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.. shrIgurugItA ..

॥ ौीगुगीता ॥
॥ अथ ौीगुगीता ॥
ऋषय ऊचःु ।
गुाुतरा िवा गुगीता िवशषेतः ।
ॄिूह नः सतू कृपया णमुसादतः ॥ १॥
सतू उवाच ।
िगरीिशखरे रे नानारोपशोिभते ।
नानावृलताकीण नानापिरवयै ुत े ॥ २॥
सवत ुकुसमुामोदमोिदत े समुनोहरे ।
शैसौगमाामिपवीिजते ॥ ३॥
अरोगणसीतकलिनिननािदत े ।
िरायािुमायाािदत े िधमलेु ॥ ४॥
मकोिकलसोहसुिविपनारे ।
सव दा गणःै सामतृरुाजिनपिेवत े ॥ ५॥
िसचारणगवगाणपगणवैृ त े ।
तऽ मौनधरं दवें चराचरजगुम ॥् ६॥
सदािशवं सदानं कणामतृसागरम ।्
कपू रकुधवलं शुतमयं िवभमु ॥् ७॥
िदगरं दीननाथं योगीं योिगवभम ।्
गाशीकरसिंसजटामडलमिडतम ॥् ८॥
िवभिूतभिूषतं शां ालमालं कपािलनम ।्
अकािरं िऽलोकेशं िऽशलूवरधारकम ॥् ९॥
आशतुोषं ानमयं कैवफलदायकम ।्
िनिव कं िनरातं िनिव शषे ं िनरनम ॥् १०॥
सवषां िहतकता रं दवेदवें िनरामयम ।्
कैलासिशखरासीन ं पवं सभुिूषतम ॥् ११॥
सवा नािविचं िगिरजामखुपजे ।
ूण परया भा कृतािलपटुा सती ॥ १२॥
ूसवदनं वी लोकानां िहतकाया ।
िवनयाऽवनता दवेी पाव ती िशवमॄवीत ॥् १३॥
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॥ ौीगुगीता ॥

ौीमहादेवुाच ।
नमे दवेदवेशे सदािशव जगरुो ।
ूाणेर महादवे गुगीतां वद ूभो ॥ १४॥
केन मागण भोः ािमन द्हेी ॄमयो भवते ।्
ं कृपां कु मे दवे नमािम चरणं तव ॥ १५॥
ौी महादवे उवाच ।
गशुकारः ािुशिरोधकः ।
अकारिनरोिधाुिरिभधीयते ॥ १६॥
गकुारः ूथमो वण मायािदगणुभासकः ।
कारो ितीयो ॄ मायाॅाििवमोचकः ॥ १७॥
गकारः िसिदः ूोो रफेः पाप दाहकः ।
उकारः शिुरुितयाऽऽा गुः तृः ॥ १८॥
ौीमहादेवुाच ।
मायामोिहतजीवानां जमृजुरािदतः ।
राय ै कः ूभवित ािमन स्संारसागरे ॥ १९॥
ो नाऽो दयािसो किोित व ै ूभो ।
दात ुं ूितवचाऽ लोकशोकिवमोचनम ॥् २०॥
िऽतापतजीवानां काणाथ मया ूभो ।
िविहतः सादरं ू उरणेाऽनगुृताम ॥् २१॥
ौीमहादवे उवाच ।
ससंाराऽपारपाथोधःे पारं ग ुं महेिर ।
ौीगरुोरणाऽोजनौकेवकैाऽवलनम ॥् २२॥
सरुो पमादाय जगामहमवे िह ।
उरािखलाीवाृसुसंारसागरात ॥् २३॥
यो गुः स िशवः सााः िशवः स गुम तः ।
गरुौ मिय न भदेोऽि भदेऽ िनरथ कः ॥ २४॥
गुा नूदो िनं परमाऽऽनसागरे ।
उयित जीवा ताॅंथवै िनमयन ॥् २५॥
गुितापतानां जीवानां रिता ितौ ।
सिदानपं िह गुॄ  न सशंयः ॥ २६॥
यागीह सो ॄाडेरणे व ै ।
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.. shrIgurugItA ..

तथा िबयाऽऽयोग सो गुणा सह ॥ २७॥
दीािवधावीरो व ै कारणलमुते ।
गुः काय लाऽतो गुॄ  ूगीयते ॥ २८॥
गरुौ मानपुबिुं त ु म े चाऽरभावनाम ।्
ूितमास ु िशलाबिुं कुवा णो नरकं ोजते ॥् २९॥
जहतेू िह िपतरौ पजूनीयौ ूयतः ।
गुिव शषेतः पूो धमा ऽधम ू दश कः ॥ ३०॥
गुः िपता गुमा ता गुदवो गुग ितः ।
िशवे  े गुाता गरुौ  े न कन ॥ ३१॥
ौीमहादेवुाच ।
जगलकृाथ िवशषेणेोपिदँयताम ।्
लणं सरुोयन सातं भवेवुम ॥् ३२॥
आचाय गुभदेोऽिप यने ाििदतो मम ।
ौें वा तयोः केन लणनेाऽनमुीयत े ॥ ३३॥
ौीमहादवे उवाच ।
सवशापरो दः सवशाऽाथ िवदा ।
सवुचाः सुरः ः कुलीनः शभुदशनः ॥ ३४॥
िजतिेयः सवादी ॄाणः शामानसः ।
मातिृपतिृहत े युः सव कम परायणः ॥ ३५॥
आौमी दशेवासी च गुरवें िवधीयत े ।
आचाय गुशौ ौ िचया यवाचकौ ॥ ३६॥
एवमथ गतो भदेो भविप तयोः िचत ।्
उपनीय दददेमाचाय ः स उदातः ॥ ३७॥
यः साधनूकषा थ दीये गुः तृः ।
औपपिकमशं ु धम शा पिडतः ॥ ३८॥
ाच े धम िमनां स आचाय ः ूकीित तः ।
सवदश त ु यः साधमु ुमुणूां िहताय व ै ॥ ३९॥
ााय धमशााणां िबयािसिूबोधकम ।्
उअपासनािवधःे सगीर परानः ॥ ४०॥
भदेाशाि धमः स गुः समदुातः ।
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॥ ौीगुगीता ॥

सानां ानभमूीनां शाोानां िवशषेतः ॥ ४१॥
ूभदेान य्ो िवजानाित िनगमाऽऽगम च अ् ।
ान चाऽिधकाराॅंीवताय लतः ॥ ४२॥
तषे ुच परुाणषे ु भाषायाििवधां सिृतम ।्
सदेिैव जानाित भाषातिवशारदः ॥ ४३॥
िनपणुो लोकिशायां ौेाऽऽचाय ः स उते ।
पतिवभदेः पभदेां िवशषेतः ॥ ४४॥
सगणुोपासनां य ु सजानाित कोिवदः ।
चातिुव ने िवततां ॄणः समपुासनाम ॥् ४५॥
गीराथा िवजानीत े बधुो िनम लमानसः ।
सवकायष ु िनपणुो जीवुितापत ॥् ४६॥
करोित जीवकाणं गुः ौेः स कते ॥ ४७॥
ौीमहादेवुाच ।
सिलणं नाथ उणूां िऽतापत ।्
गुभ िश कताऽिप मे वद ॥ ४८॥
ममुुिुभ िशःै कैः शभुाऽऽचाररैवाते ।
आानं दयािसो कृपया ॄिूह तानिप ॥ ४९॥
यने ानने लने शभुाऽऽचाराितिुैतम ।्
मुते बनााथ िशःै सुसवेकैः ॥ ५०॥
ौीमहादवे उवाच ।
िशः कुलीनः शुाऽऽा पुषाथ परायणः ।
अधीतवदेः कुशलो रमुमनोभवः ॥ ५१॥
िहतषैी ूािणनां िनमािकवनः ।
धमिनरतो भा िपतमृातिृहत े ितः ॥ ५२॥
गुशौुषूणरतो वानःकायकमिभः ।
िशुस गणुयै ुो गुभिरतः सदा ॥ ५३॥
धमकामािदसयंुो गुमपरायणः ।
सबिुग ुरोम े दवेपजूनतरः ॥ ५४॥
गुपिदमाग च सबिुदारधीः ।
अः िरगाऽ आाकारी िजतिेयः ॥ ५५॥
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एविंवधो भविे इतरो ःखकृरुोः ।
शरीरमथ ूाणाॅं गुो यः समप यन ॥् ५६॥
गुिभः िशते योगं स िश इित कते ।
दीघ दडवदान समुना गुसिधौ ॥ ५७॥
आदाराऽऽिदकं सव गरुवे च िनवदेयते ।्
आसनं शयनं वं वाहन ं भषूणाऽऽिदकम ॥् ५८॥
साधकेन ूदातं गरुोः सोषकारणात ।्
गुपादोदकं पयें गरुोिभोजनम ॥् ५९॥
गुमतूः सदा ानं गुोऽं सदा जपते ।्
ऊ ितेरुोरम े लाऽनुो वसते प्थृक ् ॥ ६०॥
िनवीतवासा िवनयी ूिेरुौ परम ।्
गरुौ ितित ितेोपिवऽेनुया वसते ॥् ६१॥
सवेताऽी शयान गाऽनोुजते ।्
शरीरं चवै वाचं च बुीियमनािंस च ॥ ६२॥
िनय ूािलिेीमाणो गरुोम ुखम ।्
िनमिुितपािणः ात स्ााचारः ससुयंतः ॥ ६३॥
आतािमित चोः सासीताऽिभमखुं गरुोः ।
हीनाववशेः ात स्व दा गुसिधौ ॥ ६४॥
उिते ्ू थमं चाऽ चरमं चवै सिंवशते ।्
ृतं न गरुोॄू यात बु्ं चनै ं ूसादयते ॥् ६५॥
पिरवादं न ौणुयुादषेामिप कुव ताम ।्
नीचं शासनं चाऽ सवदा गुसिधौ ॥ ६६॥
गरुो ु चिुव षय े न यथेाऽऽसनो भवते ।्
चापं ूमदागाथामहारं च वज यते ॥् ६७॥
नाऽपृो वचनं िकंिचयूााऽिप िनषधेयते ।्
गुमिूत रिें गुनाम सदा जपते ॥् ६८॥
गरुोराां ूकुवत गरुोरं न भावयते ।्
गुप े ितं ॄ ूाते तसादतः ॥ ६९॥
जााौमयशोिवािवगव पिरजन ।्
गरुोराां ूकुवत गरुोरं न भावयते ॥् ७०॥

shriigurugiitaadharmamandala.pdf 5



॥ ौीगुगीता ॥

गुवे िता िवा गुभाऽनलुते ।
तात स्व ू यने गरुोराराधनं कु ॥ ७१॥
नोदाहरदे नाम परोमिप केवलम ।्
न च वाऽाऽनकुुवत गितभािषतचिेतम ॥् ७२॥
गरुोय ऽ परीवादो िना वाऽिप ूवत त े ।
कण तऽ िपधातौ गं वा ततोऽतः ॥ ७३॥
परीवादात ख्रो भवते ्ा व ै भवित िनकः ।
पिरभोा भवृेिमः कीटो भवित मरी ॥ ७४॥
गरुोः शाऽसनं यान ं पाकोपानौीठकम ।्
ानोदकं तथा छायां कदािप न िवलयते ॥् ७५॥
गरुोरम े पथृक ् पजूामौं च िववज यते ।्
दीां ाां ूभुं च गरुोरम े पिरजते ॥् ७६॥
ऋणदान ं तथाऽऽदान ं वनूां बयिवबयम ।्
न कुया ुणा सा िशो भृा कदाचन ॥ ७८॥
न ूरेयेंु तातं िशः पऽु कमस ु ।
गरुवे दिेव िपऽे च िनं सव मप यते ॥् ७९॥
स च िशः स च ानी य आां पालयेरुोः ।
न में त मढू यो गरुोरवचरः ॥ ८०॥
गरुोिहतं ूकत ं वानःकायकमिभः ।
अिहताऽऽचरणािेव िवायां जायत े कृिमः ॥ ८१॥
यथा खनन ख्िनऽणे नरो वािधगित ।
तथा गुगतां िवां शौुषूरुिधगित ॥ ८२॥
आसमाःे शरीर युशौुषूत े गुम ।्
स गसा िवूो ॄणः स शातम ॥् ८३॥
ौीमहादेवुाच ।
हे िवान म्हायोिगन द्ीनबो जगरुो ।
िऽतापािित ुं जीवाते ुं मेुः पदं तथा ॥ ८४॥
योगमाग ू चारोऽऽ गुिभय ः ूकािशतः ।
तणािन भदेाॅं कृपया वद मे ूभो ॥ ८५॥
ौीमहादवे उवाच ।
मयोगो लयवै राजयोगो हठथा ।
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योगतिुव धः ूोो योिगिभदिशिभः ॥ ८६॥
नामपािका सिृय ादवलनात ।्
बनाुमानोऽयं मिुमाोित साधकः ॥ ८७॥
तामवे भिूममाललनं यऽ जायते ।
उिित जनवऽणेतैमीते ॥ ८८॥
नामपाकैभा वबै े िनिखला जनाः ।
अिवाकिलतावै ताकृितवभैवात ॥् ८९॥
आनूूकृितं ूविृाऽनसुृ व ै ।
नामपानोँशभावयोरवलनात ॥् ९०॥
यो योगः साते सोऽयं मयोगः ूकीित तः ।
ूाणाऽपाननादिबजीवापरमानाम ॥् ९१॥
मलेनाटते यााै घट उते ।
आमकुिमवाऽं जीय माणं सदा घटम ॥् ९२॥
योगानलेन स घटशिुं समाचरते ।्
घटयोगसमायोगाठयोगः ूकीित तः ॥ ९३॥
माठेन साो योगोऽयिमित वा िूय े ।
हठयोग इित ूोो हठाीवशभुूदः ॥ ९४॥
हठयोगने ूथमं जीय माणािममां तनमु ।्
िूदहंे व ै कुया ोगयजुं पनुः ॥ ९५॥
लूः सू दहेो व ै पिरणामारं यतः ।
कािदवणा म शाानं यथाबमम ॥् ९६॥
यथोपलते तलूदहे साधनःै ।
योगने मनसो योगो हठयोगः ूकीित तः ॥ ९७॥
ॄाडिपडे सशे ॄूकृितसवात ।्
समििसादकेसगिुते ॥ ९८॥
ऋिषदवेा िपतरो िनं ूकृितपूषौ ।
िति िपडे ॄाडे महनऽराशयः ॥ ९९॥
िपडानने ॄाडान ं भवित िनितम ।्
गुपदशेतः िपडानमाा यथायथम ॥् १००॥
ततो िनपणुया युा पुष े ूकृतलेयः ।
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॥ ौीगुगीता ॥

लययोगाऽिभधयेः ात कृ्तः शुमै हिष िभः ॥ १०१॥
भवि मयोग षोडशाािन िनितम ।्
यथा सधुाशंोजा ये कलाः षोडश शोभनाः ॥ १०२॥
भिः शिुाऽऽसन पााऽिप सवेनम ।्
आचारधारणे िददशेसवेनिमिप ॥ १०३॥
ूाणिबया तथा मिुा तप णं हवनं बिलः ।
यागो जपथा ानं समािधिेत षोडश ॥ १०४॥
षमा ऽऽसनमिुाः ूाहारः ूाणसयंमवै ।
ानसमाधी सवैाािन हुठ योग ॥ १०५॥
अािन लययोग नववैिेत बधुा िवः ।
यम िनयमवै लूसूिबये तथा ॥ १०६॥
ूाहारो धारणा च ानािप लयिबया ।
समािध नवाािन लययोग िनितम ॥् १०७॥
ानं व ै मयोगाऽाभावाििनग तम ।्
परानमये भावऽेतीिये च िवलणे ॥ १०८॥
ॅमिः साधकौयेोवाियगिवमःै ।
उपासनां पिवधां ाा साधकयोयताम ॥् १०९॥
मानं िह किथतमााऽनसुारतः ।
वदेतपरुाणषे ु मशाूवत कैः ॥ ११०॥
विण तं ौयेैिम योगपर वै ।
ानानां व ै बऽेिप तों पधवै िह ॥ १११॥
तषेां भावमयने समािधरिधगते ।
मयोगो हठवै लययोगः पथृक ् पथृक ् ॥ ११२॥
लंू ोितथा िब ानं त ु िऽिवधं िवः ।
लंू मिूत मयं ूों ोितजेोमयं भवते ॥् ११३॥
िबं िबमयं ॄ कुडली परदवेता ।
सिृिितिवनाशानां हतेतुा मनिस िता ॥ ११४॥
ताहाााते यो राजयोग इित तृः ।
मे हठे लये चवै िसिमासा यतः ॥ ११५॥
पणूा ऽिधकारमाोित राजयोगपरो नरः ।
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समािधम योग महाभाव इतीिरतः ॥ ११६॥
हठ च महाबोधः समािधने िसित ।
ूशो लययोग समािधिह महालयः ॥ ११७॥
िवचारबुःे ूाधां राजयोग साधन े ।
ॄानं िह तानं समािधिन िव ककः ॥ ११८॥
तनेोपलिसििह जीवुः ूकते ।
उपल महाभावा महाबोधाऽिता वा ॥ ११९॥
महालयं ूपा तानाऽवलतः ।
योिगनो राजयोग भिूममासादयि ते ॥ १२०॥
योगसाधनमू राजयोगोऽिभधीयते ॥ १२१॥
ौीमहादेवुाच ।
योगशे जगदाधार कितधोपासना च के ।
तिधभे गवन भ्देा मिुमाग ू दिश नः ॥ १२२॥
ता के िददशेा िदभावने भाराः ।
तव कृपया नाथ वद वदतां वर ॥ १२३॥
ौीमहादवे उवाच ।
सगणुो िनग ुणाऽिप ििवधो भदे ईय त े ।
उपासनािवधदेिव सगणुोऽिप िधा मतः ॥ १२४॥
सकामोपासनाया भदेा यिप नकैशः ।
परनभानां जनानां मिुिमताम ॥् १२५॥
भदेिऽतयमवेतैिहं दिेव गोिपतम ।्
वे गुरहं तवत भायशािलनीम ॥् १२६॥
समािहतने शाने ानेवैाऽवधाय ताम ।्
पानामिप दवेानां ॄणो िनग ुण च ॥ १२७॥
लीलािवमहपाणाेपुाििधा मता ।
िवःु सयू  शि गणाधीश शरः ॥ १२८॥
पोपााः सदा दिेव सगणुोपासनािवधौ ।
एत े प महशेािन सगणुो भदे ईिरतः ॥ १२९॥
सिदानप ॄणो नाऽऽ सशंयः ।
िनग ुणोऽिप िनराकारो ापकः स परारः ॥ १३०॥
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॥ ौीगुगीता ॥

साधकानां िह काणं िवधात ुं वसधुातले ।
िबभित  सगणुं पं ाहााितोते ॥ १३१॥
यथा गवां शरीरषे ुां धं रसाकम ।्
परं पयोधरादवे केवलं रत े ीवुम ॥् १३२॥
तथवै सवाोऽिप दवेो ापकभावतः ।
िदषोडशदशेषे ु पूत े परमेरः ॥ १३३॥
विुलकुािन िडलं पटमडले ।
िविशखं िनय भावय िवमहः ॥ १३४॥
पीठािप िवभिूत ूा िप महेिर ।
एत े षोडश िदा दशेाः ूोा मयाऽनघ े ॥ १३५॥
यरीरमािौ भगवावशिमान ।्
वतीण िविवधा लीला िवधाय वसधुातले ॥ १३६॥
जगालयते दिेव लीलािवमह एव सः ।
उपासनाऽनसुारणे वदेशाषे ु भिूरशः ॥ १३७॥
लीलािवमहपाणािमितहासोऽिप लते ।
तपासनकाऽिप सगणुं पिरकीित तम ॥् १३८॥
िवोः सयू  शे गणशे िशव च ।
गीतास ु गीता य े शा िवसुयूा दयः िूय े ॥ १३९॥
ॄणाितीय साा े चािप वाचकः ।
भिु िऽिवधा येा वधैी रागािका परा ॥ १४०॥
दवे े परोऽनरुागु भिः सोते बधुःै ।
िविधना या िविनणता िनषधेने तथा पनुः ॥ १४१॥
सामाना च या धीरःै सा वधैी भिते ।
ययाऽऽा रसाेभा व े मित साधकः ॥ १४२॥
रागािका सा किथता भियोगिवशारदःै ।
पराऽऽनूदा भिः पराभिमता बधुःै ॥ १४३॥
या ूाते समािधयैिगिभयगपारगःै ।
ऽगैुयभदेाििवधा भा व ै पिरकीित ताः ॥ १४४॥
आत िजासरुथा थ तथा िऽगणुतः परः ।
पराभिधकारी यो ािनभः स तयु कः ॥ १४५॥

10 sanskritdocuments.org



.. shrIgurugItA ..

उपासकाः िुिवधािगणुाऽनसुारतः ।
ॄोपासक एवाऽऽ ौेः ूोो मनीिषिभः ॥ १४६॥
ूथमा सगणुोपािरवताराऽच ना याः ।
िविहता ॄबुा चदेऽवैाऽभ वि ताः ॥ १४७॥
सकामबुा िविहतं दवेिष िपतपृजूनम ।्
ममं ममा येाता रथा पनुः ॥ १४८॥
अधमा व ै समााताः िुशिसमच काः ।
ूेापुासावै िवयेा धमाऽधमाः ॥ १४९॥
सवपासनहीना ु पशवः पिरकीित ताः ।
ॄोपासनमवेाऽऽ मुं परममलम ॥् १५०॥
िनःौयेसकरं यें सव ौें शभुावहम ॥् १५१॥
ौीमहादेवुाच ।
यथा मे गुमाहां सातं भवेभो ।
तथा िवरतो नाथ ताहामदुाहर ॥ १५२॥
सरुोमिहमा दवे सातः ौतुो भिुव ।
अानतमसाऽऽं मनोमलमपोहित ॥ १५३॥
ौीमहादवे उवाच ।
गुॄ ा गुिव गु ुदवो महेरः ।
गुरवे परं ॄ तैौीगरुवे नमः ॥ १५४॥
अखडमडलाकारं ां यने चराचरम ।्
तदं दिश तं यने तैौीगरुवे नमः ॥ १५५॥
अानितिमराऽ ानानशलाकया ।
चुीिलतं यने तैौीगरुवे नमः ॥ १५६॥
ावरं जमं ां यििचराऽचरम ।्
तदं दिश तं यने तैौीगरुवे नमः ॥ १५७॥
िचयं ावुव ऽलैों सचराचरम ।्
तदं दिश तं यने तैौीगरुवे नमः ॥ १५८॥
सवौिुतिशरोरिवरािजतपदाऽजुः ।
वदेााऽजुसयू यैौीगरुवे नमः ॥ १५९॥
चतेनः शातः शाो ोमाऽतीतो िनरनः ।
िबनादकलातीतैौीगरुवे नमः ॥ १६०॥
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॥ ौीगुगीता ॥

ानशिसमाढमालािवभिूषतः ।
भिुमिुूदाता च तैौीगरुवे नमः ॥ १६१॥
अनकेजसाकमबिवदािहन े ।
आानूदानने तैौीगरुवे नमः ॥ १६२॥
शोषणं भविसो ापनं सारसदः ।
गरुोः पादोदकं सक् तैौीगरुवे नमः ॥ १६३॥
न गरुोरिधकं तं न गरुोरिधकं तपः ।
तानारं नाऽि तैौीगरुवे नमः ॥ १६४॥
माथः ौीजगाथो मुः ौीजगुः ।
मदाा सवभतूाा तैौीगरुवे नमः ॥ १६५॥
गुरािदरनािद गुः परमदवैतम ।्
गरुोः परतरं नाऽि तैौीगरुवे नमः ॥ १६६॥
ानमलंू गरुोमू ित ः पजूामलंू गरुोः पदम ।्
ममलंू गरुोवा ं मोमलंू गरुोः कृपा ॥ १६७॥
ससागरपय तीथ ानािदकैः फलम ।्
गरुोरिपयोिबसहॐाशंने लभम ॥् १६८॥
गुरवे जगव ॄिविुशवाकम ।्
गरुोः परतरं नाऽि तात स्जूयेुम ॥् १६९॥
ानं िवना मिुपदं लभते गुभितः ।
गरुोः परतरं नाऽि येोऽसौ गुमािग णा ॥ १७०॥
गरुोः कृपाूसादने ॄिवसुदािशवाः ।
सृािदकसमथा े केवलं गुसवेया ॥ १७१॥
दवेिकरगवा ः िपतरो यचारणाः ।
मनुयोऽिप न जानि गुशौुषूणािविधम ॥् १७२॥
न मुा दवेगवा ः िपतरो यिकराः ।
ऋषयः सविसा गुसवेापराखुाः ॥ १७३॥
ौिुतिृतमिवाय केवलं गुसवेया ।
त े व ै संािसनः ूोा इतरे वषेधािरणः ॥ १७४॥
गरुोः कृपाूसादने आारामो िह लते ।
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अनने गुमागण आानं ूवत त े ॥ १७५॥
सवपापिवशुाा ौीगरुोः पादसवेनात ।्
सव तीथा वगाह फलं ूाोित िनितम ॥् १७६॥
योततपोदानजपतीथा ऽनसुवेनम ।्
गुतमिवाय िनलं नाऽऽ सशंयः ॥ १७७॥
मराजिमदं दिेव गुिररयम ।्
ौिुतवदेावाने गुः साारं पदम ॥् १७८॥
गुदवो गुध म गुिना परं तपः ।
गरुोः परतरं नाि नाि तं गरुोः परम ॥् १७९॥
धा माता िपता धो धो वशंः कुलं तथा ।
धा च वसधुा दिेव गुभिः सुलभा ॥ १८०॥
शरीरिमियूाणा अथ जनबावाः ।
माता िपता कुलं दिेव गुरवे न सशंयः ॥ १८१॥
आजकोां दवेिेश जपोततपःिबयाः ।
एतव समं दिेव गुसोषमाऽतः ॥ १८२॥
िवाधनमदनेवै मभाया ये नराः ।
गरुोः सवेां न कुव ि सं सं वदाहम ॥् १८३॥
गुसवेापरं तीथ मीथ मनथ कम ।्
सव तीथा ौयं दिेव सरुोरणाजुम ॥् १८४॥
गुानं महापुयं भिुमिुूदायकम ।्
वािम तव दवेिेश णु कमलानन े॥ १८५॥
ूातः िशरिस शुाे िनऽें िभजुं गुम ।्
वराऽभयकरं शां रेामपवू कम ॥् १८६॥
वामोशिसिहतं कायनेाऽवलोिकतम ।्
िूयया सहने धतृचाकलेवरम ॥् १८७॥
वामनेोलधािरया राऽऽभरणभषूया ।
ानाऽऽनसमायंु रेामपवू कम ॥् १८८॥
अखडमडलाऽऽकारं ां यने चराचरम ।्
तदं दिश तं यने तैौीगरुवे नमः ॥ १८९॥
नमोऽु गरुवे त ै इदवेिपणे ।
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॥ ौीगुगीता ॥

य वााऽमतृं हि िवषं ससंारसिंतम ॥् १९०॥
ौीमहादेवुाच ।
मदकेदयाऽऽन जगदान म्हेर ।
उपा रहं मे माहाािप सरुोः ॥ १९१॥
विण तं यया नाथ कृतकृाऽि सातम ।्
भयूोऽिप ौोतिुमािम खुागदीर ॥ १९२॥
परतकैप ताऽतीतपराऽऽनः ।
समासने पं म े वण िया कृपां कु ॥ १९३॥
ौीमहदवे उवाच ।
स एक एव सिूपः सोऽतैः परारः ।
ूकाशः सदा पणू ः सिदानलणः ॥ १९४॥
िनिव कारो िनराधारो िनिव शषेो िनराकुलः ।
गणुातीतः सव साी सवा ा सव िवभःु ॥ १९५॥
गढूः सवष ु भतूषे ु सव ापी सनातनः ।
सविय गणुाभासः सवियिवविज तः ॥ १९६॥
लोकाऽतीतो लोकहतेरुवानसगोचरः ।
स विे िवं सव ं न जानाित कन ॥ १९७॥
तदधीन ं जगव ऽलैों सचराऽचरम ।्
तदालनतिदेिवतिमदं जगत ॥् १९८॥
ततामपुाऽऽिौ साित पथृक ् पथृक ् ।
तनेवै हतेभुतूने वयं जाता महेिर ॥ १९९॥
कारणं सव भतूानां स एकः परमेरः ।
लोकेष ु सिृकरणाा ॄिेत गीयत े ॥ २००॥
िवःु पालियता दिेव सहंता ऽहं तिदया ।
इाऽऽदयो लोकपालाः सव तशवित नः ॥ २०१॥
ेऽेिधकारे िनरताे शासित तदाया ।
ं परुा ूकृित पूाऽिस भवुनऽये ॥ २०२॥
तनेाऽया िमपणे तिपययोिजताः ।
कम ूकुव ि न ताः कदाचन ॥ २०३॥
ययााित वातोऽिप सयू पित ययात ।्
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वष ि तोयदाः काले प ुं ि तरवो वन े ॥ २०४॥
कालं कलयते काले मृोमृ िुभ यो भयम ।्
वदेावेो भगवाोपलितः ॥ २०५॥
सव दवेा दे तयाः सरुविते ।
आॄपयं तयं सकलं जगत ॥् २०६॥
तिंु े जगुं ूीिणत े ूीिणतं जगत ।्
तदाराधनतो दिेव सवषां ूीणनं भवते ॥् २०७॥
तरोमू लाऽिभषीकेण यथा तजुपवाः ।
तृि तदनुानाथा सवऽमरादयः ॥ २०८॥
ौीमहादेवुाच ।
ससंाररोगाथ कणावणाऽऽलय ।
गरुोाहापणूा  या गरुोगता सवुिण ता ॥ २०९॥
तााय माहां फलाऽिप िविनिदश ।
जीवमलमतेने कृपातोऽतः कृपाऽण व ॥ २१०॥
सिविव सवंय  िवनोदय दयाण व ।
ते को िह दवेशे िशां मऽेो िवधाित ॥ २११॥
ौीमहादवे उवाच ।
इदं त ु भिभावने पते ौयूतऽेथवा ।
िलिखा वा ूदीयते सव कामफलूदम ॥् २१२॥
गुगीताऽिभधं दिेव शुं तं मयोिदतम ।्
भवािधिवनाशाथ यमवे सदा जपते ॥् २१३॥
गुगीताऽरकैैकं मराजिमदं िूय े ।
अनने िविवधा माः कलां नाहि षोडशीम ॥् २१४॥
सवपापहरं ोऽं सव दािरनाशनम ।्
अकालमृहुरणं सव सटनाशनम ॥् २१५॥
यरासभतूानां चौरायभयाऽपहम ।्
महाािध हरवै िवभिूतिसिदं ीवुम ॥् २१६॥
मोहनं सव भतूानां परं बनमोचनम ।्
दवेभतूिूयकरं लोकावशमानयते ॥् २१७॥
मखुकरं नणॄां सणुानां िववध नम ।्
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मनाशनवै समिसिदं भवते ॥् २१८॥
भिदं िसयते क्ाय नवमहभयाऽपहम ।्
ःनाशनवै समिसिदं भवते ॥् २१९॥
सवशािकरं िनं वापऽुफलूदम ।्
अवधैकरं ीणां सौभायदायकं परम ॥् २२०॥
आयरुारोयमैय पऽुपौऽािदवध कम ।्
िनामतिवारं वा जपोमवायुात ॥् २२१॥
सवःखभयं िवं नाशयेापहारकम ।्
सव बाधाूशमनं धमा ऽथ काममोदम ॥् २२२॥
यो यं िचयते कामं स तमाोित िनितम ।्
कािमनां कामधनेु कितं च सरुिुमः ॥ २२३॥
िचामिणं िचित सवमलकारकम ।्
जपेा शवै गाणप वैवः ॥ २२४॥
सौर िसिदं दिेव धमा थ काममोदम ।्
ससंारमलनाशाऽथ भवतापिनवृय े ॥ २२५॥
गुगीताऽिस ानं तः कुते सदा ।
योगयुानिचानां गीतयें ानविध का ॥ २२६॥
िऽतापतािपताना जीवानां परमौषधम ।्
ससंाराऽपारपाथोधौ मतां तरिणः शभुा ॥ २२७॥
दशेः शुः स यऽाऽसौ गीता ितित लभा ।
तऽ दवेगणाः सव ऽेपीठे वसि िह ॥ २२८॥
शिुचरवे सदा ानी गुगीताजपने त ु ।
त दशनमाऽणे पनुज  न िवते ॥ २२९॥
सं सं पनुः सं िनजधम मयोिदतः ।
गुगीतासमो नाऽि सं सं वरानन े ॥ २३०॥
इित ौीगुगीता समाा ।
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