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॥ उरगीता ॥
ीमपरमहंसपराजकाचाय ीमाैडपादाचायैः
वरचतया यायया समेता संभूषता ॥

अखडं सदानदमवानसगाेचरम् ।
अाानमखलाधारमायेऽभीसये ॥

इह खल भगवानजुनः धमेे कुेे
भगवदपुदमातवाेपदेशं वषयभाेगावयेन
वृय पुनतदेवातवं ातं भगवतं पृछित—
अजुन उवाच —

यदेकं िनकलं  याेमातीतं िनरनम् ।
अतमवेयं वनाशाेपवजतम् ॥ १॥
कारणं याेगिनमुं हेतसाधनवजतम् ।
दयाबुजमयथं ानेयवपकम् ॥ २॥
तणादेव मुयेत यानाूह केशव ।

हे केशव यानात् यय णः सयानात्
तणादेव ानाेरणादेव मुयेत
अवािनवृारा
अानदावािभवेत,् तत्  ूह
वपतटथलणायां
ितपादय इयथः । एतदेव लणैदशयित—
यदयादना ।
एकं सजातीयवजातीयवगतभेदरहतम,् िनकलं
अवयवरहतम,् याेमातीतम,्
अाकाशादचतवशिततवातीतम,्
िनरनम् वयंकाशम,् अतम,्
अमनाेगाेचरम—्
’यनसा न मनुत’े इित ुतेः, अवेयं
माणावषयम—्
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॥ उर गीता भाय ॥

’याचािनम’् ’यताे वाचाे िनवतते’
इित ुतेः,
वनाशाेपवजतं ैकालकपम,् कारणं
सवाेपिनमाेपादान-
पम,् याेगिनमुं ववतरसंबधरहतम,्
हेतसाधनवजतं िनमवाेपादनवधमादवजतं
इयथः, वय सनातनवेन तायामेव वजतमित वा,
दयाबुजमयथं सवलाेकातिनयामकतया
सवलाेकदय-
कमलमयथम,् ानेयवपकं ानं
ववषयकाशः
ेयं वषयः तदभुयवपं तदभुयसाकम,्
यत् , तत् कशमित ाथः ॥

एवमजुनेन पृाे भगवान्
ाथमभनदन् उरमाह—
ीभगवानुवाच —

साधु पृं महाबाहाे बुमानस पाडव ॥ ३॥
यां पृछस तवाथमशेषं वदायहम् ।

हे महाबाहाे इित सबाेधयन्
सवशुिनबहणसामय
ाेतयित । शवाे रागादय । हे पाडवेित सकुलसूितं
ाेतयित । बुमानसीित तवन्
वाेाथहणावधारणसामय
ाेतयित ।वं मां ित यदातवं पृछस, तदशेषं
यथा भवित तथा तयमहं वदाम ।

तदेवातवं साेपायमाह—
अामय हंसय परपरसमवयात् ॥ ४॥
याेगेन गतकामानां भावना  चते ।
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अािन तापयेण पयवसय णवाकय मय
तापयवषयय, हंसय हत वतवानेन
ातृसंसारमित हंसः तय परमानः,
परपरसमवयात्
अयाेयितपाितपादकभावसंसगात,् अनेन
सववेदाततापयगाेचरवम् ’ तु समवयात् ’
इित समवयाधकरणाें दशतम;् याेगेन
अातववचारायेन,
गतकामानां नारषगाणाम—्अनेन ानित-
बधककषिनवृः दशता; तेषां या भावना
’ तवमस ’ इयादवाजया चरमवृः,
तवृवा,
तयावािनवृवा, तवृयधानं वा, सा
ेित चते
ाः तवाः इित शेषः ।

तदेव तवानं तवयावािनवृं च अाह—
शररणामजयातं हंसवं पारदशनम् ॥ ५॥
हंसाे हंसारं चैतकूटथं यदरम् ।
तानरं ाय जारणजनी ॥ ६॥

अजय जीवय अतम् अवधभूतं हंसवं
परवपवं शररणां जीवानां पारदशनं
परमानं हंसः  हंसारं च णवं च
एतकूटथं यत्,एतदभुयसाभूतं यत्,
तदरमयुयते ।
अनेन िवधपरछेदशूयवं दशतम् । तवपं
वान्
ववेकसन् तदरं वत ाय
मरणजनीजननमरणवाहपं
संसारं जात् यजेदित यावत् ॥
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॥ उर गीता भाय ॥

सा च मुः जीवपरमानाेरैमित ितपादयित—
अयाराेपापवादायां िनपं पत—े
काकमुखं ककारातमुकारेतनाकृितः ।
मकारय त लय काेऽथः सितपते ॥ ७॥
कं च अकं च काके सखदःुख,े ते अय त इित काक
जीवः अवाितबबः, तय मुखं मुखथानीयं
बबभूतं य, तितपादकं यत् ककारात,ं
मुखमयेतत् काकायायेन अाप संबयते । तथा च
शदेषः मुखभूतककारय काकय ाथमक-
ककारय अतम् अतमं यदरम् अकाराकं
पीकृतपमहाभूतािन तकायाण सव
वराडयुयते । एतत् थूलशररमानः ।
इयैरथाेपलधजागरतम् । तदभुयाभमायाा
वः ।
एतयम् अकारयाथः । उकारेतनाकृितः ।
काकमुखेय
मकारात् पराे य उकारः अपीकृतपमहाभूतािन
तकाय
सदशकं लं हरयगभ इयुयते । एतत्
सूररमानः । करणेषूपसंतेषु
जागरतसंकारजय-
ययः सवषयः वः, तदभुयाभमानी अाा तैजसः ।
एतयमुकारयाथः । अत एव
उकारेतनाकृितरयुम् ।
चेतनाकृितः चेतनय हरयगभाकतैजसय अाकृितः
वाचकः । मकारय — काकमुखेय
उकारापूवमभहताे
याे मकारः शररयकारणमााानं साभासं
अयाकृतमयुयते । त न सत्, नासत्, नाप
सदसत्; न भम,् नाभम,् नाप भाभं
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कुतत्
न िनरवयवम,् सावयवम,् नाेभयम् :
केवलाैकव-
ानापनाेम् । सवकारकानाेपसंहाराे बुेः
कारणानावथानं सषुिः । तदभुयाभमायाा
ाः । एतयं तय मकारयाथः । लय—अकार
उकारे, उकाराे मकारे, मकार अाेंकारे, एवं लय काेऽथः
ककारापराे यः अकारः तय याेऽथः लयवपं
मकारापरयाेंकारय
अथः लयवपम,् अाेंकाराासाी केवलचा-
वपः नाानं तकाय च, कं त िनयशबु-
मुसयपरमानदातीयं ैव सितपते तदैं
ााेतीयथः । ’ अयमाा  ’ ’ स
यायं पुषे यासावादये स एकः ’ ’
तवमस ’
’ अहं ा ’ इयादुितय इित भावः ॥

या पाठातरे—
काकमुखककारातमुकारेतनाकृितः ।
अकारय त लय काेऽथः सितपते ॥

कं च अकं च काके सखदःुख,े ते अय त इित काक
जीवः तितपादकशदय मुखे अे यः ककारः तयातः अकारः
 चेतनाकृितः जीवाकारवदयथः । ैव
वावया संसरित इित यायात् । मकारय जीववाकारय
लयापगतय काेऽथः
अखडातीयसदानदवपाेऽथः ।
तं काकमुखेयाुकारेणैानुसधानवान्
सितपते
ााेित इयथः । या, हे काकमुख  वं
ककारातः
ककारयातमाे वणाे य अकारः तितपाैवेयथः ।
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॥ उर गीता भाय ॥

उकारः मूलकृितः तय णः चेतना चेतयमाना
अाकृितः शः । मकारय च लय परणममानावा-
लाेपवताे णः काेऽथः ककारापराे य अकारः तय याेऽथः
लयवपं तसितपते तदैं ााेतीयथः ।
एवमुपावेित शेषः । तथा च ुितः ’ अावव
वव, अाड भव ज मा मुः, सखादं
दःुखिनधनाम,्
ितमुव वां पुरम् ’ इित । अयाथः—हे ज
जननमरण-
युजीव वमावव जीवुाे भव वय सााुाे
भव, अाड ाडातवती संसार मुमा भव मा
भूः । संसार चेत् कमपराध इयाशाह—सखादं
वैषयकसखहेतं दःुखिनधनां दःुखमेव िनधने अते,
ययातां
वां पुरं थूलसूपदेहयं ितमुव यज ।

एवं याेगधारणयाेपासकय ाणायामपरायणय
नातरयकफलमयाह—
गछंतसदा कालं वायुवीकरणं परम् ।
सवकालयाेगेन सहायुभवेरः ॥ ८॥

नरः ’ शतायुः पुषः शतेयः ’ इित
परमतायुरप गछन् गमनकाले ितन् अवथानकाले
सदा कालं सवकाले शयनादकालातरे परं वशेषेण
वायुवीकरणं ाणायामं कुवन् तेन सावकालयाेगेन
सावकालकवायुधारणया सहायुः सहवषजीवी
भवेत् भूयादयथः ॥

ननु परमफलं कदा भवतीयत अाह—
यावपयेखगाकारं तदाकारं वचतयेत् ।

खगाकारं हंसवपं यावपयेत् यावपयतं
सााकुयात्, तावपयतं तदाकारं परवपं
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पूवाेधारणया वृायुः पुषः वचतयेत्
यायेदयथः ॥

ताशासााकाराथ नैरतयेण अाजगता-े
रभेदयानमाह—
खमये कु चाानमामये च खं कु ।
अाानं खमयं कृवा न कंचदप चतयेत् ॥ ९॥
खमये दहराकाशमये अाानं परमाानं
कु एतदभसाकमित भावयेदयथः । अामये च
परमािन खं कु अाकाशं कु तदपुादानकं भावयेत् ।
अाानं परमाानं खमयम् अाकाशाकं कृवा
कंचदप यितरमयदप न चतयेत् न
यायेदयथः । या,ख-शदेन जीवाेऽभधीयत,े
’
अाकाशशररं  ’ इयादुतेः । अाशदेन
परमाा
अभधीयते । तयाेरैं बु न कंचदप चतयेदित ॥

एवमुकारेण याेगी भूवा ानिन एव
यात् इयाह—
थरबुरसंमूढाे वण थतः ।
बहयाेमथतं िनयं नासाे च यवथतम् ।
िनकलं तं वजानीयाासाे य लयं गतः ॥ १०॥

वत् उकारेण ानी सन् थरबुः
िनलानी भूवा असंमूढः अानरहतः सन्
णथतः िन एव िनयं य ासः ासवायुः
लयं गतः नाशं ाः, त नासाे यवथतं
बहयाेमथतं बहराकाशथतं च िनकलं कलातीतं कं

वजानीयात् बुयात् ॥

ानिनय मनाेनैयाथ धारणा-
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॥ उर गीता भाय ॥

वशेषमाह—
पुटयविनमुाे वायुय वलयते ॥ ११॥
त संथं मनः कृवा तं यायेपाथ ईरम् ॥ १२॥
हे पाथ पुटयिनमुः नासारयविनगतः
वायुः य वलयते लयं गछित, तागे सयक्
थतं मनः कृवा तम् ईरं यायेत्
वयमाणकारेण
यायेत् ॥

तमेव कारमाह—
िनमलं तं वजानीयाषडूमरहतं शवम् ।

िनमलं िनकृाहंकारचैतयाकम,् अत एव
षडूमरहतं पपासादहीनं शवं मलवपमित
वजानीयात् यायेदयथः

कं च,
भाशूयं मनःशूयं बुशूयं िनरामयम् ॥ १३॥
सवशूयं िनराभासं समाधतय लणम् ।
िशूयं याे वजानीयास त मुयेत बधनात् ॥ १४॥

भाशूयं वृयाककाशरहतम,् त
हेतः मनःशूयं मनाेरहतम,् अत एव बुशूयं
अास-
रहतं िनरामयं िनयाजम,् अत एव िनराभासं
मरहतम,्
अत एव सवशूयम् वयितरवतमाय मयावेन
अानदैकरसं यत् , तानं समाधः । तय तन्
थतय कं लणमयाशाह—िशूयं पूवाे-
भादशूयं याे वजानीयात् बुयेत् । एतेन
जादावथा-
यशूयवं दशतम् भामनाेबुशदैः मेण

8 sanskritdocuments.org



तासामभधानात् । ताशं  याे वजानीयात,् स
समाधथः संसारबधनात् मुयेत मुाे भवित ॥

एवं जीवुय देहादवभिनवेशाे नातीयाह—
वयमुलते देहे देही यतसमाधना ।
िनलं तजानीयासमाधथय लणम् ॥ १५॥

देहे वयम् अनादारधकमवासनावशात्
उलते गमनादकं कुवयप देही जीवः यतसमाधना
िनलसमाधयाेगेन िनलं यथा भवित तथा तं
परमाानं वजानीयात् । तदेव समाधथतय अायाेग-
थतय लणमयुयते ॥

इताेऽयाय लणमुयत—े
अमां शदरहतं वरयनवजतम् ।
बदनुादकलातीतं यतं वेद स वेदवत् ॥ १६॥

अमां वदघुतादरहतं शदरहतं
शदातीतम,् वरयनवजतं
अरसमूहाकपदानभधेयं
बदनुादकलातीतम—्अनुवाराे बदःु संवृते गलववरे
यघ-
घटािनादवदनुरणनं स नादः, कला नादैकदेशः
तैरतीतम,् न यथाकथंचछदवायमयथः ।
एताशं 
याे वेद, स वेदवत् सकलवेदाततापयः नाय
इयथः ॥

एवं ाातवानय असावनावपरत-
भावनादिनवृाै सयां न कंचकृयमतीयाह—
ाे ानेन वाने ेये च द संथते ।
लधशातपदे देहे न याेगाे नैव धारणा ॥ १७॥

ानेन पराेाकेन वाने अपराेानुभवाके,
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॥ उर गीता भाय ॥

या, ानेन शााचायाेपदेशजयेन वाने
अनुभवाके ाे सित, ेये सववेदाततापयगाेचरे
परमािन द संथते पराेतया भासमाने
सित, देहे देहाेपाधमित जीवे लधशातपदे
साभावे सित, तदा, याेगाेऽप नात धारणा
च नात;
से फले साधनेन याेजनाभावादित भावः ॥

एवमातवापराेानेन मुः सन् ईर एव
जायते इित तय वपमाह—
याे वेदादाै वरः ाेाे वेदाते च िततः ।
तय कृितलनय यः परः स महेरः ॥ १८॥

वेदादाै सववेदानामादाै वेदयाधःवणपरहाराय
वधीयमानः वेदाते च सववेदानामते च उपयुमण-
परहाराय िततः संथापतः, चकारात् सववेद-
रणाय वेदमये च िनपािततः यः वरः णवाकः,
तय णवय कृताै परावथायां लनय यः परः
परादवातयाेाेधकः, उपलणं चैतत् सव-
ाणेयकरणवगबाेधकः सविनयता सवातयामी
याे महेर इित सः स एव अातवानी, नाय
इयथः ॥

अातवापराेानुभवापूव यावान् तसाधन-
यासः कृतः, जाते च तन् अनुभवे स न कतय इित
सातमाह—
नावाथी च भवेावावपारं न गछित ।
उीणे च सरपारे नावया कं याेजनम् ॥ १९॥

यावत् यावपयतं पारं नदतीरं न गछित न
सााेित, तावत् तावपयतं नावाथी नदतरण-
साधनवनाथी भवेत् भूयात,् सरपारे नदतीरे
उीणे सित नावया नदतरणसाधनेन कं याेजनं कमप
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नातीयथः । तदाप अाापराेे जाते
शाादभारैः कं
याेजनमित भावः ॥

तदेव भतरेण सातमाह—
थमयय मेधावी ानवानतपरः ।
पलालमव धायाथी यजेथमशेषतः ॥ २०॥

मेधावी बुमान् थमयय वेदातादवणं
कृवा, ाने सामायाने वाने वशेषानुभवे
तपरः सन् थं सवशां यजेत् । अ ातः—
धायाथी धायसहतं तृणमादाय ततधायवीका-
रानतरं पलालं गतकणशं तृणं यथा यजेत्
तदयथः ॥

कंच —

उकाहताे यथा कयमालाे तां यजेत्
ानेन ेयमालाे पाानं परयजेत् ॥ २१॥

कत् लाेके अधकारथतयदशनाथी सन्,
यथा उकाहताे भवित, पायमालाे तदनतरं
तामुकां यथा यजेत्, तथा ानेन ानसाधनेन
ेयं  अालाे अपराेीकृय पात् ानं
ानसाधनं परयजेत् इयथः ।

जाते चापराेान,े तेन याेजनाभावात्
साधनं परयायमयेतृातातरेणायाह—
यथामृतेन तृय पयसा कं याेजनम् ।
एवं तं परमं ावा वेदैनात याेजनम् ॥ २२॥

यथा अमृतेन सागरमथनातूेन अमृतेन तृय
सतय पयसा ीरेण याेजनं नात, एवं परमं
तं ावा परमाानमपराेीकृय वेदैः वेदात-
शाादभः कं याेजनम,् न कमपीयथः ॥
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॥ उर गीता भाय ॥

कंच, तवािननः वधिनषेधादकतयमप नातीयाह—
ानामृतेन तृय कृतकृयय याेगनः ।
न चात ककतयमत चे स तववत् ॥ २३॥

ानामृतेन तृय अानदैकरसं ाय कृत-
कृयय कृताथय याेगनः मुय कंचदप
वधिनषेधाद कतयं नात, तवेन उीणवादित भावः ।
कतयमप लाेकसंहाथमेव, यभिनवेशेन कमासरत,
तह स तवव भवित, अाढाे न भवतीयथः ॥

अथानं वना केवलं वेदपाठमाेण वेदववं
नात, कं त वेदतापयगाेचरानेनैव
वेदववमयाह—
तैलधारामवाछं दघघटािननादवत् ।
अवायं णवयां यतं वेद स वेदवत् ॥ २४॥

तैलधारामवाछं सततधारावत्
वछेदरहतं दघघटािननादवत्
अितदघघटावयव
वछेदरहतं अवायम् अवानसगाेचरं णवय
अकाराेमकारबदनुादाकय सकलवेदसारय अं लयं
 याे वेद, स वेदवत् वेदाताथानी; नाय इयथः ॥

तवािननः समाधसाधनवपमाह—
अाानमरणं कृवा णवं चाेरारणम् ।
यानिनमथनायासादेवं पयेगूढवत् ॥ २५॥

अाानं अािन कतृवायासवतं जीवं अरणं
कृवा अधरारणं भावयवा, णवं परमाितपादकं
शदं उरारणं कृवा भावयवा,
यानिनमथनायासात्
यानपमथनेन पाैनःपुयेन पूवाेकारेण िनगूढवत्
पाडयाकटनेन याे वतत,े स एवं परमाानं पयेत्;
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नाय इयथः ॥
यावदपराेानुभवपयतं वयंकाश-

धारणामाह—
ताशं परमं पं रेपाथ नयधीः ।
वधूमािनभं देवं पयेदयतिनमलम् ॥ २६॥

हे पाथ, वधूमािनभं वगतधूमारव
ाेतमानम् अयतिनमलम् अितवछं देवं वय-ं
काशं परमाानं यावपयेत् अपराेीकुयात,्
तावत् ताशं परमं सवाेकृं पं -
वपम,् अनयधीरित अनयचः सन् संरेत्
धारणं कुयादयथः ॥

भावनाकारमेव वपकटनयाजेन
वशदयित—
दरूथाेऽप न दरूथः पडथः पडवजतः ।
वमलः सवदा देही सवयापी िनरनः ॥ २७॥

देही जीवः सवदा सवन् काले दरूथाेऽप अय
पराेवत् थताेऽप न दरूथः पराेथताे न भवित;
कं त सवदाप अपराे एवेयथः । पडथाेऽप अय
शररसबधायासात् परछवत् भासमानाेऽप,
पडवजतः शररसबधयासरहतः; त हेतः—
वमलः िनमलः सवयापी सवतः परपूणः िनरनः वय-ं
काश । एवं यायेदित पूवेण सबधः ॥

कंच, देहायासात् तीयमानं
कतृवभाेृवादकमानाे नात इयाह—
कायथाेऽप न कायथः कायथाेऽप न जायते ।
कायथाेऽप न भुानः कायथाेऽप न बयते ॥ २८॥

देही जीवः कायथाेऽप शररायासवानप न
कायतः शररिनमबधरहतः । कायथाेऽप
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॥ उर गीता भाय ॥

जादवछररथाेऽप न जायते शररिनमजरहत इयथः ।
कायथाेऽप भाेगसाधनीभूतशररथाेऽप न भुानः भाेगरहतः ।
कायथाेऽप बधहेतभूतदेहथाेऽप न बयते बधनं
न ााेतीयथः ।

कंच—
कायथाेऽप न लः याकायथाेऽप न बायते ।

कायथाेऽप सखदःुखादहेतभूतदेहसबधाेऽप
न लः यात् सखदःुखादसबधरहत इयथः ।
कायथाेऽप मरणधमवेहथाेऽप न बायते न यत इयथः ।
अनेन जादषाववकारशूयवं दशतम् ॥

यदयासेन अामाेहासंसृितः, तदपवादेन तैव
देहातःकरणादावाा वचारणीय इयाह—
ितलमये यथा तैलं ीरमये यथा घृतम् ॥ २९॥
पुपमये यथा गधः फलमये यथा रसः ।
काावकाशेत अाकाशे वायुवरेत् ॥ ३०॥

अाा ितलमये तैलाछादकितलेषु यथा तैलम,्
यादना ितले िनपे यथा ितलापृथक् तैलं शं
भासत,े यथा ीरमये घृताछादकीराणां मये
ीरवापनाेदकाेपायारा दधपरणामे मथनेनापनीते
नवनीतादपरणामारा असंयाेगात् यथा घृतं
तीयत,े तथा पुपाणां मये यथा गधः तीयत,े
फलमये वगयादहेयांशपरयागेन यथा रसाे
भासत,े अाकाशे यथा वायुः सवगतः सन् वाित
संचरित, तथा काावत् अरयादथताः
मथनादना मथते
यथा काभावं वहाय वयंकाशतया भासत,े
तदााप अमयादपकाेशेषु मये हेयांश-
परयागेन अानदाकतया वयंकाशः सन् भासत
इयथः ॥
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एतदेव दाातके सव पमुपपादयित—
तथा सवगताे देही देहमये यवथतः ।
मनथाे देशनां देवाे मनाेमये यवथतः ॥ ३१॥

तथा पूवाेतैलादवत् सवगतः सवयापी देही
जीवः देहमये नानाभितयदेहाददेहमये यवथतः
नानाभितलेषु तैलवत् एकवेन थत इयथः । देहनां
तेहभेदेन भानां जीवानां मनथः तदतः-
करणथः देवः ईरः मनाेमये
तुादुातःकरणेषु
यवथतः सातया भासत इयथः ॥

ताशापराेयेण मुयत इयाह—
मनथं मनमयथं मयथं मनवजतम् ।
मनसा मन अालाे वयं सयत याेगनः ॥ ३२॥

मनथं मनाेऽवछं मनमयथं मनःसा-
भूतं मयथं सवसाभूतम् मनवजतं
सपवकपादरहतं मनः अवबाेधाकं देवं मनसा
परशातःकरणेन अालाे ताेचरापराेचरमवृं
लवा याेगनः वयमेव सयत िनवृावका मुा
भवतीयथः ॥
अाकाशं मानसं कृवा मनः कृवा िनरापदम् ।
िनलं तजानीयासमाधथय लणम् ॥ ३३॥

अाकाशवानसं मनाे िनमलं कृवा मनः
सपवकपाकं िनरापदम् िनवषयं कृवा िनलं
िनयमीरं याे वजानीयात,् स एव समाधथः ।
ताशानमेव समाधथयाप लणमयथः ॥

अाढय लणमुम,् अााेपायमाह—
याेगामृतरसं पीवा वायुभः सदा सखी ।
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॥ उर गीता भाय ॥

यममययते िनयं समाधमृयुनाशकृत् ॥ ३४॥
याेगामृतरसं पीवा यमिनयमाायाेग-

अमृतपानं कृवा तितपादकशामययेयथः,
वायुभः वायुमााहरः, उपलणमेतत,् हतमत-
मेयाशी, सदा सखी सवदा सतः सन्, यं यमं
मनाेिनहं िनयमययते, स समाधरयुयते । स समाधः
मृयुनाशकृत् जननमरणसंसारनाशकृदयथः ॥

ताशसमाधाै थतय लणमाह—
ऊवशूयमधःशूयं मयशूयं यदाकम् ।
सवशूयं स अाेित समाधथय लणम् ॥ ३५॥

ऊवशूयम् ऊवदेशपरछेदरहतं
अधःशूयम् अधाेमयदेशपरछेदरहतं सवशूयं
देशकालादपरछेदरहतं यदाकं यवपम,् स
अाेित भावना समाधथय लणमयथः ॥

एतयाइकातकेः वधिनषेधातीतवमाह—
शूयभावतभावाा पुयपापैः मुयते ।

शूयमित सवपरछेदरहतमित भावतः वासतः
भावः अभायाे ययानः ताशः सन्
शूयभावतभावाा
याेगी पुयपापैः वधिनषेधयुैः मुयते मुाे
भवतीयथः ॥

एवं भगवदपुदसमाधाै वराेधमसवं च अाह—
अजुन उवाच—
अये भावना नात यमेतनयित ॥ ३६॥
अवणमवरं  कथं यायत याेगनः ।

अये ानागाेचरे वतिन भावना यानं नात;
ननु तह यं भववित चेत,् यमेतसव
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वनयित नाशं ााेित शकायवत् । तथा च
अवण प-
रहतम् अवरं शदागाेचरं  याेगनः कथं यायत,
यानय ृयाकवेनाननुभूते तदयाेगात् इित भावः ।

न ह सावयवमूयादमवेन वयं यानं ूमः
येन वयाें घटेत, कं त िनवशेषपरण एव िनमलं
िनकलमयादना, वेदातजयवृगाेचरवेन
तसवतीयभायेणाह—
ीभगवानुवाच—
ऊवपूणमधःपूण मयपूण यदाकम् ॥ ३७॥
सवपूण स अाेित समाधथय लणम् ।

ऊवाधाेमयपूणशदैः सवदेशतः सवकालतः
परछेदं यावतयित । यदाकं यत् एताशं वत
सव परपूण स अाेित याे यायित, स समाधथः ।
तय लणमप तदेवेयथः ॥

नवयं सालबनयाेगाे िनरालबनयाेगाे वेित ेधा
वकय त दाेषमाशाह—
अजुन उअवाच—
सालबयायिनयवं िनरालबय शूयता ॥ ३८॥
उभयाेरप दुवाकथं यायत याेगनः ।
सालबय मूयाधारादसहतय अिनयवं वनाशवम,्
िनरालबय मूयाधारादरहतय शूयता शश-
वषाणायतवम,् एवमुभयाेरप दुवात्
दाेषघटतवात् याेगनः कथं यायतीित ाथः ॥

यदानादना शातःकरणय
वेदातजयिनवशेषगाेचरवृसवात् न
शूयतेयभायेणाह—
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॥ उर गीता भाय ॥

ीभगवानुवाच—
दयं िनमलं कृवा चतयवायनामयम् ॥ ३९॥
अहमेव इदं सवमित पयेपरं सखम् ।

दयं चं िनमलं ानवराेधरागाददाेषरहतं
कृवा अनामयं चतयवा ईरं यावा परं सखी सन्
एक एवाहमदं सव जगालमहमेव न माे यितरमयत्
इित पयेत् अपराेानुभवं ायात् इयथः ॥

अथाकय जगतः शदिनयवेन शदय वणा-
कवेन वणानां णवाकवेन णवय बाकवेन
बदाेः नादाकवेन नादय यानथानाक-
कलाकवेन ण समवयेन बदनुादकलातीतं 
यायेदित भगवताेम,् तवय ातं पृछित—
अजुन उवाच—
अराण समााण सवे बदसुमाताः ॥ ४०॥
बदुभभते नादः स नादः केन भते ।

हे भगवन् समााण अराण अकारादिन सवे
सवाण लयययः अाषः, बदसुमाताः
बदतुााणीयथः । बदुत नादेन भते नादताः
सन् त समवेतीयथः । स नादः कलायां समवेित । सा
कला
कु समवेित इित ाथः । यप ाेके स नादः केन
भत इित
नादयैव समवयः पृ इित भाित, तथाप नादय
कलासमवय
इित सवात् नादपदं कलाेपलणम् ॥

एवं पृाे भगवान् ण समवेित इित
उरमाह—
ीभगवानुवाच—
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अनाहतय शदय तय शदय याे विनः ॥ ४१॥
वनेरतगतं याेितयाेितरतगतं मनः ।
तनाे वलयं याित तणाेः परमं पदम् ॥ ४२॥

अनाहतय शदय परावथापणवय यः विनः
नादः तय नादय याेितः अतगतम् । तेन तेजाेपकलायां
नादयातभाव इित तापयम् । कलातभावमाह—
याेितरतगतं मन इित । मनसः याेितयतभावाे नाम
ताया त यािः । तथा च मनस याेितषः कलायाः
समवय इित
भावः । तत् मनः शदादपकारणभूतं मनः
य वलयं याित, य ण
वेदातजयिनवकपक-
गाेचरमनाेवृः लयं याित, तत् वृलयथानं वृ-
लयाकं वा वणाेः परमम् उकृं पदं वपमित ।
तदुम—्मनः कायाना हतीयादना ॥

पुनतदेव वशन—
ॐकारविननादेन वायाेः संहरणातकम् ।
िनरालबं समुय य नादाे लयं गतः ॥ ४३॥

अाेंकारविननादेन अाेंकारवयाकनादेन सह वायाेः
संहरणातकं रेचकपूरकादमेण िनयमतवायाेपसंहार-
पयतं िनरालबं िनवशेषं  समुय लयं
कृवा यायेत् । य स नादाे लयं गतः नाशं
ायात,् तत् नादनाशाधकरणाकं नादनाशाकं
वा वणाेः परमं पदमयथः ॥

एवं यानकारेण शातःकरणय अाढय
पुयपापे वधूय सायुयेऽभहत,े
अााेरपरश-
अतःकरणवेन सायुयासवे
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॥ उर गीता भाय ॥

धमाधमवधूननासवेन
तारा जननमरणादकमवयं भायमित मनस िनय var भावतयमित
पुनरावृकारं पृछित—
अजुन उवाच—
भे पाके देहे गते पस पधा ।
ाणैवमुे देहे त धमाधमाै  गछतः ॥ ४४॥

पाके पभूताके देहे थूलशररे
भे गते सित, पस पभूतेषु पधा
तपृथयाा-
कारेण थतेषु सस, देहे ाणैः ाणादपवायुभः
वयुे सित, धमाधमाै पुयपापे  गछतः कु
यायतः ॥

एवं पृाे भगवान् लशरराधारतया ितत
इयुरमाह—
ीभगवानुवाच—
धमाधमाै मनैव पभूतािन यािन च ।
इयाण च पैव याायाः प देवताः ॥ ४५॥
ताैव मनसा सवे िनयमेवाभमानतः ।
जीवेन सह गछत याववं न वदित ॥ ४६॥

धमाधमाै पुयपापे मन अतःकरणं यािन च
पभूतािन पृथयादिन यािन च पेयाण च-
रादिन वागादिन ानकमाकािन च याायाः
पदेवताः पेयाभमािनयः दवातादयः,
तदुम—्
दवातादक वेताविायलयकाः इित, ता
देवताः, एते सवभूतादयः मनसा अतरयेण िनयमेव
सवदा
अभमानतः ममताहारवषयवेन याववं न वदित
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अपराेानुभवं न ााेित, तावीवेन सह
जीवाेपाधना
ले न सह गछत गतागतं ावतीयथः ॥

एवं थूलदेहलयेऽप धमाधमाै
लशररमाय ितत इयुे, लशररभः
कदेित
पृछित—
अजुन उवाच—
थावरं जमं चैव यकंचसचराचरम् ।
जीवा जीवेन सयत स जीवः केन सयित ॥ ४७॥

थावरजमाकं सचराचरं चराचरसहतं
जगालं सवन् ये जीवाः अभमानवतः
थूलदेहाभमािननाे
वाका जीवाः जीवेन लशरराभमािनना तैजसेन
सयत वाभमानं यजत । स जीवः तैजसाभमानी केन
हेतना सयित वाभमानं यजतीित ाथः ॥

एवं पृे सित ाेन तैजसः सयित,
ातरय-े
णेयेवं मेण सयतीयुरमाह—
ीभगवानुवाच—
मुखनासकयाेमये ाणः संचरते सदा ।
अाकाशः पबते ाणं स जीवः केन जीवित ॥ ४८॥

मुखनासकयाेमये मुखनासकामयतः सदा सवदा
यावदं ाणवायुः संचरते अजपामाकवेन
एकैकय दनय षताधकैकवंशितसहसया
संचरित, तावपयतममहा लमप वतते ।
यदा त याेगमहा ानानतरं जीवया-
िनवृः, तदा अाकाशः जीवविनमं ाणं पबत,े तदा
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॥ उर गीता भाय ॥

जीवः केन जीवित जीववापादकावािनवृया
िनरन-
भावे जाते जीववमेव नातीयथः ॥

ननु ाडाुपाधवशय सवगतय णः
कथं िनरनवमित पृछित—
अजुन उवाच—
ाडयापतं याेम याेा चावेतं जगत् ।
अतबह ताेम कथं देवाे िनरनः ॥ ४९॥

हे भगवन् याेम अाकाशं ाडयापतं
ाडा-
वछमयथः । याेा च अाकाशेन जगत् अावेतं
याम,् ताकारणात् अतबह याेमैव वतत,े
एवं सित देवः ईरः कथं िनरनः अयकाशिनरपेः
कथमयथः ॥

अाकाशादसवपय कपतवेन सव
सेयतीयभायेणाह—
ीभगवानुवाच—
अाकाशाे वकाश अाकाशयापतं च यत् ।
अाकाशय गुणः शदाे िनःशदाे  उयते ॥ ५०॥

अाकाशः महाकाशः अवकाशः परछाकाशः
उभयमयाकाशेन अाकाशताभूतेन शदेन
यापतं यां तदपुादनकतया तदितरं न
भवतीयथः । तह उपादानय शदय
अितरवमवयत अाह—
अाकाशय गुणः शद इित, शदः ताभूतः अाकाशय
मया-
भूताकाशय गुणः परणायुपादानं यतः, अत एव वयमप
मयाभूत इयथः ।  त िनःशदः िनपः
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इयुयते । तथा च सययारय णः असयेन सह
सबधासवात् िनरनवमुपपत इयथः ॥

एवं भगवताेे, अरशदय भगवदभमताथ
अजानानः सन् लाेकसवणाकारबुा
वणानामरवं न सवतीयभायेण पृछित—
अजुन उवाच—
दताेताल जानामापदं य यते ।
अरवं कुततेषां रवं वतते सदा ॥ ५१॥

हे भगवन् य वणाकारेषु दताेताल-
जानाम,् उपलणेमेतत् कठादनामानां
थानानाम,् अापदम् अापदवं यते य-
मनुभूयते । ’ अकुहवसजनीयानां कठः ’ इयादना
ूयते च । तथा च तेषां वणानाम् अरवं नाश-
रहतवं कुतः, उपमताे नाशावयंभावात् ? सदा
सवकालं रवं नाशववमेव वतते तेषाम,् नाश-
रहतवं कुत इित ाथः ॥

एवमभायमजानानेन अजुनेन पृे वाभेत-
मरशदाथ फुटयन् भगवानुवाच—
ीभगवानुवाच—
अघाेषमयनमवरं चा-
यतालकठाेमनासकं च ।

अरेखजातं परमूवजतं
तदरं न रते कथंचत् ॥ ५२॥

अघाेषं घाेषायवणगुणरहतम् अयनं
ककारादयनातीतम् अवरम् अजतीतम,् अतालकठाे-
मप अयनाुपथानतावाेादरहतं
अनासकम् अनुवाराेपथाननासकातीतम् अरेखजातं
वणयकरेखासमूहातीतम् ऊवजतं शषसह-
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॥ उर गीता भाय ॥

अतीतम,् या,ऊशदेन ासायाे गुणाेऽभधीयते
तहतम,् परं लाेकसवणलणातीतं यत् 
कथंचत् सवकारेण सवकालेऽप न रते,
तदेवार-
शदेनाेयते । न लाैककायराणीयथः ॥

एताशं ानाेपायम् अनुभवदाढाय
पुनरप पृछित—
अजुन उवाच—
ावा सवगतं  सवभूताधवासतम् ।
इयाणां िनराेधेन कथं सयत याेगनः ॥ ५३॥

सवभूताधवासतं सवभूतेवयतयामतया
थतं
सवगतम् अतबह परपूणम,्  ावा सयग्-
वबुय याेगनः इयाणां िनराेधेन इयिनयमनेन कथं
सयत केनाेपायेन मुा भवतीयथः ॥

एवं पृाे भगवान् तमेव ानाेपायं पुनरयाह—
ीभगवानुवाच—
इयाणां िनराेधेन देहे पयत मानवाः ।
देहे ने कुताे बुबुनाशे कुताे ता ॥ ५४॥

मानवाः मनुयाः इयाणां िनराेधेन इयिनयमनेन
देहे देहे एव पयत ायत, तात् देहदाढ च
ानाेपाय इित भावः । तदभावे ानमेव नात इयाह—
देहे ने अे सित बुः कुतः तवानं कुतः ?
ताेहेयादभः यदानादवणादकमेव तवाने
कारणमित भावः ॥

ताशं च कारणं
यावपयतमनुेयमयाश
अवधमाह—
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तावदेव िनराेधः यााववं न वदित ।
वदते त परे तवे एकमेवानुपयित ॥ ५५॥

याववानं नात,
तावपयतमयिनराेधः यात;्
परे तवे अखडानदण वदते अपराेभूते सित,
एकमेवानुपयित एकमेव देहेयसाधनानुानादसाधन-
रहतं ैवानुपयित, नायत्; तदनतरं साधना-
नुानयासाेऽप मा भूदित भावः ॥

तााववां तावसाधनमनुेयम,्
तदभावे त सयतीयाह—
नवछकृता देहाः वत गलका इव ।
नैव  न शं यापुमा न वदित ॥ ५६॥

देहाः ानकारणीभूतशरराण नवछकृताः
वषयाववृमवेयघटतािन; त ातः
गलका इव छघटा इव सवदा ानं वतीयथः ।
ताशवषयवणचय  न शं यात् इित
नैव ईरवकतृवबबवादघटतं न भवित । तथा च
ण बबवादघटते पुमान् सखदःुखाभमानी
ितबबाे जीवः  न वदित अानदानुभवं न ाा-े
तीयथः ॥

तात् याववापराेपयतं साधने यः
कतयः, जाते च तवावबाेधे वधिनषेधातीतवेन न काेऽप
यः कतय इयभायवानाह—
अयतमलनाे देहाे देही चायतिनमलः ।
उभयाेरतरं ावा कय शाैचं वधीयते ॥ ५७॥

देहः पाभाैितकः अयतमलनः जडवादित भावः ।
देही अाा िनकृाहारः सन् अयतिनमलः
अहारा-े
पाधकसंसाररहतः इयेवमुभयाेदेहानाेः अतरं कपतव-
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॥ उर गीता भाय ॥

सयवे ावा याे वतत,े तं ित कय शाैचं वधीयते
देहय
वा अानाे वा ? देहय चेत,् जडय जडेन जलादना न
शः; अानेत् पूवमेव शय न शाैचादना
याेजनमित भावः ॥
इित ीगाैडपादाचायवरचतायां उरगीतायायायां थमाेऽयायः ॥

॥ तीयाेऽयायः ॥
अढयााे वपे परकितते ।
ताढय बबैं कथं यादित पृछित ॥

अजुन उवाच—
ावा सवगतं  सवं परमेरम् ।
अहं ेित िनदेुं माणं त कं भवेत् ॥ १॥

हे भगवन्  बबभूतं चैतयं सवगतं
सव परपूण सवं सवसाभूतं परमेरं
सविनयामकमित ावा तवमसीयादवाताे वबुय अहं
ेित, ितबबाा जीवः ेित िनदेुं वंु त
तैे कं माणं कमुपपादकमयथः ॥

एवं पृाे भगवान् ीरजलादातेन
उपाधिनवृावाैं सवतीयाह—
ीभगवानुवाच—
यथा जलं जले ं ीरे ीरं घृते घृतम् ।
अवशेषाे भवेीवापरमानाेः ॥ २॥

जले नादाै जलं तदेव पाादुतृं पााेपाधतः
पृथूतं तैव े पााेपाधिनवृाै महाजलैं
ााेित, एवं ीरे ीरं घृते घृतं ं सत्
तदैं ााेित, तत् जीवापरमानाेः अवा-
ुपाधताे भेदेऽप तवृाववशेषः सवतीित भावः
॥
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एवमैानं गुमुखादेव सावतमवा-
िनवतकम,् न त वतवचारसावतमित वदन्
तव-
ानाथ गुमेव अभगछेदित गुपासनामाह—
जीवे परेण तादायं सवगं याेितररम् ।
माणलणैेयं वयमेकावेदना ॥ ३॥

वयमधकार एकावेदना िनेन गुणा
माणलणैः ’ तवमस ’ ’ यताे वा इमािन
भूतािन ’ ’ यः सवः सववत् ’ इयादभः
जीवे परेण
परमाना तादायम् एें बाेधते सित, तदनतरं
वयमेव सवगं
सवयापनमीरं सविनयतारं याेितः वयंकाशाा
इित वेयं ातं याेयमयथः ॥

एवं गुपदेशानतरभवानेनैवाेपपाै कं
कमयाेगेनेित पृछित—
अजुन उवाच—
ानादेव भवेेयं वदवा तणेन त ।
ानमाेण मुयेत कं पुनयाेगधारणा ॥ ४॥

हे भगवन् ेयं वचाय ैं ानादेव
गुपदादेव भवेत;् तथा च वदवा
गुपदेशानतरं
तवं ावा तणेन त
वेदातवाजयचरमवृयुर-
णमेव मुयेत मुाे भवेत;् एवं ानमाेण
मुुपपाै
याेगधारणाकमयाेगायासः कं पुनः कं याेजनम् यथ-
वादयभायः ॥
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॥ उर गीता भाय ॥

एवं कमयाेगवैयये शते याववानं न
सवित, तावदतःकरणशथमनुेयं कम;
से च तन् ान,े पुनः कमानुानं मा भूत्
इयाह—
ीभगवानुवाच—
ानेन दपते देहे बुसमवता ।
ानाना वादहेकमबधनम् ॥ ५॥

हे अजुन वान् ववेक ानेन देहे लशररे
दपते
शे, ततः बुः िनयाका समवता चेत्
ण थता असावनारहता चेत,् तदनतरं
ानाना
ानानलेन कमबधनं कमपाशं िनदहेत्
यजेदयथः ।
तदुम—्’ ानाः सवकमाण
भसाकुतेऽजुन ’ इित ॥

एवं ातवैकय ततः परं कमप न
कायमयाह—
ततः पवं परमेराय-
मैतपं वमलाबराभम् ।

यथाेदके ताेयमनुवं
तथापाे िनपाधसंथः ॥ ६॥

ततः तवानानतरम् उदके महाेदके अनुवं
एें गतं ताेयं परछाेदकम,् तत् पवं
शं
परमेरायं परमेरसं तथाप वमलाबराभं
िनमलाकाशवदसम् अैतपं
सजातीयवजातीयवगत-
भेदरहतं  परं  अनुवः तदैं गतः अत
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एव परमापः सन् िनपाधसंथाे भवेत् अाैपाधक-
कतृवादभेदरहताे भवेत,् वयं िनय
अासीतेयथः;
गुणा गुणेषु वतते इित यायादित भावः ॥

एवं यथाेकमानुानारा तवाने जात एव
परमातवं ातं शम,् न ततः पूवैयाह—
अाकाशवसूशरर अाा

न यते वायुवदतराा ।
स बामयतरिनलाा

ानाेकया पयित चातराा ॥ ७॥
अाकाशवत् सूशररः अाकाशं यथातीय,ं

तत् परमाा सूशररः, सूवम
अतीयव-
मभेतम,् ताशः परमाा वायुवत् वायुयथा
चरादवषयाे न, तत् अतराा जीवाेऽप न
यते,
तवपमपीयवषयं न भवतीयथः,
मनसाेऽमाणवसाधनादित भावः । तह तयाेः
अपराेतवानं
केनेयत अाह—स बामयतरिनला
वषयवचाे
न भवित, सः ानाेकया
वेदातजयतवापराेवृपानदपेन
अतराा अतमुखचः पयित तदभुयैं
जानातीयथः ॥

इह केषांचशनं अचरादमागेण लाेकातरािः
मुः इित, तराकतम् ’ अ  समते ’
इयाद
ुया पूवाेािननाे मुवपमाह—
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॥ उर गीता भाय ॥

य य मृताे ानी येन केनाप मृयुना ।
यथा सवगतं याेम त त लयं गतः ॥ ८॥

सवगतं सववववछं याेम अाकाशं यथा
अवछेदकवतनाशे तैव महायाे लयम् एें
ााेित, तथा सवगतः ानी सव
परपूणाभः
शरराुपाधना भवेन यवियमाणः ापराे-
ानी येन केन मृयुना य कुाप वा मृतः
अानाेपादानक-
देहं ानेन नाशयित, त तैव ण लयम् एें
गतः
ा एवेयथः । अनेन तवािननाे देशकालापेा
मरणे
मा भूदित सूचतम् । भृवयापमृयुिनमक-
ायायप अावधकृतािन इित वेदतयम् ॥

एकयाप जीवय देहावछेदकभेदेन नानावं
जीव-
याणुवपे न सवतीयाश जीवय यापवं
साधयित —

शररयापतं याेम भुवनािन चतदश ।
िनलाे िनमलाे देही सवयापी िनरनः ॥ ९॥

शररयापतं शररादसवययापतं याेमं
अाकाशं
यथा भुवनािन चतदश भूभुवरादिन यापतं सत्
वतत,े
एवं िनलः यारहतः िनमलः परशः िनरनः
वय-ं
काशाे देही जीवः सवयापी जगापीयथः ।
जगाय
अवापरणामवेन जगदपुादानावाितबबयैव जीववेन
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तय यापवमेव नाणुवमित भावः ॥
एवं तवािननाे मुवपमभधाय ततः परं

तव-
ानसाधनानुातः तदेव सवपापायमयाह—
मुतमप याे गछेासाे मनसा सह ।
सव तरित पाानं तय ज शताजतम् ॥ १०॥

यः ानसाधनानुाता मनसा सह साधनेन सह
मुतमामप नासाे गछेत् नासाे तवानाथ
िनलं चः कुयात्, तय ताशहंसमुािनय
जशताजतं अनेकजसंचतं सव यपापमत तसव
पाानं पापं याेगी तरित नाशयतीयथः । तदंु
’ यय
वचारणं णमप ााेित धैय मनः ’ ’
कुलं
पवं जननी कृताथा वरा पुयवती च तेन
’ इयाद—

मुः वधा—साे मुः ममुरित, त
साे मुः
’ य य मृताे याेगी ’ इयादना, ’ अ 
समते ’
इयाद ुया च, ितपादता । ’ णा सह ते
सवे साे
ितसंचरे । परयाते कृताानः वशत परं
परम् ’
इयादभः ितपादतां ममुं िनपयतम,्
अचरादमाग गतः
पुनरावृराहयम,् धूमादमाग गतः पुनरावृं
च, िनपयतं याेगधारणया तदभुयमागवपमाह—
दणे पला नाड विमडलगाेचरा ।
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॥ उर गीता भाय ॥

देवयानमित ेया पुयकमानुसारणी ॥ ११॥
दणे देहय दणे भागे विमडलगाेचरा वि-

मडलं साा पुयकमानुसारणी पुयकमभः ाुं
याेया पला नाम नाड मूलाधारादारय दणभागतः
सहारपयतं यामा या नाड सा देवयानमित ेया
पुनरा-
वृरहताचरादमाग इित ेययथः ॥

धूमादमागापकेलानाडवपमाह—
इला च वामिनाससाेममडलगाेचरा ।
पतृयानमित ेयं वाममाय ितित ॥ १२॥

इलानाड वामिनाससाेममडलगाेचरा वामनासापुट-
मागेण चमडलं ाा वाममाय ितित,
मूला-
धारादारय वामभागतः सहारपयतं गता या नाड
सा पतृयानमित ेया पुनरावृयनुकूलधूममाग इित
ेयेयथः ॥

एवमलापलानाडाेः थानं वपं च अभधाय
सषुानाडवपं िनपयतं तसबधयाः -
दडाः वपमाह—
गुदय पृभागेऽवीणादडय देहभृत् ।
दघात मूपयतं दडित कयते ॥ १३॥

अन् देहे गुदय मूलाधारय पृभागे
पम-
भागे वीणादडय देहभृत् वीणायातयाधारभूताे
याे दडः तदाकारभृत् तथतं मूपयतं
सहारपयतयां यघात दघ पृभाग-
थतम,् तत् नाडित कयते
ैितपादकसषुा-
धारवादित भावः ॥
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इतः परं सषुानाडवपमाह—
तयाते सषरं सूं नाडित सूरभः ।

तय दडायाः अते अे सूं सषरं
रं वतत इित शेषः, तता नाड सूरभः ववेकभः
नाडित ैितपादका नाडित कयत इित शेषः
॥

तामेव नाडं िनपयित—
इलापलयाेमये सषुा सूपणी ।
सव िततं यसवगं सवताेमुखम् ॥ १४॥

इलापलनाडाेमये सूपणी अितसूबस-
ततपणी मूलाधारादारय वाधानादचारा
सहारपयतं गता कुडलनी शरित सा या
सषुा
नाड, तयाः अे उपर सव सवाकं वताेमुखं
सव-
ृ सवगं सवयां येजः याेितः, तत्
िततं वत इयथः, ’ तयाः शखाया मये
’
इित ुतेः । ’ शतं चैका च दयय नाडतासां
मूधानमभिनःसृतैका । तयाेवमायमृतवमेित—
’
इयादुतेः ।

सषुामागगतय ािं िनपयतं तयाः
कुडलयाः सकलजगदाकवं सकलजगदाधारवं सव-
देवावं सववेदाधारकवं च अाह—
तय मयगताः सूयसाेमापरमेराः ।
भूतलाेका दशः ेसमुाः पवताः शलाः ॥ १५॥
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॥ उर गीता भाय ॥

पा िनगा वेदाः शावाकलाराः ।
वरमपुराणािन गुणाैते च सवशः ॥ १६॥
बीजं बीजाकातेषां ेाः ाणवायवः ।
सषुातगतं वं तसव िततम् ॥ १७॥

सूयसाेमापरमेराः सूयमडलसाेममडल-
विमडलािन तयथतेर, भूतलाेकाः प-
महाभूतािन याेमादिन, चतदश भुवनािन भूभुवः-
सवरादिन, दशः पूवादयः, ेाण वाराणयादिन,
समुाः लवणेवादयः, पवता मेवादयः, शलाः
यशलाः चशलादयः, पाः जादयः, िनगाः
जायादयः, वेदाः ऋवेदादयः, शााण
मीमांसादिन,
कलाः चतःषकलाः, अराः ककारादिन, वराः
अकारादयः, माः गाययादयः, पुराणािन
ाडादिन,
गुणाः सवादयः, बीजं धानम,् बीजाकाः
महदादयः,
ें जानतीित ेाः जीवाः, ाणवायवः—
ाणादयः
पनागादयः प अाहय दशवायवः, सव एते तय
सषुानाडवशेषय मयगताः यात,्
ताकारणात्
सव जगातं सषुातगतं कुडलनीशतभूत-
मयथः । अत एव तन् सव िततम् इित, ’
तयाते
सषरꣳ सूं तसव िततम् ’ इित
ुतेः ॥

तासवजगदुपकारणमाह—
नानानाडसवकं सवभूतातरािन ।
ऊवमूलमधः शाखं वायुमागेण सवगम् ॥ १८॥
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सवभूतानां सवाणनां अतरािन देहे नाना-
नाडसवकं नानानाडुपथानभूतम,्ऊवमूलं
ऊव  तदेव मूलं उपथानं यय तत,् अधः-
शाखं हरयगभादसृपरपरायादधः सृत-
ितयगादशाखम,् वायुमागेण ाणापानादवायुमागेण,
सवगं सवयां सत् जगदपुादानतया िततीयथः ॥

ाेपासनथानतया इतरनाडाधमाह—
सितसहाण नाडः युवायुगाेचराः ।
कममागेण सषरातयः सषराकाः ॥ १९॥
अधाेवगतातास नवाराण शाेधयन् ।
वायुना सह जीवाेवानी माेमवायात् ॥ २०॥

वायुगाेचराः वायुसंचारानुकूलाः नाडः सराः
सितसहाण याधकसितसहाण कममागेण
सषराः पुनरावृापकसषरवयः; अत एव ितयः
ितयभूताः सषराकाः रधानाः अधाेव-
गताः अधाेभागमूवभागं च गताः सव यााः;
तास नाडषु मये सषुानाडा नव ाराण शधयन्
ाणायामेन मुखादसवाराण शाेधयन्; जीवः वायुना
सह ऊवानी ापराेानी सन्
माेमवायात्
ैं ायादयथः । ’ तयाेवमायमृतव-
मेित ’ इयादुतेरित भावः ॥

तयाः कुडलयाः सकलजगदाधारकवेन च उपासनां
कतमयामेव सवाणीादपुराण कपयित—
अमरावतीलाेकाेऽासाे पूवताे दश ।
अलाेकाे द ेयतेजाेवती पुर ॥ २१॥

अाडवशेषे पूवताे दश पूवयां दश नासाे
नासकाभागे अमरावती अमरावयायः इलाेकः इाद-
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॥ उर गीता भाय ॥

देवावासभूताे लाेकः वतत इित शेषः । तथा अनतरं चः
दणं नें तेजाेवती तेजाेवती नाम पुरित स,
द दये
अलाेकः अयाददेवावासभूताे लाेकः ेयः वतत इित शेषः
॥
याया संयमनी ाेे यमलाेकः िततः ।
नैऋ ताे थ तपाे नैऋ ताे लाेक अातः ॥ २२॥

ाेे दणे कणे याया यमसबधनी
संयमयायाे
यमलाेकः यमाददेववासभूताे लाेकः िततः अतीयथः ।
अथ तपाे दणकणभागे नैऋ तः िनऋ ितसबधाे
नैऋ यायाे लाेकः अातः अतीयथः ॥

कंच—
वभावर तीयां त पृे वाणका पुर ।
वायाेगधवती कणपाे लाेकः िततः ॥ २३॥

तीयां पमदश पृे पमभागे
वबावर-
संका वाणका पुर वणसबधनी पुर वतत इित
शेषः;
कणपाे वामकणसमीपे गधवती गवतीपुयाया
वायाेलाेकः िततः अतीयथः ॥

कंच—
साैया पुपवती साैये साेमलाेकत कठतः ।
वामकणे त वेयाे देहमाय ितित ॥ २४॥

साैये उरदश कठतः कठदेशादारय वामकणे
वामाेे साैया कुबेरसबधनी पुपवती पुपवयाया
साेमलाेकः एवं देहमाय िततीित वेयः ॥

कंच—
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वामे चष चैशानी शवलाेकाे मनाेनी ।
मू पुर ेया ाडं देहमातम् ॥ २५॥

वामे चष वामनेे एेशानी ईशानसबधनी
मनाेनी मनाेनीपुयायः शवलाेकः शवावासभूताे
लाेकः ेयः; मू शरस पुर लाेकः ेयः;
एवं ाडं सवजगातं देहमातं देह एव वतत
इयथः ॥

देहे एव लाेकादकपनामाह—
पादादधः शवाेऽनतः कालालयाकः ।
अनामयमधाेव मयमं त बहः शवम् ॥ २६॥

पादादधः पादाधःदेशे अनतः महाशेषः वतत,े
स त कशः ? शवः ाकः; पुनः कशः ?
कालालयाकः लयकालायाक इयथः; ’
िलाेां
दमानायां संकषणमुखाना ’ इित ृतेरित
भावः ।
तदधः कमयाशाह—अधाेवमित अधाेदेशे
ऊव-
देशे मयदेशे बहदेशे च सव अनामयं िनरनं शवं
मलाकं ैव वतत इयथः ॥

शेषाेपर अतलादलाेककपनामाह—
अधः पदाेऽतलं वापादं च वतलं वदःु ।
िनतलं पादसध सतलं जमुयते ॥ २७॥
महातलं त जानु यादूदेशाे रसातलम् ।
कटतालतलं ाें स पातालसंया ॥ २८॥

पदः पादयाधाेदेशे अतललाेकं वात;् पादं त
वतलं
लाेकमित वदःु याेगन इित शेषः; पादसधं त गुफथानं
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॥ उर गीता भाय ॥

िनतलं वात;् जं सतलमयुयते; जानुदेशः
महातलं
यात;्ऊदेशः रसातलं वात;् कटदेशः तलातलं
ाेम;् एवं देहावयवाः स पातालादलाेकसंया
कपनीया इयथः ॥

कंच—
कालानरकं घाेरं महापातालसंया ।
पातालं नायधाेभागाे भाेगीफणमडलम् ॥ २९॥
वेतः सवताेऽनतः स बीवसंकः ।

घाेरं भयंकरं कालानरकं कालादेशवत्
कालाया-
कारसनरकदेशवत् भाेगीफणमडलं भाेगीाः
सपराजानः फणयः इतरे सपाः तेषां मडलं समूहवत्
यत् पातालम,् तत् नायधाेभागे नायधःदेशे
महापातालसंया अभहतमित वात;् स जीवसंकः
जीवसंावान् शेषः सवतः सव वेतः सन्
बसन्
थतः कुडलाकारेणावृय वतत इयथः ॥
भूलाेकं नाभदेशं त भुवलाेकं त कुतः ॥ ३०॥

दयं वगलाेकं वात,् त सूयादहाः
नाण च िततीयथः । शेषं पम् ॥

कंच—
दयं वगलाेकं त सूयादहतारकाः ।
सूयसाेमसनं बुधशकुजाराः ॥ ३१॥
मद समाे ेष वाेऽतः वगलाेकतः ।

सूयसाेमेयाद सूयादहनमयय
यायानम् । वाेऽतः वगलाेकतः वगलाेकयाते वाे
वतत इयथः ॥
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एवं कपनाफलमाह
दये कपययाेगी तसवसखं लभेत् ॥ ३२॥

याेगी दये एव सूयादहनादिन कपयन्
तन्
द कपनावशेषेण सवसखं लभेत;्
ताेकगतसखािन
ााेतीयथः ॥

कंच—
दयय महलाेकं जनाेलाेकं त कठतः ।
तपाेलाेकं वाेमये मू सयं िततम् ॥ ३३॥
दययाेपरित शेषः । पमयत् ॥
एवं देहे एव सवलाेककपनामुा तयकारमाह—
ाडपणी पृवी ताेयमये वलयते ।
अना पयते ताेयं वायुना यतेऽनलः ॥ ३४॥
अाकाशं त पबेायुं मनाकाशमेव च ।
बुहारचं च ेः परमािन ॥ ३५॥

अ तामसाहारकायाणां पृथयादनां
सावक-
अहारकाये मनस मेण लयकथनं मनाेवृवषय-
वादपुचारात् इित मतयम् । त मनाे बुाै बु-
रहारे अारं चे चं ेे ेः
परमािन एवं सवािन वलापयेदयथः ॥

एवं याेगायासेन ैानुसधानवतः सकल-
दुरतिनवृरयाह—
अहं ेित मां यायेदेकामनसा सकृत् ।
सव तरित पाानं कपकाेटशतैः कृतम् ॥ ३६॥
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॥ उर गीता भाय ॥

पाेऽथः ॥
जीवय मुवपमाह—

घटसंवृतमाकाशं नीयमाने घटे यथा ।
घटाे नयित नाकाशं तीव इहािन ॥ ३७॥

घटे नीयमाने पूवदेशादयदेशं ायमाने घटे
ने च यथा घटाकाशं महाकाशे एें ााेित,
तीवः परमानीयथः ॥

कंच—
घटाकाशमवाानं वलयं वे तवतः ।
स गछित िनरालबं ानालाें न संशयः ॥ ३८॥

यः अाानं जीवं घटाकाशमव परमािन लयं
गतं तवतः यथाथतया वे, सः ानी िनरालबं
िनःसं
ानालाें काशातवं गछित ााेित,
न संशयः सदेहाे नातयथः ॥

एतय ानयाेगय कमप तयमयाह—
तपेषसहाण एकपादथताे नरः ।
एकय यानयाेगय कलां नाहत षाेडशीम् ॥ ३९॥
अालाेड  चतराे वेदाधमशााण सवदा ।
याे वै  न जानाित दवी पाकरसं यथा ॥ ४०॥
यथा खरदनभारवाही

सारय वाही न त चदनय ।
एवं ह शााण बयधीय

सारं वजानखरवहेसः ॥ ४१॥
चदनभारवाही ीचदनकाभारवाही खरः

चदनसारवाही न भवित तधानुभववा भवित, एवं
बिन शाायधीयप सारं त अजानन्  न जानन्
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खरवत् शाेयः अााेय इयथः ॥
ानपयतं सवमनुेयम,् ाते त

सव
यथमयाह—
अनतकम शाैचं च जपाे यतथैव च ।
तीथयाादगमनं याववं न वदित ॥ ४२॥

देहे भेऽयाैं ातेनाह —

गवामनेकवणानां ीरं यादेकवणकम् ।
ीरवृयते ानं देहनां च गवां यथा ॥ ४३॥

अनेकवणानां शादभभवणानां गवां
ीरं
यथा एकवणम,् मीमांसकमते गुणयेरेकवादित भावः;
तथा भभानां देहनां ानं  एकं यत
इयथः ॥
अहं ेित िनयतं माेहेतमहानाम् ।
े पदे बधमाेाय न ममेित ममेित च ॥ ४४॥
ममेित बयते जतन ममेित वमुयते ॥

ममेित ममतावषयवेन वीकृतं सव बधाय
भवित;
न ममेित ममवं वहाय यं माेायैवेयथः ।
पमयत् ॥

अहारयागकायमाह—
मनसाे ुनीभावाैतं नैवाेपलयते ।
यदा यायुनीभावं तदा तपरमं पदम् ॥ ४५॥

मनसः चय उनीभावात् अहारयागात्
ैतं
नैवाेपलयत,े अहाराेपाधकवाेदयेित भावः । तथा
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॥ उर गीता भाय ॥

उनीभावं मनाे यदा याित िनकृाहार चैतयं
भवित तदा तदेव परमं पदं माे इयभधीयते ॥

वचारमकुवतः सव यथमयाह—
हयाुभराकाशं धातः कडयेुषम् ।
नाहं ेित जानाित तय मुन जायते ॥ ४६॥

याे वेदशाायधीय ुवाप नाहं ेित
जानाित तय सवाण शाण यासकरायेव । यथा
धातः
मुभराकाशं हयाेित करभ एव जायते न कमप
फलं
यथा वा तषं कडयेदवहयात् । अवहननम एव फलं
न त
तडलभावः । तुन जायते इित भावः । तदंु
भागवते ’ तेषामसाै ेशल एव शयते नायथा
थूलतषा-
वधाितनाम् ’ इित ॥

इित ीगाैडपादाचायवरचतायां
उरगीतायायायां

तीयाेऽयायः ॥
॥ तृतीयाेऽयायः ॥
याेगी यथयालापपरयागेन शातधीः ।
तृतीये शरणं यायारमेवेित कयते ॥

ीभगवानुवाच—
अनतशां बवेदतय-
मप कालाे बहव वाः ।

यसारभूतं तदपुासतयं
हंसाे यथा ीरमवाबुमम् ॥ १॥

ववेकना याेगना
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सारभूतमयाशामेवाेपासतयं न
वयत् अशवात् अनतशां पयवसानरहतािन
शााणीयथः । यथाकथंचपयवसानेऽप ब
वेदतयं
तापयाण बिन वेदतयानीयथः । ातं शवेऽप
कालः वप एव ’पुंसाे वषशतं ायुः’ इित
यायात् ।
तासारभूतं सवशााणालाेड 
यतमखडैकरसं
 तदेवाेपासतयम् । तदुम् ’ अालाेड 
सवशााण ’
इयाद । उं च हरवंश—े’
असकतनकातारपरवतनपांसभः ।
वाचं हरकथालापगयैव पुनीमहे ’ इित । त
ातमाह—हंसाे यथा अबुमवेऽप अंशं
वहाय
ीरमेवाेपादे तदित भावः ॥

तापाडयं िनवेयादुया पाडयकटनय
ाेपासनाितबधकवेन सवमप पाडयं हेयमयाह—
पुराणं भारतं वेदशााण ववधािन च ।
पुदारादसंसाराे याेगायासय वकृत् ॥ २॥

याेगायासय अाैयाेगायासय । शेषं
पम् ॥
कं च अावचारमतरेण इतरशााण न वचारयतया-
नीयाह—
इदं ानमदं ेयं यः सव ातमछित ।
अप वषसहायुः शाातं नाधगछित ॥ ३॥

सहवषपरमतायुानप एकैकय शाय अतं
पारं भाविनयं वा नाधगछित; कमुत वयं
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॥ उर गीता भाय ॥

सवाण शााण नाधगछतीित भावः ॥
तह सवमप वहाय अधगतयं वा

कमयाशाह—
वेयाेऽरतां जीवतं चाप चलम् ।
वहाय शाजालािन यसयं तदपुायताम् ॥ ४॥

अरतां नाशरहतसामााक अाा
वेयः । त च वैरायाथ जीवतमप चलमित
वेयम,्
’ चरमासवेलायां यकृयं तसदा कु ’ इित
यायात् । ताछाजालािन वहाय यसयं
तदेवाेपायतामित ॥

इयजये वैरायं वत एव जायत इयाह—
पृथयां यािन भूतािन जाेपथिनमकम् ।
जाेपथपरयागे पृथयां कं याेजनम् ॥ ५॥

जाेपथिनमकम् अाहारयवायिनमं सत्
पृथयां
यािन भूतािन सत, ायशः तपरयागी चेत,्
पृथयां कं
याेजनम,् कमप याेजनं नातीयथः, ’ जतं
सव
जते रसे ’ इित यायात् ॥

एवमासमाधिनय सव दशनमेव,
नायशनमयाह—
तीथािन ताेयपूणािन देवापाषाणमृयान् ।
याेगनाे न पते अायानपरायणाः ॥ ६॥

तीथानादना देवतापूजादना च अयासमाधाै
से पुनतेन कं याेजनमित भावः । पमयत् ॥

याेगनः सव दशनमेवेयेतत् अधकारभेदे-
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नाेपपादयित—
अदेवाे जातीनां मुनीनां द दैवतम् ।
ितमा वपबुनां सव समदशनाम् ॥ ७॥

जातीनां कमकाडरतानाम् अदैवतम्,
मुनीनां
मननशीलानां याेगनां द कमलमयथता पर-
छमूितदैवतम,् वपबुनां ाकृतानां त
मृपाषाणादितमैव दैवतम,् समदशनां त
अाढानां
सव ’ सव खवदं  ’ इित ुया सवमप
दैवतमेवेयथः ॥

तात् ानेनैव ातयम,् ानाभावे
 न
पयतीयाह—
सवावथतं शातं न पयेनादनम् ।
ानचवहीनवादधः सूयमवाेदतम् ॥ ८॥

सवावथतं सव परपूणमप अः न
पयित; त
हेतः ानचवहीनवात्
ानायचूरहतवात,्
त ातमाह—अध इित । पमयत् ॥

सव ेयेदपुपादयित—
य य मनाे याित त त परं पदम् ।
त त परं  सव समवथतम् ॥ ९॥

य य मनाे याित मनाे यषयीकराेित त त
परं
सवाेकृं पदं ाय थानं परं ैव
समवथतम् ।
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॥ उर गीता भाय ॥

घटः फुरतीयादफुरणानुभवादित भावः ॥
एताशय याेगनः सवमप यतया भासत

इयाह—
यते श पाण गगनं भाित िनमलम् ।
अहमयरं  परमं वणुमययम् ॥ १०॥

परमं सवाेकृमरमपयरहतमययं
नाशरहतं वणुं परमाानमहमयभेदेनैव याे भावयित
तय भावयतः श ाने पाण यते नामपा-
कािन जगत भासत इयथः । गगनमप िनमलं भासत;े
तथा च सवमप येणानुभवतीयथः । इयं चा-
ावथायामतरापितता याेगसरित तवा वणयत ।
अाढय िनवेनैतशनायाेगात् । ’ या िनशा
सवभूतानाम् ’ इित ृतेः ।
यते चेखगाकारं खगाकारं वचतयेत् ।
सकलं िनकलं सूं माेारेण िनगतम् ॥ ११॥
अपवगय िनवाणं परमं वणुमययम् ।
सवयाेितिनराकारं सवभूतगुणावतम् ॥ १२॥
सव परमाानं अहमाा परमययम् ।

खगाकारं हंसाकं परं  ’ हंसाे वधः
शर एव हंसः हंस वणुगुरेव हंसः ’ इयाद
ृतेः यते चेद काशेत तह वयं ाा
पराकः सन् सकलं तेजाेमयं िनकलं कलातीतं
सूं माणागयं माेारेण िनगतं
माेमागैकगयम् ॥

अपवगय िनवाणं माेसखाकं परमं
उकृं वणुं यापकम् अययं नाशरहतं
सवताेयाेितराकाशं
सवतः वयंकाशं सवभूताधवासनं सवातिनयामकं
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परमाानं खगाकारं हंसाकं वचतयेत्
यायेदयथः ॥

एवं चतयतः पापलेशाेऽप नातीयाह—
अहं ेित यः सव वजानाित नरः सदा ।
हयावयममाकामासवाशी सववयी ॥ १३॥

सव िनषं कृवाप कमभन स बयते इित,
यः
सदा सव ेित वजानाित, सवायप
सविनषभयप
सववयी सविनषवयप इमान् कामान्
अरषगान्
हयात् जयेत्, सविनषकम कृवाप
तैिनषकमभन
बयते ॥

णमां वा यानरतय
नायसखचतेयाह—
िनमषं िनमषाध वा शीताशीतिनवारणम् ।
अचला केशवे भवभवैः कं याेजनम् ॥ १४॥

शीताशीतिनवारणं यथा तथा
शीताेणसखदःुखाद-
सहणुतया िनमषं िनमषाध वा केशवे भ-
रचला चेत,् वभवैः भितरवषयसखैः कं
याेजनमित ॥

एताशाे याेगी यद माेमापेेत, तह
नायवषय-
चतां कुयादयाह—
भां देहराथ वं शीतिनवारणम् ।
अमानं च हरयं च शाकं शायाेदनं तथा ॥ १५॥
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॥ उर गीता भाय ॥

समानं चतयेाेगी यद चयमपेते ।
याेगी चयं माें यद अपेेत, तह

देहरणाथमेव
भा चतयेत्, न वयीयथमयथः;
वं च
शीतिनवारणाथ चतयेत्, न अलंकाराय; अमानं
पाषाणं
हरयं सवण च शाकं शायाेदनं च हेयाेपादेयवैषय-
राहयेन चतयेदयथः ॥

कं च—
भूतवतयशाेचवं पुनज न वते ॥ १६॥

भूतवतिन गतवतिन अशाेचवे गतमित दःुखराहये
से, उपलणमेतत,् अागामवतिनरपेवे से,
वतमानवतिन लधे हषराहये से च पुनज न
वते ॥

अायाेगमवाेचाे भयाेगशराेमणम् ।
तं वदे परमानदं नदनदनमीरम् ॥

इित ीगाैडपादाचायवरचतायां उरगीतायायायां तृतीयाेऽयायः ॥
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