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க³ க³ஸ ஹிதாயா வி வஜி க² ேட³ ரய ரி ஶா ⁴ய:

ர ³யு ன உவாச -
இத³ ஶரீர பு⁴வி பா செபௗ⁴திக ேப²ே பம க மகு³ தி³னி மித

।
க³தாக³த காலவஶ கதா³பி பு³தா⁴ ந ேஶாச தி யதா² ப⁴ைக: ரு’த ॥ 1॥
க³ ச² தி ேசா ⁴வ கில ஸா விகா ஜ ம ⁴ேய ச தி ட² திஹி ராஜஸா

நரா: ।
அத:⁴ ரக³ ச² திஹி தாமஸா: பேர முஹு முஹு ேத விசர தி க மபி:⁴ ॥
2॥
பி³ேப⁴ யய வா கில ஸ வேதா யதா² ேந ர ⁴ரேம சலதீவ ⁴ ரு’தா²
।
ததா² ச ஸ வ மனஸா ரு’த ஜக³ காேசऽ ப⁴க யப⁴ க ஆ ரு’ேதா
யதா² ॥ 3॥
யதா²ஸுக² ம ட³லவ திநா சல ததா² தி பாதாலனிவாஸிநாமபி ।
ததா²மரா ரதுபி:⁴ ரு’த மேர ஸ வ யேஜ த ரு’ணவ பேரா

ஜன: ॥ 4॥
ரு’ேதா கு³ ேத³ஹகு³ : வபா⁴வா அஹ தி³ன யா தி யதா² ததா²
ஜ : ।
³ரு’ ய ச ய ³ய ன ஹி கி சித³ தி யதா² ரேஜ க³ ச²தி
பா த²ஸ க³ம ॥ 5॥
³ரு’ ட யதா²வ துயேதா³ கயா ததா²பேர க³ேதகி யுப⁴ய ரேயாஜன

।
விதா⁴ய மா க³ விசேர சி²வ ய ப ய ஹி ஸ வ ர ஹரி பேர வர

॥ 6॥
யேத² து³ேரேகா ஜலபா ர ரு’ த³ேகா³ யதா² ³னிேரேகா விதி³த:
ஸமி சேய ।
ததா² பரா மா ப⁴க³வானேனகவ ேஸாऽ த ப³ஹி: யா ஸு ரு’ேதஷு
ேத³ஹிஷு ॥ 7॥
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॥ உபேத³ஶஸார: ॥

ேயா ஞானனி ேடா²ऽதிவிராக³மா ரித: ரு’ ணப⁴ த வனேப ேகாऽபி
ய: ।
தேபாவன வாபி ³ரு’ஹ ³ரு’ஹ வன ரு’ஶ தி த ேத ரிகு³
ந ஸ வத: ॥ 8॥
தேதா யதி வ ⁴யக³ம பரா பர ஸுகீ² ஸதா³ऽऽன த³மய து பா³லவ
।
ேத³ேஹனப ய யுதஸ வகாரண ⁴ரு’த சவாேஸா மதி³ராமதா³ த⁴வ
॥ 9॥
ஸூ ேயாத³ேய ஸ வதேமா விலியேத ர ³ரு’ யேத வ து ³ரு’ேஹ
யதா² ஜ : ।
ஞாே த³ேயऽ ஞானதம: ரலீயேத ஸ ⁴ராஜேத ³ர ம பர தெனௗ

ததா² ॥ 10॥
யேத² ³ரியா ச ரு’த² சவ மபி⁴ ே னீயேதऽ த² ரிகு³ ரய:
பர: ।
ஏக யன த ய பர ய தா⁴ம ததா²முனீநா கில ஶா ரவ மிபி:⁴ ॥
11॥
பர பத³ ேகऽபிவத³ திைவ ணவ ேகவாபிைவகு ட²பர பேரஶ

।
ஶா தி ச ய ேகऽபி தம:பர ³ரு’ஹ ைகவ யேமேக ரவத³ தி தா⁴மேக
॥ 12॥
யத³ ர ேகऽபிதி³ஶ வத³ திேகேகா³ேலாகமா ³ய ரவத³ யதா²பேர
।
ேகசி னிகு ஜ நிஜலீலயாऽऽ ரு’த ரா ே தி ரு’ ண ய பத³ ச

த முனி: ॥ 13॥
இதி க³ க³ஸ ஹிதாயா வி வஜி க² ேட³ ரய ரி ஶா ⁴யா த க³த:
உபேத³ஶஸார:ஸமா த: ।
Garga Samhita, Vishwajitkhanda, Adhaya 33 verses 11-23
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