
ശീമദ്	ഭഗവദ്	ഗീത	ദശേമാഽധ ായഃ

അഥ	ദശേമാഽധ ായഃ	|

ശീഭഗവാനുവാച	|
ഭൂയ	ഏവ	മഹാബാേഹാ	ശൃണു	േമ	പരമം	വചഃ	|
യേ ഽഹം	പീയമാണായ	വ ാമി	ഹിതകാമ യാ	||	1	||

ന	േമ	വിദുഃ	സുരഗണാഃ	പഭവം	ന	മഹര്ഷയഃ	|
അഹമാദിര്ഹി	േദവാനാം	മഹര്ഷീണാം	ച	സര ശഃ	||	2	||

േയാ	മാമജമനാദിം	ച	േവ ി	േലാകമേഹശ രമ്	|
അസംമൂഢഃ	സ	മര്േത ഷു	സര പാൈപഃ	പമുച േത	||	3	||

ബു ിര് ാനമസംേമാഹഃ	 മാ	സത ം	ദമഃ	ശമഃ	|
സുഖം	ദുഃഖം	ഭേവാഽഭാേവാ	ഭയം	ചാഭയേമവ	ച	||	4	||

അഹിംസാ	സമതാ	തുഷ്ടിസ്തേപാ	ദാനം	യേശാഽയശഃ	|
ഭവംതി	ഭാവാ	ഭൂതാനാം	മ 	ഏവ	പൃഥഗ ിധാഃ	||	5	||

മഹര്ഷയഃ	സപ്ത	പൂേര 	ചത ാേരാ	മനവസ്തഥാ	|
മദ്ഭാവാ	മാനസാ	ജാതാ	േയഷാം	േലാക	ഇമാഃ	പജാഃ	||	6	||

ഏതാം	വിഭൂതിം	േയാഗം	ച	മമ	േയാ	േവ ി	ത തഃ	|
േസാഽവികംേപന	േയാേഗന	യുജ േത	നാ ത	സംശയഃ	||	7	||

അഹം	സര സ 	പഭേവാ	മ ഃ	സര ം	പവര്തേത	|
ഇതി	മത ാ	ഭജംേത	മാം	ബുധാ	ഭാവസമന ിതാഃ	||	8	||

മ ി ാ	മദ്ഗത പാണാ	േബാധയംതഃ	പരസ്പരമ്	|
കഥയംത 	മാം	നിത ം	തുഷ ംതി	ച	രമംതി	ച	||	9	||

േതഷാം	സതതയു ാനാം	ഭജതാം	പീതിപൂര കമ്	|
ദദാമി	ബു ിേയാഗം	തം	േയന	മാമുപയാംതി	േത	||	10	||

േതഷാേമവാനുകംപാര്ഥമഹമ ാനജം	തമഃ	|
നാശയാമ ാ ഭാവേ ാ	 ാനദീേപന	ഭാസ താ	||	11	||

അര്ജുന	ഉവാച	|
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പരം	ബ 	പരം	ധാമ	പവി തം	പരമം	ഭവാന്	|
പുരുഷം	ശാശ തം	ദിവ മാദിേദവമജം	വിഭുമ്	||	12	||

ആഹുസ്ത ാമൃഷയഃ	സേര 	േദവര്ഷിര്നാരദസ്തഥാ	|
അസിേതാ	േദവേലാ	വ ാസഃ	സ യം	ൈചവ	ബവീഷി	േമ	||	13	||

സര േമതദൃതം	മേന 	യ ാം	വദസി	േകശവ	|
ന	ഹി	േത	ഭഗവന ിം	വിദുര്േദവാ	ന	ദാനവാഃ	||	14	||

സ യേമവാ നാ ാനം	േവ 	ത ം	പുരുേഷാ മ	|
ഭൂതഭാവന	ഭൂേതശ	േദവേദവ	ജഗത്പേത	||	15	||

വ ുമര്ഹസ േശേഷണ	ദിവ ാ	ഹ ാ വിഭൂതയഃ	|
യാഭിര ിഭൂതിഭിര്േലാകാനിമാംസ്ത ം	വ ാപ 	തിഷ്ഠസി	||	16	||

കഥം	വിദ ാമഹം	േയാഗിംസ്ത ാം	സദാ	പരിചിംതയന്	|
േകഷു	േകഷു	ച	ഭാേവഷു	ചിംേത ാഽസി	ഭഗവ യാ	||	17	||

വിസ്തേരണാ േനാ	േയാഗം	വിഭൂതിം	ച	ജനാര്ദന	|
ഭൂയഃ	കഥയ	തൃപ്തിര്ഹി	ശൃണ േതാ	നാസ്തി	േമഽമൃതമ്	||	18	||

ശീഭഗവാനുവാച	|
ഹംത	േത	കഥയിഷ ാമി	ദിവ ാ	ഹ ാ വിഭൂതയഃ	|
പാധാന തഃ	കുരുേ ശഷ്ഠ	നാസ്ത ംേതാ	വിസ്തരസ 	േമ	||	19	||

അഹമാ ാ	ഗുഡാേകശ	സര ഭൂതാശയ ിതഃ	|
അഹമാദി 	മധ ം	ച	ഭൂതാനാമംത	ഏവ	ച	||	20	||

ആദിത ാനാമഹം	വിഷ്ണുര്േജ ാതിഷാം	രവിരംശുമാന്	|
മരീചിര്മരുതാമസ്മി	ന താണാമഹം	ശശീ	||	21	||

േവദാനാം	സാമേവേദാഽസ്മി	േദവാനാമസ്മി	വാസവഃ	|
ഇം ദിയാണാം	മന ാസ്മി	ഭൂതാനാമസ്മി	േചതനാ	||	22	||

രു ദാണാം	ശംകര ാസ്മി	വിേ േശാ	യ ര സാമ്	|
വസൂനാം	പാവക ാസ്മി	േമരുഃ	ശിഖരിണാമഹമ്	||	23	||

പുേരാധസാം	ച	മുഖ ം	മാം	വി ി	പാര്ഥ	ബൃഹസ്പതിമ്	|
േസനാനീനാമഹം	സ്കംദഃ	സരസാമസ്മി	സാഗരഃ	||	24	||

മഹര്ഷീണാം	ഭൃഗുരഹം	ഗിരാമസ്േമ കമ രമ്	|
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യ ാനാം	ജപയേ ാഽസ്മി	 ാവരാണാം	ഹിമാലയഃ	||	25	||

അശ ഃ	സര വൃ ാണാം	േദവര്ഷീണാം	ച	നാരദഃ	|
ഗംധര ാണാം	ചി തരഥഃ	സി ാനാം	കപിേലാ	മുനിഃ	||	26	||

ഉൈ ഃ ശവസമശ ാനാം	വി ി	മാമമൃേതാദ്ഭവമ്	|
ഐരാവതം	ഗേജം ദാണാം	നരാണാം	ച	നരാധിപമ്	||	27	||

ആയുധാനാമഹം	വ ജം	േധനൂനാമസ്മി	കാമധുക്	|
പജന ാസ്മി	കംദര്പഃ	സര്പാണാമസ്മി	വാസുകിഃ	||	28	||

അനംത ാസ്മി	നാഗാനാം	വരുേണാ	യാദസാമഹമ്	|
പിത ണാമര മാ	ചാസ്മി	യമഃ	സംയമതാമഹമ്	||	29	||

പ ാദ ാസ്മി	ൈദത ാനാം	കാലഃ	കലയതാമഹമ്	|
മൃഗാണാം	ച	മൃേഗംേ ദാഽഹം	ൈവനേതയ 	പ ിണാമ്	||	30	||

പവനഃ	പവതാമസ്മി	രാമഃ	ശസ് തഭൃതാമഹമ്	|
ഝഷാണാം	മകര ാസ്മി	േ സാതസാമസ്മി	ജാ വീ	||	31	||

സര്ഗാണാമാദിരംത 	മധ ം	ൈചവാഹമര്ജുന	|
അധ ാ വിദ ാ	വിദ ാനാം	വാദഃ	പവദതാമഹമ്	||	32	||

അ രാണാമകാേരാഽസ്മി	ദ ംദ ഃ	സാമാസികസ 	ച	|
അഹേമവാ യഃ	കാേലാ	ധാതാഹം	വിശ േതാമുഖഃ	||	33	||

മൃത ുഃ	സര ഹര ാഹമുദ്ഭവ 	ഭവിഷ താമ്	|
കീര്തിഃ	ശീര ാക്ച	നാരീണാം	സ്മൃതിര്േമധാ	ധൃതിഃ	 മാ	||	34	||

ബൃഹ ാമ	തഥാ	സാമ്നാം	ഗായ തീ	ഛംദസാമഹമ്	|
മാസാനാം	മാര്ഗശീര്േഷാഽഹമൃതൂനാം	കുസുമാകരഃ	||	35	||

ദ ൂതം	ഛലയതാമസ്മി	േതജസ്േതജസ ിനാമഹമ്	|
ജേയാഽസ്മി	വ വസാേയാഽസ്മി	സ ം	സ വതാമഹമ്	||	36	||

വൃഷ്ണീനാം	വാസുേദേവാഽസ്മി	പാംഡവാനാം	ധനംജയഃ	|
മുനീനാമപ ഹം	വ ാസഃ	കവീനാമുശനാ	കവിഃ	||	37	||

ദംേഡാ	ദമയതാമസ്മി	നീതിരസ്മി	ജിഗീഷതാമ്	|
െമൗനം	ൈചവാസ്മി	ഗുഹ ാനാം	 ാനം	 ാനവതാമഹമ്	||	38	||

യ ാപി	സര ഭൂതാനാം	ബീജം	തദഹമര്ജുന	|
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ന	തദസ്തി	വിനാ	യ ാ യാ	ഭൂതം	ചരാചരമ്	||	39	||

നാംേതാഽസ്തി	മമ	ദിവ ാനാം	വിഭൂതീനാം	പരംതപ	|
ഏഷ	തൂേ ശതഃ	േ പാേ ാ	വിഭൂേതര ിസ്തേരാ	മയാ	||	40	||

യദ ദ ിഭൂതിമ ം	ശീമദൂര്ജിതേമവ	വാ	|
ത േദവാവഗ 	ത ം	മമ	േതേജാംഽശസംഭവമ്	||	41	||

അഥവാ	ബഹുൈനേതന	കിം	 ാേതന	തവാര്ജുന	|
വിഷ്ടഭ ാഹമിദം	കൃ ്നേമകാംേശന	 ിേതാ	ജഗത്	||	42	||

ഓം	ത ദിതി	ശീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷ ു	ബ വിദ ായാം	േയാഗശാസ്േ ത

ശീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാേദ	

വിഭൂതിേയാേഗാ	നാമ	ദശേമാഽധ ായഃ	||10	||
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