
Brahma Gita Skanda Purana

ॄगीता परुाणाग ता

Document Information

Text title : Brahma Gita (Skanda Purana)

File name : brahmagiitaaskanda.itx

Category : gItA, giitaa

Location : doc_giitaa

Author : Vyasa muni (by tradition)

Transliterated by : Sunder Hattangadi

Proofread by : Sunder Hattangadi, v.subrahmanian, PSA Easwaran

Latest update : August 28, 2021

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

August 28, 2021

sanskritdocuments.org



Brahma Gita Skanda Purana

ॄगीता परुाणाग ता

ौीपरुाण े सतूसिंहतायां चतथु 
यवभैवखडोपिरभाग े ॄगीतासपूिनषु
ॄगीितना म ूथमोऽायः ॥ १-६०
वदेाथ िवचारो नाम ितीयोऽायः ॥ १-६०
साििशवपकथनं नाम ततृीयोऽयः ॥ १-११८
तलवकारोपिनषााकथनं नाम चतथुऽायः ॥ १-१५४
आदशेकथनं नाम पमोऽायः ॥ १-१९६
दहरोपासनिववरणं नाम षोऽायः ॥ १-५८
वुपिवचारो नाम समोऽायः ॥ १-९५
कैवोपिनषिवरणे तवदेनिविधना मामोऽायः १-५५
बहृादारयकोपिनषाान े नवमोऽायः ॥ १-५७
बहृादारयकााकथनं नाम दशमोऽायः ॥ १-५६
कठवीतेातेराायामकेादशोऽायः ॥ १-७२
िशवाहायाौं नाम ादशोऽायः ॥ १-७७

॥ अथ ूारते परुाणाग तसतूसिंहतायां ॄगीता ॥
॥ ूथमोऽायः ॥

। ॄगीितः ।
मनुय ऊचःु -

भवता सव माातं सेपािरादिप ।
इदान ौोतिुमामो ॄगीतामनुमाम ॥् १॥
सविवानरानामाकर महानः ।
कृपैायनवै भवािः सिुशितः ॥ २॥
यवैािविदतं िकिाि सं ूभािषतम ।्
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ॄगीता परुाणाग ता

यिद ूसो भगवांो वुिमहाहिस ॥ ३॥
सतू उवाच -

वे तामादरणेवै ॄगीतामनुमाम ।्
ौया सिहता ययूं श ृणतु ॄिवमाः ॥ ४॥
परुा कारे दवेाः सव सयू सादरम ।्
िवचाय  सिुचरं कालं वदेानामथ मुमम ॥् ५॥
सशंयािविचाु तपा महरम ।्
अिभजमिुव धातारं ूु ं दवेा मनुीराः ॥ ६॥
यऽाे जगतां नाथः सव ः सव िवभःु ।
महाकािणकः ौीमाा भिहते रतः ॥ ७॥
मेश ृे वरे रे सव योिगसमावतृ े ।
यरासगविसाै ससुिेवत े ॥ ८॥
नानारसमाकीण नानाधातिुविचिऽते ।
शकुससृ े नानातीथ समावतृ े ॥ ९॥
गहुाकोिटसमायेु िगिरूॐवणयै ुत े ।
मधरुािदरसःै षिः समृऽेतीव शोभन े ॥ १०॥
तऽ ॄवनं नाम शतयोजनमायतम ।्
शतयोजनिवीण दीिघ कािभः ससुयंतुम ॥् ११॥
नानापशसुमायंु नानापिसमाकुलम ।्
ापानीयसयंंु फलमलूै सयंतुम ॥् १२॥
ॅममरससगुकुसमुिुमम ।्
मािनलसमायंु मातपसमायतुम ॥् १३॥
िनशाकरकरयै ुं वनमि महरम ।्
तऽ जानूदमयं तणािदसिभम ॥् १४॥
नवूाकारसयंुमशीितारसयंतुम ।्
महाबलसमोपतेैा रपालै कोिटिभः ॥ १५॥
खतोमरचापािदशयैु रितम ।्
पुूकरसीण पणू कुै सयंतुम ॥् १६॥
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ॄगीता परुाणाग ता

लीपःै समायंु पुमालािवरािजतम ।्
िविचऽिचऽसयंुिभिकोिटसशुोिभतम ॥् १७॥
मुादामसमायंु िवतानमैिकैय ुतम ।्
अॅगािमजयै ुं ूाशंतुोरणसयंतुम ॥् १८॥
नृगीतािदिभय ुमरोगणसिेवतम ।्
नानािवधमहावानैा नातालै सयंतुम ॥् १९॥
मृमोमशां नानाकाहलसयंतुम ।्
वदेघोषसमायंु िृतघोषसमितम ॥् २०॥
परुाणघोषसयंुिमितहासरवाितम ।्
सव िवारवयै ुं सव ै समावतृम ॥् २१॥
अगाधजलपय मवरोधसमितम ।्
रथकोिटसमायंु कोिटकोिटगजावतृम ॥् २२॥
कोिटकोिटसहॐै महाै िवरािजतम ।्
अशािदसयंैुरसातबलाितःै ॥ २३॥
असातभै टैिन ं रितं परुमुमम ।्
अि पुयवतां ूामूां पापकम णाम ॥् २४॥
तिःपरुे शुे सहॐणूसयंतु े ।
सव लणसयंेु सवा लारसयंतु े ॥ २५॥
मृतोरणसयंेु कवृसमिते ।
कठीरवमखुयै ुे षदनसयंतु े ॥ २६॥
मृतसमोपते े रिनिम तमडप े ।
देा चािप सरा वण िवमहया सह ॥ २७॥
सवशाथ भतू ु ॄा िनवसित ूभःु ।
तऽ दवेा िजा गा दशलुकनायकम ॥् २८॥
नानारसमोपतें िविचऽमकुुटोलम ।्
रकुडलसयंंु ूसवदनं शभुम ॥् २९॥
नानारसमोपतेहाराभरणभिूषतम ।्
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ॄगीता परुाणाग ता

महाहमिणसयंुकेयरूकरसयंतुम ॥् ३०॥
िविचऽकटकोपतेमलुीयकशोिभतम ।्
उरीयकसयंंु शुयोपवीितनम ॥् ३१॥
नानारसमोपतें तुबिवरािजतम ।्
चनागकपू रोदिदधतनूहम ॥् ३२॥
सगुकुसमुोनानामालािवभिूषतम ।्
शुवपरीधान ं तजानूदूभम ॥् ३३॥
भासा सकलं िनं भासयं परारम ।्
सरुासरुमनुीै वमानपदाजुम ॥् ३४॥
तं ा सव कता रं सािणं तमसः परम ।्
महाूीितसमोपतेाः ूसवदनेणाः ॥ ३५॥
सातपलुकैय ुा िववशा गदराः ।
ूकािशतसखुािन मा िनम लावतृम ॥् ३६॥
िनरिनिखलााः ूण वसधुातले ।
िशरिलमाधाय सव दवेाः समािहताः ॥ ३७॥
तुवुुमीशान ं सव लोकिपतामहम ।्
मिुदं पुयिनानां ःखदं पापकम णाम ॥् ३८॥
दवेा ऊचःु -

ॄणे ॄिवानधोदिधिवधाियन े ।
ॄतिदणूां ॄदाय नमो नमः ॥ ३९॥
कसागरमानां ससंारोारहतेवे ।
सािणे सव भतूानां साहीनाय व ै नमः ॥ ४०॥
सवधाऽ े िवधाऽ े च सवापहािरणे ।
सवा वास ु सवषां सािणे व ै नमो नमः ॥ ४१॥
परारिवहीनाय पराय परमिेन े ।
पिरातवतामापाय नमो नमः ॥ ४२॥
पजाय पिवऽाय पनाभसतुाय च ।
पपुणे पूाय नमः पधराय च ॥ ४३॥

4 sanskritdocuments.org



ॄगीता परुाणाग ता

सरुेाय सयूा िददवेतातिृकािरणे ।
सरुासरुनरादीनां सखुदाय नमो नमः ॥ ४४॥
वधेस े िवनऽेाय िवशुानिपणे ।
वदेवेाय वदेािवधये व ै नमो नमः ॥ ४५॥
िवधये िविधहीनाय िविधवािवधाियन े ।
िवुकमिनानां नमो िवाूदाियन े ॥ ४६॥
िविराय िविशाय िविशाित हराय च ।
िवषणानां िवषादाििवनाशाय नमो नमः ॥ ४७॥
नमो िहरयगभा य िहरयिगिरवित न े ।
िहरयदानलाय िहरयाितिूयाय च ॥ ४८॥
शतानाय शााय शारानदाियन े ।
शमािदसिहतवै ानदाय नमो नमः ॥ ४९॥
शवे शभुानां शराय शरीिरणाम ।्
शारानहीनानां शऽवे व ै नमो नमः ॥ ५०॥
नमः यवुे िनं युॄ दाियन े ।
यं ॄपाय ताय परान े ॥ ५१॥
िुिहणाय राचारिनरत रानः ।
ःखदायाजनूामादाय नमो नमः ॥ ५२॥
वहीनाय वाय वरदाय पर च ।
विराय विरानां चतवु ाय व ै नमः ॥ ५३॥
ूजापितसमााय ूजानां पतय े सदा ।
ूाजापिवर नमः ूानदाियन े ॥ ५४॥
िपतामहाय िपऽािदकनारिहताय च ।
िपशनुागदहेाय पशेलाय नमो नमः ॥ ५५॥
जगऽ जगो े जगे परान े ।
जगँयिवहीनाय िचाऽोितष े नमः ॥ ५६॥
िवोीणा य िवाय िवहीनाय सािणे ।
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ॄगीता परुाणाग ता

ूकाशकैमानाय नमः पणू परान े ॥ ५७॥
ुाय िुतहीनाय ोऽपाय ततः ।
ोतणॄामिप सवषां सखुदाय नमो नमः ॥ ५८॥
सतू उवाच -

एवं ॄाणमािदाः ुा भिपरुःसरम ।्
पृवु सवषां वदेानामथ मादरात ॥् ५९॥
ॄाऽिप ॄिवुः सववदेरैिभतुः ।
ूाह गीरया वाचा वदेानामथ मुमम ॥् ६०॥
इित ौीपरुाण े सतूसिंहतायां चतथु 
यवभैवखडोपिरभाग े ॄगीतासपूिनषु
ॄगीितना म ूथमोऽायः ॥ १॥

॥ अथ ितीयोऽायः ॥
॥ वदेाथ िवचारः ॥

ॄोवाच -

अवा एव वदेाथ ः सव था सव चतेनःै ।
तथाऽिप वे भानां युाकं श ृणतुादरात ॥् १॥
आसंः िशवः शु एक एवायः सदा ।
अम े सव िमदं दवेा आसीाऽमािकाः ॥ २॥
ततो नािषिि पनुः कालपाकतः ।
ूािणनां कम संाराशिगतसतः ॥ ३॥
स ऐत जगव न ु सजृा इित शरः ।
स पनुः सकलानतेाँोकानाीयशितः ॥ ४॥
यथापवू बमणेवै सरुा असजृत ूभःु ।
तं हरं केिचिदि केिचिुं सरुोमाः ॥ ५॥
केिचामवे चेि केिचिदािददवेताः ।
केिचधानं िऽगणुं तं केवलं जडम ॥् ६॥
अणवः केिचिदि शं केचन मोिहताः ।
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णूिंसिवान ं केचन ॅाचतेसः ॥ ७॥
शूसंं सरुाः केिचिपां िवमोिहताः ।
केिचूतािन चेि िनसग केचन ॅमात ॥् ८॥
तऽ तऽवै तका ूवदि यथाबलम ।्
सव वादाः ौिुतृोिव ा इित मे मितः ॥ ९॥
पािपानां त ु जनूां तऽ तऽ सरुष भाः ।
ूासंारवशादवे जायत े िचरािकाः ॥ १०॥
तऽेिप कालिवपाकेन ौया पतूयाऽिप च ।
परुातनने पुयने दवेतानां ूसादतः ॥ ११॥
कालेन महता दवेाः सोपानबमतः पनुः ।
वदेमाग िममं मुं ूावुि िचरनम ॥् १२॥
ूासंारवशादवे य े िविच बलाबले ।
िववशा वदेमापाऽेिप कैवभािगनः ॥ १३॥
वदेमाग िममं मुा माग मं समािौतः ।
हं पायसं ा िलहूेप रमानः ॥ १४॥
िवदा वदेने जनूां मिुमा गा रणे चते ।्
तमसाऽिप िवना लोकं त े पँयि घटािदकम ॥् १५॥
तादेोिदतो थ ः सं सं मयोिदतम ।्
अने विेदतो थ न सः परमाथ तः ॥ १६॥
परमाथ िधा ूोो मया हे ग वािसनः ।
एकः भावतः साारमाथ ः सदवै त ु ॥ १७॥
स िशवः सचतैसखुानलणः ।
अपरः कितः साायमायया ॥ १८॥
कितानामवनूां मे केचन मायया ।
परमाथ तया ृाः वहारे सरुष भाः ॥ १९॥
वहारे त ु साः केचनापरमाथ तः ।
आकाशािद जगिप े त े किथत े मया ॥ २०॥
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ावहािरकसाथ साााथ िचनम ।्
उभयं वि वदे ु मागा  नवैं वदि िह ॥ २१॥
ावास ु ससाथन समािनमान ।्
अथा नवेामने मागा  हे ग वािसनः ॥ २२॥
जामाले त ु ससाथन समािनमान ।्
मागा  एवामनथा  का कथा सिचन े ॥ २३॥
तादकैेकया ा मागा ः साथ भािषणः ।
ारणे त े ॅाा इित सिपणम ॥् २४॥
चतैापेया चें ोमािद सकलं जगत ।्
असं सपं तुकुापेया ॥ २५॥
कुकुादयो भावा अिप ोमापेया ।
असाः सपाे शिुपापेया ॥ २६॥
जामिदिुदतावामपे पनािभधा ।
अवाऽसपा िह न सा िह िदवौकसः ॥ २७॥
तथाऽिप ं त ु व ु ग िनवािसनः ।
सचूकं िह भववे जामाथ िसये ॥ २८॥
तथवै मागा ः स ुॅ ाा अिप वदेोिदत त ु ।
अथ  ूाििसाथा  भववे न सशंयः ॥ २९॥
तादेतेरा मागा  नवै ाा िनपणे ।
वदेिनु ताागा दािचदिप न शृते ॥् ३०॥
वदेिनु मागााोहनेािप शृेिद ।
ूायिी भववे नाऽ काया  िवचारणा ॥ ३१॥
एकामिप तःै साध पौ वदेकैसिंतः ।
मोहनेािप न भुीत भुा चाायणं चरते ॥् ३२॥
इादानिववाहािदकाय मयनं ौतुःे ।
यिद तमैहतः कुया ुया ाायणऽयम ॥् ३३॥
धमा धमा िदिवान ं नाददीत ौतुौ ितः ।
तेो मोहादिप ूााः ौयेामी कदाचन ॥ ३४॥
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वदेबाषे ु मागष ु सृंता य े नराः सरुाः ।
त े िह पाषिडनः सााथा तःै सहवािसनः ॥ ३५॥
कलौ जगिधातारं िशवं सािदलणम ।्
नाच ियि वदेने पाषडोपहता जनाः ॥ ३६॥
वदेिसं महादवें सां चाध शखेरम ।्
नाच ियि वदेने पाषडोपहता जनाः ॥ ३७॥
वदेोेनवै मागण भनवे िऽपुसकम ।्
धलून ं नाचिरि पाषडोपहता जनाः ॥ ३८॥
िाधारणं भा वदेोेनवै े वना ।
न किरि मोहने पाषडोपहता जनाः ॥ ३९॥
िले िदन े िदन े दवें िशविािदसिंतम ।्
नाच ियि वदेने पाषडोपहता जनाः ॥ ४०॥
दवेकाय न कुव ि िपतकृाय िवशषेतः ।
औपासनं न कुव ि पाषडोपहता जनाः ॥ ४१॥
पयं न कुव ि तथवैाितिथपजूनम ।्
वैदवें न कुव ि पाषडोपहता जनाः ॥ ४२॥
वदेबाने मागण पजूयि जनाद नम ।्
िनि शरं मोहााषडोपहता जनाः ॥ ४३॥
ॄाणं केशवं िं भदेभावने मोिहताः ।
पँयकंे न जानि पाषडोपहता जनाः ॥ ४४॥
अदिणमनमधौतचरणं तथा ।
कुव निकं ौां पाषडोपहता जनाः ॥ ४५॥
एकादँयामथाां चतदु ँ यां िवशषेतः ।
उपवासं न कुव ि पाषडोपहता जनाः ॥ ४६॥
शतिीयचमकैथा पौषसूकैः ।
नािभिषि दवेशें पाषडोपहता जनाः ॥ ४७॥
िचरनािन ानािन िशव परमानः ।
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न िि महाभा पाषडोपहता जनाः ॥ ४८॥
ौीमिणकैलास े वत न ं ौया सह ।
वरं न किरि पाषडोपहता जनाः ॥ ४९॥
ौीमायपरुे पुय े वत न ं भिुमिुदम ।्
वरं न किरि पाषडोपहता जनाः ॥ ५०॥
अषे ु च िविशषे ु िशवानषे ु वत नम ।्
वरं न किरि पाषडोपहता जनाः ॥ ५१॥
िदन े िदन े त ु वदेामहावााथ िनण यम ।्
आचाया  किरि पाषडोपहता जनाः ॥ ५२॥
सासं परहंसां नाीकुव ि मोिहताः ।
ूषे ं च किरि पाषडोपहता जनाः ॥ ५३॥
अािन यािन कमा िण वदेनेवैोिदतािन त ु ।
नाचिरि तावे पाषडोपहता जनाः ॥ ५४॥
ाता िप च कमा िण यािन यािन सरुोमाः ।
नाचिरि तावे पाषडोपहता जनाः ॥ ५५॥
ऊपुसं ललाटे त ु वत ुलं चाध चकम ।्
धारियि मोहने पाषडोपहता जनाः ॥ ५६॥
शचबगदावळरैनं िवमहे के ।
मोहनेवै किरि पाषडोपहता जनाः ॥ ५७॥
मनुाणां च नाा त ु तषेामाकारतोऽिप च ।
लािता भिवि पाषडोपहता जनाः ॥ ५८॥
बनोेन िकं वदेमया दाभदेन ं सरुाः ।
ौयवै किरि पाषडोपहता जनाः ॥ ५९॥
धीरा िविशा महेर

ूसादयुा महमा ।
वदेोिदतं केवलमवे दवेा

मदुा किरि िवमिुिस ै ॥ ६०॥
इित ॄगीतासपूिनषु
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वदेाथ िवचारो नाम ितीयोऽायः ॥ २॥

॥ अथ ततृीयोऽायः ॥
॥ साििशवपकथनम ॥्

ॄोवाच -

सवा ा शरो नाम सावे सकल तु ।
साभावे जगां कथं भाित सरुोमाः ॥ १॥
तो भानिवहीन ं िह जगव चराचरम ।्
जडताऽजडता चा जगतो भानवया ॥ २॥
भानं िवानतो जिमित कैिदीय त े ।
त सतमवे ां चेडमवे तत ।्
जडानामवे जं कुादीनां िह सतम ॥् ३॥
िवान ं चािप भान नवैोादकिमते ।
ान भानपणे पिरणामो न िसित ॥ ४॥
अिविबयाान यिद तािप िविबया ।
तिह ीरािदवें भवेवै वदेनम ॥् ५॥
तथा भान िवान ं नवैारकिमते ।
अिाणुने पररैीकृततः ॥ ६॥
असिूप भान ानं नारकं भवते ।्
वासनूोरिप ान ं तदा ारकं भवते ॥् ७॥
ूागसिूपभान ानं नारकं भवते ।्
असतः ूापवूा णां िवशषेाणामभावतः ॥ ८॥
अतो िवानजं नाि भान सवदा ॥ ९॥
ानािप न जमि हे ग वािसनः ।
उायने जूतीितॅा िरवे िह ॥ १०॥
भानािप तथा ॅािज ूितभा सरुाः ।
भावे सजाानं िनं सरुोमाः ॥ ११॥
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यगासकं भान ं िनं भाित तः सरुाः ।
स एव जगतः साी सवा ा शरािभधः ॥ १२॥
तने कितसादान ं भाित न तः ।
अानजं िचं च रागषेादयथा ।
अानृचतैादवें भाि न च तः ॥ १३॥
ूाणािप तथा बाकरणािन वपुथा ।
िचवृिभसारणेवै गयात ॥् १४॥
िवभाि न तो बािवषया तथवै च ॥ १५॥
अनमुानािदविृं चतैं सरुसमाः ।
अथा नामिप केषां िचासकं तने शरः ॥ १६॥
सवा वभासकः ूोने भातिमदं जगत ।्
अतो पािण तनेवै पँयतीशने मानवः ॥ १७॥
श ृणोनने शां गानािजयित िूयान ।्
अननेवै सदा वाचं ाकरोित त ु मानवः ।
अनने ा चाा िवजानाित च मानवः ॥ १८॥
शरां त ु िवान ं बधा शते बधुःै ।
केिचधदृयिमाॄा णा हे सरुोमाः ॥ १९॥
मन इपरे सः संानिमित केचन ।
आानिमित िवासंः केिचे ग वािसनः ॥ २०॥
िवानिमित चाे ूानिमित केचन ।
मधेिेत ॄाणाः केिचििरपरे बधुाः ॥ २१॥
धिृतिरपरे ूाा मितिरिप केचन ।
मनीषिेत महाूाा जिूतिरपरे बधुाः ॥ २२॥
िृतिरािकाः केिच इित केचन ।
बतिुरपरे ूााः काम इपरे जनाः ॥ २३॥
वश इािकाः केिचवा यतेािन सतम ।्
ूान िशवा नामयेासशंयम ॥् २४॥
एष ॄषै एवे एष एव ूजापितः ।
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एष एव िह दवेा भतूािन भवनािन च ॥ २५॥
अडजा जाजावै देजा उिजा अिप ।
अा गाव मा  हिपवूा थवै च ॥ २६॥
ावरं जमं चवै तथाऽदिप िकन ।
सवमतेदयं शःु ूानघनलणः ॥ २७॥
ूिता सव वनूां ूषैा पारमेरी ।
ूानमवे त िशविािद सिंतम ॥् २८॥
एवंपपिरानादवे मऽमतृो भवते ।्
न कम णा न ूजया न चानेािप केनिचत ॥् २९॥
ॄवदेनमाऽणे ॄाोवे मानवः ।
अऽ नावे सहेिवः शपथयाहम ॥् ३०॥
तिािवषयं ॄ सानसखुायम ।्
ससंारके गहुावाे मायाानािदसिंत े ।
िनिहतं ॄ यो वदे परमोमसिंते ॥ ३१॥
सोऽतु े सकलाामानबमणे सरुष भाः ।
िविदतॄपणे जीवुो न सशंयः ॥ ३२॥
ूगानिवानमायाशेु सािणम ।्
एकं ॄ च सँयाािवमः ॥ ३३॥
ॄपानादतेाििमिौतात ।्
अपीकृत आकाशः सतूो रसुप वत ॥् ३४॥
आकाशाायसुु शऽपीकृतः पनुः ।
वायोरिथा चारेाप अो वसुरा ॥ ३५॥
तािन भतूािन सूािण पीकृ िशवाया ।
ते एव सरुा सृं ॄाडािमदं मया ॥ ३६॥
भवुनािन िविशािन िनिम तािन िशवाया ।
ॄाडोदरे दवेा दवेा िविवधा अमी ॥ ३७॥
दवेादयो मनुा तथा पादयो जनाः ।
तमा नुपणे मया सृाः िशवाया ॥ ३८॥
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अिाािदपं यरीरं भाित दिेहनाम ।्
तााणमयो ाा िविभारो यतः ॥ ३९॥
योऽयं ूाणमयो ाा भाित सवशरीिरणाम ।्
ततो मनोमयो ाा िविभारतः ॥ ४०॥
योऽयं मनोमयो ाा भाित सवशरीिरणाम ।्
िवानमय आा च ततोऽारो यतः ॥ ४१॥
िवानमय आा यो िवभाित सकलानाम ।्
आनमय आा च ततोऽारो यतः ॥ ४२॥
योऽयममयः सोऽयं पणू ः ूाणमयने त ु ।
मनोमयने ूाणोऽिप तथा पणू ः भावतः ॥ ४३॥
तथा मनोमयो ाा पणू ानमयने त ु ।
आनने सदा पणू था ानमयः सरुाः ॥ ४४॥
तथाऽऽनमयािप ॄणाऽने सािणा ।
सवा रणे सणू ॄ नाने केनिचत ॥् ४५॥
यिददं ॄ पुां सानायाकम ।्
स रसः सवदा साााथा सरुपुवाः ॥ ४६॥
एतमवे रसं सााा दहेी सनातनम ।्
सखुी भवित सवऽ नाथा सरुसमाः ॥ ४७॥
असिराने ाभतूऽेिखलानाम ।्
को जीवित नरो दवेाः को वा िनं िवचेत े ॥ ४८॥
तावा नां िचे भासमानो रसो हरः ।
आनयित ःखां जीवाानं कृपाबलात ॥् ४९॥
यदा वेषै एतिँयािदलणे ।
िनभदं परमकें िवते सरुसमाः ॥ ५०॥
तदवैाभयमं काणं परमामतृम ।्
ाभतूं परं ॄ स याित ग वािसनः ॥ ५१॥
यदा वेषै एतिमरं नरः ।
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िवजानाित तदा त भयं ााऽ सशंयः ॥ ५२॥
सवषामाभतूं य सािदलणम ।्
उदाे तरुौेा यथाजातजनं ूित ॥ ५३॥
सानकैिनानां तदवे परमं पदम ।्
तदा ातया भाित केवलं कृपया सरुाः ॥ ५४॥
तवेाधीतवदे सहाःै सरुपुवाः ।
मननने िवहीन भयहतेःु सदा भवते ॥् ५५॥
भीषाऽावते वायभुषोदिेत िदवाकरः ।
भीषाऽादििर मृधुा वित पमः ॥ ५६॥
अवैानलेशने ाा िवपुवू काः ।
भवि सिुखनो दवेाारतबमणे त ु ॥ ५७॥
तदिवर ौोिऽय ूसािदनः ।
पभतू आनः यं भाित पदे यथा ॥ ५८॥
अयमवे िशवः साादािददये तथा ।
अषेां दय े चवै भाित साितया यम ॥् ५९॥
िवहाय सां दहेािद मायां त ु िववकेतः ।
सवसािणमाानं यः पँयित स पँयित ॥ ६०॥
िनारायणादीनां ाानां च सािणम ।्
एवं तकूमाणाां यः पँयित स पँयित ॥ ६१॥
यवैं तकमानाामि िवानमािकाः ।
स लोकादिखलादाििभाानमाना ॥ ६२॥
अादीनिखलाोशानाभासने िवभािसतान ।्
उपसामतीश ूसादादवे केवलात ॥् ६३॥
यतो वाचो िनवत े िनिमानामभावतः ।
िनिव शषे े िशवे शः कथं दवेाः ूवत त े ॥ ६४॥
िवशषें किदािौ ख शः ूवत त े ।
यादतेनः सूां ावृं सव गोचरम ॥् ६५॥
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याोऽगािदखािन कमियािण च ।
ावृािन पराविुवषयािण सरुोमाः ॥ ६६॥
तानमं िनग ुणं सिचनम ।्
िविदा ापणे न िबभिेत कुतन ॥ ६७॥
एवं यु िवजानाित गरुोपदशेतः ।
स सासाधकुम ां सदा न तपित ूभःु ॥ ६८॥
ततापकपणे िवभातमिखलं जगत ।्
ूगातया भाित ानादेावाजात ॥् ६९॥
कता  कारियता कम  करणं काय मािकः ।
सवमातया भाित ूसादारमेरात ॥् ७०॥
ूमाता च ूमाणं च ूमयें ूिमितथा ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ७१॥
िनयो िनयोग साधनािन िनयोजकः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ७२॥
भोा भोजियता भोगो भोगोपकरणािन च ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ७३॥
माहक तथा मां महणं सव तोमखुम ।्
सव मातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ७४॥
अथाानमान ं सशंयानमवे च ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ७५॥
घटान ं पटान ं कुािदानमवे च ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ७६॥
घटः कुं कुसलंू च पटः पाऽं च पव तः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ७७॥
पातालाा लोका सलोकादयोऽिप च ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ७८॥
ॄाडं तऽ ृानामडानां शतकोटयः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ७९॥
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समिुा तटाका नः सवनदा अिप ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ८०॥
मेमारपवूा  पव ता महराः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ८१॥
वनािन वनदशेा वािन िविवधािन च ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ८२॥
वृा िविवधाः िुतणृगुादयोऽिप च ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ८३॥
आकाशादीिन भतूािन भौितकािखलािप ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ८४॥
शशा िदताऽपािण सकलािन च ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ८५॥
कृिमकीटपता िुा अिप च जवः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ८६॥
पशव मगृावै पगाः पापयोनयः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ८७॥
मनुावै माता अा उाः खरा अिप ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ८८॥
यरासगवू मखुाः िसिकराः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ८९॥
कमदवेा दवेा दवेराजो िवराट ्राट ्।
सव मातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ९०॥
अहं च मिभिूत िवभुा दिेहनः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ९१॥
िविुव िुवभिूत िवभुा दिेहनः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ९२॥
िो ििवभिूत िभा दिेहनः ।
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सव मातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ९३॥
ईरिभिूत तदीयाः सव दिेहनः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ९४॥
सदािशवसमाु िशव िवभतूयः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ९५॥
िदश िविदशवै साॅं नऽमडलम ।्
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ९६॥
वासदुवेः सष णः ूुािनकः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ९७॥
मः कूम वराह नारिसहंोऽथ वामनः ।
ता तथा भाि ूसादाारमेरात ॥् ९८॥
आौमा तथा वणा ः सरा िविवधा अिप ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् ९९॥
िनिषं चािनिषं च िनषधेा िवधयोऽिप च ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् १००॥
शरीरिमियं ूाणो मनो बिुरह ितः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् १०१॥
कामबोधादयः सव तथा शाादयोऽिप च ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् १०२॥
जीवाा परमाा च तयोभद भदेकः ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् १०३॥
जडशिूभदेा िचििदाऽिप च ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् १०४॥
अिशोिदता अथा  नािशोिदता अिप ।
सवमातया भाित ूसादाारमेरात ॥् १०५॥
आा नाम सरुाः ने भासा यो भाित सतम ।्
तमवे महंशूयाां त ु जवः ॥ १०६॥
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वहारे िवजानि न जानवे तऽेथ तः ।
अथ ता वेारो न िवऽेयतः ॥ १०७॥
एवमाानमतैमाना वदे यः िरम ।्
सोऽयमथ िममं िनं गायाे भावतः ॥ १०८॥
यथा नत नमीश भावाोकरकम ।्
तथा िवा िवनोदाा गीितलकोपकािरणी ॥ १०९॥
यथवैािदगरुोगितलकानां िहतकािरणी ।
तथवैा गरुोगितलकानां िहतकाया ॥ ११०॥
आकाम ि गीिता ानलणा ।
परोपकािरणी तीितरािप सरुोः ॥ १११॥
लौिककेिप गानषे ु ूसादं कुत े िशवः ।
िकं पनुविदके गान े ततो गान ं समाौयते ॥् ११२॥
ाागानेशु िशवमिुँय भितः ।
लौिककीमिप वा गीितं कुया िमतितः ॥ ११३॥
गीितान ं िशवूाःे सतुरां कारणं भवते ।्
गीितानने योगः ाोगादवे िशवैता ॥ ११४॥
गीितो यिद योगने न याित परमेरम ।्
ूितबकबाावैानचुरो भवते ॥् ११५॥
केवलं लौिककं गान ं न कुया ोहतोऽिप वा ।
यिद कुया मादने ूायिी भविेजः ॥ ११६॥
अतु ससंारिवनाशन े रतः

ौिुतूमाणने च तकवना ।
ूबोधमासा िशव तं पनुः

सदवै गायिचरिेदमां महीम ॥् ११७॥
इपुिनषरतिवषया वः

समिुदता सकलःखिनही ।
कदय मनजु न दयेा

भिसिहत त ु िशव ख दयेा ॥ ११८॥
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इित ॄगीतासपूिनषु
साििशवपकथनं नाम ततृीयोऽायः ॥ ३॥

॥ अथ चतथुऽायः ॥
॥ तलवकारोपिनषााकथनम ॥्

ॄोवाच -

अि दवेः तः िसः साी सव  सवदा ।
ससंाराण वमानां साासंारमोचकः ॥ १॥
सवषां त ु मनने ूिेरतं िनयमने त ु ।
िवषये गित ूाणेत े वावदिप ॥ २॥
चःु पँयित पािण ौोऽं शं श ृणोिप ।
अािन खािन सवा िण तनेवै ूिेरतािन त ु ॥ ३॥
ं ं िवषयमिुँय ूवत े िनररम ।्
ूवत कं चा मायया न भावतः ॥ ४॥
इियाणां त ु सा च नवै ाभािवकी मता ।
तायः िपडव सयवै सरुष भाः ॥ ५॥
ौोऽमािन चां यं दवेो महेरः ।
अन ुू िवँय ौोऽ ददाित ौोऽतां हरः ॥ ६॥
मन आिन चां ूिवँय परमेरः ।
मनं त सो ददाित िनयमने त ु ॥ ७॥
वाचो वामन ुू ा ूाण ूणतां हरः ।
ददाित िनयमनेवै चुं चषुथा ॥ ८॥
अषेािमियाणां त ु कितानामपीरः ।
तिूपमन ुू ा ददाित िनयमने त ु ॥ ९॥
तऽ चु वाैव मनाािन खािन च ।
न गि योितःभावे परमािन ॥ १०॥
स दवेो िविदतादथवैािविदतादिप।
वाचा च मनसा चवै चषुा च तथवै च ॥ ११॥
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ौोऽणेािप सरुौेाः ूाणनेाने केनिचत ।्
न शो गोचरीकत ु समवे मयोिदतम ॥् १२॥
यदेमिखलं िनं गोचरं पविवःे ।
तदवे परमं ॄ िव ययूं सनातनम ॥् १३॥
एवं जानि ये धीराकत ूमाणतः ।
गुा ानभुूा च भवि ख तऽेमतृाः ॥ १४॥
सुातिमित त मनुं यिद हे सरुाः ।
दॅमवे िह ताि ॄ वें कथं भवते ॥् १५॥
य ातया ॄ िविदतं कम तां िवना ।
त तानकतृ िवहीन मतं िह तत ॥् १६॥
यामतं त मतं मतं य न वदे सः ।
अिवातं िवजानतां िवातमिवजानताम ॥् १७॥
ॄान े घटान े ॅािानऽेिप चािकाः ।
नवै कतृ  न कमा िप ॄ िचेवलं भवते ॥् १८॥
य कतृ तया भातं ॄाकतृ  सरुोमाः ।
त ॄामतं याम त मतं िह तत ॥् १९॥
य कमतया भातं ॄाकम  सरुोमाः ।
त ॄामतं याम त मतं िह तत ॥् २०॥
अकऽिवषयूकाशः ानवै त ु ।
िवना तकूमाणाां ॄ यो वदे वदे सः ॥ २१॥
एवंपपिरानमिप ँयतयवै त ु ।
य भाित स ताी ॄतू ॄािवथम ॥् २२॥
ॄािवाऽिप ाता चेेा भवित कुवत ।्
अवें ॄ वें ाेिवािभसमात ॥् २३॥
वेाऽिप िवासािवशषेो भवेवुम ।्
िनिव शषे ं परं ॄ ततो िवा चािवत ॥् २४॥
िवाया आौयने िवषयने वा भवते ।्
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ॄ नवैाथा तऽ ॄ ॄ भवेथम ॥् २५॥
ॄसहीना चिेा ॄ त ु विेदतमु ।्
अशं तऽ हे दवेाः को वा ॄािववते ॥् २६॥
ॄयमायािदिनविृं कुत े त ु सा ।
िवा यिद न मायायाः ूगासवात ॥् २७॥
ूगाा परं ोितमा या सा त ु महमः ।
तथा सित कथं मायासवः ूगािन ॥ २८॥
ताकूमाणाां ानभुूा च िचन े ।
ूकाशकैसिंसनेा ि माया परािन ॥ २९॥
ावहािरकयें िवाऽिवा न चाथा ।
ता त ु नावे तमवेाि केवलम ॥् ३०॥
ावहािरकिु ूकाशािभचारतः ।
ूकाश एव सततं तादतैमवे िह ॥ ३१॥
अतैिमित चोि ूकाशािभचारतः ।
ूकाश एव सततं ताौनं िह युत े ॥ ३२॥
ूािद ूमाणै तक ः ौुा तथवै च ।
गरुोपदशेने ूसादने िशव त ु ॥ ३३॥
अिज तरैिप धम कालपाकेन धािम काः ।
अथ महानयं भाित शारः पुष त ु ॥ ३४॥
य ूकािशतः साादयमथ महरः ।
त नाि िबयाः सवा  ान ं चायतः ॥ ३५॥
अयमथ महा त एव ूकािशतः ।
न स जीवो न च ॄ न चादिप िकन ॥ ३६॥
अयमथ महा त एव ूकािशतः ।
न त वणा  िवे नाौमा तथवै च ॥ ३७॥
अयमथ महा त एव ूकािशतः ।
न त धमऽधम  न िनषधेो िविधन  च ॥ ३८॥
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एतमथ महां यः ूाः शोः ूसादतः ।
स शरुवे नवैा इित मे िनिता मितः ॥ ३९॥
एतमथ महां यः ूाः शोः ूसादतः ।
ताहं वभैवं वंु न शः समीिरतम ॥् ४०॥
एतमथ महां यः ूाः शोः ूसादतः ।
वभैवं त िवु न शो वुमािकाः ॥ ४१॥
एतमथ महां यः ूाः शोः ूसादतः ।
वभैवं त ि न शो वुमािकाः ॥ ४२॥
एतमथ महां यः ूाः शोः ूसादतः ।
वभैवं त वदेा न शा वुमािकाः ॥ ४३॥
अिहेे यिद ातः परुोोऽथमहानयम ।्
स साामतैं िनवा णं याित मानवः ॥ ४४॥
अिहेे न िवातः परुोोऽथ महािद ।
िवनिरवे महती त नवै परा गितः ॥ ४५॥
शरीरऽेदहेषे ु समं िनि तं ढम ।्
अथ धीरा न जाये मतृा भवि िह ॥ ४६॥
बो मुो महािवान इािदभदेतः ।
एक एव सदा भाित नानवे वयम ॥् ४७॥
अतः मुवैाषेामाभासानामिप ीवुम ।्
मिुं जानाित हे दवेा आनामािवरः ॥ ४८॥
ससंारदशायां त ु ॅाा सवदिेहनाम ।्
आभासानां च ससंारं वदे मिुं तथवै च ॥ ४९॥
ूारकमपय ं कदािचरमािवत।्
जगीवािदकं वदे कदािचवै वदे तत ॥् ५०॥
कदािच जानाित ूतीतमिखलं सरुाः ।
कदािचवै जानाित भावादवे तिवत ॥् ५१॥
जगीवािदपणे यदा ॄ िवभासते ।
तदा ःखािदभोगोऽिप भाित चाभासपतः ॥ ५२॥
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यदा ॄाना सव िवभाित त एव त ु ।
तदा ःखािदभोगोऽयमाभासो न िवभासते ॥ ५३॥
जगीवािदपणे पँयिप परािवत ।्
न तँयित तिूपं ॄववे पँयित ॥ ५४॥
ॄणोऽदा नाि वतुोऽवतुोऽिप च ।
तथा सित िशवादथं पँयित तिवत ॥् ५५॥
ॄपणे वा साागीवानाऽथवा ।
यथा यथा ूथा साा भाित तथा तथा ॥ ५६॥
यथा यथाऽवभासोऽयं भावादवे भासते ।
तथा तथाऽनसुानं योिगनः ावदेनम ॥् ५७॥
नामताथ तािप महादवेो यिद ूभःु ।
िकं जहाित तदा िवािं गृाित सरुष भाः ॥ ५८॥
मां वा शरादां वा यिद िवते ।
महं त हीयते भावो न िवहते ॥ ५९॥
महं नवै धमऽ भदेाभावारानः ।
धम धिम वाता  च भदे े सित िह िवते ॥ ६०॥
भदेोऽभदेथा भदेाभदेः सााराना ।
नाि ााितरकेेण यमवेाि सवदा ॥ ६१॥
ॄवै िवते साातुोऽवतुोऽिप च ।
तथा सित िशवानी िकं गृाित जहाित िकम ॥् ६२॥
मायया िवते सव िमित केचन मोिहताः ।
िशवपाितरकेेण नाि माया च वतुः ॥ ६३॥
मायया वा िशवादिते चिेव तु ।
महं परमं सााीयत े सरुपुवाः ॥ ६४॥
मह तु सोचो नाि सिपणे ।
अि चदेूमाणं ािुतः साथ वािदनी ॥ ६५॥
तादि महादवे एव साायभःु ।
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आनपः सणू न ततोऽ ु िकन ॥ ६६॥
इयमवे त ु तका णां िनाकाा सरुोमाः ।
ूािदूमाणानां वदेाानामपीराः ॥ ६७॥
तृीनां च परुाणानां भारत तथवै च ।
वदेानसुािरिवानामासामािकोमाः ॥ ६८॥
शवैागमानां सवषां िव ुू ोागम च ।
अागमािप सरुाः सूिनपणे ॥ ६९॥
बुागमानां सवषां तथवैाहा गम च ।
यगविसािदिनिम तागम च ॥ ७०॥
परमातैिवान ं क म िसित ।
क दवे वा साािववै िह िसित ॥ ७१॥
परमातैिवान ं िशवािमततजेसः ।
भाविसं देा िशवाया आिकोमाः ॥ ७२॥
ूसादादवे ि िशवाया तथवै च ।
परमातैिवान ं िवोः साामािप च ॥ ७३॥
िवरा दवे रा चानः ।
सॆा चाषेां ूसााएव वदेनम ॥् ७४॥
युाकमिप सवषां िशव परमानः ।
परमातैिवान ं ूसादादवे नाथा ॥ ७५॥
यरासगविसादीनामपीराः ।
परमातैिवान ं ूसादादवे शिूलनः ॥ ७६॥
मनुाणां च सवषां पादीनां तथवै च ।
परमातैिवान ं ूसादादवे शिूलनः ॥ ७७॥
ूसादे सित कीटो वा पतो वा नरोऽथ वा ।
दवेो वा दानवो वाऽिप लभते ानमुमम ॥् ७८॥
एष एव िह जनूां परान ं ददाित च ।
न िवनुा हम समवे मयोिदतम ॥् ७९॥
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आदान े च तथा दान े न तो महान ह्िरः ।
तथवैाहं सरुौेाः समवे मयोिदतम ॥् ८०॥
तः िशव एवायं स िह ससंारमोचकः ।
तं िवना न मयोत ु शते ससंतृजे नः ॥ ८१॥
िवनुा च परणेािप महादवें घणृािनिधम ।्
िवना जुं समुत ु शते न िह समाः ॥ ८२॥
दवायने ससंारारािम जनािनमान ।्
न ातणे हे दवेाः साािुथवै च ॥ ८३॥
दवेदवे ि पं त वभैवम ।्
को वा जानाित नावे यं जानाित वा न वा ॥ ८४॥
िव येो महादवेो महतामिप दिेहनाम ।्
ूसादने िवना दवेाः समवे मयोिदतम ॥् ८५॥
परुा सरुाणां सवषामसरुाणां रानाम ।्
महामोहने सामः सातो िन वारकः ॥ ८६॥
असरुःै पीिडता दवेा बलविः सरुा भशृम ।्
ताा भगवानीशः सवः कणाकरः ॥ ८७॥
दवेानां िवजयं दवेा असरुाणां पराजयम ।्
ददौ तने सरुःै शीयमसरुा ु परािजताः ॥ ८८॥
अिवाय महादवेवभैवं पिरमोिहताः ।
वयं िवजयमापा असरुा परािजताः ॥ ८९॥
इहानसाः सव दवेाः परुातनाः ।
अतीव ूीितमापा अभवरुपुवाः ॥ ९०॥
पनुिव ािधको िो भगवाणािनिधः ।
 दशियत ुं तषेां यं तथवै च ॥ ९१॥
तषेां ॅाििनवृथ मिप सााहेरः ।
आिवब भवू सव ो यपणे हे सरुाः ॥ ९२॥
तं ा यमं िवयने सहामराः ।
िवचाय  सव सयू िकिमदं यिमिप ॥ ९३॥
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पनुरिं समाय दवेाः सव िवमोिहताः ।
अॄवुंं िवजानीिह िकमतेिमिप ॥ ९४॥
अिथा करोमीित ूो यं गतोऽभवत ।्
यपो महादवेः कोऽसीाहानलं ूित ॥ ९५॥
अिवा  अहमीित यं ूाह सोऽिप च ।
सोऽिप ूोवाच भगवांिय िकं वीय िमिप ॥ ९६॥
इदं सव दहयें यिददं भूां वितम ।्
इाहािणृं तै िनधाय परमेरः ॥ ९७॥
एतहिेत भगवायमानोऽभाषत ।
अिः सवजवनेवै तध ुं तणृमािकाः ॥ ९८॥
अशो लया युो भीतोऽगरुाित ।
माया तवै िवात ुं न शं वभैवं सरुाः ॥ ९९॥
िव ययूं महायासािदाहािः सरुाित ।
तुा वायमुाय िवजानीहीित चाॄवुन ॥् १००॥
सोऽिप गा तथा तने यपणे शनुा ।
भशृं ूितहतो भूा तथाऽगरुाित ॥ १०१॥
पनुिरः यं मोहादहाककुावतृः ।
िवात ुं यमगम तऽवै ितरोदध े ॥ १०२॥
इोऽतीव िवषणु महातापसमितः ।
िवापाममुां दवे ाा कािणकोमाम ॥् १०३॥
लौिककैविदकैः ोऽैुाव परमेरीम ।्
सा िशवा कणामिूत ज गाता ऽयीमयी ॥ १०४॥
िशवािभा पराना शरािप शरी ।
ेया िहमवऽुी भजनवला ॥ १०५॥
महादवे माहां यं सव जिुभः ।
इित दशियत ुं दवेी तऽवैािवरभूयम ॥् १०६॥
तामारा िशवािमः शोभमानां त ु सव तः ।
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उमां पव तराजेककामाह वळभतृ ॥् १०७॥
िकमतेमऽवै ूाभू तं ितरोिहतम ।्
वुमहिस दवेिेश मम कािणकोमे ॥ १०८॥
दवेी परमकाया मे पितरऽ त ु ।
ूाभू तं ितरोभतूिमाहादषेनाियका ॥ १०९॥
िव येो महादवेो िवोः साादज च ।
अषेामिप दवेानां तवािप मघवशृम ॥् ११०॥
ूदशियतमुीशानो यं कं परम ।्
आिवभू तो न चाने कारणने सरुािधप ॥ १११॥
स एव सवदवेानां तवािप िवजयूदः ।
पराजयकरोऽषेां तमवे शरणं ोज ॥ ११२॥
इुा सा महादवेी िचिूपा सव सािणी ।
भानां पाशही त ु तऽवैािहताऽभवत ॥् ११३॥
पनुदवा महादवें महाकािणकोमम ।्
िव यें सरुौेाः तं भिमिुदम ।् भिुमिुदम?्

िवः सिुनितं ा माय भवकारणम ॥् ११४॥
ूसादे सित िवात ुं शते परमेरः ।
ूसादने िवना नवै शते सव जिुभः ॥ ११५॥
ूसादने िवना िवनु  जानाित महेरम ।्
तथा चाहं न जानािम दवेताः सकला अिप ॥ ११६॥
ूसाद त ु िसथ ख सव सरुष भाः ।
ूसादने िवना दवें य े जानि सरुष भाः ॥ ११७॥
ते जानि िवना याणं गं हने केवलम ।्
ूसादो नाम ि कमसाे त ु दिेहनाम ॥् ११८॥
दिेशकालोकनाातो िविशाितशयः सरुाः ।
ूसाद पं त ु मया नारायणने च ॥ ११९॥
िेणािप सरुा वंु न शं ककोिटिभः ।
केवलं िलगं त ु न ूं िशव च ॥ १२०॥
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िशवाया हरःे सााम चा चािकाः ।
ूहष ः रनऽेािविबया कनं तथा ॥ १२१॥
ोभः शरीरपात ॅमणं चोितथा ।
आकाशऽेविितदवाः शरीरारसिंितः ॥ १२२॥
अदशन ं च दहे ूकाशने भासनम ।्
अनधीत शा त एव ूकाशनम ॥् १२३॥
िनमहानमुहे शिः पव तादे भदेनम ।्
एवमादीिन िलािन ूसाद सरुष भाः ॥ १२४॥
तीोाीोतरः शोः ूसादो न समो भवते ।्
एवंपः ूसाद िशवया च िशवने च ॥ १२५॥
ायते न मया नानै व नारायणने च ।
अतः सव पिर िशवाद ु दवैतम ॥् १२६॥
तमवे शरणं गेो मिुं यदीित ।
िवभुा च मा नाि नाि परा गितः ॥ १२७॥
शभुवै सवषां समवे मयोिदतम ।्
शभु दहेऽेिसादो गते यथा ॥ १२८॥
न तथा िवभु न म दिेहनः ।
तामुमुुमुा िवमुिप ा महेरम ॥् १२९॥
आौयेवभावने ूसादं कुत े िह सः ।
ूसादे सित दवेशेो योऽिप सरुष भाः ॥ १३०॥
शते मनजुिैु ं ूगातया सदा ।
ूसादे सित दवेशेो योऽिप सरुष भाः ॥ १३१॥
शते मनजुिैु ं सदा मूा नवै त ु ।
ूसादे सित दवेशेो योऽिप सरुष भाः ॥ १३२॥
शते मनजुिैु ं सदा सवा पतः ।
सवसािणमाानं िविदा सकलं जगत ॥् १३३॥
सािमाऽतया िनं यः पँयित स पँयित ।
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परमातैिना िह िनाकाा सुलभा ॥ १३४॥
िशवादतया ॅाा तैं वा वदे चेशःु ।
परमातैिवानी यं त ु परदवेता ॥ १३५॥
तवै परमा मिुन  िह सशंयकारणम ।्
गौतम मनुःे शापाधीच च शापतः ॥ १३६॥
जारकृताापादयमथ न रोचते ।
महापापवतां नणॄां परमातैवदेन े ॥ १३७॥
ूषेो जायत े साादेजे िशवऽेिप च ।
महापावतां नणॄां िशवान साधन े ॥ १३८॥
सवा ोूलन े ितय िपुस च धारणे ।
िाधारणे ििलवै त ु पजून े ॥ १३९॥
ूषेो जायत े िनं िशवशजपऽेिप च ।
अनकेजिसानां ौौताता नवुित नाम ॥् १४०॥
परमातैिवान ं जायत े सरुपुवाः ।
परमातैिवानी मयाऽऽराः सदवै त ु ॥ १४१॥
नारायणने िेण तथा दवेिैव शषेतः ।
परमातैिवानी यऽ कुऽ ितः सरुाः ॥ १४२॥
तऽ सििहता मिुना ऽ काया  िवचारणा ।
परमातैिवानिनवै महानः ॥ १४३॥
शौुषूा िबयते यने तादौ मम मके ।
परमातैिवानिन परयोिगनः ॥ १४४॥
समं दवेा न पँयािम न हिरन  महेरः ।
परमातैिवानिनाय परयोिगन े ॥ १४५॥
शरीरमथ ूाणां ूदाया सह ।
परमातैिवानिन परयोिगनः ॥ १४६॥
शौुषूा शुिवायाः साधनं िह न सशंयः ।
वदेबाषे ु तषे ु नराणां वासनाऽिप च ॥ १४७॥
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कुतकवासना लोकवासना च सरुष भाः ।
पऽुिमऽकलऽादौ वासना चाथ वासना ॥ १४८॥
दहेिेयमनोबिुूाणादाविप वासना ।
पािडवासना भोगवासना कािवासना ॥ १४९॥
ूषेवासना िवदेनारायणािदष ु ।
ानसाधनभतूषे ु िऽपुसोलनािदष ु ॥ १५०॥
ूषेवासना पापवासना सरुपुवाः ।
परमातैिवानजनः ूितबकम ॥् १५१॥
तामुुःु ौावा सनामिखलािममाम ।्
िवसृ परमातैानिनो भवेदा ॥ १५२॥
वदेोिदतमहातैपिरान वभैवम ।्
न शं वुमािभादवेोपरते ॥ १५३॥
किथतमिखलःखसंकं वः समं

परमसखुिशवाूापकं स एव ।
िवगतसकलदोषा वदेवदेािना

दयकुहरिनं कत ुमहि चतैत ॥् १५४॥
इित ॄगीतासपूिनषु
तलवकारोपिनषााकथनं
नाम चतथुऽायः ॥ ४॥

॥ अथ पमोऽायः ॥
॥ आदशेकथनम ॥्

ॄोवाच ।
अतीवगुमादशेमनाथ ू काशकम ।्
वे युाकमाहं श ृणतु ौया सह ॥ १॥
य ौवणमाऽणे ौतुमवेाौतुं भवते ।्
अमतं च मतं ातमिवातं च समाः ॥ २॥
एकेनवै त ु िपडने मिृकाया यथा सरुाः ।
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िवातं मृमयं सव मदृिभतः सदा ॥ ३॥
एकेन लोहमिणना सव लोहमयं यथा ।
िवातं ाथकेैन नखानां कृनने च ॥ ४॥
सव काा यसं ातं तदिभतः सरुाः ।
काय त ु कारणािभं न िभं नोभयाकम ॥् ५॥
िभपे त ु साऽसाय सदसदवे वा ।
सेारणसा वा काय साऽथवा परा ॥ ६॥
यिद कारणसवै काय सा न चापरा ।
तिह कारणसकैा कथं सािभदा भवते ॥् ७॥
सकैाऽिप भविें कारणााय सितम ।्
इित वाता  च वातव काय समस ॥ ८॥
साहीन काय ासमवे िह युते ।
ूाऽेसे त ु काय  सायिवृ था भवते ॥् ९॥
नवै कारणसवै काय साऽपरवै चते ।्
तिह सा काय सा त ु तया कारणसया ॥ १०॥
सिूपणेवै िभा ादसिूपणे वा भवते ।्
सिूपणेिेत चदेकेा सा िभा न सा भवते ॥् ११॥
असिूपणे सा िभा काय सा तया यिद ।
तिह सा नवै सा ादसादवे शूवत ॥् १२॥
यसाय िमते न काय तिह तवते ।्
वापऽुो न कािप वनुः काय िमते ॥ १३॥
ूसंोऽिप न काय ाोरेसवात ।्
नाि कारकसः ूसं सरुोमाः ।
शूविपाातो नाि जिनिबया ॥ १४॥
असऽेिप िवशषेोऽि काय िेत मितय िद ॥ १५॥
को िवशषेोऽ सः कारकैय िद त िह ।
िवशषे े सित सः सोऽ स एव िह ॥ १६॥
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जिनिबयाौयं चिेशषेोऽ तदाऽिप त ु ।
पवूदोषः सा नाि िनवारकः ॥ १७॥
सासवं चिेशषेोऽ न तटु ।
तदाऽिप दोषः पवूः ूाोवे न सशंयः ॥ १८॥
अतोऽसतो न काय ं सदसं न सतम ।्
उदोषयापरेतः काय त ु कारणात ।्
अिभमवे भदेासवादवे वतुः ॥ १९॥
भदेाभदेसमाा त ु सतुरां नवै िसित ।
कारणााय जात भदेाभावा वतुः ॥ २०॥
काय कारणभदे कारकाविृतथा ।
उि िवनाश तथवैाथ िबयाऽिप च ॥ २१॥
नामपिवशषे सव ॅाा ूिसित ॥ २२॥
अतः सव िवकार वाचा केवलमािकाः ।
अीारते नामधयेमाऽं िह सदा ॥ २३॥
ूातीितकेन पणे िवकारोऽस एव िह ।
कारणाकार एवा सः साादा सरुाः ॥ २४॥
कारणािभपणे काय कारणमवे िह ।
सिूपणे सदा सं भदेनेोिमृ षा ख ॥ २५॥
अतः कारणिवानाविवानमािकाः ।
सतुरामपुपं िह न सहेोऽि कन ॥ २६॥
त कारणमकंे िह न िभं नोभयाकम ।्
भदेः सव ऽ िमवै धा दरेिनपणात ॥् २७॥
भदेे ात े िह धा िदिवभाग च वदेनम ।्
िवभदेनेवै धा दौ िवात े भदेवदेनम ॥् २८॥
भदेािनपणादवे भदेाभदेो न सतः ।
अत कारणं िनमकेमवेायं सरुाः ॥ २९॥
कुलालादमेृ दादे भदे े ऽेिप भतूले ।
अचतैादृादे ु कुलालािदरपेत े ॥ ३०॥
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अऽ कारणमतैं शुं चतैमवे िह ।
तने नापेत े ारणं चतेनाकम ॥् ३१॥
यं चतेनमतेारणं न कुलालवत ।्
अपेत े मदृा तुमिचिूपं त ु कारणम ॥् ३२॥
ूतीा केवलं शिरिचिूपा तमोमयी ।
सवू कारिैव िरिनाऽि शारी ॥ ३३॥
तया घ टकािरया तादानेवै सतम ।्
कारणं सकलॐृ सवसहंतृ  चािकाः ॥ ३४॥
पालकं च सदा स िचिूपारुोमाः ।
िचिूप त ु सं युमवेािकाः सदा ॥ ३५॥
अिचिूपािहरादमेृ षां सतं ख ।
अतारणं दवेाः सदवेकंै च शातम ॥् ३६॥
इदं सव जगवू सदवेाऽसीरुष भाः ।
असदासीिदित ॅाा वदि सरुपुवाः ॥ ३७॥
अस कारणं यंु वतुिनपणे ।
वापऽुोऽिप सवषां कारणं ायं ख ॥ ३८॥
शाऽस सवषां कारणं भवतीित चते ।्
शिरसतो नाि सतो बीज दशनात ॥् ३९॥
अरोािदका शिः सिूपवै ँयते ।
ख बीज सवऽ नासतददशनात ॥् ४०॥
साऽिप शिः सती िकंवाऽसती सदसती त ु वा ।
सती चेा सती शिः कथं वासतुाौया ।
आौयं सतो ं ख लोके न चासतः ॥ ४१॥
साऽसती चेथं शिः काय िनवा िहकाऽसती ॥ ४२॥
वापऽुः यं नवै काय िनवा हकः ख ।
िनवा हकधम सत एव िह ँयते ॥ ४३॥
शिः सदसती सा चेोषयसमागमः ।
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अतः शा चास ु सवषां नवै कारणम ॥् ४४॥
ताोऽयमसादो जमाऽं न यिुमान ।्
अतः सदवे सवषां कारणं नासदािकाः ॥ ४५॥
सृे ु ूािगदं सव सदवेाऽऽसी ु कारणम ।्
त कारणमािविनम ुं सदयम ॥् ४६॥
पवू कूपोसंारणेानरुितम ।्
कालकमिवपाकेन सविृसमािौतम ॥् ४७॥
सृथ मैत ूाा ब ािमित शिमत ।्
पनुवू संारादाकाशं वायमुािदतः ॥ ४८॥
सृा तजेतः सृा पनुः सृा पतः ।
अशोिदतां दवेाः ससज  पिृथव पराम ॥् ४९॥
तनुः कारणं ॄ तािन भतूािन प च ।
एकैकं ििवधं कृा तषेां मे सरुोमाः ॥ ५०॥
अशंा समादाय तषेामकैेकमािकाः ।
कृा चतधुा  तेशंानादाय चतरुः सरुाः ॥ ५१॥
यथाबमणे भतूानां चतरुां कारणम ।्
यथाबमणे भतूाधनकेैनकंै करोित तत ॥् ५२॥
एवमशंारानतेानादाय चतरुः यम ।्
एकं भतूाराधन करोित बमशः सरुाः ॥ ५३॥
एवं भतूािन सवा िण पीकृ सरुष भाः ।
अडािन भवुनााश ु करोित ॄ कारणम ॥् ५४॥
अडजं जारजं चवै देजं चोिजं तथा ।
करोित कालपाकेन ूािणकमवशने च ॥ ५५॥
ॄ सवऽ िचिूपणेवैान ुू ा सािकाः ।
पथृामािन पािण कुत े पवू कवत ॥् ५६॥
इदं सव जगिमव भातमिप तः ।
कारणितरकेेण नावेाऽ न सशंयः ॥ ५७॥
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ये रोिहतं पं तिूपं तजेसः सदा ।
यं तदपां पं यृं भौममवे तत ॥् ५८॥
नाि पाितरकेेण सदा सोऽिः सरुष भाः ।
वाचारणमाऽो िह िवकारो विसितः ॥ ५९॥
ऽीिण पािण हे दवेा एव सं न चानलः ।
यानो रोिहतं पं तिूपं तजेसः सदा ॥ ६०॥
यं तदपां पं यृं भौममवे तत ।्
नाि पाितरकेेण सदाऽऽिदो न सशंयः ॥ ६१॥
ॅाा केवलमािद इारिवविेकनः ।
एवं च िवयेो िवु सरुपुवाः ॥ ६२॥
घटकुादयो भावा भतूािन भवुनािन च ।
सव ॄाितरकेेण नाि ॄवै सदा ॥ ६३॥
पवू पवू ॅ मोवासनाया बलेन त ु ।
दहेिेयािदसातऽेहितजा यत े ढम ॥् ६४॥
दहेिेयादयो भावा नाहमथा  िनपणे ।
भौितका भतूाशंःै सदवैााियततः ॥ ६५॥
मदृसा यथा िभििन िम ता व ै मदृसा ।
आायते तथा भैुभू तदैहादयोऽिप च ॥ ६६॥
अतो दहेािदसातऽेहमेािदकां मितम ।्
िवसृ सािचतैे िवाुया दहितम ॥् ६७॥
दः सिप य था जातं मनने सरुष भाः ।
तथा बुादयो भावा भतूेोवि िह ॥ ६८॥
भौितकं दहेसातं िवसृ मितमानुः ।
सवसाििण िचिूप े कुया िमहितम ॥् ६९॥
अनेाायतऽेभेु नाधीतं त भासते ।
ततोऽिप बिुर काय मवे न सशंयः ॥ ७०॥
अतोऽिप बिुम काय ा िविवधीः ।
सवसाििण िचिूप े कुया िमहितम ॥् ७१॥

36 sanskritdocuments.org



ॄगीता परुाणाग ता

दहेिेयािदसातऽेहमेािदकां मितम ।्
ा ािन िचिूप े यदाऽपीतो भवयम ॥् ७२॥
तदा िपित ःखािददशन ं च न िवते ।
ापसखुूािरवें ाऽ दिेहनः ॥ ७३॥
अतोऽिप मितमािं ा दहेािदगां िधयम ।्
सव साििण िचिूप े सााुया दहितम ॥् ७४॥
यिददं सािणा वें तव ॄ केवलम ।्
तं पणू चतैं तमथ न सशंयः ॥ ७५॥
शंाथ य आभाित सोऽहंशाथ  एव िह ।
योऽहंशाथ  आभाित स शंाथ  एव िह ॥ ७६॥
महंशलाथ ः साािितः परा ।
त च लाथ ः सवै नाऽ िवचारणा ॥ ७७॥
महंशवााथ वै दहेािदवनुः ।
न ताथ तां वि ौिुतमसीित सा ॥ ७८॥
तदथिवाशंं ा वागतं ौिुतः ।
अिविचदाकारं लिया ॄवीित िह ॥ ७९॥
तदथ च मथिवाशंं िवनवै त ु ।
कारणािदवां लिया त ु केवलम ॥् ८०॥
िचदाकारं पनु मथं ॄवीित च ।
तशंाथ ल िचाऽ परानः ॥ ८१॥
एकं यतःिसं स िह वााथ  आिकाः ।
इतोऽथा यो वााथ ः सोऽवााथ न सशंयः ॥ ८२॥
एकूिमितं वां न करोित सरुष भाः ।
ावहािरकमान ं बाधत े िवयवै त ु ॥ ८३॥
सदा ूिमतमकें त एव न चातः ।
अतो न ूिमितं वां कुतऽेानबाधकम ॥् ८४॥
वतुो नाि चाान ं िचकाशिवरोधतः ।
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अतो वां न चाानबाधकं च िनपणे ॥ ८५॥
एकं यरुा ूों तयं सेमुहित ।
न ूमाणने मानािन तिुठीभवि िह ॥ ८६॥
ावहािरकमानमिप ॄवै वतुः ।
अानिमित वाता ऽिप थ साव एव िह ॥ ८७॥
सत एव िह सावो नासतः सूदशन े ।
सदसोिटिनम ुिमिुाथ भासन े ।
ख नाभासते भान ं ॄ ववे केवलम ॥् ८८॥
भानसतोऽभानिमित वाता ऽसता ॥ ८९॥
सिपसावे सित ससवः ।
सावे सित सिपं ॄवै केवलम ॥् ९०॥
अिनिपतपणे साव इित चेतम ।्
अिनिपतप पं त ु ॄ केवलम ।्
ॄवै पं नवैा पमपर िह ॥ ९१॥
अि चदेपरािप पं तिह सरुोमाः ।
पपणे पं च ॄपं भवे ॥ ९२॥
ॄपणे ना पं पारणे चते ॥् ९३॥
तिह पारं पािं वाऽिभमवे वा ।
िभािभं न वा िभं यिद पािभदेतः ॥ ९४॥
तुवदपं ादिभं चेदवे तत ।्
उदोषयापिेभ ािभं न तवते ॥् ९५॥
अत एव सरुौेा अिनिपतपतः ।
साव इित वाता  च वातव ख केवलम ॥् ९६॥
तादानमवेतैवै सततोिदतम ।्
अानमयमवेदें सव िमिप भाषणम ।्
नवै भाषणमानाभावादवे िशवं िवना ॥ ९७॥
तादानमानकाय च सरुपुवाः ॥ ९८॥
एकं ॄवै नवैािदित मे िनिता मितः ।
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ऐतदािमदं सव िमाह िह परा ौिुतः ॥ ९९॥
साादथ भावने ौिुतः सयें ूवत त े ।
ौोतिुािवपाकेन िवषणा िववशा ौिुतः ॥ १००॥
िचदािचदाथ वि च ॄणः पथृक ् ।
सासाधनसकथनं फलभाषणम ॥् १०१॥
जगिैचिनदशो धमा धमा थ भाषणम ।्
वणा ौमिवभागोिमिथवै च ॥ १०२॥
शोभनाशोभनोि भतूभौितकभाषणम ।्
शानां भदेिनदशथाऽथा नां च भाषणम ॥् १०३॥
आनोऽ सव सावोिः सरुष भाः ।
िमाभाषणं त मायासावभाषणम ॥् १०४॥
मायाोि मायाया ब इिभभाषणम ।्
गुिशकथोि ॄिवािभभाषणम ॥् १०५॥
शााणामिप िनदशका णामिप भाषणम ।्
अितकजालं यि समासतः ।
अाथन परं ॄ ौिुतः साी न तरा ॥ १०६॥
िचपाकानगुुयने ौोतणॄां परमा ौिुतः ।
सोपानबमतो दवेा मं मं िहतं नणृाम ॥् १०७॥
उपिदँय िवषणाऽिप पनुः पािधकािरणः ।
ऐतदािमदं सव िमाह परमायम ॥् १०८॥
जगीवेरािदिविचऽिवभवं िवना ।
केवलं िचदानॄाैपरा ौिुतः ॥ १०९॥
जगीवेरािद सव ॄवै केवलम ।्
इित पणू ताान ं परमातैवदेनम ॥् ११०॥
इतोऽिरान ं तदान ं न सशंयः ।
िवचारणेायमवेाथ यमवेािवचारणे ॥ १११॥
न कदािचिशषेोऽीतेानं सुलभम ॥् ११२॥
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यथा यथा भावने याित सरुष भाः ।
तथा तथा िशवो भाित यमवे न चापरः ॥ ११३॥
यथा यथा ूभा सााावी सा न चापरा ।
इित िनयिवान ं परमातैवदेनम ॥् ११४॥
यथा यथाऽवभासोऽयं िशव एविेत पँयित ।
तथा तथा महादवें भजतऽेयतु सः ॥ ११५॥
यथा यथा ूथा प ुसंुनविता ।
तथा तथाऽनसुानं भावनेवै पजूनम ॥् ११६॥
िशवपतया सव यो वदे स िह तिवत ।्
अिशवं वदे यिि एव पिरमोिहतः ॥ ११७॥
िशवादतया िकिदिप यो वदे सोऽधमः ।
िशववैापचारं िह कुत े स पशनु रः ॥ ११८॥
िशवपतया सव य भाित भावतः ।
ेाचारः समाचार चाचा  च शिूलनः ॥ ११९॥
यथा यथा ूभा शोः ूथा सा सा तदच नम ।्
इयने िवानाूते परमेरः ॥ १२०॥
बीडया जगदाकारा नातादवेता ।
बीडयवैानाऽऽानं भेु सा ति वदेनम ॥् १२१॥
इियाकारभासा सा िवषयाकारभासनम ।्
बीडया दवेता भेु त इचन ं मतम ॥् १२२॥
परमातैिवानिमदं भवभयापहम ।्
भवूसादतो लं भावनारिहतं परम ॥् १२३॥
यथा नशः सयू ू काशो नावभासते ।
तथदें परमातैं मनुाणां न भासते ॥ १२४॥
ूसादादवे ि ौया  धयै तः ।
दिेशकालोकनावै कम साे ूकाशते ॥ १२५॥
बूकारं बशः ौिुतः साी सनातनी ।
एवमतें महायासादथ वदित ःिखनाम ॥् १२६॥
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िशव एवाि नवैािदित यो िनयः िरः ।
सदा स एव िसाः पवू पाथा परे ॥ १२७॥
अयमवे िह वदेाथ नापरः परमािकाः ।
गृािम परश ुं तं समवे न सशंयः ॥ १२८॥
अयमवे िह साथ नापरः परमािकाः ।
िवासाथ िशवं ृा िऽव ः शपथयाहम ॥् १२९॥
अयमवे िह वदेाथ नापरः परमािकाः ।
अथा चेरुाः सं मधूा  मऽेऽ पितित ॥ १३०॥
अयमवे िह साथ नापरः परमािकाः ।
अऽवै सििधं दवेो िवासाथ किरित ॥ १३१॥
सतू उवाच -

एवमुा त ु भगवाा सविहत े रतः ।
ूण दडवूमौ भा परवशोऽभवत ॥् १३२॥
अिवसरे ौीमारः शिशशखेरः ।
नीलकठो िवपाः साः सााणृािनिधः ॥ १३३॥
ॄिवमुहशेाैपाो गणुमिूत िभः ।
आिवब भवू सव ऽवै सरुसिधौ ॥ १३४॥
आसनं िवमलं िदं िशवाह हमैमतुम ।्
आगतं तऽ भगवानाे तिथासखुम ॥् १३५॥
िविुव जगता  िशवािमततजेसः ।
बुोोगं महाूीतऽ सििहतोऽभवत ॥् १३६॥
पुविृरभवनुः पनुः

शितं च मिुनिभः सनातनःै ।
शुवदेवचनःै सशुोभन-ै

भ िमिरिप पजून ं कृतम ॥् १३७॥
उममृतीोकाहलःै

शितं च पटहािदिभथा ।
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तालमानकुशलैथा पर-ै
भिरकािदकुशलःै सघुोिषतम ॥् १३८॥

अरोिभरिप नत न ं कृतं
गायनै सिहतमै हरःै ।

गीतमाश ु किविभ कीित तं
ानमीशिशगोचरं िजाः ॥ १३९॥

िविता मनुय केचन
ौयवै िशरसा च नित ताः ।

मिुयुमिप कुय ुरािकाः
ौयवै परया च केचन ॥ १४०॥

मकेन मनजुानितिूयान ्
पृत चरणने पािणना ।

दडरिुशिबकािदिभथा
केिचदिनकरवै हि च ॥ १४१॥

बनं च िनगडै गिव ता
मोचनं च मनजुानितिूयान ।्

कुय ुरिनकरै केचन
देनं च िववशा केचन ॥ १४२॥

अोमािलनमाचरि
िूयणे केिचनुय केिचत ।्

धावि वगेने पटं िवसृ
िूयणे चाानिप ताडयि ॥ १४३॥

िवलो सव िशवया िशवोऽिप
ूिचु िनवाय  सवा न ।्

हिरं िवरिं च सरुानशषेा-
नितिूयणेवै िनरी िवूाः ॥ १४४॥

उवाच सं कणािनधानः
ौिुतूमाणकैसिुनिताथ ः ।

िहताय लोक सरुासरुाःै
ूपजूनीय सदा महशेः ॥ १४५॥
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ईर उवाच :

अहं िह सव न च िकिद-

िपणायामिनपणायाम ।्
इयं िह वदे परा िह िना

ममानभुिूत न सशंय ॥ १४६॥
अहं सदाऽध यथाऽहमू

हं परुादहमवे पात ।्
अहं च सतेरमािकाथा

हं सदवैोरतोऽरालम ॥् १४७॥
परोपणे ससुिंतोऽहं

तथाऽपरोणे ससुिंतोऽहम ।्
अनापणे ससुिंतोऽहं

सदापणे ससुिंतोऽहम ॥् १४८॥
जवैने पणे ससुिंतोऽहम ्

तथशेपणे ससुिंतोऽहम ।्
अानपणे ससुिंतोऽहम ्

िवानपणे ससुिंतोऽहम ॥् १४९॥
ससंारपणे ससुिंतोऽहम ्

कैवपणे ससुिंतोऽहम ।्
िशािदपणे ससुिंतोऽहम ्

गवुा िदपणे ससुिंतोऽहम ॥् १५०॥
वदेािदपणे ससुिंतोऽहं

ृािदपणे ससुिंतोऽहम ।्
परुाणपणे ससुिंतोऽहं

कािदपणे ससुिंतोऽहम ॥् १५१॥
ूमातृपणे ससुिंतोऽहं

ूमाणपणे ससुिंतोऽहम ।्
ूमयेपणे ससुिंतोऽहं

िमितपणे ससुिंतोऽहम ॥् १५२॥
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कतृ पणे ससुिंतोऽहं
िबयापणे ससुिंतोऽहम ।्

ततेुपणे ससुिंतोऽहं
फलपणे ससुिंतोऽहम ॥् १५३॥

भोृपणे ससुिंतोऽहं
भोगपणे ससुिंतोऽहम ।्

ततेुपणे ससुिंतोऽहं
भोयपणे ससुिंतोऽहम ॥् १५४॥

पुयपणे ससुिंतोऽहं
पापपणे ससुिंतोऽहम ।्

सखुपणे ससुिंतोऽहं
ःखपणे ससुिंतोऽहम ॥् १५५॥

िूभदेने ससुिंतोऽहं
िवुू भदेने ससुिंतोऽहम ।्

ॄूभदेने ससुिंतोऽहं
दवेूभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १५६॥

मू भदेने ससुिंतोऽहं
ितय भदेने ससुिंतोऽहं

कृिमूभदेने ससुिंतोऽहं
कीटूभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १५७॥

वृूभदेने ससुिंतोऽहं
गुूभदेने ससुिंतोऽहम ।्

लताूभदेने ससुिंतोऽहं
तणृूभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १५८॥

कलाूभदेने ससुिंतोऽहं
घटूभदेने ससुिंतोऽहम ।्

पटूभदेने ससुिंतोऽहं
कुािदभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १५९॥

अूभदेने ससुिंतोऽहं
पानूभदेने ससुिंतोऽहम ।्

44 sanskritdocuments.org



ॄगीता परुाणाग ता

वनूभदेने ससुिंतोऽहं
िगिरूभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १६०॥

नदीूभदेने ससुिंतोऽहं
नदूभदेने ससुिंतोऽहम ।्

समिुूभदेने ससुिंतोऽहं
तटूभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १६१॥

तडागभदेने ससुिंतोऽहं
अॅूभदेने ससुिंतोऽहम ।्

नऽभदेने ससुिंतोऽहं
महूभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १६२॥

मघेूभदेने ससुिंतोऽहं
िवुभदेने ससुिंतोऽहम ।्

यूभदेने ससुिंतोऽहं
रःूभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १६३॥

गवभदेने ससुिंतोऽहं
िसूभदेने ससुिंतोऽहम ।्

अडूभदेने ससुिंतोऽहं
लोकूभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १६४॥

दशेूभदेने ससुिंतोऽहं
मामूभदेने ससुिंतोऽहम ।्

गहृूभदेने ससुिंतोऽहं
मठूभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १६५॥

कटूभदेने ससुिंतोऽहं
ूाकारभदेने ससुिंतोऽहम ।्

परुूभदेने ससुिंतोऽहं
परुीूभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १६६॥

ोमािदभदेने ससुिंतोऽहं
शािदभदेने ससुिंतोऽहम ।्

शरीरभदेने ससुिंतोऽहं
ूाणूभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १६७॥
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ौोऽािदभदेने ससुिंतोऽहं
पदािदभदेने ससुिंतोऽहम ।्

मनःूभदेने ससुिंतोऽहं
बिुूभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १६८॥

अहभदेने ससुिंतोऽहं
िचूभदेने ससुिंतोऽहम ।्

सातभदेने ससुिंतोऽहं
जािदभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १६९॥

जामभदेने ससुिंतोऽहं
ूभदेने ससुिंतोऽहम ।्

सषुिुभदेने ससुिंतोऽहं
तरुीयभदेने ससुिंतोऽहम ॥् १७०॥

ँयूभदेने ससुिंतोऽहं
िृूभदेने ससुिंतोऽहम ।्

सािपणे ससुिंतोऽहं
सव पणे ससुिंतोऽहम ॥् १७१॥

अिनािवचनने भािषतं
भाितशपिरभािषतं तथा ।

भानहीनपिरभािषतं च मे
पमवे िह न सशंयः िचत ॥् १७२॥

शगोचरतया ितं सदा
शगोचरिवहीनपतः ।

यितं तदहमवे सतं
ूयऽेिप गितरवेमवे िह ॥ १७३॥

िनशुपिरबुमुतां
य िनिमित वि वाक ् ौतुःे ।

त ससखुबोधपणू ता
तमवे मम नाि सशंयः ॥ १७४॥

यपमहमाना तथा
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यपिमदमानवै त ु ।
भाित त ु मम िचपःु सदा

भाित नािदित िनयो मम ॥ १७५॥
अहं समं मम पतः पथृङ्

न िकिदीित सिुनयः कृतः ।
मया त ु वदेावचोिभरसा

िपतामहनेािप च समीिरतम ॥् १७६॥
अऽ सशंयमितिव नँयित

ॅ एव परमाथ दश नात ।्
अऽ िनयमितु मुते

कपभवपाशबनात ॥् १७७॥
सतू उवाच ।
एवमुा महादवेः साः ससंारमोचकः ।
समािल महािवुं ॄाणमिप सादरम ॥् १७८॥
िवलो दवेानिखलािशुनेवै चतेसा ।
भिमु सरुौेा युाकिमित चाॄवीत ॥् १७९॥
दवेा दवेदवेशें ूसं कणािनिधम ।्
पजूयामासरुाादाऽपुफलािदिभः ॥ १८०॥
िविुव जगता  िवशेािसरोहम ।्
मिू  भा िनि पनुः परवशोऽभवत ॥् १८१॥
िपतामहोऽिप सवा ा िशवपादाजुयम ।्
मिू  भा िनि पनुः परवशोऽभवत ॥् १८२॥
दवेदवेो महादवेः साः ससंारमोचकः ।
ननत  परमं भावमैरं सदशयन ॥् १८३॥
करतालं महादवेी कणासागरा परा ।
चकार परमूीा समालो महेरम ॥् १८४॥
िवुॄ ा सरुाः सव तऽ सििहता जनाः ।
सव सोषतऽ नृि  यथाबलम ॥् १८५॥
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दवेदवेो महादवेो महानोदिधिजाः ।
िवलो सवा  ुू ीतऽवैािहतोऽभवत ॥् १८६॥
िवुॄ ाणमािल िवलो सकलारुान ।्
ूसः पया साध वकुैठमगमभःु ॥ १८७॥
ॄाऽिप िवयापो िवलो सकलारुान ।्
अवशः सनुाह ौयवै त ु केवलम ॥् १८८॥
ॄोवाच ।
िवाः सवा  नणृां साासंार ूवित काः ।
आिवा त ु ससंारतमसः ूितघाितनी ॥ १८९॥
आिवािवहीन शोकसागर एव िह ।
मिुरवेािन नाि सशंयकारणम ॥् १९०॥
यऽाँयित ूाणी श ृणोथवै च ।
अानाित चां तदं म मवे तत ॥् १९१॥
यऽ पँयित ना न श ृणोदािकाः ।
अ न िवजानाित स भमूा सरुपुवाः ॥ १९२॥
यो व ै भमूा सखुं ति ति कैवमुमम ।्
नाे चाि सखुं ताहातैपरो भवते ॥् १९३॥
महातैपरा न नाशो ज नवै च ।
नवै गागती नानं न िवमोचनम ॥् १९४॥
अऽवै लीयते सवमातया तः ।
घतृकािठवूपूितभासवत ॥् १९५॥
सवमतेदितशोभनं परं केवलं कणयवै भािषतम ।्
दवेदवेचरणूसादतो नतेरि कथनीयमि वः ॥ १९६॥
इित ॄगीतासपूिनषु
आदशेकथनं नाम पमोऽायः ॥ ५॥

॥ अथ षोऽायः ॥
॥ दहरोपासनिववरणम ॥्
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ॄोवाच ।
अिपरुे व ेँ म दहरं यिददं सरुाः ।
पुडरीकं त ु त आकाशो दहरोऽि त ु ॥ १॥
स िशवः सिदानः सोऽेो ममुिुिभः ।
स िविजािसत िवना सोचमािकाः ॥ २॥
ािभकसोचोचूितभाऽऽनः ।
न पणे िचिूपं सव ािप सदा ख ॥ ३॥
ातपणे चाातपणे च सािणः ।
सव भाित तदाभाित ततािप सवदा ॥ ४॥
यं सेमुशं िह जडाकिमदं जगत ।्
िचबलेनवै ख भाित न चाथा ॥ ५॥
अतोऽवभां सकलं ा तासकः िशवः ।
तो ापी न चाापी सोचासमात ॥् ६॥
यावाा अयमाकाशावानाकाश आरः ।
ावापृी उभ े अिरवे समािहत े ॥ ७॥
उभावि वायु सयूा चमसावभुौ ।
नऽािण च िवु यािने भासते ॥ ८॥
य नाितया भाित सव तिमािहतम ।्
अतः सवा ौयः शःु सवापी भावतः ॥ ९॥
एष आा परो ापी पािभः सकलःै सदा ।
असौ चा(ना)पहतः साी िवमृिुव जरः सरुाः ॥ १०॥
िवशोको िविजघोऽिपपासः सािदलणः ।
सकामथा सस सरुष भाः ॥ ११॥
यथा कम िजता लोकाः ीये भिुव समाः ।
तथा पुयिजता लोकाः ीये िह परऽ च ॥ १२॥
यऽेिविदा पराानं ोजि सकलाः िबयाः ।
तषेां सवष ु लोकेष ु कामचारो न िवते ॥ १३॥
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य े िविदा पराानं ोजीव िबयाः िताः ।
तषेां सवष ु लोकेष ु कामचारु िवते ॥ १४॥
यथा िहरयं िनिहतं ऽेानिवविज ताः ।
उपय ुपिर गो न िवयेःु ूजा इमाः ॥ १५॥
तथा सषुुौ गो ॄलोकं यभम ।्
न िवि महामोहादहो मोह वभैवम ॥् १६॥
अयं िद ितः साी सवषामिवशषेतः ।
तनेायं दयं ूों िशवः ससंारमोचकः ॥ १७॥
य एवं वदे स ग लोकमिेत न सशंयः ।
अारीरााय सषुुौ यः सरुष भाः ॥ १८॥
परं ोितःपं तं िशवं सते सरुाः ।
अिभिनते ने पणेवै भावतः ॥ १९॥
एष आा न चवैाः समवे मयोिदतम ।्
एतदवेामतृं साादभयं ॄ हे सरुाः ॥ २०॥
य आा दहराकाशः स सतेिुव धिृतः सरुाः ।
असदेाय लोकानामषेामतें महेरम ॥् २१॥
अहोराऽ े न तरतो न मृनु  जराऽिप च ।
न शोको नवै सकृुतं न ृतमपीराः ॥ २२॥
अतः सव िनवत े पाानः सरुपुवाः ।
एषोऽपहतपाा िह ॄलोकः यभः ॥ २३॥
ताै सतेमुते ं त ु तीा ऽः सरुष भाः ।
भवनो िवः सिवदवे त ु ॥ २४॥
य एषो दहराकाश इुः परमेरः ।
स दहेािदिवशषेेः पथृतूः सनातनः ॥ २५॥
जामसषुुााऽवा या भाित दिेहनाम ।्
ता अिप महादवेः साी िभः यभः ॥ २६॥
तिपणे सा िवभाित न भाित च ॥ २७॥
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ँयने शरीरणे सशरीर सवदा ।
िूयािूयाां सो भववे न सशंयः ॥ २८॥
अशरीरं वाव सं िवया न िूयािूय े ।
शृतः समवेों नाऽ सहेकारणम ॥् २९॥
य एष दहराकाशः स एव सरुपुवाः ।
नामप िनमा ता तदवे ॄ शातम ॥् ३०॥
अमतृं च तदवेतै आा सवदिेहनाम ।्
ततो नारं िकिापरं चाि िकन ॥ ३१॥
स एव सवपणे िवभाित न िवभाित च ।
अहो ि दवे पणू ता को न ु वदे ताम ॥् ३२॥
यथा मृिवकारषे ु तिूपणे सिंता ।
तथा सव ऽ ताी तिूपणे सिंतः ॥ ३३॥
यथा वािरिवकारषे ु जलं तपतः ।
तथा सव ऽ ताी तिूपणे सिंतः ॥ ३४॥
यथाऽिः िवकारषे ु तिूपणे सिंतः ।
तथा सव ऽ ताी तिूपणे सिंतः ॥ ३५॥
यथा वा िवकारषे ु वायुपतः ।
तथा सव ऽ ताी तिूपणे सिंतः ॥ ३६॥
यथा वा सव गं ोम ाकाराणवै सिंतम ।्
तथा सवा कः साी सािपणे सिंतः ॥ ३७॥
घटाकाशािदभदेने िविभोऽिवभागवान ।्
आकाशदीशानो िविभोऽिवभागवान ॥् ३८॥
महादवेोऽिवभागने िवभागने च भासते ।
अथा चेहादवेो महादवेः कथं भवते ॥् ३९॥
महादवेो महादवे एव नवैामहानयम ।्
तथा सित महादवे एव सव न चापरम ॥् ४०॥
यने केनािप पणे याित न भाित च ।
तने तनेवै पणे िशव एवावभासते ॥ ४१॥
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यथाभातने पणे िशव एविेत या मितः ।
सा िशवा परमा सिंवापरा न िह सशंयः ॥ ४२॥
अहिमित िशवसिचनः

ुरित सदा पथृगि नवै वु ।
इदिमित वपषुा च तने बनं

न िह मनजु िवमोचनं च िकित ॥् ४३॥
िशव इित सकलं यदा िवभासते

न च मरणं जननं तदाऽि िकित ।्
इित दये वचनं मदीयमते-

ििशतमितः सततं िनधाय ितते ॥् ४४॥
परमिशवः परमेरः ूसो

यिद िवमला परमानभुिूतरषेा ।
न िह सकलिैव मलैपायवृ-ै

न  च हिरणा न मया न चापरणे ॥ ४५॥
परमिशवः परमेरः तो

यिद कुत े मनजु वदेनं िह तत ।्
परमपदं िवमलं ूयाित म

यिद कुत े न िशवः ूयाित बम ॥् ४६॥
िदनकरिकरणिैह शाव रं तमो

िनिबडतरं झिटित ूणाशमिेत ।
घनतरभवकारणारं तमः

िशविदनकृभया न चापरणे ॥ ४७॥
हिररहमपरे सरुासरुााः

परमिशवूभया ितरृता ।
रिविकरणरैिखलाहािन यत ्

परमिशवः त एव बोधकारी ॥ ४८॥
िशवचरणरणने पजूया च

कतमसः पिरमुते िह जःु ।
न िह मरणूभवूणाशहतेःु
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िशवचरणरणातऽेि िकित ॥् ४९॥
परमिशवः ख नः समहतेःु

परमिशवः ख नः सममतेत ।्
परमिशवः ख नः पभतूः

परमिशवः ख नः ूमाणभतूः ॥ ५०॥
परमिशवः सकलागमािदिनः

परमिशवः परमानभुिूतगः ।
परमिशवः परमानभुिूतपः

परमिशवः परमानभुिूतद ॥ ५१॥
परमिशवसमिेुऽहं हिरः सव दवेा

मनजुपशमुगृााः शीकरा एव सम ।्
िवमलमितिभरवें वदेवदेािन-ै

दयकुहरिनं विेदत ुं शते िह ॥ ५२॥
मायाबलेनवै हिरं िशवने

समानमाः पुषाधमा ।
मोहने केिचम सामा-

मा या त ु शवैी ख रयेम ॥् ५३॥
खोतो यिद चडभानसुशुो हिरः शनुा

िकाको यिद चनने सशुोऽहमीशने च ।
अानं यिद वदेनने सशं दवेने तुा जनाः

िकं वे सरुपुवा अहमहो मोह िेतम ॥् ५४॥
अतः िशवनेवै सममते-

वनने न चापरणे ।
िशवभावने िशवः समं

िशवूभावने जगििचऽम ॥् ५५॥
तकलमयं सदा

पँयित  पिरमोिहतः पमुान ।्
किशघटकुपतः

कमवे ख त वदेनम ॥् ५६॥
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इदं जगिदित तः सकलजोः ूतीितढा
परं जगिदित ुरमलबोधभावने च ।

इदं िह पिरवदेन ं िवमलिच प ुसंः सदा
भवं तरित मानवः परमबोधने चतैने िह ॥ ५७॥

छोगौिुतमके िविनिहतं िवानमतेया
जनूामिवविेकनामिततरामानिवये ।

कायादमरािधपा अितशभुॄामतृावाय े
दवेानामिधपािधप वचनां महशे च ॥ ५८॥

इित ॄगीतासपूिनषु दहरोपासनिववरणं
नाम षोऽायः ॥ ६॥

॥ अथ समोऽायः ॥
॥ वुपिवचारः ॥

ॄोवाच ।
अि तं परं साादरं रवनुाम ।्
अिधानमनौपमवानसगोचरम ॥् १॥
तििुविदत े सव िवातं ािददं सरुाः ।
तदाकाव नावे िह िभदा तः ॥ २॥
े िवे विेदते िह परा चवैापरािप च ।
तऽापरा त ु िवषैा ऋवदेो यजरुवे च ॥ ३॥
सामवदेथाऽथव वदेः िशा सरुष भाः ।
को ाकरणं चवै िनं छ एव च ।
ोितषं च तथाऽनािवषया अिप बुयः ॥ ४॥
अथषैा परिवा सा यया तरमरम ।्
गते सुढं ूाःै सााोः ूसािदिभः ॥ ५॥
यदिेँयममामगोऽं पविज तम ।्
अचःु ौोऽमथ तदपािणपदं सदा ॥ ६॥
िनं िवभ ुं सव गतं ससुूं च तदयम ।्
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यूतयोिन ं धीमः पिरपँयि चाना ॥ ७॥
यथोण नािभः सजृत े गृत े च सरुष भाः ।
यथा पृामोषधयः सवि यथा सतः ॥ ८॥
पुषाेशलोमािन तथा चवैारारुाः ।
िवं सवतीहवै तव पनोपमम ॥् ९॥
तपसा चीयते ॄ तदमिभजायते ।
अााणो मनः सं लोकाः कम स ु चामतृम ॥् १०॥
यः सवः सव िवो य ानमयं तपः ॥ ११॥
तादतेरुा ॄ नामपापवू कम ।्
जायत े सवूपोपममवे तत ॥् १२॥
तदतेदरं सं तिाय िवमुते ।
कम णा नाि तािः ससंार िवनाशनम ।्
वा ते े सरुा या अढा न सशंयः ॥ १३॥
एिभरवे परं ौये इित जानि ये जनाः ।
त े मढूा अिनशं मृ ुं जरां चवैािपयि िह ॥ १४॥
कमिनाः यं धीरा मा ः पिडतमािननः ॥ १५॥
मढूा एव न िवासंषेां नाि परा गितः ।
अनेवै यथा चाा नीयमानाः सदुाणे ॥ १६॥
अकूप े पतवे तथा कम रता जनाः ।
कम िना यं सव कृताथा  इित मोिहताः ॥ १७॥
अिभमि ते कम य े वँयं पति िह ।
िवना नाि परं ान ं तषेां कैवमुमम ॥् १८॥
इापतू ममाना विरिमित य े जनाः ।
त े मढूाः परमं ौयेो नवै याि न सशंयः ॥ १९॥
अनकेजसिंसः ौौतात परायणः ।
अिनिमित िवाय जगरैायमायुात ॥् २०॥
ानादवे िह ससंारिवनाशो नवै कम णा ।
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इित ाा िशवानिसथ पनुरािकाः ॥ २१॥
ौोिऽयं ॄिनं च गंु गिेयणे च ।
गुै परां िवां दा सरुपुवाः ॥ २२॥
िवुिला यथा चाःे सदुीाभवि च ।
अिपयि तथा भावा अरे िशवसके ॥ २३॥
िदो मतू ः पुषः सबाारो जः ।
अूाणो मनाः श ुॅ ो मायाया जीवतः परः ॥ २४॥
एताायते ूाणो मनः सवियािण च ।
खं वायुितराप भिूमिव  धािरणी ॥ २५॥
अिमू धा  चषुी चसयू

िदशः ौोऽ े वािववतृा वदेाः ।
वायःु ूाणो दयं िवम

पां भिूमः शरोऽयं िह सः ॥ २६॥
तादिः सिमधो य सयू ः

सोमािृौषधयः पिृथाम ।्
पमुान र्तेः िसित योिषतायां

बीः ूजा बधा ससतूाः ॥ २७॥
ताचः साम यजूिंष दीा

या सव बतवो दिणा ।
सवंरो यजमान लोकः

सोमो यऽ पवते यऽ सयू ः ॥ २८॥
तावेा बधा ससतूाः

साा मा ः पशवः पिण ।
ूाणापानौ ोीिहयवौ तप

ौा सं ॄचय िविध ॥ २९॥
तााणा अिच षः स होमाः

सरुौेाः सिमधः स चवै ।
लोकाः सव चोवाशु पवू

यथा ततुं तथाऽिप ॥ ३०॥
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अतः समिुा िगरय न-

था सवा  ओषधयो रसा ।
सवाा सवसाी पराा

िनानोऽयं परुाणः सपुणू ः ॥ ३१॥
इदं सकलमािकाः पुष एव नवैापरं

न िकिदपरं ततः सकलमि सं िह तत ।्
इदं िह मम वदेन ं मिुनगण शोहर-े

न  किदिप सशंयः ौिुतमत युः ख ॥ ३२॥
अहो िवषयमायया मरणपवू ःखोदधौ

पति मनजुा अमी परिशव िवां िवना ।
तरि जननाण वं परिशव िवाबला-

िददं त ु िशववदेन ं िशवपद दवेाबलात ॥् ३३॥
गहुायां िनिहतं साादरं वदे चेरः ।
िछाऽिवामहामिं िशवं गेनातनम ॥् ३४॥
तदतेदरं ॄ स ूाण वानः ।
तदतेदमतृं सं तें मनीिषिभः ॥ ३५॥
धनुारं शरो ाा ॄ तमुते ।
अूमने वें शरवयो भवते ॥् ३६॥
लं सव गतं चवै शरोऽयं सव तोमखुः ।
वेा सव गतवै िवं लं न सशंयः ॥ ३७॥
आानमरिणं कृा ूणवं चोरारिणम ।्
ानिनम थनाासावे पँयिेगढूवत ॥् ३८॥
ौरिरं भिूम मनः ूाणः सरुोमाः ।
यिोतं तमवेकंै िवााः समािहतः ॥ ३९॥
ॄकैिवषयां वाचं वदेततमािकाः ।
अा वाचजदेषे सतेरुवेामतृ च ॥ ४०॥
यः सवः सव िवो यषै मिहमा भिुव ।
िदे ॄपरुे ोि िशवः सााितितः ॥ ४१॥
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मनोमयः ूाणशरीरनतेा
ूितितः सव दजुाः ।

तिानने पिरमुि धीरा
याित चानवपःु भावात ॥् ४२॥

िभते दयमििँछे सव सशंयाः ।
ीये चा कमा िण तिे परावरे ॥ ४३॥
िहरमये परे कोशे िवरजं ॄ िनलम ।्
तॅं ोितषां ोितदािवदो िवः ॥ ४४॥
न तऽ सयू  तारका िवतुोऽनलः ।
िवभाि शरे साायान े िचदाके ॥ ४५॥
तमवे सकलं भामनभुाित भावतः ।
त भासा सव िमदं िवभाित तत एव िह ॥ ४६॥
न तऽ चाकवपःु ूकाशते

न वाि वाताः सकला दवेताः ।
स एष दवेः कृतभतूभावनः

यं िवशुो िवरजः ूकाशते ॥ ४७॥
ॄवैदेममतृं तरुा-

ानं परमं चवै पात ।्
ॄानं परमं दिणे च

ॄानं परमं चोरे च ॥ ४८॥
ौ सपुण शरीरऽेिन ्

जीवशेाौ सह ितौ ।
तयोजवः फलं भेु

कम णो न महेरः ॥ ४९॥
केवलं सािपणे िवना भोगं महेरः ।
ूकाशते यदेः कितो मायया तयोः ॥ ५०॥
यथाकाशो घटाकाशमहाकाशमभदेतः ।
कितः परिचीवः िशवपणे कितः ॥ ५१॥
ततििवः साािीव ततः सदा ।
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िचिदाकारतोऽिभा न िभ िचहािनतः ॥ ५२॥
िचति िचदाकारािते जडपतः ।
िभते चेडे भदेिदकेा सव दा ख ॥ ५३॥
तकत ूमाणा िचदकेे विते ।
अिप पापवतां प ुसंां िवपरीता मितभ वते ॥् ५४॥
ौौतात समाचारिैव शु महानः ।
ूसादादवे ि िचदकेे मितभ वते ॥् ५५॥
िचदकेपिराना शोचित न मुित ।
अतैं परमानं िशवं याित त ु केवलम ॥् ५६॥
िशवान े शरीरऽेिितोऽिप ामायया ।
ःखािदसागरे मो मुमान शोचित ॥ ५७॥
ादतया भातमीशं नेवै सिेवतम ।्
अिधान ं सम जगतः सिचनम ॥् ५८॥
अहमीित िनि वीतशोको भवयम ।्
अ िचाऽप  सव सािणः ॥ ५९॥
मिहमान ं यदा वदे परमातैलणम ।्
तदवै िवया सााीतशोको भवयम ॥् ६०॥
ॄयोिन ं सदा पणू वण महेरम ।्
अपँयवे पँयं कतृ ने ूकािशतम ॥् ६१॥
अनकेकोिटिभः करैिज तःै पुयकमिभः ।
तकत ूमाणा ूसादारमेरात ॥् ६२॥
पँयित ौया चािप यदा िवारुष भाः ।
पुयपाप े िवधयूायमसः सवहतेिुभः ॥ ६३॥
सवा कारतया सां परमातैलणम ।्
उपिैत नाऽ सहेः कत  मनीिषिभः ॥ ६४॥
िचाऽं िह सदा पमभुयोः िशवजीवयोः ।
तथा सित कथं सां िचाऽे भदेविज त े ॥ ६५॥
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उपािधयुप े त ु तयोः सां भवेिद ।
तदाऽिप नवै सां ाीव परमानः ॥ ६६॥
महाकाशसमं त ु घटाकाश सवथा ।
यथा नाि तथा सां न जीव िशवने त ु ॥ ६७॥
अु वा सामीशने जीवा तदाऽिप त ु ।
कम णा िवया वा तां िसित नाथा ॥ ६८॥
कमणा चिेनाशः ामसां िह नरम ।्
िवयवै त ु चेां परुादवे चाि िह ॥ ६९॥
परुादवे िस बोधकं ख वदेनम ।्
अभतूाथ  चोिं न करोित कदाचन ॥ ७०॥
तऽवैं सित सां त ु तयोः सवा नवै त ु ।
परुादवे चावे तदाऽिप िशवजीवयोः ॥ ७१॥
परुादवे कैवं लणकैतोऽि च ।
तथा सित िशवो िभो िवयाऽिभवितः ॥ ७२॥
िवया तिनाशने सां याित नाथा ।
अतः सां तयोः साादैमवे न चतेरत ॥् ७३॥
एवं जीवः कं पं िशवं पँयित चेढम ।्
ावे रितं बीडाम कुते सदा ॥ ७४॥
बिहेा च मवे िशवे ससखुाके ।
इित जानाित सव त ु ानवै िह भासते ॥ ७५॥
ानवै यं सव यदा पँयित िनभ यः ।
तदा मुो न मु ब िह िवमुता ॥ ७६॥
एवं पा परा िवा सने तपसाऽिप च ।
ॄचया िदिभध मला वदेोवना ॥ ७७॥
शरीरऽेः योितःपं कमैरम ।्
ीणदोषाः ूपँयि नतेरे माययाऽऽवतृाः ॥ ७८॥
एवं पपिरान ं याि परयोिगनः ।
कुऽिचमनं नाि त सणू िपणः ॥ ७९॥
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आकाशमकंे सणू कुऽिचवै गित ।
तािवभुः कुऽिचवै गित ॥ ८०॥
न चषुा गृत े नािप वाचा

नादैवैपसा कम णा वा ।
ानूसादने िवशुसः

स िनलं पँयित पमशैम ॥् ८१॥
ानने परमशे सामिूत धर च ।
िनलपिरान ं जायत े नाहतेनुा ॥ ८२॥
एष आा ससुूोऽिप विेदतोऽया िधया ।
पधा सििवोऽसयु िवा ौय े सरुाः ॥ ८३॥
सिंवभाित िचने यं यं लोकं िवशुधीः ।
सदा कामयते यां तयिखलं ततः ॥ ८४॥
तादािवदं साादीरं भवतारकम ।्
अच यूेितकामु शरीरणे चाथ तः ॥ ८५॥
नायमाा ूवचनने लो

न मधेया न बना ौतुने ।
यमवेषै वणृतु े तने ल-

षै आा िववणृतु े तन ुं ाम ॥् ८६॥
नायमाा बलहीनने लः

ूमादतपसो नािलात ।्
एतयै ं यः करोवे धीमा-ं

ााऽयं िवशते ॄ धाम ॥ ८७॥
सानैमषृयो ानतृाः

कृताानो वीतशोकाः ूशााः ।
त े सव गं सव शः ूा धीरा

युाानः सवमवेािवशि ॥ ८८॥
वदेािवानसिुनिताथा ः

सासयोगातयः शुसाः ।
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त े ॄलोके त ु पराकाले
परामतृािरमुि सव ॥ ८९॥

गताः कलाः पदश ूिता
दवेा सव ूितदवेता ।

कमा िण िवानमय आा
परऽेये सव  एकीभवि ॥ ९०॥

यथा नः मानाः समिेु
अं याि नामप े िवहाय ।

तथा िवाामपािमुः
परारं पुषं ॄ याित ॥ ९१॥

स यो ह व ै तरमं ॄ वदे सरुष भाः ।
ॄवै भवित ानााि सशंयकारणम ॥् ९२॥
सिुनितं परं ॄ वदे चेानभुिूततः ।
कुले भवित नाॄिव सरुपुवाः ॥ ९३॥
शोकं तरित पाानं गहुामििव नँयित ।
अमतृो भवित ूाः समवे मयोिदतम ॥् ९४॥
सवमुमितशोभनं मया

शोकमोहपटल भदेकम ।्
आशु ससखुबोधवदुं

वदेमानिनरत भासते ॥ ९५॥
इित ॄगीतासपूिनषु वुपिवचारो
नाम समोऽायः ॥ ७॥

॥ अथ अमोऽाः ॥
॥ कैवोपिनषिवरणे तवदेनिविधः ॥

ॄोवाच -

अि तं परं साािविािदसिंतम ।्
तदवँयं महायासािेदतं मनीिषिभः ॥ १॥
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तिा यितिभः सेा िनगढूातीव शोभना ।
अिचरावपापी परॄूदा नणृाम ॥् २॥
ौया परया (च महा) भा ानने च सरुोमाः ।
योगने च परा िवा ला सा नवै कम णा ।
न ूजािभन  चाथन ागनेषैां सरुष भाः ॥ ३॥
ये वदेामहावाौवणोिवया ।
सिुनिताथा  यतयो िवशुदया भशृम ॥् ४॥
ॄँये शरीरऽेिकाले पर त ु ।
अाना ते सव मुि िह परामतृात ॥् ५॥
अतो िवाऽऽििसथ ममुुमु ितममः ॥ ६॥
िविवं दशेमािौ सखुासीनो महाशिुचः ।
सममीविशरःकायः िसतभावगिुठतः ॥ ७॥
इियािण समािन िन सरुपुवाः ।
ूण गंु भा िविच दयाजुम ॥् ८॥
िवशुं िवरजं त मे िवशदमीरम ।्
अनं शुममिचं सवजिुभः ॥ ९॥
िशवं ूशाममतृं वदेयोिन ं सरुष भाः ।
आिदमािनम ुमकंे साािभ ुं तथा ॥ १०॥
अपं सिदानमतुं परमेरं ।
उमासहायमोमथ ूभ ुं साािलोचनम ।्
नीलकठं ूशा(भा)(ं)ं ायिेमतितः ॥ ११॥
एवं ानपरः साािुनॄ ािवया ॥ १२॥
भतूयोिन ं सम सािणं तमसः परम ।्
गवे न सहेः समंु मया सरुाः ॥ १३॥
योऽयं ये िवयेः िशवः ससंारमोचकः ।
स ॄा स िशवः सेः सोऽरः परमः राट ्॥ १४॥
स एव िवःु स ूाणः स कालोऽिः स चमाः ।
स एव सव यूतं य भं समासतः ॥ १५॥
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स एव िवािवा च न ततोऽ ु िकन ।
ाा तं मृमुिेत नाः पा िवमुय े ॥ १६॥
सवभतूमाानं सव भतूािन चािन ।
सँय परमं याित नाने हतेनुा ॥ १७॥
आानमरिणं कृा ूणवं चोरारिणम ।्
ानिनम थनादवे पा(शा)पाहित पिडतः ॥ १८॥
स एव भगवानीशो माययवैाभतूया ।
मुमान इव िा ातबलेन त ु ॥ १९॥
शरीरिमदमााय करोित सकलं पनुः ।
जामंिमदं धाम ूक ीयमायया ॥ २०॥
राजपऽुािदविीडया केवलं हरः ।
अपानािदिभः ीिभिृमिेत सरुष भाः ॥ २१॥
काले तथा शजुवने ूकािशतः ।
सखुःखािदकाोगाेु नेवै िनिम तान ॥् २२॥
सषुिुकाले सकले िवलीन े तमसाऽऽवतृः ।
पमहानं भेु िव(ँय)िवविज तः ॥ २३॥
पनुः पवू िबयायोगाीवने ूकािशतः ।
जामंिमदं धाम याित मथािप वा ॥ २४॥
परुऽयिमदं प ुसंो भोगायवै िविनिम तम ।्
भोगा सदा बीडा न ःखाय कदाचन ॥ २५॥
िवािधको महानः तो िनपिवः ।
असः सवदोषै कथं ःखी भवेरः ॥ २६॥
स न जीवः िशवादो यो भेु कम णां फलम ।्
भदेाभावाितें न कम फलमहित ॥ २७॥
अतः सवजगाी िचिूपः परमेरः ।
अितीयो महानः बीडया भोगमहित ॥ २८॥
धामऽयिमदं शोन  ःखाय कदाचन ।
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बीडारामतया भाित न चोाह महेरः ॥ २९॥
इदं धामऽयं शोिव भदेने न िवते ।
शरुवे तथा भाित न रमेरात ॥् ३०॥
जामसषुुाावापणे भाित यः ।
स िवतजैसूासमााः बमशो भवते ॥् ३१॥
िवो िह लूभिुं तजैसः ूिविवभकु ् ।
ूाानभुाी केवलः सखुलणः ॥ ३२॥
िऽष ु धामस ु योयं भोा य ूकीित तः ।
उभयं ॄ यो वदे स भुानो न िलते ॥ ३३॥
अमधेसहॐािण ॄहाशतािन च ।
कुव िप न िलते यकें ूपँयित ॥ ३४॥
जीवप इव िा यः बीडित परुऽय े ।
स न जीवः सदा शःु समवे न सशंयः ॥ ३५॥
ततु जातं सकलं िविचऽं सवरुाः ।
स सोऽससािाािािखुं तथा ॥ ३६॥
ूमेादादतैो भदेाभावारुष भाः ।
तिवै लयं याित परुऽयिमदं ततः ॥ ३७॥
न जीवो जीववाित साावै केवलम ।्
अानाीवपणे भासते न भावतः ॥ ३८॥
ॄणो जायते ूाणो मनः सवियािण च ।
खं वायुितराप भिूमिव  धािरणी ॥ ३९॥
यरं ॄ सवा ा िवायतनं महत ।्
सूाूतमं िनं तशंाथ  एव िह ॥ ४०॥
यशं लाथ ः स ताथ  एव िह ।
तशंौ तःिसे िचाऽे पय वतः ॥ ४१॥
यः पदयलाथ िदेः ूकितः ।
मायािवाकोपािधभदेनेवै न वतुः ॥ ४२॥
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तःिसकैताान ं दु ौिुतरादरात ।्
भाविसमकें बोधयिधकािरणः ॥ ४३॥
जामसषुुािदूपने भाित यत ।्
ताहिमित ाा सवबःै ूमुते ॥ ४४॥
यु ॄ िवजानाित ाना सुढं नरः ।
त ानभुववें भावादनवुत त े ॥ ४५॥
िऽष ु धामस ु योयं भोा भोग यथा ।
तेो िवलणः साी िचाऽोऽहं सदािशवः ॥ ४६॥
मवे सकलं जातं मिय सव ूितितम ।्
मिय सव लयं याित तायमहम ॥् ४७॥
अणोरणीयानहमवे त-

हानहं िवमहं िवशुः ।
परुातनोऽहं पुषोऽहमीशो

िहरमयोऽहं िशवपमि ॥ ४८॥
अपािणपादोऽहमिचशिः

पँयाचु श ृणोकणः ।
अहं िवजानािम िविवपो

न चाि वेा मम िचदाऽहम ॥् ४९॥
वदेरैनकैेरहमवे वेो

वदेाकृदेिवदवे चाहम ।्
न पुयपाप े मम नाि नाशो

न ज दहेिेयबुय ॥ ५०॥
न भिूमरापो मम नवै वि-

न  चािनलो मऽेि न चारं च ।
सदाऽहमवेाहिमित ुरािम

भावतदेिमित ुरािम ॥ ५१॥
अभातपणे तथवै सव दा

िवभातपणे च भानपतः ।
अभानपणे च सवपतः
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ुरािम दवेोऽहमतः परुातनः ॥ ५२॥
एवं िविदा परमापं

गहुाशयं िनलमितीयम ।्
समभानं सदसिहीन ं

ूयाित शुं परमापम ॥् ५३॥
अत वदेावचोिभरसा

ममुुिुभिन मशषेनायकः ।
गुपदशेने च तकतथा

िविचनीय िवशषेतः िशवः ॥ ५४॥
कैवोपिनषरा परकृपायुा यमै ुदा

ूोवाच ूिततौजसरैिप हिरॄािदिभातम ।्
हे दवेा अहमुवानितशभुॄापरोाय त-

वषामिधकािरणां मतिमदं िवाितभा सह ॥ ५५॥
इित ॄगीतासपूिनषु कैवोपिनषिवरणे
तवदेनिविधना मामोऽायः ॥ ८॥

॥ अथ नवमो।ायः ॥
॥ बहृादारयकोपिनषाानम ॥्

ॄोवाच ।
ूमपूः िशवः साारानलणः ।
परूमेादने ूतीतारुष भाः ।
परूमेादानः सरुा आन एव िह ॥ १॥
िूयो भवित भाया याः पितः सोऽयं सरुष भाः ॥ २॥
पितन  पःु कामाय िूयो भवित सवथा ।
िकं ानु कामाय ततः िूयतमः यम ॥् ३॥
जायाया ु न कामाय न िह जाया िूया मता ।
िकं ानु कामाय ततः िूयतमः यम ॥् ४॥
पऽुाणां त ु न कामाय िूयाः पऽुा भवि च ।
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िकं ानु कामाय ततः िूयतमः यम ॥् ५॥
ॄणवे कामाय न ॄ भवित िूयम ।्
िकं ानु कामाय ततः िूयतमः यम ॥् ६॥
ऽवै त ु कामाय न ऽं भवित िूयम ।्
िकं ानु कामाय ततः िूयतमः यम ॥् ७॥
िववै त ु कामाय न िवं भवित िूयम ।्
िकं ानु कामाय ततः िूयतमः यम ॥् ८॥
लोकानामवे कामाय न भवि िूया ते ।
िकं ानु कामाय ततः िूयतमः यम ॥् ९॥
दवेानामिप कामाय िूया दवेा भवि न ।
िकं ानु कामाय ततः िूयतमः यम ॥् १०॥
वदेानामवे कामाय िूया वदेा भवि न ।
िकं ानु कामाय ततः िूयतमः यम ॥् ११॥
भतूािप च भतूानां कामाय न भवि च ।
िकं ानु कामाय ततः िूयतमः यम ॥् १२॥
सववै त ु कामाय न सव भवित िूयम ।्
िकं ानु कामाय ततः िूयतमः यम ॥् १३॥
अतः िूयतमो ाा सखुवखुलणः ।
सखुािभलािषिभः सोऽयं ा कमा िण सादरम ॥् १४॥
िु सरुा िनं ौोत तथवै च ।
म िविच सव तशनािदिभः ॥ १५॥
ःखराशिेव नाशाय परमातैिववते ॥् १६॥
परमातैिवानासंारः ूिवणँयित ।
तःिसायानः यमवे िवभाित च ॥ १७॥
परादां सरुा ॄ तोऽ वदे यः ।
तथा परादाऽं तं लोका अिप तथवै च ॥ १८॥
दवेा वदेा भतूािन पराः ख तं पशमु ।्
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पारं िकिदिप पँयणँयित ॥ १९॥
ॄऽािदभदेने ूतीता िखला अमी ।
वणा थाऽऽौमाः सव सराः सकला अिप ॥ २०॥
दवेगवपवूा  भतूािन भवुनािन च ।
अि नाीित शाथ तथवैा िकन ॥ २१॥
मायािवातमोमोहूभदेा अिखला अिप ।
सवमावै नवैादबिुिह ससंिृतः ॥ २२॥
िनिव के परे ते िवया बिुिवौमः ।
सा िह ससंारिवििना परा पुषािधका ॥ २३॥
ूतीतमिवशषेणे सकलं ॄ यः पमुान ।्
वदे तं िशरसा िनं ूणयािम जगुम ॥् २४॥
वदेा बमखुा भाि तृय तथवै च ।
परुाणािन समािन बुाहा ागमाराः ॥ २५॥
शवैा वैवावै मा आगमा अिप ।
अपॅशंाः समा केवलं लौिककी मितः ॥ २६॥
तका  िविवधाः सूाः लूा सकला अिप ।
पररिवरोधने ूभाि सकलानाम ॥् २७॥
तषेामवेािवरोध े त ु कालो याित च धीमताम ।्
कथिालसावऽेिवरोधो न िसित ॥ २८॥
अतः सव पिर मनसो मलकारणम ।्
यथाभातने पणे िशवं पँयेिुनलः ॥ २९॥
िबिमकीटपतेः पशवः ूयाऽिधकाः ।
पािदो नराः ूााषे ु केचन कोिवदाः ॥ ३०॥
तथा ते गवा ः िपतरो मितममाः ।
अे च तारतने पिडता उतरोरम ॥् ३१॥
ययूं सोटाः ूााः सवषामिप हे सरुाः ।
युोऽहं महाूाो मः ूाो जनाद नः ॥ ३२॥
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जनाद नादिप ूाः शरो गणुमिूत ष ु ।
ततः ूातमः साािवः साः सनातनः ॥ ३३॥
स एव साावतोऽो नाि कन ।
तािािममां ा ॄ सव िवलोकयते ॥् ३४॥
आयासावदः फलं मिुिरहवै त ु ।
तथाऽिप परमातैं नवै वाि मानवाः ॥ ३५॥
कदािचदिप िच भयं िकि िवते ।
तथाऽिप परमातैं नवै वाि मानवाः ॥ ३६॥
पाितरकेेण नाि मानं िवरोिध च ।
तथाऽिप परमातैं नवै वाि मानवाः ॥ ३७॥
पाितरकेेण तक न िह िवते ।
तथाऽिप परमातैं नवै वाि मानवाः ॥ ३८॥
ौिुतिृतपरुाणािन ूारकेमानः ।
तथाऽिप परमातैं नवै वाि मानवाः ॥ ३९॥
अनमुाहकतक कुते तकवदेनम ।्
तथाऽिप परमातैं नवै वाि मानवाः ॥ ४०॥
िशवागमषे ु चातैं बभाष े परमेरः ।
तथाऽिप परमातैं नवै वाि मानवाः ॥ ४१॥
नारायणोऽिप चातैं बभाष े ागमषे ु च ।
तथाऽिप परमातैं नवै वाि मानवाः ॥ ४२॥
अहं चावोचमतैं मेागमषे ु च ।
तथाऽिप परमातैं नवै वाि मानवाः ॥ ४३॥
अे च योिगनः सव ूारतैमानः ।
तथाऽिप परमातैं नवै वाि मानवाः ॥ ४४॥
िवशुािननां दवेा िनाऽतैगोचरा ।
तथाऽिप परमातैं नवै वाि मानवाः ॥ ४५॥
केिचामामतैं वदि ॅाचतेसः ।
िवशषें तैमािौ न तषेामि वदेनम ॥् ४६॥
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तैमवे िह सव ऽ ूवदि िह केचन ।
न ते मनुाः कीटा पता घटा िह त े ॥ ४७॥
अिवशषेणे सव त ु यः पँयित महेरम ।्
स एव साािानी स िशवः स त ु लभः ॥ ४८॥
जगिदित ूितभा वहारतः

परतरः परमः परमाथ तः ।
इित मितन  भविप किच-

िशधररणने िह िसित ॥ ४९॥
जगिदित ूितभाऽिप च शारी

मितमतािमित मे सिुविनयः ।
इित मितिव मला च शभुावहा

शिशधररणने िह िसित ॥ ५०॥
जगिदित ूितभासमपे च

ौिुतरिप िूयहतेिुमहाह िह ।
न िह जगितभा न च सा ौिुतः

िूयकरः सकल न वतुः ॥ ५१॥
इित मितिव मला नन ु जायत े

यिद जनः िशव एव स ताशः ।
न िह कृितः सकला महानो

यिद कृितः पशरुवे स मानवः ॥ ५२॥
न िह जिनम रणं गमनागमौ

न िह मलं िवमलं न च वदेनम ।्
िशविमदं सकलं िवभासते

ुटतरं परम त ु योिगनः ॥ ५३॥
िवसृ सहेमशषेमािकाः

ूतीतमतेििखलं जडाजडम ।्
गुपदशेने िशवं िवलोकय-े

िलोकनं चािप िशवं िवलोकयते ॥् ५४॥
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िवलोकनं चािप िशवं िवलोकय-

िलोकनं चािप िवसृ केवलम ।्
भावभतूः िचताऽविशते

िचताऽवशषे न त ततः ॥ ५५॥
िना त महानः सरुवरा वंु मया शते

न ूौढने िशवने वा मिुनगणनैा रायणनेािप च ।
वदेनेािप परुातनने परया शा परणेाथ वा

मकूीभावमपुिैत तऽ िवषां िना िह तािवधा ॥ ५६॥
सवमुिमित वः सरुष भाः

केवलेन कणाबलेन च ।
वदे एव सकलाथ बोधकः

शषे एव वचनं च त मे ॥ ५७॥
इित ॄगीतासपूिनषु बहृदारयकोपिनषाान े
नवमोऽायः ॥ ९॥

॥ अथ दशमोऽायः ॥
॥ बहृादारयकााकथनम ॥्

ॄोवाच ।
अि सवा रः साी ूगाा यभः ।
तदवे ॄ सणू मपरोतमं सरुाः ॥ १॥
ूाणापानािदभदे यः साुरणूदः ।
य सििधमाऽणे चेत े सकलं सरुाः ॥ २॥
य सव चेायामसो िनियः यम ।्
स िह सवा रः साादाा नाः सरुष भाः ॥ ३॥
योऽयं सवा रः ाा सोऽहमथ न िवमहः ।
ँयाद दहे िा योऽ स एव सः ॥ ४॥
योऽयं सवा रः ाा सोऽयं न ूाणपवू कः ।
ँयााणपवू  िा योऽ स एव सः ॥ ५॥
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िेा ौतुःे ौोता मतमे ा च यः सरुाः ।
िवातरेिप िवाता स िह सवा रः परः ॥ ६॥
अतोऽदात सकलं न सं त ु िनपणे ।
स एव सव नवैािदित सिपणे ॥ ७॥
यथा पिृथामोतं च ूोतं च सकलं सरुाः ।
तथाऽु सकलं दवेा ओतं ूोतं न सशंयः ॥ ८॥
आप वायौ हे दवेा ओताः ूोताथवै च ।
अिरषे ु वायु लोकेष ु सरुपुवाः ॥ ९॥
अिरा लोका तथा गवकेष ु च ।
लोकेािदलोकेष ु िता गवसिताः ॥ १०॥
चलोकेष ु चािदलोका ओताथवै च ।
चलोका नऽलोकेष ु सरुपुवाः ॥ ११॥
दवेलोकेष ु नऽलोका ओताथवै च ।
दवेलोका हे दवेा इलोकेष ु सिंताः ॥ १२॥
ूाजापषे ु लोकेष ु िता ऐाः सरुष भाः ।
ूाजापाथा लोका ॄलोकेष ु सिंताः ॥ १३॥
िवलुोकेष ु हे दवेा ॄलोकाः ससुिंताः ।
िवलुोकाथा ओता िलोकेष ु हे सरुाः ॥ १४॥
िलोकाः िता लोकेीर सरुष भाः ।
सदािशव लोकेष ु िता शैाः सरुष भाः ॥ १५॥
ओताः ूोता ते लोका ॄसे परे िशवे ।
एवं सव सदा सािपे ूगािन ॥ १६॥
सवा रतमे ूोता ओता अासतः िताः ॥ १७॥
सवा िधानपु ूगाा यभः ।
न कििंितः साी सपः सरुष भाः ॥ १८॥
यिपणे ितं सव िनपणे ।
स एव सकलं नािदित सिपणे ॥ १९॥
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योऽयमाा यं भाित सयाऽिवविज तः ।
स एव साावषामया मी न चापरः ॥ २०॥
पिृथामिप यििृथा अरः सदा ।
यं न वदे सरुाः पृी शरीरं य भरूिप ॥ २१॥
योऽरो यमयतेां भिूमं िनियपतः ।
एष एव िह नः साादया मी परामतृः ॥ २२॥
अु ितपां दवेा अरो यं न ता िवः ।
आपः शरीरं यतैा योऽरो यमयपः ।
एष एव िह नः साादया मी परामतृः ॥ २३॥
एवमे यो नतेा चािर हे सरुाः ॥ २४॥
वायपुवू  सव चतेनाचतेन च ।
एष एव िह नः साादया मी परामतृः ॥ २५॥
अोऽयं सरुा िा ौोतवैायं तथाऽौतुः ।
अमत तथा मा िवाता केवलं सरुाः ॥ २६॥
रिवसोमािपवूष ु िवनेयमािकाः ।
िचसाितया भाित ूकाशने केवलम ॥् २७॥
िचापारनाशे त ु तदभावं सरुष भाः ।
ूकाशने जानाित सषुुौ वदे तामिप ॥ २८॥
आिवभा वितरोभावरिहतु यभः ।
भावाभावाकं सव सदाऽयं वदे केवलः ॥ २९॥
भावाभावाना वें समं सरुपुवाः ।
वेवैायं न चवैािदित सिपणम ॥् ३०॥
एवं तैं िवचारणे ाना वदे यः पमुान ।्
स योगी सव दा तैं पँयिप न पँयित ॥ ३१॥
िुने  नाशोऽि ँयमवे िवनँयित ।
त तैं शेँ यं नाि िाऽि केवलम ॥् ३२॥
एषाऽ परमा सित परमाऽ त ु ।
एषोऽ परमो लोक एति परमं सखुम ॥् ३३॥
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अिहिनयन मुां यथाऽिहः ाना पनुः ।
न पँयित तथा िवा दहेऽेहितभ वते ॥् ३४॥
सवा धारे तःिसे िशवसे त ु िनम ले ।
ूमपू े पराने नहे नानाऽि िकन ॥ ३५॥
मृोः स मृमुाोित इह नानवे पँयित ।
तादमानं ताय चापतः ॥ ३६॥
एकधवै महायासाो िह ममुुिुभः ।
अयमााऽूमये िवरज महावुः ॥ ३७॥
तमवे धीरो िवाय ूां कुवत ॄाणः ।
नानुायाााचो िवलापनं िह तत ॥् ३८॥
स वा एष महानाा जनाशािदविज तः ।
वशी सव  लोक सवशेान एव च ॥ ३९॥
सवािधपितः शुो न भयूााधकुम णा ।
कम णाऽसाधनुा नवै कनीयारुपुवाः ॥ ४०॥
एष सवरः सााूतािधपितरवे च ।
भतूपाल लोकानामसदेाय हे सरुाः ॥ ४१॥
एष सतेिुव धरणमवे ॄाणोमाः ।
वदेानवुचननेािप यने सकलेन च ॥ ४२॥
दानने तपसा दवेाथवैानशनने च ।
वेिुमित यो िवा मिुननतरो जनः ॥ ४३॥
निेत नतेीित िनृो य एष सवसाधकः ।
सोऽयमाा सदाऽमापो न िह गृत े ॥ ४४॥
तथाऽशीय भाव हे दवेा नवै शीय त े ।
असपो भगवावदा न िह सते ॥ ४५॥
एष िनो मिहमा ॄाण

न वध त े कम णा नो कनीयान ।्
तवै ादिवं िविदा
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न िलते कम णा पापकेन ॥ ४६॥
ताानलाभाय िवा-

ाो दाः सवादी भवे ।
कमागी सव वदेािसं

िवाहते ुं सतं पुयेात ॥् ४७॥
िऽपुसमूुलनमािकोमाः

सदाऽऽचरेरवदेन े रतः ।
िशवािदशं च जपिेशषेतः

ूपजूयेिपरुःसरं हरम ॥् ४८॥
साधनःै सकलःै सिहतः सरुा

वदेनने समिमदं जगत ।्
दवेपतयवै त ु िनितं

वदेहतलितिबवत ॥् ४९॥
ननै ं पाा तरित ॄिनं

सव पाप ं तरित ूाकृतं च ।
ननै ं पाा तपित ॄिनं

सव पाप ं तपित ूाकृतं च ॥ ५०॥
इं ॄ ाभतूं िविदा

ौापवू दहेमतें कीयम ।्
अथ सव ऽेजातं समं

दादै दिेशकेाय मः ॥ ५१॥
यातणृिवतथने कणा -

वःखं कुव मतृं सयन ।्
तं िवाितरं मातरं च

तै न िुृेतम जानन ॥् ५२॥
दिेशकवै त ु नामकीत न ं

भवदेन िशव िचनम ।्
दिेशकवै त ु पजून ं तथा

भवदेन िशव पजूनम ॥् ५३॥
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दिेशकवै त ु नामकीत न ं
िशवािदश तु कीत न ं भवते ।्

दिेशकवै त ु बाधनं तथा
भवदेन िशव बाधनम ॥् ५४॥

तािावमतेिहाय
ौायुः संु सिनम ।्

िवाकोशं वदेवदेािनं
गिें सधमा िदयुः ॥ ५५॥

वं सकलं मया परकृपायेुन सीित तं
कत ं सकलं सरुा न िह मनु ेॄ ािन त ु ।

तं सकलं तथा न िह सदा ॄवै सिखुं
सणू सततोिदतं समरसं शयं भासते ॥ ५६॥

इित ॄगीतासपूिनषु बहृदारयकााकथनं नाम
दशमोऽायः ॥ १०॥

॥ अथ एकादशोऽायः ॥
॥ कठवीतेातराायाम ॥्

ॄोवाच ।
अि तं परं साादु श गढूमुमम ।्
अन ुू िवं सव ऽ गहुायां िनिहतं परम ॥् १॥
तििदा महाधीरो हष शोकौ जहाित च ।
धमा िदः परं त ु भतूाा समाः ॥ २॥
यदामनि वदेा तपािंस परमं पदम ।्
ॄचय यिदरि िशव एव सः ॥ ३॥
एतवेारं ॄ एतवेारं परम ।्
एतवेारं ाा यो यिदित त तत ॥् ४॥
एतदालनं ौेमतेदालनं परम ।्
एतदालनं ाा ॄलोके महीयत े ॥ ५॥
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न जायते िॆयते वा िवपि-

ायं कुति बभवू कित ।्
अजो िनः शातोऽयं परुाणो

न हते हमान े शरीरे ॥ ६॥
य एनं विे हारं यनै ं मते हतम ।्
तावभुौ न िवजानीतो नायं हि न हते ॥ ७॥
अणोरणीयाहतो महीया-

नााऽ जोिन िहतो गहुायाम ।्
तमबतःु पँयित वीतशोको

धात ुू सादािहमानम ॥ ८॥
रं ोजित चासीनः शयानो याित सवतः ।
कं सााहादवें मदो ातमुहित ॥ ९॥
अशरीरं शरीरषे ु नवेवितम ।्
महां िवभमुाानं मा धीरो न शोचित ॥ १०॥
नायमाा ूवचनने लो

न मधेया न बना ौतुने ।
यमवेषै वणृतु े तने ल-

षै आा िववणृतु े तनूं ाम ॥् ११॥
नािवरतो िरतााशाो नासमािहतः ।
नाशामानसो वाऽिप ूाननेनैमायुात ॥् १२॥
य ॄ च ऽं च उभे भवत ओदनः ।
क इं वदे दवेो वा मनुोऽ यऽ सः ॥ १३॥
ऋतौ िपबौ सकृुत लोके

गहुां ूिवौ परमे पराध ।
छायातपौ ॄिवदो वदि

शरीरभृरसितौ तौ ॥ १४॥
शरीरभृम फलं भेु योजियता िशवः ।
ूतीिततो िवौ तौ भदेौपािधकयोः ॥ १५॥
आानं रिथनं िवारीरं रथमवे त ु ।
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बिुं त ु सारिथं िवानः ूमहमवे च ॥ १६॥
इियािण हयािािषयानिप गोचरान ।्
आिेयमनोयंु िवाोारमािकाः ॥ १७॥
यिवानवाऽयेुन मनसा सदा ।
तिेयायवँयािन ाा इव सारथःे ॥ १८॥
यु िवानवा येुन मनसा सदा ।
तिेयािण वँयािन सदा इव सारथःे ॥ १९॥
यिवानवा मनः सदाऽशिुचः ।
न स तदमाोित ससंारं चािधगित ॥ २०॥
यु िवानवाः समनः सदा शिुचः ।
स त ु तदमाोित याूयो न जायते ॥ २१॥
िवानसारिथय  ु मनः ूमहवारः ।
सोऽनः पारमाोित तिोः परमं पदम ॥् २२॥
पदं यरमं िवोदवेािखलदिेहनाम ।्
पदं परममतैं स िशवः सािवमहः ॥ २३॥
ििवुू जशेानामषेामिप दिेहनाम ।्
ऋते सां महादवें िकं भवेरमं पदम ॥् २४॥
इियेः परा था  अथ परं मनः ।
मनसु परा बिुब ुरेाा महारः ॥ २५॥
महतः परममाुषः परः ।
पुषा परं िकिा काा सा परा गितः ॥ २६॥
पुषो नाम सणू ः िशवः सािदलणः ।
सामिूत धरो नाो िो िवरुजोऽिप वा ॥ २७॥
एष सवष ु भतूषे ु गढूाा न ूकाशते ।
ँयते या बुा सूया सूदिश िभः ॥ २८॥
येानसी ूाेान आिन ।
महानी िवान ं तेा आिन ॥ २९॥
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अशमशमपमयं
तथाऽरसं िनमगव यत ।्

अनानं महतः परं ीवुं
िनचा तं मृमुखुामुते ॥ ३०॥

पराि खािन तणृहशे-

ाराँयित नापम ।्
किीरः ूगाानमै-

दावृचरुमतृिमन ॥् ३१॥
पराः कामानननुयि बाला

मृोः पाशं तऽेिपयि मोहात ।्
अथ धीरा अमतृं िविदा

ीवुं तं याि कामरैसाः ॥ ३२॥
यने पान र्साााशा मथैनुान ।्
एतनेवै िवजानाित िकमऽ पिरिशते ॥ ३३॥
जामसषुुां परंु यनेानपुँयित ।
महां परमाानं मा धीरो न शोचित ॥ ३४॥
जामदािदऽयं यु िवजानाित िचदाना ।
ततो भदेने नवैाि परुऽयिमदं सदा ॥ ३५॥
चतैमाऽो भगवािव एव यभः ।
परुऽयाना भाित न भाित च महाूभःु ॥ ३६॥
इहामऽु ितं तं सदकंे न ततोऽपरम ।्
मृोः स मृमुाोित योऽं दवें ूपँयित ॥ ३७॥
अिय थकैो भवुन ं ूिवो

पं पं ूितपो बभवू ।
एकथा सवभतूाराा

पं पं ूितपो बिह ॥ ३८॥
वाययु थकैो भवुन ं ूिवो

पं पं ूितपो बभवू ।
एकथा सवभतूाराा
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पं पं ूितपो बिह ॥ ३९॥
सयू यथा सव लोक च-ु

न  िलते चाषुबैा दोषःै ।
एकथा सवभतूाराा

न िलते लोकःखने बाः ॥ ४०॥
एको वशी सव भतूाराा

एकं पं बधा यः करोित ।
तमां यऽेनपुँयि धीरा-

षेां सखुं शातं नतेरषेाम ॥् ४१॥
यनेवै िना सचतेन

यििभाः ूिवभाि मोहात ।्
तमां यऽेनपुँयि धीरा-

षेां शािः शाती नतेरषेाम ॥् ४२॥
तदतेिदित मऽेिनदँ यं परमं सखुम ।्
कथं न ु तिजानीयिम ु भाित िवभाित वा ॥ ४३॥
आिदचानलतारकाा

न भाि यििनशं महाः ।
ूकाशमान ं तमन ुू भाि

ूभानमवै िह नतेरषेाम ॥् ४४॥
ऊमलूवााख एषोऽः सनातनः ।
तदवे शबंु त तदवेामतृमुते ॥ ४५॥
तिँोकाः िौताः सव त नािेत कन ।
एतै तरुौेाः सगवे मयोिदतम ॥् ४६॥
इदं सव जगाािवः कयते ीवुम ।्
महयिमदं वळं िविदा मुते नरः ॥ ४७॥
तप भयादिभ यापित भारः ।
भयािद वायु मृधुा वित पमः ॥ ४८॥
वत मान े शरीरऽेि शो बोमुीरम ।्
नरः सवष ु लोकेष ु शरीिराय कते ॥ ४९॥
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यथाऽऽदश कं पं यथाविम ले नरः ।
तथा पँयित दहेिेाानं ॄ केवलम ॥् ५०॥
जनाशवतां खानां पथृावं परानः ।
तषेां जिवनाशौ च िविदाऽनापतः ॥ ५१॥
पादनापणे िविदतं केवलाना ।
िविदा ानभुूवे स धीरु न शोचित ॥ ५२॥
इियेो मनः ौें मनसः समुमम ।्
सादिप महानाा महतोऽमुमम ॥् ५३॥
अा ु परः सााापकोऽिल एव च ।
यं िविदा नरः साादमतृं िह गित ॥ ५४॥
न सशे ितित पम

न चषुा पँयित किदनेम ।्
दा मनीषा मनसाऽिभृः

साादाा शते विेदत ुं सः ॥ ५५॥
एवं साािदानपं

भावाभावाशषेलोक हतेमु ।्
ौुा युा ॄ जानि मा 

िवायोगादवे मुा भवि ॥ ५६॥
िवावें ॄ यदेिसं

तािचा कािचदवे शिः ।
शा िभं तवयं

सानासबोधकैपम ॥् ५७॥
एकं पं ॄणो जीवपं

भोयं िवं ॄणपम ।्
अिूपं ॄणः सवशां

ूामाऽं शुपं पर ॥ ५८॥
सवा जीवे सव सं े बहृे

तिीवो ॅाते ॄचबे ।

82 sanskritdocuments.org



ॄगीता परुाणाग ता

ॄाानं ूिेरतारं च युा
मा चकंै याित मऽमतृम ॥् ५९॥

ाौ जीवाजीवसौ ूतीा
ौुा युा ानभुूा िभौ ।

माया भोुभगहतेःु पराा
परैिेभिव पो कता  ॥ ६०॥

रं माया चारं जीवपं
राना िभते दवे एकः ।

त ानाोजनातभावा-
ूयाे िवमायािनविृः ॥ ६१॥

ाा दवें सव पाशापहािनः
ीणःै ेशजै मृ ुू हािणः ।

त ानालूमायािवभदे े
िवैय याित कैवपम ॥् ६२॥

एतयें िनमवेासंं
नातः परं विेदतं िह िकित ।्

भोा भोयं ूिेरतारं च मा
सव ूों िऽिवधं ॄमतेत ॥् ६३॥

वये था योिनगत मिूत -
न  ँयते नवै च िलनाशः ।

स भयू एवेनयोिनगृ-

ोभयं व ै ूणवने दहेे ॥ ६४॥
दहेमरिणं कृा ूणवं चोरारिणम ।्
ानिनम थनाासावें पँयिेगढूवत ॥् ६५॥
ितलेष ु तलंै दिधनीव सिप -

रापः ॐोतःरणीष ु चािः ।
एवमााऽऽिन गृतऽेसौ

सनेवैं तपसा योऽनवुिे ॥ ६६॥
सवािपनमाानं ीरे सिप िरवािप तम ।्

brahmagiitaaskanda.pdf 83



ॄगीता परुाणाग ता

आिवातपोमलंू तोपिनषरम ॥् ६७॥
यानािदिभः पुययैगिसिभ िवित ।
योगाायते ान ं ानािुन  कम णा ॥ ६८॥
अाौिमः शाेो वं ॄवदेनम ।्
नाूशााय दातं नापऽुाय कदाचन ॥ ६९॥
अििरािदिभम भै नोूलनं तथा ।
िऽपुसधारणं चािप वदाौमं बधुाः ॥ ७०॥
य दवेे परा भिय था दवे े तथा गरुौ ।
ततै े किथता था ः ूकाशे महानः ॥ ७१॥
ौिुतवचनने मयवै सम

परमकृपाबलतः पिठतं च ।
यिद िविदतं स नरः कमोहं

तरित िशवं िवशित िूयपम ॥् ७२॥
इित ॄगीतासपूिनषु
कठवीतेातराायामकेादशोऽायः ॥ ११॥

॥ अथ ादशोऽायः ।
॥ िशवाहयाौम ॥्

ॄोवाच।
वे सारतरं साावशााथ सहम ।्
ौया सिहता ययूं श ृणतुातीव शोभनम ॥् १॥
अि तावदहंशूयालनं सरुाः ।
सवषां नः परं ान ं स एवाा न सशंयः ॥ २॥
सोऽयं ािवया साािवः सिप वतुः ।
िशवमिवाय ससंारीवावभासते ॥ ३॥
वदेोिदतने मागण पारय बमणे त ु ।
ममुुुं ढं ूा पनुः शाािदसाधनःै ॥ ४॥
सिहतः िशवभा च गरुोः पादौ ूण च ।
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वदेाानां महावाौवणने तथवै च ॥ ५॥
मननने तथा दवेा ानने परमानः ।
ूॄकैताान ं ला याित िशवं परम ॥् ६॥
ूगाानममहंशोपलितम ।्
िशवपणे सँयवे याित पणू ताम ॥् ७॥
िशवपतया भातऽेहंशाथ मनुीराः ।
अिवा िवलयं याित िवया परयवै त ु ॥ ८॥
िवया परयाऽिवािनवृौ ॄ केवलम ।्
िशते ख नाभावो भावो नाथाऽिप च ॥ ९॥
वहारशाऽिवा तिविृ कते ।
ता त ु नािवा तिविृ हे सरुाः ॥ १०॥
ॄपतया ॄ केवलं ूितभासते ।
जगिूपतयाऽतेवै ूितभासते ॥ ११॥
िवािवािदभदेने भावाभावािदभदेतः ।
गुिशािदभदेने ॄवै ूितभासते ॥ १२॥
ॄ सविमित ान ं ॄूाे ु साधनम ।्
जगायिेत िवानमान ं फलतो भवते ॥् १३॥
तथाऽिप परमातैानदें त ु वदेनम ।्
उपकारकमं ता वि च ौिुतः ॥ १४॥
यथा भातपणे सने जगिुतः ।
अीकृ िहतं नणॄां कदािचि सादरम ॥् १५॥
सने जगानं ससंार ूवत कम ।्
असने भान ं त ु ससंार िनवत कम ॥् १६॥
अतः ससंारनाशाय कदािचरमा ौिुतः ।
जगविमदं माया वदिनमला ॥ १७॥
अतीव पिच िचपाकमपे सा ।
सव ॄिेत काणी ौिुतव दित सादरम ॥् १८॥
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ॄवै केवलं शुं िवते तदशन े ।
न च िवा न चािवा जग न चापरम ॥् १९॥
अतः परमिनवा णिन परयोिगनः ।
यथा यथाऽवभासोऽयं िशव एव न चापरम ॥् २०॥
भतूपवूा नसुानाते न च वतुः ।
यथा यथाऽवभासोऽयं िशव इिप वदेनम ॥् २१॥
न िह िनवा णिन िशव परयोिगनः ।
यथा यथिेत यििासते परमाथ तः ॥ २२॥
तथा तथाऽवभासने ने पणे केवलम ।्
ििमतोदिधवोगी यं ितित नाथा ॥ २३॥
परिनवा णिन योिगनः परमां िितम ।्
यं च न िवजानाित न हिरन  महेरः ॥ २४॥
न मया च पिरात ुं शते योिगनः िितः ।
नािप वदेने मानने न च िृतपरुाणकैः ॥ २५॥
अहो िनवा णिन योिगनः परमा िितः ।
याशी परमा िना ताँयवे िह केवलम ॥् २६॥
एवंपा परा िना िशवाि भावतः ।
िशवायाािकाभत ुः ूसादने हररेिप ॥ २७॥
तथा ममािप चाषेां न चोोह महेरः ।
तामपूो महादवेः ख साानातनः ॥ २८॥
ईशी परमा िना गरुोः साािरीणात ।्
कम साे नायासािवे न सशंयः ॥ २९॥
दिेशकं दवेदवेशें िशवं िवािचणः ।
तिदं सव यने ूकुया वदाऽऽदरात ॥् ३०॥
ािनमिप ूाः ूकुया ुणोिदतः ।
गरुोिरं ूकुवा णः परं िनवा णमृित ॥ ३१॥
ाौमं च जाितं च कीित च तथवै च ।
ां लोकिविं बपुऽुािदसमम ॥् ३२॥
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गहृऽेधनादीनां हािन ं ेशं सखुं तथा ।
अनवे गरुोिरं कुया िमतितः ॥ ३३॥
गरुौ ूीत े िशवः साासः ूितभासते ।
गरुोदहे महादवेः साः सििहतः सदा ॥ ३४॥
गरुोरिनं मोहाा न कुया ुत े यिद ।
पते नरके तीो े यावदाभतूसवम ॥् ३५॥
िशवे बुे गुाता गरुौ बुे न कन ।
तािदं गरुोः कुया ायने मनसा िगरा ॥ ३६॥
गुना मानो नाः समवे न सशंयः ।
आलाभारो लाभो नाि नाि न सशंयः ॥ ३७॥
अनापं दहेािद यो ददाित िपता त ु सः ।
न गुः किथतः ूाःै ेशहते ुू दो िह सः ॥ ३८॥
अैय ू दवा िदपदूदाः ।
साव भौमूदािप न गुः ेशदो िह सः ॥ ३९॥
मतािददौिककोपायदथा ।
न गुः किथतः ूाःै ेशहते ुू दो िह सः ॥ ४०॥
सवकलं भातं िनिासपतः ।
सवसाितयाऽऽानं िवभ परचतेनम ॥् ४१॥
यं तिदित वदेाूदीपने कं िनजम ।्
िशवं बोधयषे गुः साा चापरः ॥ ४२॥
ँयपिमदं सव मपूणे िवला च ।
मपू ं ॄ यो वि स गुना परः पमुान ॥् ४३॥
परमातैिवान ं कृपयवै ददाित यः ।
सोऽयं गुगुः साािव एव न सशंयः ॥ ४४॥
ताशं दिेशकं साादेााजुभारम ।्
तोषयेव यने ौयेस े भयूस े नरः ॥ ४५॥
सववदेावाानामथ ः सहपतः ।
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किथत मया दवेा मामाह परमेरः ॥ ४६॥
सवः सव िवाादाकामः कृपाकरः ।
सवदोषिविनम ुः समवेाॄवीम ॥ ४७॥
यथाऽऽह सववदेानामथ सव  ईरः ।
तथवै किथतोऽािभः समवे न सशंयः ॥ ४८॥
ूकाशप तःशु शिूलनः ।
करामलकवव ूं िह न सशंयः ॥ ४९॥
वदेानामथवैाथ य े वदि िवमोिहताः ।
महासाहिसका एव ते नरा न िह सशंयः ॥ ५०॥
माथ ू कारणे िवना य े ूवदि ते ।
अकूप े िनराले पतवे न सशंयः ॥ ५१॥
वदेाथ ः परमातैं नतेररुपुवाः ।
नो चदेऽवै मे मधूा  पितित न सशंयः ॥ ५२॥
अथा वदेवाानामथ  इिभशया ।
अिनिताथ ेधूा  युाकं च पितित ॥ ५३॥
अतः परं न वं िवते सरुपुवाः ।
समवे मया ूों शोः पादौ शृाहम ॥् ५४॥
सतू उवाच ।
एवमुा महातजेा ॄा च सरुपुवान ।्
ूतूं परानं पाव तीपितमीरम ॥् ५५॥
परमातैपं तं भवरोग भषेजम ।्
ृा ना पनुः ुा भा परवशोऽभवत ॥् ५६॥
दवेा दवेदवेशें ृा सां िऽयकम ।्
ूण दडवूमौ िववशा अभवदुा ॥ ५७॥
दवेदवेो महादवेो महाकािणकोमः ।
तऽवैािवरभूेा सह सतपोधनाः ॥ ५८॥
िवु पया साध तऽवै ॄिवमाः ।
आगतो भगवामुशषेसरुनायकम ॥् ५९॥
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पुविृरभवथा परुा
िपवू वचनािन चाभवन ।्

तऽ भिसिहतने िवनुा
पया च पिरपिूजतः िशवः ॥ ६०॥

शरोऽिप शिशशखेरः पर-
यवै सिहतः सनातनः ।

तऽ नृमकरोदितूभःु
पपरवदेनिूयात ॥् ६१॥

सवलोकजननी िशवा परा
पापनाशकरबोधदाियनी ।

ॄवळधरपवू कािनमा-
ानभुिूतसिहतने चषुा ॥ ६२॥

िवलो कायबलेन केवलं
ूबोधयामास सरुोमािनमान ।्

पनुः ूजानाथपरुःसराः सरुाः
ूनृमान ं त ु िशवं िशवामिप ॥ ६३॥

षुवै दशःु ौिुतमको-

िवानपपरलोचनगोचराहम ।्
भा पनुः परमकािणकं महां

पारणे भवपाशहरणे पूम ॥् ६४॥
तुवःु ौिुतवचोिभरादरा-

कभवपाशबनाः ।
इिसिरभवि यः सरुाः

इवोचदशभुापहः िशवः ॥ ६५॥
शारी च शरणागतिूया

बहतेमुलनाशकािरणी ।
मसादबललवदेना

इवोचदभवितिूया ॥ ६६॥
केशवोऽिप सरुपुवाित
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ूाह शरुयमतुः ूभःु ।
सव वदेिशरसामगोचरः

ूीत एव भवतािमित िजाः ॥ ६७॥
दवेोऽिप कायरसािमानसः

सरुानशषेानजपवू काित ।
उवाच गीतामितशोभनािममां

ममानकूुलामिप यः पठेिजः ॥ ६८॥
स याित मामवे िनरबनः

परा िशवा वािच सदवै वत त े ।
िदवाकरणेािप सम तजेसा

िौया मकुुने समः सदा भवते ॥् ६९॥
एषा गीता ॄगीतािभधाना

ौुा युा सव गीतोमा च ।
वदेाकारा वदेिनिैजे-ै

भ ा पाा नवै शिूािदिभ ॥ ७०॥
इवें परमिशवः ूभा नाथः

िशानामशभुहरः परुऽयािरः ।
भानाममलसखुूबोधकारी

तऽवै ुरणसखु े ितरो बभवू ॥ ७१॥
दवैी सा सकलजगििचऽिचऽा

कायादिखलसरुानजं िवलो ।
स ुू ीता परमसखुूबोधपा

तऽवै ुरणसखु े ितरो बभवू ॥ ७२॥
िवलुा साकमाा दवेान ्

ुः  वकुैठमाप ।
ॄा दवेानािवािभयुा-ं

ा िानिनो बभवू ॥ ७३॥
दवेाः सव दडवूिमभाग े

भा साध पयोिन ं ूण ।
ाानः सबोधकैिनाः
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सः ं ं दशेमीयिुजेाः ॥ ७४॥
ईं साागीतं भविः

शुानरैादरणे ौतुवै ।
मः ौाभियु िवूा

िनं दयेा नतेराितशुा ॥ ७५॥
इित परिशवभा ूािवु सतूः

सखुघनिशवतूािपकामवे गीताम ।्
मिुनगणिहतबुाऽऽभा िनवा णपं

परतरमवलो ूया मौनमाप ॥ ७६॥
मनुय गंु परविेदन ं

ूिणप समिहतूदम ।्
दयमहदलितं

परततयवै िवः िरम ॥् ७७॥
इित ौीॄगीतासपूिनषु िशवाहयाौं
नाम दशोऽायः ॥ १२॥

॥ इित ॄगीता समाा ॥
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