
ശീമദ്	ഭഗവദ്	ഗീത	ദ ിതീേയാഽധ ായഃ

അഥ	ദ ിതീേയാഽധ ായഃ	|

സംജയ	ഉവാച	|
തം	തഥാ	കൃപയാവിഷ്ടമ ശുപൂര്ണാകുേല ണമ്	|
വിഷീദംതമിദം	വാക മുവാച	മധുസൂദനഃ	||	1	||

ശീഭഗവാനുവാച	|
കുതസ്ത ാ	കശ്മലമിദം	വിഷേമ	സമുപ ിതമ്	|
അനാര ജുഷ്ടമസ ര്ഗ മകീര്തികരമര്ജുന	||	2	||

ൈ ബ ം	മാ	സ്മ	ഗമഃ	പാര്ഥ	ൈനത ുപപദ േത	|
ു ദം	ഹൃദയെദൗര്ബല ം	ത േ ാ ിഷ്ഠ	പരംതപ	||	3	||

അര്ജുന	ഉവാച	|
കഥം	ഭീഷ്മമഹം	സാംേഖ 	േ ദാണം	ച	മധുസൂദന	|
ഇഷുഭിഃ	പതിേയാ ാമി	പൂജാര്ഹാവരിസൂദന	||	4	||

ഗുരൂനഹത ാ	ഹി	മഹാനുഭാവാന്േ ശേയാ	േഭാ ും	ൈഭ മപീഹ	േലാേക	|
ഹത ാര്ഥകാമാംസ്തു	ഗുരുനിൈഹവ	ഭുംജീയ	േഭാഗാനഽരുധിര പദിഗ്ധാന്	||	5	||

ന	ൈചതദ ിദ്മഃ	കതരേ ാ	ഗരീേയാ	യദ ാ	ജേയമ	യദി	വാ	േനാ	ജേയയുഃ|
യാേനവ	ഹത ാ	ന	ജിജീവിഷാമസ്േതഽവ ിതാഃ	പമുേഖ	ധാര്തരാഷ് ടാഃ	||	6	||

കാര്പണ േദാേഷാപഹതസ ഭാവഃ	പൃ ാമി	ത ാം	ധര്മസംമൂഢേചതാഃ|
യേ യഃ	സ ാ ി ിതം	ബൂഹി	തേ 	ശിഷ സ്േതഽഹം	ശാധി	മാം	ത ാം	പപ മ്	||	7	||

ന	ഹി	പപശ ാമി	മമാപനുദ ാദ േ ാകമുേ ാഷണമിം ദിയാണാമ്|
അവാപ 	ഭൂമാവസപ മൃ ം	രാജ ം	സുരാണാമപി	ചാധിപത മ്	||	8	||

സംജയ	ഉവാച	|
ഏവമു ാ	ഹൃഷീേകശം	ഗുഡാേകശഃ	പരംതപ	|
ന	േയാ 	ഇതി	േഗാവിംദമു ാ	തൂഷ്ണീം	ബഭൂവ	ഹ	||	9	||

തമുവാച	ഹൃഷീേകശഃ	പഹസ ിവ	ഭാരത	|
േസനേയാരുഭേയാര്മേധ 	വിഷീദംതമിദം	വചഃ	||	10	||
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ശീഭഗവാനുവാച	|
അേശാച ാനന േശാചസ്ത ം	പ ാവാദാം 	ഭാഷേസ	|
ഗതാസൂനഗതാസൂം 	നാനുേശാചംതി	പംഡിതാഃ	||	11	||

ന	േത വാഹം	ജാതു	നാസം	ന	ത ം	േനേമ	ജനാധിപാഃ	|
ന	ൈചവ	ന	ഭവിഷ ാമഃ	സേര 	വയമതഃ	പരമ്	||	12	||

േദഹിേനാഽസ്മിന ഥാ	േദേഹ	െകൗമാരം	െയൗവനം	ജരാ	|
തഥാ	േദഹാംതരപാപ്തിര്ധീരസ്തത	ന	മുഹ തി	||	13	||

മാതാസ്പര്ശാസ്തു	െകൗംേതയ	ശീേതാഷ്ണസുഖദുഃഖദാഃ	|
ആഗമാപായിേനാഽനിത ാസ്താംസ്തിതി സ 	ഭാരത	||	14	||

യം	ഹി	ന	വ ഥയംേത േത	പുരുഷം	പുരുഷര്ഷഭ	|
സമദുഃഖസുഖം	ധീരം	േസാഽമൃതത ായ	ക േത	||	15	||

നാസേതാ	വിദ േത	ഭാേവാ	നാഭാേവാ	വിദ േത	സതഃ	|
ഉഭേയാരപി	ദൃഷ്േടാഽംതസ്ത നേയാസ്ത ദര്ശിഭിഃ	||	16	||

അവിനാശി	തു	തദ ി ി	േയന	സര മിദം	തതമ്	|
വിനാശമവ യസ ാസ 	ന	ക ിത്കര്തുമര്ഹതി	||	17	||

അംതവംത	ഇേമ	േദഹാ	നിത േസ ാ ാഃ	ശരീരിണഃ	|
അനാശിേനാഽ പേമയസ 	തസ്മാദ ുധസ 	ഭാരത	||	18	||

യ	ഏനം	േവ ി	ഹംതാരം	യൈ നം	മന േത	ഹതമ്	|
ഉെഭൗ	െതൗ	ന	വിജാനീേതാ	നായം	ഹംതി	ന	ഹന േത	||	19	||

ന	ജായേത	 മിയേത	വാ	കദാചി ായം	ഭൂത ാ	ഭവിതാ	വാ	ന	ഭൂയഃ|
അേജാ	നിത ഃ	ശാശ േതാഽയം	പുരാേണാ	ന	ഹന േത	ഹന മാേന	ശരീേര	||	20	||

േവദാവിനാശിനം	നിത ം	യ	ഏനമജമവ യമ്	|
അഥം	സ	പുരുഷഃ	പാര്ഥ	കം	ഘാതയതി	ഹംതി	കമ്	||	21||	
വാസാംസി	ജീര്ണാനി	യഥാ	വിഹായ	നവാനി	ഗൃഹ്ണാതി	നേരാഽപരാണി|
തഥാ	ശരീരാണി	വിഹായ	ജീര്ണാന ന ാനി	സംയാതി	നവാനി	േദഹീ	||	22	||

ൈനനം	ഛിംദംതി	ശസ്താണി	ൈനനം	ദഹതി	പാവകഃ	|
ന	ൈചനം	േ ദയംത ാേപാ	ന	േശാഷയതി	മാരുതഃ	||	23	||

അേ േദ ാഽയമദാേഹ ാഽയമേ േദ ാഽേശാഷ 	ഏവ	ച	|

2
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


നിത ഃ	സര ഗതഃ	 ാണുരചേലാഽയം	സനാതനഃ	||	24	||

അവ േ ാഽയമചിംേത ാഽയമവികാേര ാഽയമുച േത	|
തസ്മാേദവം	വിദിൈത നം	നാനുേശാചിതുമര്ഹസി	||	25	||

അഥ	ൈചനം	നിത ജാതം	നിത ം	വാ	മന േസ	മൃതമ്	|
തഥാപി	ത ം	മഹാബാേഹാ	ൈനവം	േശാചിതുമര്ഹസി	||	26	||

ജാതസ 	ഹി	ധുേവാ	മൃത ുര് ധുവം	ജ 	മൃതസ 	ച	|
തസ്മാദപരിഹാേര ഽര്േഥ	ന	ത ം	േശാചിതുമര്ഹസി	||	27	||

അവ ാദീനി	ഭൂതാനി	വ മധ ാനി	ഭാരത	|
അവ നിധനാേന വ	തത	കാ	പരിേദവനാ	||	28	||

ആ രവത്പശ തി	ക ിേദനമാ ര വദ ദതി	തൈഥവ	ചാന ഃ|
ആ രവൈ നമന ഃ	ശൃേണാതി	ശുത ാേപ നം	േവദ	ന	ൈചവ	ക ിത്	||	29	||

േദഹീ	നിത മവേധ ാഽയം	േദേഹ	സരസ 	ഭാരത	|
തസ്മാ ര ാണി	ഭൂതാനി	ന	ത ം	േശാചിതുമര്ഹസി	||	30	||

സധര്മമപി	ചാേവ 	ന	വികംപിതുമര്ഹസി	|
ധര്മ ാ ി	യു ാേ േയാഽന ത് തിയസ 	ന	വിദ േത	||	31	||

യദൃ യാ	േചാപപ ം	സ ര്ഗദ ാരമപാവൃതമ്	|
സുഖിനഃ	 തിയാഃ	പാര്ഥ	ലഭംേത	യു മീദൃശമ്	||	32	||

അഥ	േച മിമം	ധര്മ ം	സംഗാമം	ന	കരിഷ സി	|
തതഃ	സധര്മം	കീര്തിം	ച	ഹിത ാ	പാപമവാപ്സസി	||	33	||

അകീര്തിം	ചാപി	ഭൂതാനി	കഥയിഷ ംതി	േതഽവ യാമ്	|
സംഭാവിതസ 	ചാകീര്തിര്മരണാദതിരിച േത	||	34	||

ഭയാ ദണാദുപരതം	മംസ ംേത	ത ാം	മഹാരഥാഃ	|
േയഷാം	ച	ത ം	ബഹുമേതാ	ഭൂത ാ	യാസസി	ലാഘവമ്	||	35	||

അവാച വാദാം 	ബഹൂന ദിഷ ംതി	തവാഹിതാഃ	|
നിംദംതസ്തവ	സാമര്ഥ ം	തേതാ	ദുഃഖതരം	നു	കിമ്	||	36	||

ഹേതാ	വാ	പാപ്സസി	സ ര്ഗം	ജിത ാ	വാ	േഭാ േസ	മഹീമ്	|
തസ്മാദു ിഷ്ഠ	െകൗംേതയ	യു ായ	കൃതനി യഃ	||	37	||

സുഖദുഃേഖ	സേമ	കൃത ാ	ലാഭാലാെഭൗ	ജയാജെയൗ	|
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തേതാ	യു ായ	യുജ സ 	ൈനവം	പാപമവാപ്സസി	||	38	||

ഏഷാ	േതഽഭിഹിതാ	സാംേഖ 	ബു ിേര ാേഗ	ത ിമാം	ശൃണു	|
ബു ാ	യുേ ാ	യയാ	പാര്ഥ	കര്മബംധം	പഹാസസി	||	39	||

േനഹാഭി കമനാേശാഽസ്തി	പത വാേയാ	ന	വിദ േത	|
സ മപ സ 	ധര്മസ 	തായേത	മഹേതാ	ഭയാത്	||	40	||

വ വസായാ ികാ	ബു ിേരേകഹ	കുരുനംദന	|
ബഹുശാഖാ	ഹനംതാ 	ബു േയാഽവ വസായിനാമ്	||	41	||

യാമിമാം	പുഷ്പിതാം	വാചം	പവദംത വിപ ിതഃ	|
േവദവാദരതാഃ	പാര്ഥ	നാന ദസ്തീതി	വാദിനഃ	||	42	||

കാമാ ാനഃ	സ ര്ഗപരാ	ജ കര്മഫലപദാമ്	|
കിയാവിേശഷബഹുലാം	േഭാൈഗശ ര ഗതിം	പതി	||	43	||

േഭാൈഗശ ര പസ ാനാം	തയാപഹൃതേചതസാമ്	|
വ വസായാ ികാ	ബു ിഃ	സമാെധൗ	ന	വിധീയേത	||	44	||

ൈതഗുണ വിഷയാ	േവദാ	നിസ്ൈതഗുേണ ാ	ഭവാര്ജുന	|
നിര്ദ ംേദ ാ	നിതസ േ ാ	നിേര ാഗേ മ	ആ വാന്	||	45	||

യാവാനര്ഥ	ഉദപാേന	സരതഃ	സം ുേതാദേക	|
താവാന്സേര ഷു	േവേദഷു	ബാ ണസ 	വിജാനതഃ	||	46	||

കര്മേണ വാധികാരസ്േത	മാ	ഫേലഷു	കദാചന	|
മാ	കര്മഫലേഹതുര്ഭൂര്മാ	േത	സംേഗാഽസ്ത കര്മണി	||	47	||

േയാഗ ഃ	കുരു	കര്മാണി	സംഗം	ത ാ	ധനംജയ	|
സി സിേ ാഃ	സേമാ	ഭൂത ാ	സമത ം	േയാഗ	ഉച േത	||	48	||

ദൂേരണ	ഹവരം	കര്മ	ബു ിേയാഗാ നംജയ	|
ബുെ ൗ	ശരണമന ി 	കൃപണാഃ	ഫലേഹതവഃ	||	49	||

ബു ിയുേ ാ	ജഹാതീഹ	ഉേഭ	സുകൃതദുഷ്കൃേത	|
തസ്മാേദ ാഗായ	യുജ സ 	േയാഗഃ	കര്മസു	െകൗശലമ്	||	50	||

കര്മജം	ബു ിയു ാ	ഹി	ഫലം	ത ാ	മനീഷിണഃ	|
ജ ബംധവിനിര്മു ാഃ	പദം	ഗ ംത നാമയമ്	||	51	||

യദാ	േത	േമാഹകലിലം	ബു ിര തിതരിഷ തി	|
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തദാ	ഗംതാസി	നിേര ദം	േ ശാതവ സ 	ശുതസ 	ച	||	52	||

ശുതിവി പതിപ ാ	േത	യദാ	 ാസ തി	നി ലാ	|
സമാധാവചലാ	ബു ിസ്തദാ	േയാഗമവാപ്സസി	||	53	||

അര്ജുന	ഉവാച	|
ിത പ സ 	കാ	ഭാഷാ	സമാധി സ 	േകശവ	|
ിതധീഃ	കിം	പഭാേഷത	കിമാസീത	വേജത	കിമ്	||	54	||

ശീഭഗവാനുവാച	|
പജഹാതി	യദാ	കാമാന്സര ാന്പാര്ഥ	മേനാഗതാന്	|
ആ േന വാ നാ	തുഷ്ടഃ	 ിത പ സ്തേദാച േത	||	55	||

ദുഃേഖഷ നുദ ി മനാഃ	സുേഖഷു	വിഗതസ്പൃഹഃ	|
വീതരാഗഭയേകാധഃ	 ിതധീര്മുനിരുച േത	||	56	||

യഃ	സര താനഭിസ്േനഹസ്ത ത് പാപ 	ശുഭാശുഭമ്	|
നാഭിനംദതി	ന	േദ ഷ്ടി	തസ 	പ ാ	പതിഷ്ഠിതാ	||	57	||

യദാ	സംഹരേത	ചായം	കൂര്േമാഽംഗാനീവ	സര ശഃ	|
ഇം ദിയാണീം ദിയാര്േഥഭ സ്തസ 	പ ാ	പതിഷ്ഠിതാ	||	58	||

വിഷയാ	വിനിവര്തംേത	നിരാഹാരസ 	േദഹിനഃ	|
രസവര്ജം	രേസാഽപ സ 	പരം	ദൃഷ്ട ാ	നിവര്തേത	||	59	||

യതേതാ	ഹപി	െകൗംേതയ	പുരുഷസ 	വിപ ിതഃ	|
ഇം ദിയാണി	പമാഥീനി	ഹരംതി	പസഭം	മനഃ	||	60	||

താനി	സര ാണി	സംയമ 	യു 	ആസീത	മത്പരഃ	|
വേശ	ഹി	യേസ ം ദിയാണി	തസ 	പ ാ	പതിഷ്ഠിതാ	||	61	||

ധ ായേതാ	വിഷയാന്പുംസഃ	സംഗസ്േതഷൂപജായേത	|
സംഗാ ംജായേത	കാമഃ	കാമാത്േ കാേധാഽഭിജായേത	||	62	||

േ കാധാദ്ഭവതി	സംേമാഹഃ	സംേമാഹാ ്മൃതിവി ഭമഃ	|
സ്മൃതി ഭംശാദ്ബു ിനാേശാ	ബു ിനാശാത് പണശതി	||	63	||

രാഗേദ ഷവിമുൈ സ്തു	വിഷയാനിം ദിൈയ രന്	|
ആ വൈശ ര ിേധയാ ാ	പസാദമധിഗ തി	||	64	||
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പസാേദ	സര ദുഃഖാനാം	ഹാനിരേസ ാപജായേത	|
പസ േചതേസാ	ഹ ാശു	ബു ിഃ	പര വതിഷ്ഠേത	||	65	||

നാസ്തി	ബു ിരയു സ 	ന	ചായു സ 	ഭാവനാ	|
ന	ചാഭാവയതഃ	ശാംതിരശാംതസ 	കുതഃ	സുഖമ്	||	66	||

ഇം ദിയാണാം	ഹി	ചരതാം	യ േനാഽനുവിധീയേത	|
തദസ 	ഹരതി	പ ാം	വായുര്നാവമിവാംഭസി	||	67	||

തസ്മാദ സ 	മഹാബാേഹാ	നിഗൃഹീതാനി	സര ശഃ	|
ഇം ദിയാണീം ദിയാര്േഥഭ സ്തസ 	പ ാ	പതിഷ്ഠിതാ	||	68	||

യാ	നിശാ	സര ഭൂതാനാം	തസ ാം	ജാഗര്തി	സംയമീ	|
യസ ാം	ജാഗതി	ഭൂതാനി	സാ	നിശാ	പശ േതാ	മുേനഃ	||	69	||

ആപൂര മാണമചലപതിഷ്ഠം	സമു ദമാപഃ	പവിശംതി	യദ ത്|
തദ ത്കാമാ	യം	പവിശംതി	സേര 	സ	ശാംതിമാപ്േനാതി	ന	കാമകാമീ	||	70	||

വിഹായ	കാമാന ഃ	സര ാന്പുമാം രതി	നിഃസ്പൃഹഃ	|
നിര്മേമാ	നിരഹംകാരഃ	സ	ശാംതിമധിഗ തി	||	71	||

ഏഷാ	ബാ ീ	 ിതിഃ	പാര്ഥ	ൈനനാം	പാപ 	വിമുഹ തി	|
ിത ാസ ാമംതകാേലഽപി	ബ നിര ാണമൃ തി	||	72	||

ഓം	ത ദിതി	ശീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷ ു	ബ വിദ ായാം	േയാഗശാസ്േ ത

ശീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാേദ	

സാംഖ േയാേഗാ	നാമ	ദ ിതീേയാഽധ ായഃ	||2	||\f1
\f2
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