
ശീമദ്	ഭഗവദ്	ഗീത	ഏകാദേശാഽധ ായഃ

അഥ	ഏകാദേശാഽധ ായഃ	|

അര്ജുന	ഉവാച	|
മദനു ഗഹായ	പരമം	ഗുഹ മധ ാ സം ിതമ്	|
യ േയാ ം	വചസ്േതന	േമാേഹാഽയം	വിഗേതാ	മമ	||	1	||

ഭവാപ െയൗ	ഹി	ഭൂതാനാം	ശുെതൗ	വിസ്തരേശാ	മയാ	|
ത ഃ	കമലപതാ 	മാഹാ മപി	ചാവ യമ്	||	2	||

ഏവേമതദ ഥാ 	ത മാ ാനം	പരേമശ ര	|
ദഷ്ടുമി ാമി	േത	രൂപൈമശ രം	പുരുേഷാ മ	||	3	||

മന േസ	യദി	ത ക ം	മയാ	 ദഷ്ടുമിതി	പേഭാ	|
േയാേഗശ ര	തേതാ	േമ	ത ം	ദര്ശയാ ാനമവ യമ്	||	4	||

ശീഭഗവാനുവാച	|
പശ 	േമ	പാര്ഥ	രൂപാണി	ശതേശാഽഥ	സഹസശഃ	|
നാനാവിധാനി	ദിവ ാനി	നാനാവര്ണാകൃതീനി	ച	||	5	||

പശ ാദിത ാനസൂനു ദാനശ ിെനൗ	മരുതസ്തഥാ	|
ബഹൂന ദൃഷ്ടപൂര ാണി	പശ ാ ര ാണി	ഭാരത	||	6	||

ഇൈഹക ം	ജഗത്കൃ ്നം	പശ ാദ 	സചരാചരമ്	|
മമ	േദേഹ	ഗുഡാേകശ	യ ാന ഷ്ടുമി സി	||	7	||

ന	തു	മാം	ശക േസ	 ദഷ്ടുമേനൈനവ	സച ുഷാ	|
ദിവ ം	ദദാമി	േത	ച ുഃ	പശ 	േമ	േയാഗൈമശ രമ്	||	8	||

സംജയ	ഉവാച	|
ഏവമു ാ	തേതാ	രാജ ഹാേയാേഗശ േരാ	ഹരിഃ	|
ദര്ശയാമാസ	പാര്ഥായ	പരമം	രൂപൈമശ രമ്	||	9	||

അേനകവ നയനമേനകാദ്ഭുതദര്ശനമ്	|
അേനകദിവ ാഭരണം	ദിവ ാേനേകാദ തായുധമ്	||	10	||

ദിവ മാല ാംബരധരം	ദിവ ഗംധാനുേലപനമ്	|
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സര ാ ര മയം	േദവമനംതം	വിശ േതാമുഖമ്	||	11	||

ദിവി	സൂരസഹസസ 	ഭേവദ ുഗപദു ിതാ	|
യദി	ഭാഃ	സദൃശീ	സാ	സ ാദ്ഭാസസ്തസ 	മഹാ നഃ	||	12	||

തൈതക ം	ജഗത്കൃ ്നം	പവിഭ മേനകധാ	|
അപശ േ വേദവസ 	ശരീേര	പാംഡവസ്തദാ	||	13	||

തതഃ	സ	വിസ്മയാവിഷ്േടാ	ഹൃഷ്ടേരാമാ	ധനംജയഃ	|
പണമ 	ശിരസാ	േദവം	കൃതാംജലിരഭാഷത	||	14	||

അര്ജുന	ഉവാച	|
പശ ാമി	േദവാംസ്തവ	േദവ	േദേഹ	സര ാംസ്തഥാ	ഭൂതവിേശഷസംഘാന്|
ബ ാണമീശം	കമലാസന മൃഷീം 	സര ാനുരഗാം 	ദിവ ാന്	||	15	||

അേനകബാഹൂദരവ േനതം	പശ ാമി	ത ാം	സര േതാഽനംതരൂപമ്|
നാംതം	ന	മധ ം	ന	പുനസ്തവാദിം	പശ ാമി	വിേശ ശ ര	വിശ രൂപ	||	16	||

കിരീടിനം	ഗദിനം	ചകിണം	ച	േതേജാരാശിം	സര േതാ	ദീപ്തിമംതമ്|
പശ ാമി	ത ാം	ദുര്നിരീ ം	സമംതാ ീപ്താനലാര്കദ ുതിമ പേമയമ്	||	17	||

ത മ രം	പരമം	േവദിതവ ം	ത മസ 	വിശസ 	പരം	നിധാനമ്|
ത മവ യഃ	ശാശ തധര്മേഗാപ്താ	സനാതനസ്ത ം	പുരുേഷാ	മേതാ	േമ	||	18	||

അനാദിമധ ാംതമനംതവീര മനംതബാഹും	ശശിസൂര േനതമ്|
പശ ാമി	ത ാം	ദീപ്തഹുതാശവ ം	സ േതജസാ	വിശ മിദം	തപംതമ്	||	19	||

ദ ാവാപൃഥിേവ ാരിദമംതരം	ഹി	വ ാപ്തം	തൈയേകന	ദിശ 	സര ാഃ|
ദൃഷ്ട ാദ്ഭുതം	രൂപമു ഗം	തേവദം	േലാകതയം	പവ ഥിതം	മഹാ ന്	||	20	||

അമീ	ഹി	ത ാം	സുരസംഘാ	വിശംതി	േകചിദ്ഭീതാഃ	പാംജലേയാ	ഗൃണംതി|
സസ്തീത ു ാ	മഹര്ഷിസി സംഘാഃ	സ്തുവംതി	ത ാം	സ്തുതിഭിഃ	പുഷ്കലാഭിഃ	||	21	||

രു ദാദിത ാ	വസേവാ	േയ	ച	സാധ ാ	വിേശ ഽശ ിെനൗ	മരുതേ ാഷ്മപാ |
ഗംധര യ ാസുരസി സംഘാ	വീ ംേത	ത ാം	വിസ്മിതാൈ വ	സേര 	||	22	||

രൂപം	മഹേ 	ബഹുവ േനതം	മഹാബാേഹാ	ബഹുബാഹൂരുപാദമ്|
ബഹൂദരം	ബഹുദംഷ് ടാകരാലം	ദൃഷ്ട ാ	േലാകാഃ	പവ ഥിതാസ്തഥാഹമ്	||	23	||

നഭഃസ്പൃശം	ദീപ്തമേനകവര്ണം	വ ാ ാനനം	ദീപ്തവിശാലേനതമ്|
ദൃഷ്ട ാ	ഹി	ത ാം	പവ ഥിതാംതരാ ാ	ധൃതിം	ന	വിംദാമി	ശമം	ച	വിഷ്േണാ	||	24	||
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ദംഷ് ടാകരാലാനി	ച	േത	മുഖാനി	ദൃഷ്ൈട വ	കാലാനലസംനിഭാനി|
ദിേശാ	ന	ജാേന	ന	ലേഭ	ച	ശര്മ	പസീദ	േദേവശ	ജഗ ിവാസ	||	25	||

അമീ	ച	ത ാം	ധൃതരാഷ് ടസ 	പുതാഃ	സേര 	സൈഹവാവനിപാലസംൈഘഃ|
ഭീഷ്േമാ	േ ദാണഃ	സൂതപുതസ്തഥാെസൗ	സഹാസ്മദീൈയരപി	േയാധമുൈഖ ഃ	||	26	||

വ ാണി	േത	ത രമാണാ	വിശംതി	ദംഷ് ടാകരാലാനി	ഭയാനകാനി|
േകചിദ ില ാ	ദശനാംതേരഷു	സംദൃശ ംേത	ചൂര്ണിൈതരു മാംൈഗഃ	||	27	||

യഥാ	നദീനാം	ബഹേവാഽംബുേവഗാഃ	സമു ദേമവാഭിമുഖാ	 ദവംതി|
തഥാ	തവാമീ	നരേലാകവീരാ	വിശംതി	വ ാണ ഭിവിജ ലംതി	||	28	||

യഥാ	പദീപ്തം	ജ ലനം	പതംഗാ	വിശംതി	നാശായ	സമൃ േവഗാഃ|
തൈഥവ	നാശായ	വിശംതി	േലാകാസ്തവാപി	വ ാണി	സമൃ േവഗാഃ	||	29	||

േലലിഹ േസ	ഗസമാനഃ	സമംതാേ ാകാന്സമഗാന ദൈനര്ജ ലദ്ഭിഃ|
േതേജാഭിരാപൂര 	ജഗ മഗം	ഭാസസ്തേവാ ഗാഃ	പതപംതി	വിഷ്േണാ	||	30	||

ആഖ ാഹി	േമ	േകാ	ഭവാനു ഗരൂേപാ	നേമാഽസ്തു	േത	േദവവര	പസീദ|
വി ാതുമി ാമി	ഭവംതമാദ ം	ന	ഹി	പജാനാമി	തവ	പവൃ ിമ്	||	31	||

ശീഭഗവാനുവാച	|
കാേലാഽസ്മി	േലാക യകൃത് പവൃേ ാ	േലാകാന്സമാഹര്തുമിഹ	പവൃ ഃ|
ഋേതഽപി	ത ാം	ന	ഭവിഷ ംതി	സേര 	േയഽവ ിതാഃ	പത നീേകഷു	േയാധാഃ	||	32	||

തസ്മാ മു ിഷ്ഠ	യേശാ	ലഭസ 	ജിത ാ	ശതൂന്ഭും 	രാജ ം	സമൃ മ്|
മൈയൈവേത	നിഹതാഃ	പൂര േമവ	നിമി മാ തം	ഭവ	സവസാചിന്	||	33	||

േ ദാണം	ച	ഭീഷ്മം	ച	ജയ ദഥം	ച	കര്ണം	തഥാന ാനപി	േയാധവീരാന്|
മയാ	ഹതാംസ്ത ം	ജഹി	മാ	വ ഥിഷ്ഠാ	യുധസ 	േജതാസി	രേണ	സപ ാന്	||	34	||

സംജയ	ഉവാച	|
ഏത ുത ാ	വചനം	േകശവസ 	കൃതാംജലിേര പമാനഃ	കിരീടീ|
നമസ്കൃത ാ	ഭൂയ	ഏവാഹ	കൃഷ്ണം	സഗദ്ഗദം	ഭീതഭീതഃ	പണമ 	||	35	||

അര്ജുന	ഉവാച	|
ാേന	ഹൃഷീേകശ	തവ	പകീര്ത ാ	ജഗത് പഹൃഷ ത നുരജ േത	ച|

ര ാംസി	ഭീതാനി	ദിേശാ	 ദവംതി	സേര 	നമസ ംതി	ച	സി സംഘാഃ	||	36	||
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കസ്മാ 	േത	ന	നേമര ഹാ ന്ഗരീയേസ	ബ േണാഽപ ാദികര്േ ത|
അനംത	േദേവശ	ജഗ ിവാസ	ത മ രം	സദസ ത്പരം	യത്	||	37	||

ത മാദിേദവഃ	പുരുഷഃ	പുരാണസ്ത മസ 	വിശസ 	പരം	നിധാനമ്|
േവ ാസി	േവദ ം	ച	പരം	ച	ധാമ	തയാ	തതം	വിശ മനംതരൂപ	||	38	||

വായുര േമാഽ ിര രുണഃ	ശശാംകഃ	പജാപതിസ്ത ം	പപിതാമഹ |
നേമാ	നമസ്േതഽസ്തു	സഹസകൃത ഃ	പുന 	ഭൂേയാഽപി	നേമാ	നമസ്േത	||	39	||

നമഃ	പുരസ്താദഥ	പൃഷ്ഠതസ്േത	നേമാഽസ്തു	േത	സരത	ഏവ	സര |
അനംതവീര ാമിതവി കമസ്ത ം	സര ം	സമാപ്േനാഷി	തേതാഽസി	സര ഃ	||	40	||

സേഖതി	മത ാ	പസഭം	യദു ം	േഹ	കൃഷ്ണ	േഹ	യാദവ	േഹ	സേഖതി|
അജാനതാ	മഹിമാനം	തേവദം	മയാ	പമാദാത് പണേയന	വാപി	||	41	||

യ ാവഹാസാര്ഥമസത്കൃേതാഽസി	വിഹാരശ ാസനേഭാജേനഷു|
ഏേകാഽഥവാപ ച ുത	ത മ ം	തത് ാമേയ	ത ാമഹമപേമയമ്	||	42	||

പിതാസി	േലാകസ 	ചരാചരസ 	ത മസ 	പൂജ 	ഗുരുര്ഗരീയാന്|
ന	ത േമാഽസ്ത ഭ ധികഃ	കുേതാഽേന ാ	േലാകതേയഽപ പതിമ പഭാവ	||	43	||

തസ്മാത് പണമ 	പണിധായ	കായം	പസാദേയ	ത ാമഹമീശമീഡ മ്|
പിേതവ	പുതസ 	സേഖവ	സഖ ുഃ	പിയഃ	പിയായാര്ഹസി	േദവ	േസാഢുമ്	||	44	||

അദൃഷ്ടപൂര ം	ഹൃഷിേതാഽസ്മി	ദൃഷ്ട ാ	ഭേയന	ച	പവ ഥിതം	മേനാ	േമ|
തേദവ	േമ	ദര്ശയ	േദവരൂപം	പസീദ	േദേവശ	ജഗ ിവാസ	||	45	||

കിരീടിനം	ഗദിനം	ചകഹസ്തമി ാമി	ത ാം	 ദഷ്ടുമഹം	തൈഥവ|
േതൈനവ	രൂേപണ	ചതുര്ഭുേജന	സഹസബാേഹാ	ഭവ	വിശ മൂര്േത	||	46	||

ശീഭഗവാനുവാച	|
മയാ	പസേ ന	തവാര്ജുേനദം	രൂപം	പരം	ദര്ശിതമാ േയാഗാത്|
േതേജാമയം	വിശ മനംതമാദ ം	യേ 	ത ദേന ന	ന	ദൃഷ്ടപൂര മ്	||	47	||

ന	േവദയ ാധ യൈനര്ന	ദാൈനര്ന	ച	കിയാഭിര്ന	തേപാഭിരുൈഗഃ|
ഏവംരൂപഃ	ശക 	അഹം	നൃേലാേക	 ദഷ്ടും	ത ദേന ന	കുരു പവീര	||	48	||

മാ	േത	വ ഥാ	മാ	ച	വിമൂഢഭാേവാ	ദൃഷ്ട ാ	രൂപം	േഘാരമീദൃങ്മേമദമ്|
വ േപതഭീഃ	പീതമനാഃ	പുനസ്ത ം	തേദവ	േമ	രൂപമിദം	പപശ 	||	49	||
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സംജയ	ഉവാച	|
ഇത ര്ജുനം	വാസുേദവസ്തേഥാ ാ	സകം	രൂപം	ദര്ശയാമാസ	ഭൂയഃ|
ആശ ാസയാമാസ	ച	ഭീതേമനം	ഭൂത ാ	പുനഃ	െസൗമ വപുര്മഹാ ാ	||	50	||

അര്ജുന	ഉവാച	|
ദൃഷ്േട ദം	മാനുഷം	രൂപം	തവ	െസൗമ ം	ജനാര്ദന	|
ഇദാനീമസ്മി	സംവൃ ഃ	സേചതാഃ	പകൃതിം	ഗതഃ	||	51	||

ശീഭഗവാനുവാച	|
സുദുര്ദര്ശമിദം	രൂപം	ദൃഷ്ടവാനസി	യ മ	|
േദവാ	അപസ 	രൂപസ 	നിത ം	ദര്ശനകാം ിണഃ	||	52	||

നാഹം	േവൈദര്ന	തപസാ	ന	ദാേനന	ന	േചജ യാ	|
ശക 	ഏവംവിേധാ	 ദഷ്ടും	ദൃഷ്ടവാനസി	മാം	യഥാ	||	53	||

ഭ ാ	തനന യാ	ശക 	അഹേമവംവിേധാഽര്ജുന	|
ാതും	 ദഷ്ടും	ച	തേ ന	പേവഷ്ടും	ച	പരംതപ	||	54	||

മത്കര്മകൃ ത്പരേമാ	മദ്ഭ ഃ	സംഗവര്ജിതഃ	|
നിൈര രഃ	സര ഭൂേതഷു	യഃ	സ	മാേമതി	പാംഡവ	||	55	||

ഓം	ത ദിതി	ശീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷ ു	ബ വിദ ായാം	േയാഗശാസ്േ ത
ശീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാേദ	

വിശ രൂപദര്ശനേയാേഗാ	നാൈമകാദേശാഽധ ായഃ	||11	||
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