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॥ तजेोिबपिनषत ॥्

॥ तजेोिबपिनषत ॥्
यऽ िचाऽकलना यापवमसा ।
तिाऽमखडकैरसं ॄ भवाहम ॥्
ॐ सह नाववत ु ॥ सह नौ भनुु ॥ सह वीय करवावहै ॥
तजेिनावधीतमु मा िविषावहै ॥
ॐ शािः शािः शािः ॥
ॐ तजेोिबः परं ानं िवािदसिंतम ।्
आणवं शावं शां लंू सूं परं च यत ॥् १॥
ःखां च रारां ें मुमयम ।्
लभं तयं ानं मनुीनां च मनीिषणाम ॥् २॥
यताहारो िजतबोधो िजतसो िजतिेयः ।
िनो िनरहारो िनराशीरपिरमहः ॥ ३॥
अगागमकता  यो गाऽगमयमानसः ।
मखु े ऽीिण च िवि िऽधामा हंस उते ॥ ४॥
परं गुतमं िवि तो िनराौयः ।
सोमपकला सूा िवोरमं पदम ॥् ५॥
िऽवं िऽगणुं ान ं िऽधात ुं पविज तम ।्
िनलं िनिव कं च िनराकारं िनराौयम ॥् ६॥
उपािधरिहतं ानं वानोऽतीतगोचरम ।्
भावं भावसामसातं पदातुम ॥् ७॥
अनानाननातीतं ें मिुमयम ।्
िचमवें िविनम ुं शातं ीवुमतुम ॥् ८॥
तणदां तिोरायणम ।्
अिचं िचयाानं योम परमं ितम ॥् ९॥
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2 ॥ तजेोिबपिनषत ॥्

अशूं शूभावं त ु शूातीतं िद ितम ।्
न ानं च न च ाता न येो ये एव च ॥ १०॥
सव च न परं शूं न परं नापरारम ।्
अिचमूबुं च न सं न परं िवः ॥ ११॥
मनुीनां सयंु च न दवेा न परं िवः ।
लोभं मोहं भयं दप कामं बोधं च िकिषम ॥् १२॥
शीतोे िुपास े च सकिवककम ।्
न ॄकुलदप च न मिुमिसयम ॥् १३॥
न भयं न सखुं ःखं तथा मानावमानयोः ।
एताविविनम ुं तां ॄ तरम ॥् १४॥
यमो िह िनयमागो मौन ं दशे कालतः ।
आसनं मलूब दहेसां च िितः ॥ १५॥
ूाणसयंमनं चवै ूाहार धारणा ।
आानं समािध ूोाािन व ै बमात ॥् १६॥
सव ॄिेत व ै ानािदियमामसयंमः ।
यमोऽऽयिमित सोोऽसनीयो मुम ुः ॥ १७॥
सजातीयूवाह िवजातीयितरृितः ।
िनयमो िह परानो िनयमाियते बधुःै ॥ १८॥
ागो िह महता पूः सो मोूदायकः ॥ १९॥
यााचो िनवत े अूा मनसा सह ।
यौनं योिगिभग ं तजेवदा बधुः ॥ २०॥
वाचो यािवत े तंु केन शते ।
ूपो यिद वः सोऽिप शिवविज तः ॥ २१॥
इित वा तवेौन ं सव सहजसितम ।्
िगरां मौन ं त ु बालानामयंु ॄवािदनाम ॥् २२॥
आदावे च मे च जनो यि िवते ।
यनेदें सततं ां स दशेो िवजनः तृः ॥ २३॥
कना सवभतूानां ॄादीनां िनमषेतः ।
कालशने िनिदं खडानमयम ॥् २४॥



॥ तजेोिबपिनषत ॥् 3

सखुनेवै भवेिजॐं ॄिचनम ।्
आसनं तिजानीयादखुिवनाशनम ॥् २५॥
िसये सव भतूािद िवािधानमयम ।्
यिििं गताः िसािासनमुते ॥ २६॥
यलंू सवलोकानां यलंू िचबनम ।्
मलूबः सदा सेो योयोऽसौ ॄवािदनाम ॥् २७॥
अानां समतां िवामे ॄिण लीयते ।
नो चेवै समानमजृुं शुवृवत ॥् २८॥
 ानमय कृा पँयेमयं जगत ।्
सा िः परमोदारा न नासामावलोिकनी ॥ २९॥
िृदशनँयानां िवरामो यऽ वा भवते ।्
िऽवै कत ा न नासामावलोिकनी ॥ ३०॥
िचािदसवभावषे ु ॄनेवै भावनात ।्
िनरोधः सव वृीनां ूाणायामः स उते ॥ ३१॥
िनषधेन ं ूप रचेकाः समीिरतः ।
ॄवैाीित या विृः परूको वायुते ॥ ३२॥
ततिृनैं कुकः ूाणसयंमः ।
अयं चािप ूबुानामानां याणपीडनम ॥् ३३॥
िवषयेातां ा मनसिरकम ।्
ूाहारः स िवयेोऽसनीयो मुम ुः ॥ ३४॥
यऽ यऽ मनो याित ॄणऽ दशनात ।्
मनसा धारणं चवै धारणा सा परा मता ॥ ३५॥
ॄवैाीित सृा िनरालतया िितः ।
ानशने िवातः परमानदायकः ॥ ३६॥
िनिव कारतया वृा ॄाकारतया पनुः ।
विृिवरणं समािधरिभधीयत े ॥ ३७॥
इमं चाकृिऽमानं तावाध ु समसते ।्
लो यावणा ुसंः ूं सवेयम ॥् ३८॥
ततः साधनिनम ुः िसो भवित योिगराट ्।
तं पं भवे िवषयो मनसो िगराम ॥् ३९॥



4 ॥ तजेोिबपिनषत ॥्

समाधौ िबयमाणे त ु िवाायाि व ै बलात ।्
अनसुानरािहमालं भोगलालसम ॥् ४०॥
लयम िवपेजेः दे शूता ।
एवं िह िवबां ां ॄिवशारदःै ॥ ४१॥
भाववृा िह भावं शूवृा िह शूता ।
ॄवृा िह पणू ं तया पणू मसते ॥् ४२॥
ये िह विृं िवहायनैां ॄाां पावन पराम ।्
वथृवै त े त ु जीवि पशिुभ समा नराः ॥ ४३॥
ये त ु विृं िवजानि ाा व ै वध यि ये ।
त े व ै सुषा धा वाे भवुनऽये ॥ ४४॥
यषेां विृः समा वृा पिरपा च सा पनुः ।
त े व ै सतां ूाा नतेरे शवािदनः ॥ ४५॥
कुशला ॄवाता यां विृहीनाः सरुािगणः ।
तऽेानतया ननू ं पनुरायाि याि च ॥ ४६॥
िनिमषाध न िति विृं ॄमय िवना ।
यथा िति ॄााः सनकााः शकुादयः ॥ ४७॥
कारणं य वै काय कारणं त जायते ।
कारणं ततो नँयेाया भावे िवचारतः ॥ ४८॥
अथ शुं भवे ु यै वाचामगोचरम ।्
उदिेत शुिचानां विृान ं ततः परम ॥् ४९॥
भािवतं तीोवगेने यु िनयाकम ।्
ँयं ँयतां नीा ॄाकारणे िचयते ॥् ५०॥
िवािं सखु े ितिेया िचिसपणू या ॥
इित ूथमोऽायः ॥ १॥

अथ ह कुमारः िशवं पूाऽखडकैरस-
िचाऽपमन ुॄ हूीित । स होवाच परमः िशवः ।
अखडकैरसं ँयमखडकैरसं जगत ।्
अखडकैरसं भावमखडकैरसं यम ॥् १॥
अखडकैरसो म अखडकैरसा िबया ।
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अखडकैरसं ानमखडकैरसं जलम ॥् २॥
अखडकैरसा भिूमरखडकैरसं िवयत ।्
अखडकैरसं शामखडकैरसा ऽयी ॥ ३॥
अखडकैरसं ॄ चाखडकैरसं ोतम ।्
अखडकैरसो जीव अखडकैरसो जः ॥ ४॥
अखडकैरसो ॄा अखडकैरसो हिरः ।
अखडकैरसो ि अखडकैरसोऽहम ॥् ५॥
अखडकैरसो ाा खडकैरसो गुः ।
अखडकैरसं लमखडकैरसं महः ॥ ६॥
अखडकैरसो दहे अखडकैरसं मनः ।
अखडकैरसं िचमखडकैरसं सखुम ॥् ७॥
अखडकैरसा िवा अखडकैरसोऽयः ।
अखडकैरसं िनमखडकैरसं परम ॥् ८॥
अखडकैरसं िकिदखडकैरसं परम ।्
अखडकैरसादाि नाि षडानन ॥ ९॥
अखडकैरसााि अखडकैरसा िह ।
अखडकैरसाििदखडकैरसादहम ॥् १०॥
अखडकैरसंलंू सूं चाखडपकम ।्
अखडकैरसं वेमखडकैरसो भवान ॥् ११॥
अखडकैरसं गुमखडकैरसािदकम ।्
अखडकैरसो ाता खडकैरसा िितः ॥ १२॥
अखडकैरसा माता अखडकैररसः िपता ।
अखडकैरसो ॅाता अखडकैरसः पितः ॥ १३॥
अखडकैरसं सऽूमखडकैरसो िवराट ्।
अखडकैरसं गाऽमखडकैरसं िशरः ॥ १४॥
अखडकैरसं चारखडकैरसं बिहः ।
अखडकैरसं पणू मखडकैरसामतृम ॥् १५॥
अखैडकैरसं गोऽमखडकैरसं गहृम ।्
अखडकैरसं गोमखडकैरसशशशी ॥ १६॥
अखडकैरसाारा अखडकैरसो रिवः ।
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अखडकैरसं ऽेमखडकैरसा मा ॥ १७॥
अखडकैरस शा अखडकैरसोऽगणुः ।
अखडकैरसः साी अखडकैरसः सुत ॥् १८॥
अखडकैरसो बरुखडकैरसः सखा ।
अखडकैरसो राजा अखडकैरसं परुम ॥् १९॥
अखडकैरसं रामखडकैरसाः ूजाः ।
अखडकैरसं तारमखडकैरसो जपः ॥ २०॥
अखडकैरसं ानमखडकैरसं पदम ।्
अखडकैरसं मामखडकैरसं महत ॥् २१॥
अखडकैरसं ोितरखडकैरसं धनम ।्
अखडकैरसं भोमखडकैरसं हिवः ॥ २२॥
अखडकैरसो होम अखडकैरसो जपः ।
अखडकैरसं ग मखडकैरसः यम ॥् २३॥
अखडकैरसं सव िचाऽिमित भावयते ।्
िचाऽमवे िचाऽमखडकैरसं परम ॥् २४॥
भवविज तिचाऽं सव िचाऽमवे िह ।
इदं च सव िचाऽमयं िचयमवे िह ॥ २५॥
आभावं च िचाऽमखडकैरसं िवः ।
सवलोकं च िचाऽं वा मा च िचयम ॥् २६॥
आकाशो भजू लं वायरुिॄ ा हिरः िशवः ।
यिि िकि सव िचाऽमवे िह ॥ २७॥
अखडकैरसं सव यिाऽमवे िह ।
भतूं भं भिव सव िचाऽमवे िह ॥ २८॥
िं कालं च िचाऽं ान ं यें िचदवे िह ।
ाता िचाऽप सव िचयमवे िह ॥ २९॥
साषणं च िचाऽं यिाऽमवे िह ।
अस स िचाऽमां िचयं सदा ॥ ३०॥
आिदर िचाऽं गुिशािद िचयम ।्
ँयं यिद िचाऽमि चिेयं सदा ॥ ३१॥
सवा य िह िचाऽं दहंे िचाऽमवे िह ।
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िलं च कारणं चवै िचाऽा िह िवते ॥ ३२॥
अहं ं चवै िचाऽं मतूा मतूा िदिचयम ।्
पुयं पाप ं च िचाऽं जीविाऽिवमहः ॥ ३३॥
िचाऽााि सिाऽााि वदेनम ।्
िचाऽााि मािद िचाऽााि दवेता ॥ ३४॥
िचाऽााि िदालािाऽाावहािरकम ।्
िचाऽारमं ॄ िचाऽााि कोऽिप िह ॥ ३५॥
िचाऽााि माया च िचाऽााि पजूनम ।्
िचाऽााि मं िचाऽााि सकम ॥् ३६॥
िचाऽााि कोशािद िचाऽााि व ै वस ु ।
िचाऽााि मौनं च िचाऽामौनकम ॥् ३७॥
िचाऽााि वरैायं सव िचाऽमवे िह ।
य याव िचाऽं य याव ँयते ॥ ३८॥
य याव रं सव िचाऽमवे िह ।
य याव भतूािद य याव लते ॥ ३९॥
य याव वदेााः सव िचाऽमवे िह ।
िचाऽााि गमनं िचाऽााि मोकम ॥् ४०॥
िचाऽााि लं च सव िचाऽमवे िह ।
अखडकैरसं ॄ िचाऽा िह िवते ॥ ४१॥
शाे मिय यीशे च खडकैरसो भवान ।्
इकेपतया यो वा जानाहं िित ॥ ४२॥
सकृानने मिुः ाान ेयं गुः ॥ ४३॥
इित ितीयोऽायः ॥ २॥

कुमारः िपतरमाानभुवमन ुॄ हूीित पू ।
स होवाच परः िशवः ।
परॄपोऽहं परमानमहम ।्
केवलं ानपोऽहं केवलं परमोऽहम ॥् १॥
केवलं शापोऽहं केवलं िचयोऽहम ।्
केवलं िनपोऽहं केवलं शातोऽहम ॥् २॥
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केवलं सपोऽहमहं ाहमहम ।्
सवहीनपोऽहं िचदाकाशमयोऽहम ॥् ३॥
केवलं तयु पोऽि तयुा तीतोऽि केवलः ।
सदा चतैपोऽि िचदानमयोऽहम ॥् ४॥
केवलाकारपोऽि शुपोऽहं सदा ।
केवलं ानपोऽि केवलं िूयमहम ॥् ५॥
िनिव कपोऽि िनरीहोऽि िनरामयः ।
सदाऽसपोऽि िनिव कारोऽहमयः ॥ ६॥
सदकैरसपोऽि सदा िचाऽिवमहः ।
अपिरिपोऽि खडानपवान ॥् ७॥
सरानपोऽि िचरानमहम ।्
अरारपोऽहमवानसगोचरः ॥ ८॥
आानपोऽहं सानोऽहं सदा ।
आारामपोऽि यमाा सदािशवः ॥ ९॥
आूकाशपोऽि ाोितरसोऽहम ।्
आिदमाहीनोऽि ाकाशसशोऽहम ॥् १०॥
िनशुिचदानसामाऽोऽहमयः ।
िनबुिवशुकैसिदानमहम ॥् १॥
िनशषेपोऽि सवा तीतोऽहं सदा ।
पातीतपोऽि परमाकाशिवमहः ॥ १२॥
भमूानपोऽि भाषाहीनोऽहं सदा ।
सवा िधानपोऽि सवदा िचनोऽहम ॥् १३॥
दहेभाविवहीनोऽि िचाहीनोऽि सवदा ।
िचविृिवहीनोऽहं िचदाकैरसोऽहम ॥् १४॥
सवँयिवहीनोऽहं मपूोऽहमवे िह ।
सवदा पणू पोऽि िनतृोऽहं सदा ॥ १५॥
अहं ॄवै सव ादहं चतैमवे िह ।
अहमवेाहमवेाि भमूाकाशपवान ॥् १६॥
अहमवे महानाा हमवे परारः ।
अहमवदाभािम हमवे शरीरवत ॥् १७॥
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अहं िशवदाभािम यं लोकऽयाौयः ।
अहं कालऽयातीत अहं वदेैपािसतः ॥ १८॥
अहं शाणे िनणत अहं िचे वितः ।
मं नाि िकिा मं पिृथवी च वा ॥ १९॥
मयाितिरं या ताीित िनिन ु ।
अहं ॄाि िसोऽि िनशुोऽहं सदा ॥ २०॥
िनग ुणः केवलााि िनराकारोऽहं सदा ।
केवलं ॄमाऽोऽि जरोऽमरोऽहम ॥् २१॥
यमवे यं भािम यमवे सदाकः ।
यमवेािन ः यमवे परा गितः ॥ २२॥
यमवे यं भ ेयमवे यं रमे ।
यमवे यं ोितः यमवे यं महः ॥ २३॥
ािन यं रंेावे िवलोकये ।
ावे सखुासीनः ामाऽावशषेकः ॥ २४॥
चतैेयं ाेाराे सखु े रम े ।
ािसहंासन े िा ानोऽ िचये ॥ २५॥
िचिूपमाऽं ॄवै सिदानमयम ।्
आनघन एवाहमहं ॄाि केवलम ॥् २६॥
सवदा सव शूोऽहं सवा ानवानहम ।्
िनानपोऽहमााकाशोऽि िनदा ॥ २७॥
अहमवे दाकाशिदािदपवान ।्
आनािन तृोऽि पोऽहमयः ॥ २८॥
एकसािवहीनोऽि िनमुपवान ।्
आकाशादिप सूोऽहमााभाववानहम ॥् २९॥
सवू काशपोऽहं परावरसखुोऽहम ।्
सामाऽपोऽहं शुमोपवान ॥् ३०॥
सानपोऽहं ानानघनोऽहम ।्
िवानमाऽपोऽहं सिदानलणः ॥ ३१॥
ॄमाऽिमदं सव ॄणोऽ िकन ।
तदवेाहं सदानं ॄवैाहं सनातनम ॥् ३२॥
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िमतेिदतेोऽाि िकन ।
िचतैपोऽहमहमवे िशवः परः ॥ ३३॥
अितभावपोऽहमहमवे सखुाकः ।
सािविुवहीनाािं नाि मे सदा ॥ ३४॥
केवलं ॄमाऽादहमाा सनातनः ।
अहमवेािदशषेोऽहमहं शषेोऽहमवे िह ॥ ३५॥
नामपिवमुोऽहमहमानिवमहः ।
इियाभावपोऽहं सव भावपकः ॥ ३६॥
बमिुिवहीनोऽहं शातानिवमहः ।
आिदचतैमाऽोऽहमखडकैरसोऽहम ॥् ३७॥
वानोऽगोचराहं सव ऽ सखुवानहम ।्
सव ऽ पणू पोऽहं भमूानमयोऽहम ॥् ३८॥
सवऽ तिृपोऽहं परामतृरसोऽहम ।्
एकमवेाितीयं सवैाहं न सशंयः ॥ ३९॥
सवशूपोऽहं सकलागमगोचरः ।
मुोऽहं मोपोऽहं िनवा णसखुपवान ॥्४०॥
सिवानमाऽोऽहं साऽानवानहम ।्
तरुीयातीतपोऽहं िनिव कपवान ॥् ४१॥
सवदा जपोऽहं नीरागोऽि िनरनः ।
अहं शुोऽि बुोऽि िनोऽि ूभरुहम ॥् ४२॥
ओाराथ पोऽि िनलमयोऽहम ।्
िचदाकारपोऽि नाहमि न सोऽहम ॥् ४३॥
न िह िकिपोऽि िना पारपवान ।्
िनरंशोऽि िनराभासो न मनो निेयोऽहम ॥् ४४॥
न बिुन  िवकोऽहं न दहेािदऽयोऽहम ।्
न जामपोऽहं न सषुिुपवान ॥् ४५॥
न तापऽयपोऽहं नषेणाऽयवानहम ।्
ौवणं नाि मे िसमे नन ं च िचदािन ॥ ४६॥
सजातीयं न मे िकििजातीयं न मे िचत ।्
गतं च न मे िकि मे भदेऽयं िचत ॥् ४७॥
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असं िह मनोपमसं बिुपकम ।्
अहारमिसीित िनोऽहं शातो जः ॥ ४८॥
दहेऽयमसिि कालऽयमसदा ।
गणुऽयमसिि यं साकः शिुचः ॥ ४९॥
ौतुं सव मसिि वदें सव मसदा ।
शां सव मसिि हं सिचदाकः ॥ ५०॥
मिूत ऽयमसिि सवभतूमसदा ।
सवतमसिि यं भमूा सदािशवः ॥ ५१॥
गुिशमसिि गरुोम मसतः ।
यँयं तदसिि न मां िवि तथािवधम ॥् ५२॥
यिं तदसिि यायं तदसदा ।
यितं तदसिि न मां िवि तथािवधम ॥् ५३॥
सवा ाणानसिि सवा ोगानसिित ।
ं ौतुमसिि ओतं ूोतमसयम ॥् ५४॥
काया काय मसिि नं ूामसयम ।्
ःखाःखमसिि सवा सव मयम ॥् ५५॥
पणूा पणू मसिि धमा धम मसयम ।्
लाभालाभावसिि जयाजयमसयम ॥् ५६॥
शं सव मसिि श सव मसदा ।
पं सव मसिि रसं सव मसयम ॥् ५७॥
गं सव मसिि सवा ानमसयम ।्
असदवे सदा सव मसदवे भवोवम ॥् ५८॥
असदवे गणुं सव साऽमहमवे िह ।
ामं सदा पँयेामं सदासते ॥् ५९॥
अहं ॄाि मोऽयं ँयपापं िवनाशयते ।्
अहं ॄाि मोऽयममं िवनाशयते ॥् ६०॥
अहं ॄाि मोऽयं दहेदोषं िवनाशयते ।्
अहं ॄाि मोऽयं जपापं िवनाशयते ॥् ६१॥
अहं ॄाि मोऽयं मृपुाशं िवनाशयते ।्
अहं ॄाि मोऽयं तैःखं िवनाशयते ॥् ६२॥
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अहं ॄाि मोऽयं भदेबिुं िवनाशयते ।्
अहं ॄाि मोऽयं िचाःखं िवनाशयते ॥् ६३॥
अहं ॄाि मोऽयं बिुािधं िवनाशयते ।्
अहं ॄाि मोऽयं िचबं िवनाशयते ॥् ६४॥
अहं ॄाि मोऽयं सव ाधीिनाशयते ।्
अहं ॄाि मोऽयं सव शोकं िवनाशयते ॥् ६५॥
अहं ॄाि मोऽयं कामादीाशयेणात ।्
अहं ॄाि मोऽयं बोधशिं िवनाशयते ॥् ६६॥
अहं ॄाि मोऽयं िचविृं िवनाशयते ।्
अहं ॄाि मोऽयं सादीिनाशयते ॥् ६७॥
अहं ॄाि मोऽयं कोिटदोषं िवनाशयते ।्
अहं ॄाि मोऽयं सव तं िवनाशयते ॥् ६८॥
अहं ॄाि मोऽयमााान ं िवनाशयते ।्
अहं ॄाि मोऽयमालोकजयूदः ॥ ६९॥
अहं ॄाि मोऽयमूतसखुूदः ।
अहं ॄाि मोऽयमजडं ूयित ॥ ७०॥
अहं ॄाि मोऽयमनाासरुमद नः ।
अहं ॄाि वळोऽयमनाािगरीरते ॥् ७१॥
अहं ॄाि मोऽयमनााासरुारते ।्
अहं ॄाि मोऽयं सवााोियित ॥ ७२॥
अहं ॄाि मोऽयं ानानं ूयित ।
सकोिटमहामं जकोिटशतूदम ॥् ७३॥
सवमामुृ एतं मं समसते ।्
सो मोमवाोित नाऽ सहेमविप ॥ ७४॥
इित ततृीयोायः ॥ ३॥

कुमारः परमेरं पू जीवुिवदहेमुयोः
िितमन ुॄ हूीित । स होवाच परः िशवः ।
िचदााहं परााहं िनग ुणोऽहं परारः ।
आमाऽणे यिे जीवु उते ॥ १॥
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दहेऽयाितिरोऽहं शुचतैमहम ।्
ॄाहिमित याः स जीवनमु उते ॥ २॥
आनघनपोऽि परानघनोऽहम ।्
य दहेािदकं नाि य ॄिेत िनयः ।
परमानपणू यः स जीवु उते ॥ ३॥
य िकिदहं नाि िचाऽणेावितत े ।
चतैमाऽो यािाऽकैपवान ॥् ४॥
सवऽ पणू पाा सवऽाावशषेकः ।
आनरितरः पिरपणू िदाकः ॥ ५॥
शुचतैपाा सवसिवविज तः ।
िनानः ूसाा िचािवविज तः ॥ ६
िकिदिहीनो यः स जीवु उते ।
न मे िचं न मे बिुना हारो न चिेयम ॥् ७॥
न मे दहेः कदािचा न मे ूाणादयः िचत ।्
न मे माया न मे कामो न मे बोधः परोऽहम ॥् ८॥
न मे िकििददं वािप न मे िकििचगत ।्
न मे दोषो न मे िलं न मे चनु  म े मनः ॥ ९॥
न मे ौोऽं न मे नासा न मे िजा न मे करः ।
न मे जाम मे ं न मे कारणमविप ॥ १०॥
न मे तरुीयिमित यः स जीवु उते ।
इदं सव न मे िकिदयं सव न मे िचत ॥् ११॥
न मे कालो न मे दशेो न मे वु न मे मितः ।
न मे ान ं न मे सा न मे दवैं न मेलम ॥् १२॥
न मे तीथ न मे सवेा न मे ान ं न मे पदम ।्
न मे बो न मे ज न मे वां न मे रिवः ॥ १३॥
न मे पुयं न मे पाप ं न मे काय न मे शभुम ।्
न े म े जीव इित ाा न मे िकिगऽयम ॥् १४॥
न मे मोो न मे तैं न मे वदेो न मे िविधः ।
न मऽेिकं न मे रं न मे बोधो न मे रहः ॥ १५॥
न मे गुन  म े िशो न मे हीनो न चािधकः ।
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न मे ॄ न मे िवनु  म े िो न चमाः ॥ १६॥
न मे पृी न मे तोयं न मे वायनु  म े िवयत ।्
न मे विन  म े गोऽं न मे लं न मे भवः ॥ १७॥
न मेाता न मे यें न मे ान ं न मे मनःु ।
न मे शीतं न मे चों न मे तृा न मे धुा ॥ १८॥
न मे िमऽं न मे शऽनु  म े मोहो न मे जयः ।
न मे पवू न मे पा मे चो न मे िदशः ॥ १९॥
न मे वमं वा न मे ौोतमविप ।
न मे गमीषा न मे ातमविप ॥ २०॥
न मे भोमीषा न मेत मविप ।
न मे भोगो न मे रागो न मे यागो न मे लयः ॥ २१॥
न मे मौ न मे शां न मे बो न मे िूयम ।्
न मे मोदः ूमोदो वा न मेलंू न मे कृशम ॥् २२॥
न मे दीघ न मे ॑ं न मे विृन  म े यः ।
अारोपोऽपवादो वा न मे चकंै न मे ब ॥ २३॥
न मेआं न मे मां न मे पिदमविप ।
न मे मासं ं न मे रं न मे मदेो न मे सकृ ् ॥ २४॥
न मे मा न मऽेिवा  न मे धात ु सकम ।्
न मे शंु न मे रं न मे नीलं नमे पथृक ् ॥ २५॥
न मे तापो न मे लाभो मुं गौणं न मे िचत ।्
न मे ॅािन  म े यै न मे गु ं न मे कुलम ॥् २६॥
न मे ां न मे मां न मे हां न मे नयः ।
न मे वृं न मे लािनन  म े शों न मे सखुम ॥् २७॥
न मे ाता न मे ान ं न मे यें न मे यम ।्
न मे तुं नमे मं न मे ं च न मे हम ॥् २८॥
न मे जरा न मे बां न मे यौवनमविप ।
अहं ॄाहं ॄाहं ॄिेत िनयः ॥ २९॥
िचदहं िचदहं चिेत स जीवु उते ।
ॄवैाहं िचदवेाहं परो वाहं न सशंयः ॥ ३०॥
यमवे यं हंसः यमवे यं ितः ।
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यमवे यं पँयेाराे सखुं वसते ॥् ३१॥
ाानं यं भोे जीवु उते ।
यमवेकैवीरोऽम ेयमवे ूभःु तृः ॥ ३२॥
ॄभतूः ूशााा ॄानमयः सखुी ।
पो महामौनी वदैहेी मु एव सः ॥ ३३॥
सवा ा समपाा शुाा हमिुतः ।
एकविज त एकाा सवा ा ामाऽकः ॥ ३४॥
अजाा चामतृााहं यमााहमयः ।
लाा लिलतााहं तूीमाभाववान ॥् ३५॥
आनाा िूयो ाा मोाा बविज तः ।
ॄवैाहं िचदवेाहमवें वािप न िचते ॥ ३६॥
िचाऽणेवै यिेदैहेी मु एव सः ॥३७॥
िनयं च पिर अहं ॄिेत िनयम ।्
आनभिरताो वदैहेी मु एव सः ॥ ३८॥
सवमीित नाीित िनयं  ितित ।
अहं ॄाि नाीित सिदानमाऽकः ॥ ३९॥
िकििचदािच आानं न शृसौ ।
तूीमवे ितू तू सं न िकन ॥ ४०॥
परमाा गणुातीतः सवा ा भतूभावनः ।
कालभदें वभुदें दशेभदें भदेकम ॥् ४१॥
िकिदें न ताि िकिािप न िवते ।
अहं ं तिददं सोऽयं कालाा कालहीनकः ॥ ४२॥
शूाा सूपाा िवाा िवहीनकः ।
दवेाादवेहीनाा मयेाा मयेविज तः ॥ ४३॥
सवऽ जडहीनाा सवषामराकः ।
सवसहीनाा िचाऽोऽीित सवदा ॥ ४४॥
केवलः परमााहं केवलो ानिवमहः ।
सामाऽपाा नाििगयम ॥् ४५॥
जीवेरिेत वाेित वदेशााहं िित ।
इदं चतैमवेिेत अहं चतैिमिप ॥ ४६॥
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इित िनयशूो यो वदैहेी मु एव सः ।
चतैमाऽसिंसः ाारामः सखुासनः ॥ ४७॥
अपिरिपाा अणुलूािदविज तः ।
तयु तयुा  परानो वदैहेी मु एव सः ॥ ४८॥
नामपिवहीनाा परसिंवखुाकः ।
तरुीयातीतपाा शभुाशभुिवविज तः ॥ ४९॥
योगाा योगयुाा बमोिवविज तः ।
गणुागणुिवहीनाा दशेकालािदविज तः ॥ ५०॥
सासािहीनाा िकििि िकन ।
य ूपमानं न ॄाकारमपीह न ॥ ५१॥
पेयोितः पेयरंितः ।
वाचामगोचरानो वानोगोचरः यम ॥् ५२॥
अतीतातीतभावो यो वदैहेी मु एव सः ।
िचवृरेतीतो यिवृवभासकः ॥ ५३॥
सवविृिवहीनाा वदैहेी मु एव सः ।
तिाले िवदहेीित दहेरणविज तः ॥ ५४॥
ईषाऽं तृं चेदा सव समितः ।
पररैबााा परमानिचनः ॥ ५५॥
पररैबााा सववदेागोचरः ।
ॄामतृरसाादो ॄामतृरसायनः ॥ ५६॥
ॄामतृरसासो ॄामतृरसः यम ।्
ॄामतृरस े मो ॄानिशवाच नः ॥ ५७॥
ॄामतृरस े तृो ॄानानभुावकः ।
ॄानिशवानो ॄानरसूभः ॥ ५८॥
ॄानपरं ोितॄ ानिनररः ।
ॄानरसाादो ॄानकुटुकः ॥ ५९॥
ॄानरसाढो ॄानकैिचनः ।
ॄानरसोाहो ॄानरसरः ॥ ६०॥
ॄानजनयै ुो ॄानािन ितः ।
आपिमदं सव मानोऽ कन ॥ ६१॥
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सवमााहमााि परमाा पराकः ।
िनान पाा वदैहेी मु एव सः ॥ ६२॥
पणू पो महानाा ूीताा शाताकः ।
सवा या िमपाा िनम लाा िनराकः ॥ ६३॥
िनिव कारपाा शुाा शापकः ।
शााशापाा नकैािवविज तः ॥ ६४॥
जीवापरमािेत िचासवविज तः ।
मुामुपाा मुामुिवविज तः ॥ ६५॥
बमोपाा बमोिवविज तः ।
तैातैपाा तैातैिवविज तः ॥ ६६॥
सवा सव पाा सवा सव िवविज तः ।
मोदूमोदपाा मोदािदिविनविज तः ॥ ६७॥
सवसहीनाा वदैहेी मु एव सः ।
िनलाा िनम लाा बुाापुषाकः ॥ ६८॥
आनािदिवहीनाा अमतृाामतृाकः ।
कालऽयपाा कालऽयिवविज तः ॥ ६९॥
अिखलाा मयेाा मानाा मानविज तः ।
िनूपाा िनूिनण यः ॥ ७०॥
अहीनभावाा अहीनयभः ।
िवािवािदमयेाा िवािवािदविज तः ॥ ७१॥
िनािनिवहीनाा इहामऽुिवविज तः ।
शमािदषशूाा ममुुुािदविज तः ॥ ७२॥
लूदहेिवहीनाा सूदहेिवविज तः ।
कारणािदिवहीनाा तरुीयािदिवविज तः ॥ ७३॥
अकोशिवहीनाा ूाणकोशिवविज तः ।
मनःकोशिवहीनाा िवानािदिवविज तः ॥ ७४॥
आनकोशहीनाा पकोशिवविज तः ।
िनिव कपाा सिवकिवविज तः ॥ ७५॥
ँयानिुवहीनाा शिविवविज तः ।
सदा समािधशूाा आिदमाविज तः ॥ ७६॥
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ूानवाहीनाा अहािविज तः ।
तमािदहीनाा अयमाेभावकः ॥ ७७॥
ओारवाहीनाा सववािवविज तः ।
अवाऽयहीनाा अराा िचदाकः ॥ ७८॥
आयेािदहीनाा यिििददमाकः ।
भानाभानिवहीनाा वदैहेी मु एव सः ॥ ७९॥
आानमवे वी आानं बोधय कम ।्
माानं यं भु ो भव षडानन ॥ ८०॥
मािन यं तृः माानं यं चर ।
आानमवे मोद वदैहेी मिुको भवेपुिनषत ॥्
इित चतथुऽायः ॥ ४॥

िनदाघो नाम व ै मिुनः पू ऋभ ुं
भगवमाानािववकेमन ुॄ हूीित ।
स होवाच ऋभःु ।
सववाचोऽविधॄ  सविचाविधग ुः ।
सवकारणकाया ा काय कारणविज तः ॥ १॥
सवसरिहतः सव नादमयः िशवः ।
सवविज तिचाऽः सवा नमयः परः ॥ २॥
सवतजेःूकाशाा नादानमयाकः ।
सवा नभुविनम ुः सव ानिवविज तः ॥ ३॥
सवनादकलातीत एष आाहमयः ।
आानािववकेािदभदेाभदेिवविज तः ॥ ४॥
शााशाािदहीनाा नादाितपकः ।
महावााथ तो रो ॄाीितरतः ॥ ५॥
तवशंहीनो वााथ विज तः ।
रारिवहीनो यो नादाितरवे सः ॥ ६॥
अखडकैरसो वाहमानोऽीित विज तः ।
सवा तीतभावाा नादाितरवे सः ॥ ७॥
आिेत शहीनो य आशाथ विज तः ।
सिदानहीनो य एषवैाा सनातनः ॥ ८॥
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स िनदमुशो यो वदेवारैगतः ।
य िकििहना ि िकिदः िकय च ॥ ९॥
य िलं ूपं वा ॄवैाा न सशंयः ।
नाि य शरीरं वा जीवो वा भतूभौितकः ॥ १०॥
नामपािदकं नाि भों वा भोगभु वा ।
साऽसा िितवा िप य नाि रारम ॥् ११॥
गणुं वा िवगणुं वािप सम आा न सशंयः ।
य वां वाचकं वा ौवणं मननं च वा ॥ १२॥
गुिशािदभदें वा दवेलोकाः सरुासरुाः ।
यऽ धममधम वा शुं वाशुमविप ॥ १३॥
यऽ कालमकालं वा िनयः सशंयो न िह ।
यऽ मममं वा िवािवे न िवते ॥ १४॥
िृदशनँयं वा ईषाऽं कलाकम ।्
अनािेत ूसो वा नािेत मनोऽिप वा ॥ १५॥
अनािेत जगािप नाि नाि िनिन ु ।
सव सशूावकाय िववज नात ॥् १६॥
केवलं ॄमाऽाानािेत िनिन ु ।
दहेऽयिवहीनाालऽयिववज नात ॥् १७॥
जीवऽयगणुाभावाापऽयिववज नात ।्
लोकऽयिवहीनावमािेत शासनात ॥् १८॥
िचाभािनीयं दहेाभावारा न च ।
पादाभावाितना ि हाभावािया न च ॥ १९॥
मृनुा ि जनाभावाुभावाखुािदकम ।्
धम नाि शिुचना ि सं नाि भयं न च ॥ २०॥
अरोारणं नाि गुिशािद नािप ।
एकाभावे ितीयं न न ितीय े न चकैता ॥ २१॥
समि चिेिदसं न च सवते ।्
असं यिद भवें न घिटित ॥ २२॥
शभुं यशभुं िवि अशभुाभिमते ।
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भयं यभवं िवि अभयायमापतते ॥् २३॥
बमिप चेोो बाभावे  मोता ।
मरणं यिद चे जाभावे मिृतन  च ॥ २४॥
िमिप भवेाहं ं नो चदेहमवे न ।
इदं यिद तदवेाि तदभािददं न च ॥ २५॥
अीित चेाि तदा नाि चदेि िकन ।
काय चेारणं िकिाया भावे न कारणम ॥् २६॥
तैं यिद तदाऽतैं तैाभावे यं न च ।
ँयं यिद गि ँयाभावे गने न ॥ २७॥
अयिद बिहः समा भावे बिहन  च ।
पणू मि चिेिदपणू ं ूसते ॥ २८॥
तादतेिचाि ं चाहं वा इमे इदम ।्
नाि ािकं से नाि दाा िकं जे ॥ २९॥
पराहमीित रण मनो न िह ।
ॄमाऽं जगिददं ॄमाऽं महम ॥् ३०॥
िचाऽं केवलं चाहं नानािेत िनिन ु ।
इदं ूपं नावे नों नो ितं िचत ॥् ३१॥
िचं ूपिमाना ि नावे सवदा ।
न ूपं न िचािद नाहारो न जीवकः ॥ ३२॥
मायाकाया िदकं नाि माया नाि भयं निह ।
कता  नाि िबया नाि ौवणं मननं निह ॥ ३३॥
समािधितयं नाि मातमृानािद नाि िह ।
अानं चािप नावे िववकंे कदाचन ॥ ३४॥
अनबुचतंु न सऽयमवे न ।
न गा न गया सतेनु  भतूं नादि िह ॥ ३५॥
न भिूमन जलं नािन  न वायनु  च खं िचत ।्
न दवेा न च िदाला न वदेा न गुः िचत ॥् ३६॥
न रं नािकं नालं न मं न िचितम ।्
नातैं तैसं वा सं वा इदं न च ॥ ३७॥
बमोािदकं नाि साऽसा सखुािद वा ।
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जाितना ि गितना ि वण नाि न लौिककम ॥् ३८॥
सव ॄिेत नावे ॄ इिप नाि िह ।
िचिदवेिेत नावे िचदहाषणं न िह ॥ ३९॥
अहं ॄाि नावे िनशुोऽि न िचत ।्
वाचा यते िकिनसा मनतु े िचत ॥् ४०॥
बुा िनिनतु े नाि िचने ायत े निह ।
योगी योगािदकं नाि सदा सव सदा न च ॥ ४१॥
अहोराऽािदकं नाि ानानािदकं निह ।
ॅािरॅािना वे नानािेत िनिन ु॥ ४२॥
वदेशां परुाणं च काय कारणमीरः ।
लोको भतूं जनैं सव िमा न सशंयः ॥ ४३॥
बो मोः सखुं ःखं ान ं िचं सरुासरुाः ।
गौणं मुं परं चाव िमा न सशंयः ॥ ४४॥
वाचा वदित यििःै कते च यत ।्
मनसा िचते यव िमा न सशंयः ॥ ४५॥
बुा िनीयते िकििे िनीयते िचत ।्
शाःै ूपते यऽेणेवै िनरीते ॥ ४६॥
ौोऽाां ौयूत े यदावमवे च ।
नऽें ौोऽं गाऽमवे िमिेत च सिुनितम ॥् ४७॥
इदिमवे िनिदमयिमवे कते ।
महं तिददं सोऽहमावमवे च ॥ ४८॥
याते लोके सव ससमः ।
सवा ासं सव गों सव भोगूभदेकम ॥् ४९॥
सवदोषूभदेा नानािेत िनिन ु ।
मदीयं च दीयं च ममिेत च तविेत च ॥ ५०॥
मं तुं मयेािद तव िवतथं भवते ।्
रको िविुरािद ॄा सृे ु कारणम ॥् ५१॥
सहंारे ि इवें सव िमिेत िनिन ु ।
ान ं जपपो होमः ाायो दवेपजूनम ॥् ५२॥
मं तं च सो गणुदोषिवजृणम ।्
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अःकरणसाव अिवा सवः ॥ ५३॥
अनकेकोिटॄाडं सव िमिेत िनिन ु ।
सव दिेशकवाोियन केनािप िनितम ॥् ५४॥
ँयते जगित यगित वीते ।
वत त े जगित यव िमिेत िनिन ु॥ ५५॥
यने केनारणेों यने केन िविनितम ।्
यने केनािप गिदतं यने केनािप मोिदतम ॥् ५६॥
यने केनािप यं यने केनािप यृतम ।्
यऽ यऽ शभुं कम  यऽ यऽ च ृतम ॥् ५७॥
यरोिष सने सव िमिेत िनिन ु ।
मवे परमाािस मवे परमो गुः ॥ ५८॥
मवेाकाशपोऽिस सािहीनोऽिस सवदा ।
मवे सवभावोऽिस ं ॄािस न सशंयः ॥ ५९॥
कालहीनोऽिस कालोऽिस सदा ॄािस िचनः ।
सवतः पोऽिस चतैघनवानिस ॥ ६०॥
सोऽिस िसोऽिस सनातनोऽिस

मुोऽिस मोोऽिस मदुामतृोऽिस ।
दवेोऽिस शाोऽिस िनरामयोऽिस

ॄािस पणूऽिस परारोऽिस ॥ ६१॥
समोऽिस सािप सनातनोऽिस

सािदवाःै ूितबोिधतोऽिस ।
सवा हीनोऽिस सदा ितोऽिस

ॄेिािदिवभािवतोऽिस ॥ ६२॥
सवू पॅमविज तोऽिस

सवष ु भतूषे ु च भािसतोऽिस ।
सवऽ सिवविज तोऽिस

सवा गमााथ िवभािवतोऽिस ॥ ६३॥
सवऽ सोषसखुासनोऽिस

सवऽ गािदिवविज तोऽिस ।
सवऽ लािदिवविज तोऽिस

ातोऽिस िवािदसरुरैजॐम ॥् ६४॥
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िचदाकारपोऽिस िचाऽोऽिस िनरशः ।
आवे ितोऽिस ं सव शूोऽिस िनग ुणः ॥ ६५॥
आनोऽिस परोऽिस मके एवाितीयकः ।
िचनानपोऽिस पिरपणू पकः ॥ ६६॥
सदिस मिस ोऽिस सोऽिस जानािस वीिस ।
सिदानपोऽिस वासदुवेोऽिस व ै ूभःु ॥ ६७॥
अमतृोऽिस िवभुािस चलो चलो िस ।
सवऽिस सवहीनोऽिस शााशािवविज तः ॥ ६८॥
सामाऽूकाशोऽिस सासामाको िस ।
िनिसिपोऽिस सविसििवविज तः ॥ ६९॥
ईषाऽिवशूोऽिस अणमुाऽिवविज तः ।
अिविज तोऽिस ं नािािदिवविज तः ॥ ७०॥
ललणहीनोऽिस िनिव कारो िनरामयः ।
सवनादारोऽिस ं कलाकाािवविज तः ॥ ७१॥
ॄिवीशहीनोऽिस पं ूपँयिस ।
पावशषेोऽिस ानाौ िनमिस ॥ ७२॥
ाराेमवेािस याविवविज तः ।
िशपणू पोऽिस ािि पँयिस ॥ ७३॥
पा चलिस पणे जृिस ।
पादनोऽिस हमवेािस िनिन ु॥ ७४॥
इदं ूपं यििगित िवते ।
ँयपं च मपू ं सव शशिवषाणवत ॥् ७५॥
भिूमरापोऽनलो वायःु खं मनो बिुरवे च ।
अहार तजे लोकं भवुनमडलम ॥् ७६॥
नाशो ज च सं च पुयपापजयािदकम ।्
रागः कामः बोधलोभौ ानं यें गणुं परम ॥् ७७॥
गुिशोपदशेािदरािदरं शमं शभुम ।्
भतूं भं वत मान ं लं लणमयम ॥् ७८॥
शमो िवचारः सोषो भोृभोािदपकम ।्
यमाायोगं च गमनागमनाकम ॥् ७९॥
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आिदमारं च मां ां हिरः िशवः ।
इियािण मनवै अवािऽतयं तथा ॥ ८०॥
चतिुवशिततं च साधनानां चतुयम ।्
सजातीयं िवजातीयं लोका भरूादयः बमात ॥् ८१॥
सववणा ौमाचारं मतािदसहम ।्
िवािवािदपं च सववदें जडाजडम ॥् ८२॥
बमोिवभागं च ानिवानपकम ।्
बोधाबोधपं वा तैातैािदभाषणम ॥् ८३॥
सववदेािसां सव शााथ िनण यम ।्
अनकेजीवसावमकेजीवािदिनण यम ॥् ८४॥
यायित िचने यते िचत ।्
बुा िनीयते युणा संणोित यत ॥् ८५॥
याचा ाकरोित यदाचाय भाषणम ।्
यरिेयभैा ं यीमासंत े पथृक ् ॥ ८६॥
यायने िनणतं महिवदपारगःै ।
िशवः रित लोकाै िवःु पाित जगयम ॥् ८७॥
ॄा सजृित लोकाै एवमािदिबयािदकम ।्
यदि परुाणषे ु यदेषे ु िनण यम ॥् ८८॥
सवपिनषदां भावं सव शशिवषाणवत ।्
दहेोऽहिमित सं तदःकरणं तृम ॥् ८९॥
दहेोऽहिमित सो महसंार उते ।
दहेोऽहिमित सिमित चोते ॥ ९०॥
दहेोऽहिमित सःुखिमित चोते ।
दहेोऽहिमित यानं तदवे नरकं तृम ॥् ९१॥
दहेोऽहिमित सो जगविमतीय त े ।
दहेोऽहिमित सो दयमिरीिरितः ॥ ९२॥
दहेोऽहिमित यानं तदवेाानमुते ।
दहेोऽहिमित यानं तदसावमवे च ॥ ९३॥
दहेोऽहिमित या बिुः सा चािविेत भयते ।
दहेोऽहिमित यानं तदवे तैमुते ॥ ९४॥
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दहेोऽहिमित सः सजीवः स एव िह ।
दहेोऽहिमित यानं पिरििमतीिरतम ॥् ९५॥
दहेोऽहिमित सो महापापिमित ुटम ।्
दहेोऽहिमित या बिुृा दोषामयः िकल ॥ ९६॥
यििदिप सापऽयिमतीिरतम ।्
कामं बोधं बनं सव ःखं

िवं दोषं कालनानापम ।्
यिदें सव सजालं

तिदें मानसं सोम िवि ॥ ९७॥
मन एव जगव मन एव महािरपःु ।
मन एव िह ससंारो मन एव जगयम ॥् ९८॥
मन एव महःुखं मन एव जरािदकम ।्
मन एव िह काल मन एव मलं तथा ॥ ९९॥
मन एव िह सो मन एव िह जीवकः ।
मन एव िह िचं च मनोऽहार एव च ॥ १००॥
मन एव महं मनोऽःकरणं च तत ।्
मन एव िह भिूम मन एव िह तोयकम ॥् १०१॥
मन एव िह तजे मन एव महान ।्
मन एव िह चाकाशं मन एव िह शकम ॥् १०२॥
श पं रसं गं कोशाः प मनोभवाः ।
जामसषुुािद मनोमयिरतीिरतम ॥् १०३॥
िदाला वसवो िा आिदा मनोमयाः ।
ँयं जडं जातमान ं मानसंतृम ॥् १०४॥
समवे यििाीित िनिन ु ।
नाि नाि जगव गुिशािदकं नहीपुिनषत ॥् १०५॥
इित पमोऽायः ॥ ५॥

ऋभःु ॥ सव सियं िवि सव सियं ततम ।्
सिदानमतैं सिदानमयम ॥् १॥
सिदानमाऽं िह सिदानमकम ।्
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सिदानपोऽहं सिदानमवे खम ॥् २॥
सिदानमवे ं सिदानकोऽहम ।्
मनोबिुरहारिचसातका अमी ॥ ३॥
न ं नाहं न चाा सव ॄवै केवलम ।्
न वां न पदं वदें नारं न जडं िचत ॥् ४॥
न मं नािद नां वा न सं न िनबजम ।्
न ःखं न सखुं भावं न माया ूकृितथा ॥ ५॥
न दहंे न मखुं याणं न िजा न च तानी ।
न दोौ ललाटं च िनासोास एव च ॥ ६॥
न देमि मासं ं च न रं न च मऽूकम ।्
न रं नािकं नां नोदरं न िकरीटकम ॥् ७॥
न हपादचलनं न शां न च शासनम ।्
न वेा वदेन ं वें न जामसुयः ॥ ८॥
तयुा तीतं न मे िकिव सियं ततम ।्
नाािकं नािधभतूं नािधदवैं न माियकम ॥् ९॥
न िवतजैसः ूाो िवरा ऽाकेरः ।
न गमागमचेा च न नं न ूयोजनम ॥् १०॥
ां मां न ं वा मेामेकं तथा ।
न पीन ं न कृशं ेदं न कालं दशेभाषणम ॥् ११॥
न सव न भयं तैं न वृतणृपव ताः ।
न ानं योगसिंसिन  ॄव ैँ यऽकम ॥् १२॥
न पी न मगृो नाी न लोभो मोह एव च ।
न मदो न च माय कामबोधादयथा ॥ १३॥
न ीशिूिबडालािद भभोािदकं च यत ।्
न ूौढहीनो नािं न वाता वसरोऽित िह ॥ १४॥
न लौिकको न लोको वा न ापारो न मढूता ।
न भोा भोजनं भों न पाऽं पानपयेकम ॥् १५॥
न शऽिुमऽपऽुािदन  माता न िपता सा ।
न ज न मिृतवृ िन  दहेोऽहिमित ॅमः ॥ १६॥
न शूं नािप चाशूं नाःकरणससंिृतः ।
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न रािऽन  िदवा नं न ॄा न हिरः िशवः ॥ १७॥
न वारपमासािद वरं न च चलम ।्
न ॄलोको वकुैठो न कैलासो न चाकः ॥ १८॥
न ग न च दवेेो नािलोको न चािकः ।
न यमो यमलोको वा न लोका लोकपालकाः ॥ १९॥
न भभू ुवःलैों न पातालं न भतूलम ।्
नािवा न च िवा च न माया ूकृितज डा ॥ २०॥
न िरं िणकं नाशं न गितन  च धावनम ।्
न ातं न मे ानं न मो न जपः िचत ॥् २१॥
न पदाथा  न पजूाह नािभषकेो न चाच नम ।्
न पुं न फलं पऽं गपुािदधपूकम ॥् २२॥
न ोऽं न नमारो न ूदिणमविप ।
न ूाथ ना पथृावो न हिवना िवनम ॥् २३॥
न होमो न च कमा िण न वा ं सभुाषणम ।्
न गायऽी न वा सिन  मनं न ःिितः ॥ २४॥
न राशा न ाा न चाडालो न पौसः ।
न ःसहं रालापं न िकरातो न कैतवम ॥् २५॥
न पपातं न पं वा न िवभषूणतरौ ।
न च दो दािको वा न हीनो नािधको नरः ॥ २६॥
नकंै यं ऽयं तयु न महं न चाता ।
न पणू न पिरिं न काशी न ोतं तपः ॥ २७॥
न गोऽं न कुलं सऽूं न िवभुं न शूता ।
न ी न योिषो वृा न का न िवततुा ॥ २८॥
न सतूकं न जातं वा नाम ुखसिुवॅमः ।
न महावामैं वा नािणमािदिवभतूयः ॥ २९॥
सवचतैमाऽावदोषः सदा न िह ।
सव साऽपािदानमाऽकम ॥् ३०॥
ॄवै सव नाोऽि तदहं तदहं तथा ।
तदवेाहं तदवेाहं ॄवैाहं सनातनम ॥् ३१॥
ॄवैाहं न ससंारी ॄवैाहं न मे मनः ।
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ॄवैाहं न मे बिुॄ वैाहं न चिेयः ॥ ३२॥
ॄवैाहं न दहेोऽहं ॄवैाहं न गोचरः ।
ॄवैाहं न जीवोऽहं ॄवैाहं न भदेभःू ॥ ३३॥
ॄवैाहं जडो नाहमहं ॄ न मे मिृतः ।
ॄवैाहं न च ूाणो ॄवैाहं परारः ॥ ३४॥
इदं ॄ परं ॄ सं ॄ ूभिुह सः ।
कालो ॄ कला ॄ सखुं ॄ यभम ॥् ३५॥
एकं ॄ यं ॄ मोहो ॄ शमािदकम ।्
दोषो ॄ गणुो ॄ दमः शां िवभःु ूभःु ॥ ३६॥
लोको ॄ गुॄ  िशो ॄ सदािशवः ।
पवू ॄ परं ॄ शुं ॄ शभुाशभुम ॥् ३७॥
जीव एव सदा ॄ सिदानमहम ।्
सव ॄमयं ूों सव ॄमयं जगत ॥् ३८॥
यं ॄ न सहेः ाद िकन ।
सवमावै शुाा सव िचाऽमयम ॥् ३९॥
िनिनम लपाा ानोऽ िकन ।
अणमुाऽलसिूपमणमुाऽिमदं जगत ॥् ४०॥
अणमुाऽं शरीरं वा णमुाऽमसकम ।्
अणमुाऽमिचं वा िचं वा णमुाऽकम ॥् ४१॥
ॄवै सव िचाऽं ॄमाऽं जगयम ।्
आनं परमानमिि िकन ॥ ४२॥
चतैमाऽमोारं ॄवै सकलं यम ।्
अहमवे जगवमहमवे परं पदम ॥् ४३॥
अहमवे गणुातीत अहमवे परारः ।
अहमवे परं ॄ अहमवे गरुोग ुः ॥ ४४॥
अहमवेािखलाधार अहमवे सखुाखुम ।्
आनोऽगाि आनोऽखुं न च ॥ ४५॥
आनोऽा गितना ि सवमामयं जगत ।्
आनोऽिह ािप आनोऽणृं निह ॥ ४६॥
आनोऽषुं नाि सवमामयं जगत ।्
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ॄमाऽिमदं सव ॄमाऽमस िह ॥ ४७॥
ॄमाऽं ौतुं सव यं ॄवै केवलम ।्
ॄमाऽं वतृं सव ॄमाऽं रसं सखुम ॥् ४८॥
ॄमाऽं िचदाकाशं सिदानमयम ।्
ॄणोऽतराि ॄणोऽग च ॥ ४९॥
ॄणोऽदह नाि ॄणोऽलं निह ।
ॄणोऽणृं नाि ॄणोऽदं निह ॥ ५०॥
ॄणोऽुना ि ॄणोऽमसपःु ।
ॄणोऽ चाहा देे निह िचत ॥् ५१॥
यं ॄाकं िवि ाद िकन ।
यििँयते लोके यििाते जनःै ॥ ५२॥
यििुते ािप तवमसदवे िह ।
कतृ भदें िबयाभदें गणुभदें रसािदकम ॥्५३॥
िलभदेिमदं सव मसदवे सदा सखुम ।्
कालभदें दशेभदें वभुदें जयाजयम ॥् ५४॥
यदें च तवमसदवे िह केवलम ।्
असदःकरणकमसदवेिेयािदकम ॥् ५५॥
असाणािदकं सव सातमसदाकम ।्
असं पकोशामसं प दवेताः ॥ ५६॥
असं षिकारािद असमिरवग कम ।्
असं षडृतुवै असं षससथा ॥ ५७॥
सिदानमाऽोऽहमनुिमदं जगत ।्
आवैाहं परं सं नााः ससंारयः ॥ ५८॥
समानपोऽहं िचनानिवमहः ।
अहमवे परान अहमवे परारः ॥ ५९॥
ानाकारिमदं सव ानानोऽहमयः ।
सवू काशपोऽहं सवा भावपकम ॥् ६०॥
अहमवे सदा भामीवें पं कुतोऽसत ।्
िमवें परं ॄ िचयानपवान ॥् ६१॥
िचदाकारं िचदाकाशं िचदवे परमं सखुम ।्
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आवैाहमसाहं कूटोऽहं गुः परः ॥ ६२॥
सिदानमाऽोऽहमनुिमदं जगत ।्
कालो नाि जगाि मायाूकृितरवे न ॥ ६३॥
अहमवे हिरः साादहमवे सदािशवः ।
शुचतैभावोऽहं शुसानभुावनः ॥ ६४॥
अयानमाऽोऽहं िचनकैरसोऽहम ।्
सव ॄवै सततं सव ॄवै केवलम ॥् ६५॥
सव ॄवै सततं सव ॄवै चतेनम ।्
सवा या िमपोऽहं सव सािलणः ॥ ६६॥
परमाा परं ोितः परं धाम परा गितः ।
सववदेासारोऽहं सव शासिुनितः ॥ ६७॥
योगानपोऽहं मुानमहोदयः ।
सवानूकाशोऽि मुिवानिवमहः ॥ ६८॥
तयुा तयु ू काशोऽि तयुा तयुा िदविज तः ।
िचद॒ोऽन स्ोऽहं वासदुवोऽजररोऽमरः ॥ ६९॥
अहं ॄ िचदाकाशं िनं ॄ िनरनम ।्
शुं बुं सदामुमनामकमपकम ॥् ७०॥
सिदानपोऽहमनुिमदं जगत ।्
सासं जगाि सकलनािदकम ॥् ७१॥
िनानमयं ॄ केवलं सव दा यम ।्
अनमयं शामकेपमनामयम ॥् ७२॥
मोऽदि चिेा यथा ममरीिचका ।
वाकुमारवचन े भीितदेि िकन ॥ ७३॥
शशेण नागेो मतृेगदि तत ।्
मगृतृाजलं पीा तृदेिदं जगत ॥् ७४॥
नरेण नेिदिदमवे िह ।
गवनगरे से जगवित सवदा ॥ ७५॥
गगन े नीिलमासे जगं भिवित ।
शिुकारजतं सं भषूणं चेगवते ॥् ७६॥
रसुपण देरो भवत ु ससंिृतः ।
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जातपणे बाणने ालाौ नािशते जगत ॥् ७७॥
िवाटां पायसामि चेगवः ।
राने काने पाकिसौ जगवते ॥् ७८॥
सः कुमािरकपःै पाके िसे जगवते ।्
िचऽदीपैमसो नाशदेिदं जगत ॥् ७९॥
मासावू मतृो म ागतेगवते ् ।
तबं ीरपं चेिचिं जगवते ॥् ८०॥
गोनावं ीरं पनुरारोपणे जगत ।्
भरूजोऽौ समु े जगवत ु सव दा ॥ ८१॥
कूम रोा गजे बे जगदु मदोटे ।
नालतनुा मेािलतेगवते ॥् ८२॥
तरमालया िसबु देिदं जगत ।्
अरेधेलनं जगवत ु सव दा ॥ ८३॥
ालाविः शीतलदेिपिमदं जगत ।्
ालािमडले पविृेगदिदम ॥् ८४॥
महलेैनीलं वा सविेददं जगत ।्
मेराग पा े ितदेिदं जगत ॥् ८५॥
िनिगरेृेसनूमुं चलवदिदम ।्
मशकेन हते िसहंे जगं तदा ु त े ॥ ८६॥
अणकुोटरिवीण ऽलैों चेगवते ।्
तणृानल िनेिणकं तगवते ॥् ८७॥
ं च युजागरे चेगवः ।
नदीवगेो िनलेेनापीदं भवेगत ॥् ८८॥
िुधतािभिेिमषं कितं भवते ।्
जाै रिवषयः सुातेगदा ॥ ८९॥
नप ुसंककुमार ीसखुं चेवगत ।्
िनिम तः शशेण रथेगदि तत ॥् ९०॥
सोजाता त ु या का भोगयोया भवेगत ।्
वा गभा तौं ाता चदेिदं जगत ॥् ९१॥
काको वा हंसवेगवत ु िनलम ।्
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महाखरो वा िसहंने युत े चेगिितः ॥ ९२॥
महाखरो गजगितं गतेगदु तत ।्
सणू चसयू ेगात ुयं जडम ॥् ९३॥
चसयूा िदकौ ा राेँयते जगत ।्
भृबीजसमुविृेगदु सत ॥् ९४॥
दिरिो धिनकानां च सखुं भेु तदा जगत ।्
शनुा वीयण िसहं ु िजतो यिद जगदा ॥ ९५॥
ािननो दयं मढूैा तं चेनं तदा ।
ानने सागरे पीत े िनःशषेणे मनो भवते ॥् ९६॥
शुाकाशो मनुषे ु पिततेदा जगत ।्
भमूौ वा पिततं ोम ोमपुं सगुकम ॥् ९७॥
शुाकाशे वन े जात े चिलते त ु तदा जगत ।्
केवले दप ण े नाि ूितिबं तदा जगत ॥् ९८॥
अजकुौ जगाि ाकुौ जगिह ।
सवथा भदेकलनं तैातैं न िवते ॥ ९९॥
मायाकाय िमदं भदेमि चेभावनम ।्
दहेोऽहिमित ःखं चेाहिमित िनयः ॥ १००॥
दयमिरिे िछते ॄचबकम ।्
सशंय े समन ुू ा े ॄिनयमाौयते ॥् १०१॥
अनापचोरदेार रणम ।्
िनानमयं ॄ केवलं सव दा यम ॥् १०२॥
एवमािदसुाःै सािधतं ॄमाऽकम ।्
ॄवै सवभवनं भवुन ं नाम सज ॥ १०३॥
अहं ॄिेत िनि अहावं पिरज ।
सवमवे लयं याित सुहपुवत ॥् १०४॥
न दहेो न च कमा िण सव ॄवै केवलम ।्
न भतूं न च काय च न चावाचतुयम ॥् १०५॥
लणाऽयिवान ं सव ॄवै केवलम ।्
सवापारमुृ हं ॄिेत भावय ॥ १०६॥
अहं ॄ न सहेो हं ॄ िचदाकम ।्
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सिदानमाऽोऽहिमित िनि तज ॥ १०७॥
शारीयं महाशां न दयें य किचत ।्
नािकाय कृताय वृ ाय रान े॥ १०८॥
गुभििवशुाःकरणाय महान े ।
सरी दातं मासं षामासवरम ॥् १०९॥
सवपिनषदासं रत सादरम ।्
तजेोिबपिनषदमसेवदा मदुा ॥ ११०॥
सकृदासमाऽणे ॄवै भवित यम ।्
ॄवै भवित यिमपुिनषत ॥्
ॐ सह नाववत ु ॥ सह नौ भनुु ॥
सह वीय करवावहै ॥
तजेिनावधीतमु मा िविषावहै ॥
इित तजेोिबपिनषमाा ॥
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