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Shiva Gita

ौीिशवगीता

॥ िशव गीता ॥
अथ ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
१ िशवभुष िनपणं नाम ूथमोऽायः ॥ १ ॥ ४०
२ वरैायोपदशेो नाम ितीयोऽायः ॥ २ ॥ ४३
३ िवरजादीािनपणं नाम ततृीयोऽायः ॥ ३ ॥ ३५
४ िशवूभा वाः नाम चतथुऽायः ॥ ४ ॥ ५२
५ रामाय वरूदान ं नाम पमोऽायः ॥ ५ ॥ ४१
६ िवभिूतयोगो नाम षोऽायः ॥ ६ ॥ ६०
७ िवपदशन ं नाम समोऽायः ॥ ७ ॥ ४७
८ िपडोिकथनं नाम अमोऽायः ॥ ८ ॥ ७०
९ दहेपिनण यो नाम नवमोऽायः ॥ ९ ॥ ५१
१० जीवपकथनं नाम दशमोऽायः ॥ १० ॥ ६३
११ जीवगािदिनपणं नाम एकादशोऽायः ॥ ११ ॥ ४५
१२ उपासनाानफलं नाम ादशोऽायः ॥ १२ ॥ ४२
१३ मोयोगो नाम ऽयोदशोऽायः ॥ १३ ॥ ३८
१४ पकोशोपपादनं नाम चतदु शोऽायः ॥ १४ ॥ ४५
१५ भियोगो नाम पदशोऽायः ॥ १५ ॥ ४२
१६ गीतािधकािरिनपणं नाम षोडशोऽायः ॥ १६ ॥ ६९ ट ्= ७८३

॥ िशव गीता ॥
अथ ूथमोऽायः ।
सतू उवाच ॥
अथातः सवािम शुं कैवमिुदम ।्
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ौीिशवगीता

अनमुहाहशे भवःख भषेजम ॥् १॥
न कमणामनुाननै  दानैपसािप वा ।
कैवं लभते म ः िकंत ु ानने केवलम ॥् २॥
रामाय दडकारय े पाव तीपितना परुा ।
या ूोा िशवगीताा गुाुतमा िह सा ॥ ३॥
याः ौवणमाऽणे नणृां मिुी ुवं भवते ।्
परुा सनुमाराय नेािभिहता िह सा ॥ ४॥
सनुमारः ूोवाच ासाय मिुनसमाः ।
मं कृपाितरकेेण ूददौ बादरायणः ॥ ५॥
उं च तने किैच दातिमदं या ।
सतूपऽुाथा दवेाः ुि च शपि च ॥ ६॥
अथ पृो मया िवूा भगवाादरायणः ।
भगववेताः सवा ः िकं ुि शपि च ॥ ७॥
तासामऽाि का हािनय या कुि दवेताः ।
पाराशयऽथ मामाह यृं श ृण ु व तत ॥् ८॥
िनािहोिऽणो िवूाः सिंत य े गहृमिेधनः ।
त एव सवफलदाः सरुाणां कामधनेवः ॥ ९॥
भं भों च पयें च यिदं सपुव णाम ।्
अौ तने हिवषा सव लते िदिव ॥ १०॥
नादि सरुशेानािमिसिूदं िदिव ।
दोीी धनेयु था नीता ःखदा गहृमिेधनाम ॥् ११॥
तथवै ानवािूो दवेानां ःखदो भवते ।्
िऽदशाने िवि ूिवा िवषयं नणृाम ॥् १२॥
ततो न जायते भिः िशवे कािप दिेहनः ।
तादिवषां नवै जायत े शलूपािणनः ॥ १३॥
यथाकथिंचातािप मे िविते नणृाम ।्
जातं वािप िशवान ं न िवासं भजलम ॥् १४॥
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ौीिशवगीता

ऋषय ऊचःु ॥
यवें दवेता िवमाचरि तनभूतृाम ।्
पौषं तऽ काि यने मिुभ िवित ॥ १५॥
सं सतूाज ॄिूह तऽोपायोऽि वा न वा ॥
सतू उवाच ॥
कोिटजािज तःै पुयःै िशवे भिः ूजायते ॥ १६॥
इापतूा िदकमा िण तनेाचरित मानवः ।
िशवाप णिधया कामािर यथािविध ॥ १७॥
अनमुहाने शभंोजा यत े सुढो नरः ।
ततो भीताः पलाये िवं िहा सरुेराः ॥ १८॥
जायते तने शौुषूा चिरत े चमौिलनः ।
श ृवतो जायत े ान ं ानादवे िवमुते ॥ १९॥
बनाऽ िवमेुन य भिः िशवे ढा ।
महापापोपपापौघकोिटमोऽिप मुते ॥ २०॥
अनादरणे शाने पिरहासने मायया ।
िशवभिरतेादजोऽिप िवमुते ॥ २१॥
एवं भि सवषां सव दा सव तोमखुी ।
तां त ु िवमानायां य ु म न मुते ॥ २२॥
ससंारबनाादः को वाि मढूधीः ।
िनयमाु कुवत भिं वा िोहमवे वा ॥ २३॥
तािप चेसोऽसौ फलं यित वाितम ।्
ऋं िकंिचमादाय ुकं जलमवे वा ॥ २४॥
यो दे िनयमनेासौ तै दे जगयम ।्
तऽाशो िनयमामारं ूदिणाम ॥् २५॥
यः करोित महशे तै तुो भविेवः ।
ूदिणाशोऽिप यः ाे िचयिेवम ॥् २६॥
गमपुिवो वा ताभीं ूयित ।
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ौीिशवगीता

चनं िबका पुािण वनजािप ॥ २७॥
फलािन ताशावे य ूीितकरािण व ै ।
रं त सवेायां िकमि भवुनऽये ॥ २८॥
वषे ु याशी ूीितव त त े परमिेशतःु ।
उमेिप नावे ताशी मामजेिप ॥ २९॥
तं ा ताशं दवें यः सवेतेादवेताम ।्
स िह भागीरथ ा काते मगृतिृकाम ॥् ३०॥
िकंत ु याि िरतं कोिटजस ु सिंचतम ।्
त ूकाशते नायमथ मोहाचतेसः ॥ ३१॥
न कालिनयमो यऽ न दशे ल च ।
यऽा िचऽं रमत े त ानने केवलम ॥् ३२॥
आने िशवासौ िशवसायुमायुात ।्
अिततरायःु ौीभू तशेाशंािधपोऽिप यः ॥ ३३॥
स त ु राजाहमीित वािदन ं हि सायम ।्
कता िप सव लोकानामयैय वानिप ॥ ३४॥
िशवः िशवोऽहमीित वािदन ं यं च कन ।
आना सह तादाभािगनं कुत े भशृम ॥् ३५॥
धमा थ काममोाणां पारं याथ यने व ै ।
मनुयवािम ोतं पाशपुतािभधम ॥् ३६॥
कृा त ु िवरजां दीां भिूतिाधािरणः ।
जपो वदेसारां िशवनामसहॐकम ॥् ३७॥
सं तने मं शवै तनमुवाथ ।
ततः ूसो भगवांकरो लोकशकंरः ॥ ३८॥
भवतां ँयतामे कैवं वः ूदाित ।
रामाय दडकारय े यादाुसभंवः ॥ ३९॥
तव वः ूवािम श ृणुं भियोिगनः ॥ ४०॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
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ौीिशवगीता

ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
िशवभुष िनपणं नाम ूथमोऽायः ॥ १ ॥

अथ ितीयोऽायः ॥
ऋषय ऊचःु ॥
िकमथ मागतोऽगो रामच सििधम ।्
कथं वा िवरजां दीां कारयामास राघवम ।्
ततः िकमावान र्ामः फलं तुमहिस ॥ १॥
सतू उवाच ॥
रावणने यदा सीताऽपता जनकाजा ।
तदा िवयोगःखने िवलपास राघवः ॥ २॥
िनिन िो िनरहंकारो िनराहारो िदवािनशम ।्
मोुमैतः ूाणाानजुो रघनुनः ॥ ३॥
लोपामिुापिता ा त सििधमागमत ।्
अथ तं बोधयामास ससंारासारतां मिुनः ॥ ४॥
अग उवाच ॥
िकं िवषीदिस राजे काा क िवचाय ताम ।्
जडः िकं न ु िवजानाित दहेोऽयं पाभौितकः ॥ ५॥
िनलपः पिरपणू  सिदानिवमहः ।
आा न जायते नवै िॆयते न च ःखभाक ् ॥ ६॥
सयूऽसौ सव लोक चुने वितः ।
तथािप चाषुदैषनै  कदािचििलते ॥ ७॥
सवभतूाराािप तँयनै  िलते ।
दहेोऽिप मलिपडोऽयं मुजीवो जडाकः ॥ ८॥
दते विना काःै िशवाभै तऽेिप वा ।
तथािप नवै जानाित िवरहे त का था ॥ ९॥
सवुण गौरी वा या दलवामलािप वा ।
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ौीिशवगीता

पीनोुनाभोगभुसूवलिका ॥ १०॥
बहृितजघना रपादसरोहा ।
राकाचमखुी िबूितिबरददा ॥ ११॥
नीलेीवरनीकाशनयनयशोिभता ।
मकोिकलसँापा मिरदगािमनी ॥ १२॥
कटारैनगुृाित मां पषेशुरोमःै ।
इित यां मते मढू स त ु पषेशुािसतः ॥ १३॥
तािववकंे वािम श ृणुाविहतो नपृ ।
न च ी न पमुानषे नवै चायं नप ुसंकः ॥ १४॥
अमतू ः पुषः पणू िा दहेी स जीिवनः ।
या ती मृबा ला मलिपडािका जडा ॥ १५॥
सा न पँयित यिंिच श ृणोित न िजयित ।
चममाऽा तनुा बुा  राघव ॥ १६॥
या ूाणादिधका सवै हंत त े ाणृादम ।्
जाये यिद भतूेो दिेहनः पाभौितकाः ॥ १७॥
आा यदकेलषे ु पिरपणू ः सनातनः ।
का काा तऽ कः काः सव एव सहोदराः ॥ १८॥
िनिम तायां गहृावां तदवितां गतम ।्
नभां त ु दधायां न कािंचितमृित ॥ १९॥
तदाािप दहेषे ु पिरपणू ः सनातनः ।
हमानषे ु तेवे स यं नवै हते ॥ २०॥
हा चेते ह ुं हतेते हतम ।्
तावभुौ न िवजानीतो नायं हि न हते ॥ २१॥
अापृाितःखने िकं खदेाि कारणम ।्
पं िविददें ःखं ा सखुी भव ॥ २२॥
राम उवाच ॥
मनु े दहे नो ःखं नवै चेरमानः ।
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ौीिशवगीता

सीतािवयोगःखािमा भीकुत े कथम ॥् २३॥
सदाऽनभुयूत े योऽथ ः स नाीित यिेरतः ।
जायातां तऽ िवासः कथं म े मिुनपुव ॥ २४॥
अोऽऽ नाि को भोा यने जःु ूतते ।
सखु वािप ःख तिूह मिुनसम ॥ २५॥
अग उवाच ॥
या शाभंवी माया तया समंोते जगत ।्
माया त ु ूकृितं िवााियनं त ु महेरम ।्२६॥
तावयवभतूै ु ां सव िमदं जगत।्
सानाकोऽनो िवभरुाा महेरः ॥ २७॥
तवैाशंो जीवलोके दये ूािणनां ितः ।
िवुिला यथा वजेा ये कायोगतः ॥ २८॥
अनािदकम सबंादशंा महिेशतःु ।
अनािदवासनायुाः ऽेा इित त े तृाः ॥ २९॥
मनो बिुरहंकारिं चिेत चतुयम ।्
अःकरणिमाऽ ते ूितिबिताः ॥ ३०॥
जीवं ूायुःु कम फलभोार एव ते ।
ततो वषैियकं तषेां सखुं वा ःखमवे वा ॥ ३१॥
त एव भुत े भोगायतनऽेिन श्रीरके ।
ावरं जमं चिेत ििवधं वपुते ॥ ३२॥
ावराऽ दहेाः ःु सूा गुलतादयः ।
अडजाः देजािा इित जमाः ॥ ३३॥
योिनमे ूपे शरीराय दिेहनः ।
ाणमुऽेनसुयंि यथाकम  यथाौतुम ॥् ३४॥
सुहं ःहं चिेत जीव एवािभमते ।
िनलपोऽिप परं ोितमिहतः शभंमुायया ॥ ३५॥
कामः बोधथा लोभो मदो माय मवे च ।
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ौीिशवगीता

मोहेिरषग महंकारगतं िवः ॥ ३६॥
स एव बते जीवः जामदवयोः ।
सषुुौ तदभावा जीवः शकंरतां गतः ॥ ३७॥
स एव मायासंृः कारणं सखुःखयोः ।
शुो रजतविं मायया ँयते िशवे ॥ ३८॥
ततो िववकेानने न कोऽऽाि ःखभाक ् ।
ततो िवरम ःखां िकं मधुा पिरतसे ॥ ३९॥
ौीराम उवाच ॥
मनु े सव िमदं तं यदमे यिेरतम ।्
तथािप न जहातेारामुणम ॥् ४०॥
मं कुया था मं नािवमिप िजम ।्
तारभोगोऽिप न जहाित िवविेकनम ॥् ४१॥
ततः िकं बनोेन ूारसिचवः रः ।
बाधत े मां िदवाराऽमहंकारोऽिप ताशः ॥ ४२॥
अपीिडतो जीवः लूदहंे िवमुित ।
ताीवाय े ममपुायः िबयतां िज ॥ ४३॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
वरैायोपदहेो नाम ितीयोऽायः ॥ २ ॥

अथ ततृीयोऽायः ॥
अग उवाच ॥
न गृाित वचः पं कामबोधािदपीिडतः ।
िहतं न रोचते त ममुषूिरव भषेजम ॥् १॥
मसेमिंु या नीता सीता दैने माियना ।
आयाित नरौे सा कथं तव सिंनिधम ॥् २॥
बे दवेताः सवा  ािर मकटयथूवत ।्
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िकं च चामरधािरयो य सिंत सरुानाः ॥ ३॥
भेु िऽलोकीमिखलां यः शभंवुरदिप तः ।
िनटकं त जयः कथं तव भिवित ॥ ४॥
इिजाम पऽुो याीशवरोतः ।
ताम े सगंरे दवेा बवारं पलाियताः ॥ ५॥
कुकणा यो ॅाता याि सरुसदूनः ।
अो िदासयंुिरजीवी िबभीषणः ॥ ६॥
ग याि लंकां जयं दवेदानवःै ।
चतरुबलं य वत त े कोिटसंया ॥ ७॥
एकािकना या जयेः स कथं नपृनन ।
आकांत े करे धत ु बालमसं यथा ।
तथा ं काममोहने जयं तािभवािस ॥ ८॥
ौीराम उवाच ॥
िऽयोऽहं मिुनौे भाया  म े रसा ता ।
यिद तं न िनहाश ु जीवन े मऽेि िकं फलम ॥् ९॥
अते तबोधने न मे िकंिचयोजनम ।्
कामबोधादयः सव दहतेे तन ुं मम ॥ १०॥
अहंकारोऽिप मे िनं जीवनं हमुुतः ।
तायां िनजकाायां शऽणुाऽवमत वा ॥ ११॥
य तबभुुा ा लोके पुषाधमः ।
ता वधोपायं लियािुधं रण े ॥ १२॥
अग उवाच ॥
एवं चेरणं यािह पाव तीपितमयम ।्
स चेसो भगवाािताथ ूदाित ॥ १३॥
दवेरैजयेः शबाहैिरणा ॄणािप वा ।
स ते वः कथं वा ांकरानमुहं िवना ॥
अतां दीियािम िवरजामाग मािौतः ।
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तने मागन म ं िहा तजेोमयो भव ॥ १५॥
यने हा रणे शऽूवा ामानवािस ।
भुा भमूडले चाे िशवसायुमािस ॥ १६॥
सतू उवाच ॥
अथ ूण रामं दडविुनसमम ।्
उवाच ःखिनम ुः ूनेाराना ॥ १७॥
ौीराम उवाच ॥
कृताथऽहं मनु े जातो वािताथ ममागतः ।
पीतािुधः ूसं यिद मे िकम ु लभम ।्
अतं िवरजां दीां ॄिूह मे मिुनसम ॥ १८॥
अग उवाच ॥
शुपे चतदु ँ यामां वा िवशषेतः ।
एकादँयां सोमवारे आिा यां वा समारभते ॥् १९॥
यं वायमुाय िं यमिं परमेरम ।्
परारतरं चाः परारतरं िशवम ॥् २०॥
ॄणो जनकं िवोव वेा योः सदािशवम ।्
ाािनाऽवसािं िवशो च पथृथृक ् ॥ २१॥
पभतूािन सयं ाा गणुिविधबमात ।्
माऽाः प चतॐ िऽमाऽािदतः परम ॥् २२॥
एकमाऽममाऽं िह ादशां वितम ।्
िां ाामतृो भूा ोतं पाशपुतं चरते ॥् २३॥
इदं ोतं पाशपुतं किरािम समासतः ।
ूातरवें त ु सकं िनधायािं शाखया ॥ २४॥
उपोिषतः शिुचः ातः शुारधरः यम ।्
शुयोपवीत शुमाानलेुपनः ॥ २५॥
जुयािरजामःै ूाणापानािदिभतः ।
अनवुाकामकेामः सिमदाचथृक ् ॥ २६॥
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आिं समारो यात े अिेत मऽंतः ।
भादायाििरािैव मृाािन संशृते ॥् २७॥
भो भविेाहापातकसभंवःै ।
पापिैव मुत े सं मुते च न सशंयः ॥ २८॥
वीय मये तो भ वीय वासयंतुः ।
भानरतो िवूो भशायी िजतिेयः ॥ २९॥
सवपापिविनम ुः िशवसायुमायुात ।्
एवं कु महाभाग िशवनामसहॐकम ॥् ३०॥
इदं त ु सदाािम तने सवा थ मािस ।
सतू उवाच ॥
इुा ूददौ तै िशवनामसहॐकम ॥् ३१॥
वदेसारािभधं िनं िशवूकारकम ।्
उं च तने राम ं जप िनं िदवािनशम ॥् ३२॥
ततः ूसो भगवाहापाशपुताकम ।्
तुं दाित तने ं शऽूाऽऽिस िूयाम ॥् ३३॥
तवैा माहाामिंु शोषियिस ।
सहंारकाले जगतामं ताव तीपतःे ॥ ३४॥
तदलाभ े दानवानां जयव सुलभः ।
तां तदवेां शरणं यािह शकंरम ॥् ३५॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
िवरजादीािनपणं नाम ततृीयोऽायः ॥ ३ ॥

अथ चतथुऽायः ॥
सतू उवाच ॥
एवमुा मिुनौे गते तििजाौमम ।्
अथ रामिगरौ रामिोदावरीतटे ॥ १॥
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िशविलं ूिता कृा दीां यथािविध ।
भिूतभिूषतसवा ो िााभरणयै ुतः ॥ २॥
अिभिष जलःै पुयगैतमीिससुभंवःै ।
अच िया वपुैफलरैिप ॥ ३॥
भो भशायी ायचमा सन े ितः ।
नाां सहॐं ूजपंिदवमनधीः ॥ ४॥
मासमकंे फलाहारो मासं पणा शनः ितः ।
मासमकंे जलाहारो मासं च पवनाशनः ॥ ५॥
शाो दाः ूसाा ायवें महेरम ।्
जे समासीनममुादहेाध धािरणम ॥् ६॥
चतभु ुजं िऽनयनं िविुजटाधरम ।्
कोिटसयू ू तीकाशं चकोिटसशुीतलम ॥् ७॥
सवा भरणसयंंु नागयोपवीितनम ।्
ायचमा रधरं वरदाभयधािरणम ॥् ८॥
ायचमरीयं च सरुासरुनमृतम ।्
पवं चमौिलं िऽशलूडमधरम ॥् ९॥
िनं च शातं शुं ीवुमरमयम ।्
एवं िनं ूजपतो गतं मासचतुयम ॥् १०॥
अथ जातो महानादः ूलयादुभीषणः ।
समिुमथनोूतमराविनभृिनः ॥ ११॥
िबाणािसदंीॅँयिपरुिवॅमः ।
तमाकया थ संॅ ाो यावँयित पुरम ॥् १२॥
तावदवेो महातजेो समासीरुो िजाः ।
तजेसा तने संॅ ाो नापँय िदशो दश ॥ १३॥
अीकृतेणणू मोहं यातो नपृाजः ।
िविच तकयामास दैमायां िजेराः ॥ १४॥
अथोाय महावीरः सं कृा कं धनःु ।
अिवििशतबैा णिैदारैिभमितःै ॥ १५॥
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आयें वाणं सौं मोहनं सौरपाव तम ।्
िवचुबं महाचबं कालचबं च वैवम ॥् १६॥
रौिं पाशपुतं ॄां कौबरंे कुिलशािनलम ।्
भाग वािदबाययं ूायु राघवः ॥ १७॥
तिंजेिस शािण चाा महीपतःे ।
िवलीनािन महाॅ करका इव नीरधौ ॥ १८॥
ततः णने जाल धनु करतुम ।्
तणूीरं चािुलऽाणं गोिधकािप महीपत े ॥ १९॥
ता लणो भीतः पपात भिुव मिूतः ।
अथािकिरो रामो जानुामविन ं गतः ॥ २०॥
मीिलताो भयािवः शकंरं शरणं गतः ।
रणेाुरुःै शभंोना मसहॐकम ॥् २१॥
िशवं च दडवूमौ ूणनाम पनुः पनुः ।
पनु पवू वासीो िदडलं मसन ॥् २२॥
चचाल वसधुा घोरं पव ता चकिरे ।
ततः णने शीताशंशुीतलं तजे आपतत ॥् २३॥
उीिलताो रामु यावदतेपँयित ।
तावदश वषृभं सवा लंकारसयंतुम ॥् २४॥
पीयषूमथनोूतनवनीत िपडवत ।्
ूोतण मरकतायश ृयाितम ॥् २५॥
नीलरेणं ॑कठकलभिूषतम ।्
रपाणसयंंु िनबं तेचामरःै ॥ २६॥
घिटकाघघ रीशःै परूयं िदशो दश ।
तऽासीन ं महादवें शुिटकिवमहम ॥् २७॥
कोिटसयू ू तीकाशं कोिटशीताशंशुीतलम।्
ायचमा रधरं नागयोपवीितनम ॥् २८॥
सवा लंकारसयंंु िविुजटाधरम ।्
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नीलकठं ायचमरीयं चशखेरम ॥् २९॥
नानािवधायधुोािसदशबां िऽलोचनम ।्
यवुान ं पुषौें सिदानिवमहम ॥् ३०॥
तऽवै च सखुासीनां पणू चिनभाननाम ।्
नीलेीवरदामाभामुरकतूभाम ॥् ३१॥
मुाभरणसयंुां रािऽं ताराितािमव ।
िविितधरोुकुचभारभरालसाम ॥् ३२॥
सदसशंयािवमदशेाराराम ।्
िदाभरणसयंुां िदगानलेुपनाम ॥् ३३॥
िदमाारधरां नीलेीवरलोचनाम ।्
अलकोािसवदनां तालूमासशोिभताम ॥् ३४॥
िशवािलनसजंातपलुकोािसिवमहाम ।्
सिदानपाां जगातरमिकाम ॥् ३५॥
सौय सारसदंोहां ददश रघनुनः ।
वाहनसयंुाानायधुलसरान ॥् ३६॥
बहृिथरादीिन सामािन पिरगायतः ।
काासमायुािालािरतः ितान ॥् ३७॥
अमगं गडाढं शखंचबगदाधरम ।्
कालादुूतीकाशं िवुाा िौया यतुम ॥् ३८॥
जपमकेमनसा िाायं जनाद नम ।्
पातमु ुखं दवें ॄाणं हंसवाहनम ॥् ३९॥
चतवु ैतवुदिसैूम हेरम ।्
वुं भारतीयंु दीघ कूच जटाधरम ॥् ४०॥
अथविशरसा दवें वुं मिुनमडलम ।्
गािदतिटनीयुमिुधं नीलिवमहम ॥् ४१॥
तेातरमणे वुं िगिरजापितम ।्
अनािदमहानागाैलासिगिरसिभान ॥् ४२॥
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कैवोपिनषाठािणरिवभिूषतान ।्
सवुण वऽेहां निनं परुतः ितम ॥् ४३॥
दिणे मषूकाढं गणशें पव तोपमम ।्
मयरूवाहनाढमुरे षमखुं तथा ॥ ४४॥
महाकालं च चडशें पा योभषणाकृितम ।्
कालाििं रं लावािसिभम ॥् ४५॥
िऽपादं कुिटलाकारं नटृििरिटं परुः ।
नानािवकारवदनाोिटशः ूमथािधपान ॥् ४६॥
नानावाहनसयंंु पिरतो मातमृडलम ।्
पारीजपासाििवाधरािदकान ॥् ४७॥
िदिकगीतािन गायिरवृकम ।्
तऽ ऽयैकं मं जपिजकदकम ॥् ४८॥
गायं वीणया गीतं नृं नारदं िदिव ।
नृतो नानृने रादीनरोगणान ॥् ४९॥
गायिऽरथादीनां गवा णां कदकम ।्
कलातरौ शभंकुण भषूणतां गतौ ॥ ५०॥
गायौ पगौ गीतं कपालं कलं तथा ।
एवं दवेसभां ा कृताथ रघनुनः ॥ ५१॥
हष गदया वाचा वुवें महेरम ।्
िदनामसहॐणे ूणनाम पनुः पनुः ॥ ५२॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
िशवूाभा वातथुऽायः ॥ ४ ॥

अथ पमोऽायः ॥
सतू उवाच ॥
अथ ूारभूऽ िहरमयरथो महान ।्
अनकेिदराशंिुकमिरतिदगरः ॥ १॥
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नपुािकपामहाचबचतुयः ।
मुातोरणसयंुः तेऽशतावतृः ॥ २॥
शुहमेखलीनातरुगणसयंतुः ।
शुािवतानिवलसिदवषृजः ॥ ३॥
मवारिणकायुः पतोपशोिभतः ।
पािरजाततूतपुमालािभरितः ॥ ४॥
मगृनािभसमूुतकिूरमदपिलः ।
कपू रागधपूोगाकृमधोुतः ॥ ५॥
सवंत घनघोषाो नानावासमितः ।
वीणावणेुनासिकरीगणसकुंलः ॥ ६॥
एवं ा रथौें वषृाीय  शकंरः ।
अया सिहतऽ पतऽेिवशदा ॥ ७॥
नीराजनःै सरुीणां तेचामरचालनःै ।
िदजनपातै ूो नीललोिहतः ॥ ८॥
णणिनानमैजमुीरिसितःै ।
वीणावणेुनगैतःै पणू मासीगयम ॥् ९॥
शकुकेिककुलारावःै तेपारावतनःै ।
उििभषूाफिणनां दश नादवे बिहणः ॥ १०॥
ननतृदु श यः सवाकाोिटसंया ।
ूणमं ततो राममुा वषृभजः ॥ ११॥
आिननाय रथं िदं ूनेाराना ।
कमडजलःै ःै यमाच यतः ॥ १२॥
समाचाथ परुतः ाकें राममपुानयत ।्
अथ िदं धनुै ददौ तणूीरमयम ॥् १३॥
महापाशपुतं नाम िदमं ददौ ततः ।
उ तने रामोऽिप सादरं चमौिलना ॥ १४॥
जगाशकरं रौिममुमिमदं नपृ ।
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अतो नदें ूयों सामासमरािदके ॥ १५॥
अाि ूतीघातमते भवुनऽये ।
तााणये राम ूयोमपुिते ॥ १६॥
अदैयंु त ु जगंयकृवते ।्
अथाय सरुौेान ल्ोकपालाहेरः ॥ १७॥
उअवाच परमूीतः ं मं ूयत ।
राघवोऽयं च तरै ै रावणं िनहिनित ॥ १८॥
तै दवेरैविमित दो वरो मया ।
ताानरतामे भवो युम दाः ॥ १९॥
साहाम कुव ु तने सुा भिवथ ।
तदाां िशरसा गृ सरुाः ूालयथा ॥ २०॥
ूण चरणौ शभंोः ं मं दम ुदा ।
नारायणां दैािररैमं परंुदरः ॥ २१॥
ॄािप ॄदडामायेां धनजंयः ।
यां यमोऽिप मोहां रोराजथा ददौ ॥ २२॥
वणो वाणं ूादाायां ूभनः ।
कौबरंे च कुबरेोऽिप रौिमीशान एव च ॥ २३॥
सौरमं ददौ सयू ः सौं सोम पाव तम ।्
िवदेवेा दै वसवो वासवािभधम ॥् २४॥
अथ तुः ूणशें रामो दशरथाजः ।
ूािलः ूणतो भूा भियुो िजपत ॥् २५॥
ौीराम उवाच ॥
भगवाानषुणेवै नोो लवणािुधः ।
तऽ लािभधं ग ज यं दवेदानवःै ॥ २६॥
अनकेकोटयऽ रासा बलवराः ।
सव ाायिनरताः िशवभा िजतिेयाः ॥ २७॥
अनकेमायासयंुा बिुमोऽिहोिऽणः ।
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कथमकेािकना जयेा मया ॅाऽा च सयंगु े ॥ २८॥
ौीमहादवे उवाच ॥
रावण वधे राम रसामिप मारणे ।
िवचारो न या काय  कालोऽयमागतः ॥ २९॥
अधम त ु ूवृाे दवेॄाणपीडन े ।
तादायःुयं यातं तषेां ौीरिप सोुत ॥ ३०॥
राजीकामनासं रावणं िनहिनिस ।
पापासो िरपजुतःु सकुरः समराणे ॥ ३१॥
अधम िनरतः शऽभुा यनेवै िह लते ।
अधीतधम शाोऽिप सदा वदेरतोऽिप वा ॥ ३२॥
िवनाशकाले सा े धम मागा तुो भवते ।्
पीे दवेताः सवा ः सततं यने पािपना ॥ ३३॥
ॄाणा ऋषयवै त नाशः यं ितः ।
िकिंधानगरे राम दवेानामशंसभंवाः ॥ ३४॥
वानरा बहवो जाता ज या बलवराः ।
साहां त े किरि तबै ा च पयोिनिधम ॥् ३५॥
अनकेशलैसबंे सतेौ या ु वलीमखुाः ।
रावणं सगणं हा तामानय िनजां िूयाम ॥् ३६॥
शयै ुे जयो यऽ तऽाािण न योजयते ।्
िनरेशषे ु पलायनपरषे ु च ॥ ३७॥
अािण मुन ि्दािन यमवे िवनँयित ।
अथवा िकं बेन मयवैोािदतं जगत ॥् ३८॥
मयवै पाते िनं मया सिं॑यतऽेिप च ।
अहमकेो जगृमुृ ोरिप महीपत े ॥ ३९॥
मसऽेहमवे सकलं जगदतेराचरम ।्
मम वगताः सव रासा युम दाः ॥ ४०॥
िनिममाऽं ं भयूाः कीित मािस सगंरे ॥ ४१॥

18 sanskritdocuments.org



ौीिशवगीता

इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
रामाय वरूदान ं नाम पमोऽायः ॥ ५ ॥

अथ षोऽायः ॥
ौीराम उवाच ॥
भगवऽ मे िचऽं महदतेजायते ।
शुिटकसकंाशिनऽेशखेरः ॥ १॥
मतू ं त ु पिरिाकृितः पुषपधकृ ् ।
अया सिहतोऽऽवै रमस े ूमथःै सह ॥ २॥
ं कथं पभतूािद जगदतेराचरम ।्
तिूह िगिरजाका मिय तऽेनमुहो यिद ॥ ३॥
ौीभगवानवुाच ॥
साध ु पृ ं महाभाग यममररैिप।
तवािम ते भा ॄचयण सोुत ॥ ४॥
पारं यानायासाने ससंारनीरधःे ।
ँये पभतूािन य े च लोकातदु श ॥ ५॥
समिुाः सिरतो दवेा रासा ऋषयथा ।
ँये यािन चाािन ावरािण चरािण च ॥ ६॥
गवा ः ूमथा नागाः सव त े मिभतूयः ।
परुा ॄादयो दवेा िकुामा ममाकृितम ॥् ७॥
मदंरं ूययःु सव मम िूयतरं िगिरम ।्
ुा ूालयो दवेा मां तदा परुतः िताः ॥ ८॥
तााथ मया दवेान ल्ीलाकुिलतचतेसः ।
तषेामपतं ान ं ॄादीनां िदवौकसाम ॥् ९॥
अथ तऽेपताना मामाः को भवािनित ।
अथाॄवुमहं दवेानहमवे परुातनः ॥ १०॥
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आसं ूथममवेाहं वता िम च सरुेराः ।
भिवािम च लोकेऽिो नाि कन ॥ ११॥
ितिरं च मोऽि नाििरुेराः ।
िनोऽिनोऽहमनघो ॄणां ॄणितः ॥ १२॥
दिणा उदोऽहं ूाः ू एव च ।
अधो च िविदशो िदशाहं सरुेराः ॥ १३॥
सािवऽी चािप गायऽी ी पमुानपमुानिप ।
िऽुगनुपु च् पिंँछयीमयः ॥ १४॥
सोऽहं सव गः शातेािगय हं गुः ।
गौय हं गरं चाहं ौरहं जगतां िवभःु ॥ १५॥
ेः सवसरुौेो विरोऽहमपापंितः ।
आयऽहं भगवानीशजेोऽहं चािदरहम ॥् १६॥
ऋवदेोऽहं यजवुदः सामवदेोऽहमाभःू ।
अथवण मोऽहं तथा चािरसो वरः ॥ १७॥
इितहासपरुाणािन कोऽहं कवानहम ।्
नाराशसंी च गाथाहं िवोपिनषदोऽहम ॥् १८॥
ोकाः सऽूािण चवैाहमनुाानमवे च ।
ाानािन परा िवा इं तमथाितः ॥ १९॥
दादमयं लोकः परलोकऽहमरः ।
रः सवा िण भतूािन दािः शािरहं खगः ॥ २०॥
गुोऽहं सव वदेषे ु आरयोहमजोऽहम ।्
पुरं च पिवऽं च मं चाहमतः परम ॥् २१॥
बिहाहं तथा चाः परुादहमयः ।
ोिताहं तमाहं ताऽाणीियायहम ॥् २२॥
बिुाहमहंकारो िवषयायहमवे िह ।
ॄा िवमु हशेोहममुा ो िवनायकः ॥ २३॥
इोऽि यमाहं िनितव णोऽिनलः ।
कुबरेोऽहं तथशेानो भभू ुवः महज नः ॥ २४॥
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तपः सं च पिृथवी चापजेोऽिनलोऽहम ।्
आकाशोऽहं रिवः सोमो नऽािण महाथा ॥ २५॥
ूाणः कालथा मृरुमतृं भतूमहम ।्
भं भिवृं च िवं सवा कोऽहम ॥् २६॥
ओमादौ च तथा मे भभू ुवः थवै च ।
ततोऽहं िवपोऽि शीष च जपतां सदा ॥ २७॥
अिशतं पाियतं चाहं कृतं चाकृतमहम ।्
परं चवैापरं चाहमहं सव परायणः ॥ २८॥
अहं जगितं िदमरं सूमयम ।्
ूाजापं पिवऽं च सौममामिमयम ॥् २९॥
अहमवेोपसहंता  महामासौजसां िनिधः ।
िद यो दवेताने ूाणने ूितितः ॥ ३०॥
िशरोरतो य पादौ दिणतथा ।
य सवरः साादोारोऽहं िऽमाऽकः ॥ ३१॥
ऊ चोामहे यादधापनयाहम ।्
तादोार एवाहमकेो िनः सनातनः ॥ ३२॥
ऋचो यजूिंष सामािन यो ॄा यकमिण ।
ूणामहे ॄाणेनेाहं ूणवो मतः ॥ ३३॥
हेो यथा मासंिपडं ाोित ायिप ।
सवा न ल्ोकानहं तवापी ततोऽहम ॥् ३४॥
ॄा हिर भगवानां नोपलवान ।्
ततोऽे च सरुा यादनोऽहिमतीिरतः ॥ ३५॥
गभ जजरामृसुसंारभवसागरात ।्
तारयािम यतो भं ताारोऽहमीिरतः ॥ ३६॥
चतिुव धषे ु दहेषे ु जीवने वसाहम ।्
सूो भूा च शे े यूं ूकीित तः ॥ ३७॥
महातमिस मेो भेो यकाशये ।
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िवुदतलंु पं ताितुमहम ॥् ३८॥
एक एव यतो लोकान ि्वसजृािम सजृािम च ।
िववासयािम गृािम तादकेोऽहमीरः ॥ ३९॥
न ितीयो यते तरुीयं ॄ ययम ।्
भतूाािन सं चकैो िो वसाहम ॥् ४०॥
सवाोकादीशहेमीिशनीिभ शििभः ।
ईशानम जगतः शं चरुीरम ॥् ४१॥
ईशानाि जगतां सवषामिप सवदा ।
ईशानः सव िवानां यदीशानतोऽहम ॥् ४२॥
सवभावािरीऽेहमाानं िनरीये ।
योगं च गमये तागवाहतो मतः ॥ ४३॥
अजॐं य गृािम िवसजृािम सजृािम च ।
सवाोकाासयािम तनेाहं व ै महेरः ॥ ४४॥
महाानयोगैय यु महीयत े ।
सवा न भ्ावान प्िर महादवे सोऽहम ॥् ४५॥
एषोऽि दवेः ूिदशो न ु सवा ः

पवू िह जातोहमवे गभ ।
अहं िह जात जिनमाणः

ूजनिित सवतोमखुः ॥ ४६॥
िवतुत िवतोमखुो

िवतोबात िवतात ।्
सवंाां धमित सतऽ-ै

ा वाभमूी जनयवे एकः ॥ ४७॥
वालाममाऽं दय मे

िवं दवें जातवदें वरेयम ।्
मामां यऽेनपुँयि धीरा-

षेां शािः शाती नतेरषेाम ॥् ४८॥
अहं योिनमिधितािम चकैो
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मयदें पणू पिवधं च सवम ।्
मामीशान ं पुषं दवेमीं िविदा

िनचामेां शािममिेत ॥ ४९॥
ूाणेमनसो िलमा-

रिोधोउआ च तृा मा च ।
तृां िहा हतेजुाल मलंू

बुा िचं ापिया मयीह ।
एवं य े मां ायमाना भजतं े

तषेां शािः शाती नतेरषेाम ॥् ५०॥
यतो वाचो िनवत े अूा मनसा सह ।
आनं ॄ मां ाा न िबभिेत कुतन ॥ ५१॥
ौुिेत दवेा मां कैवानमुमम ।्
जपो मम नामािन मम ानपरायणाः ॥ ५२॥
सव त े दहेाे मायुं गताः परुा ।
ततोऽम े पिरँये पदाथा  मिभतूयः ॥ ५३॥
मवे सकलं जातं मिय सव ूितितम ।्
मिय सव लयं याित तायमहम ॥् ५४॥
अणोरणीयानहमवे त-

हानहं िवमहं िवशुः ।
परुातनोऽहं पुषोऽहमीशो

िहरमयोऽहं िशवपमि ॥ ५५॥
अपािणपादोऽहमिचशिः

पँयाचःु स श ृणोकणः ।
अहं िवजानािम िविवपो

न चाि वेा मम िचदाहम ॥् ५६॥
वदेरैशषेरैहमवे वेो

वदेाकृदेिवदवे चाहम ।्
न पुयपाप े मम नाि नाशो

न ज दहेिेयबिुरि ॥ ५७॥
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न भिूमरापो न च विरि
न चािनलो मऽेि न मे नभ ।

एवं िविदा एवं मां ततो विे यु राम महात े
परमापं

गहुाशयं िनलमितीयम॥् ५८॥
समसािं सदसिहीनः

ूयाित शुं पमा पम ॥् ५९॥
एवं मां ततो विे यु राम महामत े ।
स एव ना लोकेष ु कैवफलमतु े ॥ ६०॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
िवभिूतयोगो नाम षोऽायः ॥ ६ ॥

अथ समोऽायः ॥
ौीराम उवाच ॥
भगवया पृं तथवै ितं िवभो ।
अऽोरं मया लं ो नवै महेर ॥ १॥
पिरिपरीमाणे दहेे भगवतव ।
उिः पभतूानां िितवा  िवलयः कथम ॥् २॥
ािधकारसबंाः कथं नाम िताः सरुाः ।
त े सव कथं दवे भवुनािन चतदु श ॥ ३॥
ः ौुािप दवेाऽ सशंयो मे महानभतू ।्
अूाियतिच सशंयं छेमुहिस ॥ ४॥
ौीभगवानवुाच ॥
वटबीजऽेितसूऽेिप महावटतय था ।
सव दाऽेथा वृः कुत आयाित तद ॥ ५॥
तम तनौ राम भतूानामागितलयः ।
महासैविपडोऽिप जले िो िवलीयते ॥ ६॥
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न ँयते पनुः पाकाुत आयाित पवू वत ।्
ूातःूातय थाऽऽलोको जायत े सयू मडलात ॥् ७॥
एवं मो जगव जायतऽेि िवलीयते ।
मवे सकलं राम तानीिह सोुत ॥ ८॥
ौीराम उवाच ॥
किथतऽेिप महाभाग िदजड यथा िदिश ।
िनवत त े ॅमो नवै तम करोिम िकम ॥् ९॥
ौीभगवानवुाच ॥
मिय सव यथा राम जगदतेराचरम ।्
वत त े तश यािम न िु ं मत े भवान ॥् १०॥
िदं चःु ूदाािम तुं दशरथाज ।
तने पँय भयं ा मजेोमडलं ीवुम ॥् ११॥
न चमचषुा िु ं शते मामकं महः ।
नरणे वा सरुणेािप तमानमुहं िवना ॥ १२॥
सतू उवाच ॥
इुा ूददौ तै िदं चमु हेरः ।
अथादशयदते ै वं पातालसिंनभम ॥् १३॥
िवुोिटूभं दीमितभीमं भयावहम ।्
तवै भयािामो जानुामविन ं गतः ॥ १४॥
ूण दडवूमौ तुाव च पनुः पनुः ।
अथोाय महावीरो यावदवे ूपँयित ॥ १५॥
वं परुिभदऽ अॄाडकोटयः ।
चटका इव ले ालामालासमाकुलाः ॥ १६॥
मेमरिवाा िगरयः ससागराः ।
ँये चसयूा ाः प भतूािन त े सरुाः ॥ १७॥
अरयािन महानागा भवुनािन चतदु श ।
ूितॄाडमवें ता दशरथाजः ॥ १८॥

shivagiitaa.pdf 25



ौीिशवगीता

सरुासरुाणां समंामऽ पवूा परानिप ।
िवोद शावतारां तमा यिप िजाः ॥ १९॥
पराभवां दवेानां परुदाहं महिेशतःु ।
उमानानुावा निप िवनँयतः ॥ २०॥
ा रामो भयािवः ूणनाम पनुः पनुः ।
उतानोऽिप बभवू रघनुनः ॥ २१॥
अथोपिनषदां साररैथ ुाव शकंरम ॥् २२॥
ौीराम उवाच ॥
दवे ूपाित हर ूसीद

ूसीद िवेर िवव ।
ूसीद गाधर चमौले

मां ऽािह ससंारभयादनाथम ॥् २३॥
ो िह जातं जगदतेदीश

वे भतूािन वसि िनम ।्
वे शभंो िवलयं ूयाि

भमूौ यथा वृलतादयोऽिप ॥ २४॥
ॄे िा मणा

गवयाऽसरुिससाः ।
गािद नो वणालया

वसि शिूलंव वयऽं े ॥ २५॥
ायया कितिममौले

वे ँयमपुिैत िवम ।्
ॅाा जनः पँयित सवमते-

ौ यथा रौमिहं च रौ ॥ २६॥
तजेोिभरापयू  जगमं

ूकाशमानः कुष े ूकाशम ।्
िवना ूकाशं तव दवेदवे

न ँयते िविमदं णने ॥ २७॥
अाौयो नवै बहृमथ
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धऽेणरुकेो न िह िवशलैम ।्
माऽे जगदतेदि

ाययवैिेत िविनिनोिम ॥ २८॥
रौ भजुो भयदो यथवै

न जायते नाि न चिैत नाशम ।्
ायया केवलमाऽपं

तथवै िवं िय नीलकठ ॥ २९॥
िवचाय माण े तव यरीर-

माधारभावं जगतामपुिैत ।
तदयँयं मदिवयवै

पणू िदानदमयो यतम ॥् ३०॥
पजूेपतूा िदवरिबयाणां

भोुः फलं यिस िवमवे ।
मषृतैदवें वचनं परुारे

ोऽि िभं न च िकिदवे ॥ ३१॥
अानमढूा मनुयो वदि

पजूोपचारािदबिहःिबयािभः ।
तोषं िगरीशो भजतीित िमा

कुतमतू  त ु भोगिला ॥ ३२॥
िकिलं वा चलुकोदकं वा

यं महशे ूितगृ दे ।
ऽलैोलीमिप यनेः

सव िवाकृतमवे मे ॥ ३३॥
ाोिष सवा  िविदशो िदश

ं िवमकेः पुषः परुाणः ।
नऽेिप तिंव नाि हािन-

घ टे िवन े नभसो यथवै ॥ ३४॥
यथकैमाकाशगमक िबं

िेुष ु पाऽषे ु जलाितषे ु ।
भजनकेूितिबभावं
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तथा मःकरणषे ु दवे ॥ ३५॥
ससंज न े वाऽवन े िवनाशे

िव िकिव नाि काय म ।्
अनािदिभः ूाणभतृाम-ै

थािप तवदातनोिष ॥ ३६॥
लू सू जड भोगो

दहे शभंो न िचदं िवनाि ।
अतदारोपणमातनोित

ौिुतः परुारे सखुःखयोः सदा ॥ ३७॥
नमः सिदाोिधहंसाय तुं

नमः कालकालाय कालाकाय ।
नमे समाघसहंारकऽ

नमे मषृािचवृकैभोे ॥ ३८॥
सतू उवाच ॥
एवं ूण िवशें परुतः ूािलः ितः ।
िवितः परमशेान ं जगाद रघनुनः ॥ ३९॥
ौीराम उवाच ॥
उपसहंर िवािपिमदं तव ।
ूतीतं जगदकैां शभंो भवदनमुहात ॥् ४०॥
ौीभगवानवुाच ॥
पँय राम महाबाहो मो नाोऽि कन ॥ ४१॥
सतू उवाच ॥
उुवैोपसजं॑े दहेे दवेतािदकान ।्
मीिलताः पनुहषा ाविामः ूपँयित ॥ ४२॥
तावदवे िगरःे श ृे ायचमपिर ितम ।्
ददश पवदनं नीलकठं िऽलोचनम ॥् ४३॥
ायचमा रधरं भिूतभिूषतिवमहम ।्
फिणकणभषूां नागयोपवीितनम ॥् ४४॥
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ायचमरीयं च िविुजटाधरम ।्
एकािकनं चमौिलं वरेयमभयूदम ॥् ४५॥
चतभु ुजं खडपरश ुं मगृहं जगितम ।्
अथाया परु ूणोपिववशे सः ॥ ४६॥
अथाह रामं दवेशेो यमुभीिस ।
तव पृ राम ं मो नाोऽि ते गुः ॥ ४७॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
िवपदशन ं नाम समोऽायः ॥ ७ ॥

अथ अमोऽायः ॥
ौीराम उवाच ॥
पाभौितकदहे चोििव लयः िितः ।
पं च कथं दवे भगवुमहिस ॥ १॥
ौीराम उवाच ॥
पाभौितकदहे चोििव लयः िितः ।
पं च कथं दवे भगवुमहिस ॥ १॥
ौीभगवानवुाच ॥
पभतूःै समारो दहेोऽयं पाभौितकः ।
तऽ ूदान ं पिृथवी शषेाणां सहकािरता ॥ २॥
जरायजुोऽडजवै देजोिजथा ।
एवं चतिुव धः ूोो दहेोऽयं पाभौितकः ॥ ३॥
मानसु परः ूोो दवेानामवे संतृः ।
तऽ वे ूथमतः ूधानारायजुम ॥् ४॥
शबुशोिणतसभंतूा विृरवे जरायजुः ।
ीणां गभा शय े शबुमतृकुाले िवशेदा ॥ ५॥
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योिषतो रजसा यंु तदवे ारायजुम ।्
बाािजसा ी ाबािधे पमुावते ॥् ६॥
शबुशोिणतयोः साे जायत े च नप ुसंकः ।
ऋतुाता भवेारी चतथु िदवस े ततः ॥ ७॥
ऋतकुालु िनिद आषोडशिदनाविध ।
तऽायुमिदन े ी ामुाुमिदन े भवते ॥् ८॥
षोडशे िदवस े गभ जायत े यिद स ुॅ वुः ।
चबवत भविेाजा जायत े नाऽ सशंयः ॥ ९॥
ऋतुाता य प ुसंः साकां मखुमीते ।
तदाकृितभ वदेभ ँयेािमनो मखुम ॥् १०॥
याऽि चमा विृतः सूा जरायःु सा िनगते ।
शबुशोिणतयोयगिवे भवेतः ।
तऽ गभ भवेाने ूोो जरायजुः ॥ ११॥
अडजाः पिसपा ाः देजा मशकादयः ।
उिाणृगुाा मानसा सरुष यः॥ १२॥
जकमवशादवे िनिषं रमिरे ।
शबंु रजःसमायंु ूथमे मािस तवम ॥् १३॥
बुदुं कललं तातः पशेी भविेददम ।्
पशेीघनं ितीय े त ु मािस िपडः ूजायते ।१४॥
करािशीष कादीिन ततृीय े सभंवि िह ।
अिभि जीव चतथु मािस जायते ॥ १५॥
ततलित गभऽिप जना जठरे तः ।
पऽुेिणे पा का वामे च ितित ॥ १६॥
नप ुसंकदूर भाग े ितित मतः ।
अतो दिणपा त ु शते े माता पमुािद ॥ १७॥
अूभागा सूाः यु ुगपदा ।
िवहाय ँमौदुादीानरसभंवान ॥् १८॥
चतथु ता तषेां भावानामिप जायते ।
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प ुसंां यैा दयो भावा भीााु योिषताम ॥् १९॥
नप ुसंके च त े िमौा भवि रघनुन ।
मातजृं चा दयं िवषयानिभकाित ॥ २०॥
ततो मातमु नोऽभीं कुया भ िववृय े ।
तां च िदयां नारीमादिदन ततः ॥ २१॥
अदानाौदानां गु भ  तादयः ।
मातयु िषय े लोभदात जायत े सतुः ॥ २२॥
ूबुं पमे िचं मासंशोिणतपुता ।
षऽेिायनुखरकेशलोमिविवता ॥ २३॥
बलवण चोपिचतौ समे पणू ता ।
पादािरतहाां ौोऽरे िपधाय सः ॥ २४॥
उिो गभ सवंासादि गभ लयाितः ॥ २५॥
आिवभू तूबोधोऽसौ गभ ःखािदसयंतुः ।
हा किमित िनिव णः ाानं शोशचुीथ ॥ २६॥
अनभुतूा महासाः परुा मम िदोऽसकृत ।्
करंभवाकााादासखुाशयाः ॥ २७॥
जठरानलसतंिपारसिवषुः ।
गभा शय े िनमं त ु दहितभशृं त ु माम ॥् २८॥
उदय कृिमवािण कूटशािलकटकैः ।
तुािन च तदुात पाा िबकचािदतम ॥् २९॥
गभ ग भिूये जठरािूदीिपत े ।
ःखं मयां यानीयः कुपाकजम ॥् ३०॥
पयूासृेपाियं वातािशं च यवते ।्
अशचुौ कृिमभाव तां गभ शाियना ॥ ३१॥
गभ शां समा ःखं याङ् मयािप तत ।्
नाितशते े महाःखं िनःशषेनरकेष ु तत ॥् ३२॥
एवं ररुा ूाा नानाजाती यातनाः ।
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मोोपायमिभायततऽेासतरः ॥ ३३॥
अमे तृी ातामोजजे वम ।्
श ुॅ मापीतरं च िनिमं जीिवतं मतम ॥् ३४॥
मातरं च पनुग भ चलं तधावित ।
ततो जातोऽमे गभ न जीवोजसोितः ॥ ३५॥
िकंिचालमवानं संाराीिडतावत ।्
समयः ूसव ाासषे ु नवमािदष ु ॥ ३६॥
मातरुॐवहां नाडीमािौावतािरता ।
नािभनाडी गभ  माऽाहाररसावह ।
तने जीवित गभऽिप माऽाहारणे पोिषतः ॥ ३७॥
अियिविनिः पिततः कुिवना ।
मदेोऽसिृदधसवा ो जरायपुटुसवंतृः ॥ ३८॥
िनामशृःखात दुरैधोमखुः ।
यादवे िविनम ुः पतुानशातु ॥ ३९॥
अिकंिचथा बालो मासंपशेीसमाितः ।
माजा रािददिंो रते दडपािणिभः ॥ ४०॥
िपतवृिासं विे मातवृािकनीमिप ।
पयूं पयोवदानाीघ कं त ु शशैवम ॥् ४१॥
ेणा िपिहता नाडी सषुुा यावदवे िह ।
वण च वचनं तावंु न शते ॥ ४२॥
अत एव च गभऽिप रोिदत ुं नवै शते ॥ ४३॥
ोऽथ यौवनं ूा मथरिवलः ।
गायकाै ु तथा का वित ॥ ४४॥
आरोहित तगेााानुजेयिप ।
कामबोधमदाः स कािंदिप वीते ॥ ४५॥
अिमासंिशरालाया वामाया मथालये ।
उानपिूतमडूकपािटतोदरसिभ े ।
आसः रबाणात  आना दते भशृम ॥् ४६॥
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अिमासंिशराः िकमत त े वपःु ।
वामानां मायया मढूो न िकंिचीते जगत ॥् ४७॥
िनग त े ूाणपवन े दहेो हंत मगृीशः ।
यथािह जायत े नवै वीते पषिैदनःै ॥ ४८॥
महापिरभवानं जरां ूााितःिखतः ।
ेणा िपिहतोरो जधमं न जीय ित ॥ ४९॥
सदो मिः कटुितकषायभकु ् ।
वातभुकिटमीवकरोचरणोऽबलः ॥ ५०॥
गदायतुसमािवः पिरः बिुभः ।
िनःशौचो मलिदधा आिलितवरोिषतः ॥ ५१॥
ायसलुभाोगाेवलं वत त े चलः ।
सवियिबयालोपाते बालकैरिप ॥ ५२॥
ततो मिृतजःख ाो नोपलते ।
यािित भतूािन ूाािप परां जम ॥् ५३॥
नीयते मृनुा जःु पिरोऽिप बिुभः ।
सागराज लगतो गडनेवे पगः ॥ ५४॥
हा काे हा धनं पऽुाः बमानः सदुाणम ।्
मडूक इव सपण मृनुा नीयत े नरः ॥ ५५॥
ममसूमानषे ु मुमानषे ु सिंधष ु ।
यःुखं िॆयमाण यतां तमुुिुभः ॥ ५६॥
ावािमाणायां संया ि॑यमाणया ।
मृपुाशने ब ऽाता नवैोपलते ॥ ५७॥
संमानमसा मििमवािवशन ।्
उपातदा ातीनीत े दीनचषुा ॥ ५८॥
अयः पाशने कालेन हेपाशने बिुभः ।
आानं कृमाणं तं वीत े पिरतथा ॥ ५९॥
िहया बामान ासने पिरशुतः ।
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मृनुाकृमाण न खि परायणम ॥् ६०॥
ससंारयमाढो यमतरैिधितः ।
 याामीित ःखात ः कालपाशने योिजतः ॥ ६१॥
िकं करोिम  गािम िकं गृािम जािम िकम ।्
इित कत तामढूः कृाहेाजसनू ॥् ६२॥
यातनादहेसबंो यमतरैिधिताः ।
इतो गानभुवित या याा यमयातनाः ।
तास ु यभते ःखं तंु मते कुतः ॥ ६३॥
कपू रचनाै ु िलते सततं िह यत ।्
भषूणभैू त े िचऽःै सवुःै पिरवाय त े ॥ ६४॥
अृँ यं जायतऽेूें जीवं सदा वपःु ।
िनासयि िनलयाणं न ापयिप ॥ ६५॥
दते च ततः काै िबयते णात ।्
भते वा सगृालै गीृकुरवायसःै ।
पनुन  ँयते सोऽथ जकोिटशतरैिप ॥ ६६॥
माता िपता गुजनः जनो ममिेत

मायोपमे जगित क भवेिता ।
एको यतो ोजतो कम परुःसरोऽयं

िवौामवृसशः ख जीवलोकः ॥ ६७॥
सायं सायं वासवृं समतेाः

ूातः ूातने तने ूयाि ।
ाों तं च वृं

िवहा यातयोऽातय ॥ ६८॥
मिृतबीजं भवे जबीजं भवेिृतः ।
घटयवदौाो बमीिनशं नरः ॥ ६९॥
गभ प ुसंः शबुपातां मरणाविध ।
तदते महााधमे ो नाोऽि भषेजम ॥् ७०॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
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ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
िपडोिकथनं नामामोऽायः ॥ ८ ॥

अथ नवमोऽायः ॥
ौीभगवानवुाच ॥
दहेपं वािम ौणुुाविहतो नपृ ।
मो िह जायत े िवं मयवैतैधाय त े ।
मवेदेमिधान े लीयत े शिुरौवत ॥् १॥
अहं त ु िनम लः पणू ः सिदानिवमहः ।
असगंो िनरहंकारः शुं ॄ सनातनम ॥् २॥
अनािवायुः सन ज्गारणतां ोज े ॥ ३॥
अिनवा ा महािवा िऽगणुा पिरणािमनी ।
रजः सं तमिेत िऽगणुाः पिरकीित ताः ॥ ४॥
सं शंु समािदं सखुानादं नणृाम ।्
ःखादं रवण चलं च रजो मतम ॥् ५॥
तमः कृं जडं ूोमदुासीन ं सखुािदष ु ॥ ६॥
अतो मम समायोगािः सा िऽगणुािका ।
अिधान े त ु मवे भजते िवपताम ।्
शुौ रजतविौ भजुो यदवे त ु ॥ ७॥
आकाशादीिन जाये मो भतूािन मायया ।
तरैारिमदं िवं दहेोऽयं पाभौितकः ॥ ८॥
िपतृामिशतादाोशं जायत े वपःु ।
ायवोऽीिन मा च जाये िपततृथा ॥ ९॥
ाशंोिणतिमित माततृ भवि िह ।
भावाः ःु षिधा मातजृाः िपतजृाथा ।
रसजा आजाः ससभंतूाः ाजाथा ॥ १०॥
मदृवः शोिणतं मदेो मा ीहा यकृदुम ।्
ाभीवेमाा ु भावा मातभृवा मताः ॥ ११॥
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ँमौलुोमकचायिुशराधमनयो नखाः ।
दशनाः शबुिमााः िराः िपतसृमुवाः ॥ १२॥
शरीरोपिचितव ण विृिृब लं िितः ।
अलोपमुाह इािद रसजं िवः ॥ १३॥
इा षेः सखुं ःखं धमा धम च भावना ।
ूयो ानमायुिेयाणीवेमाजाः ॥ १४॥
ानिेयािण ौवणं शन ं दश न ं तथा ।
रसनं याणिमाः प तषेां त ु गोचराः ॥ १५॥
शः शथा पं रसो ग इित बमात ।्
वारािगदुोपााः कमियािण िह ॥ १६॥
वचनादानगमनिवसग रतयः बमात ।्
कमियाणां जानीयानवैोभयाकम ॥् १७॥
िबयाषेां मनोबिुरहंकारतः परम ।्
अःकरणिमािं चिेत चतुयम ॥् १८॥
सखुं ःखं च िवषयौ िवयेौ मनसः िबयाः ।
िृतभीितिवकाा बिुः ाियािका ।
अहं ममेहंकारिं चतेयत े यतः ॥ १९॥
सामःकरणं गणुभदेािधा मतम ।्
सं रजम इित गणुाः सा ु सािकाः ॥ २०॥
आिशिुधमकमितूभतृयो मताः ।
रजसो राजसा भावाः कामबोधमदादयः ॥ २१॥
िनिालूमादािद वनाा ु तामसाः ।
ूसिेयतारोयानालााु सजाः ॥ २२॥
दहेो माऽाकादादे तणुािनमान ।्
शः ौोऽं मखुरता विैचं सूता धिृतः ॥ २३॥
बलं च गगनाायोः श शनिेयम ।्
उपेणमपपेाकुन े गमनं तथा ॥ २४॥
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ूसारणिमतीमािन प कमा िण ता ।
ूाणापानौ तथा ानसमानोदानसंकान ॥् २५॥
नागः कूम  कृकलो दवेदो धनयः ।
दशतैा वायिुवकृतीथा गृाित लाघवम ॥् २६॥
तषेां मुतरः ूाणो नाभःे कठादवितः ।
चरसौ नािसकयोना भौ दयपजे ॥ २७॥
शोारणिनासोासादरेिप कारणम ॥् २८॥
अपानु गदु े महेे किटजोदरेिप ।
नािभकठे वंणयोजानषु ु ितित ।
त मऽूपरुीषािदिवसग ः कम  कीित तम ॥् २९॥
ानोऽिौोऽगेुष ु िजायाणषे ु ितित ।
ूाणायामधिृतागमहणा कम च ॥ ३०॥
समानो ा िनिखलं शरीरं विना सह ।
िसितसहॐषे ु नाडीरषे ु सचंरन ॥् ३१॥
भुपीतरसागानयहेपिुकृत ।्
उदानः पादयोराे हयोरसिंधष ु ॥ ३२॥
कमा  दहेोयनोमणािद ूकीित तम ।्
गािदधातनूािौ प नागादयः िताः ॥ ३३॥
उारािद िनमषेािद िुपासािदकं बमात ।्
तीूभिृत शोकािद तषेां कम  ूकीित तम ॥् ३४॥
अे ु रोचकं पं दीं पाकं ूकाशताम ।्
अमष तीसूाणामोजजे शरूताम ॥् ३५॥
मधेािवतां तथाऽऽदे जला ु रसनं रसम ।्
शैं हंे िवं दें गाऽािदमृतामिप ॥ ३६॥
भमूयेा णिेयं गं यै धयै च गौरवम ।्
गसृासंमदेोऽिमाशबुािण धातवः ॥ ३७॥
अं प ुसंािशतं ऽधेा जायत े जठरािना ।
मलः िवो भागः ामो मासंतां ोजते ।्
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मनः किनो भागः ाादमयं मनः ॥ ३८॥
अपां िवो मऽूं ामो िधरं भवते ।्
ूाणः किनो भागः ाााणो जलाकः ॥ ३९॥
तजेसोऽि िवः ाा मम सभंवः ।
किना वाता ताजेोऽवाकं जगत ॥् ४०॥
लोिहताायते मासं ं मदेो मासंसमुवम ।्
मदेसोऽीिन जाये मा चािसमुवा ॥ ४१॥
नाोऽिप मासंसघंाताबं मासमुवम ॥् ४२॥
वातिपकफााऽ धातवः पिरकीित ताः ।
दशािल जलं यें रसालयो नव ॥ ४३॥
राौ परुीष स ःु ेण षट।्
िप प चारो मऽूालययः ॥ ४४॥
वसाया मदेसो ौ त ु मा िलसिंमता ।
अधा िल तथा शबंु तदवे बलमुते ॥ ४५॥
अां शरीरे संा ाियंु शतऽयम ।्
जलजािन कपालािन चकारणािन च ।
नलकानीित तााः पधाीिन सरूयः ॥ ४६॥
े शते िसधंीनां ातां तऽ दशोरे ।
रौरवाः ूसराः सचेनाः ुखलाः ॥ ४७॥
समुा मडलाः शखंावता  वामनकुडलाः ।
इधा समिुाः शरीरेिसधंयः ॥ ४८॥
साध कोिटऽयं रोां ँमौकेुशािलकाः ।
दहेपमवें त े ूों दशरथाज ॥ ४९॥
यादसारो नावे पदाथ भवुनऽये ।
दहेऽेििभमानने न महोपायबुयः ॥ ५०॥
अहंकारणे पापने िबये हंत सांू तम ।्
तादतेपं त ु िवबों ममुिुिभः ॥ ५१॥
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इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
दहेपिनण यो नाम नवमोऽायः ॥ ९ ॥

अथ दशमोऽायः ॥
ौीराम उवाच ॥
भगवऽ जीवोऽसौ जोदहऽेवितत े ।
जायत े वा कुतो जीवः पं चा िकं वद ॥ १॥
दहेाे कुऽ वा याित गा वा कुऽ ितित ।
कथमायाित वा दहंे पनुना याित वा वद ॥ २॥
ौीभगवानवुाच ॥
साध ु पृ ं महाभाग गुाुतरं िह यत ।्
दवेरैिप सुयिमावैा  महिष िभः ॥ ३॥
अै नवै वं मयािप रघनुन ।
ाहं परं ूीतो वाविहतः ौणु ु ॥ ४॥
सानाकोऽनः परमानिवमहः ।
परमाा परंोितरो कारणम ॥् ५॥
िनो िवशुः सवा ा िनलपोऽहं िनरनः ।
सवधम िवहीन न माो मनसािप च ॥ ६॥
नाहं सवियमाः सवषां माहको हम ।्
ाताहं सव लोक मम ाता न िवते ॥ ७॥
रः सव िवकाराणां पिरणामािदक च ॥ ८॥
यतो वाचो िनवत े अूा मनसा सह ।
आनं ॄ मां ाा न िबभिेत कुतन ॥ ९॥
यु सवा िण भतूािन मवेिेत ूपँयित ।
मां च सवष ु भतूषे ु ततो न िवजगुुत े ॥ १०॥
य सवा िण भतूािन ावैाभिूजानतः ।
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को मोहऽ कः शोक एकमनपुँयतः ॥ ११॥
एष सवष ु भतूषे ु गढूाा न ूकाशते ।
ँयते या बुा सूया सूदिश िभः ॥ १२॥
अनािवया युथाकेोऽहमयः ।
अाकृतॄपो जगता हमीरः ॥ १३॥
ानमाऽ े यथा ँयिमदं  े जगयम ।्
तिय जगव ँयतऽेि िवलीयते ॥ १४॥
नानािवासमायुो जीवने वसाहम ।्
प कमियायवे प ानिेयािण च ॥ १५॥
मनो बिुरहंकारिं चिेत चतुयम ।्
वायवः पिमिलता याि िलशरीरताम ॥् १६
तऽािवासमायंु चतैं ूितिबितम ।्
ावहािरकजीवु ऽेः पुषोऽिप च ॥ १७॥
स एव जगतां भोानायोः पुयपापयोः ।
इहामऽु गती त जामािदभोृता ॥ १८॥
यथा दप णकािला मिलनं ँयते मखुम ।्
तदःकरणगदैषरैाािप ँयते ॥ १९॥
परराासवशाादःकरणानोः ॥
एकीभावािभमानने पराा ःखभािगव॥ २०॥
मभमूौ जलने मााकमरीिचकाः ।
ँये मढूिच न ािा ापकारकाः ॥ २१॥
तदाािप िनलपो ँयते मढूचतेसाम ।्
ािवाादोषणे कतृ ािधकधमवान ॥् २२॥
तऽ चामये िपडे िद जीवोऽवितते ।
आनखामं ा दहंे तवुऽेविहतः ौणु ु ।
सोऽयं तदिभधानने मासंिपडो िवराजते ॥ २३॥
नाभेमधः कठाा ितित यः सदा ।
त मऽेि दयं सनालं पकोशवत ॥् २४॥
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अधोमखुं च तऽाि सूं सिुषरमुमम ।्
दहराकाशिमंु तऽ जीवोऽवितते ॥ २५॥
वालामशतभाग शतधा कित च ।
भागो जीवः स िवयेः स चानाय कते ॥ २६॥
कदकुसमुोकेसरा इव सवतः ।
ूसतृा दयााो यािभा  ं शरीरकम ॥् २७॥
िहतं बलं ूयि ताने िहताः तृाः ।
ासितसहॐैाः संाता योगिवमःै ॥ २८॥
दयााु िनाा यथाका िँमयथा ।
एकोरशतं तास ु मुा िविविनग तः ॥ २९॥
ूतीियं दश दश िनग ता िवषयोखुाः ।
नाः शमा िदहतेुात ्ािदफलभुये ॥ ३०॥
वहो यथा नो नाः कमफलं तथा ।
अनकैोगा नाडी मधू पय मसा ॥ ३१॥
सषुुिेत मािदा तया गिमुते ।
तयोपिचतचतैं जीवाानं िवब ुधाः ॥ ३२॥
यथा रारँयोऽिप ँयते चमडले ।
तवगतोऽाा िलदहेे िह ँयते ॥ ३३॥
ँयमान े यथा कंुभ े घटाकाशोऽिप ँयते ।
तवगतोऽाा िलदहेे िह ँयते ॥ ३४॥
िनलः पिरपणूऽिप गतीपुचय त े ।
जामाले यथायेमिभिवशषेधीः ॥ ३५॥
ाोित िनियः सवा न भ्ानदु श िदशो यथा ।
नाडीिभवृ यो याि िलदहेसमुवाः ॥ ३६॥
तमा नसुारणे जामोगोपलये ।
इदं िलशरीरामामों न िवनँयित ॥ ३७॥
आानने नऽेिािवे शरीरके ।
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आपावानं मिुिरिभधीयते ॥ ३८॥
उािदत े घटे यटाकाशमृित ।
घटे न े यथाकाशः पणेावितत े ॥ ३९॥
जाममयवशाभोग उपिते ।
बोधावां ितरोधाय दहेााौयलणाम ॥् ४०॥
कमािवतसंारऽ िररंसया ।
अवां च ूयाां मायावी चामायया ॥ ४१॥
घटािदिवषयावा ुािदकरणािन च ।
भतूािन कम वशतो वासनामाऽसिंतान ॥् ४२॥
एतान प्ँयन ्यंोितः सााा वितते ॥ ४३॥
अऽाःकरणादीनां वासनाासनाता ।
वासनामाऽसािं तने त परानः ॥ ४४॥
वासनािभः ूपोऽऽ ँयते कम चोिदतः ।
जामूमौ यथा ततृ कम िबयाकः ॥ ४५॥
िनःशषेबिुसााा यमवे ूकाशते ।
वासनामाऽसािं सािणः ाप उते ॥ ४६॥
भतूजिन यूतं कम  तासनावशात ।्
नदेीयायाे ं ूायः ूपँयित ॥ ४७॥
मे वयिस काकँयारणानािमहािज तः ।
वीते ूायशः ं वासनाकम णोव शात ॥् ४८॥
इयासःु परलोकं त ु कम िवािदसभंतृम ।्
भािवनो जनो पं  आा ूपँयित ॥ ४९॥
यपतनानेः ौाो गगनमडले ।
आकु पौ यतते नीडे िनलयनायनीः ॥ ५०॥
एवं जामभमूौ ौा आािभसचंरन ।्
आपीतकरणमामः कारणनेिैत चकैताम ॥् ५१॥
नाडीमागिरियाणामाकृादाय वासनाः ।
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सव मिसा काय च िवानाा िवलीयते ॥ ५२॥
ईाराऽेाकृतऽेथ यथा सखुमयो भवते ।्
कृूपिवलयथा भवित चानः ॥ ५३॥
योिषतः कामानायाः सभंोगाे यथा सखुम ।्
स आनमयोऽबाो नारः केवलथा ॥ ५४॥
ूााानं समासा िवानाा तथवै सः ।
िवानाा कारणाा तथा ितंथािप सः ॥ ५५॥
अिवासूवृानभुववे सखुं यथा ।
तथाहं सखुमां नवै िकिदविेदषम।्५६॥
अानमिप साािद विृिभानभुयूत े ।
इवें ूिभािप पाोपजायते ॥ ५७॥
जामसषुुामवेहेामऽु लोकयोः ।
पामवशादवे िवुिला यथानलात ।्
जाये कारणादवे मनोबुािदकािन त ु ॥ ५८॥
पयःपणू घटो यिमः सिललाशये ।
तरैिेवत आयाित िवानाा तथैजात ॥् ५९॥
िवानाा कारणाा तथा ितंथािप सः ।
ँयते सु तेवे नेायाँयताम ॥् ६०॥
एकाकारोऽय मा तायिव परः पमुान ।्
कूटो ँयते तागतीव सः॥ ६१॥
मोहमाऽारायाव तोपपते ।
दहेातीत आािप यंोितः भावतः ॥ ६२॥
एवं जीवपं त े ूों दशरथाज ॥ ६३॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
जीवपकथनं नाम दशमोऽायः ॥ १० ॥

अथ एकादशोऽायः ॥

shivagiitaa.pdf 43



ौीिशवगीता

ौीभगवानवुाच ॥
दहेारगितं त परलोकगितं तथा ।
वािम नपृशा ल मः श ृण ु समािहतः ॥ १॥
भंु पीतं यदऽ तिसादामबनम ।्
लूदहे िल तने जीवनधारणम ॥् २॥
ािधना जरया वािप पीते जाठरोऽनलः ।
ेणा तने भुां पीतं वा न पचलम ॥् ३॥
भुपीतरसाभावादाश ु शुि धातवः ।
भुपीतरसनेवै दहंे िलि वायवः ॥ ४॥
समीकरोित यामानो वायुते ।
तदान तिसाभावादामबनहािनतः ॥ ५॥
पिरपरसने यथा गौरवतः फलम ।्
यमवे पताश ु तथा िलं तनोो जते ॥् ६॥
तानादपाकृ षीकाणां च वासनाः ।
आािकािधभतूािन े चकैतां गतः ॥ ७॥
तदोगः ूाणवायःु सयंुो नववायिुभः ।
ऊासी भवषे तथा तनेकैतं गतः ॥ ८॥
चषुो वाथ मू वा नाडीमाग समािौतः ।
िवाकम समायुो वासनािभ सयंतुः।
ूााानं समािौ िवानाोपसप ित ॥ ९॥
यथा कुो नीयमानो दशेाशेारं ूित ।
खपणू  एव सवऽ स साकाशोऽिप तऽ त ु ॥ १०॥
घटाकाशातां याित तिं परानः ॥ ११॥
पनुदहारं याित यथा कमा नसुारतः ।
आमोाचंरेवें मः कूलयं यथा ॥ १२॥
पापभोगाय चेेमतरैिधितः ।
यातनादहेमािौ नरकानवे केवलम ॥् १३॥
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इापतूा िदकमा िण योऽनिुतित सवदा ।
िपतलृोकं ोजषे धमूमािौ बिहषः ॥ १४॥
धमूािािऽं ततः कृपं ता दिणम ।्
अयनं च ततो लोकं िपतणॄां च ततः परम ।्
चलोके िददहंे ूा भेु परां िौयम ॥् १५॥
तऽ चमसा सोऽसौ यावमफलं वसते ।्
तथवै कम शषेणे यथतें पनुराोजते ॥् १६॥
वपिुव हाय जीवमासााकाशमिेत सः ।
आकाशाायमुाग वायोरो ोजथ ॥ १७॥
अो मघें समासा ततो विृभ वदेसौ ।
ततो धाािन भािण जायते कम चोिदतः ॥ १८॥
योिनमे ूपे शरीराय दिेहनः ।
मिुमऽेनसुयंाि यथाकम  यथाौतुम ॥् १९॥
ततोऽं समासा िपतृां भुत े परम ।्
ततः शबंु रजवै भूा गभऽिभजायते ॥ २०॥
ततः कमा नसुारणे भवेीप ुनंप ुसंकः ।
एवं जीवगितः ूोा मिुं त वदािम त े ॥ २१॥
यु शाािदयुः सदा िवारतो भवते ।्
स याित दवेयानने ॄलोकाविधं नरः ॥ २२॥
अिच भू ा िदन ं ूा शुपमथो ोजते ।्
उरायणमासा सवंरमथो ोजते ॥् २३॥
आिदचलोकौ त ु िवुोकमतः परम ।्
अथ िदः पमुािलोकािदहिैत सः ॥ २४॥
िदे वपिुष सधंाय जीवमवें नयसौ ॥ २५॥
ॄलोके िददहेे भुा भोगाथिेतान ।्
तऽोिषा िचरं कालं ॄणा सह मुते ॥ २६॥
शुॄरतो यु न स यावे कुऽिचत ।्
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त ूाणा िवलीये जले सैविखवत ॥् २७॥
ा यथा िःऱिः ूबु िवलीयते ।
ॄानवतिलीये तदवै त े ।
िवाकम िवहीनो यतृीयं ानमिेत सः ॥ २८।
भुा च नरकाोराहारौरवरौरवान ।्
पाानशषेणे िुजभु वदेसौ ॥ २९॥
यकूामशकदशंािद जासौ लभते भिुव ।
एवं जीवगितः ूोा िकमोतिुमिस ॥ ३०॥
ौीराम उवाच ॥
भगवया ूों फलं तानकमणोः ।
ॄलोके चिंलोके भेु भोगािनित ूभो ॥ ३१॥
गवा िदष ु लोकेष ु कथं भोगः समीिरतः ।
दवें ूायुािििदमिेत च ॥ ३२॥
एतमफलं वा ु िवाफलमथािप वा ।
तिूह िगिरजाका तऽ मे सशंयो महान ॥् ३३॥
ौीभगवानवुाच ॥
तिाकम णोरवेानसुारणे फलं भवते ।्
यवुा च सुरः शरूो नीरोगो बलवान भ्वते ॥् ३४॥
सीपां वसमुत भेु िनटकं यिद ।
स ूोो मानषुानातगणुो मतः ॥ ३५॥
मनुपसा युो गव जायतऽे त ु ।
तातगणुो दवेगवा णां न सशंयः ॥ ३६॥
एवं शतगणुान उरोरतो भवते ।्
िपतणॄां िचरलोकानामाजानसरुसदाम ॥् ३७॥
दवेतानामथे गरुोजापतःे ।
ॄणवैमानः परुारोरः ॥ ३८॥
ानािधाखुािधं नादि सरुालये ।
ौोिऽयोऽविृजनोऽकामहतो य िजो भवते ॥् ३९॥
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तावें समााता आनाोरोरम ।्
आानारं नाि ताशरथाज ॥ ४०॥
ॄाणः कमिभन व वध त े नवै हीयत े ।
न िलते पातकेन कमणा ानवािद ॥ ४१॥
तावा िधको िवभो ानवानवे जायत े ।
ाा यः कुत े कम  ताफलं लभते ॥् ४२॥
यलं लभते म ः कोिटॄाणभोजनःै ।
तलं समवाोित ािननं यु भोजयते ॥् ४३॥
ानवं िजं यु िषत े च नराधमः ।
स शुमाणो िॆयते यादीर एव सः ॥ ४४॥
उपासको न यावे यानुरधोगितम ।्
उपासनरतो भूा तादा सखुी नपृ ॥ ४५॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
जीवगािदिनपणं नामकैादशोऽायः ॥ ११ ॥

अथ ादशोऽायः ॥
ौीराम उवाच ॥
भगववेदवेशे नमऽेु महेर ।
उपासनिविधं ॄिूह दशें कालं च त त ु ॥ १॥
अािन िनयमांवै मिय तऽेनमुहो यिद ॥
ईर उवाच ॥
श ृण ु राम ूवािम दशें कालमपुासन े ॥ २॥
सवा कारोऽहमवेकैः सिदानिवमहः ।
मदशंने पिरिा दहेाः सव िदवौकसाम ॥् ३॥
ये दवेताभा यजे ौयािताः ।

shivagiitaa.pdf 47



ौीिशवगीता

तऽेिप मामवे राजे यजिविधपवू कम ॥् ४॥
याविमदं िवं मो न ितिरते ।
सव िबयाणां भोाहं सव ाहं फलूदः ॥ ५॥
यनेाकारणे य े मा  मामवेकैमपुासत े ।
तनेाकारणे तेोऽहं ूसो वाितं ददे ॥ ६॥
िविधनाऽिविधना वािप भा ये मामपुासत े ।
तेः फलं ूयािम ूसोऽहं न सशंयः ॥ ७॥
अिप चेुराचारो भजते मामनभाक ् ।
साधरुवे स मः सविसतो िह सः ॥ ८॥
जीवने यो विे मामवेकैमनधीः ।
तं न शृि पापािन ॄहािदकािप ॥ ९॥
उपासािवधयऽ चारः पिरकीित ताः ।
सदारोपसवंगा ासा इित मनीिषिभः ॥ १०॥
अ चािधकने गणुयोगाििचनम ।्
अनं व ै मन इित सििधदीिरतः ॥ ११॥
िवधावारो योपासा सारोपः पिरकीित तः ।
यदोारमुीथमपुासीतेदुातः ॥ १२॥
आरोपो बिुपवूण य उपासािविध सः ।
योिषिमितय दासः स उदातः ॥ १३॥
िबयायोगने चोपासािविधः सवंग  उते ।
सवंत वायःु ूलये भतूाकेोऽवसीदित ॥ १४॥
उपसगं बुा यदासनं दवेताना ।
तपासनमः ािहः सदादयः ॥ १५॥
ानारानिरतसजाितानसहंतःे ।
सदवेतामपुासनमदुीिरतम ॥् १६॥
सदािदष ु बाषे ु ढबिुपासनम ।्
कम काले तदेष ु िमाऽमपुासनम ।्
उपासनिमित ूों तदािन ॄवु े श ृण ु ॥ १७॥
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तीथ ऽेािदगमनं ौां तऽ पिरजते ।्
िचकैामता यऽ तऽासीत सखुं िजः ॥ १८॥
कले मृते वा ायचमिण वाितः ।
िविवदशेे िनयतः सममीविशरनःु ॥ १९॥
अाौमः सकलानीियािण िन च ।
भाथ गंु ना योगं िवायोजयते ॥् २०॥
यिवानवावयुमनसा सदा ।
तिेयायवँयािन ााइव सारथःे ॥ २१॥
िवानी यु भवित येुन मनसा सदा ।
तिेयािण वँयािन सदा इव सारथःे ॥ २२॥
यिवानवान भ्वमनः सदाऽशिुचः ।
न स तदमाोित ससंारमिधगित ॥ २३॥
िवानी यु भवित समनः सदा शिुचः ।
स तदमवाोित याूयो न जायते ॥ २४॥
िवानसारिथय  ु मनः ूमह एव च ।
सोऽनः पारमाोित ममवै परमं पदम ॥् २५॥
ुडरीकं िवरजं िवशुं िवशदं तथा ।
िवशोकं च िविचाऽ ायेां परमेरम ॥् २६॥
अिचपममनममतृं िशवम ।्
आिदमारिहतं ूशां ॄ कारणम ॥् २७॥
एकं िवभ ुं िचदानमपमजमतुम ।्
शुिटकसकंाशममुादहेाध धािरणम ॥् २८॥
ायचमा रधरं नीलकठं िऽलोचनम ।्
जटाधरं चमौिलं नागयोपवीितनम ॥् २९॥
ायचमरीयं च वरेयमभयूदम ।्
पराामू हाां िबॅाणं परश ुं मगृम ॥् ३०॥
कोिटमासयूा भं चकोिटसशुीतलम ।्
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चसयूा िनयनं रेवसरोहम ॥् ३१॥
भिूतभिूषतसवा ं सवा भरणभिूषतम ।्
एवमाारिणं कृा ूणवं चोरारिणम ।्
ानिनम थनाासाााँयित मां जनः ॥ ३२॥
वदेवारैलोऽहं न शानैा िप चतेसा ।
ानने वणृतु े यो मां सव दाहं वणृोिम तम ॥् ३३॥
नािवरतो िरतााशाो नासमािहतः ।
नाशामानसो वािप ूानने लभते माम ॥् ३४॥
जामसषुुािदूपो यः ूकाशते ।
ताहिमित ाा सवबःै ूमुते ॥ ३५॥
िऽष ु धामस ु योयं भोा भोग यवते ।्
तोितलणः साी िचाऽोऽहं सदािशवः ॥ ३६॥
एको दवेः सव भतूषे ु गढूः

सव ापी सव भतूाराा ।
सवा ः सवभतूािधवासः

साी चतेा केवलो िनग ुण ॥ ३७
एको वशी सव भतूाराा-

कंे बीजं िनदा यः करोित ।
तं मां िनं यऽेनपुँयि धीरा-

षेां शािः शाती नतेरषेाम ॥् ३८॥
अिय थकैो भवुन ं ूिवो

पं पं ूितपो बभवू ।
एकथा सवभतूाराा

न िलते लोकःखने बाः ॥ ३९॥
वदेहे यो मां पुषं महा-

मािदवण तमसः परात ।्
स एव िवानमतृोऽऽ भयूा-

ाु पा अयनाय िवते ॥ ४०॥
िहरयगभ िवदधािम पवू
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वदेां तै ूिहणोिम योऽहम ।्
तं दवेमीं पुषं परुाणं

िनि मां मृमुखुामुते ॥ ४१॥
एवं शाािदयुः सन व्िे मां ततु यः ।
िनम ुःखसतंानः सोऽे मवे लीयते ॥ ४२॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
उपासनाानफलं नाम ादशोऽायः ॥ १२ ॥

अथ ऽयोदशोऽायः ।
सतू उवाच ॥
एवं ौुा कौसलेयुो मितमतां वरः ।
पू िगिरजाकां सभुगं मिुलणम ॥् १॥
ौीराम उवाच ॥
भगवणािवदय ं ूसीद मे ।
पलणं मेुः ूॄिूह परमेर ॥ २॥
ौीभगवानवुाच ॥
सालोमिप सां सा सायुमवे च ।
कैवं चिेत तां िवि मिुं राघव पधा ॥ ३॥
मां पजूयित िनामः सवदा ानविज तः ।
स मे लोकं समासा भेु भोगाथिेतान ॥् ४॥
ाा मां पजूयेु सव कामिवविज तः ।
मया समानपः सम लोके महीयत े ॥ ५॥
इापतूा िद कमा िण मी ै कुत े त ु यः ।
यरोित यदाित यहुोित ददाित यत ॥् ६॥
यपित तव यः करोित मदप णम ।्
मोके स िौयं भेु मुं ूाभवं भजते ॥् ७॥
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यु शाािदयुः सामाने पँयित ।
स जायते परं ोितरतैं ॄ केवलम ।्
आपावानं मिुिरिभधीयते ॥ ८॥
सं ानमनं सदानं ॄकेवलम ।्
सव धम िवहीन ं च मनोवाचामगोचरम ॥् ९॥
सजातीयिवजातीयपदाथा नामसभंवात ।्
अतितिरानामतैिमित सिंतम ॥् १०॥
मा पिमदं राम शुं यदिभधीयते ।
मवे ँयते सव जगावरजमम ॥् ११॥
ोि गवनगरं यथा ं न ँयते ।
अनािवया िवं सव मवे कते ॥ १२॥
मम पानने यदाऽिवा ूणँयित ।
तदकै एव वऽहं मनोवाचामगोचरः ॥ १३॥
सदवै परमानः ूकाशिदाकः।
न कालः पभतूािन न िदशो िविदश न ॥ १४॥
मदाि यििदा वऽहमकेलः ॥ १५॥
न संशे ितित मे पं

न चषुा पँयित मां त ु कित ।्
दा मनीषा मनसािभृं

य े मां िवे मतृा भवि ॥ १६॥
ौीराम उवाच ॥
कथं भगवतो ान ं शुं म  जायते ।
तऽोपायं हर ॄिूह मिय तऽेनमुहो यिद ॥ १७॥
ौीभगवानवुाच ॥
िवर सवभयूे आिविरंिचपदादिप ।
घणृां िवत सवऽ पऽुिमऽािदकेिप ॥ १८॥
ौाभ िमागष ु वदेाानिलया ।
उपायनकरो भूा गंु ॄिवदं ोजते ॥् १९॥
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सवेािभः पिरतोनै ं िचरकालं समािहतः ।
सववदेावााथ श ृणयुासुमािहतः ॥ २०॥
सववदेावाानां मिय ताय िनयम ।्
ौवणं नाम ताः सव त े ॄवािदनः ॥ २१॥
लोहमयािदायिुिभय ििचनम ।्
तदवे मननं ूावा ाथ ोपबृहंणम ॥् २२॥
िनम मो िनरहंकारः समः सगंविज तः।
सदा शाािदयुः सााानमीते ॥ २३॥
यदा ानयोगने तििदासनं तृम ॥् २४॥
सवकम यवशाााारोऽिप चानः ।
किचायते शीयं िचरकालेन किचत ॥् २५॥
कूटानीह कमा िण कोिटजािज तािप ।
ाननेवै िवनँयि न त ु कमा यतुरैिप ॥ २६॥
ाना त ु यििुयं वा पापमवे वा ।
िबयते ब वां वा न तनेायं िविलते ॥ २७॥
शरीरारकं य ु ूारं कम  जिनः ।
तोगनेवै नं ा त ु ानने नँयित ॥ २८॥
िनमहो िनरहंकारो िनलपः सगंविज तः ।
सवभतूषे ु चाानं सव भतूािन चािन ।
यः पँयचंरषे जीवुोऽिभधीयते ॥ २९॥
अिहिनयनी यःु पवू भयूदा ।
ततोऽ न भयं िकंिचरुयं जनः ॥ ३०॥
यदा सव ूमुे कामा यऽे वशं गताः ।
अथ मऽमतृो भवतेावदनशुासनम ॥् ३१॥
मो न िह वासोऽि न मामारमवे वा ।
अानदयमिनाशो मो इित तृः ॥ ३२॥
वृामतुपादो यः स तदवै पतधः ।
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तानवतो मिुजा यत े िनितािप त ु ॥ ३३॥
तीथ चाडालगहेे वा यिद वा नचतेनः ।
पएिरजहेिममं ानादवे िवमुते ॥ ३४॥
सवंीतो यने केनां वाभमवे वा ।
शयानो यऽ कुऽािप सवा ा मुतऽेऽ सः ॥ ३५॥
ीराृतमां तिं पयिस तनुः ।
न तनेवैकैतां याित ससंारे ानवांथा ॥ ३६॥
िनं पठित योऽायिममं राम श ृणोित वा ।
स मुते दहेबादनायासने राघव ॥ ३७॥
अतः सयंतिचं िनं पठ महीपत े ।
अनायासने तनेवै सव था मोमािस ॥ ३८॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
मोयोगो नाम ऽयोदशोऽायः ॥ १३ ॥

अथ चतदु शोऽायः ॥
ौीराम उवाच ॥
भगविद ते पं सिदानिवमहम ।्
िनलं िनियं शां िनरवं िनरनम ॥् १॥
सवधम िवहीन ं च मनोवाचामगोचरम ।्
सव ािपतयाानमीते सव तः ितम ॥् २॥
आिवातपोमलंू तोपिनषरम ।्
अमतू सव भतूााकारं कारणकारणम ॥् ३॥
यदँयममां तां वा कथं भवते ।्
अऽोपायमजानानने िखोऽि शकंर ॥ ४॥
ौीभगवानवुाच ॥
श ृण ु राजवािम तऽोपायं महाभजु ।
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सगणुोपासनािभु िचकैां िवधाय च ॥ ५॥
लूसौरािंभकाायाऽ िचं ूवत यते ।्
तिमये िपडे लूदहेे तनभूतृाम ॥् ६॥
जािधजरामृिुनलये वत त े ढा ॥ ७॥
आबिुरहंमानादािचवै हीयत े ।
आा न जायते िनो िॆयते वा कथचंन ॥ ८॥
सजंायतऽेि िवपिरणमते वध त े तथा ।
ीयत े नँयतीते े षावा वपषुः तृाः ॥ ९॥
आनो न िवकािरं घटनभसो यथा ।
एवमाावपुािदित सिंचयेधुः ॥ १०॥
मषूािनिहमेाभः कोशः ूाणमयोऽऽ त ु ।
वत तऽेरतो दहेे बः ूाणािदवायिुभः ॥ ११॥
कमियःै समायुलनािदिबयाकः ।
िुपासापराभतूो नायमाा जडो यतः ॥ १२॥
िचिूप आा यनेवै दहेमिभपँयित ।
आवै िह परं ॄ िनलपः सखुनीरिधः ॥ १३॥
न तदाित िकंचतैदाित न कन ॥ १४॥
ततः ूाणमये कोशे कोशोऽवे मनोमयः ।
स सकंिवकाा बुीियसमायतुः ॥ १५॥
कामः बोधथा लोभो मोहो माय मवे च ।
मदेिरषग ममतेादयोऽिप च ।
मनोमय कोश धमा  एत तऽ त ु ॥ १६॥
या कम िवषया बिुवदशााथ िनिता ।
सा त ु ानिेयःै साध िवानमयकोशतः ॥ १७॥
इह कतृ ािभमानी स एव त ु न सशंयः ।
इहामऽु गित स जीवो ावहािरकः ॥ १८॥
ोमािदसािकाशंेो जाये धीियािण त ु ।
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ोः ौोऽं भवुो याणं जलािाथ तजेसः ॥ १९।
चवुा योगुा तषेां भौितकता ततः ॥ २०॥
ोमादीनां समानां सािकाशंे एव त ु ।
जाये बिुमनसी बिुः ाियािका ॥ २१॥
वाािणपादपायपूािन कमियािण त ु ।
ोमादीनां रजऽशेो ेानबुमात ॥् २२॥
समेो रजऽशेः प ूाणािदवायवः ।
जाये सदशकमवें िलशरीरकम ॥् २३॥
एतिशरीरं त ु तायःिपडवतः ।
परराासयोगाािचतैसयंतुम ॥् २४॥
तदानमयः कोशो भोृं ूितपते ।
िवाकम फलादीनां भोेहामऽु स तृः ॥ २५॥
यदाासं िवहायषै पणे ितित ।
अिवामाऽसयंुः सााा जायते तदा ॥ २६॥
िाःकरणादीनामनभुतूःे तृरेिप ।
अतोऽःकरणाासादािसने चानः ।
भोृं सािता चिेत धैं तोपपते ॥ २७॥
आतपािप ताया तकाशे िवराजते ।
एको भोजियता तऽ भेुऽः कमणः फलम ॥् २८॥
ऽें रिथनं िवि शरीरं रथमवे त ु ।
बिुं त ु सारिथं िवि ूमहं त ु मनथा ॥ २९॥
इियािण हयािि िवषयांषे ु गोचरान ।्
इियमै नसा यंु भोारं िवि पूषम ॥् ३०॥
एवं शाािदयुः सपुाे यः सदा िजः।
उाोाकैमकंे यथवै कदलीतरोः ॥ ३१॥
वलािन ततः पाभते सारमुमम ।्
तथवै पकोशषे ु मनः सबंामयमात ।्
तषेां मे ततः सारमाानमिप िवित ॥ ३२॥
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एवं मनः समाधाय सयंतो मनिस िजः ।
अथ ूवत यिें िनराकारे परािन ॥ ३३॥
ततो मनः ूगृाित परमाानमयम ।्
यदिेँयममामलूािुगोचरम ॥् ३४॥
ौीराम उवाच ॥
भगववणे नवै ूवत े जनाः कथम ।्
वदेशााथ सा यानः सवािदनः ॥ ३५॥
श ृवोऽिप तथाानं जानत े नवै केचन ।
ाािप मते िमा िकमतेव मायया ॥ ३६॥
ौीभगवानवुाच ॥
एवमवे महाबाहो नाऽ काया  िवचारणा ।
दवैी षेा गणुमयी मम माया रया ॥ ३७॥
मामवे य े ूपे मायामतेां तरि ते ।
अभा य े महाबाहो मम ौा िवविज ताः ॥ ३८॥
फलं कामयमानाे चिैहकामिुकािदकम ।्
ियं साितशयं यतः कम फलं मतम ॥् ३९॥
तदिवाय कमा िण य े कुव ि नराधमाः ।
मातःु पति ते गभ मृोव े पनुः पनुः ॥ ४०॥
एवं शाािदयुः सपुाे यः सदा िजः।
उाोाकैमकंे यथवै कदलीतरोः ॥ ३१॥
वलािन ततः पाभते सारमुमम ।्
तथवै पकोशषे ु मनः सबंामयमात ।्
तषेां मे ततः सारमाानमिप िवित ॥ ३२॥
एवं मनः समाधाय सयंतो मनिस िजः ।
अथ ूवत यिें िनराकारे परािन ॥ ३३॥
ततो मनः ूगृाित परमाानमयम ।्
यदिेँयममामलूािुगोचरम ॥् ३४॥
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ौीराम उवाच ॥
भगववणे नवै ूवत े जनाः कथम ।्
वदेशााथ सा यानः सवािदनः ॥ ३५॥
श ृवोऽिप तथाानं जानत े नवै केचन ।
ाािप मते िमा िकमतेव मायया ॥ ३६॥
ौीभगवानवुाच ॥
एवमवे महाबाहो नाऽ काया  िवचारणा ।
दवैी षेा गणुमयी मम माया रया ॥ ३७॥
मामवे य े ूपे मायामतेां तरि ते ।
अभा य े महाबाहो मम ौा िवविज ताः ॥ ३८॥
फलं कामयमानाे चिैहकामिुकािदकम ।्
ियं साितशयं यतः कम फलं मतम ॥् ३९॥
तदिवाय कमा िण य े कुव ि नराधमाः ।
मातःु पति ते गभ मृोव े पनुः पनुः ॥ ४०॥
नानायोिनष ु जात दिेहनो यकिचत ।्
कोिटजािज तःै पुयमै िय भिः ूजायते ॥ ४१॥
स एव लभते ान ं मः ौयाितः ।
नाकमा िण कुवा णो जकोिटशतरैिप ॥ ४२॥
ततः सव पिर मिं समदुाहर ।
सवधमा िर मामकंे शरणं ोज ॥ ४३॥
अहं ा सवपापेो मोियािम मा शचुः ।
यरोिष यदािस यहुोिष ददािस यत ॥् ४४॥
यपिस राम ं तु मदप णम ।्
ततः परतरा नाि भिमिय रघूम ॥ ४५॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
पकोशोपपादनं नाम चतदु शोऽायः ॥ १४ ॥
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अथ पदशोऽायः ॥
ौीराम उवाच ॥
भिे कीशी दवे जायत े वा कथचंन ।
यया िनवा णपं त ु लभते मोमुमम ।्
तद ्ॄिूह िगिरजाका मिय तऽेनमुहो यिद ॥ १॥
ौीभगवानवुाच ॥
यो वदेायनं यं दानािन िविवधािन च ।
मदप णिधया कुया  मे भः स मे िूयः ॥ २॥
नय भ समादाय िवशुं ौोिऽयालयात ।्
अििरािदिभम रैिभम यथािविध ॥ ३॥
उूलयित गाऽािण तने चाच ित मामिप ।
तारतरा भिमम राम न िवते ॥ ४॥
सवदा िशरसा कठे िााारये ु यः ।
पारीजपरतः स मे भः स मे िूयः ॥ ५॥
भो भशायी सव दा िविजतिेयः ।
यु िं जपिें िचयेामनधीः ॥ ६॥
स तनेवै च दहेने िशवः सजंायत े यम ।्
जपेो िसूािन तथाथव िशरः परम ॥् ७॥
कैवोपिनषंू तेातरमवे च ।
ततः परतरो भो मम लोके न िवते ॥ ८॥
अऽ धमा दादऽााृताकृतात ।्
अऽ भतूाा यवािम तणु ॥ ९॥
वदि यदं वदेाः शाािण िविवधािन च ।
सवपिनषदां सारं दो घतृिमवोृतम ॥् १०॥
यिदो ॄचय चरि मनुयः सदा ।
ते पदं समंहणे ॄवीोिमित यदम ॥् ११॥
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एतदवेारं ॄ एतदवेारं परम ।्
एतदवेारं ाा ॄलोके महीयत े ॥ १२॥
छसां यु धनेनूामषृभने चोिदतः ।
इदमवे पितः सतेरुमतृ च धारणात ॥् १३॥
मधेसा िपिहत े कोशे ॄ यरमोिमित ॥ १४॥
चतॐ माऽाः रुकारोकारकौ तथा ।
मकारावसानऽेध माऽिेत पिरकीित ता ॥ १५॥
पवू ऽ भू ऋवदेो ॄावसवथा ।
गाहप गायऽी गा ूातःसवथा ॥ १६॥
ितीया च भवुो िवू िोऽनुुजुथा ।
यमनुा दिणाि मािनसवथा ॥ १७॥
ततृीया च सवुः सामाािद महेरः ।
अिराहवनीय जगती च सरती ॥ १८॥
ततृीयं सवनं ूोमथवने यतम ।्
चतथु यावसानऽेध माऽा सा सोमलोकगा ॥ १९॥
अथवा िरसः सवंत कोऽि महथा ।
िवराट ्सावसौ च शतुिुिय पुकः॥ २०॥
ूथमा रवणा  ाद ् ितीया भारा मता ।
ततृीया िवदुाभा ातथु शुविण नी ॥ २१॥
सव जातं जायमान ं तदोारे ूितितम ।्
िवं भतूं च भवुन ं िविचऽं बधा तथा ॥ २२॥
जातं च जायमान ं यव ि उते ।
तिवे पनुः ूाणाः सव मोार उते ॥ २३॥
ूिवलीनं तदोारे परं ॄ सनातनम ।्
तादोारजापी यः स मुो नाऽ सशंयः ॥ २४॥
ऽतेाःे ात ववेा  शवैावेा  समातम ।्
भािभम यो मां त ु ूणवने ूपजूयते ॥् २५॥
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तारतरो भो मम लोके न िवते ॥ २६॥
शालादेा वववेा  भादायािभमितम ।्
यो िविलित गाऽािण स शिूोऽिप िवमुते ॥ २७॥
कुशपुिैब दलःै पुवैा  िगिरसभंवःै ।
यो मामच यत े िनं ूणवने िूयो िह सः ॥ २८॥
पुं फलं समलंू वा पऽं सिललमवे वा ।
यो दाणवमै ं तोिटगिुणतं भवते ॥् २९॥
अिहंसा समयें शौचिमियिनमहः ।
यायनं िनं स मे भः स मे िूयः ॥ ३०॥
ूदोष े यो मम ानं गा पजूयते त ु माम ।्
स परं िौयमाोित पािय िवलीयते ॥ ३१॥
अां च चतदु ँ यां पव णोभयोरिप ।
भिूतभिूषतसवागो यः पजूयित मां िनिश ॥ ३२॥
कृपे िवशषेणे स मे भः स मे िूयः ॥ ३३॥
एकादँयामपुोवै यः पजूयित मां िनिश ।
सोमवारे िवशषेणे स मे भो न नँयित ॥ ३४॥
पामतृःै ापयेः पगने वा पनुः ।
पुोदकैः कुशजलैाः िूयो मम ॥ ३५॥
पयसा सिप षा वािप मधनुेरुसने वा ।
पाॆफलजनेािप नािरकेरजलेन वा ॥ ३६॥
गोदकेन वा मां यो िमं समुरन ।्
अिभिषेतो नाः किियतरो मम ॥ ३७॥
आिदािभमखुो भूा ऊबाज ले ितः ।
मां ायन र्िविबमथवािगरस जपते ॥् ३८॥
ूिवशेे शरीरऽेसौ गहंृ गहृपितय था ।
बहृिथरं वामदें दवेोतािन च ॥ ३९॥
तोगयादोहां यो गायित ममामतः ।
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इह िौयं परां भुा मम सायुमायुात ॥् ४०॥
ईशावाािद मान य्ो जपिें ममामतः ।
मायुमवाोित मम लोके महीयत े ॥ ४१॥
भियोगो मया ूो एवं रघकुुलोव ।
सवकामूदो मः िकमोतिुमिस ॥ ४२॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
भियोगो नाम पदशोऽायः ॥ १५ ॥

अथ षोडशोऽायः ॥
ौीराम उवाच ॥
भगवोमाग यया सगदुातः ।
तऽािधकािरणं ॄिूह तऽ मे सशंयो महान ॥् १॥
ौीभगवानवुाच ॥
ॄऽिवशः शिूाः ियाऽािधकािरणः ।
ॄचारी गहृो वा।आनपुनीतोऽथवा िजः ॥ २॥
वनो वाऽवनो वा यितः पाशपुतोती ।
बनाऽ िकमेुन य भिः िशवाच न े ॥ ३॥
स एवाऽािधकारी ाािचः कथचंन ।
जडोऽो बिधरो मकूो िनःशौचः कम विज तः ॥ ४॥
अोपहासकाभा भिूतिाधािरणः ।
िलंिगनो य वा िे त े नवैाऽािधकािरणः ॥ ५॥
यो मां गंु पाशपुतं ोतं िे धरािधप ।
िवुं वा न स मुते जकोिटशतरैिप ॥ ६॥
अनकेकमसोऽिप िशवानिवविज तः ।
िशवभििवहीन ससंारावै मुते ॥ ७॥
आसाः फलरागणे य े विैदककमिण ।
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माऽफलाे त ु न मुाविधकािरणः ॥ ८॥
अिवमेु ारकायां ौीशलेै पुडरीकके ।
दहेाे तारकं ॄ लभते मदनमुहात ॥् ९॥
य हौ च पादौ च मनवै ससुयंतम ।्
िवा तप कीित  स तीथ फलमतु े ॥ १०॥
िवूानपुनीत िविधरवेमदुातः ।
नािभाहारये धािननयनात े ॥ ११॥
स शिेूण समावावदेा जायते ।
नामसकंीत न े ान े सव  एवािधकािरणः ॥ १२॥
ससंाराुते जःु िशवतादाभावनात ।्
तथा दान ं तपो वदेायनं चाकम वा ।
सहॐाशंं त ु नाहि सवदा ानकमणः ॥ १३॥
जाितमाौममािन दशें कालमथािप वा ।
आसनादीिन कमा िण ानं नापेत े िचत ॥् १४॥
गंिन ज्पािप शयानो वाकमिण ।
पातकेनािप वा युो ानादवे िवमुते ॥ १५॥
नहेािभबमनाशोऽि ूवायो न िवते ।
म धम ऽायते महतो भयात ॥् १६॥
आय वा भय े शोके तु े वा मम नाम यः ।
ाजनेािप रेु स याित परमां गितम ॥् १७॥
महापापरैिप ृो दहेाे यु मां रते ।्
पार वोरित स मुो नाऽ सशंयः ॥ १८॥
िवं िशवमयं यु पँयाानमाना ।
त ऽेषे ु तीथष ु िकं काय वाकमस ु ॥ १९॥
सवण सवदा काय भिूतिाधारणम ।्
येुनाथायेुन िशवभिमभीता ॥ २०॥
नय भसमायुो िााु धारयते ।्
महापापरैिप ृो मुते नाऽ सशंयः ॥ २१॥
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अािन शवैकमा िण करोत ु न करोत ु वा ।
िशवनाम जपेु सव दा मुत े त ु सः ॥ २२॥
अकाले त ु िाािभिूतं धारये ु यः ।
महापापोपपापोघरैिप ृो नराधमः ॥ २३॥
सवथा नोपसप ि तं जनं यमिकंकराः ॥ २४॥
िबमलूमदृा यु शरीरमपुिलित ।
अकालेऽकजनःै स रीियते नरः ॥ २५॥
ौीराम उवाच ॥
भगविूजतः कुऽ कुऽ वा ं ूसीदिस ।
तिूह मम िजासा वत त े महती िवभो ॥ २६॥
ौीभगवानवुाच ॥
मदृा वा गोमयनेािप भना चनने वा ।
िसकतािभदा णा वा पाषाणनेािप िनिम ता ॥ २७॥
लोहने वाथ रेण कांखप रिपलःै ।
ताॆरौसवुणवा  रनैा नािवधरैिप ॥ २८॥
अथवा पारदनेवै कपू रणेाथवा कृता ।
ूितमा िशविलं वा िरैतेःै कृतं त ु यत ॥् २९॥
तऽ मां पजूयेषे ु फलं कोिटगणुोरम ॥् ३०॥
मृाकांलोहै पाषाणनेािप िनिम ता ।
गिृहणा ूितमा काया  िशवं शदभीता ।
आयःु िौयं कुलं धम पऽुानाोित तःै बमात ॥् ३१॥
िबवृ े तले वा यो मां पजूयत े नरः ।
परां िौयिमह ूा मम लोके महीयत े ॥ ३२॥
िबवृं समािौ यो माििधना जपते ।्
एकेन िदवसनेवै तरुरणं भवते ॥् ३३॥
यु िबवन े िनं कुट कृा वसेरः ।
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सव माः ूिसि जपमाऽणे केवलम ॥् ३४॥
पवताम े नदीतीरे िबमलेू िशवालये ।
अिहोऽ े केशव सिंनधौ वा जपे ु यः ॥ ३५॥
नवैा िवं कुव ि दानवा यरासः ।
तं न शृि पापािन िशवसायुमृित ॥ ३६॥
िडले वा जले वौ वायावाकाश एव वा ।
िगरौ ािन वा यो मां पजूयेयतो नरः ॥ ३७॥
स कृं फलमाोित लवमाऽणे राघव ।
आपजूासमा नाि पजूा रघकुुलोव ॥ ३८॥
मायुमवाोित चडालोऽापजूया ।
सवा ामानवाोित मनुः कलासन े ॥ ३९॥
कृािजन े भवेिुमौीा यचम िण ।
कुशासन े भवेानमारोयं पऽिनिम त े ॥ ४०॥
पाषाण े ःखमाोित काे नानािवधान ग्दान ।्
वणे िौयमाोित भमूौ मो न िसित ।
ूाखुोदखुो वािप जपं पजूां समाचरते ॥् ४१॥
अमालािविधं वे श ृणुाविहतो नपृ ॥ ४२॥
साॆां ािटके ा ु पऽुजीवे परां िौयम ।्
आानं कुशमौ िाः सवकामदः ॥ ४३॥
ूवालै कृता माला सव लोकवशूदा ।
मोूदा च माला ादामलाः फलःै कृता ॥ ४४॥
मुाफलःै कृता माला सव िवाूदाियनी ।
मािणरिचता माला ऽलैोक वशकंरी ॥ ४५॥
नीलमै रकतवैा िप कृता शऽभुयूदा ।
सवुण रिचता माला दाै महत िौयम ॥् ४६॥
तथा रौमयी माला कां यित कािमताम ।्
उानां सव कामानां दाियनी पारदःै कृता ॥ ४७॥
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अोरशता माला तऽ ामोमा ।
शतसंोमा माला पाशमा मता ॥ ४८॥
चतःु पशती या अधमा सिवशंितः ।
अधमा पिवशंा यिद ातिनिम ता ॥ ४९॥
पाशदरायऽानलुोमूितलोमतः ।
इवें ापयें न किैचदशयते ॥् ५०॥
वणिव या यु िबयते मालया जपः ।
एकवारणे तवै परुया  कृता भवते॥् ५१॥
सपाि गदु े ा दिणं च जोपिर ।
योिनमिुाब एष भवदेासनमुमम ॥् ५२॥
योिनमिुासन े िा ूजपेः समािहतः ।
यं कंिचदिप वा मं त ःु सविसयः ॥ ५३॥
िछा ाः िता िमिलता मिूछताथा ।
सुा मा हीनवीया  दधाािरपगाः ॥ ५४॥
बाला यौवनम वृा मा ये मताः ।
योिनमिुासन े िा मानवेिंवधान ज्पते ॥् ५५॥
तऽ िसि ते मा ना तु कथचंन ।
ॄां मुत मारामां ूजपेनमु ॥् ५६॥
अत ऊ कृत े जाे िवनाशाय भवेवुम ।्
परुया िवधाववें सव काफलेिप ॥ ५७॥
िने निैमिके वािप तपया स ु वा पनुः ।
सव दवै जपः काय न दोषऽ कन ॥ ५८॥
यु िं जपिें ायमानो ममाकृितम ।्
षडरं वा ूणवं िनामो िविजतिेयः ॥ ५९॥
तथाथव िशरोमं कैवं वा रघूम ।
स तनेवै च दहेने िशवः सजंायत े यम ॥् ६०॥
अधीत े िशवगीतां यो िनमतेां िजतिेयः ।
श ृणयुाा स मुः ासंारााऽ सशंयः ॥ ६१॥
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सतू उवाच ॥
एवमुा महादवेऽवैारधीयत ।
रामः कृताथ माानममत तथवै सः ॥ ६२॥
एवं मया समासने िशवगीता समीिरता ।
एतां यः ूजपिें श ृणयुाा समािहतः ॥ ६३॥
एकामिचोयो म  मिुः करे िता ।
अतः श ृणुं मनुयो िनमतेां ािहताः ॥ ६४॥
अनायासने वो मिुभ िवता नाऽ सशंयः ।
कायेशो मनःोभो धनहािनन  चानः ॥ ६५॥
पीडाि ौवणादवे याैवमायुात ।्
िशवगीतामतो िनं श ृणुमिृषसमाः ॥ ६६॥
ऋषय ऊचःु ॥
अूभिृत नः सतू माचाय ः िपता गुः ।
अिवायाः परं पारं याारियतािस नः ॥ ६७॥
उादकॄदाऽोग रीयान ्ॄ दः िपता ।
तातूाज ः सं नाोऽि नो गुः ॥ ६८॥
ास उवाच ॥
इुा ूययःु सव सायसंंामपुािसतमु ।्
वुः सतूपऽुं त े सतंुा गोमतीतटम ॥् ६९॥
इित ौीपपरुाण े उपिरभाग े िशवगीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े िशवराघवसवंादे
गीतािधकािरिनपणं नाम षोडशोऽायः ॥ १६॥
॥ इित ौीमिवगीता समाा ॥
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