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Uttara Gita

உthதரகீ³தா

அத² phரத²ேமாऽth◌⁴யாய:
(அக²Nhட³mh ஸchசிதா³நnhத³மவாŋhமநஸேகா³சரmh ।
ஆthமாநமகி²லாதா⁴ரமாரேயऽபீ⁴Shடth³த⁴ேய ॥)

அrhஜுந உவாச -

யேத³கmh நிShகலmh ph³ரம vhேயாமாதீதmh நிரஜநmh ।
அphரதrhkhயமவிjhேஞயmh விநாேஶாthபthதிவrhதmh ॥ 1॥
ைகவlhயmh ேகவலmh ஶாnhதmh ஶுth³த⁴மthயnhதநிrhமலmh ।
காரணmh ேயாக³நிrhiµkhதmh ேஹஸாத⁴நவrhதmh ॥ 2॥
’த³யாmh³ஜமth◌⁴யshத²mh jhஞாநjhேஞயshவபகmh ।
தthேத³வ iµchேயத யjhjhஞாநாth³ph³ ேகஶவ ॥ 3॥
ப⁴க³வாiνவாச -

ஸா⁴ ph’Shடmh மஹாபா³ேஹா ³th³தி⁴மாந பாNhட³வ
யnhமாmh ph’chச² தththவாrhத²மேஶஷmh phரவதா³mhயஹmh ॥ 4॥
ஆthமமnhthரshய ஹmhஸshய பரshபரஸமnhவயாth ।
ேயாேக³ந க³தகாமாநாmh பா⁴வநா ph³ரம சேத ॥ 5॥
ஶமஜshயாnhதmh ஹmhஸthவmh பாரத³rhஶநmh ।
ஹmhேஸா ஹmhஸாரmh ைசதthடshத²mh யthதத³ரmh ।
தth³விth³வாநரmh phராphய ஜயாnhமரணஜnhமநீ ॥ 6॥
காகீiµக²mh ககாராnhதiµகாரேசதநாkh’தி: ।
அகாரshய  phதshய ேகாऽrhத:²ஸmhphரதிபth³யேத ॥ 7॥
க³chச²mhshதிShட²nhஸதா³ காலmh வாshவீகரணmh பரmh ।
ஸrhவகாலphரேயாேக³ந ஸஹshராrhப⁴ேவnhநர:॥ 8॥
யாவthபேயthக²கா³காரmh ததா³காரmh விசிnhதேயth ।
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உthதரகீ³தா

க²மth◌⁴ேய  சாthமாநமாthமமth◌⁴ேய ச க²mh  ।
ஆthமாநmh க²மயmh kh’thவா ந கிசித³பி சிnhதேயth ॥ 9॥
shதி²ர³th³தி⁴ரஸmhேடா⁴ ph³ரமவிth³ph³ரமணி shதி²த: ।
ப³rhvhேயாமshதி²தmh நிthயmh நாஸாkh³ேர ச vhயவshதி²தmh ।
நிShகலmh தmh விஜாநீயாchch²வாேஸா யthர லயmh க³த:॥ 10॥
டth³வயவிநிrhiµkhேதா வாrhயthர வியேத ।
தthர ஸmhshத²mh மந: kh’thவா தmh th◌⁴யாேயthபாrhத² ஈவரmh । 11

நிrhமலmh தmh விஜாநீயாthஷ³rhரதmh ஶிவmh ।
phரபா⁴ஶூnhயmh மந:ஶூnhயmh ³th³தி⁴ஶூnhயmh நிராமயmh । 12

ஸrhவஶூnhயmh நிராபா⁴ஸmh ஸமாதி⁴shதshய லணmh ।
thஶூnhயmh ேயா விஜாநீயாthஸ  iµchேயத ப³nhத⁴நாth । 13

shவயiµchசேத ேத³ேஹ ேத³ nhயshதஸமாதி⁴நா ।
நிசலmh தth³விஜாநீயாthஸமாதி⁴shத²shய லணmh । 14

அமாthரmh ஶph³த³ரதmh shவரvhயஜநவrhதmh ।
பி³nh³நாத³கலாதீதmh யshதmh ேவத³ஸ ேவத³விth । 15

phராphேத jhஞாேநந விjhஞாேந jhேஞேய ச ’தி³ஸmhshதி²ேத ।
லph³த⁴ஶாnhதிபேத³ ேத³ேஹ ந ேயாேகா³ைநவ தா⁴ர । 16

ேயா ேவதா³ெதௗ³shவர: phேராkhேதா ேவதா³nhேத ச phரதிSh²த: ।
தshய phரkh’திநshய ய: பர:ஸ மேஹவர: । 17

நாவாrhதீ² ச ப⁴ேவthதாவth³யாவthபாரmh ந க³chச²தி ।
உthதீrhேண ச ஸthபாேர நாவயா கிmh phரேயாஜநmh ॥ 18॥
kh³ரnhத²மph◌⁴யshய ேமதா⁴வீ jhஞாநவிjhஞாநதthபர: ।
பலாலவ தா⁴nhயாrhதீ² thயேஜth³kh³ரnhத²மேஶஷத:॥ 19॥
உlhகாஹshேதா யதா² கசிth³th³ரvhயமாேலாkhய தாmh thயேஜth ।
jhஞாேநந jhேஞயமாேலாkhய பசாjhjhஞாநmh பthயேஜth ॥ 20॥
யதா²mh’ேதந th’phதshய பயஸா கிmh phரேயாஜநmh ।
ஏவmh தmh பரமmh jhஞாthவா ேவைத³rhநாshதி phரேயாஜநmh ॥ 21॥
jhஞாநாmh’ேதந th’phதshய kh’தkh’thயshய ேயாகி³ந: ।
ந சாshதி கிசிthகrhதvhயமshதி ேசnhந ஸ தththவவிth ॥ 22॥
ைதலதா⁴ராவாchசி²nhநmh தீ³rhக⁴க⁴Nhடாநிநாத³வth ।
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உthதரகீ³தா

அவாchயmh phரணவshயாkh³ரmh யshதmh ேவத³ஸ ேவத³விth ॥ 23॥
ஆthமாநமரணிmh kh’thவா phரணவmh ேசாthதராரணிmh ।
th◌⁴யாநநிrhமத²நாph◌⁴யாஸாேத³வmh பேயnhநி³ட⁴வth ॥ 24॥
தாth³’ஶmh பரமmh பmh shமேரthபாrhத²யநnhயதீ: ◌⁴ ।
வி⁴மாkh³நிநிப⁴mh ேத³வmh பேயத³nhthயnhதநிrhமலmh ॥ 25॥
³ரshேதா²ऽபி ந ³ரshத:² பிNhட³shத:² பிNhட³வrhத: ।
விமல:ஸrhவதா³ ேத³ ஸrhவvhயாபீ நிரஜந:॥ 26॥
காயshேதா²ऽபி ந காயshத:² காயshேதா²ऽபி ந ஜாயேத ।
காயshேதா²ऽபி ந ⁴ஜாந: காயshேதா²ऽபி ந ப³th◌⁴யேத ॥ 27॥
(காயshேதா²ऽபி ந phத:shயாthகாயshேதா²ऽபி ந பா³th◌⁴யேத ।)
திலமth◌⁴ேய யதா²ைதலmh ரமth◌⁴ேய யதா² kh◌⁴’தmh ।
Shபமth◌⁴ேய யதா² க³nhத: ◌⁴ ப²லமth◌⁴ேய யதா² ரஸ: । 28

ததா²ஸrhவக³ேதா ேத³ ேத³ஹமth◌⁴ேய vhயவshதி²த: ।
மநshேதா² ேத³ஶிநாmh ேத³ேவா மேநாமth◌⁴ேய vhயவshதி²த: ।
காShடா²kh³நிவthphரகாேஶத ஆகாேஶ வாவchசேரth ॥ 29॥
மநshத²mh மநமth◌⁴யshத²mh மth◌⁴யshத²mh மநவrhதmh ।
மநஸா மந ஆேலாkhய shவயmh th◌⁴யnhதி ேயாகி³ந:॥ 30॥
ஆகாஶmh மாநஸmh kh’thவா மந: kh’thவா நிராshபத³mh ।
நிசலmh தth³விஜாநீயாthஸமாதி⁴shத²shய லணmh ॥ 31॥
ேயாகா³mh’தரஸmh பீthவா வாப⁴:ஸதா³ஸுகீ² ।
யமமph◌⁴யshயேத நிthயmh ஸமாதி⁴rhmh’thநாஶkh’th ॥ 32॥
ஊrhth◌⁴வஶூnhயமத:◌⁴ஶூnhயmh மth◌⁴யஶூnhயmh யதா³thமகmh ।
ஸrhவஶூnhயmh ஸ ஆthேமதி ஸமாதி⁴shத²shய லணmh ।
ஶூnhயபா⁴விதபா⁴வாthமா Nhயபாைப: phரiµchயேத ॥ 33॥
அrhஜுந உவாச-
அth³’ேய பா⁴வநா நாshதி th³’யேமதth³விநயதி ।
அவrhணமshவரmh ph³ரம கத²mh th◌⁴யாயnhதி ேயாகி³ந:॥ 34॥
ப⁴க³வாiνவாச-
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உthதரகீ³தா

ஊrhth◌⁴வrhணமத: ◌⁴rhணmh மth◌⁴யrhணmh யதா³thமகmh ।
ஸrhவrhணmh ஸ ஆthேமதி ஸமாதி⁴shத²shய லணmh ॥ 35॥
அrhஜுந உஅவாச-
ஸாலmhப³shயாphயநிthயthவmh நிராலmhப³shய ஶூnhயதா ।
உப⁴ேயாரபி ³Shடthவாthகத²mh th◌⁴யாயnhதி ேயாகி³ந:॥ 36॥
ப⁴க³வாiνவாச-
’த³யmh நிrhமலmh kh’thவா சிnhதயிthவாphயநாமயmh ।
அஹேமவ இத³mh ஸrhவதி பேயthபரmh ஸுக²mh ॥ 37॥
அrhஜுந உவாச-
அராணி ஸமாthராணி ஸrhேவ பி³nh³ஸமாதா: ।
பி³nh³பி⁴rhபி⁴th³யேத நாத:³ஸ நாத:³ ேகந பி⁴th³யேத ॥ 38॥
ப⁴க³வாiνவாச-
அநாஹதshய ஶph³த³shய தshய ஶph³த³shய ேயா th◌⁴வநி: ।
th◌⁴வேநரnhதrhக³தmh jhேயாதிrhjhேயாதிரnhதrhக³தmh மந: ।
தnhமேநா விலயmh யாதி தth³விShே: பரமmh பத³mh ॥ 39॥
ௐகாரth◌⁴வநிநாேத³ந வாேயா:ஸmhஹரnhதிகmh ।
நிராலmhப³mh ஸiµth³தி³ய யthர நாேதா³லயmh க³த:॥ 40॥
அrhஜுந உவாச-
பி⁴nhேந பசாthமேக ேத³ேஹ க³ேத பசஸு பசதா⁴ ।
phராணrhவிiµkhேத ேத³ேஹ  த⁴rhமாத⁴rhெமௗ khவ க³chச²த:॥ 41॥
ப⁴க³வாiνவாச-
த⁴rhமாத⁴rhெமௗ மநைசவ பச⁴தாநி யாநி ச ।
இnhth³யாணி ச பைசவ யாசாnhயா: பச ேத³வதா:॥ 42॥
தாைசவ மநஸா ஸrhேவ நிthயேமவாபி⁴மாநத: ।
ேவந ஸஹ க³chச²nhதி யாவthதththவmh ந விnhத³தி ॥ 43॥
அrhஜுந உவாச-
shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ைசவ யthகிசிthஸசராசரmh ।
வா ேவந th◌⁴யnhதி ஸ வ: ேகந th◌⁴யதி ॥ 44॥
ப⁴க³வாiνவாச-
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iµக²நாகேயாrhமth◌⁴ேய phராண:ஸசரேத ஸதா³ ।
ஆகாஶ: பிப³ேத phராணmh ஸ வ: ேகந வதி ॥ 45॥
அrhஜுந உவாச-
ph³ரமாNhட³vhயாபிதmh vhேயாம vhேயாmhநா சாேவShதmh ஜக³th ।
அnhதrhப³ச தth³vhேயாம கத²mh ேத³ேவா நிரஜந:॥ 46॥
ப⁴க³வாiνவாச-
ஆகாேஶா யவகாஶச ஆகாஶvhயாபிதmh ச யth ।
ஆகாஶshய ³ண: ஶph³ேதா³ நி:ஶph³ேதா³ ph³ரம உchயேத ॥ 47॥
அrhஜுந உவாச-
த³nhேதாShட²தாவாநாமாshபத³mh யthர th³’யேத ।
அரthவmh தshேதஷாmh ரthவmh வrhதேத ஸதா³॥ 48॥
அேகா⁴ஷமvhயஜநமshவரmh சாphயதாகNhேடா²Shட²மநாகmh ச ।
அேரக²ஜாதmh பரShமவrhதmh தத³ரmh ந ரேத கத²சிth ॥ 49॥
அrhஜுந உவாச-
jhஞாthவா ஸrhவக³தmh ph³ரம ஸrhவ⁴தாதி⁴வாதmh ।
இnhth³யாmh நிேராேத⁴ந கத²mh th◌⁴யnhதி ேயாகி³ந:॥ 50॥
ப⁴க³வாiνவாச-
இnhth³யாmh நிேராேத⁴ந ேத³ேஹ பயnhதி மாநவா: ।
ேத³ேஹ நShேட ேதா ³th³தி⁴rh³th³தி⁴நாேஶ ேதா jhஞதா ॥ 51॥
தாவேத³வ நிேராத: ◌⁴ shயாth³யாவthதththவmh ந விnhத³தி ।
விதி³ேத  பேர தththேவ ஏகேமவாiνபயதி ॥ 52॥
நவchசி²th³ரkh’தா ேத³ஹா:shரவnhதி க³கா இவ ।
ைநவ ph³ரம ந ஶுth³த⁴mh shயாthமாnhph³ரம ந விnhத³தி ॥ 53॥
அthயnhதமேநா ேத³ேஹா ேத³ சாthயnhதநிrhமல: ।
உப⁴ேயாரnhதரmh jhஞாthவா கshய ெஶௗசmh விதீ⁴யேத ॥ 54॥
இதி உthதரகீ³தாயாmh phரத²ேமாऽth◌⁴யாய: ।
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உthதரகீ³தா

அத² th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:
(அட⁴shயாோச shவேப பகீrhதிேத ।
தthராட⁴shய பி³mhைப³khயmh கத²mh shயாதி³தி ph’chச²தி ॥)

அrhஜுந உவாச-
jhஞாthவா ஸrhவக³தmh ph³ரம ஸrhவjhஞmh பரேமவரmh ।
அஹmh ph³ரேமதி நிrhேத³Shmh phரமாணmh தthர கிmh ப⁴ேவth ॥ 1॥
ப⁴க³வாiνவாச-
யதா² ஜலmh ஜேல phதmh ேர ரmh kh◌⁴’ேத kh◌⁴’தmh ।
அவிேஶேஷா ப⁴ேவthதth³வjhவாthமபரமாthமேநா:॥ 2॥
ேவ பேரண தாதா³thmhயmh ஸrhவக³mh jhேயாதிவரmh ।
phரமாணலணrhjhேஞயmh shவயேமகாkh³ரேவதி³நா ॥ 3॥
அrhஜுந உவாச-
jhஞாநாேத³வ ப⁴ேவjhjhேஞயmh விதி³thவா தthேணந  ।
jhஞாநமாthேரண iµchேயத கிmh நrhேயாக³தா⁴ர ॥ 4॥
ப⁴க³வாiνவாச-
jhஞாேநந தீ³பிேத ேத³ேஹ ³th³தி⁴rhph³ரமஸமnhவிதா ।
ph³ரமjhஞாநாkh³நிநா விth³வாnhநிrhத³ேஹthகrhமப³nhத⁴நmh ॥ 5॥
தத: பவிthரmh பரேமவராkh²யமth³ைவதபmh விமலாmhப³ராப⁴mh ।
யேதா²த³ேக ேதாயமiνphரவிShடmh ததா²thமேபா நிபாதி⁴ஸmhshத:²॥ 6॥
ஆகாஶவthஸூமஶர ஆthமா ந th³’யேத வாவத³nhதராthமா ।
ஸ பா³யமph◌⁴யnhதரநிசலாthமா அnhதrhiµக²mh பயதி தththவைமkhயmh ॥ 7॥
யthர யthர mh’ேதா jhஞாநீ ேயந ேகநாபி mh’thநா ।
யதா²ஸrhவக³தmh vhேயாம தthர தthர லயmh க³த:॥ 8॥
(ஶரvhயாபிதmh vhேயாம ⁴வநாநி சrhத³ஶ ।
நிசேலா நிrhமேலா ேத³ ஸrhவvhயாபீ நிரஜந:॥ 9॥)

ஶரvhயாபி ைசதnhயmh ஜாkh³ரதா³தி³ phரேப⁴த³த: ।
ந thேவகேத³ஶவrhththவmh அnhவயvhயதிேரகத:॥ 9॥
iµஹூrhதமபி ேயா க³chேச²nhநாஸாkh³ேர மநஸா ஸஹ ।
ஸrhவmh தரதி பாphமாநmh தshய ஜnhம ஶதாrhதmh ॥ 10॥
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த³ேண பிŋhக³லா நா³ வநிமNhட³லேகா³சரா ।
ேத³வயாநதி jhேஞயா Nhயகrhமாiνஸாணீ ॥ 11॥
இலா ச வாமநிவாஸேஸாமமNhட³லேகா³சரா ।
பிth’யாநதி jhேஞயmh வாமமாthய திShட²தி ॥ 12॥
³த³shய ph’Shட²பா⁴ேக³ऽshnhவீத³Nhட³shய ேத³ஹph◌⁴’th ।
தீ³rhகா⁴shதி²rhth◌⁴நிபrhயnhதmh ph³ரமத³Nh³தி கth²யேத ॥ 13॥
தshயாnhேத ஸுரmh ஸூமmh ph³ரமநா³தி ஸூபி:◌⁴ ॥ 14॥
இலாபிŋhக³லேயாrhமth◌⁴ேய ஸுஷுmhநா ஸூமபிணீ ।
ஸrhவmh phரதிSh²தmh யshnhஸrhவக³mh ஸrhவேதாiµக²mh ॥ 15॥
தshய மth◌⁴யக³தா:ஸூrhயேஸாமாkh³நிபரேமவரா: ।
⁴தேலாகா தி³ஶ: ேthரஸiµth³ரா: பrhவதா: ஶிலா:॥
th³வீபாச நிmhநகா³ ேவதா:³ ஶாshthரவிth³யாகலாரா: ।
shவரமnhthரராநி ³ைசேத ச ஸrhவஶ:॥
பீ³ஜmh பீ³ஜாthமகாshேதஷாmh ேthரjhஞா: phராணவாயவ: ।
ஸுஷுmhநாnhதrhக³தmh விவmh தshnhஸrhவmh phரதிSh²தmh ॥ 16॥
நாநாநா³phரஸவகmh ஸrhவ⁴தாnhதராthமநி ।
ஊrhth◌⁴வலமத: ◌⁴ ஶாக²mh வாமாrhேக³ண ஸrhவக³mh ॥ 17॥
th³விஸphததிஸஹshராணி நாTh³ய:shrhவாேகா³சரா: ।
கrhமமாrhேக³ண ஸுராshதிrhயச:ஸுராthமகா:॥ 18॥
அத⁴ேசாrhth◌⁴வக³தாshதாஸு நவth³வாராணி ேஶாத⁴யnh ।
வாநா ஸஹ ேவாrhth◌⁴வjhஞாநீ ேமாமவாphiνயாth ॥ 19॥
அமராவதீnhth³ரேலாேகாऽshnhநாஸாkh³ேர rhவேதா தி³ஶி ।
அkh³நிேலாேகா ’தி³ jhேஞயசுshேதேஜாவதீ  ॥ 20॥
யாmhயா ஸmhயமநீ ேராthேர யமேலாக: phரதிSh²த: ।
ைநrh’ேதா யத² தthபாrhேவ ைநrh’ேதா ேலாக ஆத:॥ 21॥
விபா⁴வ phரதீchயாmh  ph’Shேட² வாணிகா  ।
வாேயாrhக³nhத⁴வதீ கrhணபாrhேவ ேலாக: phரதிSh²த:॥ 22॥

uttaragiitaa.pdf 7



உthதரகீ³தா

ெஸௗmhயா Shபவதீ ெஸௗmhேய ேஸாமேலாகsh கNhட²த: ।
வாமகrhேண  விjhேஞேயா ேத³ஹமாthய திShட²தி ॥ 23॥
வாேம சு ைசஶாநீ ஶிவேலாேகா மேநாnhமநீ ।
rhth◌⁴நி ph³ரம jhேஞயா ph³ரமாNhட³mh ேத³ஹமாதmh ॥ 24॥
பாதா³த³த:◌⁴ ஶிேவாऽநnhத: காலாkh³நிphரலயாthமக: ।
அநாமயமத⁴ேசாrhth◌⁴வmh மth◌⁴யமmh  ப³: ஶிவmh ॥ 25॥
அத: ◌⁴ பேதா³ऽதலmh விth³யாthபாத³mh ச விதலmh வி:³ ।
நிதலmh பாத³ஸnhதி⁴ச ஸுதலmh ஜŋhக⁴iµchயேத ॥ 26॥
மஹாதலmh  ஜாiν shயா³ேத³ேஶா ரஸாதலmh ।
கshதாலதலmh phேராkhதmh ஸphத பாதாலஸmhjhஞயா ॥ 27॥
காலாkh³நிநரகmh ேகா⁴ரmh மஹாபாதாலஸmhjhஞயா ।
பாதாலmh நாph◌⁴யேதா⁴பா⁴ேகா³ ேபா⁴கீ³nhth³ரப²ணிமNhட³லmh ।
ேவShத:ஸrhவேதாऽநnhத:ஸ பி³ph◌⁴ரjhவஸmhjhஞக:॥ 28॥
⁴ேலாகmh நாபி⁴ேத³ஶmh  ⁴வrhேலாகmh  த: ।
’த³யmh shவrhக³ேலாகmh  ஸூrhயாதி³kh³ரஹதாரகா:॥ 29॥
ஸூrhயேஸாமஸுநthரmh ³த⁴ஶுkhரஜாŋhகி³ரா: ।
மnhத³ச ஸphதேமா ேயஷ th◌⁴ேவாऽத:shவrhக³ேலாகத: ।
’த³ேய கlhபயnhேயாகீ³ தshnhஸrhவஸுக²mh லேப⁴th ॥ 30॥
’த³யshய மஹrhேலாகmh ஜேநாேலாகmh  கNhட²த: ।
தேபாேலாகmh ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய rhth◌⁴நி ஸthயmh phரதிSh²தmh ॥ 31॥
ph³ரமாNhட³பிணீ ph’th²வீ ேதாயமth◌⁴ேய வியேத ।
அkh³நிநா பchயேத ேதாயmh வாநா kh³ரshயேதऽநல:॥ 32॥
ஆகாஶmh  பிேப³th³வாmh மநசாகாஶேமவ ச ।
³th³th◌⁴யஹŋhகாரசிthதmh ச ேthரjhஞ: பரமாthமநி ॥ 33॥
அஹmh ph³ரேமதி மாmh th◌⁴யாேயேத³காkh³ரமநஸா ஸkh’th ।
ஸrhவmh தரதி பாphமாநmh கlhபேகாஶைத: kh’தmh ॥ 34॥
க⁴டஸmhvh’தமாகாஶmh நீயமாேந க⁴ேட யதா² ।
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க⁴ேடா நயதி நாகாஶmh தth³வjhவ இஹாthமநி ॥ 35॥
க⁴டாகாஶவாthமாநmh விலயmh ேவthதி தththவத: ।
ஸ க³chச²தி நிராலmhப³mh jhஞாநாேலாkhயmh ந ஸmhஶய:॥ 36॥
தேபth³வrhஷஸஹshராணி ஏகபாத³shதி²ேதா நர: ।
ஏகshய th◌⁴யாநேயாக³shய கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥
ஆேலாTh³ய சேரா ேவதா³nhத⁴rhமஶாshthராணி ஸrhவதா³ ।
ேயா ைவ ph³ரம ந ஜாநாதி த³rhவீ பாகரஸmh யதா²॥
யதா² க²ரசnhத³நபா⁴ரவா

ஸாரshய வா ந  சnhத³நshய ।
ஏவmh  ஶாshthராணி ப³ஹூnhயதீ⁴thய

ஸாரmh thவஜாநnhக²ரவth³வேஹthஸ:॥ 37॥
அநnhதகrhம ெஶௗசmh ச ஜேபா யjhஞshதைத²வ ச ।
தீrhத²யாthராதி³க³மநmh யாவthதththவmh ந விnhத³தி ॥ 38॥
shவயiµchசேத ேத³ேஹ அஹmh ph³ரமாthர ஸmhஶயீ ।
சrhேவத³த⁴ேரா விphர:ஸூமmh ph³ரம ந விnhத³தி ॥ 39॥
க³வாமேநகவrhநாmh ரmh shயாேத³கவrhணகmh ।
ரவth³th³’யேத jhஞாநmh ேத³நாmh ச க³வாmh யதா²॥ 40॥
ஆஹாரநிth³ராப⁴யைம²நmh ச ஸமாநேமதth பஶுபி⁴rhநராmh ।
jhஞாநmh நராமதி⁴கmh விேஶேஷா jhஞாேநந நா: பஶுபி: ◌⁴ ஸமாநா:॥ 41॥
phராதரiµthர ஷாph◌⁴யாmh மth◌⁴யாேந ுthபிபாஸயா ।
th’phதா: காேமந வrhத⁴nhேத சாnhேத வா நிஶி நிth³ரயா ॥ 42॥
நாத³பி³nh³ஸஹshராணி வேகாஶதாநி ச ।
ஸrhவmh ச ப⁴shமநிrh⁴தmh யthர ேத³ேவா நிரஜந:॥ 43॥
அஹmh ph³ரேமதி நியேதா ேமாேஹrhமஹாthமநாmh ॥ 44॥
th³ேவ பேத³ ப³nhத⁴ேமாாய ந மேமதி மேமதி ச ।
மேமதி ப³th◌⁴யேத ஜnhrhந மேமதி விiµchயேத ॥ 45॥
மநேஸா nhமநீபா⁴வாth³th³ைவதmh ைநேவாபலph◌⁴யேத ।
யதா³ யாthnhமநீபா⁴வmh ததா³ தthபரமmh பத³mh ॥ 46॥

uttaragiitaa.pdf 9



உthதரகீ³தா

ஹnhயாnhiµShபி⁴ராகாஶmh ுதா⁴rhத: க²Nhட³ேயthஷmh ।
நாஹmh ph³ரேமதி ஜாநாதி தshய iµkhதிrhந ஜாயேத ॥ 47॥
இதி உthதரகீ³தாயாmh th³விதீேயாऽth◌⁴யாய:॥

th’தீேயாऽth◌⁴யாய:
(ேயாகீ³ vhயrhத²khயாலாபபthயாேக³ந ஶாnhததீ: ◌⁴ ।
th’தீேய ஶரணmh யாயாth³த⁴ேமேவதி கீrhthயேத ॥)

ப⁴க³வாiνவாச-
அநnhதஶாshthரmh ப³ஹுேவதி³தvhயமlhபச காேலா ப³ஹவச விkh◌⁴நா: ।
யthஸார⁴தmh த³பாதvhயmh ஹmhேஸா யதா²ரவாmh³ரmh ॥ 1॥
ராணmh பா⁴ரதmh ேவத³ஶாshthராணி விவிதா⁴நி ச ।
thரதா³ராதி³ஸmhஸாேரா ேயாகா³ph◌⁴யாஸshய விkh◌⁴நkh’th ॥ 2॥
இத³mh jhஞாநத³mh jhேஞயmh ய:ஸrhவmh jhஞாchச²தி ।
அபி வrhஷஸஹshரா: ஶாshthராnhதmh நாதி⁴க³chச²தி ॥ 3॥
விjhேஞேயாऽரதnhமாthரmh விதmh சாபி சசலmh ।
விஹாய ஶாshthரஜாலாநி யthஸthயmh த³பாshயதாmh ॥ 4॥
ph’தி²vhயாmh யாநி ⁴தாநி ேவாபshத²நிthதிகmh ।
ேவாபshத²பthயாேக³ ph’தி²vhயாmh கிmh phரேயாஜநmh ॥ 5॥
தீrhதா²நி ேதாயrhநி ேத³வாnhபாஷாணmh’Nhமயாnh ।
ேயாகி³ேநா ந phரபth³யnhேத ஆthமth◌⁴யாநபராய:॥ 6॥
அkh³நிrhேத³ேவா th³விஜாதீநாmh iµநீநாmh ’தி³ைத³வதmh ।
phரதிமா shவlhப³th³தீ⁴நாmh ஸrhவthர ஸமத³rhஶிநாmh ॥ 7॥
ஸrhவthராவshதி²தmh ஶாnhதmh ந phரபேயjhஜநாrhத³நmh ।
jhஞாநசுrhவிநthவாத³nhத:◌⁴ ஸூrhயேவாதி³தmh ॥ 8॥
யthர யthர மேநா யாதி தthர தthர பரmh பத³mh ।
தthர தthர பரmh ph³ரம ஸrhவthர ஸமவshதி²தmh ॥ 9॥
th³’யnhேத th³’ஶி பாணி க³க³நmh பா⁴தி நிrhமலmh ।
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அஹthயரmh ph³ரம பரமmh விShiΝமvhயயmh ॥ 10॥
அஹேமகத³mh ஸrhவmh இதி பேயth பரmh ஸுக²mh ।
th³’யேத தthக²கா³காரmh க²கா³காரmh விசிnhதேயth ॥
ஸகலmh நிShகலmh ஸூமmh ேமாth³வாேரண நிrhக³தmh ।
அபவrhக³shய நிrhவாணmh பரமmh விShiΝமvhயயmh ॥
ஸrhவேதா jhேயாதிராகாஶmh ஸrhவ⁴தாதி⁴வாநmh ।
ஸrhவthர பரமாthமாநmh ph³ரமாthமா பரமாthமநாmh ॥ 11॥
அஹmh ph³ரேமதி ய:ஸrhவmh விஜாநாதி நர:ஸதா³ ।
ஹnhயாthshவயமாnhகாமாnhஸrhவாஶீ ஸrhவவிkhரயீ ॥ 12॥
நிஷmh நிஷாrhத⁴mh வா யthர திShட²nhதி ேயாகி³ந: ।
தthர தthர ேthரmh phரயாேகா³ைநஷmh வநmh ॥
நிஷmh நிஷாrhத⁴mh வா phராணிேநாऽth◌⁴யாthமசிnhதகா: ।
khரேகாஸஹshராmh th◌⁴யாநேமகmh விஶிShயேத ॥ 13॥
ph³ரமjhஞாநாnhநாnhயத³shதி நிrhத³ேஹth Nhயபாபேக ।
thராthேர ஸுக²mh :³க²mh இShடாநிShேட ஶுபா⁴ஶுேப⁴ ।
ஏவmh மாநாபமாேந ச ததா² நிnhதா³phரஶmhஸேந ॥ 14॥
ஶதchசி²th³ராnhவிதா கnhதா² ஶீதாஶீதநிவார ।
அசலா ேகஶேவ ப⁴khதிrhவிப⁴ைவ: கிmh phரேயாஜநmh ॥ 15॥
பி⁴ாnhநmh ேத³ஹராrhத²mh வshthரmh ஶீதநிவாரணmh ।
அமாநmh ச ரNhயmh ச ஶாகmh ஶாlhேயாத³நmh ததா² ।
ஸமாநmh சிnhதேயth³ேயாகீ³ யதி³ சிnhthயமேபேத ॥ 16॥
⁴தவshnhயேஶாசிthேவ நrhஜnhம ந விth³யேத ॥ 17॥
(ஆthமேயாக³மேவாசth³ேயா ப⁴khதிேயாக³ஶிேராமணிmh ।
தmh வnhேத³ பரமாநnhத³mh நnhத³நnhத³நவரmh ॥)

இதி உthதரகீ³தாயாmh th’தீேயாऽth◌⁴யாய:॥
இதி உthதரகீ³தா ஸமாphதா ।
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