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Shankara Gita

शरगीता

शरगीतास ु ूथमोऽायः
अथ ौीिवधुमरे ूथमखडाग त े शरगीतास ु
ूथमोऽायः ॥ १॥
माक डये उवाच ।
कैलासिशखरे रे नानाधातिुविचिऽते ।
नानािुमलताकीण नानापििननािदत े ॥ १॥
गािनझ रसात े सततं चािनःन े ।
दवेदवें महादवें पय पृत भाग वः ॥ २॥
राम उवाच ।
दवेदवे महादवे गािलतमधू ज ।
शशालेखासयंु जटाभाराितभार ॥ ३॥
पाव तीददहेाध  कामकालानाशन ।
भगनऽेाकािच पूो दशनशातन ॥ ४॥
ः परतरं दवें नां पँयािम कन ।
पजूयि सदा िलं तव दवेाः सवासवाः ॥ ५॥
वुि ामिृषगणा ायि च मुम ुः ।
पजूयि तथा भा वरदं परमेर ॥ ६॥
जगतोऽ समुििितसहंारपालन े ।
ामकंे कारणं मे िय सव ूितितम ॥् ७॥
कं ं ायिस दवेशे तऽ मे सशंयो महान ।्
आच ते भगवन य्नमुाता मिय ॥ ८॥
ूमादसाुतया मयतैिॐमासा जगधान ।
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शरगीता

भवमीं ूिणप मूा  पृािम सातकुतहूलाा ॥ ९॥
इित ौीिवधुमरे ूथमखडे माक डयेवळसवंादे
परशरुामोपाान े शरगीतास ु रामूो नामकैपाशमोऽायः ॥ ५१॥

शरगीतास ु ितीयोऽायः
अथ ौीिवधुमरे ूथमखडाग त े
शरगीतास ु ितीयोऽायः ॥ २॥
शर उवाच ।
ोऽयमन ुू ो राम राजीवलोचन ।
मकेः ौोतमुहऽिस मो भगृकुुलोह ॥ १॥
यरमकं धाम मम भाग वनन ।
यदरमं पारं या िवते ।
ानयें ानगं िद सव  चािौतम ॥् २॥
ामहं पुडरीकां िचयािम जनाद नम ।्
एतिाम रहं त े यथाविथतं वचः ॥ ३॥
ये भामजं दवें न त े याि पराभवम ।्
तमीशमजमं सवभतूपरायणम ॥् ४॥
नारायणमिनदँ यं जगारणकारणम ।्
सव तः पािणपादं तं सव तोऽििशरोमखुम ॥् ५॥
सवतः ौिुतमोके सव मावृ ितित ।
सावियगणुाभासं सवियिवविज तम ॥् ६॥
असं सवतवै िनग ुणं गणुभोृ च ।
बिहर भतूनामचरर एव च ॥ ७॥
सूादिवयें रं चािकं च यत ।्
अिवभं िवभेष ु िवभिमव च ितम ॥् ८॥
भतूवित  च तयें मिसु ूभिवु च । in BG भतूभतृ 
ोितषामिप तोितः तमसां परमुते ॥ ९॥ in BG तमसः
अनािदमरं ॄ न साऽसते ।

2 sanskritdocuments.org



शरगीता

ूकृितिव कृितयऽसौ जगतां भतूभावनः ॥ १०॥
यारतरं नाि तं दवें िचयाहम ।्
इामाऽिमदं सव ऽलैों सचराचरम ॥् ११॥
य दवेािददवे तं दवें िचयाहम ।्
यिन स्व यतः सव यः सव सव त यः ॥ १२॥
य सवमयो दवें दवें िचयायम ।्
योगीरं पनाभं िवुं िजुं जगितम ॥् १३॥
जगाथं िवशालां िचयािम जगुम ।्
शिुचं शिुचपदं हंसं तरं परमिेनम ॥् १४॥
युा सवा नाऽऽानं तं ूपे जगितम ।्
यिन ि्वािन भतूािन िति च िवशि च ॥ १५॥
गणुभतूािन भतूशे े सऽू े मिणगणा इव ।
यििे तत े तौ  े ॐिगव ितित ॥ १६॥
सदसिथतं िवं िवाे िवकमिण ।
हिरं सहॐिशरसं सहॐचरणेणम ॥् १७॥
ूाना रायणं दवें यं िव परायणम ।्
अणीयसामणीयासं ं िवं च वीयसाम ॥् १८॥
गरीयसां गिरं च ौें च ौयेसामिप ।
यं वाकेनवुाकेष ु िनषपूिनषिप ॥ १९॥
गणृि सकमा णं सं सषे ु सामस ु ।
चतिुभ तरुाानं सं सातां पितम ॥् २०॥
यं िददैवमच ि मुःै परमनामिभः ।
यमनो पतेाशीराानं वीतकषम ॥् २१॥
इानाय गोिवं पँयावितम ।्
परुाणः पुषः ूोो ॄा ूोो यगुािदष ु ॥ २२॥
ये सष णः ूोमपुामपुाहे ।
यमकंे बधाऽऽानं ूाभू तमधोजम ॥् २३॥
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शरगीता

नाभाः िबयावो यजे सव कामदम ।्
यमाज गतां कोशं यिन स्ििहताः ूजाः ॥ २४॥
यिन ल्ोकाः ुरीमे जले शकुनयो यथा ।
ऋतमकेारं ॄ यदसतः परम ॥् २५॥
अनािदमपय ं न दवेा नष यो िवः ।
यं सरुासरुगवा िसिष महोरगाः ॥ २६॥
ूयता िनमच ि परमं ःखभषेजम ।्
अनािदिनधनं दवेमायोिन ं सनातनम ॥् २७॥
अूतमिवयें हिरं नारायणं ूभमु ।्
अितवािकमा णं चाितसयूा ितजेसम ॥् २८॥
अितबुीियमामं तं ूपे ूजापितम ।्
यं व ै िव कता रं जगतषुां पितम ॥् २९॥
वदि जगतोऽमरं परमं पदम ।्
यािरां ौमू धा  खं नािभरणौ िितः ॥ ३०॥
चािदौ च नयन े तं दवें िचयाहम ।्
य िऽलोकी जठरे य काा वाहनाः ॥ ३१॥
य ास पवनं दवें िचयाहम ।्
िवषये वत मानानां यं तं वशैिेषकैग ुणःै ॥ ३२॥
ूािव षयगोारं तं दवें िचयाहम ।्
परः कालारो यारदसत यः ॥ ३३॥
अनािदरािदिव  तं दवें िचयाहम ।्
पां य िितजा ता ौोऽाां च तथा िदशः ॥ ३४॥
पवू भाग े िदवं य तं दवें िचयाहम ।्
नाां यािर नासाां पवन च ॥ ३५॥
ूदेादसां ज तं दवें िचयाहम ॥् ३६॥
वराहशीष नरिसहंपं

दवेेरं वामनपपम ।्
ऽलैोनाथं वरदं वरेयं
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तं राम िनं मनसा नतोऽि ॥ ३७॥
वा ॄाणाभतूा
यसः िऽयाः सभतूाः ।
योयुमा तथवै व ैँ याः
पां तथा य शिूाः ूसतूाः ॥ ३८॥
ां तथा यने जगममं
िवभिूतिभभू तभवोवने ।
दवेािधनाथं वरदं वरेयं
तं राम िनं मनसा नतोऽि ॥ ३९॥
इित ौीिवधुमरे ूथमखडे माक डयेवळसवंादे
ौीभाग वरामूे शरगीतास ु येिनदशो नाम
िपाशमोऽायः ॥ ५२॥

शरगीतास ु ततृीयोऽायः
अथ ौीिवधुमरे ूथमखडाग त े शरगीतास ु
ततृीयोऽायः ॥ ३॥
राम उवाच ।
वराहं नरिसहंं च वामनं च महेर ।
ोऽहं ौोतिुमािम ूाभा वाहानः ॥ १॥
शर उवाच ।
अिदित िदितवै े भाय कँयप च ।
अिदितज नयामास दवेािनपरुोगमान ॥् २॥
िदित जनयामास ौ पऽुौ भीमिवबमौ ।
िहरयां राधष िहरयकिशप ुं तथा ॥ ३॥
ततोऽिभिषवान श्बं दवेराे ूजापितः ।
दानवानां तथा राे िहरयां बलोटम ॥् ४॥
अिभिष तयोः ूादाग पातालमवे च ।
पातालं शासित तथा िहरया े महासरुे ॥ ५॥
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धराधारा धरां ा खमुतेू रयारुा ।
पवो महाभाग ननू ं भाथ चोिदताः ॥ ६॥
धराधरपिरा धरा चलिनबना ।
यदा तदा दैपरंु सकलं ामसा ॥ ७॥
वै परंु ामसा िदितजोमः ।
सैमुोजयामास जातशः सरुान ्ू ित ॥ ८॥
उेुन स सैने दैानां चतरुिणा ।
िविज िऽदशाे आजहार िऽिवपम ॥् ९॥
तािधकारािदशा जमःु शरणमसा ।
दवेराजं परुृ वासदुवेमजं िवभमु ॥् १०॥
िऽदशान श्रणं ूान ि्हरयािववािसतान ।्
सयंोाभयदानने िवससज  जनाद नः ॥ ११॥
िवसृ िऽदशान स्वा न ि्चयामास केशवः ।
िक ु पमहं कृा घातिये सरुाद नम ॥् १२॥
ितय नुदवेानामवः स सरुाकः ।
ॄणो वरदानने ता वधेया ॥ १३॥
नवृराहो भिवािम न दवेो न च मानषुः ।
ितय मपूणे चवैाहं घातियािम तं ततः ॥ १४॥
एतावा सेन नवृराहोऽभवभःु ।
चिूण तानशलैाभजानूदारः ॥ १५॥
यमनुाव कृाः तदावत तनूहः ।
तदोघ इव वा य िऽा तजेसा समः ॥ १६॥
तवाह इवाोवाह इवौघवान ।्
तवाहामलतनुवाहमनोहरः ॥ १७॥
सजलानकृाः सजलादुसिवः ।
पीतवासादा भाित सिविुदव तोयदः ॥ १८॥
उरसा धारयन ह्ारं शशासशिवः ।
शशुभु े सव भतूाा सबलाक इवादुः ॥ १९॥
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शशालेखािवमले दं े त िवरजेतःु ।
मघेािरतिब ौ भागौ शिशनो यथा ॥ २०॥
कराां धारयन भ्ाित शचबे जनाद नः ।
चाकसशे राम पादचारीव पव तः ॥ २१॥
महाजीमतूसाशो महाजीमतूसिभः ।
महाजीमतूवगेी महाबलपराबमः ॥ २२॥
दानवेवधाकाी िहरयासभां ययौ ।
िहरयाोऽिप तं ा नवृराहं जनाद नम ॥् २३॥
दानवांोदयामास ितय जातमपवू कम ।्
गृतां बतां चवै बीडाथ ातां तथा ॥ २४॥
इवेमुः सरंः पाशहां ु दानवान ।्
िजघृमाणांबेण जघान शतशो रणे ॥ २५॥
हमानषे ु दैषे ु िहरयाोऽथ दानवान ।्
चोदयामास सरंान व्राहािधककारणात ॥् २६॥
चोिदता दानवेणे दानवाः शपाणयः ।
ूववष ुथा दवें शवषण केशवम ॥् २७॥
दैाः शिनपातने दवेदवे चिबणः ।
नवै शकुेवृ थाकत ु यवोऽिप िनभ याः ॥ २८॥
हमानोऽिप दैेःै दानवान म्धसुदूनः ।
जघान चबेण तदा शतशोऽथ सहॐशः ॥ २९॥
हमानषे ु सैषे ु िहरयाः यं ततः ।
उाय धनषुा दवें ूववष  सरुोमम ॥् ३०॥
िहरयाु तान ्ा िवफलां िशलीमखुान ।्
िशलीमखुाभान स्ँयन स्मपँयहयम ॥् ३१॥
ततोऽयै ुयधु े तने दवेदवेने चिबणा ।
ता फलहीनािन चकार भगवान ्यम ॥् ३२॥
ततो गदां कानपनां िवभिूषतां िकििणजालसःै ।
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िचपे दैािधपितः स घोरां तां चािप दवेो िवफलीचकार ॥ ३३॥
शिं ततः पिवनमामुानलाभां तपनीयिचऽाम ।्
िचपे दै वराहकाय े ारदधा िनपपात सा च ॥ ३४॥
ततिशलंू िलतामशलंू स शीयगं दवेगण से ।
दैािधप ससज वगेादविेतः सोऽिप जगाम भिूमम ॥् ३५॥
शननेािप जनाद न िविा दैान स्कलान म्हाा ।
सकुडलं दैगणािधप िचदे चबेण िशरः ूस ॥ ३६॥
िनपाितत े दैपतौ स दवेः सिूजतः शबिपतामहााम ।्
मया च सविदशःै समतेजै गाम काां मनसा भीाम ॥् ३७॥
शबोऽिप ला िऽिदवं महाा िचदे पान ध्रणीधराणाम ।्
रर चमेां सकलां िऽलोक धमण धम भतृां विरः ॥ ३८॥
इित ौीिवधुमरे ूथमखडे शरगीतास ु नवृराहूाभा व े
िहरयावधो नाम िऽपाशमोऽायः ॥ ५३॥

शरगीतास ु चतथुऽायः
अथ ौीिवधुमरे ूथमखडाग त े शरगीतास ु
चतथुऽायः ॥ ४॥
शर उवाच ।
िहरया े हत े दै े ॅाता त महानः ।
िहरयकिशपनुा म चकारोमं महपः ॥ १॥
दशवष सहॐािण दशवष शतािन च ।
जयोपवासिनरतः ानमौनािौतोतः ॥ २॥
तपःशमदमाां च ॄचयण चानघ ।
ॄा ूीतमना यमाग भाग व ॥ ३॥
िवमाननेाकवणन हंसयेुन भाता ।
आिदैिहतः साैिहतो मदििभः ॥ ४॥
ििैव सहायै यरासपगःै ।
िदििव िदि तथा खचेरै महामहःै ॥ ५॥
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िनगािभः समिुै मासयनसििभः ।
नऽै मुत कालावयवैथा ॥ ६॥
दवेिष िभः पुयतमःै िसःै सिष िभथा ।
राजिष िभः पुयतमगै वररोगणःै ॥ ७॥
चराचरगुः ौीमान व्तृः सविदवौकसःै ।
ॄा ॄिवदां ौेो दैं वचनमॄवीत ॥् ८॥
ॄोवाच ।
ूीतोऽि तव भ तपसानने सोुत ।
वरं वरय भिं त े यथें काममािुह ॥ ९॥
िहरयकिशपुवाच ।
न दवेासरुगवा  न योरगरासाः ।
न मानषुाः िपशाचा वा हमुा दवेसम ॥ १०॥
ऋषयोऽिप न मां शापं बुा लोकिपतामह ।
शपयेुपसा युा वरमतेणृोहम ॥् ११॥
न शणे न चाणे िगिरणा पादपने च ।
न शेुन न चाऽऽिण वधं म े ाथन ॥ १२॥
भवयेमहमवेाक ः सोमो वायु ताशनः ।
सिललं चािरं च नऽािण िदशो दश ॥ १३॥
अहं बोध काम वणो वासवो यमः ।
धनद तथाो यः िकुषािधपः ॥ १४॥
ॄोवाच ।
एते िदवरांात मया दावातुाः ।
सवा न क्ामािनमांाािस ं न सशंयः ॥ १५॥
शर उवाच ।
एवमुा स भगवान ज्गामाकाशमवे िह ।
वरैाजं दवेसदनं महिष गणसिेवतम ॥् १६॥
ततो दवेा नागा गवा  मनुयथा ।
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वरूदान ं ौुवै िपतामहमपुिताः ॥ १७॥
दवेा ऊचःु ।
वरणेानने भगवन व्िधित स नोऽसरुः ।
तः ूसीद भगवन व्धोऽ िविचताम ॥् १८॥
भगवान स्व भतूानां यरूािदकृभःु ।
ॐा च हकानां चाः ूकृिती ुवः ॥ १९॥
शर उवाच ।
सवलोकिहतं वां ौुा दवेः ूजापितः ।
ूोवाच वरदो वां सवा न द्वेगणांतः ॥ २०॥
ॄोवाच ।
अवँयं िऽदशाने ूां तपसः फलम ।्
तत वधं िवुपसोऽे किरित ॥ २१॥
शर उवाच ।
एवं ौुा सरुाः सव वां पजजनः ।
ािन ानािन िदािन जमु े व ै मदुािताः ॥ २२॥
लघमुाऽ े वरे तिन स्वा ः सोऽबाधत ूजाः ।
िहरयकिशपदुो वरदानने दिप तः ॥ २३॥
आौमषे ु महाानो मनुीान स्िंशतोतान ।्
सधमरतान द्ाान ्राधष भवं ु सः ॥ २४॥
दवेन ि्ऽभवुनां परािज महासरुः ।
ऽलैों वशमानीय ग वसित दानवः ॥ २५॥
यदा वरमदोो ावासं कृतवान ि्दिव ।
याियान कृ्तवान द्ैानयायेा दवेताः ॥ २६॥
आिदवसवो िा िवदेवेाथािनौ ।
भगृवोऽिरसः साा मत सवासवाः ॥ २७॥
शरयं शरणं िवमुपुतमु हाबलम ।्
दवें ॄमयं िवुं ॄभतूसनातनम ॥् २८॥
भतूभभिव ूभ ुं लोकपरायणम ।्
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नारायणं िवभ ुं दवेाः शरयं शरणं गताः ॥ २९॥
दवेा ऊचःु ।
ऽाय नोऽ दवेशे िहरयकिशपोव धात ।्
ं िह नः परमो दवेो ॄादीनां सरुोम ॥ ३०॥
ूोुामलपऽा शऽपुयर ।
याय िदितवशं शरणं ं भव नः ॥ ३१॥
ौीभगवानवुाच ।
भयं जममरा अभयं वो ददाहम ।्
तथवै िऽिदवं दवेाः ूितपत मािचरम ॥् ३२॥
एषोऽम ुं सबलं दैं वरदानने दिप तम ।्
अवममरेाणां दानवंे िनहहम ॥् ३३॥
शर उवाच ।
एवमुा स भगवान ि्वसृ िऽिदवेरान ।्
नारिसहंं वपुबे सहॐाशंसुमूभम ॥् ३४॥
ूाशं ुं कनकशलैाभं ालापुिवभिूषतम ।्
दैसैमहाोिधबडवानलवच सम ॥् ३५॥
सानरुमघेाभं नीलवाससमतुम ।्
दवेदावनं यथा मंे महािगिरम ॥् ३६॥
सणू वदशनःै शशाशकलोपमःै ।
पणू मुाफलःै श ुॅ ःै समिुिमव कानम ॥् ३७॥
नखिैव िुमसाशिैव रािजतकरयम ।्
दैनाथयकरःै बोधवे यथारःै ॥ ३८॥
सटाभारं सकुिटलं विालामिपलम ।्
धारयन भ्ाित सवा ा दावानलिमवाचलः ॥ ३९॥
ँयाँयमखु े त िजािुदतचला ।
ूलयाादुवे चला त ु तिडता ॥ ४०॥
आवित िभलमघनःै ां िवमहमिूज तम ।्
महाकिटतटमलातूितमेणम ॥् ४१॥
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कामघेिनघषालािनःासमातम ।्
िन रीं राधष वळमिवभीषणम ॥् ४२॥
कृा मिूत निृसहं दानवेसभां ययौ ।
तां बभ त ु वगेने दैानां भयवध नः ॥ ४३॥
भमानां सभां ा निृसहंने महाना ।
िहरयकिशपू राजा दानवान स्मचोदयत ॥् ४४॥
सजातिमदं घोरं चापवू पनुरागतम ।्
घातयं राधष यने मे नािशता सभा ॥ ४५॥
त तचनं ौुा दैाः शतसहॐशः ।
आयधुिैव िवधजै दुवदवें जनाद नम ॥् ४६॥
नानायधुसहॐािण त गाऽषे ु भाग व ।
िवशीणा वे ँये मृोानीव पव त े ॥ ४७॥
दैायधुानां वफैं कृा हा च दानवान ।्
करपादूहारै शतशोऽथ सहॐशः ॥ ४८॥
जमाह वगेातैये ं िहरयकिशप ुं ततः ।
निृसहंहतेोिव बामवष महादुम ॥् ४९॥
वगेनेोमारो कदलीदललीलया ।
दारयामास दैशें वलमहािगिरम ॥् ५०॥
कृा तमसिुभहन ं दैशें केशवः यम ।्
असरुाणां िवनाशं च बुो नरहिर धात ॥् ५१॥
हासरंु शोिणतिबिचऽं सू दवेाः सह वासवने ।
जमःु िधािन मदुा समतेा दवेोऽथािहतमिूत रास ॥ ५२॥
इित ौीिवधुमरे ूथमखडे माक डयेवळसवंादे शरगीतास ु
नरिसहंूाभा वो नाम चतुाशमोऽायः ॥ ५४॥

शरगीतास ु पमोऽायः
अथ ौीिवधुमरे ूथमखडाग त े शरगीतास ु
पमोऽायः ॥ ५॥
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शर उवाच ।
हते िहरयकिशपौ दानवे दवेकटके ।
हतशषेा ु दतैयेाः पातालतलमािौताः ॥ १॥
पातालतलसंषे ु दानवषे ु महायशाः ।
ूादपौऽो धमा ा िवरोचनसतुो बिलः ॥ २॥
आरा तपसोमणे वरं लेभ े िपतामहात ।्
अवमजयें समरषे ु सरुासरुःै ॥ ३॥
वरलं बिलं ाा पनुबुिदतःे सतुाः ।
ूा दैराजान ं ूादानमुतबे िलम ॥् ४॥
सा दैरां त ु बलेन चतरुिणा ।
िजा दवेेरं शबमाजहारामरावतीम ॥् ५॥
ानॅो महेोऽिप कँयपं शरणं गतः ।
कँयपने तदा साध ॄाणं शरणं गतः ॥ ६॥
ॄणाऽिभिहतो दवें जगाम शरणं हिरम ।्
अमतृाातमघेाभं शचबगदाधरम ॥् ७॥
दवेोऽभयदानने सयंो बलसदूनम ।्
उवाच वचनं काले मघेगीरया िगरा ॥ ८॥
ौीभगवानवुाच ।
ग शब भिवािम ऽाता त े बलसदून ।
दवेपधरो भूा वियािम तं बिलम ॥् ९॥
शर उवाच ।
एवमुदा शबः ूययौ कँयपाौमम ।्
आिददशेािदतगे भ चाशंनेाथ च सवदा ॥ १०॥
गभ  एव तजेािंस दानवेः स आददे ।
ततः कालेन सषुवु े अिदितवा मनाकृितम ॥् ११॥
यिन ज्ात े सरुगणाः ूहष मतलंु गताः ।
ऋषय महाभागाकैाामलदिश नः ॥ १२॥
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एतिवे काले त ु हयमधेाय दीितः ।
बिलदपितः िौमान ्ािलमाममपुािौतः ॥ १३॥
वामे तमादाय त ये बहृितः ।
अनयृगशुा ल ननू ं तवै मायया ॥ १४॥
यवाटं स सा यं तुाव वामनः ।
आानमाना ॄन भ् इवानलः ॥ १५॥
ूवशेयामास च तं बिलध म भतृां वरः ।
ददश च महाभागं वामनं समुनोहरम ॥् १६॥
सयंुसवा वयवःै पीनःै सिपव िभः ।
कृािजनजटादडकमडिवरािजतम ॥् १७॥
िवबिमन य्था ायो लीयित  िवमहे ।
िवबिमंथवैोव लीनगाऽः िवमहे ॥ १८॥
एतिवे काले त ु हयमधेाय दीितः ।
ता ु ूाथ यिाजन द्िेह मं बमऽयम ॥् १९॥
एवमुु दवेने बिलदगणािधपः ।
ूददावदुकं त पावयिेत चाॄवीत ॥् २०॥
अ यदभीं त े तहृाण िजोम ।
ूितजमाह च जलं ूवावे तदा हिरः ॥ २१॥
उदखुदैवरःै वीमाण इवादुः ।
आबमं ु हिरलकान द्ानवाः शपाणयः ॥ २२॥
अिभिवि वगेने नानाविशरोधराः ।
गडाननाः खमखुा मयरूवदनादा ॥ २३॥
घोरा मकरवा बोवुा दानवाः ।
आखदुरवा घोरवकृमखुाथा ॥ २४॥
माजा रशशवा हंसकाकाननाथा ।
गोधाशकवा अजािवमिहषाननाः ॥ २५॥
िसहंायश ृगालानां ीिपवानरपिणाम ।्
हगोखरोाणां भजुगानां समाननाः ॥ २६॥
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ूितमहजलं ूा वध त तदा हिरः ।
उदखुदैवगणरैीमाण इवादुः ॥ २७॥
िवबमं हिरं लोकान द्ानवाः शपाणयः ।
मकपवाणां द राणां समाननाः ॥ २८॥
लूदा िववृाा लोजठराथा ।
िपलाा िववृाा नानाबािशरोधराः ॥ २९॥
लूामनासाििपटा महाहनकुपािलनः ।
चीनाशंकुोरासाः केिचृािजनाराः ॥ ३०॥
भजुाभरणााे केिचकुुटभिूषताः ।
सकुडलाः सकटकाः सिशराणमकाः ॥ ३१॥
धनबुा णधरााे तथा तोमरपाणयः ।
खचमधरााे तथा पिरघपाणयः ॥ ३२॥
शतीचबहा गदामसुलपाणयः ।
अँमयायधुोपतेा िभिडपालायधुाथा ॥ ३३॥
शलूोखलहा परधधराथा ।
महावृूवहणा महापव तयोिधनः ॥ ३४॥
बममाणं षीकेशमपुावत  सवशः ।
स तान म्मद  सवा ा तखुान द्ैदानवान ॥् ३५॥
सरसीव महापान म्हाहीव दानवान ।्
ूम सवा न द्तैयेान ह्पादतलैतः ॥ ३६॥
पं कृा महाभीममाजहाराऽऽश ु मिेदनीम ।्
त िवबमतो भिूमं चािदौ नारे ॥ ३७॥
परं ूबममाण नािभदशे े वितौ ।
ततः ूबममाण जानदुशे े वितौ ॥ ३८॥
ततोऽिप बममाण पां दवेौ वितौ ।
िजा स मिेदन कृां हा चासरुपुवान ॥् ३९॥
ददौ शबाय वसधुां िवबु लवतां वरः ।
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ं पं च तथाऽऽसा दानवेमभाषत ॥ ४०॥
ौीभगवानवुाच ।
यवाटे दीयऽेिन स्ािलमामे महासरु ।
मया िनिवपादने मािपतयें वसुरा ॥ ४१॥
ूथमं त ु पदं जातं नौब िशखरे मम ।
ितीयं मेिशखरे ततृीयं नाभविचत ॥् ४२॥
ते वरय दैे ययाऽऽं ूितमहम ।्
बिलवाच ।
यावती वसधुा दवे यवै पिरिनिम ता ॥ ४३॥
तावती त े न सणूा  दवेदवे बमऽयम ।्
न कृतं यया दवे कुते महेर ॥ ४४॥
न च तिते दवे तथवैा किचत ।्
ौीभगवानवुाच ।
न मे याऽऽपयू त े म े दानवे यथाौतुम ॥् ४५॥
सतुलं नाम पातालं वस तऽ ससुयंतः ।
मयवै िनिम ता तऽ मनसा शोभना परुी ॥ ४६॥
ाितिभः सह धिम वै स तऽ यथासखुम ।्
तऽ ं भोसे भोगान ि्विशान ब्लसदूनात ॥् ४७॥
अवािस तथा भोगान ल्ोकाििधिवविज तान ।्
ूाकायु तथा लोकेष ु िवहिरिस ॥ ४८॥
मरे ितीय े च महें किरिस ।
तजेसा च मदीयने शबे योसे बले ॥ ४९॥
तव शऽगुणान स्वा न घ्ातियाहं तदा ।
ॄयं शरयं यशीलः िूयवंदः ॥ ५०॥
तपी दानशील वदेवदेापारगः ।
ताशोिभवृ थ मया मिभसितः ॥ ५१॥
दवेराजािधकान भ्ोगान प्ातालोऽिप भोसे ।
सिधान तऽाहं किरासरुािधप ॥ ५२॥
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मया च रंसे साध हृणीयः सरुरैिप ।
शबं च तथा कृा भाे साविण केऽरे ॥ ५३॥
सवसििविनम ुो मयवै सह रंसे ॥ ५४॥
शर उवाच ।
इवेमुा सजलादुाभः ूतचामीकरधौतवः ।
अदशन ं दवेवरो जगाम शब लेभ े सकलां िऽलोकीम ॥् ५५॥
इित ौीिवधुमरे ूथमखडे माक डयेवळसवंादे शरगीतास ु
वामनूाभा वो नाम पपाशमोऽायः ॥ ५५॥

शरगीतास ु षोऽायः
अथ ौीिवधुमरे ूथमखडाग त े शरगीतास ु
षोऽायः ॥ ६॥
राम उवाच ।
त दवेािददवे िवोरिमततजेसः ।
ोऽहं ौोतिुमािम िदा आिवभतूयः ॥ १॥
शर उवाच ।
न शा िवरांु दवेदवे भतूयः ।
ूाधाते वािम श ृणुकैमना िज ॥ २॥
सग ॄा ितौ िवःु सहंारे च तथा हरः ।
वणो वायरुाकाशो ोित पिृथवी तथा ॥ ३॥
िदश िविदशािप तथा य े च िदगीराः ।
आिदा वसवो िा भगृवोऽिरसथा ॥ ४॥
साा मतो दवेा िवदेवेाथवै च ।
अिनौ पुत गवा रसां गणाः ॥ ५॥
पवतोदिधपाताला लोका ीपा भाग व ।
ितय गू मधवै िितं य नेत े ॥ ६॥
सास महाभाग ूकृितिव कृित यः ।
कृिमकीटपतानां वयसां योनयथा ॥ ७॥
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िवाधराथा या नागाः सपा ः सिकराः ।
रासा िपशाचा िपतरः कालसयः ॥ ८॥
धमा थ काममोा धमारािण यािन च ।
याािन च सवा िण भतूमामं चतिुव धम ॥् ९॥
जरायजुाडजावै संदेजमथोिजम ।्
एकोितः स मतां वसनूां स च पावकः ॥ १०॥
अिहब ु िाणां नादवैािनयोथा ।
नारायण साानां भगृणूां च तथा बतःु ॥ ११॥
आिदानां तथा िवरुायरुिरसां तथा ।
िवषेां चवै दवेानां रोचमानः सकुीित तः ॥ १२॥
वासवः सवदवेानां ोितषां च ताशनः ।
यमः सयंमशीलानां िवपाः माभतृाम ॥् १३॥
यादसां वणवै पवनः वतां तथा ।
धना याणां िो रौिथारः ॥ १४॥
अनः सवनागानां सयू जेिनां तथा ।
महाणां च तथा चो नऽाणां च कृिका ॥ १५॥
कालः कलयतां ौेो यगुानां च कृतं यगुम ।्
कं मरशेा मनव चतदु श ॥ १६॥
स एव दवेः सवा ा य े च दवेेराथा ।
सवंरु वषा णां चायनानां तथोरः ॥ १७॥
माग शीष  ु मासानां ऋतनूां कुसमुाकरः ।
शुपु पाणां ितथीनां पिूण मा ितिथः ॥ १८॥
कारणानां वधः ूोो मुता नां तथाऽिभिजत ।्
पातालानां सतुल समिुाणां पयोदिधः ॥ १९॥
जूीप ीपानां लोकानां स उते ।
मेः िशलोयानां च वषिप च भारतम ॥् २०॥
िहमालयः ावराणां जावी सिरतां तथा ।
पुरः सव तीथा नां गडः पिणां तथा ॥ २१॥
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गवा णां िचऽरथः िसानां किपलो मिुनः ।
ऋषीणां च भगृदुवो दवेषणां च नारदः ॥ २२॥
तथा ॄषणां च अिराः पिरकीित तः ।
िवाधराणां सवषां दवेिऽादथा ॥ २३॥
करः िकराणां च सपा णामथ वासिुकः ।
ूादः सव दैानां रा चारसां तथा ॥ २४॥
उःैौवसमानां धनेनूां चवै कामधकु ् ।
ऐरावतो गजेाणां मगृाणां च मगृािधपः ॥ २५॥
आयधुानां तथा वळो नराणां च नरािधपः ।
मा मावतां दवेो बिुब ुिमतामिप । २६॥
धमा िवः काम तथा धम भतृां नणृाम ।्
धम धम भतृां दवेपवै तपिनाम ॥् २७॥
यानां जपय सः सवतां तथा ।
वदेानां सामवदे अशंनुां ोितषां पितः ॥ २८॥
गायऽी सव माणां वाचः ूवदतां तथा ।
अराणामकार याणां च तथा धनःु ॥ २९॥
अािवा िवानां कवीनामशुना किवः ।
चतेना सव भतूानािमियाणां मनथा ॥ ३०॥
ॄा ॄिवदां दवेो ान ं ानवतां तथा ।
कीित ः ौीवा क ् च नारीणां िृतमधा तथा मा ॥ ३१॥
आौमाणां चतथु  वणा नां ॄाणथा ।
ः सनेाूणतेणॄां सदय दयावताम ॥् ३२॥
जय वसाय तथोाहवतां ूभःु ।
अः सववृाणामोषधीनां तथा यवः ॥ ३३॥
मृःु स एव िॆयतामुव भिवताम ।्
झषाणां मकरवै तूं छलयतां तथा ॥ ३४॥
मान सवगुानां रानां कनकं तथा ।
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धिृतभू मौ रसजेजेवै ताशन े ॥ ३५॥
वायःु शगणुानां च खं च शगणुथा ।
एवं िवभिूतिभः सव ा ितित भाग व ॥ ३६॥
एकाशंने भगृौुे ताशंिऽतयं िदिव ।
दवेा ऋषयवै ॄा चाहं च भाग व ॥ ३७॥
चषुा य पँयि िवना ानगितं िज ।
ाता येथा ाता येोो जनाद नः ॥ ३८॥
यो या च गोिवः ऽें ऽे एव च ।
अमाद एवोः स एव च गणुऽयम ।् ३९॥
गामािवँय च भतूािन धारयोजसा िवभःु ।
पुाित चौषधीः सवा  सोमो भूा रसाकः ॥ ४०॥
ूािणनां जठरोऽिभ ुपाची स भाग व ।
चेाकृािणनां ॄन स् च वायःु शरीरगः ॥ ४१॥
यथािदगतं तजेो जगासयतऽेिखलम ।्
यमिस याौ तजेऽ कीित तम ॥् ४२॥
सव चासौ िद सििवािृता नमपोहनं च ।
सव दवेै स एव वो वदेाकृदेकृदवे चासौ ॥ ४३॥
इित ौीिवधुमरे ूथमखडे माक डयेवळसवंादे
शरगीतास ु िवभिूतवण न ं नाम षाशमोऽायः ॥ ५६॥

शरगीतास ु समोऽायः
अथ ौीिवधुमरे ूथमखडाग त े शरगीतास ु
समोऽायः ॥ ७॥
राम उवाच ।
आराते स भगवान क्म णा यने शर ।
तमाच भगवन स्व ससखुूदम ॥् १॥
शर उवाच ।
साध ु राम महाभाग साध ु दानवनाशन ।
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यां पृिस धम  केशवाराधनं ूित ॥ २॥
िदवसं िदवसाध वा मुत मकेमवे वा ।
नाशाशषेपाप भिभ वित केशवे ॥ ३॥
अनकेजसाहॐनैा नायोरषे ु च ।
जोः कषहीन भिभ वित केशवे ॥ ४॥
नाधः केशवं ौित नाधोऽच यित ूभमु ।्
नमध हिरं नाधो विे माधवम ॥् ५॥
मन ति धम केशवे यवत त े ।
सा बिुतायवै सततं ूितितित ॥ ६॥
सा वाणी केशवं दवें या ौित भगृनुन ।
ौवणौ तौ ौतुा याां सततं तथाः शभुाः ॥ ७॥
अविेह धम  तथा तजूाकरणारौ ।
तदकंे सफलं कम केशवाथा य यृतम ॥् ८॥
यतो मुफलावाौ करणं स ुू योजनम ।्
मनसा तने िकं काय य ितित केशवे ॥ ९॥
बुा वा भाग वौे तया नाि ूयोजनम ।्
रोगः सा रसना वािप यया न यूते हिरः ॥ १०॥
गत ॄोतौ कण याां तम न ौतुम ।्
भारभतूःै करःै काय िक त नपृशोिज ॥ ११॥
यनै  सिूजतो दवेः शचबगदाधरः ।
पादौ तौ सफलौ राम केशवालयगािमनौ ॥ १२॥
ते च नऽे े महाभाग याां सँयते हिरः ।
िकं त चरणःै काय कृत िनपणुिैज ॥ १३॥
याां न ोजते जःु केशवालयदशन े ।
जातुं तं मे पुषं पुषोम ॥ १४॥
यो न पँयित धम  केशवाचा  पनुः पनुः ।
ेशसननं कम  वथृा तृगनुन ॥ १५॥

shaMkaragItA.pdf 21



शरगीता

केशवं ूित यिाम िबयतऽेहिन सवदा ।
पँय केशवमारा मोदमान ं शचीपितम ॥् १६॥
यम वणवै तथा वौैवणं ूभमु ।्
दवेेमितीतं सव भिूतितं पदम ॥् १७॥
हिरभििुमाुं राजसाािकं फलम ।्
अिणमा मिहमा ूािः ूाकां लिघमा तथा ॥ १८॥
ईिश विश यऽ कामावसाियता ।
आरा केशवं दवें ूे नाऽ सशंयः ॥ १९॥
हतूमातो िधराणभतूले ।
सामे िवजयं राम ूाते तसादतः ॥ २०॥
महाकिटतटौोयः पीनोतपयोधराः ।
अकलशशााभवदना नीलमधू जाः ॥ २१॥
रमयि नरं े दवेरामा मनोहराः ।
सकृनेािच तो दवेो हलेया वा नमृतः ॥ २२॥
वदेवदेावपषुां मनुीनां भािवतानाम ।्
ऋिषमिप धम  िवयें तसादजम ॥् २३॥
रमे सह रामािभः ूा वैाधरं पदम ।्
अभावतया नाः कीत नादिप भाग व ॥ २४॥
रपय शियता महाभोगा भोिगनः ।
वीे सह रामािभः केशवरणादिप ॥ २५॥
सौगिके वन े रे कैलासपव त े िज ।
या िवहरि  ताः कुसमुं नतःे ॥ २६॥
रिचऽास ु रास ु ननोानभिूमष ु ।
बीडि च सह ीिभग विभः कथाौतुःे ॥ २७॥
चतुमिुवलेायां मेिवपयोधराम ।्
धरां य े भुत े भपूाः ूिणपात तलम ॥् २८॥
तावाहं वािम यदाचरतः सदा ।
पुषहे भगवान स्तुोषुते हिरः ॥ २९॥
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पूः स िनं वरदो महाा ः स िनं जगदकेवः ।
येः स िनं सकलाघहता  चतैावं तव राम गुम ॥् ३०॥
इित ौीिवधुमरे ूथमखडे माक डयेवळसवंादे
शरगीतास ु भिफलूदशन ं नाम सपाशमोऽायः ॥ ५७॥
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