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അദ്ധ്യായം 1 - അർ നവിഷാദേയാഗം

ധൃതരാ ഉവാച

ധർമ്മേക്ഷേ കുരുേക്ഷേ സമേവതാ യുയുത്സവഃ
മാമകാഃ പാണ്ഡവാൈശ്ചവ കിമകുർവത സഞ്ജയ ൧

സഞ്ജയ ഉവാച

ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ ഢം ദുേര്യാധന സ്തദാ
ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമ- വീത് ൨

പൈശ്യതാം പാ പു ാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം
വ ഢാം പദപുേ ണ തവ ശിേഷ്യണ ധീമതാ ൩

അ ശൂരാ മേഹഷ്വാസാ ഭീമാർജുനസമാ യുധി
യുയുധാേനാ വിരാടശ്ച പദശ്ച മഹാരഥഃ ൪

ധൃഷ്ടേകതുേശ്ചകിതാനഃ കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ
പുരുജിത്കുന്തിേഭാജശ്ച ൈശബ്യശ്ച നരപുങ്ഗവഃ ൫

യുധാമന ശ്ച വി ാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ
സൗഭേ ാ ൗപേദയാശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥാഃ ൬

അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടാ േയ താന്നിേബാധ ദ്വിേജാത്തമ
നായകാ മമ ൈസന്യസ്യ സംജ്ഞാർഥം താൻ വീമി േത ൭

ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണ്ണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിംജയഃ
അശ്വത്ഥാമാ വികർണശ്ച സൗമദത്തിസ്തൈഥവ ച ൮

അേന്യ ച ബഹവഃ ശൂരാ മദർേഥ ത്യക്തജീവിതാഃ
നാനാശ - ഹരണാഃ സർേവ യുദ്ധവിശാരദാഃ ൯

അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം
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പര്യാപ്തം ത്വിദേമേതഷാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം ൧൦

അയേനഷു ച സർേവഷു യഥാഭാഗമവസ്ഥിതാഃ
ഭീഷ്മേമവാഭിരക്ഷ ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി ൧൧

തസ്യ സഞ്ജനയൻഹർഷം കുരുവൃദ്ധഃ പിതാമഹഃ
സിംഹനാദം വിനേദ്യാൈച്ചഃ ശംഖം ദധ്മൗ താപവാൻ ൧൨

തതഃ ശംഖാശ്ച േഭര്യശ്ച പണവാനകേഗാമുഖാഃ
സഹൈസവാഭ്യഹന്യന്ത സ ശബ് ദ മുേലാഭവത് ൧൩

തതഃ േശ്വൈതർഹൈയർ യുേക്ത മഹതി സ്യന്ദേന സ്ഥിതൗ
മാധവഃ പാണ്ഡവൈശ്ചവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ ദധ്മതുഃ ൧൪

പാഞ്ചജന്യം ഹൃഷീേകേശാ േദവദത്തം ധനഞ്ജയഃ
പൗ ം ദധ്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മാ വൃേകാദരഃ ൧൫

അനന്തവിജയം രാജാ കുന്തീപുേ ാ യുധിഷ്ഠിരഃ
നകുലഃ സഹേദവശ്ച സുേഘാഷമണിപുഷ്പകൗ ൧൬

കാശ്യശ്ച പരേമഷ്വാസഃ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ
ധൃഷ്ടദ േമ്നാ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ചാപരാജിതഃ ൧൭

പേദാ ൗപേദയാശ്ച സർവശഃ പൃഥിവീപേത
സൗഭ ശ്ച മഹാബാഹുഃ ശംഖാന്ദ ഃ പൃഥക്പൃഥക് ൧൮

സ േഘാേഷാ ധാർതരാ ാണാം ഹൃദയാനി വ്യദാരയത്
നഭശ്ച പൃഥിവീം ൈചവ തുമുേലാഭ്യനുനാദയൻ ൧൯

അഥ വ്യവസ്ഥിതാ ഷ്ട്വാ ധാർതരാ ാൻകപിധ്വജഃ
വൃേത്ത ശ സമ്പാേത ധനുരുദ്യമ്യ പാണ്ഡവഃ

ഹൃഷീേകശം തദാ വാക്യമിദമാഹ മഹീപേത ൨൦
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അർജുന ഉവാച

േസനേയാരുഭേയാർമേദ്ധ്യ രഥം സ്ഥാപയ േമച ത
യാവേദതാന്നിരീേക്ഷഹം േയാ കാമാനവസ്ഥിതാൻ ൨൧

ൈകർമയാ സഹ േയാദ്ധവ്യമസ്മിൻരണസമുദ്യേമ ൨൨

േയാത്സ്യമാനാനേവേക്ഷഹം യ ഏേത സമാഗതാഃ
ധാർതരാ സ്യ ദുർബുേദ്ധര േദ്ധ ിയചികീർഷവഃ ൨൩

സഞ്ജയ ഉവാച

ഏവമുേക്താ ഹൃഷീേകേശാ ഗുഡാേകേശന ഭാരത
േസനേയാരുഭേയാർമേധ്യ സ്ഥാപയിത്വാ രേഥാത്തമം ൨൪

ഭീഷ്മേ ാണ മുഖതഃ സർേവഷാം ച മഹീക്ഷിതാം
ഉവാച പാർഥ പൈശ്യതാൻസമേവതാൻകുരൂനിതി ൨൫

ത പശ്യത്സ്ഥിതാൻപാർഥ പിതൃനഥ പിതാമഹാൻ
ആചാര്യാന്മാതുലാൻ ാതൃൻ പു ാൻ പൗ ാൻ സഖീംസ്തഥാ
ശ്വശുരാൻസുഹൃദൈശ്ചവ േസന േയാരുഭേയാരപി ൨൬

താൻസമീക്ഷ്യ സ കൗേന്തയഃ സർവാൻബ നവസ്ഥിതാൻ
കൃപയാ പരയാവിേഷ്ടാ വിഷീദന്നിദമ- വീത് ൨൭

അർജുന ഉവാച

ദൃേഷ്ട്വമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയു ം സമുപസ്ഥിതം
സീദന്തി മമ ഗാ ാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി ൨൮

േവപഥുശ്ച ശരീേര േമ േരാമഹർഷശ്ച ജായേത
ഗാണ്ഡീവം ംസേത ഹസ്താത്ത്വക്ൈചവ പരിദഹ്യേത ൨൯
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ന ച ശേക്നാമ്യവസ്ഥാതും മതീവ ച േമ മനഃ
നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി േകശവ ൩൦

ന ച േ േയാനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹേവ
ന കാംേക്ഷ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനി ച ൩൧

കിം േനാ രാേജ്യന േഗാവിന്ദ കിം േഭാൈഗർജീവിേതന വാ
േയഷാമർേഥ കാംക്ഷിതം േനാ രാജ്യം േഭാഗാഃ സുഖാനി ച ൩൨

ത ഇേമവസ്ഥിതാ യുേദ്ധ ാണാംസ്ത്യക്ത്വാ ധനാനി ച
ആചാര്യാഃ പിതരഃ പു ാസ്തൈഥവ ച പീതാമഹാഃ ൩൩

മാതുലാഃ ശ്വശുരാഃ പൗ ാഃ സ്യാലാഃ സംബന്ധിനസ്തഥാ
ഏതാന്ന ഹ മിച്ഛാമി ഘ്നേതാപി മധിസൂദന ൩൪

അപി ൈ േലാക്യരാജ്യസ്യ േഹേതാഃ കിം നു മഹീകൃേത
നിഹത്യ ധാർത്തരാ ാന്നഃ കാ ീതിഃ സ്യാജ്ജനാർദന ൩൫

പാപേമവാ േയദസ്മാൻഹൈത്വതാനാതതായിനഃ
തസ്മാന്നാർഹാ വയം ഹ ം ധാർത്തരാ ാൻസബാന്ധവാൻ
സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ സുഖിനഃ സ്യാമ മാധവ ൩൬

യദ്യേപ്യേത ന പശ്യന്തി േലാേഭാപഹതേചതസഃ
കുലക്ഷയകൃതം േദാഷം മി േ ാേഹ ച പാതകം ൩൭

കഥം ന േജ്ഞയമസ്മാഭിഃ പാപാദസ്മാന്നിവർത്തിതും
കുലക്ഷയകൃതം േദാഷം പശ്യദ്ഭിർജനാർദന ൩൮

കുലക്ഷേയ ണശ്യന്തി കുലധർമാഃ സനാതനാഃ
ധർേമ നേഷ്ട കുലം കൃത്സ് നമധർേമാഭിഭവത ത ൩൯

അധർമാഭിഭവാത്കൃഷ്ണ ദുഷ്യന്തി കുല ിയഃ
ീഷു ദുഷ്ടാസു വാർേഷ്ണയ ജായേത വർണസങ്കരഃ ൪൦
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സങ്കേരാ നരകാൈയവ കുലഘ്നാനാം കുലസ്യ ച
പതന്തി പിതേരാ േഹ്യഷാം ലുപ്തപിേണ്ഡാദക ിയാഃ ൪൧

േദാൈഷേരൈതഃ കുലഘ്നാനാം വർണസങ്കരകാരൈകഃ
ഉത്സാദ്യേന്ത ജാതിധർമാ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതാഃ ൪൨

ഉത്സന്നകുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദന
നരേക നിയതം വാേസാ ഭവതീത്യനുശു മ ൪൩

അേഹാ ബത മഹത്പാപം കർതും വ്യവസിതാ വയം
യ ാജ്യസുഖേലാേഭന ഹ ം സ്വജനമുദ്യതാഃ ൪൪

യദി മാമ- തീകാരമശ ം ശ പാണയഃ
ധാർതരാ ാ രേണ ഹന സ്തേന്മ േക്ഷമതരം ഭേവത് ൪൫

സഞ്ജയ ഉവാച

ഏവമുക്ത്വാർജുനഃ സംേഖ്യ രേഥാപസ്ഥ ഉപാവിശത്
വിസൃജ്യ സശരം ചാപം േശാകസംവിഗ്നമാനസഃ ൪൬

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ അർജുനവിഷാദേയാേഗാ നാമ ഥേമാദ്ധ്യായഃ

സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 2 - സാംഖ്യേയാഗം

സഞ്ജയ ഉവാച

തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടമ പൂർണ്ണാകുേലക്ഷണം
വിഷീദന്തമിദം വാക്യമുവാച മധുസൂദനഃ ൧

ീഭഗവാനുവാച

കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിദം വിഷേമ സമുപസ്ഥിതം
അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്ഗ്യമകീർത്തികരമർ ന ൨

ൈ ബ്യം മാ സ്മ ഗമഃ പാർത്ഥ ൈനതത്ത്വ പപദ്യേത
ം ഹൃദയദൗർബ്ബല്യം ത്യേക്ത്വാത്തിഷ്ഠ പരന്തപ ൩

അർ ന ഉവാച

കഥം ഭീഷ്മമഹം സംേഖ്യ േ ാണം ച മധുസൂദന
ഇഷുഭിഃ തിേയാത്സ്യാമി പൂജാർഹാവരിസൂദന ൪

ഗുരുനഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ േ േയാേഭാ ം
ൈഭക്ഷ്യമപീഹ േലാേക
ഹത്വാർഥകാമാം ഗുരുനിൈഹവ ഭുഞ്ജീയ
േഭാഗാൻരുധിര ദിഗ്ധാൻ ൫

ന ൈചതദ്വിദ്മഃ കതരേന്നാ ഗരീേയാ യദ്വാ ജേയമ
യദി വാ േനാ ജേയയുഃ
യാേനവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമേസ്തവസ്ഥിതാഃ

മുേഖ ധാർത്തരാ ാഃ ൬

കാർപ്പണ്യേദാേഷാപഹതസ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി
ത്വാം ധർമ്മസ ഢേചതാഃ
യേ യഃ സ്യാന്നിശ്ചിതം ഹിതേന്മ ശിഷ്യേസ്തഹം
ശാധി മാം ത്വാം പന്നം ൭
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ന ഹി പശ്യാമി മമാപനുദ്യാദ്യേച്ഛാകമുച് േഛാഷണമി ിയാണാം
അവാപ്യ ഭൂമാവസപത്നമൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാമപി ചാധിപത്യം ൮

സഞ്ജയ ഉവാച

ഏവമുക്ത്വാ ഹൃഷിേകശം ഗുഡാേകശഃ പരന്തപഃ
ന േയാത്സ്യ ഇതി േഗാവിന്ദമുക്ത്വാ തൂഷ്ണീം ബഭൂവ ഹ ൯

തമുവാച ഹൃഷീേകശഃ ഹസന്നിവ ഭാരത
േസനേയാരുഭേയാർമേദ്ധ്യ വിഷീദന്തമിദം വ ചഃ ൧൦

ീഭഗവാനുവാച

അേശാച്യാനന്വേശാചസ്ത്വം ജ്ഞാവാദാംശ്ച ഭാഷേസ
ഗതാസൂനഗതാസൂംശ്ച നാനുേശാചന്തി പണ്ഡിതാഃ ൧൧

നേത്വവാഹം ജാതു നാസം ന ത്വം േനേമ ജനാധിപാഃ
നൈചവ നഭവിഷ്യാമഃ സർേവ വയമതഃ പരം ൧൨

േദഹിേനാസ്മിന്യഥാ േദേഹ കൗമാരം യൗവനം ജരാ
തഥാ േദഹാന്തര ാപ്തിർധീരസ്ത ന മുഹ്യതി ൧൩

മാ ാ ർശാ കൗേന്തയ ശീേതാഷ്ണസുഖദുഃഖദാഃ
ആഗമാപായിേനാ നിത്യാസ്താം സ്തിതിക്ഷസ്വ ഭാരത ൧൪

യം ഹി ന വ്യഥയേന്ത്യേത പുരുഷം പുരുഷർഷഭ
സമദുഃഖസുഖം ധീരം േസാമൃതത്വായ കൽപേത ൧൫

നാസേതാ വിദ്യേത ഭാേവാ നാഭാേവാ വിദ്യേത സതഃ
ഉഭേയാരപി ദൃേഷ്ടാന്തസ്ത്വനേയാസ്തത്ത്വദർശിഭിഃ ൧൬

അവിനാശി തു തദ്വിദ്ധി േയന സർവമിദം തതം
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വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത്കർ മർഹതി ൧൭

അന്തവന്ത ഇേമ േദഹാ നിത്യേസ്യാക്താഃ ശരീരിണഃ
അനാശിേനാ േമയസ്യ തസ്മാദ ധ്യസ്വ ഭാരത ൧൮

യ ഏനം േവത്തി ഹന്താരം യൈശ്ചനം മന്യേത ഹതം
ഉഭൗ തൗ ന വിജാനീേതാ നായം ഹന്തി ന ഹന്യേത ൧൯

ന ജായേത ിയേത വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാ
ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ
അേജാ നിത്യഃ ശാശ്വേതായം പുരാേണാ ന
ഹന്യേത ഹന്യമാേന ശരീേര ൨൦

േവദാവിനാശിനം നിത്യം യ ഏനമജമവ്യയം
കഥം സ പുരുഷഃ പാർഥ കം ഘാതയതി ഹന്തി കം ൨൧

വാസാംസി ജീർണ്ണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി
ഗൃഹ്ണാതി നേരാ പരാണി
തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണ്ണാന്യന്യാനി
സംയാതി നവാനി േദഹീ ൨൨

ൈനനം ഛിന്ദന്തി ശ ാണി ൈനനം ദഹതി പാവകഃ
ന ൈചനം േ ദയന്ത്യാേപാ ന േശാഷയതി മാരുതഃ ൨൩

അേച്ഛേദ്യായമദാേഹ്യായമേ േദ്യാേശാഷ്യ ഏവ ച
നിത്യഃ സർവഗതഃ സ്ഥാണുരചേലായം സനാതനഃ ൨൪

അവ്യേക്തായമചിേന്ത്യാ യമവികാേര്യായമുച്യേത
തസ്മാേദവം വിദിൈത്വനം നാനുേശാചിതുമർഹസി ൨൫

അഥ ൈചനം നിത്യജാതം നിത്യം വാ മന്യേസ മൃതം
തഥാപി ത്വം മഹാബാേഹാ ൈനനം േശാചിതുമർഹസി ൨൬
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ജാതസ്യ ഹി േവാ മൃത ർ വം ജന്മ മൃതസ്യ ച
തസ്മാദപരിഹാേര്യർേഥ ന ത്വം േശാചിതുമർഹസി ൨൭

അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമദ്ധ്യാനി ഭാരത
അവ്യക്തനിധനാേന്യവ ത കാ പരിേദവനാ ൨൮

ആശ്ചര്യവത്പശ്യതി കശ്ചിേദനമാശ്ചര്യവദ്വദതി തൈഥവ ചാന്യഃ
ആശ്ചര്യവൈച്ചനമന്യഃ ശൃേണാതി ത്വാേപ്യനം േവദ ന ൈചവ കശ്ചിത് ൨൯

േദഹീ നിത്യമവേധ്യായം േദേഹ സർവസ്യ ഭാരത
തസ്മാത്സർവാണി ഭൂതാനി ന ത്വം േശാചിതുമർഹസി ൩൦

സ്വധർമമപി ചാേവക്ഷ്യ ന വികമ്പിതുമർഹസി
ധർമ്യാദ്ധി യുദ്ധാേ േയാന്യത്ക്ഷ ിയസ്യ ന വിദ്യേത ൩൧

യദൃച്ഛയാ േചാപപന്നം സ്വർഗ്ഗദ്വാരമപാവൃതം
സുഖിനഃ ക്ഷ ിയാഃ പാർഥ ലഭേന്ത യുദ്ധമീദൃശം ൩൨

അഥ േചത്ത്വമിമം ധർമ്യം സം ാമം ന കരിഷ്യസി
തതഃ സ്വധർമം കീർതിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്സ്യസി ൩൩

അകീർതിം ചാപി ഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി േതവ്യയാം
സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർമരണാദതിരിച്യേത ൩൪

ഭയാ ണാദുപരതം മംസ്യേന്ത ത്വാം മഹാരഥാഃ
േയഷാം ച ത്വം ബഹുമേതാ ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം ൩൫

അവാച്യവാദാംശ്ച ബഹൂൻവദിഷ്യന്തി തവാഹിതാഃ
നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തേതാ ദുഃഖതരം നു കിം ൩൬

ഹേതാ വാ ാപ്സ്യസി സ്വർഗ്ഗം ജിത്വാ വാ േഭാക്ഷ്യേസ മഹീം
തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗേന്തയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ ൩൭
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സുഖദുഃേഖ സേമ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ
തേതാ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ ൈനവം പാപമവാപ്സ്യസി ൩൮

ഏഷാ േതഭിഹിതാ സാംേഖ്യ ബുദ്ധിർ േയാേഗ ത്വിമാം ശൃണു
ബുദ്ധ്യാ യുേക്താ യയാ പാർഥ കർമബന്ധം ഹാസ്യസി ൩൯

േനഹാഭി മനാേശാസ്തി ത്യവാേയാ ന വിദ്യേത
സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ായേത മഹേതാ ഭയാത് ൪൦

വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധിേരേകഹ കുരുനന്ദന
ബഹുശാഖാ ഹ്യനന്താശ്ച ബുദ്ധേയാ വ്യവസായിനാം ൪൧

യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം വദന്ത്യവിപശ്ചിതഃ
േവദവാദരതാഃ പാർഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ ൪൨

കാമാത്മാനഃ സ്വർഗ്ഗപരാ ജന്മകർമ്മഫല ദാം
ിയാവിേശഷബഹുലാം േഭാൈഗശ്വര്യഗതിം തി ൪൩

േഭാൈഗശ്വര്യ സക്താനാം തയാപഹൃതേചതസാം
വ്യവസായാത്മികാ ബുദ്ധിഃ സമാധൗ ന വിധീയേത ൪൪

ൈ ഗുണ്യവിഷയാ േവദാഃ നിൈ ഗുേണ്യാ ഭവാർ ന
നിർദ്വേന്ദ്വാ നിത്യസത്ത്വേസ്ഥാ നിേര്യാഗേക്ഷമ ആത്മവാൻ ൪൫

യാവാനർഥ ഉദപാേന സർവത സംപ് ലൂേതാദേക
താവാൻസർേവഷു േവേദഷു ാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ ൪൬

കർമേണ്യവാധികാരേസ്ത മാ ഫേലഷു കദാചന
മാ കർമഫലേഹതുർഭൂർമാ േത സങ്േഗാസ്ത്വകർമണി ൪൭

േയാഗസ്ഥഃ കുരു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ധനഞ്ജയ
സിദ്ധ്യസിേദ്ധ്യാഃ സേമാ ഭൂത്വാ സമത്വം േയാഗ ഉച്യേത ൪൮
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ദൂേരണ ഹ്യവരം കർമ ബുദ്ധിേയാഗാദ്ധനഞ്ജയ
ബുദ്ധൗ ശരണമൻവിച്ഛ കൃപണാഃ ഫലേഹതവഃ ൪൯

ബുദ്ധിയുേക്താ ജഹാതീഹ ഉേഭ സുകൃതദു േത
തസ്മാദ് േയാഗായ യുജ്യസ്വ േയാഗഃ കർമസു കൗശലം ൫൦

കർമജം ബുദ്ധിയുക്താ ഹി ഫലം ത്യക്ത്വാ മനീഷിണഃ
ജന്മബന്ധവിനിർമുക്താഃ പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം ൫൧

യദാ േത േമാഹകലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിതരിഷ്യതി
തദാ ഗന്താസി നിർേവദം േ ാതവ്യസ്യ തസ്യ ച ൫൨

തിവി തിപന്നാ േത യദാ സ്ഥാസ്യതി നിശ്ചലാ
സമാധാവചലാ ബുദ്ധിസ്തദാ േയാഗമവാപ്സ്യസി ൫൩

അർ ന ഉവാച

സ്ഥിത ജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷാ സമാധിസ്ഥസ്യ േകശവ
സ്ഥിതധീഃ കിം ഭാേഷത കിമാസീത േജത കിം ൫൪

ീഭഗവാനുവാച

ജഹാതി യദാ കാമാൻസർവാൻപാർഥ മേനാഗതാൻ
ആത്മേന്യവാത്മനാ തുഷ്ടഃ സ്ഥിത ജ്ഞസ്തേദാച്യേത ൫൫

ദുഃേഖഷ്വനുദ്വിഗ്നമനാഃ സുേഖഷു വിഗത ഹഃ
വീതരാഗഭയേ ാധഃ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യേത ൫൬

യഃ സർവ ാനഭിേസ്നഹസ്തത്തത് ാപ്യ ശുഭാശുഭം
നാഭിനന്ദതി ന േദ്വഷ്ടി തസ്യ ജ്ഞാ തിഷ്ഠിതാ ൫൭

യദാ സംഹരേത ചായം കൂർേമാങ്ഗാനീവ സർവശഃ
ഇ ിയാണീ ിയാർേഥാഭ്യസ്തസ്യ ജ്ഞാ പതിഷ്ഠിതാ ൫൮
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വിഷയാ വിനിവർതേന്ത നിരാഹാരസ്യ േദഹിനഃ
രസവർജം രേസാപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർതേത ൫൯

യതേതാ ഹ്യപി കൗേന്തയ പുരുഷസ്യ വിപശ്ചിതഃ
ഇ ിയാണി മാഥീനി ഹരന്തി സഭം മനഃ ൬൦

താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ
വേശ ഹി യേസ്യ ിയാണി തസ്യ ജ്ഞാ തിഷ്ഠിതാ ൬൧

ധ്യായേതാ വിഷയാൻപുംസഃ സങ്ഗേസ്തഷുപജായേത
സങ്ഗാത്സഞ്ജായേത കാമഃ കാമാത്േ ാേധാഭിജായേത ൬൨

േ ാധാദ്ഭവതി സേമ്മാഹഃ സേമ്മാഹാ തിവി മഃ
തി ംശാദ്ബുദ്ധിനാേശാ ബുദ്ധിനാശാത് ണശ്യതി ൬൩

രാഗേദ്വഷവിമുൈക്ത വിഷയാനി ിൈയശ്ചരൻ
ആത്മവൈശ്യർവിേധയാത്മാ സാദമധിഗച്ഛതി ൬൪

സാേദ സർവദുഃഖാനാം ഹാനിരേസ്യാപജായേത
സന്നേചതേസാ ഹ്യാശു ബുദ്ധിഃ പര്യവതിഷ്ഠേത ൬൫

നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവനാ
ന ചാഭാവയതഃ ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം ൬൬

ഇ ിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മേനാനുവിധീയേത
തദസ്യ ഹരതി ജ്ഞാം വായുർനാവമിവാംഭസി ൬൭

തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാേഹാ നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ
ഇ ിയാണീ ിയാർേഥാഭ്യസ്തസ്യ ജ്ഞാ തിഷ്ഠിതാ ൬൮

യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർതി സംയമീ
യസ്യാം ജാ തി ഭൂതാനി സാനിശാ പശ്യേതാ മുേനഃ ൬൯
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ആപൂര്യമാണമചല തിഷ്ഠം സമു മാപഃ വിശന്തി യദ്വത്
തദ്വത്കാമാ യം വിശന്തി സർേവ സ ശാന്തിമാേപ്നാതി ന കാമകാമി ൭൦

വിഹായ കാമാന്യഃ സർവാൻപുമാംശ്ചരതി നിഃ ഹഃ
നിർേമാ നിരഹംകാരഃ സ ശാന്തിമധിഗച്ഛതി ൭൧

ഏഷാ ാഹ്മീ സ്ഥിതി പാർഥ ൈനനാം ാപ്യ വിമുഹ്യതി
സ്ഥിത്വാസ്യാമന്തകാേല പി ഹ്മനിർവാണമൃച്ഛതി ൭൨

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ സാംഖ്യേയാേഗാ നാമ ദ്വിതീേയാദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 3 - കർമ്മേയാഗം

അർജുന ഉവാച

ജ്യായസീ േചത്കർമണേസ്ത മതാ ബുദ്ധിർജനാർദന
തത്കിം കർമണി േഘാേര മാം നിേയാജയസി േകശവ ൧

വ്യാമിേ േണവ വാേക്യന ബുദ്ധിം േമാഹയസീവ േമ
തേദകം വദ നിശ്ചിത്യ േയന േ േയാഹമാ യാം ൨

ീഭഗവാനുവാച

േലാേകസ്മിന്ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠാ പുരാ േ ാക്താ മയാനഘ
ജ്ഞാനേയാേഗന സാംഖ്യാനാം കർമേയാേഗന േയാഗിനാം ൩

ന കർമണാമനാരംഭാൈന്നഷ്കർമ്യം പുരുേഷാ േത
ന ച സന്ന്യസനാേദവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി ൪

ന ഹി കശ്ചിത്ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യകർമകൃത്
കാര്യേത ഹ്യവശഃ കർമ സർവഃ കൃതിൈജർഗുൈണഃ ൫

കർേമ ിയാണി സംയമ്യ യ ആേസ്ത മനസാ സ്മരൻ
ഇ ിയാർഥാന്വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരഃ സ ഉച്യേത ൬

യസ്ത്വി ിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭേതർജുന
കർേമ ിൈയഃ കർമേയാഗമസക്തഃ സ വിശിഷ്യേത ൭

നിയതം കുരു കർമ ത്വം കർമ ജ്യാേയാ ഹ്യകർമണഃ
ശരീരയാ ാപി ച േത ന സിേദ്ധ്യദകർമണഃ ൮

യജ്ഞാർഥത്കർമേണാന്യ േലാേകായം കർമബന്ധനഃ
തദർഥം കർമ കൗേന്തയ മുക്തസങ്ഗഃ സമാചര ൯

സഹയജ്ഞാഃ ജാഃ സൃഷ്ട്വാ പുേരാവാച ജാപതിഃ

https://thalilakkam.in/



ഭഗവദ്ഗീത 19

അേനന സവിഷ്യധ്വേമഷ േവാസ്ത്വിഷ്ടകാമധുക് ൧൦

േദവാൻഭാവയതാേനന േത േദവാ ഭാവയ വഃ
പര രം ഭാവയന്തഃ േ യഃ പരമവാപ്സ്യഥ ൧൧

ഇഷ്ടാൻേഭാഗാൻഹി േവാ േദവാ ദാസ്യേന്ത യജ്ഞഭാവിതാഃ
ൈതർദത്താന ദാൈയേഭ്യാ േയാ ഭുങ്ക്േത േസ്തന ഏവ സഃ ൧൨

യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സേന്താ മുച്യേന്ത സർവകിൽബിൈഷഃ
ഭുഞ്ജേത േത ത്വഘം പാപാ േയ പചന്ത്യാത്മകാരണാത് ൧൩

അന്നാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്നസംഭവഃ
യജ്ഞാദ്ഭവതി പർജേന്യാ യജ്ഞഃ കർമസമുദ്ഭവഃ ൧൪

കർമ േഹ്മാദ്ഭവം വിദ്ധി ഹ്മാക്ഷരസമുദ്ഭവം
തസ്മാത്സർവഗതം ഹ്മ നിത്യം യേജ്ഞ തിഷ്ഠിതം ൧൫

ഏവം വർതിതം ച ം നാനുവർതയതീഹ യഃ
അഘായുരി ിയാരാേമാ േമാഘം പാർഥ സ ജീവതി ൧൬

യസ്ത്വാത്മതിേരവ സ്യാദാത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ
ആത്മേന്യവ ച സ ഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യേത ൧൭

ൈനവ തസ്യ കൃേതനാർേഥാ നാകൃേതേനഹ കശ്ചന
ന ചാസ്യ സർവഭൂേതഷു കശ്ചിദർഥവ്യപാ യഃ ൧൮

തസ്മാദസക്തഃ സതതം കാര്യം കർമ സമാചര
അസേക്താ ഹ്യാചരൻകർമ പരമാേപ്നാതി പൂരുഷഃ ൧൯

കർമൈണവ ഹി സംസിദ്ധിമാസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ
േലാകസം ഹേമവാപി സംപശ്യൻകർതുമർഹസി ൨൦

യദ്യദാചരതി േ ഷ്ഠസ്തത്തേദേവതേരാ ജനഃ
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സ യത് മാണം കുരുേത േലാകസ്തദനുവർതേത ൨൧

ന േമ പാർഥാസ്തി കർതവ്യം ിഷു േലാേകഷു കിഞ്ചന
നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത ഏവ ച കർമണി ൨൨

യദി ഹ്യഹം ന വർേതയം ജാതു കർമണ്യത ിതഃ
മമ വർത്മാനുവർതേന്ത മനുഷ്യാഃ പാർഥ സർവശഃ ൨൩

ഉത്സീേദയുരിേമ േലാകാ ന കുര്യാം കർമ േചദഹം
സങ്കരസ്യ ച കർതാ സ്യാമുപഹന്യാമിമാഃ ജാഃ ൨൪

സക്താഃ കർമണ്യവിദ്വാംേസാ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത
കുര്യാദ്വിദ്വാംസ്തഥാസക്തശ്ചികീർഷുർേലാകസം ഹം ൨൫

ന ബുദ്ധിേഭദം ജനേയദജ്ഞാനാം കർമസംഗിനാം
േജാഷേയത്സർവകർമാണി വിദ്വാന ക്തഃ സമാചരൻ ൨൬

കൃേതഃ ിയമാണാനി ഗുൈണഃ കർമാണി സർവശഃ
അഹങ്കാരവിമൂഢാത്മാ കർതാഹമിതി മന്യേത ൨൭

തത്ത്വവി മഹാബാേഹാ ഗുണകർമവിഭാഗേയാഃ
ഗുണാ ഗുേണഷു വർതന്ത ഇതി മത്വാ ന സജ്ജേത ൨൮

കൃേതർഗുണസ ഢാഃ സജ്ജേന്ത ഗുണകർമസു
താനകൃത്സ്നവിേദാ മന്ദാൻകൃത്സ്നവിന്ന വിചാലേയത് ൨൯

മയി സർവാണി കർമാണി സന്ന്യസ്യാധ്യാത്മേചതസാ
നിരാശീർനിർമേമാ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ ൩൦

േയ േമ മതമിദം നിത്യമനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഃ
ദ്ധാവേന്താനസൂയേന്താ മുച്യേന്ത േതപി കർമഭിഃ ൩൧

േയ േത്വതദഭ്യസൂയേന്താ നാനുതിഷ്ഠന്തി േമ മതം
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സർവജ്ഞാനവിമൂഢാംസ്താന്വിദ്ധി നഷ്ടാനേചതസഃ ൩൨

സദൃശം േചഷ്ടേത സ്വസ്യാഃ കൃേതർജ്ഞാനവാനപി
കൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നി ഹഃ കിം കരിഷ്യതി ൩൩

ഇ ിയേസ്യ ിയസ്യാർഥ രാഗേദ്വഷൗ വ്യവസ്ഥിതൗ
തേയാർന വശമാഗേച്ഛത്തൗ ഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനൗ ൩൪

േ യാൻസ്വധർേമാ വിഗുണഃ പരധർമാത്സ്വനുഷ്ഠിതാത്
സ്വധർേമ നിധനം േ യഃ പരധർേമാ ഭയാവഹഃ ൩൫

അർജുന ഉവാച

അഥ േകന യുേക്തായം പാപം ചരതി പൂരുഷഃ
അനിച്ഛന്നപി വാർേഷ്ണയ ബലാദിവ നിേയാജിതഃ ൩൬

ീഭഗവാനുവാച

കാമ ഏഷ േ ാധ ഏഷ രേജാഗുണസമുദ്ഭവഃ
മഹാശേനാ മഹാപാപ്മാ വിേദ്ധ്യനമിഹ ൈവരിണം ൩൭

ധൂേമനാ ിയേത വഹ്നിര്യഥാദർേശാ മേലന ച
യേഥാൽേബനാവൃേതാ ഗർഭസ്ഥാ േതേനദമാവൃതം ൩൮

ആവൃതം ജ്ഞാനേമേതന ജ്ഞാനിേനാ നിത്യൈവരിണാ
കാമരൂേപണ കൗേന്തയ ദു േരണാനേലന ച ൩൯

ഇ ിയാണി മേനാ ബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യേത
ഏൈതർവിേമാഹയേത്യഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ േദഹിനം ൪൦

തസ്മാത്ത്വമി ിയാണ്യാദൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ
പാപ്മാനം ജഹി േഹ്യനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം ൪൧

https://thalilakkam.in/



ഭഗവദ്ഗീത 22

ഇ ിയാണി പരാണ്യാഹുരി ിേയഭ്യഃ പരം മനഃ
മനസ പരാ ബുദ്ധിേര്യാ ബുേദ്ധഃ പരത സഃ ൪൨

ഏവം ബുേദ്ധഃ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മനാ
ജഹി ശ ം മഹാബാേഹാ കാമരൂപം ദുരാസദം ൪൩

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ കർമേയാേഗാ നാമ ിതീേയാദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ

https://thalilakkam.in/



ഭഗവദ്ഗീത 23

അദ്ധ്യായം 4 -ജ്ഞാനകർമ്മസന്യാസേയാഗം

ീഭഗവാനുവാച

ഇമം വിവസ്വേത േയാഗം േ ാക്തവാനഹമവ്യയം
വിവസ്വാന്മനേവ ാഹ മുനുരിക്ഷ്വാകേവ വീത് ൧

ഏവം പരന്പരാ ാപ്തമിമം രാജർഷേയാ വിദുഃ
സ കാേലേനഹ മഹതാ േയാേഗാ നഷ്ടഃ പരന്തപ ൨

സ ഏവായം മയാ േതദ്യ േയാഗഃ േ ാക്തഃ പുരാതനഃ
ഭേക്താസി േമ സഖാ േചതി രഹസ്യം േഹ്യതദുത്തമം ൩

അർജുന ഉവാച

അപരം ഭവേതാ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ
കഥേമതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ േ ാക്തവാനിതി ൪

ീഭഗവാനുവാച

ബഹൂനി േമ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന
താന്യഹം േവദ സർവാണി ന ത്വം േവത്ഥ പരന്തപ ൫

അേജാപി സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വേരാപി സൻ
കൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ ൬

യദാ യദാ ഹി ധർമസ്യ ാനിർഭവതി ഭാരത
അഭ ത്ഥാനമധർമസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം ൭

പരി ാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദു താം
ധർമസംസ്ഥാപനാർഥായ സംഭവാമി യുേഗ യുേഗ ൮

ജന്മ കർമ ച േമ ദിവ്യേമവം േയാ േവത്തി തത്ത്വതഃ
ത്യക്ത്വാ േദഹം പുനർജന്മ ൈനതി മാേമതി േസാർജുന ൯
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വീതരാഗഭയേ ാധാ മന്മയാ മാമുപാ ിതാഃ
ബഹേവാ ജ്ഞാനതപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗതാഃ ൧൦

േയ യഥാ മാം പദ്യേന്ത താംസ്തൈഥവ ഭജാമ്യഹം
മമ വർത്മാനുവർതേന്ത മനുഷ്യാഃ പാർഥ സർവശഃ ൧൧

കാങ്ക്ഷന്തഃ കർമണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ േദവതാഃ
ക്ഷി ം ഹി മാനുേഷ േലാേക സിദ്ധിർഭവതി കർമജാ ൧൨

ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമവിഭാഗശഃ
തസ്യ കർതാരമപി മാം വിദ്ധ്യകർതാരമവ്യയം ൧൩

ന മാം കർമാണി ലിമ്പന്തി ന േമ കർമഫേല ഹാ
ഇതി മാം േയാഭിജാനാതി കർമഭിർന സ ബധ്യേത ൧൪

ഏവം ജ്വാത്വാ കൃതം കർമ പൂർൈവരപി മുമു ഭിഃ
കുരു കർൈമവ തസ്മാത്ത്വം പൂർൈവഃ പൂർവതരം കൃതം ൧൫

കിം കർമ കിമകർേമതി കവേയാപ്യ േമാഹിതാഃ
തേത്ത കർമ വക്ഷ്യാമി യജ്ജ്ഞാത്വാ േമാക്ഷ്യേസശുഭാത് ൧൬

കർമേണാ ഹ്യപി േബാദ്ധവ്യം േബാദ്ധവ്യം ച വികർമണഃ
അകർമണശ്ച േബാദ്ധവ്യം ഗഹനാ കർമേണാ ഗതിഃ ൧൭

കർമണ്യകർമ യഃ പേശ്യദകർമണി ച കർമ യഃ
സ ബുദ്ധിമാൻമനുേഷ്യഷു സ യുക്തഃ കൃത്സ്നകർമകൃത് ൧൮

യസ്യ സർേവ സമാരംഭാഃ കാമസങ്കൽപവർജിതാഃ
ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധകർമാണം തമാഹുഃ പണ്ഡിതം ബുധാഃ ൧൯

ത്യക്ത്വാ കർമഫലാസംഗം നിത്യതൃേപ്താ നിരാ യഃ
കർമണ്യഭി വൃേത്താപി ൈനവ കിഞ്ചിത്കേരാതി സഃ ൨൦
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നിരാശീര്യതചിത്താത്മാ ത്യക്തസർവപരി ഹഃ
ശാരീരം േകവലം കർമ കുർവന്നാേപ്നാതി കിൽബിഷം ൨൧

യദൃച്ഛാലാഭസ േഷ്ടാ ദ്വന്ദ്വാതീേതാ വിമത്സരഃ
സമഃ സിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാപി ന നിബധ്യേത ൨൨

ഗതസങ്ഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതേചതസഃ
യജ്ഞായാചരതഃ കർമ സമ ം വിലീയേത ൨൩

ഹ്മാർപണം ഹ്മ ഹവിർ ഹ്മാഗ്നൗ ഹ്മണാ ഹുതം
ൈഹ്മവ േതന ഗന്തവ്യം ഹ്മകർമസമാധിനാ ൨൪

ൈദവേമവാപേര യജ്ഞം േയാഗിനഃ പര പാസേത
ഹ്മാഗ്നാവപേര യജ്ഞം യേജ്ഞൈനേവാപജുഹ്വതി ൨൫

േ ാ ാദീനീ ിയാണ്യേന്യ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി
ശബ്ദാദീന്വിഷയാനന്യ ഇ ിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ൨൬

സർവാണീ ിയകർമാണി ാണകർമാണി ചാപേര
ആത്മസംയമേയാഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിേത ൨൭

വ്യയജ്ഞാസ്തേപായജ്ഞാ േയാഗയജ്ഞാസ്തഥാപേര
സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യതയഃ സംശിത താഃ ൨൮

അപാേന ജുഹ്വതി ാണം ാേണപാനം തഥാപേര
ാണാപാനഗതീ രുദ്ധ്വാ ാണായാമപരായണാഃ

അപേര നിയതാഹാരാഃ ാണാൻ ാേണഷു ജുഹ്വതി ൨൯

സർേവേപ്യേത യജ്ഞവിേദാ യജ്ഞക്ഷപിതകൽമഷാഃ
യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുേജാ യാന്തി ഹ്മ സനാതനം ൩൦

നായം േലാേകാസ്ത്യയജ്ഞസ്യ കുേതാന്യഃ കുരുസത്തമ ൩൧
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ഏവം ബഹുവിധാ യജ്ഞാ വിതതാ ഹ്മേണാ മുേഖ
കർമജാന്വിദ്ധി താൻസർവാേനവം ജ്ഞാത്വാ വിേമാക്ഷ്യേസ ൩൨

േ യാ വ്യമയാദ്യജ്ഞാജ്ജ്ഞാനയജ്ഞഃ പരന്തപ
സർവം കർമാഖിലം പാർഥ ജ്ഞാേന പരിസമാപ്യേത ൩൩

തദ്വിദ്ധി ണിപാേതന പരി േശ്നന േസവയാ
ഉപേദക്ഷ്യന്തി േത ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്ത്വദർശിനഃ ൩൪

യജ്ജ്ഞാത്വാ ന പുനർേമാഹേമവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ
േയന ഭൂതാന്യേശഷാണി ക്ഷ്യസ്യാത്മന്യേഥാ മയി ൩൫

അപി േചദസി പാേപഭ്യഃ സർേവഭ്യഃ പാപകൃത്തമഃ
സർവം ജ്ഞാന േവൈനവ വൃജിനം സന്തരിഷ്യസി ൩൬

യൈഥധാംസി സമിേദ്ധാഗ്നിർഭസ്മസാത്കുരുേതർജുന
ജ്ഞാനാഗ്നിഃ സർവകർമാണി ഭസ്മസാത്കുരുേത തഥാ ൩൭

ന ഹി ജ്ഞാേനന സദൃശം പവി മിഹ വിദ്യേത
തത്സ്വയം േയാഗസംസിദ്ധഃ കാേലനാത്മനി വിന്ദതി ൩൮

ദ്ധാവാംല്ലഭേത ജ്ഞാനം തത്പരഃ സംയേത ിയഃ
ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിമചിേരണാധിഗച്ഛതി ൩൯

അജ്ഞശ്ചാ ദ്ദധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി
നായം േലാേകാസ്തി ന പേരാ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ ൪൦

േയാഗസന്ന്യസ്തകർമാണം ജ്ഞാനസഞ്ഛിന്നസംശയം
ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ൪൧

തസ്മാദജ്ഞാനസംഭൂതം ഹൃത്സ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ
ഛിൈത്ത്വനം സംശയം േയാഗമാതിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ ഭാരത ൪൨
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ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ ജ്ഞാനകർമസന്ന്യാസേയാേഗാ നാമ ചതുർേഥാദ്ധ്യാ 

യഃ സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 5 - കർമ്മസന്യാസേയാഗം

അർജുന ഉവാച

സന്ന്യാസം കർമണാം കൃഷ്ണ പുനർ േയാഗം ച ശംസസി
യേ യ ഏതേയാേരകം തേന്മ ഹി സുനിശ്ചിതം ൧

ീഭഗവാനുവാച

സന്ന്യാസഃ കർമേയാഗശ്ച നിഃേ യസകരാവുഭൗ
തേയാ കർമസന്ന്യാസാത്കർമേയാേഗാ വിശിഷ്യേത ൨

േജ്ഞയഃ സ നിത്യസന്ന്യാസീ േയാ ന േദ്വഷ്ടി ന കാങ്ക്ഷതി
നിർദ്വേന്ദാ ഹി മഹാബാേഹാ സുഖം ബന്ധാത് മുച്യേത ൩

സാംഖ്യേയാഗൗ പൃഥഗ്ബാലാഃ വദന്തി ന പണ്ഡിതാഃ
ഏകമപ്യാസ്ഥിതഃ സമ്യഗുഭേയാർവിന്ദേത ഫലം ൪

യത് സാംൈഖ്യഃ ാപ്യേത സ്ഥാനം തേദ്യാൈഗരപി ഗമ്യേത
ഏകം സാംഖ്യം ച േയാഗം ച യഃ പശ്യതി സ പശ്യതി ൫

സന്ന്യാസ മഹാബാേഹാ ദുഃഖമാ മേയാഗതഃ
േയാഗയുേക്താ മുനിർ ഹ്മ നചിേരണാധിഗച്ഛതി ൬

േയാഗയുേക്താ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിേത ിയഃ
സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്നപി ന ലിപ്യേത ൭

ൈനവ കിഞ്ചിത്കേരാമീതി യുേക്താ മേന്യത തത്ത്വവിത്
പശ്യഞ്ശൃണ്വൻ ശഞ്ജി ന്നശ്നൻഗച്ഛൻസ്വപൻശ്വസൻ ൮

ലപന്വിസൃജൻഗൃഹ്ണ ന്മിഷന്നിമിഷന്നപി
ഇ ിയാണീ ിയാർേഥഷു വർതന്ത ഇതി ധാരയൻ ൯

ഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സങ്ഗം ത്യക്ത്വാ കേരാതി യഃ

https://thalilakkam.in/



ഭഗവദ്ഗീത 29

ലിപ്യേത ന സ പാേപന പദ്മപ മിവാംഭസാ ൧൦

കാേയന മനസാ ബുദ്ധ്യാ േകവൈലരി ിൈയരപി
േയാഗിനഃ കർമ കുർവന്തി സങ്ഗം ത്യക്ത്വാത്മശുദ്ധേയ ൧൧

യുക്തഃ കർമഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാേപ്നാതി ൈനഷ്ഠികീം
അയുക്തഃ കാമകാേരണ ഫേല സേക്താ നിബധ്യേത ൧൨

സർവകർമാണി മനസാ സന്ന്യസ്യാേസ്ത സുഖം വശീ
നവദ്വാേര പുേര േദഹീ ൈനവ കുർവന്ന കാരയൻ ൧൩

ന കർതൃത്വം ന കർമാണി േലാകസ്യ സൃജതി ഭുഃ
ന കർമ്മഫലസംേയാഗം സ്വഭാവ വർതേത ൧൪

നാദേത്ത കസ്യചിത്പാപം ന ൈചവ സുകൃതം വിഭുഃ
അജ്ഞാേനനാവൃതം ജ്ഞാനം േതന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ ൧൫

ജ്ഞാേനന തു തദജ്ഞാനം േയഷാം നാശിതമാത്മനഃ
േതഷാമാദിത്യവജ്ജ്ഞാനം കാശയതി തത്പരം ൧൬

തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ
ഗച്ഛന്ത്യപുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂതകൽമഷാഃ ൧൭

വിദ്യാവിനയസംപേന്ന ാഹ്മേണ ഗവി ഹസ്തിനി
ശുനി ൈചവ ശ്വപാേക ച പണ്ഡിതാഃ സമദർശിനഃ ൧൮

ഇൈഹവ ൈതർജിതഃ സർേഗാ േയഷാം സാേമ്യ സ്ഥിതം മനഃ
നിർേദാഷം ഹി സമം ഹ്മ തസ്മാദ് ഹ്മണി േത സ്ഥിതാഃ ൧൯

ന ഹൃേഷ്യത് ിയം ാപ്യ േനാദ്വിേജത് ാപ്യ ചാ ിയം
സ്ഥിരബുദ്ധിരസ േഢാ ഹ്മവിദ് ഹ്മണി സ്ഥിതഃ ൨൦

ബാഹ്യ ർേശഷ്വസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം
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സ ഹ്മേയാഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമ േത ൨൧

േയ ഹി സം ർശജാ േഭാഗാ ദുഃഖേയാനയ ഏവ േത
ആദ്യന്തവന്തഃ കൗേന്തയ ന േതഷു രമേത ബുധഃ ൨൨

ശേക്നാതീൈഹവ യഃ േസാഢും ാക്ശരീരവിേമാക്ഷണാത്
കാമേ ാേധാദ്ഭവം േവഗം സ യുക്തഃ സ സുഖീ നരഃ ൨൩

േയാഅന്തഃ സുേഖാന്തരാരാമസ്തഥാന്തർേജ്യാതിേരവ യഃ
സ േയാഗീ ഹ്മനിർവാണം ഹ്മഭൂേതാധിഗച്ഛതി ൨൪

ലഭേന്ത ഹ്മനിർവാണമൃഷയഃ ക്ഷീണകൽമഷാഃ
ഛിന്നൈദ്വധാ യതാത്മാനഃ സർവഭൂതഹിേത രതാഃ ൨൫

കാമേ ാധവിമുക്താനാം യതീനാം യതേചതസാം
അഭിേതാ ഹ്മനിർവാണം വർതേത വിദിതാത്മനാം ൨൬

ർശാൻകൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യാംശ്ച ൈശ്ചവാന്തേര േവാഃ
ാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ ൨൭

യേത ിയമേനാബുദ്ധിർമുനിർേമാക്ഷപരായണഃ
വിഗേതച്ഛാഭയേ ാേധാ യഃ സദാ മുക്ത ഏവ സഃ ൨൮

േഭാക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവേലാകമേഹശ്വരം
സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൃച്ഛതി ൨൯

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ കർമസന്ന്യാസേയാേഗാ നാമ പഞ്ചേമാദ്ധ്യായഃ

സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 6 - ധ്യാനേയാഗം

ീഭഗവാനുവാച

അനാ ിതഃ കർമഫലം കാര്യം കർമ കേരാതി യഃ
സ സന്ന്യാസീ ച േയാഗീ ച ന നിരഗ്നിർന ചാ ിയഃ ൧

യം സന്ന്യാസമിതി ാഹുേര്യാഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ
ന ഹ്യസന്ന്യസ്തസങ്കൽേപാ േയാഗീ ഭവതി കശ്ചന ൨

ആരുരുേക്ഷാർമുേനർ േയാഗം കർമ കാരണമുച്യേത
േയാഗാരൂഢസ്യ തൈസ്യവ ശമഃ കാരണമുച്യേത ൩

യദാ ഹി േന ിയാർേഥഷു ന കർമസ്വനുഷജ്ജേത
സർവസങ്കൽപസന്ന്യാസീ േയാഗാരൂഢസ്തേദാച്യേത ൪

ഉദ്ധേരദാത്മനാത്മാനം നാത്മാനമവസാദേയത്
ആൈത്മവ ഹ്യാത്മേനാ ബ രാൈത്മവ രിപുരാത്മനഃ ൫

ബ രാത്മാത്മനസ്തസ്യ േയനാൈത്മവാത്മനാ ജിതഃ
അനാത്മന ശ േത്വ വർേതതാൈത്മവ ശ വത് ൬

ജിതാത്മനഃ ശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ
ശീേതാഷ്ണസുഖദുഃേഖഷു തഥാ മാനാപമാനേയാഃ ൭

ജ്ഞാനവിജ്ഞാനതൃപ്താത്മാ കൂടേസ്ഥാ വിജിേത ിയഃ
യുക്ത ഇതുച്യേത േയാഗീ സമേലാ ാശ്മകാഞ്ചനഃ ൮

സുഹൃന്മി ാര ദാസീനമധ്യസ്ഥേദ്വഷ്യബ ഷു
സാധുഷ്വപി ച പാേപഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യേത ൯

േയാഗീ യുഞ്ജീത സതതമാത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ
ഏകാകീ യതചിത്താത്മാ നിരാശീരപരി ഹഃ ൧൦
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ശുചൗ േദേശ തിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മനഃ
നാത ിതം നാതിനീചം ൈചലാജിനകുേശാത്തരം ൧൧

തൈ കാ ം മനഃ കൃത്വാ യതചിേത്ത ിയ ിയഃ
ഉപവിശ്യാസേന യുഞ്ജ്യാേദ്യാഗമാത്മവിശുദ്ധേയ ൧൨

സമം കായശിേരാ ീവം ധാരയന്നചലം സ്ഥിരഃ
സന്േ ക്ഷ്യ നാസികാ ം സ്വം ദിശശ്ചാനവേലാകയൻ ൧൩

ശാന്താത്മാ വിഗതഭീർ ഹ്മചാരി േത സ്ഥിതഃ
മനഃ സംയമ്യ മച്ചിേത്താ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ ൧൪

യുഞ്ജേന്നവം സദാത്മാനം േയാഗീ നിയതമാനസഃ
ശാന്തിം നിർവാണപരമാം മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി ൧൫

നാത്യശ്നത േയാേഗാസ്തി ന ൈചകാന്തമനശ്നതഃ
ന ചാതിസ്വപ്നശീലസ്യ ജാ േതാ ൈനവ ചാർജുന ൧൬

യുക്താഹാരവിഹാരസ്യ യുക്തേചഷ്ടസ്യ കർമസു
യുക്തസ്വപ്നാവേബാധസ്യ േയാേഗാ ഭവതി ദുഃഖഹാ ൧൭

യദാ വിനിയതം ചിത്തമാത്മേന്യവാവതിഷ്ഠേത
നി ഹഃ സർവകാേമേഭ്യാ യുക്ത ഇത ച്യേത തദാ ൧൮

യഥാ ദീേപാ നിവാതേസ്ഥാ േനങ്ഗേത േസാപമാ താ
േയാഗിേനാ യതചിത്തസ്യ യുഞ്ജേതാ േയാഗമാത്മനഃ ൧൯

യേ ാപരമേത ചിത്തം നിരുദ്ധം േയാഗേസവയാ
യ ൈചവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി ൨൦

സുഖമാത്യന്തികം യത്തദ്ബുദ്ധി ാഹ്യമതീ ിയം
േവത്തി യ ന ൈചവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്ത്വതഃ ൨൧
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യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യേത നാധികം തതഃ
യസ്മിൻസ്ഥിേതാ ന ദുഃേഖന ഗുരുണാപി വിചാല്യേത ൨൨

തം വിദ്യാ ഃഖസംേയാഗവിേയാഗം േയാഗസംജ്ഞിതം ൨൩

സ നിശ്ചേയന േയാക്തേവ്യാ േയാേഗാനിർവിണേചതസാ
സങ്കൽപ ഭവാൻകാമാംസ്ത്യക്ത്വാ സർവാനേശഷതഃ
മനൈസേവ ിയ ാമം വിനിയമ്യ സമന്തതഃ ൨൪

ശൈനഃ ശൈനരുപരേമദ്ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗൃഹീതയാ
ആത്മസംസ്ഥം മനഃ കൃത്വാ ന കിഞ്ചിദപി ചിന്തേയത് ൨൫

യേതാ യേതാ നിശ്ചലതി മനശ്ചഞ്ചലമസ്ഥിരം
തതസ്തേതാ നിയൈമ്യതദാത്മേന്യവ വശം നേയത് ൨൬

ശാന്തമനസം േഹ്യനം േയാഗിനം സുഖമുത്തമം
ഉൈപതി ശാന്തരജസം ഹ്മഭൂതമകൽമഷം ൨൭

യുഞ്ജേന്നവം സദാത്മാനം േയാഗീ വിഗതകൽമഷഃ
സുേഖന ഹ്മസം ർശമത്യന്തം സുഖമ േത ൨൮

സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി
ഈക്ഷേത േയാഗയുക്താത്മാ സർവ സമദർശനഃ ൨൯

േയാ മാം പശ്യതി സർവ സർവം ച മയി പശ്യതി
തസ്യാഹം ന ണശ്യാമി സ ച േമ ന ണശ്യതി ൩൦

സർവഭൂതസ്ഥിതം േയാ മാം ഭജേത്യകത്വമാസ്ഥിതഃ
സർവഥാ വർതമാേനാപി സ േയാഗീ മയി വർതേത ൩൧

ആത്മൗപേമ്യന സർവ സമം പശ്യതി േയാർജുന
സുഖം വാ യദി വാ ദുഃഖം സ േയാഗീ പരേമാ മതഃ ൩൨
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അർജുന ഉവാച

േയായം േയാഗസ്ത്വയാ േ ാക്തഃ സാേമ്യന മധുസൂദന
ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാത്സ്ഥിതിം സ്ഥിരാം ൩൩

ചഞ്ചലം ഹി മനഃ കൃഷ്ണ മാഥി ബലവ ഢം
തസ്യാഹം നി ഹം മേന്യ വാേയാരിവ സുദുഷ്കരം ൩൪

ീഭഗവാനുവാച

അസംശയം മഹാബാേഹാ മേനാ ദുർനി ഹം ചലം
അഭ്യാേസന തു കൗേന്തയ ൈവരാേഗ്യണ ച ഗൃഹ്യേത ൩൫

അസംയതാത്മനാ േയാേഗാ ദു ാപ ഇതി േമ മതിഃ
വശ്യാത്മനാ തു യതതാ ശേക്യാവാ മുപായതഃ ൩൬

അർജുന ഉവാച

അയതിഃ ദ്ധേയാേപേതാ േയാഗാച്ചലിതമാനസഃ
അ ാപ്യ േയാഗസംസിദ്ധിം കാം ഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി ൩൭

കച്ചിേന്നാഭയവി ഷ്ടശ്ഛിന്നാ മിവ നശ്യതി
അ തിേഷ്ഠാ മഹാബാേഹാ വിമൂേഢാ ഹ്മണഃ പഥി ൩൮

ഏതേന്മ സംശയം കൃഷ്ണ േഛ മർഹസ്യേശഷതഃ
ത്വദന്യഃ സംശയസ്യാസ്യ േഛത്താ ന ഹ പപദ്യേത ൩൯

ീഭഗവാനുവാച

പാർഥ ൈനേവഹ നാമു വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യേത
ന ഹി കല്യാണകൃത്കശ്ചി ർഗതിം താത ഗച്ഛതി ൪൦

ാപ്യ പുണ്യകൃതാം േലാകാനുഷിത്വാ ശാശ്വതീഃ സമാഃ
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ശുചീനാം ീമതാം േഗേഹ േയാഗ േഷ്ടാഭിജായേത ൪൧

അഥവാ േയാഗിനാേമവ കുേല ഭവതി ധീമതാം
ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം േലാേക ജന്മ യദീദൃശ്യം ൪൨

ത തം ബുദ്ധിസംേയാഗം ലഭേത പൗർവേദഹികം
യതേത ച തേതാ ഭൂയഃ സംസിദ്ധൗ കുരുനന്ദന ൪൩

പൂർവാഭ്യാേസന േതൈനവ ിയേത ഹ്യവേശാപി സഃ
ജിജ്ഞാസുരപി േയാഗസ്യ ശബ്ദ ഹ്മാതിവർതേത ൪൪

യത്നാദ്യതമാന േയാഗീ സംശുദ്ധകിൽബിഷഃ
അേനകജന്മസംസിദ്ധസ്തേതാ യാതി പരാം ഗതിം ൪൫

തപസ്വിേഭ്യാധിേകാ േയാഗീ ജ്ഞാനിേഭ്യാപി മേതാധികഃ
കർമിഭ്യശ്ചാധിേകാ േയാഗീ തസ്മാേദ്യാഗീ ഭവാർജുന ൪൬

േയാഗിനാമപി സർേവഷാം മദ്ഗേതനാന്തരാത്മനാ
ദ്ധാവാൻഭജേത േയാ മാം സ േമ യുക്തതേമാ മതഃ ൪൭

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ ധ്യാനേയാേഗാ നാമ ഷേഷ്ഠാദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 7 -ജ്ഞാനവിജ്ഞാനേയാഗം

ീഭഗവാനുവാച

മയ്യാസക്തമനാഃ പാർഥ േയാഗം യുഞ്ജന്മദാ യഃ
അസംശയം സമ ം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി ത ണു ൧

ജ്ഞാനം േതഹം സവിജ്ഞാനമിദം വക്ഷ്യാമ്യേശഷതഃ
യജ് ജ്ഞാത്വാ േനഹ ഭൂേയാന്യജ്ജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യേത ൨

മനുഷ്യാണാം സഹേ ഷു കശ്ചിദ്യതതി സിദ്ധേയ
യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം േവത്തി തത്ത്വതഃ ൩

ഭൂമിരാേപാനേലാ വായുഃ ഖം മേനാ ബുദ്ധിേരവ ച
അഹങ്കാര ഇതീയം േമ ഭിന്നാ കൃതിരഷ്ടധാ ൪

അപേരയമിതസ്ത്വന്യാം കൃതിം വിദ്ധി േമ പരാം
ജീവഭൂതാം മഹാബാേഹാ യേയദം ധാര്യേത ജഗത് ൫

ഏതേദ്യാനീനി ഭൂതാനി സർവാണീത പധാരയ
അഹം കൃത്സ്നസ്യ ജഗതഃ ഭവഃ ലയസ്തഥാ ൬

മത്തഃ പരതരം നാന്യത്കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ
മയി സർവമിദം േ ാതം സൂേ മണിഗണാ ഇവ ൭

രേസാഹമ കൗേന്തയ ഭാസ്മി ശശിസൂര്യേയാഃ
ണവഃ സർവേവേദഷു ശബ്ദഃ േഖ പൗരുഷം നൃഷു ൮

പുേണ്യാ ഗന്ധഃ പൃഥിവ്യാം ച േതജശ്ചാസ്മി വിഭാവസൗ
ജീവനം സർവഭൂേതഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്വിഷു ൯

ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർഥ സനാതനം
ബുദ്ധിർബുദ്ധിമതാമസ്മി േതജേസ്തജസ്വിനാമഹം ൧൦
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ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗവിവർജിതം
ധർമാവിരുേദ്ധാ ഭൂേതഷു കാേമാസ്മി ഭരതർഷഭ ൧൧

േയ ൈചവ സാത്ത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാശ്ച േയ
മത്ത ഏേവതി താന്വിദ്ധി ന ത്വഹം േതഷു േത മയി ൧൨

ിഭിർഗുണമൈയർഭാൈവേരഭിഃ സർവമിദം ജഗത്
േമാഹിതം നാഭിജാനാതി മാേമഭ്യഃ പരമവ്യയം ൧൩

ൈദവീ േഹ്യഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ
മാേമവ േയ പദ്യേന്ത മായാേമതാം തരന്തി േത ൧൪

ന മാം ദു തിേനാ മൂഢാഃ പദ്യേന്ത നരാധമാഃ
മായയാപഹൃതജ്ഞാനാ ആസുരം ഭാവമാ ിതാഃ ൧൫

ചതുർവിധാ ഭജേന്ത മാം ജനാഃ സുകൃതിേനാർജുന
ആർേതാ ജിജ്ഞാസുരർഥാർഥീ ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ ൧൬

േതഷാം ജ്ഞാനീ നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർവിശിഷ്യേത
ിേയാ ഹി ജ്ഞാനിേനാത്യർഥമഹം സ ച മമ ിയഃ ൧൭

ഉദാരാഃ സർവ ഏൈവേത ജ്ഞാനീ ത്വാൈത്മവ േമ മതം
ആസ്ഥിതഃ സ ഹി യുക്താത്മാ മാേമവാനുത്തമാം ഗതിം ൧൮

ബഹുനാം ജന്മനാമേന്ത ജ്ഞാനവാന്മാം പദ്യേത
വാസുേദവഃ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭഃ ൧൯

കാൈമൈസ്തൈസ്തർഹൃതജ്ഞാനാഃ പദ്യേന്തന്യേദവതാഃ
തം തം നിയമമാസ്ഥായ കൃത്യാ നിയതാഃ സ്വയാ ൨൦

േയാ േയാ യാം യാം തനും ഭക്തഃ ദ്ധയാർചിതുമിച്ഛതി
തസ്യ തസ്യാചലാം ദ്ധാം താേമവ വിദധാമ്യഹം ൨൧
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സ തയാ ദ്ധയാ യുക്തസ്തസ്യാരാധനമീഹേത
ലഭേത ച തതഃ കാമാന്മൈയവ വിഹിതാൻഹിതാൻ ൨൨

അന്തവ ഫലം േതഷാം തദ്ഭവത്യൽപേമധസാം
േദവാേന്ദവയേജാ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി ൨൩

അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യേന്ത മാമബുദ്ധയഃ
പരം ഭാവമജാനേന്താ മമാവ്യയമനുത്തമം ൨൪

നാഹം കാശഃ സർവസ്യ േയാഗമായാസമാവൃതഃ
മൂേഢായം നാഭിജാനാതി േലാേകാ മാമജമവ്യയം ൨൫

േവദാഹം സമതീതാനി വർതമാ നാനി ചാർജുന
ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു േവദ ന കശ്ചന ൨൬

ഇച്ഛാേദ്വഷസമുേഥന ദ്വന്ദ്വേമാേഹന ഭാരത
സർവഭൂതാനി സേമ്മാഹം സർേഗ യാന്തി പരന്തപ ൨൭

േയഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമണാം
േത ദ്വന്ദ്വേമാഹനിർമുക്താ ഭജേന്ത മാം ദൃഢ താഃ ൨൮

ജരാമരണേമാക്ഷായ മാമാ ിത്യ യതന്തി േയ
േത ഹ്മ തദ്വിദുഃ കൃത്സ്നമധ്യാത്മം കർമ ചാഖിലം ൨൯

സാധിഭൂതാധിൈദവം മാം സാധിയജ്ഞം ച േയ വിദുഃ
യാണകാേലപി ച മാം േത വിദുര ക്തേചതസഃ ൩൦

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനേയാേഗാ നാമ സപ്തേമാദ്ധ്യായഃ

സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 8 - അക്ഷര ഹ്മേയാഗം

അർജുന ഉവാച

കിം തദ് ഹ്മ കിമദ്ധ്യാത്മം കിം കർമ പുരുേഷാത്തമ
അധിഭൂതം ച കിം േ ാക്തമധിൈദവം കിമുച്യേത ൧

അധിയജ്ഞഃ കഥം േകാ േദേഹസ്മിന്മധുസൂദന
യാണകാേല ച കഥം േജ്ഞേയാസി നിയതാത്മഭിഃ ൨

ീഭഗവാനുവാച

അക്ഷരം ഹ്മ പരമം സ്വഭാേവാധ്യാത്മമുച്യേത
ഭൂതഭാേവാദ്ഭവകേരാ വിസർഗഃ കർമസംജ്ഞിതഃ ൩

അധിഭൂതം ക്ഷേരാ ഭാവഃ പുരുഷശ്ചാധിൈദവതം
അധിയേജ്ഞാഹേമവാ േദേഹ േദഹഭൃതാം വര ൪

അന്തകാേല ച മേമവ സ്മര ക്ത്വാ കേലവരം
യഃ യാതി സ മദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യ സംശയഃ ൫

യം യം വാപി സ്മരൻഭാവം ത്യജത്യേന്ത കേലവരം
തം തേമൈവതി കൗേന്തയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ ൬

തസ്മാത്സർേവഷു കാേലഷു മാമനുസ്മര യുധ്യ ച
മയ്യർപിതമേനാബുദ്ധിർമാേമൈവഷ്യസ്യസംശയഃ ൭

അഭ്യാസേയാഗയുേക്തന േചതസാ നാന്യഗാമിനാ
പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർഥാനുചിന്തയൻ ൮

കവിം പുരാണമനുശാസിതാരമേണാരണീയാംസമനുസ്മേരദ്യഃ
സർവസ്യ ധാതാരമചിന്ത്യരൂപമാദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത് ൯

യാണകാേല മനസാചേലന ഭക്ത്യാ യുേക്താ േയാഗബേലന ൈചവ
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േവാർമേധ്യ ാണമാേവശ്യ സമ്യക്സ തം പരം പുരുഷമുൈപതി ദിവ്യം ൧൦

യദക്ഷരം േവദവിേദാ വദന്തി വിശന്തി യദ്യതേയാ വീതരാഗാഃ
യദിച്ഛേന്താ ഹ്മചര്യം ചരന്തി തേത്ത പദം സങ് േഹണ വേക്ഷ്യ ൧൧

സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മേനാ ഹൃദി നിരുധ്യ ച
മൂർധ്ന്യാധായാത്മനഃ ാണമാസ്ഥിേതാ േയാഗധാരണാം ൧൨

ഓം ഇേത്യകാക്ഷരം ഹ്മ വ്യാഹരന്മാമനുസ്മരൻ
യഃ യാതി ത്യജേന്ദഹം സ യാതി പരമാം ഗതിം ൧൩

അനന്യേചതാഃ സതതം േയാ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ
തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർഥ നിത്യയുക്തസ്യ േയാഗിനഃ ൧൪

മാമുേപത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം
നാ വന്തി മഹാത്മാ നഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ ൧൫

ആ ഹ്മഭുവനാേല്ലാകാഃ പുനരാവർതിേനാർജുന
മാമുേപത്യ തു കൗേന്തയ പുനർജന്മ ന വിദ്യേത ൧൬

സഹ യുഗപര്യന്തമഹര്യദ് ഹ്മേണാ വിദുഃ
രാ ിം യുഗസ ാന്താം േതേഹാരാ വിേദാ ജനാഃ ൧൭

അവ്യക്താദ്വ്യക്തയഃ സർവാഃ ഭവന്ത്യഹരാഗേമ
രാ ്യാഗേമ ലീയേന്ത തൈ വാവ്യക്തസംജ്ഞേക ൧൮

ഭൂത ാമഃ സ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ ലീയേത
രാ ്യാഗേമവശഃ പാർഥ ഭവത്യഹരാഗേമ ൧൯

പരസ്തസ്മാ ഭാേവാേന്യാവ്യേക്താവ്യക്താത്സനാതനഃ
യഃ സ സർേവഷു ഭൂേതഷു നശ്യ ന വിനശ്യതി ൨൦

അവ്യേക്താക്ഷര ഇത ക്തസ്തമാഹുഃ പരമാം ഗതിം
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യം ാപ്യ ന നിവർതേന്ത തദ്ധാമ പരമം മമ ൨൧

പുരുഷഃ സ പരഃ പാർഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയാ
യസ്യാന്തഃസ്ഥാനി ഭൂതാനി േയന സർവമിദം തതം ൨൨

യ കാേല ത്വനാവൃത്തിമാവൃത്തിം ൈചവ േയാഗിനഃ
യാതാ യാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ ൨൩

അഗ്നിർേജ്യാതിരഹഃ ശു ഃ ഷണ്മാസാ ഉത്തരായണം
ത യാതാ ഗച്ഛന്തി ഹ്മ ഹ്മവിേദാ ജനാഃ ൨൪

ധുേമാ രാ ിസ്തഥാ കൃഷ്ണഃ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനം
ത ചാ മസം േജ്യാതിേര്യാഗീ ാപ്യ നിവർതേത ൨൫

ശു കൃേഷ്ണ ഗതീ േഹ്യേത ജഗതഃ ശാശ്വേത മേത
ഏകയാ യാത്യനാവൃത്തിമന്യയാവർതേത പുനഃ ൨൬

ൈനേത സൃതീ പാർഥ ജാനേന്യാഗീ മുഹ്യതി കശ്ചന
തസ്മാത്സർേവഷു കാേലഷു േയാഗയുേക്താ ഭവാർജുന ൨൭

േവേദഷു യേജ്ഞഷു തപഃസു ൈചവ ദാേനഷു യത്പുണ്യഫലം ദിഷ്ടം
അേത്യതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ േയാഗീ പരം സ്ഥാനമുൈപതി ചാദ്യം ൨൮

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ അക്ഷര ഹ്മേയാേഗാ നാമ അഷ്ടേമാദ്ധ്യായഃ സമാ 

പ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 9 - രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യേയാഗം

ീഭഗവാനുവാച

ഇദം തു േത ഗുഹ്യതമം വക്ഷ്യാമ്യനസൂയേവ
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ് ജ്ഞാത്വാ േമാക്ഷ്യേസശുഭാത് ൧

രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവി മിദമുത്തമം
ത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്യം സുസുഖം കർതുമവ്യയം ൨

അ ദ്ദധാനാഃ പുരുഷാ ധർമസ്യാസ്യ പരന്തപ
അ ാപ്യ മാം നിവർതേന്ത മൃത സംസാരവർത്മനി ൩

മയാ തതമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർതിനാ
മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം േതഷ്വവസ്ഥിതഃ ൪

ന ച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യ േമ േയാഗൈമശ്വരം
ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതേസ്ഥാ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ ൫

യഥാകാശസ്ഥിേതാ നിത്യം വായുഃ സർവ േഗാ മഹാൻ
തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനീത പധാരയ ൬

സർവഭൂതാനി കൗേന്തയ കൃതിം യാന്തി മാമികാം
കൽപക്ഷേയ പുനസ്താനി കൽപാദൗ വിസൃജാമ്യഹം ൭

കൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ
ഭൂത ാമമിമം കൃത്സ്നമവശം കൃേതർവശാത് ൮

ന ച മാം താനി കർമാണി നിബധ് നന്തി ധനഞ്ജയ
ഉദാസീനവദാസീനമസക്തം േതഷു കർമസു ൯

മയാധ്യേക്ഷണ കൃതിഃ സൂയേത സചരാചരം
േഹതുനാേനന കൗേന്തയ ജഗദ്വിപരിവർതേത ൧൦
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അവജാനന്തി മാം മൂഢാ മാനുഷീം തനുമാ ിതം
പരം ഭാവമജാനേന്താ മമ ഭൂതമേഹശരം ൧൧

േമാഘാശാ േമാഘകർമാേണാ േമാഘജ്ഞാനാ വിേചതസഃ
രാക്ഷസീമാസുരീം ൈചവ കൃതിം േമാഹിനീം ിതാഃ ൧൨

മഹാത്മാന മാം പാർഥ ൈദവീം കൃതിമാ ിതാഃ
ഭജന്ത്യനന്യമനേസാ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം ൧൩

സതതം കീർതയേന്താ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢ താഃ
നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസേത ൧൪

ജ്ഞാനയേജ്ഞന ചാപ്യേന്യ യജേന്താ മാമുപാസേത
ഏകേത്വന പൃഥേക്ത്വന ബഹുധാ വിശ്വേതാമുഖം ൧൫

അഹം തുരഹം യജ്ഞഃ സ്വധാഹമമൗഷധം
മേ ാഹമഹേമവാജ്യമഹമഗ്നിരഹം ഹുതം ൧൬

പിതാഹമസ്യ ജഗേതാ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ
േവദ്യം പവി ം ഓംകാര ഋക് സാമ യജുേരവ ച ൧൭

ഗതിർഭർതാ ഭുഃ സാക്ഷീ നിവാസഃ ശരണം സുഹൃത്
ഭവഃ ലയഃ സ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം ൧൮

തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹ്ണാമ ജാമി ച
അമൃതം ൈചവ മൃത ശ്ച സദസച്ചാഹമർജുന ൧൯

ൈ വിദ്യാ മാം േസാമപാഃ പൂതപാപാ
യൈജ്ഞരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം ാർഥയേന്ത
േത പുണ്യമാസാദ്യ സുേര േലാകമശ്നന്തി
ദിവ്യാന്ദിവി േദവേഭാഗാൻ ൨൦

േത തം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗേലാകം വിശാലം
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ക്ഷീേണ പുേണ്യ മർത്യേലാകം വിശന്തി
ഏവം യീധർമമനു പന്നാ ഗതാഗതം
കാമകാമാ ലഭേന്ത ൨൧

അനന്യാശ്ചിന്തയേന്താ മാം േയ ജനാഃ പര പാസേത
േതഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം േയാഗേക്ഷമം വഹാമ്യഹം ൨൨

േയപ്യന്യേദവതാഭക്താ യജേന്ത ദ്ധയാന്വിതാഃ
േതപി മാേമവ കൗേന്തയ യജന്ത്യവിധിപൂർവകം ൨൩

അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം േഭാക്താ ച ഭുേരവ ച
ന തു മാമഭിജാനന്തി തേത്ത്വനാതശ്ച്യവന്തി േത ൨൪

യാന്തി േദവ താ േദവാൻപിതൃന്യാന്തി പിതൃ താഃ
ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂേതജ്യാ യാന്തി മദ്യാജിേനാപി മാം ൨൫

പ ം പുഷ്പം ഫലം േതായം േയാ േമ ഭക്ത്യാ യച്ഛതി
തദഹം ഭക്ത പഹൃതമശ്നാമി യതാത്മനഃ ൨൬

യത്കേരാഷി യദശ്നാസി യ േഹാഷി ദദാസി യത്
യത്തപസ്യസി കൗേന്തയ തത്കുരുഷ്വ മദർപണം ൨൭

ശുഭാശുഭഫൈലേരവം േമാക്ഷ്യേസ കർമബന്ധൈനഃ
സന്ന്യാസേയാഗയുക്താത്മാ വിമുേക്താ മാമുൈപഷ്യസി ൨൮

സേമാഹം സർവഭൂേതഷു ന േമ േദ്വേഷ്യാസ്തി ന ിയഃ
േയ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി േത േതഷു ചാപ്യഹം ൨൯

അപി േച ദുരാചാേരാ ഭജേത മാമനന്യഭാക്
സാധുേരവ സ മന്തവ്യഃ സ മ്യഗ് വ്യവസിേതാ ഹി സഃ ൩൦

ക്ഷി ം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി
കൗേന്തയ തിജാനീഹി ന േമ ഭക്തഃ ണശ്യതി ൩൧
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മാം ഹി പാർഥ വ്യപാ ിത്യ േയപി സ ഃ പാപേയാനയഃ
ിേയാ ൈവശ്യാസ്തഥാ ശൂ ാേസ്തപി യാന്തി പരാം ഗതിം ൩൨

കിം പുനർ ഹ്മണാഃ പുണ്യാ ഭക്താ രാജർഷയസ്തഥാ
അനിത്യമസുഖം േലാകമിമം ാപ്യ ഭജസ്വ മാം ൩൩

മന്മനാ ഭവ മദ്ഭേക്താ മദ്യാജീ മാം നമ രു
മാേമൈവഷ്യസി യുൈക്ത്വവമാത്മാനം മത്പരായണഃ ൩൪

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യേയാേഗാ നാമ നവേമാദ്ധ്യായഃ

സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 10 - വിഭൂതിേയാഗം

ീഭഗവാനുവാച

ഭൂയ ഏവ മഹാബാേഹാ ശൃണു േമ പരമം വചഃ
യേത്തഹം ീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ ൧

ന േമ വിദുഃ സുരഗണാഃ ഭവം ന മഹർഷയഃ
അഹമാദിർഹി േദവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ ൨

േയാ മാമജമനാദിം ച േവത്തി േലാകമേഹശ്വരം
അസ ഢഃ സ മർേത്യഷു സർവപാൈപഃ മുച്യേത ൩

ബുദ്ധിർജ്ഞാനമസേമ്മാഹഃ ക്ഷമാ സത്യം ദമഃ ശമഃ
സുഖം ദുഃഖം ഭേവാഭാേവാ ഭയം ചാഭയേമവ ച ൪

അഹിംസാ സമതാ തുഷ്ടിസ്തേപാ ദാനം യേശായശഃ
ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിധാഃ ൫

മഹർഷയഃ സപ്ത പൂർേവ ചത്വാേരാ മനവസ്തഥാ
മദ്ഭാവാ മാനസാ ജാതാ േയഷാം േലാക ഇമാഃ ജാഃ ൬

ഏതാം വിഭൂതിം േയാഗം ച മമ േയാ േവത്തി തത്ത്വതഃ
േസാവികൽേപന േയാേഗന യുജ്യേത നാ സംശയഃ ൭

അഹം സർവസ്യ ഭേവാ മത്തഃ സർവം വർതേത
ഇതി മത്വാ ഭജേന്ത മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിതാഃ ൮

മച്ചിത്താ മദ്ഗത ാണാ േബാധയന്തഃ പര രം
കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച ൯

േതഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം ീതിപൂർവകം
ദദാമി ബുദ്ധിേയാഗം തം േയന മാമുപയാന്തി േത ൧൦
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േതഷാേമവാനുകമ്പാർഥമഹമജ്ഞാനജം തമഃ
നാശയാമ്യാത്മഭാവേസ്ഥാ ജ്ഞാനദീേപന ഭാസ്വതാ ൧൧

അർജുന ഉവാച

പരം ഹ്മ പരം ധാമ പവി ം പരമം ഭവാൻ
പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിേദവമജം വിഭും ൧൨

ആഹുസ്ത്വാമൃഷയഃ സർേവ േദവർഷിർനാരദസ്തഥാ
അസിേതാ േദവേലാ വ്യാസഃ സ്വയം ൈചവ വീഷി േമ ൧൩

സർവേമതദൃതം മേന്യ യന്മാം വദസി േകശവ
ന ഹി േത ഭഗവന്വ്യക്തിം വിദുർേദവാ ന ദാനവാഃ ൧൪

സ്വയേമവാത്മനാത്മാനം േവത്ഥ ത്വം പുരുേഷാത്തമ
ഭൂതഭാേവന ഭൂേതശ േദവേദവ ജഗത്പേത ൧൫

വ മർഹസ്യേശേഷണ ദിവ്യാ ഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ
യാഭിർവിഭൂതിഭിർേലാകാനിമാംസ്ത്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി ൧൬

കഥം വിദ്യാമഹം േയാഗിംസ്ത്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ
േകഷു േകഷു ച ഭാേവഷു ചിേന്ത്യാസി ഭഗവന്മയാ ൧൭

വിസ്തേരണാത്മേനാ േയാഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദന
ഭൂയഃ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വേതാ നാസ്തി േമമൃതം ൧൮

ീഭഗവാനുവച

ഹന്ത േത കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാ ഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ
ാധാന്യതഃ കുരുേ ഷ്ഠ നാസ്ത്യേന്താ വിസ്തരസ്യ േമ ൧൯

അഹമാത്മാ ഗുഡാേകശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ
അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച ൨൦
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ആദിത്യാനാമഹം വി ർേജ്യാതിഷാം രവിരംശുമാൻ
മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷ ാണാമഹം ശശീ ൨൧

േവദാനാം സാമേവേദാസ്മി േദവാനാമസ്മി വാസവഃ
ഇ ിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി േചതനാ ൨൨

രു ാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിേത്തേശാ യക്ഷരക്ഷസാം
വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി േമരുഃ ശിഖരിണാമഹം ൨൩

പുേരാധസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർഥ ബൃഹ തിം
േസനാനീനാമഹം ന്ദഃ സരസാമസ്മി സാഗരഃ ൨൪

മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമേസ്മ്യകമക്ഷരം
യജ്ഞാനാം ജപയേജ്ഞാസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ ൨൫

അശ്വത്ഥഃ സർവവൃക്ഷാണാം േദവർഷീണാം ച നാരദഃ
ഗന്ധർവാണാം ചി രഥഃ സിദ്ധാനാം കപിേലാ മുനിഃ ൨൬

ഉൈച്ചഃ വസമശ്വാനാം വിദ്ധി മാമമൃേതാദ്ഭവം
ഐരാവതം ഗേജ ാണാം നരാണാം ച നരാധിപം ൨൭

ആയുധാനാമഹം വ ം േധനൂനാമസ്മി കാമധുക്
ജനശ്ചാസ്മി കന്ദർപഃ സർപാണാമസ്മി വാസുകിഃ ൨൮

അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുേണാ യാദസാമഹം
പിതൃണാമര്യമാ ചാസ്മി യമഃ സംയമതാമഹം ൨൯

ാദശ്ചാസ്മി ൈദത്യാനാം കാലഃ കലയതാമഹം
മൃഗാണാം ച മൃേഗേ ാഹം ൈവനേതയശ്ച പക്ഷിണാം ൩൦

പവനഃ പവതാമസ്മി രാമഃ ശ ഭൃതാമഹം
ഝഷാണാം മകരശ്ചാസ്മി േ ാതസാമസ്മി ജാഹ്നവീ ൩൧
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സർഗാണാമാദിരന്തശ്ച മധ്യം ൈചവാഹമർജുന
അധ്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം വാദഃ വദതാമഹം ൩൨

അക്ഷരാണാമകാേരാസ്മി ദ്വന്ദ്വഃ സാമാസികസ്യ ച
അഹേമവാക്ഷയഃ കാേലാ ധാതാഹം വിശ്വേതാമുഖഃ ൩൩

മൃത ഃ സർവഹരശ്ചാഹമുദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം
കീർതിഃ ീർവാക്ച നാരീണാം തിർേമധാ ധൃതിഃ ക്ഷമാ ൩൪

ബൃഹത്സാമ തഥാ സാംനാം ഗായ ീ ഛന്ദസാമഹം
മാസാനാം മാർഗശീർേഷാഹമൃതൂനാം കുസുമാകരഃ ൩൫

ദ തം ഛലയതാമസ്മി േതജേസ്തജസ്വിനാമഹം
ജേയാസ്മി വ്യവസാേയാസ്മി സത്ത്വം സത്ത്വവതാമഹം ൩൬

വൃഷ്ണീനാം വാസുേദേവാസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയഃ
മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസഃ കവീനാമുശനാ കവിഃ ൩൭

ദേണ്ഡാ ദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷതാം
മൗനം ൈചവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം ൩൮

യച്ചാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന
ന തദസ്തി വിനാ യത്സ്യാന്മയാ ഭൂതം ചരാചരം ൩൯

നാേന്താസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ
ഏഷ തൂേദ്ദശതഃ േ ാേക്താ വിഭൂേതർവിസ്തേരാ മയാ ൪൦

യദ്യദ്വിഭൂതിമത്സത്ത്വം ീമദൂർജിതേമവ വാ
തത്തേദവാവഗച്ഛ ത്വം മമ േതേജാംശസംഭവം ൪൧

അഥവാ ബഹുൈനേതന കിം ജ്ഞാേതന തവാർജുന
വിഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃത്സ്നേമകാംേശന സ്ഥിേതാ ജഗത് ൪൨
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ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ വിഭൂതിേയാേഗാ നാമ ദശേമാദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 11 - വിശ്വരൂപദർശനേയാഗം

അർജുന ഉവാച

മദനു ഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംജ്ഞിതം
യത്ത്വേയാക്തം വചേസ്തന േമാേഹായം വിഗേതാ മമ ൧

ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം തൗ വിസ്തരേശാ മയാ
ത്വത്തഃ കമലപ ാക്ഷ മാഹാത്മ്യമപി ചാവ്യയം ൨

ഏവേമതദ്യഥാത്ഥ ത്വമാത്മാനം പരേമശ്വര
മിച്ഛാമി േത രൂപൈമശ്വരം പുരുേഷാത്തമ ൩

മന്യേസ യദി തച്ഛക്യം മയാ മിതി േഭാ
േയാേഗശ്വര തേതാ േമ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം ൪

ീഭഗവാനുവാച

പശ്യ േമ പാർഥ രൂപാണി ശതേശാഥ സഹ ശഃ
നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച ൫

പശ്യാദിത്യാന്വസൂൻരു ാനശ്വിനൗ മരുതസ്തഥാ
ബഹൂന്യദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരത ൬

ഇൈഹകസ്ഥം ജഗത്കൃത്സ്നം പശ്യാദ്യ സചാരചരം
മമ േദേഹ ഗുഡാേകശ യച്ചാന്യ്രദ്ദ മിച്ഛസി ൭

ന തു മാം ശക്യേസ മേനൈനവ സ്വച ഷാ
ദിവ്യം ദദാമി േത ച ഃ പശ്യ േമ േയാഗൈമശ്വരം ൮

സഞ്ജയ ഉവാച

ഏവമുക്ത്വാ തേതാ രാജന്മഹാേയാേഗശ്വേരാ ഹരിഃ
ദർശയാമാസ പാർഥായ പരമം രൂപൈമശ്വരം ൯
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അേനകവ നയനമേനകാദ്ഭുതദർശനം
അേനകദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാേനേകാദ്യതായുധം ൧൦

ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുേലപനം
സർവാശ്ചര്യമയം േദവമനന്തം വിശ്വേതാമുഖം ൧൧

ദിവി സൂര്യസഹ സ്യ ഭേവദ ഗപദുത്ഥിതാ
യദി ഭാഃ സദൃശീ സാ സ്യാദ്ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ ൧൨

തൈ കസ്ഥം ജഗത്കൃത്സ്നം വിഭക്തമേനകധാ
അപശ്യേദ്ദവേദവസ്യ ശരീേര പാ ണ്ഡവസ്തദാ ൧൩

തതഃ സ വിസ്മയാവിേഷ്ടാ ഹൃഷ്ടേരാമാ ധനഞ്ജയഃ
ണമ്യ ശിരസാ േദവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത ൧൪

അർജുന ഉവാച

പശ്യാമി േദവാംസ്തവ േദവ േദേഹ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിേശഷസങ്ഘാൻ
ഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥമൃഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ ൧൫

അേനകബാഹൂദരവ േന ം പശ്യാമി ത്വാം സർവേതാനന്തരൂപം
നാന്തം ന മദ്ധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിേശ്വശ്വര വിശ്വരൂപ ൧൬

കിരീടിനം ഗദിനം ച ിണം ച േതേജാരാശിം സർവേതാ ദീപ്തിമന്തം
പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താദ്ദീപ്താനലാർകദ തിമ േമയം ൧൭

ത്വമക്ഷരം പരമം േവദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം
ത്വമവ്യയഃ ശാശ്വതധർമേഗാപ്താ സനാതനസ്ത്വം പുരുേഷാ മേതാ േമ ൧൮

അനാദിമധ്യാന്തമനന്തവീര്യമ നന്തബാഹും ശശിസൂര്യേന ം
പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്തഹുതാശവ ം സ്വേതജസാ വിശ്വമിദം തപന്തം ൧൯
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ദ്യാവാപൃഥിേവ്യാരിദമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വൈയേകന ദിശശ്ച സർവാഃ
ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമു ം തേവദം േലാക യം വ്യഥിതം മഹാത്മൻ ൨൦

അമീ ഹി ത്വാം സുരസങ്ഘാ വിശന്തി േകചിദ്ഭീതാഃ ാഞ്ജലേയാ ഗൃണ 
ന്തി
സ്വസ്തീത ക്ത്വാ മഹർഷിസിദ്ധസങ്ഘാഃ വന്തി ത്വാം തിഭിഃ പുഷ്കലാഭിഃ ൨൧

രു ാദിത്യാ വസേവാ േയ ച സാധ്യാ വിേശ്വശ്വിനൗ മരുതേശ്ചാഷ്മപാ 
ശ്ച
ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധസങ്ഘാ വീക്ഷേന്ത ത്വാം വിസ്മിതാൈശ്ചവ സർേവ
൨൨

രൂപം മഹേത്ത ബഹുവ േന ം മഹാബാേഹാ ബഹുബാഹൂരുപാദം
ബഹൂദരം ബഹുദം ാകരാലം ദൃഷ്ട്വാ േലാകാഃ വ്യഥിതാസ്തഥാഹം ൨൩

നഭഃ ശം ദീപ്തമേനകവർണം വ്യാത്താനനം ദീപ്തവിശാലേന ം
ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം വ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിേഷ്ണാ ൨൪

ദം ാകരാലാനി ച േത മുഖാനി ദൃൈഷ്ട്വവ കാലാനലസന്നിഭാനി
ദിേശാ ന ജാേന ന ലേഭ ച ശർമ സീദ േദേവശ ജഗന്നിവാസ ൨൫

അമീ ച ത്വാം ധൃതരാ സ്യ പു ാഃ സർേവ സൈഹവാവനിപാലസങ്ൈഘഃ
ഭീേഷ്മാ േ ാണഃ സൂതപു സ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീൈയരപി േയാധമുൈഖ്യഃ ൨൬

വ ാണി േത ത്വരമാണാ വിശന്തി ദം ാകരാലാനി ഭയാനകാനി
േകചിദ്വിലഗ്നാ ദശനാന്തേരഷു സ ശ്യേന്ത ചൂർണിൈതരുത്തമാങ്ൈഗഃ ൨൭

യഥാ നദീനാം ബഹേവാമ്ബുേവഗാഃ സമു േമവാഭിമുഖാ വന്തി
തഥാ തവാമി നരേലാകവീരാ വിശന്തി വ ാണ്യഭിവിജ്വലന്തി ൨൮

യഥാ ദീപ്തം ജ്വലനം പതങ്ഗാ വിശന്തി നാശായ സ മൃദ്ധേവഗാഃ
തൈഥവ നാശായ വിശന്തി േലാകാസ്തവാപി വ ാണി സ മൃദ്ധേവഗാഃ ൨൯
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േലലിഹ്യേസ സമാനഃ സമന്താേല്ലാകാൻസമ ാന്വദൈനർജ്വലദ്ഭിഃ
േതേജാഭിരാപൂര്യ ജഗത്സമ ം ഭാസസ്തേവാ ാഃ തപന്തി വിേഷ്ണാ ൩൦

ആഖ്യാഹി േമ േകാ ഭവാനു രൂേപാ നേമാ േത േദവവര സീദ
വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം ന ഹി ജാനാമി തവ വൃത്തിം ൩൧

ീഭഗവാനുവാച

കാേലാസ്മി േലാകക്ഷയകൃത് വൃേദ്ധാ േലാകാൻസമാഹർതുമിഹ വൃത്തഃ
ഋേതപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർേവ േയവസ്ഥിതാഃ ത്യനീേകഷു േയാധാഃ
൩൨

തസ്മാത്ത്വമുത്തിഷ്ഠ യേശാ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശ ൻഭുംക്ഷ്വ രാജ്യം സമൃദ്ധം
മൈയൈവേത നിഹതാഃ പൂർവേമവ നിമിത്തമാ ം ഭവ സവ്യസാചിൻ ൩൩

േ ാണം ച ഭീഷ്മം ച ജയ ഥം ച കർണം തഥാന്യാനപി േയാധവീരാൻ
മയാ ഹതാംസ്ത്വം ജഹി മാവ്യഥിഷ്ഠാ യുധ്യസ്വ േജതാസി രേണ സപത്നാൻ ൩൪

സഞ്ജയ ഉവാച

ഏത ത്വാ വചനം േകശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർേവപമാനഃ കിരീതീ
നമ ത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീതഭീതഃ ണമ്യ ൩൫

അർജുന ഉവാച

സ്ഥാേന ഹൃഷീേകശ തവ കീർത്യാ ജഗത് ഹൃഷ്യത്യനുരജ്യേത ച
രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിേശാ വന്തി സർേവ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസങ്ഘാഃ ൩൬

കസ്മാച്ച േത ന നേമരന്മഹാത്മൻ ഗരീയേസ ഹ്മേണാപ്യാദികർേ
അനന്ത േദേവശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്തത്പരം യത് ൩൭

ത്വമാദിേദവഃ പുരുഷഃ പുരാണസ്ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം
േവത്താസി േവദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ ൩൮
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വായുർയേമാഗ്നിർവരുണഃ ശശാങ്കഃ ജാപതിസ്ത്വം പിതാമഹശ്ച
നേമാ നമേസ്ത സഹ കൃത്വഃ പുനശ്ച ഭൂേയാപി നേമാ നമേസ്ത ൩൯

നമഃ പുരുസ്താദഥ പൃഷ്ഠതേസ്ത നേമാ േത സർവത ഏവ സർവ
അനന്തവീര്യാമിതവി മസ്ത്വം സർവം സമാേപ്നാഷി തേതാസി സർവഃ ൪൦

സേഖതി മത്വാ സഭം യദുക്തം േഹ കൃഷ്ണ േഹ യാദവ േഹ സേഖതി
അജാനതാ മഹിമാനം തേവദം മയാ മാദാത് ണേയന വാപി ൪൧

യച്ചാവഹാസാർഥമസത്കൃേതാസി വിഹാരശയ്യാസനേഭാജേനഷു
ഏേകാഥവാപ്യച ത തത്സമക്ഷം തത്ക്ഷാമേയ ത്വാമഹമ േമയം ൪൨

പിതാസി േലാകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ
ന ത്വത്സേമാസ്ത്യഭ്യധികഃ കുേതാേന്യാ േലാക േയ പ്യ തിമ ഭാവ ൪൩

തസ്മാത് ണമ്യ ണിധായ കായം സാദേയ ത്വാമഹമീശമീഡ്യം
പിേതവ പു സ്യ സേഖവ സഖ ഃ ിയഃ ിയായാർഹസി േദവ േസാഢും ൪൪

അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിേതാസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭേയന ച വ്യഥിതം മേനാ േമ
തേദവ േമ ദർശയ േദവ രൂപം സീദ േദേവശ ജഗന്നിവാസ ൪൫

കിരീടിനം ഗദിനം ച ഹസ്തമിച്ഛാമി ത്വാം മഹം തൈഥവ
േതൈനവ രൂേപണ ചതുർഭുേജന സഹ ബാേഹാ ഭവ വിശ്വമൂർേത ൪൬

ീഭഗവാനുവാച

മയാ സേന്നന തവാർജുേനദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മേയാഗാത്
േതേജാമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യേന്മ ത്വദേന്യന ന ദൃഷ്ടപൂർവം ൪൭

ന േവദയജ്ഞാധ്യയൈനർന ദാൈനർന ച ിയാഭിർന തേപാഭിരുൈ ഃ
ഏവംരൂപഃ ശക്യ അഹം നൃേലാേക ം ത്വദേന്യന കുരു വീര ൪൮
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മാ േത വ്യഥാ മാ ച വിമൂഢഭാേവാ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം േഘാരമീദൃങ്മേമദം
വ്യേപതഭീഃ ീതമനാഃ പുനസ്ത്വം തേദവ േമ രൂപമിദം പശ്യ ൪൯

സഞ്ജയ ഉവാച

ഇത്യർജുനം വാസുേദവസ്തേഥാക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ
ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതേമനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപുർമഹാത്മാ ൫൦

അർജുന ഉവാച

ദൃേഷ്ട്വദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദന
ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്തഃ സേചതാഃ കൃതിം ഗതഃ ൫൧

ീഭഗവാനുവാച

സുദുർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ
േദവാ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാങ്ക്ഷിണഃ ൫൨

നാഹം േവൈദർന തപസാ ന ദാേനന ന േചജ്യയാ
ശക്യ ഏവംവിേധാ ം ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ ൫൩

ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹേമവംവിേധാർജുന
ജ്ഞാതും ം ച തേത്ത്വന േവ ം ച പരന്തപ ൫൪

മത്കർമകൃന്മത്പരേമാ മദ്ഭക്തഃ സങ്ഗവർജിതഃ
നിർൈവരഃ സർവഭൂേതഷു യഃ സ മാേമതി പാണ്ഡവ ൫൫

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ വിശ്വരൂപദർശനേയാേഗാ നാമ ഏകാദേശാദ്ധ്യായഃ

സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 12 - ഭക്തിേയാഗം

അർജുന ഉവാച

ഏവം സതതയുക്താ േയ ഭക്താസ്ത്വാം പര പാസേത
േയ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം േതഷാം േക േയാഗവിത്തമാഃ ൧

ീഭഗവാനുവാച

മയ്യാേവശ്യ മേനാ േയ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസേത
ദ്ധയാ പരേയാേപതാേസ്ത േമ യുക്തതമാ മതാഃ ൨

േയ ത്വക്ഷരമനിർേദശ്യമവ്യക്തം പര പാസേത
സർവ ഗമചിന്ത്യം ച കൂടസ്ഥമചലം വം ൩

സന്നിയേമ്യ ിയ ാമം സർവ സമബുദ്ധയഃ
േത ാ വന്തി മാേമവ സർവഭൂതഹിേത രതാഃ ൪

േ േശാധികതരേസ്തഷാമവ്യക്താസക്തേചതസാം
അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം േദഹവദ്ഭിരവാപ്യേത ൫

േയ തു സർവാണി കർമാണി മയി സന്ന്യസ്യ മത്പരാഃ
അനേന്യൈനവ േയാേഗന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസേത ൬

േതഷാമഹം സമുദ്ധർതാ മൃത സംസാരസാഗരാത്
ഭവാമി ന ചിരാത്പാർഥ മയ്യാേവശിതേചതസാം ൭

മേയ്യവ മന ആധത്സ്വ മയി ബുദ്ധിം നിേവശയ
നിവസിഷ്യസി മേയ്യവ അത ഊർധ്വം ന സംശയഃ ൮

അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശേക്നാഷി മയി സ്ഥിരം
അഭ്യാസേയാേഗന തേതാ മാമിച്ഛാ ം ധനഞ്ജയ ൯

അഭ്യാേസപ്യസമർേഥാസി മത്കർമപരേമാ ഭവ
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മദർഥമപി കർമാണി കുർവൻസിദ്ധിമവാപ്സ്യസി ൧൦

അൈഥതദപ്യശേക്താസി കർതും മേദ്യാഗമാ ിതഃ
സർവകർമഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യതാത്മവാൻ ൧൧

േ േയാ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാജ്ജ്ഞാനാദ്ധ്യാനം വിശിഷ്യേത
ധ്യാനാത്കർമഫലത്യാഗസ്ത്യാഗാച്ഛാന്തിരനന്തരം ൧൨

അേദ്വഷ്ടാ സർവഭൂതാനാം ൈമ ഃ കരുണ ഏവ ച
നിർമേമാ നിരഹങ്കാരഃ സമദുഃഖസുഖഃ ക്ഷമീ ൧൩

സ ഷ്ടഃ സതതം േയാഗീ യതാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയഃ
മയ്യർപിതമേനാബുദ്ധിേര്യാ മദ്ഭക്തഃ സ േമ ിയഃ ൧൪

യസ്മാേന്നാദ്വിജേത േലാേകാ േലാകാേന്നാദ്വിജേത ച യഃ
ഹർഷാമർഷഭേയാേദ്വൈഗർമുേക്താ യഃ സ ച േമ ിയഃ ൧൫

അനേപക്ഷഃ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീേനാ ഗതവ്യഥഃ
സർവാരംഭപരിത്യാഗീ േയാ മദ്ഭക്തഃ സ േമ ിയഃ ൧൬

േയാ ന ഹൃഷ്യതി ന േദ്വഷ്ടി ന േശാചതി ന കാങ് ക്ഷതി
ശുഭാശുഭപരിത്യാഗീ ഭക്തിമാന്യഃ സ േമ ിയഃ ൧൭

സമഃ ശ ൗ ച മിേ ച തഥാ മാനാപമാനേയാഃ
ശീേതാഷ്ണസുഖദുഃേഖഷു സമഃ സങ്ഗവിവർജിതഃ ൧൮

തുല്യനിന്ദാ തിർമൗനീ സ േഷ്ടാ േയന േകനചിത്
അനിേകതഃ സ്ഥിരമതിർഭക്തിമാേന്മ ിേയാ നരഃ ൧൯

േയ തു ധർമാമൃതമിദം യേഥാക്തം പര പാസേത
ദ്ദധാനാ മത്പരമാ ഭക്താേസ്തതീവ േമ ിയാഃ ൨൦

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
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ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ ഭക്തിേയാേഗാ നാമ ദ്വാദേശാദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 13 - േക്ഷ േക്ഷ ജ്ഞവിഭാഗേയാഗം

അർജുന ഉവാച

കൃതിം പുരുഷം ൈചവ േക്ഷ ം േക്ഷ ജ്ഞേമവ ച
ഏതേദ്വദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം േജ്ഞയം ച േകശവ ൧

ീഭഗവാനുവാച

ഇദം ശരീരം കൗേന്തയ േക്ഷ മിത്യഭിധീയേത
ഏതേദ്യാ േവത്തി തം ാഹുഃ േക്ഷ ജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ ൨

േക്ഷ ജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവേക്ഷേ ഷു ഭാരത
േക്ഷ േക്ഷ ജ്ഞേയാർജ്ഞാനം യത്തജ്ജ്ഞാനം മതം മമ ൩

തത്േക്ഷ ം യച്ച യാദൃക് ച യദ്വികാരി യതശ്ച യത്
സ ച േയാ യത് ഭാവശ്ച തത്സമാേസന േമ ശൃണു ൪

ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛേന്ദാഭിർവിവിൈധഃ പൃഥക്
ഹ്മസൂ പൈദൈശ്ചവ േഹതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിൈതഃ ൫

മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാേരാ ബുദ്ധിരവ്യക്തേമവ ച
ഇ ിയാണി ദൈശകം ച പഞ്ച േച ിയേഗാചരാഃ ൬

ഇച്ഛാ േദ്വഷഃ സുഖം ദുഃഖം സങ്ഘാതേശ്ചതനാ ധൃതിഃ
ഏതത്േക്ഷ ം സമാേസന സവികാരമുദാഹൃതം ൭

അമാനിത്വമദംഭിത്വമഹിംസാ ക്ഷാന്തിരാർജവം
ആചാേര്യാപാസനം ശൗചം ൈസ്ഥര്യമാത്മവിനി ഹഃ ൮

ഇ ിയാർേഥഷു ൈവരാഗ്യമനഹങ്കാര ഏവ ച
ജന്മമൃത ജരാവ്യാധിദുഃഖേദാഷാനുദർശനം ൯

അസക്തിരനഭിഷ്വങ്ഗഃ പു ദാരഗൃഹാദിഷു
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നിത്യം ച സമചിത്തത്വമിഷ്ടാനിേഷ്ടാപപത്തിഷു ൧൦

മയി ചാനന്യേയാേഗന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണീ
വിവിക്തേദശേസവിത്വമരതിർജനസംസദി ൧൧

അധ്യാത്മജ്ഞാനനിത്യത്വം തത്ത്വജ്ഞാനാർഥദർശനം
ഏതജ്ജ്ഞാനമിതി േ ാക്തമജ്ഞാനം യദേതാന്യഥാ ൧൨

േജ്ഞയം യത്തത് വക്ഷ്യാമി യജ്ജ്ഞാത്വാമൃതമ േത
അനാദിമത്പരം ഹ്മ ന സത്തന്നാസദുച്യേത ൧൩

സർവതഃ പണിപാ ദം തത്സർവേതാക്ഷിശിേരാമുഖം
സർവതഃ തിമേല്ലാേക സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി ൧൪

സർേവ ിയഗുണാഭാസം സർേവ ിയവിവർജിതം
അസക്തം സർവഭൃൈച്ചവ നിർഗുണം ഗുണേഭാ ച ൧൫

ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാമചരം ചരേമവ ച
സൂക്ഷ്മത്വാത്തദവിേജ്ഞയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തിേക ച തത് ൧൬

അവിഭക്തം ച ഭൂേതഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം
ഭൂതഭർതൃ ച തജ്ജ്േഞയം സി ഭവി ച ൧൭

േജ്യാതിഷാമപി തജ് േജ്യാതിസ്തമസഃ പരമുച്യേത
ജ്ഞാനം േജ്ഞയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം ൧൮

ഇതി േക്ഷ ം തഥാ ജ്ഞാനം േജ്ഞയം േചാക്തം സമാസതഃ
മദ്ഭക്ത ഏതദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭാവാേയാപപദ്യേത ൧൯

കൃതിം പുരുഷം ൈചവ വിദ്ധ്യനാദീ ഉഭാവപി
വികാരാംശ്ച ഗുണാംൈശ്ചവ വിദ്ധി കൃതിസംഭവാൻ ൨൦

കാര്യകാരണകർതൃേത്വ േഹതുഃ കൃതിരുച്യേത
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പുരുഷഃ സുഖദുഃഖാനാം േഭാ േത്വ േഹതുരുച്യേത ൨൧

പുരുഷഃ കൃതിേസ്ഥാ ഹി ഭുങ്ക്േത കൃതിജാൻഗുണാൻ
കാരണം ഗുണസങ്േഗാസ്യ സദസേദ്യാനിജന്മസു ൨൨

ഉപ ഷ്ടാനുമന്താ ച ഭർതാ േഭാക്താ മേഹശ്വരഃ
പരമാേത്മതി ചാപ േക്താ േദേഹസ്മിൻപുരുഷഃ പരഃ ൨൩

യ ഏവം േവത്തി പുരുഷം കൃതിം ച ഗുൈണഃ സഹ
സർവഥാ വർതമാേനാപി ന സ ഭൂേയാഭിജായേത ൨൪

ധ്യാേനനാത്മനി പശ്യന്തി േകചിദാത്മാനമാത്മനാ
അേന്യ സാംേഖ്യന േയാേഗന കർമേയാേഗന ചാപേര ൨൫

അേന്യ േത്വവമജാനന്തഃ ത്വാേന്യഭ്യ ഉപാസേത
േതപി ചാതിതരേന്ത്യവ മൃത ം തിപരായണാഃ ൨൬

യാവത്സഞ്ജായേത കിഞ്ചിത്സത്ത്വം സ്ഥാവരജങ്ഗമം
േക്ഷ േക്ഷ ജ്ഞസംേയാഗാത്തദ്വിദ്ധി ഭരതർഷഭ ൨൭

സമം സർേവഷു ഭൂേതഷു തിഷ്ഠന്തം പരേമശ്വരം
വിനശ്യത് സ്വവിനശ്യന്തം യഃ പശ്യതി സ പശ്യതി ൨൮

സമം പശ്യൻഹി സർവ സമവസ്ഥിതമീശ്വരം
ന ഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തേതാ യാതി പരാം ഗതിം ൨൯

കൃൈത്യവ ച കർമാണി ിയമാണാനി സർവശഃ
യഃ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർതാരം സ പശ്യതി ൩൦

യദാ ഭൂതപൃഥഗ്ഭാവേമകസ്ഥമനുപശ്യതി
തത ഏവ ച വിസ്താരം ഹ്മ സംപദ്യേത തദാ ൩൧

അനാദിത്വാന്നിർഗുണത്വാത്പരമാത്മായമവ്യയഃ
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ശരീരേസ്ഥാപി കൗേന്തയ ന കേരാതി ന ലിപ്യേത ൩൨

യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യാദാകാശം േനാപലിപ്യേത
സർവ ാവസ്ഥിേതാ േദേഹ തഥാത്മാ േനാപലിപ്യേത ൩൩

യഥാ കാശയേത്യകഃ കൃത്സ്നം േലാകമിമം രവിഃ
േക്ഷ ം േക്ഷ ീ തഥാ കൃത്സ്നം കാശയതി ഭാരത ൩൪

േക്ഷ േക്ഷ ജ്ഞേയാേരവമന്തരം ജ്ഞാനച ഷാ
ഭൂത കൃതിേമാക്ഷം ച േയ വിദുര്യാന്തി േത പരം ൩൫

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ േക്ഷ േക്ഷ ജ്ഞവിഭാഗേയാേഗാ നാമ േയാദ 

േശാദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 14 - ഗുണ യവിഭാഗേയാഗം

ീഭഗവാനുവാച

പരം ഭൂയഃ വക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം
യജ് ജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർേവ പരാം സിദ്ധിമിേതാ ഗതാഃ ൧

ഇദം ജ്ഞാനമുപാ ിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ
സർേഗപി േനാപജായേന്ത ലേയ ന വ്യഥന്തി ച ൨

മമ േയാനിർമഹദ് ഹ്മ തസ്മിൻഗർഭം ദധാമ്യഹം
സംഭവഃ സർവഭൂതാനാം തേതാ ഭവതി ഭാരത ൩

സർവേയാനിഷു കൗേന്തയ മൂർതയഃ സംഭവന്തി യാഃ
താസാം ഹ്മ മഹേദ്യാനിരഹം ബീജ ദഃ പിതാ ൪

സത്ത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാഃ കൃതിസംഭവാഃ
നിബധ്നന്തി മഹാബാേഹാ േദേഹ േദഹിനമവ്യയം ൫

ത സത്ത്വം നിർമലത്വാത് കാശകമനാമയം
സുഖസങ്േഗന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസങ്േഗന ചാനഘ ൬

രേജാ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസങ്ഗസമുദ്ഭവം
തന്നിബധ്നാതി കൗേന്തയ കർമസങ്േഗന േഗഹിനം ൭

തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി േമാഹനം സർവേദഹിനാം
മാദാലസ്യനി ാഭിസ്തന്നിബധ്നാതി ഭാരത ൮

സത്ത്വം സുേഖ സഞ്ജയതി രജഃ കർമണി ഭാരത
ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമഃ മാേദ സഞ്ജയത ത ൯

രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്ത്വം ഭവതി ഭാരത
രജഃ സത്ത്വം തമൈശ്ചവ തമഃ സത്ത്വം രജസ്തഥാ ൧൦
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സർവദ്വാേരഷു േദേഹസ്മിൻ കാശ ഉപജായേത
ജ്ഞാനം യദാ തദാ വിദ്യാദ്വിവൃദ്ധം സത്ത്വമിത ത ൧൧

േലാഭഃ വൃത്തിരാരംഭഃ കർമണാമശമഃ ഹാ
രജേസ്യതാനി ജായേന്ത വിവൃേദ്ധ ഭരതർഷഭ ൧൨

അ കാേശാ വൃത്തിശ്ച മാേദാ േമാഹ ഏവ ച
തമേസ്യതാനി ജായേന്ത വിവൃേദ്ധ കുരുനന്ദന ൧൩

യദാ സേത്ത്വ വൃേദ്ധ തു ലയം യാതി േദഹഭൃത്
തേദാത്തമവിദാം േലാകാനമലാൻ തിപദ്യേത ൧൪

രജസി ലയം ഗത്വാ കർമസങ്ഗിഷു ജായേത
തഥാ ലീനസ്തമസി മൂഢേയാനിഷു ജായേത ൧൫

കർമണഃ സുകൃതസ്യാഹുഃ സാത്ത്വികം നിർമലം ഫലം
രജസ ഫലം ദുഃഖമജ്ഞാനം തമസഃ ഫലം ൧൬

സത്ത്വാത്സഞ്ജായേത ജ്ഞാനം രജേസാ േലാഭ ഏവ ച
മാദേമാഹൗ തമേസാ ഭവേതാജ്ഞാനേമവ ച ൧൭

ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്ത്വസ്ഥാ മേധ്യ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഃ
ജഘന്യഗുണവൃത്തിസ്ഥാ അേധാ ഗച്ഛന്തി താമസാഃ ൧൮

ന്യാന്യം ഗുേണഭ്യഃ കർതാരം യദാ ഷ്ടാനുപശ്യതി
ഗുേണഭ്യശ്ച പരം േവത്തി മദ്ഭാവം േസാധിഗച്ഛതി ൧൯

ഗുണാേനതാനതീത്യ ീേന്ദഹീ േദഹസമുദ്ഭവാൻ
ജന്മമൃത ജരാദുഃൈഖർവിമുേക്താമൃതമ േത ൨൦

അർജുന ഉവാച

ൈകർലിങ്ൈഗ ീൻഗുണാേനതാനതീേതാ ഭവതി േഭാ
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കിമാചാരഃ കഥം ൈചതാം ീൻഗുണാനതിവർതേത ൨൧

ീഭഗവാനുവാച

കാശം ച വൃത്തിം ച േമാഹേമവ ച പാണ്ഡവ
ന േദ്വഷ്ടി സ വൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാങ്ക്ഷതി ൨൨

ഉദാസീനവദാസീേനാ ഗുൈണർ േയാ ന വിചാല്യേത
ഗുണാ വർതന്ത ഇേത്യവം േയാവതിഷ്ഠതി േനങ്ഗേത ൨൩

സമദുഃഖസുഖഃ സ്വസ്ഥഃ സമേലാഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ
തുല്യ ിയാ ിേയാ ധീര ല്യനിന്ദാത്മസം തിഃ ൨൪

മാനാപമാനേയാ ല്യ േല്യാ മി ാരിപക്ഷേയാഃ
സർവാരംഭപരിത്യാഗീ ഗുണാതീതഃ സ ഉച്യേത ൨൫

മാം ച േയാവ്യഭിചാേരണ ഭക്തിേയാേഗന േസവേത
സ ഗുണാൻസമതീൈത്യതാൻ ഹ്മഭൂയായ ക േത ൨൬

ഹ്മേണാ ഹി തിഷ്ഠാഹമമൃതസ്യാവ്യയസ്യ ച
ശാശ്വതസ്യ ച ധർമസ്യ സുഖൈസ്യകാന്തികസ്യ ച ൨൭

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ ഗുണ യവിഭാഗേയാേഗാ നാമ ചതുർദേശാദ്ധ്യായഃ

സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 15 - പുരുേഷാത്തമേയാഗം

ീഭഗവാനുവാച

ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖമശ്വത്ഥം ാഹുരവ്യയം
ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം േവദ സ േവദവിത് ൧

അധേശ്ചാർധ്വം സൃതാസ്തസ്യ
ശാഖാ ഗുണ വൃദ്ധാ വിഷയ വാലാഃ
അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്തതാനി
കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യേലാേക ൨

ന രൂപമേസ്യഹ തേഥാപലഭ്യേത
നാേന്താ ന ചാദിർന ച സ തിഷ്ഠാ
അശ്വത്ഥേമനം സുവിരൂഢമൂലമസങ്ഗ-
ശേ ണ ദൃേഢന ഛിത്ത്വാ ൩

തതഃ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം
യസ്മിൻഗതാ ന നിവർതന്തി ഭൂയഃ
തേമവ ചാദ്യം പുരുഷം പേദ്യ
യതഃ വൃത്തിഃ സ്യതാ പുരാണീ ൪

നിർമാനേമാഹാ ജിതസങ്ഗേദാഷാ
അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാമാഃ
ദ്വൈന്ദ്വർവിമുക്താഃ സുഖദുഃഖ-
സൈജ്ഞർഗച്ഛന്ത്യമൂഢാഃ പദമവ്യയം തത് ൫

ന തദ്ഭാസയേത സൂേര്യാ ന ശശാേങ്കാ ന പാവകഃ
യദ്ഗത്വാ ന നിവർതേന്ത തദ്ധാമ പരമം മമ ൬

മൈമവാംേശാ ജീവേലാേക ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ
മനഃഷഷ്ഠാനീ ിയാണി കൃതിസ്ഥാനി കർഷതി ൭

ശരീരം യദവാേപ്നാതി യച്ചാപ ത് ാമതീശ്വരഃ
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ഗൃഹീൈത്വതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനിവാശയാത് ൮

േ ാ ം ച ഃ ർശനം ച രസനം ാണേമവ ച
അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപേസവേത ൯

ഉത് ാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം
വിമൂഢാ നാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനച ഷഃ ൧൦

യതേന്താ േയാഗിനൈശ്ചനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം
യതേന്താപ്യകൃതാത്മാേനാ ൈനനം പശ്യന്ത്യേചതസഃ ൧൧

യദാദിത്യഗതം േതേജാ ജഗദ്ഭാസയേതഖിലം
യച്ച മസി യച്ചാഗ്നൗ തേത്തേജാ വിദ്ധി മാമകം ൧൨

ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹേമാജസാ
പുഷ്ണാമി ചൗഷധീഃ സർവാഃ േസാേമാ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ ൧൩

അഹം ൈവശ്വാനേരാ ഭൂത്വാ ാണിനാം േദഹമാ ിതഃ
ാണാപാനസമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം ൧൪

സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിേഷ്ടാ
മത്തഃ തിർജ്ഞാനമേപാഹനം ച
േവൈദശ്ച സർൈവരഹേമവ േവേദ്യാ
േവദാന്തകൃേദ്വദവിേദവ ചാഹം ൧൫

ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ േലാേക ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച
ക്ഷരഃ സർവാണി ഭൂതാനി കൂടേസ്ഥാക്ഷര ഉച്യേത ൧൬

ഉത്തമഃ പുരുഷസ്ത്വന്യഃ പരമാേത്മത ദാഹൃതഃ
േയാ േലാക യമാവിശ്യ ബിഭർത്യവ്യയ ഈശ്വരഃ ൧൭

യസ്മാത്ക്ഷരമതീേതാഹമക്ഷരാദപി േചാത്തമഃ
അേതാസ്മി േലാേക േവേദ ച ഥിതഃ പുരുേഷാത്തമഃ ൧൮
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േയാ മാേമവമസ േഢാ ജാനാതി പുരുേഷാത്തമം
സ സർവവിദ്ഭജതി മാം സർവഭാേവന ഭാരത ൧൯

ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാ മിദമുക്തം മയാനഘ
ഏതദ്ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻസ്യാത്കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത ൨൦

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ പുരുേഷാത്തമേയാേഗാ നാമ പഞ്ചദേശാദ്ധ്യായഃ

സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 16 - ൈദവാസുരസമ്പദ്വിഭാഗേയാഗം

ീഭഗവാനുവാച

അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർജ്ഞാനേയാഗവ്യവസ്ഥിതിഃ
ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം ൧

അഹിംസാ സത്യമേ ാധസ്ത്യാഗഃ ശാന്തിരൈപശുനം
ദയാ ഭൂേതഷ്വേലാലുപ്ത്വം മാർദവം ീരചാപലം ൨

േതജഃ ക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൗചമേ ാേഹാ നാതിമാനിതാ
ഭവന്തി സമ്പദം ൈദവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത ൩

ദംേഭാ ദർേപാഭിമാനശ്ച േ ാധഃ പാരുഷ്യേമവ ച
അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർഥ സമ്പദമാസുരീം ൪

ൈദവീ സമ്പദ്വിേമാക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീ മതാ
മാ ശുചഃ സമ്പദം ൈദവീമഭിജാേതാസി പാണ്ഡവ ൫

ദ്വൗ ഭൂതസർഗൗ േലാേകസ്മിൈന്ദവ ആസുര ഏവ ച
ൈദേവാ വിസ്തരശഃ േ ാക്ത ആസുരം പാർഥ േമ ശൃണു ൬

വൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാ ന വിദുരാസുരാഃ
ന ശൗചം നാപി ചാചാേരാ ന സത്യം േതഷു വിദ്യേത ൭

അസത്യമ തിഷ്ഠം േത ജഗദാഹുരനീശ്വരം
അപര രസംഭൂതം കിമന്യത്കാമൈഹതുകം ൮

ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാേനാൽപബുദ്ധയഃ
ഭവന്ത കർമാണഃ ക്ഷയായ ജഗേതാഹിതാഃ ൯

കാമമാ ിത്യ ദു രം ദംഭമാനമദാന്വിതാഃ
േമാഹദ്ഗൃഹീത്വാസദ് ാഹാൻ വർതേന്തശുചി താഃ ൧൦
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ചിന്താമപരിേമയാം ച ലയാന്താമുപാ ിതാഃ
കാേമാപേഭാഗപരമാ ഏതാവദിതി നിശ്ചിതാഃ ൧൧

ആശാപാശശൈതർബദ്ധാഃ കാമേ ാധപരായണാഃ
ഈഹേന്ത കാമേഭാഗാർഥമന്യാേയനാർഥസഞ്ചയാൻ ൧൨

ഇദമദ്യ മയാ ലബ്ധമിമം ാേപ്സ്യ മേനാരഥം
ഇദമസ്തീദമപി േമ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം ൧൩

അസൗ മയാ ഹതഃ ശ ർഹനിേഷ്യ ചാപരാനപി
ഈശ്വേരാഹമഹം േഭാഗീ സിേദ്ധാഹം ബലവാൻസുഖീ ൧൪

ആേഢ്യാഭിജനവാനസ്മി േകാേന്യാസ്തി സദൃേശാ മയാ
യേക്ഷ്യ ദാസ്യാമി േമാദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനവിേമാഹിതാഃ ൧൫

അേനകചിത്തവി ാന്താ േമാഹജാലസമാവൃതാഃ
സക്താഃ കാമേഭാേഗഷു പതന്തി നരേകശുചൗ ൧൬

ആത്മസംഭാവിതാഃ സ്തബ്ധാ ധനമാനമദാന്വിതാഃ
യജേന്ത നാമയൈജ്ഞേസ്ത ദംേഭനാവിധിപൂർവകം ൧൭

അഹങ്കാരം ബലം ദർപം കാമം േ ാധം ച സം ിതാഃ
മാമാത്മപരേദേഹഷു ദ്വിഷേന്താഭ്യസൂയകാഃ ൧൮

താനഹം ദ്വിഷതഃ രാൻസംസാേരഷു നരാധമാൻ
ക്ഷിപാമ്യജ മശുഭാനാസുരീേഷ്വവ േയാനിഷു ൧൯

ആസുരീം േയാനിമാപന്നാ മൂഢാ ജന്മനിജന്മനി
മാമ ാൈപ്യവ കൗേന്തയ തേതാ യാന്ത്യധമാം ഗതിം ൨൦

ിവിധം നരകേസ്യദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ
കാമഃ േ ാധസ്തഥാ േലാഭസ്തസ്മാേദത യം ത്യേജത് ൨൧
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ഏൈതർവിമുക്തഃ കൗേന്തയ തേമാദ്വാൈര ിഭിർനരഃ
ആചരത്യാത്മനഃ േ യസ്തേതാ യാതി പരാം ഗതിം ൨൨

യഃ ശാ വിധിമു ജ്യ വർതേത കാമകാരതഃ
ന സ സിദ്ധിമവാേപ്നാതി ന സുഖം ന പരാം ഗതിം ൨൩

തസ്മാച്ഛാ ം മാണം േത കാര്യാകാര്യവ്യവസ്ഥിതൗ
ജ്ഞാത്വാ ശാ വിധാേനാക്തം കർമ കർതുമിഹാർഹസി ൨൪

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ ൈദവാസുരസന്പദ്വിഭാഗേയാേഗാ നാമ േഷാഡേശാ 

ദ്ധ്യായഃ സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 17 - ദ്ധാ യവിഭാഗേയാഗം

അർജുന ഉവാച

േയ ശാ വിധിമു ജ്യ യജേന്ത ദ്ധയാന്വിതാഃ
േതഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്ത്വമാേഹാ രജസ്തമഃ ൧

ീഭഗവാനുവാച

ിവിധാ ഭവതി ദ്ധാ േദഹിനാം സാ സ്വഭാവജാ
സാത്ത്വികീ രാജസീ ൈചവ താമസീ േചതി താം ശൃണു ൨

സത്ത്വാനുരൂപാ സർവസ്യ ദ്ധാ ഭവതി ഭാരത
ദ്ധാമേയായം പുരുേഷാ േയാ യ ദ്ധഃ സ ഏവ സഃ ൩

യജേന്ത സാത്ത്വികാ േദവാന്യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഃ
േ താൻഭൂതഗണാംശ്ചാേന്യ യജേന്ത താമസാ ജനാഃ ൪

അശാ വിഹിതം േഘാരം തപ്യേന്ത േയ തേപാ ജനാഃ
ദംഭാഹങ്കാരസമ ക്താഃ കാമരാഗബലാന്വിതാഃ ൫

കർഷയന്തഃ ശരീരസ്ഥം ഭൂത ാമമേചതസഃ
മാം ൈചവാന്തഃ ശരീരസ്ഥം താന്വിദ്ധ്യാസുരനിശ്ചയാൻ ൬

ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ിവിേധാ ഭവതി ിയഃ
യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം േതഷാം േഭദമിമം ശൃണു ൭

ആയുഃസത്വബലാേരാഗ്യസുഖ ീതിവിവർധനാഃ
രസ്യാഃ സ്നിഗ്ധാഃ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യാ ആഹാരാഃ സാത്ത്വിക ിയാഃ ൮

കട്വ ലവണാത ഷ്ണതീക്ഷ്ണരൂക്ഷവിദാഹിനഃ
ആഹാരാ രാജസേസ്യഷ്ഠാ ദുഃഖേശാകാമയ ദാഃ ൯

യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര ഷിതം ച യത്
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ഉച്ഛിഷ്ടമപി ചാേമധ്യം േഭാജനം താമസ ിയം ൧൦

അഫലാകാങ്ക്ഷിഭിര്യേജ്ഞാ വിധിദൃേഷ്ടാ യ ഇജ്യേത
യഷ്ടവ്യേമേവതി മനഃ സമാധായ സ സാത്ത്വികഃ ൧൧

അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദംഭാർഥമപി ൈചവ യത്
ഇജ്യേത ഭരതേ ഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം ൧൨

വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മ ഹീനമദക്ഷിണം
ദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷേത ൧൩

േദവദ്വിജഗുരു ാജ്ഞപൂജനം ശൗചമാർജവം
ഹ്മചര്യമഹിംസാ ച ശാരീരം തപ ഉച്യേത ൧൪

അനുേദ്വഗകരം വാക്യം സത്യം ിയഹിതം ച യത്
സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ൈചവ വാങ്മയം തപ ഉച്യേത ൧൫

മനഃ സാദഃ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മവിനി ഹഃ
ഭാവസംശുദ്ധിരിേത്യതത്തേപാ മാനസമുച്യേത ൧൬

ദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത ിവിധം നൈരഃ
അഫലാകാങ്ക്ഷിഭിര ൈക്തഃ സാത്ത്വികം പരിചക്ഷേത ൧൭

സത്കാരമാനപൂജാർഥം തേപാ ദംേഭന ൈചവ യത്
ിയേത തദിഹ േ ാക്തം രാജസം ചലമ വം ൧൮

മൂഢ ാേഹണാത്മേനാ യത്പീഡയാ ിയേത തപഃ
പരേസ്യാത്സാദനാർഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം ൧൯

ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയേതനുപകാരിേണ
േദേശ കാേല ച പാേ ച തദ്ദാനം സാത്ത്വികം തം ൨൦

യ ത പകാരാർഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ
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ദീയേത ച പരി ിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസം തം ൨൧

അേദശകാേല യദ്ദാനമപാേ ഭ്യശ്ച ദീയേത
അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം ൨൨

ഓം തത്സദിതി നിർേദേശാ ഹ്മണ ിവിധഃ തഃ
ാഹ്മണാേസ്തന േവദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാഃ പുരാ ൨൩

തസ്മാദ് ഓം ഇത ദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനതപഃ ിയാഃ
വർതേന്ത വിധാേനാക്താഃ സതതം ഹ്മവാദിനാം ൨൪

തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപഃ ിയാഃ
ദാന ിയാശ്ച വിവിധാഃ ിയേന്ത േമാക്ഷകാങ്ക്ഷിഭിഃ ൨൫

സദ്ഭാേവ സാധുഭാേവ ച സദിേത്യതത് യുജ്യേത
ശേസ്ത കർമണി തഥാ സച്ഛബ്ദഃ പാർഥ യുജ്യേത ൨൬

യേജ്ഞ തപസി ദാേന ച സ്ഥിതിഃ സദിതി േചാച്യേത
കർമ ൈചവ തദർഥിയം സദിേത്യവാഭിധീയേത ൨൭

അ ദ്ധയാ ഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ച യത്
അസദിത ച്യേത പാർഥ ന ച തത്േ ത്യ േനാ ഇഹ ൨൮

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ ദ്ധാ യവിഭാഗേയാേഗാ നാമ സപ്തദേശാദ്ധ്യായഃ

സമാപ്തഃ
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അദ്ധ്യായം 18 - േമാക്ഷസന്യാസേയാഗം

അർജുന ഉവാച

സന്ന്യാസസ്യ മഹാബാേഹാ തത്ത്വമിച്ഛാമി േവദിതും
ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീേകശ പൃഥേക്കശിനിഷൂദന ൧

ീഭഗവാനുവാച

കാമ്യാനാം കർമണാം ന്യാസം സന്ന്യാസം കവേയാ വിദുഃ
സർവകർമഫലത്യാഗം ാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ ൨

ത്യാജ്യം േദാഷവദിേത്യേക കർമ ാഹുർമനീഷിണഃ
യജ്ഞദാനതപഃകർമ ന ത്യാജ്യമിതി ചാപേര ൩

നിശ്ചയം ശൃണു േമ ത ത്യാേഗ ഭരതസത്തമ
ത്യാേഗാ ഹി പുരുഷവ്യാ ിവിധഃ സ കീർതിതഃ ൪

യജ്ഞദാനതപഃകർമ ന ത്യാജ്യം കാര്യേമവ തത്
യേജ്ഞാ ദാനം തപൈശ്ചവ പാവനാനി മനീഷിണാം ൫

എതാന്യപി തു കർമാണി സങ്ഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച
കർതവ്യാനീതി േമ പാർഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം ൬

നിയതസ്യ തു സന്ന്യാസഃ കർമേണാ േനാപപദ്യേത
േമാഹാത്തസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസഃ പരികീർതിതഃ ൭

ദുഃഖമിേത്യവ യത്കർമ കായേ ശഭയാത്ത്യേജത്
സ കൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം ൈനവ ത്യാഗഫലം ലേഭത് ൮

കാര്യമിേത്യവ യത്കർമ നിയതം ിയേതർജുന
സങ്ഗം ത്യക്ത്വാ ഫലം ൈചവ സ ത്യാഗഃ സാത്ത്വിേകാ മതഃ ൯

ന േദ്വഷ്ട്യകുശലം കർമ കുശേല നാനുഷജ്ജേത
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ത്യാഗീ സത്ത്വസമാവിേഷ്ടാ േമധാവി ഛിന്നസംശയഃ ൧൦

ന ഹി േദഹഭൃതാ ശക്യം ത്യ ം കർമാണ്യേശഷതഃ
യ കർമഫലത്യാഗീ സ ത്യാഗീത്യഭിധീയേത ൧൧

അനിഷ്ടമിഷ്ടം മി ം ച ിവിധം കർമണഃ ഫലം
ഭവത്യത്യാഗിനാം േ ത്യ ന തു സന്ന്യാസിനാം ക്വചിത് ൧൨

പൈഞ്ചതാനി മഹാബാേഹാ കാരണാനി നിേബാധ േമ
സാംേഖ്യ കൃതാേന്ത േ ാക്താനി സിദ്ധേയ സർവകർമണാം ൧൩

അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർതാ കരണം ച പൃഥഗ്വിധം
വിവിധാശ്ച പൃഥക്േചഷ്ടാ ൈദവം ൈചവാ പഞ്ചമം ൧൪

ശരീരവാങ്മേനാഭിര്യത്കർമ ാരഭേത നരഃ
ന്യായ്യം വാ വിപരീതം വാ പൈഞ്ചേത തസ്യ േഹതവഃ ൧൫

തൈ വം സതി കർതാരമാത്മാനം േകവലം തു യഃ
പശ്യത്യകൃതബുദ്ധിത്വാന്ന സ പശ്യതി ദുർമതിഃ ൧൬

യസ്യ നാഹംകൃേതാ ഭാേവാ ബുദ്ധിര്യസ്യ ന ലിപ്യേത
ഹത്വാപി സ ഇമാംേല്ലാകാന്ന ഹന്തി ന നിബധ്യേത ൧൭

ജ്ഞാനം േജ്ഞയം പരിജ്ഞാതാ ിവിധാ കർമേചാദനാ
കരണം കർമ കർേതതി ിവിധഃ കർമസങ് ഹഃ ൧൮

ജ്ഞാനം കർമ ച കർതാ ച ിൈധവ ഗുണേഭദതഃ
േ ാച്യേത ഗുണസംഖ്യാേന യഥാവ ണു താന്യപി ൧൯

സർവഭൂേതഷു േയൈനകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷേത
അവിഭക്തം വിഭേക്തഷു തജ്ജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്ത്വികം ൨൦

പൃഥേക്ത്വന തു യജ്ജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻപൃഥഗ്വിധാൻ
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േവത്തി സർേവഷു ഭൂേതഷു തജ്ജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം ൨൧

യ കൃത്സ്നവേദകസ്മിൻകാേര്യ സക്തമൈഹതുകം
അതത്ത്വാർഥവദൽപം ച തത്താമസമുദാഹൃതം ൨൨

നിയതം സങ്ഗരഹിതമരാഗേദ്വഷതഃ കൃതം
അഫലേ നാ കർമ യത്തത്സാത്ത്വികമുച്യേത ൨൩

യ കാേമ നാ കർമ സാഹങ്കാേരണ വാ പുനഃ
ിയേത ബഹുലായാസം ത ാജസമുദാഹൃതം ൨൪

അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസാമനേപക്ഷ്യ ച പൗരുഷം
േമാഹാദാരഭ്യേത കർമ യത്തത്താമസമുച്യേത ൨൫

മുക്തസങ്േഗാനഹംവാദീ ധൃത ത്സാഹസമന്വിതഃ
സിദ്ധ്യസിേദ്ധ്യാർനിർവികാരഃ കർതാ സാത്ത്വിക ഉച്യേത ൨൬

രാഗീ കർമഫലേ ർലുേബ്ധാ ഹിംസാത്മേകാശുചിഃ
ഹർഷേശാകാന്വിതഃ കർതാ രാജസഃ പരികീർതിതഃ ൨൭

അയുക്തഃ ാകൃതഃ സ്തബ്ധഃ ശേഠാ ൈന തിേകാലസഃ
വിഷാദീ ദീർഘസൂ ീ ച കർതാ താമസ ഉച്യേത ൨൮

ബുേദ്ധർേഭദം ധൃേതൈശ്ചവ ഗുണത ിവിധം ശൃണു
േ ാച്യമാനമേശേഷണ പൃഥേക്ത്വന ധനഞ്ജയ ൨൯

വൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യാകേര്യ ഭയാഭേയ
ബന്ധം േമാക്ഷം ച യാ േവത്തി ബുദ്ധിഃ സാ പാർഥ സാത്ത്വികീ ൩൦

യയാ ധർമമധർമം ച കാര്യം ചാകാര്യേമവ ച
അയഥാവത് ജാനാതി ബുദ്ധിഃ സാ പാർഥ രാജസീ ൩൧

അധർമം ധർമമിതി യാ മന്യേത തമസാവൃതാ
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സർവാർഥാന്വിപരീതാംശ്ച ബുദ്ധിഃ സാ പാർഥ താമസി ൩൨

ധൃത്യാ യയാ ധാരയേത മനഃ ാേണ ിയ ിയാഃ
േയാേഗനാവ്യഭിചാരിണ്യാ ധൃതിഃ സാ പാർഥ സാത്ത്വികീ ൩൩

യയാ തു ധർമകാമാർഥാ ത്യാ ധാരയേതർജുനാ
സങ്േഗന ഭലാകാങ്ക്ഷീ ധൃതിഃ സാ പാർഥ രാജസീ ൩൪

യയാ സ്വപ്നം ഭയം േശാകം വിഷാദം മദേമവ ച
ന വിമുഞ്ചതി ദുർേമധാ ധൃതിഃ സാ പാർഥ താമസീ ൩൫

സുഖം ത്വിദാനീം ിവിധം ശൃണു േമ ഭരതർഷഭ
അഭ്യാസാ മേത യ ദുഃഖാന്തം ച നിഗച്ഛതി ൩൬

യത്തദേ വിഷമിവ പരിണാേമമൃേതാപമം
ത ഖം സാത്ത്വികം േ ാക്തമാത്മബുദ്ധി സാദജം ൩൭

വിഷേയ ിയസേമ്യാഗാദ്യത്തദേ മൃേതാപമം
പരിണാേമ വിഷമിവ ത ഖം രാജസം തം ൩൮

യദേ ചാനുബേന്ധ ച സുഖം േമാഹനമാത്മനഃ
നി ാലസ്യ മാേദാത്ഥം തത്താമസമുദാഹൃതം ൩൯

ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി േദേവഷു വാ പുനഃ
സത്ത്വം കൃതിൈജർമുക്തം യേദഭിഃ സ്യാ ിഭിർഗുൈണഃ ൪൦

ാഹ്മണക്ഷ ിയവിശാം ശൂ ാണാം ച പരന്തപ
കർമാണി വിഭക്താനി സ്വഭാവ ഭൈവർഗുൈണഃ ൪൧

ശേമാ ദമസ്തപഃ ശൗചം ക്ഷാന്തിരാർജവേമവ ച
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ഹ്മകർമ സ്വഭാവജം ൪൨

ശൗര്യം േതേജാ ധൃതിർദാക്ഷ്യം യുേദ്ധ ചാപ്യപലായനം
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ദാനമീശ്വരഭാവശ്ച ക്ഷാ ം കർമ സ്വഭാവജം ൪൩

കൃഷിേഗാരക്ഷ്യവാണിജ്യം ൈവശ്യകർമ സ്വഭാവജം
പരിചര്യാത്മകം കർമ ശൂ സ്യാപി സ്വഭാവജം ൪൪

േസ്വ േസ്വ കർമണ്യഭിരതഃ സംസിദ്ധിം ലഭേത നരഃ
സ്വകർമനിരതഃ സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി ത ണു ൪൫

യതഃ വൃത്തിർഭൂതാനാം േയന സർവമിദം തതം
സ്വകർമണാ തമഭ്യർച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ ൪൬

േ യാൻസ്വധർേമാ വിഗുണഃ പരധർമാത്സ്വനുഷ്ഠിതാത്
സ്വഭാവനിയതം കർമ കുർവന്നാേപ്നാതി കിൽബിഷം ൪൭

സഹജം കർമ കൗേന്തയ സേദാഷമപി ന ത്യേജത്
സർവാരംഭാ ഹി േദാേഷണ ധൂേമനാഗ്നിരിവാവൃതാഃ ൪൮

അസക്തബുദ്ധിഃ സർവ ജിതാത്മാ വിഗത ഹഃ
ൈനഷ്കർമ്യസിദ്ധിം പരമാം സന്ന്യാേസനാധിഗച്ഛതി ൪൯

സിദ്ധിം ാേപ്താ യഥാ ഹ്മ തഥാേപ്നാതി നിേബാധ േമ
സമാേസൈനവ കൗേന്തയ നിഷ്ഠാ ജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ ൫൦

ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുേക്താ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച
ശബ്ദാദീന്വിഷയാംസ്ത്യക്ത്വാ രാഗേദ്വഷൗ വ ദസ്യ ച ൫൧

വിവിക്തേസവീ ലഘ്വാശീ യതവാക്കായമാനസഃ
ധ്യാനേയാഗപേരാ നിത്യം ൈവരാഗ്യം സമുപാ ിതഃ ൫൨

അഹങ്കാരം ബലം ദർപം കാമം േ ാധം പരി ഹം
വിമുച്യ നിർമമഃ ശാേന്താ ഹ്മഭൂയായ കൽപേത ൫൩

ഹ്മഭൂതഃ സന്നാത്മാ ന േശാചതി ന കാങ്ക്ഷതി
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സമഃ സർേവഷു ഭൂേതഷു മദ്ഭക്തിം ലഭേത പരാം ൫൪

ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാന്യശ്ചാസ്മി തത്ത്വതഃ
തേതാ മാം തത്ത്വേതാ ജ്ഞാത്വാ വിശേത തദനന്തരം ൫൫

സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാേണാ മദ്വ്യപാ യഃ
മത് സാദാദവാേപ്നാതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം ൫൬

േചതസാ സർവകർമാണി മയി സന്ന്യസ്യ മത്പരഃ
ബുദ്ധിേയാഗമുപാ ിത്യ മച്ചിത്തഃ സതതം ഭവ ൫൭

മച്ചിത്തഃ സർവദുർഗാണി മത് സാദാത്തരിഷ്യസി
അഥ േചത്ത്വമഹങ്കാരാന്ന േ ാഷ്യസി വിനങ്ക്ഷ്യസി ൫൮

യദഹങ്കാരമാ ിത്യ ന േയാത്സ്യ ഇതി മന്യേസ
മിൈഥ്യഷ വ്യവസായേസ്ത കൃതിസ്ത്വാം നിേയാക്ഷ്യതി ൫൯

സ്വഭാവേജന കൗേന്തയ നിബദ്ധഃ േസ്വന കർമണാ
കർതും േനച്ഛസി യേന്മാഹാത്കരിഷ്യസ്യവേശാപി തത് ൬൦

ഈശ്വരഃ സർവഭൂതാനാം ഹൃേദ്ദേശർജുന തിഷ്ഠതി
ാമയൻസർവഭൂതാനി യ ാരൂഢാനി മായയാ ൬൧

തേമവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാേവന ഭാരത
തത് സാദാത്പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം ാപ്സ്യസി ശാശ്വതം ൬൨

ഇതി േത ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മയാ
വിമൃൈശ്യതദേശേഷണ യേഥച്ഛസി തഥാ കുരു ൬൩

സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയഃ ശൃണു േമ പരമം വചഃ
ഇേഷ്ടാസി േമ ദൃഢമിതി തേതാ വക്ഷ്യാമി േത ഹിതം ൬൪

മന്മനാ ഭവ മദ് ഭേക്താ മദ്യാജീ മാം നമ രു
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മാേമൈവഷ്യസി സത്യം േത തിജാേന ിേയാസി േമ ൬൫

സർവധർമാൻപരിത്യജ്യ മാേമകം ശരണം ജ
അഹം ത്വാം സർവപാേപേഭ്യാ േമാക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ ൬൬

ഇദം േത നാതപ ായ നാഭക്തായ കദാചന
ന ചാശു ഷേവ വാച്യം ന ച മാം േയാഭ്യസൂയതി ൬൭

യ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭേക്തഷ്വഭിധാസ്യതി
ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാേമൈവഷ്യത്യസംശയഃ ൬൮

ന ച തസ്മാന്മനുേഷ്യഷു കശ്ചിേന്മ ിയകൃത്തമഃ
ഭവിതാ ന ച േമ തസ്മാദന്യഃ ിയതേരാ ഭുവി ൬൯

അേധ്യഷ്യേത ച യ ഇമം ധർമ്യം സംവാദമാവേയാഃ
ജ്ഞാനയേജ്ഞന േതനാഹമിഷ്ടഃ സ്യാമിതി േമ മതിഃ ൭൦

ദ്ധാവാനനസൂയശ്ച ശൃണുയാദപി േയാ നരഃ
േസാപി മുക്തഃ ശുഭാംേല്ലാകാൻ ാ യാത്പുണ്യകർമണാം ൭൧

കച്ചിേദത തം പാർഥ ത്വൈയകാേ ണ േചതസാ
കച്ചിദജ്ഞാനസേമ്മാഹഃ ണഷ്ടേസ്ത ധനഞ്ജയ ൭൨

അർജുന ഉവാച

നേഷ്ടാ േമാഹഃ തിർലബ്ധാ ത്വത് സാദാന്മയാച ത
സ്ഥിേതാസ്മി ഗതസേന്ദഹഃ കരിേഷ്യ വചനം തവ ൭൩

സഞ്ജയ ഉവാച

ഇത്യഹം വാസുേദവസ്യ പാർഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ
സംവാദമിമമ ൗഷമദ്ഭുതം േരാമഹർഷണം ൭൪
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വ്യാസ സാദാ തവാേനതദ്ഗുഹ്യമഹം പരം
േയാഗം േയാേഗശ്വരാത്കൃഷ്ണാത്സാക്ഷാത്കഥയതഃ സ്വയം ൭൫

രാജൻസം ത്യ സം ത്യ സംവാദമിമമദ്ഭുതം
േകശവാർജുനേയാഃ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹുഃ ൭൬

തച്ച സം ത്യ സം ത്യ രൂപമത്യദ്ഭുതം ഹേരഃ
വിസ്മേയാ േമ മഹാൻരാജൻഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ ൭൭

യ േയാേഗശ്വരഃ കൃേഷ്ണാ യ പാർേഥാ ധനുർധരഃ
ത ീർവിജേയാ ഭൂതിർ വാ നീതിർമതിർമമ ൭൮

ഇതി ീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസുപനിഷ ഹ്മവിദ്യായാം േയാഗശാേ
ീകൃഷ്ണാർജുന സംവാേദ േമാക്ഷസംന്യാസേയാേഗാ നാമ അഷ്ടാദേശാദ്ധ്യായഃ

സമാപ്തഃ
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