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Ishvaragita from Kurmapurana adhyAyAH 1-11

ईरगीता कूम परुाण े अायाः १-११

ूथमोऽायः
ऋषय ऊचःु ।
भवता किथतः सक् सग ः ायवुतः ।
ॄाडा िवारो मरिविनयः ॥ १.१॥
तऽेरेरो दवेो विण िभध म तरःै ।
ानयोगरतिैन माराः किथतया ॥ १.२॥
तदाशषेससंारःखनाशमनुमम ।्
ान ं ॄकैिवषयं यने पँयमे तरम ॥् १.३॥
ं िह नारायणः साात कृ्पैायनात ्ू भो ।
अवाािखलिवानां पृामहे पनुः ॥ १.४॥
ौुा मनुीनां तां कृपैायनात ्ू भमु ।्
सतूः पौरािणकः ृा भािषत ुं पुचबमे ॥ १.५॥
अथािरे ासः कृपैायनः यम ।्
आजगाम मिुनौेा यऽ सऽं समासते ॥ १.६॥
तं ा वदेिवासं ं कालमघेसमिुतम ।्
ासं कमलपऽां ूणमेिुजपुवाः ॥ १.७॥
पपात दडवूमौ ाऽसौ लोमहष णः ।
ूदिणीकृ गंु ूािलः पा गोऽभवत ॥् १.८॥
पृाऽेनामयं िवूाः शौनकाा महामिुनम ।्
समााासनं तै तोयं समकयन ॥् १.९॥
अथतैानॄवीां पराशरसतुः ूभःु ।
कि तपसो हािनः ााय ौतु च ॥ १.१०॥

1



ईरगीता कूम परुाण े अायाः १-११

ततः स सतूः गंु ूणाह महामिुनम ।्
ान ं तिवषयं मनुीनां वुमहिस ॥ १.११॥
इमे िह मनुयः शााापसा धम तराः ।
शौुषूा जायत े चषैां वुमहिस ततः ॥ १.१२॥
ानं िवमिुदं िदं ये साात ्योिदतम ।्
मनुीनां ातं पवू िवनुा कूम िपणा ॥ १.१३॥
ौुा सतू वचनं मिुनः सवतीसतुः ।
ूण िशरसा िं वचः ूाह सखुावहम ॥् १.१४॥
ास उवाच ।
वे दवेो महादवेः पृो योगीरःै परुा ।
सनुमारूमखुःै स यं समभाषत ॥ १.१५॥
सनुमारः सनकथवै च सननः ।
अिरा िसिहतो भगृःु परमधम िवत ॥् १.१६॥
कणादः किपलो योगी वामदवेो महामिुनः ।
शबुो विसो भगवान स्व सयंतमानसाः ॥ १.१७॥
पररं िवचायत े सशंयािवचतेसः ।
तवपो घोरं पुय े बदिरकाौमे ॥ १.१८॥
अपँयं े महायोगमिृषं धम सतुं शिुचम ।्
नारायणमनां नरणे सिहतं तदा ॥ १.१९॥
संयू िविवधःै ोऽःै सव वदेसमुवःै ।
ूणमेभु िसयंुा योिगनो योगिवमम ॥् १.२०॥
िवाय वाितं तषेां भगवानिप सविवत ।्
ूाह गीरया वाचा िकमथ तते तपः ॥ १.२१॥
अॄवुन ्मनसो िवाानं सनातनम ।्
सााारायणं दवेमागतं िसिसचूकम ॥् १.२२॥
वयं सशंयमापाः सव व ै ॄवािदनः ।
भवमकंे शरणं ूपाः पुषोमम ॥् १.२३॥
ं विे परमं गु ं सव  ु भगवानिृषः ।
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नारायणः यं साात प्रुाणोऽपूषः ॥ १.२४॥
नो िवते वेा ामतृ े परमेरम ।्
शौुषूाऽाकमिखलं सशंयं छेमुहिस ॥ १.२५॥ (स माकमचलं)

िकं कारणिमदं कृं कोऽनसुसंरत े सदा ।
किदाा च का मिुः ससंारः िकििमकः ॥ १.२६॥
कः ससंारपतीशानः को वा सव ूपँयित ।
िकं तत प्रतरं ॄ सव नो वुमहिस ॥ १.२७॥
एवमुा त ु मनुयः ूापँयन प्ुषोमम ।्
िवहाय तापसं पं सिंतं ने तजेसा ॥ १.२८॥
िवॅाजमान ं िवमलं ूभामडलमिडतम ।्
ौीववसं दवें तजानूदूभम ॥् १.२९॥
शचबगदापािणं शाहं िौयाऽऽवतृम ।्
न णादवे नरवै तजेसा ॥ १.३०॥
तदरे महादवेः शशााितशखेरः ।
ूसादािभमखुो िः ूारासीहेरः ॥ १.३१॥
िनरी ते जगाथं िऽनऽें चभषूणम ।्
तुबुमनसो भा तं परमेरम ॥् १.३२॥
जयेर महादवे जय भतूपत े िशव ।
जयाशषेमनुीशान तपसाऽिभूपिूजत ॥ १.३३॥
सहॐमतू िवान ज्गूव क ।
जयान जगऽाणसहंारकारक ॥ १.३४॥
सहॐचरणशेान शो योगीवित ।
जयािकापत े दवे नमे परमेर ॥ १.३५॥
संतुो भगवानीशको भवलः ।
समािल षीकेशं ूाह गीरया िगरा ॥ १.३६॥
िकमथ पुडरीका मनुीा ॄवािदनः ।
इमं समागता दशें िकं वा काय मयाऽतु ॥ १.३७॥
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आकय  भगवां दवेदवेो जनाद नः ।
ूाह दवेो महादवें ूसादािभमखुं ितम ॥् १.३८॥
इमे िह मनुयो दवे तापसाः ीणकषाः ।
अागतानां शरणं सदशनकािणाम ॥् १.३९॥
यिद ूसो भगवान म्नुीनां भािवतानाम ।्
सिधौ मम तानं िदं वुिमहाहिस ॥ १.४०॥
ं िह विे माानं न ो िवते िशव ।
ततमानाऽऽानं मनुीेः ूदशय ॥ १.४१॥
एवमुा षीकेशः ूोवाच मिुनपुवान ।्
ूदशयन य्ोगिसिं िनरी वषृभजम ॥् १.४२॥
सशनाहशे शराथ शिूलनः ।
कृताथ यमाानं ातमुहथ ततः ॥ १.४३॥
िमुहथ िवशें ूं परुतः ितम ।्
ममवै सिधाववे यथावुमीरः ॥ १.४४॥
िनश िवोव चनं ूण वषृभजम ।्
सनुमारूमखुाः पृि  महेरम ॥् १.४५॥
अथािरे िदमासनं िवमलं िशवम ।्
िकमिचं गगनादीराथ समुभौ ॥ १.४६॥
तऽाससाद योगाा िवनुा सह िवकृत ।्
तजेसा परूयन ि्वं भाित दवेो महेरः ॥ १.४७॥
ततो दवेािददवेशें शरं ॄवािदनः ।
िवॅाजमान ं िवमले तिन द्शरुासन े ॥ १.४८॥
यं ूपँयि योगाः ााानमीरम ।्
अनतजेसं शां िशवं दिशरे िकल ॥ १.४९॥
यतः ूसिूतभू तानां यऽतैत ्ू िवलीयते ।
तमासनं भतूानामीशं दिशरे िकल ॥ १.५०॥
यदरा सव मतेतोऽिभिमदं जगत ।्
सवासदुवेमासीन ं तमीशं दशःु िकल ॥ १.५१॥
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ूोवाच पृो भगवान म्नुीनां परमेरः ।
िनरी पुडरीकां ायोगमनुमम ॥् १.५२॥
तणुं यथाायमुमान ं मयाऽनघाः ।
ूशामानसाः सव ानमीरभािषतम ॥् १.५३॥
इित ौीकूम परुाण े षाहां सिंहतायामपुिरिवभाग े
(ईरगीतास)ु ूथमोऽायः ॥ १॥

ितीयोऽायः
ईर उवाच ।
अवामतेिानमागुं सनातनम ।्
य दवेा िवजानि यतोऽिप िजातयः ॥ २.१॥
इदं ान ं समािौ ॄभतूा िजोमाः ।
न ससंारं ूपे पवूऽिप ॄवािदनः ॥ २.२॥
गुाुतमं सााोपनीयं ूयतः ।
वे भिमताम युाकं ॄवािदनाम ॥् २.३॥
आायं केवलः ः शुः सूः सनातनः ।
अि सवा रः साािाऽमसः परः ॥ २.४॥
सोऽया मी स पुषः स ूाणः स महेरः ।
स कालोऽऽ तदं स एवदेिमित ौिुतः ॥ २.५॥
अािजायते िवमऽवै ूिवलीयते ।
स मायी मायया बः करोित िविवधानःू ॥ २.६॥
न चायं ससंरित न च ससंारमयः ूभःु ।
नायं पृी न सिललं न तजेः पवनो नभः ॥ २.७॥
न ूाणो न मनोऽं न शः श एव च ।
न परसगा नाहं का  न वागिप ॥ २.८॥
न पािणपादौ नो पायनु  चोपं िजोमाः ।
न का  न च भोा वा न च ूकृितपूषौ ॥ २.९॥
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न माया नवै च ूाणा चतैं परमाथ तः ।
यथा ूकाशतमसोः सो नोपपते ॥ २.१०॥
तदैं न सः ूपपरमानोः ।
छायातपौ यथा लोके पररिवलणौ ॥ २.११॥
तत ्ू पपुषौ िविभौ परमाथ तः ।
तथाा मिलनोऽसृो िवकारी ात ्भावतः ॥ २.१२॥
निह त भवेिुज ारशतरैिप ।
पँयि मनुयो युाः ाानं परमाथ तः ॥ २.१३॥
िवकारहीन ं िन ःखमानाानमयम ।्
अहं का  सखुी ःखी कृशः लेूित या मितः ॥ २.१४॥
सा चाहारकतृ ादाारोते जनःै ।
वदि वदेिवासंः सािणं ूकृतःे परम ॥् २.१५॥
भोारमरं शुं सव ऽ समवितम ।्
तादानमलूो िह ससंारः सव दिेहनाम ॥् २.१६॥
अानादथा ानात त्ं ूकृितसतम ।्
िनोिदतं यं ोितः सव गः पुषः परः ॥ २.१७॥
अहारािववकेेन का हिमित मते ।
पँयि ऋषयोऽं िनं सदसदाकम ॥् २.१८॥
ूधान ं ूकृितं बुा कारणं ॄवािदनः ।
तनेायं सतो ाा कूटोऽिप िनरनः ॥ २.१९॥
ाानमरं ॄ नावबुते ततः ।
अनाािवानं ताःुखं तथिेरतम ॥् २.२०॥
रागषेादयो दोषाः सव ॅाििनबनाः ।
कमा य भवेोषः पुयापुयिमित िितः ॥ २.२१॥
तशादवे सवषां सव दहेसमुवः ।
िनः सवऽगो ाा कूटो दोषविज तः ॥ २.२२॥
एकः स िभते शा मायया न भावतः ।
तादतैमवेाम ुनयः परमाथ तः ॥ २.२३॥
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भदेो भावने सा च मायाऽऽसौंया ।
यथा िह धमूसका ाकाशो मिलनो भवते ॥् २.२४॥
अःकरणजभैा वरैाा त िलते ।
यथा ूभया भाित केवलः िटकोऽमलः ॥ २.२५॥
उपािधहीनो िवमलथवैाा ूकाशते ।
ानपमवेाज गदतेिचणाः ॥ २.२६॥
अथ पमवेाे पँये कुयः ।
कूटो िनग ुणो ापी चतैाा भावतः ॥ २.२७॥
ँयते थ पणे पुषैा नििभः ।
यथा स लते रः केवलः िटको जनःै ॥ २.२८॥
रिकापुधानने तत प्रमपूषः ।
तादााऽरः शुो िनः सवगतोऽयः ॥ २.२९॥
उपािसतो मः ौोत ममुुिुभः ।
यदा मनिस चतैं भाित सवऽगं सदा ॥ २.३०॥
योिगनोऽवधानने तदा सते यम ।् (योिगनः ौधान)

यदा सवा िण भतूािन ावेािभपँयित ॥ २.३१॥
सवभतूषे ु चाानं ॄ सते तदा ।
यदा सवा िण भतूािन समािधो न पँयित ॥ २.३२॥
एकीभतूः परणेासौ तदा भवित केवलम ।्
यदा सव ूमुे कामा यऽे िद िताः ॥ २.३३॥
तदाऽसावमतृीभतूः में गित पिडतः ।
यदा भतूपथृावमकेमनपुँयित ॥ २.३४॥
तत एव च िवारं ॄ सते तदा ।
यदा पँयित चाानं केवलं परमाथ तः ॥ २.३५॥
मायामाऽं जगत कृ्ं तदा भवित िनवृ तः ॥ २.३६॥
यदा जजराःखाधीनामकेभषेजम ।्
केवलं ॄिवान ं जायतऽेसौ तदा िशवः ॥ २.३७॥
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यथा नदीनदा लोके सागरणेकैतां ययःु ।
तदााऽरणेासौ िनलेनकैतां ोजते ॥् २.३८॥
तािानमवेाि न ूपो न ससंिृतः ।
अाननेावतृं लोको िवान ं तने मुित ॥ २.३९॥
तानं िनम लं सूं िनिव कं तदयम ।्
अानिमतरत स्व िवानिमित ततम ॥् २.४०॥
एतः किथतं सां भािषतं ानमुमम ।्
सव वदेासारं िह योगऽकैिचता ॥ २.४१॥
योगात स्ायत े ान ं ानाोगः ूव त े ।
योगानािभयु नावां िवते िचत ॥् २.४२॥
यदवे योिगनो याि साैदिधगते ।
एकं सां च योगं च यः पँयित स तिवत ॥् २.४३॥
अे च योिगनो िवूा ऐया सचतेसः ।
मि तऽ तऽवै य े चाे कुठबुयः ॥ २.४४॥
यत स्व गतं िदमैय मचलं महत ।्
ानयोगािभयुु दहेाे तदवायुात ॥् २.४५॥
एष आाऽहमो मायावी परमेरः ।
कीित तः सव वदेषे ु सवा ा सव तोमखुः ॥ २.४६॥
सवकामः सव रसः सव गोऽजरोऽमरः ।
सवतः पािणपादोऽहमया मी सनातनः ॥ २.४७॥
अपािणपादो जवनो महीता िद सिंतः ।
अचरुिप पँयािम तथाऽकण ः श ृणोहम ॥् २.४८॥
वदेाहं सव मवेदें न मां जानाित कन ।
ूाम हां पुषं मामकंे तदिशनः ॥ २.४९॥
पँयि ऋषयो हतेमुानः सूदिश नः ।
िनग ुणामलप यदैय मुमम ॥् २.५०॥
य दवेा िवजानि मोिहता मम मायया ।
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वे समािहता ययूं श ृणुं ॄवािदनः ॥ २.५१॥
नाहं ूशाा सव मायातीतः भावतः ।
ूरेयािम तथापीदं कारणं सरूयो िवः ॥ २.५२॥
ये गुतमं दहंे सव गं तदिश नः ।
ूिवा मम सायुं लभे योिगनोऽयम ॥् २.५३॥
तषेां िह वशमापा माया मे िविपणी ।
लभे परमं शुं िनवा णं त े मया सह ॥ २.५४॥
न तषेां पनुराविृः ककोिटशतरैिप ।
ूसादाम योगीा एतदेानशुासनम ॥् २.५५॥
तऽुिशयोिगो दातं ॄवािदिभः ।
ममतेिान ं सां योगसमाौयम ॥् २.५६॥
इित ौीकूम परुाण े षाहां सिंहतायामपुिरिवभाग े
(ईरगीतास)ु ितीयोऽायः ॥ २॥

ततृीयोऽायः
ईर उवाच ।
अादभवत क्ालः ूधान ं पुषः परः ।
तेः सव िमदं जातं तामयं जगत ॥् ३.१॥
सवतः पािणपादां सव तोऽििशरोमखुम ।्
सव तः ौिुतमोके सव मावृ ितित ॥ ३.२॥
सवियगणुाभासं सवियिवविज तम ।्
सवा धारं सदानमं तैविज तम ॥् ३.३॥
सवपमानरिहतं ूमाणातीतगोचरम ।्
िनिव कं िनराभासं सवा वासं परामतृम ॥् ३.४॥
अिभं िभसंान ं शातं ीवुमयम ।्
िनग ुणं परमं ोम तानं सरूयो िवः ॥ ३.५॥
स आा सवभतूानां स बाारः परः ।
सोऽहं सव ऽगः शाो ानाा परमेरः ॥ ३.६॥
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मया ततिमदं िवं जगदमिूत ना ।
मािन सवभतूािन यं वदे स वदेिवत ॥् ३.७॥
ूधान ं पुषं चवै तु समदुातम ।्
तयोरनािदिः कालः सयंोगजः परः ॥ ३.८॥
ऽयमतेदनामे समवितम ।्
तदाकं तदत ्ात त्िूपं मामकं िवः ॥ ३.९॥
महदां िवशषेां ससतूऽेिखलं जगत ।्
या सा ूकृितिा मोिहनी सव दिेहनाम ॥् ३.१०॥
पुषः ूकृितो िह भेु यः ूाकृतान ग्णुान ।्
अहारिवमुात ्ू ोते पिवशंकः ॥ ३.११॥
आो िवकारः ूकृतमे हािनित च कते ।
िवातशृििव ानात ्हारितः ॥ ३.१२॥
एक एव महानाा सोऽहारोऽिभधीयत े ।
स जीवः सोऽरािेत गीयते तिचकैः ॥ ३.१३॥
तने वदेयत े सव सखुं ःखं च जस ु ।
स िवानाक मनः ापकारकम ॥् ३.१४॥
तनेािप तयात स्संारः पुष त ु ।
स चािववकेः ूकृतौ सात क्ालेन सोऽभवत ॥् ३.१५॥
कालः सजृित भतूािन कालः सहंरित ूजाः ।
सव काल वशगा न कालः किचशे ॥ ३.१६॥
सोऽरा सव मवेदें िनयित सनातनः ।
ूोते भगवान ्ू ाणः सव ः पुषोमः ॥ ३.१७॥
सवियेः परमं मन आमनीिषणः ।
मनसाहारमहाराहान प्रः ॥ ३.१८॥
महतः परममात प्ुषः परः ।
पुषागवान ्ू ाण सविमदं जगत ॥् ३.१९॥
ूाणात प्रतरं ोम ोमातीतोऽिरीरः ।
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सोऽहं ॄायः शाो ानाा परमेरः ।
नाि मः परं भतूं मां च िवाय मुते ॥ ३.२०॥
िनं िह नाि जगित भतूं ावरजमम ।्
ऋते मामकेमं ोमपं महेरम ॥् ३.२१॥
सोऽहं सजृािम सकलं सहंरािम सदा जगत ।्
मायी मायामयो दवेः कालेन सह सतः ॥ ३.२२॥
मिधावषे कालः करोित सकलं जगत ।्
िनयोजयनाा तेदेानशुासनम ॥् ३.२३॥
इित ौीकूम परुाण े षाहां सिंहतायामपुिरिवभाग े
(ईरगीतास)ु ततृीयोऽायः ॥ ३॥

चतथुऽायः
ईर उवाच ।
वे समािहता ययूं श ृणुं ॄवािदनः ।
माहां दवेदवे यने े सव ूव त े ॥ ४.१॥
नाहं तपोिभिव िवधनै  दानने न चेया ।
शो िह पुषैा तमुतृ े भिमनुमाम ॥् ४.२॥
अहं िह सवभावानामिािम सवगः ।
मां सव सािणं लोको न जानाित मनुीराः ॥ ४.३॥
यारा सव िमदं यो िह सवा कः परः ।
सोऽहं धाता िवधाता च कालोऽििव तोमखुः ॥ ४.४॥
न मां पँयि मनुयः सव िपतिृदवौकसः ।
ॄा च मनवः शबो य े चाे ूिथतौजसः ॥ ४.५॥
गणृि सततं वदेा मामकंे परमेरम ।्
यजि िविवधरैिं ॄाणा विैदकैम खःै ॥ ४.६॥
सव लोका नमि ॄा लोकिपतामहः ।
ायि योिगनो दवें भतूािधपितमीरम ॥् ४.७॥
अहं िह सवहिवषां भोा चवै फलूदः ।
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सवदवेतनभुू ा सवा ा सव सतुः ॥ ४.८॥
मां पँयीह िवासंो धािम का वदेवािदनः ।
तषेां सििहतो िनं य े भा मामपुासत े ॥ ४.९॥
ॄाणाः िऽया व ैँ या धािम का मामपुासत े ।
तषेां ददािम तत ्ानमानं परमं पदम ॥् ४.१०॥
अऽेिप य े धमाः शिूाा नीचजातयः ।
भिमः ूमुे कालेन मिय सताः ॥ ४.११॥
न मा िवनँयि मा वीतकषाः ।
आदाववे ूितातं न मे भः ूणँयित ॥ ४.१२॥
यो व ै िनित तं मढूो दवेदवें स िनित ।
यो िह पजूयते भा स पजूयित मां सदा ॥ ४.१३॥
पऽं पुं फलं तोयं मदाराधनकारणात ।्
यो मे ददाित िनयतं स मे भः िूयो मतः ॥ ४.१४॥
अहं िह जगतामादौ ॄाणं परमिेनम ।्
िवदधौ दवान व्देानशषेानािनः सतृान ॥् ४.१५॥
अहमवे िह सवषां योिगनां गुरयः ।
धािम काणां च गोाऽहं िनहा वदेिविषाम ॥् ४.१६॥
अहं व ै सव ससंाराोचको योिगनािमह ।
ससंारहतेरुवेाहं सव ससंारविज तः ॥ ४.१७॥
अहमवे िह सहंा  सॐंा पिरपालकः ।
मायावी मामीका शिमा या लोकिवमोिहनी ॥ ४.१८॥
ममवै च परा शिया  सा िविेत गीयत े ।
नाशयािम च तां मायां योिगनां िद सिंतः ॥ ४.१९॥
अहं िह सवशीनां ूव किनव कः ।
आधारभतूः सवा सां िनधानममतृ च ॥ ४.२०॥
एका सवा रा शिः करोित िविवधं जगत ।्
आाय ॄणो पं मयी मदिधिता ॥ ४.२१॥
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अा च शििव पलुा संापयित मे जगत ।्
भूा नारायणोऽनो जगाथो जगयः ॥ ४.२२॥
ततृीया महती शििन हि सकलं जगत ।्
तामसी मे समााता कालाा ििपणी ॥ ४.२३॥
ानने मां ूपँयि केिचानने चापरे ।
अपरे भियोगने कम योगने चापरे ॥ ४.२४॥
सवषामवे भानािमः िूयतमो मम ।
यो िह ानने मां िनमाराधयित नाथा ॥ ४.२५॥
अे च हरय े भा मदाराधनकािणः ।
तऽेिप मां ूावुवे नाव े च व ै पनुः ॥ ४.२६॥
मया ततिमदं कृनं ूधानपुषाकम ।्
मवे सिंतं िचं मया सये त े जगत ॥् ४.२७॥
नाहं ूरेियता िवूाः परमं योगमािौतः ।
ूरेयािम जगृमतेो वदे सोऽमतृः ॥ ४.२८॥
पँयाशषेमवेदें व मान ं भावतः ।
करोित कालो भगवान म्हायोगेरः यम ॥् ४.२९॥
योगः सोते योगी मायी शाषे ु सिूरिभः ।
योगेरोऽसौ भगवान म्हादवेो महान ्ू भःु ॥ ४.३०॥
महं सव तानां वरात प्रमिेनः ।
ूोते भगवान ्ॄ ा महान ्ॄ मयोऽमलः ॥ ४.३१॥
यो मामवें िवजानाित महायोगेरेरम ।्
सोऽिवकने योगने युत े नाऽ सशंयः ॥ ४.३२॥
सोऽहं ूरेियता दवेः परमानमािौतः ।
नृािम योगी सततं यदे स वदेिवत ॥् ४.३३॥
इित गुतमं ान ं सव वदेषे ु िनितम ।्
ूसचतेस े दयें धािम कायािहताये ॥ ४.३४॥
इित ौीकूम परुाण े षाहां सिंहतायामपुिरिवभाग े
(ईरगीतास)ु चतथुऽायः ॥ ४॥
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पमोऽायः
ास उवाच ।
एतावा भगवान य्ोिगनां परमेरः ।
नन  परमं भावमैरं सदशयन ॥् ५.१॥
तं त े दशरुीशान ं तजेसां परमं िनिधम ।्
नृमान ं महादवें िवनुा गगनऽेमले ॥ ५.२॥
यं िवयगता योिगनो यतमानसाः ।
तमीशं सव भतूानामाकाशे दशःु िकल ॥ ५.३॥
य मायामयं सव यनेदें ूये त े जगत ।्
नृमानः यं िवूिैव शेः ख ँयते ॥ ५.४॥
यत प्ादपजं ृा पुषोऽानजं भयम ।्
जहाित नृमान ं तं भतूशें दशःु िकल ॥ ५.५॥
यं िविनिा िजतासाः शाा भिसमिताः ।
ोितम यं ूपँयि स योगी ँयते िकल ॥ ५.६॥
योऽानाोचयते ि्ूं ूसो भवलः ।
तमवे मोचनं िमाकाशे दशःु परम ॥् ५.८॥
सहॐिशरसं दवें सहॐचरणाकृितम ।्
सहॐबां जिटलं चाध कृतशखेरम ॥् ५.८॥
वसानं चम  वयैायं शलूासमहाकरम ।्
दडपािणं ऽयीनऽें सयू सोमािलोचनम ॥् ५.९॥
ॄाडं तजेसा ने सवमावृ च ितम ।्
दंाकरालं ष सयू कोिटसमूभम ॥् ५.१०॥
अडं चाडबां बामरं परम ।्
सजृमनलालं दहमिखलं जगत ।्
नृं दशदुवं िवकमा णमीरम ॥् ५.११॥
महादवें महायोगं दवेानामिप दवैतम ।्
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पशनूां पितमीशान ं ोितषां ोितरयम ॥् ५.१२॥
िपनािकनं िवशालां भषेजं भवरोिगणाम ।्
कालाानं कालकालं दवेदवें महेरम ॥् ५.१३॥
उमापितं िवपां योगानमयं परम ।्
ानवरैायिनलयं ानयोगं सनातनम ॥् ५.१४॥
शातैय िवभवं धमा धारं रासदम ।्
महेोपेनिमतं महिष गणवितम ॥् ५.१५॥
आधारं सव शीनां महायोगेरेरम ।्
योिगनां परमं ॄ योिगनां योगवितम ।्
योिगनां िद ितं योगमायासमावतृम .्. ..

णने जगतो योिन ं नारायणमनामयम ॥् ५.१६॥
ईरणेैमापमपँयन ्ॄ वािदनः ।
ा तदैरं पं िनारायणाकम ।्
कृताथ मिेनरे सः ाानं ॄवािदनः ॥ ५.१८॥
सनुमारः सनको भगृु सनातनवै सनन ।
रैोऽिरा वामदवेोऽथ शबुो महिष रिऽः किपलो मरीिचः ॥ ५.१८॥
ाऽथ िं जगदीिशतारं तं पनाभािौतवामभागम ।्
ाा िदं ूिणप मूा  बािलं षे ु िशरः स ु भयूः ॥ ५.१९॥
ओारमुाय  िवलो दवेमःशरीरे िनिहतं गहुायाम ।्
समवुन ्ॄ मयवै चोिभरानपणूा यतमानसाे ॥ ५.२०॥
मनुय ऊचःु ।
ामकेमीशं पुषं परुाणं ूाणेरं िमनयोगम ।्
नमाम सव िद सििवं ूचतेसं ॄमयं पिवऽम ॥् ५.२१॥
ां पँयि मनुयो ॄयोिन ं दााः शाा िवमलं वणम ।्
ााऽऽमचलं े शरीरे किवं परेः परमं परं च ॥ ५.२२॥
ः ूसतूा जगतः ूसिूतः सवा भूं परमाणभुतूः ।
अणोरणीयान म्हतो महीया-ंामवे सव ूवदि सः ॥ ५.२३॥
िहरयगभ जगदराा ोऽिधजातः पुषः परुाणः ।
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सायमानो भवता िवसृो यथािवधान ं सकलं ससज  ॥ ५.२४॥
ो वदेाः सकलाः ससतूावेाे सिंितं त े लभे ।
पँयामां जगतो हतेभुतू ं नृं े दय े सििवम ॥् ५.२५॥
यवैदें ॅाते ॄचबं मायावी ं जगतामकेनाथः ।
नमामां शरणं सपा योगाानं िचितं िदनृम ॥् ५.२६॥
पँयामां परमाकाशमे नृं त े मिहमान ं रामः ।
सवा ान ं बधा सििवं ॄानमनभुयूानभुयू ॥ ५.२८॥
ॐकारे वाचको मिुबीजं मरं ूकृतौ गढूपम ।्
तां सं ूवदीह सःयभं भवतो यभावम ॥् ५.२८॥
वुि ां सततं सव वदेा नमि ामषृयः ीणदोषाः ।
शााानः ससं विरं िवशि ां यतयो ॄिनाः ॥ ५.२९॥
एको वदेो बशाखो नामवेकंै बोधयकेपम ।्
वं ां य े शरणं सपाषेां शािः शाती नतेरषेाम ॥् ५.३०॥
भवानीशोऽनािदमांजेोरािशॄ ा िवःु परमेी विरः ।
ाानमनभुयू िवशे यं ोितरचला िनमुाः ॥ ५.३१॥
एको िं करोषीह िवं ं पालयिखलं िवपम ।्
ामवेाे िनलयं िवतीदं नमामां शरणं सपाः ॥ ५.३२॥
ामकेमाः किवमकेिं ॄं बहृं हिरमिमीशम ।् (ूाणं बहृ)ं

इं मृमुिनलं चिेकतान ं धातारमािदमनकेपम ॥् ५.३३॥
मरं परमं विेदतं म िव परं िनधानम ।्
मयः शातधमगोा सनातनं पुषोमोऽिस ॥ ५.३४॥
मवे िवुतरुाननं मवे िो भगवानपीशः ।
ं िवनाथः ूकृितः ूिता सवरं परमेरोऽिस ॥ ५.३५॥
ामकेमाः पुषं परुाणमािदवण तमसः परात ।्
िचाऽममिचपं खं ॄ शूं ूकृितं िनग ुणं च ॥ ५.३६॥
(ूकृितग ुणा)

यदरा सव िमदं िवभाित यदयं िनम लमकेपम ।्
िकमिचं तव पमतेत त्दरा यितभाित तम ॥् ५.३८॥
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योगेरं भिमनशिं परायणं ॄतन ुं परुाणम ।्
नमाम सव शरणािथ नां ूसीद भतूािधपत े महशे ॥ ५.३८॥
ादपरणादशषेससंारबीजं िनलयं ूयाित ।
मनो िनय ूिणधाय कायं ूसादयामो वयमकेमीशम ॥् ५.३९॥
नमो भवाया ु भवोवाय कालाय सवा य हराय तुम ।्
नमोऽु िाय कपिदन े त े नमोऽये दवे नमः िशवाय ॥ ५.४०॥
ततः स भगवान ्ू ीतः कपद वषृवाहनः ।
सं परमं पं ूकृितोऽभववः ॥ ५.४१॥
ते भवं भतूभशें पवू वत स्मवितम ।्
ा नारायणं दवें िवितं वामॄवुन ॥् ५.४२॥
भगवन भ्तूभशे गोवषृाितशासन ।
ा त े परमं पं िनवृ ताः  सनातन ॥ ५.४३॥
भवसादादमले परिन प्रमेरे ।
अाकं जायत े भिवेािभचािरणी ॥ ५.४४॥
इदान ौोतिुमामो माहां तव शर ।
भयूोऽिप तारयिं याथां परमिेनः ॥ ५.४५॥
स तषेां वामाकय  योिगनां योगिसिदः ।
ूाहः गीरया वाचा समालो च माधवम ॥् ५.४६॥
इित ौीकूम परुाण े षाहां सिंहतायामपुिरिवभाग े
(ईरगीतास)ु पमोऽायः ॥ ५॥

षोऽायः
ईर उवाच ।
श ृणुमषृयः सव यथावत प्रमिेनः ।
वामीश माहां यदेिवदो िवः ॥ ६.१॥
सवलोकैकिनमा ता सव लोकैकरिता ।
सवलोकैकसहंा  सवा ाऽहं सनातनः ॥ ६.२॥
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सवषामवे वनूामया मी महेरः ।
मे चाःितं सव नाहं सव ऽ सिंतः ॥ ६.३॥
भविरतुं ं यपं त ु मामकम ।्
ममषैा पुमा िवूा मायया दिश ता मया ॥ ६.४॥
सवषामवे भावानामरा समवितः ।
ूरेयािम जगत कृ्ं िबयाशाििरयं मम ॥ ६.५॥
ययदें चेत े िवं तभावानवुि  च ।
सोऽहं कालो जगत कृ्ं ूरेयािम कलाकम ॥् ६.६॥
एकाशंने जगत कृ्ं करोिम मिुनपुवाः ।
सहंराकेपणे िताऽवा ममवै त ु ॥ ६.७॥
आिदमािनम ुो मायातूव कः ।
ोभयािम च सगा दौ ूधानपुषावभुौ ॥ ६.८॥
ताां सायते िवं सयंुाां पररम ।्
महदािदबमणेवै मम तजेो िवजृते ॥ ६.९॥
यो िह सवजगाी कालचबूव कः ।
िहरयगभ मा डः सोऽिप महेसवः ॥ ६.१०॥
तै िदं मैय ानयोगं सनातनम ।्
दवानाजान व्देान क्ादौ चतरुो िजाः ॥ ६.११॥
स मियोगतो दवेो ॄा मावभािवतः ।
िदं तामकैय सव दा वहित यम ॥् ६.१२॥
स सवलोकिनमा ता मियोगने सव िवत ।्
भूा चतमु ुखः सग सजृवेासवः ॥ ६.१३॥
योऽिप नारायणोऽनो लोकानां ूभवायः ।
ममवै परमा मिूत ः करोित पिरपालनम ॥् ६.१४॥
योऽकः सवभतूानां िः कालाकः ूभःु ।
मदायाऽसौ सततं सहंिरित मे तनःु ॥ ६.१५॥
हं वहित दवेानां कं कािशनामिप ।
पाकं च कुते विः सोऽिप मिनोिदतः ॥ ६.१६॥
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भुमाहारजातं च पचते तदहिन शम ।्
वैानरोऽिभ गवानीर िनयोगतः ॥ ६.१७॥
योऽिप सवा सां योिनव णो दवेपुवः ।
सोऽिप सीवयते कृ्मीशवै िनयोगतः ॥ ६.१८॥
योऽिित भतूानां बिहदवः ूभनः ।
मदायाऽसौ भतूानां शरीरािण िबभित  िह ॥ ६.१९॥
योऽिप सीवनो नणॄां दवेानाममतृाकरः ।
सोमः स मियोगने चोिदतः िकल वत त े ॥ ६.२०॥
यः भासा जगत कृ्ं ूकाशयित सवदा ।
सयू विृं िवतनतु े शाणेवै यवुः ॥ ६.२१॥
योऽशषेजगाा शबः सवा मरेरः ।
यनां फलदो दवेो व तऽेसौ मदाया ॥ ६.२२॥
यः ूशाा साधनूां व त े िनयमािदह ।
यमो ववैतो दवेो दवेदवेिनयोगतः ॥ ६.२३॥
योऽिप सवधनाो धनानां सदायकः ।
सोऽपीरिनयोगने कुबरेो व त े सदा ॥ ६.२४॥
यः सवरसां नाथामसानां फलूदः ।
मियोगादसौ दवेो व त े िनितः सदा ॥ ६.२५॥
वतेालगणभतूानां ामी भोगफलूदः ।
ईशानः िकल भानां सोऽिप ितेमाया ॥ ६.२६॥
यो वामदवेोऽिरसः िशो िगणामणीः ।
रको योिगनां िनं व तऽेसौ मदाया ॥ ६.२७॥
य सवजगूो व त े िवकारकः ।
िवनायको धम रतः सोऽिप मचनात ि्कल ॥ ६.२८॥
योऽिप ॄिवदां ौेो दवेसनेापितः ूभःु ।
ोऽसौ व त े िनं यिूव िधचोिदतः ॥ ६.२९॥
ये च ूजानां पतयो मरीाा महष यः ।
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सजृि िविवधं लोकं परवै िनयोगतः ॥ ६.३०॥
या च ौीः सव भतूानां ददाित िवपलुां िौयम ।्
पी नारायणासौ व त े मदनमुहात ॥् ६.३१॥
वाचं ददाित िवपलुां या च दवेी सरती ।
साऽपीरिनयोगने चोिदता सव त े ॥ ६.३२॥
याऽशषेपुषान घ्ोरारकात त्ारियित ।
सािवऽी संतृा दवेी दवेााऽनिुवधाियनी ॥ ६.३३॥
पाव ती परमा दवेी ॄिवाूदाियनी ।
याऽिप ाता िवशषेणे सािप मचनानगुा ॥ ६.३४॥
योऽनमिहमाऽनः शषेोऽशषेामरूभःु ।
दधाित िशरसा लोकं सोऽिप दवेिनयोगतः ॥ ६.३५॥
योऽिः सवं को िनं वडवापसिंतः ।
िपबिखलमोिधमीर िनयोगतः ॥ ६.३६॥
ये चतदु श लोकेऽिन म्नवः ूिथतौजसः ।
पालयि ूजाः सवा ऽेिप त िनयोगतः ॥ ६.३७॥
आिदा वसवो िा मत तथाऽिनौ ।
अा दवेताः सवा  माणेवै िनिताः ॥ ६.३८॥
गवा  गडा ऋाः िसाः साा चारणाः ।
यरःिपशाचा िताः सृाः यवुः ॥ ६.३९॥
कलाकाा िनमषेा मुा  िदवसाः पाः ।
ऋतवः पमासा िताः शा े ूजापतःे ॥ ६.४०॥
यगुमरायवे मम िति शासन े ।
परावै पराधा  कालभदेाथा परे ॥ ६.४१॥
चतिुव धािन भतूािन ावरािण चरािण च ।
िनयोगादवे व े दवे परमानः ॥ ६.४२॥
पातालािन च सवा िण भवुनािन च शासनात ।्
ॄाडािन च व े सवा यवे यवुः ॥ ६.४३॥
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अतीतासािन ॄाडािन ममाया ।
ूवृािन पदाथघःै सिहतािन समतः ॥ ६.४४॥
ॄाडािन भिवि सह विुभरागःै ।
विहि सदवैाां पर परमानः ॥ ६.४५॥
भिूमरापोऽनलो वायःु खं मनो बिुरवे च ।
भतूािदरािदूकृितिन योग े मम व त े ॥ ६.४६॥
योऽशषेजगतां योिनमिहनी सव दिेहनाम ।्
माया िवव त े िनं सापीरिनयोगतः ॥ ६.४७॥
यो व ै दहेभतृां दवेः पुषः पते परः ।
आाऽसौ व त े िनमीर िनयोगतः ॥ ६.४८॥
िवधयू मोहकिललं यया पँयित तत प्दम ।्
साऽिप बिुम हशे िनयोगवशवि नी ॥ ६.४९॥
बनाऽऽ िकमेुन मम शाकं जगत ।्
मयवै ूये त े कृं मवे ूलयं ोजते ॥् ६.५०॥
अहं िह भगवानीशः योितः सनातनः ।
परमाा परं ॄ मो ो न िवते ॥ ६.५१॥
इतेत प्रमं ान ं युाकं किथतं मया ।
ाा िवमुते जजु ससंारबनात ॥् ६.५२॥
इित ौीकूम परुाण े षाहां सिंहतायामपुिरिवभाग े
(ईरगीतास)ु षोऽायः ॥ ६॥

समोऽायः
ईर उवाच ।
श ृणुमषृयः सव ूभावं परमिेनः ।
यं ाा पुषो मुो न ससंारे पतते प्नुः ॥ ७.१॥
परारतरं ॄ शातं िनलं परम ।्
िनानं िनिव कं ताम परमं मम ॥ ७.२॥
अहं ॄिवदां ॄा यिूव तोमखुः ।
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मायािवनामहं दवेः परुाणो हिररयः ॥ ७.३॥
योिगनामहं शःु ीणां दवेी िगरीजा ।
आिदानामहं िववु सनूामि पावकः ॥ ७.४॥
िाणां शराहं गडः पततामहम ।्
ऐरावतो गजेाणां रामः शूभतृामहम ॥् ७.५॥
ऋषीणां च विसोऽहं दवेानां च शतबतःु ।
िशिनां िवकमा ऽहं ूादोऽमरिषाम ॥् ७.६॥
मनुीनामहं ासो गणानां च िवनायकः ।
वीराणां वीरभिोऽहं िसानां किपलो मिुनः ॥ ७.७॥
पवतानामहं मेन ऽाणां च चमाः ।
वळं ूहरणानां च ोतानां समहम ॥् ७.८॥
अनो भोिगनां दवेः सनेानीनां च पाविकः ।
आौमाणां च गाहमीराणां महेरः ॥ ७.९॥
महाक कानां यगुानां कृतमहम ।्
कुबरेः सव याणां गणशेानां च वीधः ॥ ७.१०॥
ूजापतीनां दोऽहं िनितः सव रसाम ।्
वायबु लवतामि ीपानां पुरोऽहम ॥् ७.११॥
मगृेाणां च िसहंोऽहं याणां धनरुवे च ।
वदेानां सामवदेोऽहं यजषुां शतिियम ॥् ७.१२॥
सािवऽी सव जानां गुानां ूणवोऽहम ।्
सूानां पौषं संू ेसाम च सामस ु ॥ ७.१३॥
सववदेाथ िवषां मनःु ायवुोऽहम ।्
ॄाव  ु दशेानां ऽेाणामिवमुकम ॥् ७.१४॥
िवानामािवाऽहं ानानामैरं परम ।्
भतूानामहं ोम सानां मृरुवे च ॥ ७.१५॥
पाशानामहं माया कालः कलयतामहम ।्
गतीनां मिुरवेाहं परषेां परमेरः ॥ ७.१६॥
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यादिप लोकेऽिन स्ं तजेोबलािधकम ।्
तव ूितजानीं मम तजेोिवजिृतम ॥् ७.१७॥
आानः पशवः ूोाः सव ससंारवि नः ।
तषेां पितरहं दवेः तृः पशपुितब ुधःै ॥ ७.१८॥
मायापाशने बािम पशनूतेान ्लीलया ।
मामवे मोचकं ूाः पशनूां वदेवािदनः ॥ ७.१९॥
मायापाशने बानां मोचकोऽो न िवते ।
मामतृ े परमाानं भतूािधपितमयम ॥् ७.२०॥
चतिुवशिततािन माया कम  गणुा इित ।
एत े पाशाः पशपुतःे ेशा पशबुनाः ॥ ७.२१॥
मनो बिुरहारः खािनलािजलािन भःू ।
एताः ूकृतयौ िवकारा तथापरे ॥ ७.२२॥
ौोऽं षुी िजा याणं चवै त ु पमम ।्
पायपूं करौ पादौ वाक ् चवै दशमी मता ॥ ७.२३॥
शः श पं च रसो गथवै च ।
ऽयोिवशंितरतेािन तािन ूाकृतािन त ु ॥ ७.२४॥
चतिुवशकमं ूधान ं गणुलणम ।्
अनािदमिनधनं कारणं जगतः परम ॥् ७.२५॥
सं रजमिेत गणुऽयमदुातम ।्
सााविितमतेषेामं ूकृितं िवः ॥ ७.२६॥
सं ान ं तमोऽान ं रजो िमौमदुातम ।्
गणुानां बिुवषैाषैं कवयो िवः ॥ ७.२७॥
धमा धमा िवित ूोौ पाशौ ौ कम सितौ ।
मिप तािन कमा िण न बाय िवमुय े ॥ ७.२८॥
अिवामितां रागं षे ं चािभिनवशेकम ।्
ेशाांान ्यं ूाह पाशानािनबनान ॥् ७.२९॥
एतषेामवे पाशानां माया कारणमुते ।
मलूूकृितरा सा शिमिय ितित ॥ ७.३०॥
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स एव मलूूकृितः ूधान ं पुषोऽिप च ।
िवकारा महदादीिन दवेदवेः सनातनः ॥ ७.३१॥
स एव बः स च बका  स एव पाशः पशभुृ एव ।
स वदे सव न च त वेा तमारां पुषं परुाणम ॥् ७.३२॥
इित ौीकूम परुाण े षाहां सिंहतायामपुिरिवभाग े
(ईरगीतास)ु समोऽायः ॥ ७॥

अमोऽायः
ईर उवाच ।
अुतमं ान ं वे ॄाणपुवाः ।
यनेासौ तरत े जघुरं ससंारसागरम ॥् ८.१॥
अहं ॄमयः शाः शातो िनम लोऽयः ।
एकाकी भगवानुः केवलः परमेरः ॥ ८.२॥
मम योिनम ह तऽ गभ दधाहम ।्
मलू मायािभधान ं तं ततो जातिमदं जगत ॥् ८.३॥
ूधान ं पुषो ा महान भ्तूािदरवे च ।
ताऽािण महाभतूानीियािण च जिरे ॥ ८.४॥
ततोऽडमभवमैं सयू कोिटसमूभम ।्
तिन ज्े महाॄा मा चोपबृिंहतः ॥ ८.५॥
ये चाे बहवो जीवा मयाः सव  एव त े ।
न मां पँयि िपतरं मायया मम मोिहताः ॥ ८.६॥
यास ु योिनष ु सवा स ु सवि िह मू यः ।
तासां माया परा योिनमा मवे िपतरं िवः ॥ ८.७॥
यो मामवें िवजानाित बीिजनं िपतरं ूभमु ।्
स धीरः सव लोकेष ु न मोहमिधगित ॥ ८.८॥
ईशानः सविवानां भतूानां परमेरः ।
ओारमिूत भ गवानहं ॄा ूजापितः ॥ ८.९॥
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समं सवष ु भतूषे ु ितं परमेरम ।्
िवनँयिवनँयं यः पँयित स पँयित ॥ ८.१०॥
समं पँयन ि्ह सव ऽ समवितमीरम ।्
न िहनानाऽऽानं ततो याित परां गितम ॥् ८.११॥
िविदा स सूािण षडं च महेरम ।्
ूधानिविनयोगः परं ॄािधगित ॥ ८.१२॥
सवता तिृरनािदबोधः ता िनमशिः ।
अनशि िवभोिव िदा षडारािन महेर ॥ ८.१३॥
ताऽािण मन आा च तािन सूायाः सताकािन ।
या सा हतेःु ूकृितः सा ूधान ं बः ूोो िविनयोगोऽिप तने ॥ ८.१४॥
या सा शिः ूकृतौ लीनपा वदेषेूा कारणं ॄयोिनः ।
ता एकः परमेी परुाहेरः पुषः सपः ॥ ८.१५॥
ॄा योगी परमाा महीयान ्ोमापी वदेवेः परुाणः ।
एको िो मृमुमकंे बीजं िवं दवे एकः स एव ॥ ८.१६॥
तमवेकंै ूारऽेनकंे केाानं केिचदं तमाः ।
अणोरणीयान म्हतो महीयान म्हादवेः ूोते वदेिविः ॥ ८.१७॥
एवं िह यो वदे गहुाशयं परं ूभ ुं परुाणं पुषं िवपम ।्
िहरमयं बिुमतां परां गितं स बिुमान ब्िुमती ितित ॥ ८.१८॥
इित ौीकूम परुाण े षाहां सिंहतायामपुिरिवभाग े
(ईरगीतास)ु अमोऽायः ॥ ८॥

नवमोऽायः
ऋषय ऊचःु ।
िनलो िनम लो िनो िनियः परमेरः ।
तो वद महादवे िवपः कथं भवान ॥् ९.१॥
ईर उवाच ।
नाहं िवो न िवं च मामतृ े िवते िजाः ।
मायािनिममऽाि सा चािन मया िौता ॥ ९.२॥
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अनािदिनधना शिमा याऽसमाौया ।
तििमः ूपोऽयमादभवत ख् ॥ ९.३॥
अं कारणं ूारानं ोितररम ।्
अहमवे परं ॄ मो  िवते ॥ ९.४॥
ताे िवपं िनितं ॄवािदिभः ।
एके च पथृे च ूोमतेिदशनम ॥् ९.५॥
अहं तत प्रमं ॄ परमाा सनातनः ।
अकारणं िजाः ूोो न दोषो ानथा ॥ ९.६॥
अना शयोऽा मायया सिंता ीवुाः ।
तिन ि्दिव ितं िनमं भाित केवलम ॥् ९.७॥
यािभते िभं ॄां सनातनम ।्
एकया मम सायुमनािदिनधनं ीवुम ॥् ९.८॥
प ुसंोऽाभूथा भिूतरया न ितरोिहतम ।्
अनािदमं ितं चेतऽेिवया िकल ॥ ९.९॥
तदतेत प्रमं ं ूभामडलमिडतम ।्
तदरं परं ोितिोः परमं पदम ॥् ९.१०॥
तऽ सविमदं ूोतमोतं चवैािखलं जगत ।्
तदवे च जगत कृ्ं तिाय िवमुते ॥ ९.११॥
यतो वाचो िनव े अूा मनसा सह ।
आनं ॄणो िवान ि्बभिेत न कुतन ॥ ९.१२॥
वदेाहमतें पुषं महामािदवण तमसः परात ।्
तिाय पिरमुते िवान ि्नानी भवित ॄभतूः ॥ ९.१३॥
यात प्रं नापरमि िकित य्ोितषां ोितरकंे िदिवम ।्
तदवेाानं ममानोऽथ िवानानी भवित ॄभतूः ॥ ९.१४॥
तदयं किललं गढूदहंे ॄानममतृं िवधाम ।
वदवें ॄाणा ॄिना यऽ गा न िनवत भयूः ॥ ९.१५॥
िहरमये परमाकाशते यदिच िष ूिवभातीव तजेः ।
तिान े पिरपँयि धीरा िवॅाजमान ं िवमलं ोम धाम ॥ ९.१६॥
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ततः परं पिरपँयि धीरा आाानमनभुयू साात ।्
यभःु परमेी महीयान ्ॄ ानी भगवानीश एषः ॥ ९.१७॥
एको दवेः सव भतूषे ु गढूः सव ापी सव भतूाराा ।
तमवेकंै यऽेनपुँयि धीराषेां शािः शाती नतेरषेाम ॥् ९.१८॥
सवा ननिशरोमीवः सव भतूगहुाशयः ।
सवापी च भगवान न् तादिदते ॥ ९.१९॥
इतेदैरं ानमंु वो मिुनपुवाः ।
गोपनीयं िवशषेणे योिगनामिप लभम ॥् ९.२०॥
इित ौीकूम परुाण े षाहां सिंहतायामपुिरिवभाग े
(ईरगीतास)ु नवमोऽायः ॥ ९॥

दशमोऽायः
ईर उवाच ।
अिलमकेमं िलं ॄिेत िनितम ।्
योितः परं तं परे ोि वितम ॥् १०.१॥
अं कारणं यदरं परमं पदम ।्
िनग ुणं शुिवान ं तै पँयि सरूयः ॥ १०.२॥
तिाः शासा िनं तावभािवताः ।
पँयि तत प्रं ॄ यििमित ौिुतः ॥ १०.३॥
अथा न िह मां िु ं शं व ै मिुनपुवाः ।
न िह तिते ान ं यतायते परम ॥् १०.४॥
एतरमं ान ं केवलं कवयो िवः ।
अानिमतरव याायामयं जगत ॥् १०.५॥
यानं िनम लं शुं िनिव कं यदयम ।्
ममााऽसौ तदवेदेिमित ूािव पितः ॥ १०.६॥
यऽेनकंे ूपँयि तऽेिप पँयि तरम ।्
आिौताः परमां िनां बुकंै तमयम ॥् १०.७॥
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ये पनुः परमं तमकंे वानकेमीरम ।्
भा मां सपँयि िवयेाे तदाकाः ॥ १०.८॥
साादवे ूपँयि ाानं परमेरम ।्
िनानं िनिव कं सपिमित िितः ॥ १०.९॥
भजे परमानं सव गं जगदाकम ।्
ाविताः शााः परऽेे पर त ु ॥ १०.१०॥
एषा िवमिुः परमा मम सायुमुमम ।्
िनवा णं ॄणा चैं कैवं कवयो िवः ॥ १०.११॥
तादनािदमां वकंे परमं िशवम ।्
स ईरो महादवें िवाय ूमुते ॥ १०.१२॥
न तऽ सयू ः ूिवभातीह चो न नऽाणां गणो नोत िवतु ।्
तािसतं िखलं भाित िवं अतीव भासममलं तिभाित ॥ १०.१३॥
िवोिदतं िनलं िनिव कं शुं बहृरमं यिभाित ।
अऽारे ॄिवदोऽथ िनं पँयि तमचलं यत स् ईशः ॥ १०.१४॥
िनानममतृं सपं शुं वदि पुषं सव वदेाः ।
तमोिमित ूणवनेिेशतारं ायि वदेाथ िविनिताथा ः ॥ १०.१५॥
न भिूमरापो न मनो न विः ूाणोऽिनलो गगनं नोत बिुः ।
न चतेनोऽत प्रमाकाशमे िवभाित दवेः िशव एव केवलः ॥ १०.१६॥
इतें परमं रहं ानामतृं सव वदेषे ु गढूम ।्
जानाित योगी िवजनऽेथ दशे े युीत योगं ूयतो जॐम ॥् १०.१७॥
इती ौीकूम परुाण े षाहां सिंहतायामपुिरिवभाग े
(ईरगीतास)ु दशमोऽायः ॥ १०॥

एकादशोऽायः
ईर उवाच ।
अतः परं ूवािम योगं परमलभम ।्
यनेाानं ूपँयि भानमुिमवेरम ॥् ११.१॥
योगािद हित िूमशषें पापपरम ।्
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ूसं जायत े ान ं साािवा णिसिदम ॥् ११.२॥
योगाायते ान ं ानाोगः ूव त े ।
योगानािभयु ूसीदित महेरः ॥ ११.३॥
एककालं िकालं वा िऽकालं िनमवे वा ।
य े युि महायोगं त े िवयेा महेराः ॥ ११.४॥
योगु ििवधो येो भावः ूथमो मतः ।
अपरु महायोगः सव योगोमोमः ॥ ११.५॥
शूं सव िनराभासं पं यऽ िचते ।
अभावयोगः स ूोो यनेाानं ूपँयित ॥ ११.६॥
यऽ पँयित चाानं िनानं िनरनम ।्
मयैं स महायोगो भािषतः परमेरः ॥ ११.७॥
ये चाे योिगनां योगाः ौयूे मिवरे ।
सव त े ॄयोग कलां नाहि षोडशीम ॥् ११.८॥
यऽ साात ्ू पँयि िवमुा िवमीरम ।्
सवषामवे योगानां स योगः परमो मतः ॥ ११.९॥
सहॐशोऽथ शतशो य े चेरबिहृताः ।
न ते पँयि मामकंे योिगनो यतमानसाः ॥ ११.१०॥
ूाणायामथा ानं ूाहारोऽथ धारणा ।
समािध मिुनौेा यमो िनयम आसनम ॥् ११.११॥
मकेिचतायोगो वृरिनरोधतः ।
ताधनािन चाािन युाकं किथतािन त ु ॥ ११.१२॥
अिहंसा समयें ॄचया पिरमहौ ।
यमाः सेपतः ूोािशिुूदा नणृाम ॥् ११.१३॥
कमणा मनसा वाचा सव भतूषे ु सव दा ।
अेशजननं ूोा िहंसा परमिष िभः ॥ ११.१४॥
अिहंसायाः परो धम नािहंसा परं सखुम ।्
िविधना या भविेसंा िहंसवै ूकीि ता ॥ ११.१५॥
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सने सवमाोित से सव ूितितम ।्
यथाथ कथनाचारः सं ूों िजाितिभः ॥ ११.१६॥
परिापहरणं चौया दऽथ बलेन वा ।
यें तानाचरणादयें धम साधनम ॥् ११.१७॥
कमणा मनसा वाचा सवा वास ु सव दा ।
सव ऽ मथैनुागं ॄचय ूचते ॥ ११.१८॥
िाणामनादानमापिप तथेया ।
अपिरमहिमां ूयने पालयते ॥् ११.१९॥
तपः ाायसोषौ शौचमीरपजूनम ।्
समासाियमाः ूोा योगिसिूदाियनः ॥ ११.२०॥
उपवासपराकािदकृचाायणािदिभः ।
शरीरशोषणं ूाापसाप उमम ॥् ११.२१॥
वदेाशतिीयूणवािदजपं बधुाः ।
सिसिकरं प ुसंां ाायं पिरचते ॥ ११.२२॥
ााय ऽयो भदेा वािचकोपाशंमुानसाः ।
उरोरविैशं ूावदाथ विेदनः ॥ ११.२३॥
यः शबोधजननः परषेां श ृवतां ुटम ।्
ाायो वािचकः ूो उपाशंोरथ लणम ॥् ११.२४॥
ओयोः माऽणे पराशबोधकम ।्
उपाशंरुषे िनिदः साहॐवािचकोजपः ॥ ११.२५॥ (साहॐो वािचकापः)
यदारसा पिरनविज तम ।्
िचनं सव शानां मानसं तं जपं िवः ॥ ११.२६॥
यालाभतो िनमलं प ुसंो भविेदित ।
ूाशमषृयः ूाः सोषं सखुलणम ॥् ११.२७॥
बामारं शौचं िधा ूों िजोमाः ।
मृलाां तृं बां मनः शिुरथारम ॥् ११.२८॥
िुतरणपजूािभवा नः कायकमिभः ।
सिुनला िशवे भिरतेदीरपजूनम ॥् ११.२९॥
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यमा िनयमाः ूोाः ूाणायामं िनबोधत ।
ूाणः दहेजो वायरुायामिरोधनम ॥् ११.३०॥
उमाधममात ि्ऽधाऽयं ूितपािदतः ।
य एव ििवधः ूोः सगभऽगभ  एव च ॥ ११.३१॥
माऽाादशको मतिुवशितमाऽकः ।
ममः ूाणसरंोधः षिंशाािऽकोमः ॥ ११.३२॥
यः देकनोासजनकु यथाबमम ।्
ममममुानामानामोमः ॥ ११.३३॥
सगभ माः सजपमगभ िवजपं बधुाः ।
एतै योिगनामंु ूाणायाम लणम ॥् ११.३४॥
साितं सूणवां गायऽ िशरसा सह ।
िऽज पदेायतूाणः ूाणायामः स उते ॥ ११.३५॥
रचेकः परूकवै ूाणायामोऽथ कुकः ।
ूोते सव शाषे ु योिगिभय तमानसःै ॥ ११.३६॥
रचेको बािनासः परूकिरोधनः ।
साने सिंितया  सा कुकः पिरगीयते ॥ ११.३७॥
इियाणां िवचरतां िवषयषे ु भावतः ।
िनमहः ूोते सिः ूाहार ु समाः ॥ ११.३८॥
ुडरीके नाां वा मिू  पव स ु मके ।
एवमािदष ु दशेषे ु धारणा िचबनम ॥् ११.३९॥
दशेाविितमाल बुयेा  विृसितः ।
वृररैसृा या तानं सरूयो िवः ॥ ११.४०॥
एकाकारः समािधः ाशेालनविज तः ।
ूयो थ माऽणे योगसाधनमुमम ॥् ११.४१॥
धारणा ादशायामा ानं ादशधारणाः ।
ानं ादशकं यावत स्मािधरिभधीयते ॥ ११.४२॥
आसनं िकं ूों पमा सनं तथा ।
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साधनानां च सवषामतेाधनमुमम ॥् ११.४३॥
ऊवपिर िवूेाः कृा पादतले उभ े ।
समासीनानः पमतेदासनमुमम ॥् ११.४४॥
एकं पादमथकैिन ि्वोरिस समाः ।
आसीनाा सनिमदं योगसाधनमुमम ॥् ११.४५॥
उभे कृा पादतले जानवूररणे िह ।
समासीतानः ूोमासनं िकं परम ॥् ११.४६॥
अदशेकाले योग दशन ं िह न िवते ।
अास े जले वाऽिप शुपण चये तथा ॥ ११.४७॥
जुा े ँमशान े च जीण गोे चतुथ े ।
सशे सभये वाऽिप चैवीकसये ॥ ११.४८॥
अशभु े ज नाबाे मशकािदसमिते ।
नाचरेहेबाध े वा दौम नािदसवे ॥ ११.४९॥
सगुु े सशुभु े दशे े गहुायां पव त त ु ।
नाीरे पुयदशे े दवेतायतन े तथा ॥ ११.५०॥
गहृे वा सशुभु े रे िवजन े जवुिज त े ।
युीत योगी सततमाानं मरायणः ॥ ११.५१॥
नमृाथ योगीान स्िशां िवनायकम ।्
गंु चवैाथ मां योगी युीत ससुमािहतः ॥ ११.५२॥
आसनं िकं बा पममथािप वा ।
नािसकाम े समां िमीषीिलतेणः ॥ ११.५३॥
कृाऽथ िनभ यः शाा मायामयं जगत ।्
ावितं दवें िचयते प्रमेरम ॥् ११.५४॥
िशखाम े ादशाु े कियाऽथ पजम ।्
धम कसमूुतं ाननालं सशुोभनम ॥् ११.५५॥
ऐया दलं तें परं वरैायकिण कम ।्
िचयते प्रमं कोशं किण कायां िहरमयम ॥् ११.५६॥

32 sanskritdocuments.org



ईरगीता कूम परुाण े अायाः १-११

सवशिमयं साां ूािदमयम ।्
ओारवामं रिँमजालसमाकुलम ॥् ११.५७॥
िचयते त्ऽ िवमलं परं ोितय दरम ।्
तिन ्ोितिष िव ाानं तदभदेतः ॥ ११.५८॥
ायीताकाशममीशं परमकारणम ।्
तदाा सवगो भूा न िकिदिप िचयते ॥् ११.५९॥
एतुतमं ानं ानारमथोते ।
िचिया त ु पवूं दय े पमुमम ॥् ११.६०॥
आानमथ का रं तऽानलसमिषम ।्
मे वििशखाकारं पुषं पिवशंकम ॥् ११.६१॥
िचयते प्रमाानं ते गगनं परम ।्
ओरबोिधतं तं शातं िशवमतुम ॥् ११.६२॥
अं ूकृतौ लीन ं परं ोितरनुमम ।्
तदः परमं तमााधारं िनरनम ॥् ११.६३॥
ायीत तयो िनमकेपं महेरम ।्
िवशो सवतािन ूणवनेाथवा पनुः ॥ ११.६४॥
संा मिय चाानं िनम ले परमे पदे ।
ावियाऽऽनो दहंे तनेवै ानवािरणा ॥ ११.६५॥
मदाा मना भ गहृीा िहोऽजम ।्
तनेोृ त ु सवा मििरािदमतः ॥ ११.६६॥
िचयते ्ानीशान ं परोितः िपणम ।्
एष पाशपुतो योगः पशपुाशिवमुय े ॥ ११.६७॥
सववदेासारोऽयमाौमिमित ौिुतः ।
एतत प्रतरं गुं मायुूदायकम ॥् ११.६८॥
िजातीनां त ु किथतं भानां ॄचािरणाम ।्
ॄचय मिहंसा च मा शौचं तपो दमः ॥ ११.६९॥
सोषः समािं ोताािन िवशषेतः ।
एकेनाथ हीनने ोतम तु ते ॥ ११.७०॥
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तादागणुोपतेो मतं वोढमुहित ।
वीतरागभयबोधा मया मामपुािौताः ॥ ११.७१॥
बहवोऽनने योगने पतूा मावमागताः ।
य े यथा मां ूपे तांथवै भजाहम ॥् ११.७२॥
ानयोगने मां ताजते परमेरम ।्
अथवा भियोगने वरैायणे परणे त ु ॥ ११.७३॥
चतेसा बोधयेुन पजूयेां सदा शिुचः ।
सवकमा िण सं िभाशी िनिरमहः ॥ ११.७४॥
ूाोित मम सायुं गुमतेयोिदतम ।्
अेा सव भतूानां मऽैः कण एव च ॥ ११.७५॥
िनम मो िनरहारो यो मः स मे िूयः ।
सुः सततं योगी यताा ढिनयः ॥ ११.७६॥
मिप तमनोबिुय मः स मे िूयः ।
याोिजते लोको लोकाोिजते च यः ॥ ११.७७॥
हषा मष भयोगेमै ुो यः स िह मे िूयः ।
अनपेः शिुचद उदासीनो गतथः ॥ ११.७८॥
सवा रपिरागी भिमान य्ः स मे िूयः ।
तुिनािुतमनी सुो यने केनिचत ॥् ११.७९॥
अिनकेतः िरमितम ो मामपुैित ।
सवकमा यिप सदा कुवा णो मरायणः ॥ ११.८०॥
मसादादवाोित शातं परमं पदम ।्
चतेसा सव कमा िण मिय सं मरः ॥ ११.८१॥
िनराशीिन म मो भूा मामकंे शरणं ोजते ।्
ा कमफलासं िनतृो िनराौयः ॥ ११.८२॥
कमयिप ूवृोऽिप नवै तने िनबते ।
िनराशीय तिचाा सवपिरमहः ॥ ११.८३॥
शारीरं केवलं कम  कुव ाोित तदम ।्
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यालाभतु ातीत चवै िह ॥ ११.८४॥
कुव तो मसादाथ कम  ससंारनाशनम ।्
मना ममारो माजी मरायणः ॥ ११.८५॥
मामपुैित योगीशो ाा मां परमेरम ।्
मुयो मां सततं बोधयः पररम ॥् ११.८६॥
कथय मां िनं मम सायुमायुःु ।
एवं िनािभयुानां माययें कम  सगम ॥् ११.८७॥
नाशयािम तमः कृं ानदीपने भाता ।
मुयो मां सततं पजूयीह ये जनाः ॥ ११.८८॥
तषेां िनािभयुानां योगमें वहाहम ।्
यऽेे च कामभोगाथ यजे दवेताः ॥ ११.८९॥
तषेां तदं िवयें दवेतानगुतं फलम ।्
य े चादवेताभाः पजूयीह दवेताः ॥ ११.९०॥
मावनासमायुा मुे तऽेिप मानवाः ।
तािनरानांा दवेानशषेतः ॥ ११.९१॥
मामवे सौंयदेीशं स याित परमं पदम ।्
ा पऽुािदष ु हंे िनःशोको िनिरमहः ॥ ११.९२॥
यजेामरणािं िवरः परमेरम ।्
यऽेच यि सदा िलं ा भोगानशषेतः ॥ ११.९३॥
एकेन जना तषेां ददािम परमैरम ।्
परानः सदा िलं केवलं सिरनम ॥् ११.९४॥ (केवलं रजतूभम ।्)
ानाकं सवगतं योिगनां िद सिंतम ।्
य े चाे िनयता भा भाविया िवधानतः ॥ ११.९५॥
यऽ चन तिमच यि महेरम ।्
जले वा विमे वा ोि सयूऽथवाऽतः ॥ ११.९६॥
रादौ भावियशेमच यिेमैरम ।्
सव िलमयं तेत स्व िले ूितितम ॥् ११.९७॥
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तािेऽच यदेीशं यऽ चन शातम ।्
अौ िबयावतामु ोि सयू मनीिषणाम ॥् ११.९८॥
काािदवे मखूा णां िद िलं त ु योिगनाम ।्
यनुिवानो िवरः ूीितसयंतुः ॥ ११.९९॥
यावीवं जपेुः ूणवं ॄणो वपःु ।
अथवा शतिीयं जपदेामरणािजः ॥ ११.१००॥
एकाकी यतिचाा स याित परमं पदम ।्
वसेामरणािूो वाराणां समािहतः ॥ ११.१०१॥
सोऽपीरूसादने याित तत प्रमं पदम ।्
तऽोमणकाले िह सवषामवे दिेहनाम ॥् ११.१०२॥ (तऽोमणजाले)

ददाित तत प्रं ान ं यने मुते बनात ।्
वणा ौमिविधं कृं कुवा णो मरायणः ॥ ११.१०३॥
तनेवै जना ान ं ला याित िशवं पदम ।्
यऽेिप तऽ वसीह नीचा वा पापयोनयः ॥ ११.१०४॥
सव तरि ससंारमीरानमुहािजाः ।
िकु िवा भिवि पापोपहतचतेसाम ॥् ११.१०५॥
धमा न स्माौयते त्ाुये िनयतं िजाः ।
एतिहं वदेानां न दयें य क िचत ॥् ११.१०६॥
धािम कायवै दातं भाय ॄचािरणे ।
ास उवाच ।
इतेा भगवानायोगमनुमम ॥् ११.१०७॥
ाजहार समासीन ं नारायणमनामयम ।्
मयतैािषतं ान ं िहताथ ॄवािदनाम ॥् ११.१०८॥
दातं शािचेः िशेो भवता िशवम ।्
उवैमथ योगीानॄवीगवानजः ॥ ११.१०९॥
िहताय सवभानां िजातीनां िजोमाः ।
भवोऽिप िह मानं िशाणां िविधपवू कम ॥् ११.११०॥
उपदेि भानां सवषां वचनाम ।
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अयं नारायणो योऽहमीरो नाऽ सशंयः ॥ ११.१११॥
नारं य े ूपँयि तषेां दयेिमदं परम ।्
ममषैा परमा मिू ना रायणसमाया ॥ ११.११२॥
सवभतूाभतूा शाा चारसिता ।
य े था ूपँयि लोके भदेशो जनाः ॥ ११.११३॥
न ते मिुं ूपँयि जाये च पनुः पनुः ।
य े ने ं िवमुं मा दवें महेरम ॥् ११.११४॥
एकीभावने पँयि न तषेां पनुवः ।
तादनािदिनधनं िवमुाानमयम ॥् ११.११५॥
मामवे सपँयं पजूयं तथवै िह ।
यऽेथा मां ूपँयि मवें दवेतारम ॥् ११.११६॥
ते याि नरकान घ्ोरान न्ाहं तषे ु वितः ।
मखू वा पिडतं वािप ॄाणं वा मदाौयम ॥् ११.११७॥
मोचयािम पाकं वा न नारायणिनकम ।्
तादषे महायोगी मैः पुषोमः ॥ ११.११८॥
अचनीयो नमाय मीितजननाय िह ।
एवमुा समािल वासदुवें िपनाकधकृ ् ॥ ११.११९॥
अिहतोऽभवत त्षेां सवषामवे पँयताम ।्
नारायणोऽिप भगवांापसं वषेमुमम ॥् ११.१२०॥
जमाह योिगनः सवाा व ै परमं वपःु ।
ान ं भविरमलं ूसादात प्रमिेनः ॥ ११.१२१॥
साावेमहशे ानं ससंारनाशनम ।्
गं िवराः सव िवान ं परमिेनः ॥ ११.१२२॥
ूव यं िशेो धािम केो मनुीराः ।
इदं भाय शााय धािम कायािहताये ॥ ११.१२३॥
िवानमैरं दयें ॄाणाय िवशषेतः ।
एवमुा स िवाा योिगनां योगिवमः ॥ ११.१२४॥
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नारायणो महायोगी जगामादशन ं यम ।्
तऽेिप दवेािददवेशें नमृ महेरम ॥् ११.१२५॥
नारायणं च भतूािदं ािन ानािन लेिभरे ।
सनुमारो भगवान स्वंा य महामिुनः ॥ ११.१२६॥
दवानैरं ान ं सोऽिप सोताय त ु ।
सननोऽिप योगीः पलुहाय महष य े ॥ ११.१२७॥
ूददौ गौतमायाथ पलुहोऽिप ूजापितः ।
अिरा वदेिवष े भराजाय दवान ॥् ११.१२८॥
जगैीषाय किपलथा पिशखाय च ।
पराशरोऽिप सनकात ि्पता मे सव तक ् ॥ ११.१२९॥
लेभ े तरमं ान ं तााीिकरावान ।्
ममोवाच परुा दवेः सतीदहेभवाजः ॥ ११.१३०॥
वामदवेो महायोगी िः िकल िपनाकधकृ ् ।
नारायणोऽिप भगवान द्वेकीतनयो हिरः ॥ ११.१३१॥
अज ुनाय यं साात द्वािनदमुमम ।्
यदाहं लवान ्िाामदवेादनुमम ॥् ११.१३२॥
िवशषेाििरशे भिादार मऽेभवत ।्
शरयं शरणं िं ूपोऽहं िवशषेतः ॥ ११.१३३॥
भतूशें िगरशं ाण ुं दवेदवें िऽशिूलनम ।्
भवोऽिप िह तं दवें श ुं गोवषृवाहनम ॥् ११.१३४॥
ूपां सपीकाः सपऽुाः शरणं िशवम ।्
व ं तसादने कम योगने शरम ॥् ११.१३५॥
पजूयं महादवे गोपितं ालभषूणम ।्
एवमेु पनुे त ु शौनकाा महेरम ॥् ११.१३६॥
ूणमेःु शातं ाण ुं ासं सवतीसतुम ।्
अॄवुन ्मनसः कृपैायनं ूभमु ॥् ११.१३७॥
साावें षीकेशं सव लोकमहेरम ।्
भवसादादचला शरय े गोवषृजे ॥ ११.१३८॥
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इदान जायत े भिया  दवेरैिप लभा ।
कथय मिुनौे कम योगमनुमम ॥् ११.१३९॥
यनेासौ भगवानीशः समाराो ममुुिुभः ।
िधाववे सतूः श ृणोत ु भगवचः ॥ ११.१४०॥
तािखललोकानां रणं धम सहम ।्
यं दवेदवेने िवनुा कूम िपणा ॥ ११.१४१॥
पृने मिुनिभः पवू शबेणामतृमन े ।
ौुा सवतीसनूःु कम योगं सनातनम ॥् ११.१४२॥
मनुीनां भािषतं कृं ूोवाच ससुमािहतः ।
य इमं पठत े िनं सवंादं कृिवाससः ॥ ११.१४३॥
सनुमारूमखुःै सव पापःै ूमुते ।
ौावयेा िजान श्ुान ्ॄ चय परायणान ॥् ११.१४४॥
यो वा िवचारयदेथ स याित परमां गितम ।्
यतैणयुािं भियुो ढोतः ॥ ११.१४५॥
सवपापिविनम ुो ॄलोके महीयत े ।
तात स्व ू यने पिठतो मनीिषिभः ॥ ११.१४६॥
ौोताथ मो िवशषेााणःै सदा ॥ ११.१४७॥
इित ौीकूम परुाण े षाहां सिंहतायामपुिरिवभाग े
(ईरगीतास)ु एकादशोऽायः ॥ ११॥
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