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sUtagItA

सतूगीता

ौीमतूसिंहतायां । चतथु  यवभैवखडोपिरभाग े
सतूगीताूारः ।
ूथमोऽायः । १. सतूगीितः । १-२८
ितीयोऽायः । २. आना सिृकथनम ।् १-८०
ततृीयोऽायः । ३. सामासिृकथनम ।् १-६५
चतथुऽायः । ४. िवशषेसिृकथनम ।् १-४९
पमोऽायः । ५. आपकथनम ।् १-७४
षोऽायः । ६. सवशााथ सहवण नम ।् १-३७
समोऽायः । ७. रहिवचारः । १-३४
अमोऽायः । ८. सववदेासहः ॥ १-९१
Total chapters 8 versess 458

अथ ूथमोऽायः ।
१. सतूगीितः ।

ऐरं परमानमनं सिचनम ।्
आनेवै पँयं िनरसमिुवत ॥् १॥
िनिव कं ससुणू स ुू सं शिुचितम ।्
भासयं जगासा भानमुिमवापरम ॥् २॥
ूण मनुयः सतूं दडविृथवीतले ।
कृतिलपटुा भूा तुवुःु परया मदुा ॥ ३॥
नमे भगवन श्ुू सादावावदेन ।
नमे भगवन श्चुरणाोजवभ ॥ ४॥
नमे शभुानाममगय समािहत ।
नमे शभुानामतीव िहतबोधक ॥ ५॥
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नमे वदेवदेापखडिदवाकर ।
ासिवानदीप वित भतूाय त े नमः ॥ ६॥
परुाणमुामालायाः सऽूभतूाय त े नमः ।
अाकं भववृ कुठाराय नमोऽु त े ॥ ७॥
कृपासागर सवषां िहतूद नमोऽु त े ।
नमोऽिवातदोषाय नमो ानगणुाय त े ॥ ८॥
मातभृतूाय मा नां ासिशाय ते नमः ।
धिम ाय नमुं ॄिनाय त े नमः ॥ ९॥
समाय सवजनूां सारभतूाय त े नमः ।
साापराणां त ु सभतूाय त े नमः ॥ १०॥
नमो नमो नमुं पनुभू यो नमो नमः ।
अाकं गरुवे साामः ाूदाियन े ॥ ११॥
एवं गोऽष यः ुा सतूं सव िहतूदम ।्
ूं ूचिबरे सव सव लोकिहतिैषणः ॥ १२॥
सोऽिप सतूः तः िसः पानभुवारात ।्
उाय गंु ासं दौ सविहत े रतम ॥् १३॥
अिवसरे ासः साावतीसतुः ।
भोूिलतसवा िपुसाितमकः ॥ १४॥
कृािजनी सोरीय आषाढने िवरािजतः ।
िामालाभरणऽवैािवरभूयम ॥् १५॥
तं ा दिेशकेाणां दिेशकं कणाकरम ।्
सतूः सवतीसनू ुं िशःै सह समःै ॥ १६॥
ूण दडवूमौ ूसिेयमानसः ।
यथाह पजूयामास दा चाऽऽसनमुमम ॥् १७॥
भिमुससुणू सतू िश ममाऽऽिक ।
तवषैामिप िकं काय मया तिूह मऽेनघ ॥ १९॥
एवं ासवचः ौुा सतूः पौरािणकोमः ।
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उवाच मधरंु वां लोकानां िहतमुमम ॥् २०॥
सतू उवाच -

इमे िह मनुयः शुाः सधमपरायणाः ।
मीताौवणे चषैामि ौा महरा ॥ २१॥
भवसादे सवे शते सा िवभािषतमु ।्
यिद ूसो भगवन व्देाापया माम ॥् २२॥
इित सतूवचः ौुा भगवान क्णािनिधः ।
दीयाम तां गीतां वदषैामिथ नां शभुाम ॥् २३॥
इुा िशमािल दयं त संशृन ।्
सां सवरं ाा िनरीनै ं कृपाबलात ॥् २४॥
ापिया महादवें दय े त सिुरम ।्
त मधूा नमायाय भगवानगमुः ॥ २५॥
सोऽिप सतूः पनुः सां ाा दवें कम ।्
ूण दडवूमौ ृा ासं च सुम ॥् २६॥
कृतािलपटुो भूा ममां षडरम ।्
जिपा ौया साध िनरी मिुनपुवन ॥् २७॥
कृतूणामो मिुनिभः गीतामितिनम लाम ।्
वुमारभते सतू सव लोकिहत े रतः ॥ २८॥
॥ इित ौीसतूसिंहतायां यवभैवखडोपिरभाग े
सतूगीतायां सतूगीितना म ूथमोऽायः ॥ १ ॥

अथ ितीयोऽायः ॥
२. आना सिृकथनम ।्

सतू उवाच -

ौणुतु ॄिवेा भायवः समािहताः ।
वािम परमं गु ं िवान ं वदेसमंतम ॥् १॥
अि कित िसः सानसखुायः ।
िव जगतः कता  पशपुाशिवलणः ॥ २॥
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आकाशादीिन भतूािन प तषेां ूकीित ताः ।
गणुाः शादयः प प कमियािण च ॥ ३॥
ानिेयािण पवै ूाणाा दश वायवः ।
मनो बिुरहारिं चिेत चतुयम ॥् ४॥
तषेां कारणभतूकैाऽिवा षिंशकः पशःु ।
िव जगतः कता  पशोरः परः िशवः ॥ ५॥
आानः पशवः सव ूोा अािननः सदा ।
अानमानामषेामनावे भावतः ॥ ६॥
ससंारबीजमान ं ससंाय ः पमुातः ।
ाना िनविृः ाकाशामसो यथा ॥ ७॥
अानाकारभदेनेािवानेवै केवलम ।्
पशनूामानां भदेः कितो न भावतः ॥ ८॥
अानाकारभदेने मायानेवै केवलम ।्
िवभागः कितो िवूाः परमातलणः ॥ ९॥
घटाकाशमहाकाशिवभागः कितो यथा ।
तथवै कितो भदेो जीवापरमानोः ॥ १०॥
यथा जीवबं त ु कितं मिुनपुवाः ।
तथा परबं च कितं न भावतः ॥ १०॥
यथोावचभावुजीवभदे े त ु कितः ।
तथोावचभाव परभदेे च कितः ॥ १२॥
दहेिेयािदसातवासनाभदेभिेदता ।
अिवा जीवभदे हतेनुा ः ूकीित तः ॥ १३॥
गणुानां वासनाभदेभिेदता या िजष भाः ।
माया सा परभदे हतेनुा ः ूकीित तः ॥ १४॥
य मायागतं सं शरीरं ामोगणुः ।
सहंाराय िऽमतूनां स िः ा चापरः ॥ १५॥
तथा य तमः साारीरं सािको गणुः ।
पालनाय िऽमतूनां स िवःु ा चापरः ॥ १६॥
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रजो य शरीरं ादवेोादनाय च ।
िऽमतूनां स व ै ॄा भविेूा न चापरः ॥ १७॥
ि िवमहं शंु कृं िवो िवमहम ।्
ॄणो िवमहं रं िचयेिुमुये ॥ १८॥
शौं सगणुाातं रागो जातो रजोगणुात ।्
का तमोगणुाातिमित िवामासतः ॥ १९॥
परतकैताबुा ॄाणं िवमुीरम ।्
परततया वदेा वदि तृयोऽिप च ॥ २०॥
परुाणािन समािन भारतूमखुािप ।
परतकैताबुा ताय ूवदि च ॥ २१॥
ॄिवािदपणे केवलं मिुनपुवाः ।
ॄिवादयवे न परं तमािकाः ॥ २२॥
तथाऽिप िः सवषामृुः पिरकीित तः ।
शरीरतया यानतु े समुमम ॥् २३॥
रजसमसः समृुं िह िजोमाः ।
साखुं च ान ं च यििदपरं परम ॥् २४॥
परतूकाशु वै महरः ।
ॄिवािददवेानां न तथा मिुनपुवाः ॥ २५॥
परततया िः ाानं मनतु े भशृम ।्
परतूकाशने न तथा दवेतारम ॥् २६॥
हिरॄािदपणे ाानं मनतु े भशृम ।्
हिरॄादयो दवेा न तथा िमािकाः ॥ २७॥
िः कथिंचाया थ मनतु े िपतः ।
न तथा दवेताः सवा  ॄूताबलात ॥् २८॥
ॄिवादयो दवेाः ाानं मतऽेसा ।
न किपणे न तथा ि आिकाः ॥ २९॥
ॄिवादयो दवेाः ाानं मतऽेसा ।
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कथिंचपणे न तथा ि आिकाः ॥ ३०॥
तबिुः तःिसा िा तपोधनाः ।
हिरॄािदबिुु तषेां ाभािवकी मता ॥ ३१॥
हिरॄािददवेाे पजूयि यथाबलम ।्
अिचरा परूािषेामि बमणे िह ॥ ३२॥
िं य े वदेिवेाः पजूयि यथाबलम ।्
तषेामि परूािरिचरा बमणे त ु ॥ ३३॥
िाकारतया िो विरो दवेतारात ।्
इित िनयबिुु नराणां मिुदाियनी ॥ ३४॥
गणुािभमािननो िािरॄािददवेताः ।
विरा इित बिुु सं ससंारकारणम ॥् ३५॥
परतादिप ौेो िो िवःु िपतामहः ।
इित िनयबिुु सं ससंारकारणम ॥् ३६॥
िो िवःु ूजानाथः राॆा ररः ।
परतिमित ान ं नराणां मिुकारणम ॥् ३७॥
अमाे राजबिुु न दोषाय फलाय िह ।
तामितम ुा सवऽ न िह सशंयः ॥ ३८॥
तथाऽिप िे िवूेाः परतमितभृ शम ।्
विरा न तथाऽषे ु परू ताबलात ॥् ३९॥
अि ि िवूेा अः सं बिहमः ।
िवोरमः सं बिहरि रजोगणुः ॥ ४०॥
अबिह िवूेा अि त ूजापतःे ।
अतोऽपे गणुं सं मनुा िववदि च ॥ ४१॥
हिरः ौेो हरः ौे इहो मोहवभैवम ।्
साभावाजानाथं विरं नवै मते ॥ ४२॥
अनकेजिसानां ौौताता नवुित नाम ।्
हरः ौेो हरःे साािदित बिुः ूजायते ॥ ४३॥
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महापापवतां नणॄां हिरः ौेो हरािदित ।
बिुिव जायत े तषेां सदा ससंार एव िह ॥ ४४॥
िनिव के परे ते ौा यषेां िवजायते ।
अयिसा परमा मिुषेां न सशंयः ॥ ४५॥
िनिव कं परं तं नाम साािवः परः ।
सोऽयं सािनऽे चाध कृतशखेरः ॥ ४६॥
ातसखुूित ू मोदााडविूयः ।
ििवुू जानाथैपाो गणुमिूत िभः ॥ ४७॥
ईशी परमा मिूत य ासाधारणी सदा ।
ति साारं तं नां मयोिदतम ॥् ४८॥
िवुं ॄाणमं वा मोहाते परम ।्
न तषेां मिुरषेाऽि तते न परं पदम ॥् ४९॥
तादषेा परा मिूत य ासाधारणी भवते ।्
स िशवः सिदानः साां न चापरः ॥ ५०॥
ॄा िवु ि िवभा अिप पिडताः ।
परमािवभागा न जीवहूसिंताः ॥ ५१॥
अिवोपािधको जीवो न मायोपािधकः ख ।
मायोपािधकचतैं परमाा िह नापरम ॥् ५२॥
मायाकाय गणुा ॄिवमुहेराः ।
मायोपािधपरहूा न जीवहूसिंताः ॥ ५३॥
परमािवभागं ॄादीनां िजष भाः ।
समानमिप िु विरो नाऽ सशंयः ॥ ५४॥
ॄा िवु ि ासाधारणपतः ।
िवभूाना चािप कुवा त े एव सवेनम ॥् ५५॥
ि नेवै पणे िवो ॄणथा ।
सवेन ं नवै कुत े िवभतूवेा  योरिप ॥ ५६॥
केवलं कृपया िो लोकानां िहतकाया ।
िवभूाना िवोॄ णापर च ॥ ५७॥
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करोित सवेां हे िवूाः कदािचमीिरतम ।्
न तथा ॄणा िवनु  ॄा न परुरः ॥ ५८॥
एतावाऽमाल िं िवुं ूजापितम ।्
मते िह समं मा  मायया पिरमोिहताः ॥ ५९॥
केिचदषेां महायासाां वाि मोिहताः ।
हररेज चोष हरााि केचन ॥ ६०॥
िेण सामषेां वाि च िवमोिहताः ।
त े महापातकैय ुा याि नरकाण वम ॥् ६१॥
िाष मषेां य े वाि मोिहताः ।
पे नरके तीो े सदा त े न िह सशंयः ॥ ६२॥
केिचदतैमािौ बडैालोितका नराः ।
सां िेण सवषां ूवदि िवमोिहताः ॥ ६३॥
दहेाकारणे चकैे सिप िजपुवाः ।
िशरसा पादयोः सां सव था नाि िह िजाः ॥ ६४॥
यथाऽऽापानयोः सां िछितोऽिप न िवते ।
तथकैऽेिप सवषां िसां न िवते ॥ ६५॥
िवुू जापतीाणामुष शरादिप ।
ूवदीव वाािन ौौतािन ूितभाि च ॥ ६६॥
पौरािणकािन वाािन ाता िन ूितभाि च ।
तािन ताना तषेामुष ूवदि िह ॥ ६७॥
िवुू जापतीेो िोष मािकाः ।
वदि यािन वाािन तािन सवा िण हे िजाः ॥ ६८॥
ूवदि पणे तथा तानाऽिप च ।
नवैं िवािददवेानािमित तविितः ॥ ६९॥
बनोेन िकं जीवािमतूनां िवभतूयः ।
विरा िह िवभिूते विरा न सशंयः ॥ ७०॥
तषे ु िो विर ततो मायी परः िशवः ।
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मायािविशावः साः सािदलणः ॥ ७१॥
विरो मनुयः साािवो नाऽ िवचारणा ।
िशवािरो नवैाि मया समदुीिरतम ॥् ७२॥
िशवपमालो ूवदािम समासतः ।
िशवादतया भातं िशव एव न सशंयः ॥ ७३॥
िशवादतया भातं िशवं यो वदे वदेतः ।
स वदे परमं तं नाि सशंयकारणम ॥् ७४॥
यः िशवः सकलं साादे वदेावातः ।
स मुो नाऽ सहेः समवे मयोिदतम ॥् ७५॥
भासमानिमदं सव भानमवेिेत वदे यः ।
स भानपं दवेशें याित नाऽ िवचारणा ॥ ७६॥
ूतीतमिखलं शुं तकत ूमाणतः ।
ानभुूा च यो वदे स एव परमाथ िवत ॥् ७७॥
जगिूपतया पँयिप नवै ूपँयित ।
ूतीतमिखलं ॄ सँय िह सशंयः ॥ ७८॥
ूतीतमूतीतं च सदस परः िशवः ।
इित वदेावाानां िनाकाा सुलभा ॥ ७९॥
इित सकलं कृपया मयोिदतं वः

ौिुतवचस किथतं यथा तथवै ।
यिद दये िनिहतं सममते-

रमगितभ वतािमहवै िसा ॥ ८०॥
॥ इित ौीसतूसिंहतायां यवभैवखडोपिरभाग े
सतूगीतायां आना सिृकथनं नाम ितीयोऽायः ॥ २॥

अथ ततृीयोऽायः ।
३. सामासिृकथनम ।्

सतू उवाच -

िशवापरानूकाशकैलणात ।्
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आिवभू तिमदं सव चतेनाचतेनाकम ॥् १॥
अितीयोऽिवकारी च िनम लः स िशवः परः ।
तथाऽिप सजृित ूााः सव मतेराचरम ॥् २॥
मिणमुौषधादीनां भावोऽिप न शते ।
िकम ु वमाय िवभोर परानः ॥ ३॥
ौिुतः सनातनी साी सवमानोमोमा ।
ूाह चातैनमै ं िनिव कारमानः ॥ ४॥
सग िमाह चतेनाचतेन च ।
अतीियाथ िवान े मान ं नः ौिुतरवे िह ॥ ५॥
ौुकैगे सूाथ स तक ः िकं किरित ।
मानानमुाहकक न तः कदाचन ॥ ६॥
ौिुतः सनातनी शोरिभा न सशंयः ।
शरणे ूणीतिेत ूवदपरे जनाः ॥ ७॥
यदा साऽनािदभतूवै तदा मानमतीव सा ।
त परतो दोषो नाि यािजष भाः ॥ ८॥
तो दोषो न वदे िवते सूदशन े ।
अि चेवहार लोप एव ूसते ॥ ९॥
परत न दोषोऽि पराभावतो िजाः ।
तो ोऽिप शुमानमवेाऽऽसमात ॥् १०॥
इित वाता ऽिप वातव मनुीाः सूदशन े ।
तो ः कथं मान ं भव समात ॥् ११॥
यने यो भावो य ूााः ूिसित ।
स त ॅािरवे ा भावः कथचंन ॥ १२॥
जपाकुसमुलौिहं िवभाित िटके भशृम ।्
तथाऽिप त लौिहं ॅािरवे न वावम ॥् १३॥
विपाकजलौिहिमकायां न वावम ।्
लौिहं तजैसाशं ु नेकाया िनपणे ॥ १४॥
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अऽा धम ु ूतीतो िवॅमो मतः ।
आापेी त ु शु ूामायाय न सवथा ॥ १५॥
अनायोगा ूामायं मिुनपुवाः ।
तःिसं ितरोभतूं नाशाय िह केवलम ॥् १६॥
यदा सा शएरणेोा तदाऽिप ौिुतरािकाः ।
ूमाणं सतुरामातम एव महेरः ॥ १७॥
सवदोषिवहीन महाकािणक च ।
सववै शु कथं दोषः ूकते ॥ १८॥
सवदोषिविश िनघृ ण रानः ।
अ च जीव ाऽनाििह समाः ॥ १९॥
यरणमाऽणे समलो िनम लो भवते ।्
ॄतू सतपोिनाः कथं स मिलनो भवते ॥् २०॥
अतः पयनेािप वदेो मान ं न सशंयः ।
वदेोऽनािदः िशवकः परमाथ तः ॥ २१॥
अिभिमपेवै ूणतेेुत े िशवः ।
तादेोपिदाथ यथाथ नाऽ सशंयः ॥ २२॥
इह तावया ूोमितीयः परः िशवः ।
तथाऽिप तने सकलं िनिम तं त एव िह ॥ २३॥
िचपः िशवें जगव चराचरम ।्
तथा सित िवं तगःु कथं भवते ॥् २४॥
इवेमािदचो िजेा नाि सवः ।
यऽ वदेिवरोधः ाऽ चो सवः ॥ २५॥
चोदनालणे धम न यथा चोसवः ।
तथा न चोदनागे िशवे चो सवः ॥ २६॥
बाबाधकभावुािधभषेजयोय था ।
शाणे गते तदयमथऽिप नातः ॥ २७॥
ईर पे च जगगा िदष ु िजाः ।
अतीियाथषे ु मान ं नः ौिुतरवे िह ॥ २८॥
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अथवा दवेदवे सवघ टकािरणी ।
शिरि तया सव घटत े माययाऽनघाः ॥ २९॥
ूतीितिसा सा माया ततोऽऽ न सशंयः ।
तया घ टकािरया सव तोपपते ॥ ३०॥
सा ितत ु महामाया सव घ टकािरणी ।
वदेमानने सिंसं सव तामवे िह ॥ ३१॥
चोानह त ु वदेाथ चों कुव न प्तधः ।
अतः सव पिर वदेमकंे समाौयते ॥् ३२॥
पावलोकन े चयु थाऽसाधारणं भवते ।्
तथा धमा िदिवान े वदेोऽसाधारणः परः ॥ ३३॥
पावलोकनदें यथा याणं न कारणम ।्
तथा धमा िदबुे ु िजाक न कारणम ॥् ३४॥
तादेोिदतनेवै ूकारणे महेरः ।
अितीयः यं शुथाऽपीदं जगतः ॥ ३५॥
आिवभू तं ितरोभतूं स एव सकलं जगत ।्
वभैवं त िवात ुं न शं भािषत ुं मया ॥ ३६॥
स एव साहसी साावपतया ितः ।
पिरात ुं च वंु च समथ नापरः पमुान ॥् ३७॥
यथाऽयः पावकेनें भातीव दहतीव च ।
तथा वदेः िशवनेेः सव वीव भासते ॥ ३८॥
अयोऽवयवसाो यथा दहित पावकः ।
तथा वदेषे ु साः िशवः सवा थ साधकः ॥ ३९॥
तथाऽिप वदेरिहतः यं धमा िदविुन ।
न ूमाणं िवना तने वदेोऽिप िजपुवाः ॥ ४० ॥
तादेो महशेेः ूमाणं सव विुन ।
अथा न जडः शोऽतीियाथ  साधकः ॥ ४१॥
मेपा तपा ा शुं जगुम ।्
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अयमथ मया ातत ूसादतः ॥ ४२॥
तदायवै िवूेाः सिंहतयें मयोिदता ।
अहं िुोऽिप युाकं महतामिप दिेशकः ॥ ४३॥
अभवं सा िशवाऽऽा लनीया न केनिचत ।्
िशवाऽऽाबलािजुा यत े िॆयतऽेिप च ॥ ४४॥
ॄा सवजगता  िवराॆाराडिप ।
खरोतरवः िुा ॄिवादयोऽभवन ॥् ४५॥
ताद ्गुं म े िवूा युत े न िह सशंयः ।
िशं चािप युाकं तः ख शरः ॥ ४६॥
महादवे भा ता अिप दिेहनः ।
ता वदेिवेाः िकं पनुः स महेरः ॥ ४७॥
ाताि िशवनेवै िवषं भंु िवनाऽमतृम ।्
ॄण िशरिँछं िवोरिप तथवै च ॥ ४८॥
ाताि कृतं तने मनुीा ॄवािदनः ।
तसादाया सव िविदतं करिबवत ॥् ४९॥
ूसादबलतः साााथ ः किथतो मया ।
ूसादने िवना वंु को वा शो मनुीराः ॥ ५०॥
ताव पिर ौया परया सह ।
मं परमातैं िवादेोिदतं बधुः ॥ ५१॥
िवानने िवनाऽने नाि मिुन सशंयः ।
अतो ययूमिप ूाा भवतातैवािदनः ॥ ५२॥
परमातैिवान ं िसं ानभुवने च ।
ौिुतिृतपरुाणाैक वदानसुािरिभः ॥ ५३॥
परमातैिवानमवे मां यथाितम ।्
नातक हिमदमाायवाजम ॥् ५४॥
िवनवै परमातैं भदें केचन मोिहताः ।
कयि तदा शःु सितीयो भिवित ॥ ५५॥
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आायाथ महातैं नवै जानि ये जनाः ।
वदेिसं महातैं को वा िवातमुहित ॥ ५६॥
िभािभतया दवें परमातैलणम ।्
कयि महामोहाेिच न सतम ॥् ५७॥
भदेाभदेऽेिप भदेाशंो िमा भवित समाः ।
भदेािनपणादवे धा दरेिनपणात ॥् ५८॥
तााीरादििदािकोमाः ।
ितीयाै भयं जोभ वतीाह िह ौिुतः ॥ ५९॥
को मोहऽ कः शोक एकमनपुँयतः ।
इित चाऽऽह िह सा साी ौिुतरतैमािकाः ॥ ६०॥
एकमवे वााथ नापरः परमािकाः ।
िुतिने िवते े भदेो यिद िववितः ॥ ६१॥
अतीव शुिचानां केवलं कणाबलात ।्
परमातैमाायाभाित ौया सह ॥ ६२॥
िशवभारकवै ूसादे पुले सित ।
परमातैमाभाित यथावाहतेनुा ॥ ६३॥
न भाित परमातैं ूसादरिहत त ु ।
लभः ख दवे ूसादः परमािकाः ॥ ६४॥
अत वदेोिदतवनवै

िवहाय वादारजबिुम ।्
िवमिुकामः परमाितीयं

समाौयदेवे िशवपम ॥् ६५॥
॥ इित ौीसतूसिंहतायां यवभैवखडोपिरभाग े
सतूगीतायां सामासिृकथनं नाम ततृीयोऽायः ॥ ३॥

अथ चतथुऽायः ।
४. िवशषेसिृकथनम ।्

सतू उवाच -
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ईरो जगतः कता  मायया ीयया परुा ।
अभदेने ितः पवू कवासनयाितः ॥ १॥
कालकमा नगुुयने ािभीयमायया ।
अिभोऽिप तया  भदें कयित ूभःु ॥ २॥
कितोऽयं िजा भदेो नाभदें बाधत े सदा ।
कितानामवुादिवरोध िसते ॥ ३॥
पनुः पवू णोवासनाबलतोऽनघाः ।
ईिता पवू वूा शा परया यतुः ॥ ४॥
मायाया गणुभदेने िं िवुं िपतामहम ।्
सृान ुू ािवशषेामया िमतया हरः ॥ ५॥
तषेां िः पराभदेारतवदवे त ु ।
करोित सग िं िपणे समाः ॥ ६॥
सहंरिवशषेणे जगव चराचरम ।्
िवरुािकाः साारभदेने केवलम ॥् ७॥
करोित सग िं िवुपणे हे िजाः ।
पालयिवशषेणे जगव चराचरम ॥् ८॥
ॄाऽिप मिुनशा लाः पराभदेने केवलम ।्
करोित सग िं ॄपणे समाः ।
करोित िविवधं सव जगवू यथा तथा ॥ ९॥
शािदभतूसिृपुरवै िशव त ु॥ १०॥
सवा ःकरणानां त ु समःे सिृरािकाः ।
िऽमतूनां हरवै ूाधाने न सशंयः ॥ ११॥
ूाणानामिप सवषां समःे सिृरािकाः ।
अिप ि तवै ूाधाने न सशंयः ॥ १२॥
सवानिेयाणां त ु समीनां जिनिजाः ।
िऽमतूनां हरवै ूाधाने न सशंयः ॥ १३॥
सवकमियाणां त ु समीनां जिनिजाः ।
िऽमतूनां हरवै ूाधाने न सशंयः ॥ १४॥
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तथाऽिप परमं तं िऽमतूनां त ु कारणम ।्
ॄिवमुहशेानां सृावपुकरोित च ॥ १५॥
उपचारतया तऽेिप ॐार इित शिताः ।
तऽािप ततः ॐृ ॄवैायमािकाः ॥ १६॥
युसमिो जाये ॄणानघाः ।
समिष ु िवजाये दवेताः पवू कवत ॥् १७॥
समििपाणां सृानां पालको हिरः ।
िषेां त ु सहंता  िजा पारणे च ॥ १८॥
या दवेताऽःकरणसमौ पवू कवत ।्
िवजाता स मिुनौेा गभ  इतीिरतः ॥ १९॥
जाता ूाणसमौ या स सऽूासमायः ।
िदवाकजलापिृथााु दवेताः ।
जाये बमशः ौोऽूमखुषे ु समिष ु॥ २०॥
पादपायािदष ु ूााः कमिय समिष ु ।
िऽिवबमेूमखुा जाये दवेताः बमात ॥् २१॥
समिष ु िवजाता या दवेताा यथाबमम ।्
िभतूिेयाणां त ु िनयो दवेता िजाः ॥ २२॥
मातगिधाता िददवेी कण दवेता ॥ २३॥
नऽेािभमानी सयू ः ािाया वणथा ।
याणािभमािननी दवेी पिृथवीित ूकीित ता ॥ २४॥
पायोिम ऽोऽिभमााा पादािप िऽिवबमः ।
इो हिनया ािवः सविनयामकः ॥ २५॥
मनो बिुरहारिं चिेत चतिुव धम ।्
ादःकरणं ूााः बमाषेां िह दवेताः ॥ २६॥
चो वाचितिव ू ाः सााालाििकः ।
िशविेत मया ूोाः साावदेापारगाः ॥ २७॥
आकाशादीिन भतूािन लूािन पनुरािकाः ।
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जाये सूभतूेः पवू के यथा तथा ॥ २८॥
अडभदेथा लोकभदेाषे ु च चतेनाः ।
अचतेनािन चाािन भौितकािन च पवू वत ॥् २९॥
िवजाये च भोगाथ चतेनानां शरीिरणाम ।्
भोारः पशवः सव िशवो भोजियता परः ॥ ३०॥
सखुःखािदससंारो भोगः सव िमदं सरुाः ।
ववेदवे माययवै िविनिम तम ॥् ३१॥
मायया िनिम तं सव मायवै िह िनपणे ।
कारणितरकेेण काय निेत िह दिश तम ॥् ३२॥
मायाऽिप कारणने किता मिुनपुवाः ।
अिधानाितरकेेण नाि तिनपणे ॥ ३३॥
वहारशा मायाकना नवै वतुः ।
वतुः परमातैं ॄवैाि न चतेरत ॥् ३४॥
मायापतया साावै ूितभासते ।
जगीवािदपणेाहो दवे वभैवम ॥् ३५॥
पाितरकेेण ॄणो नाि िकंचन ।
तथाऽिप ाितरकेेण भाित हा दवैवभैवम ॥् ३६॥
जगदातया पँयते न िवमुते ॥ ३७॥
सवमतेरं ॄ पँयानभुवने त ु ।
मुते घोरससंारा एव न सशंयः ॥ ३८॥
सवमतेरं ॄ िविदा सुढं बधुाः ।
मानतका नभुूवै गुा च ूसादतः ।
ानूाकबााानं च ानवै त ु ॥ ३९॥
ाना केवलेनवै ितुते बनात ।्
य एवं वदे वदेाथ मुत े स त ु बनात ॥् ४०॥
सोपानबमतवैं पँयाानमयम ।्
सव जगिददं िवूाः पँयिप न पँयित ॥ ४१॥
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भासमानिमदं सव भानपं परं पदम ।्
पँयदेामानने स एव िवमुते ॥ ४२॥
एवमाानमतैमपँयवे पँयतः ।
जगदातया भानमिप ावै केवलम ॥् ४३॥
िविदवैं महायोगी जगानऽेिप िनलः ।
यथाभातिमदं सव मनजुानाित चाऽऽना ॥ ४४॥
िनषधेित च तििरनुात केवलम ।्
तदिसििन षधेोऽ िसिसी च त न ॥ ४५॥
ूकाशातया साािितरवेा केवलम ।्
िवते नवै िवान ं नाान ं न जगदा ॥ ४६॥
ूकाशातया साािितरिप भाषणम ।्
अहं वदािम मोहने त ति िवते ॥ ४७॥
त िना मया वंु िवात ुं च न शते ।
ौामाऽणे यिंिचते ॅाचतेसा ॥ ४८॥
इित गुिमदं किथतं मया

िनिखलोपिनषृदयमम ।्
हरपजलोचनपािलतं

िविदअतं यिद वदेिवदवे सः ॥ ४९॥
॥ इित ौीसतूसिंहतायां यवभैवखडोपिरभाभाग े
सतूगीतायां िवशषेसिृकथननंाम चतथुऽायः ॥ ४॥

अथ पमोऽायः ।
५.आपकथनम ।्

सतू उवाच -

वािम परमं गु ं युाकं मिुनपुवाः ।
िवान ं वदेसतूं भानामुमोमम ॥् १॥
ि िवुू जानाथूमखुाः सव चतेनाः ।
रसनेाहिमािरदिमिप च तः ॥ २॥
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इदबंिु बााथ हंबिुथाऽऽिन ।
ूिसा सव जनूां िववादोऽऽ न कन ॥ ३॥
इदमथ घटाथऽनां सव दिेहनाम ।्
अहमथ तथाऽऽमिप िसं भावतः ॥ ४॥
एवं समजनूामनभुिूत विता ।
ॅाा अिप न कुव ि िववादं चाऽ समाः ॥ ५॥
एवं विते थ सित बिुमतां वराः ।
ससंारिवषवृ मलूदेनकाििभः ॥ ६॥
यऽ यऽदेिमषेा बिुा भावतः ।
तऽ तऽ नां िवातं िवचणःै ॥ ७॥
यऽ यऽाहिमषेा बिुा भावतः ।
तऽ तऽ तथां िवातं मनीिषिभः ॥ ८॥
शरीरे ँयते सविरदबंिुथवै च ।
अहंबिु िवूेाते िभगोचरे ॥ ९॥
शरीरालना बिुिरदिमािकोमाः ।
िचदालना साादहंबिुन  सशंयः ॥ १०॥
इदमथ शरीरे त ु याऽहिमिुदता मितः ।
सा महाॅािरवे ादतिंहतः ॥ ११॥
अिचिूपमहंबुीः िपडं नाऽलनं भवते ।्
मिृडािदातोऽनावै िवमहः ॥ १२॥
अिचािदियाणां च ूाण मनसथा ।
आलनं नावे बुेाहंमितं ूित ॥ १३॥
बुरेिचं सां ानाशयोः ।
अिचिूप कुादःे ख जावनाशनम ॥् १४॥
अहार चािचाि च तथवै च ।
आलनं नावे सदाऽहंूयं ूित ॥ १५॥
सवू यपणे सदाऽहार एव िह ।
िनवत तऽेतोहारनावै शरीरवत ॥् १६॥
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पिरणामभाव ीरादिेजपुवाः ।
अचतेनं लोकेऽििसं ख सतम ॥् १७॥
ताििूप एवाऽऽाऽहंबुरेथ आिकाः ।
अिचिूपिमदबंुरेनावैात ह ्ईतः ॥ १८॥
सिप ूयाथ े ूगाा यंू भः ।
वृधीनतया नवै िवभाित घटकुवत ॥् १९॥
विृमन ुू ा वृःे साितया ितः ।
वृा िनव मान ं मसते तने तजेसा ॥ २०॥
अन ुू िवचतैसात व्िृरािकाः ।
जडपं घटाथ भासयापवत ॥् २१॥
अतोऽहंूयाथऽिप नानाा ाटािदवत ।्
यंू काशपणे साादावै केवलम ॥् २२॥
यादहंविृः ूयने भासते ।
स कथं ूयाधीनूकाशः ायंू भः ॥ २३॥
अहंविृः तःिसचतैेाऽवभासते ।
तादहारः ूयीव ूकाशते ॥ २४॥
आाऽहंूयाकारसॅािमाऽतः ।
कता  भोा सखुी ःखी ातिेत ूितभासते ॥ २५॥
वतु नावे िचाऽादपरं वपःु ।
िचिूपमवे ाानादथा ूितभासते ॥ २६॥
सवदहेेहंपः ूयो यः ूकाशते ।
त िचिूप एवाऽऽा साादथ न चापरः ॥ २७॥
गौिरित ूयाथ यथा गों त ु केवलम ।्
तथाऽहंूयाथ ििूपावै केवलम ॥् २८॥
िसपणे गों िभं ूतीयत े ।
िचदहारसादेने ूितभाित च ॥ २९॥
यथवैकैोऽिप गोशो िभाथ िभदेतः ।
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तथवैकैोऽहंशो िभाथ िभदेतः ॥ ३०॥
यथा ूतीा गोिगशाथ न ततः ।
ततो गोमवेाथ ः साादेिवदां वराः ॥ ३१॥
तथा ूतीाऽहंकारोऽहंशाथ न ततः ।
ततः ूगावै स एवािखलसाधकः ॥ ३२॥
एकऽेिप पथृने पदशेोऽिप युते ।
अःकरणभदेने सािणः ूगानः ॥ ३३॥
ििवुू जानाथूमखुाः सव चतेनाः ।
िचाऽाहंशं ूयुे िह ततः ॥ ३४॥
सषुुोऽीित सवऽयं सषुुाितो जनः ।
सषुिुकालीनाहंशं िजोमाः ॥ ३५॥
ूयेु तऽ दहेािदिवशषेाकारभासनम ।्
न िह केवलचतैं सषुुःे साधकं तः ॥ ३६॥
ूितभाित ततििंाऽे ूगािन ।
अहंशूविृः ा त ु सोपािधकािन ॥ ३७॥
यथाऽयो दहतीेु विद हित केवलम ।्
नायदहंशतैवै वाचकः ॥ ३८॥
ूतीा विसाथाऽयो दाहकं तथा ।
िचादहारोऽहंशाथ ः ूकीित तः ॥ ३९॥
चतैेाहम शा हेादौ ॅाचतेसाम ।्
अहंशूयोगः ाथाऽहंूयोऽिप च ॥ ४०॥
इं िववकेतः सां दहेािदूाणपवू कम ।्
अःकरणमाानं िवभ ानः पथृक ्॥ ४१॥
सवसािणमाानं यंोितःलणम ।्
समानमतैमहमथ िविचयते ॥् ४२॥
ििवुू जानाथूमखुाः सव चतेनाः ।
अहमवे परं ॄेाराानमवे िह ॥ ४३॥
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त े त ु िचाऽमतैमहमथ तया भशृम ।्
अीकृाहमतैं ॄेान  दहेतः ॥ ४४॥
िचाऽं सव गं सं सणू सखुमयम ।्
साावै नवैािदित तिवदां िितः ॥ ४५॥
शां सिचदानमनं वु केवलम ।्
शुं ॄिेत सौं ूाह वदेिवदां वराः ॥ ४६॥
ूगााऽयमः साी सव  सवदा ।
सानसखुानलणः सवदाऽनघाः ॥ ४७॥
अतोऽयं ूगावै ानभुूकेगोचरः ।
शािसं परं ॄ नापरं परमाथ तः ॥ ४८॥
एवं तकूमाणाामाचाया च मानवः ।
अिवाय िशवाैं ससंारे पतित ॅमात ॥् ४९॥
शााचायपदशेने तक ः शाानसुािरिभः ।
सवसाितयाऽऽानं सङ् िनि सिुरः ॥ ५०॥
ानोऽतया भातं सममिवशषेतः ।
ामाऽतया बुा पनुः ाानमयम ॥् ५१॥
शुं ॄिेत िनि यं ानभुवने च ।
िनयं च िचाऽे िवलाािविबयऽेय े ॥ ५२॥
िवलापनं च िचिूपं बुा केवलपतः ।
यं ितदेयं साािववरो मिुनः ॥ ५३॥
ईशी परमा िना ौौती ानभुवािका ।
दिेशकालोकननेवै केवलेन िह िसित ॥ ५४॥
दिेशकालोकनं चािप ूसादाारमेरात ।्
िसयतः ूााः समवे मयोिदतम ॥् ५५॥
सं सं पनुः समृु भजुमुते ।
ूसादादवे सवषां सव िसिम हिेशतःु ॥ ५६॥
ूसादे शावे िसे सव शतुया तः ।
िवभाित नाथा िवूाः समवे मयोिदतम ॥् ५७॥
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यदा शतुया सव िवभाित त एव त ु ।
तदा िह शावः साासादः समीिरतम ॥् ५८॥
िशवादतया िकंिचदिप भाित यदा िजाः ।
तदा न शारो बोधः सजंात इित मे मितः ॥ ५९॥
िशवादतया सव ूतीतमिप पिडतः ।
ता िशवं सव सिुरं पिरपँयित ॥ ६०॥
िशवाकारणे वा िनं ूपाकारतोऽिप वा ।
जीवाकारणे वा भातं य िविचयते ॥् ६१॥
शरुवे सदा भाित सवा कारणे नापरः ।
इित िवानसः शारािननां वरः ॥ ६२॥
शुपतया सव य भाित भावतः ।
न त विैदकं िकंिचािकं चाि लौिककम ॥् ६३॥
यथाभातपणे िशवं सव िविचयन ।्
योगी चरित लोकानामपुकाराय नाथा ॥ ६४॥
पाितरकेेण िनिषं िविहतं त ु वा ।
न पँयित महायोगी भाित ातयाऽिखलम ॥् ६५॥
चडालगहेे िवूाणां गहृे वा परमाथ िवत ।्
भभोािदवषैं न िकंिचदिप पँयित ॥ ६६॥
यथें वत त े योगी िशवं सव िविचयन ।्
ताशो िह महायोगी को वा त िनवारकः ॥ ६७॥
बनोेन िकं साािेशक िनरीणात ।्
ूसादादवे ि परशेथवै च ॥ ६८॥
ौिुतभिबलाुयपिरपाकबलादिप ।
िशवपतया सव भावादवे पँयित ॥ ६९॥
िशवः सविमित ान ं शारं शोकमोहनतु ।्
अयमवे िह वदेाथ नापरः समीिरतम ॥् ७०॥
ौतुौ भिग ुरौ भिः िशवे भि दिेहनाम ।्
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साधनं सिवायाः समवे मयोिदतम ॥् ७१॥
सोपानबमतो लं िवान ं य सिुरम ।्
त मिुः परा िसा समवे मयोिदतम ॥् ७२॥
िनमु ससंारो ॅाििसः सदा ख ।
ताानने नाशः ासंार न कमणा ॥ ७३॥
ानलाभाय वदेोूकारणे समािहतः ।
महाकािणकं सााुमवे समाौयते ॥् ७४॥
॥ इित ौीसतूसिंहतायां यवभैवखडोपिरभाग े
सतूगीतायां आपकथनं नाम पमोऽायः ॥ ५॥

अथ षोऽायः ।
६. सवशााथ समंहवण नम ।्

सतू उवाच -

वािम परमं गु ं सव शााथ सहम ।्
यं िविदा िजा म न पनुजा यत े भिुव ॥ १॥
साारतरं तं सिदानलणम ।्
सवषां नः सदा साादाभतूमिप तः ॥ २॥
दश मवे सूावेानां महतामिप ।
िः ातया भातं तदा पिरपँयित ॥ ३॥
िवःु कदािचं कथिंचिरपँयित ।
तथा कथिंचाऽिप कदािचिरपँयित ॥ ४॥
िऽमतूनां त ु यानं ॄकैिवषयं परम ।्
तािप साधकं तं सािावै गोचरम ॥् ५॥
ूसादादवे तवै परत केवलम ।्
दवेादयोऽिप पँयि तऽािप ॄ साधकम ॥् ६॥
अतः ूसादिसथ परया ौया सह ।
येमवे परं तं दयाोजमगम ॥् ७॥
िऽमतूनां त ु िोऽिप िशवं परमकारणम ।्

24 sanskritdocuments.org



सतूगीता

सदा मूा ना ूीा ायित िजपुवाः ॥ ८॥
िऽमतूनां त ु िवु िशवं परमकारणम ।्
सदा मूा ना ूीा ायित िजपुवाः ॥ ९॥
िऽमतूनां िविरोऽिप िशवं परमकारणम ।्
सदा मूा ना ूीा ायित िजपुवाः ॥ १०॥
ॄिवमुहशेानां िऽमतूनां िवचणाः ।
िवभिूतपा दवेा ायि ूीितसयंतुाः ॥ ११॥
घतृकािठविूत ः सिदानलणा ।
िशवादेने नवैाि िशव एव िह सा सदा ॥ १२॥
ॄिवमुहशेााः िशवानपरा अिप ।
परमािवभागा न जीवहूसिंताः ॥ १३॥
ॄिवमुहशेानामािवभा वा अिप िजाः ।
परमािवभागा न जीवहूसिंताः ॥ १४॥
परत परं ॄ जीवापरमानोः ।
औपािधकेन भदेने िधाभतूिमव ितम ॥् १५॥
पुयपापावतृा जीवा रागषेमलावतृाः ।
जनाशािभभतूा सदा ससंािरणोऽवशाः ॥ १६॥
ॄिवमुहशेानां तथा तषेां िजष भाः ।
आिवभा विवशषेाणां पुयपापादयो न िह ॥ १७॥
आया परत जीवानां िहतकाया ।
आिवभा वितरोभावौ तषेां केवलमािकाः ॥ १८॥
हिरॄहराषेामािवभा वा सोुताः ।
सदा ससंािरिभजवैपाा भिुमुये ॥ १९॥
उपाे समानऽेिप हरः ौेो हररेजात ।्
न समो न िवहीन नाि सहेकारणम ॥् २०॥
िवहीन ं वा समं वाऽिप हिरणा ॄणा हरम ।्
य े पँयि सदा त े त ु पे नरकानले ॥ २१॥
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हिरॄािददवेेः ौें पँयि ये हरम ।्
त े महाघोरससंाराुे नाऽ सशंयः ॥ २२॥
ूाधाने परं तं मिूत ारणे योिगिभः ।
यें ममुिुिभिन ं दयाोजममे ॥ २३॥
काय भतूा हिरॄूमखुाः सव दवेताः ।
अूधानतया येा न ूधानतया सदा ॥ २४॥
सवयण सः सवशः सव कारणम ।्
शरुवे सदा साो न िवनु  ूजापितः ॥ २५॥
ताारणं यें ूाधाने ममुुिुभः ।
न काय कोिटिनिा ॄिवमुहेराः ॥ २६॥
िशवकंरं सवषां दवेानां वदेिवमाः ।
िवभिूतमपेवै न परॄवदा ॥ २७॥
िशवकंरं सणू िशववै परानः ।
सामिूत धरा जगतः कारण िह ॥ २८॥
अतोऽिप स िशवो येः ूाधाने िशवकंरः ।
सवमिर दवैतं परमेरात ॥् २९॥
साारिशववै शषेनेािकापतःे ।
दवेताः सकला येा न ूाधाने सवदा ॥ ३०॥
िशखाऽाथवणी साी सववदेोमोमा ।
अिथ समाा सा ौतुयापरा अिप ॥ ३१॥
यथा साारं ॄ ूिता सकल च ।
तथवैाथव णो वदेः ूितवैािखलौतुःे ॥ ३२॥
कारथा िबः शिारो महािुमः ।
शाखा अकाराा वणा  यथवै त ु ॥ ३३॥
तारः ौतुजेा ितः शिराथव णो िुमः ।
शाखायो वदेाः पणा ः िृतपरुाणकाः ॥ ३४॥
अािन शाखावरणं तका वैरकाः ।
पुं िशवपिरान ं फलं मिुः परा मता ॥ ३५॥
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बनोेन िकं िवूाः िशवो येः िशवकंरः ।
सवमिर दवैतं भिुमुये ॥ ३६॥
सवमंु समासने साराारतरं बधुाः ।
िशवानं सदा ययूं कुं यतः सदा ॥ ३७॥
॥ इित ौीसतूसिंहतायां यवभैवखडोपिरभाग े
सतूगीतायां सव शााथ सहो नाम षोऽायः ॥ ६ ॥

अथ समोऽायः ।
७. रहिवचारः ।

सतू उवाच -

रहं सवािम समासने न िवरात ।्
ौणुतु ौया िवूाः सव िसथ मुमम ॥् १॥
दवेताः सव दहेषे ु िताः सतपोधनाः ।
सवषां कारणं साारतमिप ितम ॥् २॥
पभतूाके दहेे लेू षाौिशके सदा ।
पिृथािदबमणेवै वत े प दवेताः ॥ ३॥
काय ॄा महीभाग े काय िवजु लाशंके ।
काय िोऽिभाग े च वाशंे चेरः परः ।
आकाशाशं े शरीर ितः साादािशवः ॥ ४॥
शरीर बिहभा ग े िवराडाा ितः सदा ॥ ५॥
अभा ग ेराडाा सॆाहे ममे ।
ानिेयसमाषे ुौोऽािदष ु यथाबमात ॥् ६॥
िदवाकजलाभिूमसंा दवेताः ।
कमियसमाषे ु पादपायािदष ुबमात ॥् ७॥
िऽिवबमेवाा दवेता ूजापितः ।
िमऽसं वत े ूाण े सऽूासिंतः ॥ ८॥
िहरयगभ भगवानःकरणसिंते ।
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तदवाूभदेषे ु चमा मनिस ितः ॥ ९॥
बुौ बहृितिव ू ाः ितः कालाििकः ।
अहारे िशविे रोमस ु िुदवेताः ॥ १०॥
भतूूतेादयः सव दहेािष ुसिंताः ।
िपशाचा रासाः सव िताः ायषु ु सव शः ॥ ११॥
माे िपतगृवा ासंिधरषे ु च ।
वत े तऽ सिंसा दवेताः सकला िजाः ॥ १२॥
िऽमतूनां त ु यो ॄा त घोरा तनिुजाः ।
दिणाििण जनूामभा ग े रिवब िहः ॥ १३॥
िऽमतूनां त ु यो ॄा त शाा तनिुजाः ।
वत त े वामनऽेाभा ग े बा े िनशाकरः ॥ १४॥
िऽमतूनां त ु यो िवःु स कठे वत त े सदा ।
अः शातनघुरा तनबुा  े िजष भाः ॥ १५॥
िऽमतूनां त ु यो िो दये वत त े सदा ।
अः शातनघुरा तनबुा  े िजष भाः ॥ १६॥
सवषां कारणं य सािदलणम ।्
ॄरे महाान े वत त े सततं िजाः ॥ १७॥
िचिः परमा दहेममे स ुू ितिता ।
मायाशिललाटामभाग े ोमाजुादधः ॥ १८॥
नादपा परा शिललाट त ु ममे ।
भाग े िबमयी शिललाटापराशंके ॥ १९॥
िबमे त ु जीवाा सूपणे वत त े ।
दय ेलूपणे ममने त ु ममे ॥ २०॥
दवेी सरती साापी सनातनी ।
िजाम े वत त े िनं सव िवाूदाियनी ॥ २१॥
िवपुी महालीव त तऽेनाहत े सदा ।
िपी त ु िेण पाव ती सह वत त े ॥ २२॥
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सव ऽ वत त े साािवः साः सनातनः ।
सािदलणः शुः सव दवेनमृतः ॥ २३॥
सानवतां दहेे दवेताः सकला अमःू ।
ूगातया भाि दवेतापतोऽिप च ॥ २४॥
वदे मागकिनानां िवशुानां त ु िवमहे ।
दवेतापतो भाि िजा न ूगाना ॥ २५॥
तािकाणां शरीरे त ु दवेताः सकला अमःू ।
वत े न ूकाशे िजेाः शुभावतः ॥ २६॥
यथाजातजनानां त ु शरीरे सव दवेताः ।
ितरोभतूतया िनं वत े मिुनसमाः ॥ २७॥
अत भोगमोाथ शरीरं दवेतामयम ।्
कीयं परकीयं च पजूये ु िवशषेतः ॥ २८॥
नावमान ं सदा कुया ोहतो वाऽिप मानवः ।
यिद कुया मादने पतवे भवोदधौ ॥ २९॥
वृ मिप मखू च पजूयेवेताना ।
दवेतापतः पँयुते भवबनात ॥् ३०॥
मोहनेािप सदा नवै कुया दिूयभाषणम ।्
यिद कुया मादने हि तं दवेता परा ॥ ३१॥
न तं िवमहे कुया दशनखािदिभः ।
तथा न लोिहतं कुया िद कुया तधः ॥ ३२॥
दहेे परदहेे वा न कुया दनं नरः ।
यिद कुया  चबाःै पतवे न सशंयः ॥ ३३॥
रहं सव शााणां मया ूों समासतः ।
शरीरं दवेतापं भजं ययूमािकः ॥ ३४॥
॥ इित ौीसतूसिंहतायां यवभैवखडोपिरभाग े
सतूगीतायां रहिवचारो नाम समोऽायः ॥ ७॥

अथ अमोऽायः ।
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८. सववदेासहः ।
सतू उवाच -

अथ वे समासने सव वदेासहम ।्
यं िविदा नरः साािवा णमिधगित ॥ १॥
परारतरं तं िशवः सािदलणः ।
तासाधारणी मिूत रिकासिहता सदा ॥ २॥
पमहानूमोदााडविूया ।
िशवािदनामावेा नामािन मिुनपुवाः ॥ ३॥
ॄा िवु ि परतिवभतूयः ।
िऽमतूनां त ु िु विरो ॄणो हरःे ॥ ४॥
ससंारकारणं माया सा सदा सिलणा ।
ूतीवै त ु सावा नवै ूमाणतः ॥ ५॥
साऽिप ॄाितरकेेण वतुो नवै िवते ।
तानने मायाया बाधो नाने कमणा ॥ ६॥
ानं वदेावाों ॄाकैगोचरम ।्
त दवेूसादने गरुोः साािरीणात ।्
जायत े शिपातने वाादवेािधकािरणाम ॥् ७॥
ानेाकारणं दान ं या िविवधा अिप ।
तपािंस सववदेानां वदेाानां तथवै च ॥ ८॥
परुाणानां समानां तृीनां भारत च ।
वदेाानां च सवषामिप वदेाथ पारगाः ॥ ९॥
अापनं चायनं वदेाथ रमाणता ।
उपेा वदेबााथ लौिककेिखलेिप ॥ १०॥
शािदाादयो धमा  ानाािन सोुताः ॥ ११॥
ानाेष ु समषे ु भा िले िशवाच नम ।्
ूिता दवेदवे िशवानिनरीणम ॥् १२॥
िशवभ पजूा च िशवभिथवै च ।
िाधारणं भा कण कठे तथा करे ॥ १३॥
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अििरािदिभम भै नवैावगुठनम ।्
िऽपुसधारणं चािप ललाटािदलेष ुच ॥ १४॥
वदेवदेािन महाकािणक च ।
गरुोः शौुषूणं िनं विरं पिरकीित तम ॥् १५॥
िच पदा हंसा मनोज पः ।
षडर तार विरः पिरकीित तः ॥ १६॥
अिवमुसमां च ानं ायपरुािभधम ।्
ौीमिणकैलाससमां च सशुोभनम ॥् १७॥
मागा रोिदताचाराात धम ः सशुोभनः ।
ाता ौतः परो धम ः ौौताेो न िवते ॥ १८॥
अतीियाथ धमा दौ िशवे परमकारणे ।
ौिुतरवे सदा मान ंिृतदनसुािरणी ॥ १९॥
आिं सवधम  कभतूं ूकीित तम ।्
ूितिषिबयाागः कािप च कारणम ॥् २०॥
िशवः सविमित ान ं सव ानोमोमम ।्
तुं तरं चािप न िकंिचदिप िवते ॥ २१॥
वं सकलं ूों मयाऽितौया सह ।
अतः परं त ु वं न पँयािम मनुीराः ॥ २२॥
इुा भगवातूो मनुीनां भािवतानाम ।्
सां सवरं ाा भा परवशोऽभवत ॥् २३॥
अथ परिशवभा सिदानपणू

परिशवमनभुयू ापणे सतूः ।
मिुनगणमवलो ूाह सााणृाि-

जनपदिहतपं विेदतं त ु िकंिचत ॥् २४॥
ौिुतपथगिलतानां मानषुाणां त ु तं

गुगुरिखलेशः सविवाह शःु ।
ौिुतपथिनरतानां तऽ नवैाि िकंिच-

ितकरिमह सव पुलं समुम ॥् २५॥

sUtagItA.pdf 31



सतूगीता

ौिुतरिप मनजुानां वण धम बभाष े
परगुरिखलेशः ूाह तषे ु तत ।्

ौिुतपथगिलतानां वण धम घणृािः
ौिुतपथिनरतानां नवै तवेनीयम ॥् २६॥

ौिुतपथिनरतानामाौमा याः
परगुरिखलेशदाहाऽऽौमां ।

ौिुतपथगिलतानां मानषुाणां त ु तं
हिररिप मिुनमुाः ूाह तेकीय े ॥ २७॥

िविधरिप मनजुानामाह वणा ौमां
ौिुतपथगिलतानामवे तेकीय े ।

ौिुतपथिनरतानां त े न ससंवेनीयाः ।
ौिुतपथसममाग नवै सं मयोतम ॥् २८॥

हरहिरिविधपजूा कीित ता सव त
ौिुतपथिनरतान ं यात ु पजूा ।

ौिुतपथगिलतानायंा त ु पजूा ।
ौिुतपथगिलतानामवे तोपजूा

ौिुतपथिनरतानां सव वदेोिदतवै ॥ २९॥
ौिुतपथगिलतानां सव तषे ु िलं

किथतमिखलःखसंसंकं तऽ तऽ ।
ौिुतपथिनरतानां तदा नवै धाय

ौिुतरिपमनजुानामाह िलं िवशुम ॥् ३०॥
िशवागमोाौमिनमानव-

िपुसिलं त ु सदवै धारयते ।्
ततणे ललाटममे

महादरणेवै िसतने भना ॥ ३१॥
िवागमोाौमिनमानव-

थवै पुसारमूपकम ।्
िऽशलूपं चतरुौमवे वा

मदृा ललाटे त ु सदवै धारयते ॥् ३२॥
ॄागमोाौमिनमानवो
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ललाटमऽेिप च वत ुलाकृितम ।्
तमणे िसतने भना

मदृाऽथवा चनु धारयते ॥् ३३॥
अपऽसशं हिरचनने

मलेलाटमितशोभनमादरणे ।
बुागमे मिुनवरा यिद सृंत-े

ृािरणा सततमवे त ु धारये ॥ ३४॥
ऊपुसऽयं िनं धारयेना मदृा ।
ललाटे दय े बाोननेाथवा नरः ॥ ३५॥
िसतने भना ितय िपुस च धारणम ।्
सवा गमषे ु िनानां तणे शोभनम ॥् ३६॥
िशवागमषे ु िनानां धाय ितय िपुसकम ।्
एकमवे सदा भूा नवै पुसारं बधुाः ॥ ३७॥
वदेमागकिनानां वदेोेनवै वना ।
ललाटे भना ितय िपुसं धाय मवे िह ॥ ३८॥
ललाटे भना ितय िपुस त ु धारणम ।्
िवना पुसारं मोहाारयतित िजः ॥ ३९॥
िवागमािदतषे ु दीितानां िवधीयत े ।
शचबगदापवूरनं नादिेहनाम ॥् ४०॥
दीितानां त ु तषे ु नराणामन िजाः ।
उपकारकमवेों बमणे मिुनपुवाः ॥ ४१॥
पुसार तषे ु धारणं दीित त ु ।
उपकारकमवेों बमणे मिुनपुवाः ॥ ४२॥
वदेमागकिनु मोहनेाितो यिद ।
पतवे न सहेथा पुसारादिप ॥ ४३॥
नानं िवमहे कुया देपानमािौतः ।
पुसारं ॅमाािप ललाटे न धारयते ॥् ४४॥
तोेन ूकारणे दवेता या ूितिता ।
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साऽिप वा ससुेा च पजूनीया च विैदकैः ॥ ४५॥
शुमवे िह सव ऽ दवेतापमािकाः ।
तोपजूा त ु तिन केवलम ॥् ४६॥
तषे ु दीितो म विैदकं न शृेदा ।
विैदकािप तषे ु दीितं न शृेदा ॥ ४७॥
राजा त ु विैदकावाािकानिखलानिप ।
असकंीण तया िनंापयेितममाः ॥ ४८॥
अपानािदिभव ःै सवा न र्ाजाऽिभरयते ।्
विैदकां ु िवशषेणे ािननं त ु िवशषेतः ॥ ४९॥
महादवेसमो दवेो यथा नाि ौतुौ तृौ ।
तथा विैदकतुु नाि तावलिष ु॥ ५०॥
िशवानसमं ान ं यथा नाि ौतुौ तृौ ।
तथा विैदकतुु नाि तावलिष ु॥ ५१॥
यथा वाराणसी तुा परुी नाि ौतुौ तृौ ।
तथा विैदकतुु नाि तावलिष ु॥ ५२॥
षडरोसमो मो यथा नाि ौतुौ तृौ ।
तथा विैदकतुु नाि तावलिष ु॥ ५३॥
यथा भागीरथीतुा नदी नाि ौतुौ तृौ ।
तथा विैदकतुु नाि तावलिष ु॥ ५४॥
ओदनने समं भों यथा लोके न िवते ।
तथा विैदकतुु नाि तावलिष ु॥ ५५॥
दवेदवेो महादवेो यथा सवः ूपूत े ।
तथवै विैदको म ः पूः सव जनरैिप ॥ ५६॥
आिदने िवहीन ं त ु जगदं यथा भवते ।्
तथा विैदकहीन ं त ु जगदं न सशंयः ॥ ५७॥
ूाणिेयािदहीन ं त ु शरीरं कुणपं यथा ।
तथा विैदकहीन ं त ु जगथ न सशंयः ॥ ५८॥
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अहो विैदकमाहां मया वंु न शते ।
वदे एव त ु माहां विैदकाॄवीदुा ॥ ५९॥
तृय परुाणािन भारतादीिन सोुताः ।
विैदक तु माहां ूवदि सदा मदुा ॥ ६०॥
वदेों तािकाः सव ीकुव ि िजष भाः ।
नोपजीवि तों वदे साानातनः ॥ ६१॥
इुा भगवातूः गंु ाससिंतम ।्
ृा भा वशो भूा पपात भिुव दडवत ॥् ६२॥
अिवसरे ौीमािुनः सवतीसतुः ।
िशृशाकृऽवैाऽऽिवरभूयम ॥् ६३॥
तं ा मनुयः सव सोषादराः ।
िनेा िनतरां भमूौ ूण कणािनिधम ॥् ६४॥
ोऽःै ुा महाानं ासं सवतीसतुम ।्
पजूयामासरुथ वपुफलािदिभः ॥ ६५॥
भगवानिप सवः कणासागरः ूभःु ।
उवाच मधरंु वां मनुीनालो सोुतान ॥् ६६॥
ास उवाच -

िशवमु मनुीाणां नािशवं त ु कदाचन ।
अहो भायमहो भायं मया वंु न शते ॥ ६७॥
ौयूतां मनुयः सव भायवः समािहताः ।
ूसादादवे ि ूभोः कािणक च ॥ ६८॥
परुाणानां समानामहं कता  परुाऽभवम ।्
मसादादयं सतूभविुिवभः ॥ ६९॥
िाऽऽाबलादवे ूभोः कािणक च ।
परुाणसिंहतकता  दिेशकाभवृशम ॥् ७०॥
परुा कृतने पुयने भवोऽपीराया ।
सतूादातुरेथ ौतुवो यथातथम ॥् ७१॥
कृताथा  ूसाद रौिः िकं न किरित ।
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आया केवलं शोरहं वदेाथ वदेन े ॥ ७२॥
सणू ः सव वदेावाानामथ िनये ।
समथ  िनयु सऽूारकृतऽेिप च ॥ ७३॥
आया दवेदवे भवतामिप योिगनाम ।्
ान े गुगुाहमभवं मिुनपुवाः ॥ ७४॥
भवोऽिप िशवान े वदेिसे िवशषेतः ।
भा परमया युा िना भवत सवदा ॥ ७५॥
इुा भगवान ्ासः िशं सतूमुमम ।्
उााऽऽिल दवेशें ृा नाऽगमुः ॥ ७६॥
पनु सतूः सव ः िशानवलो च ।
ूाह गीरया वाचा भवतां िशवमिित ॥ ७७॥
मयोा परमा गीता पिठता यने त त ु ।
आयरुारोयमैय िवान ं च भिवित ॥ ७८॥
िशवूसादः सलुभो भिवित न सशंयः ।
गुं च मनुाणां भिवित न सशंयः ॥ ७९॥
िवापा या िशवा वदेवेा

सानानसिंवपा ।
ता वाचः सवलोकैक मात-ु

भ ा िनं चिकायाः ूसादात ॥् ८०॥
गुूसादादिप सोुता मया

िशवूसादादिप चोमोमात ।्
िवनायकािप महाूसादात ्

षडाननािप महाूसादात ॥् ८१॥
यवभैवसमायः कृतः

सव वदेमथनने समाः ।
अऽ मिुरिप शोभना परा

सिुतवै न िह तऽ सशंयः ॥ ८२॥
यवभैवसमायं परं
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खडमऽ िवमलं पठेरः ।
सबोधसखुलणं

समवे झिटित ूयाित िह ॥ ८३॥
मसिंहता परा समःखहािरणी

नर मिुदाियनी िशवूसादकािरणी ।
समवदेसारतः सिुनिम ताऽितशोभना

महरानभुिूतमिराता न चापरःै ॥ ८४॥
मसिंहता त ु या तया िवमि च-े

दनथ कं िह तधुा वचः ूयोजनाय न ।
ौिुतूमाणिपणी ससुिंहता मयोिदता

ौिुतूमाणमवे सा महाजन सतम ॥् ८५॥
मसिंहतािममामितिूयणे मानवः

पठ याित ससंिृतं ूयाित शरं परम ।्
अत शोभनािममामहिन शं समािहतः

ौिुतूमाणवठेदतितः मुये ॥ ८६॥
परुाणसिंहतािममामितिूयणे यः पमुान ्

ौणुोित ससंिृतं पनुन  याित याित शरम ।्
परानभुिूतरया िवजायते च त सा

िशवा च वािच नृित िूयणे शरोऽिप च ॥ ८७॥
सपणू सखुबोधलणं

तमथ िवभवं सनातनम ।्
सपमशभुापहं िशवं

भिगममलं सदा नमुः ॥ ८८॥
याऽनभुिूतरमला सदोिदता

वदेमानिनरता शभुावहा ।
तामतीव सखुदामहं िशवां

केशवािदजनसिेवतां नमुः ॥ ८९॥
वदेपिनकर भारं

दवेदवेसशं घणृािनिधम ।्
ासिमफलदं गंु नमुः
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शोकमोहिवषरोगभषेजम ॥् ९०॥
ये वदेवदेाधना महाजनाः

िशवािभमानकैिनरिकिषाः ।
नमािम वाचा िशरसा दा च तान ्

भवािहवगे िनवारकानहम ॥् ९१॥
॥ इित ौीापरुाण े सतूसिंहतायां चतथु 
यवभैवखडोपिरभाग े सतूगीतायां
सव वदेासहो नामामोऽायः ॥ ८॥

सतूगीता समाा ।
ॐ तत ्
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