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Uttara Gita

उरगीता

अथ ूथमोऽायः
(अखडं सिदानमवानसगोचरम ।्
आानमिखलाधारमाौयऽेभीिसये ॥)

अज ुन उवाच -

यदकंे िनलं ॄ ोमातीतं िनरनम ।्
अूतमिवयें िवनाशोिविज तम ॥् १॥
कैवं केवलं शां शुमिनम लम ।्
कारणं योगिनम ुं हतेसुाधनविज तम ॥् २॥
दयाजुमं ानयेपकम ।्
तणादवे मुते यानािूह केशव ॥ ३॥
ौीभगवानवुाच -

साध ु पृ ं महाबाहो बिुमानिस पाडव
यां पृिस ताथ मशषें ूवदाहम ॥् ४॥
आम हंस पररसमयात ।्
योगने गतकामानां भावना ॄ चते ॥ ५॥
शरीिरणामजां हंसं पारदशनम ।्
हंसो हंसारं चतैूटं यदरम ।्
तिानरं ूा जारणजनी ॥ ६॥
काकीमखुं ककारामकुारतेनाकृितः ।
अकार त ु  कोऽथ ः सितपते ॥ ७॥
गंिदा कालं वायुीकरणं परम ।्
सव कालूयोगने सहॐायभु वेरः ॥ ८॥
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उरगीता

यावँयेगाकारं तदाकारं िविचयते ।्
खमे कु चाानमामे च खं कु ।
आानं खमयं कृा न िकिदिप िचयते ॥् ९॥
िरबिुरसढूो ॄिविण ितः ।
बिहमितं िनं नासाम े च वितम ।्
िनलं तं िवजानीयाासो यऽ लयं गतः ॥ १०॥
पटुयिविनम ुो वाययु ऽ िवलीयते ।
तऽ संं मनः कृा तं ायेाथ  ईरम ।् ११
िनम लं तं िवजानीयाडूिम रिहतं िशवम ।्
ूभाशूं मनःशूं बिुशूं िनरामयम ।् १२
सवशूं िनराभासं समािध लणम ।्
िऽशूं यो िवजानीया त ु मुते बनात ।् १३
यमुिलते दहेे दहेी समािधना ।
िनलं तिजानीयामािध लणम ।् १४
अमाऽं शरिहतं रनविज तम ।्
िबनादकलातीतं यं वदे स वदेिवत ।् १५
ूा े ानने िवान े ये े च िद सिंते ।
लशािपदे दहेे न योगो नवै धारणा । १६
यो वदेादौ रः ूोो वदेाे च ूितितः ।
त ूकृितलीन यः परः स महेरः । १७
नावाथ च भवेावावारं न गित ।
उीण च सिरारे नावया िकं ूयोजनम ॥् १८॥
मम मधेावी ानिवानतरः ।
पलालिमव धााथ जेमशषेतः ॥ १९॥
उाहो यथा किमालो तां जते ।्
ानने येमालो पाानं पिरजते ॥् २०॥
यथामतृने तृ पयसा िकं ूयोजनम ।्
एवं तं परमं ाा वदेनैा ि ूयोजनम ॥् २१॥
ानामतृने तृ कृतकृ योिगनः ।
न चाि िकितमि चे स तिवत ॥् २२॥
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उरगीता

तलैधारािमवािं दीघ घटािननादवत ।्
अवां ूणवामं यं वदे स वदेिवत ॥् २३॥
आानमरिणं कृा ूणवं चोरारिणम ।्
ानिनम थनाासादवें पँयिेगढूवत ॥् २४॥
ताशं परमं पं रेाथ  नधीः ।
िवधमूाििनभं दवें पँयदेिनमलम ॥् २५॥
रोऽिप न रः िपडः िपडविज तः ।
िवमलः सवदा दहेी सव ापी िनरनः ॥ २६॥
कायोऽिप न कायः कायोऽिप न जायते ।
कायोऽिप न भुानः कायोऽिप न बते ॥ २७॥
(कायोऽिप न िलः ाायोऽिप न बाते ।)
ितलमे यथा तलंै ीरमे यथा घतृम ।्
पुमे यथा गः फलमे यथा रसः । २८
तथा सव गतो दहेी दहेमे वितः ।
मनो दिेशनां दवेो मनोमे वितः ।
काािवकाशते आकाशे वायवुरते ॥् २९॥
मनं मनमं मं मनविज तम ।्
मनसा मन आलो यं िसि योिगनः ॥ ३०॥
आकाशं मानसं कृा मनः कृा िनरादम ।्
िनलं तिजानीयामािध लणम ॥् ३१॥
योगामतृरसं पीा वायभुः सदा सखुी ।
यममते िनं समािधमृ नुाशकृत ॥् ३२॥
ऊशूमधःशूं मशूं यदाकम ।्
सवशूं स आिेत समािध लणम ।्
शूभािवतभावाा पुयपापःै ूमुते ॥ ३३॥
अज ुन उवाच-
अँये भावना नाि ँयमतेिनँयित ।
अवण मरं ॄ कथं ायि योिगनः ॥ ३४॥
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ौीभगवानवुाच-
ऊपणू मधःपणू मपणू यदाकम ।्
सवपणू स आिेत समािध लणम ॥् ३५॥
अज ुन उअवाच-
सालािनं िनराल शूता ।
उभयोरिप ाथं ायि योिगनः ॥ ३६॥
ौीभगवानवुाच-
दयं िनम लं कृा िचियानामयम ।्
अहमवे इदं सव िमित पँयेरं सखुम ॥् ३७॥
अज ुन उवाच-
अरािण समाऽािण सव िबसमािौताः ।
िबिभिभ त े नादः स नादः केन िभते ॥ ३८॥
ौीभगवानवुाच-
अनाहत श त श यो िनः ।
नरेग तं ोितितरग तं मनः ।
तनो िवलयं याित तिोः परमं पदम ॥् ३९॥
ॐकारिननादने वायोः सहंरणािकम ।्
िनरालं समिुँय यऽ नादो लयं गतः ॥ ४०॥
अज ुन उवाच-
िभ े पाके दहेे गत े पस ु पधा ।
ूाणिैव मेु दहेे त ु धमा धम  गतः ॥ ४१॥
ौीभगवानवुाच-
धमा धम मनवै पभतूािन यािन च ।
इियािण च पवै याााः प दवेताः ॥ ४२॥
तावै मनसा सव िनमवेािभमानतः ।
जीवने सह गि यावं न िवित ॥ ४३॥
अज ुन उवाच-
ावरं जमं चवै यििचराचरम ।्
जीवा जीवने िसि स जीवः केन िसित ॥ ४४॥
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ौीभगवानवुाच-
मखुनािसकयोम े ूाणः सरते सदा ।
आकाशः िपबत े ूाणं स जीवः केन जीवित ॥ ४५॥
अज ुन उवाच-
ॄाडािपतं ोम ोा चाविेतं जगत ।्
अब िह तोम कथं दवेो िनरनः ॥ ४६॥
ौीभगवानवुाच-
आकाशो वकाश आकाशािपतं च यत ।्
आकाश गणुः शो िनःशो ॄ उते ॥ ४७॥
अज ुन उवाच-
दोतािजानामादं यऽ ँयते ।
अरं कुतषेां रं वत त े सदा ॥ ४८॥
अघोषमनमरं चाताकठोमनािसकं च ।
अरखेजातं परमूविज तं तदरं न रत े कथित ॥् ४९॥
अज ुन उवाच-
ाा सवगतं ॄ सवभतूािधवािसतम ।्
इियाणां िनरोधने कथं िसि योिगनः ॥ ५०॥
ौीभगवानवुाच-
इियाणां िनरोधने दहेे पँयि मानवाः ।
दहेे न े कुतो बिुब ुिनाशे कुतो ता ॥ ५१॥
तावदवे िनरोधः ाावं न िवित ।
िविदत े त ु परे ते एकमवेानपुँयित ॥ ५२॥
नवििकृता दहेाः ॐवि गिलका इव ।
नवै ॄ न शुं ामुा न िवित ॥ ५३॥
अमिलनो दहेो दहेी चािनम लः ।
उभयोररं ाा क शौचं िवधीयते ॥ ५४॥
इित उरगीतायां ूथमोऽायः ।
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अथ ितीयोऽायः
(अढाो पे पिरकीित त े ।
तऽाढ िबैं कथं ािदित पृित ॥)

अज ुन उवाच-
ाा सवगतं ॄ सवं परमेरम ।्
अहं ॄिेत िनदु ं ूमाणं तऽ िकं भवते ॥् १॥
ौीभगवानवुाच-
यथा जलं जले िं ीरे ीरं घतृ े घतृम ।्
अिवशषेो भवेीवापरमानोः ॥ २॥
जीवे परणे तादां सव गं ोितरीरम ।्
ूमाणलणैयं यमकेामविेदना ॥ ३॥
अज ुन उवाच-
ानादवे भवेयें िविदा तणने त ु ।
ानमाऽणे मुते िकं पनुयगधारणा ॥ ४॥
ौीभगवानवुाच-
ानने दीिपत े दहेे बिुॄ समिता ।
ॄानािना िवािद हेम बनम ॥् ५॥
ततः पिवऽं परमेरामतैपं िवमलाराभम ।्
यथोदके तोयमन ुू िवं तथापो िनपािधसंः ॥ ६॥
आकाशवूशरीर आा न ँयते वायवुदराा ।
स बामरिनलाा अमुखं पँयित तमैम ॥् ७॥
यऽ यऽ मतृो ानी यने केनािप मृनुा ।
यथा सव गतं ोम तऽ तऽ लयं गतः ॥ ८॥
(शरीरािपतं ोम भवुनािन चतदु श ।
िनलो िनम लो दहेी सव ापी िनरनः ॥ ९॥)

शरीरािप चतैं जामदािद ूभदेतः ।
न केदशेव अयितरकेतः ॥ ९॥
मुत मिप यो गेासाम े मनसा सह ।
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सव तरित पाानं त ज शतािज तम ॥् १०॥
दिणे िपला नाडी विमडलगोचरा ।
दवेयानिमित येा पुयकमा नसुािरणी ॥ ११॥
इला च वामिनाससोममडलगोचरा ।
िपतयृानिमित यें वाममािौ ितित ॥ १२॥
गदु पृभागऽेिीणादड दहेभतृ ।्
दीघा ि मिू पय ं ॄदडीित कते ॥ १३॥
ताे सिुषरं सूं ॄनाडीित सिूरिभः ॥ १४॥
इलािपलयोम े सषुुा सूिपणी ।
सव ूितितं यिवगं सव तोमखुम ॥् १५॥
त मगताः सयू सोमािपरमेराः ।
भतूलोका िदशः ऽेसमिुाः पव ताः िशलाः ॥
ीपा िनगा वदेाः शािवाकलाराः ।
रमपरुाणािन गणुातै े च सवशः ॥
बीजं बीजाकाषेां ऽेाः ूाणवायवः ।
सषुुाग तं िवं तिव ूितितम ॥् १६॥
नानानाडीूसवकं सवभतूारािन ।
ऊमलूमधः शाखं वायमुागण सवगम ॥् १७॥
िसितसहॐािण नाः वुा यगुोचराः ।
कम मागण सिुषरािय ः सिुषराकाः ॥ १८॥
अधोगताास ु नवारािण शोधयन ।्
वायनुा सह जीवोानी मोमवायुात ॥् १९॥
अमरावतीलोकोऽिासाम े पवू तो िदिश ।
अिलोको िद येुजेोवती परुी ॥ २०॥
याा सयंमनी ौोऽ े यमलोकः ूितितः ।
नैतो थ ता नैतो लोक आिौतः ॥ २१॥
िवभावरी ूतीां त ु पृ े वािणका परुी ।
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वायोग वती कण पा लोकः ूितितः ॥ २२॥
सौा पुवती सौे सोमलोकुकठतः ।
वामकण त ु िवयेो दहेमािौ ितित ॥ २३॥
वामे चिुष चशैानी िशवलोको मनोनी ।
मिू  ॄपरुी येा ॄाडं दहेमािौतम ॥् २४॥
पादादधः िशवोऽनः कालािूलयाकः ।
अनामयमधो ममं त ु बिहः िशवम ॥् २५॥
अधः पदोऽतलं िवाादं च िवतलं िवः ।
िनतलं पादसि सतुलं जमुते ॥ २६॥
महातलं त ु जान ुादशेो रसातलम ।्
किटालतलं ूों स पातालसंया ॥ २७॥
कालािनरकं घोरं महापातालसंया ।
पातालं नाधोभागो भोगीफिणमडलम ।्
विेतः सव तोऽनः स िबॅीवसंकः ॥ २८॥
भलूोकं नािभदशें त ु भवुलकं त ु कुितः ।
दयं ग लोकं त ु सयूा िदमहतारकाः ॥ २९॥
सयू सोमसनुऽं बधुशबुकुजािराः ।
म समो षे ीवुोऽतः ग लोकतः ।
दये कयोगी तिवसखुं लभते ॥् ३०॥
दय महलकं जनोलोकं त ु कठतः ।
तपोलोकं ॅवुोम े मिू  सं ूितितम ॥् ३१॥
ॄाडिपणी पृी तोयमे िवलीयते ।
अिना पते तोयं वायनुा मतऽेनलः ॥ ३२॥
आकाशं त ु िपबेाय ुं मनाकाशमवे च ।
बुहारिचं च ऽेः परमािन ॥ ३३॥
अहं ॄिेत मां ायदेकेाममनसा सकृत ।्
सव तरित पाानं ककोिटशतःै कृतम ॥् ३४॥
घटसवंतृमाकाशं नीयमान े घटे यथा ।
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घटो नँयित नाकाशं तीव इहािन ॥ ३५॥
घटाकाशिमवाानं िवलयं विे ततः ।
स गित िनरालं ानालों न सशंयः ॥ ३६॥
तपेष सहॐािण एकपादितो नरः ।
एकानयोग कलां नाहि षोडशीम ॥्
आलो चतरुो वदेामशाािण सवदा ।
यो व ै ॄ न जानाित दव पाकरसं यथा ॥
यथा खरनभारवाही

सार वाही न त ु चन ।
एवं िह शाािण बधी

सारं जानरवहेः ॥ ३७॥
अनकम शौचं च जपो यथवै च ।
तीथ याऽािदगमनं यावं न िवित ॥ ३८॥
यमुिलते दहेे अहं ॄाऽ सशंयी ।
चतवुदधरो िवूः सूं ॄ न िवित ॥ ३९॥
गवामनकेवणा नां ीरं ादकेवण कम ।्
ीरवँयते ान ं दिेहनां च गवां यथा ॥ ४०॥
आहारिनिाभयमथैनु ं च समानमतेत प्शिुभन राणाम ।्
ान ं नराणामिधकं िवशषेो ानने हीनाः पशिुभः समानाः ॥ ४१॥
ूातरमऽु परुीषाां माे िुपासया ।
तृाः कामने वध े चाे वा िनिश िनिया ॥ ४२॥
नादिबसहॐािण जीवकोिटशतािन च ।
सव च भिनधू तं यऽ दवेो िनरनः ॥ ४३॥
अहं ॄिेत िनयतो मोहतेमु हानाम ॥् ४४॥
े पदे बमोाय न ममिेत ममिेत च ।
ममिेत बते जनु  ममिेत िवमुते ॥ ४५॥
मनसो ुनीभावातैं नवैोपलते ।
यदा याुनीभावं तदा तरमं पदम ॥् ४६॥
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हािुिभराकाशं धुात ः खडयेषुम ।्
नाहं ॄिेत जानाित त मिुन जायत े ॥ ४७॥
इित उरगीतायां ितीयोऽायः ॥

ततृीयोऽायः
(योगी थ िबयालापपिरागने शाधीः ।
ततृीय े शरणं यायािरमवेिेत की त े ॥)

ौीभगवानवुाच-
अनशां बविेदतम कालो बहव िवाः ।
यारभतूं तपािसतं हंसो यथा ीरिमवािुमौम ॥् १॥
परुाणं भारतं वदेशाािण िविवधािन च ।
पऽुदारािदससंारो योगाास िवकृत ॥् २॥
इदं ानिमदं यें यः सव ातिुमित ।
अिप वष सहॐायःु शाां नािधगित ॥ ३॥
िवयेोऽरताऽं जीिवतं चािप चलम ।्
िवहाय शाजालािन यं तपाताम ॥् ४॥
पिृथां यािन भतूािन िजोपिनिमिकम ।्
िजोपपिराग े पिृथां िकं ूयोजनम ॥् ५॥
तीथा िन तोयपणूा िन दवेााषाणमृमयान ।्
योिगनो न ूपेआानपरायणाः ॥ ६॥
अिदवो िजातीनां मनुीनां िद दवैतम ।्
ूितमा बुीनां सव ऽ समदिश नाम ॥् ७॥
सवऽावितं शां न ूपँयेनाद नम ।्
ानचिुव हीनादः सयू िमवोिदतम ॥् ८॥
यऽ यऽ मनो याित तऽ तऽ परं पदम ।्
तऽ तऽ परं ॄ सवऽ समवितम ॥् ९॥
ँये िश पािण गगनं भाित िनम लम ।्
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अहिमरं ॄ परमं िवमुयम ॥् १०॥
अहमकेिमदं सव इित पँयते प्रं सखुम ।्
ँयते तगाकारं खगाकारं िविचयते ॥्
सकलं िनलं सूं मोारणे िनग तम ।्
अपवग  िनवा णं परमं िवमुयम ॥्
सवतो ोितराकाशं सव भतूािधवािसनम ।्
सव ऽ परमाानं ॄाा परमानाम ॥् ११॥
अहं ॄिेत यः सव िवजानाित नरः सदा ।
हायिममाामावा शी सव िवबयी ॥ १२॥
िनिमषं िनिमषाध वा यऽ िति योिगनः ।
तऽ तऽ कुऽें ूयागो निैमषं वनम ॥्
िनिमषं िनिमषाध वा ूािणनोऽािचकाः ।
बतकुोिटसहॐाणां ानमकंे िविशते ॥ १३॥
ॄानाादि िनदहते प्ुयपापके ।
िमऽािमऽे सखुं ःखं इािन े शभुाशभु े ।
एवं मानापमान े च तथा िनाूशसंन े ॥ १४॥
शतििािता का शीताशीतिनवारणा ।
अचला केशवे भििव भवःै िकं ूयोजनम ॥् १५॥
िभां दहेराथ वं शीतिनवारणम ।्
अँमान ं च िहरयं च शाकं शाोदनं तथा ।
समान ं िचयेोगी यिद िचमपेत े ॥ १६॥
भतूवुशोिचे पनुज  न िवते ॥ १७॥
(आयोगमवोचो भियोगिशरोमिणम ।्
तं वे परमानं नननमीरम ॥्)

इित उरगीतायां ततृीयोऽायः ॥
इित उरगीता समाा ।

Encoded by Sunder Hattangadi
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