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Guhagita

गहुगीता

अथ गहुगीता ूारः ।
अथ ूथमोऽायः
मनोिवकारः
िवूा ऊचःु-
सतूपऽु महाूा कथकोऽिस दयाकर ।
गहुगीतां च नो वंु मवेाहिस चानघ ॥ १.१॥
सतू उवाच-

कुतकुी गहुगीतायाः ौवणे तरो मिुनः ।
कम योगी िहिडं च ूाथ यन ्ू हं ितः ॥ १.२॥
ौाोऽिस िकं वा ौोत ुं म े चािरऽं वि सादरम ।्
वदवें िहिडाागतः पनुरकेदा ॥ १.३॥
मिुनवाच-

सारं ीकुा गहुगीतां दयािनध े ।
िहिड ॄिूह मे वा मवे ख भराट ्॥ १.४॥
िहिड उवाच-

बधा सिेवतः ामी मया िभःु षडाननः ।
ूसादमकरोत ि्दकणापातो मिय ॥ १.५॥
तदाऽहं सभयं भा सिहतः ूणमन ग्रुो ।
िकं या िनहता िभो पवू जा मम चाये ॥ १.६॥
िकमहं रिताि या तारणं वद ।
न मे ां िवना ं महेिनवारकम ॥् १.७॥
ौीिभुवाच-

ूिशोऽिस िहिड ं साात ि्श पाष दः ।
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गहुगीता

ह ते कथियािम तं श ृण ु समािहतः ॥ १.८॥
अभयं ससशंिुः ानयोगविितः ।
दान ं दम य ाायप आजवम ॥् १.९॥
अिहंसा समबोधः ागँशािरपशैनुम ।्
दया भतूेलोिः माद वं ॑ीरचापलम ॥् १.१०॥
तजेः मा धिृतः शौचं अिोहो नाितमािनता ।
भवि सदं दवै अिभजात े िहिडक ॥ १.११॥
दो दपऽिभमान बोधः पामवे च ।
अानं चािभजातषे ु सदं रास बत ॥ १.१२॥
ते पवू जाः शरूमुा अिभजाता रासीम ।्
ूविृं च िनविृं च न जानि िह रासाः ॥ १.१३॥
न शौचं न सदाचारो न सं तषे ु िवते ।
ूभतूा मुकमा णः याय जगतोऽिहताः ॥ १.१४॥
कामोपभोगपरमाः बोधोपाबलािधकाः ।
असमूितं त े जगदारनीरम ॥् १.१५॥
ईरोऽहमहं भोगी कोऽोि सशो मया ।
ये दाािम मोिदे इानिवमोिहताः ॥ १.१६॥
मयवै िनहताः पवू लोकरेया िकल ।
मा शचुः सदं दवै अिभजातोऽनामयः ॥ १.१७॥
पुयपुूभावोऽिस गुणा कुजना ।
मयवै सीिवतोऽिस िनहतोऽिप िहिडक ॥ १.१८॥
आतऽिस िजासरुिस ानी चािस िहिडक ।
मवेािस का िचा सखुी भव िनररम ॥् १.१९॥
िहिड उवाच-

तदा मे सरुोिभ ोः उिदोपदशेतः ।
मिूव कमहाभोगभायवभैवससंतृःे ॥ १.२०॥
आनबाा उििाः साकं ःखाौिुभब त ।
िनिव णोऽहं यं बुो िनेोऽि ततो गरुोः ॥ १.२१॥

2 sanskritdocuments.org



गहुगीता

िभुवाच-

कुता कँमलिमदं िवषमे समपुितम ।्
गतासनूगतासंूं नानशुोचित तिवत ॥् १.२२॥
नवेाहं जात ु नासं न ं नमे े दमजाः ।
न चवै न भिवामः सव वयमतः परम ॥् १.२३॥
दिेहनोऽिन य्था दहेे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा दहेारूािधरऽ न मुित ॥ १.२४॥
अिवनािश त ु तिि यने सव िमदं ततम ।्
िवनाशमया न कित क्त ुमहित ॥ १.२५॥
य एनं विे हारं यनै ं मते हतम ।्
उभौ तौ न िवजानीतो नायं हि न हते ॥ १.२६॥
अेोऽयमदाोऽयं अेोऽशो एव च ।
िनवगतः ाणःु अचलोऽयं सनातनः ॥ १.२७॥
अोऽयं अिचोऽयं अिवकायऽयमुते ।
तादवें िविदनै ं नानशुोिचतमुहिस ॥ १.२८॥
यिददं ँयते सव जगत ्ावरजमम ।्
तत स्षुुािवव ः काे ूिवनँयित ॥ १.२९॥
ऋतमाा परं ॄ सिमािदका बधुःै ।
किता वहाराथ य सा महानः ॥ १.३०॥
यथा कटकशाथ ः पथृावो न कानात ।्
न हमेकटकात त्त ज्गत श्ाथ ता परे ॥ १.३१॥
तनेयेिमजाल बीडागितः ूिवतते ।
िुँ य साः ब इिभधीयते ॥ १.३२॥
ा ँयवशात ब्ो ँयाभावे िवमुते ।
जगमहिमािद सगा ा ँयमुते ॥ १.३३॥
मननेेजलौीः जगती ूिवतते ।
यावदतेत स्वित तावोो न िवते ॥ १.३४॥
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ॄणा तते िवं मनसवै यवुा ।
मनोमयमतो िवं याम पिरँयते ॥ १.३५॥
न बा े नािप दये सिूपं िवते मनः ।
यदथ ूितभान ं तत म्न इिभधीयते ॥ १.३६॥
सनं मनो िवि सऽ िवते ।
यऽ सनं तऽ मनोऽीवगताम ॥् १.३७॥
समनसी िभ े न कदाचन केनिचत ।्
सजात े गिलते पमविशते ॥ १.३८॥
अहं ं जगिदादौ ूशाे ँयसमे ।
ात त्ाशी केवलता ँय े सामपुागत े ॥ १.३९॥
महाूलय सौ सां समपुागत े ।
अशषेँये सगा दौ शामवेाविशते ॥ १.४०॥
मनसा भामानो िह दहेतां याित दहेकः ।
मनोिवलासः ससंार इित मे िनिता मितः ॥ १.४१॥
अःकरणसाविवाया सवः ।
अनकेकोिटॄाडं सव िमिेत िनिन ु ॥ १.४२॥
जीववे सदा मुः कृताथ ॄिवमः ।
उपािधनाशावै स ॄाोित िनभ यम ॥् १.४३॥
तानमं िनग ुणं सिचनम ।्
िविदा ानो पं मा िबभें कदाचन ॥ १.४४॥
सव च खिदं ॄ िनं िचनमतम ।्
कनाऽा मनोनाी िवते निह काचन ॥ १.४५॥
न जायते न िॆयते िकिदऽ जगये ।
न च भाविवकाराणां सा कचन िवते ॥ १.४६॥
नाहं मासं ं न चाीिन दहेादः परोऽहम ।्
इित िनितवानः ीणािवो िवमुते ॥ १.४७॥
मा भवाो भव ं जिह ससंारभावनाम ।्
अनााभावने िकम इव रोदिष ॥ १.४८॥
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कवायं जडो मकूो दहेो मासंमयोऽशिुचः ।
यदथ सखुःखाां अवशः पिरभयूस े ॥ १.४९॥
अािैरवाब जयदेादौ कं मनः ।
मनसो िवजयााा गितरि भवाण व े ॥ १.५०॥
ूीणिचदप  िनगहृीतिेयिषः ।
पि इव हमेे ीये भोगवासनाः ॥ १.५१॥
िववकंे परमािौ बुा समवे च ।
इियारीनलं िछा तीण भव भवाण वात ॥् १.५२॥
यरोिष सने सव िमिेत िनिन ु ।
मवे परमाािस ं ॄािस न सशंयः ॥ १.५३॥
इित किलसारक ौीगहुगीतायां ॄिवायां
अतैशा े िभुिपगहुिहिडसवंादे
मनोिवकारो नाम ूथमोऽायः ॥ १॥

अथ ितीयोऽायः
सवऽ समभावना
ौीिभुवाच-

अराां पिर भावौ भावनामयीम ।्
योऽिस सोऽिस जगिन ल्ीलया िवहरानघ ॥ २.१॥
सवऽाहं अकतित ढभावनयाऽनया ।
परमामतृनाी सा समतवैाविशते ॥ २.२॥
खदेोासिवलासषे ु ाकतृ तयकैया ।
से यं यात े समतवैाविशते ॥ २.३॥
समता सव भतूषे ु यासौ सपरा िितः ।
तां अवितं िचं न भयूो जभावते ॥् २.४॥
अथवा सव कतृ ं अकतृ ं तथवै च ।
सव ा मनः पीा योऽिस सोऽिस िरो भव ॥ २.५॥
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शषेिरसमाधानो यने जिस तज ।
िचनः कलनाकारं ूकाशितिमरािदकम ॥् २.६॥
वासनां वािसतारं च ूाणनपवू कम ।्
समलूमिखलं ा ोमसाः ूशाधीः ॥ २.७॥
दयािर वासनापयोऽिखलाः ।
यिित गतमः स मुः परमेरः ॥ २.८॥
ं िमिखलं ॅां ॅाा िदशो दश ।
युा व ै चरतोऽ ससंारो गोदाकृितः ॥ २.९॥
सबाारे दहेे ध ऊ च िद ु च ।
इत आा ततोऽाा नानामयं जगत ॥् २.१०॥
न तदि न यऽाहं न तदि न तयम ।्
िकमत अ्िभवाािम सव सियं ततम ॥् २.११॥
समं खिदं ॄ परमादेमाततम ।्
अहमत इ्दं चात इ्ित ॅाि जानघ ॥ २.१२॥
ततो ॄघन े िने सवि न किताः ।
न शोकोऽि न मोहोऽि न जराऽि न ज च ॥ २.१३॥
यदीह तदवेाि िवरो भव सवदा ।
यया ूाानभुवतः सवऽानिभवानात ।्
ागादान पिरागी िवरो भव सवदा ॥ २.१४॥
न वणा ौमाचारधमा ः कुते
न पुयं न पापं न धमऽधमः ।
न पूोऽपूः सदाऽऽनभावं
परं ॄ साात ्मवेािस तात ॥
िहिड उवाच-

एवमुा िवसृोऽहं ॄसााृितं ददौ ।
तदािद ॄभावने ितोऽहं गतकषः ॥ २.१६॥
ॄाकाराकािरतावृ िः कितवानहम ।्
सव स ुॄ यमयं जगाित न सशंयः ॥ २.१७॥
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वाचामगोचरं िदं मनोऽतीतं महािुतम ।्
तानभुवं पणूा नं वंु न शते ॥ २.१८॥
तू िा िभणुा सोिधतोऽहं ूण तम ।्
ययों वचने मोहोऽयं िवगतो मम ॥ २.१९॥
तववैानमुहणेाहं सिदानमाऽकः ।
िकं वा वंु न शोिम भगवन त्व सिधौ ॥ २.२०॥
एवं गदया वाचाऽपंृ िभमुयम ।्
कृतािलपटुो भूा नमृ पनुःपनुः ॥ २.२१॥
ान े िभो तवोाऽहं ाा ामवे सतम ।्
जीवुोऽि तादािनयादवे षमखु ॥ २.२२॥
वणा ौमाचारधमा ः िकमथ वदेचोिदताः ।
तबै ाः कीशा लोके मुाः कीिवधा अिप ॥ २.२३॥
ौीिभुवाच-

ह ते कथया तं श ृण ु सनातनम ।्
अिवोपािधनाऽशाूािणनो जगित िताः ॥ २.२४॥
वणा ौमािदधमा  सकृुतं ृतं तथा ।
सािवाऽनकेजवासनािपिहता मता ॥ २.२५॥
नािदरोऽि ताु ॄानने केवलम ।्
बनां जनामे ानवाां ूपते ॥ २.२६॥
सव ॄवैिेत मितः स महाा सुलभः ।
परुाऽपृदगोऽिप ूण िपतरं मम ॥ २.२७॥
वणा ौमािदधमा  ु कथतूा िवभो इित ।
तदहं सहणेवै वि श ृण ु सनातनम ॥् २.२८॥
सहॐशीष भगवान ि्तो नारायणािभधः ।
ीराौ िचयन श्ुं शरं िशवमयम ॥् २.२९॥
कदािचत प्जं िदं तणािदसिभम ।्
त सु दवे नाां जातं महरम ॥् २.३०॥
िहरयगभ भगवान ्ॄ ा िवजगितः ।
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आाय परमां मिूत तिन प्े समुभौ ॥ २.३१॥
िशवाया त पवू वासनासिहताखुात ।्
ॄणा ॄाणीिभः सहजाता िहिडक ॥ २.३२॥
त हात स्ह ीिभः जिरे शराया ।
ीष ु धमण मागणोः भभु वते ॥् २.३४॥
अपरासूमाातः नलुोमः ूकीित तः ।
उमापराातः ूितलोम इित तृः ॥ २.३५॥
वणीष ु अनलुोमने जातादारािलकः ।
वणा स ु ूितलोमने जातो ोा इित तृः ॥ २.३६॥
ॄायां सधवायां यो ॄाणनेवै मोहतः ।
जातयैण कुडोऽसौ िवधवायां त ु गोलकः ॥ २.३७॥
एवमवेानलुोमा ूितलोमा जातयः ।
उावचूपऽेिन ब्ो जाता िह कामतः ॥ २.३८॥
वणा नामाौमाः ूोा मिुनिभ सनातनःै ।
तषेां वणा ौमानां वदेिकरता सदा ॥ २.३९॥
चरुािदिूयाणां च भदेो लोिकपकारकः ।
तणा ौमादीनां भदेो लोिकपकारकः ॥ २.४०॥
षणां रसानां भदेोऽि यथा िजोपकारकः ।
तथा वणा ौमादीनां भदेो लोिकपकारकः ॥ २.४१॥
यथा भािवशषेाणां भदेो भोुः ूयोजकः ।
तथा वणा ौमादीनां भदेो लोकूयोजकः ॥ २.४२॥
यथा तलतादीनां भदेः फलसमिृदः ।
तथा वणा ौमादीनां भदेः फलसमिृदः ॥ २.४३॥
यथा बनां लोहानां भदेः कम समिृदः ।
तथा वणा ौमादीनां भदेः कम समिृदः ॥ २.४४॥
यथा रािदपाषाणभदेो गौरवदायकः ।
तथा वणा ौमादीनां भदेो गौरवदायकः ॥ २.४५॥
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यथा पाकूभदेो िह दहेारोयदो भवते ।्
तथा वणा ौमादीनां भदेो लोक सौदः ॥ २.४६॥
यथा मगृाणां भदेो िह वनोासको भवते ।्
तथा वणा ौमादीनां भदेो लोक रकः ॥ २.४७॥
यथाऽलारभदेो िह लोकाविृसचूकः ।
तथा वणा ौमादीनां भदेो ाविृसचूकः ॥ २.४८॥
यथाऽनकेायधुानां च भदेो युजयूदः ।
तथा वणा ौमादीनां भदेो ानजयूदः ॥ २.४९॥
यथा बनां पुाणां भदेो भोगसमिृदः ।
तथा वणा ौमादीनां भदेो धम समिृदः ॥ २.५०॥
यथा शुािदवणा नां भदेः चःुसखुरः ।
तथा वणा ौमादीनां भदेो जनसखुरः ॥ २.५१॥
ततो वणा ौमाचारे न वरंै पिरकयते ।्
यदा वणा ौमादीनां शाऽवं ात प्ररम ॥् २.५२॥
तदा लोक सहंारः ादैह नाशवत ।्
वणा नामाौमाणां च सरो धम नाशकः ॥ २.५३॥
मोकपाशदोऽिस ं ततां िशयाहम ।्
यदा वणा ौमादीनां यऽ लोपः ूजायते ॥ २.५४॥
तऽ िा ूसं धािम कावनदो भव ।
िहिड ीष ु ास ु जायत े वण सरः ॥ २.५५॥
स कालः किलिरुो लोकधमिवनाशकः ।
अशलूा जनपदाः िशवशलूाः चतुदाः ॥ २.५६॥
ूमदाः केशशिूलो जनकाः पाकशिूलनः ।
दहेशिूलनः सव ूभवि कलौ यगु े ॥ २.५७॥
तात व्णा ौमादीनां रको भव सतम ।्
ावहािरकलोकेऽिन इ्दं काय या श ृण ु ॥ २.५८॥
सवषां कम णा जाितः नाथा ककोिटिभः ।
पादीनां यथा जाितः जनवै च नाथा ॥ २.५९॥
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साऽिप लू दहे भौितक न चानः ।
तथािप दहेऽेहानात आ्ा िवूािदसितः ॥ २.६०॥
पापिरानात द्हेऽेहान आनः ।
अपिरानम चािवावासनाबलात ॥् २.६१॥
यापरोिवान ं अि ौीगवु नमुहात ।्
त नाि िनयों इित मे िनिता मितः ॥ २.६२॥
अि चते ्ॄ िवान ं ियो वा पुष वा ।
वणा ौमसमाचारः त नावे सवदा ॥ २.६३॥
अिवायािवानं य े वणा ौमािदकान ।्
जि मढूााने पतवे न सशंयः ॥ २.६४॥
िहिड िनशंयभावतं
ढं भजां सिुवहारको भव ।
मदिभ सदाऽु िनभ यं
पनु िकं पृिस मां महामत े ॥ २.६५॥
इित किलसारक ौीगहुगीतायां ॄिवायां
अतैशा े िभुिपगहुिहिडसवंादे
सव ऽ समभावनानाम ितीयोऽायः ॥ २॥

अथ ततृीयोऽायः
अानमलूम ्
िहिड उवाच-

ािमन र्हं मे ॄिूह दवेानां दिेहनां िवभो ।
यावनाबलेनवै ूाणी मोमवायुात ॥् ३.१॥
ौीिभुवाच-

रहं त े ूवािम समासने सिवरात ।्
ौया श ृण ु शरैये सव िसिकरं परम ॥् ३.२॥
सवषां कारणं साात प्रतमवितम ।्
गसृासंमदेोऽिमाषौिशके यम ॥् ३.३॥
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पाभौितकदहेऽेिन ि्शविँशवतरोऽहम ।्
िशवः पमखुोऽह ु षमखुत उते ॥ ३.४॥
आवयोरैभावो िह मिुहतेिुह ूािणनाम ।्
िशवपमखुावे ॄाडे पदवेताः ॥ ३.५॥
काय ॄा महीभाग े कायं िवजु लाशये ।
काय िोऽिभाग े च वाशंे चेरः परः ॥ ३.६॥
आकाशाशं े शरीर िताात स्दािशवः ।
शरीर बिहभा ग े िवराडाा ितदा ॥ ३.७॥
अभा ग े राडाा सॆाहे ममे ।
ानिेयषे ु मनिस ौोऽािदष ु च पस ु ॥ ३.८॥
मम षदनावे लौिदवाकवाव राः ।
भिूम कायभतूाः ःु पहो गणेरः ॥ ३.९॥
कमियप पादपायािदष ु बमात ।्
िऽिवबमे वााः कायभतूाः ूजापितः ॥ ३.१०॥
िमऽािप तथा ूाण े सऽूाा सिुतदा ।
चतमु ुखोऽः करणे तदवास ु च बमात ॥् ३.११॥
चमा मनिस ूोो बुौ त ु स बहृितः ।
अहारे च कालािः ििे िशवः ितः ॥ ३.१२॥
भतूूतेिपशाचााः दहेािष ु सिंताः ।
माे िपतगृवा ः रोमस ु िुदवेताः ॥ ३.१३॥
सवा  रासावै िताः ायषु ु सव शः ।
वत े दवेतावा ः दहेऽेिवे सिंताः ॥ ३.१४॥
िऽमिूत नां त ु यो ॄा त घोरािभधा तनःु ।
दिणाििण जनूां शााा च तनुथा ॥ ३.१५॥
वत े वामनऽे े चाभा ग े तयोः पनुः ।
बिहभा ग े सयू चौ वतत े करे तथा ॥ ३.१६॥
िऽमतूनां त ु यो िवःु शाो घोरोऽतो बिहः ।
िऽमतूनां त ु यो िः शाो घोरोऽतो बिहः ॥ ३.१७॥
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िचिः परमा दहेमे कुडिलनी िता ।
मायाशिललाटाम े ते नादिपणी ॥ ३.१८॥
अपराशं े िबमयी त शिः िता यम ।्
जीवाा िबमे त ु सूपः ूकाशते ॥ ३.१९॥
दये लूपणे तयोम े त ु ममः ।
े त ु महालीः िजायां त ु सरती ॥ ३.२०॥
िाणी सह िेण दये वत त े सदा ।
ईरवऽ दहेे सव साी सदािशवः ॥ ३.२१॥
ा सक् नवतां दहेे सकला दवेता अमःू ।
ूगातया भाि दवेतापतोऽिप च ॥ ३.२२॥
वदेमागकिनानां िवशुानां त ु िवमहे ।
दवेतापतो भाि न भाित ूगाना ॥ ३.२३॥
तािकाणां शरीरे त ु वत े न ूकाशकाः ।
शुभावात य्थाजातूािणनां सव दवेताः ॥ ३.२४॥
ितरोभतूतया िनं वत े न पतः ।
अत भोगमोाथ शरीरं दवेतामयम ॥् ३.२५॥
कीयं परकीयं च पजूयते स्िुवशषेतः ।
नावमान ं सदा कुया त म्ोहतो वािप बिुमान ॥् ३.२६॥
यिद कुया त ्ू मादने पतवे भवाण व े ।
वृ मिप मखू च पजूयते द्वेताना ॥ ३.२७॥
दवेतापतः पँयन म्ुत े जबनात ।्
मोहनेािप सदा नवै कुया दिूयभाषणम ॥् ३.२८॥
यिद कुया त ्ू मादने हि तं परदवेता ।
दहेे त ु न तं कुया त अ्शनखािदिभः ॥ ३.२९॥
तथा न लोिहतं कुया त य्िद कुया त प्तधः ।
एषा सनातनी िवा भोगमोूदाियनी ॥ ३.३०॥
मयवै किथता िना सवलोकोपकािरणी ।
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किथताऽभतू े िहिड सव ॄमयं जगत ॥् ३.३१॥
ॄाडऽेिप च िपडाडे सव ऽ ॄभावतः ।
तमवेाहं चािस दवेदवे सखुी भव ॥ ३.३२॥
इित किलसारक ौीगहुगीतायां ॄिवायां
अतैशा े िभुिपगहुिहिडसवंादे
अानमलंू नाम ततृीयोऽायः ॥ ३॥

अथ चतथुऽायः
ानोिः
िहिड उवाच-

सोचो दहेयाऽायां ूािणनां अि षमखु ।
तषे ु ानािथ नां बिुपीणा भविेल ॥ ४.१॥
ततेोः ानसिः दहेयाऽा च लभा ।
ताा सौलं कथं भवित सरुो ॥ ४.२॥
ौीिभुवाच-

ह तात ूवािम ानोे ु कारणम ।्
िवना यने िशवान ं न जायते कथन ॥ ४.३॥
ममुुरुितसुः िसवे गितम म ।
इित िनयबिुु ूितबिनवृय े ॥ ४.४॥
दवेताकला िनं ूाथ येितमुमः ।
अिधकारी भवेऽ जना कमणा िजः ॥ ४.५॥
शो िमऽँशं वणः शो भवत ु चाय मा ।
श इो बहृितः शो िवुबमः ॥ ४.६॥
नमोऽु ॄणे वायो नमोऽु तव शोभनम ।्
मवे सााद ्ॄािस ां विदािम शरम ॥् ४.७॥
ऋतं च सं चाहं ां विदािम समािहतः ।
तामवत ु काणं तारं च शोभनम ॥् ४.८॥
मां भयूोऽवत ु वारं अिप चावत ु शोभनम ।्
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शािः शािः पनुः शािः दोषऽयिनवृय े ॥ ४.९॥
कृवैं ूाथ नां आानाथ मितमान स्दा ।
त िवानसिः बमतो जायत े ीवुम ॥् ४.१०॥
जपिें गरुोला मं यँछसािमित ।
मे गोपायिेत पय म ्ानोे कारणम ॥् ४.११॥
शतारां च गायऽ जपिें िदन े िदन े ।
तपतूोदकेन ानपानािदनाऽिप च ॥ ४.१२॥
ानोिभ ववे िशवभा च सतम ।्
उपायमपरं चािप ॄवीिम श ृण ु सादरम ॥् ४.१३॥
गरुोभ िढा य तो ान ं ूजायत े ।
बनां जनामे गुभिः ूजायते ॥ ४.१४॥
गुभियतु े जौ ानोिन  सशंयः ।
यथाकथित स् भवते ्ॄ ाणो जायत े भिुव ॥ ४.१५॥
ॄाणो गुभु ौिुतानात ्ू मुत े ।
ौिुतूामायबिुिह मो गितते ॥ ४.१६॥
ूारं पुित वपःु इित िनि चतेसा ।
धयै माल यने तू िितरिप यम ॥् ४.१७॥
वदैकेानां भवदे ्ानजनन े कारणं सदा ।
सोचो दहेयाऽायां तशानां भवे ॥ ४.१८॥
अतः सोचहानाय चावहीित मतः ।
आनेाने चोभाां जुया िदन े िदन े ॥ ४.१९॥
तदशः रिें मं वा ौया सह ।
ॄचारी गहृो वा वानू िभकुः ॥ ४.२०॥
िनं आचाय शौुषूां ूकुया त भ्िपवू कम ।्
ूािणनां ताशानां त ु लोकयाऽा भवेयम ॥् ४.२१॥
अनाियो मां य े जनाः पय ुपासत े ।
तषेां िनािभयुानां योगमें वहाहम ॥् ४.२२॥
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अहमवे परं साात अ्हमवे सदािशवः ।
अहमवे जगाी चाहमवे जगुः ॥ ४.२३॥
िनं िले महादवें पजूयते भ्िमारः ।
वदेाौवणं कुया त म्ननं च समािहतः ॥ ४.२४॥
िाायी भविें िााभरणो भवते ।्
भिऽपुसधारी च ानवाां ूपते ॥ ४.२५॥
शोम मैभावो िह मायाऽिवािवनाशकः ।
उसाधनसः ानाद ्भािधगित ॥ ४.२६॥
िशवपं परमं भासनात भ्सितम ।्
तदवे ीयमायोूपे जलसयू वत ॥् ४.२७॥
अन ुू िवं तिूपं भलेशमदुातम ।्
तने लेशने दवेशेः ूितिबने भना ॥ ४.२८॥
तो िबभतूु सदवैोूिलतः िशवः ।
सदवै पजूनीयु ॄिवािदिभः सरुःै ॥ ४.२९॥
सोऽहं चाहं स एवािन ि्वषये मा ु सशंयः ।
आवयोररं नाि तात शाथ योिरव ॥ ४.३०॥
तसादने सवषां दवें न भावतः ।
भावादवे दवें दवेदवे मऽेिप च ॥ ४.३१॥
तं िविदा िवमुे शाा दाा मनुीराः ।
गहृा तथवैाे सधमपरायणाः ॥ ४.३२॥
भससवा ाः िऽपुसाितमकाः ।
िामालाभरणाः ौीषडरजापकाः ॥ ४.३३॥
िनं दवेाचन पराः सियादधिकिषाः ।
एवं ानािथ नां सक ् साधनािन बिन च ॥ ४.३४॥
सि तषेां मुतमानीदान किथतािन व ै ।
ान ं वदेािवान ं ॄाकैगोचरम ॥् ४.३५॥
सादनीयं तानं ानाुते बनात ।्
मातष ु िवासं िहिड कु सतम ॥् ४.३६॥
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सव सौलमवेाहं उपायं वि सादरम ।्
मना भव मो माजी मां नमु ॥ ४.३७॥
अहं ा सवकेो मोियािम मा शचुः ।
एवमवे वचाात स्रुोः कणामतृम ॥् ४.३८॥
दवे े  े गुाता गरुौ  े न कन ।
मवे तऽ ापोऽगकृपोिदतः ॥ ४.३९॥
इित किलसारक ौीगहुगीतायां ॄिवायां
अतैशा े िभुिपगहुिहिडसवंादे
ानोिना म चतथुऽायः ॥ ४॥

अथ पमोऽायः
मायामोहजालम ्
िहिड उवाच-

अहो सविमदं ॄ बो मु कः पनुः ।
सवमाय मवे ात म्नः िँयते ूभो ॥ ५.१॥
सरुो भगवन ्ािमन ि्कमथ जगदीशम ।्
उावचं भाित ॄ मायामलंू च मे वद ॥ ५.२॥
ौीिभुवाच-

मायाऽिवा िवशुा िचत ज्ीव आा च वासना ।
ावहािरकसायां षडाकं अनादयः ॥ ५.३॥
ावहािरकसवं िमवै परमाथ तः ।
ऽकैािलकाबावु सिदानलणम ॥् ५.४॥
ॄकैमवे सं िह तदाा पिरकीित तः ।
पानसुान े ान े सव िवलीयते ॥ ५.५॥
बो मु इित ाा गणुतो नवै वतुः ।
गणुु मायामलूात न् त े मोो न बनम ॥् ५.६॥
वे श ृण ु समासने सव साधनमुमम ।्
ावहािरकलोकानां उाराथ िहिडक ॥ ५.७॥
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अपिेताथ ः सवषां भिुम ुि सवदा ।
मिुना नािवधा ूोा मया वदेानसुारतः ॥ ५.८॥
तऽ सायुपाया मेुः साा ु साधनम ।्
सक् ान ं न कमं न तयो समुयः ॥ ५.९॥
िनिसाऽथवा मिुः सापा योग ितः ।
िनिसा त ु सवषां आपाऽथवाऽपरा ॥ ५.१०॥
आपवै चेिुः िनूाा िह सानः ।
िनूा चाूािः िवॅमः ख दिेहनाम ॥् ५.११॥
िवॅम िनवृा सा ूािेत पिदँयते ।
िवॅम िनविृु िसाननाशनात ॥् ५.१२॥
अान िवनाशु ानादवे न चातः ।
ानादाननाशु ूिसवदिेहनाम ॥् ५.१३॥
अपरा सा परा मिुः आपवै चेतम ।्
तथािप मिुः ूाा वा नाूाा वाऽऽना भवते ॥् ५.१४॥
ूाा चते आ्ना मिुः अूाूािरवे सा ।
अूाूािर सो वैमवे च ॥ ५.१५॥
स स साो वा िनो वा सा एव चते ।्
अिन तु सो भविेो न सवदा ॥ ५.१६॥
साानामिप भावानां अिनं वितम ।्
अभाव न सां ूसंा सवदा ॥ ५.१७॥
सााु धम  नवैाभावाौयो भवते ।्
िनो यिद स सः तिह ससिता ॥ ५.१८॥
मिु िनिसवै ममुुोरानो भवते ।्
तथािप िनूााया मेुः ूािु पवू वत ॥् ५.१९॥
िवाननेवै नाने समंु िचदाकम ।्
अूाूािपाय मेुरैं भवेिद ॥ ५.२०॥
त यंु योरैं न िसित कदाचन ।
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िभयोः भदेनाशे वा मिुभदे ितऽेथवा ॥ ५.२१॥
भदेनाशे तयोरैं घटत े नाऽ सशंयः ।
भदे े सित भवदेैं इित चते त् सतम ॥् ५.२२॥
भदे सिधानैं िवरोधावै िसित ।
न ूाा ाना मिुः इित चते त् सतम ॥् ५.२३॥
अूााया ु मेु नापेा िह साधन े ।
साधन े सित सा मिुः अूावै सदा ख ॥ ५.२४॥
न िनिसा सा मिुः सापवै चेतम ।्
साे सिनं पवू मवेािभभािषतम ॥् ५.२५॥
ूसं त ु िनं सव शो न भिवित ।
अिचिूप सव िवनाशो गते यतः ॥ ५.२६॥
भावे सित साात ि्वनाशतेन त ु ।
ूसं त ु साऽेभावने हतेनुा ॥ ५.२७॥
न िसित िवनाशते त् नवै ससुतम ।्
ूागभावसमाािन दशनात ॥् ५.२८॥
ूागभाव सााभावे सभावतः ।
अिनं यिदते ूसंािप तमम ॥् ५.२९॥
भावानामभावानां साानां च िहिडक ।
असाानां च सवषां अिने ूयोजकम ॥् ५.३०॥
अचतेनमवेों नतेरिभचारतः ।
चतेन त ु िनं ौिुतराह सनातनी ॥ ५.३१॥
ताूकारणे मिुः सायुिपणी ।
ानला िबयामाऽात न् ला न समुयात ॥् ५.३२॥
ानं नामािखलं चदें मिूपणेावभासनम ।्
िबया त ु कारणापेा न ानालिनी सदा ॥ ५.३३॥
अतः िबयाया ानने िवरोधादवे सव दा ।
समुयो न युते कुतने परा गितः ॥ ५.३४॥
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सााा त ु सा मिुः सामीाा च याऽपरा ।
सालोाा च या तासां केवलं कम  साधनम ॥् ५.३५॥
ऐिहकामिुकाकारा मुयः सवदिेहनाम ।्
कम णवै िह िसि न ानने िवरोधतः ॥ ५.३६॥
ानं कम  च वदेोमवे नाोिदतं भवते ।्
अोिदतं त ु मे वहारे िवविेकनाम ॥् ५.३७॥
अपे बिुं िवान ं कम  चिेत िवधीयते ।
तयािप वहारे त े ावहािरकिसिदे ॥ ५.३८॥
वदेिँशवः िशवोऽहं व ै सव ॄमयं जगत ।्
वदेिना न कत ा ािनना यऽकुऽिचत ॥् ५.३९॥
तावऽ नािं न कुया े मितसमः ।
नािादवे सवषां ससंारे पिरवत नम ॥् ५.४०॥
अीवेोपलः परमाा ौतुेयम ।्
लीलामाऽं ूभोज  ससंारपिरवत नम ॥् ५.४१॥
धमा धम पुयपाप े ूािणनां कम बनम ।्
भसाुते ानविः ससंारवासनाम ॥् ५.४२॥
सव वै मनसा यने जिस तज ।
यमवे यं साात ि्कं वमतः परम ॥् ५.४३॥
इित किलसारक ौीगहुगीतायां ॄिवायां
अतैशा े िभुिपगहुिहिडसवंादे
मायामोहजालं नाम पमोऽायः ॥ ५॥

अथ षोऽायः
जीवॄैम ्
िहिड उवाच-

सवमंु समासने सरुो मनमुहात ्
यवैाहं ॄिव न मे ज न मे मिृतः ॥ ६.१॥
दहेबुा भवासः जीवबुा दशंकः ।
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आबुा मवेाहं सतोऽिन न् सशंयः ॥ ६.२॥
अथ केन ूयुोऽहं कुव कम  जगरुो ।
जीवुः सखुी तू ाामीॄवुं मनु े ॥ ६.३॥
ौीिभुवाच-

सविसता बिुः िहिड तव तािके ।
अिप चेहेयाऽायां अवशं िह मायया ॥ ६.४॥
आिधकािरकजीवोऽिस मोके पाष दोऽिस च ।
आकां मयाऽः कम कत ु महिस ॥ ६.५॥
ॄणा सह मिुः ात ्ू लये तव चानघ ।
कमतं ूवािम श ृण ु गु ं सनातनम ॥् ६.६॥
िनयतं कु कम  ं कम  ायो कमणः ।
शरीरयाऽािप च ते न ूिसदेकमणः ॥ ६.७॥
निह कित ्णमिप जात ु ितकमकृत ।्
काय त े वशः कम सव ः ूकृितजगै ुणःै ॥ ६.८॥
कम ॄोवं िवि ॄारसमुवम ।्
तावगतं ॄ िनं ये ूितितम ॥् ६.९॥
सहयाः ूजाः सृा परुोवाच ूजापितः ।
अनने ूसिवं एष वोऽिकामधकु ् ॥ ६.१०॥
दवेान भ्ावयतानने त े दवेा भावयु वः ।
पररं भावयः ौयेः परं अवाथ ॥ ६.११॥
इान भ्ोगान ि्ह वो दवेाः दाे यभािवताः ।
तदै ानूदायैो यो भेु ने एव सः ॥ ६.१२॥
यिशािशनः सो मुे सव िकिषःै ।
भुे त े घं पापा य े पचाकारणात ॥् ६.१३॥
अावि भतूािन पज ादसवः ।
यावित पज ो यः कमसमुवः ॥ ६.१४॥
यावि भतूािन पज ादसवः ।
यावित पज ो यः कमसमुवः ॥ ६.१४॥ repeat
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याथा त क्म णोऽऽ लोकोऽयं कम बनः ।
तदथ कम  शरैये मुसः समाचर ॥ ६.१५॥
एवं ूवित तं चबं नानवुत यतीह यः ।
अघायिुरियारामो थ जीवी स एव िह ॥ ६.१६॥
आानं रिथनं िवि शरीरं रथमवे त ु ।
बिुं त ु सारिथं िवि मनः ूमहमवे च ॥ ६.१७॥
इियािण हयानाः िवषयांषे ु गोचरान ।्
आिेयमनोयंु भोेाः मनीिषणः ॥ ६.१८॥
यिवानवान भ्वित अयेुन मनसा सदा ।
तिेयािण वँयािन ाा इव सारथःे ॥ ६.१९॥
यु िवानवान भ्वित येुन मनसा सदा ।
तिेयािण वँयािन सदा इव सारथःे ॥ ६.२०॥
यिवानवान भ्वमनः सदाऽशिुचः ।
न स तदमाोित ससंारं चािधगित ॥ ६.२१॥
यु िवानवान भ्वित समनः सदा शिुचः ।
स त ु तदमाोित याूयो न जायते ॥ ६.२२॥
िवानसारिथय  ु मनःूमहवारः ।
सोऽनः पारमाोित मदं परमं िशवम ॥् ६.२३॥
इियेः परा था  अथ परं मनः ।
मनस परा बिुः बुरेाा महान प्रः ॥ ६.२४॥
महतः परमं अात प्ुषः परः ।
पुषा परं िकित स्ा काा सा परा गितः ॥ ६.२५॥
एष सवष ु भतूषे ु गढूः आा न ूकाशते ।
ँयते ा बुा सूया सूदिश िभः ॥ ६.२६॥
येानसी ूाः तते ्ान आनी ।
ानमािन महित तते श्ा आिन ॥ ६.२७॥
मिय सवा िण कमा िण सााचतेसा ।
असो ाचरन क्म  परमाोित नाथा ।
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िकं भवािनित पनुिन हेो भवाभ क ॥ ६.२८॥
िहिड उवाच-

परमान ग्रुो िभो मवेाहं गितम म ।
ििुमािम ते भयूो पं षामखुमैरम ॥् ६.२९॥
भवदाावशः कुव िदं कम  नाथा ।
मखुपं ॄ िपडाडयोः कथम ॥् ६.३०॥
ौीिभुवाच-

ानिेयमनोबिुः महदपूषः ।
िपडाडे षमखुानीित मदीयािन िवभावय ॥ ६.३१॥
तदशौ त ु सव ऽ ानिेयमनािंस च ।
ँयं जग ॄाणं िवुं िं तथेरम ॥् ६.३२॥
सदािशवं िशवशतं ॄाडे पिरभावय ।
पँय मे ताशं पं मोके नामके ।
मामवे शरणं ग मिप तमना भव ॥ ६.३३॥
िहिड उवाच-

इुा षामखुैय पं धृाऽथ िभकुः ।
लोकं जगामाथ स ुॄ यः िशखीगः ॥ ६.३४॥
षामखुैय तािूं तदानीनवभैवम ।्
सव लोकेष ु सवष ु ा मिय च िवितः ॥ ६.३५॥
जडदहेी िकयालं नीतोऽहं मामिप यम ।्
न जानऽेथ यं मम ्ू बुो ावहािरके ॥ ६.३६॥
जगतीं चिरािम ािमूरेणया यथा ।
गहुगीतािममां ौुा धो भवित मानवः ॥ ६.३७॥
अथा नसुानपरो मु एव न सशंयः ।
इयं चोा तव मनु े गुाुतरं ख ।
न चाशौुषूवे वाा नाभाय कदाचन ॥ ६.३८॥
इित किलसारक ौीगहुगीतायां ॄिवायां
अतैशा े िभुिपगहुिहिडसवंादे
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जीवॄैं नाम षोऽायः ॥ ६॥
ॐ तत ्ॄ ाप णमु ॥
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