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Uddhava Gita

उवगीता

ौीराधाकृाां नमः ।
ौीमागवतपरुाणम ।्
एकादशः ः । उव गीता ।
अथ ूथमोऽायः ।
ौीबादरायिणः उवाच ।
कृा दैवधं कृः सरमः यिभः वतृः ।
भवुः अवतारवत भ्ारं जिवन ज्नयन क्िलम ॥् १॥
ये कोिपताः सबु पाडुसतुाः सपःै

ू तहलेनकचमहण आिदिभः तान ।्
कृा िनिमम इ्तर इतरतः समतेान ्

हा नपृान ि्नरहरत ि्ितभारम ई्शः ॥ २॥
भभूारराजपतृना यिभः िनर

गुःै बािभः अिचयत अ्ूमयेः ।
मे अवनःे नन ु गतः अिप अगतं िह भारम ्

यत य्ादवं कुलम अ्हो िह अिवषम आ्े ॥ ३॥
न एव अतः पिरभवः अ भवते क्थित ्

मत स्ौंय िवभव उहन अ् िनम ।्
अःकिलम य्कुल िवहाय वणेःु

त विम इ्व शािम उ्पिैम धाम ॥ ४॥
एवं विसतः राजन स्सः ईरः ।
शापाजने िवूाणां से कुलं िवभःु ॥ ५॥
मूा  लोकलावयिनम ुा लोचनं नणृाम ।्
गीिभ ः ताः रतां िचं पदःै तान ई्तां िबया ॥ ६॥
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उवगीता

आि कीित सुोकां िवत िह असा न ु कौ ।
तमः अनया तिरि इित अगात ्ं पदम ई्रः ॥ ७॥
राजा उवाच ।
ॄयानां वदाानां िनं वृौपसिेवनाम ।्
िवूशापः कथम अ्भतू व्ृीनां कृचतेसाम ॥् ८॥
यत ि्निमः सः व ै शापः याशः िजसम ।
कथम ए्कानां भदेः एतत स्व वद मे ॥ ९॥
ौीशकुः उवाच ।
िबॅत व्पःु सकलसुरसिंनवशेम ्

कमा चरन भ्िुव समुलम आ्कामः ।
आाय धाम रममाणः उदारकीित ः

सहंत ुम ऐ्त कुलं ितकृशषेः ॥ १०॥
कमा िण पुयिनवहािन समुलािन

गायत ज्गत क्िलमलापहरािण कृा ।
काल आना िनवसता यदवेगहेे

िपडारकं समगमन म्नुयः िनसृाः ॥ ११॥
िवािमऽः अिसतः कवः वा साः भगृःु अिराः ।
कँयपः वामदवेः अिऽः विसः नारद आदयः ॥ १२॥
बीडः तान उ्पो कुमाराः यननाः ।
उपसृ पूः अिवनीता िवनीतवत ॥् १३॥
ते वषेिया ीवषेःै सां जावतीसतुम ।्
एषा पृित वः िवूाः अवत ्िसत ईणा ॥ १४॥
ूु ं िवलित साात ्ू ॄतू अमोघदशनाः ।
ूसोि पऽुकामा िकंित स्नियित ॥ १५॥
एवं ूला मनुयः तान ऊ्चःु कुिपता नपृ ।
जनियित वः माः मसुलं कुलनाशनम ॥् १६॥
तत श् ृा त े अितसाः िवमु सहसोदरम ।्
सा दशःु तिन म्सुलं ख अययम ॥् १७॥
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उवगीता

िकं कृतं मभायःै िकं विदि नः जनाः ।
इित िविलताः गहेान आ्दाय मसुलं ययःु ॥ १८॥
तत च् उपनीय सदिस पिरानमखुिौयः ।
राः आवदेयान च्बुः सव यादवसिंनधौ ॥ १९॥
ौुा अमोघं िवूशापं ा च मसुलं नपृ ।
िविताः भयसाः बभवूःु ारकौकसः ॥ २०॥
तत च्णू िया मसुलं यराजः सः आकः ।
समिुसिलले ूात ल्ोहं च अ अवशिेषतम ॥् २१॥
कित म्ः अमसीत ल्ोहं चणूा िन तरलःै ततः ।
उमानािन वलेायां लािन आसन ि्कल ऐिरकाः ॥ २२॥
मः गहृीतः मःै जालेन अःै सह अणवे ।
त उदरगतं लोहं सः शे कः अकरोत ॥् २३॥
भगवान ्ातसवा थ ः ईरः अिप तदथा ।
कत ु न ऐत ि्वूशापं कालपी अमोदत ॥ २४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे िवूशापो नाम ूथमोऽायः ॥ १॥
अथ ितीयोऽायः ।
ौीशकुः उवाच ।
गोिवभजुगुायां ारवां कुह ।
अवाीत न्ारदः अभीं कृौपासनलालसः ॥ १॥
को न ु राजन इ्ियवान म्कुुचरणाजुम ।्
न भजते स्व तः मृःु उपाम अ्मरौमःै ॥ २॥
तम ए्कदा दवेिष वसदुवेः गहृ आगतम ।्
अिच तं सखुम आ्सीनम अ्िभवा इदम अ्ॄवीत ॥् ३॥
वसदुवेः उवाच ।
भगवन भ्वतः याऽा ये सव दिेहनाम ।्
कृपणानां यथा िपऽोः उमोकवनाम ॥् ४॥
भतूानां दवेचिरतं ःखाय च सखुाय च ।
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सखुाय एव िह साधनूां ाशाम अ्तु आनाम ॥् ५॥
भजि ये यथा दवेान द्वेाः अिप तथा एव तान ।्
छाया इव कमसिचवाः साधवः दीनवलाः ॥ ६॥
ॄन त्था अिप पृामः धमा न भ्ागवतान त्व ।
यान ौ्ुा ौया म ः मुते सव तः भयात ॥् ७॥
अहं िकल परुा अनं ूजाथ ः भिुव मिुदम ।्
अपजूयं न मोाय मोिहतः दवेमायया ॥ ८॥
यया िविचऽसनात भ्विः िवतः भयात ।्
मुमे िह असा एव अा तथा नः शािध सोुत ॥ ९॥
ौीशकुः उवाच ।
राजन ए्वं कृतूः वसदुवेने धीमता ।
ूीतः तम आ्ह दवेिष ः हरःे संािरतः गणुःै ॥ १०॥
नारदः उवाच ।
सक् एतत ्विसतं भवता सातष भ ।
यत प्ृस े भागवतान ध्मा न ्ं िवभावनान ॥्
११॥
ौतुः अनपुिठतः ातः आतः वा अनमुोिदतः ।
सः पनुाित समः दवेिविुहः अिप ॥ १२॥
या परमकाणः पुयौवणकीत नः ।
ािरतः भगवान अ् दवेः नारायणः मम ॥ १३॥
अऽ अिप उदाहरि इमम इ्ितहासं परुातनम ।्
आष भाणां च सवंादं िवदहे महानः ॥ १४॥
िूयोतः नाम सतुः मनोः ायवु यः ।
त अीीः ततः नािभः ऋषभः तत स्तुः तृः ॥ १५॥
तम आ्ः वासदुवेाशंं मोधम िववया ।
अवतीण सतुशतं त आसीत व्देपारगम ॥् १६॥
तषेां व ै भरतः ेः नारायणपरायणः ।
िवातं वष म ए्तत य्त न्ाा भारतम अ्तुम ॥् १७॥

4 sanskritdocuments.org



उवगीता

सः भुभोगां ा इमां िनग तः तपसा हिरम ।्
उपासीनः तत प्दव लेभ े व ै जिभः िऽिभः ॥ १८॥
तषेां नव नवीपपतयः अ समतः ।
कमतूणतेारः एकाशीितः िजातयः ॥ १९॥
नव अभवन म्हाभागाः मनुयः िह अथ शिंसनः ।
ौमणाः वातः अशनाः आिवािवशारदाः ॥ २०॥
किवः हिरः अिरः ूबुः िपलायनः ।
आिवहऽः अथ िुिमलः चमसः करभाजनः ॥ २१॥
एते व ै भगविूपं िवं सदसद ्आकम ।्
आनः अितरकेेण पँयः चरत म्हीम ॥् २२॥
अाहत इगतयाः सरुिसिससा

गवयनरिकरनागलोकान ।्
मुाः चरि मिुनचारणभतूनाथ

िवाधरिजगवां भवुनािन कामम ॥् २३॥
तः एकदा िनमःे सऽम उ्पजमःु यत ऋ्या ।
िवतायमानम ऋ्िषिभः अजनाभ े महानः ॥ २४॥
तान ्ा सयू साशान म्हाभगवतान न्पृः ।
यजमानः अयः िवूाः सव ः एव उपतिरे ॥ २५॥
िवदहेः तान अ्िभूे नारायणपरायणान ।्
ूीतः सजूयान च्बे आसनान य्था अहतः ॥ २६॥
तान र्ोचमानान ्चा ॄपऽुौपमान न्व ।
पू परमूीतः ूौय अवनतः नपृः ॥ २७॥
िवदहेः उवाच ।
मे भगवतः साात प्ाष दान व्ः मधिुषः ।
िवोः भतूािन लोकानां पावनाय चरि िह ॥ २८॥
लभः मानषुः दहेः दिेहनां णभरुः ।
तऽ अिप लभं मे वकुैठिूयदशनम ॥् २९॥
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अतः आिकं कहमें पृामः भवतः अनघाः ।
ससंारे अिन ्णाध ः अिप सः शवेिधः नणृाम ॥्
३०॥
धमा न भ्ागवतान ्ॄ तू यिद नः ौतुय े मम ।्
यःै ूसः ूपाय दाित आानम अ्िप अजः ॥ ३१॥
ौीनारदः उवाच ।
एवं त े िनिमना पृा वसदुवे महमाः ।
ूितपू अॄवुन ्ू ीा ससदिस ऋिजं नपृम ॥् ३२॥
किवः उवाच ।
मे अकुतित भ्यम अ्तु

पादाजुौपासनम अ्ऽ िनम ।्
उिबुःे असत आ्भावात ्

िवाना यऽ िनवत त े भीः ॥ ३३॥
ये व ै भगवता ूोाः उपायाः िह आलये ।
अः प ुसंाम अ्िवषां िवि भागवतान ि्ह तान ॥् ३४॥
यान आ्ाय नरः राजन न् ूमाते किहिचत ।्
धावन ि्नमी वा नऽे े न लेन पतते इ्ह ॥ ३५॥
कायने वाचा मनसा इियःै वा

बुा आना वा अनसुतृभावात ।्
करोित यत य्त स्कलं परै

नारायणाय इित समप यते त्त ॥् ३६॥
भयं ितीयािभिनवशेतः ात ्

ईशात अ्पते िवपय यः अिृतः ।
तत म्ायया अतः बधुः आभजते त्ं

भा एक ईशं गुदवेताा ॥ ३७।
अिवमानः अिप अवभाित िह योः

ातःु िधया मनोरथौ यथा ।
तत क्म सिवककं मनः

बधुः िनात अ्भयं ततः ात ॥् ३८॥
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ौुवन स्भुिािण रथापाणःे
जािन कमा िण च यािन लोके ।

गीतािन नामािन तत अ्थ कािन
गायन ि्वलः िवचरते अ्सः ॥ ३९॥

एवं ोतः िूयनामकीा 
जातानरुागः िुतिचः उःै ।

हसित अथः रोिदित रौित गायित
उादवत न्ृित लोकबाः ॥ ४०॥

खं वायमु अ्िं सिललं मह च
ोतिष सािन िदशः िुमादीन ।्

सिरत स्मिुान च् हरःे शरीरं
यि भतूं ूणमते अ्नः ॥ ४१॥

भिः परशे अनभुवः िवरिः
अऽ एष िऽकः एककालः ।

ूपमान यथा अतः ःु
तिुः पिुः तु अ्पायः अनघुासम ॥् ४२॥

इित अतु अिं भजतः अनवुृा
भिः िवरिः भगवत ्ू बोधः ।

भवि व ै भागवत राजन ्
ततः परां शािम उ्पिैत साात ॥् ४३॥

राजा उवाच ।
अथ भागवतं ॄतू यत ध्म ः याशः नणृाम ।्
यथा चरित यत ्ॄ तू े यःै िलःै भगवत ि्ूयः ॥ ४४॥
हिरः उवाच ।
सवभतूषे ु यः पँयते भ्गवत भ्ाव आनः ।
भतूािन भागवित आिन एष भागवतौमः ॥ ४५॥
ईरे तत अ्धीनषे ु बािलशषे ु िषु च ।
ूमेमऽैीकृपाउपेा यः करोित स ममः ॥ ४६॥
अचा याम ए्व हरय े पजूां यः ौया ईहत े ।
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न तत भ्ेष ु च अषे ु सः भः ूाकृतः तृः ॥
४७॥
गहृीा अिप इियःै अथा ः न िे न ित ।
िवोः मायाम इ्दं पँयन स्ः व ै भागवत उमः ॥ ४८॥
दहेिैयूाणमनःिधयां यः

जािपअयतु भ्यतष कृैः ।
ससंारधमः अिवमुमानः

ृा हरःे भागवतूधानः ॥ ४९॥
न कामकमबीजानां य चतेिस सवः ।
वासदुवेएकिनलयः सः व ै भागवत उमः ॥ ५०॥
न य जकमां न वणा ौमजाितिभः ।
सते अिन अ्हावः दहेे व ै सः हरःे िूयः ॥ ५१॥
न य ः परः इित िवषे ु आिन वा िभदा ।
सव भतूसमः शाः सः वौ भागवत उमः ॥ ५२॥
िऽभवुनिवभवहतेवे अिप अकुठिृतः

अिजतासरुािदिभः िवमृयात ।्
न चलित भगवत प्द अरिवात ्

लविनिमष अध म अ्िप यः सः वैव अः ॥ ५३॥
भगवतः उिवबम अिशाखा

नखमिणचिकया िनरताप े ।
िद कथम उ्पसीदतां पनुः सः

ूभवित चः इव उिदत े अकतापः ॥ ५४॥
िवसजृित दयं न य साात ्

हिरः अवश अिभिहतः अिप अघौघनाशः ।
ूणयः अशनया धतृ अिपः

सः भवित भागवतूधानः उः ॥ ५५॥
इित ौीमत भ्ागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे िनिमजायसवंादे ितीयः
अायः ॥ २॥
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अथ ततृीयोऽायः ।
पर िवोः ईश माियनाम अिप मोिहनीम ।्
मायां विेदतमु इ्ामः भगवः ॄवु ु नः ॥ १॥
न अनतुृ े जषुन य्ुत व्चः हिरकथा अमतृम ।्
ससंारतापिनःतः मः तत त्ाप भषेजम ॥् २॥
अिरः उवाच ।
एिभः भतूािन भतूाा महाभतूःै महाभजु ।
ससजत च् अवचािन आः माऽूिसये ॥ ३॥
एवं सृािन भतूािन ूिवः पधातिुभः ।
एकधा दशधा आानं िवभजन ज्षुत े गणुान ॥् ४॥
गणुःै गणुान स्ः भुानः आूोिदतःै ूभःु ।
ममानः इदं सृम आ्ानम इ्ह सते ॥ ५॥
कमा िण कमिभः कुव न स्िनिमािन दहेभतृ ।्
तत त्त क्म फलं गृन ्ॅ मित इह सखुतैरम ॥् ६॥
इं कम गतीः गन ब्भिवहाः पमुान ।्
आभतूसवात स्ग ू लयौ अतु े अवशः ॥ ७॥
धात ु उपवः आसे ं िगणुाकम ।्
अनािदिनधनः कालः िह अाय अपकष ित ॥ ८॥
शतवषा ः िह अनाविृः भिवित उणा भिुव ।
तत क्ाल उपिचत उ अक ः लोकान ऽ्ीन ्ू तिपित ॥९॥
पातालतलम आ्र सष णमखु अनलः ।
दहन ऊ्िशखः िवक ् वध त े वायनुा ईिरतः ॥ १०॥
सावंत कः मघेगणः वष ित  शतं समाः ।
धारािभः हिहािभः लीयते सिलले िवराट ्॥ ११॥
ततः िवराजम उ्ृ वरैाजः पुषः नपृ ।
अं िवशते सूं िनिरनः इव अनलः ॥ १२॥
वायनुा तगा भःू सिललाय कते ।
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सिललं तत ध्तृरसं ोिताय उपकते ॥ १३॥
तपं त ु तमसा वायौ ोितः ूलीयते ।
तशः अवकाशने वायःु नभिस लीयते ।
कालाना तगणुं नवः आिन लीयते ॥ १४॥
इियािण मनः बिुः सह वकैािरकैः नपृ ।
ूिवशि िह अहारं गणुःै अहम आ्िन ॥ १५॥
एषा माया भगवतः सग िित अकािरणी ।
िऽवणा  विण ता अािभः िकं भयूः ौोतमु इ्िस ॥ १६॥
राजा उवाच ।
यथा एताम ऐ्र मायां राम अ्कृतािभः ।
तरि अः लूिधयः महष ः इदम उ्ताम ् ॥ १७॥
ूबुः उवाच ।
कमा िण आरभमाणानां ःखह ै सखुाय च ।
पँयते प्ाकिवपया स ं िमथनुीचािरणां नणृाम ॥् १८॥
िनाित दने िवने लभने आमृनुा ।
गहृ अपापशिुभः का ूीितः सािधतःै चलःै ॥
१९॥
एवं लोकं परं िवात न्रं कम िनिम तम ।्
सतु अितशय संं यथा मडलवित नाम ॥् २०॥
तात ग्ंु ूपते िजासःु ौयेः उमम ।्
शाे परे च िनातं ॄिण उपशमाौयम ॥् २१॥
तऽ भागवतान ध्मा न ि्शते ग्ुआदवैतः ।
अमायया अनवुृा यःै तुते आ्ा आदः हिरः ॥ २२॥
सवतः मनसः असम आ्दौ सं च साधषु ु ।
दयां मऽै ूौयं च भतूषे ु अा यथा उिचतम ॥् २३॥
शौचं तपः ितितां च मौन ं ाायम आ्ज वम ।्
ॄचय अिहंसां च समं सयोः ॥ २४॥
सवऽ आेर अीां कैवम अ्िनकेतताम ।्
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िविवचीरवसनं सोषं यने केनिचत ॥् २५॥
ौां भागवते शा े अिनाम अ्ऽ च अिप िह ।
मनोवाक ् कम दडं च सं शमदमौ अिप ॥ २६॥
ौवणं कीत न ं ान ं हरःे अतुकम णः ।
जकमगणुानां च तदथ अिखलचिेतम ॥् २७॥
इं दं तपः जं वृं यत च् आनः िूयम ।्
दारान स्तुान ग्हृान ्ू ाणान य्त प्रै िनवदेनम ॥् २८॥
एवं कृानाथषे ु मनुषे ु च सौदम ।्
पिरचया च उभयऽ महु नषृ ु साधषु ु ॥ २९॥
परर अनकुथनं पावनं भगवत य्शः ।
िमथः रितः िमथः तिुः िनविृः िमथः आनः ॥ ३०॥
रः ारयः च िमथः अघौघहरं हिरम ।्
भा सातया भा िबॅित उलुकां तनमु ॥् ३१॥
िचत ्दि अतुिचया िचत ्

हसि नि वदि अलौिककाः ।
नृि गायि अनशुीलयि

अजं भवि तू परम ए् िनवृ ताः ॥ ३२॥
इित भागवतान ध्मा न ि्शन भ्ा तया ।
नारायणपरः मायम अ्ः तरित राम ॥् ३३॥
राजा उवाच ।
नारायण अिभधान ॄणः परमानः ।
िनाम अ्हथ नः वंु ययूं िह ॄिवमाः ॥ ३४॥
िपलायनः उवाच ।
िित उवूलयहतेःु अहतेःु अ

यत ्जागरसषुिुष ु सत ब्िहः च ।
दहे इियासुदयािन चरि यने

सीिवतािन तत अ्विेह परं नरे ॥ ३५॥
न एतत म्नः िवशित वागतु चःु आा
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ूाणिेयािण च यथा अनलम अ्िच षः ाः ।
शः अिप बोधकिनषधेतया आमलूम ्

अथ  उम आ्ह यते न िनषधेिसिः ॥ ३६॥
सम र्जः तमः इित िऽवदृकेम आ्दौ

सऽूं महान अ्हम इ्ित ूवदि जीवम ।्
ानिबया अथ फलपतयोः उशि

ॄ एव भाित सत अ्सत च् तयोः परं यत ॥् ३७॥
न आा जजान न मिरित न एधते असौ

न ीयते सवनिवत ्िभचािरणां िह ।
सव ऽ शदनपािय उपलिमाऽं

ूाणः यथा इियवलेन िवकितं सत ॥् ३८॥
अडषे ु पिेशष ु तष ु अिविनितषे ु

ूाणः िह जीवम उ्पधावित तऽ तऽ ।
स े यत इ्ियगणे अहिम च ूसु े

कूटः आशयमतृ े तत अ्नुिृतः नः ॥ ३९॥
यः िह अ नाभ चरण एषणयोः उभा

चतेोमलािन िवधमते ग्णुकम जािन ।
तिन ि्वशुः उपलतः आतम ्

साात य्था अमलशः सिवतृू काशः ॥ ४०॥
कमयोगं वदत नः पुषः यने सृंतः ।
िवधयू इह आशु कमा िण नै िवते परम ॥् ४१॥
एवं ूम ऋ्िषन प्वू म अ्पंृ िपतःु अिके ।
न अॄवुन ्ॄ णः पऽुाः तऽ कारणम उ्ताम ॥् ४२॥
आिवहऽः उवाच ।
कम अकमिवकम  इित वदेवादः न लौिककः ।
वदे च ईराात त्ऽ मुि सरूयः ॥ ४३॥
परोवादः वदेः अयं बालानाम अ्नशुासनम ।्
कम मोाय कमा िण िवधे िह अगदं यथा ॥ ४४॥
न आचरते य्ः त ु वदे उं यम अ्ः अिजतिेयः ।
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िवकम णा िह अधमण मृोः मृमु उ्पिैत सः ॥ ४५॥
वदे उम ए्व कुवा णः िनःसः अिप तम ई्रे ।
नैा लभते िसिं रोचनाथा  फलौिुतः ॥ ४६॥
यः आशु दयमिं िनिज हीषःु परानः ।
िविधना उपचरते द्वें त उेन च केशवम ॥् ४७॥
ल अनमुहः आचाया त त्ने सिशतागमः ।
महापुषम अ्चत म्ूा  अिभमतया आनः ॥ ४८॥
शिुचः समंखुम आ्सीनः ूाणसयंमनािदिभः ।
िपडं िवशो संासकृतरः अच यते ह्िरम ॥् ४९॥
अचा दौ दय े च अिप यथाल उपचारकैः ।
ििितआिलािन िना ूो च आसनम ॥् ५०॥
पाादीन उ्पका अथ सिंनधा समािहतः ।
त आ्िदिभः कृतासः मलूमणे च अच यते ॥् ५१॥
साोपाां सपाष दां तां तां मिूत मतः ।
पा अा चमनीयाःै ानवासःिवभषूणःै ॥ ५२॥
गमाातॐिः धपूदीपहारकैः ।
सां सू िविधवत ्वःै ुा नमते ह्िरम ॥् ५३॥
आां तयं ायन म्िूत सजूयते ह्रःे ।
शषेाम आ्धाय िशरिस धाि उा सृतम ॥् ५४॥
एवम अ्ि अकतोयादौ अितथौ दये च यः ।
यजित ईरम आ्ानम अ्िचरात म्ुत े िह सः ॥ ५५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे िनिमजायसवंादे
मायाकम ॄ िनपणं ततृीयोऽायः ॥ ३॥
अथ चतथुऽायः ।
राजा उवाच ।
यािन यािन इह कमा िण यःै यःै जिभः ।
चबे करोित कता  वा हिरः तािन ॄवु ु नः ॥ १॥
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िुिमलः उवाच ।
यः वा अन गणुान अ्नान ्

अनबुिमन स्ः त ु बालबिुः ।
रजािंस भमूःे गणयते क्थित ्

कालेन न एव अिखलशिधाः ॥ २॥
भतूःै यदा पिभः आसृःै

परंु िवराजं िवरच तिन ।्
ाशंने िवः पुषािभधान

मवाप नारायणः आिददवेः ॥ ३॥
यत क्ायः एषः भवुनऽयसिंनवशेः

य इियःै तनभुतृाम उ्भयिैयािण ।
ान ं तः सनतः बलम ओ्जः ईहा

सािदिभः िितलयौवः आिदकता  ॥ ४॥
आदौ अभतू श्तधतृी रजस अ सग

िवु ितौ बतपुितः िजधमसतेःु ।
िः अिप अयाय तमसा पुषः सः आः

इित उविितलयाः सततं ूजास ु ॥ ५॥
धम दिहतय जिनः मूा 

नारायणः नरः ऋिषूवरः ूशाः ।
नैलणम उ्वाच चचार कम 

यः अ अिप च आ ऋिषवय िनषिेवतािः ॥ ६॥
इः िवश मम धाम िजघृित इित

कामं यु सगणं सः बदिरउपाम ।्
गा अरोगणवससमुवातःै

ीूेण इषिुभः अिवतत म्िहः ॥ ७॥
िवाय शबकृतम अ्बमम आ्िददवेः

ूाह ूह गतिवयः एजमानान ।्
मा भै भो मदन मात दवेवः

गृीत नः बिलम अ्शूम इ्मं कुम ॥् ८॥
इं ॄवुित अभयदे नरदवे दवेाः
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सोीडनॆिशरसः सघणृम त्म ऊ्चःु ।
न एतत ि्वभो िय परे अिवकृत े िविचऽम ्

ारामधीः अिनकरानतपादपे ॥ ९॥
ां सवेतां सरुकृता बहवः अरायाः

ौको िवल परमं ोजतां पदं त े ।
न अ बिहिष बलीन द्दतः भागान ्

ध े पदं म अ्िवता यिद िवमिू  ॥ १०॥
तु त्िृकालगणुमातजैशैान ्

अान अ्पारजलधीन अ्िततीय  केिचत ।्
बोध याि िवफल वश पदे गोः

मि रतपः च वथृा उजृि ॥ ११॥
इित ूगणृतां तषेां ियः अित अतुदशनाः ।
दशयामास शौुषूां िच ताः कुव तीः िवभःु ॥ १२॥
ते दवे अनचुराः ा ियः ौीः इव िपणीः ।
गने ममुुः तासां प औदाय हतिौयः ॥ १३॥
तान आ्ह दवेदवे ईशः ूणतान ्ू हसन इ्व ।
आसाम ए्कतमां वृ ंसवणा ग भषूणाम ॥्
१४॥
ओम इ्ित आदशेम आ्दाय ना तं सरुविनः ।
उव शीम अ्रःौेां परुृ िदवं ययःु ॥ १५॥
इाय आन सदिस ौुवतां िऽिदवौकसाम ।्
ऊचःु नारायणबलं शबः तऽ आस िवितः ॥ १६॥
हंसपी अवददत अ्तुः आयोगम ्

दः कुमार ऋषभः भगवान ि्पता नः ।
िवःु िशवाय जगतां कलया अवतीण ः

तने आताः मधिुभदा ौतुयः हयाे ॥ १७॥
गुः अिप अये मनःु इला ओषधयः च माे

बौडे हतः िदितजः उरता असः ाम ।्
कौम धतृः अििः अमतृ उथन े पृे
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माहात ्ू पिमभराजम अ्मुत आ्त म ॥् १८॥
संुतः अिपिततान ौ्मणान ऋ्ष च

शबं च वऽृवधतः तमिस ूिवम ।्
दवेियः असरुगहृे िपिहताः अनाथाः

जे असरुेम अ्भयाय सतां निृसहंे ॥ १९॥
दवे असरुे यिुध च दैपतीन स्रुाथ

हा अरषे ु भवुनािन अदधात क्लािभः ।
भूा अथ वामनः इमाम अ्हरत ब्लेः ाम ्

याालेन समदात अ्िदतःे सतुेः ॥ २०॥
िनःिऽयाम अ्कृत गां च िऽःसकृः

रामः त ु हहैयकुल अिप अयभाग व अिः ।
सः अिं बब दशवम अ्हन स्लम ्

सीतापितः जयित लोकम अ्लकीित ः ॥ २१॥
भमूःे भर अवतरणाय यिष अजा जातः

किरित सरुःै अिप रािण ।
वादःै िवमोहयित यकृतः अतदहा न ्

शिूां कलौ िितभजुः हिनदे ॥ २२॥
एविंवधािन कमा िण जािन च जगत प्तःे ।
भरूीिण भिूरयशसः विण तािन महाभजु ॥ २३॥
इित ौीमगवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे िनिमजायसवंादे
चतथुऽायः ॥ ४॥
अथ पमोऽायः ।
राजा उवाच ।
भगवं हिरं ूायः न भजि आिवमाः ।
तषेाम अ्शाकामानां का िना अिविजतानाम ॥् १॥
चमसः उवाच ।
मखुबापादेः पुष आौमःै सह ।
चारः जिरे वणा ः गणुःै िवूादयः पथृक ् ॥ २॥
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यः एषां पुषं साात आ्ूभवम ई्रम ।्
न भजि अवजानि ानात ्ॅ ाः पति अधः ॥ ३॥
रे हिरकथाः केिचत ्रे च अतुकीत नाः ।
ियः शिूादयः च एव ते अनकुा भवाशाम ॥् ४॥
िवूः राजवैँ यौ च हरःे ूााः पदािकम ।्
ौौतने जना अथ अिप मुि आायवािदनः ॥ ५॥
कमिण अकोिवदाः ाः मखूा ः पिडतमािननः ।
वदि चाटुकात म्ढूाः यया माा िगर उकुाः ॥ ६॥
रजसा घोरसाः कामकुाः अिहमवः ।
दािकाः मािननः पापाः िवहसि अतुिूयान ॥् ७॥
वदि ते अोम उ्पािसतियः

गहृषे ु मथैुसखुषे ु च आिशषः ।
यजि असृान अ्िवधान अ्दिणम ्

वृ ै परं ि पशनू अ्तिदः ॥ ८॥
िौया िवभूा अिभजनने िवया

ागने पणे बलेन कमणा
सतः अवमि हिरिूयान ख्लाः ॥ ९॥

सवष ु शत त्नभुतृ ्वितम ्
यथा म आ्ानम अ्भीम ई्रम ।्

वदेोपगीतं च न ौुवत े अबधुाः
मनोरथानां ूवदि वात या ॥ १०॥

लोके वाय आिमषम अ्सवेा
िनाः त ु जोः न िह तऽ चोदना ।

विितः तषे ु िववाहय
सरुामहःै आस ु िनविृः इा ॥ ११॥

धनं च धम एकफलं यतः व ै
ान ं सिवानम अ्न ुू शाि ।

गहृषे ु युि कलेवर
मृ ुं न पँयि रवीय म ॥् १२॥

uddhavagiitaa.pdf 17



उवगीता

यत य्ाणभः िविहतः सरुायाः
तथा पशोः आलभनं न िहंसा ।

एवं वायः ूजया न रा
इअमं िवशुं न िवः धमम ॥् १३॥

ये त ु अनवेिंवदः असः ाः सत अ्िभमािननः ।
पशनू िु्ि िवॐाः ूे खादि ते च तान ॥् १४॥
िषः परकायषे ु ाानं हिरम ई्रम ।्
मतृके सानबुे अिन ब्हेाः पति अधः ॥ १५॥
ये कैवम अ्सााः य े च अतीताः च मढूताम ।्
ऽवैिग काः िह अिणकाः आानं घातयि ते ॥ १६॥
एतः आहनः अशााः अान े ानमािननः ।
सीदि अकृतकृाः व ै कालमनोरथाः ॥ १७॥
िहा आाय असरिचताः गहृ अपसुत ि्ौयः ।
तमः िवशि अिनः वासदुवेपराखुाः ॥ १८॥
राजा उवाच ।
किन क्ाले सः भगवान ि्कं वण ः कीशः निृभः ।
नाा वा केन िविधना पूत े तत इ्ह उताम ॥् १९॥
करभाजनः उवाच ।
कृतं ऽतेा ापरं च किलः इषे ु केशवः ।
नानावण  अिभधाकारः नाना एव िविधना इते ॥ २०॥
कृते शुः चतबुा ः जिटलः वलारः ।
कृािजनौपवीताान ि्बॅत द्डकमडन ॥् २१॥
मनुाः त ु तदा शााः िनवराः सुदः समाः ।
यजि तपसा दवें शमने च दमने च ॥ २२॥
हंसः सपुण ः वकुैठः धम ः योगेरः अमलः ।
ईरः पुषः अः परमाा इित गीयत े ॥ २३॥
ऽतेायां रवण ः असौ चतबुा ः िऽमखेलः ।
िहरयकेशः ऽयी आा ॐुवुािद उपलणः ॥ २४॥
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तं तदा मनजुा दवें सव दवेमयं हिरम ।्
यजि िवया ऽा धिम ाः ॄवािदनः ॥ २५॥
िवःु यः पिृगभ ः सव दवेः उबमः ।
वषृाकिपः जयः च उगाय इित ईय त े ॥ २६॥
ापरे भगवान ्ँ यामः पीतवासा िनजायधुः ।
ौीवािदिभः अैः च लणःै उपलितः ॥ २७॥
तं तदा पुषं मा  महाराजौपलणम ।्
यजि वदेताां परं िजासवः नपृ ॥ २८॥
नमः त े वासदुवेाय नमः सष णाय च ।
ूुाय अिनाय तुं भगवते नमः ॥ २९॥
नारायणाय ऋषये पुषाय महान े ।
िवेराय िवाय सवभतूान े नमः ॥ ३०॥
इित ापरः उवश वुि जगदीरम ।्
नानातिवधानने कलौ अिप यथा ौणु ु ॥ ३१॥
कृवण िषाकृं साौपाा
पाष दम ।्
यःै सीत नूायःै यजि िह समुधेसः ॥ ३२॥
यें सदा पिरभवम अ्भीदोहम ्

तीथा दं िशविविरिनतुं शरयम ।्
भृाित हन ्ू णतपाल भवािपोतम ्

वे महापुष त े चरणारिवम ॥् ३३॥
ा सुजसरुिैतरालीम ्

धिम ः आय वचसा यत अ्गात अ्रयम ।्
मायामगृं दियतया इितम अ्धावत ्

वे महापुष त े चरणारिवम ॥् ३४॥
एवं यगुानुपाां भगवान य्गुवित िभः ।
मनजुःै इते राजन ौ्येसाम ई्रः हिरः ॥ ३५॥
किलं सभाजयि आया  गणुाः सारभािगनः ।
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यऽ सीत नने एव सवः ाथ ः अिभलते ॥ ३६॥
न िह अतः परमः लाभः दिेहनां ॅाताम इ्ह ।
यतः िवते परमां शािं नँयित ससंिृतः ॥ ३७॥
कृतािदष ु ूजा राजन क्लौ इि सवम ।्
कलौ ख भिवि नारायणपरायणाः ॥ ३८॥
िचत ्िचत म्हाराज ििवडषे ु च भिूरशः ।
ताॆपण नदी यऽ कृतमाला पयिनी ॥ ३९॥
कावरेी च महापुया ूतीची च महानदी ।
य े िपबि जलं तासां मनजुा मनजुेर ।
ूायः भाः भगवित वासदुवेः अमल आशयाः ॥ ४०॥
दवेिष भतूानणृा िपतणॄां

न िकरः न अयं ऋणी च राजन ।्
सवा ना यः शरणं शरयम ्

गतः मकुुं पिर कत ुम ॥् ४१॥
पादमलंू भजतः िूय

ाभाव हिरः परशेः ।
िवकम यत च् उिततं कथित ्

धनुोित सव िद सिंनिवः ॥ ४२॥
नारदः उवाच ।
धमा न भ्ागवतान इ्ं ौुा अथ िमिथलेरः ।
जाय इयान म्नुीन ्ू ीतः सोपाायः िह अपजूयत ॥् ४३॥
ततः अः दिधरे िसाः सव लोक पँयतः ।
राजा धमा न उ्पाितन अ्वाप परमां गितम ॥् ४४॥
म अ्िप एतान म्हाभाग धमा न भ्ागवतान ौ्तुान ।्
आितः ौया युः िनःसः यासे परम ॥् ४५॥
यवुयोः ख दोः यशसा पिूरतं जगत ।्
पऽुताम अ्गमत य्त व्ां भगवान ई्रः हिरः ॥ ४६॥
दशनािलनालापःै शयनासनभोजनःै ।
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आा वां पािवतः कृे पऽुहे ूकुव तोः ॥ ४७॥
वरैणे यं नपृतयः िशशपुालपौस

शाादयः गितिवलासिवलोकनादयःै ।
ायः आकृतिधयः शयनासनादौ

तत स्ाम आ्पःु अनरुिधयां पनुः िकम ॥् ४८॥
मा अपबिुम अ्कृथाः कृे सवा नईरे ।
मायामनुभावने गढू ऐय परे अये ॥ ४९॥
भभूारराजहवे गुय े सताम ।्
अवतीण  िनवृ  ै यशः लोके िवतते ॥ ५०॥
ौीशकुः उवाच ।
एतत ौ्ुा महाभागः वसदुवेः अितिवितः ।
दवेकी च महाभागाः जहतःु मोहम आ्नः ॥ ५१॥
इितहासम इ्मं पुयं धारयते य्ः समािहतः ।
सः िवधयू इह शमलं ॄभयूाय कते ॥ ५२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे वसदुवेनारदसवंादे
पमोऽायः ॥ ५॥
अथ षोऽायः ।
ौीशकुः उवाच ।
अथ ॄा आजःै दवेःै ूजशेःै आवतृः अगात ।्
भवः च भतूभईशः ययौ भतूगणःै वतृः ॥ १॥
इः मिः भगवान आ्िदाः वसवः अिनौ ।
ऋभवः अिरसः िाः िव े सााः च दवेताः ॥ २॥
गवा रसः नागाः िसचारणगुकाः ।
ऋषयः िपतरः च एव सिवाधरिकराः ॥ ३॥
ारकाम उ्पसमःु सव कृािदवः ।
वपषुा यने भगवान न्रलोकमनोरमः ।
यशः िवतने े लोकेष ु सव लोकमलापहम ॥् ४॥
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तां िवॅाजमानायां समृायां महिध िभः ।
चत अिवतृााः कृम अ्तुदशनम ॥्
५॥
गानौअपगःै माःै छादयः य उमम ।्
गीिभ ः िचऽपदाथा िभः तुवुःु जगत ई्रम ॥्६॥
दवेाः ऊचःु ।
नताः  ते नाथ पदारिवं

बुीियूाणमनोवचोिभः ।
यत ि्चते अिद भावयैुः

ममुुिुभः कम मय ऊपाशात ॥् ७॥
ं मायया िऽगणुया आिन िव भां

ं सजृिस अविस िस तत ग्णुः ।
न एतःै भवान अ्िजत कमिभः अते व ै

यत ्े सखु े अविहत े अिभरतः अनवः ॥ ८॥
शिुः नणृां न त ु तथा ई राशयानां

िवाौतुायनदानतपिबयािभः ।
सानाम ऋ्षभ ते यशिस ूवृ

सत ौ्या ौवणसतृया यथा ात ॥् ९॥
ात न्ः तव अिः अशभुाशयधमूकेतःु

मेाय यः मिुनिभः आिदौमानः ।
यः सातःै समिवभतूयः आविः

हूे अिच तः सवनशः ः अितबमाय ॥ १०॥
यः िचते ूयतपािणिभः अराौ

ऽा िनिविधना ईश हिवः गहृीा ।
अायोगः उत योिगिभः आमायां

िजासिुभः परमभागवतःै परीः ॥ ११॥
पय ुया तव िवभो वनमालया इयं

संिध नी भगवती ूितपिवत ौ्ीः ।
यः स ुू णीतम अ्मयुाहणम आ्दत अ्ः
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भयूात स्दा अिः अशभुाशयधमूकेतःु ॥ १२॥
केतःु िऽिवबमयतुः िऽपत प्ताकः

यः त े भयाभयकरः असरुदवेचोः ।
गा य साधषु ु ख एष ु इतराय भमून ्

पादः पनुात ु भगवन भ्जताम अ्धं नः ॥ १३॥
नोतगावः इव य वशे भवि

ॄादयः अनभुतृः िमथरु मानाः ।
काल ते ूकृितपूषयओः पर

शं नः तनोत ु चरणः पुषोम ॥ १४॥
अ अिस हतेःु उदयिितसयंमानां

अजीवमहताम अ्िप कालम आ्ः ।
सः अयं िऽणािभः अिखल अपचये ूवृः

कालः गभीररयः उमपूषः म ॥् १५॥
ः पमुान स्मिधग यया वीय 

धे महाम इ्व गभ म अ्मोघवीय ः ।
सः अयं तया अनगुतः आनः आडकोशं

हमैं ससज  बिहः आवरणःै उपतेम ॥् १६॥
तषुः च जगतः च भवान अ्धीशः

यत म्ायया उगणुिविबयया उपनीतान ।्
अथा न ज्षुन अ्िप षीकपते न िलः

य े अे तः पिरतात अ्िप िबित  ॥ १७॥
ाया अवलोकलवदिश तभावहािर

ॅमूडलूिहतसौरतमशौडःै ।
पः त ु षोडशसहॐम अ्नबाणःै

य इियं िवमिथत ुं करणःै िवः ॥ १८॥
िवः तव अमतृकथा उदवहाः िऽलोाः

पादौ अनजेसिरतः शमलािन हमु ।्
आनौुवं ौिुतिभः अिजम अ्सःै

तीथ यं शिुचषदः उपशृि ॥ १९॥
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बादरायिणः उवाच ।
इित अिभूय िवबधुःै सशेः शतधिृतः हिरम ।्
अभाषत गोिवं ूण अरम आ्िौतः ॥ २०॥
ॄ उवाच ।
भमूःे भार अवताराय परुा िवािपतः ूभो ।
म अ्ािभः अशषेान त्त त्था एव उपपािदतम ॥् २१॥
धमः च ािपतः सु ससषे ु व ै या ।
कीित ः च िद ु िविा सव लोकमलापहा ॥ २२॥
अवतीय  यदोः वशं े िबॅत ्पम अ्नुमम ।्
कमा िण उामवृािन िहताय जगतः अकृथाः ॥ २३॥
यािन त े चिरतािन ईश मनुाः साधवः कलौ ।
श ृवः कीत यः च तिरि असा तमः ॥ २४॥
यवशं े अवतीण  भवतः पुषोम ।
शरत श्तं तीयाय पिवशं अिधकं ूभोः ॥ २५॥
न अधनुा त े अिखल आधार दवेकाय  अवशिेषतम ।्
कुलं च िवूशापने नूायम अ्भतू इ्दम ॥् २६॥
ततः धाम परमं िवश यिद मसे ।
सलोकान ल्ोकपालान न्ः पािह वकुैठिकरान ॥् २७॥
ौी भगवान उ्वाच ।
अवधािरतम ए्तत म् े यदा िवबधुेर ।
कृतं वः काय म अ्िखलं भमूःे भारः अवतािरतः ॥ २८॥
तत इ्दं यादवकुलं वीय शौय िौयोतम ।्
लोकं िजघृत ्ं म े वलेया इव महाण वः ॥ २९॥
यिद असं ानां यनां िवपलंु कुलम ।्
गाि अनने लोकः अयम उ्लेेन िवनित ॥ ३०॥
इदान नाशः आरः कुल िजशापतः ।
याािम भवनं ॄन न् एतत अ्े तव आनघ ॥ ३१॥
ौी शकुः उवाच ।
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इित उः लोकनाथने यःू ूिणप तम ।्
सह दवेगणःै दवेः धाम समपत ॥ ३२॥
अथ तां महोातान ्ारवां समिुतान ।्
िवलो भगवान आ्ह यवृान स्मागतान ॥् ३३॥
ौी भगवान उ्वाच ।
एते व ै समुहोाताः िुि इह सवतः ।
शापः च नः कुल आसीत ्ॄ ाणेः रयः ॥ ३४॥
न वम इ्ह अािभः िजजीिवषिुभः आयकाः ।
ूभासं समुहत प्ुयं याामः अ एव मा िचरम ॥् ३५॥
यऽ ाा दशापात ग्हृीतः यणौडुराट ्।
िवमुः िकिषात स्ः भजे े भयूः कलोदयम ॥् ३६॥
वयं च तिन आ्ु तप िया िपतॄरुान ।्
भोजिया उिशजः िवूान न्ानागणुवता असा ॥ ३७॥
तषे ु दानािन पाऽषे ु ौया उा महाि व ै ।
विृजनािन तिरामः दानःै नौिभः इव अणवम ॥् ३८॥
ौी शकुः उवाच ।
एवं भगवता आिदाः यादवाः कुलनन ।
गुं कृतिधयः तीथ नान स्मययूजुन ॥् ३९॥
तत ि्नरी उवः राजन ौ्ुा भगवता उिदतम ।्
ा अिरािन घोरािण िनं कृम अ्नोुतः ॥ ४०॥
िविवः उपस जगताम ई्रेरम ।्
ूण िशरसा पादौ ूािलः तम अ्भाषत ॥ ४१॥
उवः उवाच ।
दवेदवेशे योगशे पुयौवणकीत न ।
सं एतत कु्लं ननू ं लोकं सते भवान ।्
िवूशापं समथ ः अिप ूहन न् यिद ईरः ॥ ४२॥
न अहं तव अिकमलं णाध म अ्िप केशव ।
ंु समुहे नाथ धाम नय माम अ्िप ॥ ४३॥
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तव िवबीिडतं कृ नणृां परममलम ।्
कण पीयषूम आ्ा जित अहृां जनः ॥ ४४॥
शासनाटनानानबीडाशनािदष ु ।
कथं ां िूयम आ्ानं वयं भाः जमेिह ॥ ४५॥
या उपभुॐगवासः अलारचिच ताः ।
उिभोिजनः दासाः तव मायां जयमेिह ॥ ४६॥
वाताशनाः यः ऋषयः ौमणा ऊमिनः ।
ॄां धाम ते याि शााः संािसनः अमलाः ॥
४७॥
वयं त ु इह महायोिगन ्ॅ मः कमवस ु ।
त व्ात या तिरामः तावकैः रं तमः ॥ ४८॥
रः कीत यः ते कृतािन गिदतािन च ।
गितउितईणिेल यत न्लृोकिवडनम ॥् ४९॥
ौी शकुः उवाच ।
एवं िवािपतः राजन भ्गवान द्वेकीसतुः ।
एकािनं िूयं भृम उ्वं समभाषत ॥ ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे दवेुुिवापनं नाम
षोऽायः ॥ ६॥
अथ समोऽायः ।
ौी भगवान उ्वाच ।
यत आ् मां महाभाग तत ि्चकीिष तम ए्व मे ।
ॄा भवः लोकपालाः वा स ं म े अिभकािणः ॥ १॥
मया िनािदतं िह अऽ दवेकाय म अ्शषेतः ।
यदथ म अ्वतीण ः अहम अ्शंने ॄणािथ तः ॥ २॥
कुलं व ै शापिनद धं नित अोिवमहात ।्
समिुः समे अअतेां परु च ावियित ॥ ३॥
यः िह एव अयं मया ः लोकः अयं नमलः ।
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भिवित अिचरात स्ाधो किलनाऽिप िनराकृतः ॥ ४॥
न वं या एव इह मया े महीतले ।
जनः अधमिचः भिः भिवित कलौ यगु े ॥ ५॥
ं त ु सव पिर हंे जनबषु ु ।
मिय आवेँ य मनः सक् समक ् िवचर गाम ॥् ६॥
यत इ्दं मनसा वाचा चुा ौवणािदिभः ।
नरं गृमाणं च िवि मायामनोमयम ॥् ७॥
प ुसंः अयु नानाथ ः ॅमः सः गणुदोषभाक ् ।
कमा कम िवकम  इित गणुदोषिधयः िभदा ॥ ८॥
तात य्ैुियमामः युिचः इदं जगत ।्
आिन ई िवततम आ्ानं मिय अधीरे ॥ ९॥
ानिवानसयंुः आभतूः शरीिरणाम ।्
आानभुवतुाा न अरायःै िवहसे ॥ १०॥
दोषबुा उभयातीतः िनषधेात न् िनवत त े ।
गणुबुा च िविहतं न करोित यथा अभ कः ॥ ११॥
सवभतूसुत श्ाः ानिवानिनयः ।
पँयन म्दाकं िवं न िवपते व ै पनुः ॥ १२॥
ौी शकुः उवाच ।
इित आिदः भगवता महाभागवतः नपृ ।
उवः ूिणप आह तिजासःु अतुम ॥् १३॥
उवः उवाच ।
योगशे योगिवास योगा योगसव ।
िनःौयेसाय मे ूोः ागः संासलणः ॥ १४॥
ागः अयं रः भमून क्ामानां िवषयािभः ।
सतुरां िय सवा न न् अभैः इित मे मितः ॥ १५॥
सः अहं मम अहम इ्ित मढूमितः िवगाढः

त म्ायया िवरिचत आिन सानबुे ।
तत त् ु असा िनगिदतं भवता यथा अहम ्

uddhavagiitaa.pdf 27



उवगीता

ससंाधयािम भगवन अ्नशुािध भृम ॥् १६॥
स ते शः आनः आनः अम ्

वारम ई्श िवबधुषे ु अिप न अनचुे ।
सव िवमोिहतिधयः तव मायया इमे

ॄादयः तनभुतृः बिहः अथ भावः ॥ १७॥
तात भ्वम अ्नवम अ्नपारम ्

सव म ई्रम अ्कुठिवकुठिधि अयम ।्
िनिव णधीः अहम उ् ह वजृनािभतः

नारायणं नरसखं शरणं ूपे ॥ १८॥
ौी भगवान उ्वाच ।
ूायणे मनजुा लोके लोकतिवचणाः ।
समुरि िह आानम आ्ना एव अशभुाशयात ॥् १९॥
आनः गुः आा एव पुष िवशषेतः ।
यत ्ू  अनमुानाां ौयेः असौ अनिुवते ॥ २०॥
पुषे च मां धीराः सायोगिवशारदाः ।
आिवरां ूपँयि सवशि उपबृिंहतम ॥् २१॥
एकििऽचतुादः बपादः तथा अपदः ।
बः सि परुः सृाः तासां म े पौषी िूया ॥ २२॥
अऽ मां माग याः युाः हतेिुभः ईरम ।्
गृमाणःै गणुःै िलःै अमाम अ्नमुानतः ॥ २३॥
अऽ अिप उदाहरि इमम इ्ितहासं परुातनम ।्
अवधतू सवंादं यदोः अिमततजेसः ॥ २४॥
(अथ अवधतूगीतम ।्)
अवधतूं िजं कित च्रम अ्कुतोभयम ।्
किवं िनरी तणं यः पू धमिवत ॥् २५॥
यः उवाच ।
कुतः बिुः इयं ॄन अ्कत ुः सिुवशारदा ।
याम आ्सा भवान ल्ोकं िवान च्रित बालवत ॥् २६॥
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ूायः धमा थ कामषे ु िविवायां च मानवाः ।
हतेनुा एव समीहे आयषुः यशसः िौयः ॥ २७॥
ं त ु कः किवः दः सभुगः अमतृभाषणः ।
न कता  नहेस े िकित ज्डौिपशाचवत ॥् २८॥
जनषे ु दमानषे ु कामलोभदवािना ।
न तसे अिना मुः गाः इव िपः ॥ २९॥
ं िह नः पृतां ॄन आ्िन आनकारणम ।्
ॄिूह शिवहीन भवतः केवल आनः ॥ ३०॥
ौी भगवान उ्वाच ।
यना एवं महाभागः ॄयने समुधेसा ।
पृः सभािजतः ूाह ूौय अवनतं िजः ॥ ३१॥
ॄाणः उवाच ।
सि मे गरुवः राजन ब्हवः बुा उपािौताः ।
यतः बिुम उ्पादाय मुः अटािम इह तान ौ्णु ु ॥ ३२॥
पिृथवी वायःु आकाशम आ्पः अिः चमा रिवः ।
कपोतः अजगरः िसःु पतः मधकृुद ्गजः ॥ ३३॥
मधहुा हिरणः मीनः िपला कुररः अभ कः ।
कुमारी शरकृत स्प ः ऊण नािभः सपुशेकृत ॥् ३४॥
एते म े गरुवः राजन च्तिुवशितः आिौताः ।
िशा विृिभः एतषेाम अ्िशम इ्ह आनः ॥ ३५॥
यतः यत अ्निुशािम यथा वा नाषाज ।
तत त्था पुषाय िनबोध कथयािम त े ॥ ३६॥
भतूःै आबमाणः अिप धीरः दवैवशानगुःै ।
तत ि्वान न् चलेत म्ागा त अ्िशं ितःे ोतम ॥् ३७॥
शत प्राथ सवहः पराथ  एकासवः ।
साधःु िशते भभूृः नगिशः पराताम ॥्
३८॥
ूाणवृा एव सुते म्िुनः न एव इियिूयःै ।
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ान ं यथा न नँयते न अवकीयत वानः ॥ ३९॥
िवषयषे ु आिवशन य्ोगी नानाधमष ु सव तः ।
गणुदोषपते आा न िवषते वायवुत ॥् ४०॥
पािथ वषे ु इह दहेषे ु ूिवः तत ग्णुाौयः ।
गणुःै न युते योगी गःै वायःु इव आक ् ॥ ४१॥
अः िहतः च िरजमषे ु

ॄ आभावने समयने ।
ा अवदेम अ्सम आ्नः

मिुनः नभः ं िवतत भावयते ॥् ४२॥
तजेः अबमयःै भावःै मघे आःै वायनुा ईिरतःै ।
न ृँ यत े नभः तत क्ालसृःै गणुःै पमुान ॥्
४३॥
ः ूकृिततः िधः माधयु ः तीथ भःू नणृाम ।्
मिुनः पनुाित अपां िमऽम ई् उपशकीत नःै ॥ ४४॥
तजेी तपसा दीः ध षदरभाजनः ।
सवभः अिप यु आा न आदे मलम अ्िवत ॥् ४५॥
िचत श्ः िचत ्ः उपाः ौयेः इताम ।्
भेु सव ऽ दातणॄां दहन ्ू ाक ् उर अशभुम ॥्
४६॥
मायया सृम इ्दं सत अ्सत ल्णं िवभःु ।
ूिवः ईयते तत त्त ्पः अिः इव एधिस ॥ ४७॥
िवसगा ाः ँमशानााः भावाः दहे न आनः ।
कलानाम इ्व च कालेन अवना ॥ ४८॥
कालेन िह ओघवगेने भतूानां ूभव अिप अयौ ।
िनौ अिप न ँयते े आनः अःे यथा अिच षाम ॥् ४९॥
गणुःै गणुान उ्पाद े यथाकालं िवमुित ।
न तषे ु युत े योगी गोिभः गाः इव गोपितः ॥ ५०॥
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बुत े ने भदेने िः इव तत ग्तः ।
लते लूमितिभः आा च अवितः अकवत ॥् ५१॥
न अितहेः ूसः वा कत ः  अिप केनिचत ।्
कुव न ि्वते सापं कपोतः इव दीनधीः ॥ ५२॥
कपोतः कन अरये कृतनीडः वनतौ ।
कपोा भाय या साध म उ्वास कितिचत स्माः ॥ ५३॥
कपोतौ हेगिुणतदयौ गहृधिम णौ ।
िं ाम अ्ेन बिुं बुा बबतःु ॥
५४॥
शासनाटनानवाता बीडाशनािदकम ।्
िमथनुीभयू िवॐौ चरेतःु वनरािजष ु ॥ ५५॥
यं यं वाित सा राजन त्प यि अनकुिता ।
तं तं समनयत क्ामं कृेण अिप अिजतिैयः ॥ ५६॥
कपोती ूथमं गभ गृित कालः आगते ।
अडािन सषुवु े नीडे पःु सिंनधौ सती ॥ ५७॥
तषेू काले जाय रिचतावयवा हरःे ।
शििभः िव भाािभः कोमलातनूहाः ॥ ५८॥
ूजाः पपुषुतःु ूीतौ दती पऽुवलौ ।
श ृवौ कूिजतं तासां िनवृ तौ कलभािषतःै ॥ ५९॥
तासां पतऽःै सुशः कूिजतःै मुधचिेतःै ।
ूुमःै अदीनानां िपतरौ मदुम आ्पतःु ॥ ६०॥
हेानबुदयौ अों िवमुायया ।
िवमोिहतौ दीनिधयौ िशशनू प्पुषुतःु ूजाः ॥ ६१॥
एकदा जमतःु तासाम अ्ाथ तौ कुटुिनौ ।
पिरतः कानन े तिन अ्िथ नौ चरेतःु िचरम ॥् ६२॥
ा तान ्कः कित य् अतः वनचेरः ।
जगहृे जालम आ्त चरतः ालयािके ॥ ६३॥
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कपोतः च कपोती च ूजापोष े सदा उकुौ ।
गतौ पोषणम आ्दाय नीडम उ्पजमतःु ॥ ६४॥
कपोती ाजान व्ी बालकान ज्ालसवंतृान ।्
तान अ्धावत ब्ोशी बोशतः भशृःिखता ॥ ६५॥
सा असकृत ्हेगिुणता दीनिचा अजमायया ।
यं च अबत िशचा बान प्ँयि अपिृतः ॥ ६६॥
कपोतः च आजान ब्ान आ्नः अिप अिधकान ि्ूयान ।्
भाया च आसमां दीनः िवललाप अितःिखतः ॥ ६७॥
अहो मे पँयत अपायम अ्पुय मतःे ।
अतृ अकृताथ  गहृः ऽवैिग कः हतः ॥ ६८॥
अनुपा अनकूुला च य मे पितदवेता ।
शूे गहृे मां स पऽुःै या ित साधिुभः ॥ ६९॥
सः अहं शूे गहृे दीनः मतृदारः मतृूजः ।
िजजीिवष े िकमथ वा िवधरुः ःखजीिवतः ॥ ७०॥
तान त्था एव आवतृान ि्शिः मृमुान ि्वचेतः ।
यं च कृपणः िश ु पँयन अ्िप अबधुः अपतत ॥् ७१॥
तं ला कः बूरः कपोतं गहृमिेधनम ।्
कपोतकान क्पोत च िसाथ ः ूययौ गहृम ॥् ७२॥
एवं कुटुी अशा आा  आरामः पतत ि्ऽवत ।्
पुन कु्टुं कृपणः सानबुः अवसीदित ॥ ७३॥
यः ूा मानषु ं लोकं मिुारम अ्पावतृम ।्
गहृषे ु खगवत स्ः तम आ्ढतुं िवः ॥ ७४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
यधतूिेतहास े समोऽायः ॥ ७॥
अथाःँटमोऽायः ।
सखुम ऐ्ियकं राजन ्ग नरकः एव च ।
दिेहनः यत य्था ःखं तात न् इते तत ब्धुाः ॥ १॥
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मासं समुृ ं िवरसं महां ोकम ए्व वा ।
यया एव अपिततं मसते आ्जगरः अिबयः ॥ २॥
शयीत अहािन भरूीिण िनराहारः अनपुबमः ।
यिद न उपनमते म्ासः महािहः इव िदभकु ् ॥ ३॥
ओजः सहोबलयतुं िबॅत द्हेम अ्कम कम ।्
शयानः वीतिनिः च नहेते इियवान अ्िप ॥ ४॥
मिुनः ूसगीरः िव गाः रयः ।
अनपारः िह अोः ििमत उदः इव अणवः ॥ ५॥
समृकामः हीनः वा नारायणपरः मिुनः ।
न उपत न शुते सिरिः इव सागरः ॥ ६॥
ा ियं दवेमायां तत भ्ावःै अिजतिेयः ।
ूलोिभतः पतित अे तमिस अौ पतवत ॥् ७॥
योिषत ि्हरय आभरण अरािद

िषे ु मायारिचतषे ु मढूः ।
ूलोिभताा िह उपभोगबुा

पतवत न्ँयित निः ॥ ८॥
ोकं ोकं मसते म्ासं दहेः वतत यावता ।
गहृान अ्िहंसत न् आितते व्िृं माधकुर मिुनः ॥ ९॥
अणुः च महः च शाेः कुशलः नरः ।
सवतः सारम आ्दात प्ुेः इव षदः ॥ १०॥
सायनं नं वा न सृीत िभितम ।्
पािणपाऽ उदरामऽः मिका इव न सही ॥ ११॥
सायनं नं वा न सृीत िभकुः ।
मिकाः इव सृन स्ह तने िवनँयित ॥ १२॥
पद अिप यवुत िभःु न शृते द्ारवीम अ्िप ।
शृन क्रीव बते किरया असतः ॥ १३॥
न अिधगते ि्यं ूाः किहिचत म्ृमु आ्नः ।
बल अिधकैः स हते गजःै अःै गजः यथा ॥ १४॥
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न दयें न उपभोयं च ःै यत ्ःख सितम ।्
भेु तत अ्िप तत च् अः मधहुवे अथ िवत म्ध ु ॥ १५॥
सखु ःख उपािज तःै िवःै आशासानां गहृ आिशषः ।
मधहुवे अमतः भेु यितः व ै गहृमिेधनाम ॥् १६॥
मागीतं न ौणुयुात य्ितः वनचरः िचत ।्
िशखते हिरणात व्ात म्गृयोः गीतमोिहतात ॥् १७॥
नृवािदऽगीतािन जषुन म्ाािण योिषताम ।्
आसां बीडनकः वँयः ऋश ृः मगृीसतुः ॥ १८॥
िजया अितूमािथा जनः रसिवमोिहतः ।
मृमु ऋ्ित असत ब्िुः मीनः त ु बिडशःै यथा ॥ १९॥
इियािण जयि आशःु िनराहाराः मनीिषणः ।
वज िया त ु रसनं तत ि्नर वध त े ॥ २०॥
तावत ि्जतिेयः न ात ि्विजतािन इियः पमुान ।्
न जयते र्सनं यावत ि्जतं सव िजत े रस े ॥ २१॥
िपला नाम वेँ या आसीत ि्वदहेनगरे परुा ।
ता मे िशितं िकित ि्नबोध नपृनन ॥ २२॥
सा िैरयकेदा कां सेत उपनेती ।
अभूाले बिहा िर िबॅती पमुमम ॥् २३॥
माग  आगतो वी पुषाुषष भ ।
तान श्ुदािवतः काानेऽेथ कामकुा ॥ २४॥
आगतेपयातषे ु सा सेतोपजीवनी ।
अो िववाोऽिप मामपुैित भिूरदः ॥ २५॥
एअवं राशया िनिा ाय वलती ।
िनग ी ूिवशती िनशीथं समपत ॥ २६॥
ता िवाशया शुाया दीनचतेसः ।
िनवदः परमो जे िचाहतेःु सखुावहः ॥ २७॥
ता िनिव णिचाया गीतं ौणु ु यथा मम ।
िनवद आशापाशानां पुष यथा िसः ॥ २८॥
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न िह अाजातिनवदः दहेबं िजहासित ।
यथा िवानरिहतः मनजुः ममतां नपृ ॥ २९॥
िपला उवाच ।
अहो मे मोहिवतितं पँयत अिविजत आनः ।
या काात अ्सतः कामं कामय े यने बािलशा ॥ ३०॥
सं समीप े रमणं रितूदं

िवूदं िनम इ्मं िवहाय ।
अकामदं ःखभय आिद शोक

मोहूदं तुम अ्हं भजे अा ॥ ३१॥
अहो मयाा पिरतािपतो वथृा

साेवृाऽितिवग वात या ।
णैारााऽथ तषृोऽनशुोा

ीतने िवं रितमानेती ॥ ३२॥
यदििभिन िम तवशंवंँ य

णूं चा रोमनखःै िपनम ।्
रवारमगारमतेद ्

िवमऽूपणू मपिैत काा ॥ ३३॥
िवदहेानां परुे िहमकैेव मढूधीः ।
याऽिसादादााममतुात ॥् ३४॥
सुेतमो नाथ आा चायं शरीिरणाम ।्
तं िवबीयानवैाहं रमऽेनने यथा रमा ॥ ३५॥
िकयियं त े भजामा य े कामदा नराः ।
आवो भाया या दवेा वा कालिविुताः ॥ ३६॥
ननू ं म े भगवान ्ू ीतः िवःु केन अिप कमणा ।
िनवदः अयं राशाया यत म् े जातः सखुावहः ॥ ३७॥
मवैं मु भयायाः ेशा िनवदहतेवः ।
यनेानबुं िन पुषः शममृित ॥ ३८॥
तने उपकृतम आ्दाय िशरसा मासताः ।
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ा राशाः शरणं ोजािम तम अ्धीरम ॥् ३९॥
सुा ौधतेथालाभने जीवती ।
िवहरामनुवैाहमाना रमणने व ै ॥ ४०॥
ससंारकूप े पिततं िवषयमै ुिषतेणम ।्
मं कालािहनाऽऽानं कोऽातमुधीरः ॥ ४१॥
आा एव िह आनः गोा िनिव ते यदािखलात ।्
अूमः इदं पँयत म्ं कालािहना जगत ॥् ४२॥
ॄाण उवाच ।
एअवं विसतमितराशां कातष जाम ।्
िछोपशममााय शामपुिववशे सा ॥ ४३॥
आशा िह परमं ःखं नरैाँयं परमं सखुम ।्
यथा सिंछ कााशां सखुं सुाप िपला ॥ ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे िपलोपााऽनेमोऽायः ॥ ८॥
अथ नवमोऽायः ।
ॄाणः उवाच ।
पिरमहः िह ःखाय यत य्त ि्ूयतमं नणृाम ।्
अनं सखुम आ्ोित तत ि्वान य्ः त ु अिकनः ॥ १॥
सािमषं कुररं जःु बिलनः य े िनरािमषाः ।
तत आ्िमषं पिर सः सखुं समिवत ॥ २॥
न मे मानावमानौ ः न िचा गहेपिुऽणाम ।्
आबीडः आरितः िवचरािम इह बालवत ॥् ३॥
ौ एव िचया मुौ परम आनः आतुौ ।
यः िवमुधः जडः बालः यः गणुेः परं गतः ॥ ४॥
िचत कु्मारी त ु आानं वणृानान ग्हृम आ्गतान ।्
यं तान अ्हयामास ािप यातषे ु बषु ु ॥ ५॥
तषेम अ्वहाराथ शालीन र्हिस पािथ व ।
अवाः ूकोाः चबुः शाः नं महत ॥्
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६॥
सा तत ज्गुिुतं मा महती ोीिडता ततः ।
बभ एकैकशः शान ्ौ ौ पायोः अशषेयत ॥्
७॥
उभयोः अिप अभतू घ्ोषः िह अवाः  शयोः ।
तऽ अिप एकं िनरिभदत ए्कान न् अभवत ्िनः ॥ ८॥
अिशम इ्मं ताः उपदशेम अ्िरम ।
लोकान अ्नचुरन ए्तान ल्ोकतिविवया ॥ ९॥
वास े बनां कलहः भवते व्ाता  योः अिप ।
एकः एव चरते त्ात कु्माया ः इव कणः ॥ १०॥
मनः एकऽ सयंुात ि्जतासः िजत आसनः ।
वरैायाासयोगने िीयमाणम अ्तितः ॥ ११॥
यिन म्नः लपदं यत ए्तत ्

शनःै शनःै मुित कम रणेनू ।्
सने वृने रजः तमः च

िवधयू िनवा णम उ्पिैत अिननम ॥् १२॥
तत ए्वम आ्िन अविचः

न वदे िकित ब्िहः अरं वा ।
यथा इषकुारः नपृितं ोजम ्

इषौ गताा न ददश पा ॥ १३॥
एकचाय िनकेतः ात अ्ूमः गहुाशयः ।
अलमाणः आचारःै मिुनः एकः अभाषणः ॥ १४॥
गहृारः अितःखाय िवफलः च अीवुानः ।
सप ः परकृतं व ेँ म ूिवँय सखुम ए्धते ॥ १५॥
एको नारायणो दवेः पवू सृ ं मायया ।
सं कालकलया का इदमीरः ॥ १६॥
एक एवाितीयोऽभदूााधारोऽिखलाौयः ।
कालेनाानभुावने सां नीतास ु शिष ु ।
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सािदािदपएुषः ूधानपुषेरः ॥ १७॥
परावराणां परम आे कैवसितः ।
केवलानभुवानसोहो िनपािधकः ॥ १८॥
केवलाानभुावने मायां िऽगणुािकाम ।्
संोभयजृादौ तया सऽूमिरम ॥ १९॥
तामािगणुिं सजृ िवतोमखुम ।्
यिोतिमदं िवं यने ससंरत े पमुान ॥् २०॥
यथा ऊणनािभः दयात ऊ्णा स वतः ।
तया िव भयूां मसित एवं महेरः ॥ २१॥
यऽ यऽ मनः दहेी धारयते स्कलं िधया ।
हेात ्षेात भ्यात व्ा अिप याित तत त्त स्पताम ॥् २२॥
कीटः पशेृतं ायन कु्ां तने ूविेशतः ।
याित तत ्तां राजन प्वू पम अ्सजन ॥् २३॥
एवं गुः एतेः एष मे िशिता मितः ।
ाा उपिशितां बिुं ौणु ु म े वदतः ूभो ॥ २४॥
दहेः गुः मम िवरििववकेहतेःु

िबॅत ् सिनधनं सतत अुत अ्कम ।्
तािन अनने िवमशृािम यथा तथा अिप

पारम इ्ित अविसतः िवचरािम असः ॥ २५॥
जायाजाथ पशभुृगहृावगा न ्

पुाित यत ि्ूयिचकीष या िवतन ॥्
ाे सकृम अ्वधनः सः दहेः

सृा अ बीजम अ्वसीदित वृधमा  ॥ २६॥
िजा एकतः अममु अ्वकष ित किह तषा 

िशः अतः क ् उदरं ौवणं कुतित ।्
माणः अतः चपलक ्  च कमशिः

बः सपः इव गहेपितं नि ॥ २७॥
सृा परुािण िविवधािन अजया आशा
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वृान स्रीसपृपशूगदशंमान ।्
तःै तःै अतुदयः पुषं िवधाय

ॄावलोकिधषणं मदुमाप दवेः ॥ २८॥
ला सुलभम इ्दं बसवाे

मानुमथ दमिनमपीह धीरः ।
तणू यतते न पतते अ्नमुृःु यावत ्

िनःौयेसाय िवषयः ख सवतः ात ॥् २९॥
एवं सातवरैायः िवानलोक आिन ।
िवचरािम महीम ए्तां मुसः अनह ितः ॥ ३०॥
न िह एकात ग्रुोः ान ं सिुरं ात स्पुुलम ।्
ॄ एतत अ्ितीयं व ै गीयत े बधा ऋिषिभः ॥ ३१॥
ौीभगवानवुाच ।
इुा स यं िवूमामय गभीरधीः ।
वितो।आिथ तो राा ययौ ूीतो यथागतम ॥् ३२॥
अवधतूवचः ौुा पवूषां नः स पवू जः ।
सवसिविनम ुः समिचो बभवू ह ॥ ३३॥
(इित अवधतूगीतम ।्)
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे भगववसवंादे
नवमोऽायः ॥ ९॥
अथ दशमोऽायः ।
ौीभगवान उ्वाच ।
मया उिदतषे ु अविहतः धमष ु मदाौयः ।
वणा ौमकुल आचारम अ्कामाा समाचरते ॥् १॥
अीते िवशुाा दिेहनां िवषयानाम ।्
गणुषे ु तानने सवा रिवपय यम ॥् २॥
सु िवषयालोकः ायतः वा मनोरथः ।
नानामकात ि्वफलः तथा भदेादीः गणुःै ॥ ३॥
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िनवृं कम  सवेते ूवृं मरः जते ।्
िजासायां सवृः न अिियते क्म  चोदनाम ॥् ४॥
यमानभीं सवेते िनयमान म्रः िचत ।्
मदिभं गरु ्ं शाम उ्पासीत मदाकम ॥् ५॥
अमामरः दः िनम मः ढसौदः ।
असरः अथ िजासःु अनसयूौः अमोघवाक ् ॥ ६॥
जायापगहृऽेजनििवण आिदष ु ।
उदासीनः समं पँयन स्वष ु अथ म इ्व आनः ॥ ७॥
िवलणः लूसूात द्हेात आ्िेता क ् ।
यथािः दाणः दाात द्ाहकः अः ूकाशकः ॥ ८॥
िनरोध उि अणु बहृन न्ानां तृतान ग्णुान ।्
अः ूिवः आधः एवं दहेगणुान प्रः ॥ ९॥
यः असौ गणुःै िवरिचतः दहेः अयं पुष िह ।
ससंारः तत ि्नबः अयं प ुसंः िवात ि्छदानः ॥ १०॥
तात ि्जासया आानम आ्ं परम ।्
स िनरसते ए्तत व्बुिुं यथाबमम ॥् ११॥
आचाय ः अरिणः आः ात अ्वेािस उर अरिणः ।
तत स्ानं ूवचनं िवा सिः सखुावहः ॥ १२॥
वशैारदी सा अितिवशुबिुः

धनुोित मायां गणुससतूाम ।्
गणुान च् स यत आ्म ए्तत ्

यं च शाित असिमद ्यथा अिः ॥ १३॥
अथ एषां कम कतॄ णां भोॄणां सखुःखयोः ।
नानाम अ्थ िनं लोककालागम आनाम ॥् १४॥
मसे सव भावानां संा िह औिकी यथा ।
तत त्त आ्कृितभदेने जायत े िभते च धीः ॥ १५॥
एवम अ्िप अ सवषां दिेहनां दहेयोगतः ।
काल अवयवतः सि भावा जादयोः असकृत ॥् १६॥
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अऽ अिप कमणां कत ुः अातं च लते ।
भोुः च ःखसखुयोः कः अथ ः िववशं भजते ॥् १७॥
न दिेहनां सखुं िकित ि्वते िवषाम अ्िप ।
तथा च ःखं मढूानां वथृा अहरणं परम ॥् १८॥
यिद ूािं िवघातं च जानि सखुःखयोः ।
त े अिप अा न िवः योगं मृःु न ूभवते य्था ॥ १९॥
कः अथ ः सखुयित एनं कामः वा मृःु अिके ।
आघातं नीयमान विस एव न तिुदः ॥ २०॥
ौतुं च वत ्ं धा  असयूा अययःै ।
ब अराय कामात कृ्िषवत च् अिप िनलम ॥् २१॥
अरायःै अिवहतः यिद धम ः निुतः ।
तनेािप िनिज तं ानं यथा गित तत ौ्णु ु ॥ २२॥
इंा इह दवेताः यःै लकं याित यािकः ।
भुीत दवेवत त्ऽ भोगान ि्दान ि्नज अिज तान ॥् २३॥
पुय उपिचते श ुॅ े िवमानः उपगीयते ।
गवः िवहरे दवेीनां वषेधकृ ् ॥ २४॥
ीिभः कामगयानने िकिणीजालमािलना ।
बीडन न् वदे आपातं सरुाबीडषे ु िनवृ तः ॥ २५॥
तावत ्ू मोदत े ग यावत प्ुयं समाते ।
ीणपुयः पतित अवा क ् अिनन क्ालचािलतः ॥ २६॥
यिद अधमरतः सात अ्सतां वा अिजतिेयः ।
कामाा कृपणः ः णैः भतूिविहंसकः ॥ २७॥
पशनू अ्िविधना आल ूतेभतूगणान य्जन ।्
नरकान अ्वशः जःु गा याित उणं तमः ॥ २८॥
कमा िण ःख उदका िण कुव न द्हेने तःै पनुः ।
दहेम आ्भजते तऽ िकं सखुं म धिम णः ॥ २९॥
लोकानां लोक पालानां मयं कजीिवनाम ।्
ॄणः अिप भयं मः िपराधपर आयषुः ॥ ३०॥
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गणुाः सजृि कमा िण गणुः अनसुजृत े गणुान ।्
जीवः त ु गणुसयंुः भेु कम फलािन असौ ॥ ३१॥
यावत ्ात ग्णुवषैं तावत न्ानाम आ्नः ।
नानाम आ्नः यावत प्ारतं तदा एव िह ॥ ३२॥
यावत अ् अतं तावत ई्रतः भयम ।्
यः एतत स्मपुासीरन त् े मुि शचुािप ताः ॥ ३३॥
कालः आा आगमः लोकः भावः धम ः एव च ।
इित मां बधा ूाः गणुितकरे सित ॥ ३४॥
उवः उवाच ।
गणुषे ु वत मानः अिप दहेजषे ु अनपावतृाः ।
गणुःै न बते दहेी बते वा कथं िवभो ॥ ३५॥
कथं वतत िवहरते कै्ः वा ायते लणःै ।
िकं भुीत उत िवसजृते श्यीत आसीत याित वा ॥ ३६॥
एतत अ्तु मे ॄिूह ूं ूिवदां वर ।
िनमुः िनबः एकः एव इित मे ॅमः ॥ ३७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे भगववसवंादे
दशमोऽायः ॥ १०॥
अथ एकादशोऽायः ।
ौीभगवान उ्वाच ।
बः मुः इित ाा गणुतः मे न वतुः ।
गणु मायामलूात न् मे मोः न बनम ॥् १॥
शोकमोहौ सखुं ःखं दहेापिः च मायया ।
ः यथा आनः ाितः ससंिृतः न त ु वावी ॥ २॥
िवा अिवे मम तनू िवि उव शरीिरणाम ।्
मोबकरी आे मायया मे िविनिम त े ॥ ३॥
एक एव मम अशं जीव एव महामत े ।
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बः अ अिवया अनािदः िवया च तथा इतरः ॥ ४॥
अथ ब मु वलैयं वदािम त े ।
िवधिम णोः तात ितयोः एकधिम िण ॥ ५॥
सपुण एतौ सशौ सखायौ

यया एतौ कृतनीडौ च वृ े ।
एकः तयोः खादित िपलाम ्

अः िनरः अिप बलेन भयूान ॥् ६॥
आानम अ्ं च सः वदे िवान ्

अिपलादः न त ु िपलादः ।
यः अिवया यकु ् स त ु िनबः

िवामयः यः स त ु िनमुः ॥ ७॥
दहेः अिप न दहेः िवान ्ात य्था उितः ।
अदहेः अिप दहेः कुमितः क ् यथा ॥ ८॥
इियःै इियाथष ु गणुःै अिप गणुषे ु च ।
गृमाणषे ु अहया त न् िवान य्ः त ु अिविबयः ॥ ९॥
दवैाधीन े शरीरे अिन ग्णुभाने कमणा ।
वत मानः अबधुः तऽ कता  अि इित िनबते ॥ १०॥
एवं िवरः शयनः आसनाटनमन े ।
दशनशनयाणभोजनौवणािदष ु ॥ ११॥
न तथा बते िवान त्ऽ तऽ आदयन ग्णुान ।्
ूकृितः अिप अससंः यथा खं सिवता अिनलः ॥ १२॥
वशैारेया असिशतया िछसशंयः ।
ूितबुः इव ात न्ानाात ि्विनवत त े ॥ १३॥
य ःु वीतसाः ूाणिेयमनोिधयाम ।्
वृयः सः िविनम ुः दहेः अिप िह तत ग्णुःै ॥ १४॥
य आा िहंते िहंःै यने िकित य्या ।
अत े वा िचत त्ऽ न ितिबयते बधुः ॥ १५॥
न वुीत न िनते कुव तः साध ु असाध ु वा ।
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वदतः गणुदोषाां विज तः समक ् मिुनः ॥ १६॥
न कुया त न् वदते ि्कित न् ायते स्ाध ु असाध ु वा ।
आारामः अनया वृा िवचरते ज्डवत म्िुनः ॥ १७॥
शॄिण िनातः न िनायात प्रे यिद ।
ौमः त ौमफलः िह अधनेमु इ्व रतः ॥ १८॥
गां धदोहाम अ्सत च भाया म ्

दहंे पराधीनम अ्सजां च ।
िवं त ु अतीथकृतम अ् वाचम ्

हीनां मया रित ःखःखी ॥ १९॥
यां न मे पावनम अ् कम

िितउवूाण िनरोधनम अ् ।
लीलावतारईितज वा ात ्

बां िगरं तां िबभयृात न् धीरः ॥ २०॥
एवं िजासया अपो नानाॅमम आ्िन ।
उपारमते िवरजं मनः मिय अ सव ग े ॥ २१॥
यिद अनीशः धारियत ुं मनः ॄिण िनलम ।्
मिय सवा िण कमा िण िनरपेः समाचर ॥ २२॥
ौाः मे कथाः श ृवन स्भुिा लोकपावनीः ।
गायन अ्नुरन क्म  ज च अिभनयन म्ुः ॥ २३॥
मदथ धम कामाथा न आ्चरन म्दपाौयः ।
लभते िनलां भिं मिय उव सनातन े ॥ २४॥
सलया भा मिय मां सः उपािसता ।
सः व ै म े दिश तं सिः असा िवते पदम ॥् २५॥
उव उवाच ।
साधःु तव उमोक मतः कीिवधः ूभो ।
भिः िय उपयुते कीशी सिः आता ॥ २६॥
एतत म् े पुषा लोका जगत ्ू भो ।
ूणताय अनरुाय ूपाय च कताम ॥् २७॥

44 sanskritdocuments.org



उवगीता

ं ॄ परमं ोम पुषः ूकृतःे परः ।
अवतीण ः अिस भगवन ्ेाउपापथृक ् वपःु ॥ २८॥
ौीभगवान उ्वाच ।
कृपाः अकृतिोहः ितितःु सव दिेहनाम ।्
ससारः अनवाा समः सवपकारकः ॥ २९॥
कामःै अहतधीः दाः मृः शिुचः अिकनः ।
अनीहः िमतभकु ् शाः िरः मत श्रणः मिुनः ॥ ३०॥
अूमः गभीराा धिृतमाितषणुः ।
अमानी मानदः कः मऽैः कािणकः किवः ॥ ३१॥
आाय एवं गणुान द्ोषायािदान अ्िप कान ।्
धमा न स् यः सवा न म्ां भजते सः समः ॥ ३२॥
ाा अाा अथ ये व ै मां यावान य्ः च अि
याशः ।
भजि अनभावने त े म े भतमाः मताः ॥ ३३॥
मिमजनदशनशनाच नम ।्
पिरचया  िुतः ूगणुकम  अनकुीत नम ॥् ३४॥
मथाौवणे ौा मत अ्नुानम उ्व ।
सवलाभ उपहरणं दाने आिनवदेनम ॥् ३५॥
मकमकथनं मम पवा नमुोदनम ।्
गीतताडववािदऽगोीिभः महृ उवः ॥ ३६॥
याऽा बिलिवधान ं च सववािष कपव स ु ।
विैदकी तािकी दीा मदीयोतधारणम ॥् ३७॥
मम अचा ापन े ौा तः सहं च उमः ।
उान उपवनाबीडपरुमिरकमिण ॥ ३८॥
समंाज न उपलेपाां सकेमडलवत नःै ।
गहृशौुषूणं मं दासवदमायया ॥ ३९॥
अमािनम अ्दिं कृत अपिरकीत नम ।्
अिप दीपावलोकं मे न उपयुात ि्नविेदतम ॥् ४०॥
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यत य्त इ्तमं लोके यत च् अितिूयम आ्नः ।
तत त्त ि्नवदेयते म्ं तत आ्नाय कते ॥ ४१॥
सयू ः अिः ॄाणः गावः वैवः खं मत ज्लम ।्
भःू आा सवभतूािन भि पजूापदािन मे ॥ ४२॥
सयू त ु िवया ऽा हिवषाौ यजते माम ।्
आितने त ु िवूाः गो यवसािदना ॥ ४३॥
वैवे बसुृा िद खे ानिनया ।
वायौ मुिधया तोय े िःै तोयपरुृतःै ॥ ४४॥
िडले मदयःै भोगःै आानम आ्िन ।
ऽें सव भतूषे ु समने यजते माम ॥् ४५॥
िधषे ु एष ु इित मिूपं शचबगदाजुःै ।
यंु चतभु ुजं शां ायन अ्चत स्मािहतः ॥ ४६॥
इापतून माम ए्वं यः यजते समािहतः ।
लभते मिय सिं मिृतः साधसुवेया ॥ ४७॥
ूायणे भियोगने सेन िवना उव ।
न उपायः िवते सङ् ूायणं िह सताम अ्हम ॥् ४८॥
अथ एतत प्रमं गु ं ौुवतः यनन ।
सगुोम अ्िप वािम ं म े भृः सुत स्खा ॥ ४९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
एकादशपजूािवधानयोगो नाम एकादशोऽायः ॥ ११॥
अथ ादशोऽायः ।
ौीभगवान उ्वाच ।
न रोधयित मां योगः न ां धम ः एव च ।
न ाायः तपः ागः न इापतू न दिणा ॥ १॥
ोतािन यः छािंस तीथा िन िनयमाः यमाः ।
यथा अवे सः सवस अपहः िह माम ॥् २॥
सेन िह दतैयेा यातधुानः मगृाः खगाः ।
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गव अरसः नागाः िसाः चारणगुकाः ॥ ३॥
िवाधराः मनुषे ु व ैँ याः शिूाः ियः अजाः ।
रजः तमः ूकृतयः तिन त्िन य्गु े अनघ ॥ ४॥
बहवः मदं ूााः ाकायाधवादयः ।
वषृपवा  बिलः वाणः मयः च अथ िवभीषणः ॥ ५॥
समुीवः हनमुान ऋ्ः गजः गीृः विणथः ।
ाधः कुा ोजे गोः यपः तथा अपरे ॥ ६॥
ते न अिधतौिुतगणाः न उपािसतमहमाः ।
अोताततपसः मात म्ाम उ्पागताः ॥ ७॥
केवलेन िह भावने गोः गावः नगाः मगृाः ।
य े अे मढूिधयः नागाः िसाः माम ई्यःु असा ॥ ८॥
यं न योगने साने दानोततपः अरःै ।
ााः ाायसंासःै ूायुात य्वान अ्िप ॥ ९॥
रामणे साध मथरुां ूणीत े

ाफिना मिय अनरुिचाः ।
िवगाढभावने न मे िवयोग

तीोाधयः अं दशःु सखुाय ॥ १०॥
ताः ताः पाः ूेतमने नीताः

मया एव वृावनगोचरणे ।
णाध वत त्ाः पनुर तासां

हीना माया कसमा बभवूःु ॥ ११॥
ताः न अिवदन म्िय अनषुब

िधयः माानम अ्दः तथा इदम ।्
यथा समाधौ मनुयः अितोय े

नः ूिवाः इव नामप े ॥ १२॥
मामा रमणं जारम अ्पिवदः अबलाः ।
ॄ मां परमं ूापःु सात श्तसहॐशः ॥ १३॥
तात ्म उ्व उृ चोदनां ूितचोदनाम ।्
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ूवृं च िनवृं च ौोतं ौतुम ए्व च ॥ १४॥
माम ए्कम ए्व शरणम आ्ानं सव दिेहनाम ।्
यािह सवा भावने मया ाः िह अकुतोभयः ॥ १५॥
उवः उवाच ।
सशंयः ौुवतः वाचं तव योगेर ईर ।
न िनवत तः आः यने ॅाित मे मनः ॥ १६॥
ौीभगवान उ्वाच ।
सः एष जीवः िववरूसिूतः

ूाणने घोषणे गहुां ूिवः ।
मनोमयं सूम उ्पे पं

माऽा रः वण ः इित िवः ॥ १७॥
यथा अनलः खे अिनलबःु ऊा

बलेन दायिधममानः ।
अणःु ूजातः हिवषा सिमते

तथा एव मे िः इयं िह वाणी ॥ १८॥
एवं गिदः कम गितः िवसग ः

याणः रसः क ् शः ौिुतः च ।
सिवानम अ्थ अिभमानः

सऽूं रजः सतमोिवकारः ॥ १९॥
अयं िह जीवः िऽवतृ अ्योिनः

अः एकः वयसा सः आः ।
िविशिः बधा एव भाित

बीजािन योिन ं ूितप यत ॥् २०॥
यिन इ्दं ूोतम अ्शषेम ओ्तं

पटः यथा तिुवतानसंः ।
यः एष ससंारतः परुाणः

कमा कः पुफले ूसतू े ॥ २१॥
े अ बीजे शतमलूः िऽनालः

पः परसूसिूतः ।
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दश एकशाखः िसपुण नीडः
िऽवलः िफलः अक ूिवः ॥ २२॥

अदि च एकं फलम अ् गीृा
मामचेराः एकम अ्रयवासाः ।

हंसाः यः एकं बपम इ्ःै
मायामयं वदे सः वदे वदेम ॥् २३॥

एवं गु उपासनया एकभा
िवाकुठारणे िशतने धीरः ।

िववृ जीवाशयम अ्ूमः
स च आानम अ्थ ज अम ॥् २४॥

इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
ादशोऽायः ॥ १२॥
अथ ऽयोदशोऽायः ।
ौीभगवान उ्वाच ।
सं रजः तमः इित गणुाः बुःे न च आनः ।
सने अतमौ हात स्ं सने च एव िह ॥ १॥
सात ध्म ः भवते व्ृात प् ुसंः मिलणः ।
सािक उपासया सं ततः धम ः ूवत त े ॥ २॥
धमः रजः तमः हात स्विृः अनुमः ।
आशु नँयित तत म्लूः िह अधमः उभये हत े ॥ ३॥
आगमः अपः ूजा दशेः कालः कम च ज च ।
ानं मः अथ संारः दश एते गणुहतेवः ॥ ४॥
तत त्त स्ािकम ए्व एषां यत य्त व्ृाः ूचते ।
िनि तामसं तत त्त र्ाजसं तत उ्पिेतम ॥् ५॥
सािकािन एव सवेते पमुान स्िववृय े ।
ततः धम ः ततः ान ं यावत ्िृतः अपोहनम ॥् ६॥
वणेसुष जः विः दा शाित तत व्नम ।्
एवं गणुयजः दहेः शाित तत ि्बयः ॥ ७॥
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उवः उवाच ।
िवदि मा ः ूायणे िवषयान प्दम आ्पदाम ।्
तथा अिप भुत े कृ तत क्थं  खर अजावत ॥् ८॥
ौीभगवान उ्वाच ।
अहम इ्ित अथाबिुः ूम यथा िद ।
उप ित रजः घोरं ततः वकैािरकं मनः ॥ ९॥
रजोयु मनसः सः सिवककः ।
ततः कामः गणुानात ्ःसहः ात ि्ह म तःे ॥ १०॥
करोित कामवशगः कमा िण अिविजतिेयः ।
ःखोदका िण सँयन र्जोवगेिवमोिहतः ॥ ११।
रजः तमोां यत अ्िप िवान ि्विधीः पनुः ।
अतितः मनः युन द्ोषिः न सते ॥ १२॥
अूमः अनयुुीतः मनः मिय अप यन श्नःै ।
अिनिव णः यथाकालं िजतासः िजतासनः ॥ १३॥
एतावान य्ोगः आिदः मत ि्शःै सनक आिदिभः ।
सवतः मनः आकृ मा आवेँ यत े यथा ॥ १४॥
उवः उवाच ।
यदा ं सनक आिदः यने पणे केशव ।
योगम आ्िदवान ए्तत ्पम इ्ािम विेदतमु ॥् १५॥
ौीभगवान उ्वाच ।
पऽुाः िहरयगभ  मानसाः सनक आदयः ।
पूः िपतरं सूां योग ऐकािक गितम ॥्
१६॥
सनक आदयः ऊचःु ।
गणुषे ु आिवशते चतेः गणुाः चतेिस च ूभो ।
कथम अ्ोसागः ममुुोः अितिततीषः ॥ १७॥
ौीभगवान उ्वाच ।
एवं पृः महादवेः यःू भतूभावनः ।
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ायमानः ूबीजं न अपत कमधीः ॥ १८॥
सः माम अ्िचयत द्वेः ूपारिततीष या ।
त अहं हंसपणे सकाशम अ्गमं तदा ॥ १९॥
ा माम त् उपो कृा पाद अिभवनम ।्
ॄाणम अ्मतः कृा पूः कः भवान इ्ित ॥ २०॥
इित अहं मिुनिभः पृः तिजासिुभः तदा ।
यत अ्वोचम अ्हं तेः तत उ्व िनबोध मे ॥ २१॥
वनुः यिद अनानाम आ्नः ूः ईशः ।
कथं घटेत वः िवूाः वुः वा मे कः आौयः ॥ २२॥
पाकेष ु भतूषे ु समानषे ु च वतुः ।
कः भवान इ्ित वः ूः वाचारः िह अनथ कः ॥ २३॥
मनसा वचसा ा गृत े अःै अिप इियःै ।
अहम ए्व न मः अत इ्ित बुम अ्सा ॥ २४॥
गणुषे ु आिवशते चतेः गणुाः चतेिस च ूजाः ।
जीव दहेः उभयं गणुाः चतेः मत आ्नः ॥ २५॥
गणुषे ु च आिवशत ि्चम अ्भीं गणुसवेया ।
गणुाः च िचूभवाः मत ्पः उभयं जते ॥् २६॥
जामत ्ः सषुु ं च गणुतः बिुवृयः ।
तासां िवलणः जीवः सािने िविनितः ॥ २७॥
यः िह ससंिृतबः अयम आ्नः गणुविृदः ।
मिय तयु ितः जात ्ागः तत ग्णुचतेसाम ॥् २८॥
अहारकृतं बम आ्नः अथ िवपय यम ।्
िवान ि्निव  ससंारिचां तयु ितः जते ॥् २९॥
यावत न्ानाथ धीः प ुसंः न िनवतत यिुिभः ।
जागित  अिप पन अ्ः े जागरणं यथा ॥ ३०॥
असात आ्नः अषेां भावानां तत कृ्ता िभदा ।
गतयः हतेवः च अ मषृा शः यथा ॥ ३१॥
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यो जागरे बिहः अनुणधिम णः अथा न ्
भेु समकरणःै िद तत स्ान ।्

े सषुुः उपसहंरत े सः एकः
िृत अयात ि्ऽगणुविृक ् इिय ईशः ॥ ३२॥

एवं िवमृँ य गणुतः मनसः वा
मत म्ायया मिय कृता इित िनिताथा ः ।

सिंछ हाद म अ्नमुान उ्िती
ानािसना भजतः मा अिखलसशंयािधम ॥् ३३॥

ईते िवॅमम इ्दं मनसः िवलासम ्
ं िवनम अ्ितलोलम अ्लातचबम ।्

िवानम ए्कम उ्धा इव िवभाित माया
ः िऽधा गणुिवसग कृतः िवकः ॥ ३४॥

िं ततः ूितिनव  िनवृतृः
तू भवते ि्नजसखु अनभुवः िनरीहः ।

सँयते  च यिद इदम अ्वबुुा
ं ॅमाय न भवते ्िृतः आिनपातात ॥् ३५॥

दहंे च नरम अ्वितम उ्ितं वा
िसः न पँयित यतः अगमपम ।्

दवैात अ्पतेम उ्त दवैशात उ्पतेम ्
वासः यथा पिरकृतं मिदरामदाः ॥ ३६॥

दहेः अिप दवैवशगः ख कम यावत ्
ारकं ूितसमीतः एव सासःु ।

तं अूपम अ्िधढसमािधयोगः
ां पनुः न भजते ूितबुवःु ॥ ३७॥

मया एतत उ्ं वः िवूाः गुं यत स्ायोगयोः ।
जानीतम आ्गतं यं युत ध्म िववया ॥ ३८॥
अहं योग सा सत तजेसः ।
परायणं िजौेाः िौयः कीतः दम च ॥ ३९॥
मां भजि गणुाः सव िनग ुणं िनरपेकम ।्
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सुदं िूयम आ्ानं सा अस आदयः गणुाः ॥ ४०॥
इित मे िछसहेाः मनुयः सनक आदयः ।
सभाजिया परया भा अगणृत संवःै ॥ ४१॥
तःै अहं पिूजतः सक् संतुः परम ऋिषिभः ।
ूयेाय कं धाम पँयतः परमिेनः ॥ ४२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
हंसगीतािनपणं नाम ऽयोदशोऽायः ॥ १३॥
अथ चतदु शोऽायः ।
उवः उवाच ।
वदि कृ ौयेािंस बिन ॄवािदनः ।
तषेां िवकूाधाम उ्त अहो एकमुता ॥ १॥
भवत उ्दातः ािमन भ्ियोगः अनपिेतः ।
िनर सवतः सं यने िय आिवशते म्नः ॥ २॥
ौीभगवान उ्वाच ।
कालेन ना ूलये वाणीयं वदेसिता ।
मया आदौ ॄणे ूोा धम ः यां मदाकः ॥ ३॥
तने ूोा च पऽुाय मनवे पवू जाय सा ।
ततः भगृ ु आदयः अगृन स्ॄमहष यः ॥ ४॥
तेः िपतृः तत प्ऽुाः दवेदानवगुकाः ।
मनुाः िसगवा ः सिवाधरचारणाः ॥ ५॥
िकवेाः िकराः नागाः रः िकुष आदयः ।
बः तषेां ूकृतयः रजःसतमोभवुः ॥ ६॥
यािभः भतूािन िभे भतूानां मतयः तथा ।
यथाूकृित सवषां िचऽाः वाचः ॐवि िह ॥ ७॥
एवं ूकृितविैचात ि्भे मतयः नणृाम ।्
पारयण केषाित प्ाखडमतयः अपरे ॥ ८॥
मायामोिहतिधयः पुषाः पुषष भ ।
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ौयेः वदि अनकेां यथाकम  यथािच ॥ ९॥
धमम ए्के यशः च अे कामं सं दमं शमम ।्
अे वदि ाथ वा ऐय ागभोजनम ।्
केिचत य्तपोदान ं ोतािन िनयम अमान ॥् १०॥
आिद अवः एव एषां लोकाः कम िविनिम ताः ।
ःख उदका ः तमोिनाः िु आनाः शचु अिप ताः ॥
११॥
मिय अिप त मनः स िनरपे सवतः ।
मया आना सखुं यत त्त कु्तः ात ि्वषय आनाम ॥्
१२॥
अिकन दा शा समचतेसः ।
मया सुमनसः सवा ः सखुमयाः िदशः ॥ १३॥
न पारमें न महेिधम ्

न साव भौमं न रसािधपम ।्
न योगिसीः अपनुभ वं वा

मिय अिप त आा इित मत ि्वना अत ॥् १४॥
न तथा मे िूयतमः आयोिनः न शरः ।
न च सष णः न ौीः न एव आा च यथा भवान ॥् १५॥
िनरपें मिुन ं शातं िनवरं समदशनम ।्
अनोुजािम अहं िनं पयूयेिेत अिरणेिुभः ॥ १६॥
िनिना मिय अनरुचतेसः

शााः महाः अिखलजीववलाः ।
कामःै अनालिधयः जषुि यत ्

तत न्रैपें न िवः सखुं मम ॥ १७॥
बामानः अिप मः िवषयःै अिजतिेयः ।
ूायः ूगया भा िवषयःै न अिभभयूत े ॥ १८॥
यथा अिः ससुमृ अिच ः करोित एधािंस भसात ।्
तथा मिषया भिः उव एनािंस कृशः ॥ १९॥
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न साधयित मां योगः न सां धम ः उव ।
न ाायः तपः ागः यथा भिः मम ऊिज ता ॥ २०॥
भा अहम ए्कया माः ौया आा िूयः सताम ।्
भिः पनुाित मिा पाकान अ्िप सभंवात ॥् २१॥
धमः सदया उपतेः िवा वा तपसािता ।
मापतेम आ्ानं न सक् ूपनुाित िह ॥ २२॥
कथं िवना रोमहष िवता चतेसा िवना ।
िवनान अौकुलया शुते भ्ा िवनाशयः ॥ २३॥
वाक ् गदा िवते य िचम ्

दित अभीं हसित िचत च् ।
िवलः उायित नृत े च

मियुः भवुन ं पनुाित ॥ २४॥
यथा अिना हमे मलं जहाित

ातं पनुः ं भजते च पम ।्
आा च कमा नशुयं िवधयू

मियोगने भजित अथः माम ॥् २५॥
यथा यथा आा पिरमृते असौ

मुयगाथाौवण अिभधानःै ।
तथा तथा पँयित वु सूम ्

चःु यथा एव अनसयुम ॥् २६॥
िवषयान ्ायतः िचं िवषयषे ु िवषते ।
माम अ्नुरतः िचं मिय एव ूिवलीयते ॥ २७॥
तात अ्सत अ्िभानं यथा मनोरथम ।्
िहा मिय समाध मनः मावभािवतम ॥् २८॥
ीणां ीसिनां सं ा रतः आवान ।्
मे े िविवः आसीनः िचयते म्ाम अ्तितः ॥ २९॥
न तथा अ भवते े्शः बः च अूसतः ।
योिषत स्ात य्था प ुसंः यथा तत स्िसतः ॥ ३०॥
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उवः उवाच ।
यथा ाम अ्रिवा याशं वा यदाकम ।्
ायते म्मुुःु एतत म् े ान ं म े वुम अ्हिस ॥ ३१॥
ौीभगवान उ्वाच ।
समः आसनः आसीनः समकायः यथासखुम ।्
हौ उः आधाय नासामकृत ईणः ॥ ३२॥
ूाण शोधयते म्ाग परूकुकरचेकैः ।
िवपय यणे अिप शनःै असते ि्निज तिेयः ॥ ३३॥
िद अिविम ओ्ारं घटानादं िबसोण वत ।्
ूाणने उदीय  तऽ अथ पनुः सवंशेयते ्रम ॥् ३४॥
एवं ूणवसयंंु ूाणम ए्व समसते ।्
दशकृः िऽषवणं मासात अ्वा क ् िजत अिनलः ॥३५॥
ुडरीकम अ्म ऊ्नालम अ्धोमखुम ।्
ाा ऊमखुम उ्ििम अ्पऽं सकिण कम ॥् ३६॥
किण कायां सते स्यू सोमाीन उ्रोरम ।्
विमे रते ्पं मम एतत ्ानमलम ॥् ३७॥
समं ूशां समुखुं दीघ चाचतभु ुजम ।्
सचुासुरमीवं सकुपोलं शिुचितम ॥् ३८॥
समान कण  िव ुरन म्कर कुडलम ।्
हमे अरं घनँयामं ौीव ौीिनकेतनम ॥् ३९॥
श चब गदा प वनमाला िवभिूषतम ।्
नपूरुःै िवलसत प्ादं कौभु ूभया यतुम ॥् ४०॥
मुत ि्करीट कटक किटसऽू अद अयतुम ।्
सवा  सुरं ं ूसाद समुखु ईणम ॥् ४१॥
सकुुमारम अ्िभायते स्वा ेष ु मनः दधत ।्
इियािण इियेः मनसा आकृ तत म्नः ।
बुा सारिथना धीरः ूणयते म्िय सवतः ॥ ४२॥
तत स्व  ापकं िचम आ्कृ एकऽ धारयते ।्
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न अािन िचयते भ्यूः सिुतं भावयते म्खुम ॥् ४३॥
तऽ लपदं िचम आ्कृ ोि धारयते ।्
तत च् ा मदारोहः न िकित अ्िप िचयते ॥् ४४॥
एवं समािहतमितः माम ए्व आानम आ्िन ।
िवच े मिय सवा त ्ोितः ोितिष सयंतुम ॥् ४५॥
ानने इं सतुीोणे युतः योिगनः मनः ।
सयंाित आशु िनवा णं ि ान िबया ॅमः ॥ ४६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
भिरहावधारणयोगो नाम चतदु शोऽायः ॥ १४॥
अथ पदशोऽायः ।
ौीभगवान उ्वाच ।
िजतिेय यु िजतास योिगनः
मिय धारयतः चतेः उपिति िसयः ॥ १॥
उवः उवाच ।
कया धारणया काित क्थिंत ि्सिः अतु ।
कित वा िसयः ॄिूह योिगनां िसिदः भवान ॥् २॥
ौीभगवान उ्वाच ।
िसयः अादश ूोा धारणायोगपारगःै ।
तासाम अ्ौ मत ्ू धानाः दशः एव गणुहतेवः ॥ ३॥
अिणमा मिहमा मतूः लिघमा ूािः इियःै ।
ूाकां ौतुषे ु शिूरेणम ई्िशता ॥ ४॥
गणुषे ु असः विशता यत क्ामः तत अ्वित ।
एताः मे िसयः सौ अौ उिकाः मताः ॥ ५॥
अनिूम मं दहेे अिन ्रौवणदशनम ।्
मनोजवः कामपं परकायूवशेनम ॥् ६॥
मृःु दवेानां सहबीडानदुश नम ।्
यथाससिंसिः आाूितहता गितः ॥ ७॥
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िऽकालम अ्ं परिचािद अिभता ।
अि अक अु िवष आदीनां ूितः अपराजयः ॥ ८॥
एताः च उशेतः ूोा योगधारणिसयः ।
यया धारणया या ात य्था वा ात ि्नबोध मे ॥ ९॥
भतूसू आिन मिय ताऽं धारयते म्नः ।
अिणमानम अ्वाोित ताऽ उपासकः मम ॥ १०॥
महित आन म्िय परे यथासंं मनः दधत ।्
मिहमानम अ्वाोित भतूानां च पथृक ् पथृक ् ॥ ११॥
परमाणमुय े िचं भतूानां मिय रयन ।्
कालसूातां योगी लिघमानम अ्वायुात ॥् १२॥
धारयन म्िय अहंते मनः वकैािरके अिखलम ।्
सवियाणाम आ्ं ूािं ूाोित मनाः ॥ १३॥
महित आिन यः सऽू े धारयते म्िय मानसम ।्
ूाकां पारमें म े िवते अजनः ॥ १४॥
िवौ िध ईरे िचं धारयते क्ालिवमहे ।
सः ईिशम अ्वाोित ऽेऽेचोदनाम ॥् १५॥
नारायणे तरुीयाे भगवत श्शिते ।
मनः मिय आदधत य्ोगी मत ध्मा ः विहताम इ्यात ॥् १६॥
िनग ुण े ॄिण मिय धारयन ि्वशदं मनः ।
परमानम आ्ोित यऽ कामः अवसीयते ॥ १७॥
तेदीपपतौ िचं शुे धम मय े मिय ।
धारयन ्तेतां याित षडूिम रिहतः नरः ॥ १८॥
मिय आकाश आिन ूाणे मनसा घोषम उ्हन ।्
तऽ उपला भतूानां हंसः वाचः ौणुोित असौ ॥ १९॥
चःु िर सयंो ारम अ्िप चिुष ।
मां तऽ मनसा ायन ि्वं पँयित सूक ् ॥ २०॥
मनः मिय ससुयंो दहंे तदन ु वायनुा ।
मारण अनभुावने तऽ आा यऽ व ै मनः ॥ २१॥
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यदा मनः उपादाय यत य्त ्पं बभुषूित ।
तत त्त भ्वते म्नोपं मोगबलम आ्ौयः ॥ २२॥
परकायं िवशन ि्सः आानं तऽ भावयते ।्
िपडं िहा िवशते ्ू ाणः वायभुतूः षडिवत ॥् २३॥
पाा आपी गदुं ूाणं त उ्रः कठ मधू स ु ।
आरो ॄरणे ॄ नीा उजृते त्नमु ॥् २४॥
िवहिरन स्रुाबीडे मं सं िवभावयते ।्
िवमानने उपिति सवृीः सरुियः ॥ २५॥
यथा सयते ब्ुा यदा वा मरः पमुान ।्
मिय से मनः युन त्था तत स्मपुातु े ॥ २६॥
यः व ै मावम आ्पः ईिशतःु विशतःु पमुान ।्
कुतित न् िवहते त च आा यथा मम ॥ २७॥
मा शुस योिगनः धारणािवदः ।
त ऽकैािलकी बिुः ज मृ ु उपबृिंहता ॥ २८॥
अि आिदिभः न हते मनुःे योगम अ्यं वपःु ।
मोगौािच यादसाम उ्दकं यथा ॥ २९॥
मिभिूतः अिभायन ौ्ीव अिबभिूषताः ।
जातपऽजनःै सः भवते अ्परािजतः ॥ ३०॥
उपासक माम ए्वं योगधारणया मनुःे ।
िसयः पवू किथताः उपिति अशषेतः ॥ ३१॥
िजतिेय दा िजतास आनः मनुःे ।
मारणां धारयतः का सा िसिः सुलभा ॥ ३२॥
अरायान व्दि एताः युतः योगम उ्मम ।्
मया समान कालपेणहतेवः ॥ ३३॥
ज ओषिध तपो मःै यावतीः इह िसयः ।
योगने आोित ताः सवा ः न अःै योगगितं ोजते ॥् ३४॥
सवा साम अ्िप िसीनां हतेःु पितः अहं ूभःु ।
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अहं योग सा धम ॄवािदनाम ॥् ३५॥
अहम आ्ा अरः बाः अनावतृः सव दिेहनाम ।्
यथा भतूािन भतूषे ु बिहः अः यं तथा ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
िसिनपणयोगो नाम पदशोऽायः ॥ १५॥
अथ षोडशोऽायः ।
उवः उवाच ।
ं ॄ परमं साात अ्नािद अनम अ्पावतृम ।्
सवषाम अ्िप भावानां ऽाणिित अय उवः ॥ १॥
उावचषे ु भतूषे ु यम अ्कृत आिभः ।
उपासते ां भगवन य्ाथातने ॄाणाः ॥ २॥
यषे ु यषे ु च भावषे ु भा ां परमष यः ।
उपासीनाः ूपे सिंसिं तत व्द मे ॥ ३॥
गढूः चरिस भतूाा भतूानां भतूभावन ।
न ां पँयि भतूािन पँयं मोिहतािन त े ॥ ४॥
याः काः च भमूौ िदिव व ै रसायाम ्

िवभतूयः िद ु महािवभतू े ।
ताः मम आ्ािह अनभुािवताः त े

नमािम त े तीथ  पद अिपम ॥् ५॥
ौीभगवान उ्वाच ।
एवम ए्तत अ्हं पृः ूं ूिवदां वर ।
ययुुनुा िवनशन े सपःै अज ुनने व ै ॥ ६॥
ाा ाितवधं ग म अ्धम राहतेकुम ।्
ततः िनवृः हा अहं हतः अयम इ्ित लौिककः ॥ ७॥
सः तदा पुषायः युा मे ूितबोिधतः ।
अभाषत माम ए्वं यथा ं रणमधू िन ॥ ८॥
अहम आ्ा उव आमीषां भतूानां सुत ई्रः ।
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अहं सवा िण भतूािन तषेां िित उव अयः ॥ ९॥
अहं गितः गितमतां कालः कलयताम अ्हम ।्
गणुानां च अिप अहं सां गिुणा उिकः गणुः ॥ १०॥
गिुणनाम अ्िप अहं सऽूं महतां च महान अ्हम ।्
सूाणाम अ्िप अहं जीवः ज यानाम अ्हं मनः ॥ ११॥
िहरयगभ ः वदेानां माणां ूणवः िऽवतृ ।्
अराणाम अ्कारः अि पदािन छसाम अ्हम ॥् १२॥
इः अहं सवदवेानां वसनूामि हवाट ्।
आिदानाम अ्हं िवू िाणां नीललोिहतः ॥ १३॥
ॄषणां भगृःु अहं राजषणाम अ्हं मनःु ।
दवेिष णां नारदः अहं हिवधा िन अि धनेषु ु ॥ १४॥
िसेराणां किपलः सपुण ः अहं पतिऽणाम ।्
ूजापतीनां दः अहं िपतणॄाम अ्हम अ्य मा ॥ १५॥
मां िवि उव दैानां ूादम अ्सरुेरम ।्
सोमं नऽ ओषधीनां धनशें यरसाम ॥् १६॥
ऐरावतं गजेाणां यादसां वणं ूभमु ।्
तपतां मुतां सयू मनुाणां च भपूितम ॥् १७॥
उःैौवाः तरुाणां धातनूाम अ्ि कानम ।्
यमः सयंमतां च अहं सपा णाम अ्ि वासिुकः ॥ १८॥
नागेाणां अनः अहं मगृेः श ृिदिंणाम ।्
आौमाणाम अ्हं तयु ः वणा नां ूथमः अनघ ॥ १९॥
तीथा नां ॐोतसां गा समिुः सरसाम अ्हम ।्
आयधुानां धनःु अहं िऽपरुः धनुताम ॥् २०॥
िधानाम अ्ि अहं मेः गहनानां िहमालयः ।
वनतीनाम अ्ः ओषधीनाम अ्हं यवः ॥ २१॥
परुोधसां विसः अहं ॄिानां बहृितः ।
ः अहं सवसनेााम अ्मयां भगवान अ्जः ॥ २२॥
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यानां ॄयः अहं ोतानाम अ्िविहंसनम ।्
वाय ु अि अक अु वाक ् आा शचुीनाम अ्िप अहं शिुचः ॥ २३॥
योगानाम आ्सरंोधः मः अि िविजगीषताम ।्
आीिकी कौशलानां िवकः ाितवािदनाम ॥् २४॥
ीणां त ु शतपा अहं प ुसंां ायभंवुः मनःु ।
नारायणः मनुीनां च कुमारः ॄचािरणाम ॥् २५॥
धमा णाम अ्ि संासः मेाणाम अ्बिहः मितः ।
गुानां सनूतृ ं मौन ं िमथनुानाम अ्जः त ु अहम ॥् २६॥
सवंरः अि अिनिमषाम ऋ्तनूां मधमुाधवौ ।
मासानां माग शीष ः अहं नऽाणां तथा अिभिजत ॥् २७॥
अहं यगुानां च कृतं धीराणां दवेलः अिसतः ।
पैायनः अि ासानां कवीनां काः आवान ॥् २८॥
वासदुवेः भगवतां ं भागवतषे ु अहम ।्
िकुषाणां हनमुान ि्वायाणां सदुश नः ॥ २९॥
रानां परागः अि पकोशः सपुशेसाम ।्
कुशः अि दभ जातीनां गम आ्ं हिव ु अहम ॥्
३०॥
वसाियनाम अ्हं लीः िकतवानां छलमहः ।
ितिता अि ितितणां सं सवताम अ्हम ॥् ३१॥
ओजः सहोबलवतां कम  अहं िवि साताम ।्
सातां नवमतूनाम आ्िदमिूत ः अहं परा ॥ ३२॥
िवावसःु पवू िचिः गव अरसाम अ्हम ।्
भधूराणाम अ्हं यै गमाऽम अ्हं भवुः ॥ ३३॥
अपां रसः च परमः तिेजानां िवभावसःु ।
ूभा सयू  इ ताराणां शः अहं नभसः परः ॥ ३४॥
ॄयानां बिलः अहं िवराणाम अ्हम अ्ज ुनः ।
भतूानां िितः उिः अहं व ै ूितसमः ॥ ३५॥
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गित उि उग उपादानम आ्न श लणम ।्
आाद ौिुत अवयाणम अ्हं सविय इियम ॥् ३६॥
पिृथवी वायःु आकाशः आपः ोितः अहं महान ।्
िवकारः पुषः अं रजः सं तमः परम ।्
अहम ए्तत ्ू सानं ान ं सिविनयः ॥ ३७॥
मया ईरणे जीवने गणुने गिुणना िवना ।
सवा ना अिप सवण न भावः िवते िचत ॥् ३८॥
सानं परमाणनूां कालेन िबयते मया ।
न तथा मे िवभतूीनां सजृतः अडािन कोिटशः ॥ ३९॥
तजेः ौीः कीित ः ऐय ॑ीः ागः सौभगं भगः ।
वीय ितिता िवान ं यऽ यऽ स मे अशंकः ॥ ४०॥
एताः त े कीित ताः सवा ः संपेणे िवभतूयः ।
मनोिवकाराः एव एत े यथा वाचा अिभधीयते ॥ ४१॥
वाचं य मनः य ूाणािन य इियािण च ।
आानम आ्ना य न भयूः कसे अन े ॥ ४२॥
यः व ै वाक ् मनिस सक् असयंन ि्धया यितः ।
त ोतं तपः दान ं ॐवामघटावुत ॥् ४३॥
तात म्नः वचः ूाणान ि्नयते म्त प्रायणः ।
मत भ्ि युया बुा ततः पिरसमाते ॥ ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
िवभिूतयोगो नाम षोडशोऽायः ॥ १६॥
अथ सदशोऽायः ।
उवः उवाच ।
यः या अिभतः पवू धम ः त भ्िलणः ।
वणा ौम आचारवतां सवषां िपदाम अ्िप ॥ १॥
यथा अनुीयमानने िय भिः नणृां भवते ।्
धमण अरिवा तत स्माातमु अ्हिस ॥ २॥
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परुा िकल महाबाहो धम परमकं ूभो ।
यत त्ने हंसपणे ॄणे अा माधव ॥ ३॥
सः इदान समुहता कालेन अिमऽकशन ।
न ूायः भिवता म लोके ूाक ् अनशुािसतः ॥ ४॥
वा कता  अिवता न अः धम अतु ते भिुव ।
सभायाम अ्िप विैरां यऽ मिूत धराः कलाः ॥ ५॥
कऽा  अिवऽा ूवा च भवता मधसुदून ।
े महीतले दवे िवनं कः ूवित ॥ ६॥
तं नः सव धम  धम ः त भ्िलणः ।
यथा य िवधीयते तथा वण य मे ूभो ॥ ७॥
ौीशकुः उवाच ।
इं भृमुने पृः सः भगवान ह्िरः ।
ूीतः मेाय मा नां धमा न आ्ह सनातनान ॥् ८॥
ौीभगवान उ्वाच ।
धः एष तव ूः नःैौयेसकरः नणृाम ।्
वणा ौम आचारवतां तम उ्व िनबोध मे ॥ ९॥
आदौ कृतयगु े वण ः नणृां हंसः इित तृः ।
कृतकृाः ूजाः जााः तात कृ्तयगुं िवः ॥ १०॥
वदेः ूणवः एव अमे धम ः अहं वषृपधकृ ् ।
उपासते तपोिनां हंस ं मां मुिकिषाः ॥ ११॥
ऽतेामखु े महाभाग ूाणात म् े दयात ऽ्यी ।
िवा ूाः अभतू त्ाः अहम आ्सं िऽवृखः ॥ १२॥
िवू िऽय िवट ्शिूाः मखु बा उ पादजाः ।
वरैाजात प्ुषात ज्ाताः यः आाचारलणाः ॥ १३॥
गहृाौमः जघनतः ॄचय दः मम ।
वःानात व्न े वासः ासः शीष िण सिंतः ॥ १४॥
वणा नाम आ्ौमाणां च जभिूम अनसुािरणीः ।
आसन ्ू कृतयः नणॄां नीचःै नीच उम उमाः ॥ १५॥
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शमः दमः तपः शौचं सोषः ािः आजवम ।्
मिः च दया सं ॄूकृतयः त ु इमाः ॥ १६॥
तजेः बलं धिृतः शौय ितिता औदाय म उ्मः ।
यै ॄिण अत ऐय ऽूकृतयः त ु इमाः ॥
१७॥
आिं दानिना च अदः ॄसवेनम ।्
अतिुः अथ  उपचयःै व ैँ यूकृतयः त ु इमाः ॥ १८॥
शौुषूणं िजगवां दवेानां च अिप अमायया ।
तऽ लने सोषः शिूूकृतयः त ु इमाः ॥ १९॥
अशौचम अ्नतृं यें नािं शुिवमहः ।
कामः बोधः च तष ः च भावः अवेसाियनाम ॥् २०॥
अिहंसा सम अ्येम अ्कामबोधलोभता ।
भतूिूयिहतहेा च धम ः अयं साव विण कः ॥ २१॥
ितीयं ूा अनपुूा त ज् उपनयनं िजः ।
वसन ग्ुकुले दाः ॄ अधीयीत च आतः ॥ २२॥
मखेला अिजन दड अ ॄसऽू कमडन ।्
जिटलः अधौतदासः अरपीठः कुशान द्धत ॥् २३॥
ान भोजन होमषे ु जप उारे च वायतः ।
न िात न्ख रोमािण क उपगतािन अिप ॥ २४॥
रतेः न अविरकेत ज्ात ु ॄोतधरः यम ।्
अवकीण अवगा अु यतासःु िऽपद जपते ॥् २५॥
अि अक आचाय  गो िवू गु वृ सरुान श्िुचः ।
समािहतः उपासीत से च यतवाक ् जपन ॥् २६॥
आचाय मां िवजानीयात न् अवमते किहिचत ।्
न मबिु आसयूते सव दवेमयः गुः ॥ २७॥
सायं ूातः उपानीय भैं तै िनवदेयते ।्
यत च् अत अ्िप अनुातम उ्पयुीत सयंतः ॥ २८॥

uddhavagiitaa.pdf 65



उवगीता

शौुषूमाणः आचाय सदा उपासीत नीचवत ।्
यान शा आसन ानःै न अितरे कृतािलः ॥ २९॥
एववंृः गुकुले वसते भ्ोगिवविज तः ।
िवा समाते यावत ि्बॅत ो्तम अ्खिडतम ॥् ३०॥
यिद असौ छसां लोकम आ्रोन ्ॄ िवपम ।्
गरुवे िवसते द्हंे ाायाथ वहृत ो्तः ॥ ३१॥
अौ गरुौ आिन च सवभतूषे ु मां परम ।्
अपथृक ् धीः उपासीत ॄवच ी अकषः ॥ ३२॥
ीणां िनरीण श सलंाप लेन आिदकम ।्
ूािणनः िमथनुीभतूान अ्गहृः अमतः जते ॥् ३३॥
शौचम आ्चमनं ान ं सा उपासनम आ्ज वम ।्
तीथ सवेा जपः अृँ य अभ असभंा वज नम ॥्
३४॥
सव आौम ूयुः अयं िनयमः कुलनन।
मावः सब भतूषे ु मनोवााय सयंमः ॥ ३५॥
एवं बहृत ो्तधरः ॄाणः अिः इव लन ।्
मः तीोतपसा दधकम आशयः अमलः ॥ ३६॥
अथ अनरम आ्वेन य्था िजािसत आगमः ।
गरुवे दिणां दा ायत ग्ु अनमुोिदतः ॥ ३७॥
गहंृ वनं वा उपिवशते ्ू ोजते व्ा िज उमः ।
आौमात आ्ौमं गते न् अथा मरः चरते ॥् ३८॥
गहृाथ सश भाया म उ्हते अ्जगुिुताम ।्
यवीयस त ु वयसा यां सवणा म अ्नबुमात ॥् ३९॥
इ अयन दानािन सवषां च िजनाम ।्
ूितमहः अापनं च ॄाण एव याजनम ॥् ४०॥
ूितमहं ममानः तपः तजेोयशोनदुम ।्
अााम ए्व जीवते िशलःै वा दोषक ् तयोः ॥ ४१॥
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ॄाण िह दहेः अयं िुकामाय न इते ।
कृाय तपस े च इह ूे अनसखुाय च ॥ ४२॥
िशलोवृा पिरतुिचः

धम महां िवरजं जषुाणः ।
मिय अिप ताा गहृः एव ितन ्

न अितूसः समपुिैत शािम ॥् ४३॥
समुरि ये िवूं सीदं मरायणम ।्
तान उ्िरे न िचरात आ्पः नौः इव अणवात ॥् ४४॥
सवा ः समुरते र्ाजा िपता इव सनात ्ू जाः ।
आानम आ्ना धीरः यथा गजपितः गजान ॥् ४५॥
एविंवधः नरपितः िवमानने अकवचसा ।
िवधयू इह अशभुं कृम इ्णे सह मोदत े ॥ ४६॥
सीदन ि्वूः विणक ् वृा पयःै एव आपदं तरते ।्
खने वा आपदाबाः न वृा कथन ॥ ४७॥
व ैँ यवृा त ु राजन य्ः जीवते म्गृयया आपिद ।
चरते व्ा िवूपणे न वृा कथन ॥ ४८॥
शिूविृं भजते व् ैँ यः शिूः काकटिूयाम ।्
कृात म्ुः न गण विृं िलते कमणा ॥ ४९॥
वदे अाय धा ाहा बिल अ आःै यथा उदयम ।्
दवेिष  िपतभृतूािन मिूपािण अहं यजते ॥् ५०॥
यया उपपने शेुन उपािज तने वा ।
धनने अपीडयन भ्ृान ्ायने एव आहरते ब्तनू ॥् ५१॥
कुटंुबषे ु न सते न ूमाते कु्टंुिब अिप ।
िवपित न्रं पँयते अ्म अ्िप वत ॥् ५२॥
पऽु दारा आ बनूां समः पासमः ।
अनदुहंे िवयि एते ः िनिानगुः यथा ॥ ५३॥
इं पिरमशृन म्ुः गहृषे ु अितिथवत व्सन ।्
न गहृःै अनबुते िनम मः िनरहतः ॥ ५४॥
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कम िभः गहृम ए्धीयःै इा माम ए्व भिमान ।्
ितते व्न ं वा उपिवशते ्ू जावान व्ा पिरोजते ॥् ५५॥
यः त ु आसम अ्ितः गहेे पऽु िवषैण आतरुः ।
णैः कृपणधीः मढूः मम अहम इ्ित बते ॥ ५६॥
अहो मे िपतरौ वृौ भाया  बालाजा आजाः ।
अनाथाः माम ऋ्त े दीनाः कथं जीवि ःिखताः ॥ ५७॥
एवं गहृ आशय आि दयः मढूधीः अयम ।्
अतृः तान अ्नुायन म्तृः अं िवशते तमः ॥ ५८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
ॄचय गहृकमधम िनपणे सदशोऽायः ॥
१७॥
अथ अादशोऽायः ।
ौीभगवान उ्वाच ।
वनं िविवःु पऽुषे ु भाया  सह एव वा ।
वनः एव वसते श्ाः ततृीयं भागम आ्यषुः ॥ १॥
कमलूफलःै वःै मेःै विृं ूकयते ।्
वसीत वलं वासः तणृपण  अिजनािन च ॥ २॥
केशरोमनखँमौमुलािन िबभयृात अ्तः ।
न धावते अ्ु मते िऽकालं िडलेशयः ॥ ३॥
मीे तते पाीन व्षा ासारषाड ्जले ।
आकठमः िशिशरः एववंृः तपरते ॥् ४॥
अिपं समीयात क्ालपम अ्थ अिप वा ।
उखल अँमकुः वा द उखलः एव वा ॥ ५॥
यं सिनयुात स्व म आ्नः विृकारणम ।्
दशेकालबल अिभः न आददीत अदा आतम ॥् ६॥
वःै चपरुोडाशःै िनव पते क्ालचोिदतान ।्
न त ु ौौतने पशनुा मां यजते वनाौमी ॥ ७॥
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अिहोऽं च दशः च पणू मासः च पवू वत ।्
चातमुा ािन च मनुःे आातािन च नगैमःै ॥ ८॥
एवं चीणन तपसा मिुनः धमिनसतः ।
मां तपोमयम आ्रा ऋिषलोकात उ्पिैत माम ॥् ९॥
यः त ु एतत कृ्तः चीण तपः िनःौयेसं महत ।्
कामाय अीयस े युात व्ािलशः कः अपरः ततः ॥ १०॥
यदा असौ िनयमे अकः जरया जातवपेथःु ।
आिन अीन स्मारो मिः अिं समािवशते ॥् ११॥
यदा कम िवपाकेष ु लोकेष ु िनरय आस ु ।
िवरागः जायत े सक्  अिः ूोजते त्तः ॥ १२॥
इा यथा उपदशें मां दा सवम ऋ्िजे ।
अीन ्ूाणः आवेँ य िनरपेः पिरोजते ॥् १३॥
िवू वै संसतः दवेाः दारािदिपणः ।
िवान कु्व ि अयं िह अान आ्ब सिमयात प्रम ॥् १४॥
िबभयृात च्ते म्िुनः वासः कौपीन आादनं परम ।्
ं न दडपाऽााम अ्त ि्कित अ्नापिद ॥ १५॥
िपतूं सते प्ादं वपतूं िपबते ज्लम ।्
सपतूां वदते व्ाचं मनःपतूं समाचरते ॥् १६॥
मौन अनीहा अिनल आयामाः दडाः वाक ् दहे चतेसाम ।्
निह एत े य सि अः वणेिुभः न भवते य्ितः ॥ १७॥
िभां चतषु ु वणष ु िवगा न व्ज यन च्रते ।्
सागारान अ्सृंान त्ुते ल्ने तावता ॥ १८॥
बिहः जलाशयं गा तऽ उपृँ य वायतः ।
िवभ पािवतं शषे ं भुीत अशषेम आ्तम ॥् १९॥
एकः चरते म्हीम ए्तां िनःसः सयंतिेयः ।
आबीडः आरतः आवान स्मदशनः ॥ २०॥
िविवमेशरणः माविवमलाशयः ।
आानं िचयते ए्कम अ्भदेने मया मिुनः ॥ २१॥
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अीते आनः बं मों च ानिनया ।
बः इियिवपेः मोः एषां च सयंमः ॥ २२॥
तात ि्नय षग मावने चरते म्िुनः ।
िवरः ुकामेः ला आिन सखुं महत ॥् २३॥
परुमामोजान स्ाथा न ि्भाथ ूिवशन च्रते ।्
पुयदशेसिरत श्लैवन आौमवत महीम ॥् २४॥
वानू आौम पदषे ु अभीं भैम आ्चरते ।्
सिंसासमंोहः शुसः िशलासा ॥ २५॥
न एतत व्तुया पँयते ्ँयमान ं िवनँयित ।
असिचः िवरमते इ्ह अमऽु िचकीिष तात ॥् २६॥
यत ए्तत आ्िन जगत म्नोवााणसहंतम ।्
सव माया इित तक ण ः ा न तत ्रते ॥् २७॥
ानिनः िवरः वा मः वा अनपेकः ।
सिलान आ्ौमां ा चरते अ्िविधगोचरः ॥ २८॥
बधुः बालकवत ब्ीडते कु्शलः जडवत च्रते ।्
वदते उ्वत ि्वान ग्ोचया नगैमः चरते ॥् २९॥
वदेवादरतः न ात न् पाखडी न हतैकुः ।
शुवादिववादे न कित प्ं समाौयते ॥् ३०॥
न उिजते जनात ध्ीरः जनं च उजेयते न् त ु ।
अितवादान ि्तितते न अवमते कन ।
दहेम उ्िँय पशवुत व्रंै कुया त न् केनिचत ॥् ३१॥
एकः एव परः िह आा भतूषे ु आिन अवितः ।
यथा इः उदपाऽषे ु भतूािन एकाकािन च ॥ ३२॥
अला न िवषीदते काले काले अशनं िचत ।्
ला न ते ध्िृतम आ्नभुयं दवैतितम ॥् ३३॥
आहाराथ समीहते यंु तत ्ू ाणधारणम ।्
तं िवमृँ यत े तने तत ि्वाय िवमुते ॥ ३४॥
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यत ऋ्या उपपात अ्म अ्ात ौ्ेम उ्त अपरम ।्
तथा वासः तथा शां ूां ूां भजते म्िुनः ॥ ३५॥
शौचम आ्चमनं ान ं न त ु चोदनया चरते ।्
अान च् िनयमान ्ानी यथा अहं लीलया ईरः ॥ ३६॥
निह त िवकाा या च मीया हता ।
आदहेाात ्िचत ्ाितः ततः सते मया ॥ ३७॥
ःख उदक ष ु कामषे ु जातिनवदः आवान ।्
अिजािसत ममः गंु मिुनम उ्पाोजते ॥् ३८॥
तावत प्िरचरते भ्ः ौावान अ्नसयूकः ।
यावत ्ॄ  िवजानीयात म्ाम ए्व गुम आ्तः ॥ ३९॥
यः त ु असयंत षग ः ूचड इिय सारिथः ।
ान वरैाय रिहतः िऽदडम उ्पजीवित ॥ ४०॥
सरुान आ्ानम आ्ं िनुत े मां च धम हा ।
अिवप कषायः अात उ्ात च् िवहीयत े ॥ ४१॥
िभोः धम ः शमः अिहंसा तपः ईा वनौकसः ।
गिृहणः भतूर इाः िज आचाय सवेनम ॥् ४२॥
ॄचय तपः शौचं सोषः भतूसौदम ।्
गहृ अिप ऋतौ गःु सवषां मपासनम ॥् ४३॥
इित मां यः धमण भजन ि्नम अ्नभाक ् ।
सव भतूषे ु मावः मिं िवते अिचरात ॥् ४४॥
भा उव अनपािया सवलोकमहेरम ।्
सव  उि अिप अयं ॄ कारणं मा उपयाित सः ॥ ४५॥
इित धम िनिण  सः िना त म्ितः ।
ान िवान सः न िचरात स्मपुिैत माम ॥् ४६॥
वणा ौमवतां धम ः एषः आचारलणः ।
सः एव मियतुः िनःौयेसकरः परः ॥ ४७॥
एतत त् े अिभिहतं साधो भवान प्ृित यत च् माम ।्
यथा धमसयंुः भः मां सिमयात प्रम ॥् ४८॥
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इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
वानूसंासधमिनपणं नामाादशोऽायः ॥ १८॥
अथ एकोनिवशंः अायः ।
ौीभगवान उ्वाच ।
यः िवाौतुसः आवान न् अनमुािनकः ।
मायामाऽम इ्दं ाा ान ं च मिय संसते ॥् १॥
ािननः त ु अहम ए्व इः ाथ ः हतेःु च समंतः ।
ग ः च एव अपवग ः च न अः अथ ः मत े िूयः ॥ २॥
ानिवानसिंसाः पदं ौें िवः मम ।
ानी िूयतमः अतः मे ानने असौ िबभित  माम ॥् ३॥
तपः तीथ जपः दान ं पिवऽािण इतरािण च ।
न अलं कुव ि तां िसिं या ानकलया कृता ॥ ४॥
तात ्ानने सिहतं ाा ाानम उ्व ।
ानिवानसः भज मां भिभावतः ॥ ५॥
ानिवानयने माम इ्ा आानम आ्िन ।
सवयपितं मां व ै सिंसिं मनुयः अगमन॥् ६॥
िय उव आौयित यः िऽिवधः िवकारः

मायारा आपतित न आिद अपवग योः यत ।्
जादयः अ यत अ्मी तव त िकं ःु

आिद अयोः यत अ्सतः अि तत ए्व मे ॥ ७॥
उवः उवाच ।
ान ं िवशुं िवपलंु यथा एतत ्

वरैायिवानयतुं परुाणम ।्
आािह िवेर िवमतू

त भ्ियोगं च महत ि्वमृयम ॥् ८॥
तापऽयणे अिभहत घोरे

समान भवानीश ।
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पँयािम न अत श्रणं तवाि
 आतपऽात अ्मतृ अिभवषा त ॥् ९॥

दं जनं सिततं िबले अिन ्
कालािहना िुसखुोः उतष म ।्

समुर एनं कृपया अपवयः
वचोिभः आिस महानभुाव ॥ १०॥

ौीभगवान उ्वाच ।
इम ए्तत प्रुा राजा भीं धम भतृां वरम ।्
अजातशऽःु पू सवषां नः अनौुुवताम ॥् ११॥
िनवृ े भारत े युे सुत ि्नधनिवलः ।
ौुा धमा न ब्न प्ात म्ोधमा न अ्पृत ॥
१२॥
तान अ्हं त े अिभधाािम दवेोतमखुात ौ्तुान ।्
ानवरैायिवानौाभि उपबृिंहतान ॥् १३॥
नव एकादश प ऽीन भ्ावान भ्तूषे ु यने व ै ।
ईते अथ एकम अ्िप एष ु तत ्ान ं मम िनितम ॥् १४॥
एतत ए्व िह िवान ं न तथा एकेन यने यत ।्
िित उि अिप अयान प्ँयते भ्ावानां िऽगणु आनाम ॥्
१५॥
आदौ अे च मे च सृात स्ृं यत अ्ियात ।्
पनुः तत ्ू ितसामे यत ि्शते तत ए्व सत ॥् १६॥
ौिुतः ूम ऐ्ितम अ्नमुान ं चतुयम ।्
ूमाणषे ु अनवानात ि्वकात स्ः िवरते ॥ १७॥
कमणां पिरणािमात आ्िविरात अ्मलम ।्
िवपित न्रं पँयते अ्म अ्िप वत ॥् १८॥
भियोगः परुा एव उः ूीयमाणाय त े अनघ ।
पनुः च कथियािम मेः कारणं परम ॥् १९॥
ौा अमतृकथायां म े शत म्त अ्नकुीत नम ।्
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पिरिना च पजूायां िुतिभः वनं मम ॥ २०॥
आदरः पिरचया यां सवा ःै अिभवनम ।्
मपजूािधका सवभतूषे ु मितः ॥ २१॥
मदथष ु अचेा च वचसा मणुरेणम ।्
मप णं च मनसः सवकामिववज नम ॥् २२॥
मदथ अथ  पिरागः भोग च सखु च ।
इं दं तं जं मदथ यत ो्तं तपः ॥ २३॥
एवं धमः मनुाणाम उ्व आिनविेदनाम ।्
मिय सायते भिः कः अः अथ ः अ अविशते ॥ २४॥
यदा आिन अिप तं िचं शां स उपबृिंहतम ।्
धम ान ं सवरैायम ऐ्य च अिभपते ॥ २५॥
यत अ्िप तं तत ि्वके इियःै पिरधावित ।
रजलं च आसन ि्नं िचं िवि िवपय यम ॥् २६॥
धमः मिकृत ्ू ोः ान ं च एकादशनम ।्
गणुषे ु असः वरैायम ऐ्य च अिणम आ्दयः ॥ २७॥
उवः उवाच ।
यमः कितिवधः ूोः िनयमः वा अिरकशन ।
कः शमः कः दमः कृ का ितिता धिृतः ूभो ॥ २८॥
िकं दान ं िकं तपः शौय िकं सम ऋ्तम उ्ते ।
कः ागः िकं धनं चें कः यः का च दिणा ॥
२९॥
प ुसंः िकंित ब्लं ौीमन भ्गः लाभः च केशव ।
का िवा ॑ीः परा का ौीः िकं सखुं ःखम ए्व च ॥
३०॥
कः पिडतः कः च मखू ः कः पाः उथः च कः ।
कः ग ः नरकः कः ित क्ः बःु उत िकं गहृम ॥् ३१॥
कः आः कः दिरिः वा कृपणः कः ईरः ।
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एतान ्ू ान म्म ॄिूह िवपरीतान च् सते ॥ ३२॥
ौीभगवान उ्वाच ।
अिहंसा सम अ्येम अ्सः ॑ीः असयः ।
आिं ॄचय च मौन ं यै मा अभयम ॥्
३३।
शौचं जपः तपः होमः ौा आितं मत अ्च नम ।्
तीथा टन ं पराथहा तिुः आचाय सवेनम ॥् ३४॥
एते यमाः सिनयमाः उभयोः ादश तृाः ।
प ुसंाम उ्पािसताः तात यथाकामं हि िह ॥ ३५॥
शमः मत ि्नता बुःे दमः इियसयंमः ।
ितिता ःखसमंष ः िजा उपजयः धिृतः ॥ ३६॥
दडासः परं दान ं कामागः तपः तृम ।्
भाविवजयः शौय सं च समदशनम ॥् ३७॥
ऋतं च सनूतृा वाणी किविभः पिरकीित ता ।
कम समः शौचं ागः संासः उते ॥ ३८॥
धमः इं धन ं नणॄां यः अहं भगवमः ।
दिणा ानसशेः ूाणायामः परं बलम ॥् ३९॥
भगः मे ऐरः भावः लाभः मिः उमः ।
िवा आिन िभद अबाधः जगुुा ॑ीः अकमस ु ॥ ४०॥
ौीः गणुाः नरैपे आाः सखुं ःखसखु अयः ।
ःखं कामसखु अपेा पिडतः बमोिवत ॥् ४१॥
मखू ः दहे आिद अहं बिुः पाः मत ि्नगमः तृः ।
उथः िचिवपेः ग ः सगणु उअदयः ॥ ४२॥
नरकः तमः उहः बःु गुः अहं सखे ।
गहंृ शरीरं मानुं गणुाः िह आः उते ॥ ४३॥
दिरिः यः त ु असुः कृपणः यः अिजतिेयः ।
गणुषे ु असधीः ईशः गणुसः िवपय यः ॥ ४४॥
एतः उव ते ूाः सव साध ु िनिपताः ।
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िकं विण तने बना लणं गणुदोषयोः ।
गणुदोष िशः दोषः गणुः त ु उभयविज तः ॥ ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे भगवधवसवंादे
एकोनिवशंोऽायः ॥ १९॥
अथ िवशंः अायः ।
उवः उवाच ।
िविधः च ूितषधेः च िनगमः िह ईर ते ।
अवेत े अरिवा गणुं दोषं च कम णाम ॥् १॥
वणा ौम िवकं च ूितलोम अनलुोमजम ।्
ि दशे वयः कालान ्ग नरकम ए्व च ॥ २॥
गणु दोष िभदा िम अ्रणे वचः तव ।
िनःौयेसं कथं नणॄां िनषधे िविध लणम ॥् ३॥
िपतदृवेमनुाणां वदेः चःु तव ईर ।
ौयेः त ु अनपुले अथ सासाधनयोः अिप ॥ ४॥
गणुदोषिभदािः िनगमात त् े न िह तः ।
िनगमने अपवादः च िभदायाः इित िह ॅमः ॥ ५॥
ौीभगवान उ्वाच ।
योगाः ऽयः मया ूोा नणॄां ौयेोिविधया ।
ान ं कम  च भिः च न उपायः अः अि कुऽिचत ॥्
६॥
िनिव णानां ानयोगः ािसनाम इ्ह कम स ु ।
तषे ु अिनिव णिचानां कम योगः ित कािमनाम ॥् ७॥
यया मत क्था आदौ जातौः त ु यः पमुान ।्
न िनिव णः न अितसः भियोगः अ िसिदः ॥ ८॥
तावत क्मा िण कुवत न िनिव ते यावता ।
मत क्थाौवण आदौ वा ौा यावत न् जायत े ॥ ९॥
धमः यजःै अनाशीः कामः उव ।
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न याित ग नरकौ यिद अऽ समाचरते ॥् १०॥
अिन ल्ोके वत मानः धमः अनघः शिुचः ।
ान ं िवशुम आ्ोित मिं वा यया ॥ ११॥
िग णः अिप एतम इ्ि लोकं िनरियणः तथा ।
साधकं ानभिाम उ्भयं तत अ्साधकम ॥् १२॥
न नरः ग ितं काेत न्ारक वा िवचणः ।
न इमं लोकं च काेत दहे आवशेात ्ू माित ॥ १३॥
एतत ि्वान प्रुा मृोः अभवाय घटेत सः ।
अूमः इदं ाा म म अ्िप अथ िसिदम ॥् १४॥
िछमानं यमःै एतःै कृतनीडं वनितम ।्
खगः केतम उ्ृ में याित िह अलटः ॥ १५॥
अहोराऽःै िछमान ं बुायःु भयवपेथःु ।
मुसः परं बुा िनरीह उपशाित ॥ १६॥
नदृहेम आ्ं सलुभं सुलभम ्

वं सकुं गुकण धारम ।्
मया अनकूुलेन नभतिेरतम ्

पमुान भ्वािं न तरते स्ः आहा ॥ १७॥
यदा आरषे ु िनिव णः िवरः सयंतिेयः ।
अासने आनः योगी धारयते अ्चलं मनः ॥ १८॥
धाय माणं मनः यः िह ॅादाश ु अनवितम ।्
अतितः अनरुोधने मागण आवशं नयते ॥् १९॥
मनोगितं न िवसजृते ि्जतूाणः िजतिेयः ।
ससया बुा मनः आवशं नयते ॥् २०॥
एषः व ै परमः योगः मनसः सहः तृः ।
दयम अ्िन द् एव अवतः मुः ॥ २१॥
साने सवभावानां ूितलोम अनलुोमतः ।
भव अिप अयौ अनुयते म्नः यावत ्ू सीदित ॥ २२॥
िनिव ण िवर पुष उविेदनः ।
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मनः जित दौरां िचित अनिुचया ॥ २३॥
यम आिदिभः योगपथःै आीिा च िवया ।
मम अचपासनािभः वा न अःै योयं रते म्नः ॥ २४॥
यिद कुया त ्ू मादने योगी कम  िवगिहतम ।्
योगने एव दहते अ्हंः न अत त्ऽ कदाचन ॥ २५॥
े े अिधकारे या िना सः गणुः पिरकीित तः ।
कम णां जाित अशुानाम अ्नने िनयमः कृतः ।
गणुदोषिवधानने सानां ाजनेया ॥ २६॥
जातौः मथास ु िनिव णः सवकम स ु ।
वदे ःखाकान क्ामान प्िराग े अिप अनीरः ॥ २७॥
ततः भजते मां ूीतः ौाः ढिनयः ।
जषुमाणः च तान क्ामान ्ःख उदका न च् गहयन ॥् २८॥
ूोेन भियोगने भजतः मा असकृत म्नुःे ।
कामाः दाः नँयि सव मिय िद िते ॥ २९॥
िभते दयमिः िछे सव सशंयाः ।
ीये च अ कमा िण मिय  े अिखल आिन ॥ ३०॥
तात म्ियु योिगनः व ै मत आ्नः ।
न ान ं न च वरैायं ूायः ौयेः भवते इ्ह ॥ ३१॥
यत क्म िभः यत त्पसा ानवरैायतः च यत ।्
योगने दानधमण ौयेोिभः इतरःै अिप ॥ ३२॥
सव मियोगने मः लभते असा ।
ग  अपवग मत ध्ाम कथित य्िद वाित ॥ ३३॥
न िकित स्ाधवः धीराः भाः िह एकािनः मम ।
वाित अिप मया दं कैवम अ्पनुभ वम ॥् ३४॥
नरैपें परं ूाः िनःौयेसम अ्नकम ।्
तात ि्नरािशषः भिः िनरपे मे भवते ॥् ३५॥
न मिय एकाभानां गणुदोष उवाः गणुाः ।
साधनूां समिचानां बुःे परम उ्पयेषुाम ॥् ३६॥
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एवम ए्तत म्या आिदान अ्निुति मे पथः ।
में िवि मत ्ान ं यत ्ॄ  परमं िवः ॥ ३७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे भगववसवंादे
वदेऽयीिवभागयोगो नाम िवशंोऽायः ॥ २०॥
अथ एकिवशंः अायः ।
ौीभगवान उ्वाच ।
यः एतान म्थः िहा भिानिबयाकान ।्
िुान क्ामान च्लःै ूाणःै जषुः ससंरि ते ॥ १॥
े े अिधकारे या िना सः गणुः पिरकीित तः ।
िवपय यः त ु दोषः ात उ्भयोः एषः िनयः ॥ २॥
शिु अशुी िवधीयते े समानषे ु अिप वषु ु ।
ि िविचिकाथ गणुदोषौ शभु अशभुौ ॥ ३॥
धमा थ वहाराथ याऽाथ म इ्ित च अनघ ।
दिश तः अयं मया आचारः धम म उ्हतां धरुम ॥् ४॥
भिूम अु अि अिनल आकाशाः भतूानां प धातवः ।
आॄ ावर आदीनां शरीराः आसयंतुाः ॥ ५॥
वदेने नामपािण िवषमािण समषे ु अिप ।
धातषु ु उव कः एतषेां ाथ िसये ॥ ६॥
दशे काल आिद भावानां वनूां मम सम ।
गणुदोषौ िवधीयते े िनयमाथ िह कम णाम ॥् ७॥
अकृसारः दशेानाम अ्ॄयः अशिुचः भवते ।्
कृसारः अिप असौवीर कीकट असृंतिेरणम ॥् ८॥
कमयः गणुवान क्ालः ितः तः एव वा ।
यतः िनवत त े कम  सः दोषः अकमकः तृः ॥ ९॥
ि शिु अशुी च िणे वचनने च ।
संारणे अथ कालेन मह अतया अथवा ॥ १०॥

uddhavagiitaa.pdf 79



उवगीता

शा अशा अथवा बुा समृा च यत आ्न े ।
अघं कुव ि िह यथा दशे अवा अनसुारतः ॥ ११॥
धा दा अि तनूां रस तजैस चमणाम ।्
काल वाय ु अि मृोयःै पािथ वानां यतु अयतुःै ॥ १२॥
अमेिलं यत य्ने गं लेपं पोहित ।
भजते ूकृितं त तत श्ौचं तावत इ्ते ॥ १३॥
ान दान तपः अवा वीय  संार कम िभः ।
मत ्ृा च आनः शौचं शुः कम  आचरते ि्जः ॥ १४॥
म च पिरान ं कम शिुः मदप णम ।्
धम ः सते षिः अधमः त ु िवपय यः ॥ १५॥
िचत ग्णुः अिप दोषः ात द्ोषः अिप िविधना गणुः ।
गणुदोषाथ िनयमः तत ि्भदाम ए्व बाधत े ॥ १६॥
समानकम आचरणं पिततानां न पातकम ।्
औिकः गणुः सः न शयानः पतित अधः ॥ १७॥
यतः यतः िनवतत िवमुते ततः ततः ।
एषः धम ः नणॄां मेः शोकमोहभय अपहः ॥ १८॥
िवषयषे ु गणुाासात प् ुसंः सः ततः भवते ।्
सात त्ऽ भवते क्ामः कामात ए्व किलः नणॄाम ॥् १९॥
कलेः िव षहः बोधः तमः तम अ्नवुत त े ।
तमसा मते प ुसंः चतेना ािपनी िुतम ॥् २०॥
तया िवरिहतः साधो जःु शूाय कते ।
ततः अ ाथ िवॅशंः मिूत मतृ च ॥ २१॥
िवषयािभिनवशेने न आानं वदे न अपरम ।्
वृजीिवकया जीवन ्थ भ इव यः सन ॥् २२॥
फलौिुतः इयं नणॄां न ौयेः रोचनं परम ।्
ौयेोिववया ूों यथा भषैरोचनम ॥् २३॥
उि एव िह कामषे ु ूाणषे ु जनषे ु च ।
आसमनसः मा  आनः अनथ हतेषु ु ॥ २४॥
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न तान अ्िवषः ाथ ॅातः विृजनािन ।
कथं युात प्नुः तषे ु तान त्मः िवशतः बधुः ॥ २५॥
एवं विसतं केिचत अ्िवाय कुबुयः ।
फलौिुतं कुसिुमतां न वदेाः वदि िह ॥ २६॥
कािमनः कृपणाः ाः पुषे ु फलबुयः ।
अिमुधा धमुतााः ं लोकं न िवि ते ॥ २७॥
न ते माम अ्ः जानि िदं यः इदं यतः ।
उशाः िह असतुपृः यथा नीहारचषुः ॥ २८॥
ते म े मतम अ्िवाय परों िवषयाकाः ।
िहंसायां यिद रागः ात य्ः एव न चोदना ॥ २९॥
िहंसािवहाराः िह अलःै पशिुभः सखुएया ।
यजे दवेताः यःै िपतभृतूपतीन ख्लाः ॥ ३०॥
 उ्पमम अ्म ुं लोकम अ्सं ौवणिूयम ।्
आिशषः िद स जि अथा न य्था विणक ् ॥ ३१॥
रजःसतमोिनाः रजःसतमोजषुः ।
उपासतः इमुान द्वेादीन न् तथा एव माम ॥् ३२॥
इा इह दवेताः यःै गा रंामहे िदिव ।
त अः इह भयूाः महाशाला महाकुलाः ॥ ३३॥
एवं पिुतया वाचा ािमनसां नणॄाम ।्
मािननान च् अितानां माता  अिप न रोचते ॥ ३४॥
वदेाः ॄािवषयाः िऽकाडिवषयाः इमे ।
परोवादाः ऋषयः परों मम च िूयम ॥् ३५॥
शॄ सुबधं ूाण इिय मनोमयम ।्
अनपारं गीरं िव गां समिुवत ॥् ३६॥
मया उपबृिंहतं भूा ॄणा अनशिना ।
भतूषे ु घोषपणे िबसषे ु ऊण  इव लते ॥ ३७॥
यथा ऊणनािभः दयात ऊ्णा म उ्मते मखुात ।्
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आकाशात घ्ोषवान ्ू ाणः मनसा शिपणा ॥ ३८॥
छोमयः अमतृमयः सहॐपदव ूभःु ।
ओारात ्ित श र उ अ भिूषताम ॥्
३९॥
िविचऽभाषािवततां छोिभः चतरु उरःै ।
अनपारां बहृत सजृित आिपते यम ॥् ४०॥
गायऽी उिक ् अनुपु च् बहृती पिः एव च ।
िऽपु ज्गती अितः िह अि अितजगत ि्वराट ्॥ ४१॥
िकं िवधे िकम आ्च े िकम अ्नू िवकयते ।्
इित अाः दयं लोके न अः मत व्दे कन ॥४२॥
मां िवधे अिभधे मां िवक अपोते त ु अहम ।्
एतावान स्व वदेाथ ः शः आाय मां िभदाम ।्
मायामाऽम अ्नू अे ूितिष ूसीदित ॥ ४३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे भगववसवंादे
वदेऽयिवभागिनपणं नाम एकिवशंोऽायः ॥ २१॥
अथ ािवशंः अायः ।
उवः उवाच ।
कित तािन िवशे सातािन ऋिषिभः ूभो ।
नव एकादश प ऽीिण आ म इ्ह शौुमु ॥ १॥
केिचत ष्िशंितं ूाः अपरे पिवशंितम ।्
स एके नव षट ्केिचत च्ािर एकादश अपरे ।
केिचत स्दश ूाः षोडश एके ऽयोदश ॥ २॥
एतावत ्म ि्ह सानाम ऋ्षयः यत ि्ववया ।
गायि पथृक ् आयुन इ्दं नः वुम अ्हिस ॥ ३॥
ौीभगवान उ्वाच ।
यंु च सि सवऽ भाषे ॄाणाः यथा ।
मायां मदीयाम उ्ृ वदतां िकं न ु घ टम ॥् ४॥
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न एतत ए्वं यथा आ ं यत अ्हं वि तत त्था ।
एवं िववदतां हते ुं शयः मे रयाः ॥ ५॥
यासां ितकरात आ्सीत ि्वकः वदतां पदम ।्
ूा े शमदमे अिप एित वादमन ु शाित ॥ ६॥
पररान अ्न ुू वशेात त्ानां पुषष भ ।
पौव  अपय  ूसानं यथा वुः िववितम ॥् ७॥
एकिन अ्िप ँये ूिवािन इतरािण च ।
पवू िन व्ा परिन व्ा ते तािन सवशः ॥ ८॥
पौव  अपय म अ्तः अमीषां ूसानम अ्भीताम ।्
यथा िविवं यत व्ं गृीमः यिुसभंवात ॥् ९॥
अनािद अिवायु पुष आवदेनम ।्
तः न सभंवात अ्ः तः ानदः भवते ॥् १०॥
पुष ईरयोः अऽ न वलैयम अ्ण ु अिप ।
तत अ्कनापाथा  ान ं च ूकृतःे गणुः ॥ ११॥
ूकृितः गणुसां व ै ूकृतःे न आनः गणुाः ।
सं रजः तमः इित िित उि अहतेवः ॥ १२॥
सं ान ं रजः कम  तमः अानम इ्ह उते ।
गणुितकरः कालः भावः सऽूम ए्व च ॥ १३॥
पुषः ूकृितः म अ्हारः नभः अिनलः ।
ोितः आपः िितः इित तािन उािन मे नव ॥ १४॥
ौोऽं क ् दश न ं याणः िजा इित ानशयः ।
वाक ् पािण उप पाय ु अिः कमा य उभयं मनः ॥ १५॥
शः शः रसः गः पं च इित अथ जातयः ।
गित उि उग िशािन कम आयतन िसयः ॥ १६॥
सग  आदौ ूकृितः िह अ काय  कारण िपणी ।
स आिदिभः गणुःै धे पुषः अः ईते ॥ १७॥
 आदयः िवकुवा णाः धातवः पुष ईया ।
लवीया ः सजृि अडं सहंताः ूकृतःे बलात ॥् १८॥
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स एव धातवः इित तऽ अथा ः प खादयः ।
ानम आ्ा उभय आधारः ततः दहे इिय आसवः ॥ १९॥
षड ्इित अऽ अिप भतूािन प षः परः पमुान ।्
तःै युः आसभंतूःै सृा इदं समपुािवशत ॥् २०॥
चािर एव इित तऽ अिप तजेः आपः अम आ्नः ।
जातािन तःै इदं जातं ज अवयिवनः ख ॥ २१॥
सान े सदशके भतूमाऽ इियािण च ।
पप एक मनसा आा सदशः तृः ॥ २२॥
तत ष्ोडशसान े आा एव मनः उते ।
भतूिेयािण प एव मनः आा ऽयोदशः ॥ २३॥
एकादशः आा असौ महाभतूिेयािण च ।
अौ ूकृतयः च एव पुषः च नव इित अथ ॥ २४॥
इित नाना ूसानं तानाम ऋ्िषिभः कृतम ।्
सव ां यिुमात ् िवषां िकम अ्शोभनम ॥् २५॥
उवः उवाच ।
ूकृितः पुषः च उभौ यिद अिप आिवलणौ ।
अो अपाौयात कृ् ँयते न िभदा तयोः ।
ूकृतौ लते िह आा ूकृितः च तथा आिन ॥ २६॥
एवं म े पुडरीका महां सशंयं िद ।
छेमु अ्हिस सव वचोिभः नयनपैणुःै ॥ २७॥
ः ान ं िह जीवानां ूमोषः त े अऽ शितः ।
म ए्व िह आ मायाया गितं वे न च अपरः ॥ २८॥
ौीभगवान उ्वाच ।
ूकृितः पुषः च इित िवकः पुषष भ ।
एषः वकैािरकः सग ः गणुितकराकः ॥ २९॥
मम अ माया गणुमयी अनकेधा

िवकबुीः च गणुःै िवधे ।
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वकैािरकः िऽिवधः अाम ए्कम ्
अथ अिधदवैम अ्िधभतूम अ्त ॥् ३०॥

क ् पम आ्क वपःु अऽ रे
पररं िसित यः तः खे ।

आा यत ए्षम अ्परः यः आः
या अनभुू अिखलिसिसिः ।

एवं क ् आिद ौवणािद चःु
िज आिद नास आिद च िचयुम ॥् ३१॥

यः असौ गणुोभकृतौ िवकारः
ूधानमलूात म्हतः ूसतूः ।

अहं िऽवतृ म्ोहिवकहतेःु
वकैािरकः तामसः ऐियः च ॥ ३२॥

आापिरानमयः िववादः
िह अि इित न अि इित िभदाथ िनः ।

थ ः अिप न एव उपरमते प ुसंां
मः परावृिधयां लोकात ॥् ३३॥

उवः उवाच ।
ः परावृिधयः कृतःै कम िभः ूभो ।
उ अवचान य्था दहेान ग्ृि िवसजृि च ॥ ३४॥
तत म्म आािह गोिव िव भाम अ्नािभः ।
न िह एतत ्ू ायशः लोके िवासंः सि विताः ॥ ३५॥
ौीभगवान उ्वाच ।
मनः कममयं नणृाम इ्ियःै पिभः यतुम ।्
लोकात ल्ोकं ूयाित अः आा तत अ्नवुत त े ॥ ३६॥
ायन म्नः अनिुवषयान ्ान व्ा अनौुतुान अ्थ ।
उत स्ीदत क्म तं िृतः तत अ्नशुाित ॥ ३७॥
िवषय अिभिनवशेने न आानं यत ्रते प्नुः ।
जोः व ै किचत ह्तेोः मृःु अिविृतः ॥ ३८॥
ज तु आतया प ुसंः सव भावने भिूरद ।
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िवषय ीकृितं ूाः यथा मनोरथः ॥ ३९॥
ं मनोरथं च इं ूानं न रित असौ ।
तऽ पवू म इ्व आानम अ्पवू च अनपुँयित ॥ ४०॥
इिय आयन सृा इदं ऽिैवं भाित विुन ।
बिहः अः िभदाहतेःु जनः असत ज्नकृत य्था ॥ ४१॥
िनदा िह अः भतूािन भवि न भवि च ।
कालेन अवगेने सूात त्त न् ँयते ॥ ४२॥
यथा अिच षां ॐोतसां च फलानां वा वनतःे ।
तथा एव सवभतूानां वयः अवा आदयः कृताः ॥ ४३॥
सः अयं दीपः अिच षां यत ॐ्ोतसां तत इ्दं जलम ।्
सः अयं पमुान इ्ित नणृां मषृाः गीः धीः मषृा
आयषुाम ॥् ४४॥
मा  कमबीजने जायत े सः अिप अयं पमुान ।्
िॆयते वामरः ॅाा यथा अिः दा सयंतुः ॥ ४५॥
िनषकेगभ जािन बाकौमारयौवनम ।्
वयोमं जरा मृःु इित अवाः तनोः नव ॥ ४६॥
एताः मनोरथमयीः िह अ उावचाः तनःू ।
गणुसात उ्पादे िचत क्ित ज्हाित च ॥ ४७॥
आनः िपतपृऽुााम अ्नमुयेौ भवायौ ।
न भवायवनूाम अ्िभः यलणः ॥ ४८॥
तरोः बीजिवपाकाां यः िवात ज्सयंमौ ।
तरोः िवलणः िा एवं िा तनोः पथृक ् ॥ ४९॥
ूकृतःे एवम आ्ानम अ्िविव अबधुः पमुान ।्
तने शसमंढूः ससंारं ूितपते ॥ ५०॥
ससात ऋ्षीन द्वेान र्जसा असरुमानषुान ।्
तमसा भतूितय ं ॅािमतः याित कम िभः ॥ ५१॥
नृतः गायतः पँयन य्था एव अनकुरोित तान ।्
एवं बिुगणुान प्ँयन अ्नीहः अिप अनकुाय त े ॥ ५२॥
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यथा असा ूचलता तरवः अिप चलाः इव ।
चषुा ॅामाणने ँयते ॅमित इव भःू ॥ ५३॥
यथा मनोरथिधयः िवषयानभुवः मषृा ।
ाः च दाशाह तथा ससंारः आनः ॥ ५४॥
अथ िह अिवमान े अिप ससंिृतः न िनवत त े ।
ायतः िवषयान अ् े अनथ  आगमः यथा ॥ ५५॥
तात उ्व मा भु िवषयान अ्सत इ्ियःै ।
आा अमहणिनभा तं पँय वकैिकं ॅमम ॥् ५६॥
िः अवमािनतः असिः ूलः असिूयतः अथवा ।
तािडतः सिंनबः वा वृा वा पिरहािपतः ॥ ५७॥
िनितः मिूऽतः बधा एवं ूकितः ।
ौयेामः कृगतः आना आानम उ्रते ॥् ५८॥
उवः उवाच ।
यथा एवम अ्नबुुयें वद नः वदतां वर ।
सुःसहम इ्मं मः आिन असत अ्ितबमम ॥् ५९॥
िवषम अ्िप िवान ्ू कृितः िह बलीयसी ।
ऋते त ध्म िनरतान श्ााः त े चरणालयान ॥् ६०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे भगववसवंादे
ािवशंोऽायः ॥ २२॥
अथ ऽयोिवशंः अायः ।
बादरायिणः उवाच ।
सः एवम आ्शिंसतः उवने

भागवतमुने दाशाहमुः ।
सभाजयन ब्ृवचः मकुुः

तम आ्बभाष े ौवणीयवीय ः ॥ १॥
ौीभगवान उ्वाच ।
बह सः व ै न अऽ साधःु व ै ज न ई्िरतःै ।
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ैः िभम आ्ानं यः समाधातमु ई्रः ॥ २॥
न तथा तते िवः पमुान ब्ाणःै समुम गःै ।
यथा तदुि ममाः िह असतां पषषेवः ॥ ३॥
कथयि महुयम इ्ितहासम इ्ह उव ।
तम अ्हं वण ियािम िनबोध ससुमािहतः ॥ ४॥
केनिचत ि्भणुा गीतं पिरभतूने ज नःै ।
रताः धिृतयेुन िवपाकं िनजकमणाम ॥् ५॥
अविनष ु िजः कित आ्सीत आ्तमः िौया ।
वाता विृः कदय ः त ु कामी ः अितकोपनः ॥ ६॥
ातयः अितथयः त वााऽणे अिप न अिच ताः ।
शू अवसथः आा अिप काले कामःै अनिच तः ॥ ७॥
ःशील कदय  िुे पऽुबावाः ।
दारा िहतरः भृाः िवषणाः न आचरन ि्ूयम ॥् ८॥
त एवं यिव तु उभयलोकतः ।
धम कामिवहीन चबुुधःु पभािगनः ॥ ९॥
तत अ्वान िवॐ पुय  भिूरद ।
अथ ः अिप अगन ि्नधनं ब आयास पिरौमः ॥ १०॥
ातयः जगृः िकित ि्कित अ्वः उव ।
दवैतः कालतः िकित ्ॄ बोः नपृािथ वात ॥् ११॥
सः एवं ििवणे न े धम कामिवविज तः ।
उपिेतः च जनःै िचाम आ्प रयाम ॥् १२॥
त एवं ायतः दीघ नरायः तपिनः ।
िखतः बाकठ िनवदः समुहान अ्भतू ॥् १३॥
सः च आह इदम अ्हो कं वथृा आा मे अनतुािपतः ।
न धमा य न कामाय य अथ  आयासः ईशः ॥ १४॥
ूायणे अथा ः कदया णां न सखुाय कदाचन ।
इह च आोपतापाय मतृ नरकाय च ॥ १५॥
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यशः यशिनां शुं ााः य े गिुणनां गणुाः ।
लोभः ः अिप तान ह्ि िऽः पम इ्व इितम ॥् १६॥
अथ  साधन े िसः उष रणे ये ।
नाश उपभोगः आयासः ऽासः िचा ॅमः नणृाम ॥् १७॥
यें िहंसा अनतृं दः कामः बोधः यः मदः ।
भदेः वरैम अ्िवासः संधा  सनािन च ॥ १८॥
एते पदशान अ्था ः िह अथ मलूाः मताः नणृाम ।्
तात अ्नथ म अ्था ं ौयेः अथ रतः जते ॥् १९॥
िभे ॅातरः दाराः िपतरः सुदः तथा ।
एकािधाः कािकिणना सः सव अरयः कृताः ॥ २०॥
अथन अीयसा िह एत े सरंा दीम अ्वः ।
जि आशु धृः ि सहसा उृ सौदम ॥्
२१॥
ला ज अमरूा मानुं तत ि्ज अताम ।्
तत अ्ना ये ाथ ि याि अशभुां गितम ॥्
२२॥
ग अपवग योः ारं ूा लोकम इ्मं पमुान ।्
ििवणे कः अनषूते मः अनथ  धामिन ॥ २३॥
दवेिष  िपतृ भतूािन ातीन ब्नू च् भािगनः ।
असिंवभ च आानं यिवः पतित अधः ॥ २४॥
थ या अथहया िवं ूम वयः बलम ।्
कुशलाः यने िसि जरठः िकं न ु साधय े ॥ २५॥
कात स्िँयते िवान ्थ या अथहया असकृत ।्
किचत म्ायया ननू ं लोकः अयं सिुवमोिहतः ॥ २६॥
िकं धनःै धनदःै वा िकं कामःै वा कामदःै उत ।
मृनुा ममान कमिभः वा उत जदःै ॥ २७॥
ननू ं म े भगवान त्ुः सव दवेमयः हिरः ।
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यने नीतः दशाम ए्तां िनवदः च आनः वः ॥ २८॥
सः अहं कलौ अशषेणे शोषियअे अम आ्नः ।
अूमः अिखलाथ यिद ात ि्सः आिन ॥ २९॥
तऽ माम अ्नमुोदरेन द्वेाः िऽभवुनेराः ।
मुतन ॄलोकं खाः समसाधयत ॥् ३०॥
ौीभगवान उ्वाच ।
इित अिभूे मनसा िह आवः िजसमः ।
उु दयमीन श्ाः िभःु अभतू म्िुनः ॥ ३१॥
सः चचार महीम ए्तां सयंत आिेय अिनलः ।
िभाथ नगर मामान अ्सः अलितः अिवशत ॥् ३२॥
तं व ै ूवयसं िभमु अ्वधतूम अ्सनाः ।
ा पय भवन भ्िः बीिभः पिरभिूतिभः ॥ ३३॥
केिचत ि्ऽवणे ुं जगृः एके पाऽं कमडम ।्
पीठं च एके असऽूं च कां चीरािण केचन ॥ ३४॥
ूदाय च पनुः तािन दिश तािन आदः मनुःे ।
अं च भैसं भुान सिरत त्टे ॥ ३५॥
मऽूयि च पािपाः ीवि अ च मधू िन ।
यतवाचं वाचयि ताडयि न वि चते ॥् ३६॥
तज यि अपरे वािः नेः अयम इ्ित वािदनः ।
बि रा तं केिचत ब्तां बताम इ्ित ॥ ३७॥
िपि एके अवजानः एषः धम जः शठः ।
ीणिवः इमां विृम अ्महीत ्जन उितः ॥ ३८॥
अहो एषः महासारः धिृतमान ि्गिरः आिडव ।
मौनने साधयित अथ बकवत ्ढिनयः ॥ ३९॥
इित एके िवहसि एनम ए्के वा तयि च ।
तं बबःु िनधःु यथा बीडनकं िजम ॥् ४०॥
एवं सः भौितकं ःखं दिैवकं दिैहकं च यत ।्
भोम आ्नः िदं ूां ूाम अ्बुत ॥ ४१॥
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पिरभतूः इमां गाथाम अ्गायत नराधमःै ।
पातयिः धमः धिृतम आ्ाय सािकीम ॥् ४२॥
िजः उवाच ।
न अयं जनः मे सखुःखहतेःु

न दवेताा महकमकालाः ।
मनः परं कारणम आ्मनि

ससंारचबं पिरवत यते य्त ॥् ४३॥
मनः गणुान व् ै सजृत े बलीयः

ततः च कमा िण िवलणािन ।
शुािन कृािन अथ लोिहतािन

तेः सवणा ः सतृयः भवि ॥ ४४॥
अनीहः आा मनसा समीहता

िहरमयः मखः उिच े ।
मनः िलं पिरगृ कामान ्

जषुन ि्नबः गणुसतः असौ ॥ ४५॥
दान ं धमः िनयमः यमः च

ौतुं च कमा िण च सतािन ।
सव मनोिनमहलणााः

परः िह योगः मनसः समािध ॥ ४६॥
समािहतं य मनः ूशाम ्

दानािदिभः िकं वद त कृम ।्
असयंतं य मनः िवनँयत ्

दानािदिभः चते अ्परं िकमिेभः ॥ ४७॥
मनोवशे अे िह अभवन ् दवेाः

मनः च न अ वशं समिेत ।
भीः िह दवेः सहसः सहीयान ्

युात व्शे तं सः िह दवेदवेः ॥ ४८॥
तं ज यं शऽमु अ्सवगें

मदुं तत न् िविज केिचत ।्
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कुव ि असत ि्वमहम अ्ऽ मः
िमऽािण उदासीन िरपनू ि्वमढूाः ॥ ४९॥

दहंे मनोमाऽम इ्मं गहृीा
मम अहम इ्ित अ िधयः मनुाः ।

एषः अहम अ्ः अयम इ्ित ॅमणे
रपारे तमिस ॅमि ॥ ५०॥

जनः त ु हतेःु सखुःखयोः चते ्
िकम आ्नः च अऽ ह भौमयोः तत ।्

िजां िचत स्शित दिः
तत व्देनायां कतमाय कुते ॥् ५१॥

ःख हतेःु यिद दवेताः त ु
िकम आ्नः तऽ िवकारयोः तत ।्

यत अ्म अ्ेन िनहते िचत ्
बुते कै पुषः दहेे ॥ ५२॥

आा यिद ात स्खुःखहतेःु
िकम अ्तः तऽ िनजभावः ।

न िह आनः अत य्िद तत म्षृा ात ्
बुते कात न् सखुं न ःखम ॥् ५३॥

महाः िनिमं सखुःखयोः चते ्
िकम आ्नः अज जन ते व ै ।

महःै मह एव वदि पीडाम ्
बुते कै पुषः ततः अः ॥ ५४॥

कमा ः त ु हतेःु सखुःखयोः चते ्
िकम आ्नः तत ि्ह जडाजडे ।

दहेः त ु अिचुषः अयं सपुण ः
बुते कै न िह कम मलूम ॥् ५५॥

कालः त ु हतेःु सखुःखयोः चते ्
िकम आ्नः तऽ तत आ्कः असौ ।

न अःे िह तापः न िहम तत ्ात ्
बुते कै न पर म ॥् ५६॥
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न केनिचत ् अिप कथन अ
 उपरागः परतः पर ।

यथाहमः ससंिृतिपणः ात ्
एवं ूबुः न िबभिेत भतूःै ॥ ५७॥

एतां सः आाय परािनाम ्
अािसतां पवू तमःै महिष िभः ।

अहं तिरािम रपारम ्
तमः मकुु अििनषवेया एव ॥ ५८॥

ौीभगवान उ्वाच ।
िनिव  नििवणः गतमः

ूो गां पय टमानः इम ।्
िनराकृतः असिः अिप धमा त ्

अकितः अम ुं मिुनः आह गाथाम ॥् ५९॥
सखुःखूदः न अः पुष आिवॅमः ।
िमऽ उदासीनिरपवः ससंारः तमसः कृतः ॥ ६०॥
तात स्वा ना तात िनगहृाण मनो िधया ।
मिय आविेशतया युः एतावान य्ोगसहः ॥ ६१॥
यः एतां िभणुा गीतां ॄिनां समािहतः ।
धारयन ौ्ावयन ौ्ुवन ्ःै न एव अिभभयूत े ॥ ६२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे भगववसवंादे
िबगुीतिनपणं नाम ऽयोिवशंोऽायः ॥ २३॥
अथ चतिुवशोऽाः ।
ौीभगवान उ्वाच ।
अथ ते सवािम सां पवूः िविनितम ।्
यत ि्वाय पमुान स्ः जात व्कैिकं ॅमम ॥् १॥
आसीत ्ानम अ्थः िह अथ ः एकम ए्व अिवकितम ।्
यदा िववकेिनपणुाः आदौ कृतयगु े अयगु े ॥ २॥
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तत म्ायाफलपणे केवलं िनिव कितम ।्
वानः अगोचरं सं िधा समभवत ब्हृत ॥् ३॥
तयोः एकतरः िह अथ ः ूकृितः सोभयािका ।
ान ं त ु अतरः भावः पुषः सः अिभधीयते ॥ ४॥
तमः रजः सम इ्ित ूकृतःे अभवन ग्णुाः ।
मया ूोमाणायाः पुष अनमुतने च ॥ ५॥
तेः समभवत स्ऽूं महान स्ऽूणे सयंतुः ।
ततः िवकुव तः जातः यः अहारः िवमोहनः ॥ ६॥
वकैािरकः तजैसः च तामसः च इित अहं िऽवतृ ।्
ताऽ इिय मनसां कारणं िचत अ्िचत म्यः ॥ ७॥
अथ ः तािऽकात ज् े तामसात इ्ियािण च ।
तजैसात द्वेताः आसन ए्कादश च वकृैतात ॥् ८॥
मया सोिदताः भावाः सव सहंित अकािरणः ।
अडम उ्ादयामासःु मम आयतनम उ्मम ॥् ९॥
तिन अ्हं समभवम अ्डे सिललसिंतौ ।
मम नााम अ्भतू प्ं िवां तऽ च आभःू ॥
१०॥
सः असजृत त्पसा युः रजसा मत अ्नमुहात ।्
लोकान स्पालान ि्वाा भःू भवुः ः इित िऽधा ॥ ११॥
दवेानाम ओ्कः आसीत ्ः भतूानां च भवुः पदम ।्
म  आदीनां च भःू लोकः िसानां िऽतयात प्रम ॥्
१२॥
अधः असरुाणां नागानां भमूःे ओकः असजृत ्ू भःु ।
िऽलोां गतयः सवा ः कम णां िऽगणु आनाम ॥् १३॥
योग तपसः च एव ास गतयः अमलाः ।
महः जनः तपः सं भियोग मितः ॥ १४॥
मया कालाना धाऽा कम युम इ्दं जगत ।्
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गणुूवाहः एतिन उ्ित िनमित ॥ १५॥
अणःु बहृत कृ्शः लूः यः यः भावः ूिसित ।
सवः अिप उभयसयंुः ूकृा पुषणे च ॥ १६॥
यः त ु य आिदः अः च सः व ै मं च त सन ।्
िवकारः वहाराथ ः यथा तजैस पािथ वाः ॥ १७॥
यत उ्पादाय पवू ः त ु भावः िवकुत े अपरम ।्
आिदः अः यदा य तत स्म अ्िभधीयते ॥ १८॥
ूकृितः िह अ उपादानम आ्धारः पुषः परः ।
सतः अिभकः कालः ॄ तत ि्ऽतयं त ु अहम ॥् १९॥
सग ः ूवत त े तावत प्ौव  अपयण िनशः ।
महान ग्णुिवसग  अथ ः िित अः यावत ई्णम ॥् २०॥
िवराट ्मया आसामानः लोककिवककः ।
पाय िवशषेाय कते भवुनःै सह ॥ २१॥
अे ूलीयते म म अ्ं धानास ु लीयत े ।
धानाः भमूौ ूलीये भिूमः गे ूलीयते ॥ २२॥
अु ूलीये गः आपः च गणु े रस े ।
लीयत े ोितिष रसः ोती प े ूलीयते ॥ २३॥
पं वायौ सः च श लीयत े सः अिप च अरे ।
अरं शताऽः इियािण योिनष ु ॥ २४॥
योिनः वकैािरके सौ लीयते मनिस ईरे ।
शः भतूािदम अ्िप एित भतूािदः महित ूभःु ॥ २५॥
सः लीयते महान ्षे ु गणुषे ु गणुवमः ।
त े अे सलीये तले लीयते अये ॥ २६॥
कालः मायामये जीवे जीवः आिन मिय अजे ।
आा केवलः आः िवक अपाय लणः ॥ २७॥
एवम अ्ीमाण कथं वकैिकः ॅमः ।
मनसः िद ितते ोि इव अक उदय े तमः ॥ २८॥
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एषः सािविधः ूोः सशंयमिभदेनः ।
ूितलोम अनलुोमाां परावरशा मया ॥ २९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
ूकृितपुषसायोगो नाम चतिुवशोऽायः ॥ २४॥
अथ पिवशंोऽायः ।
ौीभगवानवुाच ।
गणुानाम अ्सिमौाणां पमुाने यथा भवते ।्
ते पुषवय  इअदम उ्पधारय शसंतः ॥ १॥
समः दमः ितिता ईा तपः सं दया िृतः ।
तिुः ागः अहृा ौा ॑ीः दया आिदः िनवृ ितः ॥ २॥
कामः ईहा मदः तृा ः आशीः िभदा सखुम ।्
मद उाहः यशः ूीितः हां वीय बल उमः ॥ ३॥
बोधः लोभः अनतृं िहंसा याा दः मः किलः ।
शोकमोहौ िवषादात िनिा आशा भीः अनुमः ॥ ४॥
स रजसः च एताः तमसः च अनमुवू शः ।
वृयः विण तूायाः सिंनपातम अ्थः ौणु ु ॥ ५॥
सिंनपातः त ु अहम इ्ित मम इित उव या मितः ।
वहारः सिंनपातः मनोमाऽ इियासिुभः ॥ ६॥
धम च अथ च कामे च यदा असौ पिरिनितः ।
गणुानां सिंनकष ः अयं ौाः अितधनावहः ॥ ७॥
ूविृलणे िना पमुान य्ः िह गहृाौमे ।
धम च अनिुतते गणुानां सिमितः िह सा ॥ ८॥
पुषं ससयंुम अ्नमुीयात श्म आिदिभः ।
कामािदभी रजोयंु बोधाःै तमसा यतुम ॥् ९॥
यदा भजित मां भा िनरपेः कमिभः ।
तं सूकृितं िवात प्ुषं ियम ए्व वा ॥ १०॥
यदा आिशषः आशा मां भजते कमिभः ।
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तं रजःूकृितं िवात ि्हंसाम आ्शा तामसम ॥् ११॥
सं रजः तमः इित गणुाः जीव न एव मे ।
िचजा यःै त ु भतूानां समानः िनबते ॥ १२॥
यदतेरौ जयते स्ं भारं िवशदं िशवम ।्
तदा सखुने युते धम ान आिदिभः पमुान ॥् १३॥
यदा जयते त्मः सं रजः सं िभदा चलम ।्
तदा ःखने युते कम णा यशसा िौया ॥ १४॥
यदा जयते र्जः सं तमः मढूः लयं जडम ।्
युते शोकमोहाां िनिया िहंसया आशया ॥ १५॥
यदा िचं ूसीदते इियाणां च िनवृ ितः ।
दहेे अभयं मनोसं तत स्ं िवि मदम ॥् १६॥
िवकुव न ि्बयया च अधीर िनवृ ितः च चतेसाम ।्
गाऽाां मनः ॅां रजः एतःै िनशामय ॥ १७॥
सीदत ि्चं िवलीयते चतेसः महणे अमम ।्
मनः नं तमः लािनः तमः तत उ्पधारय ॥ १८॥
एधमान े गणु े से दवेानां बलम ए्धते ।
असरुाणां च रजिस तमिस उव रसाम ॥् १९॥
सात ज्गरणं िवात र्जसा म आ्िदशते ।्
ूापं तमसा जोः तरुीयं िऽष ु सतम ॥् २०॥
उपय ुपिर गि सने आॄणः जनाः ।
तमसा अधः अधः आमुात र्जसा अरचािरणः ॥ २१॥
से ूलीनाः ः याि नरलोकं रजोलयाः ।
तमोलयाः त ु िनरयं याि माम ए्व िनग ुणाः ॥ २२॥
मदप णं िनलं वा सािकं िनजकम तत ।्
राजसं फलसं िहंसाूायािद तामसम ॥् २३॥
कैवं सािकं ान ं रजः वकैिकं च यत ।्
ूाकृतं तामसं ान ं मिं िनग ुणं तृम ॥् २४॥
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वनं त ु सािकः वासः मामः राजसः उते ।
तामसं तूसदनं मिकेतनं त ु िनग ुणम ॥् २५॥
सािकः कारकः असी रागाः राजसः तृः ।
तामसः िृतिवॅः िनग ुणः मदपाौयः ॥ २६॥
सािकी आािकी ौा कम ौा त ु राजसी ।
तामधम या ौा मवेायां त ु िनग ुणा ॥ २७॥
पं पतूम अ्नायः तम आ्हाय सािकं तृम ।्
राजसं च इियूें तामसं च आित द अशिुच ॥ २८॥
सािकं सखुम आ्ों िवषयों त ु राजसम ।्
तामसं मोहदनैों िनग ुणं मदपाौयम ॥् २९॥
िं दशेः फलं कालः ान ं कम  च कारकाः ।
ौा अवा आकृितः िना ऽगैुयः सव ः एव िह ॥
३०॥
सव गणुमयाः भावाः पुष अ िधिताः ॥ ३१॥
एताः ससंतृयः प ुसंः गणुकम िनबनाः ।
यने इमे िनिज ताः सौ गणुाः जीवने िचजाः ।
भियोगने मिः मावाय ूपते ॥ ३२॥
तात अ्हम इ्मं ला ानिवानसभंवम ।्
गणुसं िविनधू य मां भजु िवचणाः ॥ ३३॥
िनःसः मां भजते ि्वान अ्ूमः िजतिेयः ।
रजः तमः च अिभजयते स्ससंवेया मिुनः ॥ ३४॥
सं च अिभजयते य्ुः नरैपेणे शाधीः ।
सते गणुःै मुः जीवः जीवं िवहाय माम ॥् ३५॥
जीवः जीविविनम ुः गणुःै च आशयसभंवःै ।
मया एव ॄणा पणू ः न बिहः न अरः चरते ॥् ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
गणुिनग ुणिनपणं नाम पिवशंोऽायः ॥ २५॥
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अथ षिशंोऽायः ।
ौीभगवान उ्वाच ।
मत ल्णम इ्मं कायं ला ममः आितः ।
आनं परमाानम आ्ं समपुिैत माम ॥्१॥
गणुमाः जीवयोाः िवमुः ानिनया ।
गणुषे ु मायामाऽषे ु ँयमानषे ु अवतुः ।
वत मानः अिप न पमुान य्ुत े अविुभः गणुःै ॥ २॥
सं न कुया त अ्सतां िश उदर तपृां िचत ।्
त अनगुतः तमिस अे पतित अ अनगुावत ॥् ३॥
ऐलः सॆाट ्इमां गाथाम अ्गायत बहृवाः ।
उव शी िवरहात म्ुन ि्निव णः शोकसयंमे ॥ ४॥
ा आानं ोज तां नः उवत न्पृः ।
िवलपन अ्गात ज्ाय े घोरे ित इित िववः ॥ ५॥
कामान अ्तृः अनजुषुन ्ुकान व्ष यािमनीः ।
न वदे याीः न अयाीः उव शी आकृचअेतनः ॥ ६॥
ऐलः उवाच ।
अहो मे मोहिवारः कामकलचतेसः ।
देाः गहृीतकठ न आयःुखडाः इमे तृाः ॥ ७॥
न अहं वदे अिभिनम ुः सयू ः वा अिुदतः अमयुा ।
मिुषतः वष पगूानां बत अहािन गतािन उत ॥ ८॥
अहो मे आसमंोहः यने आा योिषतां कृतः ।
बीडामगृः चबवत नरदवेिशखामिणः ॥ ९॥
सपिरदम आ्ानं िहा तणृम इ्व ईरम ।्
या ियं च अगमं नः उवत ्दन ॥् १०॥
कुतः त अनभुावः ात त्जेः ईशम ए्व वा ।
यः अगं ियं या खरवत प्ादतािडतः ॥ ११॥
िकं िवया िकं तपसा िकं ागने ौतुने वा ।
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िकं िविवेन मौनने ीिभः य मनः तम ॥् १२॥
ाथ  अकोिवदं िधङ् मां मखू पिडत मािननम ।्
यः अहम ई्रतां ूा ीिभः गो खरवत ि्जतः ॥ १३॥
सवेतः वष पगूात म् े उव ँ यः अधरासवम ।्
न तृित आभःू कामः विः आितिभः यथा ॥ १४॥
प ुंा अपतं िचं कोः मोिचत ुं ूभःु ।
आारामेरम ऋ्त े भगवम अ्धोजम ॥् १५॥
बोिधत अिप देा मे सूवाने म तःे ।
मनोगतः महामोहः न अपयाित अिजतानः ॥ १६॥
िकम ए्तया नः अपकृतं रा वा सप चतेसः ।
रुप अिवषः यः अहं यत अ्िजतिेयः ॥ १७॥
 अयं मलोमसः कायः दौग ि आिद आकः अशिुचः ।
 गणुाः सौमन आाः िह अासः अिवया कृतः ॥ १८॥
िपऽोः िकं ं न ु भाया याः ािमनः अःे गीृयोः ।
िकम आ्नः िकं सुदाम इ्ित यः न अवसीयते ॥ १९॥
तिन क्लेवरे अमेे तुिने िवषते ।
अहो सभुिं सनुसं सिुतं च मखुं ियः ॥ २०॥
ङ् मासं िधर ाय ु मदेो मा अि सहंतौ ।
िवमऽूपयू े रमतां कृमीणां िकयत अ्रम ॥् २१॥
अथ अिप न उपसते ीष ु णैषे ु च अथ िवत ।्
िवषय इिय सयंोगात म्नः ुित न अथा ॥ २२॥
अात अ्ौतुात भ्ावात न् भावः उपजायते ।
असयुतः ूाणान श्ाित ििमतं मनः ॥ २३॥
तात स्ः न कत ः ीष ु णैषे ु च इियःै ।
िवषां च अिप अिवौः षग ः िकम ु माशाम ॥्
२४॥
ौीभगवान उ्वाच ।
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एवं ूगायन न्पृदवेदवेः
सः उव शीलोकम अ्थः िवहाय ।

आानम आ्िन अवग मां व ै
उपारमत ्ानिवधतूमोहः ॥ २५॥

ततः ःसम उ्ृ सु सते बिुमान ।्
सः एत िछि मनोासमिुिभः ॥ २६॥
सः अनपेाः मिाः ूशााः समदिश नः ।
िनम माः िनरहाराः िनाः िनिरमहाः ॥ २७॥
तषे ु िनं महाभागः महाभागषे ु मथाः ।
सभंवि िहता नणॄां जषुतां ूपनुि अघम ॥् २८॥
ताः य े ौुवि गायि िह अनमुोदि च अताः ।
मराः ौधानाः च भिं िवि ते मिय ॥ २९॥
भिं लवतः साधोः िकम अ्त अ्विशते ।
मिय अनगणु े ॄिण आन अनभुव आिन ॥ ३०॥
यथा उपौयमाण भगवं िवभावसमु ।्
शीतं भयं तमः अिप एित साधनू स्संवेतः तथा ॥ ३१॥
िनम उतां घोरे भवाौ परम अयनम ।्
सः ॄिवदः शााः नौः ढ इव अु मताम ॥् ३२॥
अं िह ूािणनां ूाणः आता नां शरणं त ु अहम ।्
धम ः िवं नणृां ूे सः अवा क ् िबतः अरणम ॥्
३३॥
सः िदशि चूिंष बिहः अक ः समिुतः ।
दवेताः बावाः सः सः आा अहम ए्व च ॥ ३४॥
वतैसनेः ततः अिप एवम उ्व ँ या लोकिनःहृः ।
मुसः महीम ए्ताम आ्ारामः चचार ह ॥ ३५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
ऐलगीतं नाम षिशंोऽायः ॥ २६॥
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अथ सिवशंोऽायः ।
उवः उवाच ।
िबयायोगं समाच भवत आ्राधनं ूभो ।
यात ्ां य े यथा अच ि साताः सातष भ ॥ १॥
एतत व्दि मनुयः मुः िनःौयेसं नणृाम ।्
नारदः भगवान ्ासः आचाय ः अिरसः सतुः ॥ २॥
िनःसतृं त े मखुाोजात आ्ह भगवान अ्जः ।
पऽुेः भगृमुुेः दे ै च भगवान भ्वः ॥ ३॥
एतत व् ै सव वणा नाम आ्ौमाणां च समंतम ।्
ौयेसाम उ्मं मे ीशिूाणां च मानद ॥ ४॥
एतत क्मलपऽा कमबिवमोचनम ।्
भाय च अनरुाय ॄिूह िवेर ईर ॥ ५॥
ौीभगवान उ्वाच ।
निह अः अनपार कमकाड च उव ।
सिंं वण ियािम यथावत अ्नपुवू शः ॥ ६॥
विैदकः तािकः िमौः इित मे िऽिवधः मखः ।
ऽयाणाम ई्ितने एव िविधना मां समच यते ॥् ७॥
यदा िनगमने उं िजं ूा पूषः ।
यथा यजते मां भा ौया तत ि्नबोध मे ॥ ८॥
अचा यां िडले अौ वा सयू वा अु िद िजः ।
िणे भियुः अचत ्गंु माम अ्मायया ॥ ९॥
पवू ान ं ूकुवत धौतदः अशुये ।
उभयःै अिप च ानं मःै मृहणािदना ॥ १०॥
सा उपाि आिद कमा िण वदेने अचोिदतािन मे ।
पजूां तःै कयते स्क ् सः कमपावनीम ॥् ११॥
शलैी दामयी लौही लेा लेा च सकैती ।
मनोमयी मिणमयी ूितमा अिवधा तृा ॥ १२॥
चल अचल इित ििवधा ूिता जीवमिरम ।्
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उास आवाहन े न ः िरायाम उ्व अच न े ॥ १३॥
अिरायां िवकः ात ्िडले त ु भवते ्यम ।्
पनं त ु अिवलेायाम अ्ऽ पिरमाज नम ॥् १४॥
िःै ूिसःै मत य्ागः ूितमािदष ु अमाियनः ।
भ च यथालःै िद भावने च एव िह ॥ १५॥
ान अलरणं ूेम अ्चा याम ए्व त ु उव ।
िडले तिवासः वौ आतुं हिवः ॥ १६॥
सयू च अहणं ूें सिलले सिलल आिदिभः ।
ौया उपातं ूें भेन मम वािर अिप ॥ १७॥
भयू िप अभ उपतं न मे तोषाय कते ।
गः धपूः समुनसः दीपः अ आ च िकं पनुः ॥ १८॥
शिुचः सभंतृसभंारः ूाक ् दभः कित आसनः ।
आसीनः ूाक ् उदक ् वा अचत अ्चा याम अ्थ समंखुः ॥ १९॥
कृतासः कृतासां मदचा पािणना मजृते ।्
कलशं ूोणीयं च यथावत उ्पसाधयते ॥् २०॥
तत अ्िः दवेयजनं िािण आानम ए्व च ।
ूो पाऽािण ऽीिण अिः तःै तःै िःै च साधयते ॥् २१॥
पा अघ  आचमनीयाथ ऽीिण पाऽािण दिैशकः ।
दा शीा  अथ िशखया गाया च अिभमयते ॥्
२२॥
िपडे वाय ु अि सशंुे ां परां मम ।
अव जीवकलां ायते न्ाद अे िसभािवताम ॥् २३॥
तया आभतूया िपडे ा े सू तयः ।
आवा अच  आिदष ु ा  अं मां ूपजूयते ॥्
२४॥
पा उपश अहण आदीन उ्पचारान ्ू कयते ।्
धमा िदिभः च नविभः किया आसनं मम ॥ २५॥
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पम अ्दलं तऽ किण काकेसर उलम ।्
उभाां वदेताां मं त ु उभयिसये ॥ २६॥
सदुशन ं पाजं गदासीषधुनःु हलान ।्
मसुलं कौभुं मालां ौीवं च अनपुजूयते ॥् २७॥
नं सनुं गडं ूचडं चडम ए्व च ।
महाबलं बलं च एव कुमदुं कुमदुेणम ॥् २८॥
गा िवनायकं ासं िवनें गुन स्रुान ।्
े े ान े त ु अिभमखुान प्जूयते ्ू ोण आिदिभः ॥ २९॥
चन उशीर कपू र कुम अग वािसतःै ।
सिललःै ापयते म्ःै िनदा िवभवे सित ॥ ३०॥
णघम  अनवुाकेन महापुषिवया ।
पौषणे अिप सेून सामभीः राजनािदिभः ॥ ३१॥
व उपवीत आभरण पऽ ॐक ् ग लेपनःै ।
अलवत सूमे मः मां यथा उिचतम ॥् ३२॥
पाम आ्चमनीयं च गं समुनसः अतान ।्
धपू दीप उपहाया िण दात म् े ौया अच कः ॥ ३३॥
गडुपायससपिष शुिल आपपू मोदकान ।्
सयंाव दिध सपूां च नवैें सित कयते ॥् ३४॥
अ उदन आदश दधौ अिभषचेनम ।्
अ गीत नृािद पव िण ःु उताहम ॥् ३५॥
िविधना िविहत े कुडे मखेलागत विेदिभः ।
अिम आ्धाय पिरतः समहूते प्ािणना उिदतम ॥् ३६॥
पिरीय  अथ पय ुते अ्ाधाय यथािविध ।
ूोया आसा िािण ूोाौ भावयते माम ॥् ३७॥
तजानूदूं शचबगदाजुःै ।
लसत च्तभु ुजं शां पिकवाससम ॥् ३८॥
ुरत ि्करीट कटक किटसऽूवर अदम ।्
ौीववसं ॅाजत क्ौभुं वनमािलनम ॥् ३९॥
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ायन अ् दािण हिवषा अिभघतृािन च ।
ूा आभागौ आघारौ दा च आतुं हिवः ॥ ४०॥
जुयात म्लूमणे षोडशच  अवदानतः ।
धमा िदः यथाायं मःै ििकृतं बधुः ॥ ४१॥
अ अथ नमृ पाष देः बिलं हरते ।्
मलूमं जपते ्ॄ  रन न्ारायण आकम ॥् ४२॥
दा आचमनम उ्षें िवनेाय कयते ।्
मखुवासं सरुिभमत त्ालूाम अ्थ अहयते ॥् ४२॥
उपगायन ग्णृन न्ृन क्मा िण अिभनयन म्म ।
मथाः ौावयन ौ्ुवन म्ुत िणकः भवते ॥् ४४।
वःै उावचःै ोऽःै पौराणःै ूकृतःै अिप ।
ुा ूसीद भगवन इ्ित वते दडवत ॥् ४५॥
िशरः मत प्ादयोः कृा बाां च पररम ।्
ूपं पािह माम ई्श भीतं मृमुह अणवात ॥् ४६॥
इित शषेां मया दां िशरिस आधाय सादरम ।्
उासयते च्ते उ्ां ोितः ोितिष तत प्नुः ॥ ४७॥
अचा िदष ु यदा यऽ ौा मां तऽ च अच यते ।्
सव भतूषे ु आिन च सव आा अहम अ्वितः ॥ ४८॥
एवं िबयायोगपथःै पमुान व्िैदकतािकैः ।
अच न उ्भयतः िसिं मः िवित अभीिताम ॥् ४९॥
मदचा सिता मिरं कारयते ्ढम ।्
पु उानािन रािण पजूा याऽा उव आिौतान ॥् ५०॥
पजूादीनां ूवाहाथ महापव स ु अथ अहम ।्
ऽेापणपरुमामान द्ा मत स्ािताम इ्यात ॥् ५१॥
ूितया साव भौमसंना भवुनऽयम ।्
पजूािदना ॄलोकं िऽिभः मत स्ाताम इ्यात ॥् ५२॥
माम ए्व नरैपेणे भियोगने िवित ।
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भियोगं सः लभते एवं यः पजूयते माम ॥् ५३॥
यः दां परःै दं हरते सरुिवूयोः ।
विृं सः जायत े िव क ् वषा णाम अ्यतुायतुम ॥् ५४॥
कत ुः च सारथःे हतेोः अनमुोिदतःु एव च ।
कमणां भािगनः ूे भयूः भयूिस तलम ॥् ५५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ौीकृोवसवंादे
सिवशंोऽायः ॥ २७॥
अथ अिवशंः अायः ।
ौीभगवान उ्वाच ।
परभावकमा िण न ूशसंते न् गहयते ।्
िवम ए्काकं पँयन ्ू कृा पुषणे च ॥ १॥
परभावकमा िण यः ूशसंित िनित ।
सः आशु ॅँयते ाथा त अ्स अिभिनवशेतः ॥ २॥
तजैस े िनिया आपे िपडः नचतेनः ।
मायां ूाोित मृ ुं वा तत न्ानाथ क ् पमुान ॥् ३॥
िकं भिं िकम अ्भिं वा तै अवनुः िकयत ।्
वाचा उिदतं तत अ्नतृं मनसा ातम ए्व च ॥ ४॥
छायाूायाभासा िह असः अिप अथ कािरणः ।
एवं दहेादयः भावाः यि आमृतुः भयम ॥् ५॥
आा एव तत इ्दं िवं सृत े सजृित ूभःु ।
ऽायत े ऽाित िवाा ि॑यते हरित ईरः ॥ ६॥
तात न्िह आनः अात अ्ः भावः िनिपतः ।
िनिपतयें िऽिवधा िनमू ला भाितः आिन ।
इदं गणुमयं िवि िऽिवधं मायया कृतम ॥् ७॥
एतत ि्वान म्िदतं ानिवाननपैणुम ।्
न िनित न च ौित लोके चरित सयू वत ॥् ८॥
ूणे अनमुानने िनगमने आसिंवदा ।
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आिद अवत अ्सत ्ाा िनःसः िवचरते इ्ह ॥ ९॥
उवः उवाच ।
न एव आनः न दहे ससंिृतः िृँययोः ।
अनाशोः ईश क ात उ्पलते ॥ १०॥
आा अयः अगणुः शुः योितः अनावतृः ।
अिवत द्ावत द्हेः क इह ससंिृतः ॥ ११॥
ौीभगवान उ्वाच ।
यावत द्हे इिय ूाणःै आनः सिंनकष णम ।्
ससंारः फलवान त्ावत अ्पाथ ः अिप अिवविेकनः ॥ १२॥
अथ िह अिवमान े अिप ससंिृतः न िनवत त े ।
ायतः िवषयान अ् े अनथ  आगमः यथा ॥ १३॥
यथा िह अूितबु ूापः ब अनथ भतृ ।्
सः एव ूितबु न व ै मोहाय कते ॥ १४॥
शोक हष  भय बोध लोभ मोह हृादयः ।
अहार ँये ज मृःु च न आनः ॥ १५॥
दहे इिय ूाण मनः अिभमानः

जीवः अराा गणुकम  मिूत ः ।
सऽूं महान इ्ित उधा इव गीतः

ससंारः आधावित कालतः ॥ १६॥
अमलूम ए्तत ब्प िपतं

मनोवचःूाणशरीरकम ।
ानािसना उपासनया िशतने

िछा मिुनः गां िवचरित अतृः ॥ १७॥
ानं िववकेः िनगमः तपः च

ूम ऐ्ितम अ्थ अनमुानम ।्
आिद अयोः अ यत ए्व केवलम ्

कालः च हतेःु च तत ए्व मे ॥ १८॥
यथा िहरयं कृतं परुात ्

पात च् सव  िहरमय ।
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तत ए्व मे वहाय माणम ्
नानापदशेःै अहम अ् तत ॥् १९॥

िवानम ए्तत ि्ऽयवम अ्
गणुऽयं कारण काय  कतृ  ।

समयने ितरकेतः च
यने एव तयुण तत ए्व सम ॥् २०॥

न यत प्रुात उ्त यत न् पात ्
मे च तत न् पदशेमाऽम ।्

भतूं ूिसं च परणे यत ्
तत ए्व तत ्ात इ्ित मे मनीषा ॥ २१॥

अिवमानः अिप अवभासते यः
वकैािरकः राजससग ः एषः ।

ॄ योितः अतः िवभाित
ॄ इिय अथ  आ िवकार िचऽम ॥् २२॥

एवं ुटं ॄिववकेहतेिुभः
परापवादने िवशारदने ।

िछा आसहेम उ्पारमते
ानतुः अिखल कामकेुः ॥ २३॥

न आा वपःु पािथ वम इ्ियािण
दवेाः िह असःु वायजुलं ताशः ।

मनः अमाऽं िधषणा च सम ्
अहंकृितः खं िितः अथ साम ॥् २४॥

समािहतःै कः करणःै गणुािभः
गणुः भवते म्िुविवधाः ।

िविमाणःै उत िकं न षणम ्
घनःै उपतेःै िवगतःै रवःे िकम ॥् २५॥

यथा नभः वाय ु अनल अु भू गणुःै
गतागतःै वत ुगणुःै न सते ।

तथा अरं स रजः तमः मलःै
अहंमतःे ससंिृतहतेिुभः परम ॥् २६॥
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तथािप सः पिरवज नीयः
गणुषे ु मायारिचतषे ु तावत ।्

मियोगने ढने यावत ्
रजः िनरते मनःकषायः ॥ २७॥

यथा आमयः असाध ु िचिकितः नणृाम ्
पनुः पनुः सदुित ूरोहन ।्

एवं मनः अप कषय कम
कुयोिगनं िवित सवसम ॥् २८॥

कुयोिगनः य े िविहत अरायःै
मनुभतूःै िऽदश उपसृःै ।

त े ूान अासबलेन भयूः
युि योगं न त ु कम तम ॥् २९॥

करोित कम  िबयते च जःु
केनािप असौ चोिदतः आिनपातात ।्

न तऽ िवाकृतौ ितः अिप
िनवृ तृः सखु अनभुूा ॥ ३०॥

ितम आ्सीनम उ्त ोजम ्
शयानम उ्म अ्दम अ्म ।्

भावम अ्त ि्कम अ्िप इहमानम ्
आानम आ्मितः न वदे ॥ ३१॥

यिद  पँयित असत इ्िय अथ
नाना अनमुानने िवम अ्त ।्

न मते वतुया मनीषी
ां यथा उाय ितरोदधानम ॥् ३२॥

पवू गहृीतं गणुकम िचऽम ्
अानम आ्िन अिविवम अ् ।

िनवत त े तत प्नुः ईया एव
न गृत े न अिप िवसृ आा ॥ ३३॥

यथा िह भानोः उदयः नचृषुाम ्
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तमः िनहात न् त ु सिधे ।
एवं समीा िनपणुा सती मे

हात त्िमॐं पुष बुःे ॥ ३४॥
एषः योितः अजः अूमयेः

महानभुिूतः सकलानभुिूतः ।
एकः अितीयः वचसां िवराम े

यने ईिशता वाक ् असवः चरि ॥ ३५॥
एतावान आ्समंोहः यत ि्वकः त ु केवले ।
आन न्तृ े माानम अ्वलः न य िह ॥३६॥
यत न्ाम आकृितिभः मां पवण म अ्बािधतम ।्
थन अिप अथ वादः अयं यं पिडतमािननाम ॥् ३७॥
योिगनः अपयोग युतः कायः उितःै ।
उपसगः िवहते तऽ अयं िविहतः िविधः ॥ ३८॥
योगधारणया कािंत आ्सनःै धारण अितःै ।
तपोमौषधःै कािंत उ्पसगा न ि्विनद हते ॥् ३९॥
कािंत म्म अनुानने नामसीत न आिदिभः ।
योगेर अनवुृा वा हात अ्शभुदान श्नःै ॥ ४०॥
केिचत द्हेम इ्मं धीराः सकुं वयिस िरम ।्
िवधाय िविवध उपायःै अथ युि िसये ॥ ४१॥
न िह तत कु्शलात ्ं तत आ्यासः िह अपाथ कः ।
अवात श्रीर फल इव वनतःे ॥ ४२॥
योगं िनषवेतः िनं कायः चते क्ताम इ्यात ।्
तत ौ्ात न् मितमान य्ोगम उ्ृ मरः ॥ ४३॥
योगचया म इ्मां योगी िवचरन म्त ्पाौयः ।
न अरायःै िवहते िनःहृः सखुानभुःू ॥ ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे भगववसवंादे
परमाथ िनण यो नाम अािवशंोऽायः ॥ २८॥
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अथ एकोनिऽशंः अायः ।
सुराम इ्मां मे योगचया म अ्नानः ।
यथा असा पमुान ि्सते त्त म् े ॄिूह असा अतु ॥ १॥
ूायशः पुडरीका युः योिगनः मनः ।
िवषीदि असमाधानात म्नोिनमहकिशताः ॥ २॥
अथ अतः आनघं पदाजुम ्

हंसाः ौयरेन अ्रिवलोचन ।
सखुं न ु िवेर योगकमिभः

त म्ायया अमी िवहताः न मािननः ॥ ३॥
िकं िचऽम अ्तु तव एतत अ्शषेबः

दासषे ु अनशरणषे ु यत आ् साम ।्
यः अरोचयह मगृःै यम ई्राणाम ्

ौीमत ि्करीट तट पीिडत पाद पीठः ॥ ४॥
तं ा अिखल आदियत ईरम आ्िौतानाम ्

सव  अथ दं कृतिवत ि्वसजृते कः न ु ।
कः वा भजते ि्कम अ्िप िवतृये अन ु भू ै

िकं वा भवते न् तव पादरजोजषुां नः ॥ ५॥
न एव उपयि अपिचितं कवयः तव ईश

ॄायषुा अिप कृतम ऋ्धमदुः रः ।
यः अबिहः तनभुतृाम अ्शभुं िवधुन ्

आचाय चैवपषुा गत ्ं नि ॥ ६॥
ौीशकुः उवाच ।
इित उवने अित अनरु चतेसा

पृः जगीडनकः शििभः ।
गहृीत मिूत ऽयः ईर ईरः

जगाद सूमे मनोहरितः ॥ ७॥
ौीभगवान उ्वाच ।
ह ते कथियािम मम धमा न स्मुलाम ।्
यान ौ्या आचरन म् ः मृ ुं जयित ज यम ॥् ८॥
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कुया त स्वा िण कमा िण मदथ शनकैः रन ।्
मिय अिप त मनः िचः मत ध्म  आमनोरितः ॥ ९॥
दशेान प्ुयान आ्ौयते मैः साधिुभः िौतान ।्
दवे आसरु मनुषे ु म आचिरतािन च ॥ १०॥
पथृक ् सऽणे वा मं पव याऽा महोवान ।्
कारयते ग्ीतनृ आःै महाराज िवभिूतिभः ॥ ११॥
माम ए्व सवभतूषे ु बिहः अः अपावतृम ।्
ईते आिन च आानं यथा खम अ्मल आशयः ॥ १२॥
इित सवा िण भतूािन मावने महातु े ।
सभाजयन म्मानः ान ं केवलम आ्िौतः ॥ १३॥
ॄाणे पुस े ने े ॄये अक ुिलके ।
अबूरे बूरके च एव समक ् पिडतः मतः ॥ १४॥
नरषे ु अभीं मावं प ुसंः भावयतः अिचरात ।्
धा  असयूा ितराराः साहाराः िवयि िह ॥ १५॥
िवसृ यमानान ्ान ्शं ोीडां च दिैहकीम ।्
ूणमते द्डवत भ्मूौ आ चाडाल गो खरम ॥् १६॥
यावत स्वष ु भतूषे ु मावः न उपजायते ।
तावत ए्वम उ्पासीत वाङ् मन काय विृिभः ॥ १७॥
सव ॄाकं त िवया आ मनीषया ।
पिरपँयन उ्परमते स्व तः मु सशंयः ॥ १८॥
अयं िह सव कानां सीीचीनः मतः मम ।
मावः सव भतूषे ु मनोवाायविृिभः ॥ १९॥
न िह अ उपबमे संः मम उव अणु अिप ।
मया विसतः सक् िनग ुणात अ्नािशषः ॥ २०॥
यः यः मिय परे धम ः कते िनलाय चते ।्
तत आ्यासः िनरथ ः ात भ्यादःे इव स ॥ २१॥
एषा बिुमतां बिुः मनीषा च मनीिषणाम ।्
यत स्म अ्नतृने इह मन आोित मा अमतृम ॥् २२॥
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एष त े अिभिहतः कृः ॄवाद सहः ।
समासासिविधना दवेानाम अ्िप ग मः ॥ २३॥
अभीशः ते गिदतं ान ं िवयिुमत ।्
एतत ि्वाय मुते पुषः नसशंयः ॥ २४॥
सिुविवं तव ूं मया एतत अ्िप धारयते ।्
सनातनं ॄगुं परं ॄ अिधगित ॥ २५॥
यः एतत म्म भेष ु सदात स्पुुलम ।्
त अहं ॄदाय ददािम आानम आ्ना ॥ २६॥
यः एतत स्मधीयीत पिवऽं परमं शिुच ।
सः पयूते अहः अहः मां ानदीपने दशयन ॥् २७॥
यः एतत ौ्या िनम अ्मः ौणुयुात न्रः ।
मिय भिं परां कुव न क्म िभः न सः बते ॥ २८॥
अिप उव या ॄ सखे समवधािरतम ।्
अिप त े िवगतः मोहः शोकः च असौ मनोभवः ॥ २९॥
न एतत ्या दािकाय नािकाय शठाय च ।
अशौुषूोः अभाय िव नीताय दीयताम ॥् ३०॥
एतःै दोषःै िवहीनाय ॄयाय िूयाय च ।
साधवे शचुय े ॄयूात भ्िः ात श्िू योिषताम ॥् ३१॥
न एतत ि्वाय िजासोः ातम अ्विशते ।
पीा पीयषूम अ्मतृं पातं न अविशते ॥ ३२॥
ान े कम िण योग े च वाता यां दडधारणे ।
यावान अ्थ ः नणृां तात तावान त् े अहं चतिुव धः ॥ ३३॥
मः यदा  समकमा 

िनविेदताा िविचकीिष तः मे ।
तदा अमतृं ूितपमानः

मया आभयूाय च कते व ै ॥ ३४॥
ौीशकुः उवाच ।
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सः एवम आ्दिश त योगमाग ः
तदा उम ोकवचः िनश ।

ब अिलः ूीित उप कठः
न िकित ऊ्चःे अौु पिरतु अः ॥ ३५॥

िव िचं ूणय अवघणू म ्
धयैण राजन ब् ममानः ।

कृतािलः ूाह यूवीरम ्
शीा  शृन त्त च्रण अरिवम ॥् ३६॥

उवः उवाच ।
िविािवतः मोह महा अकारः

यः आिौतः मे तव सिधानात ।्
िवभावसोः िकं न ु समीपग

शीतं तमः भीः ूभवि अज अ ॥ ३७॥
ूिप तः मे भवता अनकुिना

भृाय िवानमयः ूदीपः ।
िहा कृतः तव पादमलूम ्

कः अत स्मीयात श्रणं दीयम ॥् ३८॥
वृः च मे सुढः हेपाशः

दाशाह विृ अक सातषे ु ।
ूसािरतः सिृिववृय े या

मायया िह आ सबुोध हिेतना ॥ ३९॥
नमः अु त े महायोिगन ्ू पम अ्नशुािध माम ।्
यथा त च्रण अोजे रितः ात अ्नपाियनी ॥ ४०॥
ौीभगवान उ्वाच ।
ग उव मया आिदः बदिर आं मम आौमम ।्
तऽ मत प्ाद तीथदे ान उपशनःै शिुचः ॥ ४१॥
ईया अलकनाया िवधतू अशषे कषः ।
वसानः वलािन अ वभकु ् सखु िनःहृः ॥ ४२॥
ितितौः माऽाणां सशुीलः सयंतिेयः ।
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शाः समािहतिधया ानिवानसयंतुः ॥ ४३॥
मः अनिुशितं यत त् े िविवमनभुावयन ।्
मिय आविेशत वाक ् िचः मम िनरतः भव ।
अितो गतीः ितॐः माम ए्िस ततः परम ॥् ४४॥
ौीशकुः उवाच ।
सः एवम उ्ः हिरमधेसा उवः

ूदिणं तं पिरसृ पादयोः ।
िशरः िनधाय अौकुलािभः आिधीः

िषत अ्परः अिप उपबमे ॥ ४५॥
सुज हे िवयोग कातरः

न शुवन त्ं पिरहातमु आ्तरुः ।
कृं ययौ मधू िन भतृ पाके

िबॅन न्मृ ययौ पनुः पनुः ॥ ४६॥
ततः तम अ्िद सिंनवेँ य

गतः महाभागवतः िवशालाम ।्
यथा उपिदां जगत ए्कबनुा

ततः समााय हरःे अगात ग्ितम ॥् ४७॥
यः एअतत आ्न समिु सभंतृम ्

ानामतृं भागवताय भािषतम ।्
कृणे योगेर सिेवतािणा

सया आसे जगत ि्वमुते ॥ ४८॥
भवभय अपहुं ानिवानसारम ्

िनगमकृत उ्पजहे भृवत व्देसारम ।्
अमतृम उ्दिधतः च अपाययत भ्ृवगा न ्

पुषम ऋ्षभम आ्ं कृसं नतः अि ॥ ४९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे भगववसवंादे
परमाथ ू ािसगुमोपायकथनोवबदिरकाौमूवशेो
नाम एकोनिऽशंोऽायः ॥ २९॥
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अथ िऽशंः अायः ।
राजा उवाच ।
ततः महाभागवते उवे िनग त े वनम ।्
ारवां िकम अ्करोत भ्गवान भ्तूभावनः ॥ १॥
ॄशाप उपससंृ े कुले यादवष भः ।
ूयेस सव नऽेाणां तन ुं सः कथम अ्जत ॥् २॥
ूाबु ं नयनम अ्बला यऽ लं न शकुेः

कणा िवं न सरित ततः यत स्ताम आ्लम ।्
यत ौ्ीः वाचां जनयित रितं िकं न ु मान ं कवीनाम ्

ा िजोः यिुध रथगतं यत च् तत स्ाम ्
ईयःु ॥ ३॥
ऋिषः उवाच ।
िदिव भिुव अिरे च महोातान स्मिुतान ।्
ा आसीनान स्धुमा यां कृः ूाह यन इ्दम ॥् ४॥
ौीभगवान उ्वाच ।
एते घोराः महोाताः ाव ां यमकेतवः ।
मुत म अ्िप न येम अ्ऽ नः यपुवाः ॥ ५॥
ियः बालाः च वृाः च शोारं ोजितः ।
वयं ूभासं याामः यऽ ूक् सरती ॥ ६॥
तऽ अिभिष शचुय उपो ससुमािहताः ।
दवेताः पजूियामः पन आलेपन अहणःै ॥७॥
ॄाणान त् ु महाभागान कृ्तयना वयम ।्
गो भू िहरय वासोिभः गज अरथ वेँ मिभः ॥ ८॥
िविधः एषः िह अिरः मल आयनम उ्मम ।्
दवे िज गवां पजूा भतूषे ु परमः भवः ॥ ९॥
इित सव समाकय  यवृाः मधिुषः ।
तथा इित नौिभः उीय  ूभासं ूययू रथःै ॥ १०॥
तिन भ्गवता आिदं यदवेने यादवा ।
चबुः परभया भा सवौये उपबृिंहतम ॥् ११॥
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ततः तिन म्हापान ं पपःु मरैयेकं मध ु ।
िद िवॅिंशत िधयः यत ि्वःै ॅँयते मितः ॥ १२॥
महापान अिभमानां वीराणां चतेसाम ।्
कृमाया िवमढूानां सष ः समुहान अ्भतू ॥् १३॥
ययुधुःु बोधसरंा वलेायाम आ्तताियनः ।
धनिुभः अिसिभः मैः गदािभः ताम अ्रििभः ॥ १४॥
पतताकै रथकुरािदिभः

खर उ गोिभः मिहषःै नरःै अिप ।
िमथः समे अतरःै सुम दा

हन श्रद िः इव िपा वन े ॥ १५॥
ूु साौ यिुध ढमरौ

अबूर भोजौ अिन साकी ।
सभुि सामिजतौ सदुाणौ

गदौ सिुमऽा सरुथौ समीयतःु ॥ १६॥
अे च ये व ै िनशठ उकु आदयः

सहॐिजत श्तिजत भ्ान ु मुाः ।
अोम आ्सा मदाकािरता

जःु मकुुने िवमोिहता भशृम ॥् १७॥
दाशाह विृ अक भोज साता

मध ु अब ुदा माथरुशरूसनेाः ।
िवसज नाः कुकुराः कुयः च

िमथः ततः त े अथ िवसृ सौदम ॥् १८॥
पऽुाः अयुन ि्पतिृभः ॅातिृभः च

ीय दौिहऽ िपतृमातलुःै ।
िमऽािण िमऽःै सुदः सुिः

ातहन ्ातयः एव मढूाः ॥ १९॥
शरषे ु ीयमाणषे ु भमानषे ु धस ु ।
शषे ु ीयमाणषे ु मिुिभः जः एरकाः ॥ २०॥
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ताः वळकाः िह अभवन प्िरघाः मिुनाः भतृाः ।
जःु िषः तःै कृने वाय माणाः त ु तं च त े ॥ २१॥
ूनीकं ममानाः बलभिं च मोिहताः ।
ह ुं कृतिधयः राजन आ्पाः आतताियनः ॥ २२॥
अथ तौ अिप सौ उ कुनन ।
एरका मिु पिरघौ जरौ जतःु यिुध ॥ २३॥
ॄशाप उपसृानां कृमायावतृ आनाम ।्
धा बोधः यं िने वणैवः अिः यथा वनम ॥् २४॥
एवं नषे ु सवष ु कुलेष ु षे ु केशवः ।
अवतािरतः भवुः भारः इित मने े अवशिेषतः ॥ २५॥
रामः समिुवलेायां योगम आ्ाय पौषम ।्
तत ्ाज लोकं मानुं सयंो आानम आ्िन ॥ २६॥
रामिनया णम आ्लो भगवान द्वेकीसतुः ।
िनषसाद धरोपे तूीम आ्सा िपलम ॥् २७॥
िबॅत च्तभु ुजं पं ॅािजु ूभया या ।
िदशः िवितमाराः कुव न ि्वधमूः इव पावकः ॥ २८॥
ौीवां घनँयामं त हाटक वच सम ।्
कौशये अर युमने पिरवीतं समुलम ॥् २९॥
सुर ित व अं नील कुल मिडतम ।्
पुडरीक अिभरामां ुरन म्कर कुडलम ॥् ३०॥
किटसऽू ॄसऽू िकरीट कटक अदःै ।
हार नपूरु मिुािभः कौभुने िवरािजतम ॥् ३१॥
वनमाला परीतां मिूत मिः िनज आयधुःै ।
कृा उरौ दिणे पादम आ्सीन ं पज अणम ॥् ३२॥
मसुलौ अशषेायः खडकृतषेःु कः जराः ।
मगृा आकारं तत च्रणं िवाध मगृशया ॥ ३३॥
चतभु ुजं तं पुषं ा सः कृत िकिषः ।
भीतः पपात िशरसा पादयोः असरुिषः ॥ ३४॥
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अजानता कृतम इ्दं पापने मधसुदून ।
मु अ्हिस पाप उमोकः मे अनघ ॥ ३५॥
य अनुरणं नणॄाम अ्ान ा नाशनम ।्
वदि त ते िवो मया असाध ु कृतं ूभो ॥ ३६॥
तत म्ा आशु जिह वकुैठ पाानं मगृ कम ।्
यथा पनुः अहं त ु एवं न कुया सत अ्ितबमम ॥् ३७॥
य आ योग रिचतं न िवः िविरः

ि आदयः अ तनयाः पतयः िगरां य े ।
त म्ायया िपिहत यः एतत अ्ः

िकं त ते वयम अ्सत ग्तयः गणृीमः ॥ ३८॥
ौीभगवान उ्वाच ।
मा भःै जरे म उ्ि कामः एषः कृतः िह मे ।
यािह ं मत अ्नुातः ग सकृुितनां पदम ॥् ३९॥
इित आिदः भगवता कृने इा शरीिरणा ।
िऽः पिरब तं ना िवमानने िदवं ययौ ॥ ४०॥
दाकः कृपदवीम अ्िन अ्िधगताम ।्
वाय ुं तलुिसकामोदम आ्याय अिभमखुं ययौ ॥ ४१॥
तं तऽ ितमिुभः आयधुःै वतृम ्

िह अमलेू कृतकेतनं पितम ।्
हेतुाा िनपपात पादयो

रथात अ्वु सबालोचनः ॥ ४२॥
अपँयतः त च्रण अजुं ूभो

िः ूणा तमिस ूिवा ।
िदशः न जान े न लभे च शािम ्

यथा िनशायम उ्डुप े ूण े ॥ ४३॥
इित ॄवुत े सतू े व ै रथः गडलानः ।
खम उ्पात राजे साजः उदीतः ॥ ४४॥
तम अ्गन ि्दािन िवुू हरणािन च ।
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तने अित िवित आानं सतूम आ्ह जनाद नः ॥ ४५॥
ग ारवत सतू ातीनां िनधनं िमथः ।
सष ण िनया णं बुः ॄिूह मत द्शाम ॥् ४६॥
ारकायां च न यें भविः च बिुभः ।
मया ां यपरु समिुः ावियित ॥ ४७॥
ं ं पिरमहं सव आदाय िपतरौ च नः ।
अज ुनने आिवताः सव  इूं गिमथ ॥ ४८॥
ं त ु मत ध्म म आ्ाय ानिनः उपेकः ।
माया रचनाम ए्तां िवाय उपशमं ोज ॥ ४९॥
इित उः तं पिरब नमृ पनुः पनुः ।
तत प्ादौ शीि उपाधाय म नाः ूययौ परुीम ॥् ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे यकुलसयो नाम
िऽशंोऽायः ॥ ३०॥
अथ एकिऽशंः अायः ।
ौीशकुः उवाच ।
अथ तऽ आगमत ्ॄ ा भवाा च समं भवः ।
महेूमखुाः दवेाः मनुयः सूजेराः ॥ १॥
िपतरः िसगवा ः िवाधर महोरगाः ।
चारणाः यरािंस िकंनर अरसः िजाः ॥ २॥
िकुामाः भगवतः िनवा णं परम उकुाः ।
गायः च गणृः च शौरःे कमा िण ज च ॥ ३॥
ववष ुः पुवषा िण िवमान आविलिभः नभः ।
कुव ः सलं राजन भ्ा परमया यतुाः ॥ ४॥
भगवान ि्पतामहं वी िवभिूतः आनः िवभःु ।
सयंो आिन च आानं पनऽे े मीलयत ॥् ५॥
लोकािभरामां तन ुं धारणा ान मलम ।्
योगधारणया आेा अदा धाम आिवशत ्कम ॥् ६॥
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िदिव भयः नेः पतेःु समुनः च खात ।्
सं धम ः धिृतः भमूःे कीित ः ौीः च अन ु तं वयःु ॥ ७॥
दवे आदयः ॄमुाः न िवशं धामिन ।
अिवातगितं कृं दशःु च अितिविताः ॥ ८॥
सौदामाः यथा आकाशे यााः िहा अॅमडलम ।्
गितः न लते मः तथा कृ दवैतःै ॥ ९॥
ॄ ि आदयः त े त ु ा योगगितं हरःे ।
िविताः तां ूशसंः ं ं लोकं ययःु तदा ॥ १०॥
राजन प्र तनभुतृ ज्ननायहेा

मायािवडनम अ्विेह यथा नट ।
सृा आना इदम अ्निुवँय िव च अे

सं च आ मिहना उपरतः सः आे ॥ ११॥
मन यः गुसतुं यमलोकनीतम ्

ां च आनयत श्रणदः परम अ दधम ।्
िजय े अक अकम अ्िप ईशम अ्सौ अवनीशः

िकं ावन े रनयन म्गृय ुं सदहेम ॥् १२॥
तथा अिप अशशेा िित सव अिप

अयषे ु अन हतेःु यत अ्शषे शिधकृ ् ।
न इत ्ू णते ुं वपःु अऽ शिेषतम ्

मन िकं गितं ूदशयन ॥् १३॥
यः एतां ूातः उाय कृ पदव पराम ।्
ूयतः कीत यते भ्ा ताम ए्व आोित अनुमाम ॥् १४॥
दाकः ारकाम ए् वसदुवे उमसनेयोः ।
पिता चरणावॐःै िषत कृ्िवतुः ॥ १५॥
कथयामास िनधनं वृीनां कृशः नपृ ।
तत ौ्ुा उि दयाः जनाः शोक िवमिूताः ॥ १६॥
तऽ  िरता जमःु कृ िवषे िवलाः ।
सवाः शरेत े यऽ ातयः ः आननम ॥् १७॥
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दवेकी रोिहणी च एव वसदुवेः तथा सतुौ ।
कृ राम अवपँयः शोक आता ः िवजः िृतम ॥् १८॥
ूाणान च् िवजः तऽ भगवत ि्वरह आतरुाः ।
उपगु पतीन त्ात िचताम आ्ः ियः ॥ १९॥
रामपः च तत द्हेम उ्पगु अिम आ्िवशन ।्
वसदुवेपः तत ग्ाऽं ूु आदीन ह्रःे षुाः ।
कृपः आिवशन अ्िं ििण आाः तदािकाः ॥ २०॥
अज ुनः ूयेसः सःु कृ िवरह आतरुः ।
आानं सायामास कृगीतःै सििभः ॥ २१॥
बनूां नगोऽाणाम अ्ज ुनः साराियकम ।्
हतानां कारयामास यथावत अ्नपुवू शः ॥ २२॥
ारकां हिरणा ा समिुः अावयत ्णात ।्
वज िया महाराज ौीमत भ्गवत आ्लयम ॥् २३॥
िनं सिंनिहतः तऽ भगवान म्धसुदूनः ।
ृा अशषेा अशभुहरं सव  मलम अ्मलम ॥् २४॥
ी बाल वृान आ्दाय हतशषेान ध्नयः ।
इूं समावेँ य वळ तऽ अषचेयत ॥् २५॥
ौुा सुत व्धं राजन अ्ज ुनात त् े िपतामहाः ।
ां त ु वशंधरं कृा जमःु सव महापथम ॥् २६॥
यः एतत द्वेदवे िवोः कमा िण ज च ।
कीत यते ौ्या म ः सव पापःै ूमुते ॥ २७॥
इं हरःे भगवतः िचर अवतार

वीया िण बालचिरतािन च शमािन ।
अऽ च इह च ौतुािन गणृन म्नुः

भिं परां परमहंसगतौ लभते ॥ २८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे मौसलोपाानं नाम
एकिऽशंोऽायः ॥ ३१॥
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॥ इित उवगीता नाम एकादशः समाः ॥
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