
ശീമദ്	ഭഗവദ്	ഗീത	ചതുര്േഥാഽധ ായഃ

അഥ	ചതുര്േഥാഽധ ായഃ	|

ശീഭഗവാനുവാച	|
ഇമം	വിവസ േത	േയാഗം	േ പാ വാനഹമവ യമ്	|
വിവസ ാ നേവ	പാഹ	മനുരി ാകേവഽബവീത്	||	1	||

ഏവം	പരംപരാ പാപ്തമിമം	രാജര്ഷേയാ	വിദുഃ	|
സ	കാേലേനഹ	മഹതാ	േയാേഗാ	നഷ്ടഃ	പരംതപ	||	2	||

സ	ഏവായം	മയാ	േതഽദ 	േയാഗഃ	േ പാ ഃ	പുരാതനഃ	|
ഭേ ാഽസി	േമ	സഖാ	േചതി	രഹസ ം	േഹ തദു മമ്	||	3	||

അര്ജുന	ഉവാച	|
അപരം	ഭവേതാ	ജ 	പരം	ജ 	വിവസതഃ	|
കഥേമതദ ിജാനീയാം	ത മാെദൗ	േ പാ വാനിതി	||	4	||

ശീഭഗവാനുവാച	|
ബഹൂനി	േമ	വ തീതാനി	ജ ാനി	തവ	ചാര്ജുന	|
താനഹം	േവദ	സര ാണി	ന	ത ം	േവ 	പരംതപ	||	5	||

അേജാഽപി	സ വ യാ ാ	ഭൂതാനാമീശ േരാഽപി	സന്	|
പകൃതിം	സ ാമധിഷ്ഠായ	സംഭവാമ ാ മായയാ	||	6	||

യദാ	യദാ	ഹി	ധര്മസ 	 ാനിര്ഭവതി	ഭാരത	|
അഭ ു ാനമധര്മസ 	തദാ ാനം	സൃജാമ ഹമ്	||	7	||

പരി താണായ	സാധൂനാം	വിനാശായ	ച	ദുഷ്കൃതാമ്	|
ധര്മസം ാപനാര്ഥായ	സംഭവാമി	യുേഗ	യുേഗ	||	8	||

ജ 	കര്മ	ച	േമ	ദിവ േമവം	േയാ	േവ ി	ത തഃ	|
ത ാ	േദഹം	പുനര്ജ 	ൈനതി	മാേമതി	േസാഽര്ജുന	||	9	||

വീതരാഗഭയേകാധാ	മ യാ	മാമുപാശിതാഃ	|
ബഹേവാ	 ാനതപസാ	പൂതാ	മദ്ഭാവമാഗതാഃ	||	10	||

േയ	യഥാ	മാം	പപദ ംേത	താംസ്തൈഥവ	ഭജാമ ഹമ്	|
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മമ	വര് ാനുവര്തംേത	മനുഷ ാഃ	പാര്ഥ	സര ശഃ	||	11	||

കാം ംതഃ	കര്മണാം	സി ിം	യജംത	ഇഹ	േദവതാഃ	|
ി പം	ഹി	മാനുേഷ	േലാേക	സി ിര്ഭവതി	കര്മജാ	||	12	||

ചാതുര ര്ണ ം	മയാ	സൃഷ്ടം	ഗുണകര്മവിഭാഗശഃ	|
തസ 	കര്താരമപി	മാം	വി കര്താരമവ യമ്	||	13	||

ന	മാം	കര്മാണി	ലിംപംതി	ന	േമ	കര്മഫേല	സ്പൃഹാ	|
ഇതി	മാം	േയാഽഭിജാനാതി	കര്മഭിര്ന	സ	ബധ േത	||	14	||

ഏവം	 ാത ാ	കൃതം	കര്മ	പൂൈര രപി	മുമു ുഭിഃ	|
കുരു	കര്ൈമവ	തസ്മാ ം	പൂൈര ഃ	പൂര തരം	കൃതമ്	||	15	||

കിം	കര്മ	കിമകര്േമതി	കവേയാഽപ ത	േമാഹിതാഃ	|
തേ 	കര്മ	പവ ാമി	യ ്ഞാത ാ	േമാ േസഽശുഭാത്	||	16	||

കര്മേണാ	ഹപി	േബാ വ ം	േബാ വ ം	ച	വികര്മണഃ	|
അകര്മണ 	േബാ വ ം	ഗഹനാ	കര്മേണാ	ഗതിഃ	||	17	||

കര്മണ കര്മ	യഃ	പേശ ദകര്മണി	ച	കര്മ	യഃ	|
സ	ബു ിമാ നുേഷ ഷു	സ	യു ഃ	കൃ ്നകര്മകൃത്	||	18	||

യസ 	സേര 	സമാരംഭാഃ	കാമസംക വര്ജിതാഃ	|
ാനാ ിദഗ്ധകര്മാണം	തമാഹുഃ	പംഡിതം	ബുധാഃ	||	19	||

ത ാ	കര്മഫലാസംഗം	നിത തൃപ്േതാ	നിരാശയഃ	|
കര്മണ ഭി പവൃേ ാഽപി	ൈനവ	കിംചിത്കേരാതി	സഃ	||	20	||

നിരാശീര തചി ാ ാ	ത സര പരി ഗഹഃ	|
ശാരീരം	േകവലം	കര്മ	കുര ാപ്േനാതി	കില്ബിഷമ്	||	21	||

യദൃ ാലാഭസംതുഷ്േടാ	ദ ംദ ാതീേതാ	വിമ രഃ	|
സമഃ	സി ാവസിെ ൗ	ച	കൃത ാപി	ന	നിബധ േത	||	22	||

ഗതസംഗസ 	മു സ 	 ാനാവ ിതേചതസഃ	|
യ ായാചരതഃ	കര്മ	സമഗം	പവിലീയേത	||	23	||

ബ ാര്പണം	ബ 	ഹവിര്ബ ാെ ൗ	ബ ണാ	ഹുതമ്	|
ബൈ വ	േതന	ഗംതവ ം	ബ കര്മസമാധിനാ	||	24	||

ൈദവേമവാപേര	യ ം	േയാഗിനഃ	പര ുപാസേത	|
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ബ ാ ാവപേര	യ ം	യേ ൈനേവാപജുഹ തി	||	25	||

േ ശാതാദീനീം ദിയാണ േന 	സംയമാ ിഷു	ജുഹ തി	|
ശബ്ദാദീന ിഷയാനന 	ഇം ദിയാ ിഷു	ജുഹ തി	||	26	||

സര ാണീം ദിയകര്മാണി	പാണകര്മാണി	ചാപേര	|
ആ സംയമേയാഗാെ ൗ	ജുഹ തി	 ാനദീപിേത	||	27	||

ദവ യ ാസ്തേപായ ാ	േയാഗയ ാസ്തഥാപേര	|
സ ാധ ായ ാനയ ാ 	യതയഃ	സംശിതവതാഃ	||	28	||

അപാേന	ജുഹ തി	പാണം	പാേണഽപാനം	തഥാപേര	|
പാണാപാനഗതീ	രു ാ	പാണായാമപരായണാഃ	||	29	||

അപേര	നിയതാഹാരാഃ	പാണാന് പാേണഷു	ജുഹ തി	|
സേര ഽേപ േത	യ വിേദാ	യ പിതകല്മഷാഃ	||	30	||

യ ശിഷ്ടാമൃതഭുേജാ	യാംതി	ബ 	സനാതനമ്	|
നായം	േലാേകാഽസ്ത യ സ 	കുേതാഽന ഃ	കുരുസ മ	||	31	||

ഏവം	ബഹുവിധാ	യ ാ	വിതതാ	ബ േണാ	മുേഖ	|
കര്മജാന ി ി	താന്സര ാേനവം	 ാത ാ	വിേമാ േസ	||	32	||

േ ശയാം ദവ മയാദ ാ ്ഞാനയ ഃ	പരംതപ	|
സര ം	കര്മാഖിലം	പാര്ഥ	 ാേന	പരിസമാപ േത	||	33	||

തദ ി ി	പണിപാേതന	പരി പശ്േനന	േസവയാ	|
ഉപേദ ംതി	േത	 ാനം	 ാനിനസ്ത ദര്ശിനഃ	||	34	||

യ ്ഞാത ാ	ന	പുനര്േമാഹേമവം	യാസസി	പാംഡവ	|
േയന	ഭൂതാന േശേഷണ	 ദ സ ാ ന േഥാ	മയി	||	35	||

അപി	േചദസി	പാേപഭ ഃ	സേര ഭ ഃ	പാപകൃ മഃ	|
സര ം	 ാന േവൈനവ	വൃജിനം	സംതരിഷ സി	||	36	||

യൈഥധാംസി	സമിേ ാഽ ിര്ഭസ്മസാത്കുരുേതഽര്ജുന	|
ാനാ ിഃ	സര കര്മാണി	ഭസ്മസാത്കുരുേത	തഥാ	||	37	||

ന	ഹി	 ാേനന	സദൃശം	പവിതമിഹ	വിദ േത	|
ത യം	േയാഗസംസി ഃ	കാേലനാ നി	വിംദതി	||	38	||

ശ ാവാം ഭേത	 ാനം	തത്പരഃ	സംയേതം ദിയഃ	|
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ാനം	ലബ്ധ ാ	പരാം	ശാംതിമചിേരണാധിഗ തി	||	39	||

അ ാശ ധാന 	സംശയാ ാ	വിനശ തി	|
നായം	േലാേകാഽസ്തി	ന	പേരാ	ന	സുഖം	സംശയാ നഃ	||	40	||

േയാഗസംനസ്തകര്മാണം	 ാനസംഛി സംശയമ്	|
ആ വംതം	ന	കര്മാണി	നിബധ്നംതി	ധനംജയ	||	41	||

തസ്മാദ ാനസംഭൂതം	ഹൃ ്ഥം	 ാനാസിനാ നഃ	|
ഛിൈ നം	സംശയം	േയാഗമാതിഷ്േഠാ ിഷ്ഠ	ഭാരത	||	42	||

ഓം	ത ദിതി	ശീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസൂപനിഷ ു	ബ വിദ ായാം	േയാഗശാസ്േ ത
ശീകൃഷ്ണാര്ജുനസംവാേദ	

ാനകര്മസംന ാസേയാേഗാ	നാമ	ചതുര്േഥാഽധ ായഃ	||4	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/srimad-bhagawad-gita-chapter-4-malayalam.html

4
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org/veda/srimad-bhagawad-gita-chapter-4-malayalam.html
https://www.vignanam.org

