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.. Shanti Gita ..

॥ शािगीता ॥
मलाचरणम ्

शाायापाय मायाधाराय िववे ।
ूकाशाय साय नमोऽु िवसािणे ॥ १॥
वाणी य ूकटित परं ॄतं सगुढंू
मुीनां गमयित पदं पणू मानपम ।्
िवॅाानां शमयित मितं ाकुलां ॅािमलूां
ॄा केां िविदशित परं ौीगंु तं नमािम ॥ २॥

अथ ूथमोऽायः ।
िवातः पाडवे वशं े नपृशेो जनमजेयः ।
त पऽुो महाराजः शतानीको महामितः ॥ १॥
एकदा सिचविैम ऽवैितो राजमिरे ।
उपिवः यूमान े मागधःै सतूवििभः ॥ २॥
िसहंासनसमाढो महेसशूभः ।
नानाकारसालापःै पिडतःै सह मोिदतः ॥ ३॥
एतिन स्मये ौीमान श्ाोतो महातपाः ।
समागतः ूसाा तजेोरािशपोिनिधः ॥ ४॥
राजा दशनमाऽणे सामािमऽबावःै ।
ूोितो भिभावने हषणोुमानसः ॥ ५॥
ूण िवनयापः ूीभावने ौया ।
ददौ िसहंासनं तै चोपवशेनकाया ॥ ६॥
पाम यथायोयं भियेुन चतेसा ।
िदासन े समासीन ं मिुन ं शाोतं नपृः ॥ ७॥
पू िवनतः ां कुशलं तपसतः ।
मिुनः ूोवाच सवऽ सखुं सव सखुायात ॥् ८॥
अाकं कुशलं राजन र्ाः कुशलतः सदा ।
ां राजदहे रा कुशलं वद ॥ ९॥
राजोवाच यऽ ॄीशापसोऽिनशम ।्
ितन ि्वराजते तऽ कुशलं कुशलेया ॥ १०॥
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॥ शािगीता ॥

मेयुो ूसादने भवतः शभुितः ।
दहेे गहेे शभुं राे शािम वत त े सदा ॥ ११॥
ूिणप ततो राजा िवनयावनतः पनुः ।
कृतािलपटुः ूः ूाह तं मिुनसमम ॥् १२॥
ौतुा भवसादने तवाता  सधुा परुा ।
इदान ौोतिुमािम य सारतरं ूभो ।
ौुा तत कृ्तकृः ां कृपया वद मे मनु े ॥ १३॥
शाोत उवाच ।
ण ु राजन ्ू वािम सारं गुतमं परम ।्
यं वासदुवेने पाथा य शोकशाये ॥ १४॥
शािगीतिेत िवाता सदा शािूदाियनी ।
परुा ौीगुणा दा कृपया परया मदुा ॥ १५॥
तं त े वािम राजे रिता यतो मया ।
भवभुुया राजन ्णुाविहतः िरः ॥ १६॥
इािवायां योगशा े शािगीतायां
ौीवासदुवेज ुनसवंादे ूथमोऽायः ॥१॥

अथ ितीयोऽायः ।
युे िविनहत े पऽु े शोकिवलमज ुनम ।्
ा तं बोधयामास भगवान म्धसदूनः ॥ १॥
ौीभगवानवुाच ।
िकं शोचिस सखे पाथ  िवतृोऽिस परुोिदतम ।्
मढूूायो िवमुधोऽिस मोऽिस शोकसागरे ॥ २॥
माियके सवानं शोकमोह कारणम ।्
ं बुोऽिस च धीरोऽिस शोकं ा सखुी भव ॥ ३॥
ससंारे माियके घोरे सभावने मोिहतः ।
ममताबिचोऽिस दहेािभमानयोगतः ॥ ४॥
को वािस ं कथं जातः कः सतुो वा कलऽकम ।्
कथं वा हेबोऽिस णमाऽं िवचारय ॥ ५॥
अानूभवं सव जीवा मायावशगंताः ।
दहेािभमानयोगने नानाःखािद भुत े ॥ ६॥
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.. Shanti Gita ..

मनःकितससंारं सं मा मषृाकम ।्
ःखं सखुं च मे ूाितकूानकूुयोः ॥ ७॥
ममतापाशसबंः ससंारे ॅमूये ।
अनािदकालतो जीवः सबुा िवमोिहतः ॥ ८॥
ा गहंृ याित नवं परुाणमालते िदगहंृ यथात ।्
जीवथा जीण वपिुव हाय गृाित दहेारमाश ु िदम ॥् ९॥
अभावः ूागभाव चावापिरवत नात ।्
पिरणामािते दहेे पवू भावो न िवते ॥ १०॥
न ँयते बाभावो दहे यौवनोदय े ।
अवारसाौ दहेः पिरणमेतः ॥ ११॥
अतीत े बले काले ा न ायत े िह सः ।
बुःे ूयमाऽं तत स् एविेत िविनयः ॥ १२॥
न पँयि बाभावं दहे यौवनागमे ।
सतु जनकने न शोचित न रोिदित ।
तथा दहेारूािम ा शोकं सखे जिह ॥ १३॥
यँयिस महाबाहो जगाितभािसकम ।्
संारवशतो बुेपवूित ूयः ॥ १४॥
ा त ु शिुरजतं लोभाहीतमुुतः ।
ूाक ् च बोधोदयात ि्ा ानारगततः ॥ १५॥
पनुराग तऽवै रजतं स ूपँयित ।
पवू ं ममानो रजतं हष मोिदतः ।
बुःे ूयसात न्ाि पं िऽकालके ॥ १६॥
दहेो भाया  धन ं पऽुरािजिनकेतनम ।्
शिुरजतवत स्व न िकित स्मि तत ॥् १७॥
सषुिुकाले न िह ँयमान ं मनःितं सव मनिवम ।्
समिुते तनिस ूभाित चराचरं िविमदं न सम ॥् १८॥
सदवेासीरुा सृनेा त ि्कििषतः ।
न दशेो नािप वा कालो नो भतूं नािप भौितकम ॥् १९॥
मायािवजिृते तिन ॐ्णीवोितं जगत ।्
तत म्ायाूभावने िवाकारणे भासते ॥ २०॥
भोा भोगथा भोयं कता  च करणं िबया ।
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॥ शािगीता ॥

ाता ान ं तथा यें वाित सवशः ॥ २१॥
मायािनिावशात ्ः ससंारो जीवगः ख ।
कारणं ानोऽान ं ससंार धनय ॥ २२॥
अानं गणुभदेने शिभदेने न व ै पनुः ।
मायाऽिवा भवदेकेा िचदाभासने दीिपता ॥ २३॥
मायाभासने जीवशेो करोित च पथृिवधौ ।
मायाभासो भवदेीशोऽिवोपािध जीवकः ॥ २४॥
िचदासािदाभासो भािसतौ चतेनाकृती ।
मायाविचतैाभासाासयोगतः ॥ २५॥
ईशः कता  ॄ साी मायोपिहतसया ।
अखडं सिदानं पवूा िधानमयम ॥् २६॥
न जायते िॆयात े वा न दते न शोते ।
अिधकारः सदासो िनमुो िनरनः ।
इंु त े मया पवू ृावधारय ॥ २७॥
शबुशोिणतयोगने दहेोऽयं भौितकः तृः ।
बाे बालकपोऽसौ यौवन े यवुकः पनुः ॥ २८॥
गहृीता कां िह पीभावने मोिहतः ।
परुा यया न सः साा ी सहधिम णी ॥ २९॥
तभ रतेसा जातः पऽु हेभाजनः ।
दहेमलोवः पऽुः कीटवलिनिम तः ।
िपतरौ ममतापाशं गले बा िवमोिहतौ ॥ ३०॥
न दहेे तव सो न दारषे ु सतु े न च ।
पाशबः यं भूा मुधोऽिस ममतागणुःै ॥ ३१॥
ज यो ममतापाशाेः सरुमानवःै ।
मम भाया  ममापः मा मुधोऽिस मढूवत ॥् ३२॥
न ं दहेो महाबाहो तव पऽुः कथं वद ।
सव ा िवचारणे पमवधारय ॥ ३३॥
अज ुन उवाच ।
िकं करोिम जगाथ शोकेन दते मनः ।
पऽु गणुकमा िण पं च रतो मम ॥ ३४॥
िचापरं मनो िनं धयै न लभते णम ।्
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.. Shanti Gita ..

उपायं वद मे कृ यने शोकः ूशाित ॥ ३५॥
ौीभगवानवुाच ।
मनिस शोकसापौ दमानतो मनः ।
ं पँयिस महाबाहो िािस ं मनो न िह ॥ ३६॥
िा ँयात प्थृक ्ासात ्ं पथृक ् च िवलणः ।
अिववकेात म्नो भूा दधोऽहिमित मसे॥ ३७॥
अःकरणमकंे ततवुृ िसमितम ।्
मनः सपं व ै बिु िनयािका ॥ ३८॥
अनसुानविमहारोऽिभमानकः ।
पभतूाशंसभंतूा िवकारी ँयचलः ॥ ३९॥
यदमिना दधं जानाित पुषो यथा ।
तथा मनः शचुा तं ं जानािस धनय ॥ ४०॥
दधहो यथा लोको दधोऽहिमित मते ।
अिववकेाथा शोकतोऽहिमित मते ॥ ४१॥
जामित जायमान ं तत स्षुुौ लीयत े पनुः ।
ं च पँयिस बोधं न मनोऽिस शचुालयः ॥ ४२॥
सषुुो मानस े लीन े न शोकोऽणमुाऽकः ।
जामित शोकःखािद भवेनिस चोिते ॥ ४३॥
सव पँयिस साी ं तव शोकः कथं वद ।
शोको मनोमये कोष े ःखोगेभयािदकम ॥् ४४॥
पोऽनबोधने तादााासयोगतः ।
अिववकेानोधम मा चािन शोचिस ॥ ४५॥
शोकं तरित चाः ौिुतवां िविनिन ु ।
अतः ूयतो िवााानं िवि फानु ॥ ४६॥
इािवायां योगशा े शािगीतायां
ौीवासदुवेज ुनसवंादे ितीयोऽायः ॥२॥

अथ ततृीयोऽायः ।
अज ुन उवाच ।
मनोबुीियादीनां य आा न िह गोचरः ।
स कथं लते कृ तिूह यनन ॥ १॥
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॥ शािगीता ॥

ौीभगवानवुाच ।
आाितसूपात ब्ुादीनामगोचरः ।
लते वदेवाने चाचाया नमुहणे च ॥ २॥
महावािवचारणे गुपिदमाग तः ।
िशो गणुािभसो लभते शुमानसः ॥ ३॥
एकाथ बोधकं वदे े महावाचतुयम ।्
तमिस गरुोव ात ौ्ुा िसिमवायुात ॥् ४॥
गुसवेां ूकुवा णो गुभिपरायणः ।
गरुोः कृपावशात प्ाथ  ल आा न सशंयः ॥ ५॥
आवासनया युो िजासःु शुमानसः ।
िवषयासिसंः ाानं विे ौया ॥ ६॥
वरैायं कारणं चादौ यवेिुधशिुतः ।
कमणा िचशिुः ािशषें ण ु काते ॥ ७॥
वणा ौमधमण वदेोेन च कमणा ।
िनामने सदाचार ईरं पिरतोषयते ॥् ८॥
कामससंागादीरूीितमानसात ।्
धमपालनावै ौाभिसमयात ॥् ९॥
िननिैमिकाचारात ्ॄ िण कमणोऽप णात ।्
दवेायतनतीथा नां दश नात प्िरसवेनात ।्
यथािविध बमणेवै बिुशिुः ूजायते ॥ १०॥
पापने मिलना बिुः कम णा शोिधता यदा ।
तदा शुा भवते स्वै मलदोषिववज नात ॥् ११॥
िनम लायां तऽ पाथ  िववके उपजायते ।
िकं सं िकमसं वेालोचनतरः ॥ १२॥
ॄ सं जगिा िववकेाढिनयः ।
ततो वरैायमासेागो िमाकेष ुच ॥ १३॥
भोयं व ै भोिगभोगं िवषमयिवषयं ोिषणी चािप पी
िवं िचूमाथं िनधनकरधनं शऽवुत प्ऽुके ।
िमऽं िमऽोपतापं वनिमव भवनं चाववुगा ः
सव ा िवरागी िनजिहतिनरतः सौलाभ े ूसः ॥ १४॥
भोगासाः ूमुधाः सततधनपरा ॅामाणा यथंे
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दारापािदरा िनजजनभरणे मिचा िवषणाः ।
लऽेहं कुऽ दभ रणमनिुदनं िचया ाकुलाा
हा हा लोका िवमढूाः सखुरसिवमखुाः केवला ःखभाराः ॥ १५॥
ॄािद पय ं वु सव जगुिुतम ।्
शनुो िवासमं ां भोगवासनया सह ॥ १६॥
नोदिेत वासना भोग े घणृा वााशन े यथा ।
ततः शमदमौ चवै मन इियिनमहः ॥ १७॥
ितितोपरितवै समाधान ं ततः परम ।्
ौा ौिुत-गरुोवा े िवासः सिनयात ॥् १८॥
ससंारमिभदेने मोुिमा ममुुतुा ।
एताधनसो िजासगु ुमाौयते ॥् १९॥
ानदाता गुः साात स्संाराण वतारकः ।
ौीगुकृपया िशरते स्संारवािरिधम ॥् २०॥
िवनाचाय न िह ान ं न मिुना िप सितः ।
अतः ूयतो िवान स्वेया तोषयेुम ॥् २१॥
सवेया ससाा गुः िशं ूबोधयते ।्
न ं दहेो निेयािण न ूाणो न मनोिधयः ॥ २२॥
एषां िा च साी ं सिदानिवमहः ।
ूितबकशू ानंात ौ्िुतमाऽतः ॥ २३॥
न चेननयोगने िनिदासनतः पनुः ।
ूितबये ान ं यमवेोपजायते ॥ २४॥
िवतृं पं तऽ ला चामीकरं यथा ।
कृताथ ः परमानो मुो भवित तणम ॥् २५॥
अज ुन उवाच ।
जीवः कता  सदा भोा िनियं ॄ यादव ।
ऐानं तयोः कृ िवात क्थं भवते ॥् २६॥
एते सशंयं िछि ूपोऽहं जनाद न ।
ां िवना सशंयेा नाि किििनयः ॥ २७॥
ौीवासदुवे उवाच ।
सशंो ं पदं पवू पमवधारयते ।्
ूकारं ण ु वािम वदेवाानसुारतः ॥ २८॥
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॥ शािगीता ॥

दहेऽयं जडने नाँयने िनरासय ।
लंू सूं कारणं च पनुः पनुिव चारय ॥ २९॥
काािद लोवत स्व मनाजडनरम ।्
कदलीदलवत स्व बमणेवै पिरज ॥ ३०॥
ताध िह सीमान ं ागयोयं यभम ।्
माने सिंवि चिेत -ंपद-शोधनम ॥् ३१॥
तद च पारों मायोपािधं पिरज ।
तदिधानचतैं पणू मकंे सदयम ॥् ३२॥
तयोरैं महाबाहो िनाखडावधारणम ।्
घटाकाशो महाकाश इवाानं परािन ।
ऐमखडभावं ं ाा तू भवाज ुन ॥ ३३॥
ावैं योगयुाा िरूः सदा सखुी ।
ूारवगेपय ं जीवुो िवहारवान ॥् ३४॥
न त पुयं न िह त पापं िनषधेन ं नवै पनुन  वधैम ।्
सदा स मः सखुवािरराशौ वपुरते ्ू ाृतकम योगात ॥् ३५॥
इािवायां योगशा े शािगीतायां
ौीवासदुवेज ुनसवंादे ततृीयोऽायः ॥३॥

अथ चतथुऽायः ।
अज ुन उवाच ।
योगयुः कथं कृ वहारे चरेद ।
िवना काहारं वहारो न सवते ॥् १॥
ौीभगवानवुाच ।
ण ु तं महाबाहो गुात ग्ुतरं परम ।्
युा सशंयदेात कृ्तकृो भिविस ॥ २॥
ावहािरकदहेऽेिाबुा िवमोिहतः ।
करोित िविवधं कम  जीवोऽहारयोगतः ॥ ३॥
न जानाित माानमहं कतित मोिहतः ।
अहार सम सघंातं न िवचालयते ॥् ४॥
आा शुः सदा मुः सहीनिदिबयः ।
न िह सगं तत स्घंातमैा ियकैः िचत ॥् ५॥
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सिदानमाानं यदा जानाित िनियम ।्
तदा तेः समुीण ः पेवितम ॥् ६॥
ूारात ि्वचरेहेो वहारं करोित च ।
यं स सिदानो िनः सिवविज तः ॥ ७॥
अखडमयं पणू सदा सिखुाकम ।्
दशेकालजगीवा न िह तऽ मनागिप ॥ ८॥
मायाकाय िमदं सव वहािरकमवे त ु ।
इजालमयं िमा मायामाऽिवजिृतम ॥् ९॥
जामदािद िवमोां माियकं जीवकितम ।्
जीवानभुवः सव ः वरतष भ ॥ १०॥
न ं नाहं न वा पृी न दारा न सतुािदकम ।्
ॅाोऽिस शोकसापःै सं मा मषृाकम ॥् ११॥
शोकं जिह महाबाहो ाा मायािवलासकम ।्
ं सदायपोऽिस तैलेशिवविज तः ।
तैं मायामयं सव िय न ृँ यते िचत ॥् १२॥
एकं न साबात न् यं तऽ शोभते ।
एकं जाितहीनािजाितशूमयम ॥् १३॥
केवलं सवशूादया सदयम ।्
तरुीयं िऽतयापें ूक ् ूकाशकतः ॥ १४॥
साि-सामपेवै िृँयपेया ।
अलं लणाभावात ्ान ं वृिधढतः ॥ १५॥
अज ुन उवाच ।
का माया वाऽतुा कृ काऽिवा जीवसिूतका ।
िना वापराऽिना कः भावयोहरे ॥ १६॥
ौीभगवानवुाच ।
ण ु महातुा माया सािद िऽगणुािता ।
उिरिहताऽनािदन सिग िप कते ॥ १७॥
अवु ववुाित वसुासमािौता ।
सदसामिनवा ा साा च भाविपणी ॥ १८॥
ॄाौया िचिषया ॄशिमहाबला ।
घ टोटनाशीला ाननाँया िवमोिहनी ॥ १९॥
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॥ शािगीता ॥

शियं िह मायाया िवपेाविृपकम ।्
तमोऽिधकाविृतः शििवपेाा त ु राजसी ॥ २०॥
िवापा शुसा मोिहनी मोहनािशनी ।
तमःूाधातोऽिवा साविृतशिमतः ॥ २१॥
मायाऽिवा न व ै िभा समि-िपतः ।
मायािवा-समिः सा चकैैव बधा मता ॥ २२॥
िचदाौया िचितभाा िवषयं तां करोित िह ।
आवृ िचभावं सिपे ं जनयेतः ॥ २३॥
अज ुन उवाच ।
यशिया  माया सािप नाँया भवते क्थम ।्
यिद िमा िह सा माया नाशाः कथं वद ॥ २४॥
ौीभगवानवुाच ।
मायाां भावसयंुां कथयािम णु मे ।
ूकृितं गणुसााां मायां चातुकािरणीम ॥् २५॥
ूधानमासाृा सव ितेदािसनी ।
िवा नाँया तथाऽिवा शिॄाौयतः ॥ २६॥
िवना चतैमऽ नोदिेत न च ितित ।
अत,एव ॄशििराॄ वािदनः ॥ २७॥
शितं ूवािम णु तमािहतः ।
ॄणिडभैदात ्े शी पिरकीित त े ॥ २८॥
िचिः पं येा माया जडा िवकािरणी ।
काय ू सािधनी माया िनिव कारा िचितः परा ॥ २९॥
अये था यी शिदा िहका च ूकािशका ।
न िह िभाथवाऽिभा दाहशि पावकात ॥् ३०॥
न ायते कथं कुऽ िवते दाहतः परुा ।
काया नमुयेा सा येा दाहनेानिुमितय तः ॥ ३१॥
मिणमािदयोगने ते न ूकाशते ।
सा शिरनलािा रोधना िह ितित ॥ ३२॥
नोदिेत पावकािा ततोऽिभिेत मते ।
नानले वत त े सा च न काय ोटके तथा ॥ ३३॥
अिनवा ाता चवै मायाशिथेताम ।् dda?dhRi
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या शिना नलािा तां िवनािन  िकन ॥ ३४॥
अनलपा येा शिः ूकाशिपणी ।
िचिॄणत ्पं ॄणः तृम ॥् ३५॥
दािहकासशी माया जडा नाँया िवकािरणी ।
मषृािका त ु याऽवु ताशितः ॥ ३६॥
िमिेत िनयात प्ाथ  िमावु िवनँयित ।
आयिपणी माया नाशने िह हष दा ॥ ३७॥
अानात म्ोिहनी माया ूेणने िवनँयित ।
मायाभाविवान ं सािं न िह वाित ॥ ३८॥
महामाया घोरा जनयित महामोहमतलंु
ततो लोकाः ाथ िववशपितताः शोकिवकलाः ।
सहे ःसं जिनमिृतजराेशबलं
सभुुाना ःखं न िह गितपरां जबिभः ॥ ३९॥
इािवायां योगशा े ौीवासदुवेाज ुनसवंादे
शािगीतायां चतथुऽायः ॥४॥

अथ पमोऽायः ।
अज ुन उवाच ।
मायाऽवु मषृापा काय ता न सवते ।्
वापऽुो रणे दो जयी युे तथा न िकम ॥् १॥
ोमारिववासने यथा वासः सवुािसतम ।्
मायायाः काय िवारथा यादव मे मितः ॥ २॥
ौीभगवानवुाच ।
ँयते काय बां िमाप भारत ।
असो भजुगो रां जनयेपेथ ुं भयम ॥् ३॥
उादयिूेखडं शुौ च लोभमोहनम ।्
सयूत े िह मषृामाया वहारादं जगत ॥् ४॥
त मषृामाया परुा ूोा मयानघ ।
मषृामाया च ताय मषृाजीवः ूपँयित ।
सव तवानं चतैने िवभाते ॥ ५॥
अः सं िवजानाित तायण िवमोिहतः ॥ ६॥
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॥ शािगीता ॥

ूबुत तु पणू बोध े न समाया न च काय माः ।
तममःकाय मससव न ँयते भानमुहाूकाशे ॥ ७॥
अज ुन उवाच ।
अकमकम णोभदं परुों यया हरे ।
ताय सगुढंू यिशषें कथयाधनुा ॥ ८॥
ौीवासदुवे उवाच ।
कमयकम यः पँयें कुनन ।
णुाविहतो िवन त्ाय वदािम त े ॥ ९॥
भवित े यम शयान न कतृ ता ।
पँयकम बुः ससं न फलं यतः ॥ १०॥
ापारिमाात न् सं कम  तलम ।्
अतोऽकमव तम दाा िकमतः ण ु ॥ ११॥
सामैा ियकैः कम  वहार लौिककः ।
मायािनिावशामनतृं सव मवे िह ॥ १२॥
साभासाह ितजवः कता  भोा च तऽ व ै ।
ानी ूबुो िनिायाः सव िमिेत िनयी ॥ १३॥
कमयकम पँयते स् यं सािपतः ।
ानािभमािननाा कमा यविताः ॥ १४॥
ूवायावेोगः ानी कम  तिमित ।
उेँ यं सव वदेानां सफलं कृकमणाम ॥् १५॥
तो यतो िवानतः स कृकमकृत ।्
सव वदेा यऽ चकैीभवीित ूमाणतः ।
उेँ यं सव वदेानां फलं तृकमणाम ॥् १६॥
अािननां जगत स्ं तंु िह िवचािरणाम ।्
िवानां माियकं िमा िऽिवधो भाविनण यः ॥ १७॥
अज ुन उवाच ।
ाा तिमदं सं कृताथऽहं न सशंयः ।
अत प्ृािम तं कथय सिवरम ॥् १८॥
सवकम  पिर मामकंे शरणं ोज ।
परुा ूो ताय ौोतिुमािम तद ॥ १९॥
ौीभगवानवुाच ।
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िनं निैमिकं काय ाभां च िनषिेधतम ।्
एतत प्िवधं कम  िवशषें ण ु कते ॥ २०॥
कत ु िवधान ं यदे े िनािद िविहतं मतम ।्
िनवारयित यदेििषं परप ।
वदेः ाभािवके सव औदसीावलितः ॥ २१॥
ूवायो भवेाऽकरणे िनमवे तत ।्
फलं नाीित िन केिचदि पिडताः ॥ २२॥
न सत त्िुतः पाथ  कत ं िनलं कथम ।्
न ूविृः फलाभावे तां िवनाचरणं न िह ॥ २३॥
िननेवै दवेलोकं तथवै बिुशोधनम ।्
फलमकरणे पापं ूवाया ँयते ॥ २४॥
ूवायः फलं पापं फलाभावे न सवते ।्
नाभावाायते भावो फलाभावो न सतः ॥ २५॥
निैमिकं िनिमने कत ं िविहतं सदा ।
चसयू महे दान ं ौाािद तप णं यथा ॥ २६॥
कां तत क्ामनायंु गा िदसखुसाधनम ।्
धनागम कुशलं समिृज य ऐिहके ॥ २७॥
तढताहतेःु सबुे ु ससंतृौ ।
अतः ूयताः कावै िनषिेधतम ॥् २८॥
अिधकािरिवशषे े त ु काापुयोिगता ।
कामनािसिात क्ाे लोभूदशनात ॥् २९॥
ूविृजननावै लोभवां ूलोभनात ।्
बिहम ुखानां वृ ििनविृः काकमिभः ॥ ३०॥
सविृिववृथ िवधान ं काकमणाम ।्
काोऽवारभोग तदे बिुशोधनम ॥् ३१॥
ईराराधनाधं कामनाजलिमिौतम ।्
वरैायानलतापने तलं पिरशोते ॥ ३२॥
ईराराधना तऽ धवदविशते ।
तने शुं भविें ताय कामकमणः ॥ ३३॥
कमबीजािदहकैाायते चारयम ।्
अपवू मकेमपरा वासना पिरकीित ता ॥ ३४॥
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॥ शािगीता ॥

भवपवू तो भोगो दा भोगं स नँयित ।
वासना सयूत े कम  शभुाशभुिवभदेतः ॥ ३५॥
वासनया भवते क्म  कम णा वासना पनुः ।
एताां ॅिमतो जीवः ससंतृने  िनवत त े ॥ ३६॥
ःखहतेुतः कम  जीवानां पदलम ।्
िचा वषैिच अशषेःखकारणम ॥् ३७॥
सव कम  पिर एकं मां शरणं ोजते ।्
माशंा त ु न िह सातितः ॥ ३८॥
एकोऽहं सिदानायण तमाौय ।
सदकेासीिदित ौौतं ूमाणमकेशके ।
एकं मां सव भतूषे ु यः पँयित स पँयित ॥ ३९॥
सवकम  महाबाहो जते स्ासपवू कम ।्
सव कम  तथा िचां ा सासयोगतः ।
जानीयादकेमाानं सदा तिसयंतः ॥ ४०॥
िविधना कम संागः सासने िववकेतः ।
अवधैं ेया कम ा पापने िलते ॥ ४१॥
आानं िवना ासं पाितायवै कते ।
कम  ॄोभयॅो नां िकूलविज तः ।
अहारमहामाहममानो िवनँयित ॥ ४२॥
जाठरे भरणे रः ससंः सये तथा ।
पराखुः ाते स सासी िवडितः ॥ ४३॥
सवकम िवरागणे ससिेिधपवू कम ।्
अथवा ससते क्म  जहते ुं िह सव तः ॥ ४४॥
एकं मां सौंयते प्ाथ  सिदानमयम ।्
अहंपद लं तदहमः साि िनलम ॥् ४५॥
आानं ॄपणे ाा मुो भवाज ुन ॥ ४६॥
दहेामािननां िदहऽेहंममशतः ।
कुबुयो न जानि मम भावमनामयम ॥् ४७॥
चतैं महं सव पमवलोकय ।
इित त े किथतं तं सव सारमनुमम ॥् ४८॥
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इािवायां योगशा े ौीवासदुवेाज ुनसवंादे
शािगीतायां पमोऽायः ॥५॥

अथ षोऽायः ।
अज ुन उवाच ।
िकं कत ं िवदां कृ िकं िनं वद मे ।
िवशषेलणं तषेां िवरणे ूकाशय ॥ १॥
ौीकृ उवाच ।
कत ं वाकत ं नाि तिवदां सखे ।
तऽेकता रो ॄपा िनषधेिविधविज ताः ॥ २॥
वदेः ूभनु  व ै तषेां िनयोजनिनषधेन े ।
यं ॄ सदाना िवौााः परमािन ॥ ३॥
न ूविृिन विृवा  शभु े वाशभु े तथा ।
फलं भोगथा कम नादहे भवेिचत ॥् ४॥
दहेः ूाणो मनो बिुिाहारिमियम ।्
दवैं च वासना चेा तोगात क्म  सवते ॥् ५॥
ानी सव िवचारणे िनर जडबोधतः ।
प े सिदाने िवौाायतः ॥ ६॥
कमलेशो भवेा िनियातया यतःे ।
तवै फलभोगः ाने कम  कृतं भवते ॥् ७॥
शरीरे सित यम भवतीित ूपँयिस ।
अहार साभासः कता  भोाऽ कमणः ॥ ८॥
सािणा भाते सव ानी साी यंू भः ।
सश ततो न ो भानवुोककमिभः ॥ ९॥
िवचरित गहृकाय दहेािभमानो
िवहरित जनसे लोकयाऽानुपम ।्
पवनसमिवहारी रागसािदमुो
िवलसित िनजप े तिविलः ॥ १०॥
लणं िकं त े वािम भावतो िवलणः ।
भावातीत को भावः िकमल लणम ॥् ११॥
िवहरिेिवधभैा वभैा वाभाविवविज तः ।
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॥ शािगीता ॥

सवा चारानतीतः स नानाचारैरेितः ॥ १२॥
ूारनैयत े दहेः ककंु पवनयै था ।
भोग े िनयोते काले यथायोयं शरीरकम ॥् १३॥
नानावशेधरो योगी िवमुः सव वशेतः ।
िचिःु िचो भोग े ममनाः िचत ॥् १४॥
शैषसशो वशेनैा नापधरः सदा ।
िभाचाररतः कित क्ि ु राजवभैवः ॥ १५॥
किोगरतः कामी किरैायमािौतः ।
िदवासाीराो िदवासा बमखेलः ॥ १६॥
कित स्गुिलाः किानलेुिपतः ।
किोगिवहारी च यवुती-यान-तालूःै ॥ १७॥
किवशेः िपशाच इव वा वन े ।
किौनी भवते प्ाथ  किािततािककः ॥ १८॥
किभाशीः साऽः किावविज तः ।
किहृी वनोऽः किढूोऽपरः सखुी ॥ १९॥
इािद िविवधभैा वैरि ािननो भिुव ।
अा िल ॅमि ॅमविज ताः ॥ २०॥
नानाभावने वशेने चरि गतसशंयाः ।
न ायते त ु तान ्ा िकिि बातः ॥ २१॥
दहेाबिुतो लोके बालणमीते ।
अभा व े न व ै वेो बिहलणतः िचत ॥् २२॥
यो जानाित स जानाित नाे वादरता जनाः ।
शाारय े ॅमे त े न तषेां िनृितः िचत ॥् २३॥
ातं बना धनने लं परं जशतने चवै ।
भायं यिद ाभसयने पुयने चाचाय कृपावशने ॥ २४॥
यिद सव पिर मिय भिपरायणः ।
साधयदेकेिचने साधनािन पनुः पनुः ॥ २५॥
िवधाय कम िनामं सीित-लाभ-मानसः ।
मिय कृाप णं सव िचशिुरवाते ॥ २६॥
ततो िववकेसाः साधनािन समाचरते ।्
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आवासनया युो बभुुु ममानसः ॥ २७॥
सौंयते स्ंु ूां दािददोषविज तः ।
गुसवेारतो िनं तोषयेुमीरम ।्
तातीतो भवें ला गुूसादतः ॥ २८॥
गरुौ ूस े परतलाभतः  तापो भवबमुः ।
िवमुसः परमापो न ससंरते स्ोऽिप पनुभ वाौ ॥ २९॥
ानी कििरः ूिवरतिवषयभोगो िनराशः
किोगी ूिसो िवचरित िवषये भोगरागूसः ।
ूारऽ हतेजु नयित िविवधा वासनाः कम योगात ्
ूार े य भोगः स यतित िवभवे भोगहीनो िवरः ॥ ३०॥
ूाराासना चेा ूविृजा यत े नणृाम ।्
ूवृो वा िनवृो वा ूभुं त सवतः ॥ ३१॥
भोगो ान ं भवेहेे एकेनारकमणा ।
ूारं भोगदं लोके दा भोगं िवनँयित ॥ ३२॥
ूारं लसे घटवानजतः ।
शषेिेमु े घटे चब वगेवत ॥् ३३॥
ूारं िवषाः पाथ  ानोरमषृाकम ।्
कत ु नाितशयं िकित ्ू ारं ािननां मम ॥् ३४॥
तहेारिका शिभगदानाय दिेहनाम ।्
दाानोरं भोगं दहेाभासं िवधाय तत ॥् ३५॥
आभासशरीरे भोगो भवते ्ू ारकिते ।
मुो ानदशाया ु तो भोगविज तः ॥ ३६॥
इािवायां योगशा े ौीवासदुवेाज ुनसवंादे
शािगीतायां षोऽायः ॥६॥

अथ समोऽायः ।
ौीभगवनवुाच ।
सारं तं ूवािम तणु सखऽेज ुन ।
अितगुं महणू युा मुते नरः ॥ १॥
पणू चतैमकंे सतोऽ िह िकन ।
न माया नेरो जीवो दशेः कालराचरम ॥् २॥
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॥ शािगीता ॥

न ं नाहं न वा पृी नमे े लोका भवुादयः ।
िकिािप लेशने नाि नाीित िनिन ु॥ ३॥
केवलं ॄमाऽं सादीित भावय ।
पँयिस वव िववत चतेन े ख ॥ ४॥
िवषयं दशेकालािदं भोृातिृबयािदकम ।्
िमा तवानं न िकिािप िकन ॥ ५॥
यं सततं ूकाशममलं ससंारधारावहं
नात ि्क तरफेनसिललं सवै िवं तथा ।
ँयं मयं न चाि िवततं मायामयं ँयते
चतैं िवषयो िवभाित बधा ॄािदकं मायया ॥ ६॥
िवं ँयमसमतेदिखलं मायािवलासादं
आाऽानिनदानभानमनतृं स मोहालयम ।्
बां नाँयमिचिचऽरिचतं ोपमं तवुम ्
आां तऽ जिह ःखिनलये रां भजुोपमे ॥ ७॥
अज ुन उवाच ।
िनग ुणं परमं ॄ िनिव कारं िविनियम ।्
जगिृः कथं तावित तद मे ॥ ८॥
ौीभगवानवुाच ।
सिृना ि जगाि जीवो नाि तथेरः ।
मायया ँयते सव भाते ॄसया ॥ ९॥
यथा ििमतगीरे जलराशौ महाण व े ।
समीरणवशाीिचन  व ु सिललेतरत ॥् १०॥
तथा िह पणू चतैे मायया ँयते जगत ।्
न तरो जलािो ॄणोऽग िह ॥ ११॥
चतैं िवपणे भासते मायया तथा ।
िकिवित नो सं कमव िनिया ॥ १२॥
यावििा ऋतं तावत त्थाऽानािददं जगत ।्
न माया कुत े िकिायावी न करोणु ।
इजालसमं सव बिः ूपँयित ॥ १३॥
अानजनबोधाथ बाा ौतुीिरतम ।्
बालानां ूीतय े याऽी जित कितम ।्
तकारं ूवािम णु कुिनन ॥ १४॥
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चतैे िवमले पणू किन द्शेऽेणमुाऽकम ।्
अानमिुदतं सां चतैूित मािौतम ॥् १५॥
तदान ं पिरणतं वै शिभदेतः ।
मायापा भवदेकेा चािवािपणीतरा ॥ १६॥
सूधानमायायां िचदाभासो िवभािसतः ।
िचदासािदाभास ईरोऽभूमायया ॥ १७॥
मायावृा भवदेीशः सवः सव शिमान ।्
इािद सवकतृ ं मायावृा तथेरे ॥ १८॥
ततः सवानीशृा ेया तः ।
बः ामहमवेकैः सोऽ समिुतः ॥ १९॥
मायाया उतः कालो महाकाल इित तृः ।
कालशिमहाकाली चाा ससमुवात ॥् २०॥
कालेन जायते सव काले च पिरितित ।
काले िवलयमाोित सव कालवशानगुाः ॥ २१॥
सवापी महाकालो िनराकारो िनरामयः ।
उपािधयोगतः कालो नानाभावने भासते ॥ २२॥
िनमषेािदय ुगः कः सव तिन ्ू कािशतम ।्
कालतोऽभूहं महादह ितः ॥ २३॥
िऽिवधः सोऽहारः सािदगणुभदेतः ।
अहारावते स्ूताऽायिप प व ै ॥ २४॥
सूािण पभतूािन लूािन ाकृतािन त ु ।
साशंात स्ूभतूानां बमाीियपकम ।्
अःकरणमकंे तत स्मिगणुततः ॥ २५॥
कमियािण रजसः ूकंे भतूपकात ।्
पविृमयः ूाणः समिः पराजसःै ॥ २६॥
पीकृतं तामसाशंं तलूतां गतम ।्
लूभतूात ्लूसिृॄ ाडशरीरािदकम ॥् २७॥
मायोपािधभ वदेीशािवा जीवकारणम ।्
शुसािधका माया चािवा सा तमोमयी ॥ २८॥
मिलनसूधाना िवाऽऽवरणािका ।
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॥ शािगीता ॥

िचदाभासऽ जीवः ािप तशः ।
चतैे कितं सव बुदुा इव वािरिण ॥ २९॥
तलैिबय था िः पिततः सरसीजले ।
नानापणे िवीण भवे जलं तथा ॥ ३०॥
अनपणू चतैे महामाया िवजिृता ।
किन द्शे े चाणमुाऽं िबभतृा नामपतः ॥ ३१॥
न मायाितशयं कत ु ॄिण किदहित ।
चतैं बलेनवै नानाकारं ूदशयते ॥् ३२॥
िववत ववमिधान े त ु िनम ले ।
आकाशे धमूवाया ताय मिप िवतृम ।्
सः शतो नाि नारं मिलनं ततः ॥ ३३॥
काया नमुयेा सा माया दाहकानलशिवत ।्
अिधरैनमुीयते जगा कारणम ॥् ३४॥
न माया चतैे न िह िदनमणावकारूवशेः
िदवााः के िदनकरकरे शाव रं घोरा ।
न सं तावः मितिवषयं नाि तेशमाऽः
तथा मढूाः सव मनिस सततं कयवे माया ॥ ३५॥
साहीनपादवुाथवै च ।
अनााडा नाि मायिेत िनिन ु॥ ३६॥
माया नाि जगाि नाि जीवथेरः ।
केवलं ॄमाऽात ्कवे कना ॥ ३७॥
एकं वं न योयं तितीयं कुत इते ।
संाबं भवदेकंे ॄिण त शोभते ॥ ३८॥
लेशमाऽं न िह तैं तै ं न सहते ौिुतः ।
शातीतं मनोऽतीतं वाातीतं सदामलम ।्
उपमाभावहीनादीशाशो न िह ॥ ३९॥
न िह तत ौ्यूत े ौोऽनै ृँ यत े चा तथा ।
न िह पँयित चुिसनाादये िह ।
न च िजयित ताणं न वां ाकरोित च ॥ ४०॥
सिूपो िवनािशात ्ू काशािदाकः ।
आनः िूयपाािूयता िचत ॥् ४१॥
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ापकादिधानाहेािेत कते ।
बृहंणाहृा ॄिेत गीयते ौतुौ ॥ ४२॥
यदा ाा पं ं िवौािं लभस े सखे ।
तदा धः कृताथ ः सन ज्ीवुो भिविस ॥ ४३॥
मोपं तमवेायिगनदिशनः ।
पानमाऽणे लाभठहारवत ॥् ४४॥
ूबुत तु पणू बोध े न समाया न च काय माः ।
तममःकाय मससव न ँयते भानोम हाूकाशे ॥ ४५॥
अततो नाि जगिसं शुे परे ॄिण लेशमाऽम ।्
मषृामयं कितनामपं रां भजुो मिृद कुभाडम ॥् ४६॥
इािवायां योगशा े ौीवासदुवेाज ुनसवंादे
शािगीतायां समोऽायः ॥७॥

अथामोऽायः ।
अज ुन उवाच ।
िकं लं ापणे य कते िवदा ।
याा ॄपणे ाानं विे तद ॥ १॥
ौीभगवनवुाच ।
अुमाऽः पुषो े यो वितः ।
तमाान वेारं िवि बुा ससुूया ॥ २॥
दयकमलं पाथ  अुपिरमाणतः ।
तऽ ितित यो भाित वशंपव णीवारम ।्
अुमाऽं पुषं तनेवै वदित ौिुतः ॥ ३॥
महाकाशे घटे जातऽेवकाशो घटमगः ।
घटावि आकाशः कते लोकपिडतःै ॥ ४॥
कूटोऽिप तथा बिुः किता त ु यदा भवते ।्
तदा कूटचतैः बुं िवभासते ।
बुविचतैं जीवलं मवे िह ॥ ५॥
ूानं त गायि वदेशािवशारदाः ।
आनं ॄशाां िवशषेणिवशिेषतम ॥् ६॥
णोित यने जानाित पँयित च िविजयित ।
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॥ शािगीता ॥

ादाादं िवजानाित शीतोािदकं तथा ॥ ७॥
चतैं वदेनापं तववदेनाौयम ।्
अलं शुचतैं कूटं लयते ौ्िुतः ॥ ८॥
बुाविचतैं वृाढं यदा भवते ।्
ानशािभधं तिह तने चतैबोधनम ॥् ९॥
यदा विृः ूमाणने िवषयणेकैतां ोजते ।्
वृिवषयचतैे एकने फलोदयः ॥ १०॥
तदा विृलये ूा े ान ं चतैमवे तत ।्
ूबोधनाय चतैं ानशने कते ॥ ११॥
णोिष वीस े यऽ सिंवदनुमा ।
अनुतूतया भाित तवू कािशका ॥ १२॥
सिंवदं तां िवचारणे चतैमवधारय ।
तऽ पँयिस युजानामीित िवभासते ।
ति सिंवभावने िवयें पं ततः ॥ १३॥
सव िनर ँयादनााडतः ।
तमिविमाानं िवि ससुूया िधया ॥ १४॥
या सिंवत स्वै िह ाा चतैं ॄ िनिन ु ।
पंद च लं तातं गुवातः ॥ १५॥
घटाकाशो महाकाश इव जानीिह चकैताम ।्
अखडं भवदेैं ाा ॄमयो भव ॥ १६॥
कुाकाशमहाकाशो यथाऽिभो पतः ।
तथाॄणोऽभदें ाा पणू भवाज ुन ॥ १७॥
नानाधारे यथाकाशः पणू  एको िह भासते ।
तथोपािधष ु सव ऽ चकैाा पणू िनरयः ॥ १८॥
यथा दीपसहॐषे ु विरकेो िह भारः ।
तथा सव शरीरषे ु केाा िचदयः ॥ १९॥
सहॐधनेषु ु ीरं सिप रकंे न िभते ।
नानारिणूरषे ु कृशानभुदविज तः ॥ २०॥
नानाजलाशयेवें जलमकंे ुरलम ।्
नानावणष ु पुषे ु कंे तधरंु मध ु॥ २१॥

22 sanskritdocuments.org



.. Shanti Gita ..

इदुडेसंषे ु चकंै िह रसमैवम ।्
तथा िह सव भावषे ु चतैं पणू मयम ॥् २२॥
अये पणू चतैे कितं माययािखलम ।्
मषृा सव मिधान ं नानापणे भासते ॥ २३॥
अखडे िवमले पणू तैगिवविज त े ।
नाििेवलं सानाभावने राजते ॥ २४॥
वँयते सव िचिवत िचदवे िह ।
केवलं ॄमाऽ ु सिदानमयम ॥् २५॥
सिदानशने तं लयते ौ्िुतः ।
अरमरातीतं शातीतं िनरनम ।्
तपं यं ाा ॄिवं पिरज ॥ २६॥
अिभमानाविृतम ुा तनेवै पाविृतः ।
पकोशेहारः कतृ भावने राजते ॥ २७॥
ॄिवािभमान ं यविेानसिंते ।
अहार तम िपिहत े पऽेमले ॥ २८॥
अतः सं तावं केवलं प े ितम ।्
तानिमित ूायिगनदिशनः ॥ २९॥
अकारगहृे शायी शरीरं तिूलकावतृम ।्
दहेािदकं च नाीित िनयने िवभावय ॥ ३०॥
न पँयिस तदा िकििभाित साि सयम ।्
अहमीित भावने चाः ुरित केवलम ॥् ३१॥
िनःशषेसघंातः केवलः पुषः यम ।्
अि नाि बिुधम सवा ना पिरजते ॥् ३२॥
अहं सवा ना ा सवभावने सव दा ।
अहमीहं भािम िवसृ केवलो भव ॥ ३३॥
जामदिप सषुिुो जामम िवविज तः ।
सौषु े ियत े धम ान े चतेनः यम ॥् ३४॥
िहा सषुुावान ं यावो भावविज तः ।
ूया पं ाा ूाहीनथा भव ॥ ३५॥
न शः ौवणं नािप न पं दश न ं तथा ।
भावाभावौ न व ै िकित स्दवेाि न िकन ॥ ३६॥

shAntigItA.pdf 23



॥ शािगीता ॥

ससुूया िधया बुा पं चतेनम ।्
बुौ ानने े लीनायां यपकम ॥् ३७॥
इित त े किथतं तं सारभतूं शभुाशय ।
शोको मोहिय नाि शुपोऽिस िनलः ॥ ३८॥
शाोत उवाच ।
ौुा ूों वासदुवेने पाथ िहाऽऽसिं माियकेऽसपे ।
ा सव शोकसापजालं ाा तं सारभतूं कृताथ ः ॥ ३९॥
कृं ूणाथ िवनीतभावैा ा िदं िवमलं ूपम ।्
ूोवाच भा वचनने पाथ ः कृतािलभा वभरणे नॆः ॥ ४०॥
अज ुन उवाच ।
मापः पुषः परुाणो न वदे वदेव सारतम ।्
अहं न जान े िकम ु वि कृ नमािम सवा रसितम ॥् ४१॥
मवे िवोवकारणं सत स्माौयं जगतः ूिसः ।
अनमिूत व रदः कृपान मािम सवा रसितम ॥् ४२॥
वदािम िकं त े पिरशषेतं न जान े िकिव मम गढूम ।्
मवे सिृिितनाशकता  नमािम सवा रसितम ॥् ४३॥
िवपं परुा ं मवे यमीरः ।
मोहिया सवलोकान ्पमतेत ्ू कािशतम ॥् ४४॥
सव जानि ं विृः पाडवानां सखा हिरः ।
िकं त े वािम तं न जानि िदवौकसः ॥ ४५॥
ौीभगवानवुाच ।
तोऽिस यदा पाथ  तू भव तदा सखे ।
यं िवपं म े मायामाऽं तदवे िह ॥ ४६॥
तने ॅाोऽिस कौये पं िविचय ।
मुि मायया मढूाा मोहविज ताः ॥ ४७॥
शािगीतािममां पाथ  मयोां शािदाियनीम ।्
यः णयुात प्ठेािप मुः ावबनात ॥् ४८॥
न कदािचवते स्ोऽिप मोिहतो मम मायया ।
आानाोकशािभ वेीताूसादतः ॥ ४९॥
शाोत उवाच ।
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इुा भगवान कृ्ः ूफुवदनः यम ।्
अज ुन करं धृा यिुधिरािकं ययौ ॥ ५०॥
इयं गीता त ु शााा गुाुतरा परा ।
तव हेाया ूोा या गुणा मिय ॥ ५१॥
न दाता िचोहाठाय नािकाय च ।
कुतका य च मखूा य िनदयोाग वित न े ॥ ५२॥
ूदाता िवराय ूपाय ममुुवे ।
गुदवैतभाय शााय ऋजवे तथा ॥ ५३॥
सौाय िवनीताय दयाशीलाय साधवे ।
िवषेबोधहीनाय दयेा गीता ूयतः ॥ ५४॥
इित त े किथता राजन श्ािगीता सगुोिपता ।
शोकशािकरी िदा ानदीपूदीपनी ॥ ५५॥
गीतयें शािनाी मधिुरपगुिदता पाथ शोकूशाै
पापौघं तापसघंं ूहरित पठनात स्ारभतूाितगुा ।
आिवभू ता यं सा गुकणया शािदा शाभावा
काशीसे सभासा ितिमरचयहरा नत यन प्बःै ॥ ५६॥
इािवायां योगशा े ौीवासदुवेाज ुनसवंादे
शािगीतायाममोऽायः ॥८॥

इित शािगीता समाा ॥

FromGita Granthabali in Bengali by UpendranathMukhopad-
hyay 1911
Encoded and proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at
gmail.com

.. Shanti Gita ..
was typeset on August 2, 2016

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

shAntigItA.pdf 25


	.. Shanti Gita ..
	॥ शान्तिगीता ॥
	Document Information
	Sanskrit Document Text
	॥ शान्तिगीता ॥

	Document Credits



