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ಗೀತಾ ಧ್ಾಾನ ಶ ್ಲೀಕಾಾಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ಗೀತಾ ಧ್ಾಾನ ಶ ್ಲೀಕಾಾಃ
ಓಂ ಪಾರ್ಾಾಯ ಪರತಿಬ ್ೀಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ
ನಾರಾಯಣ ೀನ ಸ್ವಯಂ
ವ್ಾಾಸ ೀನ ಗರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ
ಮಧ್ ಾೀ ಮಹಾಭಾರತ್ಮ್ |
ಅದ ವೈತಾಮೃತ್ವರ್ಷಾಣೀಂ ಭಗವತಿೀಮ್
ಅಷ್ಾಾದ್ಶಾಧ್ಾಾಯಿನಿೀಂ
ಅಮಬ ತಾವಮ್ ಅನುಸ್ನದಧ್ಾಮಿ
ಭಗವದ್ಗೀತ ೀ ಭವದ ವೀರ್ಷಣೀಮ್ ||
ನಮೀಽಸ್ುುತ ೀ ವ್ಾಾಸ್ ವಿಶಾಲಬುದ ಧೀ
ಫುಲ್ಾಲರವಿನಾದಯತ್ಪತ್ರನ ೀತ್ರ|
ಯೀನ ತ್ವಯಾ ಭಾರತ್ ತ ೈಲಪೂಣಾಾಃ
ಪರಜ್ಾವಲಿತ ್ೀ ಜ್ಞಾನಮಯಾಃ ಪರದ್ೀಪಾಃ||
ಪರಪನನಪಾರಿಜ್ಾತಾಯ
ತ ್ೀತ್ರವ್ ೀತ ರೈಕಪಾಣಯೀ |
ಜ್ಞಾನಮುದಾರಯ ಕೃಷ್ಾಾಯ
ಗೀತಾಮೃತ್ದ್ುಹ ೀ ನಮಾಃ ||

I

ವಸ್ುದ ೀವಸ್ುತ್ಂ ದ ೀವಂ
ಕಂಸ್ಚಾಣ್ರಮದ್ಾನಮ್ |
ದ ೀವಕೀಪರಮಾನನದಂ
ಕೃಷ್ಾಂ ವನ ದೀ ಜಗದ್ುಗರುಮ್ ||
ಭೀಷ್ಮದ ್ರೀಣತ್ಟಾ ಜಯದ್ರಥಜಲ್ಾ
ಗಾನಾಧರನಿೀಲ್ ್ೀತ್ಪಲ್ಾ
ಶಲಾಗಾರಹವತಿೀ ಕೃಪ ೀಣ ವಹನಿೀ
ಕಣ ೀಾನ ವ್ ೀಲ್ಾಕುಲ್ಾ |
ಅಶವತಾಾಮವಿಕಣಾಘ್ೀರಮಕರಾ
ದ್ುರ್ೀಾಧನಾವತಿಾನಿೀ
ಸ ್ೀತಿುೀಣಾಾ ಖಲು ಪಾಣಡವ್ ೈ
ರಣನದ್ೀ ಕ ೈವತ್ಾಕಾಃ ಕ ೀಶವಾಃ ||
ಪಾರಾಶಯಾವಚಾಃ ಸ್ರ ್ೀಜಮಮಲಂ
ಗೀತಾಥಾಗನ ್ಧೀತ್ಕಟಂ
ನಾನಾಖ್ಾಾನಕಕ ೀಸ್ರಂ ಹರಿಕರ್ಾ
ಸ್ಮಬೀಧನಾಬ ್ೀಧಿತ್ಮ್ |
ಲ್ ್ೀಕ ೀ ಸ್ಜಜನಷ್ಟಪದ ೈರಹರಹಾಃ
ಪ ೀಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ
ಭ್ಯಾದಾಭರತ್ಪಙ್ಕಜಂ ಕಲಿಮಲ
ಪರಧವಂಸಿನಾಃ ಶ ರೀಯಸ ೀ ||
II

ಗೀತಾ ಧ್ಾಾನ ಶ ್ಲೀಕಾಾಃ

ಮ್ಕಂ ಕರ ್ೀತಿ ವ್ಾಚಾಲಂ
ಪಙ್ುಗಂ ಲಙ್ಘಯತ ೀ ಗರಿಮ್ |
ಯತ್ಕೃಪಾ ತ್ಮಹಂ ವನ ದೀ
ಪರಮಾನನದಮಾಧವಮ್ ||
ಶಾನಾುಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ
ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸ್ುರ ೀಶಂ
ವಿಶಾವಧ್ಾರಂ ಗಗನಸ್ದ್ೃಶಂ
ಮೀಘವಣಾಂ ಶುಭಾಙ್ಗಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾನುಂ ಕಮಲನಯನಂ
ರ್ೀಗ ಹೃದಾಧಾನಗಮಾಂ
ವನ ದೀ ವಿಷ್ುಾಂ ಭವಭಯಹರಂ
ಸ್ವಾ ಲ್ ್ೀಕ ೈಕನಾಥಮ್ ||
ಯಂ ಬರಹಾಮವರುಣ ೀನದ ರರುದ್ರಮರುತ್ಾಃ
ಸ್ುುನವನಿು ದ್ವ್ ಾೈಾಃ ಸ್ುವ್ ೈಾಃ
ವ್ ೀದ ೈಾಃ ಸಾಙ್ಗಪದ್ಕರಮೀಪನಿಷ್ದ ೈಾಃ
ಗಾಯನಿು ಯಂ ಸಾಮಗಾಾಃ |
ಧ್ಾಾನಾವಸಿಾತ್ ತ್ದ್ಗತ ೀನ ಮನಸಾ
ಪಶಾನಿು ಯಂ ರ್ೀಗನಾಃ
ಯಸಾಾನುಂ ನ ವಿದ್ುಸ್ುುರಾಸ್ುರಗಣಾಾಃ
ದ ೀವ್ಾಯ ತ್ಸ ಮೈ ನಮಾಃ||
III

ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಾ
ನರಞ ಚೈವ ನರ ್ೀತ್ುಮಮ್ |
ದ ೀವಿೀಂ ಸ್ರಸ್ವತಿೀಂ ವ್ಾಾಸ್ಂ
ತ್ತ ್ೀ ಜಯಮುದ್ೀರಯೀತ್ ||
ಸ್ಚ್ಚಚದಾನನದರ್ಪಾಯ
ಕೃಷ್ಾಾಯಾಕಲಷ್ಾಕಾರಿಣ ೀ |
ನಮೀ ವ್ ೀದಾನುವ್ ೀದಾಾಯ
ಗುರವ್ ೀ ಬುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಣ ೀ||
ಸ್ವ್ ೂೀಾಪನಿಷ್ದ ್ೀ ಗಾವಾಃ
ದ ್ೀಗಾಧ ಗ ್ೀಪಾಲನನದನಾಃ |
ಪಾರ್ ್ೀಾ ವತ್ುಾಃ ಸ್ುಧಿೀಭ ್ೀಾಕಾು
ದ್ುಗಧಂ ಗೀತಾಮೃತ್ಂ ಮಹತ್||
ಗೀತಾಶಾಸ್ು ರಮಿದ್ಂ ಪುಣಾಂ
ಯಾಃ ಪಠ ೀತ್ ಪರಯತ್ಾಃ ಪುಮಾನ್ |
ವಿಷ್ ್ಾೀಾಃ ಪದ್ಮವ್ಾಪ ೂನೀತಿ
ಭಯಶ ್ೀಕಾದ್ ವರ್ಜಾತ್ಾಃ ||
ಏಕಂ ಶಾಸ್ು ರಂ ದ ೀವಕೀಪುತ್ರಗೀತ್ಂ
ಏಕ ್ೀ ದ ೀವ್ ೂೀ ದ ೀವಕೀಪುತ್ರ ಏವ |
ಏಕ ್ೀ ಮನು ರಸ್ುಸ್ಾ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ
ಕಮಾಾಪ ಾೀಕಂ ತ್ಸ್ಾ ದ ೀವಸ್ಾ ಸ ೀವ್ಾ||
IV
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||ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಾಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ

ಅಥ ಪರಥಮೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಅಜುಾನವಿಷ್ಾದ್ರ್ೀಗಾಃ
ಧೃತ್ರಾಷ್ಾ ರ ಉವ್ಾಚ ಧಮಾಕ್ ೀತ ರೀ ಕುರುಕ್ ೀತ ರೀ
ಸ್ಮವ್ ೀತಾ ಯುಯುತ್ುವಾಃ |
ಮಾಮಕಾಾಃ ಪಾಣಡವ್ಾಶ ಚೈವ
ಕಮಕುವಾತ್ ಸ್ಞ್ಜಯ ||1||
ಸ್ಞ್ಜಯ ಉವ್ಾಚ ದ್ೃಷ್ಾಾವ ತ್ು ಪಾಣಡವ್ಾನಿೀಕಂ
ವೂಾಢಂ ದ್ುರ್ೀಾಧನಸ್ುದಾ |
ಆಚಾಯಾಮುಪಸ್ಙ್ಗಮಾ
ರಾಜ್ಾ ವಚನಮಬರವಿೀತ್ ||2||
ಪಶ ಾೈತಾಂ ಪಾಣುಡಪುತಾರಣಾಮ್
ಆಚಾಯಾ ಮಹತಿೀಂ ಚಮ್ಮ್|
ವೂಾಢಾಂ ದ್ುರಪದ್ಪುತ ರೀಣ
ತ್ವ ಶ್ಷ್ ಾೀಣ ಧಿೀಮತಾ ||3||
ಅತ್ರ ಶ್ರಾ ಮಹ ೀಷ್ಾವಸಾಾಃ
ಭೀಮಾಜುಾನಸ್ಮಾ ಯುಧಿ |
ಯುಯುಧ್ಾನ ್ೀ ವಿರಾಟಶಚ
ದ್ುರಪದ್ಶಚ ಮಹಾರಥಾಃ ||4||
1
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ಧೃಷ್ಾಕ ೀತ್ುಶ ಚೀಕತಾನಾಃ
ಕಾಶ್ರಾಜಶಚ ವಿೀಯಾವ್ಾನ್ |
ಪುರುರ್ಜತ್ುಕನಿುಭ ್ೀಜಶಚ
ಶ ೈಬಾಶಚ ನರಪುಙ್ಗವಾಃ ||5||
ಯುಧ್ಾಮನುಾಶಚ ವಿಕಾರನುಾಃ
ಉತ್ುಮೌಜ್ಾಶಚ ವಿೀಯಾವ್ಾನ್ |
ಸೌಭದ ್ರೀ ದೌರಪದ ೀಯಾಶಚ
ಸ್ವಾ ಏವ ಮಹಾರರ್ಾಾಃ ||6||
ಅಸಾಮಕಂ ತ್ು ವಿಶ್ಷ್ಾಾ ಯೀ
ತಾನಿನಬ ್ೀಧ ದ್ವಜ್ ್ೀತ್ುಮ |
ನಾಯಕಾ ಮಮ ಸ ೈನಾಸ್ಾ
ಸ್ಞಾಜಾಥಾಂ ತಾನ್ ಬರವಿೀಮಿ ತ ೀ ||7||
ಭವ್ಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶಚ ಕಣಾಶಚ
ಕೃಪಶಚ ಸ್ಮಿತಿಞ್ಜಯಾಃ |
ಅಶವತಾಾಮಾ ವಿಕಣಾಶಚ
ಸೌಮದ್ತಿುಸ್ುರ್ ೈವ ಚ ||8||
ಅನ ಾೀ ಚ ಬಹವಾಃ ಶ್ರಾಾಃ
ಮದ್ರ್ ೀಾ ತ್ಾಕುರ್ಜೀವಿತಾಾಃ |
ನಾನಾಶಸ್ು ರಪರಹರಣಾಾಃ
ಸ್ವ್ ೀಾ ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಾಃ ||9||
2
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ಅಪಯಾಾಪುಂ ತ್ದ್ಸಾಮಕಂ
ಬಲಂ ಭೀಷ್ಾಮಭರಕ್ಷ್ತ್ಮ್ |
ಪಯಾಾಪುಂ ತಿವದ್ಮೀತ ೀಷ್ಾಂ
ಬಲಂ ಭೀಮಾಭರಕ್ಷ್ತ್ಮ್ ||10||
ಅಯನ ೀಷ್ು ಚ ಸ್ವ್ ೀಾಷ್ು
ಯರ್ಾಭಾಗಮವಸಿಾತಾಾಃ |
ಭೀಷ್ಮಮೀವ್ಾಭರಕ್ಷನುು
ಭವನುಾಃ ಸ್ವಾ ಏವ ಹಿ ||11||
ತ್ಸ್ಾ ಸ್ಞ್ಜನಯನ್ ಹಷ್ಾಂ
ಕುರುವೃದ್ಧಾಃ ಪತಾಮಹಾಃ |
ಸಿಂಹನಾದ್ಂ ವಿನದ ್ಾೀಚ ಚೈಾಃ
ಶಙ್ಖಂ ದ್ಧ್ೌಮ ಪರತಾಪವ್ಾನ್ ||12||
ತ್ತ್ಾಃ ಶಙ್ಾಖಶಚ ಭ ೀಯಾಶಚ
ಪಣವ್ಾನಕಗ ್ೀಮುಖ್ಾಾಃ |
ಸ್ಹಸ ೈವ್ಾಭಾಹನಾನು
ಸ್ ಶಬದಸ್ುುಮುಲ್ ್ೀಽಭವತ್ ||13||
ತ್ತ್ಾಃ ಶ ವೀತ ೈಹಾಯೈಯುಾಕ ುೀ
ಮಹತಿ ಸ್ಾನದನ ೀ ಸಿಾತೌ |
ಮಾಧವಾಃ ಪಾಣಡವಶ ಚೈವ
ದ್ವ್ೌಾ ಶಙ್ೌಖ ಪರದ್ಧಮತ್ುಾಃ ||14||
3
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ಪಾಞ್ಚಜನಾಂ ಹೃರ್ಷೀಕ ೀಶಾಃ
ದ ೀವದ್ತ್ುಂ ಧನಞ್ಜಯಾಃ |
ಪೌಣಡ ರಂ ದ್ಧ್ೌಮ ಮಹಾಶಙ್ಖಂ
ಭೀಮಕಮಾಾ ವೃಕ ್ೀದ್ರಾಃ ||15||
ಅನನುವಿಜಯಂ ರಾಜ್ಾ
ಕುನಿುೀಪುತ ್ರೀ ಯುಧಿರ್ಷಿರಾಃ |
ನಕುಲಾಃ ಸ್ಹದ ೀವಶಚ
ಸ್ುಘ್ೀಷ್ಮಣಪುಷ್ಪಕೌ ||16||
ಕಾಶಾಶಚ ಪರಮೀಷ್ಾವಸ್ಾಃ
ಶ್ಖಣಡೀ ಚ ಮಹಾರಥಾಃ |
ಧೃಷ್ಾದ್ುಾಮನೀ ವಿರಾಟಶಚ
ಸಾತ್ಾಕಶಾಚಪರಾರ್ಜತ್ಾಃ ||17||
ದ್ುರಪದ ್ೀ ದೌರಪದ ೀಯಾಶಚ
ಸ್ವಾಶಾಃ ಪೃಥಿವಿೀಪತ ೀ |
ಸೌಭದ್ರಶಚ ಮಹಾಬಾಹುಾಃ
ಶಙ್ಾಖನದಧುಮಾಃ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ||18||
ಸ್ ಘ್ೀಷ್ ್ೀ ಧ್ಾತ್ಾರಾಷ್ಾಾ ರಣಾಂ
ಹೃದ್ಯಾನಿ ವಾದಾರಯತ್ |
ನಭಶಚ ಪೃಥಿವಿೀಂ ಚ ೈವ
ತ್ುಮುಲ್ ್ೀ ವಾನುನಾದ್ಯನ್ ||19||
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ಅಥ ವಾವಸಿಾತಾನದೃಷ್ಾಾವ
ಧ್ಾತ್ಾರಾಷ್ಾಾ ರನ್ ಕಪಧವಜಾಃ |
ಪರವೃತ ುೀ ಶಸ್ು ರಸ್ಮಾಪತ ೀ
ಧನುರುದ್ಾಮಾ ಪಾಣಡವಾಃ ||20||
ಹೃರ್ಷೀಕ ೀಶಂ ತ್ದಾ ವ್ಾಕಾಮ್
ಇದ್ಮಾಹ ಮಹಿೀಪತ ೀ |
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಸ ೀನರ್ೀರುಭರ್ೀಮಾಧ್ ಾೀ
ರಥಂ ಸಾಾಪಯ ಮೀಽಚುಾತ್ ||21||
ಯಾವದ ೀತಾನಿನರಿೀಕ್ ೀಽಹಂ
ರ್ೀದ್ುಧಕಾಮಾನವಸಿಾತಾನ್ |
ಕ ೈಮಾಯಾ ಸ್ಹ ರ್ೀದ್ಧವಾಂ
ಅಸಿಮನ್ ರಣಸ್ಮುದ್ಾಮೀ ||22||
ರ್ೀತ್ುಾಮಾನಾನವ್ ೀಕ್ ೀಽಹಂ
ಯ ಏತ ೀಽತ್ರ ಸ್ಮಾಗತಾಾಃ |
ಧ್ಾತ್ಾರಾಷ್ಾ ರಸ್ಾ ದ್ುಬುಾದ ಧೀಾಃ
ಯುದ ಧೀ ಪರಯಚ್ಚಕೀಷ್ಾವಾಃ ||23||
ಸ್ಞ್ಜಯ ಉವ್ಾಚ ಏವಮುಕ ್ುೀ ಹೃರ್ಷೀಕ ೀಶಾಃ
ಗುಡಾಕ ೀಶ ೀನ ಭಾರತ್ |
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ಸ ೀನರ್ೀರುಭರ್ೀಮಾಧ್ ಾೀ
ಸಾಾಪಯಿತಾವ ರರ್ ್ೀತ್ುಮಮ್ ||24||
ಭೀಷ್ಮದ ್ರೀಣಪರಮುಖತ್ಾಃ
ಸ್ವ್ ೀಾಷ್ಾಂ ಚ ಮಹಿೀಕ್ಷ್ತಾಮ್ |
ಉವ್ಾಚ ಪಾಥಾ ಪಶ ಾೈತಾನ್
ಸ್ಮವ್ ೀತಾನುಕರ್ನಿತಿ ||25||
ತ್ತಾರಪಶಾತಿುಾತಾನ್ ಪಾಥಾಾಃ
ಪತ್ೄನಥ ಪತಾಮಹಾನ್ |
ಆಚಾಯಾಾನಾಮತ್ುಲ್ಾನಾಭ ರತ್ೄನ್
ಪುತಾರನೌಪತಾರನುಖೀಂಸ್ುರ್ಾ||26||
ಶವಶುರಾನುುಹೃದ್ಶ ಚೈವ
ಸ ೀನರ್ೀರುಭರ್ೀರಪ |
ತಾನುಮಿೀಕ್ಷಾ ಸ್ ಕೌನ ುೀಯಾಃ
ಸ್ವ್ಾಾನಬನ್ಧನವಸಿಾತಾನ್ ||27||
ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾಽಽವಿಷ್ಾಾಃ
ವಿರ್ಷೀದ್ನಿನದ್ಮಬರವಿೀತ್ |
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ದ್ೃಷ್ ಾವೀಮಂ ಸ್ವಜನಂ ಕೃಷ್ಾ
ಯುಯುತ್ುುಂ ಸ್ಮುಪಸಿಾತ್ಮ್||28||
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ಸಿೀದ್ನಿು ಮಮ ಗಾತಾರಣ
ಮುಖಂ ಚ ಪರಿಶುಷ್ಾತಿ |
ವ್ ೀಪಥುಶಚ ಶರಿೀರ ೀ ಮೀ
ರ ್ೀಮಹಷ್ಾಶಚ ಜ್ಾಯತ ೀ ||29||
ಗಾಣಡೀವಂ ಸ್ರಂಸ್ತ ೀ ಹಸಾುತ್
ತ್ವ ಕ ಚೈವ ಪರಿದ್ಹಾತ ೀ |
ನ ಚ ಶಕ ್ನೀಮಾವಸಾಾತ್ುಂ
ಭರಮತಿೀವ ಚ ಮೀ ಮನಾಃ ||30||
ನಿಮಿತಾುನಿ ಚ ಪಶಾಾಮಿ
ವಿಪರಿೀತಾನಿ ಕ ೀಶವ |
ನ ಚ ಶ ರೀರ್ೀಽನುಪಶಾಾಮಿ
ಹತಾವ ಸ್ವಜನಮಾಹವ್ ೀ ||31||
ನ ಕಾಙ್ ಕಷೀ ವಿಜಯಂ ಕೃಷ್ಾ
ನ ಚ ರಾಜಾಂ ಸ್ುಖ್ಾನಿ ಚ |
ಕಂ ನ ್ೀ ರಾಜ್ ಾೀನ ಗ ್ೀವಿನದ
ಕಂ ಭ ್ೀಗ ೈರ್ಜೀಾವಿತ ೀನ ವ್ಾ ||32||
ಯೀಷ್ಾಮರ್ ೀಾ ಕಾಙ್್ಕಷತ್ಂ ನಾಃ
ರಾಜಾಂ ಭ ್ೀಗಾಾಃ ಸ್ುಖ್ಾನಿ ಚ|
ತ್ ಇಮೀಽವಸಿಾತಾ ಯುದ ಧೀ
ಪಾರಣಾಂಸ್ುಾಕಾುವ ಧನಾನಿ ಚ ||33||
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ಆಚಾಯಾಾಾಃ ಪತ್ರಾಃ ಪುತಾರಾಃ
ತ್ರ್ ೈವ ಚ ಪತಾಮಹಾಾಃ |
ಮಾತ್ುಲ್ಾಾಃ ಶವಶುರಾಾಃ ಪೌತಾರಾಃ
ಶಾಾಲ್ಾಾಃ ಸ್ಮಬನಿಧನಸ್ುರ್ಾ ||34||
ಏತಾನನ ಹನುುಮಿಚಾಾಮಿ
ಘನತ ್ೀಽಪ ಮಧುಸ್್ದ್ನ |
ಅಪ ತ ರೈಲ್ ್ೀಕಾರಾಜಾಸ್ಾ
ಹ ೀತ ್ೀಾಃ ಕಂ ನು ಮಹಿೀಕೃತ ೀ ||35||
ನಿಹತ್ಾ ಧ್ಾತ್ಾರಾಷ್ಾಾ ರನನಾಃ
ಕಾ ಪರೀತಿಾಃ ಸಾಾಜಜನಾದ್ಾನ |
ಪಾಪಮೀವ್ಾಶರಯೀದ್ಸಾಮನ್
ಹತ ವೈತಾನಾತ್ತಾಯಿನಾಃ ||36||
ತ್ಸಾಮನಾನಹಾಾ ವಯಂ ಹನುುಂ
ಧ್ಾತ್ಾರಾಷ್ಾಾ ರನುವಬಾನಧವ್ಾನ್|
ಸ್ವಜನಂ ಹಿ ಕಥಂ ಹತಾವ
ಸ್ುಖನಾಃ ಸಾಾಮ ಮಾಧವ ||37||
ಯದ್ಾಪ ಾೀತ ೀ ನ ಪಶಾನಿು
ಲ್ ್ೀಭ ್ೀಪಹತ್ಚ ೀತ್ಸ್ಾಃ |
ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತ್ಂ ದ ್ೀಷ್ಂ
ಮಿತ್ರದ ್ರೀಹ ೀ ಚ ಪಾತ್ಕಮ್ ||38||
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ಕಥಂ ನ ಜ್ಞ ೀಯಮಸಾಮಭಾಃ
ಪಾಪಾದ್ಸಾಮನಿನವತಿಾತ್ುಮ್ |
ಕುಲಕ್ಷಯಕೃತ್ಂ ದ ್ೀಷ್ಂ
ಪರಪಶಾದ್ಭಜಾನಾದ್ಾನ ||39||
ಕುಲಕ್ಷಯೀ ಪರಣಶಾನಿು
ಕುಲಧಮಾಾಾಃ ಸ್ನಾತ್ನಾಾಃ |
ಧಮೀಾ ನಷ್ ಾೀ ಕುಲಂ ಕೃತ್ುನಮ್
ಅಧಮೀಾಽಭಭವತ್ುಾತ್ ||40||
ಅಧಮಾಾಭಭವ್ಾತ್ಕೃಷ್ಾ
ಪರದ್ುಷ್ಾನಿು ಕುಲಸಿು ರಯಾಃ |
ಸಿು ರೀಷ್ು ದ್ುಷ್ಾಾಸ್ು ವ್ಾಷ್ ಾೀಾಯ
ಜ್ಾಯತ ೀ ವಣಾಸ್ಙ್ಕರಾಃ ||41||
ಸ್ಙ್ಕರ ್ೀ ನರಕಾಯೈವ
ಕುಲಘ್ಾನನಾಂ ಕುಲಸ್ಾ ಚ |
ಪತ್ನಿು ಪತ್ರ ್ೀ ಹ ಾೀಷ್ಾಂ
ಲುಪುಪಣ ್ಡೀದ್ಕಕರಯಾಾಃ ||42||
ದ ್ೀಷ್ ೈರ ೀತ ೈಾಃ ಕುಲಘ್ಾನನಾಂ
ವಣಾಸ್ಙ್ಕರಕಾರಕ ೈಾಃ |
ಉತಾುದ್ಾನ ುೀ ಜ್ಾತಿಧಮಾಾಾಃ
ಕುಲಧಮಾಾಶಚ ಶಾಶವತಾಾಃ ||43||
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ಉತ್ುನನಕುಲಧಮಾಾಣಾಂ
ಮನುಷ್ಾಾಣಾಂ ಜನಾದ್ಾನ |
ನರಕ ೀಽನಿಯತ್ಂ ವ್ಾಸ್ಾಃ
ಭವತಿೀತ್ಾನುಶುಶುರಮ ||44||
ಅಹ ್ೀ ಬತ್ ಮಹತಾಪಪಂ
ಕತ್ುಾಂ ವಾವಸಿತಾ ವಯಮ್ |
ಯದಾರಜಾಸ್ುಖಲ್ ್ೀಭ ೀನ
ಹನುುಂ ಸ್ವಜನಮುದ್ಾತಾಾಃ ||45||
ಯದ್ ಮಾಮಪರತಿೀಕಾರಮ್
ಅಶಸ್ು ರಂ ಶಸ್ು ರಪಾಣಯಾಃ |
ಧ್ಾತ್ಾರಾಷ್ಾಾ ರ ರಣ ೀ ಹನುಾಾಃ
ತ್ನ ಮೀ ಕ್ ೀಮತ್ರಂ ಭವ್ ೀತ್ ||46||
ಸ್ಞ್ಜಯ ಉವ್ಾಚ ಏವಮುಕಾುವಽಜುಾನಾಃ ಸ್ಙ್ ಖಾೀ
ರರ್ ್ೀಪಸ್ಾ ಉಪಾವಿಶತ್
ವಿಸ್ೃಜಾ ಸ್ಶರಂ ಚಾಪಂ
ಶ ್ೀಕಸ್ಂವಿಗನಮಾನಸ್ಾಃ ||47||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ
ಅಜುಾನವಿಷ್ಾದ್ರ್ೀಗ ್ೀ ನಾಮ ಪರಥಮೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ದ್ವತಿೀರ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಸಾಙ್ಖಾರ್ೀಗಾಃ
ಸ್ಞ್ಜಯ ಉವ್ಾಚ ತ್ಂ ತ್ರ್ಾ ಕೃಪಯಾಽಽವಿಷ್ಾಮ್
ಅಶುರಪೂಣಾಾಕುಲ್ ೀಕ್ಷಣಮ್ |
ವಿರ್ಷೀದ್ನುಮಿದ್ಂ ವ್ಾಕಾಮ್
ಉವ್ಾಚ ಮಧುಸ್್ದ್ನಾಃ ||1||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಕುತ್ಸಾುವ ಕಶಮಲಮಿದ್ಂ
ವಿಷ್ಮೀ ಸ್ಮುಪಸಿಾತ್ಮ್ |
ಅನಾಯಾಜುಷ್ಾಮಸ್ವಗಾಾಮ್
ಅಕೀತಿಾಕರಮಜುಾನ ||2||
ಕ ಲೈಬಾಂ ಮಾ ಸ್ಮ ಗಮಾಃ ಪಾಥಾ
ನ ೈತ್ತ್ುವಯುಾಪಪದ್ಾತ ೀ |
ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದ್ಯದೌಬಾಲಾಂ
ತ್ಾಕ ್ುವೀತಿುಷ್ಿ ಪರನುಪ ||3||
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಮಹಂ ಸ್ಙ್ ಖಾೀ
ದ ್ರೀಣಂ ಚ ಮಧುಸ್್ದ್ನ |
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ಇಷ್ುಭಾಃ ಪರತಿರ್ೀತಾುಾಮಿ
ಪೂಜ್ಾಹಾಾವರಿಸ್್ದ್ನ ||4||
ಗುರ್ನಹತಾವ ಹಿ ಮಹಾನುಭಾವ್ಾನ್
ಶ ರೀರ್ೀ ಭ ್ೀಕುುಂ ಭ ೈಕ್ಷಾಮಪೀಹ ಲ್ ್ೀಕ ೀ |
ಹತಾವಥಾಕಾಮಾಂಸ್ುು ಗುರ್ನಿಹ ೈವ
ಭುಞ್ಜೀಯ ಭ ್ೀಗಾನ್ ರುಧಿರಪರದ್ಗಾಧನ್ ||5||
ನ ಚ ೈತ್ದ್ವದ್ಮಾಃ ಕತ್ರನ ್ನೀ ಗರಿೀಯಾಃ
ಯದಾವ ಜಯೀಮ ಯದ್ ವ್ಾ ನ ್ೀ ಜಯೀಯುಾಃ |
ಯಾನ ೀವ ಹತಾವ ನ ರ್ಜರ್ಜೀವಿಷ್ಾಮಾಃ
ತ ೀಽವಸಿಾತಾಾಃ ಪರಮುಖ್ ೀ ಧ್ಾತ್ಾರಾಷ್ಾಾ ರಾಃ ||6||
ಕಾಪಾಣಾದ ್ೀಷ್ ್ೀಪಹತ್ಸ್ವಭಾವಾಃ
ಪೃಚಾಾಮಿ ತಾವಂ ಧಮಾಸ್ಮ್ಮಢಚ ೀತಾಾಃ |
ಯಚ ಾ ರೀಯಾಃ ಸಾಾನಿನಶ್ಚತ್ಂ ಬ್ರಹಿ ತ್ನ ಮೀ
ಶ್ಷ್ಾಸ ುೀಽಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತಾವಂ ಪರಪನನಮ್ ||7||
ನ ಹಿ ಪರಪಶಾಾಮಿ ಮಮಾಪನುದಾಾತ್
ಯಚ ್ಾೀಕಮುಚ ್ಾೀಷ್ಣಮಿನಿದ ರಯಾಣಾಮ್ |
ಅವ್ಾಪಾ ಭ್ಮಾವಸ್ಪತ್ನಮೃದ್ಧಂ
ರಾಜಾಂ ಸ್ುರಾಣಾಮಪ ಚಾಧಿಪತ್ಾಮ್ ||8||
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ಸ್ಞ್ಜಯ ಉವ್ಾಚ ಏವಮುಕಾುವ ಹೃರ್ಷೀಕ ೀಶಂ
ಗುಡಾಕ ೀಶಾಃ ಪರನುಪಾಃ |
ನ ರ್ೀತ್ುಾ ಇತಿ ಗ ್ೀವಿನದಮ್
ಉಕಾುವ ತ್್ರ್ಷಾೀಂ ಬಭ್ವ ಹ||9||
ತ್ಮುವ್ಾಚ ಹೃರ್ಷೀಕ ೀಶಾಃ
ಪರಹಸ್ನಿನವ ಭಾರತ್ |
ಸ ೀನರ್ೀರುಭರ್ೀಮಾಧ್ ಾೀ
ವಿರ್ಷೀದ್ನುಮಿದ್ಂ ವಚಾಃ ||10||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಅಶ ್ೀಚಾಾನನವಶ ್ೀಚಸ್ುವಂ
ಪರಜ್ಞಾವ್ಾದಾಂಶಚ ಭಾಷ್ಸ ೀ |
ಗತಾಸ್್ನಗತಾಸ್್ಂಶಚ
ನಾನುಶ ್ೀಚನಿು ಪಣಡತಾಾಃ ||11||
ನ ತ ವೀವ್ಾಹಂ ಜ್ಾತ್ು ನಾಸ್ಂ
ನ ತ್ವಂ ನ ೀಮೀ ಜನಾಧಿಪಾಾಃ |
ನ ಚ ೈವ ನ ಭವಿಷ್ಾಾಮಾಃ
ಸ್ವ್ ೀಾ ವಯಮತ್ಾಃ ಪರಮ್ ||12||
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ದ ೀಹಿನ ್ೀಽಸಿಮನಾರ್ಾ ದ ೀಹ ೀ
ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ |
ತ್ರ್ಾ ದ ೀಹಾನುರಪಾರಪುಾಃ
ಧಿೀರಸ್ುತ್ರ ನ ಮುಹಾತಿ ||13||
ಮಾತಾರಸ್ಪಶಾಾಸ್ುು ಕೌನ ುೀಯ
ಶ್ೀತ ್ೀಷ್ಾಸ್ುಖದ್ುಾಃಖದಾಾಃ |
ಆಗಮಾಪಾಯಿನ ್ೀಽನಿತಾಾಾಃ
ತಾಂಸಿುತಿಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ್ ||14||
ಯಂ ಹಿ ನ ವಾಥಯನ ುಾೀತ ೀ
ಪುರುಷ್ಂ ಪುರುಷ್ಷ್ಾಭ |
ಸ್ಮದ್ುಾಃಖಸ್ುಖಂ ಧಿೀರಂ
ಸ ್ೀಽಮೃತ್ತಾವಯ ಕಲಪತ ೀ ||15||
ನಾಸ್ತ ್ೀ ವಿದ್ಾತ ೀ ಭಾವಾಃ
ನಾಭಾವ್ ೂೀ ವಿದ್ಾತ ೀ ಸ್ತ್ಾಃ |
ಉಭರ್ೀರಪ ದ್ೃಷ್ ್ಾೀಽನುಾಃ
ತ್ವನರ್ೀಸ್ುತ್ುವದ್ಶ್ಾಭಾಃ ||16||
ಅವಿನಾಶ್ ತ್ು ತ್ದ್ವದ್ಧ
ಯೀನ ಸ್ವಾಮಿದ್ಂ ತ್ತ್ಮ್ |
ವಿನಾಶಮವಾಯಸಾಾಸ್ಾ
ನ ಕಶ್ಚತ್ಕತ್ುಾಮಹಾತಿ ||17||
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ಅನುವನು ಇಮೀ ದ ೀಹಾಾಃ
ನಿತ್ಾಸ ್ಾೀಕಾುಾಃ ಶರಿೀರಿಣಾಃ |
ಅನಾಶ್ನ ್ೀಽಪರಮೀಯಸ್ಾ
ತ್ಸಾಮದ್ುಾಧಾಸ್ವ ಭಾರತ್ ||18||
ಯ ಏನಂ ವ್ ೀತಿು ಹನಾುರಂ
ಯಶ ಚೈನಂ ಮನಾತ ೀ ಹತ್ಮ್ |
ಉಭೌ ತೌ ನ ವಿಜ್ಾನಿೀತ್ಾಃ
ನಾಯಂ ಹನಿು ನ ಹನಾತ ೀ ||19||
ನ ಜ್ಾಯತ ೀ ಮಿರಯತ ೀ ವ್ಾ ಕದಾಚ್ಚತ್
ನಾಯಂ ಭ್ತಾವ ಭವಿತಾ ವ್ಾ ನ ಭ್ಯಾಃ |
ಅಜ್ ್ೀ ನಿತ್ಾಾಃ ಶಾಶವತ ್ೀಽಯಂ ಪುರಾಣಾಃ
ನ ಹನಾತ ೀ ಹನಾಮಾನ ೀ ಶರಿೀರ ೀ ||20||
ವ್ ೀದಾವಿನಾಶ್ನಂ ನಿತ್ಾಂ
ಯ ಏನಮಜಮವಾಯಮ್ |
ಕಥಂ ಸ್ ಪುರುಷ್ಾಃ ಪಾಥಾ
ಕಂ ಘ್ಾತ್ಯತಿ ಹನಿು ಕಮ್ ||21||
ವ್ಾಸಾಂಸಿ ರ್ಜೀಣಾಾನಿ ಯರ್ಾ ವಿಹಾಯ
ನವ್ಾನಿ ಗೃಹಾಾತಿ ನರ ್ೀಽಪರಾಣ |
ತ್ರ್ಾ ಶರಿೀರಾಣ ವಿಹಾಯ ರ್ಜೀಣಾಾನಿ
ಅನಾಾನಿ ಸ್ಂಯಾತಿ ನವ್ಾನಿ ದ ೀಹಿೀ ||22||
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ನ ೈನಂ ಛಿನದನಿು ಶಸಾು ರಣ
ನ ೈನಂ ದ್ಹತಿ ಪಾವಕಾಃ |
ನ ಚ ೈನಂ ಕ ಲೀದ್ಯನಾುಾಪಾಃ
ನ ಶ ್ೀಷ್ಯತಿ ಮಾರುತ್ಾಃ ||23||
ಅಚ ಾೀದ ್ಾೀಽಯಮದಾಹ ್ಾೀಽಯಮ್
ಅಕ ಲೀದ ್ಾೀಽಶ ್ೀಷ್ಾ ಏವ ಚ|
ನಿತ್ಾಾಃ ಸ್ವಾಗತ್ಾಃ ಸಾಾಣುಾಃ
ಅಚಲ್ ್ೀಽಯಂ ಸ್ನಾತ್ನಾಃ ||24||
ಅವಾಕ ್ುೀಽಯಮಚ್ಚನ ್ುಾೀಽಯಮ್
ಅವಿಕಾರ್ೀಾಽಯಮುಚಾತ ೀ |
ತ್ಸಾಮದ ೀವಂ ವಿದ್ತ ವೈನಂ
ನಾನುಶ ್ೀಚ್ಚತ್ುಮಹಾಸಿ ||25||
ಅಥ ಚ ೈನಂ ನಿತ್ಾಜ್ಾತ್ಂ
ನಿತ್ಾಂ ವ್ಾ ಮನಾಸ ೀ ಮೃತ್ಮ್ |
ತ್ರ್ಾಽಪ ತ್ವಂ ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ನ ೈವಂ ಶ ್ೀಚ್ಚತ್ುಮಹಾಸಿ ||26||
ಜ್ಾತ್ಸ್ಾ ಹಿ ಧುರವ್ ೂೀ ಮೃತ್ುಾಾಃ
ಧುರವಂ ಜನಮ ಮೃತ್ಸ್ಾ ಚ |
ತ್ಸಾಮದ್ಪರಿಹಾಯೀಾಽರ್ ೀಾ
ನ ತ್ವಂ ಶ ್ೀಚ್ಚತ್ುಮಹಾಸಿ ||27||
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ಅವಾಕಾುದ್ೀನಿ ಭ್ತಾನಿ
ವಾಕುಮಧ್ಾಾನಿ ಭಾರತ್ |
ಅವಾಕುನಿಧನಾನ ಾೀವ
ತ್ತ್ರ ಕಾ ಪರಿದ ೀವನಾ ||28||
ಆಶಚಯಾವತ್ಪಶಾತಿ ಕಶ್ಚದ ೀನಂ
ಆಶಚಯಾವದ್ವದ್ತಿ ತ್ರ್ ೈವ ಚಾನಾಾಃ |
ಆಶಚಯಾವಚ ಚೈನಮನಾಾಃ ಶೃಣ ್ೀತಿ
ಶುರತಾವಽಪ ಾೀನಂ ವ್ ೀದ್ ನ ಚ ೈವ ಕಶ್ಚತ್ ||29||
ದ ೀಹಿೀ ನಿತ್ಾಮವಧ್ ್ಾೀಽಯಂ
ದ ೀಹ ೀ ಸ್ವಾಸ್ಾ ಭಾರತ್ |
ತ್ಸಾಮತ್ುವ್ಾಾಣ ಭ್ತಾನಿ
ನ ತ್ವಂ ಶ ್ೀಚ್ಚತ್ುಮಹಾಸಿ ||30||
ಸ್ವಧಮಾಮಪ ಚಾವ್ ೀಕ್ಷಾ
ನ ವಿಕಮಿಪತ್ುಮಹಾಸಿ |
ಧಮಾಾಾದ್ಧ ಯುದಾಧಚ ಾ ರೀರ್ೀಽನಾತ್
ಕ್ಷತಿರಯಸ್ಾ ನ ವಿದ್ಾತ ೀ ||31||
ಯದ್ೃಚಾಯಾ ಚ ್ೀಪಪನನಂ
ಸ್ವಗಾದಾವರಮಪಾವೃತ್ಮ್ |
ಸ್ುಖನಾಃ ಕ್ಷತಿರಯಾಾಃ ಪಾಥಾ
ಲಭನ ುೀ ಯುದ್ಧಮಿೀದ್ೃಶಮ್ ||32||
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ಅಥ ಚ ೀತ್ುವಮಿಮಂ ಧಮಾಾಂ
ಸ್ಙ್ಾಗ ರಮಂ ನ ಕರಿಷ್ಾಸಿ |
ತ್ತ್ಾಃ ಸ್ವಧಮಾಂ ಕೀತಿಾಂ ಚ
ಹಿತಾವ ಪಾಪಮವ್ಾಪುಾಸಿ ||33||
ಅಕೀತಿಾಂ ಚಾಪ ಭ್ತಾನಿ
ಕಥಯಿಷ್ಾನಿು ತ ೀಽವಾಯಾಮ್ |
ಸ್ಮಾಭವಿತ್ಸ್ಾ ಚಾಕೀತಿಾಾಃ
ಮರಣಾದ್ತಿರಿಚಾತ ೀ ||34||
ಭಯಾದ್ರಣಾದ್ುಪರತ್ಂ
ಮಂಸ್ಾನ ುೀ ತಾವಂ ಮಹಾರರ್ಾಾಃ |
ಯೀಷ್ಾಂ ಚ ತ್ವಂ ಬಹುಮತ್ಾಃ
ಭ್ತಾವ ಯಾಸ್ಾಸಿ ಲ್ಾಘವಮ್ ||35||
ಅವ್ಾಚಾವ್ಾದಾಂಶಚ ಬಹ್ನ್
ವದ್ಷ್ಾನಿು ತ್ವ್ಾಹಿತಾಾಃ |
ನಿನದನುಸ್ುವ ಸಾಮಥಾಾಂ
ತ್ತ ್ೀ ದ್ುಾಃಖತ್ರಂ ನು ಕಮ್ ||36||
ಹತ ್ೀ ವ್ಾ ಪಾರಪುಾಸಿ ಸ್ವಗಾಂ
ರ್ಜತಾವ ವ್ಾ ಭ ್ೀಕ್ಷಾಸ ೀಮಹಿೀಮ್ |
ತ್ಸಾಮದ್ುತಿುಷ್ಿ ಕೌನ ುೀಯ
ಯುದಾಧಯ ಕೃತ್ನಿಶಚಯಾಃ ||37||
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ಸ್ುಖದ್ುಾಃಖ್ ೀ ಸ್ಮೀ ಕೃತಾವ
ಲ್ಾಭಾಲ್ಾಭೌ ಜಯಾಜಯೌ |
ತ್ತ ್ೀ ಯುದಾಧಯ ಯುಜಾಸ್ವ
ನ ೈವಂ ಪಾಪಮವ್ಾಪುಾಸಿ ||38||
ಏಷ್ಾ ತ ೀಽಭಹಿತಾ ಸಾಙ್ ಖಾೀ
ಬುದ್ಧರ್ೀಾಗ ೀ ತಿವಮಾಂ ಶೃಣು
ಬುದಾಧಾ ಯುಕ ್ುೀ ಯಯಾ ಪಾಥಾ
ಕಮಾಬನಧಂ ಪರಹಾಸ್ಾಸಿ||39||
ನ ೀಹಾಭಕರಮನಾಶ ್ೀಽಸಿು
ಪರತ್ಾವ್ಾರ್ೀ ನ ವಿದ್ಾತ ೀ |
ಸ್ವಲಪಮಪಾಸ್ಾ ಧಮಾಸ್ಾ
ತಾರಯತ ೀ ಮಹತ ್ೀ ಭಯಾತ್ ||40||
ವಾವಸಾಯಾತಿಮಕಾ ಬುದ್ಧಾಃ
ಏಕ ೀಹ ಕುರುನನದನ |
ಬಹುಶಾಖ್ಾ ಹಾನನಾುಶಚ
ಬುದ್ಧರ್ೀಽವಾವಸಾಯಿನಾಮ್ ||41||
ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುರ್ಷಪತಾಂ ವ್ಾಚಂ
ಪರವದ್ನುಾವಿಪಶ್ಚತ್ಾಃ |
ವ್ ೀದ್ವ್ಾದ್ರತಾಾಃ ಪಾಥಾ
ನಾನಾದ್ಸಿುೀತಿ ವ್ಾದ್ನಾಃ ||42||
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ಕಾಮಾತಾಮನಾಃ ಸ್ವಗಾಪರಾಾಃ
ಜನಮಕಮಾಫಲಪರದಾಮ್ |
ಕರಯಾವಿಶ ೀಷ್ಬಹುಲ್ಾಂ
ಭ ್ೀಗ ೈಶವಯಾಗತಿಂ ಪರತಿ ||43||
ಭ ್ೀಗ ೈಶವಯಾಪರಸ್ಕಾುನಾಂ
ತ್ಯಾಽಪಹೃತ್ಚ ೀತ್ಸಾಮ್ |
ವಾವಸಾಯಾತಿಮಕಾ ಬುದ್ಧಾಃ
ಸ್ಮಾಧ್ೌ ನ ವಿಧಿೀಯತ ೀ ||44||
ತ ರೈಗುಣಾವಿಷ್ಯಾ ವ್ ೀದಾಾಃ
ನಿಸ ು ರ ೈಗುಣ ್ಾೀ ಭವ್ಾಜುಾನ |
ನಿದ್ವಾನ ್ದವೀ ನಿತ್ಾಸ್ತ್ುವಸ್ಾಾಃ
ನಿರ್ೀಾಗಕ್ ೀಮ ಆತ್ಮವ್ಾನ್ ||45||
ಯಾವ್ಾನಥಾ ಉದ್ಪಾನ ೀ
ಸ್ವಾತ್ಾಃ ಸ್ಮುಪಲತ ್ೀದ್ಕ ೀ |
ತಾವ್ಾನುವ್ ೀಾಷ್ು ವ್ ೀದ ೀಷ್ು
ಬಾರಹಮಣಸ್ಾ ವಿಜ್ಾನತ್ಾಃ ||46||
ಕಮಾಣ ಾೀವ್ಾಧಿಕಾರಸ ುೀ
ಮಾ ಫಲ್ ೀಷ್ು ಕದಾಚನ |
ಮಾ ಕಮಾಫಲಹ ೀತ್ುಭ್ಾಾಃ
ಮಾ ತ ೀ ಸ್ಙ್ ್ಗೀಽಸ್ುವಕಮಾಣ||47||
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ರ್ೀಗಸ್ಾಾಃ ಕುರು ಕಮಾಾಣ
ಸ್ಙ್ಗಂ ತ್ಾಕಾುವ ಧನಞ್ಜಯ |
ಸಿದ್ಧಾಸಿದ ್ಧಾೀಾಃ ಸ್ಮೀ ಭ್ತಾವ
ಸ್ಮತ್ವಂ ರ್ೀಗ ಉಚಾತ ೀ||48||
ದ್್ರ ೀಣ ಹಾವರಂ ಕಮಾ
ಬುದ್ಧರ್ೀಗಾದ್ಧನಞ್ಜಯ |
ಬುದೌಧ ಶರಣಮನಿವಚಾ
ಕೃಪಣಾಾಃ ಫಲಹ ೀತ್ವಾಃ ||49||
ಬುದ್ಧಯುಕ ್ುೀ ಜಹಾತಿೀಹ
ಉಭ ೀ ಸ್ುಕೃತ್ದ್ುಷ್ಕೃತ ೀ |
ತ್ಸಾಮದ ್ಾೀಗಾಯ ಯುಜಾಸ್ವ
ರ್ೀಗಾಃ ಕಮಾಸ್ು ಕೌಶಲಮ್ ||50||
ಕಮಾಜಂ ಬುದ್ಧಯುಕಾು ಹಿ
ಫಲಂ ತ್ಾಕಾುವ ಮನಿೀರ್ಷಣಾಃ |
ಜನಮಬನಧವಿನಿಮುಾಕಾುಾಃ
ಪದ್ಂ ಗಚಾನುಾನಾಮಯಮ್ ||51||
ಯದಾ ತ ೀ ಮೀಹಕಲಿಲಂ
ಬುದ್ಧವಾಾತಿತ್ರಿಷ್ಾತಿ |
ತ್ದಾ ಗನಾುಽಸಿ ನಿವ್ ೀಾದ್ಂ
ಶ ್ರೀತ್ವಾಸ್ಾ ಶುರತ್ಸ್ಾ ಚ ||52||
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ಶುರತಿವಿಪರತಿಪನಾನ ತ ೀ
ಯದಾ ಸಾಾಸ್ಾತಿ ನಿಶಚಲ್ಾ |
ಸ್ಮಾಧ್ಾವಚಲ್ಾ ಬುದ್ಧಾಃ
ತ್ದಾ ರ್ೀಗಮವ್ಾಪುಾಸಿ ||53||
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಸಿಾತ್ಪರಜ್ಞಸ್ಾ ಕಾ ಭಾಷ್ಾ
ಸ್ಮಾಧಿಸ್ಾಸ್ಾ ಕ ೀಶವ |
ಸಿಾತ್ಧಿೀಾಃ ಕಂ ಪರಭಾಷ್ ೀತ್
ಕಮಾಸಿೀತ್ ವರಜ್ ೀತ್ ಕಮ್ ||54||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಪರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್
ಸ್ವ್ಾಾನಾಪಥಾ ಮನ ್ೀಗತಾನ್ |
ಆತ್ಮನ ಾೀವ್ಾತ್ಮನಾ ತ್ುಷ್ಾಾಃ
ಸಿಾತ್ಪರಜ್ಞಸ್ುದ ್ೀಚಾತ ೀ ||55||
ದ್ುಾಃಖ್ ೀಷ್ವನುದ್ವಗನಮನಾಾಃ
ಸ್ುಖ್ ೀಷ್ು ವಿಗತ್ಸ್ಪೃಹಾಃ |
ವಿೀತ್ರಾಗಭಯಕ ್ರೀಧಾಃ
ಸಿಾತ್ಧಿೀಮುಾನಿರುಚಾತ ೀ ||56||
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ಯಾಃ ಸ್ವಾತಾರನಭಸ ನೀಹಾಃ
ತ್ತ್ುತಾಪ ರಪಾ ಶುಭಾಶುಭಮ್ |
ನಾಭನನದತಿ ನ ದ ವೀರ್ಷಾ
ತ್ಸ್ಾ ಪರಜ್ಞಾ ಪರತಿರ್ಷಿತಾ ||57||
ಯದಾ ಸ್ಂಹರತ ೀ ಚಾಯಂ
ಕ್ಮೀಾಽಙ್ಾಗನಿೀವ ಸ್ವಾಶಾಃ |
ಇನಿದ ರಯಾಣೀನಿದ ರಯಾರ್ ೀಾಭಾಾಃ
ತ್ಸ್ಾ ಪರಜ್ಞಾ ಪರತಿರ್ಷಿತಾ ||58||
ವಿಷ್ಯಾ ವಿನಿವತ್ಾನ ುೀ
ನಿರಾಹಾರಸ್ಾ ದ ೀಹಿನಾಃ |
ರಸ್ವಜಾಂ ರಸ ್ೀಽಪಾಸ್ಾ
ಪರಂ ದ್ೃಷ್ಾಾವ ನಿವತ್ಾತ ೀ ||59||
ಯತ್ತ ್ೀ ಹಾಪ ಕೌನ ುೀಯ
ಪುರುಷ್ಸ್ಾ ವಿಪಶ್ಚತ್ಾಃ |
ಇನಿದ ರಯಾಣ ಪರಮಾಥಿೀನಿ
ಹರನಿು ಪರಸ್ಭಂ ಮನಾಃ ||60||
ತಾನಿ ಸ್ವ್ಾಾಣ ಸ್ಂಯಮಾ
ಯುಕು ಆಸಿೀತ್ ಮತ್ಪರಾಃ |
ವಶ ೀ ಹಿ ಯಸ ಾೀನಿದ ರಯಾಣ
ತ್ಸ್ಾ ಪರಜ್ಞಾ ಪರತಿರ್ಷಿತಾ ||61||
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ಧ್ಾಾಯತ ್ೀ ವಿಷ್ಯಾನುಪಂಸ್ಾಃ
ಸ್ಙ್ಗಸ ುೀಷ್್ಪಜ್ಾಯತ ೀ |
ಸ್ಙ್ಾಗತ್ುಞಾಜಯತ ೀ ಕಾಮಾಃ
ಕಾಮಾತ ್ಕ ರೀಧ್ ್ೀಽಭಜ್ಾಯತ ೀ||62||
ಕ ್ರೀಧ್ಾದ್ಭವತಿ ಸ್ಮಮೀಹಾಃ
ಸ್ಮಮೀಹಾತ್ುಮ ೃತಿವಿಭರಮಾಃ |
ಸ್ಮೃತಿಭರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧನಾಶಾಃ
ಬುದ್ಧನಾಶಾತ್ಪ ರಣಶಾತಿ ||63||
ರಾಗದ ವೀಷ್ವಿಯುಕ ುೈಸ್ುು
ವಿಷ್ಯಾನಿನಿದ ರಯೈಶಚರನ್ |
ಆತ್ಮವಶ ಾೈವಿಾಧ್ ೀಯಾತಾಮ
ಪರಸಾದ್ಮಧಿಗಚಾತಿ ||64||
ಪರಸಾದ ೀ ಸ್ವಾದ್ುಾಃಖ್ಾನಾಂ
ಹಾನಿರಸ ್ಾೀಪಜ್ಾಯತ ೀ |
ಪರಸ್ನನಚ ೀತ್ಸ ್ೀ ಹಾಾಶು
ಬುದ್ಧಾಃ ಪಯಾವತಿಷ್ಿತ ೀ ||65||
ನಾಽಸಿು ಬುದ್ಧರಯುಕುಸ್ಾ
ನ ಚಾಯುಕುಸ್ಾ ಭಾವನಾ |
ನ ಚಾಭಾವಯತ್ಾಃ ಶಾನಿುಾಃ
ಅಶಾನುಸ್ಾ ಕುತ್ಾಃ ಸ್ುಖಮ್ ||66||
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ಇನಿದ ರಯಾಣಾಂ ಹಿ ಚರತಾಂ
ಯನಮನ ್ೀಽನುವಿಧಿೀಯತ ೀ |
ತ್ದ್ಸ್ಾ ಹರತಿ ಪರಜ್ಞಾಂ
ವ್ಾಯುನಾಾವಮಿವ್ಾಮಭಸಿ ||67||
ತ್ಸಾಮದ್ಾಸ್ಾ ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ನಿಗೃಹಿೀತಾನಿ ಸ್ವಾಶಾಃ |
ಇನಿದ ರಯಾಣೀನಿದ ರಯಾರ್ ೀಾಭಾಾಃ
ತ್ಸ್ಾ ಪರಜ್ಞಾ ಪರತಿರ್ಷಿತಾ ||68||
ಯಾ ನಿಶಾ ಸ್ವಾಭ್ತಾನಾಂ
ತ್ಸಾಾಂ ಜ್ಾಗತಿಾ ಸ್ಂಯಮಿೀ |
ಯಸಾಾಂ ಜ್ಾಗರತಿ ಭ್ತಾನಿ
ಸಾ ನಿಶಾ ಪಶಾತ ್ೀ ಮುನ ೀಾಃ ||69||
ಆಪೂಯಾಮಾಣಮಚಲಪರತಿಷ್ಿಂ
ಸ್ಮುದ್ರಮಾಪಾಃ ಪರವಿಶನಿು ಯದ್ವತ್ |
ತ್ದ್ವತಾಕಮಾ ಯಂ ಪರವಿಶನಿು ಸ್ವ್ ೀಾ
ಸ್ ಶಾನಿುಮಾಪ ೂನೀತಿ ನ ಕಾಮಕಾಮಿೀ ||70||
ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನಾಾಃ ಸ್ವ್ಾಾನ್
ಪುಮಾಂಶಚರತಿ ನಿಸ್ುಪ ೃಹಾಃ |
ನಿಮಾಮೀ ನಿರಹಙ್ಾಕರಾಃ
ಸ್ ಶಾನಿುಮಧಿಗಚಾತಿ ||71||
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ಏಷ್ಾ ಬಾರಹಿಮೀ ಸಿಾತಿಾಃ ಪಾಥಾ
ನ ೈನಾಂ ಪಾರಪಾ ವಿಮುಹಾತಿ |
ಸಿಾತಾವಽಸಾಾಮನುಕಾಲ್ ೀಽಪ
ಬರಹಮನಿವ್ಾಾಣಮೃಚಾತಿ ||72||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ ಸಾಙ್ಖಾರ್ೀಗ ್ೀ ನಾಮ
ದ್ವತಿೀರ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ

ಅಥ ತ್ೃತಿೀರ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಕಮಾರ್ೀಗಾಃ
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಜ್ಾಾಯಸಿೀ ಚ ೀತ್ಕಮಾಣಸ ುೀ
ಮತಾ ಬುದ್ಧಜಾನಾದ್ಾನ |
ತ್ತಿಕಂ ಕಮಾಣ ಘ್ೀರ ೀ ಮಾಂ
ನಿರ್ೀಜಯಸಿ ಕ ೀಶವ ||1||
ವ್ಾಾಮಿಶ ರೀಣ ೀವ ವ್ಾಕ ಾೀನ
ಬುದ್ಧಂ ಮೀಹಯಸಿೀವ ಮೀ |
ತ್ದ ೀಕಂ ವದ್ ನಿಶ್ಚತ್ಾ
ಯೀನ ಶ ರೀರ್ೀಽಹಮಾಪುನಯಾಮ್ ||2||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಲ್ ್ೀಕ ೀಽಸಿಮನಿದವವಿಧ್ಾ ನಿಷ್ಾಿ
ಪುರಾ ಪ ೂರೀಕಾು ಮಯಾಽನಘ |
ಜ್ಞಾನರ್ೀಗ ೀನ ಸಾಙ್ಾಖಾನಾಂ
ಕಮಾರ್ೀಗ ೀನ ರ್ೀಗನಾಮ್||3||
ನ ಕಮಾಣಾಮನಾರಮಾಭತ್
ನ ೈಷ್ಕಮಾಾಂ ಪುರುಷ್ ್ೀಽಶುನತ ೀ |
ನ ಚ ಸ್ನನಾಸ್ನಾದ ೀವ
ಸಿದ್ಧಂ ಸ್ಮಧಿಗಚಾತಿ ||4||
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ನ ಹಿ ಕಶ್ಚತ್ಕಷಣಮಪ
ಜ್ಾತ್ು ತಿಷ್ಿತ್ಾಕಮಾಕೃತ್ |
ಕಾಯಾತ ೀ ಹಾವಶಾಃ ಕಮಾ
ಸ್ವಾಾಃ ಪರಕೃತಿಜ್ ೈಗುಾಣ ೈಾಃ ||5||
ಕಮೀಾನಿದ ರಯಾಣ ಸ್ಂಯಮಾ
ಯ ಆಸ ುೀ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ |
ಇನಿದ ರಯಾರ್ಾಾನಿವಮ್ಢಾತಾಮ
ಮಿರ್ಾಾಚಾರಾಃ ಸ್ ಉಚಾತ ೀ ||6||
ಯಸಿುವನಿದ ರಯಾಣ ಮನಸಾ
ನಿಯಮಾಾರಭತ ೀಽಜುಾನ |
ಕಮೀಾನಿದ ರಯೈಾಃ ಕಮಾರ್ೀಗಮ್
ಅಸ್ಕುಾಃ ಸ್ ವಿಶ್ಷ್ಾತ ೀ ||7||
ನಿಯತ್ಂ ಕುರು ಕಮಾ ತ್ವಂ
ಕಮಾ ಜ್ಾಾರ್ೀ ಹಾಕಮಾಣಾಃ |
ಶರಿೀರಯಾತಾರಽಪ ಚ ತ ೀ
ನ ಪರಸಿದ ಧಾೀದ್ಕಮಾಣಾಃ ||8||
ಯಜ್ಞಾರ್ಾಾತ್ಕಮಾಣ ್ೀಽನಾತ್ರ
ಲ್ ್ೀಕ ್ೀಽಯಂ ಕಮಾಬನಧನಾಃ |
ತ್ದ್ಥಾಂ ಕಮಾ ಕೌನ ುೀಯ
ಮುಕುಸ್ಙ್ಗಾಃ ಸ್ಮಾಚರ ||9||
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ಸ್ಹಯಜ್ಞಾಾಃ ಪರಜ್ಾಾಃ ಸ್ೃಷ್ಾಾವ
ಪುರ ್ೀವ್ಾಚ ಪರಜ್ಾಪತಿಾಃ |
ಅನ ೀನ ಪರಸ್ವಿಷ್ಾಧವಂ
ಏಷ್ ವ್ ೂೀಽಸಿುವಷ್ಾಕಾಮಧುಕ್ ||10||
ದ ೀವ್ಾನಾಭವಯತಾಽನ ೀನ
ತ ೀ ದ ೀವ್ಾ ಭಾವಯನುು ವಾಃ |
ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯನುಾಃ
ಶ ರೀಯಾಃ ಪರಮವ್ಾಪುಾಥ ||11||
ಇಷ್ಾಾನ ್ಭೀಗಾನಿಿ ವ್ ೂೀ ದ ೀವ್ಾಾಃ
ದಾಸ್ಾನ ುೀ ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಾಃ |
ತ ೈದ್ಾತಾುನಪರದಾಯೈಭಾಾಃ
ರ್ೀ ಭುಙ್ ಕುೀ ಸ ುೀನ ಏವ ಸ್ಾಃ ||12||
ಯಜ್ಞಶ್ಷ್ಾಾಶ್ನಾಃ ಸ್ನುಾಃ
ಮುಚಾನ ುೀ ಸ್ವಾಕಲಿಬಷ್ ೈಾಃ |
ಭುಞ್ಜತ ೀ ತ ೀ ತ್ವಘಂ ಪಾಪಾಾಃ
ಯೀ ಪಚನಾುಾತ್ಮಕಾರಣಾತ್ ||13||
ಅನಾನದ್ಭವನಿು ಭ್ತಾನಿ
ಪಜಾನಾಾದ್ನನಸ್ಮಭವಾಃ |
ಯಜ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪಜಾನಾಾಃ
ಯಜ್ಞಾಃ ಕಮಾಸ್ಮುದ್ಭವಾಃ ||14||
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ಕಮಾ ಬರಹ ್ಮೀದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧ
ಬರಹಾಮಕ್ಷರಸ್ಮುದ್ಭವಮ್ |
ತ್ಸಾಮತ್ುವಾಗತ್ಂ ಬರಹಮ
ನಿತ್ಾಂ ಯಜ್ಞ ೀ ಪರತಿರ್ಷಿತ್ಮ್ ||15||
ಏವಂ ಪರವತಿಾತ್ಂ ಚಕರಂ
ನಾನುವತ್ಾಯತಿೀಹ ಯಾಃ |
ಅಘ್ಾಯುರಿನಿದ ರಯಾರಾಮಾಃ
ಮೀಘಂ ಪಾಥಾ ಸ್ ರ್ಜೀವತಿ ||16||
ಯಸಾುವತ್ಮರತಿರ ೀವ ಸಾಾತ್
ಆತ್ಮತ್ೃಪುಶಚ ಮಾನವಾಃ |
ಆತ್ಮನ ಾೀವ ಚ ಸ್ನುುಷ್ಾಾಃ
ತ್ಸ್ಾ ಕಾಯಾಂ ನ ವಿದ್ಾತ ೀ ||17||
ನ ೈವ ತ್ಸ್ಾ ಕೃತ ೀನಾಥಾಾಃ
ನಾಕೃತ ೀನ ೀಹ ಕಶಚನ |
ನ ಚಾಸ್ಾ ಸ್ವಾಭ್ತ ೀಷ್ು
ಕಶ್ಚದ್ಥಾವಾಪಾಶರಯಾಃ ||18||
ತ್ಸಾಮದ್ಸ್ಕುಾಃ ಸ್ತ್ತ್ಂ
ಕಾಯಾಂ ಕಮಾ ಸ್ಮಾಚರ |
ಅಸ್ಕ ್ುೀ ಹಾಾಚರನಕಮಾ
ಪರಮಾಪ ೂನೀತಿ ಪೂರುಷ್ಾಃ ||19||
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ಕಮಾಣ ೈವ ಹಿ ಸ್ಂಸಿದ್ಧಂ
ಆಸಿಾತಾ ಜನಕಾದ್ಯಾಃ |
ಲ್ ್ೀಕಸ್ಙ್ಗ ರಹಮೀವ್ಾಪ
ಸ್ಮಪಶಾನಕತ್ುಾಮಹಾಸಿ ||20||
ಯದ್ಾದಾಚರತಿ ಶ ರೀಷ್ಿಾಃ
ತ್ತ್ುದ ೀವ್ ೀತ್ರ ್ೀ ಜನಾಃ |
ಸ್ ಯತ್ಪ ರಮಾಣಂ ಕುರುತ ೀ
ಲ್ ್ೀಕಸ್ುದ್ನುವತ್ಾತ ೀ ||21||
ನ ಮೀ ಪಾರ್ಾಾಸಿು ಕತ್ಾವಾಂ
ತಿರಷ್ು ಲ್ ್ೀಕ ೀಷ್ು ಕಞ್ಚನ |
ನಾನವ್ಾಪುಮವ್ಾಪುವಾಂ
ವತ್ಾ ಏವ ಚ ಕಮಾಣ ||22||
ಯದ್ ಹಾಹಂ ನ ವತ ೀಾಯ
ಜ್ಾತ್ು ಕಮಾಣಾತ್ನಿದ ರತ್ಾಃ |
ಮಮ ವತಾಮಾನುವತ್ಾನ ುೀ
ಮನುಷ್ಾಾಾಃ ಪಾಥಾ ಸ್ವಾಶಾಃ ||23||
ಉತಿುೀದ ೀಯುರಿಮೀ ಲ್ ್ೀಕಾಾಃ
ನ ಕುಯಾಾಂ ಕಮಾ ಚ ೀದ್ಹಮ್|
ಸ್ಙ್ಕರಸ್ಾ ಚ ಕತಾಾ ಸಾಾಮ್
ಉಪಹನಾಾಮಿಮಾಾಃ ಪರಜ್ಾಾಃ ||24||
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ಸ್ಕಾುಾಃ ಕಮಾಣಾವಿದಾವಂಸ್ಾಃ
ಯರ್ಾ ಕುವಾನಿು ಭಾರತ್ |
ಕುಯಾಾದ್ವದಾವಂಸ್ುರ್ಾಽಸ್ಕುಾಃ
ಚ್ಚಕೀಷ್ುಾಲ್ ್ೀಾಕಸ್ಙ್ಗ ರಹಮ್||25||
ನ ಬುದ್ಧಭ ೀದ್ಂ ಜನಯೀತ್
ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಕಮಾಸ್ಙ್್ಗನಾಮ್ |
ಜ್ ್ೀಷ್ಯೀತ್ುವಾಕಮಾಾಣ
ವಿದಾವನುಾಕುಾಃ ಸ್ಮಾಚರನ್ ||26||
ಪರಕೃತ ೀಾಃ ಕರಯಮಾಣಾನಿ
ಗುಣ ೈಾಃ ಕಮಾಾಣ ಸ್ವಾಶಾಃ |
ಅಹಙ್ಾಕರವಿಮ್ಢಾತಾಮ
ಕತಾಾಽಹಮಿತಿ ಮನಾತ ೀ ||27||
ತ್ತ್ುವವಿತ್ುು ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ಗುಣಕಮಾವಿಭಾಗರ್ೀಾಃ |
ಗುಣಾ ಗುಣ ೀಷ್ು ವತ್ಾನ ುೀ
ಇತಿ ಮತಾವ ನ ಸ್ಜಜತ ೀ ||28||
ಪರಕೃತ ೀಗುಾಣಸ್ಮ್ಮಢಾಾಃ
ಸ್ಜಜನ ುೀ ಗುಣಕಮಾಸ್ು |
ತಾನಕೃತ್ುನವಿದ ್ೀ ಮನಾದನ್
ಕೃತ್ುನವಿನನ ವಿಚಾಲಯೀತ್ ||29||
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ಮಯಿ ಸ್ವ್ಾಾಣ ಕಮಾಾಣ
ಸ್ನನಾಸಾಾಧ್ಾಾತ್ಮಚ ೀತ್ಸಾ |
ನಿರಾಶ್ೀನಿಾಮಾಮೀ ಭ್ತಾವ
ಯುಧಾಸ್ವ ವಿಗತ್ಜವರಾಃ ||30||
ಯೀ ಮೀ ಮತ್ಮಿದ್ಂ ನಿತ್ಾಮ್
ಅನುತಿಷ್ಿನಿು ಮಾನವ್ಾಾಃ |
ಶರದಾಧವನ ್ುೀಽನಸ್್ಯನುಾಃ
ಮುಚಾನ ುೀ ತ ೀಽಪ ಕಮಾಭಾಃ ||31||
ಯೀ ತ ವೀತ್ದ್ಭಾಸ್್ಯನುಾಃ
ನಾನುತಿಷ್ಿನಿು ಮೀ ಮತ್ಮ್ |
ಸ್ವಾಜ್ಞಾನವಿಮ್ಢಾಂಸಾುನ್
ವಿದ್ಧ ನಷ್ಾಾನಚ ೀತ್ಸ್ಾಃ ||32||
ಸ್ದ್ೃಶಂ ಚ ೀಷ್ಾತ ೀ ಸ್ವಸಾಾಾಃ
ಪರಕೃತ ೀಜ್ಞಾಾನವ್ಾನಪ |
ಪರಕೃತಿಂ ಯಾನಿು ಭ್ತಾನಿ
ನಿಗರಹಾಃ ಕಂ ಕರಿಷ್ಾತಿ ||33||
ಇನಿದ ರಯಸ ಾೀನಿದ ರಯಸಾಾರ್ ೀಾ
ರಾಗದ ವೀಷ್ೌ ವಾವಸಿಾತೌ |
ತ್ರ್ೀನಾ ವಶಮಾಗಚ ಾೀತ್
ತೌ ಹಾಸ್ಾ ಪರಿಪನಿಾನೌ ||34||
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ಶ ರೀಯಾನುವಧಮೀಾ ವಿಗುಣಾಃ
ಪರಧಮಾಾತ್ುವನುರ್ಷಿತಾತ್ |
ಸ್ವಧಮೀಾ ನಿಧನಂ ಶ ರೀಯಾಃ
ಪರಧಮೀಾ ಭಯಾವಹಾಃ ||35||
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಅಥ ಕ ೀನ ಪರಯುಕ ್ುೀಽಯಂ
ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪೂರುಷ್ಾಃ |
ಅನಿಚಾನನಪ ವ್ಾಷ್ ಾೀಾಯ
ಬಲ್ಾದ್ವ ನಿರ್ೀರ್ಜತ್ಾಃ ||36||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಕಾಮ ಏಷ್ ಕ ್ರೀಧ ಏಷ್ಾಃ
ರಜ್ ್ೀಗುಣಸ್ಮುದ್ಭವಾಃ |
ಮಹಾಶನ ್ೀ ಮಹಾಪಾಪಾಮ
ವಿದ ಧಾೀನಮಿಹ ವ್ ೈರಿಣಮ್ ||37||
ಧ್ಮೀನಾವಿರಯತ ೀ ವಹಿನಾಃ
ಯರ್ಾಽಽದ್ಶ ್ೀಾ ಮಲ್ ೀನ ಚ |
ಯರ್ ್ೀಲ್ ಬೀನಾವೃತ ್ೀ ಗಭಾಾಃ
ತ್ರ್ಾ ತ ೀನ ೀದ್ಮಾವೃತ್ಮ್ ||38||
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ಆವೃತ್ಂ ಜ್ಞಾನಮೀತ ೀನ
ಜ್ಞಾನಿನ ್ೀ ನಿತ್ಾವ್ ೈರಿಣಾ |
ಕಾಮರ್ಪ ೀಣ ಕೌನ ುೀಯ
ದ್ುಷ್್ಪರ ೀಣಾನಲ್ ೀನ ಚ ||39||
ಇನಿದ ರಯಾಣ ಮನ ್ೀ ಬುದ್ಧಾಃ
ಅಸಾಾಧಿಷ್ಾಿನಮುಚಾತ ೀ |
ಏತ ೈವಿಾಮೀಹಯತ ಾೀಷ್ಾಃ
ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಾ ದ ೀಹಿನಮ್ ||40||
ತ್ಸಾಮತ್ುವಮಿನಿದ ರಯಾಣಾಾದೌ
ನಿಯಮಾ ಭರತ್ಷ್ಾಭ |
ಪಾಪಾಮನಂ ಪರಜಹಿ ಹ ಾೀನಂ
ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನನಾಶನಮ್ ||41||
ಇನಿದ ರಯಾಣ ಪರಾಣಾಾಹುಾಃ
ಇನಿದ ರಯೀಭಾಾಃ ಪರಂ ಮನಾಃ |
ಮನಸ್ಸ್ುು ಪರಾಬುದ್ಧಾಃ
ರ್ೀ ಬುದ ಧೀಾಃ ಪರತ್ಸ್ುು ಸ್ಾಃ ||42||
ಏವಂ ಬುದ ಧೀಾಃ ಪರಂ ಬುದಾಧವ
ಸ್ಂಸ್ುಭಾಾತಾಮನಮಾತ್ಮನಾ |
ಜಹಿ ಶತ್ುರಂ ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ಕಾಮರ್ಪಂ ದ್ುರಾಸ್ದ್ಮ್ ||43||
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|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ ಕಮಾರ್ೀಗ ್ೀ ನಾಮ
ತ್ೃತಿೀರ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ

ಅಥ ಚತ್ುರ್ ್ೀಾಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಜ್ಞಾನರ್ೀಗಾಃ
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಇಮಂ ವಿವಸ್ವತ ೀ ರ್ೀಗಂ
ಪ ೂರೀಕುವ್ಾನಹಮವಾಯಮ್ |
ವಿವಸಾವನಮನವ್ ೀ ಪಾರಹ
ಮನುರಿಕ್ಾವಕವ್ ೀಽಬರವಿೀತ್ ||1||
ಏವಂ ಪರಮಪರಾಪಾರಪುಮ್
ಇಮಂ ರಾಜಷ್ಾರ್ೀ ವಿದ್ುಾಃ |
ಸ್ ಕಾಲ್ ೀನ ೀಹ ಮಹತಾ
ರ್ೀಗ ್ೀ ನಷ್ಾಾಃ ಪರನುಪ ||2||
ಸ್ ಏವ್ಾಯಂ ಮಯಾ ತ ೀಽದ್ಾ
ರ್ೀಗಾಃ ಪ ೂರೀಕುಾಃ ಪುರಾತ್ನಾಃ |
ಭಕ ್ುೀಽಸಿ ಮೀ ಸ್ಖ್ಾ ಚ ೀತಿ
ರಹಸ್ಾಂ ಹ ಾೀತ್ದ್ುತ್ುಮಮ್ ||3||
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಅಪರಂ ಭವತ ್ೀ ಜನಮ
ಪರಂ ಜನಮ ವಿವಸ್ವತ್ಾಃ |
ಕಥಮೀತ್ದ್ವಜ್ಾನಿೀಯಾಂ
ತ್ವಮಾದೌ ಪ ೂರೀಕುವ್ಾನಿತಿ ||4||
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ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಬಹ್ನಿ ಮೀ ವಾತಿೀತಾನಿ
ಜನಾಮನಿ ತ್ವ ಚಾಜುಾನ |
ತಾನಾಹಂ ವ್ ೀದ್ ಸ್ವ್ಾಾಣ
ನ ತ್ವಂ ವ್ ೀತ್ಾ ಪರನುಪ ||5||
ಅಜ್ ್ೀಽಪ ಸ್ನನವಾಯಾತಾಮ
ಭ್ತಾನಾಮಿೀಶವರ ್ೀಽಪ ಸ್ನ್ |
ಪರಕೃತಿಂ ಸಾವಮಧಿಷ್ಾಿಯ
ಸ್ಮಭವ್ಾಮಾಾತ್ಮಮಾಯಯಾ ||6||
ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧಮಾಸ್ಾ
ಗಾಲನಿಭಾವತಿ ಭಾರತ್ |
ಅಭುಾತಾಾನಮಧಮಾಸ್ಾ
ತ್ದಾಽಽತಾಮನಂ ಸ್ೃಜ್ಾಮಾಹಮ್ ||7||
ಪರಿತಾರಣಾಯ ಸಾಧ್ನಾಂ
ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದ್ುಷ್ಕೃತಾಮ್ |
ಧಮಾಸ್ಂಸಾಾಪನಾರ್ಾಾಯ
ಸ್ಮಭವ್ಾಮಿ ಯುಗ ೀ ಯುಗ ೀ ||8||
ಜನಮ ಕಮಾ ಚ ಮೀ ದ್ವಾಮ್
ಏವಂ ರ್ೀ ವ್ ೀತಿು ತ್ತ್ುವತ್ಾಃ
ತ್ಾಕಾುವ ದ ೀಹಂ ಪುನಜಾನಮ
ನ ೈತಿ ಮಾಮೀತಿ ಸ ್ೀಽಜುಾನ ||9||
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ವಿೀತ್ರಾಗಭಯಕ ್ರೀಧ್ಾಾಃ
ಮನಮಯಾ ಮಾಮುಪಾಶ್ರತಾಾಃ |
ಬಹವ್ ೂೀ ಜ್ಞಾನತ್ಪಸಾ
ಪೂತಾ ಮದಾಭವಮಾಗತಾಾಃ ||10||
ಯೀ ಯರ್ಾ ಮಾಂ ಪರಪದ್ಾನ ುೀ
ತಾಂಸ್ುರ್ ೈವ ಭಜ್ಾಮಾಹಮ್ |
ಮಮ ವತಾಮಾನುವತ್ಾನ ುೀ
ಮನುಷ್ಾಾಾಃ ಪಾಥಾ ಸ್ವಾಶಾಃ ||11||
ಕಾಙ್ಕಷನುಾಃ ಕಮಾಣಾಂ ಸಿದ್ಧಂ
ಯಜನು ಇಹ ದ ೀವತಾಾಃ |
ಕ್ಷ್ಪರಂ ಹಿ ಮಾನುಷ್ ೀ ಲ್ ್ೀಕ ೀ
ಸಿದ್ಧಭಾವತಿ ಕಮಾಜ್ಾ ||12||
ಚಾತ್ುವಾಣಾಾಂ ಮಯಾ ಸ್ೃಷ್ಾಂ
ಗುಣಕಮಾವಿಭಾಗಶಾಃ |
ತ್ಸ್ಾ ಕತಾಾರಮಪ ಮಾಂ
ವಿದ್ಧಾಕತಾಾರಮವಾಯಮ್ ||13||
ನ ಮಾಂ ಕಮಾಾಣ ಲಿಮಪನಿು
ನ ಮೀ ಕಮಾಫಲ್ ೀ ಸ್ಪೃಹಾ |
ಇತಿ ಮಾಂ ರ್ೀಽಭಜ್ಾನಾತಿ
ಕಮಾಭನಾ ಸ್ ಬಧಾತ ೀ ||14||
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ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ಕೃತ್ಂ ಕಮಾ
ಪೂವ್ ೈಾರಪ ಮುಮುಕ್ಷುಭಾಃ |
ಕುರು ಕಮೈಾವ ತ್ಸಾಮತ್ುವಂ
ಪೂವ್ ೈಾಾಃ ಪೂವಾತ್ರಂ ಕೃತ್ಮ್ ||15||
ಕಂ ಕಮಾ ಕಮಕಮೀಾತಿ
ಕವರ್ೀಽಪಾತ್ರ ಮೀಹಿತಾಾಃ |
ತ್ತ ುೀ ಕಮಾ ಪರವಕ್ಾಾಮಿ
ಯಜ್ಾಜಾತಾವ ಮೀಕ್ಷಾಸ ೀಽಶುಭಾತ್||16||
ಕಮಾಣ ್ೀ ಹಾಪ ಬ ್ೀದ್ಧವಾಂ
ಬ ್ೀದ್ಧವಾಂ ಚ ವಿಕಮಾಣಾಃ |
ಅಕಮಾಣಶಚ ಬ ್ೀದ್ಧವಾಂ
ಗಹನಾ ಕಮಾಣ ್ೀ ಗತಿಾಃ ||17||
ಕಮಾಣಾಕಮಾ ಯಾಃ ಪಶ ಾೀತ್
ಅಕಮಾಣ ಚ ಕಮಾ ಯಾಃ |
ಸ್ ಬುದ್ಧಮಾನಮನುಷ್ ಾೀಷ್ು
ಸ್ ಯುಕುಾಃ ಕೃತ್ುನಕಮಾಕೃತ್ ||18||
ಯಸ್ಾ ಸ್ವ್ ೀಾ ಸ್ಮಾರಮಾಭಾಃ
ಕಾಮಸ್ಙ್ಕಲಪವರ್ಜಾತಾಾಃ |
ಜ್ಞಾನಾಗನದ್ಗಧಕಮಾಾಣಂ
ತ್ಮಾಹುಾಃ ಪಣಡತ್ಂ ಬುಧ್ಾಾಃ ||19||
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ತ್ಾಕಾುವ ಕಮಾಫಲ್ಾಸ್ಙ್ಗಂ
ನಿತ್ಾತ್ೃಪ ೂುೀ ನಿರಾಶರಯಾಃ |
ಕಮಾಣಾಭಪರವೃತ ್ುೀಽಪ
ನ ೈವ ಕಞ್ಚತ್ಕರ ್ೀತಿ ಸ್ಾಃ ||20||
ನಿರಾಶ್ೀಯಾತ್ಚ್ಚತಾುತಾಮ
ತ್ಾಕುಸ್ವಾ ಪರಿಗರಹಾಃ |
ಶಾರಿೀರಂ ಕ ೀವಲಂ ಕಮಾ
ಕುವಾನಾನಪ ೂನೀತಿ ಕಲಿಬಷ್ಮ್ ||21||
ಯದ್ೃಚಾಾಲ್ಾಭಸ್ನುುಷ್ಾಾಃ
ದ್ವನಾದವತಿೀತ ್ೀ ವಿಮತ್ುರಾಃ |
ಸ್ಮಾಃ ಸಿದಾಧವಸಿದೌಧ ಚ
ಕೃತಾವಪ ನ ನಿಬಧಾತ ೀ ||22||
ಗತ್ಸ್ಙ್ಗಸ್ಾ ಮುಕುಸ್ಾ
ಜ್ಞಾನಾವಸಿಾತ್ಚ ೀತ್ಸ್ಾಃ |
ಯಜ್ಞಾಯಾಚರತ್ಾಃ ಕಮಾ
ಸ್ಮಗರಂ ಪರವಿಲಿೀಯತ ೀ ||23||
ಬರಹಾಮಪಾಣಂ ಬರಹಮ ಹವಿಾಃ
ಬರಹಾಮಗೌನ ಬರಹಮಣಾ ಹುತ್ಮ್ |
ಬರಹ ಮೈವ ತ ೀನ ಗನುವಾಂ
ಬರಹಮಕಮಾಸ್ಮಾಧಿನಾ ||24||
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ದ ೈವಮೀವ್ಾಪರ ೀ ಯಜ್ಞಂ
ರ್ೀಗನಾಃ ಪಯುಾಪಾಸ್ತ ೀ |
ಬರಹಾಮಗಾನವಪರ ೀ ಯಜ್ಞಂ
ಯಜ್ಞ ೀನ ೈವ್ ೂೀಪಜುಹವತಿ ||25||
ಶ ್ರೀತಾರದ್ೀನಿೀನಿದ ರಯಾಣಾನ ಾೀ
ಸ್ಂಯಮಾಗನಷ್ು ಜುಹವತಿ |
ಶಬಾದದ್ೀನಿವಷ್ಯಾನನ ಾೀ
ಇನಿದ ರಯಾಗನಷ್ು ಜುಹವತಿ ||26||
ಸ್ವ್ಾಾಣೀನಿದ ರಯಕಮಾಾಣ
ಪಾರಣಕಮಾಾಣ ಚಾಪರ ೀ |
ಆತ್ಮಸ್ಂಯಮರ್ೀಗಾಗೌನ
ಜುಹವತಿ ಜ್ಞಾನದ್ೀಪತ ೀ ||27||
ದ್ರವಾಯಜ್ಞಾಸ್ುಪ ೂೀಯಜ್ಞಾಾಃ
ರ್ೀಗಯಜ್ಞಾಸ್ುರ್ಾಽಪರ ೀ |
ಸಾವಧ್ಾಾಯಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಾಶಚ
ಯತ್ಯಾಃ ಸ್ಂಶ್ತ್ವರತಾಾಃ ||28||
ಅಪಾನ ೀ ಜುಹವತಿ ಪಾರಣಂ
ಪಾರಣ ೀಽಪಾನಂ ತ್ರ್ಾಪರ ೀ |
ಪಾರಣಾಪಾನಗತಿೀ ರುದಾಧವ
ಪಾರಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಾಃ ||29||
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ಅಪರ ೀ ನಿಯತಾಹಾರಾಾಃ
ಪಾರಣಾನಾಪ ರಣ ೀಷ್ು ಜುಹವತಿ |
ಸ್ವ್ ೀಾಽಪ ಾೀತ ೀ ಯಜ್ಞವಿದ್ಾಃ
ಯಜ್ಞಕ್ಷಪತ್ಕಲಮಷ್ಾಾಃ ||30||
ಯಜ್ಞಶ್ಷ್ಾಾಮೃತ್ಭುಜಾಃ
ಯಾನಿು ಬರಹಮ ಸ್ನಾತ್ನಮ್ |
ನಾಯಂ ಲ್ ್ೀಕ ್ೀಽಸ್ುಾಯಜ್ಞಸ್ಾ
ಕುತ ್ೀಽನಾಾಃ ಕುರುಸ್ತ್ುಮ ||31||
ಏವಂ ಬಹುವಿಧ್ಾ ಯಜ್ಞಾಾಃ
ವಿತ್ತಾ ಬರಹಮಣ ್ೀ ಮುಖ್ ೀ |
ಕಮಾಜ್ಾನಿವದ್ಧ ತಾನುವ್ಾಾನ್
ಏವಂ ಜ್ಞಾತಾವ ವಿಮೀಕ್ಷಾಸ ೀ ||32||
ಶ ರೀಯಾನದ ರವಾಮಯಾದ್ಾಜ್ಞಾತ್
ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಾಃ ಪರನುಪ |
ಸ್ವಾಂ ಕಮಾಾಖಲಂ ಪಾಥಾ
ಜ್ಞಾನ ೀ ಪರಿಸ್ಮಾಪಾತ ೀ ||33||
ತ್ದ್ವದ್ಧ ಪರಣಪಾತ ೀನ
ಪರಿಪರಶ ನೀನ ಸ ೀವಯಾ |
ಉಪದ ೀಕ್ಷಾನಿು ತ ೀ ಜ್ಞಾನಂ
ಜ್ಞಾನಿನಸ್ುತ್ುವದ್ಶ್ಾನಾಃ ||34||
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ಯಜ್ಾಜಾತಾವ ನ ಪುನಮೀಾಹಮ್
ಏವಂ ಯಾಸ್ಾಸಿ ಪಾಣಡವ
ಯೀನ ಭ್ತಾನಾಶ ೀಷ್ ೀಣ
ದ್ರಕ್ಷಾಸಾಾತ್ಮನಾರ್ ್ೀ ಮಯಿ ||35||
ಅಪ ಚ ೀದ್ಸಿ ಪಾಪ ೀಭಾಾಃ
ಸ್ವ್ ೀಾಭಾಾಃ ಪಾಪಕೃತ್ುಮಾಃ |
ಸ್ವಾಂ ಜ್ಞಾನಪಲವ್ ೀನ ೈವ
ವೃರ್ಜನಂ ಸ್ನುರಿಷ್ಾಸಿ ||36||
ಯರ್ ೈಧ್ಾಂಸಿ ಸ್ಮಿದ ್ಧೀಽಗನಾಃ
ಭಸ್ಮಸಾತ್ುಕರುತ ೀಽಜುಾನ |
ಜ್ಞಾನಾಗನಾಃ ಸ್ವಾಕಮಾಾಣ
ಭಸ್ಮಸಾತ್ುಕರುತ ೀ ತ್ರ್ಾ ||37||
ನ ಹಿ ಜ್ಞಾನ ೀನ ಸ್ದ್ೃಶಂ
ಪವಿತ್ರಮಿಹ ವಿದ್ಾತ ೀ |
ತ್ತ್ುವಯಂ ರ್ೀಗಸ್ಂಸಿದ್ಧಾಃ
ಕಾಲ್ ೀನಾತ್ಮನಿ ವಿನದತಿ ||38||
ಶರದಾಧವ್ಾಲಲಭತ ೀ ಜ್ಞಾನಂ
ತ್ತ್ಪರಾಃ ಸ್ಂಯತ ೀನಿದ ರಯಾಃ |
ಜ್ಞಾನಂ ಲಬಾಧವ ಪರಾಂ ಶಾನಿುಮ್
ಅಚ್ಚರ ೀಣಾಧಿಗಚಾತಿ ||39||
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ಅಜ್ಞಶಾಚಶರದ್ದಧ್ಾನಶಚ
ಸ್ಂಶಯಾತಾಮ ವಿನಶಾತಿ |
ನಾಯಂ ಲ್ ್ೀಕ ್ೀಽಸಿು ನ ಪರಾಃ
ನ ಸ್ುಖಂ ಸ್ಂಶಯಾತ್ಮನಾಃ ||40||
ರ್ೀಗಸ್ನನಾಸ್ುಕಮಾಾಣಂ
ಜ್ಞಾನಸ್ಞ್ಾನನಸ್ಂಶಯಮ್ |
ಆತ್ಮವನುಂ ನ ಕಮಾಾಣ
ನಿಬಧನನಿು ಧನಞ್ಜಯ ||41||
ತ್ಸಾಮದ್ಜ್ಞಾನಸ್ಮ್ಭತ್ಂ
ಹೃತ್ುಾಂ ಜ್ಞಾನಾಸಿನಾತ್ಮನಾಃ |
ಛಿತ ುವ ೈನಂ ಸ್ಂಶಯಂ ರ್ೀಗಮ್
ಆತಿಷ್ ್ಿೀತಿುಷ್ಿ ಭಾರತ್ ||42||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ ಜ್ಞಾನರ್ೀಗ ್ೀ ನಾಮ
ಚತ್ುರ್ ್ೀಾಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ಪಞ್ಚಮೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಕಮಾಸ್ನಾನಾಸ್ರ್ೀಗಾಃ
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಸ್ನಾನಾಸ್ಂ ಕಮಾಣಾಂ ಕೃಷ್ಾ
ಪುನರ್ೀಾಗಂ ಚ ಶಂಸ್ಸಿ |
ಯಚ ಾ ರೀಯ ಏತ್ರ್ೀರ ೀಕಂ
ತ್ನ ಮೀ ಬ್ರಹಿ ಸ್ುನಿಶ್ಚತ್ಮ್ ||1||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಸ್ನಾನಾಸ್ಾಃ ಕಮಾರ್ೀಗಶಚ
ನಿಶ ್ ರೀಯಸ್ಕರಾವುಭೌ |
ತ್ರ್ೀಸ್ುು ಕಮಾಸ್ನಾನಾಸಾತ್
ಕಮಾರ್ೀಗ ್ೀ ವಿಶ್ಷ್ಾತ ೀ ||2||
ಜ್ಞ ೀಯಾಃ ಸ್ ನಿತ್ಾಸ್ನಾನಾಸಿೀ
ರ್ೀ ನ ದ ವೀರ್ಷಾ ನ ಕಾಙ್ಕಷತಿ |
ನಿದ್ವಾನ ್ದವೀ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ಸ್ುಖಂ ಬನಾಧತ್ಪ ರಮುಚಾತ ೀ||3||
ಸಾಙ್ಖಾರ್ೀಗೌ ಪೃಥಗಾಬಲ್ಾಾಃ
ಪರವದ್ನಿು ನ ಪಣಡತಾಾಃ |
ಏಕಮಪಾಾಸಿಾತ್ಾಃ ಸ್ಮಾಕ್
ಉಭರ್ೀವಿಾನದತ ೀ ಫಲಮ್ ||4||
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ಯತಾುಙ್ ಖಾ ೈಾಃ ಪಾರಪಾತ ೀ ಸಾಾನಂ
ತ್ದ ್ಾೀಗ ೈರಪ ಗಮಾತ ೀ |
ಏಕಂ ಸಾಙ್ಖಾಂ ಚ ರ್ೀಗಂ ಚ
ಯಾಃ ಪಶಾತಿ ಸ್ ಪಶಾತಿ ||5||
ಸ್ನಾನಾಸ್ಸ್ುು ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ದ್ುಾಃಖಮಾಪುುಮರ್ೀಗತ್ಾಃ |
ರ್ೀಗಯುಕ ್ುೀ ಮುನಿಬರಾಹಮ
ನಚ್ಚರ ೀಣಾಧಿಗಚಾತಿ ||6||
ರ್ೀಗಯುಕ ್ುೀ ವಿಶುದಾಧತಾಮ
ವಿರ್ಜತಾತಾಮ ರ್ಜತ ೀನಿದ ರಯಾಃ |
ಸ್ವಾಭ್ತಾತ್ಮಭ್ತಾತಾಮ
ಕುವಾನನಪ ನ ಲಿಪಾತ ೀ ||7||
ನ ೈವ ಕಞ್ಚತ್ಕರ ್ೀಮಿೀತಿ
ಯುಕ ್ುೀ ಮನ ಾೀತ್ ತ್ತ್ುವವಿತ್ |
ಪಶಾನ್ೃಣವನುಪ ೃಶಞ್ಜಘರನ್
ಅಶನನಗಚಾನುವಪನ್ವಸ್ನ್ ||8||
ಪರಲಪನಿವಸ್ೃಜನಗೃಹಾನ್
ಉನಿಮಷ್ನಿನಮಿಷ್ನನಪ |
ಇನಿದ ರಯಾಣೀನಿದ ರಯಾರ್ ೀಾಷ್ು
ವತ್ಾನು ಇತಿ ಧ್ಾರಯನ್ ||9||
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ಬರಹಮಣಾಾಧ್ಾಯ ಕಮಾಾಣ
ಸ್ಙ್ಗಂ ತ್ಾಕಾುವ ಕರ ್ೀತಿ ಯಾಃ |
ಲಿಪಾತ ೀ ನ ಸ್ ಪಾಪ ೀನ
ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವ್ಾಮಭಸಾ ||10||
ಕಾಯೀನ ಮನಸಾ ಬುದಾಧಾ
ಕ ೀವಲ್ ೈರಿನಿದ ರಯೈರಪ |
ರ್ೀಗನಾಃ ಕಮಾ ಕುವಾನಿು
ಸ್ಙ್ಗಂ ತ್ಾಕಾುವತ್ಮಶುದ್ಧಯೀ ||11||
ಯುಕುಾಃ ಕಮಾಫಲಂ ತ್ಾಕಾುವ
ಶಾನಿುಮಾಪ ೂನೀತಿ ನ ೈರ್ಷಿಕೀಮ್ |
ಅಯುಕುಾಃ ಕಾಮಕಾರ ೀಣ
ಫಲ್ ೀ ಸ್ಕ ್ುೀ ನಿಬಧಾತ ೀ ||12||
ಸ್ವಾಕಮಾಾಣ ಮನಸಾ
ಸ್ನನಾಸಾಾಸ ುೀ ಸ್ುಖಂ ವಶ್ೀ |
ನವದಾವರ ೀ ಪುರ ೀ ದ ೀಹಿೀ
ನ ೈವ ಕುವಾನನ ಕಾರಯನ್ ||13||
ನ ಕತ್ೃಾತ್ವಂ ನ ಕಮಾಾಣ
ಲ್ ್ೀಕಸ್ಾ ಸ್ೃಜತಿ ಪರಭುಾಃ |
ನ ಕಮಾಫಲಸ್ಂರ್ೀಗಂ
ಸ್ವಭಾವಸ್ುು ಪರವತ್ಾತ ೀ ||14||
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ನಾದ್ತ ುೀ ಕಸ್ಾಚ್ಚತಾಪಪಂ
ನ ಚ ೈವ ಸ್ುಕೃತ್ಂ ವಿಭುಾಃ |
ಅಜ್ಞಾನ ೀನಾವೃತ್ಂ ಜ್ಞಾನಂ
ತ ೀನ ಮುಹಾನಿು ಜನುವಾಃ ||15||
ಜ್ಞಾನ ೀನ ತ್ು ತ್ದ್ಜ್ಞಾನಂ
ಯೀಷ್ಾಂ ನಾಶ್ತ್ಮಾತ್ಮನಾಃ |
ತ ೀಷ್ಾಮಾದ್ತ್ಾವಜ್ಾಜಾನಂ
ಪರಕಾಶಯತಿ ತ್ತ್ಪರಮ್ ||16||
ತ್ದ್ುಬದ್ಧಯಸ್ುದಾತಾಮನಾಃ
ತ್ನಿನಷ್ಾಿಸ್ುತ್ಪರಾಯಣಾಾಃ |
ಗಚಾನುಾಪುನರಾವೃತಿುಂ
ಜ್ಞಾನನಿಧ್ಾತ್ಕಲಮಷ್ಾಾಃ ||17||
ವಿದಾಾವಿನಯಸ್ಮಪನ ನೀ
ಬಾರಹಮಣ ೀ ಗವಿ ಹಸಿುನಿ |
ಶುನಿ ಚ ೈವ ಶವಪಾಕ ೀ ಚ
ಪಣಡತಾಾಃ ಸ್ಮದ್ಶ್ಾನಾಃ ||18||
ಇಹ ೈವ ತ ೈರ್ಜಾತ್ಾಃ ಸ್ಗಾಾಃ
ಯೀಷ್ಾಂ ಸಾಮಾೀ ಸಿಾತ್ಂ ಮನಾಃ |
ನಿದ ್ೀಾಷ್ಂ ಹಿ ಸ್ಮಂ ಬರಹಮ
ತ್ಸಾಮತ್ ಬರಹಮಣ ತ ೀ ಸಿಾತಾಾಃ ||19||
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ನ ಪರಹೃಷ್ ಾೀತಿಪ ರಯಂ ಪಾರಪಾ
ನ ್ೀದ್ವಜ್ ೀತಾಪ ರಪಾ ಚಾಪರಯಮ್|
ಸಿಾರಬುದ್ಧರಸ್ಮ್ಮಢಾಃ
ಬರಹಮವಿತ್ ಬರಹಮಣ ಸಿಾತ್ಾಃ ||20||
ಬಾಹಾಸ್ಪಶ ೀಾಷ್ವಸ್ಕಾುತಾಮ
ವಿನದತಾಾತ್ಮನಿ ಯತ್ುುಖಮ್ |
ಸ್ ಬರಹಮರ್ೀಗಯುಕಾುತಾಮ
ಸ್ುಖಮಕ್ಷಯಮಶುನತ ೀ ||21||
ಯೀ ಹಿ ಸ್ಂಸ್ಪಶಾಜ್ಾ ಭ ್ೀಗಾಾಃ
ದ್ುಾಃಖರ್ೀನಯ ಏವ ತ ೀ |
ಆದ್ಾನುವನುಾಃ ಕೌನ ುೀಯ
ನ ತ ೀಷ್ು ರಮತ ೀ ಬುಧಾಃ ||22||
ಶಕ ್ನೀತಿೀಹ ೈವ ಯಾಃ ಸ ್ೀಢುಂ
ಪಾರಕ್ರಿೀರವಿಮೀಕ್ಷಣಾತ್ |
ಕಾಮಕ ್ರೀಧ್ ್ೀದ್ಭವಂ ವ್ ೀಗಂ
ಸ್ ಯುಕುಾಃ ಸ್ ಸ್ುಖೀ ನರಾಃ ||23||
ರ್ೀಽನುಾಃಸ್ುಖ್ ್ೀಽನುರಾರಾಮಾಃ
ತ್ರ್ಾನುಜ್ ್ಾೀಾತಿರ ೀವ ಯಾಃ |
ಸ್ ರ್ೀಗೀ ಬರಹಮನಿವ್ಾಾಣಂ
ಬರಹಮಭ್ತ ್ೀಽಧಿಗಚಾತಿ ||24||
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ಲಭನ ುೀ ಬರಹಮನಿವ್ಾಾಣಮ್
ಋಷ್ಯಾಃ ಕ್ಷ್ೀಣಕಲಮಷ್ಾಾಃ |
ಛಿನನದ ವೈಧ್ಾ ಯತಾತಾಮನಾಃ
ಸ್ವಾಭ್ತ್ಹಿತ ೀ ರತಾಾಃ ||25||
ಕಾಮಕ ್ರೀಧವಿಯುಕಾುನಾಂ
ಯತಿೀನಾಂ ಯತ್ಚ ೀತ್ಸಾಮ್ |
ಅಭತ ್ೀ ಬರಹಮನಿವ್ಾಾಣಂ
ವತ್ಾತ ೀ ವಿದ್ತಾತ್ಮನಾಮ್ ||26||
ಸ್ಪಶಾಾನಕೃತಾವ ಬಹಿಬಾಾಹಾಾನ್
ಚಕ್ಷುಶ ಚೈವ್ಾನುರ ೀ ಭುರವ್ ೂೀಾಃ|
ಪಾರಣಾಪಾನೌ ಸ್ಮೌ ಕೃತಾವ
ನಾಸಾಭಾನುರಚಾರಿಣೌ ||27||
ಯತ ೀನಿದ ರಯಮನ ್ೀಬುದ್ಧಾಃ
ಮುನಿಮೀಾಕ್ಷಪರಾಯಣಾಃ |
ವಿಗತ ೀಚಾಾಭಯಕ ್ರೀಧಾಃ
ಯಾಃ ಸ್ದಾ ಮುಕು ಏವ ಸ್ಾಃ ||28||
ಭ ್ೀಕಾುರಂ ಯಜ್ಞತ್ಪಸಾಂ
ಸ್ವಾಲ್ ್ೀಕಮಹ ೀಶವರಮ್ |
ಸ್ುಹೃದ್ಂ ಸ್ವಾಭ್ತಾನಾಂ
ಜ್ಞಾತಾವ ಮಾಂ ಶಾನಿುಮೃಚಾತಿ ||29||
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|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ ಕಮಾಸ್ನಾನಾಸ್ರ್ೀಗ ್ೀ
ನಾಮ ಪಞ್ಚಮೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ಷ್ಷ್ ್ಿೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಆತ್ಮಸ್ಂಯಮರ್ೀಗಾಃ
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಅನಾಶ್ರತ್ಾಃ ಕಮಾಫಲಂ
ಕಾಯಾಂ ಕಮಾ ಕರ ್ೀತಿ ಯಾಃ |
ಸ್ ಸ್ನಾನಾಸಿೀ ಚ ರ್ೀಗೀ ಚ
ನ ನಿರಗನನಾ ಚಾಕರಯಾಃ ||1||
ಯಂ ಸ್ನಾನಾಸ್ಮಿತಿ ಪಾರಹುಾಃ
ರ್ೀಗಂ ತ್ಂ ವಿದ್ಧ ಪಾಣಡವ
ನ ಹಾಸ್ನನಾಸ್ುಸ್ಙ್ಕಲಪಾಃ
ರ್ೀಗೀ ಭವತಿ ಕಶಚನ ||2||
ಆರುರುಕ್ ್ೀಮುಾನ ೀರ್ೀಾಗಂ
ಕಮಾ ಕಾರಣಮುಚಾತ ೀ |
ರ್ೀಗಾರ್ಢಸ್ಾ ತ್ಸ ಾೈವ
ಶಮಾಃ ಕಾರಣಮುಚಾತ ೀ ||3||
ಯದಾ ಹಿ ನ ೀನಿದ ರಯಾರ್ ೀಾಷ್ು
ನ ಕಮಾಸ್ವನುಷ್ಜಜತ ೀ |
ಸ್ವಾಸ್ಙ್ಕಲಪಸ್ನಾನಾಸಿೀ
ರ್ೀಗಾರ್ಢಸ್ುದ ್ೀಚಾತ ೀ ||4||
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ಉದ್ಧರ ೀದಾತ್ಮನಾಽಽತಾಮನಂ
ನಾತಾಮನಮವಸಾದ್ಯೀತ್ |
ಆತ ಮೈವ ಹಾಾತ್ಮನ ್ೀ ಬನುಧಾಃ
ಆತ ಮೈವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಾಃ ||5||
ಬನುಧರಾತಾಮತ್ಮನಸ್ುಸ್ಾ
ಯೀನಾತ ಮೈವ್ಾತ್ಮನಾ ರ್ಜತ್ಾಃ |
ಅನಾತ್ಮನಸ್ುು ಶತ್ುರತ ವೀ
ವತ ೀಾತಾತ ಮೈವ ಶತ್ುರವತ್ ||6||
ರ್ಜತಾತ್ಮನಾಃ ಪರಶಾನುಸ್ಾ
ಪರಮಾತಾಮ ಸ್ಮಾಹಿತ್ಾಃ |
ಶ್ೀತ ್ೀಷ್ಾಸ್ುಖದ್ುಾಃಖ್ ೀಷ್ು
ತ್ರ್ಾ ಮಾನಾಪಮಾನರ್ೀಾಃ ||7||
ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನತ್ೃಪಾುತಾಮ
ಕ್ಟಸ ್ಾೀ ವಿರ್ಜತ ೀನಿದ ರಯಾಃ |
ಯುಕು ಇತ್ುಾಚಾತ ೀ ರ್ೀಗೀ
ಸ್ಮಲ್ ್ೀಷ್ಾಾಶಮಕಾಞ್ಚನಾಃ ||8||
ಸ್ುಹೃನಿಮತಾರಯುಾದಾಸಿೀನ –
ಮಧಾಸ್ಾದ ವೀಷ್ಾಬನುಧಷ್ು |
ಸಾಧುಷ್ವಪ ಚ ಪಾಪ ೀಷ್ು
ಸ್ಮಬುದ್ಧವಿಾಶ್ಷ್ಾತ ೀ ||9||
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ರ್ೀಗೀ ಯುಞ್ಜೀತ್ ಸ್ತ್ತ್ಮ್
ಆತಾಮನಂ ರಹಸಿ ಸಿಾತ್ಾಃ |
ಏಕಾಕೀ ಯತ್ಚ್ಚತಾುತಾಮ
ನಿರಾಶ್ೀರಪರಿಗರಹಾಃ ||10||
ಶುಚೌ ದ ೀಶ ೀ ಪರತಿಷ್ಾಿಪಾ
ಸಿಾರಮಾಸ್ನಮಾತ್ಮನಾಃ |
ನಾತ್ುಾಚ್ಚಾ ರತ್ಂ ನಾತಿನಿೀಚಂ
ಚ ೈಲ್ಾರ್ಜನಕುಶ ್ೀತ್ುರಮ್ ||11||
ತ್ತ ರೈಕಾಗರಂ ಮನಾಃ ಕೃತಾವ
ಯತ್ಚ್ಚತ ುೀನಿದ ರಯಕರಯಾಃ |
ಉಪವಿಶಾಾಸ್ನ ೀ ಯುಞಾಜಾತ್
ರ್ೀಗಮಾತ್ಮವಿಶುದ್ಧಯೀ ||12||
ಸ್ಮಂ ಕಾಯಶ್ರ ್ೀಗರೀವಂ
ಧ್ಾರಯನನಚಲಂ ಸಿಾರಾಃ |
ಸ್ಮಪ ರೀಕ್ಷಾ ನಾಸಿಕಾಗರಂ ಸ್ವಂ
ದ್ಶಶಾಚನವಲ್ ್ೀಕಯನ್ ||13||
ಪರಶಾನಾುತಾಮ ವಿಗತ್ ಭೀಾಃ
ಬರಹಮಚಾರಿವರತ ೀ ಸಿಾತ್ಾಃ |
ಮನಾಃ ಸ್ಂಯಮಾ ಮಚ್ಚಚತ್ುಾಃ
ಯುಕು ಆಸಿೀತ್ ಮತ್ಪರಾಃ ||14||
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ಯುಞ್ಜನ ನೀವಂ ಸ್ದಾಽಽತಾಮನಂ
ರ್ೀಗೀ ನಿಯತ್ಮಾನಸ್ಾಃ |
ಶಾನಿುಂ ನಿವ್ಾಾಣಪರಮಾಂ
ಮತ್ುಂಸಾಾಮಧಿಗಚಾತಿ ||15||
ನಾತ್ಾಶನತ್ಸ್ುು ರ್ೀಗ ್ೀಽಸಿು
ನ ಚ ೈಕಾನುಮನಶನತ್ಾಃ |
ನ ಚಾತಿ ಸ್ವಪನಶ್ೀಲಸ್ಾ
ಜ್ಾಗರತ ್ೀ ನ ೈವ ಚಾಜುಾನ ||16||
ಯುಕಾುಹಾರವಿಹಾರಸ್ಾ
ಯುಕುಚ ೀಷ್ಾಸ್ಾ ಕಮಾಸ್ು |
ಯುಕುಸ್ವಪಾನವಬ ್ೀಧಸ್ಾ
ರ್ೀಗ ್ೀ ಭವತಿ ದ್ುಾಃಖಹಾ ||17||
ಯದಾ ವಿನಿಯತ್ಂ ಚ್ಚತ್ುಮ್
ಆತ್ಮನ ಾೀವ್ಾವತಿಷ್ಿತ ೀ |
ನಿಸ್ುಪ ೃಹಾಃ ಸ್ವಾಕಾಮೀಭಾಾಃ
ಯುಕು ಇತ್ುಾಚಾತ ೀ ತ್ದಾ ||18||
ಯರ್ಾ ದ್ೀಪ ೂೀ ನಿವ್ಾತ್ಸ್ಾಾಃ
ನ ೀಙ್ಗತ ೀ ಸ ್ೀಪಮಾ ಸ್ಮೃತಾ |
ರ್ೀಗನ ್ೀ ಯತ್ಚ್ಚತ್ುಸ್ಾ
ಯುಞ್ಜತ ್ೀ ರ್ೀಗಮಾತ್ಮನಾಃ ||19||
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ಯತ ್ರೀಪರಮತ ೀ ಚ್ಚತ್ುಂ
ನಿರುದ್ಧಂ ರ್ೀಗಸ ೀವಯಾ |
ಯತ್ರ ಚ ೈವ್ಾತ್ಮನಾತಾಮನಂ
ಪಶಾನಾನತ್ಮನಿ ತ್ುಷ್ಾತಿ ||20||
ಸ್ುಖಮಾತ್ಾನಿುಕಂ ಯತ್ುತ್
ಬುದ್ಧಗಾರಹಾಮತಿೀನಿದ ರಯಮ್ |
ವ್ ೀತಿು ಯತ್ರ ನ ಚ ೈವ್ಾಯಂ
ಸಿಾತ್ಶಚಲತಿ ತ್ತ್ುವತ್ಾಃ ||21||
ಯಂ ಲಬಾಧವ ಚಾಪರಂ ಲ್ಾಭಂ
ಮನಾತ ೀ ನಾಧಿಕಂ ತ್ತ್ಾಃ |
ಯಸಿಮನ್ ಸಿಾತ ್ೀ ನ ದ್ುಾಃಖ್ ೀನ
ಗುರುಣಾಪ ವಿಚಾಲಾತ ೀ ||22||
ತ್ಂ ವಿದಾಾತ್ ದ್ುಾಃಖಸ್ಂರ್ೀಗ –
ವಿರ್ೀಗಂ ರ್ೀಗಸ್ಞ್ಜಾತ್ಮ್ |
ಸ್ ನಿಶಚಯೀನ ರ್ೀಕುವಾಾಃ
ರ್ೀಗ ್ೀಽನಿವಿಾಣಾಚ ೀತ್ಸಾ ||23||
ಸ್ಙ್ಕಲಪಪರಭವ್ಾನಾಕಮಾನ್
ತ್ಾಕಾುವ ಸ್ವ್ಾಾನಶ ೀಷ್ತ್ಾಃ |
ಮನಸ ೈವ್ ೀನಿದ ರಯಗಾರಮಂ
ವಿನಿಯಮಾ ಸ್ಮನುತ್ಾಃ ||24||
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ಶನ ೈಾಃ ಶನ ೈರುಪರಮೀತ್
ಬುದಾಧಾ ಧೃತಿಗೃಹಿೀತ್ಯಾ |
ಆತ್ಮಸ್ಂಸ್ಾಂ ಮನಾಃ ಕೃತಾವ
ನ ಕಞ್ಚದ್ಪ ಚ್ಚನುಯೀತ್ ||25||
ಯತ ್ೀ ಯತ ್ೀ ನಿಶಚರತಿ
ಮನಶಚಞ್ಚಲಮಸಿಾರಮ್ |
ತ್ತ್ಸ್ುತ ್ೀ ನಿಯಮಾೈತ್ತ್
ಆತ್ಮನ ಾೀವ ವಶಂ ನಯೀತ್ ||26||
ಪರಶಾನುಮನಸ್ಂ ಹ ಾೀನಂ
ರ್ೀಗನಂ ಸ್ುಖಮುತ್ುಮಮ್ |
ಉಪ ೈತಿ ಶಾನುರಜಸ್ಂ
ಬರಹಮಭ್ತ್ಮಕಲಮಷ್ಮ್ ||27||
ಯುಞ್ಜನ ನೀವಂ ಸ್ದಾಽಽತಾಮನಂ
ರ್ೀಗೀ ವಿಗತ್ಕಲಮಷ್ಾಃ |
ಸ್ುಖ್ ೀನ ಬರಹಮಸ್ಂಸ್ಪಶಾಮ್
ಅತ್ಾನುಂ ಸ್ುಖಮಶುನತ ೀ ||28||
ಸ್ವಾಭ್ತ್ಸ್ಾಮಾತಾಮನಂ
ಸ್ವಾಭ್ತಾನಿ ಚಾತ್ಮನಿ |
ಈಕ್ಷತ ೀ ರ್ೀಗಯುಕಾುತಾಮ
ಸ್ವಾತ್ರ ಸ್ಮದ್ಶಾನಾಃ ||29||
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ರ್ೀ ಮಾಂ ಪಶಾತಿ ಸ್ವಾತ್ರ
ಸ್ವಾಂ ಚ ಮಯಿ ಪಶಾತಿ |
ತ್ಸಾಾಹಂ ನ ಪರಣಶಾಾಮಿ
ಸ್ ಚ ಮೀ ನ ಪರಣಶಾತಿ ||30||
ಸ್ವಾಭ್ತ್ಸಿಾತ್ಂ ರ್ೀ ಮಾಂ
ಭಜತ ಾೀಕತ್ವಮಾಸಿಾತ್ಾಃ |
ಸ್ವಾರ್ಾ ವತ್ಾಮಾನ ್ೀಽಪ
ಸ್ ರ್ೀಗೀ ಮಯಿ ವತ್ಾತ ೀ ||31||
ಆತೌಮಪಮಾೀನ ಸ್ವಾತ್ರ
ಸ್ಮಂ ಪಶಾತಿ ರ್ೀಽಜುಾನ |
ಸ್ುಖಂ ವ್ಾ ಯದ್ ವ್ಾ ದ್ುಾಃಖಂ
ಸ್ ರ್ೀಗೀ ಪರಮೀ ಮತ್ಾಃ ||32||
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ರ್ೀಽಯಂ ರ್ೀಗಸ್ುವಯಾ ಪ ೂರೀಕುಾಃ
ಸಾಮಾೀನ ಮಧುಸ್್ದ್ನ|
ಏತ್ಸಾಾಹಂ ನ ಪಶಾಾಮಿ
ಚಞ್ಚಲತಾವತ್ಸಿಾತಿಂ ಸಿಾರಾಮ್ ||33||
ಚಞ್ಚಲಂ ಹಿ ಮನಾಃ ಕೃಷ್ಾ
ಪರಮಾಥಿ ಬಲವದ್ದೃಢಮ್ |
ತ್ಸಾಾಹಂ ನಿಗರಹಂ ಮನ ಾೀ
ವ್ಾರ್ೀರಿವ ಸ್ುದ್ುಷ್ಕರಮ್ ||34||
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ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಅಸ್ಂಶಯಂ ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ಮನ ್ೀ ದ್ುನಿಾಗರಹಂ ಚಲಮ್ |
ಅಭಾಾಸ ೀನ ತ್ು ಕೌನ ುೀಯ
ವ್ ೈರಾಗ ಾೀಣ ಚ ಗೃಹಾತ ೀ ||35||
ಅಸ್ಂಯತಾತ್ಮನಾ ರ್ೀಗಾಃ
ದ್ುಷ್ಾಪ ರಪ ಇತಿ ಮೀ ಮತಿಾಃ |
ವಶಾಾತ್ಮನಾ ತ್ು ಯತ್ತಾ
ಶಕ ್ಾೀಽವ್ಾಪುುಮುಪಾಯತ್ಾಃ ||36||
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಅಯತಿಾಃ ಶರದ್ಧರ್ೀಪ ೀತ್ಾಃ
ರ್ೀಗಾಚಚಲಿತ್ಮಾನಸ್ಾಃ |
ಅಪಾರಪಾ ರ್ೀಗಸ್ಂಸಿದ್ಧಂ
ಕಾಂ ಗತಿಂ ಕೃಷ್ಾ ಗಚಾತಿ ||37||
ಕಚ್ಚಚನ ್ನೀಭಯವಿಭರಷ್ಾಾಃ
ಛಿನಾನಭರಮಿವ ನಶಾತಿ |
ಅಪರತಿಷ್ ್ಿೀ ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ವಿಮ್ಢ ್ೀ ಬರಹಮಣಾಃ ಪಥಿ ||38||
ಏತ್ನ ಮೀ ಸ್ಂಶಯಂ ಕೃಷ್ಾ
ಛ ೀತ್ುುಮಹಾಸ್ಾಶ ೀಷ್ತ್ಾಃ |
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ತ್ವದ್ನಾಾಃ ಸ್ಂಶಯಸಾಾಸ್ಾ
ಛ ೀತಾು ನ ಹುಾಪಪದ್ಾತ ೀ ||39||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಪಾಥಾ ನ ೈವ್ ೀಹ ನಾಮುತ್ರ
ವಿನಾಶಸ್ುಸ್ಾ ವಿದ್ಾತ ೀ |
ನ ಹಿ ಕಲ್ಾಾಣಕೃತ್ಕಶ್ಚತ್
ದ್ುಗಾತಿಂ ತಾತ್ ಗಚಾತಿ ||40||
ಪಾರಪಾ ಪುಣಾಕೃತಾಂ ಲ್ ್ೀಕಾನ್
ಉರ್ಷತಾವ ಶಾಶವತಿೀಾಃ ಸ್ಮಾಾಃ |
ಶುಚ್ಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗ ೀಹ ೀ
ರ್ೀಗಭರಷ್ ್ಾೀಽಭಜ್ಾಯತ ೀ ||41||
ಅಥವ್ಾ ರ್ೀಗನಾಮೀವ
ಕುಲ್ ೀ ಭವತಿ ಧಿೀಮತಾಮ್ |
ಏತ್ದ್ಧ ದ್ುಲಾಭತ್ರಂ
ಲ್ ್ೀಕ ೀ ಜನಮ ಯದ್ೀದ್ೃಶಮ್ ||42||
ತ್ತ್ರ ತ್ಂ ಬುದ್ಧಸ್ಂರ್ೀಗಂ
ಲಭತ ೀ ಪೌವಾದ ೀಹಿಕಮ್ |
ಯತ್ತ ೀ ಚ ತ್ತ ್ೀ ಭ್ಯಾಃ
ಸ್ಂಸಿದೌಧ ಕುರುನನದನ ||43||
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ಪೂವ್ಾಾಭಾಾಸ ೀನ ತ ೀನ ೈವ
ಹಿರಯತ ೀ ಹಾವಶ ್ೀಽಪ ಸ್ಾಃ |
ರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ುರಪ ರ್ೀಗಸ್ಾ
ಶಬದಬರಹಾಮತಿವತ್ಾತ ೀ ||44||
ಪರಯತಾನದ್ಾತ್ಮಾನಸ್ುು
ರ್ೀಗೀ ಸ್ಂಶುದ್ಧಕಲಿಬಷ್ಾಃ |
ಅನ ೀಕಜನಮಸ್ಂಸಿದ್ಧಾಃ
ತ್ತ ್ೀ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ ||45||
ತ್ಪಸಿವಭ ್ಾೀಽಧಿಕ ್ೀ ರ್ೀಗೀ
ಜ್ಞಾನಿಭ ್ಾೀಽಪ ಮತ ್ೀಽಧಿಕಾಃ |
ಕಮಿಾಭಾಶಾಚಧಿಕ ್ೀ ರ್ೀಗೀ
ತ್ಸಾಮದ ್ಾೀಗೀ ಭವ್ಾಜುಾನ ||46||
ರ್ೀಗನಾಮಪ ಸ್ವ್ ೀಾಷ್ಾಂ
ಮದ್ಗತ ೀನಾನುರಾತ್ಮನಾ |
ಶರದಾಧವ್ಾನಭಜತ ೀ ರ್ೀ ಮಾಂ
ಸ್ ಮೀ ಯುಕುತ್ಮೀ ಮತ್ಾಃ ||47||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ ಆತ್ಮಸ್ಂಯಮರ್ೀಗ ್ೀ
ನಾಮ ಷ್ಷ್ ್ಿೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ಸ್ಪುಮೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನರ್ೀಗಾಃ
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಮಯಾಾಸ್ಕುಮನಾಾಃ ಪಾಥಾ
ರ್ೀಗಂ ಯುಞ್ಜನಮದಾಶರಯಾಃ
ಅಸ್ಂಶಯಂ ಸ್ಮಗರಂ ಮಾಂ
ಯರ್ಾ ಜ್ಞಾಸ್ಾಸಿ ತ್ಚಾೃಣು ||1||
ಜ್ಞಾನಂ ತ ೀಽಹಂ ಸ್ವಿಜ್ಞಾನಮ್
ಇದ್ಂ ವಕ್ಾಾಮಾಶ ೀಷ್ತ್ಾಃ |
ಯಜ್ಾಜಾತಾವ ನ ೀಹ ಭ್ರ್ೀಽನಾತ್
ಜ್ಞಾತ್ವಾಮವಶ್ಷ್ಾತ ೀ ||2||
ಮನುಷ್ಾಾಣಾಂ ಸ್ಹಸ ರೀಷ್ು
ಕಶ್ಚದ್ಾತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಯೀ |
ಯತ್ತಾಮಪ ಸಿದಾಧನಾಂ
ಕಶ್ಚನಾಮಂ ವ್ ೀತಿು ತ್ತ್ುವತ್ಾಃ ||3||
ಭ್ಮಿರಾಪ ೂೀಽನಲ್ ್ೀ ವ್ಾಯುಾಃ
ಖಂ ಮನ ್ೀ ಬುದ್ಧರ ೀವ ಚ |
ಅಹಙ್ಾಕರ ಇತಿೀಯಂ ಮೀ
ಭನಾನ ಪರಕೃತಿರಷ್ಾಧ್ಾ ||4||
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ಅಪರ ೀಯಮಿತ್ಸ್ುವನಾಾಂ
ಪರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧ ಮೀ ಪರಾಮ್ |
ರ್ಜೀವಭ್ತಾಂ ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ಯಯೀದ್ಂ ಧ್ಾಯಾತ ೀ ಜಗತ್ ||5||
ಏತ್ದ ್ಾೀನಿೀನಿ ಭ್ತಾನಿ
ಸ್ವ್ಾಾಣೀತ್ುಾಪಧ್ಾರಯ |
ಅಹಂ ಕೃತ್ುನಸ್ಾ ಜಗತ್ಾಃ
ಪರಭವಾಃ ಪರಲಯಸ್ುರ್ಾ ||6||
ಮತ್ುಾಃ ಪರತ್ರಂ ನಾನಾತ್
ಕಞ್ಚದ್ಸಿು ಧನಞ್ಜಯ |
ಮಯಿ ಸ್ವಾಮಿದ್ಂ ಪ ೂರೀತ್ಂ
ಸ್್ತ ರೀ ಮಣಗಣಾ ಇವ ||7||
ರಸ ್ೀಽಹಮಪುು ಕೌನ ುೀಯ
ಪರಭಾಽಸಿಮ ಶಶ್ಸ್್ಯಾರ್ೀಾಃ |
ಪರಣವಾಃ ಸ್ವಾವ್ ೀದ ೀಷ್ು
ಶಬದಾಃ ಖ್ ೀ ಪೌರುಷ್ಂ ನೃಷ್ು ||8||
ಪುಣ ್ಾೀ ಗನಧಾಃ ಪೃಥಿವ್ಾಾಂ ಚ
ತ ೀಜಶಾಚಸಿಮ ವಿಭಾವಸೌ |
ರ್ಜೀವನಂ ಸ್ವಾಭ್ತ ೀಷ್ು
ತ್ಪಶಾಚಸಿಮ ತ್ಪಸಿವಷ್ು ||9||
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ಬೀಜಂ ಮಾಂ ಸ್ವಾಭ್ತಾನಾಂ
ವಿದ್ಧ ಪಾಥಾ ಸ್ನಾತ್ನಮ್ |
ಬುದ್ಧಬುಾದ್ಧಮತಾಮಸಿಮ
ತ ೀಜಸ ುೀಜಸಿವನಾಮಹಮ್ ||10||
ಬಲಂ ಬಲವತಾಂ ಚಾಹಂ
ಕಾಮರಾಗವಿವರ್ಜಾತ್ಮ್ |
ಧಮಾಾವಿರುದ ್ಧೀ ಭ್ತ ೀಷ್ು
ಕಾಮೀಽಸಿಮ ಭರತ್ಷ್ಾಭ ||11||
ಯೀ ಚ ೈವ ಸಾತಿುವಕಾ ಭಾವ್ಾಾಃ
ರಾಜಸಾಸಾುಮಸಾಶಚ ಯೀ |
ಮತ್ು ಏವ್ ೀತಿ ತಾನಿವದ್ಧ
ನ ತ್ವಹಂ ತ ೀಷ್ು ತ ೀ ಮಯಿ ||12||
ತಿರಭಗುಾಣಮಯೈಭಾಾವ್ ೈಾಃ
ಏಭಾಃ ಸ್ವಾಮಿದ್ಂ ಜಗತ್ |
ಮೀಹಿತ್ಂ ನಾಭಜ್ಾನಾತಿ
ಮಾಮೀಭಾಾಃ ಪರಮವಾಯಮ್ ||13||
ದ ೈವಿೀ ಹ ಾೀಷ್ಾ ಗುಣಮಯಿೀ
ಮಮ ಮಾಯಾ ದ್ುರತ್ಾಯಾ |
ಮಾಮೀವ ಯೀ ಪರಪದ್ಾನ ುೀ
ಮಾಯಾಮೀತಾಂ ತ್ರನಿು ತ ೀ ||14||
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ನ ಮಾಂ ದ್ುಷ್ಕೃತಿನ ್ೀ ಮ್ಢಾಾಃ
ಪರಪದ್ಾನ ುೀ ನರಾಧಮಾಾಃ |
ಮಾಯಯಾಽಪಹೃತ್ಜ್ಞಾನಾಾಃ
ಆಸ್ುರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರತಾಾಃ ||15||
ಚತ್ುವಿಾಧ್ಾ ಭಜನ ುೀ ಮಾಂ
ಜನಾಾಃ ಸ್ುಕೃತಿನ ್ೀಽಜುಾನ |
ಆತ ್ೀಾ ರ್ಜಜ್ಞಾಸ್ುರರ್ಾಾಥಿೀಾ
ಜ್ಞಾನಿೀ ಚ ಭರತ್ಷ್ಾಭ ||16||
ತ ೀಷ್ಾಂ ಜ್ಞಾನಿೀ ನಿತ್ಾಯುಕುಾಃ
ಏಕ ಭಕುವಿಾಶ್ಷ್ಾತ ೀ |
ಪರರ್ೀ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನ ್ೀಽತ್ಾಥಾಮ್
ಅಹಂ ಸ್ ಚ ಮಮ ಪರಯಾಃ ||17||
ಉದಾರಾಾಃ ಸ್ವಾ ಏವ್ ೈತ ೀ
ಜ್ಞಾನಿೀ ತಾವತ ಮೈವ ಮೀ ಮತ್ಮ್ |
ಆಸಿಾತ್ಾಃ ಸ್ ಹಿ ಯುಕಾುತಾಮ
ಮಾಮೀವ್ಾನುತ್ುಮಾಂ ಗತಿಮ್ ||18||
ಬಹ್ನಾಂ ಜನಮನಾಮನ ುೀ
ಜ್ಞಾನವ್ಾನಾಮಂ ಪರಪದ್ಾತ ೀ |
ವ್ಾಸ್ುದ ೀವಾಃ ಸ್ವಾಮಿತಿ
ಸ್ ಮಹಾತಾಮ ಸ್ುದ್ುಲಾಭಾಃ ||19||
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ಕಾಮೈಸ ುೈ ಸ ುೈಹೃಾತ್ಜ್ಞಾನಾಾಃ
ಪರಪದ್ಾನ ುೀಽನಾದ ೀವತಾಾಃ |
ತ್ಂ ತ್ಂ ನಿಯಮಮಾಸಾಾಯ
ಪರಕೃತಾಾ ನಿಯತಾಾಃ ಸ್ವಯಾ ||20||
ರ್ೀ ರ್ೀ ಯಾಂ ಯಾಂ ತ್ನುಂ ಭಕುಾಃ
ಶರದ್ಧಯಾಚ್ಚಾತ್ುಮಿಚಾತಿ
ತ್ಸ್ಾ ತ್ಸಾಾಚಲ್ಾಂ ಶರದಾಧಂ
ತಾಮೀವ ವಿದ್ಧ್ಾಮಾಹಮ್ ||21||
ಸ್ ತ್ಯಾ ಶರದ್ಧಯಾ ಯುಕುಾಃ
ತ್ಸಾಾರಾಧನಮಿೀಹತ ೀ |
ಲಭತ ೀ ಚ ತ್ತ್ಾಃ ಕಾಮಾನ್
ಮಯೈವ ವಿಹಿತಾನಿಿ ತಾನ್ ||22||
ಅನುವತ್ುು ಫಲಂ ತ ೀಷ್ಾಂ
ತ್ದ್ಭವತ್ಾಲಪಮೀಧಸಾಮ್ |
ದ ೀವ್ಾನ ದೀವಯಜ್ ್ೀ ಯಾನಿು
ಮದ್ಭಕಾು ಯಾನಿು ಮಾಮಪ ||23||
ಅವಾಕುಂ ವಾಕುಮಾಪನನಂ
ಮನಾನ ುೀ ಮಾಮಬುದ್ಧಯಾಃ |
ಪರಂ ಭಾವಮಜ್ಾನನುಾಃ
ಮಮಾವಾಯಮನುತ್ುಮಮ್ ||24||
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ನಾಹಂ ಪರಕಾಶಾಃ ಸ್ವಾಸ್ಾ
ರ್ೀಗಮಾಯಾಸ್ಮಾವೃತ್ಾಃ |
ಮ್ಢ ್ೀಽಯಂ ನಾಭಜ್ಾನಾತಿ
ಲ್ ್ೀಕ ್ೀ ಮಾಮಜಮವಾಯಮ್||25||
ವ್ ೀದಾಹಂ ಸ್ಮತಿೀತಾನಿ
ವತ್ಾಮಾನಾನಿ ಚಾಜುಾನ |
ಭವಿಷ್ಾಾಣ ಚ ಭ್ತಾನಿ
ಮಾಂ ತ್ು ವ್ ೀದ್ ನ ಕಶಚನ ||26||
ಇಚಾಾದ ವೀಷ್ಸ್ಮುತ ಾೀನ
ದ್ವನದವಮೀಹ ೀನ ಭಾರತ್ |
ಸ್ವಾಭ್ತಾನಿ ಸ್ಮಮೀಹಂ
ಸ್ಗ ೀಾ ಯಾನಿು ಪರನುಪ ||27||
ಯೀಷ್ಾಂ ತ್ವನುಗತ್ಂ ಪಾಪಂ
ಜನಾನಾಂ ಪುಣಾಕಮಾಣಾಮ್ |
ತ ೀ ದ್ವನದವಮೀಹನಿಮುಾಕಾುಾಃ
ಭಜನ ುೀ ಮಾಂ ದ್ೃಢವರತಾಾಃ ||28||
ಜರಾಮರಣಮೀಕ್ಾಯ
ಮಾಮಾಶ್ರತ್ಾ ಯತ್ನಿು ಯೀ |
ತ ೀ ಬರಹಮ ತ್ದ್ವದ್ುಾಃ ಕೃತ್ುನಮ್
ಅಧ್ಾಾತ್ಮಂ ಕಮಾ ಚಾಖಲಮ್||29||
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ಸಾಧಿಭ್ತಾಧಿದ ೈವಂ ಮಾಂ
ಸಾಧಿಯಜ್ಞಂ ಚ ಯೀ ವಿದ್ುಾಃ |
ಪರಯಾಣಕಾಲ್ ೀಽಪ ಚ ಮಾಂ
ತ ೀ ವಿದ್ುಯುಾಕುಚ ೀತ್ಸ್ಾಃ ||30||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನರ್ೀಗ ್ೀ
ನಾಮ ಸ್ಪುಮೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ಅಷ್ಾಮೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಅಕ್ಷರಪರಬರಹಮರ್ೀಗಾಃ
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಕಂ ತ್ದ್ಬ ರಹಮ ಕಮಧ್ಾಾತ್ಮಂ
ಕಂ ಕಮಾ ಪುರುಷ್ ್ೀತ್ುಮ |
ಅಧಿಭ್ತ್ಂ ಚ ಕಂ ಪ ೂರೀಕುಮ್
ಅಧಿದ ೈವಂ ಕಮುಚಾತ ೀ ||1||
ಅಧಿಯಜ್ಞಾಃ ಕಥಂ ಕ ್ೀಽತ್ರ
ದ ೀಹ ೀಽಸಿಮನಮಧುಸ್್ದ್ನ |
ಪರಯಾಣಕಾಲ್ ೀ ಚ ಕಥಂ
ಜ್ಞ ೀರ್ೀಽಸಿ ನಿಯತಾತ್ಮಭಾಃ ||2||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಅಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ ಪರಮಂ
ಸ್ವಭಾವ್ ೂೀಽಧ್ಾಾತ್ಮಮುಚಾತ ೀ |
ಭ್ತ್ಭಾವ್ ೂೀದ್ಭವಕರಾಃ
ವಿಸ್ಗಾಾಃ ಕಮಾಸ್ಞ್ಜಾತ್ಾಃ ||3||
ಅಧಿಭ್ತ್ಂ ಕ್ಷರ ್ೀ ಭಾವಾಃ
ಪುರುಷ್ಶಾಚಧಿದ ೈವತ್ಮ್ |
ಅಧಿಯಜ್ಞ ್ೀಽಹಮೀವ್ಾತ್ರ
ದ ೀಹ ೀ ದ ೀಹಭೃತಾಂ ವರ ||4||
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ಅನುಕಾಲ್ ೀ ಚ ಮಾಮೀವ
ಸ್ಮರನುಮಕಾುವ ಕಲ್ ೀವರಮ್ |
ಯಾಃ ಪರಯಾತಿ ಸ್ ಮದಾಭವಂ
ಯಾತಿ ನಾಸ್ುಾತ್ರ ಸ್ಂಶಯಾಃ ||5||
ಯಂ ಯಂ ವ್ಾಪ ಸ್ಮರನಾಭವಂ
ತ್ಾಜತ್ಾನ ುೀ ಕಲ್ ೀವರಮ್ |
ತ್ಂ ತ್ಮೀವ್ ೈತಿ ಕೌನ ುೀಯ
ಸ್ದಾ ತ್ದಾಭವಭಾವಿತ್ಾಃ ||6||
ತ್ಸಾಮತ್ುವ್ ೀಾಷ್ು ಕಾಲ್ ೀಷ್ು
ಮಾಮನುಸ್ಮರ ಯುಧಾ ಚ |
ಮಯಾಪಾತ್ಮನ ್ೀಬುದ್ಧಾಃ
ಮಾಮೀವ್ ೈಷ್ಾಸ್ಾಸ್ಂಶಯಮ್ ||7||
ಅಭಾಾಸ್ರ್ೀಗಯುಕ ುೀನ
ಚ ೀತ್ಸಾ ನಾನಾಗಾಮಿನಾ |
ಪರಮಂ ಪುರುಷ್ಂ ದ್ವಾಂ
ಯಾತಿ ಪಾರ್ಾಾನುಚ್ಚನುಯನ್ ||8||
ಕವಿಂ ಪುರಾಣಮನುಶಾಸಿತಾರಮ್
ಅಣ ್ೀರಣೀಯಾಂಸ್ಮನುಸ್ಮರ ೀದ್ಾಾಃ |
ಸ್ವಾಸ್ಾ ಧ್ಾತಾರಮಚ್ಚನುಾರ್ಪಂ
ಆದ್ತ್ಾವಣಾಂ ತ್ಮಸ್ಾಃ ಪರಸಾುತ್ ||9||
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ಪರಯಾಣಕಾಲ್ ೀ ಮನಸಾಽಚಲ್ ೀನ
ಭಕಾುಾ ಯುಕ ್ುೀ ರ್ೀಗಬಲ್ ೀನ ಚ ೈವ |
ಭುರವ್ ೂೀಮಾಧ್ ಾೀ ಪಾರಣಮಾವ್ ೀಶಾ ಸ್ಮಾಕ್
ಸ್ ತ್ಂ ಪರಂ ಪುರುಷ್ಮುಪ ೈತಿ ದ್ವಾಮ್ ||10||
ಯದ್ಕ್ಷರಂ ವ್ ೀದ್ವಿದ ್ೀ ವದ್ನಿು
ವಿಶನಿು ಯದ್ಾತ್ರ್ೀ ವಿೀತ್ರಾಗಾಾಃ |
ಯದ್ಚಾನ ್ುೀ ಬರಹಮಚಯಾಂ ಚರನಿು
ತ್ತ ುೀ ಪದ್ಂ ಸ್ಙ್ಗ ರಹ ೀಣ ಪರವಕ್ ಾೀ ||11||
ಸ್ವಾದಾವರಾಣ ಸ್ಂಯಮಾ
ಮನ ್ೀ ಹೃದ್ ನಿರುಧಾ ಚ |
ಮ್ಧ್ಾನಾಾಧ್ಾಯಾತ್ಮನಾಃ ಪಾರಣಮ್
ಆಸಿಾತ ್ೀ ರ್ೀಗಧ್ಾರಣಾಮ್||12||
ಓಮಿತ ಾೀಕಾಕ್ಷರಂ ಬರಹಮ
ವ್ಾಾಹರನಾಮಮನುಸ್ಮರನ್ |
ಯಾಃ ಪರಯಾತಿ ತ್ಾಜನ ದೀಹಂ
ಸ್ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ ||13||
ಅನನಾಚ ೀತಾಾಃ ಸ್ತ್ತ್ಂ
ರ್ೀ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಾಶಾಃ |
ತ್ಸಾಾಹಂ ಸ್ುಲಭಾಃ ಪಾಥಾ
ನಿತ್ಾಯುಕುಸ್ಾ ರ್ೀಗನಾಃ ||14||
72

8. ಅಕ್ಷರಬರಹಮರ್ೀಗಾಃ

ಮಾಮುಪ ೀತ್ಾ ಪುನಜಾನಮ
ದ್ುಾಃಖ್ಾಲಯಮಶಾಶವತ್ಮ್ |
ನಾಪುನವನಿು ಮಹಾತಾಮನಾಃ
ಸ್ಂಸಿದ್ಧಂ ಪರಮಾಂ ಗತಾಾಃ ||15||
ಆಬರಹಮಭುವನಾಲ್ ್ಲೀಕಾಾಃ
ಪುನರಾವತಿಾನ ್ೀಽಜುಾನ |
ಮಾಮುಪ ೀತ್ಾ ತ್ು ಕೌನ ುೀಯ
ಪುನಜಾನಮ ನ ವಿದ್ಾತ ೀ ||16||
ಸ್ಹಸ್ರಯುಗಪಯಾನುಮ್
ಅಹಯಾದ್ಬ ರಹಮಣ ್ೀ ವಿದ್ುಾಃ |
ರಾತಿರಂ ಯುಗಸ್ಹಸಾರನಾುಂ
ತ ೀಽಹ ್ೀರಾತ್ರವಿದ ್ೀ ಜನಾಾಃ ||17||
ಅವಾಕಾುದ್ವಾಕುಯಾಃ ಸ್ವ್ಾಾಾಃ
ಪರಭವನುಾಹರಾಗಮೀ |
ರಾತಾರಾಗಮೀ ಪರಲಿೀಯನ ುೀ
ತ್ತ ರೈವ್ಾವಾಕುಸ್ಞ್ಜಾಕ ೀ ||18||
ಭ್ತ್ಗಾರಮಾಃ ಸ್ ಏವ್ಾಯಂ
ಭ್ತಾವ ಭ್ತಾವ ಪರಲಿೀಯತ ೀ |
ರಾತಾರಾಗಮೀಽವಶಾಃ ಪಾಥಾ
ಪರಭವತ್ಾಹರಾಗಮೀ ||19||
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ಪರಸ್ುಸಾಮತ್ುು ಭಾವ್ ೂೀಽನಾಾಃ
ಅವಾಕ ್ುೀಽವಾಕಾುತ್ುನಾತ್ನಾಃ |
ಯಾಃ ಸ್ ಸ್ವ್ ೀಾಷ್ು ಭ್ತ ೀಷ್ು
ನಶಾತ್ುು ನ ವಿನಶಾತಿ ||20||
ಅವಾಕ ್ುೀಽಕ್ಷರ ಇತ್ುಾಕುಾಃ
ತ್ಮಾಹುಾಃ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ |
ಯಂ ಪಾರಪಾ ನ ನಿವತ್ಾನ ುೀ
ತ್ದಾಧಮ ಪರಮಂ ಮಮ ||21||
ಪುರುಷ್ಾಃ ಸ್ ಪರಾಃ ಪಾಥಾ
ಭಕಾುಾ ಲಭಾಸ್ುವನನಾಯಾ |
ಯಸಾಾನುಾಃ ಸಾಾನಿ ಭ್ತಾನಿ
ಯೀನ ಸ್ವಾಮಿದ್ಂ ತ್ತ್ಮ್ ||22||
ಯತ್ರ ಕಾಲ್ ೀ ತ್ವನಾವೃತಿುಮ್
ಆವೃತಿುಂ ಚ ೈವ ರ್ೀಗನಾಃ |
ಪರಯಾತಾ ಯಾನಿು ತ್ಂ ಕಾಲಂ
ವಕ್ಾಾಮಿ ಭರತ್ಷ್ಾಭ ||23||
ಅಗನಜ್ ್ಾೀಾತಿರಹಾಃ ಶುಕಲಾಃ
ಷ್ಣಾಮಸಾ ಉತ್ುರಾಯಣಮ್ |
ತ್ತ್ರ ಪರಯಾತಾ ಗಚಾನಿು
ಬರಹಮ ಬರಹಮವಿದ ್ೀ ಜನಾಾಃ ||24||
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ಧ್ಮೀ ರಾತಿರಸ್ುರ್ಾ ಕೃಷ್ಾಾಃ
ಷ್ಣಾಮಸಾ ದ್ಕ್ಷ್ಣಾಯನಮ್ |
ತ್ತ್ರ ಚಾನದ ರಮಸ್ಂ ಜ್ ್ಾೀತಿಾಃ
ರ್ೀಗೀ ಪಾರಪಾ ನಿವತ್ಾತ ೀ ||25||
ಶುಕಲಕೃಷ್ ಾೀ ಗತಿೀ ಹ ಾೀತ ೀ
ಜಗತ್ಾಃ ಶಾಶವತ ೀ ಮತ ೀ |
ಏಕಯಾ ಯಾತ್ಾನಾವೃತಿುಮ್
ಅನಾಯಾಽಽವತ್ಾತ ೀ ಪುನಾಃ ||26||
ನ ೈತ ೀ ಸ್ೃತಿೀ ಪಾಥಾ ಜ್ಾನನ್
ರ್ೀಗೀ ಮುಹಾತಿ ಕಶಚನ |
ತ್ಸಾಮತ್ುವ್ ೀಾಷ್ು ಕಾಲ್ ೀಷ್ು
ರ್ೀಗಯುಕ ್ುೀ ಭವ್ಾಜುಾನ ||27||
ವ್ ೀದ ೀಷ್ು ಯಜ್ಞ ೀಷ್ು ತ್ಪಸ್ುು ಚ ೈವ
ದಾನ ೀಷ್ು ಯತ್ುಪಣಾಫಲಂ ಪರದ್ಷ್ಾಮ್ |
ಅತ ಾೀತಿ ತ್ತ್ುವಾಮಿದ್ಂ ವಿದ್ತಾವ
ರ್ೀಗೀ ಪರಂ ಸಾಾನಮುಪ ೈತಿ ಚಾದ್ಾಮ್ ||28||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ ಅಕ್ಷರಪರಬರಹಮರ್ೀಗ ್ೀ
ನಾಮ ಅಷ್ಾಮೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ನವಮೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ರಾಜವಿದಾಾರಾಜಗುಹಾರ್ೀಗಾಃ
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಇದ್ಂ ತ್ು ತ ೀ ಗುಹಾತ್ಮಂ
ಪರವಕ್ಾಾಮಾನಸ್್ಯವ್ ೀ |
ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಹಿತ್ಂ
ಯಜ್ಾಜಾತಾವ ಮೀಕ್ಷಾಸ ೀಽಶುಭಾತ್||1||
ರಾಜವಿದಾಾ ರಾಜಗುಹಾಂ
ಪವಿತ್ರಮಿದ್ಮುತ್ುಮಮ್ |
ಪರತ್ಾಕ್ಾವಗಮಂ ಧಮಾಾಂ
ಸ್ುಸ್ುಖಂ ಕತ್ುಾಮವಾಯಮ್ ||2||
ಅಶರದ್ದಧ್ಾನಾಾಃ ಪುರುಷ್ಾಾಃ
ಧಮಾಸಾಾಸ್ಾ ಪರನುಪ |
ಅಪಾರಪಾ ಮಾಂ ನಿವತ್ಾನ ುೀ
ಮೃತ್ುಾಸ್ಂಸಾರವತ್ಮಾನಿ ||3||
ಮಯಾ ತ್ತ್ಮಿದ್ಂ ಸ್ವಾಂ
ಜಗದ್ವಾಕುಮ್ತಿಾನಾ |
ಮತಾುಾನಿ ಸ್ವಾಭ್ತಾನಿ
ನ ಚಾಹಂ ತ ೀಷ್ವವಸಿಾತ್ಾಃ ||4||
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ನ ಚ ಮತಾುಾನಿ ಭ್ತಾನಿ
ಪಶಾ ಮೀ ರ್ೀಗಮೈಶವರಮ್ |
ಭ್ತ್ಭೃನನ ಚ ಭ್ತ್ಸ್ಾಾಃ
ಮಮಾತಾಮ ಭ್ತ್ಭಾವನಾಃ ||5||
ಯರ್ಾಽಽಕಾಶಸಿಾತ ್ೀ ನಿತ್ಾಂ
ವ್ಾಯುಾಃ ಸ್ವಾತ್ರಗ ್ೀ ಮಹಾನ್ |
ತ್ರ್ಾ ಸ್ವ್ಾಾಣ ಭ್ತಾನಿ
ಮತಾುಾನಿೀತ್ುಾಪಧ್ಾರಯ ||6||
ಸ್ವಾಭ್ತಾನಿ ಕೌನ ುೀಯ
ಪರಕೃತಿಂ ಯಾನಿು ಮಾಮಿಕಾಮ್ |
ಕಲಪಕ್ಷಯೀ ಪುನಸಾುನಿ
ಕಲ್ಾಪದೌ ವಿಸ್ೃಜ್ಾಮಾಹಮ್ ||7||
ಪರಕೃತಿಂ ಸಾವಮವಷ್ಾಭಾ
ವಿಸ್ೃಜ್ಾಮಿ ಪುನಾಃ ಪುನಾಃ |
ಭ್ತ್ಗಾರಮಮಿಮಂ ಕೃತ್ುನಮ್
ಅವಶಂ ಪರಕೃತ ೀವಾಶಾತ್ ||8||
ನ ಚ ಮಾಂ ತಾನಿ ಕಮಾಾಣ
ನಿಬಧನನಿು ಧನಞ್ಜಯ |
ಉದಾಸಿೀನವದಾಸಿೀನಮ್
ಅಸ್ಕುಂ ತ ೀಷ್ು ಕಮಾಸ್ು ||9||
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ಮಯಾಧಾಕ್ ೀಣ ಪರಕೃತಿಾಃ
ಸ್್ಯತ ೀ ಸ್ಚರಾಚರಮ್ |
ಹ ೀತ್ುನಾಽನ ೀನ ಕೌನ ುೀಯ
ಜಗದ್ವಪರಿವತ್ಾತ ೀ ||10||
ಅವಜ್ಾನನಿು ಮಾಂ ಮ್ಢಾಾಃ
ಮಾನುರ್ಷೀಂ ತ್ನುಮಾಶ್ರತ್ಮ್ |
ಪರಂ ಭಾವಮಜ್ಾನನುಾಃ
ಮಮ ಭ್ತ್ಮಹ ೀಶವರಮ್ ||11||
ಮೀಘ್ಾಶಾ ಮೀಘಕಮಾಾಣಾಃ
ಮೀಘಜ್ಞಾನಾ ವಿಚ ೀತ್ಸ್ಾಃ |
ರಾಕ್ಷಸಿೀಮಾಸ್ುರಿೀಂ ಚ ೈವ
ಪರಕೃತಿಂ ಮೀಹಿನಿೀಂ ಶ್ರತಾಾಃ ||12||
ಮಹಾತಾಮನಸ್ುು ಮಾಂ ಪಾಥಾ
ದ ೈವಿೀಂ ಪರಕೃತಿಮಾಶ್ರತಾಾಃ |
ಭಜನುಾನನಾಮನಸ್ಾಃ
ಜ್ಞಾತಾವ ಭ್ತಾದ್ಮವಾಯಮ್ ||13||
ಸ್ತ್ತ್ಂ ಕೀತ್ಾಯನ ್ುೀ ಮಾಂ
ಯತ್ನುಶಚ ದ್ೃಢವರತಾಾಃ |
ನಮಸ್ಾನುಶಚ ಮಾಂ ಭಕಾುಾ
ನಿತ್ಾಯುಕಾು ಉಪಾಸ್ತ ೀ ||14||
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ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ೀನ ಚಾಪಾನ ಾೀ
ಯಜನ ್ುೀ ಮಾಮುಪಾಸ್ತ ೀ |
ಏಕತ ವೀನ ಪೃಥಕ ುವೀನ
ಬಹುಧ್ಾ ವಿಶವತ ್ೀಮುಖಮ್ ||15||
ಅಹಂ ಕರತ್ುರಹಂ ಯಜ್ಞಾಃ
ಸ್ವಧ್ಾಹಮಹಮೌಷ್ಧಮ್ |
ಮನ ್ು ರೀಽಹಮಹಮೀವ್ಾಜಾಮ್
ಅಹಮಗನರಹಂ ಹುತ್ಮ್ ||16||
ಪತಾಽಹಮಸ್ಾ ಜಗತ್ಾಃ
ಮಾತಾ ಧ್ಾತಾ ಪತಾಮಹಾಃ |
ವ್ ೀದ್ಾಂ ಪವಿತ್ರಮೀಙ್ಾಕರಾಃ
ಋಕಾುಮ ಯಜುರ ೀವ ಚ ||17||
ಗತಿಭಾತಾಾ ಪರಭುಾಃ ಸಾಕ್ಷ್ೀ
ನಿವ್ಾಸ್ಾಃ ಶರಣಂ ಸ್ುಹೃತ್ |
ಪರಭವಾಃ ಪರಲಯಾಃ ಸಾಾನಂ
ನಿಧ್ಾನಂ ಬೀಜಮವಾಯಮ್ ||18||
ತ್ಪಾಮಾಹಮಹಂ ವಷ್ಾಂ
ನಿಗೃಹಾಾಮುಾತ್ುೃಜ್ಾಮಿ ಚ |
ಅಮೃತ್ಂ ಚ ೈವ ಮೃತ್ುಾಶಚ
ಸ್ದ್ಸ್ಚಾಚಹಮಜುಾನ ||19||
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ತ ರೈವಿದಾಾ ಮಾಂ ಸ ್ೀಮಪಾಾಃ ಪೂತ್ಪಾಪಾಾಃ
ಯಜ್ಞ ೈರಿಷ್ಾಾವ ಸ್ವಗಾತಿಂ ಪಾರಥಾಯನ ುೀ |
ತ ೀ ಪುಣಾಮಾಸಾದ್ಾ ಸ್ುರ ೀನದ ರಲ್ ್ೀಕಮ್
ಅಶನನಿು ದ್ವ್ಾಾನಿದವಿ ದ ೀವಭ ್ೀಗಾನ್ ||20||
ತ ೀ ತ್ಂ ಭುಕಾುವ ಸ್ವಗಾಲ್ ್ೀಕಂ ವಿಶಾಲಂ
ಕ್ಷ್ೀಣ ೀ ಪುಣ ಾೀ ಮತ್ಾಾಲ್ ್ೀಕಂ ವಿಶನಿು |
ಏವಂ ತ್ರಯಿೀಧಮಾಮನುಪರಪನಾನಾಃ
ಗತಾಗತ್ಂ ಕಾಮಕಾಮಾ ಲಭನ ುೀ ||21||
ಅನನಾಾಶ್ಚನುಯನ ್ುೀ ಮಾಂ
ಯೀ ಜನಾಾಃ ಪಯುಾಪಾಸ್ತ ೀ |
ತ ೀಷ್ಾಂ ನಿತಾಾಭಯುಕಾುನಾಂ
ರ್ೀಗಕ್ ೀಮಂ ವಹಾಮಾಹಮ್ ||22||
ಯೀಽಪಾನಾದ ೀವತಾ ಭಕಾುಾಃ
ಯಜನ ುೀ ಶರದ್ಧಯಾನಿವತಾಾಃ |
ತ ೀಽಪ ಮಾಮೀವ ಕೌನ ುೀಯ
ಯಜನುಾವಿಧಿಪೂವಾಕಮ್ ||23||
ಅಹಂ ಹಿ ಸ್ವಾಯಜ್ಞಾನಾಂ
ಭ ್ೀಕಾು ಚ ಪರಭುರ ೀವ ಚ |
ನ ತ್ು ಮಾಮಭಜ್ಾನನಿು
ತ್ತ ುವೀನಾತ್ಶಚಾವನಿು ತ ೀ ||24||
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ಯಾನಿು ದ ೀವವರತಾ ದ ೀವ್ಾನ್
ಪತ್ೄನಾಾನಿು ಪತ್ೃವರತಾಾಃ |
ಭ್ತಾನಿ ಯಾನಿು ಭ್ತ ೀಜ್ಾಾಾಃ
ಯಾನಿು ಮದಾಾರ್ಜನ ್ೀಽಪ ಮಾಮ್||25||
ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತ ್ೀಯಂ
ರ್ೀ ಮೀ ಭಕಾುಾ ಪರಯಚಾತಿ |
ತ್ದ್ಹಂ ಭಕುುಾಪಹೃತ್ಮ್
ಅಶಾನಮಿ ಪರಯತಾತ್ಮನಾಃ ||26||
ಯತ್ಕರ ್ೀರ್ಷ ಯದ್ಶಾನಸಿ
ಯಜುಜಹ ್ೀರ್ಷ ದ್ದಾಸಿ ಯತ್ |
ಯತ್ುಪಸ್ಾಸಿ ಕೌನ ುೀಯ
ತ್ತ್ುಕರುಷ್ವ ಮದ್ಪಾಣಮ್ ||27||
ಶುಭಾಶುಭಫಲ್ ೈರ ೀವಂ
ಮೀಕ್ಷಾಸ ೀ ಕಮಾಬನಧನ ೈಾಃ |
ಸ್ನಾನಾಸ್ರ್ೀಗಯುಕಾುತಾಮ
ವಿಮುಕ ್ುೀ ಮಾಮುಪ ೈಷ್ಾಸಿ ||28||
ಸ್ಮೀಽಹಂ ಸ್ವಾಭ್ತ ೀಷ್ು
ನ ಮೀ ದ ವೀಷ್ ್ಾೀಽಸಿು ನ ಪರಯಾಃ |
ಯೀ ಭಜನಿು ತ್ು ಮಾಂ ಭಕಾುಾ
ಮಯಿ ತ ೀ ತ ೀಷ್ು ಚಾಪಾಹಮ್ ||29||
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ಅಪ ಚ ೀತ್ುುದ್ುರಾಚಾರಾಃ
ಭಜತ ೀ ಮಾಮನನಾಭಾಕ್ |
ಸಾಧುರ ೀವ ಸ್ ಮನುವಾಾಃ
ಸ್ಮಾಗವಾವಸಿತ ್ೀ ಹಿ ಸ್ಾಃ ||30||
ಕ್ಷ್ಪರಂ ಭವತಿ ಧಮಾಾತಾಮ
ಶಶವಚಾಾನಿುಂ ನಿಗಚಾತಿ |
ಕೌನ ುೀಯ ಪರತಿ ಜ್ಾನಿೀಹಿ
ನ ಮೀ ಭಕುಾಃ ಪರಣಶಾತಿ ||31||
ಮಾಂ ಹಿ ಪಾಥಾ ವಾಪಾಶ್ರತ್ಾ
ಯೀಽಪ ಸ್ುಾಾಃ ಪಾಪರ್ೀನಯಾಃ |
ಸಿು ರರ್ೀ ವ್ ೈಶಾಾಸ್ುರ್ಾ ಶ್ದಾರಾಃ
ತ ೀಽಪ ಯಾನಿು ಪರಾಂ ಗತಿಮ್||32||
ಕಂ ಪುನಬಾರಾಹಮಣಾಾಃ ಪುಣಾಾಾಃ
ಭಕಾು ರಾಜಷ್ಾಯಸ್ುರ್ಾ |
ಅನಿತ್ಾಮಸ್ುಖಂ ಲ್ ್ೀಕಮ್
ಇಮಂ ಪಾರಪಾ ಭಜಸ್ವ ಮಾಮ್ ||33||
ಮನಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕುಾಃ
ಮದಾಾರ್ಜೀ ಮಾಂ ನಮಸ್ುಕರು |
ಮಾಮೀವ್ ೈಷ್ಾಸಿ ಯುಕ ುವ ೈವಮ್
ಆತಾಮನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣಾಃ ||34||
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|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ
ರಾಜವಿದಾಾರಾಜಗುಹಾರ್ೀಗ ್ೀ ನಾಮ ನವಮೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ದ್ಶಮೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ವಿಭ್ತಿರ್ೀಗಾಃ
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಭ್ಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ಶೃಣು ಮೀ ಪರಮಂ ವಚಾಃ |
ಯತ ುೀಽಹಂ ಪರೀಯಮಾಣಾಯ
ವಕ್ಾಾಮಿ ಹಿತ್ಕಾಮಾಯಾ ||1||
ನ ಮೀ ವಿದ್ುಾಃ ಸ್ುರಗಣಾಾಃ
ಪರಭವಂ ನ ಮಹಷ್ಾಯಾಃ |
ಅಹಮಾದ್ಹಿಾ ದ ೀವ್ಾನಾಂ
ಮಹರ್ಷೀಾಣಾಂ ಚ ಸ್ವಾಶಾಃ ||2||
ರ್ೀ ಮಾಮಜಮನಾದ್ಂ ಚ
ವ್ ೀತಿು ಲ್ ್ೀಕಮಹ ೀಶವರಮ್ |
ಅಸ್ಮ್ಮಢಾಃ ಸ್ ಮತ ಾೀಾಷ್ು
ಸ್ವಾಪಾಪ ೈಾಃ ಪರಮುಚಾತ ೀ ||3||
ಬುದ್ಧಜ್ಞಾಾನಮಸ್ಮಮೀಹಾಃ
ಕ್ಷಮಾ ಸ್ತ್ಾಂ ದ್ಮಾಃ ಶಮಾಃ |
ಸ್ುಖಂ ದ್ುಾಃಖಂ ಭವ್ ೂೀಽಭಾವಾಃ
ಭಯಂ ಚಾಭಯಮೀವ ಚ ||4||
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ಅಹಿಂಸಾ ಸ್ಮತಾ ತ್ುರ್ಷಾಾಃ
ತ್ಪ ೂೀ ದಾನಂ ಯಶ ್ೀಽಯಶಾಃ |
ಭವನಿು ಭಾವ್ಾ ಭ್ತಾನಾಂ
ಮತ್ು ಏವ ಪೃಥಗವಧ್ಾಾಃ ||5||
ಮಹಷ್ಾಯಾಃ ಸ್ಪು ಪೂವ್ ೀಾ
ಚತಾವರ ್ೀ ಮನವಸ್ುರ್ಾ |
ಮದಾಭವ್ಾ ಮಾನಸಾ ಜ್ಾತಾಾಃ
ಯೀಷ್ಾಂ ಲ್ ್ೀಕ ಇಮಾಾಃ ಪರಜ್ಾಾಃ ||6||
ಏತಾಂ ವಿಭ್ತಿಂ ರ್ೀಗಂ ಚ
ಮಮ ರ್ೀ ವ್ ೀತಿು ತ್ತ್ುವತ್ಾಃ
ಸ ್ೀಽವಿಕಮಪೀನ ರ್ೀಗ ೀನ
ಯುಜಾತ ೀ ನಾತ್ರ ಸ್ಂಶಯಾಃ ||7||
ಅಹಂ ಸ್ವಾಸ್ಾ ಪರಭವಾಃ
ಮತ್ುಾಃ ಸ್ವಾಂ ಪರವತ್ಾತ ೀ |
ಇತಿ ಮತಾವ ಭಜನ ುೀ ಮಾಂ
ಬುಧ್ಾ ಭಾವಸ್ಮನಿವತಾಾಃ ||8||
ಮಚ್ಚಚತಾು ಮದ್ಗತ್ಪಾರಣಾಾಃ
ಬ ್ೀಧಯನುಾಃ ಪರಸ್ಪರಮ್ |
ಕಥಯನುಶಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಾಂ
ತ್ುಷ್ಾನಿು ಚ ರಮನಿು ಚ ||9||
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ತ ೀಷ್ಾಂ ಸ್ತ್ತ್ಯುಕಾುನಾಂ
ಭಜತಾಂ ಪರೀತಿಪೂವಾಕಮ್ |
ದ್ದಾಮಿ ಬುದ್ಧರ್ೀಗಂ ತ್ಂ
ಯೀನ ಮಾಮುಪಯಾನಿು ತ ೀ ||10||
ತ ೀಷ್ಾಮೀವ್ಾನುಕಮಾಪಥಾಮ್
ಅಹಮಜ್ಞಾನಜಂ ತ್ಮಾಃ |
ನಾಶಯಾಮಾಾತ್ಮಭಾವಸ್ಾಾಃ
ಜ್ಞಾನದ್ೀಪ ೀನ ಭಾಸ್ವತಾ ||11||
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಪರಂ ಬರಹಮ ಪರಂ ಧ್ಾಮ
ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವ್ಾನ್ |
ಪುರುಷ್ಂ ಶಾಶವತ್ಂ ದ್ವಾಮ್
ಆದ್ದ ೀವಮಜಂ ವಿಭುಮ್ ||12||
ಆಹುಸಾುವಮೃಷ್ಯಾಃ ಸ್ವ್ ೀಾ
ದ ೀವರ್ಷಾನಾಾರದ್ಸ್ುರ್ಾ |
ಅಸಿತ ್ೀ ದ ೀವಲ್ ್ೀ ವ್ಾಾಸ್ಾಃ
ಸ್ವಯಂ ಚ ೈವ ಬರವಿೀರ್ಷ ಮೀ ||13||
ಸ್ವಾಮೀತ್ದ್ೃತ್ಂ ಮನ ಾೀ
ಯನಾಮಂ ವದ್ಸಿ ಕ ೀಶವ |
ನ ಹಿ ತ ೀ ಭಗವನವಾಕುಂ
ವಿದ್ುದ ೀಾವ್ಾ ನ ದಾನವ್ಾಾಃ ||14||
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ಸ್ವಯಮೀವ್ಾತ್ಮನಾಽಽತಾಮನಂ
ವ್ ೀತ್ಾ ತ್ವಂ ಪುರುಷ್ ್ೀತ್ುಮ |
ಭ್ತ್ಭಾವನ ಭ್ತ ೀಶ
ದ ೀವದ ೀವ ಜಗತ್ಪತ ೀ ||15||
ವಕುುಮಹಾಸ್ಾಶ ೀಷ್ ೀಣ
ದ್ವ್ಾಾ ಹಾಾತ್ಮವಿಭ್ತ್ಯಾಃ |
ಯಾಭವಿಾಭ್ತಿಭಲ್ ್ೀಾಕಾನ್
ಇಮಾಂಸ್ುವಂ ವ್ಾಾಪಾ ತಿಷ್ಿಸಿ ||16||
ಕಥಂ ವಿದಾಾಮಹಂ ರ್ೀಗನ್
ತಾವಂ ಸ್ದಾ ಪರಿಚ್ಚನುಯನ್ |
ಕ ೀಷ್ು ಕ ೀಷ್ು ಚ ಭಾವ್ ೀಷ್ು
ಚ್ಚನ ್ುಾೀಽಸಿ ಭಗವನಮಯಾ ||17||
ವಿಸ್ುರ ೀಣಾತ್ಮನ ್ೀ ರ್ೀಗಂ
ವಿಭ್ತಿಂ ಚ ಜನಾದ್ಾನ |
ಭ್ಯಾಃ ಕಥಯ ತ್ೃಪುಹಿಾ
ಶೃಣವತ ್ೀ ನಾಸಿು ಮೀಽಮೃತ್ಮ್ ||18||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಹನು ತ ೀ ಕಥಯಿಷ್ಾಾಮಿ
ದ್ವ್ಾಾ ಹಾಾತ್ಮವಿಭ್ತ್ಯಾಃ |
ಪಾರಧ್ಾನಾತ್ಾಃ ಕುರುಶ ರೀಷ್ಿ
ನಾಸ್ುಾನ ್ುೀ ವಿಸ್ುರಸ್ಾ ಮೀ ||19||
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ಅಹಮಾತಾಮ ಗುಡಾಕ ೀಶ
ಸ್ವಾಭ್ತಾಶಯಸಿಾತ್ಾಃ |
ಅಹಮಾದ್ಶಚ ಮಧಾಂ ಚ
ಭ್ತಾನಾಮನು ಏವ ಚ ||20||
ಆದ್ತಾಾನಾಮಹಂ ವಿಷ್ುಾಾಃ
ಜ್ ್ಾೀತಿಷ್ಾಂ ರವಿರಂಶುಮಾನ್ |
ಮರಿೀಚ್ಚಮಾರುತಾಮಸಿಮ
ನಕ್ಷತಾರಣಾಮಹಂ ಶಶ್ೀ ||21||
ವ್ ೀದಾನಾಂ ಸಾಮವ್ ೀದ ್ೀಽಸಿಮ
ದ ೀವ್ಾನಾಮಸಿಮ ವ್ಾಸ್ವಾಃ |
ಇನಿದ ರಯಾಣಾಂ ಮನಶಾಚಸಿಮ
ಭ್ತಾನಾಮಸಿಮ ಚ ೀತ್ನಾ ||22||
ರುದಾರಣಾಂ ಶಙ್ಕರಶಾಚಸಿಮ
ವಿತ ುೀಶ ್ೀ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಸಾಮ್ |
ವಸ್್ನಾಂ ಪಾವಕಶಾಚಸಿಮ
ಮೀರುಾಃ ಶ್ಖರಿಣಾಮಹಮ್ ||23||
ಪುರ ್ೀಧಸಾಂ ಚ ಮುಖಾಂ ಮಾಂ
ವಿದ್ಧ ಪಾಥಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್ |
ಸ ೀನಾನಿೀನಾಮಹಂ ಸ್ಕನದಾಃ
ಸ್ರಸಾಮಸಿಮ ಸಾಗರಾಃ ||24||
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ಮಹರ್ಷೀಾಣಾಂ ಭೃಗುರಹಂ
ಗರಾಮಸ ಮಾೀಕಮಕ್ಷರಮ್ |
ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪಯಜ್ಞ ್ೀಽಸಿಮ
ಸಾಾವರಾಣಾಂ ಹಿಮಾಲಯಾಃ ||25||
ಅಶವತ್ಾಾಃ ಸ್ವಾವೃಕ್ಾಣಾಂ
ದ ೀವರ್ಷೀಾಣಾಂ ಚ ನಾರದ್ಾಃ |
ಗನಧವ್ಾಾಣಾಂ ಚ್ಚತ್ರರಥಾಃ
ಸಿದಾಧನಾಂ ಕಪಲ್ ್ೀ ಮುನಿಾಃ ||26||
ಉಚ ಚೈಾಃ ಶರವಸ್ಮಶಾವನಾಂ
ವಿದ್ಧ ಮಾಮಮೃತ ್ೀದ್ಭವಮ್ |
ಐರಾವತ್ಂ ಗಜ್ ೀನಾದ ರಣಾಂ
ನರಾಣಾಂ ಚ ನರಾಧಿಪಮ್ ||27||
ಆಯುಧ್ಾನಾಮಹಂ ವಜರಂ
ಧ್ ೀನ್ನಾಮಸಿಮ ಕಾಮಧುಕ್ |
ಪರಜನಶಾಚಸಿಮ ಕನದಪಾಾಃ
ಸ್ಪಾಾಣಾಮಸಿಮ ವ್ಾಸ್ುಕಾಃ ||28||
ಅನನುಶಾಚಸಿಮ ನಾಗಾನಾಂ
ವರುಣ ್ೀ ಯಾದ್ಸಾಮಹಮ್ |
ಪತ್ೄಣಾಮಯಾಮಾ ಚಾಸಿಮ
ಯಮಾಃ ಸ್ಂಯಮತಾಮಹಮ್ ||29||
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ಪರಹಾಲದ್ಶಾಚಸಿಮ ದ ೈತಾಾನಾಂ
ಕಾಲಾಃ ಕಲಯತಾಮಹಮ್ |
ಮೃಗಾಣಾಂ ಚ ಮೃಗ ೀನ ್ದ ರೀಽಹಂ
ವ್ ೈನತ ೀಯಶಚ ಪಕ್ಷ್ಣಾಮ್ ||30||
ಪವನಾಃ ಪವತಾಮಸಿಮ
ರಾಮಾಃ ಶಸ್ು ರಭೃತಾಮಹಮ್ |
ಝಷ್ಾಣಾಂ ಮಕರಶಾಚಸಿಮ
ಸ ್ರೀತ್ಸಾಮಸಿಮ ಜ್ಾಹನವಿೀ ||31||
ಸ್ಗಾಾಣಾಮಾದ್ರನುಶಚ
ಮಧಾಂ ಚ ೈವ್ಾಹಮಜುಾನ |
ಅಧ್ಾಾತ್ಮವಿದಾಾ ವಿದಾಾನಾಂ
ವ್ಾದ್ಾಃ ಪರವದ್ತಾಮಹಮ್ ||32||
ಅಕ್ಷರಾಣಾಮಕಾರ ್ೀಽಸಿಮ
ದ್ವನದವಾಃ ಸಾಮಾಸಿಕಸ್ಾ ಚ |
ಅಹಮೀವ್ಾಕ್ಷಯಾಃ ಕಾಲಾಃ
ಧ್ಾತಾಽಹಂ ವಿಶವತ ್ೀಮುಖಾಃ ||33||
ಮೃತ್ುಾಾಃ ಸ್ವಾಹರಶಾಚಹಮ್
ಉದ್ಭವಶಚ ಭವಿಷ್ಾತಾಮ್ |
ಕೀತಿಾಾಃ ಶ್ರೀವ್ಾಾಕಚ ನಾರಿೀಣಾಂ
ಸ್ಮೃತಿಮೀಾಧ್ಾ ಧೃತಿಾಃ ಕ್ಷಮಾ ||34||
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ಬೃಹತಾುಮ ತ್ರ್ಾ ಸಾಮಾನಂ
ಗಾಯತಿರೀ ಛನದಸಾಮಹಮ್ |
ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾಗಾಶ್ೀಷ್ ್ೀಾಽಹಮ್
ಋತ್್ನಾಂ ಕುಸ್ುಮಾಕರಾಃ||35||
ದ್್ಾತ್ಂ ಛಲಯತಾಮಸಿಮ
ತ ೀಜಸ ುೀಜಸಿವನಾಮಹಮ್ |
ಜರ್ೀಽಸಿಮ ವಾವಸಾರ್ೀಽಸಿಮ
ಸ್ತ್ುವಂ ಸ್ತ್ುವವತಾಮಹಮ್ ||36||
ವೃರ್ಷಾೀನಾಂ ವ್ಾಸ್ುದ ೀವ್ ೂೀಽಸಿಮ
ಪಾಣಡವ್ಾನಾಂ ಧನಞ್ಜಯಾಃ |
ಮುನಿೀನಾಮಪಾಹಂ ವ್ಾಾಸ್ಾಃ
ಕವಿೀನಾಮುಶನಾ ಕವಿಾಃ ||37||
ದ್ಣ ್ಡೀ ದ್ಮಯತಾಮಸಿಮ
ನಿೀತಿರಸಿಮ ರ್ಜಗೀಷ್ತಾಮ್ |
ಮೌನಂ ಚ ೈವ್ಾಸಿಮ ಗುಹಾಾನಾಂ
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನವತಾಮಹಮ್ ||38||
ಯಚಾಚಪ ಸ್ವಾಭ್ತಾನಾಂ
ಬೀಜಂ ತ್ದ್ಹಮಜುಾನ |
ನ ತ್ದ್ಸಿು ವಿನಾ ಯತಾುಾತ್
ಮಯಾ ಭ್ತ್ಂ ಚರಾಚರಮ್||39||
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ನಾನ ್ುೀಽಸಿು ಮಮ ದ್ವ್ಾಾನಾಂ
ವಿಭ್ತಿೀನಾಂ ಪರನುಪ |
ಏಷ್ ತ್್ದ ದೀಶತ್ಾಃ ಪ ೂರೀಕುಾಃ
ವಿಭ್ತ ೀವಿಾಸ್ುರ ್ೀ ಮಯಾ||40||
ಯದ್ಾದ್ವಭ್ತಿಮತ್ುತ್ುವಂ
ಶ್ರೀಮದ್್ರ್ಜಾತ್ಮೀವ ವ್ಾ |
ತ್ತ್ುದ ೀವ್ಾವಗಚಾ ತ್ವಂ
ಮಮ ತ ೀಜ್ ್ೀಽಮ್ಸ್ಮಭವಮ್ ||41||
ಅಥವ್ಾ ಬಹುನ ೈತ ೀನ
ಕಂ ಜ್ಞಾತ ೀನ ತ್ವ್ಾಜುಾನ |
ವಿಷ್ಾಭಾಾಹಮಿದ್ಂ ಕೃತ್ುನಮ್
ಏಕಾಂಶ ೀನ ಸಿಾತ ್ೀ ಜಗತ್ ||42||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ
ವಿಭ್ತಿರ್ೀಗ ್ೀ ನಾಮ ದ್ಶಮೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ಏಕಾದ್ಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ವಿಶವರ್ಪಸ್ನದಶಾನರ್ೀಗಾಃ
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಮದ್ನುಗರಹಾಯ ಪರಮಂ
ಗುಹಾಮಧ್ಾಾತ್ಮಸ್ಞ್ಜಾತ್ಮ್ |
ಯತ್ುವರ್ೀಕುಂ ವಚಸ ುೀನ
ಮೀಹ ್ೀಽಯಂ ವಿಗತ ್ೀ ಮಮ ||1||
ಭವ್ಾಪಾಯೌ ಹಿ ಭ್ತಾನಾಂ
ಶುರತೌ ವಿಸ್ುರಶ ್ೀ ಮಯಾ |
ತ್ವತ್ುಾಃ ಕಮಲಪತಾರಕ್ಷ
ಮಾಹಾತ್ಮಾಮಪ ಚಾವಾಯಮ್ ||2||
ಏವಮೀತ್ದ್ಾರ್ಾಽಽತ್ಾ ತ್ವಮ್
ಆತಾಮನಂ ಪರಮೀಶವರ |
ದ್ರಷ್ುಾಮಿಚಾಾಮಿ ತ ೀ ರ್ಪಮ್
ಐಶವರಮ್ ಪುರುಷ್ ್ೀತ್ುಮ||3||
ಮನಾಸ ೀ ಯದ್ ತ್ಚಾಕಾಂ
ಮಯಾ ದ್ರಷ್ುಾಮಿತಿ ಪರಭ ್ೀ |
ರ್ೀಗ ೀಶವರ ತ್ತ ್ೀ ಮೀ ತ್ವಂ
ದ್ಶಾಯಾತಾಮನಮವಾಯಮ್||4||
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ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಪಶಾ ಮೀ ಪಾಥಾ ರ್ಪಾಣ
ಶತ್ಶ ್ೀಽಥ ಸ್ಹಸ್ರಶಾಃ |
ನಾನಾವಿಧ್ಾನಿ ದ್ವ್ಾಾನಿ
ನಾನಾವಣಾಾಕೃತಿೀನಿ ಚ ||5||
ಪಶಾಾದ್ತಾಾನವಸ್್ನುರದಾರನ್
ಅಶ್ವನೌ ಮರುತ್ಸ್ುರ್ಾ |
ಬಹ್ನಾದ್ೃಷ್ಾಪೂವ್ಾಾಣ
ಪಶಾಾಶಚಯಾಾಣ ಭಾರತ್ ||6||
ಇಹ ೈಕಸ್ಾಂ ಜಗತ್ಕೃತ್ುನಂ
ಪಶಾಾದ್ಾ ಸ್ಚರಾಚರಮ್ |
ಮಮ ದ ೀಹ ೀ ಗುಡಾಕ ೀಶ
ಯಚಾಚನಾತ್ ದ್ರಷ್ುಾಮಿಚಾಸಿ ||7||
ನ ತ್ು ಮಾಂ ಶಕಾಸ ೀ ದ್ರಷ್ುಾಮ್
ಅನ ೀನ ೈವ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷ್ಾ |
ದ್ವಾಂ ದ್ದಾಮಿ ತ ೀ ಚಕ್ಷುಾಃ
ಪಶಾ ಮೀ ರ್ೀಗಮೈಶವರಮ್ ||8||
ಸ್ಞ್ಜಯ ಉವ್ಾಚ ಏವಮುಕಾುವ ತ್ತ ್ೀ ರಾಜನ್
ಮಹಾರ್ೀಗ ೀಶವರ ್ೀ ಹರಿಾಃ |
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ದ್ಶಾಯಾಮಾಸ್ ಪಾರ್ಾಾಯ
ಪರಮಂ ರ್ಪಮೈಶವರಮ್ ||9||
ಅನ ೀಕವಕು ರನಯನಮ್
ಅನ ೀಕಾದ್ುಭತ್ದ್ಶಾನಮ್ |
ಅನ ೀಕದ್ವ್ಾಾಭರಣಂ
ದ್ವ್ಾಾನ ೀಕ ್ೀದ್ಾತಾಯುಧಮ್ ||10||
ದ್ವಾಮಾಲ್ಾಾಮಬರಧರಂ
ದ್ವಾಗನಾಧನುಲ್ ೀಪನಮ್ |
ಸ್ವ್ಾಾಶಚಯಾಮಯಂ ದ ೀವಮ್
ಅನನುಂ ವಿಶವತ ್ೀಮುಖಮ್||11||
ದ್ವಿ ಸ್್ಯಾಸ್ಹಸ್ರಸ್ಾ
ಭವ್ ೀದ್ುಾಗಪದ್ುತಿಾತಾ |
ಯದ್ ಭಾಾಃ ಸ್ದ್ೃಶ್ೀ ಸಾ ಸಾಾತ್
ಭಾಸ್ಸ್ುಸ್ಾ ಮಹಾತ್ಮನಾಃ ||12||
ತ್ತ ರೈಕಸ್ಾಂ ಜಗತ್ಕೃತ್ುನಂ
ಪರವಿಭಕುಮನ ೀಕಧ್ಾ |
ಅಪಶಾದ ದೀವದ ೀವಸ್ಾ
ಶರಿೀರ ೀ ಪಾಣಡವಸ್ುದಾ ||13||
ತ್ತ್ಾಃ ಸ್ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಾಾಃ
ಹೃಷ್ಾರ ್ೀಮಾ ಧನಞ್ಜಯಾಃ |
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ಪರಣಮಾ ಶ್ರಸಾ ದ ೀವಂ
ಕೃತಾಞ್ಜಲಿರಭಾಷ್ತ್ ||14||
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಪಶಾಾಮಿ ದ ೀವ್ಾಂಸ್ುವ ದ ೀವ ದ ೀಹ ೀ
ಸ್ವ್ಾಾಂಸ್ುರ್ಾ ಭ್ತ್ವಿಶ ೀಷ್ಸ್ಙ್ಾಘನ್ |
ಬರಹಾಮಣಮಿೀಶಂ ಕಮಲ್ಾಸ್ನಸ್ಾಮ್
ಋರ್ಷೀಂಶಚ ಸ್ವ್ಾಾನುರಗಾಂಶಚ ದ್ವ್ಾಾನ್ ||15||
ಅನ ೀಕಬಾಹ್ದ್ರವಕು ರನ ೀತ್ರಂ
ಪಶಾಾಮಿ ತಾವ ಸ್ವಾತ ್ೀಽನನುರ್ಪಮ್ |
ನಾನುಂ ನ ಮಧಾಂ ನ ಪುನಸ್ುವ್ಾದ್ಂ
ಪಶಾಾಮಿ ವಿಶ ವೀಶವರ ವಿಶವರ್ಪ ||16||
ಕರಿೀಟಿನಂ ಗದ್ನಂ ಚಕರಣಂ ಚ
ತ ೀಜ್ ್ೀರಾಶ್ಂ ಸ್ವಾತ ್ೀ ದ್ೀಪುಮನುಮ್ |
ಪಶಾಾಮಿ ತಾವಂ ದ್ುನಿಾರಿೀಕ್ಷಾಂ ಸ್ಮನಾುತ್
ದ್ೀಪಾುನಲ್ಾಕಾದ್ುಾತಿಮಪರಮೀಯಮ್ ||17||
ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ವ್ ೀದ್ತ್ವಾಂ
ತ್ವಮಸ್ಾ ವಿಶವಸ್ಾ ಪರಂ ನಿಧ್ಾನಮ್ |
ತ್ವಮವಾಯಾಃ ಶಾಶವತ್ಧಮಾಗ ್ೀಪಾು
ಸ್ನಾತ್ನಸ್ುವಂ ಪುರುಷ್ ್ೀ ಮತ ್ೀ ಮೀ ||18||
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ಅನಾದ್ಮಧ್ಾಾನುಮನನುವಿೀಯಾಮ್
ಅನನುಬಾಹುಂ ಶಶ್ಸ್್ಯಾನ ೀತ್ರಮ್ |
ಪಶಾಾಮಿ ತಾವಂ ದ್ೀಪುಹುತಾಶವಕು ರಂ
ಸ್ವತ ೀಜಸಾ ವಿಶವಮಿದ್ಂ ತ್ಪನುಮ್ ||19||
ದಾಾವ್ಾಪೃಥಿವ್ ೂಾೀರಿದ್ಮನುರಂ ಹಿ
ವ್ಾಾಪುಂ ತ್ವಯೈಕ ೀನ ದ್ಶಶಚ ಸ್ವ್ಾಾಾಃ |
ದ್ೃಷ್ಾಾವದ್ುಭತ್ಂ ರ್ಪಮಿದ್ಂ ತ್ವ್ ೂೀಗರಂ
ಲ್ ್ೀಕತ್ರಯಂ ಪರವಾಥಿತ್ಂ ಮಹಾತ್ಮನ್ ||20||
ಅಮಿೀ ಹಿ ತಾವ ಸ್ುರಸ್ಙ್ಾಘ ವಿಶನಿು
ಕ ೀಚ್ಚದ್ಭೀತಾಾಃ ಪಾರಞ್ಜಲರ್ೀ ಗೃಣನಿು |
ಸ್ವಸಿುೀತ್ುಾಕಾುವ ಮಹರ್ಷಾಸಿದ್ಧಸ್ಙ್ಾಘಾಃ
ಸ್ುುವನಿು ತಾವಂ ಸ್ುುತಿಭಾಃ ಪುಷ್ಕಲ್ಾಭಾಃ ||21||
ರುದಾರದ್ತಾಾ ವಸ್ವ್ ೂೀ ಯೀ ಚ ಸಾಧ್ಾಾಾಃ
ವಿಶ ವೀಽಶ್ವನೌ ಮರುತ್ಶ ್ಚೀಷ್ಮಪಾಶಚ |
ಗನಧವಾಯಕ್ಾಸ್ುರಸಿದ್ಧಸ್ಙ್ಾಘಾಃ
ವಿೀಕ್ಷನ ುೀ ತಾವಂ ವಿಸಿಮತಾಶ ಚೈವ ಸ್ವ್ ೀಾ ||22||
ರ್ಪಂ ಮಹತ ುೀ ಬಹುವಕು ರ ನ ೀತ್ರಂ
ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ ಬಹುಬಾಹ್ರುಪಾದ್ಮ್ |
ಬಹ್ದ್ರಂ ಬಹುದ್ಂಷ್ಾಾ ರಕರಾಲಂ
ದ್ೃಷ್ಾಾವ ಲ್ ್ೀಕಾಾಃ ಪರವಾಥಿತಾಸ್ುರ್ಾಽಹಮ್ ||23||
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ನಭಾಃ ಸ್ಪೃಶಂ ದ್ೀಪುಮನ ೀಕವಣಾಂ
ವ್ಾಾತಾುನನಂ ದ್ೀಪುವಿಶಾಲನ ೀತ್ರಮ್ |
ದ್ೃಷ್ಾಾವ ಹಿ ತಾವಂ ಪರವಾಥಿತಾನುರಾತಾಮ
ಧೃತಿಂ ನ ವಿನಾದಮಿ ಶಮಂ ಚ ವಿಷ್ ್ಾೀ ||24||
ದ್ಂಷ್ಾಾ ರಕರಾಲ್ಾನಿ ಚ ತ ೀ ಮುಖ್ಾನಿ
ದ್ೃಷ್ ಾವ ೈವ ಕಾಲ್ಾನಲಸ್ನಿನಭಾನಿ |
ದ್ಶ ್ೀ ನ ಜ್ಾನ ೀ ನ ಲಭ ೀ ಚ ಶಮಾ
ಪರಸಿೀದ್ ದ ೀವ್ ೀಶ ಜಗನಿನವ್ಾಸ್ ||25||
ಅಮಿೀ ಚ ತಾವಂ ಧೃತ್ರಾಷ್ಾ ರಸ್ಾ ಪುತಾರಾಃ
ಸ್ವ್ ೀಾ ಸ್ಹ ೈವ್ಾವನಿಪಾಲಸ್ಙ್ ಘೈಾಃ |
ಭೀಷ್ ್ಮೀ ದ ್ರೀಣಾಃ ಸ್್ತ್ಪುತ್ರಸ್ುರ್ಾಽಸೌ
ಸ್ಹಾಸ್ಮದ್ೀಯೈರಪ ರ್ೀಧಮುಖ್ ಾೈಾಃ ||26||
ವಕಾು ರಣ ತ ೀ ತ್ವರಮಾಣಾ ವಿಶನಿು
ದ್ಂಷ್ಾಾ ರಕರಾಲ್ಾನಿ ಭಯಾನಕಾನಿ |
ಕ ೀಚ್ಚದ್ವಲಗಾನ ದ್ಶನಾನುರ ೀಷ್ು
ಸ್ನದೃಶಾನ ುೀ ಚ್ಣಾತ ೈರುತ್ುಮಾಙ್ ಗೈಾಃ ||27||
ಯರ್ಾ ನದ್ೀನಾಂ ಬಹವ್ ೂೀಽಮುಬವ್ ೀಗಾಾಃ
ಸ್ಮುದ್ರಮೀವ್ಾಭಮುಖ್ಾ ದ್ರವನಿು |
ತ್ರ್ಾ ತ್ವ್ಾಮಿೀ ನರಲ್ ್ೀಕವಿೀರಾಾಃ
ವಿಶನಿು ವಕಾು ರಣಾಭವಿಜವಲನಿು ||28||
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ಯರ್ಾ ಪರದ್ೀಪುಂ ಜವಲನಂ ಪತ್ಙ್ಾಗಾಃ
ವಿಶನಿು ನಾಶಾಯ ಸ್ಮೃದ್ಧವ್ ೀಗಾಾಃ |
ತ್ರ್ ೈವ ನಾಶಾಯ ವಿಶನಿು ಲ್ ್ೀಕಾಾಃ
ತ್ವ್ಾಪ ವಕಾು ರಣ ಸ್ಮೃದ್ಧವ್ ೀಗಾಾಃ ||29||
ಲ್ ೀಲಿಹಾಸ ೀ ಗರಸ್ಮಾನಾಃ ಸ್ಮನಾುತ್
ಲ್ ್ೀಕಾನುಮಗಾರನವದ್ನ ೈಜವಾಲದ್ಭಾಃ |
ತ ೀಜ್ ್ೀಭರಾಪೂಯಾ ಜಗತ್ುಮಗರಂ
ಭಾಸ್ಸ್ುವ್ ೂೀಗಾರಾಃ ಪರತ್ಪನಿು ವಿಷ್ ್ಾೀ ||30||
ಆಖ್ಾಾಹಿ ಮೀ ಕ ್ೀ ಭವ್ಾನುಗರರ್ಪಾಃ
ನಮೀಽಸ್ುು ತ ೀ ದ ೀವವರ ಪರಸಿೀದ್ |
ವಿಜ್ಞಾತ್ುಮಿಚಾಾಮಿ ಭವನುಮಾದ್ಾಂ
ನ ಹಿ ಪರಜ್ಾನಾಮಿ ತ್ವ ಪರವೃತಿುಮ್ ||31||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಕಾಲ್ ್ೀಽಸಿಮ ಲ್ ್ೀಕಕ್ಷಯಕೃತ್ಪ ರವೃದ್ಧಾಃ
ಲ್ ್ೀಕಾನುಮಾಹತ್ುಾಮಿಹ ಪರವೃತ್ುಾಃ |
ಋತ ೀಽಪ ತಾವ ನ ಭವಿಷ್ಾನಿು ಸ್ವ್ ೀಾ
ಯೀಽವಸಿಾತಾಾಃ ಪರತ್ಾನಿೀಕ ೀಷ್ು ರ್ೀಧ್ಾಾಃ ||32||
ತ್ಸಾಮತ್ುವಮುತಿುಷ್ಿ ಯಶ ್ೀ ಲಭಸ್ವ
ರ್ಜತಾವ ಶತ್್ರನುಭಙ್ಕಷವ ರಾಜಾಂ ಸ್ಮೃದ್ಧಮ್ |
ಮಯೈವ್ ೈತ ೀ ನಿಹತಾಾಃ ಪೂವಾಮೀವ
ನಿಮಿತ್ುಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸ್ವಾಸಾಚ್ಚನ್ ||33||
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ದ ್ರೀಣಂ ಚ ಭೀಷ್ಮಂ ಚ ಜಯದ್ರಥಂ ಚ
ಕಣಾಂ ತ್ರ್ಾನಾಾನಪ ರ್ೀಧವಿೀರಾನ್ |
ಮಯಾ ಹತಾಂಸ್ುವಂ ಜಹಿ ಮಾ ವಾಥಿಷ್ಾಿಾಃ
ಯುಧಾಸ್ವ ಜ್ ೀತಾಸಿ ರಣ ೀ ಸ್ಪತಾನನ್ ||34||
ಸ್ಞ್ಜಯ ಉವ್ಾಚ ಏತ್ಚುಾ ರತಾವ ವಚನಂ ಕ ೀಶವಸ್ಾ
ಕೃತಾಞ್ಜಲಿವ್ ೀಾಪಮಾನಾಃ ಕರಿೀಟಿೀ |
ನಮಸ್ಕೃತಾವ ಭ್ಯ ಏವ್ಾಹ ಕೃಷ್ಾಂ
ಸ್ಗದ್ಗದ್ಂ ಭೀತ್ಭೀತ್ಾಃ ಪರಣಮಾ ||35||
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಸಾಾನ ೀ ಹೃರ್ಷೀಕ ೀಶ ತ್ವ ಪರಕೀತಾಾಾ
ಜಗತ್ಪ ರಹೃಷ್ಾತ್ಾನುರಜಾತ ೀ ಚ |
ರಕ್ಾಂಸಿ ಭೀತಾನಿ ದ್ಶ ್ೀ ದ್ರವನಿು
ಸ್ವ್ ೀಾ ನಮಸ್ಾನಿು ಚ ಸಿದ್ಧಸ್ಙ್ಾಘಾಃ ||36||
ಕಸಾಮಚಚ ತ ೀ ನ ನಮೀರನಮಹಾತ್ಮನ್
ಗರಿೀಯಸ ೀ ಬರಹಮಣ ್ೀಽಪಾಾದ್ಕತ ರೀಾ |
ಅನನು ದ ೀವ್ ೀಶ ಜಗನಿನವ್ಾಸ್
ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಸ್ದ್ಸ್ತ್ುತ್ಪರಂ ಯತ್ ||37||
ತ್ವಮಾದ್ದ ೀವಾಃ ಪುರುಷ್ಾಃ ಪುರಾಣಾಃ
ತ್ವಮಸ್ಾ ವಿಶವಸ್ಾ ಪರಂ ನಿಧ್ಾನಮ್ |
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ವ್ ೀತಾುಽಸಿ ವ್ ೀದ್ಾಂ ಚ ಪರಂ ಚ ಧ್ಾಮ
ತ್ವಯಾ ತ್ತ್ಂ ವಿಶವಮನನುರ್ಪ ||38||
ವ್ಾಯುಯಾಮೀಽಗನವಾರುಣಾಃ ಶಶಾಙ್ಕಾಃ
ಪರಜ್ಾಪತಿಸ್ುವಂ ಪರಪತಾಮಹಶಚ |
ನಮೀ ನಮಸ ುೀಽಸ್ುು ಸ್ಹಸ್ರಕೃತ್ವಾಃ
ಪುನಶಚ ಭ್ರ್ೀಽಪ ನಮೀ ನಮಸ ುೀ ||39||
ನಮಾಃ ಪುರಸಾುದ್ಥ ಪೃಷ್ಿತ್ಸ ುೀ
ನಮೀಽಸ್ುು ತ ೀ ಸ್ವಾತ್ ಏವ ಸ್ವಾ |
ಅನನುವಿೀಯಾಾಮಿತ್ವಿಕರಮಸ್ುವಂ
ಸ್ವಾಂ ಸ್ಮಾಪ ೂನೀರ್ಷ ತ್ತ ್ೀಽಸಿ ಸ್ವಾಾಃ ||40||
ಸ್ಖ್ ೀತಿ ಮತಾವ ಪರಸ್ಭಂ ಯದ್ುಕುಂ
ಹ ೀ ಕೃಷ್ಾ ಹ ೀ ಯಾದ್ವ ಹ ೀ ಸ್ಖ್ ೀತಿ |
ಅಜ್ಾನತಾ ಮಹಿಮಾನಂ ತ್ವ್ ೀದ್ಂ
ಮಯಾ ಪರಮಾದಾತ್ಪ ರಣಯೀನ ವ್ಾಽಪ ||41||
ಯಚಾಚಪಹಾಸಾಥಾಮಸ್ತ್ಕೃತ ್ೀಽಸಿ
ವಿಹಾರಶಯಾಾಸ್ನಭ ್ೀಜನ ೀಷ್ು |
ಏಕ ್ೀಽಥವ್ಾಪಾಚುಾತ್ ತ್ತ್ುಮಕ್ಷಂ
ತ್ತಾಕಷಮಯೀ ತಾವಮಹಮಪರಮೀಯಮ್ ||42||
ಪತಾಸಿ ಲ್ ್ೀಕಸ್ಾ ಚರಾಚರಸ್ಾ
ತ್ವಮಸ್ಾ ಪೂಜಾಶಚ ಗುರುಗಾರಿೀಯಾನ್ |
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ನ ತ್ವತ್ುಮೀಽಸ್ುಾಭಾಧಿಕಾಃ ಕುತ ್ೀಽನಾಾಃ
ಲ್ ್ೀಕತ್ರಯೀಽಪಾಪರತಿಮಪರಭಾವ ||43||
ತ್ಸಾಮತ್ಪ ರಣಮಾ ಪರಣಧ್ಾಯ ಕಾಯಂ
ಪರಸಾದ್ಯೀ ತಾವಮಹಮಿೀಶಮಿೀಡ್ಾಮ್ |
ಪತ ೀವ ಪುತ್ರಸ್ಾ ಸ್ಖ್ ೀವ ಸ್ಖುಾಾಃ
ಪರಯಾಃ ಪರಯಾಯಾಹಾಸಿ ದ ೀವ ಸ ್ೀಢುಮ್ ||44||
ಅದ್ೃಷ್ಾಪೂವಾಂ ಹೃರ್ಷತ ್ೀಽಸಿಮ ದ್ೃಷ್ಾಾವ
ಭಯೀನ ಚ ಪರವಾಥಿತ್ಂ ಮನ ್ೀ ಮೀ |
ತ್ದ ೀವ ಮೀ ದ್ಶಾಯ ದ ೀವರ್ಪಂ
ಪರಸಿೀದ್ ದ ೀವ್ ೀಶ ಜಗನಿನವ್ಾಸ್ ||45||
ಕರಿೀಟಿನಂ ಗದ್ನಂ ಚಕರಹಸ್ುಮ್
ಇಚಾಾಮಿ ತಾವಂ ದ್ರಷ್ುಾಮಹಂ ತ್ರ್ ೈವ |
ತ ೀನ ೈವ ರ್ಪ ೀಣ ಚತ್ುಭುಾಜ್ ೀನ
ಸ್ಹಸ್ರಬಾಹ ್ೀ ಭವ ವಿಶವಮ್ತ ೀಾ ||46||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಮಯಾ ಪರಸ್ನ ನೀನ ತ್ವ್ಾಜುಾನ ೀದ್ಂ
ರ್ಪಂ ಪರಂ ದ್ಶ್ಾತ್ಮಾತ್ಮರ್ೀಗಾತ್ |
ತ ೀಜ್ ್ೀಮಯಂ ವಿಶವಮನನುಮಾದ್ಾಂ
ಯನ ಮೀ ತ್ವದ್ನ ಾೀನ ನ ದ್ೃಷ್ಾಪೂವಾಮ್ ||47||
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ನ ವ್ ೀದ್ಯಜ್ಞಾಧಾಯನ ೈನಾ ದಾನ ೈಾಃ
ನ ಚ ಕರಯಾಭನಾ ತ್ಪ ೂೀಭರುಗ ರೈಾಃ |
ಏವಂರ್ಪಾಃ ಶಕಾ ಅಹಂ ನೃಲ್ ್ೀಕ ೀ
ದ್ರಷ್ುಾಂ ತ್ವದ್ನ ಾೀನ ಕುರುಪರವಿೀರ ||48||
ಮಾ ತ ೀ ವಾರ್ಾ ಮಾ ಚ ವಿಮ್ಢಭಾವಾಃ
ದ್ೃಷ್ಾಾವ ರ್ಪಂ ಘ್ೀರಮಿೀದ್ೃಙ್ಮಮೀದ್ಮ್ |
ವಾಪ ೀತ್ಭೀಾಃ ಪರೀತ್ಮನಾಾಃ ಪುನಸ್ುವಂ
ತ್ದ ೀವ ಮೀ ರ್ಪಮಿದ್ಂ ಪರಪಶಾ ||49||
ಸ್ಞ್ಜಯ ಉವ್ಾಚ ಇತ್ಾಜುಾನಂ ವ್ಾಸ್ುದ ೀವಸ್ುರ್ ್ೀಕಾುವ
ಸ್ವಕಂ ರ್ಪಂ ದ್ಶಾಯಾಮಾಸ್ ಭ್ಯಾಃ |
ಆಶಾವಸ್ಯಾಮಾಸ್ ಚ ಭೀತ್ಮೀನಂ
ಭ್ತಾವ ಪುನಾಃ ಸೌಮಾವಪುಮಾಹಾತಾಮ ||50||
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ದ್ೃಷ್ ಾವೀದ್ಂ ಮಾನುಷ್ಂ ರ್ಪಂ
ತ್ವ ಸೌಮಾಂ ಜನಾದ್ಾನ |
ಇದಾನಿೀಮಸಿಮ ಸ್ಂವೃತ್ುಾಃ
ಸ್ಚ ೀತಾಾಃ ಪರಕೃತಿಂ ಗತ್ಾಃ ||51||
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ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಸ್ುದ್ುದ್ಾಶಾಮಿದ್ಂ ರ್ಪಂ
ದ್ೃಷ್ಾವ್ಾನಸಿ ಯನಮಮ |
ದ ೀವ್ಾ ಅಪಾಸ್ಾ ರ್ಪಸ್ಾ
ನಿತ್ಾಂ ದ್ಶಾನಕಾಙ್್ಕಷಣಾಃ ||52||
ನಾಹಂ ವ್ ೀದ ೈನಾ ತ್ಪಸಾ
ನ ದಾನ ೀನ ನ ಚ ೀಜಾಯಾ |
ಶಕಾ ಏವಂವಿಧ್ ್ೀ ದ್ರಷ್ುಾಂ
ದ್ೃಷ್ಾವ್ಾನಸಿ ಮಾಂ ಯರ್ಾ ||53||
ಭಕಾುಾ ತ್ವನನಾಯಾ ಶಕಾಾಃ
ಅಹಮೀವಂವಿಧ್ ್ೀಽಜುಾನ |
ಜ್ಞಾತ್ುಂ ದ್ರಷ್ುಾಂ ಚ ತ್ತ ುವೀನ
ಪರವ್ ೀಷ್ುಾಂ ಚ ಪರನುಪ ||54||
ಮತ್ಕಮಾಕೃನಮತ್ಪರಮಾಃ
ಮದ್ಭಕುಾಃ ಸ್ಙ್ಗವರ್ಜಾತ್ಾಃ |
ನಿವ್ ೈಾರಾಃ ಸ್ವಾಭ್ತ ೀಷ್ು
ಯಾಃ ಸ್ ಮಾಮೀತಿ ಪಾಣಡವ ||55||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ
ವಿಶವರ್ಪಸ್ನದಶಾನರ್ೀಗ ್ೀ ನಾಮ ಏಕಾದ್ಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ದಾವದ್ಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಭಕುರ್ೀಗಾಃ
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಏವಂ ಸ್ತ್ತ್ಯುಕಾು ಯೀ
ಭಕಾುಸಾುವಂ ಪಯುಾಪಾಸ್ತ ೀ |
ಯೀ ಚಾಪಾಕ್ಷರಮವಾಕುಂ
ತ ೀಷ್ಾಂ ಕ ೀ ರ್ೀಗವಿತ್ುಮಾಾಃ ||1||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಮಯಾಾವ್ ೀಶಾ ಮನ ್ೀ ಯೀ ಮಾಂ
ನಿತ್ಾಯುಕಾು ಉಪಾಸ್ತ ೀ |
ಶರದ್ಧಯಾ ಪರರ್ೀಪ ೀತಾಾಃ
ತ ೀ ಮೀ ಯುಕುತ್ಮಾ ಮತಾಾಃ ||2||
ಯೀ ತ್ವಕ್ಷರಮನಿದ ೀಾಶಾಮ್
ಅವಾಕುಂ ಪಯುಾಪಾಸ್ತ ೀ |
ಸ್ವಾತ್ರಗಮಚ್ಚನುಾಂ ಚ
ಕ್ಟಸ್ಾಮಚಲಂ ಧುರವಮ್ ||3||
ಸ್ನಿನಯಮಾೀನಿದ ರಯಗಾರಮಂ
ಸ್ವಾತ್ರ ಸ್ಮಬುದ್ಧಯಾಃ |
ತ ೀ ಪಾರಪುನವನಿು ಮಾಮೀವ
ಸ್ವಾಭ್ತ್ಹಿತ ೀ ರತಾಾಃ ||4||
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ಕ ಲೀಶ ್ೀಽಧಿಕತ್ರಸ ುೀಷ್ಾಮ್
ಅವಾಕಾುಸ್ಕುಚ ೀತ್ಸಾಮ್ |
ಅವಾಕಾು ಹಿ ಗತಿದ್ುಾಾಃಖಂ
ದ ೀಹವದ್ಭರವ್ಾಪಾತ ೀ ||5||
ಯೀ ತ್ು ಸ್ವ್ಾಾಣ ಕಮಾಾಣ
ಮಯಿ ಸ್ನನಾಸ್ಾ ಮತ್ಪರಾಾಃ |
ಅನನ ಾೀನ ೈವ ರ್ೀಗ ೀನ
ಮಾಂ ಧ್ಾಾಯನು ಉಪಾಸ್ತ ೀ ||6||
ತ ೀಷ್ಾಮಹಂ ಸ್ಮುದ್ಧತಾಾ
ಮೃತ್ುಾಸ್ಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ |
ಭವ್ಾಮಿ ನಚ್ಚರಾತಾಪಥಾ
ಮಯಾಾವ್ ೀಶ್ತ್ಚ ೀತ್ಸಾಮ್ ||7||
ಮಯಾೀವ ಮನ ಆಧತ್ುವ
ಮಯಿ ಬುದ್ಧಂ ನಿವ್ ೀಶಯ |
ನಿವಸಿಷ್ಾಸಿ ಮಯಾೀವ
ಅತ್ ಊಧವಾಂ ನ ಸ್ಂಶಯಾಃ ||8||
ಅಥ ಚ್ಚತ್ುಂ ಸ್ಮಾಧ್ಾತ್ುಂ
ನ ಶಕ ್ನೀರ್ಷ ಮಯಿ ಸಿಾರಮ್ |
ಅಭಾಾಸ್ರ್ೀಗ ೀನ ತ್ತ್ಾಃ
ಮಾಮಿಚಾಾಪುುಂ ಧನಞ್ಜಯ ||9||
106

12. ಭಕುರ್ೀಗಾಃ

ಅಭಾಾಸ ೀಽಪಾಸ್ಮರ್ ್ೀಾಽಸಿ
ಮತ್ಕಮಾಪರಮೀ ಭವ |
ಮದ್ಥಾಮಪ ಕಮಾಾಣ
ಕುವಾನಿುದ್ಧಮವ್ಾಪುಾಸಿ ||10||
ಅರ್ ೈತ್ದ್ಪಾಶಕ ್ುೀಽಸಿ
ಕತ್ುಾಂ ಮದ ್ಾೀಗಮಾಶ್ರತ್ಾಃ |
ಸ್ವಾಕಮಾಫಲತಾಾಗಂ
ತ್ತ್ಾಃ ಕುರು ಯತಾತ್ಮವ್ಾನ್ ||11||
ಶ ರೀರ್ೀ ಹಿ ಜ್ಞಾನಮಭಾಾಸಾತ್
ಜ್ಞಾನಾದಾಧಾನಂ ವಿಶ್ಷ್ಾತ ೀ |
ಧ್ಾಾನಾತ್ಕಮಾಫಲತಾಾಗಾಃ
ತಾಾಗಾಚಾಾನಿುರನನುರಮ್ ||12||
ಅದ ವೀಷ್ಾಾ ಸ್ವಾಭ್ತಾನಾಂ
ಮೈತ್ರಾಃ ಕರುಣ ಏವ ಚ |
ನಿಮಾಮೀ ನಿರಹಙ್ಾಕರಾಃ
ಸ್ಮದ್ುಾಃಖಸ್ುಖಾಃ ಕ್ಷಮಿೀ ||13||
ಸ್ನುುಷ್ಾಾಃ ಸ್ತ್ತ್ಂ ರ್ೀಗೀ
ಯತಾತಾಮ ದ್ೃಢನಿಶಚಯಾಃ |
ಮಯಾಪಾತ್ಮನ ್ೀಬುದ್ಧಾಃ
ರ್ೀ ಮದ್ಭಕುಾಃ ಸ್ ಮೀ ಪರಯಾಃ ||14||
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ಯಸಾಮನ ್ನೀದ್ವಜತ ೀ ಲ್ ್ೀಕಾಃ
ಲ್ ್ೀಕಾನ ್ನೀದ್ವಜತ ೀ ಚ ಯಾಃ |
ಹಷ್ಾಾಮಷ್ಾಭರ್ೀದ ವೀಗ ೈಾಃ
ಮುಕ ್ುೀ ಯಾಃ ಸ್ ಚ ಮೀ ಪರಯಾಃ||15||
ಅನಪ ೀಕ್ಷಾಃ ಶುಚ್ಚದ್ಾಕ್ಷಾಃ
ಉದಾಸಿೀನ ್ೀ ಗತ್ವಾಥಾಃ |
ಸ್ವ್ಾಾರಮಭಪರಿತಾಾಗೀ
ರ್ೀ ಮದ್ಭಕುಾಃ ಸ್ ಮೀ ಪರಯಾಃ ||16||
ರ್ೀ ನ ಹೃಷ್ಾತಿ ನ ದ ವೀರ್ಷಾ
ನ ಶ ್ೀಚತಿ ನ ಕಾಙ್ಕಷತಿ |
ಶುಭಾಶುಭಪರಿತಾಾಗೀ
ಭಕುಮಾನಾಾಃ ಸ್ ಮೀ ಪರಯಾಃ ||17||
ಸ್ಮಾಃ ಶತೌರ ಚ ಮಿತ ರೀ ಚ
ತ್ರ್ಾ ಮಾನಾಪಮಾನರ್ೀಾಃ |
ಶ್ೀತ ್ೀಷ್ಾಸ್ುಖದ್ುಾಃಖ್ ೀಷ್ು
ಸ್ಮಾಃ ಸ್ಙ್ಗವಿವರ್ಜಾತ್ಾಃ ||18||
ತ್ುಲಾನಿನಾದಸ್ುುತಿಮೌಾನಿೀ
ಸ್ನುುಷ್ ್ಾೀ ಯೀನ ಕ ೀನಚ್ಚತ್ |
ಅನಿಕ ೀತ್ಾಃ ಸಿಾರಮತಿಾಃ
ಭಕುಮಾನ ಮೀ ಪರರ್ೀ ನರಾಃ ||19||
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ಯೀ ತ್ು ಧಮಾಾಾಮೃತ್ಮಿದ್ಂ
ಯರ್ ್ೀಕುಂ ಪಯುಾಪಾಸ್ತ ೀ |
ಶರದ್ದಧ್ಾನಾ ಮತ್ಪರಮಾಾಃ
ಭಕಾುಸ ುೀಽತಿೀವ ಮೀ ಪರಯಾಾಃ ||20||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ
ಭಕುರ್ೀಗ ್ೀ ನಾಮ ದಾವದ್ಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ತ್ರರ್ೀದ್ಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಕ್ ೀತ್ರಕ್ ೀತ್ರಜ್ಞವಿಭಾಗರ್ೀಗಾಃ
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಪರಕೃತಿಂ ಪುರುಷ್ಂ ಚ ೈವ
ಕ್ ೀತ್ರಂ ಕ್ ೀತ್ರಜ್ಞಮೀವ ಚ |
ಏತ್ತ್ ವ್ ೀದ್ತ್ುಮಿಚಾಾಮಿ
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞ ೀಯಂ ಚ ಕ ೀಶವ ||0||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಇದ್ಂ ಶರಿೀರಂ ಕೌನ ುೀಯ
ಕ್ ೀತ್ರಮಿತ್ಾಭಧಿೀಯತ ೀ |
ಏತ್ದ ್ಾೀ ವ್ ೀತಿು ತ್ಂ ಪಾರಹುಾಃ
ಕ್ ೀತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತ್ದ್ವದ್ಾಃ ||1||
ಕ್ ೀತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪ ಮಾಂ ವಿದ್ಧ
ಸ್ವಾಕ್ ೀತ ರೀಷ್ು ಭಾರತ್ |
ಕ್ ೀತ್ರಕ್ ೀತ್ರಜ್ಞರ್ೀಜ್ಞಾಾನಂ
ಯತ್ುಜ್ಾಜಾನಂ ಮತ್ಂ ಮಮ ||2||
ತ್ತ ಕಷೀತ್ರಂ ಯಚಚ ಯಾದ್ೃಕಚ
ಯದ್ವಕಾರಿ ಯತ್ಶಚ ಯತ್ |
ಸ್ ಚ ರ್ೀ ಯತ್ಪ ರಭಾವಶಚ
ತ್ತ್ುಮಾಸ ೀನ ಮೀ ಶೃಣು ||3||
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ಋರ್ಷಭಬಾಹುಧ್ಾ ಗೀತ್ಂ
ಛನ ್ದೀಭವಿಾವಿಧ್ ೈಾಃ ಪೃಥಕ್ |
ಬರಹಮಸ್್ತ್ರಪದ ೈಶ ಚೈವ
ಹ ೀತ್ುಮದ್ಭವಿಾನಿಶ್ಚತ ೈಾಃ ||4||
ಮಹಾಭ್ತಾನಾಹಙ್ಾಕರಾಃ
ಬುದ್ಧರವಾಕುಮೀವ ಚ |
ಇನಿದ ರಯಾಣ ದ್ಶ ೈಕಂ ಚ
ಪಞ್ಚ ಚ ೀನಿದ ರಯಗ ್ೀಚರಾಾಃ ||5||
ಇಚಾಾ ದ ವೀಷ್ಾಃ ಸ್ುಖಂ ದ್ುಾಃಖಂ
ಸ್ಙ್ಾಘತ್ಶ ಚೀತ್ನಾ ಧೃತಿಾಃ |
ಏತ್ತ ಕಷೀತ್ರಂ ಸ್ಮಾಸ ೀನ
ಸ್ವಿಕಾರಮುದಾಹೃತ್ಮ್ ||6||
ಅಮಾನಿತ್ವಮದ್ಂಭತ್ವಮ್
ಅಹಿಂಸಾ ಕ್ಾನಿುರಾಜಾವಮ್ |
ಆಚಾರ್ೀಾಪಾಸ್ನಂ ಶೌಚಂ
ಸ ಾೈಯಾಮಾತ್ಮವಿನಿಗರಹಾಃ ||7||
ಇನಿದ ರಯಾರ್ ೀಾಷ್ು ವ್ ೈರಾಗಾಮ್
ಅನಹಙ್ಾಕರ ಏವ ಚ |
ಜನಮಮೃತ್ುಾಜರಾವ್ಾಾಧಿ –
ದ್ುಾಃಖದ ್ೀಷ್ಾನುದ್ಶಾನಮ್ ||8||
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ಅಸ್ಕುರನಭಷ್ವಙ್ಗಾಃ
ಪುತ್ರದಾರಗೃಹಾದ್ಷ್ು |
ನಿತ್ಾಂ ಚ ಸ್ಮಚ್ಚತ್ುತ್ವಮ್
ಇಷ್ಾಾನಿಷ್ ್ಾೀಪಪತಿುಷ್ು ||9||
ಮಯಿ ಚಾನನಾರ್ೀಗ ೀನ
ಭಕುರವಾಭಚಾರಿಣೀ |
ವಿವಿಕುದ ೀಶಸ ೀವಿತ್ವಮ್
ಅರತಿಜಾನಸ್ಂಸ್ದ್ ||10||
ಅಧ್ಾಾತ್ಮಜ್ಞಾನನಿತ್ಾತ್ವಂ
ತ್ತ್ುವಜ್ಞಾನಾಥಾದ್ಶಾನಮ್ |
ಏತ್ಜ್ಾಜಾನಮಿತಿ ಪ ೂರೀಕುಮ್
ಅಜ್ಞಾನಂ ಯದ್ತ ್ೀಽನಾರ್ಾ ||11||
ಜ್ಞ ೀಯಂ ಯತ್ುತ್ಪ ರವಕ್ಾಾಮಿ
ಯಜ್ಾಜಾತಾವಽಮೃತ್ಮಶುನತ ೀ |
ಅನಾದ್ಮತ್ಪರಂ ಬರಹಮ
ನ ಸ್ತ್ುನಾನಸ್ದ್ುಚಾತ ೀ ||12||
ಸ್ವಾತ್ಾಃ ಪಾಣಪಾದ್ಂ ತ್ತ್
ಸ್ವಾತ ್ೀಽಕ್ಷ್ಶ್ರ ್ೀಮುಖಮ್ |
ಸ್ವಾತ್ಾಃ ಶುರತಿಮಲ್ ್ಲೀಕ ೀ
ಸ್ವಾಮಾವೃತ್ಾ ತಿಷ್ಿತಿ ||13||
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ಸ್ವ್ ೀಾನಿದ ರಯಗುಣಾಭಾಸ್ಂ
ಸ್ವ್ ೀಾನಿದ ರಯವಿವರ್ಜಾತ್ಮ್ |
ಅಸ್ಕುಂ ಸ್ವಾಭೃಚ ಚೈವ
ನಿಗುಾಣಂ ಗುಣಭ ್ೀಕುೃ ಚ ||14||
ಬಹಿರನುಶಚ ಭ್ತಾನಾಮ್
ಅಚರಂ ಚರಮೀವ ಚ |
ಸ್್ಕ್ಷಮತಾವತ್ುದ್ವಿಜ್ಞ ೀಯಂ
ದ್್ರಸ್ಾಂ ಚಾನಿುಕ ೀ ಚ ತ್ತ್ ||15||
ಅವಿಭಕುಂ ಚ ಭ್ತ ೀಷ್ು
ವಿಭಕುಮಿವ ಚ ಸಿಾತ್ಮ್ |
ಭ್ತ್ಭತ್ೃಾ ಚ ತ್ಜ್ ಜಾೀಯಂ
ಗರಸಿಷ್ುಾ ಪರಭವಿಷ್ುಾ ಚ ||16||
ಜ್ ್ಾೀತಿಷ್ಾಮಪ ತ್ಜ್ ್ಜಾೀತಿಾಃ
ತ್ಮಸ್ಾಃ ಪರಮುಚಾತ ೀ |
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞ ೀಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮಾಂ
ಹೃದ್ ಸ್ವಾಸ್ಾ ವಿರ್ಷಿತ್ಮ್ ||17||
ಇತಿ ಕ್ ೀತ್ರಂ ತ್ರ್ಾ ಜ್ಞಾನಂ
ಜ್ಞ ೀಯಂ ಚ ್ೀಕುಂ ಸ್ಮಾಸ್ತ್ಾಃ |
ಮದ್ಭಕು ಏತ್ದ್ವಜ್ಞಾಯ
ಮದಾಭವ್ಾರ್ೀಪಪದ್ಾತ ೀ ||18||
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ಪರಕೃತಿಂ ಪುರುಷ್ಂ ಚ ೈವ
ವಿದ್ಧಾನಾದ್ೀ ಉಭಾವಪ |
ವಿಕಾರಾಂಶಚ ಗುಣಾಂಶ ಚೈವ
ವಿದ್ಧ ಪರಕೃತಿಸ್ಮಭವ್ಾನ್ ||19||
ಕಾಯಾಕರಣಕತ್ೃಾತ ವೀ
ಹ ೀತ್ುಾಃ ಪರಕೃತಿರುಚಾತ ೀ |
ಪುರುಷ್ಾಃ ಸ್ುಖದ್ುಾಃಖ್ಾನಾಂ
ಭ ್ೀಕುೃತ ವೀ ಹ ೀತ್ುರುಚಾತ ೀ ||20||
ಪುರುಷ್ಾಃ ಪರಕೃತಿಸ ್ಾೀ ಹಿ
ಭುಙ್ ಕುೀ ಪರಕೃತಿಜ್ಾನುಗಣಾನ್ |
ಕಾರಣಂ ಗುಣಸ್ಙ್ ್ಗೀಽಸ್ಾ
ಸ್ದ್ಸ್ದ ್ಾೀನಿಜನಮಸ್ು ||21||
ಉಪದ್ರಷ್ಾಾಽನುಮನಾು ಚ
ಭತಾಾ ಭ ್ೀಕಾು ಮಹ ೀಶವರಾಃ |
ಪರಮಾತ ಮೀತಿ ಚಾಪುಾಕುಾಃ
ದ ೀಹ ೀಽಸಿಮನುಪರುಷ್ಾಃ ಪರಾಃ ||22||
ಯ ಏವಂ ವ್ ೀತಿು ಪುರುಷ್ಂ
ಪರಕೃತಿಂ ಚ ಗುಣ ೈಾಃ ಸ್ಹ |
ಸ್ವಾರ್ಾ ವತ್ಾಮಾನ ್ೀಽಪ
ನ ಸ್ ಭ್ರ್ೀಽಭಜ್ಾಯತ ೀ ||23||
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ಧ್ಾಾನ ೀನಾತ್ಮನಿ ಪಶಾನಿು
ಕ ೀಚ್ಚದಾತಾಮನಮಾತ್ಮನಾ |
ಅನ ಾೀ ಸಾಙ್ ಖಾೀನ ರ್ೀಗ ೀನ
ಕಮಾರ್ೀಗ ೀನ ಚಾಪರ ೀ ||24||
ಅನ ಾೀ ತ ವೀವಮಜ್ಾನನುಾಃ
ಶುರತಾವಽನ ಾೀಭಾ ಉಪಾಸ್ತ ೀ |
ತ ೀಽಪ ಚಾತಿತ್ರನ ುಾೀವ
ಮೃತ್ುಾಂ ಶುರತಿಪರಾಯಣಾಾಃ ||25||
ಯಾವತ್ುಞಾಜಯತ ೀ ಕಞ್ಚತ್
ಸ್ತ್ುವಂ ಸಾಾವರಜಙ್ಗಮಮ್ |
ಕ್ ೀತ್ರಕ್ ೀತ್ರಜ್ಞಸ್ಂರ್ೀಗಾತ್
ತ್ದ್ವದ್ಧ ಭರತ್ಷ್ಾಭ ||26||
ಸ್ಮಂ ಸ್ವ್ ೀಾಷ್ು ಭ್ತ ೀಷ್ು
ತಿಷ್ಿನುಂ ಪರಮೀಶವರಮ್ |
ವಿನಶಾತ್ುವವಿನಶಾನುಂ
ಯಾಃ ಪಶಾತಿ ಸ್ ಪಶಾತಿ ||27||
ಸ್ಮಂ ಪಶಾನಿಿ ಸ್ವಾತ್ರ
ಸ್ಮವಸಿಾತ್ಮಿೀಶವರಮ್ |
ನ ಹಿನಸಾುಾತ್ಮನಾಽಽತಾಮನಂ
ತ್ತ ್ೀ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ ||28||
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ಪರಕೃತ ಾೈವ ಚ ಕಮಾಾಣ
ಕರಯಮಾಣಾನಿ ಸ್ವಾಶಾಃ |
ಯಾಃ ಪಶಾತಿ ತ್ರ್ಾಽಽತಾಮನಮ್
ಅಕತಾಾರಂ ಸ್ ಪಶಾತಿ ||29||
ಯದಾ ಭ್ತ್ಪೃಥಗಾಭವಮ್
ಏಕಸ್ಾಮನುಪಶಾತಿ |
ತ್ತ್ ಏವ ಚ ವಿಸಾುರಂ
ಬರಹಮ ಸ್ಮಪದ್ಾತ ೀ ತ್ದಾ ||30||
ಅನಾದ್ತಾವನಿನಗುಾಣತಾವತ್
ಪರಮಾತಾಮಯಮವಾಯಾಃ |
ಶರಿೀರಸ ್ಾೀಽಪ ಕೌನ ುೀಯ
ನ ಕರ ್ೀತಿ ನ ಲಿಪಾತ ೀ ||31||
ಯರ್ಾ ಸ್ವಾಗತ್ಂ ಸೌಕ್ಾಮಾತ್
ಆಕಾಶಂ ನ ್ೀಪಲಿಪಾತ ೀ |
ಸ್ವಾತಾರವಸಿಾತ ್ೀ ದ ೀಹ ೀ
ತ್ರ್ಾಽಽತಾಮ ನ ್ೀಪಲಿಪಾತ ೀ ||32||
ಯರ್ಾ ಪರಕಾಶಯತ ಾೀಕಾಃ
ಕೃತ್ುನಂ ಲ್ ್ೀಕಮಿಮಂ ರವಿಾಃ |
ಕ್ ೀತ್ರಂ ಕ್ ೀತಿರೀ ತ್ರ್ಾ ಕೃತ್ುನಂ
ಪರಕಾಶಯತಿ ಭಾರತ್ ||33||
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ಕ್ ೀತ್ರಕ್ ೀತ್ರಜ್ಞರ್ೀರ ೀವಮ್
ಅನುರಂ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷ್ಾ |
ಭ್ತ್ಪರಕೃತಿಮೀಕ್ಷಂ ಚ
ಯೀ ವಿದ್ುಯಾಾನಿು ತ ೀ ಪರಮ್ ||34||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ಚತ್ುದ್ಾಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗರ್ೀಗಾಃ
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಪರಂ ಭ್ಯಾಃ ಪರವಕ್ಾಾಮಿ
ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಮುತ್ುಮಮ್ |
ಯಜ್ಾಜಾತಾವ ಮುನಯಾಃ ಸ್ವ್ ೀಾ
ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಮಿತ ್ೀ ಗತಾಾಃ ||1||
ಇದ್ಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರತ್ಾ
ಮಮ ಸಾಧಮಾಾಮಾಗತಾಾಃ |
ಸ್ಗ ೀಾಽಪ ನ ್ೀಪಜ್ಾಯನ ುೀ
ಪರಲಯೀ ನ ವಾಥನಿು ಚ ||2||
ಮಮ ರ್ೀನಿಮಾಹದ್ಬ ರಹಮ
ತ್ಸಿಮನಗಭಾಂ ದ್ಧ್ಾಮಾಹಮ್ |
ಸ್ಮಭವಾಃ ಸ್ವಾಭ್ತಾನಾಂ
ತ್ತ ್ೀ ಭವತಿ ಭಾರತ್ ||3||
ಸ್ವಾರ್ೀನಿಷ್ು ಕೌನ ುೀಯ
ಮ್ತ್ಾಯಾಃ ಸ್ಮಭವನಿು ಯಾಾಃ |
ತಾಸಾಂ ಬರಹಮ ಮಹದ ್ಾೀನಿಾಃ
ಅಹಂ ಬೀಜಪರದ್ಾಃ ಪತಾ ||4||
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ಸ್ತ್ುವಂ ರಜಸ್ುಮ ಇತಿ
ಗುಣಾಾಃ ಪರಕೃತಿಸ್ಮಭವ್ಾಾಃ |
ನಿಬಧನನಿು ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ದ ೀಹ ೀ ದ ೀಹಿನಮವಾಯಮ್ ||5||
ತ್ತ್ರ ಸ್ತ್ುವಂ ನಿಮಾಲತಾವತ್
ಪರಕಾಶಕಮನಾಮಯಮ್ |
ಸ್ುಖಸ್ಙ್ ಗೀನ ಬಧ್ಾನತಿ
ಜ್ಞಾನಸ್ಙ್ ಗೀನ ಚಾನಘ ||6||
ರಜ್ ್ೀ ರಾಗಾತ್ಮಕಂ ವಿದ್ಧ
ತ್ೃಷ್ಾಾಸ್ಙ್ಗಸ್ಮುದ್ಭವಮ್ |
ತ್ನಿನಬಧ್ಾನತಿ ಕೌನ ುೀಯ
ಕಮಾಸ್ಙ್ ಗೀನ ದ ೀಹಿನಮ್ ||7||
ತ್ಮಸ್ುವಜ್ಞಾನಜಂ ವಿದ್ಧ
ಮೀಹನಂ ಸ್ವಾದ ೀಹಿನಾಮ್ |
ಪರಮಾದಾಲಸ್ಾನಿದಾರಭಾಃ
ತ್ನಿನಬಧ್ಾನತಿ ಭಾರತ್ ||8||
ಸ್ತ್ುವಂ ಸ್ುಖ್ ೀ ಸ್ಞ್ಜಯತಿ
ರಜಾಃ ಕಮಾಣ ಭಾರತ್ |
ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಾ ತ್ು ತ್ಮಾಃ
ಪರಮಾದ ೀ ಸ್ಞ್ಜಯತ್ುಾತ್ ||9||
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ರಜಸ್ುಮಶಾಚಭಭ್ಯ
ಸ್ತ್ುವಂ ಭವತಿ ಭಾರತ್ |
ರಜಾಃ ಸ್ತ್ುವಂ ತ್ಮಶ ಚೈವ
ತ್ಮಾಃ ಸ್ತ್ುವಂ ರಜಸ್ುರ್ಾ ||10||
ಸ್ವಾದಾವರ ೀಷ್ು ದ ೀಹ ೀಽಸಿಮನ್
ಪರಕಾಶ ಉಪಜ್ಾಯತ ೀ |
ಜ್ಞಾನಂ ಯದಾ ತ್ದಾ ವಿದಾಾತ್
ವಿವೃದ್ಧಂ ಸ್ತ್ುವಮಿತ್ುಾತ್ ||11||
ಲ್ ್ೀಭಾಃ ಪರವೃತಿುರಾರಮಭಾಃ
ಕಮಾಣಾಮಶಮಾಃ ಸ್ಪೃಹಾ |
ರಜಸ ಾೀತಾನಿ ಜ್ಾಯನ ುೀ
ವಿವೃದ ಧೀ ಭರತ್ಷ್ಾಭ ||12||
ಅಪರಕಾಶ ್ೀಽಪರವೃತಿುಶಚ
ಪರಮಾದ ್ೀ ಮೀಹ ಏವ ಚ |
ತ್ಮಸ ಾೀತಾನಿ ಜ್ಾಯನ ುೀ
ವಿವೃದ ಧೀ ಕುರುನನದನ ||13||
ಯದಾ ಸ್ತ ುವೀ ಪರವೃದ ಧೀ ತ್ು
ಪರಲಯಂ ಯಾತಿ ದ ೀಹಭೃತ್ |
ತ್ದ ್ೀತ್ುಮವಿದಾಂ ಲ್ ್ೀಕಾನ್
ಅಮಲ್ಾನಪ ರತಿಪದ್ಾತ ೀ ||14||
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ರಜಸಿ ಪರಲಯಂ ಗತಾವ
ಕಮಾಸ್ಙ್್ಗಷ್ು ಜ್ಾಯತ ೀ |
ತ್ರ್ಾ ಪರಲಿೀನಸ್ುಮಸಿ
ಮ್ಢರ್ೀನಿಷ್ು ಜ್ಾಯತ ೀ ||15||
ಕಮಾಣಾಃ ಸ್ುಕೃತ್ಸಾಾಹುಾಃ
ಸಾತಿುವಕಂ ನಿಮಾಲಂ ಫಲಮ್ |
ರಜಸ್ಸ್ುು ಫಲಂ ದ್ುಾಃಖಮ್
ಅಜ್ಞಾನಂ ತ್ಮಸ್ಾಃ ಫಲಮ್ ||16||
ಸ್ತಾುವತ್ುಞಾಜಯತ ೀ ಜ್ಞಾನಂ
ರಜಸ ್ೀ ಲ್ ್ೀಭ ಏವ ಚ |
ಪರಮಾದ್ಮೀಹೌ ತ್ಮಸ್ಾಃ
ಭವತ ್ೀಽಜ್ಞಾನಮೀವ ಚ ||17||
ಊಧವಾಂ ಗಚಾನಿು ಸ್ತ್ುವಸಾಾಾಃ
ಮಧ್ ಾೀ ತಿಷ್ಿನಿು ರಾಜಸಾಾಃ |
ಜಘನಾಗುಣವೃತಿುಸಾಾಾಃ
ಅಧ್ ್ೀ ಗಚಾನಿು ತಾಮಸಾಾಃ ||18||
ನಾನಾಂ ಗುಣ ೀಭಾಾಃ ಕತಾಾರಂ
ಯದಾ ದ್ರಷ್ಾಾಽನುಪಶಾತಿ |
ಗುಣ ೀಭಾಶಚ ಪರಂ ವ್ ೀತಿು
ಮದಾಭವಂ ಸ ್ೀಽಧಿಗಚಾತಿ ||19||
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ಗುಣಾನ ೀತಾನತಿೀತ್ಾ ತಿರೀನ್
ದ ೀಹಿೀ ದ ೀಹಸ್ಮುದ್ಭವ್ಾನ್ |
ಜನಮಮೃತ್ುಾಜರಾದ್ುಾಃಖ್ ೈಾಃ
ವಿಮುಕ ್ುೀಽಮೃತ್ಮಶುನತ ೀ ||20||
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಕ ೈಲಿಾಙ್ ಗೈಸಿು ರೀನುಗಣಾನ ೀತಾನ್
ಅತಿೀತ ್ೀ ಭವತಿ ಪರಭ ್ೀ |
ಕಮಾಚಾರಾಃ ಕಥಂ ಚ ೈತಾನ್
ತಿರೀನುಗಣಾನತಿವತ್ಾತ ೀ ||21||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಪರಕಾಶಂ ಚ ಪರವೃತಿುಂ ಚ
ಮೀಹಮೀವ ಚ ಪಾಣಡವ |
ನ ದ ವೀರ್ಷಾ ಸ್ಮಪ ರವೃತಾುನಿ
ನ ನಿವೃತಾುನಿ ಕಾಙ್ಕಷತಿ ||22||
ಉದಾಸಿೀನವದಾಸಿೀನಾಃ
ಗುಣ ೈರ್ೀಾ ನ ವಿಚಾಲಾತ ೀ |
ಗುಣಾ ವತ್ಾನು ಇತ ಾೀವ
ರ್ೀಽವತಿಷ್ಿತಿ ನ ೀಙ್ಗತ ೀ ||23||
ಸ್ಮದ್ುಾಃಖಸ್ುಖಾಃ ಸ್ವಸ್ಾಾಃ
ಸ್ಮಲ್ ್ೀಷ್ಾಾಶಮಕಾಞ್ಚನಾಃ |
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ತ್ುಲಾಪರಯಾಪರರ್ೀ ಧಿೀರಾಃ
ತ್ುಲಾನಿನಾದತ್ಮಸ್ಂಸ್ುುತಿಾಃ ||24||
ಮಾನಾಪಮಾನರ್ೀಸ್ುುಲಾಾಃ
ತ್ುಲ್ ್ಾೀ ಮಿತಾರರಿಪಕ್ಷರ್ೀಾಃ |
ಸ್ವ್ಾಾರಮಭಪರಿತಾಾಗೀ
ಗುಣಾತಿೀತ್ಾಃ ಸ್ ಉಚಾತ ೀ ||25||
ಮಾಂ ಚ ರ್ೀಽವಾಭಚಾರ ೀಣ
ಭಕುರ್ೀಗ ೀನ ಸ ೀವತ ೀ |
ಸ್ ಗುಣಾನುಮತಿೀತ ಾೈತಾನ್
ಬರಹಮಭ್ಯಾಯ ಕಲಪತ ೀ ||26||
ಬರಹಮಣ ್ೀ ಹಿ ಪರತಿಷ್ಾಿಽಹಮ್
ಅಮೃತ್ಸಾಾವಾಯಸ್ಾ ಚ |
ಶಾಶವತ್ಸ್ಾ ಚ ಧಮಾಸ್ಾ
ಸ್ುಖಸ ಾೈಕಾನಿುಕಸ್ಾ ಚ ||27||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ
ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗರ್ೀಗ ್ೀ ನಾಮ ಚತ್ುದ್ಾಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ಪಞ್ಚದ್ಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಪುರುಷ್ ್ೀತ್ುಮಪಾರಪುರ್ೀಗಾಃ
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಊಧವಾಮ್ಲಮಧಾಃಶಾಖಮ್
ಅಶವತ್ಾಂ ಪಾರಹುರವಾಯಮ್ |
ಛನಾದಂಸಿ ಯಸ್ಾ ಪಣಾಾನಿ
ಯಸ್ುಂ ವ್ ೀದ್ ಸ್ ವ್ ೀದ್ವಿತ್ ||1||
ಅಧಶ ್ಚೀಧವಾಂ ಪರಸ್ೃತಾಸ್ುಸ್ಾ ಶಾಖ್ಾಾಃ
ಗುಣಪರವೃದಾಧ ವಿಷ್ಯಪರವ್ಾಲ್ಾಾಃ |
ಅಧಶಚ ಮ್ಲ್ಾನಾನುಸ್ನುತಾನಿ
ಕಮಾಾನುಬನಿಧೀನಿ ಮನುಷ್ಾಲ್ ್ೀಕ ೀ ||2||
ನ ರ್ಪಮಸ ಾೀಹ ತ್ರ್ ್ೀಪಲಭಾತ ೀ
ನಾನ ್ುೀ ನ ಚಾದ್ನಾ ಚ ಸ್ಂಪರತಿಷ್ಾಿ |
ಅಶವತ್ಾಮೀನಂ ಸ್ುವಿರ್ಢಮ್ಲಮ್
ಅಸ್ಙ್ಗಶಸ ು ರೀಣ ದ್ೃಢ ೀನ ಛಿತಾುವ ||3||
ತ್ತ್ಾಃ ಪದ್ಂ ತ್ತ್ಪರಿಮಾಗಾತ್ವಾಂ
ಯಸಿಮನಗತಾ ನ ನಿವತ್ಾನಿು ಭ್ಯಾಃ |
ತ್ಮೀವ ಚಾದ್ಾಂ ಪುರುಷ್ಂ ಪರಪದ ಾೀ
ಯತ್ಾಃ ಪರವೃತಿುಾಃ ಪರಸ್ೃತಾ ಪುರಾಣೀ ||4||
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ನಿಮಾಾನಮೀಹಾ ರ್ಜತ್ಸ್ಙ್ಗದ ್ೀಷ್ಾಾಃ
ಅಧ್ಾಾತ್ಮನಿತಾಾ ವಿನಿವೃತ್ುಕಾಮಾಾಃ |
ದ್ವನ ದವ ೈವಿಾಮುಕಾುಾಃ ಸ್ುಖದ್ುಾಃಖ ಸ್ಞ ಜಾ ೈಾಃ
ಗಚಾನುಾಮ್ಢಾಾಃ ಪದ್ಮವಾಯಂ ತ್ತ್ ||5||
ನ ತ್ದಾಭಸ್ಯತ ೀ ಸ್್ಯಾಾಃ
ನ ಶಶಾಙ್ ್ಕೀ ನ ಪಾವಕಾಃ |
ಯದ್ಗತಾವ ನ ನಿವತ್ಾನ ುೀ
ತ್ದಾಧಮ ಪರಮಂ ಮಮ ||6||
ಮಮೈವ್ಾಂಶ ್ೀ ರ್ಜೀವಲ್ ್ೀಕ ೀ
ರ್ಜೀವಭ್ತ್ಾಃ ಸ್ನಾತ್ನಾಃ |
ಮನಾಃ ಷ್ಷ್ಾಿನಿೀನಿದ ರಯಾಣ
ಪರಕೃತಿಸಾಾನಿ ಕಷ್ಾತಿ ||7||
ಶರಿೀರಂ ಯದ್ವ್ಾಪ ೂನೀತಿ
ಯಚಾಚಪುಾತಾಕ ರಮತಿೀಶವರಾಃ |
ಗೃಹಿೀತ ವೈತಾನಿ ಸ್ಂಯಾತಿ
ವ್ಾಯುಗಾನಾಧನಿವ್ಾಶಯಾತ್ ||8||
ಶ ್ರೀತ್ರಂ ಚಕ್ಷುಾಃ ಸ್ಪಶಾನಂ ಚ
ರಸ್ನಂ ಘ್ಾರಣಮೀವ ಚ |
ಅಧಿಷ್ಾಿಯ ಮನಶಾಚಯಂ
ವಿಷ್ಯಾನುಪಸ ೀವತ ೀ ||9||
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ಉತಾಕ ರಮನುಂ ಸಿಾತ್ಂ ವ್ಾಽಪ
ಭುಞಾಜನಂ ವ್ಾ ಗುಣಾನಿವತ್ಮ್ |
ವಿಮ್ಢಾ ನಾನುಪಶಾನಿು
ಪಶಾನಿು ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷ್ಾಃ ||10||
ಯತ್ನ ್ುೀ ರ್ೀಗನಶ ಚೈನಂ
ಪಶಾನಾುಾತ್ಮನಾವಸಿಾತ್ಮ್ |
ಯತ್ನ ್ುೀ ಽಪಾಕೃತಾತಾಮನಾಃ
ನ ೈನಂ ಪಶಾನುಾಚ ೀತ್ಸ್ಾಃ ||11||
ಯದಾದ್ತ್ಾಗತ್ಂ ತ ೀಜಾಃ
ಜಗದಾಭಸ್ಯತ ೀಽಖಲಮ್ |
ಯಚಚನದ ರಮಸಿ ಯಚಾಚಗೌನ
ತ್ತ ುೀಜ್ ್ೀ ವಿದ್ಧ ಮಾಮಕಮ್ ||12||
ಗಾಮಾವಿಶಾ ಚ ಭ್ತಾನಿ
ಧ್ಾರಯಾಮಾಹಮೀಜಸಾ |
ಪುಷ್ಾಾಮಿ ಚೌಷ್ಧಿೀಾಃ ಸ್ವ್ಾಾಾಃ
ಸ ್ೀಮೀ ಭ್ತಾವ ರಸಾತ್ಮಕಾಃ ||13||
ಅಹಂ ವ್ ೈಶಾವನರ ್ೀ ಭ್ತಾವ
ಪಾರಣನಾಂ ದ ೀಹಮಾಶ್ರತ್ಾಃ |
ಪಾರಣಾಪಾನಸ್ಮಾಯುಕುಾಃ
ಪಚಾಮಾನನಂ ಚತ್ುವಿಾಧಮ್ ||14||
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ಸ್ವಾಸ್ಾ ಚಾಹಂ ಹೃದ್ ಸ್ನಿನವಿಷ್ಾಾಃ
ಮತ್ುಾಃ ಸ್ಮೃತಿಜ್ಞಾಾನಮಪ ೂೀಹನಂ ಚ |
ವ್ ೀದ ೈಶಚ ಸ್ವ್ ೈಾರಹಮೀವ ವ್ ೀದ್ಾಾಃ
ವ್ ೀದಾನುಕೃದ ವೀದ್ವಿದ ೀವ ಚಾಹಮ್ ||15||
ದಾವವಿಮೌ ಪುರುಷ್ೌ ಲ್ ್ೀಕ ೀ
ಕ್ಷರಶಾಚಕ್ಷರ ಏವ ಚ |
ಕ್ಷರಾಃ ಸ್ವ್ಾಾಣ ಭ್ತಾನಿ
ಕ್ಟಸ ್ಾೀಽಕ್ಷರ ಉಚಾತ ೀ ||16||
ಉತ್ುಮಾಃ ಪುರುಷ್ಸ್ುವನಾಾಃ
ಪರಮಾತ ಮೀತ್ುಾದಾಹೃತ್ಾಃ |
ರ್ೀ ಲ್ ್ೀಕತ್ರಯಮಾವಿಶಾ
ಬಭತ್ಾಾವಾಯ ಈಶವರಾಃ ||17||
ಯಸಾಮತ್ಕಷರಮತಿೀತ ್ೀಽಹಮ್
ಅಕ್ಷರಾದ್ಪ ಚ ್ೀತ್ುಮಾಃ |
ಅತ ್ೀಽಸಿಮ ಲ್ ್ೀಕ ೀ ವ್ ೀದ ೀ ಚ
ಪರಥಿತ್ಾಃ ಪುರುಷ್ ್ೀತ್ುಮಾಃ ||18||
ರ್ೀ ಮಾಮೀವಮಸ್ಮ್ಮಢಾಃ
ಜ್ಾನಾತಿ ಪುರುಷ್ ್ೀತ್ುಮಮ್ |
ಸ್ ಸ್ವಾವಿದ್ಭಜತಿ ಮಾಂ
ಸ್ವಾಭಾವ್ ೀನ ಭಾರತ್ ||19||
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ಇತಿ ಗುಹಾತ್ಮಂ ಶಾಸ್ು ರಮ್
ಇದ್ಮುಕುಂ ಮಯಾಽನಘ |
ಏತ್ದ್ುಬದಾಧವ ಬುದ್ಧಮಾನಾುಾತ್
ಕೃತ್ಕೃತ್ಾಶಚ ಭಾರತ್ ||20||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ
ಪುರುಷ್ ್ೀತ್ುಮಪಾರಪುರ್ೀಗ ್ೀ ನಾಮ ಪಞ್ಚದ್ಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ
||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ಷ್ ್ೀಡ್ಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ದ ೈವ್ಾಸ್ುರಸ್ಮಪದ್ವಭಾಗರ್ೀಗಾಃ
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಅಭಯಂ ಸ್ತ್ುವಸ್ಂಶುದ್ಧಾಃ
ಜ್ಞಾನರ್ೀಗವಾವಸಿಾತಿಾಃ |
ದಾನಂ ದ್ಮಶಚ ಯಜ್ಞಶಚ
ಸಾವಧ್ಾಾಯಸ್ುಪ ಆಜಾವಮ್ ||1||
ಅಹಿಂಸಾ ಸ್ತ್ಾಮಕ ್ರೀಧಾಃ
ತಾಾಗಾಃ ಶಾನಿುರಪ ೈಶುನಮ್ |
ದ್ಯಾ ಭ್ತ ೀಷ್ವಲ್ ್ೀಲುಪುವಂ
ಮಾದ್ಾವಂ ಹಿರೀರಚಾಪಲಮ್ ||2||
ತ ೀಜಾಃ ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿಾಃ ಶೌಚಮ್
ಅದ ್ರೀಹ ್ೀ ನಾತಿಮಾನಿತಾ |
ಭವನಿು ಸ್ಮಪದ್ಂ ದ ೈವಿೀಮ್
ಅಭಜ್ಾತ್ಸ್ಾ ಭಾರತ್ ||3||
ದ್ಮಭೀ ದ್ಪ ೂೀಾಽಭಮಾನಶಚ
ಕ ್ರೀಧಾಃ ಪಾರುಷ್ಾಮೀವ ಚ |
ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಜ್ಾತ್ಸ್ಾ
ಪಾಥಾ ಸ್ಮಪದ್ಮಾಸ್ುರಿೀಮ್ ||4||
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ದ ೈವಿೀ ಸ್ಮಪದ್ವಮೀಕ್ಾಯ
ನಿಬನಾಧಯಾಸ್ುರಿೀ ಮತಾ |
ಮಾ ಶುಚಾಃ ಸ್ಮಪದ್ಂ ದ ೈವಿೀಮ್
ಅಭಜ್ಾತ ್ೀಽಸಿ ಪಾಣಡವ ||5||
ದೌವ ಭ್ತ್ಸ್ಗೌಾ ಲ್ ್ೀಕ ೀಽಸಿಮನ್
ದ ೈವ ಆಸ್ುರ ಏವ ಚ |
ದ ೈವ್ ೂೀ ವಿಸ್ುರಶಾಃ ಪ ೂರೀಕುಾಃ
ಆಸ್ುರಂ ಪಾಥಾ ಮೀ ಶೃಣು ||6||
ಪರವೃತಿುಂ ಚ ನಿವೃತಿುಂ ಚ
ಜನಾ ನ ವಿದ್ುರಾಸ್ುರಾಾಃ |
ನ ಶೌಚಂ ನಾಪ ಚಾಚಾರಾಃ
ನ ಸ್ತ್ಾಂ ತ ೀಷ್ು ವಿದ್ಾತ ೀ ||7||
ಅಸ್ತ್ಾಮಪರತಿಷ್ಿಂ ತ ೀ
ಜಗದಾಹುರನಿೀಶವರಮ್ |
ಅಪರಸ್ಪರಸ್ಮ್ಭತ್ಂ
ಕಮನಾತಾಕಮಹ ೈತ್ುಕಮ್ ||8||
ಏತಾಂ ದ್ೃರ್ಷಾಮವಷ್ಾಭಾ
ನಷ್ಾಾತಾಮನ ್ೀಽಲಪಬುದ್ಧಯಾಃ |
ಪರಭವನುುಾಗರಕಮಾಾಣಾಃ
ಕ್ಷಯಾಯ ಜಗತ ್ೀಽಹಿತಾಾಃ ||9||
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ಕಾಮಮಾಶ್ರತ್ಾ ದ್ುಷ್್ಪರಂ
ದ್ಮಭಮಾನಮದಾನಿವತಾಾಃ |
ಮೀಹಾದ್ಗೃಹಿೀತಾವಸ್ದಾಗ ರಹಾನ್
ಪರವತ್ಾನ ುೀಽಶುಚ್ಚವರತಾಾಃ ||10||
ಚ್ಚನಾುಮಪರಿಮೀಯಾಂ ಚ
ಪರಲಯಾನಾುಮುಪಾಶ್ರತಾಾಃ |
ಕಾಮೀಪಭ ್ೀಗಪರಮಾಾಃ
ಏತಾವದ್ತಿ ನಿಶ್ಚತಾಾಃ ||11||
ಆಶಾಪಾಶಶತ ೈಬಾದಾಧಾಃ
ಕಾಮಕ ್ರೀಧಪರಾಯಣಾಾಃ |
ಈಹನ ುೀ ಕಾಮಭ ್ೀಗಾಥಾಮ್
ಅನಾಾಯೀನಾಥಾಸ್ಞ್ಚಯಾನ್||12||
ಇದ್ಮದ್ಾ ಮಯಾ ಲಬಧಮ್
ಇಮಂ ಪಾರಪ ುಾೀ ಮನ ್ೀರಥಮ್ |
ಇದ್ಮಸಿುೀದ್ಮಪ ಮೀ
ಭವಿಷ್ಾತಿ ಪುನಧಾನಮ್ ||13||
ಅಸೌ ಮಯಾ ಹತ್ಾಃ ಶತ್ುರಾಃ
ಹನಿಷ್ ಾೀ ಚಾಪರಾನಪ |
ಈಶವರ ್ೀಽಹಮಹಂ ಭ ್ೀಗೀ
ಸಿದ ್ಧೀಽಹಂ ಬಲವ್ಾನುುಖೀ||14||
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ಆಢ ್ಾೀಽಭಜನವ್ಾನಸಿಮ
ಕ ್ೀಽನ ್ಾೀಽಸಿು ಸ್ದ್ೃಶ ್ೀ ಮಯಾ |
ಯಕ್ ಾೀ ದಾಸಾಾಮಿ ಮೀದ್ಷ್ ಾೀ
ಇತ್ಾಜ್ಞಾನವಿಮೀಹಿತಾಾಃ ||15||
ಅನ ೀಕಚ್ಚತ್ುವಿಭಾರನಾುಾಃ
ಮೀಹಜ್ಾಲಸ್ಮಾವೃತಾಾಃ |
ಪರಸ್ಕಾುಾಃ ಕಾಮಭ ್ೀಗ ೀಷ್ು
ಪತ್ನಿು ನರಕ ೀಽಶುಚೌ ||16||
ಆತ್ಮಸ್ಮಾಭವಿತಾಾಃ ಸ್ುಬಾಧಾಃ
ಧನಮಾನಮದಾನಿವತಾಾಃ |
ಯಜನ ುೀ ನಾಮಯಜ್ಞ ೈಸ ುೀ
ದ್ಮಭೀನಾವಿಧಿಪೂವಾಕಮ್ ||17||
ಅಹಙ್ಾಕರಂ ಬಲಂ ದ್ಪಾಂ
ಕಾಮಂ ಕ ್ರೀಧಂ ಚ ಸ್ಂಶ್ರತಾಾಃ |
ಮಾಮಾತ್ಮಪರದ ೀಹ ೀಷ್ು
ಪರದ್ವಷ್ನ ್ುೀಽಭಾಸ್್ಯಕಾಾಃ ||18||
ತಾನಹಂ ದ್ವಷ್ತ್ಾಃ ಕ್ರರಾನ್
ಸ್ಂಸಾರ ೀಷ್ು ನರಾಧಮಾನ್ |
ಕ್ಷ್ಪಾಮಾಜಸ್ರಮಶುಭಾನ್
ಆಸ್ುರಿೀಷ್ ವೀವ ರ್ೀನಿಷ್ು ||19||
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ಆಸ್ುರಿೀಂ ರ್ೀನಿಮಾಪನಾನಾಃ
ಮ್ಢಾ ಜನಮನಿ ಜನಮನಿ |
ಮಾಮಪಾರಪ ಾೈವ ಕೌನ ುೀಯ
ತ್ತ ್ೀ ಯಾನುಾಧಮಾಂ ಗತಿಮ್||20||
ತಿರವಿಧಂ ನರಕಸ ಾೀದ್ಂ
ದಾವರಂ ನಾಶನಮಾತ್ಮನಾಃ |
ಕಾಮಾಃ ಕ ್ರೀಧಸ್ುರ್ಾ ಲ್ ್ೀಭಾಃ
ತ್ಸಾಮದ ೀತ್ತ್ು ರಯಂ ತ್ಾಜ್ ೀತ್ ||21||
ಏತ ೈವಿಾಮುಕುಾಃ ಕೌನ ುೀಯ
ತ್ಮೀದಾವರ ೈಸಿು ರಭನಾರಾಃ |
ಆಚರತಾಾತ್ಮನಾಃ ಶ ರೀಯಾಃ
ತ್ತ ್ೀ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ ||22||
ಯಾಃ ಶಾಸ್ು ರವಿಧಿಮುತ್ುೃಜಾ
ವತ್ಾತ ೀ ಕಾಮಕಾರತ್ಾಃ |
ನ ಸ್ ಸಿದ್ಧಮವ್ಾಪ ೂನೀತಿ
ನ ಸ್ುಖಂ ನ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ ||23||
ತ್ಸಾಮಚಾಾಸ್ು ರಂ ಪರಮಾಣಂ ತ ೀ
ಕಾಯಾಾಕಾಯಾವಾವಸಿಾತೌ |
ಜ್ಞಾತಾವ ಶಾಸ್ು ರವಿಧ್ಾನ ್ೀಕುಂ
ಕಮಾ ಕತ್ುಾಮಿಹಾಹಾಸಿ ||24||
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|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ
ದ ೈವ್ಾಸ್ುರಸ್ಮಪದ್ವಭಾಗರ್ೀಗ ್ೀ ನಾಮ
ಷ್ ್ೀಡ್ಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ಸ್ಪುದ್ಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಶರದಾಧತ್ರಯವಿಭಾಗರ್ೀಗಾಃ
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಯೀ ಶಾಸ್ು ರವಿಧಿಮುತ್ುೃಜಾ
ಯಜನ ುೀ ಶರದ್ಧಯಾನಿವತಾಾಃ |
ತ ೀಷ್ಾಂ ನಿಷ್ಾಿ ತ್ು ಕಾ ಕೃಷ್ಾ
ಸ್ತ್ುವಮಾಹ ್ೀ ರಜಸ್ುಮಾಃ ||1||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ತಿರವಿಧ್ಾ ಭವತಿ ಶರದಾಧ
ದ ೀಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜ್ಾ |
ಸಾತಿುವಕೀ ರಾಜಸಿೀ ಚ ೈವ
ತಾಮಸಿೀ ಚ ೀತಿ ತಾಂ ಶೃಣು ||2||
ಸ್ತಾುವನುರ್ಪಾ ಸ್ವಾಸ್ಾ
ಶರದಾಧ ಭವತಿ ಭಾರತ್ |
ಶರದಾಧಮರ್ೀಽಯಂ ಪುರುಷ್ಾಃ
ರ್ೀ ಯಚಾ ರದ್ಧಾಃ ಸ್ ಏವ ಸ್ಾಃ ||3||
ಯಜನ ುೀ ಸಾತಿುವಕಾ ದ ೀವ್ಾನ್
ಯಕ್ಷರಕ್ಾಂಸಿ ರಾಜಸಾಾಃ |
ಪ ರೀತಾನ್ಭತ್ಗಣಾಂಶಾಚನ ಾೀ
ಯಜನ ುೀ ತಾಮಸಾ ಜನಾಾಃ ||4||
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ಅಶಾಸ್ು ರವಿಹಿತ್ಂ ಘ್ೀರಂ
ತ್ಪಾನ ುೀ ಯೀ ತ್ಪ ೂೀ ಜನಾಾಃ |
ದ್ಮಾಭಹಙ್ಾಕರಸ್ಂಯುಕಾುಾಃ
ಕಾಮರಾಗಬಲ್ಾನಿವತಾಾಃ ||5||
ಕಶಾಯನುಾಃ ಶರಿೀರಸ್ಾಂ
ಭ್ತ್ಗಾರಮಮಚ ೀತ್ಸ್ಾಃ |
ಮಾಂ ಚ ೈವ್ಾನುಾಃ ಶರಿೀರಸ್ಾಂ
ತಾನಿವದಾಧಾಸ್ುರನಿಶಚಯಾನ್ ||6||
ಆಹಾರಸ್ುವಪ ಸ್ವಾಸ್ಾ
ತಿರವಿಧ್ ್ೀ ಭವತಿ ಪರಯಾಃ |
ಯಜ್ಞಸ್ುಪಸ್ುರ್ಾ ದಾನಂ
ತ ೀಷ್ಾಂ ಭ ೀದ್ಮಿಮಂ ಶೃಣು ||7||
ಆಯುಾಃಸ್ತ್ುವಬಲ್ಾರ ್ೀಗಾ –
ಸ್ುಖಪರೀತಿವಿವಧಾನಾಾಃ |
ರಸಾಾಾಃ ಸಿನಗಾಧಾಃ ಸಿಾರಾ ಹೃದಾಾಾಃ
ಆಹಾರಾಾಃ ಸಾತಿುವಕಪರಯಾಾಃ ||8||
ಕಟವಮಲಲವಣಾತ್ುಾಷ್ಾ –
ತಿೀಕ್ಷ್ಣರ್ಕ್ಷವಿದಾಹಿನಾಃ |
ಆಹಾರಾ ರಾಜಸ್ಸ ಾೀಷ್ಾಾಾಃ
ದ್ುಾಃಖಶ ್ೀಕಾಮಯಪರದಾಾಃ ||9||
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ಯಾತ್ಯಾಮಂ ಗತ್ರಸ್ಂ
ಪೂತಿ ಪಯುಾರ್ಷತ್ಂ ಚ ಯತ್ |
ಉಚ್ಚಾಷ್ಾಮಪ ಚಾಮೀಧಾಂ
ಭ ್ೀಜನಂ ತಾಮಸ್ಪರಯಮ್ ||10||
ಅಫಲ್ಾಕಾಙ್್ಕಷಭಯಾಜ್ಞಾಃ
ವಿಧಿದ್ೃಷ್ ್ಾೀ ಯ ಇಜಾತ ೀ |
ಯಷ್ಾವಾಮೀವ್ ೀತಿ ಮನಾಃ
ಸ್ಮಾಧ್ಾಯ ಸ್ ಸಾತಿುವಕಾಃ ||11||
ಅಭಸ್ನಾಧಯ ತ್ು ಫಲಂ
ದ್ಮಾಭಥಾಮಪ ಚ ೈವ ಯತ್ |
ಇಜಾತ ೀ ಭರತ್ಶ ರೀಷ್ಿ
ತ್ಂ ಯಜ್ಞಂ ವಿದ್ಧ ರಾಜಸ್ಮ್ ||12||
ವಿಧಿಹಿೀನಮಸ್ೃಷ್ಾಾನನಂ
ಮನು ರಹಿೀನಮದ್ಕ್ಷ್ಣಮ್ |
ಶರದಾಧವಿರಹಿತ್ಂ ಯಜ್ಞಂ
ತಾಮಸ್ಂ ಪರಿಚಕ್ಷತ ೀ ||13||
ದ ೀವದ್ವಜಗುರುಪಾರಜ್ಞ –
ಪೂಜನಂ ಶೌಚಮಾಜಾವಮ್ |
ಬರಹಮಚಯಾಮಹಿಂಸಾ ಚ
ಶಾರಿೀರಂ ತ್ಪ ಉಚಾತ ೀ ||14||
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ಅನುದ ವೀಗಕರಂ ವ್ಾಕಾಂ
ಸ್ತ್ಾಂ ಪರಯಹಿತ್ಂ ಚ ಯತ್ |
ಸಾವಧ್ಾಾಯಾಭಾಸ್ನಂ ಚ ೈವ
ವ್ಾಙ್ಮಯಂ ತ್ಪ ಉಚಾತ ೀ ||15||
ಮನಾಃ ಪರಸಾದ್ಾಃ ಸೌಮಾತ್ವಂ
ಮೌನಮಾತ್ಮವಿನಿಗರಹಾಃ |
ಭಾವಸ್ಂಶುದ್ಧರಿತ ಾೀತ್ತ್
ತ್ಪ ೂೀ ಮಾನಸ್ಮುಚಾತ ೀ ||16||
ಶರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ತ್ಪುಂ
ತ್ಪಸ್ುತಿು ರವಿಧಂ ನರ ೈಾಃ |
ಅಫಲ್ಾಕಾಙ್್ಕಷಭಯುಾಕ ುೈಾಃ
ಸಾತಿುವಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತ ೀ ||17||
ಸ್ತಾಕರಮಾನಪೂಜ್ಾಥಾಂ
ತ್ಪ ೂೀ ದ್ಮಭೀನ ಚ ೈವ ಯತ್ |
ಕರಯತ ೀ ತ್ದ್ಹ ಪ ೂರೀಕುಂ
ರಾಜಸ್ಂ ಚಲಮಧುರವಮ್ ||18||
ಮ್ಢಗಾರಹ ೀಣಾತ್ಮನ ್ೀ ಯತ್
ಪೀಡ್ಯಾ ಕರಯತ ೀ ತ್ಪಾಃ |
ಪರಸ ್ಾೀತಾುದ್ನಾಥಾಂ ವ್ಾ
ತ್ತಾುಮಸ್ಮುದಾಹೃತ್ಮ್ ||19||
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ದಾತ್ವಾಮಿತಿ ಯದಾದನಂ
ದ್ೀಯತ ೀಽನುಪಕಾರಿಣ ೀ |
ದ ೀಶ ೀ ಕಾಲ್ ೀ ಚ ಪಾತ ರೀ ಚ
ತ್ದಾದನಂ ಸಾತಿುವಕಂ ಸ್ಮೃತ್ಮ್ ||20||
ಯತ್ುು ಪರತ್ುಾಪಕಾರಾಥಾಂ
ಫಲಮುದ್ದಶಾ ವ್ಾ ಪುನಾಃ |
ದ್ೀಯತ ೀ ಚ ಪರಿಕಲಷ್ಾಂ
ತ್ದಾದನಂ ರಾಜಸ್ಂ ಸ್ಮೃತ್ಮ್ ||21||
ಅದ ೀಶಕಾಲ್ ೀ ಯದಾದನಮ್
ಅಪಾತ ರೀಭಾಶಚ ದ್ೀಯತ ೀ |
ಅಸ್ತ್ಕೃತ್ಮವಜ್ಞಾತ್ಂ
ತ್ತಾುಮಸ್ಮುದಾಹೃತ್ಮ್ ||22||
ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ನಿದ ೀಾಶಾಃ
ಬರಹಮಣಸಿು ರವಿಧಾಃ ಸ್ಮೃತ್ಾಃ |
ಬಾರಹಮಣಾಸ ುೀನ ವ್ ೀದಾಶಚ
ಯಜ್ಞಾಶಚ ವಿಹಿತಾಾಃ ಪುರಾ ||23||
ತ್ಸಾಮದ ್ೀಮಿತ್ುಾದಾಹೃತ್ಾ
ಯಜ್ಞದಾನತ್ಪಾಃಕರಯಾಾಃ |
ಪರವತ್ಾನ ುೀ ವಿಧ್ಾನ ್ೀಕಾುಾಃ
ಸ್ತ್ತ್ಂ ಬರಹಮವ್ಾದ್ನಾಮ್ ||24||
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ತ್ದ್ತ್ಾನಭಸ್ನಾಧಯ
ಫಲಂ ಯಜ್ಞತ್ಪಾಃಕರಯಾಾಃ |
ದಾನಕರಯಾಶಚ ವಿವಿಧ್ಾಾಃ
ಕರಯನ ುೀ ಮೀಕ್ಷಕಾಙ್್ಕಷಭಾಃ ||25||
ಸ್ದಾಭವ್ ೀ ಸಾಧುಭಾವ್ ೀ ಚ
ಸ್ದ್ತ ಾೀತ್ತ್ಪ ರಯುಜಾತ ೀ |
ಪರಶಸ ುೀ ಕಮಾಣ ತ್ರ್ಾ
ಸ್ಚಾಬದಾಃ ಪಾಥಾ ಯುಜಾತ ೀ ||26||
ಯಜ್ಞ ೀ ತ್ಪಸಿ ದಾನ ೀ ಚ
ಸಿಾತಿಾಃ ಸ್ದ್ತಿ ಚ ್ೀಚಾತ ೀ |
ಕಮಾ ಚ ೈವ ತ್ದ್ಥಿೀಾಯಂ
ಸ್ದ್ತ ಾೀವ್ಾಭಧಿೀಯತ ೀ ||27||
ಅಶರದ್ಧಯಾ ಹುತ್ಂ ದ್ತ್ುಂ
ತ್ಪಸ್ುಪುಂ ಕೃತ್ಂ ಚ ಯತ್ |
ಅಸ್ದ್ತ್ುಾಚಾತ ೀ ಪಾಥಾ
ನ ಚ ತ್ತ ಪ ರೀತ್ಾ ನ ್ೀ ಇಹ ||28||
|| ಓಂ ತ್ತ್ುದ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸ್ು ಉಪನಿಷ್ತ್ುು

ಬರಹಮವಿದಾಾಯಾಂ ರ್ೀಗಶಾಸ ು ರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಾಜುಾನಸ್ಂವ್ಾದ ೀ
ಶರದಾಧತ್ರಯವಿಭಾಗರ್ೀಗ ್ೀ ನಾಮ ಸ್ಪುದ್ಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ ||
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ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ೀ ನಮಾಃ
ಅಥ ಅಷ್ಾಾದ್ಶ ್ೀಽಧ್ಾಾಯಾಃ

ಮೀಕ್ಷಸ್ನಾನಾಸ್ರ್ೀಗಾಃ
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ಸ್ನಾನಾಸ್ಸ್ಾ ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ತ್ತ್ುವಮಿಚಾಾಮಿ ವ್ ೀದ್ತ್ುಮ್ |
ತಾಾಗಸ್ಾ ಚ ಹೃರ್ಷೀಕ ೀಶ
ಪೃಥಕ ಕೀಶ್ನಿಷ್್ದ್ನ ||1||
ಶ್ರೀ ಭಗವ್ಾನ್ ಉವ್ಾಚ ಕಾಮಾಾನಾಂ ಕಮಾಣಾಂ ನಾಾಸ್ಂ
ಸ್ನಾನಾಸ್ಂ ಕವರ್ೀ ವಿದ್ುಾಃ
ಸ್ವಾಕಮಾಫಲತಾಾಗಂ
ಪಾರಹುಸಾುಾಗಂ ವಿಚಕ್ಷಣಾಾಃ ||2||
ತಾಾಜಾಂ ದ ್ೀಷ್ವದ್ತ ಾೀಕ ೀ
ಕಮಾ ಪಾರಹುಮಾನಿೀರ್ಷಣಾಃ |
ಯಜ್ಞದಾನತ್ಪಾಃಕಮಾ
ನ ತಾಾಜಾಮಿತಿ ಚಾಪರ ೀ ||3||
ನಿಶಚಯಂ ಶೃಣು ಮೀ ತ್ತ್ರ
ತಾಾಗ ೀ ಭರತ್ಸ್ತ್ುಮ |
ತಾಾಗ ್ೀ ಹಿ ಪುರುಷ್ವ್ಾಾಘರ
ತಿರವಿಧಾಃ ಸ್ಮಪ ರಕೀತಿಾತ್ಾಃ ||4||
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ಯಜ್ಞದಾನತ್ಪಾಃಕಮಾ
ನ ತಾಾಜಾಂ ಕಾಯಾಮೀವ ತ್ತ್ |
ಯಜ್ಞ ್ೀ ದಾನಂ ತ್ಪಶ ಚೈವ
ಪಾವನಾನಿ ಮನಿೀರ್ಷಣಾಮ್ ||5||
ಏತಾನಾಪ ತ್ು ಕಮಾಾಣ
ಸ್ಙ್ಗಂ ತ್ಾಕಾುವ ಫಲ್ಾನಿ ಚ |
ಕತ್ಾವ್ಾಾನಿೀತಿ ಮೀ ಪಾಥಾ
ನಿಶ್ಚತ್ಂ ಮತ್ಮುತ್ುಮಮ್ ||6||
ನಿಯತ್ಸ್ಾ ತ್ು ಸ್ನಾನಾಸ್ಾಃ
ಕಮಾಣ ್ೀ ನ ್ೀಪಪದ್ಾತ ೀ |
ಮೀಹಾತ್ುಸ್ಾ ಪರಿತಾಾಗಾಃ
ತಾಮಸ್ಾಃ ಪರಿಕೀತಿಾತ್ಾಃ ||7||
ದ್ುಾಃಖಮಿತ ಾೀವ ಯತ್ಕಮಾ
ಕಾಯಕ ಲೀಶಭಯಾತ್ುಾಜ್ ೀತ್ |
ಸ್ ಕೃತಾವ ರಾಜಸ್ಂ ತಾಾಗಂ
ನ ೈವ ತಾಾಗಫಲಂ ಲಭ ೀತ್ ||8||
ಕಾಯಾಮಿತ ಾೀವ ಯತ್ಕಮಾ
ನಿಯತ್ಂ ಕರಯತ ೀಽಜುಾನ |
ಸ್ಙ್ಗಂ ತ್ಾಕಾುವ ಫಲಂ ಚ ೈವ
ಸ್ ತಾಾಗಾಃ ಸಾತಿುವಕ ್ೀ ಮತ್ಾಃ ||9||
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ನ ದ ವೀಷ್ಾಾಕುಶಲಂ ಕಮಾ
ಕುಶಲ್ ೀ ನಾನುಷ್ಜಜತ ೀ |
ತಾಾಗೀ ಸ್ತ್ುವಸ್ಮಾವಿಷ್ಾಾಃ
ಮೀಧ್ಾವಿೀ ಛಿನನಸ್ಂಶಯಾಃ ||10||
ನ ಹಿ ದ ೀಹಭೃತಾ ಶಕಾಂ
ತ್ಾಕುುಂ ಕಮಾಾಣಾಶ ೀಷ್ತ್ಾಃ |
ಯಸ್ುು ಕಮಾಫಲತಾಾಗೀ
ಸ್ ತಾಾಗೀತ್ಾಭಧಿೀಯತ ೀ ||11||
ಅನಿಷ್ಾಮಿಷ್ಾಂ ಮಿಶರಂ ಚ
ತಿರವಿಧಂ ಕಮಾಣಾಃ ಫಲಮ್ |
ಭವತ್ಾತಾಾಗನಾಂ ಪ ರೀತ್ಾ
ನ ತ್ು ಸ್ನಾನಾಸಿನಾಂ ಕವಚ್ಚತ್ ||12||
ಪಞ ಚೈತಾನಿ ಮಹಾಬಾಹ ್ೀ
ಕಾರಣಾನಿ ನಿಬ ್ೀಧ ಮೀ |
ಸಾಙ್ ಖಾೀ ಕೃತಾನ ುೀ ಪ ೂರೀಕಾುನಿ
ಸಿದ್ಧಯೀ ಸ್ವಾಕಮಾಣಾಮ್ ||13||
ಅಧಿಷ್ಾಿನಂ ತ್ರ್ಾ ಕತಾಾ
ಕರಣಂ ಚ ಪೃಥಗವಧಮ್ |
ವಿವಿಧ್ಾಶಚ ಪೃಥಕ ಚೀಷ್ಾಾಾಃ
ದ ೈವಂ ಚ ೈವ್ಾತ್ರ ಪಞ್ಚಮಮ್ ||14||
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ಶರಿೀರವ್ಾಙ್ಮನ ್ೀಭಯಾತ್
ಕಮಾ ಪಾರರಭತ ೀ ನರಾಃ |
ನಾಾಯಾಂ ವ್ಾ ವಿಪರಿೀತ್ಂ ವ್ಾ
ಪಞ ಚೈತ ೀ ತ್ಸ್ಾ ಹ ೀತ್ವಾಃ ||15||
ತ್ತ ರೈವಂ ಸ್ತಿ ಕತಾಾರಮ್
ಆತಾಮನಂ ಕ ೀವಲಂ ತ್ು ಯಾಃ |
ಪಶಾತ್ಾಕೃತ್ಬುದ್ಧತಾವತ್
ನ ಸ್ ಪಶಾತಿ ದ್ುಮಾತಿಾಃ ||16||
ಯಸ್ಾ ನಾಹಙ್ಕೃತ ್ೀ ಭಾವಾಃ
ಬುದ್ಧಯಾಸ್ಾ ನ ಲಿಪಾತ ೀ |
ಹತಾವಽಪ ಸ್ ಇಮಾಲ್ ್ಲೀಕಾನ್
ನ ಹನಿು ನ ನಿಬಧಾತ ೀ ||17||
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞ ೀಯಂ ಪರಿಜ್ಞಾತಾ
ತಿರವಿಧ್ಾ ಕಮಾಚ ್ೀದ್ನಾ |
ಕರಣಂ ಕಮಾ ಕತ ೀಾತಿ
ತಿರವಿಧಾಃ ಕಮಾಸ್ಙ್ಗ ರಹಾಃ ||18||
ಜ್ಞಾನಂ ಕಮಾ ಚ ಕತಾಾ ಚ
ತಿರಧ್ ೈವ ಗುಣಭ ೀದ್ತ್ಾಃ |
ಪ ೂರೀಚಾತ ೀ ಗುಣಸ್ಙ್ಾಖಾನ ೀ
ಯರ್ಾವಚಾೃಣು ತಾನಾಪ ||19||
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ಸ್ವಾಭ್ತ ೀಷ್ು ಯೀನ ೈಕಂ
ಭಾವಮವಾಯಮಿೀಕ್ಷತ ೀ |
ಅವಿಭಕುಂ ವಿಭಕ ುೀಷ್ು
ತ್ಜ್ಾಜಾನಂ ವಿದ್ಧ ಸಾತಿುವಕಮ್ ||20||
ಪೃಥಕ ುವೀನ ತ್ು ಯಜ್ಾಜಾನಂ
ನಾನಾಭಾವ್ಾನಪೃಥಗವಧ್ಾನ್ |
ವ್ ೀತಿು ಸ್ವ್ ೀಾಷ್ು ಭ್ತ ೀಷ್ು
ತ್ಜ್ಾಜಾನಂ ವಿದ್ಧ ರಾಜಸ್ಮ್ ||21||
ಯತ್ುು ಕೃತ್ುನವದ ೀಕಸಿಮನ್
ಕಾಯೀಾ ಸ್ಕುಮಹ ೈತ್ುಕಮ್ |
ಅತ್ತಾುವಥಾವದ್ಲಪಂ ಚ
ತ್ತಾುಮಸ್ಮುದಾಹೃತ್ಮ್ ||22||
ನಿಯತ್ಂ ಸ್ಙ್ಗರಹಿತ್ಮ್
ಅರಾಗದ ವೀಷ್ತ್ಾಃ ಕೃತ್ಮ್ |
ಅಫಲಪ ರೀಪುುನಾ ಕಮಾ
ಯತ್ುತಾುತಿುವಕಮುಚಾತ ೀ ||23||
ಯತ್ುು ಕಾಮೀಪುುನಾ ಕಮಾ
ಸಾಹಙ್ಾಕರ ೀಣ ವ್ಾ ಪುನಾಃ |
ಕರಯತ ೀ ಬಹುಲ್ಾಯಾಸ್ಂ
ತ್ದಾರಜಸ್ಮುದಾಹೃತ್ಮ್ ||24||
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ಅನುಬನಧಂ ಕ್ಷಯಂ ಹಿಂಸಾಮ್
ಅನಪ ೀಕ್ಷಾ ಚ ಪೌರುಷ್ಮ್ |
ಮೀಹಾದಾರಭಾತ ೀ ಕಮಾ
ಯತ್ುತಾುಮಸ್ಮುಚಾತ ೀ ||25||
ಮುಕುಸ್ಙ್ ್ಗೀಽನಹಂವ್ಾದ್ೀ
ಧೃತ್ುಾತಾುಹಸ್ಮನಿವತ್ಾಃ |
ಸಿದ್ಧಾಸಿದ ್ಧಾೀನಿಾವಿಾಕಾರಾಃ
ಕತಾಾ ಸಾತಿುವಕ ಉಚಾತ ೀ ||26||
ರಾಗೀ ಕಮಾಫಲಪ ರೀಪುುಾಃ
ಲುಬ ್ಧೀ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ್ೀಽಶುಚ್ಚಾಃ |
ಹಷ್ಾಶ ್ೀಕಾನಿವತ್ಾಃ ಕತಾಾ
ರಾಜಸ್ಾಃ ಪರಿಕೀತಿಾತ್ಾಃ ||27||
ಅಯುಕುಾಃ ಪಾರಕೃತ್ಾಃ ಸ್ುಬಧಾಃ
ಶಠ ್ೀ ನ ೈಷ್ಕೃತಿಕ ್ೀಽಲಸ್ಾಃ |
ವಿಷ್ಾದ್ೀ ದ್ೀಘಾಸ್್ತಿರೀ ಚ
ಕತಾಾ ತಾಮಸ್ ಉಚಾತ ೀ ||28||
ಬುದ ಧೀಭ ೀಾದ್ಂ ಧೃತ ೀಶ ಚೈವ
ಗುಣತ್ಸಿು ರವಿಧಂ ಶೃಣು |
ಪ ೂರೀಚಾಮಾನಮಶ ೀಷ್ ೀಣ
ಪೃಥಕ ುವೀನ ಧನಞ್ಜಯ ||29||
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ಪರವೃತಿುಂ ಚ ನಿವೃತಿುಂ ಚ
ಕಾಯಾಾಕಾಯೀಾ ಭಯಾಭಯೀ |
ಬನಧಂ ಮೀಕ್ಷಂ ಚ ಯಾ ವ್ ೀತಿು
ಬುದ್ಧಾಃ ಸಾ ಪಾಥಾ ಸಾತಿುವಕೀ ||30||
ಯಯಾ ಧಮಾಮಧಮಾಂ ಚ
ಕಾಯಾಂ ಚಾಕಾಯಾಮೀವ ಚ |
ಅಯರ್ಾವತ್ಪ ರಜ್ಾನಾತಿ
ಬುದ್ಧಾಃ ಸಾ ಪಾಥಾ ರಾಜಸಿೀ ||31||
ಅಧಮಾಂ ಧಮಾಮಿತಿ ಯಾ
ಮನಾತ ೀ ತ್ಮಸಾಽಽವೃತಾ |
ಸ್ವ್ಾಾರ್ಾಾನಿವಪರಿೀತಾಂಶಚ
ಬುದ್ಧಾಃ ಸಾ ಪಾಥಾ ತಾಮಸಿೀ ||32||
ಧೃತಾಾ ಯಯಾ ಧ್ಾರಯತ ೀ
ಮನಾಃ ಪಾರಣ ೀನಿದ ರಯಕರಯಾಾಃ |
ರ್ೀಗ ೀನಾವಾಭಚಾರಿಣಾಾ
ಧೃತಿಾಃ ಸಾ ಪಾಥಾ ಸಾತಿುವಕೀ ||33||
ಯಯಾ ತ್ು ಧಮಾಕಾಮಾರ್ಾಾನ್
ಧೃತಾಾ ಧ್ಾರಯತ ೀಽಜುಾನ |
ಪರಸ್ಙ್ ಗೀನ ಫಲ್ಾಕಾಙ್್ಕಷೀ
ಧೃತಿಾಃ ಸಾ ಪಾಥಾ ರಾಜಸಿೀ ||34||
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ಯಯಾ ಸ್ವಪನಂ ಭಯಂ ಶ ್ೀಕಂ
ವಿಷ್ಾದ್ಂ ಮದ್ಮೀವ ಚ |
ನ ವಿಮುಞ್ಚತಿ ದ್ುಮೀಾಧ್ಾಾಃ
ಧೃತಿಾಃ ಸಾ ತಾಮಸಿೀ ಮತಾ ||35||
ಸ್ುಖಂ ತಿವದಾನಿೀಂ ತಿರವಿಧಂ
ಶೃಣು ಮೀ ಭರತ್ಷ್ಾಭ |
ಅಭಾಾಸಾದ್ರಮತ ೀ ಯತ್ರ
ದ್ುಾಃಖ್ಾನುಂ ಚ ನಿಗಚಾತಿ ||36||
ಯತ್ುದ್ಗ ರೀ ವಿಷ್ಮಿವ
ಪರಿಣಾಮೀಽಮೃತ ್ೀಪಮಮ್ |
ತ್ತ್ುುಖಂ ಸಾತಿುವಕಂ ಪ ೂರೀಕುಮ್
ಆತ್ಮಬುದ್ಧಪರಸಾದ್ಜಮ್ ||37||
ವಿಷ್ಯೀನಿದ ರಯಸ್ಂರ್ೀಗಾತ್
ಯತ್ುದ್ಗ ರೀಽಮೃತ ್ೀಪಮಮ್
ಪರಿಣಾಮೀ ವಿಷ್ಮಿವ
ತ್ತ್ುುಖಂ ರಾಜಸ್ಂ ಸ್ಮೃತ್ಮ್ ||38||
ಯದ್ಗ ರೀ ಚಾನುಬನ ಧೀ ಚ
ಸ್ುಖಂ ಮೀಹನಮಾತ್ಮನಾಃ |
ನಿದಾರಲಸ್ಾಪರಮಾದ ್ೀತ್ಾಂ
ತ್ತಾುಮಸ್ಮುದಾಹೃತ್ಮ್ ||39||
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ನ ತ್ದ್ಸಿು ಪೃಥಿವ್ಾಾಂ ವ್ಾ
ದ್ವಿ ದ ೀವ್ ೀಷ್ು ವ್ಾ ಪುನಾಃ |
ಸ್ತ್ುವಂ ಪರಕೃತಿಜ್ ೈಮುಾಕುಂ
ಯದ ೀಭಾಃ ಸಾಾತಿು ರಭಗುಾಣ ೈಾಃ ||40||
ಬಾರಹಮಣಕ್ಷತಿರಯವಿಶಾಂ
ಶ್ದಾರಣಾಂ ಚ ಪರನುಪ |
ಕಮಾಾಣ ಪರವಿಭಕಾುನಿ
ಸ್ವಭಾವಪರಭವ್ ೈಗುಾಣ ೈಾಃ ||41||
ಶಮೀ ದ್ಮಸ್ುಪಾಃ ಶೌಚಂ
ಕ್ಾನಿುರಾಜಾವಮೀವ ಚ |
ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸಿುಕಾಂ
ಬರಹಮಕಮಾ ಸ್ವಭಾವಜಮ್ ||42||
ಶೌಯಾಂತ ೀಜ್ ್ೀ ಧೃತಿದಾಾಕ್ಷಾಂ
ಯುದ ಧೀ ಚಾಪಾಪಲ್ಾಯನಮ್|
ದಾನಮಿೀಶವರಭಾವಶಚ
ಕ್ಾತ್ರಂ ಕಮಾ ಸ್ವಭಾವಜಮ್ ||43||
ಕೃರ್ಷಗೌರಕ್ಷಾವ್ಾಣಜಾಂ
ವ್ ೈಶಾಕಮಾ ಸ್ವಭಾವಜಮ್ |
ಪರಿಚಯಾಾತ್ಮಕಂ ಕಮಾ
ಶ್ದ್ರಸಾಾಪ ಸ್ವಭಾವಜಮ್ ||44||
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ಸ ವೀ ಸ ವೀ ಕಮಾಣಾಭರತ್ಾಃ
ಸ್ಂಸಿದ್ಧಂ ಲಭತ ೀ ನರಾಃ |
ಸ್ವಕಮಾನಿರತ್ಾಃ ಸಿದ್ಧಂ
ಯರ್ಾ ವಿನದತಿ ತ್ಚಾೃಣು ||45||
ಯತ್ಾಃ ಪರವೃತಿುಭ್ಾತಾನಾಂ
ಯೀನ ಸ್ವಾಮಿದ್ಂ ತ್ತ್ಮ್ |
ಸ್ವಕಮಾಣಾ ತ್ಮಭಾಚಾಾ
ಸಿದ್ಧಂ ವಿನದತಿ ಮಾನವಾಃ ||46||
ಶ ರೀಯಾನುವಧಮೀಾ ವಿಗುಣಾಃ
ಪರಧಮಾಾತ್ುವನುರ್ಷಿತಾತ್ |
ಸ್ವಭಾವನಿಯತ್ಂ ಕಮಾ
ಕುವಾನಾನಪ ೂನೀತಿ ಕಲಿಬಷ್ಮ್ ||47||
ಸ್ಹಜಂ ಕಮಾ ಕೌನ ುೀಯ
ಸ್ದ ್ೀಷ್ಮಪ ನ ತ್ಾಜ್ ೀತ್ |
ಸ್ವ್ಾಾರಮಾಭ ಹಿ ದ ್ೀಷ್ ೀಣ
ಧ್ಮೀನಾಗನರಿವ್ಾವೃತಾಾಃ ||48||
ಅಸ್ಕುಬುದ್ಧಾಃ ಸ್ವಾತ್ರ
ರ್ಜತಾತಾಮ ವಿಗತ್ಸ್ಪೃಹಾಃ |
ನ ೈಷ್ಕಮಾಾಸಿದ್ಧಂ ಪರಮಾಂ
ಸ್ನಾನಾಸ ೀನಾಧಿಗಚಾತಿ ||49||
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ಸಿದ್ಧಂ ಪಾರಪ ೂುೀ ಯರ್ಾ ಬರಹಮ
ತ್ರ್ಾಽಽಪ ೂನೀತಿ ನಿಬ ್ೀಧ ಮೀ |
ಸ್ಮಾಸ ೀನ ೈವ ಕೌನ ುೀಯ
ನಿಷ್ಾಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಾ ಯಾ ಪರಾ ||50||
ಬುದಾಧಾ ವಿಶುದ್ಧಯಾ ಯುಕುಾಃ
ಧೃತಾಾಽಽತಾಮನಂ ನಿಯಮಾ ಚ |
ಶಬಾದದ್ೀನಿವಷ್ಯಾಂಸ್ುಾಕಾುವ
ರಾಗದ ವೀಷ್ೌ ವುಾದ್ಸ್ಾ ಚ ||51||
ವಿವಿಕುಸ ೀವಿೀ ಲಘ್ಾವಶ್ೀ
ಯತ್ವ್ಾಕಾಕಯಮಾನಸ್ಾಃ |
ಧ್ಾಾನರ್ೀಗಪರ ್ೀ ನಿತ್ಾಂ
ವ್ ೈರಾಗಾಂ ಸ್ಮುಪಾಶ್ರತ್ಾಃ ||52||
ಅಹಙ್ಾಕರಂ ಬಲಂ ದ್ಪಾಂ
ಕಾಮಂ ಕ ್ರೀಧಂ ಪರಿಗರಹಮ್ |
ವಿಮುಚಾ ನಿಮಾಮಾಃ ಶಾನುಾಃ
ಬರಹಮಭ್ಯಾಯ ಕಲಪತ ೀ ||53||
ಬರಹಮಭ್ತ್ಾಃ ಪರಸ್ನಾನತಾಮ
ನ ಶ ್ೀಚತಿ ನ ಕಾಙ್ಕಷತಿ |
ಸ್ಮಾಃ ಸ್ವ್ ೀಾಷ್ು ಭ್ತ ೀಷ್ು
ಮದ್ಭಕುಂ ಲಭತ ೀ ಪರಾಮ್ ||54||
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ಭಕಾುಾ ಮಾಮಭಜ್ಾನಾತಿ
ಯಾವ್ಾನಾಶಾಚಸಿಮ ತ್ತ್ುವತ್ಾಃ |
ತ್ತ ್ೀ ಮಾಂ ತ್ತ್ುವತ ್ೀ ಜ್ಞಾತಾವ
ವಿಶತ ೀ ತ್ದ್ನನುರಮ್ ||55||
ಸ್ವಾಕಮಾಾಣಾಪ ಸ್ದಾ
ಕುವ್ಾಾಣ ್ೀ ಮದ್ವಾಪಾಶರಯಾಃ |
ಮತ್ಪ ರಸಾದಾದ್ವ್ಾಪ ೂನೀತಿ
ಶಾಶವತ್ಂ ಪದ್ಮವಾಯಮ್ ||56||
ಚ ೀತ್ಸಾ ಸ್ವಾಕಮಾಾಣ
ಮಯಿ ಸ್ನನಾಸ್ಾ ಮತ್ಪರಾಃ |
ಬುದ್ಧರ್ೀಗಮುಪಾಶ್ರತ್ಾ
ಮಚ್ಚಚತ್ುಾಃ ಸ್ತ್ತ್ಂ ಭವ ||57||
ಮಚ್ಚಚತ್ುಾಃ ಸ್ವಾದ್ುಗಾಾಣ
ಮತ್ಪ ರಸಾದಾತ್ುರಿಷ್ಾಸಿ |
ಅಥ ಚ ೀತ್ುವಮಹಙ್ಾಕರಾತ್
ನ ಶ ್ರೀಷ್ಾಸಿ ವಿನಙ್ಕಷಾಸಿ ||58||
ಯದ್ಹಙ್ಾಕರಮಾಶ್ರತ್ಾ
ನ ರ್ೀತ್ುಾ ಇತಿ ಮನಾಸ ೀ |
ಮಿರ್ ಾೈಷ್ ವಾವಸಾಯಸ ುೀ
ಪರಕೃತಿಸಾುವಂ ನಿರ್ೀಕ್ಷಾತಿ ||59||
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ಸ್ವಭಾವಜ್ ೀನ ಕೌನ ುೀಯ
ನಿಬದ್ಧಾಃ ಸ ವೀನ ಕಮಾಣಾ |
ಕತ್ುಾಂ ನ ೀಚಾಸಿ ಯನ ್ಮೀಹಾತ್
ಕರಿಷ್ಾಸ್ಾವಶ ್ೀಽಪ ತ್ತ್ ||60||
ಈಶವರಾಃ ಸ್ವಾಭ್ತಾನಾಂ
ಹೃದ ದೀಶ ೀಽಜುಾನ ತಿಷ್ಿತಿ |
ಭಾರಮಯನುವಾಭ್ತಾನಿ
ಯನಾು ರರ್ಢಾನಿ ಮಾಯಯಾ ||61||
ತ್ಮೀವ ಶರಣಂ ಗಚಾ
ಸ್ವಾಭಾವ್ ೀನ ಭಾರತ್ |
ತ್ತ್ಪ ರಸಾದಾತ್ಪರಾಂ ಶಾನಿುಂ
ಸಾಾನಂ ಪಾರಪುಾಸಿ ಶಾಶವತ್ಮ್ ||62||
ಇತಿ ತ ೀ ಜ್ಞಾನಮಾಖ್ಾಾತ್ಂ
ಗುಹಾಾದ್ುಗಹಾತ್ರಂ ಮಯಾ |
ವಿಮೃಶ ಾೈತ್ದ್ಶ ೀಷ್ ೀಣ
ಯರ್ ೀಚಾಸಿ ತ್ರ್ಾ ಕುರು ||63||
ಸ್ವಾಗುಹಾತ್ಮಂ ಭ್ಯಾಃ
ಶೃಣು ಮೀ ಪರಮಂ ವಚಾಃ |
ಇಷ್ ್ಾೀಽಸಿ ಮೀ ದ್ೃಢಮಿತಿ
ತ್ತ ್ೀ ವಕ್ಾಾಮಿ ತ ೀ ಹಿತ್ಮ್ ||64||
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ಮನಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕುಾಃ
ಮದಾಾರ್ಜೀ ಮಾಂ ನಮಸ್ುಕರು |
ಮಾಮೀವ್ ೈಷ್ಾಸಿ ಸ್ತ್ಾಂ ತ ೀ
ಪರತಿಜ್ಾನ ೀ ಪರರ್ೀಽಸಿ ಮೀ ||65||
ಸ್ವಾಧಮಾಾನಪರಿತ್ಾಜಾ
ಮಾಮೀಕಂ ಶರಣಂ ವರಜ |
ಅಹಂ ತಾವ ಸ್ವಾಪಾಪ ೀಭಾಾಃ
ಮೀಕ್ಷಯಿಷ್ಾಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಾಃ ||66||
ಇದ್ಂ ತ ೀ ನಾತ್ಪಸಾಕಯ
ನಾಭಕಾುಯ ಕದಾಚನ |
ನ ಚಾಶುಶ್ರಷ್ವ್ ೀ ವ್ಾಚಾಂ
ನ ಚ ಮಾಂ ರ್ೀಽಭಾಸ್್ಯತಿ ||67||
ಯ ಇಮಂ ಪರಮಂ ಗುಹಾಂ
ಮದ್ಭಕ ುೀಷ್ವಭಧ್ಾಸ್ಾತಿ |
ಭಕುಂ ಮಯಿ ಪರಾಂ ಕೃತಾವ
ಮಾಮೀವ್ ೈಷ್ಾತ್ಾಸ್ಂಶಯಾಃ ||68||
ನ ಚ ತ್ಸಾಮನಮನುಷ್ ಾೀಷ್ು
ಕಶ್ಚನ ಮೀ ಪರಯಕೃತ್ುಮಾಃ |
ಭವಿತಾ ನ ಚ ಮೀ ತ್ಸಾಮತ್
ಅನಾಾಃ ಪರಯತ್ರ ್ೀ ಭುವಿ ||69||
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ಅಧ್ ಾೀಷ್ಾತ ೀ ಚ ಯ ಇಮಂ
ಧಮಾಾಂ ಸ್ಂವ್ಾದ್ಮಾವರ್ೀಾಃ |
ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ೀನ ತ ೀನಾಹಮ್
ಇಷ್ಾಾಃ ಸಾಾಮಿತಿ ಮೀ ಮತಿಾಃ ||70||
ಶರದಾಧವ್ಾನನಸ್್ಯಶಚ
ಶೃಣುಯಾದ್ಪ ರ್ೀ ನರಾಃ |
ಁ
ಸ ್ೀಽಪ ಮುಕುಾಃ ಶುಭಾಲ್ ್ಲೀಕಾನ್
ಪಾರಪುನಯಾತ್ುಪಣಾಕಮಾಣಾಮ್||71||
ಕಚ್ಚಚದ ೀತ್ಚುಾ ರತ್ಂ ಪಾಥಾ
ತ್ವಯೈಕಾಗ ರೀಣ ಚ ೀತ್ಸಾ |
ಕಚ್ಚಚದ್ಜ್ಞಾನಸ್ಮಮೀಹಾಃ
ಪರನಷ್ಾಸ ುೀ ಧನಞ್ಜಯ ||72||
ಅಜುಾನ ಉವ್ಾಚ ನಷ್ ್ಾೀ ಮೀಹಾಃ ಸ್ಮೃತಿಲಾಬಾಧ
ತ್ವತ್ಪ ರಸಾದಾನಮಯಾಽಚುಾತ್
ಸಿಾತ ್ೀಽಸಿಮ ಗತ್ಸ್ನ ದೀಹಾಃ
ಕರಿಷ್ ಾೀ ವಚನಂ ತ್ವ ||73||
ಸ್ಞ್ಜಯ ಉವ್ಾಚ ಇತ್ಾಹಂ ವ್ಾಸ್ುದ ೀವಸ್ಾ
ಪಾಥಾಸ್ಾ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಾಃ |
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ಸ್ಂವ್ಾದ್ಮಿಮಮಶೌರಷ್ಮ್
ಅದ್ುಭತ್ಂ ರ ್ೀಮಹಷ್ಾಣಮ್ ||74||
ವ್ಾಾಸ್ಪರಸಾದಾಚುಾ ರತ್ವ್ಾನ್
ಇಮಂ ಗುಹಾತ್ಮಂ ಪರಮ್ |
ರ್ೀಗಂ ರ್ೀಗ ೀಶವರಾತ್ಕೃಷ್ಾಾತ್
ಸಾಕ್ಾತ್ಕಥಯತ್ಾಃ ಸ್ವಯಮ್||75||
ರಾಜನುಂಸ್ಮೃತ್ಾ ಸ್ಂಸ್ಮೃತ್ಾ
ಸ್ಂವ್ಾದ್ಮಿಮಮದ್ುಭತ್ಮ್ |
ಕ ೀಶವ್ಾಜುಾನರ್ೀಾಃ ಪುಣಾಂ
ಹೃಷ್ಾಾಮಿ ಚ ಮುಹುಮುಾಹುಾಃ ||76||
ತ್ಚಚ ಸ್ಂಸ್ಮೃತ್ಾ ಸ್ಂಸ್ಮೃತ್ಾ
ರ್ಪಮತ್ಾದ್ುಭತ್ಂ ಹರ ೀಾಃ |
ವಿಸ್ಮರ್ೀ ಮೀ ಮಹಾನಾರಜನ್
ಹೃಷ್ಾಾಮಿ ಚ ಪುನಾಃ ಪುನಾಃ ||77||
ಯತ್ರ ರ್ೀಗ ೀಶವರಾಃ ಕೃಷ್ಾಾಃ
ಯತ್ರ ಪಾರ್ ್ೀಾ ಧನುಧಾರಾಃ
ತ್ತ್ರ ಶ್ರೀವಿಾಜರ್ೀ ಭ್ತಿಾಃ
ಧುರವ್ಾ ನಿೀತಿಮಾತಿಮಾಮ ||78||
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ಧರ ್ೀವ್ಾಚ ಭಗವನ್ ಪರಮೀಶಾನ
ಭಕುರವಾಭಚಾರಿಣೀ |
ಪಾರರಬಧಂ ಭುಜಾಮಾನಸ್ಾ
ಕಥಂ ಭವತಿ ಹ ೀ ಪರಭ ್ೀ ||1||
ಶ್ರೀವಿಷ್ುಾರುವ್ಾಚ ಪಾರರಬಧಂ ಭುಜಾಮಾನ ್ೀ ಹಿ
ಗೀತಾಭಾಾಸ್ರತ್ಾಃ ಸ್ದಾ |
ಸ್ ಮುಕುಾಃ ಸ್ ಸ್ುಖೀ ಲ್ ್ೀಕ ೀ
ಕಮಾಣಾ ನ ್ೀಪಲಿಪಾತ ೀ ||2||
ಮಹಾಪಾಪಾದ್ಪಾಪಾನಿ
ಗೀತಾಧ್ಾಾನಂ ಕರ ್ೀತಿ ಚ ೀತ್ |
ಕವಚ್ಚತ್ುಪಶಾಂ ನ ಕುವಾನಿು
ನಲಿನಿೀದ್ಲಮಮುಬವತ್ ||3||
ಗೀತಾಯಾಾಃ ಪುಸ್ುಕಂ ಯತ್ರ
ಯತ್ರ ಪಾಠಾಃ ಪರವತ್ಾತ ೀ |
ತ್ತ್ರ ಸ್ವ್ಾಾಣ ತಿೀರ್ಾಾನಿ
ಪರಯಾಗಾದ್ೀನಿ ತ್ತ್ರ ವ್ ೈ ||4||
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ಸ್ವ್ ೀಾ ದ ೀವ್ಾಶಚ ಋಷ್ಯಾಃ
ರ್ೀಗನಾಃ ಪನನಗಾಶಚ ಯೀ |
ಗ ್ೀಪಾಲ್ಾ ಗ ್ೀಪಕಾ ವ್ಾಽಪ
ನಾರದ ್ೀದ್ಧವಪಾಷ್ಾದ ೈಾಃ ||5||
ಸ್ಹಾರ್ೀ ಜ್ಾಯತ ೀ ಶ್ೀಘರಂ
ಯತ್ರ ಗೀತಾ ಪರವತ್ಾತ ೀ |
ಯತ್ರ ಗೀತಾವಿಚಾರಶಚ
ಪಠನಂ ಪಾಠನಂ ಶುರತ್ಮ್ |
ತ್ತಾರಹಂ ನಿಶ್ಚತ್ಂ ಪೃಥಿವ
ನಿವಸಾಮಿ ಸ್ದ ೈವ ಹಿ ||6||
ಗೀತಾಶರಯೀಽಹಂ ತಿಷ್ಾಿಮಿ
ಗೀತಾ ಮೀ ಚ ್ೀತ್ುಮಂ ಗೃಹಮ್ |
ಗೀತಾಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರತ್ಾ
ತಿರೀಲ್ ್ಲೀಕಾನಾಪಲಯಾಮಾಹಮ್ ||7||
ಗೀತಾ ಮೀ ಪರಮಾ ವಿದಾಾ
ಬರಹಮರ್ಪಾ ನ ಸ್ಂಶಯಾಃ |
ಅಧಾಮಾತಾರಕ್ಷರಾ ನಿತಾಾ
ಸಾವನಿವ್ಾಾಚಾಪದಾತಿಮಕಾ ||8||
ಚ್ಚದಾನನ ದೀನ ಕೃಷ್ ಾೀನ
ಪ ೂರೀಕಾು ಸ್ವಮುಖತ ್ೀಽಜುಾನಮ್ |
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ವ್ ೀದ್ತ್ರಯಿೀ ಪರಾನನಾದ
ತ್ತಾುವಥಾಜ್ಞಾನಸ್ಂಯುತಾ ||9||
ರ್ೀಽಷ್ಾಾದ್ಶಂ ಜಪ ೀನಿನತ್ಾಂ
ನರ ್ೀ ನಿಶಚಲಮಾನಸ್ಾಃ |
ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಂ ಸ್ ಲಭತ ೀ
ತ್ತ ್ೀ ಯಾತಿ ಪರಂ ಪದ್ಮ್ ||10||
ಪಾಠ ೀಽಸ್ಮಥಾಾಃ ಸ್ಮ್ಪಣ ೀಾ
ತ್ತ ್ೀಽದ್ಧಾಂ ಪಾಠಮಾಚರ ೀತ್ |
ತ್ದಾ ಗ ್ೀದಾನಜಂ ಪುಣಾಂ
ಲಭತ ೀ ನಾತ್ರ ಸ್ಂಶಯಾಃ ||11||
ತಿರಭಾಗಂ ಪಠಮಾನಸ್ುು
ಗಙ್ಾಗಸಾನನಫಲಂ ಲಭ ೀತ್ |
ಷ್ಡ್ಂಶಂ ಜಪಮಾನಸ್ುು
ಸ ್ೀಮಯಾಗಫಲಂ ಲಭ ೀತ್ ||12||
ಏಕಾಧ್ಾಾಯಂ ತ್ು ರ್ೀ ನಿತ್ಾಂ
ಪಠತ ೀ ಭಕುಸ್ಂಯುತ್ಾಃ |
ರುದ್ರಲ್ ್ೀಕಮವ್ಾಪ ೂನೀತಿ
ಗಣ ್ೀ ಭ್ತಾವ ವಸ ೀಚ್ಚಚರಮ್ ||13||
ಅಧ್ಾಾಯಂ ಶ ್ಲೀಕಪಾದ್ಂ ವ್ಾ
ನಿತ್ಾಂ ಯಾಃ ಪಠತ ೀ ನರಾಃ |
160

ಗೀತಾಮಾಹಾತ್ಮಾಮ್

ಸ್ ಯಾತಿ ನರತಾಂ ಯಾವತ್
ಮನವನುರಂ ವಸ್ುನಧರ ೀ ||14||
ಗೀತಾಯಾಾಃ ಶ ್ಲೀಕದ್ಶಕಂ
ಸ್ಪು ಪಞ್ಚ ಚತ್ುಷ್ಾಯಮ್ |
ದೌವ ತಿರೀನ ೀಕಂ ತ್ದ್ಧಾಂ ವ್ಾ
ಶ ್ಲೀಕಾನಾಂ ಯಾಃ ಪಠ ೀನನರಾಃ ||15||
ಚನದ ರಲ್ ್ೀಕಮವ್ಾಪ ೂನೀತಿ
ವಷ್ಾಾಣಾಮಯುತ್ಂ ಧುರವಮ್ |
ಗೀತಾಪಾಠಸ್ಮಾಯುಕುಾಃ
ಮೃತ ್ೀ ಮಾನುಷ್ತಾಂ ವರಜ್ ೀತ್ ||16||
ಗೀತಾಭಾಾಸ್ಂ ಪುನಾಃ ಕೃತಾವ
ಲಭತ ೀ ಮುಕುಮುತ್ುಮಾಮ್ |
ಗೀತ ೀತ್ುಾಚಾಚರಸ್ಂಯುಕುಾಃ
ಮಿರಯಮಾಣ ್ೀ ಗತಿಂ ಲಭ ೀತ್ ||17||
ಗೀತಾಥಾಶರವಣಾಸ್ಕುಾಃ
ಮಹಾಪಾಪಯುತ ್ೀಽಪ ವ್ಾ |
ವ್ ೈಕುಣಿಂ ಸ್ಮವ್ಾಪ ೂನೀತಿ
ವಿಷ್ುಾನಾ ಸ್ಹ ಮೀದ್ತ ೀ ||18||
ಗೀತಾಥಾಂ ಧ್ಾಾಯತ ೀ ನಿತ್ಾಂ
ಕೃತಾವ ಕಮಾಾಣ ಭ್ರಿಶಾಃ |
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ದ ೀಹಾನ ುೀ ಪರಮಂ ಪದ್ಮ್ ||19||
ಮಲನಿಮೀಾಚನಂ ಪುಂಸಾಂ
ಜಲಸಾನನಂ ದ್ನ ೀ ದ್ನ ೀ |
ಸ್ಕೃದ್ಗೀತಾಮಭಸಿ ಸಾನನಂ
ಸ್ಂಸಾರಮಲನಾಶನಮ್ ||20||
ಗೀತಾಮಾಶ್ರತ್ಾ ಬಹವಾಃ
ಭ್ಭುಜ್ ್ೀ ಜನಕಾದ್ಯಾಃ |
ನಿಧ್ಾತ್ಕಲಮಷ್ಾ ಲ್ ್ೀಕ ೀ
ಗೀತಾ ಯಾತಾಾಃ ಪರಂ ಪದ್ಮ್ ||21||
ತ ೀ ಶೃಣವನಿು ಪಠನ ುಾೀವ
ಗೀತಾಶಾಸ್ು ರಮಹನಿಾಶಮ್ |
ನ ತ ೀ ವ್ ೈ ಮಾನುಷ್ಾ ಜ್ಞ ೀಯಾ
ದ ೀವ್ಾ ಏವ ನ ಸ್ಂಶಯಾಃ ||22||
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಕೃತ್ಂ ನಿತ್ಾಮ್
ಇನಿದ ರಯೈಜಾನಿತ್ಂ ಚ ಯತ್ |
ತ್ತ್ುವಾಂ ನಾಶಮಾಯಾತಿ
ಗೀತಾಪಾಠ ೀನ ತ್ತ್ ಕ್ಷಣಮ್ ||23||
ಧಿಕ್ ತ್ಸ್ಾ ಜ್ಞಾನಮಾಚಾರಂ
ವರತ್ಂ ಚ ೀಷ್ಾಾಂ ತ್ಪ ೂೀ ಯಶಾಃ |
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ಗೀತಾಥಾಪಠನಂ ನಾಽಸಿು
ನಾಧಮಸ್ುತ್ಪರ ್ೀ ಜನಾಃ ||24||
ಸ್ಂಸಾರಸಾಗರಂ ಘ್ೀರಂ
ತ್ತ್ುಾಮಿಚಾತಿ ರ್ೀ ಜನಾಃ |
ಗೀತಾನಾವಂ ಸ್ಮಾರುಹಾ
ಪಾರಂ ಯಾತಿ ಸ್ುಖ್ ೀನ ಸ್ಾಃ ||25||
ಗೀತಾಯಾಾಃ ಪಠನಂ ಕೃತಾವ
ಮಾಹಾತ್ಮಾಂ ನ ೈವ ಯಾಃ ಪಠ ೀತ್ |
ವೃರ್ಾ ಪಾಠ ್ೀ ಭವ್ ೀತ್ುಸ್ಾ
ಶರಮ ಏವ ಹುಾದಾಹೃತ್ಾಃ ||26||
ಏತ್ನಾಮಹಾತ್ಮಾಸ್ಂಯುಕುಂ
ಗೀತಾಭಾಾಸ್ಂ ಕರ ್ೀತಿ ಯಾಃ |
ಸ್ ತ್ತ್ಫಲಮವ್ಾಪ ೂನೀತಿ
ದ್ುಲಾಭಾಂ ಗತಿಮಾಪುನಯಾತ್ ||27||
ಸ್್ತ್ ಉವ್ಾಚ ಮಾಹಾತ್ಮಾಮೀತ್ದ್ಗೀತಾಯಾಾಃ
ಮಯಾ ಪ ೂರೀಕುಂ ಸ್ನಾತ್ನಮ್ |
ಗೀತಾನ ುೀ ಚ ಪಠ ೀದ್ಾಸ್ುು
ಯದ್ುಕುಂ ತ್ತ್ಫಲಂ ಲಭ ೀತ್ ||28||
||ಇತಿ ಶ್ರೀ ವರಾಹಪುರಾಣ ೀ ಶ್ರೀ ಗೀತಾಮಾಹಾತ್ಮಾಂ ಸ್ಮ್ಪಣಾಮ್||
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ಓಂ ಜಯ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ೀ ಮೈಯಾ ಜಯ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ೀ |
ಹರಿ-ಹಿಯ್ ಕಮಲ್-ವಿಹಾರಿಣ ಸ್ುನದರ್ ಸ್ುಪುನಿೀತ ೀ ||ಓಂ ಜಯ್||
ಕಮ್ಾ-ಸ್ುಕಮ್ಾ-ಪರಕಾಶ್ನಿ ಕಾಮಾಸ್ಕು ಹರಾ |
ತ್ತ್ುವಜ್ಞಾನ್-ವಿಕಾಶ್ನಿ ವಿದಾಾ ಬರಹ್ಮಮ ಪರಾ ||ಓಂ ಜಯ್||
ನಿಶಚಲ್-ಭಕು-ವಿಧ್ಾಯಿನಿ ನಿಮಾಲ್ ಮಲ್ಾಿರಿೀ |
ಶರಣ್-ರಹಸ್ಯಾ-ಪರದಾಯಿನಿ ಸ್ಬ್ ವಿಧಿ ಸ್ುಖ್-ಕಾರಿೀ ||ಓಂ ಜಯ್||
ರಾಗ್-ದ ವೀಷ್-ವಿದಾರಿಣ ಕಾರಿಣ ಮೀದ್ ಸ್ದಾ |
ಭವ್-ಭಯ್-ಹಾರಿಣ ತಾರಿಣ ಪರಮಾನನ್ದ-ಪರದಾ ||ಓಂ ಜಯ್||
ಆಸ್ುರ್-ಭಾವ್-ವಿನಾಶ್ನಿ ನಾಶ್ನಿ ತ್ಮ್-ರರ್ಜನೀ |
ದ ೈವಿೀ ಸ್ದ್ುಗಣ್-ದಾಯಿನಿ ಹರಿ-ರಸಿಕಾ ಸ್ರ್ಜನೀ ||ಓಂ ಜಯ್||
ಸ್ಮಾು ತಾಾಗ್ ಸಿಖ್ಾವಿನ ಹರಿ-ಮುಖ್ ಕೀ ವ್ಾಣೀ |
ಸ್ಕಲ್ ಶಾಸ್ಯು ರ ಕೀ ಸಾವಮಿನಿ ಶುರತಿರ್ೀ ಕೀ ರಾನಿೀ ||ಓಂ ಜಯ್||
ದ್ಯಾ-ಸ್ುಧ್ಾ ಬಸಾಾವನಿ ಮಾತ್ು ಕೃಪಾ ಕೀಜ್ ೈ |
ಹರಿ-ಪದ್-ಪ ರೀಮ್ ಪರದಾಯಿನಿ ಅಪ ೂನೀ ಕರ್ ಲಿೀಜ್ ೈ ||ಓಂ ಜಯ್||
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ಗೀತಾಸಾರಮ್
ಗೀತಾಸಾರಂ ಶೃಣುತ್ ಸ್ದಾ
ಮನಸಿ ವಿಕಾಸ್ಂ ವಹತ್ಮುದಾ |
ಕಾಮಂ ಕ ್ರೀಧಂ ತ್ಾಜತ್ ಹೃದಾ
ಭ್ಯಾತ್ ಸ್ಂವಿತ್ ಪರಸ್ುಖದಾ ||
ವಿಷ್ಾದ್ರ್ೀಗಾತ್ ಪಾರ್ ೀಾನ
ಭಣತ್ಂ ಕಞ್ಚನ ್ಮೀಹ ಧಿಯಾ |
ತ್ಂ ಸ್ನಿದಗಧಂ ಮೀಚಯಿತ್ುಂ
ಗೀತಾಶಾಸ್ು ರಂ ಗೀತ್ಮಿದ್ಮ್|| 1 ||
ಸಾಙ್ಖಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಾನಿೀಹಿ
ಶರಣಾಗತಿಪಥಮವ್ಾಪುನಹಿ |
ಆತಾಮ ನಿತ್ಾಸ್ುವಾಗತ ್ೀ
ನ ೈನಂ ಕಞ್ಚತ ಕಲೀದ್ಯತಿ || 2 ||
ಫಲ್ ೀಷ್ು ಸ್ಕುಂ ಮೈವ ಕುರು
ಕಾಯಾಂ ಕಮಾ ತ್ು ಸ್ಮಾಚರ |
ಕಮಾಾ ಬದ್ಧಾಃ ಪರಮೀತಿ
ಕಮಾಣ ಸ್ಙ್ಗಾಃ ಪಾತ್ಯತಿ || 3 ||
ಕಮಾಾಽಕಮಾ ವಿಕಮಾತ್ವಂ
ಚ್ಚನುಯಚಾತ್ಮನಿ ಕಮಾಗತಿಮ್ |
ನಾಽಸಿು ಜ್ಞಾನ ಸ್ಮಂ ಲ್ ್ೀಕ ೀ
ತ್ಾಜ ಚಾಽಹಙ್ಕ ೃತಿಮಿಹ ದ ೀಹ ೀ|| 4 ||
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ವಹ ಸ್ಮಬುದ್ಧಂ ಸ್ವಾತ್ರ
ಭವ ಸ್ಮದ್ಶ್ಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಸ್ಖ್ ೀ |
ರ್ೀನನುರಕ ್ುೀ ನ ದ ವೀರ್ಷಾೀ
ರ್ೀಗೀ ರ್ೀಗಂ ಜ್ಾನಾತಿ|| 5 ||
ಮಿತ್ರಂ ತ್ವ ತ ೀ ಶತ್ುರರಪ
ತ್ವಮೀವ ನಾನ ್ಾೀ ಜನುುರಯಿ |
ಯುಕುಸ್ುವ ಂ ಭವ ಚ ೀಷ್ಾಾಸ್ು
ಆಹಾರಾದ್ಷ್ು ವಿವಿಧ್ಾಸ್ು || 6 ||
ಅನಾತ್ಮರ್ಪಾಮಷ್ಾವಿಧ್ಾಂ
ಪರಕೃತಿಮವಿದಾಾಂ ಜ್ಾನಿೀಹಿ |
ರ್ಜೀವಸ ುೈವ ಹಿ ಪರಮಾತಾಮ
ಯಸಿಮನ್ ಪ ೂರೀತ್ಂ ಸ್ವಾಮಿದ್ಮ್|| 7 ||
ಅಕ್ಷರಪರವರಪುರುಷ್ಂ ತ್ಂ
ಧ್ಾಾಯನ್ ಪ ರೀತ ್ೀ ಯಾತಿ ಪರಮ್ |
ತ್ತ್ಸ್ುಮೀವ ಧ್ಾಾಯನ್ ತ್ವಮ್
ಕಾಲಂ ಯಾಪಯ ನಶಾಂತ್ಮ್|| 8 ||
ಸ್ವಾಂ ಬರಹಾಮಪಾಣ ಬುದಾಧಾ
ಕಮಾ ಕರಯತಾಂ ಸ್ಮಬುದಾಧಾ |
ಭಕಾುಾ ದ್ತ್ುಂ ಪತ್ರಮಪ
ಫಲಮಪ ತ ೀನ ಸಿವೀಕರಯತ ೀ || 9 ||
ಯತ್ರ ವಿಭ್ತಿಶ್್ ರೀಯುಕಾು
ಯತ್ರವಿಭ್ತಿಸ್ುತ್ುವಯುತಾ |
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ತ್ತ್ರತ್ಮಿೀಶಂ ಪಶಾನುಂ
ನ ೀಷ್ಾಾಾ ದ ವೀಷ್ೌ ಸ್ಜ್ ಜೀತ ೀ || 10 ||
ಕಾಲಸ್ುಸ್ಾ ಮಹಾನ್ರಪ ೂೀ
ಲ್ ್ೀಕಾನ್ ಸ್ವ್ಾಾನ್ ಸ್ಙ್ಗ ರಸ್ತಿ |
ಭಕಾುಾ ಭಗವದ್್ರಪಂ ತ್ಂ
ಪರಭವತಿ ಲ್ ್ೀಕಸ್ುನದ ರಷ್ುಾಮ್ || 11 ||
ಭಕುಸ್ುಸಿಮನ್ ರತಿರ್ಪಾ
ಸ ೈವ ಹಿ ಭಕ ್ುೀದ್ಧರಣ ಚಣಾ |
ಭಾವಂ ತ್ಸಾಾಮಾಧ್ಾಯ
ಬುದ್ಧಂ ತ್ಸಿಮನ್ ನಿವ್ ೀಶಯ || 12 ||
ಕ್ ೀತ್ರಂ ತ್ದ್ಜಾಂ ಜ್ಾನಿೀಹಿ
ಕ್ ೀತ ರೀ ಮಮತಾಂ ಮಾ ಕುರುಚ |
ಆತಾಮನಂ ರ್ೀ ಜ್ಾನಾತಿ
ಆತ್ಮನಿ ಸ ್ೀಽಯಂ ನನುರಮತ ೀ || 13 ||
ಸಾತಿುವಕ ರಾಜಸ್ ತಾಮಸಿಕ
ಬನಧನ ಹ ೀತ್ವ ಅಥ ವಜ್ಾಾಾಾಃ |
ತ್ರಯಂ ಗುಣಾನಾಂ ರ್ೀಽತಿೀತ್ಾಃ
ಸ ೈವ ಬಾರಹಮಂ ಸ್ುಖಮೀತಿ || 14 ||
ಛಿತಾವ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವೃಕ್ಷಂ
ಪದ್ಂ ಗವ್ ೀಷ್ಯ ಮುನಿಲಕ್ಷಾಮ್ |
ತ್ತಿಕಲ ಸ್ವಾಂ ತ ೀಜ್ ್ೀಯತ್
ವ್ ೀದ ೈಸ್ುವ್ ೈಾಸ್ುಂವ್ ೀದ್ಾಮ್ || 15 ||
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ಸ್ೃರ್ಷಾದ ೈಾವಿೀ ಚಾಸ್ುರಿಕಾ
ದ್ವವಿಧ್ಾ ಪ ೂರೀಕಾು ಲ್ ್ೀಕ ೀಸಿಮನ್ |
ದ ೈವ್ ೀ ಸ್ಕಾು ಯಾನಿುಪರಮ್
ಆಸ್ುರಸ್ಕಾು ಅಸ್ುರಗತಿಮ್ || 16 ||
ನಿಷ್ಾಿ ಯಜ್ಞ ೀ ದಾನ ೀ ಚ
ತ್ಪಸಿ ಪ ೂರೀಕಾು ಸ್ದ್ತಿ ಪರಾ |
ಸ್ತಿಕಲ ಸ್ಫಲಂ ಸ್ಶರದ್ಧಂ
ತ್ತಿಕಲ ನಿಷ್ಫಲಮಶರದ್ಧಮ್ || 17 ||
ಧಮಾಾನ್ ಸ್ವ್ಾಾನ್ ತ್ಾಕಾುವ ತ್ವಂ
ಶರಣಂ ವರಜ ಪರಮಾತಾಮನಮ್ |
ಮೀಕ್ಷಂ ಪಾರಪುಾಸಿ ಸ್ತ್ಾಂ ತ್ವಂ
ಸ್ನುತ್ ಸ್ಚ್ಚಚದಾನನದ ಘನಮ್|| 18 ||
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