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.. Gayatri Gita ..

॥ கா³ய ரீ கீ³தா ॥
ஓமி ேயவஸுநாமேத⁴யமனக⁴ வி வா மே ³ர மண:
ஸ ேவ ேவவஹித ய நாமஸுவேஸாேரத ரதா⁴ன மத ॥
ய ேவதா³ நிக³த³ தி யாயனிரத ஸ சிதா³ன த³க
ேலாேகஶ ஸமத³ ன நியமன சாகாரஹீன ரபு⁴ ॥ 1॥
⁴ ைவ ராணஇதி ³ருவ திமுனேயா ேவதா³ தபார க³தா:
ராண:ஸ வவிேசதேனஷு ர ரு’த:ஸாமா ய ேபண ச ।
ஏேத வவிஸி ³ ⁴யேதஹிஸகல ன ஸமான ஜக³ ।
³ர ட ய: ஸகேலஷு ஜ துஷு ஜ னி ய யஸு சா மவ ॥

2॥
பு⁴வ ேஶா ேலாேகஸகலவிபதா³ ைவநிக³தி³த:
ரு’த கா ய க த யமிதி மனஸா சா ய கரண ।
ப²லாஶா ம யா ேயவித³த⁴தி நைவ க மனிரதா:
லப⁴ ேத நி ய ேத ஜக³திஹி ரஸாத³ ஸுமனஸா ॥ 3॥
வேரேஷா ைவஶ ³ேதா³ நிக³த³தி மன: ைத² யகரண

ததா² ெஸௗ ²ய வா ²ய யுபதி³ஶதிசி த ய சலத: ।
நிம ³ன வ ஸ ய ரதஸரஸி சாச தி உத ।
ரிதா⁴ ஶா தி ேயதா பு⁴விசலப⁴ேதஸ யமரத: ॥ 4॥
தேதா ைவநி ப தி:ஸபு⁴விமதிமா ப டி³தவர:
விஜான கு³ ய ேயா மரணஜீவனேயா தத³கி²ல ।
அன ேதஸ ஸாேரவிசரதி ப⁴யாஸ திரஹித-
ததா² நி மாண ைவநிஜக³திவிதீ⁴நா ரகுருேத ॥ 5॥

ஸவிது துபத³ விதே தி ⁴ருவ
மனுேஜா ப³லவா ஸவிேதவ ப⁴ேவ ।

விஷயாஅனு ⁴திபரி தி²தய-
துஸதா³ மனஏவ க³ேணதி³திஸ: ॥ 6॥

வேர ய ைசத ³ைவ ரகடயதி ேர ட² வமனிஶ
ஸதா³ ப ேய ²ேர ட² மனனபி ேர ட² யவித³ேத⁴ ।
ததா² ேலாேக ேர ட² ஸரலமனஸா க ம ச ப⁴ேஜ
ததி³ த² ேர ட² வ ரஜதி மனுஜ: ேஶாபி⁴தகு³ : ॥ 7॥
ப⁴ ேகா³ யாஹரேத பத³ ஹிநிதரா ேலாக:ஸுேலாேகா ப⁴ேவ
பாேப பாப-வி ஶேன வவிரத த³ தாவதா⁴ே வேஸ ।
³ரு’ வா து³ ரு’திது³ விபாக-நிசய ேத ⁴ேயா ஜுகு³ ேஸ ³தி⁴ ச
த ஶாயவிதீ⁴யதா சஸதத ஸ க⁴ ஷேமபி:⁴ஸஹ ॥ 8॥
ேத³வ ேயதிது யாகேரா யமரதா ம ேயாऽபிஸ ரா யேத
ேத³வாநாமிவஶு ³த⁴ ³ரு’ டிகர ேஸேவாபசாரா ³ பு⁴வி ।
நி: வா த² பரமா த²-க மகர தீ³ ய தா³ ததா²
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॥ கா³ய ரீ கீ³தா ॥

பா³ யா ⁴ய தரம ய ேத³வபு⁴வன ஸ ரு’ யேத ைசவஹி ॥ 9॥
தீ⁴மஹிஸ வவித⁴ ஶுசிேமவ
ஶ திசயவயமிதுபதி³ டா: ।

ேநா மனுேஜா லப⁴ேதஸுக²ஶா தி-
மேனனவிேனதிவத³ திஹிேவதா:³ ॥ 10॥

தி⁴ேயா ம ேயா ம ²யாக³மனிக³மம ரா ஸுமதிமா
விஜானீயா த வ விமலனவனீத பரமிவ ।
யேதாऽஸ்மின் ேலாேக ைவஸ ஶயக³த-விசார- த²லஶேத
மதி:ஶு ³ைத⁴வா சா² ரகடயதிஸ ய ஸுமனேஸ ॥ 11॥
ேயாே வா தி துஶ திஸாத⁴னசேயா தி⁴க சாத²வா
பா⁴க³ னதம ஹித யவித³ேத⁴மா ம ரஸாதா³ய ச ।
ய ப சாத³வ டபா⁴க³மகி²ல ய வா ப²லாஶ ரு’தி³
த ³தீ⁴ேன வபி⁴லாஷவ ஸுவிதேர ³ ேயஶ திஹீ : வய ॥ 12॥
ரேசாத³யா வ விதரா ச மானவா
நர: ரயா ய சஸ யவ மனி ।

ரு’த ஹிக மாகி²லமி த²ம கி³
வத³ தி த⁴ ம இதிஹிவிப சித: ॥ 13॥

கா³ய ரீ-கீ³தா ேயதா ேயா நேரா ேவ தி த வத: ।
ஸமு வாஸ வது:³ேக² ⁴ய:ஸதா³ன ேத³ நிம ஜதி ॥ 14॥
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