
ശീമദ്	ഭഗവദ്	ഗീത	തൃതീേയാഽധ ായഃ

അഥ	തൃതീേയാഽധ ായഃ	|

അര്ജുന	ഉവാച	|
ജ ായസീ	േചത്കര്മണസ്േത	മതാ	ബു ിര്ജനാര്ദന	|
തത്കിം	കര്മണി	േഘാേര	മാം	നിേയാജയസി	േകശവ	||	1	||

വ ാമിേ ശേണവ	വാേക ന	ബു ിം	േമാഹയസീവ	േമ	|
തേദകം	വദ	നി ിത 	േയന	േ ശേയാഽഹമാപ്നുയാമ്	||	2	||

ശീഭഗവാനുവാച	|
േലാേകഽസ്മിംദ ിവിധാ	നിഷ്ഠാ	പുരാ	േ പാ ാ	മയാനഘ	|

ാനേയാേഗന	സാംഖ ാനാം	കര്മേയാേഗന	േയാഗിനാമ്	||	3	||

ന	കര്മണാമനാരംഭാൈ ഷ്കര്മ ം	പുരുേഷാഽശ്നുേത	|
ന	ച	സംന സനാേദവ	സി ിം	സമധിഗ തി	||	4	||

ന	ഹി	ക ിത് ണമപി	ജാതു	തിഷ്ഠത കര്മകൃത്	|
കാര േത	ഹ വശഃ	കര്മ	സര ഃ	പകൃതിൈജര്ഗുൈണഃ	||	5	||

കര്േമം ദിയാണി	സംയമ 	യ	ആസ്േത	മനസാ	സ്മരന്	|
ഇം ദിയാര്ഥാന ിമൂഢാ ാ	മിഥ ാചാരഃ	സ	ഉച േത	||	6	||

യസ്ത ിം ദിയാണി	മനസാ	നിയമ ാരഭേതഽര്ജുന	|
കര്േമം ദിൈയഃ	കര്മേയാഗമസ ഃ	സ	വിശിഷ േത	||	7	||

നിയതം	കുരു	കര്മ	ത ം	കര്മ	ജ ാേയാ	ഹ കര്മണഃ	|
ശരീരയാ താപി	ച	േത	ന	പസിേ ദകര്മണഃ	||	8	||

യ ാര്ഥാത്കര്മേണാഽന ത	േലാേകാഽയം	കര്മബംധനഃ	|
തദര്ഥം	കര്മ	െകൗംേതയ	മു സംഗഃ	സമാചര	||	9	||

സഹയ ാഃ	പജാഃ	സൃഷ്ട ാ	പുേരാവാച	പജാപതിഃ	|
അേനന	പസവിഷ ധ േമഷ	േവാഽസ്ത ിഷ്ടകാമധുക്	||	10	||

േദവാന്ഭാവയതാേനന	േത	േദവാ	ഭാവയംതു	വഃ	|
പരസ്പരം	ഭാവയംതഃ	േ ശയഃ	പരമവാപ്സ ഥ	||	11	||
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ഇഷ്ടാന്േഭാഗാന്ഹി	േവാ	േദവാ	ദാസ ംേത	യ ഭാവിതാഃ	|
ൈതര്ദ ാന പദാൈയേഭ ാ	േയാ	ഭുംേ 	സ്േതന	ഏവ	സഃ	||	12	||

യ ശിഷ്ടാശിനഃ	സംേതാ	മുച ംേത	സര കില്ബിൈഷഃ	|
ഭുംജേത	േത	ത ഘം	പാപാ	േയ	പചംത ാ കാരണാത്	||	13	||

അ ാദ്ഭവംതി	ഭൂതാനി	പര്ജന ാദ സംഭവഃ	|
യ ാദ്ഭവതി	പര്ജേന ാ	യ ഃ	കര്മസമുദ്ഭവഃ	||	14	||

കര്മ	ബേ ാദ്ഭവം	വി ി	ബ ാ രസമുദ്ഭവമ്	|
തസ്മാ ര ഗതം	ബ 	നിത ം	യേ 	പതിഷ്ഠിതമ്	||	15	||

ഏവം	പവര്തിതം	ച കം	നാനുവര്തയതീഹ	യഃ	|
അഘായുരിം ദിയാരാേമാ	േമാഘം	പാര്ഥ	സ	ജീവതി	||	16	||

യസ്ത ാ രതിേരവ	സ ാദാ തൃപ്ത 	മാനവഃ	|
ആ േന വ	ച	സംതുഷ്ടസ്തസ 	കാര ം	ന	വിദ േത	||	17	||

ൈനവ	തസ 	കൃേതനാര്േഥാ	നാകൃേതേനഹ	ക ന	|
ന	ചാസ 	സര ഭൂേതഷു	ക ിദര്ഥവ പാ ശയഃ	||	18	||

തസ്മാദസ ഃ	സതതം	കാര ം	കര്മ	സമാചര	|
അസേ ാ	ഹ ാചരന്കര്മ	പരമാപ്േനാതി	പൂരുഷഃ	||	19	||

കര്മൈണവ	ഹി	സംസി ിമാ ിതാ	ജനകാദയഃ	|
േലാകസം ഗഹേമവാപി	സംപശ ന്കര്തുമര്ഹസി	||	20	||

യദ ദാചരതി	േ ശഷ്ഠസ്ത േദേവതേരാ	ജനഃ	|
സ	യത് പമാണം	കുരുേത	േലാകസ്തദനുവര്തേത	||	21	||

ന	േമ	പാര്ഥാസ്തി	കര്തവ ം	തിഷു	േലാേകഷു	കിംചന	|
നാനവാപ്തമവാപ്തവ ം	വര്ത	ഏവ	ച	കര്മണി	||	22	||

യദി	ഹ ഹം	ന	വര്േതയം	ജാതു	കര്മണ തം ദിതഃ	|
മമ	വര് ാനുവര്തംേത	മനുഷ ാഃ	പാര്ഥ	സര ശഃ	||	23	||

ഉ ീേദയുരിേമ	േലാകാ	ന	കുര ാം	കര്മ	േചദഹമ്	|
സംകരസ 	ച	കര്താ	സ ാമുപഹന ാമിമാഃ	പജാഃ	||	24	||

സ ാഃ	കര്മണ വിദ ാംേസാ	യഥാ	കുര ംതി	ഭാരത	|
കുര ാദ ിദ ാംസ്തഥാസ ികീര്ഷുര്േലാകസം ഗഹമ്	||	25	||
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ന	ബു ിേഭദം	ജനേയദ ാനാം	കര്മസംഗിനാമ്	|
േജാഷേയ ര കര്മാണി	വിദ ാന ു ഃ	സമാചരന്	||	26	||

പകൃേതഃ	കിയമാണാനി	ഗുൈണഃ	കര്മാണി	സര ശഃ	|
അഹംകാരവിമൂഢാ ാ	കര്താഹമിതി	മന േത	||	27	||

ത വി ു	മഹാബാേഹാ	ഗുണകര്മവിഭാഗേയാഃ	|
ഗുണാ	ഗുേണഷു	വര്തംത	ഇതി	മത ാ	ന	സ േത	||	28	||

പകൃേതര്ഗുണസംമൂഢാഃ	സ ംേത	ഗുണകര്മസു	|
താനകൃ ്നവിേദാ	മംദാന്കൃ ്നവി 	വിചാലേയത്	||	29	||

മയി	സര ാണി	കര്മാണി	സംന സ ാധ ാ േചതസാ	|
നിരാശീര്നിര്മേമാ	ഭൂത ാ	യുധ സ 	വിഗതജ രഃ	||	30	||

േയ	േമ	മതമിദം	നിത മനുതിഷ്ഠംതി	മാനവാഃ	|
ശ ാവംേതാഽനസൂയംേതാ	മുച ംേത	േതഽപി	കര്മഭിഃ	||	31	||

േയ	േത തദഭ സൂയംേതാ	നാനുതിഷ്ഠംതി	േമ	മതമ്	|
സര ാനവിമൂഢാംസ്താന ി ി	നഷ്ടാനേചതസഃ	||	32	||

സദൃശം	േചഷ്ടേത	സ സ ാഃ	പകൃേതര് ാനവാനപി	|
പകൃതിം	യാംതി	ഭൂതാനി	നി ഗഹഃ	കിം	കരിഷ തി	||	33	||

ഇം ദിയേസ ം ദിയസ ാര്േഥ	രാഗേദ െഷൗ	വ വ ിെതൗ	|
തേയാര്ന	വശമാഗേ െ ൗ	ഹ സ 	പരിപംഥിെനൗ	||	34	||

േ ശയാന്സ ധര്േമാ	വിഗുണഃ	പരധര്മാ നുഷ്ഠിതാത്	|
സ ധര്േമ	നിധനം	േ ശയഃ	പരധര്േമാ	ഭയാവഹഃ	||	35	||

അര്ജുന	ഉവാച	|
അഥ	േകന	പയുേ ാഽയം	പാപം	ചരതി	പൂരുഷഃ	|
അനി പി	വാര്ഷ്േണയ	ബലാദിവ	നിേയാജിതഃ	||	36	||

ശീഭഗവാനുവാച	|
കാമ	ഏഷ	േ കാധ	ഏഷ	രേജാഗുണസമുദ്ഭവഃ	|
മഹാശേനാ	മഹാപാപ്മാ	വിേ നമിഹ	ൈവരിണമ്	||	37	||

ധൂേമനാ വിയേത	വ ിര ഥാദര്േശാ	മേലന	ച	|
യേഥാല്േബനാവൃേതാ	ഗര്ഭസ്തഥാ	േതേനദമാവൃതമ്	||	38	||
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ആവൃതം	 ാനേമേതന	 ാനിേനാ	നിത ൈവരിണാ	|
കാമരൂേപണ	െകൗംേതയ	ദുഷ്പൂേരണാനേലന	ച	||	39	||

ഇം ദിയാണി	മേനാ	ബു ിരസ ാധിഷ്ഠാനമുച േത	|
ഏൈതര ിേമാഹയേത ഷ	 ാനമാവൃത 	േദഹിനമ്	||	40	||

തസ്മാ മിം ദിയാണ ാെദൗ	നിയമ 	ഭരതര്ഷഭ	|
പാപ്മാനം	പജഹി	േഹ നം	 ാനവി ാനനാശനമ്	||	41	||

ഇം ദിയാണി	പരാണ ാഹുരിം ദിേയഭ ഃ	പരം	മനഃ	|
മനസസ്തു	പരാ	ബു ിേര ാ	ബുേ ഃ	പരതസ്തു	സഃ	||	42	||

ഏവം	ബുേ ഃ	പരം	ബു ാ	സംസ്തഭ ാ ാനമാ നാ	|
ജഹി	ശ തും	മഹാബാേഹാ	കാമരൂപം	ദുരാസദമ്	||	43	||

ഓം	ത ദിതി	ശീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷ ു	ബ വിദ ായാം	േയാഗശാസ്േ ത

ശീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാേദ	

കര്മേയാേഗാ	നാമ	തൃതീേയാഽധ ായഃ	||3	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/srimad-bhagawad-gita-chapter-3-malayalam.html
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