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Ailagita from Shrimadbhagavatam

શ્રીમદ્ભાગવતા તગર્તા અૈલગીતા

શ્રીભગવાનવુાચ ।
મ લક્ષણ મમં કાયં લ વા મદ્ધમર્ આ સ્થતઃ ।
આન દં પરમાત્માનમાત્મસં્થ સમપુૈ ત મામ્॥ ૧॥
ગુણમ યા વયાે યા િવમુક્તાે જ્ઞાનિનષ્ઠયા ।
ગુણષેુ માયામાત્રષેુ દૃ યમાને વવ તુતઃ ।
વતર્માનાેઽિપ ન પુમાન્ યજુ્યતેઽવ તુ ભગુર્ણૈઃ॥ ૨॥
સઙ્ગં ન કુયાર્દસતાં શશ્નાેદર પાં ક્વ ચત્ ।
તસ્યાનુગ તમસ્ય ધે પતત્ય ધાનુગા ધવત્॥ ૩॥
અૈલઃ સમ્રાિડમાં ગાથામગાયત હચ્છ્ર વાઃ ।
ઉવર્શીિવરહાન્મુહ્યન્ િનિવ ણઃ શાેકસયંમે॥ ૪॥
ત્ય વાઽઽત્માનં વ્રજ તી ં તાં નગ્ ઉન્મત્તવ પઃ ।
િવલપન્ન વગા યે ઘાેરે તષે્ઠ ત િવક્લવઃ॥ ૫॥
કામાન પ્તાેઽનજુુષન્ લકાન્ વષર્યા મનીઃ ।
ન વેદ યા તીનાર્યા તી વર્ યાકૃષ્ટચેતનઃ॥ ૬॥
અૈલ ઉવાચ ।
અહાે મે માેહિવ તારઃ કામક મલચેતસઃ ।
દેવ્યા ગ્ હીતક ઠસ્ય નાયુઃ ખ ડા ઇમે તાઃ॥ ૭॥
નાહં વેદા ભિનમુર્ક્તઃ સયૂા વા યુિદતાેઽમુયા ।
મુ ષતાે વષર્પૂગાનાં બતાહાિન ગતા યુત॥ ૮॥
અહાે મે આત્મસ માેહાે યનેાત્મા યાે ષતાં કૃતઃ ।
ક્ર ડા ગશ્ચક્રવત નરદેવ શખામ ણઃ॥ ૯॥
સપિરચ્છદમાત્માનં િહ વા ણ મવેશ્વરમ્ ।
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યા તી ં સ્ત્રયં ચા વગમં નગ્ ઉન્મત્તવદુ્રદન્॥ ૧૦॥
કુત તસ્યાનુભાવઃ સ્યાત્તજે ઈશ વમવે વા ।
યાેઽ વગચ્છં સ્ત્રયં યા તી ં ખરવ પાદતાિડતઃ॥ ૧૧॥
િક િવદ્યયા િક તપસા િક ત્યાગને શ્રુતને વા ।
િક િવિવક્તને માનૈને સ્ત્રી ભયર્સ્ય મનાે હૃતમ્॥ ૧૨॥
વાથર્સ્યાકાેિવદં િધઙ્માં મખૂ પ ડતમાિનનમ્ ।
યાેઽહમીશ્વરતાં પ્રા ય સ્ત્રી ભગાખરવ જતઃ॥ ૧૩॥
સવેતાે વષર્પૂગાન્ મે ઉવર્ યા અધરાસવમ્ ।
ન યત્યાત્મભૂઃ કામાે વિહ્નરાહુ ત ભયર્થા॥ ૧૪॥
પુંશ્ચલ્યાપહૃતં ચત્તં કાે વ યાે માે ચતું પ્રભુઃ ।
આત્મારામેશ્વર તે ભગવ તમધાેક્ષજમ્॥ ૧૫॥
બાેિધતસ્યાિપ દેવ્યા મે સકૂ્તવાક્યને દુમર્તેઃ ।
મનાે ગતાે મહામાેહાે નાપયાત્ય જતાત્મનઃ॥ ૧૬॥
િકમેતયા નાપેકૃતં ર વા વા સપર્ચેતસઃ ।
ર જુ વ પાિવદુષાે યાેઽહં યદ જતે દ્રયઃ॥ ૧૭॥
ક્વાયં મલીમસઃ કાયાે દાૈગર્ યાદ્યાત્મકાેઽશુ ચઃ ।
ક્વ ગુણાઃ સાૈમનસ્યાદ્યા હ્ય યાસાેઽિવદ્યયા કૃતઃ॥ ૧૮॥
િપત્રાેઃ િક વં નુ ભાયાર્યાઃ વા મનાેઽગ્ ેઃ શ્વગ્ ધ્રયાેઃ ।
િકમાત્મનઃ િક સહૃુદા મ ત યાે નાવસીયતે॥ ૧૯॥
ત મન્ કલવેરેઽમે યે તુચ્છિનષે્ઠ િવષ જતે ।
અહાે સભુદં્ર સનુસં સુ મતં ચ મખંુ સ્ત્રયાઃ॥ ૨૦॥
વઙ્માંસ િધર નાયુમેદાેમ સ્થસહંતાૈ ।
િવ મતૂ્રપૂયે રમતાં કૃમીણાં િકયદ તરમ્॥ ૨૧॥
અથાિપ નાપેસ જેત સ્ત્રીષુ સૈ્ત્રણષેુ ચાથર્િવત્ ।
િવષયે દ્રયસયંાેગાન્મનઃ ય ત ના યથા॥ ૨૨॥
અદષૃ્ટાદશ્રુતાદ્ભાવાન્ન ભાવ ઉપ યતે ।
અસ પ્રયુ જતઃ પ્રાણાન્ શા ય ત ત મતં મનઃ॥ ૨૩॥
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ત મા સઙ્ગાે ન કતર્વ્યઃ સ્ત્રીષુ સૈ્ત્રણષેુ ચે દ્રયૈઃ ।
િવદુષાં ચા યિવસ્ર ધઃ ષડ્વગર્ઃ િકમુ માદશૃામ્॥ ૨૪॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અેવં પ્રગાયન્ પદેવદેવઃ
સ ઉવર્શીલાેકમથાે િવહાય ।

આત્માનમાત્મ યવગ ય માં વૈ
ઉપારમજ્જ્ઞાનિવધૂતમાેહઃ॥ ૨૫॥

તતાે દુઃસઙ્ગમુ જ્ય સ સુ સ જેત બુ દ્ધમાન્ ।
સ ત અેતસ્ય છ દ ત મનાવે્યાસઙ્ગમુ ક્ત ભઃ॥ ૨૬॥
સ તાેઽનપેક્ષા મ ચ્ચત્તાઃ પ્રશા તાઃ સમદ શનઃ ।
િનમર્મા િનરહઙ્કારા િનદ્વર્ દ્વા િન પિરગ્રહાઃ॥ ૨૭॥
તષેુ િનતં્ય મહાભાગ મહાભાગષેુ મ કથાઃ ।
સ ભવ ત િહ તા ણાં જુષતાં પ્રપનુ ત્યઘમ્॥ ૨૮॥
તા યે શ ◌ૃ વ ત ગાય ત હ્યનુમાેદ ત ચાદતૃાઃ ।
મ પરાઃ શ્રદ્દધાનાશ્ચ ભ ક્ત િવ દ ત તે મિય॥ ૨૯॥
ભ ક્ત લ ધવતઃ સાધાેઃ િકમ યદવ શ યતે ।
મ યન તગુણે બ્રહ્મ યાન દાનુભવાત્મિન॥ ૩૦॥
યથાપેશ્રયમાણસ્ય ભગવ તં િવભાવસમુ્ ।
શીતં ભયં તમાેઽ યે ત સાધનૂ્ સસંવેત તથા॥ ૩૧॥
િનમ જ્યાને્મ જતાં ઘાેરે ભવા ધાૈ પરમાયણમ્ ।
સ તાે બ્રહ્મિવદઃ શા તા નાૈદૃર્ઢેવા સુ મ જતામ્॥ ૩૨॥
અન્નં િહ પ્રા ણનાં પ્રાણઆતાર્નાં શરણં વહમ્ ।
ધમા િવત્તં ણાં પ્રેત્ય સ તાેઽવાર્ ગ્બ યતાેઽરણમ્॥ ૩૩॥
સ તાે િદશ ત ચક્ષૂં ષ બિહરકર્ઃ સમુ થતઃ ।
દેવતા બા ધવાઃ સ તઃ સ તઆત્માહમવે ચ॥ ૩૪॥
વૈતસને તતાેઽ યવેમવુર્ યા લાેકિન હઃ ।
મુક્તસઙ્ગાે મહીમેતામાત્મારામશ્ચચાર હ॥ ૩૫॥
॥ ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે
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ષ દ્વશાેઽ યાયા તગર્તં અૈલગીતા સમાપ્તા॥ ૧૧.૨૬॥
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