
-ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ-
ಪಂಚದ್ಶೋೋ ೀ ಧಾಯಯಃ ಽ - ಪುರುಷೋೋ ೀತ್ತಮಯೋೀಗಃ

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ -
ಊರ್ಧ್ವಮೂಲರ್ಧ್ವಮೂಲಮಧ್ಃಶಾಖಮಶ್ವತ್ಥಂ ಪ್ರಾರಹುರವಯಯಮ್ |
ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪಣಾರ್ಧ್ವನಿ ಯಸ್ತಂ ವೋೀದ್ ಸ್ ವೋೀದ್ವಿತ್ || ೧ || 

ಅಧ್ಶೋೋಚೀಧ್ವಮೂಲರ್ಧ್ವಂ ಪರಸ್ೃತಾಸ್ತಸ್ಯ ಶಾಖಾ
ಗುಣಪರವೃದಾಧಾ ವಿಷಯಪರವಾಲಾಃ | 
ಅಧ್ಶ್ಚ ಮೂಲಾನಯನುಸ್ಂತ್ತಾನಿ 
ಕರ್ಮಾರ್ಧ್ವನುಬಂಧೀನಿ ಮನುಷಯಲೋೋೀಕೋೀ || ೨ || 

ನ ರೋಪಮಸ್ಯೋಯೀಹ ತ್ಥೋೋೀಪಲಭಯತೋೀ 
ನಾಂತೋೋೀ ನ ಚಾದ್ನರ್ಧ್ವ ಚ ಸ್ಂಪರತಿಷಾಠಾ | 
ಅಶ್ವತ್ಥಮೀನಂ ಸ್ುವಿರೋಢಮೂಲಂ 
ಅಸ್ಂಗಶ್ಸ್ಯೋತ್ರೀಣ ದ್ೃಢೋೀನ ಛಿತಾವ || ೩ || 

ತ್ತ್ಃ ಪದ್ಂ ತ್ತ್ ಪರಿಮಾಗಿರ್ಧ್ವತ್ವಯಂ 
ಯಸಿಮಿನ್ ಗತಾ ನ ನಿವತ್ರ್ಧ್ವಂತಿ ಭೋಯಃ | 
ತ್ಮೀವ ಚಾದ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪರಪದೋಯೀ 
ಯತ್ಃ ಪರವೃತಿತಃ ಪರಸ್ೃತಾ ಪುರಾಣೀ || ೪ || 

ನಿಮಾರ್ಧ್ವನಮೋೀಹಾ ಜಿತ್ಸ್ಂಗದೋೋೀಷಾ 
ಅಧಾಯತ್ಮಿನಿತಾಯ ವಿನಿವೃತ್ತಕಾಮಾಃ 
ದ್ವಂದೋವೈರ್ವಿರ್ಧ್ವಮುಕಾತಃ ಸ್ುಖದ್ುಃಖಸ್ಂಜ್ಞೋೈರ್ -
ಗರ್ಧ್ವಚಛಂತ್ಯಮೂಢಾಃ ಪದ್ಮವಯಯಂ ತ್ತ್ || ೫ || 
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ನ ತ್ದಾಭಸ್ಯತೋೀ ಸ್ೋಯೋೀರ್ಧ್ವ ನ ಶ್ಶಾಂಕೋೋೀ ನ ಪ್ರಾವಕರ್ಃ | 
ಯದ್ಗತಾವ ನ ನಿವತ್ರ್ಧ್ವಂತೋೀ ತ್ದಾಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ || ೬ || 

ಮಮೈರ್ವಾಂಶೋೋೀ ಜಿೀವಲೋೋೀಕೋೀ ಜಿೀವಭೋತ್ಃ ಸ್ನಾತ್ನಃ | 
ಮನಃಷಷಾಠಾನಿೀಂದ್ರಯಾಣ ಪರಕರ್ೃತಿಸ್ಯಾಥನಿ ಕರ್ಷರ್ಧ್ವತಿ || ೭ || 

ಶ್ರಿೀರಂ ಯದ್ವಾಪ್ನೀತಿ ಯಚಾಚಪುಯತಾಕ್ರಾಮತಿೀಶ್ವರಃ | 
ಗೃಹೀತೋವೈರ್ತಾನಿ ಸ್ಂಯಾತಿ ವಾಯುಗರ್ಧ್ವಂಧಾನಿವಾಶ್ಯಾತ್ || ೮ || 

ಶೋೋರೀತ್ರಂ ಚಕ್ಷುಃ ಸ್ಪರ್ಶ್ರ್ಧ್ವನಂ ಚ ರಸ್ನಂ ಘ್ರಣಮೀವ ಚ | 
ಅಧಷಾಠಾಯ ಮನಶಾಚಯಂ ವಿಷಯಾನುಪಸ್ಯೋೀವತೋೀ || ೯ || 

ಉತಾಕ್ರಾಮಂತ್ಂ ಸಿಥತ್ಂ ವಾ ಪ ಭುಂಜಾನಂ ವಾ ಗುಣಾನಿವತ್ಮ್ ಽ | 
ವಿಮೂಢಾ ನಾನುಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷಃ || ೧೦ || 

ಯತ್ಂತೋೋೀ ಯೋೀಗಿನಶೋಚೈನಂ ಪಶ್ಯಂತಾಯತ್ಮಿನಯವಸಿಥತ್ಮ್ | 
ಯತ್ಂತೋೋೀ ಪಯಕರ್ೃತಾತಾಮಿನೋೋೀ ನೋೈರ್ನಂ ಪಶ್ಯಂತ್ಯಚೋೀತ್ಸ್ಃ ಽ || ೧೧ || 

ಯದಾದ್ತ್ಯಗತ್ಂ ತೋೀಜೋೋೀ ಜಗದಾಭಸ್ಯತೋೀ ಖಲಮ್ ಽ | 
ಯಚಚಂದ್ರಮಸಿ ಯಚಾಚಗ್ನೌನ ತ್ತ್ ತೋೀಜೋೋೀ ವಿದ್ಧಾ ಮಾಮಕರ್ಮ್ || ೧೨ || 

ಗ್ನಾಮಾವಿಶ್ಯ ಚ ಭೋತಾನಿ ಧಾರಯಾಮಯಹಮೋೀಜಸ್ಯಾ | 
ಪುಷಾಣಾಮಿ ಚೌಷಧೀಃ ಸ್ವಾರ್ಧ್ವಃ ಸ್ಯೋೋೀಮೋೀ ಭೋತಾವ ರಸ್ಯಾತ್ಮಿಕರ್ಃ || ೧೩ || 

ಅಹಂ ವೋೈರ್ಶಾವನರೋೋೀ ಭೋತಾವ ಪ್ರಾರಣನಾಂ ದೋೀಹಮಾಶ್ರತ್ಃ | 
ಪ್ರಾರಣಾಪ್ರಾನಸ್ಮಾಯುಕರ್ತಃ ಪಚಾಮಯನನಂ ಚತ್ುವಿರ್ಧ್ವಧ್ಮ್ || ೧೪ || 
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ಸ್ವರ್ಧ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದ್ ಸ್ನಿನವಿಷೋೋಟೀ 
ಮತ್ತಃ ಸ್ಮೃತಿಜ್ಞಾರ್ಧ್ವನಮಪ್ೀಹನಂ ಚ | 
ವೋೀದೋೈರ್ಶ್ಚ ಸ್ವೋೈರ್ರ್ಧ್ವರಹಮೀವ ವೋೀದೋೋಯೀ 
ವೋೀದಾಂತ್ಕರ್ೃದೋವೀದ್ವಿದೋೀವ ಚಾಹಮ್ || ೧೫ || 

ದಾವವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋೋೀಕೋೀ ಕ್ಷರಶಾಚಕ್ಷರ ಎವ ಚ | 
ಕ್ಷರಃ ಸ್ವಾರ್ಧ್ವಣ ಭೋತಾನಿ ಕರ್ೋಟಸ್ಯೋೋಥೀ ಕ್ಷರ ಉಚಯತೋೀ ಽ || ೧೬ || 

ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತವನಯಃ ಪರಮಾತೋಮೇತ್ುಯದಾಹೃತ್ಃ | 
ಯೋೀ ಲೋೋೀಕರ್ತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ ಬಿಭತ್ಯರ್ಧ್ವವಯಯ ಈಶ್ವರಃ || ೧೭ ||  

ಯಸ್ಯಾಮಿತ್ ಕ್ಷರಮತಿೀತೋೋೀ ಹಮಕ್ಷರಾದ್ಪ ಚೋೋೀತ್ತಮಃ ಽ | 
ಅತೋೋೀ ಸಿಮಿ ಲೋೋೀಕೋೀ ವೋೀದೋೀ ಚ ಪರಥತ್ಃ ಪುರುಷೋೋೀತ್ತಮಃ ಽ || ೧೮ || 

ಯೋೀ ಮಾಮೀವಮಸ್ಂಮೂಢೋೋೀ ಜಾನಾತಿ ಪುರುಷೋೋೀತ್ತಮಮ್ | 
ಸ್ ಸ್ವರ್ಧ್ವವಿದ್ಭಜತಿ ಮಾಂ ಸ್ವರ್ಧ್ವಭಾವೋೀನ ಭಾರತ್ || ೧೯ || 

ಇತಿ ಗುಹಯತ್ಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿದ್ಮುಕರ್ತಂ ಮಯಾ ನಘ ಽ | 
ಎತ್ದ್ುಬುದಾಧಾವ ಬುದ್ಧಾಮಾನ್ ಸ್ಯಾಯತ್ ಕರ್ೃತ್ಕರ್ೃತ್ಯಶ್ಚ ಭಾರತ್ || ೨೦ || 

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಂ ಪಂಚದ್ಶೋೋ ಧಾಯಯಃ ಽ || 
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