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॥ सौभायलपुिनषत ॥्

॥ सौभायलपुिनषत ॥्
सौभायलीकैविवावेसखुाकृित ।
िऽपाारायणानरमचपदं भजे ॥
ॐ वाे मनिस ूितिता मनो मे वािच
ूितितमािवरावीम  एिध ॥
वदे म आणीः ौतुं म े मा
ूहासीरननेाधीतनेाहोराऽाधातृं
विदािम सं विदािम ॥
तामवत ु तारमवत ु अवत ु मामवत ु
वारमवत ु वारम ॥् ॐ शािः शािः शािः ॥
हिरः ॐ ॥ अथ भगवं दवेा ऊचहु
भगवः कथय सौभायलीिवाम ।्
तथेवोचगवानािदनारायणः सव दवेा
ययूं सावधानमनसो भूा णतु
तरुीयपां तरुीयातीतां सवटां
सव मासनगतां पीठोपपीठदवेतापिरवतृां
चतभु ुजां िौयं िहरयवणा िमित
पदशि ा यते ।् अथ पदश
ऋगाक ौीसूानकदमिचीतिेरासतुा
ऋषयः । ौीऋाा ऋचः
चतदु शानमचृामानाषृयः ।
िहरयवणा ाऽयानुपु छ्ः ।
कासंोी बहृती छः ।
तदयोयोिपु ।् पनुरकानुपु ।्
शषे ूारपिः । िदवता ।
िहरयवणा िमित बीजम ।् कासंोऽीित शिः ।
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2 ॥ सौभायलपुिनषत ॥्

िहरमया चा रजतॐजा िहरया िहरयवणित
ूणवािदनमोैतु रैासः ।
अथ वऽयरैासः । मकलोचनौिुतयाण-
वदनकठबायदयनािभगुपायूजानजुेष ु
ौीसैूरवे बमशो सते ।् अणकमलसंा
तिजःपुवणा  करकमलधतृेाऽभीितयुमाजुा च ।
मिणकटकिविचऽालताकजालःै सकलभवुनमाता
सतं ौीः िौय ै नः ॥ १॥
तीठकिण कायां ससां ौीबीजम ।्
वािदकलापषे ु ौीसूगताधा ध चा 
तिहय ः शिुचिरित मातकृया च िौयं यादशकं
च िविल िौयमावाहयते ।् अःै ूथमा विृः ।
पािदिभितीया । सोकेशैतृीया । तदायधुैरुीया
विृभ वित । ौीसैूरावाहनािद । षोडशसहॐजपः ।
सौभायरमकैाया  भगृिुनचृायऽी । िौय ऋादयः ।
शिमित बीजशिः । ौीिमािद षडम ।् भयूाूयो
िपाभयवरदकरा तकात राभा श ुॅ ाॅाभभेयुम-
यकरधतृकुािरािसमाना । रौघाबमौिल-
िव मलतरकूलात वालेपनाा पाी पनाभोरिस
कृतवसितः पगा ौीः िौय ै नः ॥ १॥
तीठम ।् अपऽं वृऽयं ादशरािशखडं
चतरुॐं रमापीठं भवित । किण कायां ससां ौीबीजम ।्
िवभिूतितः कािः सिृः कीित ः सित ुिः
सृिििरित ूणवािदनमो तैतु नै वशिं
यजते ।् अे ूथमा विृतः ।
वासदुवेािभितीया । बालाािदिभतृीया ।
इािदिभतथु भवित ।
ादशलजपः । ौीलीव रदा िवपुी
वस ुू दा िहरयपा
णमािलनी रजतॐजा णू भा णू ाकारा
पवािसनी पहा
पिूया मुालारा चसयूा  िबिूया ईरी
भिुम ुििव भिूतिः समिृः कृिः
पिुध नदा धनेरी
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ौा भोिगनी भोगदा सािवऽी धाऽी
िवधाऽीािदूणवािदनमोातु ा
माः । एकारवदािदपीठम ।् लजपः ।
दशाशंं तप णम ।्
दशाशंं हवनम ।् िजतिृः । िनामानामवे
ौीिवािसिः ।
न कदािप सकामानािमित ॥ १॥
अथ हनै ं दवेा ऊचुरुीयया मायया िनिदं
तं ॄहूीित । तथिेत स होवाच ।
योगने योगो ातो योगो योगावध त े ।
योऽूमु योगने स योगी रमते िचरम ॥् १॥
समाप िनिां िसजीणऽभोजी
ौमाबाध े िविवे ूदशे े ।

सदा शीतिनृ एष ूयोऽथ
वा ूाणरोधो िनजाासमागा त ॥् २॥

वेणापयू  वाय ुं तवलिनलयऽेपानमाकृ धृा
ाुालुीिभव रकरतलयोः षिरवें िन ।

ौोऽे नऽे े च नासापटुयगुलमतोऽनने मागण सक-्
पँयि ूयाशं ूणवबिवधानसलंीनिचाः ॥ ३॥

ौवणमखुनयननासािनरोधननेवै कत म ।्
शुसषुुासरणौ ुटममलं ौयूत े नादः ॥ ४॥
िविचऽघोषसयंुानाहत े ौयूत े िनः ।
िददहे तजेी िदगोऽरोगवान ॥् ५॥
सणू दयः शूे ारे योगवावते ।्
ितीया िवघटीकृ वायभु वित मगः ॥ ६॥
ढासनो भवेोगी पाासनसिंतः ।
िवमुेतो भदेारमानसवः ॥ ७॥
अितशूो िवमद भरेीशतो भवते ।्
ततृीयां यतो िभा िननादो मद लिनः ॥ ८॥
महाशूं ततो याित सव िसिसमाौयम ।्
िचानं ततो िभा सवपीठगतािनलः ॥ ९॥
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िनौ वैवः शः णतीित णो भवते ।्
एकीभतूं तदा िचं सनकािदमनुीिडतम ॥् १०॥
अऽेनं समारो खडऽेखडं समप यन ।्
भमूान ं ूकृितं ाा कृतकृोऽमतृो भवते ॥् ११॥
योगने योगं सरंो भावं भावने चासा ।
िनिव कं परं तं सदा भूा परं भवते ॥् १२॥
अहावं पिर जगावमनीशम ।्
िनिव के ितो िवायूो नानशुोचित ॥ १३॥
सिलले सैावं यां भवित योगतः ।
तथामनसौरें समािधरिभधीयत े ॥ १४॥
यदा सीयते ूाणो मानसं च ूलीयते ।
तदा समरसं यमािधरिभधीयत े ॥ १५॥
यमं तयोरऽ जीवापरमानोः ।
समनसः समािधरिभधीयत े ॥ १६॥
ूभाशूं मनःशूं बिुशूं िनरामयम ।्
सवशूं िनराभासं समािधरिभधीयत े ॥ १७॥
यमुिलते दहेे दहेी िनसमािधना ।
िनलं तं िवजानीयामािधरिभधीयते ॥ १८॥
यऽयऽ मनो याित तऽतऽ परं पदम ।्
तऽतऽ परं ॄ सवऽ समवितम ॥् १९॥ इित॥ ॥ २॥
अथ हनै ं दवेा ऊचनु वचबिववकेमन ुॄ हूीित ।
तथिेत स होवाच आधारे ॄचबं िऽरावृं
भगमडलाकारम ।् तऽ मलूके शिः पावकाकारं
ायते ।् तऽवै कामपपीठं सव कामूदं भवित ।
इाधारचबम ।् ितीयं ािधानचबं
षलम ।् ते पिमािभमखुं िलं
ूवालारसशं ायते ।् तऽवैोाणपीठं
जगदाकष णिसिदं भवित । ततृीयं
नािभचबं पावत सप कुिटलाकारम ।्
ते कुडिलन बालाककोिटूभां
तनमुां ायते ।् सामशिः सविसिूदा
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भवित । मिणपरूचबं दयचबम ।्
अदलमधोमखुम ।् तेोितम यिलाकारं
ायते ।् सवै हंसकला सव िूया सव लोकवँयकरी
भवित । कठचबं चतरुलुम ।् तऽ वामे इडा
चनाडी दिणे िपला सयू नाडी ते सषुुां
तेवणा ायते ।् य एवं वदेानाहता िसिदा भवित ।
ताचबम ।् तऽामतृधाराूवाहः ।
घिटकािलमलूचबरे राजदावलिनीिववरं
दशादशारम ।् तऽ शूं ायते ।् िचलयो भवित ।
समं ॅचूबमुमाऽम ।् तऽ ाननऽें
दीपिशखाकारं ायते ।् तदवे कपालकवाििदं
भवित । आाचबममम ।् ॄरं िनवा णचबम ।्
तऽ सिूचकागहृतेरं धूॆ िशखाकारं ायते ।् तऽ
जालरपीठं मोूदं भवतीित परॄचबम ।्
नवममाकाशचबम ।् तऽ षोडशदलपमूमखुं
तकिण कािऽकूटाकारम ।् ते ऊशिः ।
तां पँयायते ।् तऽवै पणू िगिरपीठं
सवािसिसाधनं भवित । सौभायलपुिनषदं
िनमधीत े योऽिपतूो भवित । स वायपुतूो भवित । स
सकलधनधासऽुकलऽहयभगूजपशमुिहषीदासीदास-
योगानवावित । न स पनुरावत त े न स पनुरावत त
इपुिनषत ।्
ॐ वाे मनिस ूितिता मनो मे वािच ूितितम ्
आिवरावीम  एिध ॥ वदे म आणीः ौतुं म े मा
ूहासीरननेाधीतनेाहोराऽाधातृं विदािम
सं विदािम ॥ तामवत ु तारमवत ु अवत ु मामवत ु
वारमवत ु वारम ॥् ॐ शािः शािः शािः ॥
इित ौीसौभायलपुिनषमाा ॥
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