
Brahma Gita of Yoga Vasishtha

ॄगीता योगवािसाग ता

Document Information

Text title : Brahma Gita (in Yoga Vasishtha)

File name : brahmagItAyogavAsiShTha.itx

Category : gItA, giitaa

Location : doc_giitaa

Author : unknown

Transliterated by : Sunder Hattangadi

Proofread by : Sunder Hattangadi

Latest update : Nov. 13, 2010

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

November 22, 2022

sanskritdocuments.org



Brahma Gita of Yoga Vasishtha

ॄगीता योगवािसाग ता

Yoga Vasishtha - MokSha-Nirvana Uttarardha Brahmagita - Chs. 173-186

॥ योगवािसाग ता ॄगीता ॥
सग -बमा नाम ोकसा
१ - १७३ परमाथपदशेः ३४
२ - १७४ िनवा णोपदशेः ३०
३ - १७५ अतैयिुः ७९
४ - १७६ ॄाडोपाानम ् २५
५ - १७७ सवणनम ् ४४
६ - १७८ ऐवोपाानम ् ६४
७ - १७९ ॄमयूितपादनम ् २२
८ - १८० तापसोपाानम ् ४१
९ - १८१ गौया ौमवण नम ् ३९
१० - १८२ सदीपेर ५३
११ - १८३ ीपसाकवण नम ् ७०
१३ - १८५ कुदूबोधः २७
१४ - १८६ सव खिदं ॄिेत- ९०

ूितपादनयोगोपदशेः ६१८
॥ अथ ूारते योगवािसाग ता ॄगीता ॥
ौीराम उवाच ।
सवा नभुवप तथा सवा नोऽयम ।्
अनात दहेऽेिप िकमहंमहः ॥ १॥
िचतः पाषाणकां ािदष ु कथं भवते ।्
इदं पाषाणकाािद कथं नाि वा कथम ॥् २॥
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ॄगीता योगवािसाग ता

विस उवाच ।
शरीिरणो यथा हे हतायां यथामहः ।
सवा नथा दहेे दहेतायां तथामहः ॥ ३॥
पादप यथा पऽे पऽतायां यथामहः ।
सवा नथा वृ े वृतायां तथामहः ॥ ४॥
आकाश यथा शूे शूतायां यथामहः ।
सवा नथा िे ितायां तथामहः॥ ५॥
ोिचतः परुे पतायां यथामहः ।
सवा नथा जामदादौ तथामहः ॥ ६॥
यथागेे षवाया दौ स तथामहः ।
तथा सवा नोऽगेपरुतायां तथामहः ॥ ७॥
शरीर यथा केशनखािदष ु यथामहः ।
सवा नथा काषदादौ तथामहः ॥ ८॥
िचत एव यथा े भवेाोपलािदता ।
िचदाकाश सगा दौ तथवैावयवािदता ॥ ९॥
चतेनाचतेनाकंै पुष यथा वपःु ।
नखकेशजलाकाशधममाकारभासरुम ॥् १०॥
चतेनाचतेनाकंै तथा सवा नो वपःु ।
जमं ावरमयं िक ु िनमनाकृित ॥ ११॥
यथाितं शातीदं सानवतो जगत ।्
े पिरातयु था ाथ संॅ मः ॥ १२॥
िचाऽाकाशमवेदें न िाि न ँयता ।
इित मौनमलं ियु ा ूबुता ॥ १३॥
ककोिटसहॐािण सगा  आयाि याि च ।
त एवाे च िचोि जलावता  इवाण व े ॥ १४॥
करोौ यथोा दौ नाना कचकचं वपःु ।
िचरोित तथा साः सगा ातेन े िनज े ॥ १५॥
यथाितिमदं िवं ॄवैानामयं सदा ।
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ॄगीता योगवािसाग ता

तं ूतजनतािनयात े ॥ १६॥
नाहं तरः सिललमहिमवे यिुतः ।
बुं यने तरेण कुत तरता ॥ १७॥
ॄणोऽ तरिमवाभान ं यततः ।
तरातरे ॄाौ शी िितं गत े ॥ १८॥
िचोोऽजतो पं ववदेनम ।्
तिददं िह मनो राम ॄेुः िपतामहः ॥ १९॥
एवमाः ूजानाथो िनराकारो िनरामयः ।
िचाऽपसपरुवारणोितः ॥ २०॥
यनेादं नाीित बुं हमेादने व ै ।
अदं कुत त शुवे हमेता ॥ २१॥
अजे समाऽािचाऽोमदिेहिन ।
अहं ं जगिदािद यिभातं तदवे तत ॥् २२॥
िचमृतयो भाि यािोमिन शूताः ।
एतााः सग सहंारिितसरंभसिंवदः ॥ २३॥
अं िचाऽनभसः कचनं यमवे तत ।्
ाभं िचतामाऽं स एष ूिपतामहः ॥ २४॥
यथा तरनेवै पणेाने वािनशम ।्
ुरवेमनाः सग ू लयिवॅमः ॥ २५॥
िचोः कचनं कां यिरािडित शितम ।्
भवेपरुव कुया नोऽिप व ै ॥ २६॥
सग ः ः  एव जामहेः स एव च ।
घनं सषुु ं तिैमया था सवंदेन ं भवते ॥् २७॥
त कारजनी िशरोहतयोिदता ।
ूकाशतमसी कालिबयााः ासयः ॥ २८॥
तािरां ौमू धा  खं नािभरणौ िितः ।
चाक िदशौ ौोऽ े कनिेत िवजिृता ॥ २९॥

brahmagItAyogavAsiShTha.pdf 3
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एवं सँयमानो ोमाा िवतताकृितः ।
अशलैाभो िवराट ्ाकृितितः ॥ ३०॥
य चतेिदाकाशे यं कचकचायते ।
तदतेगिदवें तनेावैानभुयूत े ॥ ३१॥
िवराडावैमाकाशं भाित िचयमाततम ।्
भावनगरं नगनागमयाकम ॥् ३२॥
अनभुिवतवैानभुवं सं ाानमसिमव ।
अनभुवतीयने नटः दशेिमव ॥ ३३॥
वदेााहतसासौगतगुािदसूाशो

ॄवै ुिरतं तथाकलयाादािनं यतः ।
तषेां चािवदोऽनुपमिखलं ग फलं तव-

 ॄण ईगवे मिहमा सवा  यपःु ॥ ३४॥
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु परमाथपदशेो
नाम िऽसिधकशततमः सग ः ॥ १७३॥ -१-

॥ अथ ितीयोऽाः ॥
॥ िनवा णोपदशेः ॥

विस उवाच ।
सगा दौ सिंवा िचदवेाभाित केवला ।
जगिदवभासवे ॄवैातो जगयम ॥् १॥
सगा रा ॄाेषे ु सवंदेन ं िवः ।
सगा रं सखुाा ैैादीतरुतः ॥ २॥
यथा सषुुा िनिापकमवे खम ।्
ँयाँयाशंमकेा पं िचभथा ॥ ३॥
जामित नगरं याािगदं जगत ।्
पिरातं भवदेऽ कथामाा िवविेकनः ॥ ४॥
सगा दौ सग सिंवये थाभतूाथ वदेनात ।्
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जामित ानगरं याशं ताशं जगत ॥् ५॥
जामित नगरवासना िविवधा यथा ।
सा अिप न साा जामो वासनाथा ॥ ६॥
अथोपूपहे कते यिद कारणम ।्
तिं नदेीयसी नाऽ ॅाता कते तथा ॥ ७॥
ानभुयूत एवयें ॅािः जगिव ।
कारणं नमुासां ानमुानभुवािधका ॥ ८॥
मि यशेे न चािन िवचािरतम ।्
अथानपुपाॅा ा शलैवत ॥् ९॥
िनिव कं परं जां सिवकं त ु ससंिृतः ।
ानं तने समाधान ं न सभंवित िकन ॥ १०॥
सचें ससंिृता नमचें तपूलिित ।
मोो नोपलवानं न िवकाकं ततः ॥ ११॥
न च नामोपलाभने िनिव कसमािधना ।
अदासाते िकिते िकं िनिया ॥ १२॥
तािरानाािमाऽं िवविेकनः ।
सगा ासभंवतो यो जीवुतोदयः ॥ १३॥
िनिव कं समाधान ं तदनिमहोते ।
यथाितमिवुमासनं सव भासनम ॥् १४॥
तदनसषुुां तरुीयिमित तृम ।्
तिवा णिमित ूों तो इित शितम ॥् १५॥
सबोधकैघनता यासौ ानिमित तृम ।्
ँयाासभंवा बोधमाः परं पदम ॥् १६॥
त नोपलवां न सषुुोपमं भवते ।्
न िनिव कं न च वा सिवकं न वासत ॥् १७॥
ँयाासभंवा तदवेां िह वदेनम ।्
तव त िकि तदवेा विे तत ॥् १८॥
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सबोधािवा णं परं तमदुातम ।्
यथाितिमदं िवं तऽालंूलयं गतम ॥् १९॥
न तऽ नानानाना न न च िकि िकन ।
समसद सावसीमाः स उदातः॥ २०॥
अासभंवं ँयं यै िनवा णमािसतम ।्
शुबोधोदयं शां तिि परमं पदम ॥् २१॥
स च साते शुो बोधो ानमनुमम ।्
शाादपदाथ बोिधनोबिुना ॥ २२॥
मोोपायािभधं शािमदं वाचयतािनशम ।्
बुपुायने शुने प ुसंा नाने केनिचत ॥् २३॥
न तीथन न दानने न ानने न िवया ।
न ानने न योगने न तपोिभन  चारःै ॥ २४॥
ॅािमाऽं िकलेदं सदसिदव लते ।
ोमवै जगदाकारं ोऽिनिे िचदबंरे ॥ २५॥
न शाित तपीथॅ ा िना म कदाचन ।
तपीथा िदना गा ः ूाे न त ु मुता ॥ २६॥
ॅािः शाित शााथा बुावलोिकतात ।्
आानमयाोोपायादवेहे नातः ॥ २७॥
आलोककािरणाथ शााथनवै शाित ।
अमलेनािखला ॅािः ूकाशनेवै तामसी ॥ २८॥
सग सहंारसंानां भासो भाि िचदबंरे ।
नानीव मित िवानीव वािरिण ॥ २९॥
ि वे चमृितिन जा

नभतः  इवािनशं यथा ।
यथा िता सिृिरयं तथािता

लयं नभरनिपणी ॥ ३०॥
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु िनवा णोपदशेो
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नाम चतःुसिधकशततमः सग ः ॥ १७४॥ -२-

॥ अथ ततृीयोऽायः ॥
॥ अतैयिुः ॥

विस उवाच ।
ाभमां िचोम कारणं दहेसिंवदाम ।्
ँयाता सभंवतिोुतो वपःु ॥ १॥
सगा दौ सिंविपं सव िवनानघ ।
न सग न परो लोको ँयमानोऽिप िसित ॥ २॥
असदवेानभुिूरमवेदें भासत े जगत ।्
ानास इव शां िचोम केवलम ॥् ३॥
एवं नामाि िचातरुनािदिनधनोऽमलः ।
शूावैापोऽिप जगिदवभाित यः ॥ ४॥
मलषेोऽपिरातः पिरातः परं भवते ।्
कुतः िकल परे ोमनािदिनधन े मलः ॥ ५॥
यदतेदेन ं शुं तदवे पनम ।्
जगदवे सगा दौ पृादःे सभंवः कुतः ॥ ६॥
िचोमाावभास नभसः सग िपणी ।
कृता पृािदकलता मनोबुािदता तथा ॥ ७॥
वाया वत  इअवाभाित पवनव यत ।्
अबिुपवू िचोि जगानमिभिमत ॥् ८॥
पावै तनेवै यमैय शिंसना ।
कृतं बुािदपृािदकनं सदसयम ॥् ९॥
यमवे कचााययें ा महािचितः ।
सगा िभधानमवै नभ एवहे नतेरत ॥् १०॥
न च िकन नामा कचवै सा तृा ।
िचाऽकैैककलनं ततमवेानािन ॥ ११॥
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िचदाकाशिदाकाशे तिददं मल वपःु ।
िचं ँयिमवाभाित े तथा ितम ॥् १२॥
अथानपुपाथ कारणाभावतः तः ।
सगा दाववे ावै ँयं िचोम पँयित ॥ १३॥
व िनध म  मनागिप न िभते ।
तािोम िचोम शूं गगनािदवत ॥् १४॥
यदवे तरं ॄ सवपिवविज तम ।्
तदवेकंै तथापमवें सव तया ितम ॥् १५॥
ऽेनभुयूत े चतैो ावै भासते ।
नानाबोधमनानवै ॄवैामलमवे तत ॥् १६॥
ॄवैािन िचावाीविमव कयत ।्
पमजदवेां मनािमव गित ॥ १७॥
इदं सव तनोतीव त खाकमवे खम ।्
भवतीव जगिूपं िवकारीवािवकाय िप ॥ १८॥
मन एव यं ॄा स सग  िद ितः ।
करोिवरतं सव मजॐं सहंरिप ॥ १९॥
पृािदरिहतो यिनोविज त े ।
अा िऽजगाित यथा े िनराकृित ॥ २०॥
दहेपजगिूपरैहमकेमनाकृित ।
मनिानाबोधाबोधं पराभवम ॥् २१॥
नहे पृािद नो दहेो न चवैााि ँयता ।
जगऽया केवलं खं मनः कचकचायते ॥ २२॥
िवचाय तैदिप न िकिदिप िवते ।
केवलं भाित िचाऽमानािन िनध नम ॥् २३॥
यतो वाचो िनवत े तूभावोऽविशते ।
वहाय िप खावै तिित मकूवत ॥् २४॥
अनापारपय ा िचाऽपरमेका ।
तूभूा भवषे ूबुः पुषोमः ॥ २५॥
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अबिुपवू िवतो यथावता दयऽभिस ।
िबये ॄणा तिबुादयो जडाः ॥ २६॥
अबिुपवू वातने िबयते नं यथा ।
अनदवें बुािद िबयते परमाना ॥ २७॥
अनदानो वायोय था नमयम ।्
अनदानिाऽं परमानः ॥ २८॥
िचोम ॄिचाऽमाा िचित महािनित ।
परमािेत पया या येा ानवतां वर ॥ २९॥
ॄोषेिनमषेा ाा वातवत ।्
िनमषेो यागवेा समुषेथा जगत ॥् ३०॥
ँयम समुषेो ँयाभावो िनमषेणम ।्
एकमतेिराकारं तयोरपुयात॥् ३१॥
िनमषेोषेयोरकेपमवे परं मतम ।्
अतोऽि ँयं नाीित सदस सदािचितः ॥ ३२॥
िनमषेो ना उषेाोषेोऽिप िनमषेतः ।
ॄणः सग वपषुो िनमषेोषेिपणः ॥ ३३॥
तथाितमवेदें िवि शामशषेतः ।
अजातमजरं ोम सौं समसमं जगत ॥् ३४॥
िचदिचाकं ोम पं कचकचायते ।
िचाम तिददं भाित जगिदवे तपःु ॥ ३५॥
न नँयित न चों ँयं नानभुयूत े ।
यं चमरोः केवलं केवलवै िचत ॥् ३६॥
महािचोममिणभा ँयनाी िनजाकरात ।्
अनावे भातािप भानभुास इवोता ॥ ३७॥
सषुु ं वाित ॄवै सग वत ।्
सव मकंे िशवं शां नानवेािप ितं ुरत ॥् ३८॥
यवंेत े याासा यथा यदा ।
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तथानभुयूत े तादसदु वा ॥ ३९॥
अथानपुपा चेारणं पिरकते ।
ताभो जगावादथा नोपपते ॥ ४०॥
ूमातीतारािमनिदतं यतः ।
ूमातीतिमदं चवै िकिािुदतं ततः ॥ ४१॥
य यििसकं िचं तथा त गित ।
ॄकैरिसकं तने मनां समतु े ॥ ४२॥
यिो यतूाणो जनो भवित सवदा ।
तने विित ातं जानाित तदसौ ुटम ॥् ४३॥
ॄकैरिसकं यानवेणात ।्
य यििसकं चतेो बुं तने तदवे सत ॥् ४४॥
िवौां य वै िचं जोरमाथ सत ।्
व ै करोदाचारादतिसम ॥् ४५॥
िकैािदकलना नहे काचन िवते ।
सामाऽं च िगयिमतदेलमीते ॥ ४६॥
अँयँयसदसतूा मतू शािमह ।
नवैाि न च नावे कता  भोाथवा िचत ॥् ४७॥
इदिममनां जगया यमािन ।
ॄकैघनमाशां ितं ाणिुरवािन ॥ ४८॥
यदवे ॄबुािद तदवेतैिरनम ।्
यदवे गगनं शां शूं िवि तदवे तत ॥् ४९॥
केशोसकादयो ोि यथा सदसदाकाः ।
ितािमवागता भाि परे बुादयथा ॥ ५०॥
तथा बुािद दहेािद वदेनािद परापरे ।
अनकेानािन शूािन यथाबंरे ॥ ५१॥
सषुुािशतः मकेिनिानो यथा ।
सग ािप न िं नकैं ॄणथा ॥ ५२॥
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एवमवे कचा छाययें ा महािचतःे ।
न च िकन नामा कचवैमािता ॥ ५३॥
िचोि िह िचदाकाशमवे ममलं वपःु ।
चें ँयिमवाभाित िेव यथाितम ॥् ५४॥
अथानपुपाथ कारणाभावतः तः ।
िचोमाानमवेादौ ँयिमवे पँयित ॥ ५५॥
सगा दाववे खावै ँयं भाित िनराकृित ।
संॅ मः सिमाानिेवािभतः ॥ ५६॥
व िनध म  मनागिप न िभते ।
िवकाय िप सधमा िप िचोो वनुो मलात ॥् ५७॥
तनगराकारं सधमा सधमकम ।्
िशवादनमवेें ितमवे िनररम ॥् ५८॥
ँयं ाििवं मनागिप न िभते ।
तािोम िचोः शूं गगनािदव ॥ ५९॥
यदवे तरं ॄ सवपिवविज तम ।्
तदवेदें तथाभतूमवे सग तया ितम ॥् ६० ।
ऽेनभुयूत े चतैे ावै भासते ।
परुािदने न त ु सरुािदरिचतं तदा ॥ ६१॥
े च ूिभायाः संार तृेथा ।
न सा तिददं िमथ ासभंवात ॥् ६२॥
तादतेयं ा यानं ॄसिंवदः ।
त ाथ साँयाढूःै ृािदतोिहता ॥ ६३॥
यथा यऽवै लहरी वािरयिेत पनुः पनुः ।
तऽवैिेत तथा तदना खे परे जगत ॥् ६४॥
िवधयः ूितषधेा सव एव सदवै च ।
िवभा िविमौा परे सि न सि च ॥ ६५॥
ता सवा  िकिमवाऽ न िवते ।
सवै सवै सवा  चतैदतेदाकम ॥् ६६॥
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ॅा ॅमणं भमूने  भूॅ ावै वा गणःै ।
न शाित ातरुिप तथाासं िवनाऽ क ् ॥ ६७॥
शाा त ु याम वादनं तिनापरः ।
अासो ँयसशंाै न भतूो न भिवित ॥ ६८॥
न जीवमतृं िचं रोधमायाित ससंतृःे ।
अिवनाभािवदहेाोधाते पँयित ॥ ६९॥
सवदवैािवनाभािव िचं ँयशरीरयोः ।
इह चामऽु चतै बोधाे शातः यम ॥् ७०॥
िचँयशरीरािण ऽीिण शाि बोधतः ।
पवनसैािन कारणाभावतो यथा ॥ ७१॥
कारणं मौमवेा ताादवे शातः ।
िकिृंतबुीनां वािचतादवे शाित ॥ ७२॥
अबुमुरमावू पवू िह बुत े ।
मं पदपदाथ ः खदेवा िनवत त े ॥ ७३॥
उपायिमदमवेातो िवि शां ॅमये ।
अनसाधारणतां गतिमनभुयूत े ॥ ७४॥
तादाहाशााथाशि िवचारयते ।्
भागौ ौ भागमकंे वा तने ःखयो भवते ॥् ७५॥
आषयेिमदिमित ूमादाे रोचते ।
तददािवानशां िकििचारयते ॥् ७६॥
अनथनािवचारणे वयः कुया  भसात ।्
बोधने ानसारणे ँयं कत मासात ॥् ७७॥
आयषुः ण एकोऽिप सवरनै  लते ।
नीयत े तथृा यने ूमादः समुहानहो ॥ ७८॥
अनभुतूमिप च नो सँयिमदं िृसिहतमिप ।
िनजमरणबावरोदनिमव सिदव किचतमिप ॥ ७९॥
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु परमाथ गीतास ु
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अतैयिुना म पसिधकशततमः सग ः ॥ १७५॥ -३-

॥ अथ पमोऽायः ॥
॥ सवणनम ॥्

ौीराम उवाच ।
अकारणकमवेदें जग परादात ।्
यिद ूवत त े नाम सनािदवत ॥् १॥
तदकारणतः िसःे सभंवऽेदकारणम ।्
कथं न जायत े व ु िचििदाचन ॥ २॥
विस उवाच ।
यथा कितं यने स सँयित तथा ।
कनवैाथा न ााारणिवतुःे ॥ ३॥
यथदें कितं ँयं मनसा यने तथा ।
वेसौ यागने कितं वेसौ तथा ॥ ४॥
कनाकनाकंै त ॄ भावतः ।
कनाेशं जयु था केशनखािदमान ॥् ५॥
अकारणपदाथ ं सकारणपदाथ ता ।
ॄिण यमि सवशा ततः ॥ ६॥
यतः ाणिचििदाचन ।
तारणिवकने सयंोग युते ॥ ७॥
यऽ सवमनां नानानाना भासते ।
ॄवै शामकेा तऽ िकं क कारणम ॥् ८॥
नहे ूवत त े िकि च नाम िनवत त े ।
ितमकेमनां ॄवै ॄ खाकम ॥् ९॥
िकं क कारणं केन िकमथ भवत ु  वा ।
िकं क कारणं केन िकमथ मा ु वा िचत ॥् १०॥
नहे शूं न वा शूं न सास मता ।
िवते न महाशू े न निेत न न निेत च ॥ ११॥
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इदं न िकिििा यामाथ नाि वा ।
सव ॄवै तिि यथवैातथवै तत ॥् १२॥
ौीराम उवाच ।
अतिवषये ॄाय कारणसभंवे ।
िकमकारणता ाथं विेत वद ूभो ॥ १३॥
विस उवाच ।
अतो नाम नावे तावजनं ूित ।
असतो ोमवृ िवचारः कीशतः ॥ १४॥
एकबोधमयाः शािवानघनिपणः ।
ताषेामसिूप े कथमथ िवचारणा ॥ १५॥
अतं च बोधऽेरवभाित तदता ।
गते सषुुऽेिरव िनिा केवलम ॥् १६॥
तथापुगािप मखू िनय उते ।
ूयदेमण ु सवा  या िनरामयम ॥् १७॥
सकारणका एव सि कारणजाथा ।
भावाः सिंवथा याते लते तथा ॥ १८॥
सवकारणसशंाौ सवा नभुवशािलनाम ।्
सग  कारणं नाि तने सग कारणः ॥ १९॥
दयमतामीरािद ूकते ।
यदऽ िकिःा थ वाजालमवे तत ॥् २०॥
अथानपुपवै ाभाकलनात े ।
लूाकारािका कािचाि ँय ँयता ॥ २१॥
पृानभुवे िकमबु कारणम ।्
िचभावात े ॄिूह ाथ नाम कीशः ॥ २२॥
ाथ पिरातो महामोहभरूदः ।
पिरातो न मोहाय यथा सगा थवै च ॥ २३॥
शुतकहठावशेाानभुवोितम ।्
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कते कारणं िकिा मौा िभिनविेशता ॥ २४॥
अरेौमपां शैं ूाकाँयं सव तजेसाम ।्
भावो वािखलाथा नां िकमबु कारणम ॥् २५॥
िकं ातशृतल येकै कारणम ।्
िकं च गवनगरे परुे िभिष ु कारणम ॥् २६॥
धमा मऽुामतू ातू दहेे न कारणम ।्
दहे कारणं िकं ाऽ सगा िदभोिगनः ॥ २७॥
िभिभािदपाणां ान ानवािदनः ।
िकं कारणमनानामुिंसनां मुः ॥ २८॥
भाव भावोऽसौ िकल कारणिमिप ।
यते भाव सा पया योिकता ॥ २९॥
तादकारणा ॅािभा वा भाि च कारणम ।्
अे  े िखलं काय कारणावित ितम ॥् ३०॥
यपिरानाे िापहािरिभः ।
न ःखाकरणं तीिवतं तदशनात ॥् ३१॥
सगा दाववे नों ँयं िचगनं िदम ।्
पं वाित नादऽोपपते ॥ ३२॥
अा न कािचलना ँयते सोपपिका ।
अाायात े कावैषैानभुिूतभःू ॥ ३३॥
ऊा वत िवािद शुे जलघन े यथा ।
तथदें सग पया यं ॄिण ॄ भासते ॥ ३४॥
ावत िववता िद िनम ले पवन े यथा ।
तथायं ॄपवन े सग ोऽवभासते ॥ ३५॥
यथानसौिषय शूािद महाबंरे ।
स सासबोधा तथा सग ः परापरः ॥ ३६॥
एष ु िनिािदकेते े सपूला अिप ुटम ।्
भावा असया एवमतेऽेनाका यतः ॥ ३७॥
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सग ू लयसंानावेमािन िचन े ।
सौे सषुुाभा शुे िनिाघन े यथा ॥ ३८॥
ाारायाे िनिायां मानवो यथा ।
सगा गा रायाे सायामजथा ॥ ३९॥
पृािदरिहतोऽषे ॄाकाशो िनरामयः ।
अतांदाभाित यथा ानभुिूतष ु ॥ ४०॥
िता यथाां पँयां शा घटपटादयः ।
जाताजाताः िताः सगा थाने महािचित ॥ ४१॥
पँयामवे पँयी यथा भाित तथवै च ।
यथा शाथा सगा ितवै िचितिचयः ॥ ४२॥
िकं शाकं तऽ कथािवचार-ै

िन वा सन ं जीिवतमवे मोः ।
सग सवेूकारणा-

वे नावे न नाम कािचत ॥् ४३॥
एषा च िसहे िह वासनिेत

सा बोधसवै िनररकैा ।
नानानानारिहतवै भाित

े िचदवेहे परुािदपा ॥ ४४॥
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु सवणन ं
नाम ससिधकशततमः सग ः ॥ १७७॥ -५-

॥ अथ षः सग ः ॥
॥ ऐवोपाानम ॥्

ौीराम उवाच ।
पदाथा  ििवधाः सि मतूा मतूा  जगये ।
यऽ सूितघाः केिचेिचदूितघा अिप ॥ १॥
तािनहाूितघानाढनुा ों वेयि ये ।
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तां सूितघानारों वेयि ये ॥ २॥
इह सूितघान ं त ु मोवेनम ।्
नूितघपाणां केषािदिप िकन ॥ ३॥
तऽ सवंदेन ं नाम यिददं चमडले ।
इतः पतूितघं तवणानभुयूत े ॥ ४॥
अध ू बुसिवकातैकितम ।्
वदापुगदें न त ु बोधदशाितम ॥् ५॥
कः ूाणमातः ोभं जनयाशयितः ।
ूवशेिनग मभयं कथं वा वद मे ूभो ॥ ६॥
कथमूितघं नाम वदेन ं ूितघाकम ।्
इमं दहंे चालयित भारं भारहरो यथा ॥ ७॥
यिद सूितघं व ु वेूितघाकम ।्
कथं सिंविमाऽणे प ुसंः शलैो न वित ॥ ८॥
विस उवाच ।
िवकासमथ सोचमऽ नाली िद िता ।
यदा याित तदा ूाणँदेरैायाित याित च ॥ ९॥
बाोपरभॐायां यथाकाशादाकः ।
वाययुा िप चायाित तथाऽ नं िद ॥ १०॥
ौीराम उवाच ।
बिहभ ॐामयारः सोचनिवकासनःै ।
योजयारं नाड कालयित चालकः ॥ ११॥
शतं कथं भवदेकंे कथमकंे शतं भवते ।्
कथं सचतेना एत े कालोूपलादयः॥ १२॥
का ावरं वु ूिप चमृतम ।्
वु जममवेहे िमाऽवे िकं वद ॥ १३॥
विस उवाच ।
अःसवंदेन ं नाम चालयावेनम ।्
बिहभ ॐामयार इव लोकेऽनचुेनम ॥् १४॥
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ौीराम उवाच ।
वाािदशरीरं सव सूितघं मनु े ।
कथमूितघा सिंवालयिेदित मे वद ॥ १५॥
सिंवदूितघाकारा यिद सूितघाकम ।्
चालयदेचिलदरमो यिदया ॥ १६॥
सूितघाूितघयोिम थो यिद पदाथ योः ।
वेनं ािदवै कतृ कमियःै  िकम ॥् १७॥
सूितघाूितघयोः शषेो नाि बिहय था ।
तथवैारहं मे शषें कथय मे मनु े ॥ १८॥
अःयं योिगना वा यथतैदनभुयूत े ।
अमतू वै मतून वेन ं तदाश ु म े ॥ १९॥
विस उवाच ।
सवसहेवृाणां मलूकाषिमदं वचः ।
सवकतानभुूथ श ृण ु ौवणभषूणम ॥् २०॥
नहे िकि नामाि वु सूितघं िचत ।्
सव दा सव मवेदें शामूितघं ततम ॥् २१॥
शुं सिंवयं सव शामूितघाकम ।्
पदाथ जातं पृािद सयोिरव ॥ २२॥
आदावे च नाीदं कारणाभावतोऽिखलम ।्
ॅााा वत मानािप भाित िचगा यथा ॥ २३॥
ौः मा वायरुाकाशं पव ताः सिरतो िदशः ।
महता कारणौघने बोधमूितघं िवः ॥ २४॥
अःकरणभतूािद मृाषदािद वा ।
सव शूमशूं च चतेन ं िवि नतेरत ॥् २५॥
तऽवैमैवाानं श ृण ु ौवणभषूणम ।्
मया च पवू मंु तिादिभवय त े ॥ २६॥
तथािप वत मानोूबोधाय तणु ।
यथदें सव मािद िचिदवे त ु भोते ॥ २७ ।
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कििंाननेवै जगालेऽभविजः ।
तपोवदेिबयाधारो ॄििरित तृः ॥ २८॥
दश ताभवऽुा जगतो िदटा इव ।
महाशया महाानो महतामादां सताम ॥् २९॥
स तषेां कालवशतः िपतािध मपुाययौ ।
दशानां भगवाुिु एकादश इव ये ॥ ३०॥
तानगुमनं चबे भाया  वधैभीितिभः ।
अनरुा िदनवे सा तारािवलोचना ॥ ३१॥
तयोे तनया ःखकिलता िविपनं गताः ।
कृतौदिेहकाा वहारं समाधये ॥ ३२॥
धारणानां समानां का ामिसिदा ।
धारणा ययाः सः ामः सवरा वयम ॥् ३३॥
इित त े तऽ सि बपासना दश ।
इदं सियामासिुन िव  े करोदरे ॥ ३४॥
पजािधिताशषेजगारणया िताः ।
भवाम पजोपतें जगिूपमिवतः ॥ ३५॥
इित सि सॄ जगारणया िचरम ।्
िनमीिलतशुे िचऽरिचता इव ॥ ३६॥
अथतैारणाबिचाे तावदतुाः ।
आसासाशाौ च यावे तऽ दहेकाः ॥ ३७॥
शुाः कालतां याताः बादैिव ताकाः ।
नाशमाययुऽ छायाभागा इअवातपःै ॥ ३८॥
अहं ॄा जगदें सगऽयं भवुनाितः ।
इित सँयतां तषेां दीघ कालोऽवत त ॥ ३९॥
तािन िचादहेािन दशकैानततः ।
सािन जगवे दश दहेािन व ै पथृक ् ॥ ४०॥
इित तषेां िचिदासासा सकलं जगत ।्
अपवै िता चाकारविज ता ॥ ४१॥
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सिंवयागतां तषेां भूचलािद तत ।्
सव िचदाकं िवि नो चदेिमुताम ॥् ४२॥
िकलयिजगालं तषेां िकमातथा ।
सिंवदाकाशशूमाऽमवेतेर तत ॥् ४३॥
िवते न यथा िकिरः सिललात े ।
सिंवाते तिते चलनािदकम ॥् ४४॥
ऐवािन यथतैािन िचयािन जगि खे ।
तथा िचयमतेषे ु कालोोपलािप ॥ ४५॥
यथवैैवसाे जगमपुागताः ।
तथवैाजसो जगमयमागतः ॥ ४६॥
तािदहमे े िगरयो वसधुापादपा घनाः ।
महाभतूािन सव च िचाऽमयमाततम ॥् ४७॥
िचृािही िचौिदाकाशं िचदियः ।
नािचिचभंवित तेैवजगिव ॥ ४८॥
िचाऽखकुलालेन दहेचलचबके ।
शरीरमदृा सग ः कुतोऽयं िबयतऽेिनशम ॥् ४९॥
सिनिम त े सग षदेचतेनाः ।
तदऽ लोशलैािद िकमतेिदित कताम ॥् ५०॥
कलनिृतसंारा दधथ च नोदरे ।
ूाृं कनादीनामवैाथ कलावताम ॥् ५१॥
तामसिंवदो नाि मिणराशौ मिणय था ।
सवा िन तथा िचे किदथ  उदेलम ॥् ५२॥
अकाय करणाथ न िभो ॄणः िचत ।्
भाव इित तनेदें सव ॄिेत िनयः ॥ ५३॥
यथाूवृं िचािर वहावत तवे नौ ।
यनेािततीोणे पराीयाना िवना ॥ ५४॥
पलीला जगिदव ूकचि जगि यत ।्
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िचाऽाणः ादािन न मनागिप ॥ ५५॥
अजाािनं च साऽं ॄ खाकम ।्
शां सदसतोम ं िचामाऽिमदं जगत ॥् ५६॥
यिंवयमािदसं जगित ितम ।्
तदसिंवयिमित वाऽो िैव हते ॥ ५७॥
जगावे समयातेािन विे खे ।
खाकािन तथदें च ॄ सजं जगत ॥् ५८॥
यावाविदयं िः शीयं शीयं िवलोते ।
तावाविददं ःखं शीयं शीयं िवलीयते ॥ ५९॥
यावाविदयं िः ूेत े न िचरािता ।
तावाविददं ःखं भवेितघनं घनम ॥् ६०॥
दीघ ृतमढूानािममां िमपँयताम ।्
ससंिृतव ळसारयें न कदािचशाित ॥ ६१॥
नहेाकृितन  च भवाभवजनाशाः

सा न चवै न च नाम तथासा ।
शां परं कचित केवलमानीं

ॄाथवा कचनमलमऽ नाि ॥ ६२॥
आविज तमललताममलू-

िनमा णमलूपिरवशेमशषेमम ।्
अिनग गनसग कपऽुकौघं

िनं ितं नन ु घन ं गतजनाशम ॥् ६३॥
साऽमरिहतािखलहजातं

पय हीनगणनाममुपम ।्
आाराकमहं िदमवे सव

सुपमजमौनमलं िवकःै ॥ ६४॥
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु ऐवो
नामासिधकशततमः सग ः ॥ १७८॥ -६-
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॥ अथ समः सग ः ॥
॥ ॄमयूितपादनम ॥्

विस उवाच ।
एवं िचाऽमवेकंै शुं सं जगयम ।्
सभंवीह भतूािन नाबुािन कािनिचत ॥् १॥
ताुतः शरीरािद वु सूितघं कुतः ।
यिददं ँयते िकिदूितघमाततम ॥् २॥
ितं िचोम िचोि शाे शां समं ितम ।्
ितमाकाशमाकाशे ि ौ िवजृते ॥ ३॥
सव सिंवयं शां सं इव जामित ।
ितमूितघाकारं ासौ सूितघां िितः ॥ ४॥
 दहे अवयवाः ावेनी ािपरम ।्
ोमवेाूितघं िवि दहंे सूितघोषमम ॥् ५॥
सिंवरौ िशरः सिंविंविदियवृकम ।्
शामूितघं सव न सूितघमि िह ॥ ६॥
ॄोः पभावागितःे ।
इदं सव सभंवित सहतेकुमहतेकुम ॥् ७॥
न कारणं िवना काय भवतीपुपते ।
यथा यने िनणतं तथा तने लते ॥ ८॥
कारणने िवना काय सिदपुपते ।
यथा भािवतमवेाथ सिंवदाोसशंयम ॥् ९॥
यथा सभंवित े सव सव ऽ सव था ।
िचयाथा जामि सवा पता ॥ १०॥
सवा िन ॄपदे नानानािन िता ।
अकारणकाया णां सा कारणजािप च ॥ ११॥
एकः सहॐं भवित यथा ते े िकलैवाः ।
ूयाता भतूलं सजगतां गणःै ॥ १२॥
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सहॐमकंे भवित सिंवदां च तथा िह यत ।्
सायु े चबपायादःे सगरकंे भवेपःु ॥ १३॥
एक एक भविः ॐवीनां शतरैिप ।
एक एक भवेाल ऋतसुवंरोरःै ॥ १४॥
सिंवदाकाश एवायं दहेः  इवोिदतः ।
ाििविराकारः ानभुिूतुटोऽिप च ॥ १५॥
सिंविरवेानभुवावैाननभुवािका ।
िृँयशा भाित िचोमकैमतो जगत ॥् १६॥
वदेनावदेनाकंै िनिासषुुवत ।्
वातािववािभौ िचोमकैमतो जगत ॥् १७॥
िा ँयं दश न ं च िचान परमाथ खम ।्
शू इवाभाित िचोमकैमतो जगत ॥् १८॥
जगमसदवेशे े ॅाा ूथमसग तः ।
े भयिमवाशषें पिरात ूशाित ॥ १९॥
एकाः सिंवदः े यथा भानमनकेधा ।
नानापदाथ पणे सगा दौ गगन े तथा ॥ २०॥
बदीप े गहृे ाया बो भाकेवथा ।
सवशेथवैकैा भाित शिरनकेधा ॥ २१॥
यीकरुरणमिुनधौ िशवा

ोीव वृिनकरुरणं स सग ः ।
ोषे वृिनकरो ितिरपो

ॄाधुौ न त ु मनागिप सग िबः ॥ २२॥
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु
ॄमयूितपादनं नामकैोनाशीिधकशततमः
सग ः ॥ १७९॥ -७-
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॥ अथ अमोऽायः ॥
॥ तापसोपाानम ॥्

ौीराम उवाच ।
इमं म े सशंयं िछि भगवारं तमः ।
भवुनवे भावानां समपूानभुतूय े ॥ १॥
कदािचदहमकेामो िवागहेे िवपिताम ।्
ससंिद ितवाावापसः किदागतः ॥ २॥
िवान ि्जवरः ौीमािदहेजनमडलात ।्
महातपाः काियतुो वा सा इव ःसहः ॥ ३॥
स ूिवँयािभवााश ु सभामाभारिुतम ।्
उपिवँयासन े ितािभरिभवािदतः ॥ ४॥
वदेासािसावादां समम ।्
सखुोपिवं िवौां तमहं पृवािनदम ॥् ५॥
दीघा ना पिरौाः सय इव लसे ।
वदा वदतां ौे कुत आगमनं कृतम ॥् ६॥
ॄाण उवाच ।
एवमतेहाभाग समुहायवानहम ।्
यदथ मागतोऽीह ताकण य िनण यम ॥् ७॥
वदैहेो नाम दशेोऽि सवसौभायसयंतुः ।
ग ारसं ूितिबिमवावनौ ॥ ८॥
तऽाहं ॄाणो जातः ूािव सिंतः ।
कुावदादाुद इित ौतुः ॥ ९॥
अथाहं जातवरैायः ूिवहत ु ूवृवान ।्
दवेिजमनुीाणां स ंॅ मामशाये ॥ १०॥
ौीपव तमखडऽेहं कदािचावानहम ।्
तऽावसं िचरं कालं मृ दीघ तपरन ॥् ११॥
तऽारयं िविदतं मंु तणृवनािदिभः ।
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तजेमोॅािदभमूािवव नभलम ॥् १२॥
तऽाि मे िवटिप लघःु पलेवपवः ।
ित एषोऽरे शू े मरिँमिरवाशंमुान ॥् १३॥
लते त शाखायां पुषः पावनाकृितः ।
भानभुा नािवव रिँमगहृीतो मिथताकृितः ॥ १४॥
मौदामिन बोपादो िनमवािराः ।
अीलं दधिदव महाील शालेः ॥ १५॥
ः ूाने तं दशें स कदािचया पमुान ।्
िवचािरतो िनकटतो वःािलसटुः ॥ १६॥
यावीवसौ िवूो िनःिसहताकृितः ।
शीतवातातपशा वा िे च कालजान ॥् १७॥
अनरमसावकेो नोपचय मया बन ।्
िदवसातपखदेने िवौे पािततः शनःै ॥ १८॥
पृ कोऽिस भगविमथ दाणं तपः ।
करोषीदं िवशाला लालाजीिवतः ॥ १९॥
अथ तनेोमथ े क इवानने तापस ।
अथ नाितिविचऽा िह भवीाः शरीिरणाम ॥् २०॥
इुवायने सोऽनबुने व ै मया ।
यदा पृदा तने ममोिमदमुरम ॥् २१॥
मथरुायामहं जातो विृं यातः िपतगुृ हे ।
बायौवनयोम े ितः पदपदाथ िवत ॥् २२॥
सममसखुसभंारकोशो भवित भिूमपः ।
इहं ौतुवांऽ भोगाथ नवयौवनः ॥ २३॥
अथ समहाीपिवीणा या भवुः पितः ।
ािमहमदुाराा पिरिबितवािंरम ॥् २४॥
इथन समाग दशेिममहं ितः ।
अऽ ादशवषा िण समतीतािन मानद ॥ २५॥
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तदकारणिमऽं गें दशेमाशगुः ।
अहं चािभमतूािेरमवे ढिितः ॥ २६॥
इित तनेहेमुः संिमं ूोवाणु ।
आयौवणे चतेः खदेमिेत न धीमतः ॥ २७॥
साधो यावया ूाो न नामािभमतो वरः ।
िापिरचया थ िमह तावदहं ितः ॥ २८॥
मयेेु स पाषाण मौनवानभममी ।
िनमीिलतेणः ीणपकलनो बिहः ॥ २९॥
तथाहं परुत कामौनवतोऽवसम ।्
षमासािगतोगें वगेाालकृताहन ॥् ३०॥
अक िबाििन तदशेारे ितम ।्
एकदा वानि पुषं भानभुारम ॥् ३१॥
स तने पूत े यावनसा कमणा मया ।
उवाच तावचनममतृसुरम ॥् ३२॥
शाखाूलनपर हे ॄीघ तापस ।
तपः सहंर सहंारी गहृाणािभमतं वरम ॥् ३३॥
सािीपवलयां पालियिस मिेदनीम ।्
सवष सहॐािण दहेनेानने धम तः ॥ ३४॥
एवं समीिहतं दा स ितीयो िदवाकरः ।
गमुमथाका िमिवशोिदतो यतः ॥ ३५॥
तिाते मया ूों त शाखातपिनः ।
ौतुानभुतूावरद िवविेकनः ॥ ३६॥
साािभमतं ॄंशाखावलनम ।्
तपा यथा ूां वहारं समाचर ॥ ३७॥
एवमीकृतवतः पादौ त मया ततः ।
मुौ िवटिपनादालानाालभािवव ॥ ३८॥
ातः पिवऽहोऽसौ चबे जाघमष णम ।्
फलेन पुयलने िवटपातपारणम ॥् ३९॥
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तुयवशतः ूाःै ािभैरोः फलःै ।
समाावसुावावां तऽ िदनऽयम ॥् ४०॥
सीपसमिुमिुितिदशं भोंु सममां मह

िवूः पादपलितने वपषुा तोपादपः ।
साािभमतं वरं िदनकृतो िव चाां ऽयं

साध मुदा मवे सदनं ग ुं ूवृोऽभवत ॥् ४१॥
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु ताोपाानं
नामाशीिधकशततमः सग ः ॥ १८०॥ -८-

॥ अथ नवमोऽायः ॥
॥ गौया ौमवण नम ॥्

कुद उवाच ।
आवासमरे ग ुं ूवृौ मिुदताकृती ।
मथरुानगर चसयूा िवपरुीिमव ॥ १॥
ूा रोधािभधं मामं िवौाॆवणाचले ।
उिषतौ े िदन े तिालीस े नगरे सखुम ॥् २॥
अानितिचाामावाामितवािहतः ।
ितीयऽेहिन शीतािुधायावनिुमाः ॥ ३॥
नदीतीरलतोुपुूकरपाडुराः ।
तररझाारगायनानितागाः ॥ ४॥
िधिुमवनायरणगृिवहमाः ।
लूशालशाखामूोतावँयायमौिकाः ॥ ५ ।
जलाििपरुमामॅाभपूलावनीः ।
समु िदन े तििरोतः सरािंस च ॥ ६॥
नीतवौ िनशामावां कदलीकानन े घन े ।
तषुारिशिशरे ौाौ कदलीदलतके ॥ ७॥
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ूाावावां ततृीयऽेि षडषडकमिडतम ।्
जलं जनिवदेिवभं खिमवाकृतम ॥् ८॥
तऽ स ूकृतं माग पिर वनारम ।्
ूिवशमवुाचदेमकाय करणं वचः ॥ ९॥
गावोऽऽाौमे गौया  मिुनमडलमिडते ।
ॅातरो मे िताः स वनेवेिमवािथ नः ॥ १०॥
ॅातरोौ वयिममे जातानकेतया तया ।
एकसिंवया जाता एकसिनयाः ॥ ११॥
तने तऽेऽ तपस े िनयसमाौयाः ।
िता आग िविवधैपोिभः िपतनैसः ॥ १२॥
तःै साध ॅातिृभः पवू मागाहिमहावसम ।्
षमासानाौमे गौया ने ो मयषै सः ॥ १३॥
पुखड ताया सुमुधमगृाभ कः ।
पणटजामिवौाशकुोािहतशाक ् ॥ १४॥
तलोकसाशमिेह मुाौमं िौय े ।
गावोऽतरं तऽ चतेः पुयभै िवित ॥ १५॥
िवषामिप धीराणामिप तिवदामिप ।
रते िह मनः प ुसंामलंबिुिवलोकन े ॥ १६॥
तनेेेु च तावावां ूाौ मुाौमं च तम ।्
यावऽ महारय े पँयावािपणम ॥् १७॥
न वृं नोटजं िकि गुं न च मानवम ।्
न मिुन ं नाभ कं ना विेदं न च वा िजम ॥् १८॥
केवलं शूमवेाित तदरयमनकम ।्
तापोपतमिभतो भमूौ ितिमवारम ॥् १९॥
हा कं िकिमदं जातिमित तिदथ ।
आवाां सिुचरं ॅाा  एकऽ वृकः ॥ २०॥
िधिवघ नायः शीतलोऽधुरोपमः ।
तले त समाधान े सिंतो वृतापसः ॥ २१॥
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आवामम े मनुे ायायां शालले ।
उपिवौ िचरं यावासौ ानािवत त े ॥ २२॥
ततिरणे कालेन मयोगेने चापलात ।्
उं मनु े ूबु ानािदुकैव चः ॥ २३॥
शनेोमै दीयने सबुोऽभविुनः ।
िसहंोऽदुरवणेवे जृां कृावुाच च ॥ २४॥
कौ भवािवमौ साधू ासौ गौया ौमो गतः ।
केन वाहिमहानीतः कालोऽयं क वत त े ॥ २५॥
तनेेेु मयांु भगविि ईशम ।्
न िकिदावां बुोऽिप काानािस न यम ॥् २६॥
इित ौुा स भगवानुा नमयोऽभवत ।्
ददशदमिखलमाकं ानथा ॥ २७॥
मुत माऽणेोवाच ूबु ानतो मिुनः ।
ौयूतािमदमाय माय िह काय विेदनौ ॥ २८॥
यिममं पँयथः साधू कदतपऽुकम ।्
मदादमरयााधििमव पिुतम ॥् २९॥
केनािप कारणनेािती वागीरी सती ।
अवसशवषा िण समतुिनषिेवता ॥ ३०॥
तदा तनेहेिवीण मभवनकाननम ।्
गौिरवनिमित ातं भिूषतं कुसमुत ुिभः ॥ ३१॥
भृानाजनमनोहरहािरगीत-

लीलािवलोलकलकठिवहम ।
पुावुाहशतचनभोिवतान ं

राजीवरणेकुणकीण िदगरालम ॥् ३२॥
मारकुमकरसगुिताशं

ससंूसुसमुरािशशशािनम ।्
सानकबकहासिवकासका-
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मामोिदमातसमलतानौघम ॥् ३३॥
पुाकर नगरं नवगीतभंृ

भृानाकुसमुखडकमडपाम ।्
चाशंजुालपिरकोमलपुदोला-

दोलायमानसरुिसवधसूमहूम ॥् ३४॥
हारीतहंसशकुकोिकलकोककाक-

चबाभासकलिवकुलाकुलाम ।्
मेडकुुटकिपलहमेचडू-

राढामयरूबककितकेिलरम ॥् ३५॥
गवयसरुिसिकरीटघृ-

पादाकिण ककदसरतीकम ।्
वातायनं कनककोमलचकौघ-

ताराराधुरपरूगहृीतगम ॥् ३६॥
मािनलिलतपवबालवी-

िवासगुिदवसािधपरिँमशीतम ।्
पीतं कदकरवीरकनािलकेर-

तालीतमालकुलपुपरागपरूःै ॥ ३७॥
कारकीण कुमदुोलपखड-

वकोरबककोककदहंसम ।्
तालीसगुगलुकचनपािरभि-

भििुमोदिवहािरिविचऽशि ॥ ३८॥
तिन े िचरमवुास हराध दहेा

केनािप कारणवशने िचराय गौरी ।
भूा ूसशिशिबमखुी कद-

वागीरी शिशकलेव िशव मिू  ॥ ३९॥
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु तापसोपाान े
गौया ौमवण न ं नामकैाशीिधकशततमः
सग ः ॥ १८१॥ -९-
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॥ अथ दशमोऽायः ॥
॥ सदीपेर ॥

वृतापस उवाच ।
तिवे कदऽेिषा िण ेया दश ।
िा गौरी जगामाथ हरवामाध मिरम ॥् १॥
तशा मतृिसोऽयं कदतपऽुकः ।
उ इव चासीनो न यावे परुाणताम ॥् २॥
ततो गौया  ूयातायां तनं ताशं महत ।्
सामावनतां यातं जनवृोपजीिवतम ॥् ३॥
मालवो नाम दशेोऽि तऽाहं पिृथवीपितः ।
कदािचरा ौीम ुनीनामाौमामन ॥् ४॥
इमं दशेमन ुू ा इह चाौमवािसिभः ।
पिूजतोऽ कद ानिनले ितः ॥ ५॥
केनिचथ कालेन ॅातिृभः सिभः सह ।
भवानागतः पवू तपोथ िमममाौमम ॥् ६॥
तपिनोऽािवह त े तथा नाम तदावसन ।्
यथा तपिनोऽे त े तषेां माापिनः ॥ ७॥
कालेनारमसावकेः ौीपव तं गतः ।
ािमनं काित केयं च ितीयपस े गतः ॥ ८॥
वाराणस ततृीयु चतथुऽगािमाचलम ।्
इहवै त े परे धीराारोऽे परं तपन ॥् ९॥
सवषामवे चतैषेां ूकंे तेदीितम ।्
यथा समीपाया भवुोऽाः ां महीपितः ॥ १०॥
अथ सािदतं तषेां सवषामतेदीितम ।्
तपुािभिरिभदवतािभव रःै ॥ ११॥
तपते ततो याता ॅातरः सदनं िनजम ।्
भमूौ धम यगु ं भुा वधेा ॄपरुीिमव ॥ १२॥
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तवातिृभभ  वरदानिवधौ तदा ।
इदं वरोता याािथ ताः ेदवेताः ॥ १३॥
देाकिममे सव सीपेरौ ितौ ।
साः ूकृतयः सु सव  आौमवािसनः ॥ १४॥
तिमदवेतासाथ मरुरीकृ सादरम ।्
तषेामवेिमुा जगामािमीरी ॥ १५॥
ते ततः सदनं याताषेामाौमवािसनः ।
सव एव गताः पादके एवाि नो गतः ॥ १६॥
अहं केवलमकेाे ानकैगतमानसः ।
वागीरीकद तले ितािम शलैवत ॥् १७॥
अथ काले वहितृसुवंरािन ।
इअदं सव वन ं िछं जनःै पय वािसिभः ॥ १८॥
इदं कदमान ं जनताः पजूयलम ।्
वागीरीगहृिमित मां चवैकैसमािधगम ॥् १९॥
अथनै ं दशेमायातौ भवौ दीघ तापसौ ।
एतिथतं सव ानं मयािखलम ॥् २०॥
तााय हे साधू गतं गहृमागतौ ।
तऽ ते ॅातरः सव सता दारबिुभः ॥ २१॥
अानां भवतां भं सदन े े भिवित ।
महानां ॄलोके वसनूािमव समः ॥ २२॥
इेु तने स मया पृः परमतापसः ।
सहेािददमाय माया ण याहम ॥् २३॥
एकैव सीपाि भगविूरयं िकल ।
तुकालं भवौ सीपेराः कथम ॥् २४॥
कदतापस उवाच ।
असमसमतेावदवे नो यावते ।
इदमदसबंतरं सौंयूतां मम ॥ २५॥
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एतऽेौ ॅातरऽ तापसा दहेसये ।
सीपेराः सव भिवि गहृोदरे ॥ २६॥
अौ ते े महीपीठेतेेतेषे ु सस ु ।
सीपेरा भपूा भिवीह मे श ृण ु ॥ २७॥
अतेषेां िकलाानां भाया कमिनितम ।्
िदगराणां िनयतं ताराकिमवोलम ॥् २८॥
ताया कमतेषे ु यातषे ु तपस े िचरम ।्
बभवू ःिखतं ीणां यियोगोऽिहःसहः ॥ २९॥
ःिखताः ूये तषेां चबुा दाणं तपः ।
शतचाायणं तासां तुाभूने पाव ती ॥ ३०॥
अँयोवाच सा तासां वचोऽःपरुमिरे ।
दवेी सपया वसरे ूकंे पथृगीरी ॥ ३१॥
देवुाच ।
भऽ थ मथ चााथ गृतां बािलके वरः ।
िचरं िािस तपसा िनदाघनेवै मरी ॥ ३२॥
इाकय  वचो देा दपुा िचरिटका ।
वासनानसुारणे कुवा णवैेरीवम ॥् ३३॥
आनमरोवाच वचनं मृभािषणी ।
आकाशसिंतां दवे मयरूीवाॅमािलकाम ॥् ३४॥
िचरिटकोवाच ।
दिेव दवेािधदवेने यथ ते ूमेशभंनुा ।
भऽा  मम तथा ूमे स भता  ु ममामरः ॥ ३५॥
देवुाच ।
आसृिेन यतदेा ा दमरं न लते ।
तपोदानरैतोऽं वरं वरय सोुत े ॥ ३६॥
िचरिटकोवाच ।
अलमतेे दिेव ततृ गृ हारात ।्
मतृ मा िविनया त ु जीवो बामिप णात ॥् ३७॥
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दहेपात मे भत ुय दा ादामिरे ।
तदतेदिित व दीयतामिके मम ॥ ३८॥
देवुाच ।
एवमु सतु े ं च पौ लोकारािते ।
भिविस िूया भाया  दहेाे नाऽ सशंयः ॥ ३९॥
इुा िवररामासौ गौया  गीग गनोदरे ।
मघेमालािनिरव िनरवसमुता ॥ ४०॥
देां गतायां भता रासां कालेन केनिचत ।्
त े ककुः समाजमःु सव ूामहावराः ॥ ४१॥
अायमिप सयंात ु भाया या िनकटं पितः ।
ॅातणृां बावानां च भवोसमः ॥ ४२॥
इदमदथतैषेामसमसमाकुलम ।्
श ृण ु िकंवृमाय माय कायपरोधकम ॥् ४३॥
ततां तप एतषेां िपतरौ तौ वधू यतुौ ।
तीथ मुाौमौणे िु ं ःखाितौ गतौ ॥ ४४॥
शरीरनरैपेणे पऽुाणां िहतकाया ।
गुं कलापमामं तं यवौ बभवूतःु ॥ ४५॥
तौ ूयातौ मिुनमाम माग दशतःु िसतम ।्
पुषं किपलं ॑ं भां चोमधू जम ॥् ४६॥
धलूीलवमना तं जराशया ।
यदा तौ जमतुने स उवाचाितः बुधा ॥ ४७॥
सवधकू महामखू  तीथा थ दारसयंतुः ।
मां वा ससमु गिविहतानितः ॥ ४८॥
वधनूां त े सतुानां च गतपसािज ताः ।
िवपरीता भिवि ला अिप महावराः ॥ ४९॥
इुवं तं यावदारोऽथ वधयूतुः ।
सानं कुत े ताविुनरिध माययौ ॥ ५०॥
अथ तौ िपतरौ तषेां सवधकूौ सुःिखतौ ।
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कृशीभतूौ दीनमखुौ िनराशौ गहृमागतौ ॥ ५१॥
अतो वदाहं तषेां नकंै नामासमसम ।्
असमसलािण गडे ोटाः ुटा इव ॥ ५२॥
िचोमसमहापएुरिे-

िं िविचऽायसमसािन ।
िनःशूपऽेिप िह सभंवि

ँये यथा ोमिन ँयजृाः ॥ ५३॥
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु
तापसोपाानाग तसीपेरो सीपेर
नाम शीिधकशततमः सग ः ॥ १८२॥ -१०-

॥ अथ एकादशोऽायः ॥
॥ीपसकाकवण नम ॥्

कुद उवाच ।
ततः पृो मया तऽ स गौया ौमतापसः ।
तापसशंुदभा मजराजज रमधू जः ॥ १॥
एकैव सीपाि वसधुा यऽ तऽ ते ।
सीपेरा अौ भवि कथमुमाः ॥ २॥
य जीव सदनााि िनग मनं बिहः ।
स करोित कथं सीपशेने िदजयम ॥् ३॥
यवै रा वरददै ाः शापै े तिताम ।्
कथं गि गि कथं छाया िह तापताम ॥् ४॥
िमथोऽशां कथं धम िितमकेऽ गतः ।
आधार एवाधयें करोित कथमािन ॥ ५॥
गौया ौमतापस उवाच ।
सँयिस िकमतेषेां भो साधो श ृवनरम ।्
अमऽेिसुा े तं ूदशें सबावम ॥् ६॥
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इतो भवौ तं दशेमासा सखुसिंतौ ।
बसुखुसंानौ किालं भिवतः ॥ ७॥
ततऽेौ मिरि ॅातरः बमशो गहृे ।
बावोऽथ किरि तषेां दहेांदिसात ॥् ८॥
तषेां त े सिंवदाकाशः पथृथृगविताः ।
मुत माऽं ाि सषुुा जडा इव ॥ ९॥
एतिरे तषेां तािन कमा िण धम तः ।
एकऽ सिटि वरशापाकािन खे ॥ १०॥
कमा िण तािधातदृवेपािण पटेकम ।्
वरशापशरीरािण किरि पथृक ् पथृक ् ॥ ११॥
वराऽेऽ गिमि सभुगाः पपाणयः ।
ॄदडायधुाधवलाातभु ुजाः ॥ १२॥
शापाऽ भिवि िऽनऽेाः शलूपाणयः ।
भीषणाः कृमघेाभा िभजुा ॅकुुटीमखुाः ॥ १३॥
वरा विदि
सुरं गतां शापाः कालोऽाकमपुागतः ।
ऋतनूािमव ताम कः समथऽितवित तमु ॥् १४॥
शापा विदि
गतां हे वरा रं कालोऽाकमपुागतः ।
ऋतनूािमव ताम कः समथऽितवित तमु ॥् १५॥
वरा विदि
कृता भवो मिुनना वयं िदनकृता कृताः ।
मनुीनां चािधको दवेो भगवं परुा यतः ॥ १६॥
ूवदु वरेवें शापाः बुिधयो वरान ।्
िववता कृता ययूं वयं िाशंतः कृताः ॥ १७॥
दवेानामिधको िो िाशंूभवो मिुनः ।
इुा ूोता तषेां चबुःौुायगा इव ॥ १८॥
अशापषेूतश ृेष ु वरा इदमराितष ु ।
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िवहसः ूवि ूमयेीकृतिनयम ॥् १९॥
हे शापाः पापतां ा काय ाो िवचाय ताम ।्
याय कलहाे तदवेादौ िवचाय ताम ॥् २०॥
िपतामहपरु गा कलहाे िविनण यः ।
कत ोऽािभरतेतिमादौ नहे िवधीयते ॥ २१॥
शापवै रोमाकय  बाढिमरुरीकृतम ।्
को न गृाित मढूोऽिप वां यिुसमितम ॥् २२॥
ततः शापा वरःै साध याि ॄणः परुम ।्
महानभुावा िह गितः सदा सहेनशन े ॥ २३॥
ूणामपवू तव यथावृं पररम ।्
ॄणे कथियि ौुा तषेां स वित ॥ २४॥
ॄोवाच ।
वरशापािधपा भोभो यऽेः सारा जयि ते ।
केऽःसारा इित िमथो ननूमितां यम ॥् २५॥
इित ौुा ूिवाे सारतां समविेतमु ।्
वराणां दयं शापाः शापानां दयं वराः ॥ २६॥
ते पररमि यं दयसारताम ।्
ाा च समवायने ूवि िपतामहम ॥् २७॥
शापा वि
िजताः ूजानाथ वयं नाःसारा वयं यतः ।
अःसारा वरा एव वळा इवाचलाः ॥ २८॥
वयं िकलेमे भगवराः शापा सवदा ।
नन ु सिंवया एव दहेोऽोऽाकमि नो ॥ २९॥
वरद िह या सिंवरो द इित िता ।
सवैािथ िन मया लो वरोऽयिमित ितित ॥ ३०॥
िविमाऽवचनं दहंे सवै फलं ततः ।
पँयनभुवि दशेकालशतॅमःै ॥ ३१॥
वरदाा गहृीतािालारसभंतृा ।
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यदा तदाःसारासौ ज या न त ु शापजा ॥ ३२॥
वरूदान ं वरदवै रदानां वरािथ िभः ।
यदा सिुचरमं वराणां सारता तदा ॥ ३३॥
यदवे सिुचरं सिंवदित तदवे सा ।
सारमवेाश ु भवित भवाश ु च तयी ॥ ३४॥
शुानामितशुवै सिंवयित सिंवदाम ।्
अशुानां शुवै कालाां न िवते ॥ ३५॥
णाशंनेािप यो ेो ायनेावपयू त े ।
नाथ ायारं िकितुमुहत े मदम ॥् ३६॥
समनेोभयकोिटं िमौं वु भवेमम ।्
वरशापिवलासने ीरिमौं यथा पयः ॥ ३७॥
समाां वरशापाामथवा िचिपताम ।्
यमवेानभुवित िेव परुािका ॥ ३८॥
िशितं  एविेत यदवे तव ूभो ।
पनुः ूतीपं पिठतं शीयं यामो नमोऽु त े ॥ ३९॥
इुा स यशंापः ािप शापगणो ययौ ।
ूशाे ितिमरे  े ोि केशोसकं यथा ॥ ४०॥
अथाो वरपगूोऽऽ गहृिनग मरोधकः ।
ािनानिमवादशेः समानाथऽपरूयत ॥् ४१॥
शापानका विदि
सीपशेजीवानां िनया णं शवसनः ।
दवेशे िवो न वयमकूपािदवासाम ॥् ४२॥
सीपेरानतेािनमे ीपषे ु सस ु ।
कारयि वरा वया  वीरा िदिवजयं रण े ॥ ४३॥
तदवेमिनवायऽििरोध े िवबधुेर ।
यदनुयेमािभदािदश िशवाय नः ॥ ४४॥
ॄोवाच ।
सीपेरवरा गहृरोधवरा हे ।
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कामः स एवहे भवतां भवतामिप ॥ ४५॥
ोजततैदपें यावेाविप णात ।्
िचरं िचराय सदन े सीपेराः िताः ॥ ४६॥
समनरमवेतै े दहेपातासस ु ।
सीपेराः सव साः परमं वराः ॥ ४७॥
सव वरा विदि
कुतो भमूडलाौ सीपािन भतूयः ।
एकमवेहे भपूीठं ौतुं ं च नतेरत ॥् ४८॥
कथं चतैािन िति कििंहृकोशके ।
पाकोशके सूे कथं भाि मतजाः ॥ ४९॥
ॄोवाच ।
यंु युािभरािभः सव ोमाकं जगत ।्
ितं िचरमावरःोऽनभुयूत े ॥ ५०॥
भाित यरमाणोरगहृोदरे ।
ुिरतं तिमाय कः यः ूकृतःे बमे ॥ ५१॥
मतृरेनरं भाित यथाितिमदं जगत ।्
शूावै घनाकारं तिवै णे िचतः ॥ ५२॥
अणाविप जगाित यऽ तऽ गहृोदरे ।
सीपा वसमुती कचतीित िकमतुम ॥् ५३॥
यातीदं च िचं जगं जगिचत ।्
िचाऽमवे ताित शूने यथारम ॥् ५४॥
इित त े ॄणा ूोा वरदने वरातः ।
तानािधभौितकॅािमया दहेकान ॥् ५५॥
ूणाजं समं जमरुाितवािहकदिेहनः ।
सीप े च दवेानां गहृकोशाचनान ॥् ५६॥
यावे तऽ सा सीपािधनायकाः ।
अावपीापुानां िदनाकमहीभजुाम ॥् ५७ ॥।
ते पररमाता अााोबवः ।
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अोभमूडलगा अोािभमते िहताः ॥ ५८॥
तषेां किहृारवे तायसुरः ।
उियां महापयुा राजधाां सखु े ितः ॥ ५९॥
शाकीपादः किागलोकिजगीषया ।
िवचरिजठरे सव िदिवजयोतः ॥ ६०॥
कुशीपराजधाां िनरािधः सकलूजाः ।
कृतिदिवजयः किुः काावलितः ॥ ६१॥
शािलीपशलेैिशरःपयुा ः सरोवरे ।
जललीलारतः किहिवाधरीगणःै ॥ ६२॥
बौीप े हमेपरुे सीपिवविध त े ।
ूवृो वािजमधेने किु ं िदनाकम ॥् ६३॥
उतः शािलीप े किीपाचािरणा ।
योमुृुतिददिदाकृकुलाचलः ॥ ६४॥
गोमदेीपकः किुरीपराट ्सतुाम ।्
समानते ुं वशााित कषनेोऽमोऽभवत ॥् ६५॥
पुरीपकः किोकालोकाििभभूजुः ।
तने सह िनया तो धनभिूमिदया ॥ ६६॥
ूकेिममतेषेां ीपीपािधनाथताम ।्
कुव तां गहृाकाशे ा ूितभोिचताम ॥् ६७॥
ािभमािनकाकारा ििवधाे वरातः ।
तिंविगृ हेरकेतां खािन खिैरव ॥ ६८॥
याि ते भिवि साािभमतािरम ।्
सीपेराुा नाविप तिुमत ॥् ६९॥
इते े ूिवकिसतोिदतिबयाथा ः

ूाि ूिवततबुयपोिभः ।
अयुरित िवददवे बा े

नां कैिचतकमिभः िकलेित ॥ ७०॥
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
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मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु
तापसोपाानाग त ीपसकाकवण न ं
नाम िऽसिधकशततमः सग ः ॥ १८३॥ -११-

॥ अथ ादशोऽायः ॥
॥ कुदोपदशेः ॥

कुद उवाच ।
इुवानसौ पृः कदतलतापसः ।
सीपा भवुोऽौ ताः कथं ॅाता गहृिेित ॥ १॥
कदतापस उवाच ।
िचातरुीगवेायं यदशे ोमिप ।
सवगो यऽ यऽाे तऽ तऽािन यम ॥् २॥
आानिमं ऽलैोपणेाने वा िनजम ।्
पिरपँयित पं मजवे खाकम ॥् ३॥
कुद उवाच ।
एकििमले शाे िशवे परमकारणे ।
कथं भावसिंसा नानाता वावी िता ॥ ४॥
कदतापस उवाच ।
सव शां िचदाकाशं नानाीह न िकन ।
ँयमानमिप ारमावता ा यथािस ॥ ५॥
असषे ु पदाथष ु पदाथा  इित भाि यत ।्
िचं सषुुा तां िनजं वपःु ॥ ६॥
सोऽिप िह िनःः पवतोऽिप न पव तः ।
यथा षे ु िचावःभोऽथ गतथा ॥ ७॥
न भावा न चवैाथा ः सि सवा कोिचते ।
सगा दौ किचतं पं यथा तथा ितम ॥् ८॥
न च नाम परं पं कचनाकचनाकम ।्
िाा िच िचोम ितिमं िह केवलम ॥् ९॥
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एकैव िचथा े सनेायां जनलताम ।्
गतवेावै कचित तथवैााः पदाथ ता ॥ १०॥
यतः ािन े िचं कचकचायते ।
तनेवै तदाकारं जगिदनभुयूत े ॥ ११॥
असिप यथा वावुसिंवि भासते ।
सिंवाऽाके ोि तथाथ ः भासकः ॥ १२॥
असिप यथा े े ख े ता िवदः ।
तथदेमा नानामनदिप चावत ॥् १३॥
आिदसग पदाथ ं तभावामवे च ।
िचोा यथा बुं तथाािप िवते ॥ १४॥
पु े पऽ े फले े तरवे यथा ततः ।
सव सव ऽ सवा  परमवे तथाऽपरम ॥् १५॥
परमाथा राोधावापः सग  परंपरा ।
परमाथ  महाकाशे शूता सग सिंवदः ॥ १६॥
परमाथ  सग  पया यौ तवृवत ।्
बोधादतेदबोधा ु तैं ःखाय केवलम ॥् १७॥
परमाथ जगदेकिमवे िनयः ।
अाशाबोधने भवेषैा िह मुता ॥ १८॥
स वप ुॄ  सकिचदाकृतःे ।
तदवे जगतो पं तााकं जगत ॥् १९॥
यतो वाचो िनवत े न िनवत  एव वा ।
िवधयः ूितषधेा भावाभावशथा ॥ २०॥
अमौनमौन ं जीवा याषाणवदासनम ।्
यदवेासदाभासां तािभधमुते ॥ २१॥
सविकेसघुन े ॄयवे िनरामये ।
का ूविृिन विृः का भावाभावािदवनुः ॥ २२॥
एकामवे िनिायां सषुुिवॅमाः ।
यदा भािविचऽायां िचऽा इव िनरराः ॥ २३॥
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एतां िचसायां तथा मलूकसग काः ।
बहवो भािचऽायां िचऽा इव िनरराः ॥ २४॥
िे िारिं याया रमािपते ।्
तदथाभतूिचारं ुरणं िमथः ॥ २५॥
सव पदाथा िारमाऽमूितघाः सदा ।
यथा भाि तथा भाि िचाऽकैातावशात ॥् २६ ।
िचाऽकैासाराथासवंदेन ं िताः ।
िनःा िनम नाराः ुरि िशयः ॥ २७॥
अिवमानमवेदें ँयतऽेथानभुयूत े ।
जग इवाशषें सिोपेपजम ॥् २८॥
िविचऽाः ख ँये िचले रीतयः ।
हषा मष िवषादोजमावरािन ॥ २९॥
भाववाताधतू जगालचमृतःे ।
हा िचरीिचपांॅनीहार िवसािरता ॥ ३०॥
यथा केशोसकं ोि भाित ामलचषुः ।
तथवैयें जगािभा नािवदोऽरे ॥ ३१॥
यावितं तावथा सितं तथा ।
यथा सनगरं कचतीदं जगथा ॥ ३२॥
सनगरे यावसकला िितः ।
भववेासिूपा सतीवानभुवे िता ॥ ३३॥
ूवहवे िनयितिन यताथ ू दाियनी ।
ावरं जमं चवै ितवे यथाबमम ॥् ३४॥
जायते जमं जीवाावरं ावरादिप ।
िनयाधो वहु गूमथानलः ॥ ३५॥
वहि दहेयािण ोतिष ूतपि च ।
वायवो िनगतयः िताः शलैादयः िराः ॥ ३६॥
ोितम यं िनवृं त ु धारासारारीकृतम ।्

brahmagItAyogavAsiShTha.pdf 43



ॄगीता योगवािसाग ता

यगुसवंराा कालचबं ूवत त े ॥ ३७॥
भतूलकैाराििसिंनवशेः ितायते ।
भावाभावोमहोग िशि ितित ॥ ३८॥
कुद उवाच ।
ूां िृतमायाित तसनातः ।
भाित ूथमसग त ु क ूाभासनम ॥् ३९॥
तापस उवाच ।
अपवू ँयते सव  े मरणं यथा ।
ूां िमवे तऽवैाासतः िृतः ॥ ४०॥
िचािोि कचित जगपनम ।्
न सासिददं तााताभातं यतः तः ॥ ४१॥
िचसादने साानभुयूत े ।
शुं िचोम सपरंु मा यतां कथम ॥् ४२॥
हषा मष िविनम ुै ःखने च सखुने च ।
ूकृतनेवै मागण बैिरव गते ॥ ४३॥
िनिापगमे नगरे याशं तृौ ।
िचोमा परं िवि ताशं िऽजगमम ॥् ४४॥
सिंवदाभासमाऽं यगिदिभशितम ।्
तिंवोम सशंां केवलं िवि नतेरत ॥् ४५॥
यिव यतः सव यव सव त यत ।्
सव सव तया सव तव सव दा ितम ॥् ४६॥
यथयें ससंिृतॄा ी भवतो यिवित ।
यथा भान ं च ँय तदतेिथतं मया ॥ ४७॥
उितं ोजतमादमि पं

भृािववािभमतमाश ु िवधीयतां म ।्
ितािम ःखमलमसमािधसंं

भयूः समािधमहम िचरं िवशािम ॥ ४८॥
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
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मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु
तापसोपाानाग त कुदोपदशेो नाम
चतःुशीिधकशततमः सग ः ॥ १८४॥ -१२-

॥ अथ ऽयोदशोऽायः ॥
॥ कुदूबोधः ॥

कुद उवाच ।
जरिुनरपीुा ानमीिलतलोचनः ।
आसीदितूाणमनािऽ इवािप तः ॥ १॥
आवाां ूणयोदारःै ूािथ तोऽिप पनुःपनुः ।
वाःै ससंारमिवद वचो दवानुः ॥ २॥
आवां ूदशेतािला ममुकुौ ।
िदनःै कितपयःै ूाौ गहंृ मिुदतबावम ॥् ३॥
अथ तऽोवं कृा कथाः ूो िचरनीः ।
िताावयं यावािप ॅातरोऽथ ते ॥ ४॥
बमणे िवलयं ूााः ूलयेण वा इव ।
मुोऽसौ मे सखवैकै एकाण व इवाकः ॥ ५॥
ततः कालेन सोऽं िदनाऽेक इवागतः ।
अहं ःखूीताा परं वधैयु मागतः ॥ ६॥
ततोऽहं ःिखतो भयूः कदततापसम ।्
गतो ःखोपघाताय तानं ूमुातः ॥ ७॥
तऽ मासऽयणेासौ समािधिवरतोऽभवत ।्
ूणतने मया पृः सिदं ूोवानथ ॥ ८॥
कदतापस उवाच ।
अहं समािधिवरतः ात ुं शोिम न णम ।्
समािधमवे ूिवँयाहमाश ु कृतरः ॥ ९॥
परमाथपदशेे नाासने िवनानघ ।
लगऽ परां यिुिममां श ृण ु ततः कु ॥ १०॥
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अयोानाम परूि तऽाि वसधुािधपः ।
नाा दशरथ पऽुो राम इित ौतुः ॥ ११॥
सकाशं तऽ ग ं तै कुलगुः िकल ।
विसाो मिुनौेः कथियित ससंिद ॥ १२॥
मोोपायकथां िदां तां ौुा सिुचरं िज ।
िवौािमेिस परे पदऽेहिमव पावन े ॥ १३॥
इुा स समाधानरसायनमहाण वम ।्
िववंशाहिममं दशें काशमपुागतः ॥ १४॥
एषोऽहमतेृं म े सव किथतवानहम ।्
यथावृं यथां यथाौतुमखिडतम ॥् १५॥
ौीराम उवाच ।
सकुद इािदकथाकथनकोिवदः ।
िततः ूभृवे ममीपगतः सदा ॥ १६॥
स एष कुदाो िजः पा समाितः ।
ौतुवािंहतामतेां मोोपायािभधािमह ॥ १७॥
स एष कुदाो मम पा गतो िजः ।
अ िनःसशंयो जातो न विेत पिरपृताम ॥् १८॥
ौीवाीिकवाच ।
इेु राघवणेाथ ूोवाच वदतावंरः ।
स विसो मिुनौेः कुदं िवलोकयन ॥् १९॥
ौीविस उवाच ।
कुद िजवर कतां िकं यानघ ।
बुं ौतुवता यें मं मोदं परम ॥् २०॥
कुद उवाच ।
सवसशंयिविेद चते एव जयाय मे ।
सव सशंयिवदेो ातं येमखिडतम ॥् २१॥
ातं ातममलं ं िमतम ।्
ूां ूामिखलं िवौाोऽि परे पदे ॥ २२॥
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बुयें िददं सव परमाथ घन ं घनम ।्
अननेानो ोि जगिूपणे जिृतम ॥् २३॥
सवा कतया सव िपणः सवगानः ।
सव सवण सवऽ सव दा सभंवलम ॥् २४॥
सभंवि जगः िसाथ कणकोटरे ।
न सभंवि च यथा ानमतेदशषेतः ॥ २५॥
गहृऽेः सभंववे सीपा वसुरा ।
गहंे च शूमवेाे समतेदसशंयम ॥् २६॥
यदा वु यथोिदता

भातीह भतूरैनभुयूत े च ।
तदा सव घनथाे

ॄेमािवमुमि ॥ २७॥
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु
तापसोपाानाग त कुदूबोधो सीपेर
नाम पाशीिधकशततमः सग ः ॥ १८५॥ -१३-

॥ अथ चतदु शोऽायः ॥
॥ सव खिदं ॄिेतूितपादनयोगोपदशेः ॥

ौीवाीिकवाच ।
कुदे वदवें विसो भगवािुनः ।
उवाचदेमिनाा परमाथिचतं वचः ॥ १॥
ौीविस उवाच ।
बत िवानिवौािर जाता महानः ।
करामलकविं ॄिेत पिरपँयित ॥ २॥
िकलेदं ॅािमाऽा िवं ॄिेत भाजम ।्
ॅािॄवै च ॄ शामकेमनामयम ॥् ३॥
यथा यने यऽाि यायावदा यतः ।
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तथा तने तऽाि ताावदा ततः ॥ ४॥
िशवं शामजं मौनममौनमजरं ततम ।्
सशुूाशूमभवमनािदिनधनं ीवुम ॥् ५॥
या यावायाः िबयते सिंवदा भरः ।
सा सा सहॐशाखमिेत सकैेय था लता ॥ ६॥
परो ॄाडमवेाणिुोोः ितो यतः ।
परमाणरुवे ॄाडमः ितजगतः ॥ ७॥
तािदाकाशमनािदम-

मखिडतं सौिमदं समम ।्
िनवा णमं गतजाितबो

यथाितं ित िनरामयाा ॥ ८॥
यं ँयं यं िृ यं िचं यं जडम ।्
यं िकि िकि ॄावे सिंतम ॥् ९॥
यथा यऽ जगतेयं ॄ खमािन ।
पमजहां यऽ सते तथा ॥ १०॥
ॄ ँयिमित तैं न कदािचथाितम ।्
एकमतेयोिव ि शूाकाशयोिरव ॥ ११॥
ँयमवे परं ॄ परं ॄवै ँयता ।
एत शां नाऽशां नानाकारं न चाकृितः ॥ १२॥
याबोध े ािदादहेो िनराकृितः ।
सिंवाऽाा ूितघः ानभुतूोऽसः ॥ १३॥
सिंवयो यथा जिुन िााे जडोऽभवत ।्
जडीभतूा तथवैाे सिंवावरनािमका ॥ १४॥
ावराडािं जमा ूयाित िचत ।्
जीवः सषुुाा ं जामवै जगतःै ॥ १५॥
आमोमषेा जीव भुिनलेऽनले ।
खे खािभज गःै ाभभैा सत े िितः ॥ १६॥
िचिनोित तथा जां नरो िनिािितय था ।
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िचनोित जडतां िचं न नाम जडतावशात ॥् १७॥
िचता वदेन वेारं ावरं िबयते वपःु ।
िचता वदेन वेारं जमं िबयते वपःु ॥ १८॥
यथा प ुसंो नखाः पादवकेमवे शरीरकम ।्
तथकैमवेाूितघं िचतः ावरजमम ॥् १९॥
आिदसग  इव यथामागतं ितम ।्
िचतो पं जगिदित तथवैा उते ॥ २०॥
तवैाूितघं शां यथाितमवितम ।्
न ूथामागतं िकिासीदूिथतं िहतम ॥् २१॥
अयमािदरयं चाः सग ेवभासते ।
िचतः सघुनिनिायाः सषुुकोतः ॥ २२॥
ित एको नाः परमाथ घनो यतः ।
ूलयिितसगा णां न नामाि मां ूित ॥ २३॥
ूलयिितसगा िद ँयमान ं न िवते ।
एत चानािऽे िचऽवधयू था ॥ २४॥
कत िचऽसनेााथा िचऽा िभते ।
नानाऽनानवै ूितघा िचे सग ता तथा ॥ २५॥
िवभागहीनयाषे भागिनिनिया ।
सषुुाुते मो इित ु िचकम ॥् २६॥
ूलयोऽयिमयं सिृरयं ो घनयम ।्
भासोऽूितघप िचहॐचिेरित ॥ २७॥
िचििायाः मयो भागिमदुातम ।्
तदवे मुते भतूं जीवो दवेससरुािदक ् ॥ २८॥
एष एव पिरातः सषुिुभ वित यम ।्
यदा तदा मो इित ूोते मोकाििभः ॥ २९॥
ौीराम उवाच ।
िचं दवेासरुाा िचििा ादशनम ।्
िकयमाणं भगवथमोदरे जगत ॥् ३०॥
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ौीविस उवाच ।
िवि िचं नरं दवेमसरंु ावरं ियम ।्
नागं नगं िपशाचािद खगकीटािदरासम ॥् ३१॥
ूमाणं त चानं िवि यऽ रणेतुाम ।्
आॄपय ं जगाित सहॐशः ॥ ३२॥
यदतेदािदपथा सयंाित वदेनम ।्
एतितं भतूमतेदपय ामलाकृित ॥ ३३॥
एतमं िचतो पमाभ ुवनयः ।
यदायाि तदा सग िादागत उते ॥ ३४॥
िचमवे िवजवं तदािवविज तम ।्
खं घटेिव दहेषे ु चाे नाे तिदया ॥ ३५॥
िनोतावुो भागान ग्ृाित च जहाित च ।
सिरवाहोऽ यथा शरीरािण तथा मनः ॥ ३६॥
अ ापिरानादषे दहेािदसंॅ मः ।
शाावबोधने मवाःूयो यथा ॥ ३७॥
जगरणयु ऽ तमाणं िह चतेसः ।
सदवे च पमुांा ुसंामः ितं जगत ॥् ३८॥
याविििददं ँयं तिं भिूव ।
तदवे च पमुांाो भदेो जगदानोः ॥ ३९॥
िचदवेायं पदाथघो नािदाथ ता ।
ितिरा  इव हेीव कटकािदता ॥ ४०॥
यथकैदशे े सव ऽ ुरापोऽधुौ पथृक ् ।
ॄयना िनाितो ँयािकाथा ॥ ४१॥
यथा िवमोधावापो जठरकोशगाः ।
ुरवेिंवदाऽनाः पदाथघाथापरे ॥ ४२॥
यथा ितजगालभिकाकाशपधकृ ् ।
िचोयमपः ित आविज तः ॥ ४३॥
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यथाितिमदं िवं सिंवोि वितम ।्
पमजां भमूािववािखलम ॥् ४४॥
समता सता सा चकैता िनिव कािरता ।
आधाराधयेताों चतैयोिव सिंवदोः ॥ ४५॥
सससंारवरशापशािमह ।
सरोिसिरदनूािमअवां न वाथवा ॥ ४६॥
ौीराम उवाच ।
वरशापाथ सिंवौ काय कारणता कथम ।्
उपादान ं िवना काय नावे िकल कताम ॥् ४७॥
ौीविस उवाच ।
वदातिचदाकाशकचनं जगते ।
ुरणे पयसामावावत चलनं यथा ॥ ४८॥
नोऽिजलानीव भाि भावािदाकाः ।
सादीिन नामािन तषेामाम नीिषणः ॥ ४९॥
कालेनाासयोगने िवचारणे समने च ।
जातवेा  सािकने सािकेनामलाना ॥ ५०॥
सानवतो  यथा भतूाथ दिश नः ।
बिुभ वित िचाऽपा तैैविज ता ॥ ५१॥
िनरावरणिवानमयी िचिपणी ।
सिंवकाशमाऽकैदहेादहेिवविज ता ॥ ५२॥
सोऽयं पँयशषेणे यावमाऽकम ।्
माकचनं शामनरमाथ तः ॥ ५३॥
अा इदं िह समाऽमवेािखलं जगत ।्
यथासनगरं यथा महापरुम ॥् ५४॥
आा सवरः वदातो यथा यथा ।
यथा सयित तथा भवित त तत ॥् ५५॥
सनगरे बालः िशलाूोयनं यथा ।
सं वेनभुयूाश ु िवधयेिनयणम ॥् ५६॥
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साभतूऽेिरमाा जगये ।
वरशापािदकं सं वेनथानः ॥ ५७॥
सपरुे तलंै यथा िसित सकैतात ।्
कनाग सवै रादीह तथानः ॥ ५८॥
अिनरावरणये तः शाा न भदेधीः ।
ततः सनातैारा न िसित ॥ ५९॥
या यथा कलना ढा तावाािप सिंता ।
न परावित ता यावानयाया ॥ ६०॥
ॄयवयवोेु ितकैे तथा िरे ।
यथा सावयवे ते िविचऽावयवबमः ॥ ६१॥
ौीराम उवाच ।
अिनरावरणाानाेवलं धम चािरणः ।
शापादीयि यथा ॄंथा वद ॥ ६२॥
विस उवाच ।
सयित याम सगा दौ ॄ ॄिण ।
तदवेानभुवित यााि नतेरत ॥् ६३॥
ॄ विे यदाानं स ॄायं ूजापितः ।
स च नो ॄणो िभं िविमव वािरणः ॥ ६४॥
सयित याम ूथमोऽसौ ूजापितः ।
तदवेाश ु भवित तदें कनं जगत ॥् ६५॥
िनराधारं िनरालं ोमा ोि भासते ।
िेरव केशोसं मुावलीव च ॥ ६६॥
सिताः ूजाने धम दान ं तपो गणुाः ।
वदेाः शाािण भतूािन प ानोपदशेनाः ॥ ६७॥
तपिनोऽथ वादै यरुिवलितम ।्
यदेिवदािदित तनेाथ कितम ॥् ६८॥
इदं िचििं खं वायुेािता ।
िवोऽः किठनं भिूमिरित तनेाथ किताः ॥ ६९॥
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िचातरुीशो वासौ याािप चतेित ।
तथानभुवाश ु महं स इवािखलम ॥् ७०॥
यथा विे िचोम तथा तवलम ।्
े महमादीव सदाासदाकम ॥् ७१॥
िशलानतृं यथा सं सनगरे तथा ।
जगनगरे सं ॄण ईितम ॥् ७२॥
िचभावने शुने युं य याशम ।्
तदशुोऽथा कत ु न शः कीटको यथा ॥ ७३॥
अं बलं सिंवँयतीतरदकम ।्
े जामपे च वत मानऽेिखलं च सत ॥् ७४॥
सदा िचोम िचोि कचदकेिमदं िनजम ।्
िृँयाकं पं पँयदाभाित नतेरत ॥् ७५॥
एकं िा च ँयं च िचभः सवगं यतः ।
ताथें यऽ ं तऽ सदा ॥ ७६॥
वागनवलािवभाववत ।्
यथा ॄिण ॄं तथाजागं जगत ॥् ७७॥
ॄवैाहं िवराडाा िवराडावपजु गत ।्
भदेो न ॄजगतोः शूारयोिरव ॥ ७८॥
यथा ूपात े पयसो िविचऽाः कणपयः ।
िविचऽदशेकालाा िनपतुति च ॥ ७९॥
िनपवैकैयाऽऽकं मनोबुािदविज ताः ।
आवेानो भाि तथा या ॄसिंवदः ॥ ८०॥
तािंभ यं दहेषे ु बुािदपिरकनाः ।
कृोररीकृता सग ौीरििवता यथा ॥ ८१॥
तदवें जगिदि बधने मम िदम ।्
अकारणकमतैमजातं कम  केवलम ॥् ८२॥
अिितः शरीरऽेिामपूानभुयूतःे ।
उपलादौ जडा सा ताशी परमानः ॥ ८३॥
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यथकैां सिुनिायां सषुुकौ ितौ ।
तथतै े सग सहंारभासौ ॄिण सिंते ॥ ८४॥
सषुुयोभा तः ूकाशतमसी यथा ।
एकामवे िनिायां सगा सग तथा परे ॥ ८५॥
यथा नरोऽनभुवित िनिायां षदः िितम ।्
परमाानभुवित तथतैडसिंितम ॥् ८६॥
अाथवाुा वाताशन े सित ।
योऽिचानभुवो षदादौ स आनः ॥ ८७॥
ोमोपलजलादीनां यथा दहेानभुतूयः ।
तथााकमिचानाम नानानभुतूयः ॥ ८८॥
काले कषे ु भातेा यथाहोराऽसिंवदः ।
तथाऽसाः परे भाि सग सहंारसिंवदः ॥ ८९॥
आलोकपमननानभुवषैणेा

मुािन ुरित वािरघन े भावात ।्
आवत वीिचवलयािद यथा तथायं

शाे परे ुरित संितसग पगूः ॥ ९० ।
इाष ौीवािसमहारामायणे वािकीय े
मो-िनवा ण उराध ॄगीतास ु
सव खिदं ॄिेतूितपादनयोगोपदशेो
नाम षडशीिधकशततमः ॥ १८६॥ -१४-
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