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Utathya Gita

உதth²யகீ³தா

மஹாபா⁴ரேத ஶாnhதிபrhவாnhதrhக³தா ।

அth◌⁴யாய: 90

யாநŋhகி³ரா:thரத⁴rhமாiνதth²ேயா ph³ரமவிthதம: ।
மாnhதா⁴thேர ெயௗவநாவாய phதிமாநph◌⁴யபா⁴ஷத ॥ 1॥
ஸ யதா²iνஶஶாைஸநiµதth²ேயா ph³ரமவிthதம: ।
தthேத ஸrhவmh phரவயா நிகி²ேலந தி⁴Sh²ர ॥ 2॥
த⁴rhமாய ராஜா ப⁴வதி ந காமகரய  ।
மாnhதா⁴தேரவmh ஜாநீ ராஜா ேலாகshய ரதா ॥ 3॥
ராஜா சரதி ைவ த⁴rhமmh ேத³வthவாையவ க³chச²தி ।
ந ேசth³த⁴rhமmh ஸ சரதி நரகாையவ க³chச²தி ॥ 4॥
த⁴rhேம திShட²nhதி ⁴தாநி த⁴rhேமா ராஜநி திShட²தி ।
தmh ராஜா ஸா⁴ ய: ஶாshதி ஸ ராஜா ph’தி²வீபதி:॥ 5॥
ராஜாபராதா⁴nhமாnhதா⁴தrhலவாnhபாப உchயேத ।
ேத³வாச க³rhஹாmh க³chச²nhதி த⁴rhேமா நாshதீதி ேசாchயேத ॥ 6॥
அத⁴rhேம வrhதமாநாநாமrhத²th³தி: ◌⁴ phரth³’யேத ।
தேத³வ மŋhக³ளmh ஸrhவmh ேலாக:ஸமiνவrhதேத ॥ 7॥
உchசி²th³யேத த⁴rhமvh’thதமத⁴rhேமா வrhதேத மஹாnh ।
ப⁴யமாஹுrhதி³வாராthரmh யதா³ பாேபா ந வாrhயேத ॥ 8॥
ந ேவதா³நiνவrhதnhதி vhரதவnhேதா th³விஜாதய: ।
ந யjhஞாmhshதnhவேத விphரா யதா³ பாேபா ந வாrhயேத ॥ 9॥
வth◌⁴யாநாவ ஸrhேவஷாmh மேநா ப⁴வதி விவலmh ।
மiνShயாmh மஹாராஜ யதா³ பாேபா ந வாrhயேத ॥ 10॥
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உதth²யகீ³தா

உெபௗ⁴ ேலாகாவபி⁴phேரய ராஜாநmh’ஷய:shவயmh ।
அsh’ஜnhஸுமஹth³⁴தமயmh த⁴rhேமா ப⁴விShயதி ॥ 11॥
யshnhத⁴rhேமா விராேஜத தmh ராஜாநmh phரசேத ।
யshnhவியேத த⁴rhமmh தmh ேத³வா vh’ஷலmh வி:³॥ 12॥
vh’ேஷா  ப⁴க³வாnhத⁴rhேமா யshதshய ேத லயmh ।
vh’ஷலmh தmh வி³rhேத³வாshதshமாth³த⁴rhமmh ந ேலாபேயth ॥ 13॥
த⁴rhேம வrhத⁴தி வrhத⁴nhதி ஸrhவ⁴தாநி ஸrhவதா³ ।
தshnhரஸதி யnhேத தshமாth³த⁴rhமmh phரவrhத⁴ேயth ॥ 14॥
த⁴நாthshரவதி த⁴rhேமா  தா⁴ரth³ேவதி நிசய: ।
அகாrhயாmh மiνShேயnhth³ர ஸ மாnhதகர:shmh’த:॥ 15॥
phரப⁴வாrhத²mh  ⁴தாநாmh த⁴rhம:sh’Shட:shவயmh⁴வா ।
தshமாthphரவrhத⁴ேயth³த⁴rhமmh phரஜாiνkh³ரஹகாரth ॥ 16॥
தshமாth³தி⁴ ராஜஶாrh³ல த⁴rhம: ேரShட²இதி shmh’த: ।
ஸ ராஜா ய: phரஜா: ஶாshதி ஸா⁴kh’thஷrhஷப: ◌⁴ ॥ 17॥
காமkhேராதா⁴வநாth³’thய த⁴rhமேமவாiνபாலேயth ।
த⁴rhம: ேரயshகரதேமா ராjhஞாmh ப⁴ரதஸthதம ॥ 18॥
த⁴rhமshய ph³ராம ேயாநிshதshமாthதாnhஜேயthஸதா³ ।
ph³ராமநாmh ச மாnhதா⁴த:rhயாthகாமாநமthஸ ॥ 19॥
ேதஷாmh யகாமகரth³ராjhஞ:ஸஜாயேத ப⁴யmh ।
thராணி ச ந வrhத⁴nhேத ததா²th ப⁴வnhthயபி ॥ 20॥
ph³ராமnhைவ ஸதா³ஸூயnhபா³lhயாth³ைவேராசேநா ப³: ।
அதா²shமாchch²ரபாkhராமth³யாshnhநாthphரதாபிநீ ॥ 21॥
ததshதshமாத³பாkhரmhய ஸாக³chச²thபாகஶாஸநmh ।
அத² ேஸாऽnhவதபthபசாchch²யmh th³’ShThவா ரnhத³ேர ॥ 22॥
ஏதthப²லமஸூயாயா அபி⁴மாநshய சாபி⁴ ேபா: ◌⁴ ।
தshமாth³³th◌⁴யshவ மாnhதா⁴தrhமா thவாmh ஜயாthphரதாபிநீ ॥ 23॥
த³rhேபா நாம ய: thேரா ஜjhேஞऽத⁴rhமாதி³தி தி: ।
ேதந ேத³வாஸுரா ராஜnhநீதா:ஸுப³ஹுேஶா வஶmh ॥ 24॥
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ராஜrhஷயச ப³ஹவshதshமாth³³th◌⁴யshவ பாrhதி²வ ।
ராஜா ப⁴வதி தmh thவா தா³ஸshேதந பராத:॥ 25॥
ஸ யதா² த³rhபஸதமத⁴rhமmh நாiνேஸவேத ।
ததா² வrhதshவ மாnhதா⁴தசிரmh ேசthshதா²chச² ॥ 26॥
மthதாthphரமthதாthெபௗக³Nhடா³³nhமthதாchச விேஶஷத: ।
தத³ph◌⁴யாஸா³பாவrhேதத³தாநாmh ச ேஸவநாth ॥ 27॥
நிkh³’தாத³மாthயாchச shthph◌⁴யைசவ விேஶஷத: ।
பrhவதாth³விஷமாth³³rhகா³th³த⁴shதிேநாऽவாthஸsh’பாth ॥ 28॥
ஏேதph◌⁴ேயா நிthயயthத:shயாnhநkhதசrhயாmh ச வrhஜேயth ।
அthயாஶாmh சாபி⁴மாநmh ச த³mhப⁴mh khேராத⁴mh ச வrhஜேயth ॥ 29॥
அவிjhஞாதாஸு ச shthஷு khபா³ஸு shைவணீஷு ச ।
பரபா⁴rhயாஸு கnhயாஸு நாசேரnhைம²நmh nh’ப:॥ 30॥
ேலஷு பாபராmh ஜாயnhேத வrhணஸŋhகராth ।
அமாmhேஸாऽŋhக³நாச sh²லவா விேசதஸ:॥ 31॥
ஏேத சாnhேய ச ஜாயnhேத யதா³ ராஜா phரமாth³யதி ।
தshமாth³ராjhஞா விேஶேஷண வrhதிதvhயmh phரஜாேத ॥ 32॥
thயshய phரமthதshய ேதா³ஷ:ஸஜாயேத மஹாnh ।
அத⁴rhமா:ஸmhphரவrhதnhேத phரஜாஸŋhகரகாரகா:॥ 33॥
அஶீேத விth³யேத ஶீதmh ஶீேத ஶீதmh ந விth³யேத ।
அvh’Shரதிvh’Shச vhயாதி⁴சாவிஶதி phரஜா:॥ 34॥
நthராNhபதிShட²nhதி kh³ரஹா ேகா⁴ராshததா²பேர ।
உthபாதாசாthர th³’யnhேத ப³ஹேவா ராஜநாஶநா:॥ 35॥
அரதாthமா ேயா ராஜா phரஜாசாபி ந ரதி ।
phரஜாச தshய யnhேத தத: ேஸாऽiνவிநயதி ॥ 36॥
th³வாவாத³தா³ேத ேயகshய th³வேயாச ப³ஹேவாऽபேர ।
மாrhய:ஸmhphரphயnhேத ததா³ஹுrhnh’ப ³ஷணmh ॥ 37॥
மைமததி³தி ைநகshய மiνShேயShவவதிShட²ேத ।
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உதth²யகீ³தா

thயkhthவா த⁴rhமmh யதா³ ராஜா phரமாத³மiνதிShட²தி ॥ 38॥
இதி மஹாப⁴ரேத ஶாnhதிபrhவணி ராஜத⁴rhமாiνஶாஸநபrhவணி
உதth²யகீ³தாஸு நவதிதேமாऽth◌⁴யாய: । 90

அth◌⁴யாய: 91

காலவrh ச பrhஜnhேயா த⁴rhமசா ச பாrhதி²வ: ।
ஸmhபth³யேத³ஷா ப⁴வதி ஸா பி³ப⁴rhதி ஸுக²mh phரஜா:॥ 1॥
ேயா ந ஜாநாதி நிrhஹrhmh வshthராmh ரஜேகா மலmh ।
ரthநாநி வா ேஶாத⁴யிmh யதா² நாshதி தைத²வ ஸ:॥ 2॥
ஏவேமவ th³விேஜnhth³ராmh thயாmh விஶாமபி ।
ஶூth³ரசrhேதா² வrhநாmh நாநாகrhமshவவshதி²தா:॥ 3॥
கrhம ஶூth³ேர kh’rhைவேய த³Nhட³நீதிச ராஜநி ।
ph³ரமசrhயmh தேபா மnhthரா:ஸthயmh சாபி th³விஜாதிஷு ॥ 4॥
ேதஷாmh ய:thேயா ேவத³ வshthராவ ேஶாத⁴நmh ।
ஶீலேதா³ஷாnhவிநிrhஹrhmh ஸ பிதா ஸ phரஜாபதி:॥ 5॥
kh’தmh thேரதா th³வாபரச கச ப⁴ரதrhஷப⁴ ।
ராஜvh’thதாநி ஸrhவாணி ராைஜவ க³iµchயேத ॥ 6॥
சாrhவrhNhயmh ததா² ேவதா³சாராரmhயேமவ ச ।
ஸrhவmh phரiµயேத ேயதth³யதா³ ராஜா phரமாth³யதி ॥ 7॥
ராைஜவ கrhதா ⁴தாநாmh ராைஜவ ச விநாஶக: ।
த⁴rhமாthமா ய:ஸ கrhதா shயாத³த⁴rhமாthமா விநாஶக:॥ 8॥
ராjhேஞா பா⁴rhயாச thராச பா³nhத⁴வா:ஸு’த³shததா² ।
ஸேமthய ஸrhேவ ேஶாசnhதி யதா³ ராஜா phரமாth³யதி ॥ 9॥
ஹshதிேநாऽவாச கா³வசாphShThராவதரக³rhத³பா:◌⁴ ।
அத⁴rhமvh’thேத nh’பெதௗ ஸrhேவ த³nhதி பாrhதி²வ ॥ 10॥
³rhப³லாrhத²mh ப³லmh sh’Shடmh தா⁴thரா மாnhதா⁴தchயேத ।
அப³லmh தnhமஹth³⁴தmh யshnhஸrhவmh phரதிSh²தmh ॥ 11॥
யchச ⁴தmh ஸ ப⁴ஜேத ⁴தா ேய ச தத³nhவயா: ।
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அத⁴rhமshேத² nh’பெதௗ ஸrhேவ த³nhதி பாrhதி²வ ॥ 12॥
³rhப³லshய  யchசுrhiµேநராஶீவிஷshய ச ।
அவிஷயதமmh மnhேய மா shம ³rhப³லமாஸத:³॥ 13॥
³rhப³லாmhshதாத ³th◌⁴ேயதா² நிthயேமவாவிமாநிதாnh ।
மா thவாmh ³rhப³லசூmh phரத³ேஹ:ஸபா³nhத⁴வmh ॥ 14॥
ந  ³rhப³லத³kh³த⁴shய ேல கிசிthphரேராஹதி ।
ஆலmh நிrhத³ஹthேயவ மா shம ³rhப³லமாஸத:³॥ 15॥
அப³லmh ைவ ப³லாchch²ேரேயா யchசாதிப³லவth³ப³லmh ।
ப³லshயாப³லத³kh³த⁴shய ந கிசித³வஶிShயேத ॥ 16॥
விமாநிேதா ஹேதாthkhShடshthராதாரmh ேசnhந விnhத³தி ।
அமாiνஷkh’தshதthர த³Nhேடா³ஹnhதி நராதி⁴பmh ॥ 17॥
மா shம தாத ப³லshத²shthவmh பா³தி⁴Shடா² மாபி ³rhப³லmh ।
மா thவாmh ³rhப³லசூmh த⁴யnhthயkh³நிவாரயmh ॥ 18॥
யாநி th²யாபி⁴ஶshதாநாmh பதnhthயணி ேராத³தாmh ।
தாநி thராnhபஶூnhkh◌⁴நnhதி ேதஷாmh th²யாபி⁴ஶmhஸதாmh ॥ 19॥
யதி³ நாthமநி thேரஷு ந ேசthெபௗthேரஷு நphth’ஷு ।
ந  பாபmh kh’தmh கrhம ஸth³ய: ப²லதி ெகௗ³வ ॥ 20॥
யthராப³ேலா வth◌⁴யமாநshthராதாரmh நாதி⁴க³chச²தி ।
மஹாnhைத³வkh’தshதthர த³Nhட:³ பததி தா³ண:॥ 21॥
khதா யதா³ ஜாநபதா³ பி⁴nhேத ph³ராம இவ ।
அபீ⁴ணmh பி⁴ுேதா³ேஷண ராஜாநmh kh◌⁴நnhதி தாth³’ஶா:॥ 22॥
ராjhேஞா யதா³ ஜநபேத³ ப³ஹேவா ராஜஷா: ।
அநேயேநாபவrhதnhேத தth³ராjhஞ: கிlhபி³ஷmh மஹth ॥ 23॥
யதா³ khதா நயnhthயrhதா²nhகாமாத³rhத²வேஶந வா ।
kh’பணmh யாசமாநாநாmh தth³ராjhேஞா ைவஶஸmh மஹth ॥ 24॥
மஹாvh’ோ ஜாயேத வrhத⁴ேத ச

தmh ைசவ ⁴தாநி ஸமாரயnhதி ।
யதா³ vh’சி²th³யேத த³யேத வா
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உதth²யகீ³தா

ததா³ரயா அநிேகதா ப⁴வnhதி ॥ 25॥
யதா³ ராShThேர த⁴rhமமkh³rhயmh சரnhதி

ஸmhshகாரmh வா ராஜ³ணmh ph³வா: ।
ைதேரவாத⁴rhமசேதா த⁴rhமேமாஹாth

rhணmh ஜயாthஸுkh’தmh ³Shkh’தmh ச ॥ 26॥
யthர பாபா jhயாயமாநாசரnhதி

ஸதாmh கrhவிnhத³தி தthர ராjhஞ: ।
யதா³ ராஜா ஶாshதி நராnhந ஶkhthயா

ந தth³ராjhயmh வrhத⁴ேத ⁴பால ॥ 27॥
யசாமாthயmh மாநயிthவா யதா²rhஹmh

மnhthேர ச th³ேத⁴ ச nh’ேபா நிjhயாth ।
phரவrhத⁴ேத தshய ராShThரmh nh’பshய

⁴ŋhkhேத மmh சாphயகி²லாmh சிராய ॥ 28॥
அthராபி ஸுkh’தmh கrhம வாசmh ைசவ ஸுபா⁴தாmh ।
ஸய ஜயnhராஜா த⁴rhமmh phராphேநாthயiνthதமmh ॥ 29॥
ஸmhவிப⁴jhய யதா³ ⁴ŋhkhேத ந சாnhயாநவமnhயேத ।
நிஹnhதி ப³நmh th³’phதmh ஸ ராjhேஞா த⁴rhம உchயேத ॥ 30॥
thராயேத  யதா³ஸrhவmh வாசா காேயந கrhம ।
thரshயாபி ந mh’Shேயchச ஸ ராjhேஞா த⁴rhம உchயேத ॥ 31॥
யதா³ ஶாரணிகாnhராஜா thரவthபரதி ।
பி⁴நthதி ந ச மrhயாதா³mh ஸ ராjhேஞா த⁴rhம உchயேத ॥ 32॥
யதா³ऽऽphதத³ணrhயjhைஞrhயஜேத ரth³த⁴யாnhவித: ।
காமth³ேவஷாவநாth³’thய ஸ ராjhேஞா த⁴rhம உchயேத ॥ 33॥
kh’பநாமத² vh’th³தா⁴நாmh யதா³ vhயபமாrhSh ைவ ।
ஹrhஷmh ஸஜநயnhnh’mh ஸ ராjhேஞா த⁴rhம உchயேத ॥ 34॥
விவrhத⁴யதி thராணி ததா²mhசாபகrhஷதி ।
ஸmhஜயதி ஸா⁴mhச ஸ ராjhேஞா த⁴rhம உchயேத ॥ 35॥
ஸthயmh பாலயதி phராphthயா நிthயmh ⁴mh phரயchச²தி ।
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ஜயthயதிதீ²nhph◌⁴’thயாnhஸ ராjhேஞா த⁴rhம உchயேத ॥ 36॥
நிkh³ரஹாiνkh³ரெஹௗ ேசாெபௗ⁴ யthர shயாதாmh phரதிSh²ெதௗ ।
அsh◌ँlhேலாேக பேர ைசவ ராஜா தthphராphiνேத ப²லmh ॥ 37॥
யேமா ராஜா தா⁴rhகாmh மாnhதா⁴த: பரேமவர: ।
ஸmhயchச²nhப⁴வதி phராnhந ஸmhயchச²mhsh பாவக:॥ 38॥
’thவிkhேராதாசாrhயாnhஸthkh’thயாநநவமthய ச ।
யதா³ஸmhயkhphரkh³’தி ஸ ராjhேஞா த⁴rhம உchயேத ॥ 39॥
யேமா யchச²தி ⁴தாநி ஸrhவாNhேயவாவிேஶஷத: ।
ததா² ராjhஞாiνகrhதvhயmh யnhதvhயா விதி⁴வthphரஜா:॥ 40॥
ஸஹshராேண ராஜா  ஸrhவைத²ேவாபயேத ।
ஸ பயதி  யmh த⁴rhமmh ஸ த⁴rhம: ஷrhஷப⁴ ॥ 41॥
அphரமாேத³ந ஶிேதா:²மாmh ³th³தி⁴mh th◌⁴’திmh மதிmh ।
⁴தாநாmh ஸththவjhஞாஸா ஸாth◌⁴வஸா⁴ ச ஸrhவதா³॥ 42॥
ஸŋhkh³ரஹ:ஸrhவ⁴தாநாmh தா³நmh ச ம⁴ரா ச வாkh ।
ெபௗரஜாநபதா³ைசவ ேகா³phதvhயா:shவா யதா² phரஜா:॥ 43॥
ந ஜாthவத³ோ nh’பதி: phரஜா: ஶkhேநாதி ரmh ।
பா⁴ேரா  ஸுமஹாmhshதாத ராjhயmh நாம ஸு³Shகரmh ॥ 44॥
தth³த³Nhட³விnhnh’ப: phராjhஞ: ஶூர: ஶkhேநாதி ரmh ।
ந  ஶkhயமத³Nhேட³ந khேப³நா³th³தி⁴நாபி வா ॥ 45॥
அபி⁴ைப:ேல ஜாைதrhத³ைrhப⁴khைதrhப³ஹுைத: ।
ஸrhவா ³th³தீ:◌⁴ பேதா²shதாபஸாரமபி ॥ 46॥
ததshthவmh ஸrhவ⁴தாநாmh த⁴rhமmh ேவthshய ைவ பரmh ।
shவேத³ேஶ பரேத³ேஶ வா ந ேத த⁴rhேமா விநயதி ॥ 47॥
த⁴rhேம சாrhேத² ச காேம ச த⁴rhம ஏேவாthதேரா ப⁴ேவth ।
அsh◌ँlhேலாேக பேர ைசவ த⁴rhமவிthஸுக²ேமத⁴ேத ॥ 48॥
thயஜnhதி தா³ராnhphராmhச மiνShயா: phரதிதா: ।
ஸŋhkh³ரஹைசவ ⁴தாநாmh தா³நmh ச ம⁴ரா ச வாkh ॥ 49॥

utathyagiitaa.pdf 7



உதth²யகீ³தா

அphரமாத³ச ெஶௗசmh ச தாத ⁴திகரmh மஹth ।
ஏேதph◌⁴யைசவ மாnhதா⁴த:ஸததmh மா phரமாதி³தா:²॥ 50॥
அphரமthேதா ப⁴ேவth³ராஜா சி²th³ரத³rhஶீ பராthமேநா: ।
நாshய சி²th³ரmh பர: பேயchசி²th³ேரஷு பரமnhவியாth ॥ 51॥
ஏதth³vh’thதmh வாஸவshய யமshய வணshய ச ।
ராஜrhmh ச ஸrhேவஷாmh தththவமphயiνபாலய ॥ 52॥
தthShவ மஹாராஜ vh’thதmh ராஜrhேஸவிதmh ।
ஆதிShட² தி³vhயmh பnhதா²நமநாய ப⁴ரதrhஷப⁴ ॥ 53॥
த⁴rhமvh’thதmh  ராஜாநmh phேரthய ேசஹ ச பா⁴ரத ।
ேத³வrhபிth’க³nhத⁴rhவா: கீrhதயnhthயெதௗஜஸ:॥ 54॥
ஸ ஏவiµkhேதா மாnhதா⁴தா ேதேநாதth²ேயந பா⁴ரத ।
kh’தவாநவிஶŋhகshதேத³க: phராப ச ேமதி³நீmh ॥ 55॥
ப⁴வாநபி ததா²ஸmhயŋhமாnhதா⁴ேதவ மபேத ।
த⁴rhமmh kh’thவா மmh ரnhshவrhேக³shதா²நமவாphshய ॥ 56॥
இதி மஹாப⁴ரேத ஶாnhதிபrhவணி ராஜத⁴rhமாiνஶாஸநபrhவணி
வாமேத³வகீ³தாஸு ஏகநவதிதேமாऽth◌⁴யாய: । 91

॥ இதி உதth²யகீ³தா ஸமாphதா ॥
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