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िऽपरुा रहे ानखडे
अथ िवशंोायः ।

अऽ ते वत ियािम परुा वृं ौणुु तत ।्
परुा ॄसभामे सलोकेऽितपावन े ॥ १॥
ानूसः समभतू स्ूाूिवमशनः ।
सनकाा विस पलुः पलुहः बतःु ॥ २॥
भगृरुिऽरिरा ूचतेा नारदथा ।
वनो वामदवे िवािमऽोऽथ गौतमः ॥ ३॥
शबुः पराशरो ासः कवः काँयप एव च ।
दः समुःु श िलिखतो दवेलोऽिप च ॥ ४॥
एवमे ऋिषगणा राजिष ू वरा अिप ।
सव समिुदताऽ ॄसऽे महरे ॥ ५॥
मीमासंां चबुरुःै सूाूिनिपणःै ।
ॄाणं तऽ पूषयः सव एव त े ॥ ६॥
भगवन ्ािननो लोके वयं ातपरावराः ।
तषेां नो िविवधा भाित िितः ूकृितभदेतः ॥ ७॥
केिचत स्दा समािधाः केिचीमासंन े रताः ।
अपरे भििनम ााे कम समाौयाः ॥ ८॥
वहारपराकेे बिहम ुखनरा इव ।
तषे ु ौयेान ि्ह कतम एतो वुमहिस ॥ ९॥
पं वयं िवः ौयेासंिमित व ै िवध े ।
इित पृोऽवदद ्ॄा माऽनामानसान ॥् १०॥
मनुीा नाहमतेिे सवा ना ततः ।
जानीयािदममथ त ु सव ः परमेरः ॥ ११॥
तऽ यामोऽथ सिुमुा तऽ तरैयौ ।
स दवेदवेशें िवनुािभसमागतम ॥् १२॥
पू ऋिषमुानां ूं तं लोकसिृिधः ।
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॥ िवागीता ॥

ूं िनश च िशवो ाा िविधमनोगतम ॥् १३॥
माऽनामनस ऋषीन द्वेो िचयत ।्
िकिं मयाऽऽािप थ मवे भवेन ु॥ १४॥
पने जानीयुषयोऽौया यतुाः ।
इित मा ूवुाच दवेदवेो महेरः ॥ १५॥
ौणुुं मनुयो नाहमतेिे सुुटम ।्
अतो िवां भगवत ायामः परमेरीम ॥्१६॥
तसादािगढूाथ मिप िवतः परम ।्
इुा मनुयः सव िविधिविुशवःै सह ॥ १७॥
दिुव ां महशेान िऽपरुां िचरीिरणीम ।्
एवं सवरिभाता िऽपआुरा िचरीिरणी ॥ १८॥
आिवरासीिदाकाशमयी शमयी परा ।
अभवद ्मघेगीरिनःनो गगनाणे ॥ १९॥
वदिृषगणाः िकं वो ाता त तमीिहतम ।्
मराणां िह केषाि हीयतेािभवाितम ॥् २०॥
इित ौुा परां वाण ूणमेमु ुिनपुवाः ।
ॄादयोऽिप तदन ु तुवुिुव िवधःै वःै ॥ २१॥
अथ ूोचुिषगणा िवां तां िऽपरुेरीम ।्
नमुं महशेािन ौीिवे िऽपरुेिर ॥ २२॥
अशषेोादियऽी ं ापियऽी िनजािन ।
िवलापियऽी सव  परमेिर त े नमः ॥ २३॥
अनतूना सव दाऽिस यतो नाि जिनव ।
नवािका सदा ं व ै यतो नाि जरा तव ॥ २४॥
सवा ऽिस सवसाराऽिस सवा सव हिष णी ।
असवा ऽसव गाऽसाराऽसव ाऽसव हिष णी ॥ २५॥
दिेव भयूो नमुं परुात प्ृतोऽिप च ।
अधातः पा सव ते नमो नमः ॥ २६॥
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ॄिूह यऽेपरं पमैय ानमवे च ।
फलं ताधनं मुं साधकं िसमवे च ॥ २७॥
िसे ु परमां काां िसषेूममवे च ।
देतेत ब्मतो ॄिूह भयूुं नमो नमः ॥ २८॥
इापृा महािवा ूवुमपुचबमे ।
दयमाना ऋिषगणेाथ परमं वचः ॥ २९॥
ौणुुमषृयः सव ूवािम बमणे तत ।्
अमतृं ागमाोध े समृु ददािम वः ॥ ३०॥
यऽ सव जगिददं दप णूितिबवत ।्
उं च ितं लीन ं सवषां भासत े सदा ॥ ३१॥
यदवे जगदाकारं भासतऽेिविदतानाम ।्
योिगनां िनिव कं िवभाािन केवलम ॥् ३२॥
गीरििमताोिधिरव िनलभासनम ।्
यत स्भुिऐरितशयूीा कैतववज नात ॥् ३३॥
भाव रसतो ाािप ायं पदम ।्
िवभदेभावमा सेतऽेतरःै ॥ ३४॥
अाःकरणादीनां ूाणसऽूं यदारम ।्
यदभान े न िकित ्ाारैिभलितम ॥् ३५॥
परा सा ूितभा देाः परं पं ममिेरतम ।्
ॄाडानामनकेानां बिह सधुाधुौ ॥ ३६॥
मिणीप े नीपवन े िचामिणसमुिरे ।
पॄमये म े पं ऽपैरुसुरम ॥् ३७॥
अनािदिमथनु ं यदपरामषृीराः ।
तथा सदािशवशेानौ िविधिविुऽलोचनाः ॥ ३८॥
गणशेिदालाः शयो गणदवेताः ।
यातधुानाः सरुा नागा यिकुषादयः ॥ ३९॥
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॥ िवागीता ॥

पूाः सवा  मम तनरूपराः पिरकीित ताः ।
मम मायािवमढूा ु मां न जानि सवतः ॥ ४०॥
पिूजताऽहमवे सवद दािम फलमीिहतम ।्
न मोऽा कािचदि पूा वा फलदाियनी ॥ ४१॥
यथा यो मां भावयित फलं मत ्ू ायुाथा ।
ममैय मिृषगणा अपिरिमीिरतम ॥् ४२॥
अनपेवै यििद ्अहमयीिचयी ।
ुरानजगदाकारणे ऋिषपुवाः ॥ ४३॥
तथा ुरिप सदा नाेतैिचपःु ।
एते मुमैय घ टाथ िवभावनम ॥् ४४॥
ममैय त ु ऋषयः पँयं सूया शा ।
सवा ौया सव गता चाहं केवला िता ॥ ४५॥
मायया माा ससंरी िचरादहम ।्
भयूो िविदा ाानं गरुोः िशपदं गता ॥ ४६॥
िनमुा पनुम ुा भयूो भयूो भवाहम ।्
िनपादानसारं सजृािम जगदीशम ॥् ४७॥
इािद सि बधा ममैय परराः ।
न तद ्गणियत ुं शं सहॐवदनने वा ॥ ४८॥
ौुव ु सहाद ्वे मदैय  लेशतः ।
जगाऽा िविचऽयें सव तः ससािरता ॥ ४९॥
मम ानं बिवधं तैातैािदभदेतः ।
परापरिवभदेा बधा चािप तलम ॥् ५०॥
तैान ं त ु िविवधं ितीयालनं यतः ।
ानमवे त ु तों राािदसितम ॥् ५१॥
तािप सफलं यें िनया िनयतं यतः ।
अपरं चािप िविवधं तऽ मुं तदवे िह ॥ ५२॥
ूोमुापरमयं ानं मु फलबमम ।्
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अतैिवानमवे परिवानमीिरतम ॥् ५३॥
मामनारा परमां िचरं िवां त ु ौीमतीम ।्
कथं ूाते परमां िवामतैसिंकाम ॥् ५४॥
तदवेातैिवान ं केवला या परा िचितः ।
ताः शुदशामश तैामशा िभभावकः ॥ ५५॥
िचं यदा माानं केवलं िभसतते ।्
तदवेानिुवभातं ाद ् िवानमिृषसमाः ॥ ५६॥
ौिुततो यिुतो वािप केवलािवभासनम ।्
दहेााावभास नाशनं ानमुते ॥ ५७॥
तदवे भवित ान ं यानने त ु िकन ।
भासमानमिप ािप न िवभायात क्थन ॥ ५८॥
तदवेातैिवान ं यिानने िकन ।
अिवातं नवै भवते क्दािचेशतोऽिप च ॥ ५९॥
सविवानापं यिान ं भवते ख् ।
तदवेातैिवान ं परमं तापसोमाः ॥ ६०॥
जात े याशिवान े सशंयािरसतृाः ।
वायनुवेाॅजालािन िवलीये परं िह तत ॥् ६१॥
कामािदवासनाः सवा  यिन स्ि न िकन ।
भु दंािहिरव तिान ं परं तृम ॥् ६२॥
िवान फलं सवःखानां िवलयो भवते ।्
अाभयसािम इुते फलम ॥् ६३॥
भयं ितीयसाादतै े िविदत े ढम ।्
कुतः ाद ्तैसमः सयूदय े यथा ॥ ६४॥
ऋषयो न भयं ािप तैसवजन े ।
अतो यलात ्ायं सव था भवते ॥् ६५॥
अव ु ितीयं ाद ्भयूो लोके समीणात ।्
साे भयं सव थवैाभयं तात कु्तो भवते ॥् ६६॥
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॥ िवागीता ॥

सयंोगो िवूयोगाः सवथवै िवभािवतः ।
फलयोगोऽिप ताि िवनँयिेदित िनयः ॥ ६७॥
यावदत फ्लं ूों भयं तावकीित तम ।्
तदवेाभयपं त ु फलं सव ूचते ॥ ६८॥
यदानोऽनदवे फलं मोः ूकीित तः ।
ाता ान ं येमिप फलं चकंै यदा भवते ॥् ६९॥
तदा िह परमो मोः सवभीितिवविज तः ।
ान ं िवकसहानं मौिवविज तम ॥् ७०॥
ातःु ापं तदादावनपुलितम ।्
उपलक एवातो गुः शां च नतेरत ॥् ७१॥
एतदवे िह िवयेपमिभधीयते ।
ातृानयेगतो यावद ्भदेोऽवभासते ॥ ७२॥
तावाता ानमिप यें वा न भवते ्िचत ।्
यदा भदेो िवगिलतो ाऽादीनां िमथः ितः ॥ ७३॥
तदा ाऽािदसिरतेदवे फलं तृम ।्
ाऽािदफलपय ं न भदेो वतुो भवते ॥् ७४॥
वहारूिसथ भदेऽ ूकितः ।
अतोऽपवू लमऽ फलं नावे िकन ॥ ७५॥
आवै मायया ातृानयेफलाना ।
यावाित भवेावत स्संारो चलोपमः ॥ ७६॥
यदा कथिदते ु भायाद ्भदेिवविज तम ।्
ससंारो िवलयं यायािाॅिमव वायनुा ॥ ७७॥
एविंवधमहामो े तरं िह साधनम ।्
तरे त ु सणू नात स्ाधनिमते ॥ ७८॥
अपणू तरे त ु िकं सहॐससुाधनःै ।
तााय मवे ाुं मो साधनम ॥् ७९॥
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ताय सव थतै ु साधयामीित सिंितः ।
यायण सयंुः सव था मु एव सः ॥ ८०॥
िदनमैा सवै रवैा  मुः ााऽजिन ।
बिुनमै भदेने िचरशीयविितः ॥ ८१॥
बुौ त ु बहवो दोषाः सि सवा थ नाशनाः ।
यजै नाः सततं वें पे घोरससंतृौ ॥ ८२॥
तऽाः ादनाासो ितीयः कामवासना ।
ततृीयो जाता ूोा िऽधवैं दोषसहः ॥ ८३॥
ििवधः ादनाासः सशंय िवपय यः ।
मोोऽि नाि वेाः सशंयः समदुातः ॥ ८४॥
नावे मो इाो भवदेऽ िवपय यः ।
एतयं त ु ताय मुं ात ्ू ितबकम ॥् ८५॥
िवपरीत िनयने नँयदेतेद ्यं बमात ।्
अऽोपायो मुतमो मलूदेो न चापरः ॥ ८६॥
अनाास मलंू त ु िवतक िचनम ।्
तिर सका वत न ूसाधन े॥ ८७॥
िवपरीतो िनयः ाद ्मलूदेनपवू कः ।
ततः ौासमदुयादनाासः ूणँयित ॥ ८८॥
कामािदवासना बुःे ौवणे ूितबिका ।
कामािदवासनािवा बिुन व ूवत त े ॥ ८९॥
लोकेऽिप कामी का सदा ानकैतरः ।
परुःितं न पँये ौोऽों ौणुयुा च ॥ ९०॥
कामािदवािसतवैं ौतुं चाौतुसितम ।्
कामािदवासनां तायदे ्वरैायसदा ॥ ९१॥
सि कामबोधमखुा वासना ु सहॐशः ।
तऽ कामो मलूभतूाशे निह िकन ॥ ९२॥
ततो वरैायसयंोगाद ्नाशयते क्ामवासनाम ।्
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॥ िवागीता ॥

आशा िह कामः सो एतेािदित िता ॥ ९३॥
शषे ुलूभतूा सा सूाऽशषे ुसिंता ।
ढवरैाययोगने सवा ता,ंूिवनाशयते ॥् ९४॥
तऽ मलंू कादोषपरामशः ूितणम ।्
वमैुं िवषये वासना नाशयिेदित ॥ ९५॥
यतृीयो बिुदोषो जापो वितः ।
असाः सोऽासमखुःै सव था ऋिषसमाः ॥ ९६॥
यने ताय तािप ौतुं बिुमनाहते ।्
तां िह महान द्ोषः पुषाथ िवनाशनः ॥ ९७॥
तऽादवेतासवेामतृ े नाि कारणम ।्
सवेायाारतने जां त हराहम ॥् ९८॥
जााानभावने सो वा परजिन ।
भवे फलूािजा सयंुचतेसः ॥ ९९॥
सवसाधनसिममवै ूिणधानतः ।
उपयाित च यो भा सवदा मामकैतवात ॥् १००॥
स साधनूनीकं िवधयूाश ु कृती भवते ।्
यु मामीर सव बिुूसरकािरणीम ॥् १०१॥
अना साधनकैपरः ाद ्मढूभावतः ।
पदे पदे िवहते फलं ूाते वा न वा ॥ १०२॥
ता ुऋषयो मुं ताय साधनं भवते ।्
एवं ताय वानवे साधकः परमः तृः ॥ १०३॥
तऽ मियुु साधकः सवपिूजतः ।
िसिराविसितदहानाभावना ॥ १०४॥
आभावनं ननू ं शरीरािदष ु सिंतम ।्
तदभावनमाऽं त ु िसिमिवविज तम ॥् १०५॥
आा विसतः सवरिप नो केवलाना ।
अत एव त ु साा महानथ पररा ॥ १०६॥
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तात के्वलिचाऽं यद ्दहेावभासकम ।्
ताऽाविसितः सव सशंयनािशनी ॥ १०७॥
िसििरुते ूानैा तः िसिरनरा ।
िसयः खचेराा अिणमााथवै च ॥ १०८॥
आिवानिसे ु कलां नाहि षोडशीम ।्
ताः सवा  ु पिरिाः िसयो दशेकालतः ॥ १०९॥
इयं ादपिरिाः ािवा िशवािका ।
ािवासाधनषे ु ताः सवा ः स ुू ितिताः ॥ ११०॥
आिवािवधावतेारायूयोजकाः ।
िकं तािभिरजालािसितुािभरीिहतम ॥् १११॥
य सााद ्ॄपदमिप ाणृसितम ।्
िकयतेाः िसयो व ै कालपणहतेवः ॥ ११२॥
तात ि्सिनतरा ादािवानिसितः ।
ययाऽशोकनाशो भवदेानसाता ॥ ११३॥
सवै िसिनतरा त ु मृमुासिवमोिचनी ।
इयमाानिसििव िवधाासभदेतः ॥ ११४॥
बिुनमै भदेा पिरपाकिवभदेतः ।
संपेतु िऽिवधा चोमा ममाऽधमा ॥ ११५॥
लोके िजानामषृयः पिठतौिुतसिता ।
मधेया च महाासाद ्ापारशतसला ॥ ११६॥
अिलतवणा  या पिठता ौिुतमा ।
समािहत ापारऽेसमािहत चादा ॥ ११७॥
पवू वाऽिलता पिठता ममा ौिुतः ।
या सदा नसुानयोगादवे भवेथा ॥ ११८॥
पिठता ौिुतरािलता धमा िह सा ।
एवमवेािवानिसिा िऽधष यः ॥ ११९॥
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॥ िवागीता ॥

या महावहारषे ु ूितसानवज न े ।
अदा तज न े वा सव दा ूितसितः ॥ १२०॥
अनूािधकभावा ाोमा ममाऽधमा ।
अऽोमवै सिंसःे परा काा िनिपता ॥ १२१॥
ािदवास ु यदा ारमा िितः ।
िवचारणतुवे िसिः सा परमोमा ॥ १२२॥
सवऽ वहारषे ु यात स्ंारबोधतः ।
यदा ूविृः िसःे सा परा काा समीिरता ॥ १२३॥
अयनेवै परमे िितः सवंदेनािन ।
अाहता यदा िसिदा काां समागता ॥ १२४॥
वहारपरो भावान प्ँयिप न पँयित ।
तैं तदा िह सा िसिः पणू तामिभसता ॥ १२५॥
जागरादौ वहरिप िनिितवद ्यदा ।
िितदा िह सा िसिः पणू तामिभसता ॥ १२६॥
एवं िसिमन ुू ाः िसषेूम उते ।
वहारपरो िनं न समािधं िवमुित ॥ १२७॥
कदािचदिप मधेावी स िसषेूमो मतः ।
ािननां िविवधानां च िितं जानाित सवदा ॥ १२८॥
ानभुूा ारवे स िसषेूमो मतः ।
सशंयो वािप कामो वा य नावे लेशतः ॥ १२९॥
िनभ यो वहारषे ु स िसषेूमो मतः ।
सव सखु ःख वहार जागतम ॥् १३०॥
ावेािभजनाित स िसषेूमो मतः ।
अं बमाानं मंु चािप ूपँयित ॥ १३१॥
यः ािन त ु सवा ा स िसषेूमो मतः ।
यः पँयन ब्जालािन सवदा ािन ुटम ॥् १३२॥
मों नापेत े ािप स िसषेूमो मतः ।
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िसोमोऽहमवेहे न भदेावयोः िचत ॥् १३३॥
एता ऋषयः ूों सुमनयुुया ।
एतयों िवाय न िचत प्िरमुित ॥ १३४॥
इुा सा परा िवा िवरराम भगृुह ।
ौुतैषयः सव सहेमपहाय च ॥ १३५॥
ना िशवादीन ल्ोकेशान ज्मःु ं ं िनवशेनम ।्
िवागीता मयषैा त े ूोा पापौघनािशनी ॥ १३६॥
ौतुा िवचािरता सक्ासाॆादाियनी ।
िवागीताऽुमयें साािािनिपता ॥ १३७॥
पठतां ूहं ूीता ान ं िदशित सा यम ।्
ससंारितिमराोधौ मतां तरिणभ वते ॥् १३८॥
इित ौीिऽपरुारहे ानखडे
िवागीतानाम िवशंिततमोऽायः ॥
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