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brAhmaNagItA

ॄाणगीता

अायः २१
ॄाण उवाच

अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
िनबोध दश होतणॄां िवधानिमह याशम ॥् १॥
सवमवेाऽ िवयें िचं ानमवेत े ।
रतेः शरीरभृाय े िवाता त ु शरीरभतृ ॥् २॥
शरीरभृाहपादः ूणीयते ।
तताहवनीयु तििते हिवः ॥ ३॥
ततो वाचितज  े समानः पय वेत े ।
पं भवित व ै ं तदनिुवत े मनः ॥ ४॥

ॄायवुाच
काागभववू काानोऽभवत ।्
मनसा िचितं वां यदा समिभपते ॥ ५॥
केन िवानयोगने मितिं समािता ।
समुीता नागो वनैां ूितषधेित ॥ ६॥

ॄाण उवाच
तामपानः पितभू ा ताेपानताम ।्
तां मितं मनसः ूाम नादवेत े ॥ ७॥
ूं त ु वानसोमा यामनपुृिस ।
ताे वत ियािम तयोरवे समायम ॥् ८॥
उभे वानसी गा भतूाानमपृताम ।्
आवयोः ौेमाच िछि नौ सशंयं िवभो ॥ ९॥
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ॄाणगीता

मन इवे भगवांदा ूाह सरतीम ।्
अहं व ै कामधुुिमित तं ूाह वागथ ॥ १०॥
ावरं जमं चवै िवभु े मनसी मम ।
ावरं मकाशे व ै जमं िवषय े तव ॥ ११॥
यु त े िवषयं गेो वण ः रोऽिप वा ।
तनो जमं नाम तादिस गरीयसी ॥ १२॥
यादिस च मा वोचः यमे शोभन े ।
ताासमासा न विस सरित ॥ १३॥
ूाणापानारे दवेी वाव ै िनं  ितित ।
ूये माणा महाभाग े िवना ूाणमपानती ।
ूजापितमपुाधावसीद भगविित ॥ १४॥
ततः ूाणः ूारभूाचमााययनुः ।
तमाासमासा न वावदित किह िचत ॥् १५॥
घोिषणी जातिनघषा िनमवे ूवत त े ।
तयोरिप च घोिषयोिन घषवै गरीयसी ॥ १६॥
गौिरव ूॐवषेा रसमुमशािलनी ।
सततं ते षेा शातं ॄवािदनी ॥ १७॥
िदािद ूभावने भारती गौः शिुचिते ।
एतयोररं पँय सूयोः मानयोः ॥ १८॥
अनुषे ु वाषे ु चोमाना िससृया ।
िकं न ु पवू ततो दवेी ाजहार सरती ॥ १९॥
ूाणने या सवते शरीरे
ूाणादपानितपते च ।
उदान भतूा च िवसृ दहंे
ानने सव िदवमावणृोित ॥ २०॥
ततः समान े ूितिततीह
इवे पवू ूजज चािप ।
तानः ावराििशं
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ॄाणगीता

तथा दवेी जमाििशा ॥ २१॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण एकिवशंोऽायः ॥

अायः २२
ॄाण उवाच

अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
सभुग े स होतणॄां िवधानिमह याशम ॥् १॥
याणं चु िजा च ॒ोऽं चवै पमम ।्
मनो बिु सतै े होतारः पथृगािौताः ॥ २॥
सूऽेवकाशे से न पँयीतरतेरम ।्
एताै स होतॄंं भावािि शोभन े ॥ ३॥

ॄायवुाच
सूऽेवकाशे से कथं नाो दिशनः ।
कथं भावा भगवतेदाच मे िवभो ॥ ४॥

ॄाण उवाच
गणुाानमिवान ं गिुण ानमिभता ।
पररगणुानते े न िवजानि किह िचत ॥् ५॥
िजा चुथा ौोऽं नो बिुरवे च ।
न गानिधगि याणानिधगित ॥ ६॥
याणं चुथा ौोऽं नो बिुरवे च ।
न रसानिधगि िजा तानिदघित ॥ ७॥
याणं िजा तथा ौोऽं नो बिुरवे च ।
न पायिधगि चुािधगित ॥ ८॥
याणं िजा च चु ौोऽं बिुम नथा ।
न शा निधगि  तानिधगित ॥ ९॥
याणं िजा च चशु च् नो बिुरवे च ।
न शानिधगि ौोऽं तानिधगित ॥ १०॥
याणं िजा च चु ॒ोऽं बिुरवे च ।
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ॄाणगीता

सशंयाािधगि मनानिधगित ॥ ११॥
याणं िजा च चु ॒ोऽं मन एव च ।
न िनामिधगि बिुाम अ्िधगित ॥ १२॥
अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
इियाणां च सवंादं मनसवै भािमिन ॥ १३॥

मन उवाच
न याित मामतृ े याणं रसं िजा न बुत े ।
पं चनु  गृाित श नावबुत े ॥ १४॥
न ौोऽं बुत े शं मया हीन ं कथं चन ।
ूवरं सव भतूानामहमि सनातनम ॥् १५॥
अगाराणीव शूािन शाािच ष इवायः ।
इियािण न भासे मया हीनािन िनशः ॥ १६॥
काानीवाि शुािण यतमानरैपीियःै ।
गणुाथा ािधगि मामतृ े सव जवः ॥ १७॥

इियायचूःु
एवमतेवें यथतैते भवान ।्
ऋतऽेानदथा ु भोगाेु भवािद ॥ १८॥
यास ु ूलीनषे ु तप णं ूाणधारणम ।्
भोगाेु रसाेु यथतैते तथा ॥ १९॥
अथ वाास ु लीनषे ु ितु िवषयषे ु च ।
यिद समाऽणे भेु भोगाथाथ वत ॥् २०॥
अथ चेसे िसिमदथष ु िनदा ।
याणने पमाद रसमाद चषुा ॥ २१॥
ौोऽणे गमाद िनामाद िजया ।
चा च शमाद बुा शमथािप च ॥ २२॥
बलवो िनयमा िनयमा ब लीयसाम ।्
भोगानपवूा नाद नोिं भोुमहिस ॥ २३॥
यथा िह िशः शाारं ौुथ मिभधावित ।
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ॄाणगीता

ततः ौतुमपुादाय ौतुाथ मपुितित ॥ २४॥
िवषयानवेमािभद िश तानिभमसे ।
अनागतानतीतां े जागरणे तथा ॥ २५॥
वमैनं गतानां च जनूामचतेसाम ।्
अदथ कृत े काय ँयते ूाणधारणम ॥् २६॥
बनिप िह साा ानपुा च ।
बभुुया पीमानो िवषयानवे धाविस ॥ २७॥
अगारमारिमव ूिवँय
सभोगो िवषयानिवन ।्
ूाणये शािमपुिैत िनं
दा यऽेििलतो यथवै ॥ २८॥
कामं त ु नः षे ु गणुषे ु सः
कामच नाो गणुोपलिः ।
अानतृ े नाि तवोपलिस ्
ामतृऽेा भजते हष ः ॥ २९॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण ािवशंोऽायः ॥

अायः २३
ॄाण उवाच

अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
सभुग े प होतणॄां िवधानिमह याशम ॥् १॥
ूाणापानावदुान समानो ान एव च ।
प होतनॄथतैा ै परं भावं िवब ुधाः ॥ २॥

ॄायवुाच
भावा होतार इित त े पिूव का मितः ।
यथा व ै प होतारः परो भावथोताम ॥् ३॥

ॄाण उवाच
ूाणने सतृो वायरुपानो जायत े ततः ।
अपान े सतृो वायुतो ानः ूवत त े ॥ ४॥
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ॄाणगीता

ानने सतृो वायुदोदानः ूवत त े ।
उदान े सतृो वायःु समानः सवत त े ॥ ५॥
तऽेपृ परुा गा पवू जातं ूजापितम ।्
यो नो ेमाच स नः ौेो भिवित ॥ ६॥

ॄोवाच
यिलीन े ूलयं ोजि
सव ूाणाः ूाणभतृां शरीरे ।
यिचीण च पनुश च्रि
स व ै ौेो गत यऽ कामः ॥ ७॥

ूाण उवाच
मिय ूलीन े ूलयं ोजि
सव ूाणाः ूाणभतृां शरीरे ।
मिय ूचीण च पनुश च्रि
ौेो हं पँयत मां ूलीनम ॥् ८॥

ॄाण उवाच
ूाणः ूलीयत ततः पनु ूचचार ह ।
समानादुान वचोऽॄतूां ततः शभु े ॥ ९॥
न ं सव िमदं ा ितसीह यथा वयम ।्
न ं ौेोऽिस नः ूाण अपानो िह वशे तव ।
ूचचार पनुः ूाणमपानोऽभाषत ॥ १०॥
मिय ूलीन े ूलयं ोजि
सव ूाणाः ूाणभतृां शरीरे ।
मिय ूचीण च पनुश च्रि
ौेो हं पँयत मां ूलीनम ॥् ११॥
ान तमदुान भाषमाणमथोचतःु ।
अपान न ं ौेोऽिस ूाणो िह वशगव ॥ १२॥
अपानः ूचचाराथ ानं पनुरॄवीत ।्
ौेोऽहमि सवषां ौयूतां यने हतेनुा ॥ १३॥
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ॄाणगीता

मिय ूलीन े ूलयं ोजि
सव ूाणाः ूाणभतृां शरीरे ।
मिय ूचीण च पनुश च्रि
ौेो हं पँयत मां ूलीनम ॥् १४॥
ूालीयत ततो ानः पनु ूचचार ह ।
ूाणापानावदुान समानश च् तमॄवुन ।्
न ं ौेोऽिस नो ान समानो िह वशे तव ॥ १५॥
ूचचार पनुा नः समानः पनुरॄवीत ।्
ौेोऽहमि सवषां ौयूतां यने हतेनुा ॥ १६॥
मिय ूलीन े ूलयं ोजि
सव ूाणाः ूाणभतृां शरीरे ।
मिय ूचीण च पनुश च्रि
ौेो हं पँयत मां ूलीनम ॥् १७॥
ततः समानः ूािले पनु ूचचार ह ।
ूाणापानावदुान ानश च्वै तमॄवुन ।्
समानन ं ौेोऽिस ान एव वशे तव ॥ १८॥
समानः ूचचाराथ उदानमवुाच ह ।
ौेोऽहमि सवषां ौयूतां यने हतेनुा ॥ १९॥
मिय ूलीन े ूलयं ोजि
सव ूाणाः ूाणभतृां शरीरे ।
मिय ूचीण च पनुश च्रि
ौेो हं पँयत मां ूलीनम ॥् २०॥
ततः ूालीयतोदानः पनु ूचचार ह ।
ूाणापानौ समान ानश च्वै तमॄवुन ।्
उदान न ं ौेोऽिस ान एव वशे तव ॥ २१॥
ततानॄवीा समवतेाजापितः ।
सव ौेा न वा ौेाः सव चाो धिम णः ।
सव िवषये ौेाः सव चाो रिणः ॥ २२॥
एकः िरािर िवशषेा वायवः ।
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ॄाणगीता

एक एव ममवैाा बधापुचीयते ॥ २३॥
परर सुदो भावयः पररम ।्
ि ोजत भिं वो धारयं पररम ॥् २४॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण ऽयोिवशंोऽायः ॥

अायः २४
ॄाण उवाच

अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
नारद च सवंादमषृदेवमत च ॥ १॥

दवेमत उवाच
जोः सायमान िकं न ु पवू ूवत त े ।
ूाणोऽपानः समानो वा ानो वोदान एव च ॥ २॥

नारद उवाच
यनेायं सृत े जुतोऽः पवू मिेत तम ।्
ूाणं च िवयें ितय गं चोगं च यत ॥् ३॥

दवेमत उवाच
केनायं सृत े जःु काः पवू मिेत तम ।्
ूाणं च मे ॄिूह ितय गू च िनयात ॥् ४॥

नारद उवाच
साायते हष ः शादिप च जायते ।
रसाायते चािप पादिप च जायते ॥ ५॥
शा ायते चािप गादिप च जायते ।
एतिूपमदुान हष िमथनु सवः ॥ ६॥
कामाायते शबंु कामाायते रसः ।
समानान जिनते सामाे शबुशोिणते ॥ ७॥
शबुाोिणत ससंृावू ूाणः ूवत त े ।
ूाणने िवकृत े शबेु ततोऽपानः ूवत त े ॥ ८॥
ूाणापानािवदं मवाो च गतः ।
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ॄाणगीता

ानः समानवैोभौ ितय मुते ॥ ९॥
अिव दवेताः सवा  इित वदे शासनम ।्
सायते ॄाणषे ु ान ं बिुसमितम ॥् १०॥
त धमूमो पं रजो भ सरुतेसः ।
सं सायते त यऽ ूिते हिवः ॥ ११॥
आघारौ समानो ानिेत यिवदो िवः ।
ूाणापानावाभागौ तयोम े ताशनः ।
एतिूपमदुान परमं ॄाणा िवः ॥ १२॥
िनिमित यतेे िनगदतः श ृण ु ॥ १३॥
अहोराऽिमदं ं तयोम े ताशनः ।
एतिूपमदुान परमं ॄाणा िवः ॥ १४॥
उभे चवैायन े ं तयोम े ताशनः ।
एतिूपमदुान परमं ॄाणा िवः ॥ १५॥
उभे सानतृ े ं तयोम े ताशनः ।
एतिूपमदुान परमं ॄाणा िवः ॥ १६॥
उभे शभुाशभु े ं तयोम े ताशनः ।
एतिूपमदुान परमं ॄाणा िवः ॥ १७॥
सासवै तं तयोम े ताशनः ।
एतिूपमदुान परमं ॄाणा िवः ॥ १८॥
ूथमं समानो ानो ते कम  तने तत ।्
ततृीयं त ु समानने पनुरवे वते ॥ १९॥
शाथ वामदवें च शािॄ सनातनम ।्
एतिूपमदुान परमं ॄाणा िवः ॥ २०॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण चतिुवशोऽायः ॥

अायः २५
ॄाण उवाच

अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
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चातहुऽ िवधान िवधानिमह याशम ॥् १॥
त सव िविधविधानमपुदेत े ।
श ृण ु म े गदतो भिे रहिमदमुमम ॥् २॥
करणं कम  कता  च मो इवे भािमिन ।
चार एत े होतारो यिैरदं जगदावतृम ॥् ३॥
होतणॄां साधनं चवै श ृण ु सव मशषेतः ।
याणं िजा च चु  ौोऽं च पमम ।्
मनो बिु सतै े िवयेा गणुहतेवः ॥ ४॥
गो रस पं च शः श पमः ।
ममथ बों सतै े कम हतेवः ॥ ५॥
याता भियता िा ा ौोता च पमः ।
मा बोा च सतै े िवयेाः कतृ हतेवः ॥ ६॥
गणुं भयतेे गणुवः शभुाशभुम ।्
अहं च िनग ुणोऽऽिेत सतै े मोहतेवः ॥ ७॥
िवषां बुमानानां ं ानं यथािविध ।
गणुाे दवेता भतूाः सततं भुत े हिवः ॥ ८॥
अदिवानािन ममनेोपपते ।
आाथ पाचयिं ममनेोपहते ॥ ९॥
अभ भणं चवै म पान ं च हि तम ।्
स चां हि तां स हा हते बधुः ॥ १०॥
अा िमदं िवानुज नयतीरः ।
स चााायते तिूो नाम ितबमः ॥ ११॥
मनसा गते य य वाचा िनते ।
ौोऽणे ौयूत े य चषुा य ँयते ॥ १२॥
शन ृँ यते य याणने यायत े च यत ।्
मनःषािन सयं हवतेािन सव शः ॥ १३॥
गणुवावको मं दीते हवाहनः ।
योगयः ूवृो म े ानॄ मनोवः ।
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ूाणोऽोऽपान शः सवागस ु दिणः ॥ १४॥
कमा नमुा ॄा मे कता य ुः कृतिुतः ।
कृतूशाा तामपवगऽ दिणा ॥ १५॥
ऋचाऽ शसंि नारायण िवदो जनाः ।
नारायणाय दवेाय यदबशूरुा ॥ १६॥
तऽ सामािन गायि तािन चािन दश नम ।्
दवें नारायणं भी सवा ान ं िनबोध मे ॥ १७॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण पिवशंोऽायः ॥

अायः २६
ॄाण उवाच

एकः शाा न ितीयोऽि शाा
यथा िनयुोऽि तथा चरािम ।
षे ितुषः शाि शाा
तनेवै युः ूवणािदवोदकम ॥् १॥
एको गुना ि ततो ितीयो
यो यमहमन ुॄ वीिम ।
तनेानिुशा गुणा सदवै
पराभतूा दानवाः सव  एव ॥ २॥
एको बनुा ि ततो ितीयो
यो यमहमन ुॄ वीिम ।
तनेानिुशा बावा बमुः
सष यः स िदिव ूभाि ॥ ३॥
एकः ौोता नाि ततो ितीयो
यो यमहमन ुॄ वीिम ।
तिरुौ गु वासं िन
शबो गतः सवलोकामरम ॥् ४॥
एको ेा नाि ततो ितीयो
यो यमहमन ुॄ वीिम ।
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तनेानिुशा गुणा सदवै
लोकिाः पगाः सव  एव ॥ ५॥
अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
ूजापतौ पगानां दवेषणां च सिंवदम ॥् ६॥
दवेष य नागा असरुा ूजापितम ।्
पय पृपुासीनाः ौयेो नः ूोताम इ्ित ॥ ७॥
तषेां ूोवाच भगवायेः समनपुृताम ।्
ओिमकेारं ॄ ते ौुा ूािविशः ॥ ८॥
तषेां ूािवमाणानामपुदशेाथ मानः ।
सपा णां दशन े भावः ूवृः पवू मवे त ु ॥ ९॥
असरुाणां ूवृ ु दभावः भावजः ।
दान ं दवेा विसता दममवे महष यः ॥ १०॥
एकं शाारमासा शनेकेैन सृंताः ।
नाना विसताः सव सप दवेिष दानवाः ॥ ११॥
श ृणोयं ूोमानं गृाित च यथातथम ।्
पृतावतो भयूो गुरोऽनमुते ॥ १२॥
त चानमुत े कम  ततः पावत त े ।
गुबा च शऽु ेा च िद सिंौतः ॥ १३॥
पापने िवचरँोके पापचारी भवयम ।्
शभुने िवचरँोके शभुचारी भवतु ॥ १४॥
कामचारी त ु कामने य इियसखु े रतः ।
ोतवारी सदवैषै य इियजये रतः ॥ १५॥
अपतेोतकमा  त ु केवलं ॄिण िौतः ।
ॄभतूरँोके ॄ चारी भवयम ॥् १६॥
ॄवै सिमध ॄािॄ  संरः ।
आपो ॄ गुॄ  स ॄिण समािहतः ॥ १७॥
एतदतेाशं सूं ॄचय िवब ुधाः ।
िविदा चाप ऽेनेानदुिश नः ॥ १८॥
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इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण षिशंोऽायः ॥

अायः २७
ॄाण उवाच

सदशं मशकं शोकहष िहमातपम ।्
मोहा कारितिमरं लोभाल सरीसपृम ॥् १॥
िवषयकैायाानं कामबोधिवरोधकम ।्
तदती महाग ूिवोऽि महनम ॥् २॥

ॄायवुाच
 तनं महाूा के वृाः सिरत काः ।
िगरयः पव ताश च्वै िकयिन तनम ॥् ३॥
न तदि पथृावे िकं िचदतः समम ।्
न तदपथृावे िकं िचरूतरं ततः ॥ ४॥
तातरं नाि न ततोऽि बहृरम ।्
नाि ताःुखतरं नामं सखुम ॥् ५॥
न तिवँय शोचि न ूि च िजाः ।
न च िबित केषां िचेो िबित के च न ॥ ६॥
तिन े स महािुमाश च्
फलािन साितथयश च् स ।
साौमाः स समाधयश च्
दीा सतैदरयपम ॥् ७॥
प वणा िन िदािन पुािण च फलािन च ।
सजृः पादपाऽ ा िति तनम ॥् ८॥
सवुणा िन िवणा िन पुािण च फलािन च ।
सजृः पादपाऽ ा िति तनम ॥् ९॥
चतवु णा िण िदािन पुािण च फलािन च ।
सजृः पादपाऽ ा िति तनम ॥् १०॥
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शरािणिऽ वणा िन पुािण च फलािन च ।
सजृः पादपाऽ ा िति तनम ॥् ११॥
सरुभीयकेवणा िन पुािण च फलािनच ।
सजृः पादपाऽ ा िति तनम ॥् १२॥
बवणा िन पुािण च फलािनच ।
िवसजृौ महावृौ तनं ा िततः ॥ १३॥
एको िः समुना ॄाणोऽऽ
पिेयािण सिमधाऽ सि ।
तेो मोाः स भवि दीा
गणुाः फलाितथयः फलाशाः ॥ १४॥
आितं ूितगृि तऽ समहष यः ।
अिच तषे ु ूलीनषे ु तेिोचते वनम ॥् १५॥
ूिता वृमफलं शािाया समितम ।्
ानाौयं तिृतोयमः ऽेभारम ॥् १६॥
योऽिधगि तषेां नाि भयं पनुः ।
ऊ चावा ितय  त नाोऽिधगते ॥ १७॥
स ियऽ वसि सो
अवाखुा भानमुो जिनः ।
ऊ रसानां ददत े ूजाः
सवा था सव मिनतां च ॥ १८॥
तऽवै ूितिति पनुऽोदयि च ।
स सष यः िसा विसूमखुाः सह ॥ १९॥
यशो वच भगवै िवजयः िसितजेसी ।
एवमवेानवुत े स ोतिष भारम ॥् २०॥
िगरयः पव तावै सि तऽ समासतः ।
न सिरतो वािरवहो ॄ सवम ॥् २१॥
नदीनां समऽ वतैानः समपुरे ।
ा तृा यतो याि सााााः िपतामहम ॥् २२॥
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कृशाशाः सोुताशा तपसा दधिकिषाः ।
आाानमावेँ य ॄाणं समपुासत े ॥ २३॥
ऋचमऽ शसंि िवारयिवदो जनाः ।
तदरयमिभूे यथा धीरमजायत ॥ २४॥
एतदतेाशं िदमरयं ॄाणा िवः ।
िविदा चाित ऽेनेानदुिश तम ॥् २५॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण सिवशंोऽायः ॥

अायः २८
ॄाण उवाच

गा िजयािम रसा विे
पं न पँयािम न च शृािम ।
न चािप शाििवधा ृणोिम
न चािप समपुिैम िकं िचत ॥् १॥
अथा िनाामयते भावः
सवा ेािषते भावः ।
कामषेावुवतः भावात ्
ूाणापानौ जु दहेािवेँ य ॥ २॥
तेाांेिनां भावान ्
भतूाानं लययें शरीरे ।
तििंाि शः कथं िचत ्
कामबोधाां जरया मृनुा च ॥ ३॥
अकामयान च सवकामान ्
अिविषाण च सवदोषान ।्
न मे भावषे ु भवि लेपास ्
तोय िबोिरव पुरषे ु ॥ ४॥
िन चतै भवि िना
िनरीमाण बभावान ।्
न सते कम स ु भोगजालं
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िदवीव सयू  मयखूजालम ॥् ५॥
अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
अयु यित सवंादं तं िनबोध यशििन ॥ ६॥
ूोमाणं पश ुं ा यकमयथाॄवीत ।्
यितरय ुमासीनो िहंसयेिमित कुयन ॥् ७॥
तमयुः ूवुाच नायं छागो िवनँयित ।
ौयेसा योते जयु िद ौिुतिरयं तथा ॥ ८॥
यो  पािथ वो भागः पिृथव स गिमित ।
यद वािरजं िकं िचदपितपते ॥ ९॥
सयू चिुदशः ौोऽ े ूाणोऽ िदवमवे च ।
आगमे वत मान न मे दोषोऽि कश च्न ॥ १०॥

यितवाच
ूाणिैव योग े छाग यिद ौयेः ूपँयिस ।
छागाथ वत त े यो भवतः िकं ूयोजनम ॥् ११॥
अन ु ा मतां माता िपता ॅाता सखािप च ।
मयनैमुीय परवं िवशषेतः ॥ १२॥
य एवमनमुरंेावामुहित ।
तषेामनमुतं ौुा शा कत ु िवचारणा ॥ १३॥
ूाणा अ छाग ूािपताे योिनष ु ।
शरीरं केवलं िशं िनेिमित मे मितः ॥ १४॥
इन तु तुने शरीरणे िवचतेसा ।
िहंसा िनवु कामानािमनं पशसुितम ॥् १५॥
अिहंसा सव धमा णािमित वृानशुासनम ।्
यदिहंॐं भवेम  ताय िमित िवहे ॥ १६॥
अिहंसिेत ूितयें यिद वातः परम ।्
शं बिवधं वंु भवतः काय षणम ॥् १७॥
अिहंसा सव भतूानां िनमास ु रोचते ।
ूतः साधयामो न परोमपुाहे ॥ १८॥
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अयुवाच
भमूगे गणुाु िपबापोमयाुसान ।्
ोितषां पँयस े पं शृिनलजाणुान ॥् १९॥
श ृणोाकाशजं शं मनसा मसे मितम ।्
सवा यतेािन भतूािन ूाणा इित च मसे ॥ २०॥
ूाणादान े च िनोऽिस िहंसायां वत त े भवान ।्
नाि चेा िवना िहंसां िकं वा ं मसे िज ॥ २१॥

यितवाच
अरं च रं चवै धैी भावोऽयमानः ।
अरं तऽ सावः भावः र उते ॥ २२॥
ूाणो िजा मनः सं भावो रजसा सह ।
भावरैतेिैव मु िन िनरािशषः ॥ २३॥
सम सवभतूषे ु िनम म िजतानः ।
समािरमु न भयं िवते  िचत ॥् २४॥

अयुवाच
सिरवेहे सवंासः काय मितमतां वर ।
भवतो िह मतं ौुा ूितभाित मितम म ॥ २५॥
भगवगवुा ूितबुो ॄवीहम ।्
मतं म ुं बत ुं कत ु नापराधोऽि मे िज ॥ २६॥

ॄाण उवाच
उपपा यितू वत मानतः परम ।्
अयुरिप िनमहः ूचचार महामखे ॥ २७॥
एवमतेाशं मों ससुूं ॄाणा िवः ।
िविदा चानिुति ऽेनेानदुिश ना ॥ २८॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण अािवशंोऽायः ॥

अायः २९
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ॄाण उवाच
अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
कात वीय  सवंादं समिु च भािमिन ॥ १॥
कात वीया ज ुनो नाम राजा बासहॐवान ।्
यने सागरपय ा धनषुा िनिज ता मही ॥ २॥
स कदा िचमिुाे िवचरलदिप तः ।
अवािकररशतःै समिुिमित नः ौतुम ॥् ३॥
तं समिुो नमृ कृतािलवाच ह ।
मा मु वीर नाराचािूह िकं करवािण त े ॥ ४॥
मदाौयािण भतूािन िसृमै हषेिुभः ।
वे राजशा ल तेो देभयं िवभो ॥ ५॥

अज ुव उवाच
ममो यिद सामे शरासनधरः  िचत ।्
िवते तं ममाच यः समासीत मां मधृ े ॥ ६॥

समिु उवाच
महिष ज मदिे यिद राजिरौतुः ।
त पऽुवाितं यथावत ुमहित ॥ ७॥
ततः स राजा ूययौ बोधने महता वतृः ।
स तमाौममाग रममवेापत ॥ ८॥
स राम ूितकूलािन चकार सह बिुभः ।
आयासं जनयामास राम च महानः ॥ ९॥
ततजेः ूजाल राजािमत तजेसः ।
ूदहििपसुैािन तदा कमललोचन े ॥ १०॥
ततः परशमुादाय स तं बासहिॐणम ।्
िचदे सहसा रामो बाशाखिमव िुमम ॥् ११॥
तं हतं पिततं ा समतेाः सव बावाः ।
असीनादाय शी भाग वं पय वारयन ॥् १२॥
रामोऽिप धनरुादाय रथमा स रः ।
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िवसजृरवषा िण धमािथ वं बलम ॥् १३॥
ततु िऽयाः के िचमदिं िनह च ।
िविवशिुग िरगा िण मगृाः िसहंािदता इव ॥ १४॥
तषेां िविहतं कम  तयाानिुतताम ।्
ूजा वषृलतां ूाा ॄाणानामदशनात ॥् १५॥
त एते ििमडाः काशाः पुसा शबरःै सह ।
वषृलं पिरगता ुानाऽधमतः ॥ १६॥
ततु हतवीरास ु िऽयास ु पनुः पनुः ।
िजैािदतं ऽं जामदो कृत ॥ १७॥
एव िवशंितमधेाे रामं वागशरीिरणी ।
िदा ूोवाच मधरुा सव लोकपिरौतुा ॥ १८॥
राम राम िनवत  कं गणुं तात पँयिस ।
ऽबिूनमााणिैव ू यो पनुः पनुः ॥ १९॥
तथवै तं महाानमचृीकूमखुादा ।
िपतामहा महाभाग िनवत ेथाॄवुन ॥् २०॥
िपतवु धममृं ु रामः ूोवाच तानषृीन ।्
नाहीह भवो मां िनवारियतिुमतु ॥ २१॥

िपतर ऊचःु
नाहस े ऽबूंं िनह ुं जयतां वर ।
न िह यंु या ह ुं ॄाणने सता नपृान ॥् २२॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण एकोनिऽशंोऽायः ॥

अायः ३०
िपतर ऊचःु

अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
ौुा च तथा काय भवता िजसम ॥ १॥
अलक नाम राजिष रभवमुहातपाः ।
धम ः सस महाा समुहाोतः ॥ २॥
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स सागराां धनषुा िविनिज  महीिममाम ।्
कृा सुरं कम मनः सूे समादध े ॥ ३॥
ित वृमलेूऽथ त िचा बभवू ह ।
उृ समुहिां सूं ूित महामत े ॥ ४॥

अलक उवाच
मनसो मे बलं जातं मनो िजा ीवुो जयः ।
अऽ बाणानािम शऽिुभः पिरवािरतः ॥ ५॥
यिददं चापलातूः सव मतेिकीष ित ।
मनः ूित सतुीामानहं मोािम सायकान ॥् ६॥

मन उवाच
नमे े बाणािरि मामलक कथं चन ।
तववै मम  भेि िभममा  मिरिस ॥ ७॥
अााणामी यैं मां सदूियिस ।
तुा स िविचाथ ततो वचनमॄवीत ॥् ८॥

अलक उवाच
आयाय सबुांानवे ूितगृित ।
तााणं ूित शराितमोाहं िशतान ॥् ९॥

याण उवाच
नमे े बाणािरि मामलक कथं चन ।
तववै मम  भेि िभममा  मिरिस ॥ १०॥
अााणामी यैं मां सदूियिस ।
तुा स िविचाथ ततो वचनमॄवीत ॥् ११॥

अलक उवाच
इयं ाुसाुा तानवे ूितगृित ।
तािां ूित शराितमोाहं िशतान ॥् १२॥

िजा उवाच
नमे े बाणािरि मामलक कथं चन ।
तववै मम  भेि िभममा  मिरिस ॥ १३॥
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अााणामी यैं मां सदूियिस ।
तुा स िविचाथ ततो वचनमॄवीत ॥् १४॥

अलक उवाच
सृा िविवधाशाानवे ूितगृित ।
ताचं पाटिये िविवधःै कपऽिभः ॥ १५॥

गवुाच
नमे े बाणािरि मामलक कथं चन ।
तववै मम  भेि िभममा  मिरिस ॥ १६॥
अााणामी यैं मां सदूियिस ।
तुा स िविचाथ ततो वचनमॄवीत ॥् १७॥

अलक उवाच
ौुा व ै िविवधाांानवे ूितगृित ।
ताोऽं ूित शराितमोाहं िशतान ॥् १८॥

ौोऽमवुाच
नमे े बाणािरि मामलक कथं चन ।
तववै मम  भेि ततो हािस जीिवतम ॥् १९॥
अााणामी यैं मां सदूियिस ।
तुा स िविचाथ ततो वचनमॄवीत ॥् २०॥

अलक उवाच
ा व ै िविवधाावांानवे ूितगृित ।
ताःु ूित शराितमोाहं िशतान ॥् २१॥

चुवाच
नमे े बाणािरि मामालक कथं चन ।
तववै मम  भेि िभममा  मिरिस ॥ २२॥
अााणामी यैं मां सदूियित ।
तुा स िविचाथ ततो वचनमॄवीत ॥् २३॥

अलक उवाच
इयं िना बिवधा ूया वित ।
तािुं ूित शराितमोाहं िशतान ॥् २४॥
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बिुवाच
नमे े बाणािरि मामलक कथं चन ।
तववै मम  भेि िभममा  मिरिस ॥ २५॥

ॄाण उवाच
ततोऽलकपो घोरमाायाथ सुरम ।्
नागरं शा बाणमतेषे ु सस ु ।
ससुमािहत िचाु ततोऽिचयत ूभःु ॥ २६॥
स िविच िचरं कालमलक िजसम ।
नागरं ौयेो योगाितमतां वरः ॥ २७॥
स एकामं मनः कृा िनलो योगमाितः ।
इियािण जघानाश ु बाणनेकेैन वीय वान ॥् २८॥
योगनेाानमािवँय सिंसिं परमां ययौ ।
िवितािप राजिष िरमां गाथां जगाद ह ।
अहो कं यदािभः पवू रामनिुतम ।्
इित पाया ातं योगााि परं सखुम ॥् २९॥
इित मिप जानीिह राम मा िऽयाञ ज्िह ।
तपो घोरमपुाित ततः ौयेोऽिभपसे ॥ ३०॥

ॄाण उवाच
इुः स तपो घोरं जामदः िपतामहःै ।
आितः समुहाभागो ययौ िसिं च ग माम ॥् ३१॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण िऽशंोऽायः ॥

अायः ३१
ॄाण उवाच

ऽयो व ै िरपवो लोके नव व ै गणुतः तृाः ।
हष ः ोऽिभमान ऽये सािका गणुाः ॥ १॥
शोकः बोधोऽितसरंो राजसाे गणुाः तृाः ।
ी च मोह ऽये तामसा गणुाः ॥ २॥
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एतािकृ धिृतमााणसरैतितः ।
जते ुं परानुहत े ूशााा िजतिेयः ॥ ३॥
अऽ गाथाः कीत यि परुाकिवदो जनाः ।
अरीषणे या गीता राा रां ूशासता ॥ ४॥
समदुीणष ु दोषषे ु वमानषे ु साधषु ु ।
जमाह तरसा रामरीष इित ौिुतः ॥ ५॥
स िनगृ महादोषााधूमिभपू च ।
जगाम महत िसिं गाथां चमेां जगाद ह ॥ ६॥
भिूयं म े िजता दोषा िनहताः सव शऽवः ।
एको दोषोऽविशु वः स न हतो मया ॥ ७॥
यने युो जरुयं वतैृं नािधगित ।
तृात  इव िनािन धावमानो न बुत े ॥ ८॥
अकाय मिप यनेहे ूयुः सवेत े नरः ।
तं लोभमिसिभीिैन कृं िनकृत ॥ ९॥
लोभाि जायते तृा ततिा ूसते ।
स िलमानो लभते भिूयं राजसाणुान ॥् १०॥
स तगै ुणःै सहंतदहेबनः
पनुः पनुजा यित कम  चहेत े ।
ज ये िभिवकीण  दहेः
पनुमृ  ुं गित जिन े ॥ ११॥
तादने ं सगवे लोभं
िनगृ धृािन रािमते ।्
एतिां नादीित िवाद ्
यऽ राजा िविजतो ममकैः ॥ १२॥
इित राारीषणे गाथा गीता यशिना ।
आिधरां परुृ लोभमकंे िनकृता ॥ १३॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण एकिऽशंोऽायः ॥
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अायः ३२
ॄाण उवाच

अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
ॄाण च सवंादं जनक च भािमिन ॥ १॥
ॄाणं जनको राजा सं कििंदागमे ।
िवषये म े न विमित िशथ मॄवीत ॥् २॥
इुः ूवुाचाथ ॄाणो राजसमम ।्
आच िवषयं राजावांव वशे ितः ॥ ३॥
सोऽ िवषये राो विुमाहं िवभो ।
वचे कत ुिमािम यथाशां महीपत े ॥ ४॥
इुः स तदा राजा ॄाणने यशिना ।
मुं च िनः न स तं ूभाषत ॥ ५॥
तमासीन ं ायमान ं राजानमिमतौजसम ।्
कँमलं सहसागानमुिमव महः ॥ ६॥
समाा ततो राजा पते े कँमले तदा ।
ततो मुता िदव तं ॄाणं वामॄवीत ॥् ७॥

जनक उवाच
िपतपृतैामहे राे वँय े जनपदे सित ।
िवषयं नािधगािम िविचिृथवीिममाम ॥् ८॥
नागं यदा पृां िमिथला मािग ता मया ।
नागं यदा तां ूजा मािग ता मया ॥ ९॥
नागं यदा तास ु तदा मे कँमलोऽभवत ।्
ततो मे कँमलाे मितः पनुपिता ॥ १०॥
तया न िवषयं मे सव वा िवषयो मम ॥ ११॥
आािप चायं न मम सवा  वा पिृथवी मम ।
उतां यावाहो भुतां याविदते ॥ ११॥

ॄाण उवाच
िपतपृतैामहे राे वँय े जनपदे सित ।
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ॄिूह कां बिुमााय ममं विज तं या ॥ १२॥
कां वा बिुं िविनि सव व ै िवषयव ।
नाविैष िवषयं यने सव वा िवषयव ॥ १३॥

जनक उवाच
अव इहारा िविदता सव कम स ु । var इहावा
नागमहं यामदेिमित यवते ॥् १४॥
कदेिमित क िमित वदे वचथा ।
नागमहं बुा ममदेिमित यवते ॥् १५॥
एतां बिुं िविनि ममं विज तं मया ।
श ृण ु बिुं त ु यां ाा सव ऽ िवषयो मम ॥ १६॥
नाहमााथ िमािम गााणगतानिप ।
ताे िनिज ता भिूमव शे ितित िनदा ॥ १७॥
नाहमााथ िमािम रसानाऽेिप वत तः ।
आपो मे िनिज तााशे िति िनदा ॥ १८॥
नाहमााथ िमािम पं ोित चषुा ।
ताे िनिज तं ोितव शे ितित िनदा ॥ १९॥
नाहमााथ िमािम शािच गताश च् य े ।
ताे िनिज तो वायवु श े ितित िनदा ॥ २०॥
नाहमााथ िमािम शाोऽगतानिप ।
ताे िनिज ताः शा वशे िति िनदा ॥ २१॥
नाहमााथ िमािम मनो िनं मनोऽरे ।
मनो मे िनिज तं ताशे ितित िनदा ॥ २२॥
दवेे िपतृ भतूेोऽितिथिभः सह ।
इथ सव  एवमे े समारा भवि व ै ॥ २३॥
ततः ूह जनकं ॄाणः पनुरॄवीत ।्
िासाथ महे िवि मां धम मागतम ॥् २४॥
म ॄ नाभ बुारािनवित नः ।
सनिेम िन चबकैः ूवत कः ॥ २५॥
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इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण ािऽशंोऽायः ॥

अायः ३३
ॄाण उवाच

नाहं तथा भी चरािम लोके
तथा ं मां तकयस े बुा ।
िवूोऽि मुोऽि वनचेरोऽि
गहृ धमा  ॄ चारी तथाि ॥ १॥
नाहमि यथा मां ं पँयस े चषुा शभु े ।
मया ािमदं सव यिं िचगती गतम ॥् २॥
ये के िचवो लोके जमाः ावराश च् ह ।
तषेां मामकं िवि दाणािमव पावकम ॥् ३॥
रां पिृथां सव ामथ वािप िऽिवप े ।
तथा बिुिरयं विे बिुरवे धनं मम ॥ ४॥
एकः पा ॄाणानां यने गि तिदः ।
गहृषे ु वनवासषे ु गु वासषे ु िभषु ु ।
िलबै िभरमरैकेा बिुपाते ॥ ५॥
नाना िलाौमानां यषेां बिुः शमािका ।
त े भावमकेमायाि सिरतः सागरं यथा ॥ ६॥
बुायं गते माग ः शरीरणे न गते ।
आवि कमा िण शरीरं कम बनम ॥् ७॥
ताे सभुग े नाि परलोककृतं भयम ।्
मावभाविनरता ममवैाानमेिस ॥ ८॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण ऽयिचंोऽायः ॥

अायः ३४
ॄायवुाच

नदेमाना शं विेदत ुं नाकृताना ।
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ब चां च सिं िवतुं च मतं मम ॥ १॥
उपायं त ु मम ॄिूह यनेषैा लते मितः ।
ते कारणतमं यत एषा ूवत त े ॥ २॥

ॄाण उवाच
अरण ॄाण िवि गुरोरारिणः ।
तपः ौतुऽेिभमीतो ानािजा यत े ततः ॥ ३॥

ॄायवुाच
यिददं ॄणो िलं ऽेिमित सितम ।्
महीत ुं यने तं लणं त त न ु ॥ ४॥

ॄायवुाच
अिलो िनग ुणवै कारणं ना िवते ।
उपायमवे वािम यने गृते वा न वा ॥ ५॥
सगपुिद ॅमरिैरव लते ।
कम  बिुरबिुाानिलिैरवािौतम ॥् ६॥
इदं काय िमदं निेत न मोषेपूिदँयते ।
पँयतः श ृवतो बिुरानो यषे ु जायत े ॥ ७॥
याव इह शरंेावतोऽंशाकयते ।्
ानपां शतशोऽथ सहॐशः ॥ ८॥
सवा ाना युां सवा हतेकुान ।्
यतः परं न िवते ततोऽास े भिवित ॥ ९॥

वासदुवे उवाछ
ततु ता ॄाया मितः ऽेसये ।
ऽेादवे परतः ऽेोऽः ूवत त े ॥ १०॥

अज ुन उवाच
 न ु सा ॄाणी कृ  चासौ ॄाणष भः ।
याां िसििरयं ूाा तावभुौ वद मऽेतु ॥ ११॥

वासदुवे उवाच
मनो मे ॄाणं िवि बिुं म े िवि ॄाणीम ।्
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ऽे इित योः सोऽहमवे धनय ॥ १२॥
इित ौीमहाभारत े आमिेधके पव िण अनगुीतापव िण चतिुशंोऽायः ॥
॥ इित ॄाणगीता समाा ॥

Adhyaya numbers 21-34 in Ashvamedhika, Mahabharata critical edition

(Bhandarkar Oriental Research Institute BORI).

In Kinjavadekar’s edition they are 21-34.

Proofread by Sunder Hattangadi (sunderh at hotmail.com)

brAhmaNagItA

pdf was typeset on July 31, 2020

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

28 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

