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jIvanmukti gItA

जीविु गीता

असतो मा समय ।
तमसो मा ोितग मय ।
मृोमा  अमतृगंमय ॥
सवभतूाराय िनमुिचदान े ।
ूतैपाय ममवे नमो नमः ॥
सवभतूानव ित न े िनमुिचिपणे सव सािणे ममवे
ान एव नमः । नम इित ििः आदराथ म ॥्
जीविुश (्मुो -ख)च या मिुः सा मिुः िपडपातन े ।
या मिुः िपडपातन े सा मिुः शिुनशकूरे (सकूरे - क)॥ १॥
जीविुिरित या मिुते सा यिद िपडपातन परा तिह
सा मिुः सकूरािदिप ूसा भवतीथ ः ।
िपडपातनं न जीविुिरित भावः ॥
जीवः िशवः सवमवे भतूेवें (भतू े भतू े -ख)वितः ।
एवमवेािभपँयन ि्ह (एवमवे पँयित यो -ख) जीवुः स उते ॥ २॥
जीव इित यः सः सवभतूेिप िशवनेवै वितः िशव एव ।
तानी जीवु इथ ः ॥
एवं ॄ जगवमिखलं भासते रिवः ।
सिंतं सव भतूानां जीवुः स उते ॥ ३॥
यथा रिवः सव जगासते एवं ॄ सवभतूानामाने
सिंतं सदिखलं भासते ूकाँयित । एवमवेािपँयन इ्नवुत त े ।
सः ताशः ानी जीवु इुते इथ ः ॥
एकधा बधा चवै ँयते जलचवत ।्
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जीविु गीता

आानी तथवैकैो जीवुः स उते ॥ ४॥
जलचवले चः यथानकेधा ँयते तथवै एकः आ ।
उपािधभदेने इाहारः.... एकधा बधा चवै ँयते । एवमाानं
यो जानाित सः आानी जीवु इुते ॥
सवभतू े ितं ॄ भदेाभदेो न िवते ।
एकमवेािभपँयं (पँयित -ख)जीवुः स उते ॥ ५॥
ॄ सवभतूितम ।् यऽ भदेोऽभदेः भदेाभदेो न िवते ।
तदकेमवे । एवमिभपँयं यः स जीवु इुते ॥
तं ऽें ोमातीतमहं ऽे उते ।
अहं कता  च भोा च (अहं कता  अहं भोा -ख) जीवुः स उते ॥ ६॥
तपमवेाि । ऽेमाकाशातीत,ं परमा ऽेः ।
कतृ ं भोृं च तवै । एवं यो िवजानाित सः जीवु उते ॥
कमियपिरागी ानविज तचतेसः (चतेसम -्ख)।
अानी तथवैकेो जीवुः स उते ॥ ७॥
कमियपिरागी ापाररिहतािन ानिेयािण कमियािण
चकुव न त्ािन पिरजतीथ ः । तहा चतेोऽिप िवषयानविज तं
करोवेमयं जानाित यः सः जीवुः ॥
तं केवलं कम  (कम -ख)शोकमोहािदविज तम ।्
शभुाशभुपिरागी जीवुः स उते ॥ ८॥
ािनना यम िबयते तोकमोहािदविज तम ।् त केवलं
शारीरपिररणायवै । एवं तने शभुाशभुािदकं
पिरं भवित । स जीवु उते ॥
कमसव ऽ आिदं न जानािम च िकंचन ।
कम ॄ िवजानाित जीवुः स उते ॥ ९॥
यः आिदं िवुम क्म  न जानाित कतृ ारोपणे कम न
करोतीथ ः । अत एव कम ॄपमवेिेत
िवजानाित सः जीवुः ॥
िचयं ािपतं सव माकाशं जगदीरम ।्
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सिहतं (सिंतम -्ख) सवभतूानां जीवुः स उते ॥ १०॥
यः जगदीरं िचपिमाकाशािपनिमित सवभतूसिहतिमिप
जानाित सः जीवु उते ॥
अनािदवित  भतूानां (अना भतूानां -ख) जीवः िशवो न हते ।
िनवरः सव भतूषे ु (सवभतूानां -ख) जीवुः स उते ॥ ११॥
सवष ु भतूषे ु यः अनािदः जीवः सः िशव एव । अत एव सः न हते ।
अतः सवष ु भतूषे ु िनवरो यः जीवु उते ॥
आा गुं िवं (गुि)ं च िचदाकाशो न िलते ।
गतागतं (यतागतः -ख) योना ि जीवुः स उते ॥ १२॥
यः गुः आा सः ं एव । स एव िनिलः िचदाकाशः । तद ्एव
सवम ।् अत एव त गतागतं गतमागतमागतं गतं वा न िवते ।
एवं यः आानं सः जीवु इुते ॥
गभ  (अर ्-ख)ानने पँयि ानीनां मन उते ।
सोऽहं मनो िवलीये जीवुः स उते ॥ १३॥
गभ ानने अानने इथ ः । एताशानने ािननः यँयि
तदवे ािननां मन उते । इदमवे सोऽहं मनः । एताशमनोिविशाः
ािननः । िचदाकाश इनवुत त े । तऽ िवलीये । त े तऽ िवलयं
याीथ ः । एवं ितआत ानीनवुत त े ।
सः जीवु इुते ॥
ऊानने पँयि िवान ं मन उते ।
शूं लयं च िवलयं जीवुः स उते ॥ १४॥
ािननः ऊानने समािधना यँयि तिानम ।् तषेां मन
उते । तदवे शूं लयम ।् तदवे िवानम ।् तथाााानं जानाित
यः सः जीवु उते ॥
अास े (आभाष े -ख) रमते िनं मनो ानलयं गतम ।्
बमोयं नाि जीवुः स उते ॥ १५॥
य ािननः मनः िनमास े ौवणमननिनिदासनातपिस
रमते बीडित । य मनः ानलयं ान े लयं गत;ं य
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बमों नाि सः िजवु उते ॥
एककी रमते िनं भावगणुविज तम ।्
ॄानरसाादी (रसाादो -ख) जीवुः स उते ॥ १६॥
य ािननः मनः इनवुत त े । िनं भावगणुविज तं
ूकृित गणुातीत,ं सः ानी एकाकी रमतेआवे बीडित ।
ॄानरसाादी ॄाानरसाादी सः जीवु इुते ॥
िद ानने पँयि ूकाशं िबयते मनः ।
सोऽहं हंसिेत पँयि जीवुः स उते ॥ १७॥
ये ािननः िद ानने ूकाशं पँयि तःै मनः िबयते तषेां
मनोऽिभं भवतीित यावत ।् तदा त े सोऽहं हंसः इित पँयि ।
एवमातं पँयन ज्ीवु इुते ॥
िशवशिसमाानं िपडॄाडम (्िशवशिममाानो िपडिन ॄाडम -्

ख) एव च ।
िचदाकाशं दं मोहं (कृतं सोऽहं -ख) जीवुः स उते ॥ १८॥
ािननः िशवशिसमाानं िशवशिसमः यः आा तमाानं
महाानम ।् िपडः शारीरम ।् तने सिहतं ॄाडं दं ं
बकं मोहं च िचदाकाशिमित चतैमवे पँयि, य
एवमातानी सः जीवु इुते ॥
जामसषुिुं च तरुीयावितं सदा ।
सोऽहं मनो िवलीयते (िवलीयते -ख) जीवुः स उते ॥ १९॥
य ािननः सोऽहं मनः सोऽहिमित ानकैापरं मनः
जामसषुिुमती सदा तरुीयावितं सिदाकाशपरमािन
िवलीयते सः ानी जीवु इुते ॥
सोऽहं ितं ानिमदं सऽूषे ु मिणवरम ् (ोितपं िनम लं - ख सऽूमिभत
उरम -् ग)।
सोऽहं ॄ िनराकारं जीवुः स उते ॥ २०॥
इदं सोऽहं ितं ान ं सऽूषे ु मिणविदाकाशे ितिमयः ।
सोऽहं परं ॄ िनराकारम ।् एवमाानी यः सः
जीवु इुते ॥
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मन एव मनुाणां भदेाभदे कारणम ।्
िवकनवै सकंं (सकंो -ख) जीवुः स उते ॥ २१॥
िवकना इदिममवेेािद तिवा कना स एव सकं इित
ूिसः । तदवे मनोपं सनुानामहं ममेािद
भदेाभदेवहारकारणम ।् एवं यो जानाित ानफलं च
सकंरािहं तथा च यः सवथा सकंरिहतः ।
सः जीवु इुते ॥
मन एव िवः ूााः िसिसा (िवःूाािसिसा -ख) एव च ।
यदा (सदा - क) ढं तदा मोो (मो -ख) जीवुः स उते ॥ २२॥
यााः ािननः िवः िकिमित । यदा मनः सदा ढं भवित तदवै
मो इित । स एव च िसिसाः । य एवं िसां
वदे सः जीवु उते ॥
योगाासी मनः ौेोऽागी बिहज डः ।
अागी बिहागी जीवुः स उते ॥ २३॥
यो यो योगाासी योगमसित स सो मनः ौेः मनसा ौेः ।
एवं िवधोऽयमागी अं सवमिप मायासभंतूं
जतीागी । अत एव सः बिहः जडवदाचरित । एवं च
सोऽागी बिहागी च । स एव जीवु इुते ॥
इित वदेाकेसिरणा ौीदाऽये िवरिचता जीवुगीता समाा ॥
इित ौीजयचामराजेिवरिचता जीवुगीतााा समाा ॥

Encoded by Sovarel Vlad vlad.sovarel at yahoo.com

There are three sources used for the text.

Variation in them is marked in parenthesis above as footnote

source with ka, kha, ga, gha marking:

क – which seems to be the oldest version, along with a sanskrit

commentary by Mysore Jayacamarajendra (see the colofon);

ख – Satcakra, collection of gitas, bengali script, with some

different readings and reduplication of some consonants,
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ग – a edition in Bengali from Vidyaratna by Kaliprasana Bhattacarya

घ – collection of gitas, bengali script.

This text is part of a volume of “Bibliotheca Indica᳚, Romanian

review, dedicated to Rishi Dattatreya as sanskrit source for

“Works of Dattatreya᳚ foreword, introduction and translation

(from Sanskrit to Romanian) by Vlad Sovarel, book published

by Herald Publishing House, Bucharest, Romania.

The “sanskrit source᳚ contains:

- Avadhuta Upanishad, attributed to Dattatreya; encoded by Vlad Sovarel

- Avadhuta Gita, attributed to Dattatreya, known also as Datta Gita;

encoded by Vlad Sovarel

- Darshana Upanishad, attributed to Dattatreya; encoded by Vlad Sovarel

- Dattatreya Dhyana

- Dattatreya Stotra, attributed to Narada, from Narada Purana

- Dattatreya Tantra, attributed to Dattatreya;

- Dattatreya Upanishad, attributed to Dattatreya;

- Jivanmukti Gita, attributed to Dattatreya, along with a sanskrit

commentary; encoded by Vlad Sovarel

- Tripura Rahasya, attributed to Haritayana;

- Yoga Shastra, attributed to Dattatreya; encoded by Vlad Sovarel
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