॥
साव भौमािदॄां ौुा यः ूितपािदतः ।
स ियःु साितशयः ूीणे कारणे लयम ॥् ६४९॥
याषे िवषयानो यु पुयकैसाधनः ।
य े त ु वषैियकानं भुत े पुयकािरणः ॥ ६५०॥
ःखं च भोगकालेऽिप तषेामे महरम ।्
सखुं िवषयसंृ िवषसृभवत ॥् ६५१॥
भोगकालेऽिप भोगाे ःखमवे ूयित ।
सखुमुावचने ियुभयने च ॥ ६५२॥
भोगकाले भवेणॄां ॄािदपदभािजनाम ।्
राजानूिवानां तारतं मतं यथा ॥ ६५३॥
तथवै ःखं जनूां ॄािदपदभािजनाम ।्
न काणीयं िवषा ताषैियकं सखुम ॥् ६५४॥
यो िबभतू आनः स आानलणः ।
शातो िनयः पणू िन एकोऽिप िनभ यः ॥ ६५५॥
लते ूितिबनेाभासानने िबवत ।्
ूितिबो िबमलूो िवना िबं न िसित ॥ ६५६॥
यतो िब आनः ूितिबने लते ।
युवै पिडतजननै  कदानभुयूत े ॥ ६५७॥
अिवाकाय करणसातषे ु परुोिदतः ।
आा जामिप े न भवषे गोचरः ॥ ६५८॥
लूािप च सू ःखप वणः ।
लये सषुुौ ुरित ूगानलणः ॥ ६५९॥
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न ऽ िवषयः किािप बुािद िकन ।
आवै केवलानमाऽिित िनयः ॥ ६६०॥
ूिभायते सवरषे सुोितजै नःै ।
सखुमाऽतया नाऽ सशंयं कत ुमहिस ॥ ६६१॥
यािप ूिभातं सखुमाऽमानः ।
सषुुाितवता सखुमािमन ु॥ ६६२॥
ःखाभावः सखुिमित यं पवू वािदना ।
अनायातोपिनषदा तदसारं मषृा वचः ॥ ६६३॥
ःखाभावुलोादौ िवते नानभुयूत े ।
सखुलेशोऽिप सवषां ूं तिददं ख ॥ ६६४॥
सदयं षे एविेत ूु वदित ौिुतः ।
सनोऽयं िचनोऽयमानघन इिप ॥ ६६५॥
आनघनताम पं ूगानः ।
धमै हािभधीरैॄ िविः समःै ॥ ६६६॥
अपरोतयवैाा समाधावनभुयूत े ।
केवलानमाऽनेवैमऽ न सशंयः ॥ ६६७॥
ोपानुपणे ॄााः सव जवः ।
उपजीवमुवै माऽामानलणाम ॥् ६६८॥
आाते यो भषे ु सखुकृधरुो रसः ।
स गडुवै नो तषेां माधयु िवते िचत ॥् ६६९॥
तिषयसािंनादानो यः ूतीयत े ।
िबानाशंिवूित रवेासौ न जडानाम ॥् ६७०॥
य कािप योगने यऽ कुऽािप ँयते ।
आनः स परवै ॄणः ूित लणः ॥ ६७१॥
यथा कुवलयोासवै ूसादतः ।
तथानोदयोऽषेां ुरणादवे वनुः ॥ ६७२॥
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verses 673-702 The non-dual nature of the Atman

॥ ३४ ॥ अितीयम ॥्
सं िचं तथानः पं परमानः । तथानपं
िनग ुण गणुायोगाणुा ु न भवि ते ॥ ६७३॥
िवशषेणं त ुावृ ै भवेारे सित ।
परमााितीयोऽयं ूप मषृातः ॥ ६७४॥
वराभावने न ाव ः कदाचन ।
केवलो िनग ुणिेत िनग ुणं िनते ॥ ६७५॥
ौुवै न ततषेां गणुमपुपते ।
उं च ूकाश यथा वेथानः ॥ ६७६॥
सिचानतािद पिमित िनितम ।्
अत एव सजातीयिवजातीयािदलणः ॥ ६७७॥
भदेो न िवते वुितीय े परािन ।
ूपापवादने िवजातीयकृता िभदा ॥ ६७८॥
नेते तकारं त े वािम श ◌ृण ु सादरम ।्
अहगे ुणिववत  गणुमाऽवत स्तः ॥ ६७९॥
िववत ा जगतः साऽने दशनम ।्
अपवाद इित ूारतैॄदिश नः ॥ ६८०॥
ुमणे तिें सूबिुिभः ।
ूतीता जगतः साऽं सयुिुिभः ॥ ६८१॥
चतिुव धं लूशरीरजातं

तोमािद तदाौयािद ।
ॄाडमतेकलं िव-

मीते पीकृतभतूमाऽम ॥् ६८२॥
याय पणे यदीते त-

ाऽमवेाऽ िवचाय माण े ।
मृाय भतूं कलशािद स-

िवचािरतं स मदृो िविभते ॥ ६८३॥
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अबिहािप मदृवे ँयते
मदृो न िभं कलशािद िकन ।

मीवािदमलशं तिदं
न वामते मदृवे नात ॥् ६८४॥

पतलशािदनाा
मदृवे मढूरैिभधीयते ततः ।

नाो िह भदेो न त ु वभुदेः
ूँयते तऽ िवचाय माण े ॥ ६८५॥

ताि काय न कदािप िभं
कारणादि यततोऽ ।

यौितकं सव िमदं तथवै
तूतमाऽं न ततोऽिप िभम ॥् ६८६॥

तािप पीकृतभतूजातं
शािदिभः गणुै साध

वपूिंष सूािण च सवमते-

वपीकृतभतूमाऽम ॥् ६८७॥
तदपीकृतभतूजातं

रजमःसगणुै साध म ।्
अमाऽं भवित पतः

साभासमिमदं यं च ॥ ६८८॥
आधारभतूं यदखडमां

शुं परं ॄ सदकैपम ।्
साऽमवेाथ नो िवकः

सतः परं केवलमवे वु॥ ६८९॥
एकः सितीयो यथा ा-

देषादवे प ुसंथकैम ।्
ॄातेिुदोषणे नाना

दोष े न े भाित वकेमवे ॥ ६९०॥
रोः पािधगमने सप धी

रां िवलीना त ु यथा तथवै ।
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ॄावगा त ु जगतीित-

ऽवै लीना त ु सह ॅमणे ॥ ६९१॥
ॅाोिदततैमितूशाा

सदकैमवेाि सदाितीयम ।्
ततो िवजातीयकृतोऽऽ भदेो

न िवते ॄिण िनिव के ॥ ६९२॥
यदापुािधदिभ आा

तदा सजातीय इवावभाित ।
ाथ व मषृाका-

दूतीतौ यमषे आा ।
ॄैतामिेत पथृङ् न भाित

ततः सजातीयकृतो न भदेः ॥ ६९३॥
घटाभावे घटाकाशो महाकाशो यथा तथा ।
उपाभावे ाषै यं ॄवै केवलम ॥् ६९४॥
पणू  एव सदाकाशो घटे ससिप ।
िनपणू  नभसो िवदेः केन िसित ॥ ६९५॥
अििँछवाित पामराणां घटािदना ।
मामऽेाविधिभिभ वे वसधुा यथा ॥ ६९६॥
तथवै परमं ॄ महतां च महमम ।्
पिरििमवाभाित ॅाा कितवनुा ॥ ६९७॥
ताानोभदः कितो न त ु वावः ।
अत एव मुः ौुाकें ूितपाते ॥ ६९८॥
ॄानोमसीयोपपये ।
ूािदिवरोधने वायोनपपते ।
तदाथ योरैं लयोरवे िसित ॥ ६९९॥
िशः -

ादयोः ािमनथ ः कितिवधो मतः ।
पदयोः को न ु वााथ लाथ  उभयो कः ॥ ७००॥
वाकैिववायां िवरोधः कः ूतीयत े ।
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लाथ योरिभे स कथं िविनवत त े ॥ ७०१॥
एककथन े का वा लणाऽोररीकृता ।
एतव कणया सं ूितपादय ॥ ७०२॥

verses 703-708 The meaning of the words ’That’ and ’Thou’

॥ ३५ ॥ तदयोरथ ः ॥
श ◌ृणुाविहतो िव ते फिलतं तपः ।
वााथ ौिुतमाऽणे सान ं भिवित ॥ ७०३॥
याव तदयोरथ ः सिवचाय त े ।
तावदवे नणृां बो मृसुसंारलणः ॥ ७०४॥
अवा सिदानाखडकैरसिपणी ।
मोः िसित वााथा परोानतः सताम ॥् ७०५॥
वााथ  एव ातो ममुुोभ वमुय े ।
तादविहतो भूा श ◌ृण ु वे समासतः ॥ ७०६॥
अथा  बिवधाः ूोा वाानां पिडतोमःै ।
वालािदभदेने ूतुं ौयूतां या ॥ ७०७॥
वाे तमसीऽ िवते यदऽयम ।्
तऽादौ िवमान तद िनगते ॥ ७०८॥

verses 709-732 The direct meaning of the word ’That’

॥ ३६ ॥ तद सगथ ः ॥
शााथ कोिवदरैथ वाो ल इित िधा ।
वााथ त े ूवािम पिडतयै  उदीिरतः ॥ ७०९॥
समिपमानं साभासं सबृिंहतम ।्
िवयदािदिवराडं कायण समितम ॥् ७१०॥
चतैं तदविं सानािदलणम ।्
सवेराया िमािदगणुयै ुतम ॥् ७११॥
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जगृपातृसहंतृ ािदधम कम ।्
सवा ना भासमान ं यदमयें गणुै तत ॥् ७१२॥
अमपरं ॄ वााथ  इित कते ।
नीलमुलिमऽ यथा वााथ सितः ॥ ७१३॥
तथा तमसीऽ नाि वााथ सितः ।
पटाावत त े नील उलेन िवशिेषतः ॥ ७१४॥
शौाावत त े नीलेनोलं त ु िवशिेषतम ।्
इमोभदे ावत कतया तयोः ॥ ७१५॥
िवशषेणिवशेससंग तेर वा ।
वााथ े ूमाणारिवरोधो न िवते ॥ ७१६॥
अतः सते सवााथ बाधविज तः ।
एवं तमसीऽ वााथ न समसः ॥ ७१७॥
तदथ  परोािदिविशिचतरेिप ।
मथ ापरोािदिविशिचतरेिप ॥ ७१८॥
तथवैाोभदे ावत कतया तयोः ।
िवशषेणिवशेससंग तेर वा ॥ ७१९॥
वााथ े िवरोधोऽि ूािदकृततः ।
सते न वााथ िरोधं च वि ते ॥ ७२०॥
सवशतसवािदिभग ुणःै ।
सवमः सकामः सस ईरः ॥ ७२१॥
तदाथ मथ  ु िकिो ःखजीवनः ।
ससंाय यं तितको जीवः ूाकृतलणः ॥ ७२२॥
कथमकेमनयोघ टत े िवपरीतयोः ।
ूणे िवरोधोऽयमभुयोपलते ॥ ७२३॥
िवधमा बााररिवलणौ ।
जीवशेौ वितिुहनािवव शाथ तोऽिप च ॥ ७२४॥
ूािदिवरोधः ािदैे तयोः पिरे ।
ौिुतवचनिवरोधो भवित महािृतवचनिवरोध ॥ ७२५॥
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ौुाकेमनयोायण िनगते ।
मुमसीादीकाय ौतुवे चः ॥ ७२६॥
वााथ े िविश ससंग  च वा पनुः ।
अयथाथ तया सोऽयं वााथ न मतः ौतुःे ॥ ७२७॥
अखडकैरसने वााथ ः ौिुतसतः ।
लूसूूप साऽं पनुः पनुः ॥ ७२८॥
दशिया सषुुौ तािभमानः ।
उपपा सदकैं ूदशियतिुमया ॥ ७२९॥
ऐतदािमदं सव िमुवै सदानोः । ैुव
ॄवीित ौिुतरकें ॄणोऽतैिसये ॥ ७३०॥
सित ूपे जीवे वाऽतैं ॄणः कुतः ।
अतयोरखडमकें ौिुतसतम ॥् ७३१॥
िवाशंपिरागाािदन  बाधत े ।
अिवाशंमहणा ौुािप िवते ॥ ७३२॥

verses 733-759 The indirect meaning ascertained

॥ ३७ ॥ वााथा नपुपिः ॥
लणा पुगा ततो वााथ िसये ।
वााथा नपुपवै लणापुगते ॥ ७३३॥
सोऽनपुपा च लणिेत जगबु ुधाः ।
गायां घोष इादौ या जहणा मता ॥ ७३४॥
न सा तमसीऽ वा एषा ूवत त े ।
गाया अिप घोषाधाराधयेलणः ॥ ७३५॥
सव िवो वााथ ऽ ूततः ।
गासवीरे लणा सवत त े ॥ ७३६॥
तथा तमसीऽ चतैकैलणे ।
िवविते त ु वााथऽपरोािदलणः ॥ ७३७॥
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िवते भागमाऽो न त ु सव िवते ।
ताहणायाः ूविृना ऽ युत े ॥ ७३८॥
वााथ  त ु सव  ाग े न फलमीते ।
नािलकेरफलवे किठनिधया नणृाम ॥् ७३९॥
गापदं यथा ाथ ा लयते तटम ।्
तदं दं वािप ा ाथ यथािखलम ॥् ७४०॥
मथ वा दथ वा यिद लयित यम ।्
तदा जहणायाः ूविृपपते ॥ ७४१॥
न शनीयिमाया ताथ न िह लणा ।
तदं दं वािप ौयूत े च ूतीयत े ॥ ७४२॥
तदथ  कथं तऽ सवतत लणा ।
अऽ शोणो धावतीित वाव ूवत त े ॥ ७४३॥
अजहणा वािप सा जहणा यथा ।
गणु गमनं लोके िवं िमरा ॥ ७४४॥
अतमपिर तणुाौयलणः ।
लािदलते तऽ लणासौ ूवत त े ॥ ७४५॥
वाे तमसीऽ ॄाकैबोधके ।
परोापरोािदिविशिचतोयोः ॥ ७४६॥
एकपवााथ िवाशंािववज नात ।्
न िसित यतााजहणा मता ॥ ७४७॥
तदं दं चािप कीयाथ िवरोिधनम ।्
अशंं सिरािवाशंसयंतुम ॥् ७४८॥
मथ वा दथ वा सलयतः यम ।्
भागलणया सां िकमीित न शताम ॥् ७४९॥
अिवं पदाथा राशंं ाशंं च तथम ।्
एकं पदं लणया सलंियतमुहित ॥ ७५०॥
पदारणे िसायां पदाथ ू िमतौ तः ।
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तदथ ू यापेा पनुलणया कुतः ॥ ७५१॥
तामसीऽ लणा भागलणा ।
वााथ  खडकैरसतािसये मता ॥ ७५२॥
भागं िवं सािवरोधो लते यया ।
सा भागलणेालणा िवचणाः ॥ ७५३॥
सोऽयं दवेद इित वां वााथ  एव वा ।
दवेदैपवााथा नवबोधकम ॥् ७५४॥
दशेकालािदविैशं िवाशंं िनर च ।
अिवं दवेददहेमाऽं लणम ॥् ७५५॥
भागलणया सलयनया यथा ।
तथा तमसीऽ वां वााथ  एव वा ॥ ७५६॥
परोापरोािदिविशिचतोयोः ।
एकपवााथ िवाशंमपुितम ॥् ७५७॥
परोापरोसवािदलणम ।्
बुािदलूपय मािवकमनाकम ॥् ७५८॥
पिरािवाशंं शुचतैलणम ।्
वु केवलसाऽं िनिव कं िनरनम ॥् ७५९॥

verses 760-794 The unified meaning

॥ ३८ ॥ अथ समयः ॥
लयनया सागलणया ततः ।
सवपािधिविनम ुं सिदानमयम ॥् ७६०॥
िनिव शषे ं िनराभासमताशमनीशम ।्
अिनदँ यमनामनं शामतुम ।्
अूतमिवयें िनग ुणं ॄ िशते ॥ ७६१॥
उपािधविैशकृतो िवरोधो

ॄानोरकेतयािधगाम ।्
उपािधविैश उदमान े
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न किदि िवरोध एतयोः ॥ ७६२॥
तयोपािध िविशता च

तमभां च िवलणम ।्
ॅाा कृतं सव िमदं मषृवै

ाथ वामित नवै सम ॥् ७६३॥
िनिासतूशरीरधम सखुःखािदूपोऽिप वा

जीवशेािदिभदािप वा न च ऋतं कत ु िचते ।
मायाकितदशेकालजगदीशािदॅमाशः

को भदेोऽनयोयो ु कतमः सोऽतः को भवते ॥् ७६४॥
न जागरणयोभयोिव शषेः

संँयते िचदिप ॅमजिैव कःै ।
यृदशनमखुरैत एव िमा

ो यथा नन ु तथवै िह जागरोऽिप ॥ ७६५॥
अिवाकाय तुौ ाविप जागरौ ।
िृदशनँयािदकनोभयतः समा ॥ ७६६॥
अभाव उभयोः सुौ सवरनभुयूत े ।
न किदनयोभदािामहतः ॥ ७६७॥
ॅाा ॄिण भदेोऽयं सजातीयािदलणः ।
कालऽयऽेिप हे िवन व्तुो नवै कन ॥ ७६८॥
यऽ नाँयतीित ौिुततं िनषधेित ।
कित ॅमाूि िमाावगमाय तत ॥् ७६९॥
यततो ॄ सदाितीयं

िवकशूं िनपािध िनम लम ।्
िनररानघनं िनरीहं

िनरादं केवलमकेमवे ॥ ७७०॥
नवैाि काचन िभदा न गणुूतीित-

न वाविृरिप वा न मनःूविृः ।
येवलं परमशामनमा-

मानमाऽमवभाित सदितीयम ॥् ७७१॥

ved.pdf 73



सववदेािसासारसहः

यिददं परमं सं तं सिखुाकम ।्
अजरामरणं िनं समतेचो मम ॥ ७७२॥
न िह ं दहेोऽसावसरुिप च वािनकरो

मनो वा बिुवा  िचदिप तथाह ितरिप ।
न चषैां सातमु भवित िवन श् ◌ृण ु परं

यदतेषेां साी ुरणममलं तमिस िह ॥ ७७३॥
यायते वु तदवे वध त े

तदवे मृ ुं समपुिैत काले ।
जवै ते नाि तथवै मृ-ु

ना वे िन िवभोरज ॥ ७७४॥
य एष दहेो जिनतः स एव

समधेत े नँयित कमयोगात ।्
मतेदीयािखलावा-

वितः सािस बोधमाऽः ॥ ७७५॥
यूकाशमिखलाकमासषुु-े

रकेानाहमहिमवभाित िनम ।्
बुःे समिवकृतरेिवकािर बोृ

य तमिस केवलबोधमाऽम ॥् ७७६॥
ानमयसिंविद कित

ोमािदसव जगतः ूददाित साम ।्
ूित कीयमहसा िवतनोित साात ्

य तमिस केवलबोधमाऽम ॥् ७७७॥
समािधिनरतिैव मलारे

साादवे िनजतमपारसौम ।्
सुते परमहंसकुलरैजॐं

य तमिस केवलबोधमाऽम ॥् ७७८॥
अबिहः यमखिडतमकेप-

मारोिपताथ वदित मढूबुःे ।
मृािदविगतिविबयमावें

य तमिस केवलबोधमाऽम ॥् ७७९॥
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ौुुमयमनमनािदम-

ममरमनाौयमूमयेम ।्
आनसनमनामयमितीयं

य तमिस केवलबोधमाऽम ॥् ७८०॥
शरीरतोगतदीयधमा -

ारोपणं ॅािवशायीदम ।्
न वतुः िकिदतजं

मृोभ यं ाि तवािस पणू ः ॥ ७८१॥
यं ॅािमा ा

तवुा मवे ।
ो नाु िकि ुलोके

काीिते भवदेय ॥ ७८२॥
पँयतहमवेदें सव िमानािखलम ।्
भयं ािषः काा भयिमते ॥ ७८३॥
तामभयं िनं केवलानलणम ।्
िनलं िनियं शां ॄवैािस सदायम ॥् ७८४॥
ातृानयेिवहीन ं ातरुिभं ानमखडम ।्
येायेािदिवमंु शुं बुं तमिस म ॥् ७८५॥
अःूािदिवकरैृं यिशमाऽम ।्
सामाऽं समरसमकंे शुं बुं तमिस म ॥् ७८६॥
सवा कारं सव मसव सव िनषधेाविधभतूं यत ।्
सं शातमकेमनं शुं बुं तमिस म ॥् ७८७॥
िनानाखडकैरसं िनलमिबयमिवकारम ।्
ूगिभं परमं शुं बुं तमिस म ॥् ७८८॥
ं ूाशषेिवशषें ोमवेाब िहरिप पणू म ।्
ॄानं परमतैं शुं बुं तमिस म ॥् ७८९॥
ॄवैाहमहं ॄ िनग ुणं िनिव ककम ।्
इवेाखडया वृा ित ॄिण िनिये ॥ ७९०॥
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अखडामवेतैां घिटतपरमानलहर
पिरतैूिमितममलां विृमिनशम ।्

अमुानः ानपुमसखु े ॄिण परे
रम ूारं पय सखुवृा मनया ॥ ७९१॥

ॄानरसाादतरणेवै चतेसा ।
समािधिनितो भूा ित िवदा मनु े ॥ ७९२॥
िशः -

अखडाा विृरषेा वााथ ौिुतमाऽतः ।
ौोतःु सजंायत े िकं वा िबयारमपेत े ॥ ७९३॥
समािधः कः कितिवधिःे िकम ु साधनम ।्
समाधरेरायाः के सव मतेिताम ॥् ७९४॥

verses 795-818 The fitness of the aspirant

॥ ३९ ॥ अिधकारः ॥
ौीगुः -

मुगौणािदभदेने िवऽेऽािधकािरणः ।
तषेां ूानसुारणेाखडा विृदेित ॥ ७९५॥ उदेते
ौाभिपरुःसरणे िविहतनेवैेरं कम णा

सोािज ततसादमिहमा जारेवे यः ।
िनािनिववकेतीोिवरितासािदिभः साधन-ै

य ुः सः ौवणे सतामिभमतो मुािधकािर िजः ॥ ७९६॥
अारोपापवादबममनसुरता दिेशकेनाऽ वऽेा

वााथ बोमान े सित सपिद सतः शुबुरेमु ।
िनानाितीयं िनपमममलं यरं तमकंे

तवैाहमीदुयित परमाखडताकारविृः ॥ ७९७॥
अखडाकारविृः सा िचदाभाससमिता ।
आािभं परं ॄ िवषयीकृ केवलम ॥् ७९८॥
बाधते तताान ं यदावरणलणम ।्
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अखडाकारया वृा ान े बािधत े सित ॥ ७९९॥
ताय सकलं तने समं भवित बािधतम ।्
तदुाहे त ु ताय पटदाहो यथा तथा ॥ ८००॥
त काय तया िचविृभ वित बािधता ।
उपूभा यथा सयू ूकाशियतमुमा ॥ ८०१॥
तदवे िचदाभासचतैं विृसिंतम ।्
ूकाशं परं ॄ ूकाशियतमुमम ॥् ८०२॥
ूचडातपमदीपवदीिधितः ।
तजेसािभभतूं सीनोपािधतया ततः ॥ ८०३॥
िबभतूपरॄमाऽं भवित केवलम ।्
यथापनीत े ादश ूितिबमखुं यम ॥् ८०४॥
मखुमाऽं भवेदतेोपािधसयात ।्
घटाान े यथा वृा ाया बािधत े सित ॥ ८०५„

घटं िवुरयषेः िचदाभास तजेसा ।
न तथा ूभे ॄयाभास उपयुते ॥ ८०६॥
अत एव मतं विृां वनुः सताम ।्
न फलाता तने न िवरोधः पररम ॥् ८०७॥
ौुोिदततो ॄ यें बुवै सूया ।
ूामां भवेषेां तषेां न ौिुतमाऽतः ॥ ८०८॥
ादखडाकारविृिव ना त ु मननािदना ।
ौवणाननाानाायण िनररम ॥् ८०९॥
बुःे सूमायाित ततो वपूलते ।
मूावतां तारणीयं पनुः पनुः ॥ ८१०॥
ौवणं मननं ान ं सवपूलये ।
सव वदेावाानां षििलःै सदये ॥ ८११॥
परे ॄिण ताय िनयं ौवणं िवः ।
ौतुवैाितीय वनुः ूगानः ॥ ८१२॥
वदेावाानगुणुयिुिभनिुचनम ।्
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मननं ततुाथ  साारणकारणम ॥् ८१३॥
िवजातीयशरीरािदूयागपवू कम ।्
सजातीयावृीनां ूवाहकरणं यथा ॥ ८१४॥
तलैधारावदिवृा तानिमते ।
तावालं ूयने कत ं ौवणं सदा ॥ ८१५॥
ूमाणसशंयो यावबुने  िनवत त े ।
ूमयेसशंयो यावाव ुौिुतयिुिभः ॥ ८१६॥
आयातािनिैकत ं मननं मुः ।
िवपरीताधीया व िवनँयित चतेिस ।
ताविररं ानं कत ं मोिमता ॥ ८१७॥
याव तक ण िनरािसतोऽिप

ँयूपपरोबोधात ।्
िवलीयते तावदमु िभो-

ानािद सरणीयमवे ॥ ८१८॥

verses 819-826 Samadhi, absolute and relative

॥ ४० ॥ सिवकः-िनिव कः समािधः ॥
सिवको िनिव क इित धेा िनगते ।
समािधः सिवक लणं वि तणु॥ ८१९॥
ाऽािवलयनेवै ये े ॄिण केवले ।
तदाकाराकािरतया िचवृरेविितः ॥ ८२०॥
सिः स एव िवयेः समािधः सिवककः ।
मदृ एवावभानऽेिप मृमयिपभानवत ॥् ८२१॥
साऽवभुानऽेिप िऽपटुी भाित सयी ।
समािधरत एवायं सिवक इतीय त े ॥ ८२२॥
ाऽािदभावमुृ येमाऽिितढा ।
मनसो िनिव कः ामािधयगसिंतः ॥ ८२३॥
जले िनिलवणं जलमाऽतया ितम ।्
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पथृङ् न भाित िकं  एकमवेावभासते ॥ ८२४॥
यथा तथवै सा विृॄ माऽतया िता ।
पथृङ् न भाित ॄवैाितीयमवभासते ॥ ८२५॥
ाऽािदकनाभावातोऽयं िनिव ककः ।
वृःे सावबाधाामभुयोभद इते ॥ ८२६॥

verses 827-865 The internal nature of samadhi

॥ ४१ ॥ समािधलणम ॥्
समािधसुोा न ं चाान ं सुां त ु नेत े ।
सिवको िनिव कः समाधी ािवमौ िद ॥ ८२७॥
ममुुोय तः काय िवपरीतिनवृय े ।
कृतऽेििपरीताया भावनाया िनवत नम ॥् ८२८॥
ानाूितबं सदान िसित ।
ँयानिुवः शानिुविेत िधा मतः ॥ ८२९॥
सिवकयोय णं वि तणु ।
कामािदूयैँ यःै ससंग यऽ ँयते ॥ ८३०॥
सोऽयं ँयानिुवः ामािधः सिवककः ।
अहमदेिमािदकामबोधािदवृयः ॥ ८३१॥
ँये यने सिंा ँयाः रुहमादयः ।
कामािदसव वृीनां िारमिवकािरणम ॥् ८३२॥
सािणं ं िवजानीयााः पँयित िनियः ।
कामादीनामहं साी ँये त े मया यतः ॥ ८३३॥
इित साितयाानं जानाािन सािणम ।्
ँयं कामािद सकलं ावे िवलापयते ॥् ८३४॥
नाहं दहेो नासनुा वग

नाहारो नो मनो नािप बिुः ।
अषेां चािप तििबयाणां

साी िनः ूगवेाहमि ॥ ८३५॥
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वाचः साी ूाणवृे साी
बुःे साी बिुवृे साी ।

चःुौोऽादीियाणां च साी
साी िनः ूगवेाहमि ॥ ८३६॥

नाहं लूो नािप सूो न दीघ
नाहं बालो नो यवुा नािप वृः ।

नाहं काणो नािप मकूो न षडः
साी िनः ूगवेाहमि ॥ ८३७॥

नाागा नािप गा न हा
नाहं कता  न ूयोा न वा ।

नाहं भोा नो सखुी नवै ःखी
साी िनः ूगवेाहमि ॥ ८३८॥

नाहं योगी नो िवयोगी न रागी
नाहं बोधी नवै कामी न लोभी ।

नाहं बो नािप युो न मुः
साी िनः ूगवेाहमि ॥ ८३९॥

नाःूो नो बिहःूको वा
नवै ूो नािप चाू एषः ।

नाहं ौोता नािप मा न बोा
साी िनः ूगवेाहमि ॥ ८४०॥

न मऽेि दहेिेयबिुयोगो
न पुयलेशोऽिप न पापलेशः ।

धुािपपासािदषडूिम रः
सदा िवमुोऽि िचदवे केवलः ॥ ८४१॥

अपािणपादोऽहमवागच-ु

रूाण एवामना बिुः ।
ोमवे पणूऽि िविनम लोऽि

सदकैपोऽि िचदवे केवलः ॥ ८४२॥
इित माानमवेमाणः
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ूतीतँयं ूिवलापयदा ।
जहाित िवािपरीतभावं

ाभािवकं ॅािवशातीतम ॥् ८४३॥
िवपरीताताूित रवे मिुिरतीय त े ।
सदा समािहतवै सषैा िसित नाथा ॥ ८४४॥
न वषेभाषािभरमु मिु-

या  केवलाखडिचदाना िितः ।
तियेािन सवदा ितो

जादहां ममतामपुाधौ ॥ ८४५॥
ातं समाल कुया कृितनाशनम ।्
तनेवै मुो भवित नाथा कम कोिटिभः ॥ ८४६॥
ाा दवें सव पाशापहािनः

ीणःै ेशजै मृ ुू हािणः ।
इवेषैा विैदकी वाॄवीित

ेशां जमृ ुू हािणम ॥् ८४७॥
भयूो जाूसििव मिुः

ेशां भाित जाभावः ।
ेशा हतेरुाकैिना

तााया  ािना ममुुोः ॥ ८४८॥
ेशाः वुा सना एव जोज ािदकारणम ।्
ानिनािना दाहे तासां नो जहतेतुा ॥ ८४९॥
बीजािूदधािन न रोहि यथा पनुः ।
ानदधैथा ेशनैा ा सते पनुः ॥ ८५०॥
तामुुोः कत ा ानिना ूयतः ।
िनःशषेवासना ै िवपरीतिनवृय े ॥ ८५१॥
ानिनातर नवै कमपयुते ।
कम णो ानिनाया न िसित सहिितः ॥ ८५२॥ न कदािप सह िितः
पररिवायोिभ भावयोः ।
कतृ भावनापवू कम  ान ं िवलणम ॥् ८५३॥
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दहेाबुिेव िैान ं कम  िववृय े ।
अानमलूकं कम  ान ं तभूयनाशकम ॥् ८५४॥
ानने कम णो योगः कथं िसित विैरणा ।
सहयोगो न घटते यथा ितिमरतजेसोः ॥ ८५५॥
िनमषेोषेयोवा िप तथवै ानकमणोः ।
ूतीच पँयतः प ुसंः कुतः ूाचीिवलोकनम ।् प ुसंां
ूवणिच कुतः कमिण योयता ॥ ८५६॥
ानकैिनािनरत िभो-

न वावकाशोऽि िह कमत े ।
तदवे कमा  तदवे सा

तदवे सव न ततोऽदि ॥ ८५७॥
बिुकितमािलालनं ानमानः ।
तनेवै शिुरते न मदृा न जलेन च ॥ ८५८॥
पे मनःानमनुान ं तिदते ।
करणऽयसां यषृा तदसतः ॥ ८५९॥
िविनिषािखलं ँयं पणे या िितः ।
सा सा तदनुान ं तान ं ति भोजनम ॥् ८६०॥
िवातपरमाथा नां शुसानां सताम ।्
यतीनां िकमनुान ं ानसुिं िवनापरम ॥् ८६१॥
ताियारं ा ानिनापरो यितः ।
सदािनया ितिेलरायणः ॥ ८६२॥
कत ं ोिचतं कम  योगमारोढिुमता ।
आरोहणं कुव त ु कम  नारोहणं मतम ॥् ८६३॥
योगं समारोहित यो ममुुःु

िबयारं त न युमीषत ।्
िबयारासमनाः पतसौ

तालिुमारोहणकतृ ववुम ॥् ८६४॥
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योगाढ िस कृतकृ धीमतः ।
नावे िह बिहिः का कथा तऽ कमणाम ।्
ँयानिुवः किथतः समािधः सिवककः ॥ ८६५॥

verses 866-898 Deep concentration blended with the sruti

॥ ४२ ॥ ौुवगं तम ॥्
शुोऽहं बुोऽहं ूमपूणे िनिसोऽहम ।्
शाोऽहमनोऽहं सततपरानिसरुवेाहम ॥् ८६६॥
आोऽहमनाोऽहं वानसासावमुाऽोऽहम ।्
िनगमवचोवेोऽहमनवाखडबोधपोऽहम ॥् ८६७॥
िविदतािविदताोऽहं मायाताय लेशशूोऽहम ।्
केवलगाकोऽहं सिंवाऽः सकृिभातोऽहम ॥् ८६८॥
अपरोऽहमनपरोऽहं बिहरािप पणू  एवाहम ।्
अजरोऽहमरोऽहं िनानोऽहमितीयोऽहम ॥् ८६९॥
ूगिभमखडं सानािदलणं शुम ।्
ौुवगं तं ॄवैाहं परं ोितः ॥ ८७०॥
एवं साऽगािहा वृा ताऽगाहकैः ।
शःै समिप तं व ु भावयिेलो यितः ॥ ८७१॥
कामािदँयूिवलापपवू कं

शुोऽहिमािदकशिमौः ।
ँयवे िन य एष भावः

शानिुवः किथतः समािधः ॥ ८७२॥
ँयािप च सािसमेुख चािन । सािामेुखनमािन
िनवत कमनोवा िनिव क इतीय त े ॥ ८७३॥
सिवकसमािधं यो दीघ कालं िनररम ।्
सारपवू कं कुया ििव कोऽ िसित ॥ ८७४॥
िनिव ककसमािधिनया

िततो भवित िनता ीवुम ।्
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उवापगितिन रग ला
िनिनलिनरिनवृ ितः ॥ ८७५॥

िवानहिमदिमित वा िकि-

ाारवदेनशूः ।
ानामतृिसिुनम-

ूीमाे किदनः ॥ ८७६॥
िनिव कं परं ॄ यिवे िनिताः ।
एत े धा एव मुा जीवोऽिप बिहशाम ॥् ८७७॥
यथा समािधिऽतयं यने िबयते िद ।
तथवै बादशेऽेिप काय तैिनवृय े ॥ ८७८॥
तकारं ूवािम िनशामय समासतः ।
अिधान ं परं ॄ सिदानलणम ॥् ८७९॥
तऽािमदं भाित नामपाकं जगत ।्
सं िचं तथानपं यणयम ॥् ८८०॥
अजगतो पं नामपिमदं यम ।्
एतािन सिाननामपािण प च ॥ ८८१॥
एकीकृोते मखू िरदं िविमित ॅमात ।्
शैं तें रसं िां तर इित नाम च ॥ ८८२॥
एकीकृ तरोऽयिमित िनिदँ यत े यथा ।
आरोिपत े नामप े उपे ॄणः सतः ॥ ८८३॥
पमाऽमहणं समािधबा  आिदमः ।
सिदानप सकाशाणो यितः ॥ ८८४॥
नामप े पथृृा ॄयवे िवलापयन ।्
अिधान ं परं ॄ सिदानमयम ।्
यदवेाहिमवे िनिताा भवेवुम ॥् ८८५॥
इयं भनू  सािप तोयं न तजेो

न वायनु खं नािप ताय जातम ।्
यदषेामिधानभतूं िवशुं
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सदकंे परं सदवेाहमि ॥ ८८६॥
न शो न पं न च शको वा

तथा नो रसो नािप गो न चाः ।
यदषेामिधानभतूं िवशुं

सदकंे परं सदवेाहमि ॥ ८८७॥
न सजातं गणुा न िबया वा

न जाितिव शषेो न चाः कदािप ।
यदषेामिधानभतूं िवशुं

सदकंे परं सदवेाहमि ॥ ८८८॥
न दहेो न चाािण न ूाणवाय-ु

मनो नािप बिुन  िचं हंधीः ।
यदषेामिधानभतूं िवशुं

सदकंे परं सदवेाहमि ॥ ८८९॥
न दशेो न कालो न िदवािप सा-

 वरं लूसूािदपम ।्
यदषेामिधानभतूं िवशुं

सदकंे परं सदवेाहमि ॥ ८९०॥
एतँयं नामपाकं यः

अिधान ं त सं सदिेत ।
गंिा शयानोऽिप िनं

कुया िााँयानिुवम ॥् ८९१॥
अनामपािदूिवलापने िनम लम ।्
अतैं परमानं ॄवैाीित भावयते ॥् ८९२॥
िनिव कारं िनराकारं िनरनमनामयम ।्
आरिहतं पणू ॄवैाहं न सशंयः ॥ ८९३॥
िनलं िनरातं िऽिवधदेविज तम ।्
आनमरं मंु ॄवैाीित भावयते ॥् ८९४॥
िनिव शषे ं िनराभासं िनमुमिविबयम ।्
ूानकैरसं सं ॄवैाीित भावयते ॥् ८९५॥
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शुं बुं तिसं परं ूगखिडतम ।्
ूकाशं पराकाशं ॄवैाीित भावयते ॥् ८९६॥
ससुूमितामाऽं िनिव कं महमम ।्
केवलं परमातैं ॄवैाीित भावयते ॥् ८९७॥
इवें िनिव कारािदशमाऽसमिप तम ।्
ायतः केवलं वुले िचं ूितित ॥ ८९८॥

verses 899-908 Nirvikalpa samadhi, absolute concentration

॥ ४३ ॥ समािधरककः ॥
ॄानरसावशेादकेीभयू तदाना ।
वृयेा  िनलावा स समािधरककः ॥ ८९९॥
उान े वानुानऽेूमो िजतिेयः ।
समािधषं कुवत सवदा ूयतो यितः ॥ ९००॥
िवपरीताथ धीया व िनःशषें िनवत त े ।
पुरणं याव ूिसनग लम ।्
तावमािधषेन नयेालं िनररम ॥् ९०१॥
न ूमादोऽऽ कत ो िवषा मोिमता ।
ूमादे जृत े माया सयूा पाय े तमो यथा ॥ ९०२॥
ानभुिूतं पिर न िति णं बधुाः ।
ानभुतूौ ूमादो यः स मृनु  यमः सताम ॥् ९०३॥
अिमाधौ कुत े ूयासं

य नवैाि पनुिव कः ।
सवा भावोऽमनुवै िसते ्

सवा भावः ख केवलम ॥् ९०४॥
सवा भावो िवषो ॄिवाफलं िवः ।
जीवु तवै ानानभुवः फलम ॥् ९०५॥
योऽहं ममेासदागाहको

मिलयं याित स वासनामयः ।
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समािधना नँयित कमबो
ॄाबोधोऽूितब इते ॥ ९०६॥

एष िनटकः पा मेुॄ ाना ितःे ।
शुानां ममुुणूां यदकेदशनम ॥् ९०७॥
तां चाूमः समाधी-

ृा मिं साध ु िनद  युः ।
िनं ॄानपीयषूिसौ

मीडोदमानो रम ॥ ९०८॥

verses 909-921 Yoga, or union with Brahman

॥ ४४ ॥ योगः ॥
िनिव क समािधय विृनैलणः ।
तमवे योग इायगशााथ कोिवदाः ॥ ९०९॥
अावािन योग यमो िनयम आसनम ।्
ूाणायामथा ूाहारािप च धारणा ॥ ९१०॥
ानं समािधिरवे िनगदि मनीिषणः ।
सव ॄिेत िवानािदियमामसयंमः ॥ ९११॥
यमोऽयिमित सोोऽसनीयो मुम ुः ।
सजातीयूवाह िवजातीयितरृितः ॥ ९१२॥
िनयमो िह परानो िनयमाियते बधुःै ।
सखुनेवै भवेिजॐं ॄिचनम ॥् ९१३॥
आसनं तिजानीयािदतरखुनाशनम ।्
िचािदसवभावषे ु ॄनेवै भावनात ॥् ९१४॥
िनरोधः सव वृीनां ूाणायामः स उते ।
िनषधेन ं ूप रचेकाः समीरणः ॥ ९१५॥
ॄवैाीित या विृः परूको वायरुीिरतः ।
ततिृनैं कुकः ूाणसयंमः ॥ ९१६॥
अयं चािप ूबुानामानां ूाणपीडनम ।्
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िवषयेातां ा मनसिित मनम ॥् ९१७॥
ूाहारः स िवयेोऽसनीयो ममुुिुभः ।
यऽ यऽ मनो याित ॄणऽ दशनात ॥् ९१८॥
मनसो धारणं चवै धारणा सा परा मता ।
ॄवैाीित सृा िनरालतया िितः ॥ ९१९॥
ानशने िवाता परमानदाियनी ।
िनिव कारतया वृा ॄाकारतया पनुः ॥ ९२०॥
विृिवरणं समािधा नसंकः ।
समाधौ िबयमाणे त ु िवा ायाि व ै बलात ॥् ९२१॥

verses 922-923 The obstacles to yoga

॥ ४५ ॥ योगिवाः ॥
अनसुधंानरािहमालं भोगलालसम ।्
भयं तम िवपेजेः शूता ॥ ९२२
एवं यिबां ां तिवनःै ।
िवानतेािरा ूमादरिहतो वशी ।
समािधिनया ॄ साािवतमुहिस ॥ ९२३॥

verses 924-937 Direct experience gained by right knowledge

॥ ४६ ॥ ानभुिूतः ॥
इित गुवचनािुतूमाणा-

रमवग सतमायुा ।
ूशिमतकरणः समािहताा

िचदचलाकृितरािनितोऽभतू ॥् ९२४॥
बकालं समाधाय पे त ु मानसम ।्
उाय परमानाुमे पनुम ुदा ॥ ९२५॥
ूणामपवू कं धीमागदमवुाच ह ।
नमो नमे गरुवे िनानिपणे ॥ ९२६॥
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मुसाय शााय ाहाय ते नमः ।
दयाधाे नमो भू े मिहः पारम ते ।
नवैाि यटाणे ॄवैाभवमयम ॥् ९२७॥
िकं करोिम  गािम िकं गृािम जािम िकम ।्
यया पिूरतं िवं महाकानुा यथा ॥ ९२८॥
मिय सखुबोधपयोधौ महित ॄाडबुदुसहॐम ।्
मायामयने मता भूा भूा पनुिरोधे ॥ ९२९॥
िनानपोऽहमााहं दनमुहात ।्
पणूऽहमनवोऽहं केवलोऽहं च सरुो ॥ ९३०॥
अकता हमभोाहमिवकारोऽहमिबयः ।
आनघन एवाहमसोऽहं सदािशवः ॥ ९३१॥
टावरचाचिकापातधतूभवतापजौमः ।
ूावानहमखडवभैवानमापदमयं णात ॥् ९३२॥
छायया ृमुं वा शीतं वा ु सुु वा ।
न शृवे यििुषं तिलणम ॥् ९३३॥
न सािणं साधमा  संशृि िवलणम ।्
अिवकारमदुासीन ं गहृधमा ः ूदीपवत ॥् ९३४॥
रवये था कम िण सािभावो

वये था वायिस दाहकम ।्
रोय थारोिपतवसु-

थवै कूटिचदानो मे ॥ ९३५॥
इुा स गंु ुा ूौयणे कृतानितः ।
ममुुोपकाराय ूाशंमपृत ॥ ९३६॥
जीवु भगवनभुतूे लणम ।्
िवदहेमु च मे कृपया ॄिूह ततः ॥ ९३७॥
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verses 938-948 The seven states of the mind

॥ ४७ ॥ सभिूमकाः ॥
ौीगुः -

वे तुं ानभिूमकाया लणमािदतः ।
ात े यिंया सव ातं ात प्ृम यत ॥् ९३८॥
ानभिूमः शभुेा ाथमा समदुीिरता ।
िवचारणा ितीया त ु ततृीया तनमुानसी ॥ ९३९॥
सापितथु ातोऽससंिनािमका ।
पदाथा भावना षी समी तयु गा तृा ॥ ९४०॥
ितः िकं मढू एवाि ूेऽेहं शासनःै ।
वरैायपवू िमिेत शभुेा चोते बधुःै ॥ ९४१॥
शासनसकवरैायाासपवू कम ।्
सदाचारूविृया  ूोते सा िवचारणा ॥ ९४२॥
िवचारणाशभुेाािमियाथष ु रता ।
यऽ सा तनतुामिेत ूोते तनमुानसी ॥ ९४३॥
भिूमकािऽतयाासािऽेथ िवरतवे शात ।्
सािन िते शुे सापिदाता ॥ ९४४॥
दशाचतुयाासादससंग फला त ु या ।
ढसचमारा ूोा ससंिनािमका ॥ ९४५॥
भिूमकापकाासााारामतया भशृम ।्
आराणां बाानां पदाथा नामभावनात ॥् ९४६॥
परूयेुन िचरूयनेावबोधनम ।्
पदाथा भावना नाम षी भवित भिूमका ॥ ९४७॥
ष िमकािचराासादेानपुलनात ।्
यभावकैिनं सा येा तयु गा िितः ॥ ९४८॥
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verses 949-978 The nature of knowledge

॥ ४८ ॥ ानलणम ॥्
इदं ममिेत सवष ु ँयभावेभावना ।
जामामिदित ूाम हाो ॄिवमाः ॥ ९४९॥
िविदा सिदानमय ँयपरराम ।्
नामपपिरागो जामः समीय त े ॥ ९५०॥
पिरपणू िचदाकाशे मिय बोधातां िवना ।
न िकिददीित जामिुः समीय त े ॥ ९५१॥
मलूाानिवनाशने कारणाभासचिेतःै ।
बो न मऽेितोऽिप जामिदतीय त े ॥ ९५२॥
कारणााननाशाृदशनँयता ।
न काय मि तानं ः समीय त े ॥ ९५३॥
अितसूिवमशन धीविृरचला ।
िवलीयते यदा बोध ेसिुिरतीय त े ॥ ९५४॥
िचयाकारमितिभधविृूसरगै तः ।
आनानभुवो िवन स्िुजामिदतीय त े ॥ ९५५॥
वृौ िचरानभुतूारानानभुवितौ ।
समातां यो याषे सिु इतीय त े ॥ ९५६॥
ँयधीविृरते केवलीभावभावनात ।्
परं बोधकैतावािः सिुसिुिरतीय त े ॥ ९५७॥
परॄवदाभाित िनिव कारकैिपणी ।
सवा वास ु धारकैा तयुा ा पिरकीित ता ॥ ९५८॥
इवासमुासं िवमशृुते सखुी ।
शभुेािदऽयं भिूमभदेाभदेयतुं तृम ॥् ९५९॥
यथावदेबुदें जगामिदतीय त े ।
अतै ेयै मायात े तै े च ूशमं गत े ॥ ९६०॥
पँयि वोकं तयु भिूमसयुोगतः ।
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पम भिूममा सषुिुपदनािमकाम ॥् ९६१॥
शााशषेिवशषेाशंिदेतैमाऽके ।
अमुखतया िनं ष भिूममपुािौतः ॥ ९६२॥
पिरौातया गाढिनिा िरव लते ।
कुव ासमतेां भूां सिववासनः ॥ ९६३॥
तयुा वां सभिूमं बमााोित योिगराट ्।
िवदहेमिुरवेाऽ तयुा तीतदशोते ॥ ९६४॥
यऽ नास सािप नाहं नानह ितः ।
केवलं ीणमनन आऽेतैऽेितिनभ यः ॥ ९६५॥
अःशूो बिहःशूः शूकु इवारे ।
अःपणू बिहःपणू ः पणू कु इवाण व े ॥ ९६६॥
यथाितिमदं सव वहारवतोऽिप च ।
अं गतं ितं ोम स जीवु उते ॥ ९६७॥
नोदिेत नामायाित सखु े ःख े मनः ूभा ।
यथाूािितय  स जीवु उते ॥ ९६८॥
यो जागित  सषुिुो य जाम िवते ।
य िनवा सनो बोधः स जीवु उते ॥ ९६९॥
रागषेभयादीनामनुपं चरिप ।
योऽमवदः स जीवु उते ॥ ९७०॥
य नाहतो भावो बिुय  न िलते ।
कुव तोऽकुव तो वािप स जीवु उते ॥ ९७१॥
यः समाथ जालेष ुवहाय िप शीतलः ।
पराथिव पणूा ा स जीवु उते ॥ ९७२॥
तैविज तिचाऽे पदे परमपावन े ।
अुिचिवौाः स जीवु उते ॥ ९७३॥
इदं जगदयं सोऽयं ँयजातमवावम ।्
य िचे न ुरित स जीवु उते ॥ ९७४॥
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िचदााहं परााहं िनग ुणोऽहं परारः ।
आमाऽणे यिे जीवु उते ॥ ९७५॥
दहेऽयाितिरोऽहं शुचतैमहम ।्
ॄाहिमित याः स जीवु उते ॥ ९७६॥
य दहेािदकं नाि य ॄिेत िनयः ।
परमानपणू यः स जीवु उते ॥ ९७७॥
अहं ॄाहं ॄाहं ॄिेत िनयः ।
िचदहं िचदहं चिेत स जीवु उते ॥ ९७८॥

verses 978-1006 Videhamukti, incorporeal liberation

॥ ४९ ॥ िवदहेमिुः ॥
जीविुपदं ा दहेे कालसाृत े ।
िवशदहेमुं पवनोऽतािमव ॥ ९७९॥ मिुं
ततभवूासौ यिरामगोचरम ।्
यवािदनां शूं ॄ ॄिवदां च यत ॥् ९८०॥
िवान ं िवानिवदां मलानां च मलाकम ।्
पुषः साीनामीरो योगवािदनाम ॥् ९८१॥
िशवः शवैागमानां कालः कालकैवािदनाम ।्
यवशािसां यवदयानगुम ।्
यव सव गं व ु तं तदसौ ितः ॥ ९८२॥
ॄवैाहं िचदवेाहमवें वािप न िचते ।
िचाऽमवे यििेदहेो मु एव सः ॥ ९८३॥
य ूपभानं न ॄाकारमपीह न ।
अतीतातीतभावो यो िवदहेो मु एव सः ॥ ९८४॥
िचवृरेतीतो यिवृवभासकः ।
िचविृिवहीनो यो िवदहेो मु एव सः ॥ ९८५॥
जीवािेत परािेत सविचािवविज तः ।
सवसहीनाा िवदहेो मु एव सः ॥ ९८६॥
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ओारवाहीनाा सववािवविज तः ।
अवाऽयहीनाा िवदहेो मु एव सः ॥ ९८७॥
अिहयनीसप िनमको जीवविज तः ।
वीके पिततिें सप नािभमते ॥ ९८८॥
एवं लंू च सूं च शरीरं नािभमते ।
ूानिशिखे िमाान े सहतेकेु ॥ ९८९॥
निेत नतेीपादशरीरो भवयम ।्
िव तजैसवै ूािेत च ते ऽयः ॥ ९९०॥
िवराट ् िहरयगभ ेरिेत च ते ऽयः । िवराड ् त े ऽयम ्
ॄाडं चवै िपडाडं लोका भरूादयः बमात ॥् ९९१॥
ोपािधलयादवे लीये ूगािन ।
तूीमवे ततू तू सं न िकन ॥ ९९२॥
कालभदें वभुदें दशेभदें भदेकम ।्
िकिदें न ताि िकिािप न िवते ॥ ९९३॥
जीवेरिेत वाे च वदेशाेहं िित ।
इदं चतैमवेेहं चतैिमिप ॥ ९९४॥
इित िनयशूो यो िवदहेो मु एव सः ।
ॄवै िवते साातुोऽवतुोऽिप च ॥ ९९५॥
तिािवषयं ॄ सानसखुाकम ।्
शां च तदतीतं च परं ॄ तते ॥ ९९६॥
िसाोऽाशााणां सवा पव एव िह ।
नािवाीह नो माया शां ॄवै तिना ॥ ९९७॥
िूयषे ुषे ु सकृुतमिूयषे ु च ृतम ।्
िवसृ ानयोगने ॄािेत सनातनम ॥् ९९८॥
यावाव सुे यं सतऽेिखलम ।्
तावावरानः परमावै िशते ॥ ९९९॥
यऽ यऽ मतृो ानी परमारिवदा ।
परे ॄिण लीयते न तोाििरते ॥ १०००॥
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यािभमतं वु तजोमतु े ।
असने शणे िछं िचिमदं यदा ॥ १००१॥
सव सव गतं शां ॄ सते तदा ।
इित ौुा गरुोवा ं िशु िछसशंयः ॥ १००२॥
ातयेः सण सरुोरणाजुम ।्
स तने समनुातो ययौ िनम ुबनः ॥ १००३॥
गुरषे सदानिसौ िनम मानसः ।
पावयसधुां सवा िवचचार िनरः ॥ १००४॥
इाचाय  िश सवंादनेालणम ।्
िनिपतं ममुुणूां सखुबोधोपपये ॥ १००५॥
सववदेािसासारसहनामकः ।
मोऽयं दयमििविै रिचतः सताम ॥् १००६॥

इित
ौीमरमहंसपिरोाजकाचाय 
ौीगोिवभगवूपादिश
ौीमरभगवतः कृतौ
सव वदेािसासारसहः

सणू ः ॥
॥ इित ॥
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