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প্রথম অধ্যায়  

 সসন্যদর্ শন্ 

 

ধৃ্তরাষ্ট্র কচিলেন, “হি সঞ্জয়! হকৌরব ও পাণ্ডবগণ সংগ্রামচাোলধ ধ্মূাূচম 

কুরুলেলত্র সমলবত িইয়া চক কচরয়াচিে?”  

সঞ্জয় কচিলেন, “মিারাজ! রাজা দুলযূযাধ্ন পাণ্ডবসসনয বূযচিত অবলোকন 

কচরয়া হরাণািাযূয-সমীলপ গমনপূবূক কচিলেন, “আিাযূয! ে হন,ুন, 

আপনার চিধয ধ্ীমান ধৃ্ষ্টদুযম মিতী পাণ্ডবলসনা বূযচিত কচরয়ালি  যুযুধ্ান, 

চবরাট, মিারথ দ্রুপন, ধৃ্ষ্টলকতু, হিচকতান, বীযূযবান্ কাচিরাজ, পুরুচজৎ 

কুন্তীলাাজ, নলরাত্তম শিবয, চবক্রমিােী যুধ্ামনুয, বীর উত্তলমৌজা, অচামনুয 

অ মিারথ হরৌপনীর পঞ্চপুত্র, ইই সকে হিৌযূযিােী, মিারথ, াীমাজুূন 

সমকে, মিাধ্নুরূ্দ্র বীরপুরুধগণ ে বূযচিত হসনামলধ্য সচনিবচবষ্ট আলি! 

আমাচনলগর হয সকে প্রধ্ান হসনানায়ক আলিন, আপনালক অবগত করাইবার 

চনচমত্ত তাাঁিাচনলগর নামও কীতূ্তন কচরলতচি, শ্রবণ করুন  আপচন, াী্ম,, কণূ, 

অশ্বত্থামা, চবকণূ, সমনত্তপুত্র াুচরশ্রবা ও জয়রথ ইবং অনযানয নানাচবধ্ 

অস্ত্রিস্ত্রসম্পনিব যুর্দ্চবিারন বীরপুরুধগণ আমার চনচমত্ত প্রাণনালন 

অধ্যবসায়ারূঢ় (উনযত) িইয়ালিন  আমাচনলগর ইই াী্ম,পাচেত শসনয 

অপচরচমত (অচধ্ক িইলেও অল্প কাযূযেম); চকন্তু াীমরচেত পাণ্ডবলসনা 

পচরচমত (অলপোকৃত অল্প িলেও অচধ্ক কাযূযেম)  ইেলণ আপনারা 

সকলে স্ব স্ব চবাাগানুসালর সমুনয় বূযিদ্বালর অবস্থানপূবূক চপতামি াী্ম,লক 

রো করুন ’  

“ত,ন প্রতাপবান্ কুরুবৃর্দ্ াী্ম, রাজা দুলযূযাধ্লনর িধূবরূ্দ্নাথূ চসংিনান 

সিকালর উচ্চস্বলর িঙ্খধ্বচন কচরলেন  পরেলণই িঙ্খ, হারী, পণব, আনক 

ও হগামু, (লগায়ু,াকৃচত িঙ্খসনৃি বানয) সকে আিত (বাচনত) ইবং তািা 

িইলত তুমুে িব্দ প্রাদুাূূত িইে  
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“ইচনলক কৃষ্ণ ও অজুূন হশ্বতাঙ্গযুক্ত রলথ সমারি িইলেন ইবং বাসুলনব 

পাঞ্চজনয িঙ্খ, অজুূন হনবনত্ত িঙ্খ, াীমকমূা াীমলসন হপৌ্ড্র  নালম মিািঙ্খ, 

রাজা যুচধ্চির অনন্তচবজয় িঙ্খ, নকুে সুল াধ িঙ্খ, সিলনব মচণপুষ্পক িঙ্খ 

ইবং কাচিরাজ চি,ণ্ডী, মিারথ ধৃ্ষ্টদুযম্ন, চবরাট সাতযচক, দ্রুপন, হরৌপলনয়গণ 

ও অচামনুয–ইাঁিারা সকলে পৃথক পৃথক িঙ্খধ্বচন কচরলত োচগলেন  ইই 

তুমুে িব্দ াূমণ্ডে ও নলাামণ্ডে প্রচতধ্বচনত কচরয়া ধ্াৎতূ্রাষ্ট্রগলণর হৃনয় 

চবনাচরত কচরে  

“হি রাজন! অনন্তর ধ্নঞ্জয় ইই সমারর্দ্ যুলর্দ্ ধ্াতূ্তরাষ্ট্রগলণর যথালযাগযরূলপ 

অবচস্থত হনচ,য়া চনলজ িরাসন উলত্তােনপূবূক বাসুলনবলক কচিলেন, ‘হি 

অিুযত! উালয় হসনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর; দুবূুচর্দ্ দুলযূযাধ্লনর 

চপ্রয়ািরণবাসনায় হয সকে বযচক্ত আগমন কচরয়ালিন, তািাচনলগর মলধ্য 

কািারা যুর্দ্ কচরলবন, আমালক কািাচনলগর সচিত যুর্দ্ কচরলত িইলব ইবং 

হক হযারু্দ্কাম (যুর্দ্াচাোধী) িইয়া অবস্থান কচরলতলিন, তাাঁিাচনগলক চনরীেণ 

কচরব’ ” সঞ্জয় কচিলেন, “হি াারত! অজুূলনর ইই কথা শুচনয়া হৃধীলকি 

উায় হসনার মধ্যস্থলে াী্ম,, হরাণ ও সম্ত  নৃপচতগলণর সম্মুল, রথস্থাপন 

কচরয়া কচিলেন, ‘হি পাথূ! ে সম্ত  হকৌরবগণ সমলবত িইয়ালিন, 

অবলোকন কর ’  
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অজুূনচবধান 

 

“ধ্নঞ্জয় উায় হসনার মলধ্য তাাঁিার চপতৃবয (চপতার সলিানয় বা জ্ঞাচত ভ্রাতা–

জযাঠা-,ুড়া), চপতামি, আিাযূয (গুরু–অস্ত্রগুরু), মাতুে, ভ্রাতা, পুত্র, হপৌত্র, 

স,া (সিির–চমত্র), শ্বশুর ও চমত্রগণ অবস্থান কচরলতলিন হনচ,লেন  অজুূন 

হসই সম্ত  বনু্ধগণলক অবলোকন কচরবামাত্র কারুণযরসবিংবন (করুণার 

বিবতূী) ও চবধণ্ণ িইয়া বাসুলনবলক কচিলেন, ‘হি মধু্সূনন! ইই সম্ত  

আত্মীয়গণ যুর্দ্াথূী িইয়া আগমন কচরয়ালিন হনচ,য়া আমার িরীর অবসনিব, 

কচম্পত ও হরামাচঞ্চত িইলতলি; মু, শুষ্ক িইয়া যাইলতলি; গাণ্ডীব ি্ত  িইলত 

স্র্ত  (স্খচেত) িইয়া পচতত িইলতলি; সমুনয় ত্বক নগ্ধ িইলতলি; আমার আর 

অবস্থান কচরবার সামথূ নাই; চিত্ত হযন উনভ্রান্ত (অতযন্ত চবিচেত) িইলতলি; 

আচম হকবে দুচনূচমত্তই চনরীেণ কচরলতচি  ইই সম্ত  আত্নীয়গণলক চনিত 

করা হশ্রয়স্কর (মঙ্গেজনক) হবাধ্ িইলতলি না  হি কৃষ্ণ! আচম আর জয়, 

রাজয ও সুল,র আকাঙ্খা কচর না  যাাঁিাচনলগর চনচমত্ত রাজয, হাাগ ও সুল,র 

কামনা কচরলত িয়, হসই আিাযূয, চপতা, পুত্র, চপতামি, মাতুে, শ্বশুর, হপৌত্র, 

িযােক ও সম্বচন্ধগণ সকলেই ইই যুলর্দ্ জীবন ও ধ্ন পচরতযালগ কৃতসল্পল্প 

িইয়া অবস্থান কচরলতলিন; তলব আমাচনলগর আর রাজয, ধ্ন ও জীবলন 

প্রলয়াজন চক? ইাঁিারা আমাচনগলক বধ্ কইলেও আচম ইাঁিাচনগলক চবনাি 

কচরলত ইচ্ছা কচর না; পৃচথবীর কথা নূলর থাকুক,সত্রলোকযরাজয োা িইলেও 

আচম ইাঁিাচনগলক চবনাি কচরলত ইচ্ছা কচর না  হি জনার্দ্ূন! ধ্াতূ্তরাষ্ট্রচনগলক 

চনিত কচরলে আমাচনলগর কী প্রীচত িইলব? ইই আততায়ীচনগলক চবনাি 

কচরলে আমাচনগলকই পাপাাগী িইলত িইলব; অতইব সবান্ধলব 

ধ্াতূ্তরাষ্ট্রগণলক বধ্ করা হকানক্রলমই আমাচনলগর কতূবয নলি  হি মাধ্ব! 

আত্মীয়গণলক চবনাি কচরয়া আমরা কী প্রকালর সু,ী িইব? ইিাচনলগর চিত্ত 

হোা দ্বারা অচাাূত িইয়ালি বচেয়া ইিারাই হযন কুেেয়জচনত হনাধ ও 

চমত্রলরািজচনত (বান্ধবচিংসাজচনত) পাতক হনচ,লতলি না; চকন্তু আমরা 
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কুেেলয়র হনাধ নিূন কচরয়াও চক চনচমত্ত ইই পাপবুচর্দ্ িইলত চনবৃত্ত িইব 

না? কুেেয় িইলে সনাতন কুেধ্মূ চবনষ্ট িয়; কুেধ্মূ চবনষ্ট িইলে সম্ত  

কুে অধ্লমূ পচরপূণূ িইয়া উলঠ; কুে অধ্মূপূণূ িইলে কুেস্ত্রীগণ বযচািার 

হনালধ নূচধত িয়; কুেস্ত্রীগণ নূচধত িইলে বণূিল্পর (নীিজাচত) সমুৎপনিব িয়; 

ইই বণূিল্পর কুে ও কুেনািকচনগলক চনরয়গামী (নরকগামী) কলর; 

কুেনািকচনলগর চপতৃগলণর চপণ্ড ও উনকচক্রয়া (শ্রার্দ্তপূণাচন) চবেুত হ িয়; 

সুতরাং তাাঁিারা পচতত িইয়া থালকন  কুেনািক বযচক্তচনলগর বণূসল্পলরর 

হিতুাূত ইই সম্ত  হনালধ জাচতধ্মূ ও সনাতন কুেধ্মূ চবনষ্ট িইলে 

মনুধযগণলক চিরকাে নরলক বাস কচরলত িয়  িা! চক কষ্ট! আমরা ইই 

মিাপালপর অনুিালন অধ্যবসায়ারূঢ় িইয়া রাজযসুল,র হোলা আত্মীয়চনগলক 

চবনাি কচরলত উনযত িইয়াচি  আচম প্রতীকারপরাঙু্ম, (প্রচতচবধ্ালন 

পশ্চাৎপন) ও িস্ত্রিীন িইলে যচন রাজযসু,লোলা স্বজনচবনািসমুনযত 

িস্ত্রপাচণ (িস্ত্রধ্ারী) ধ্াতূ্তরাষ্ট্রগণ আমালক যুলর্দ্ চবনাি কলর, তািাও আমার 

কেযাণকর িইলব’ ” সঞ্জয় কচিলেন, “ধ্নঞ্জয় ইইরূপ কচিয়া ির ও িরাসন 

পচরতযাগপূর্ব্ূক হিাকাকুচেতচিলত্ত রলথ উপলবিন কচরলেন ”  
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চদ্বতীয় অধ্যায়  

চবধাননািক সাং,যলযাগ 

 

সঞ্জয় কচিলেন, “াগবান্ , বাসুলনব কৃপাবিংবন, অশ্রুপূণূলোিন, চবধনিববনন 

অজুূনলক কচিলেন, ‘অজুূন! ঈনৃি চবধম সমলয় চক চনচমত্ত হতামার ইই 

অনাযূযলসচবত, স্বগূপ্রচতলরাধ্ক (স্বগূগমলন বাধ্াজনক), অকীচতূকর হমাি 

উপচস্থত িইে? হি পাথূ! তুচম ক্লীবতা (কাপুরুধতা–হনৌবূেয) অবেম্বন কচরও 

না; ইিা হতামার উপযুক্ত নয়  হি পরন্তপ! অচততুচ্ছ হৃনয়লনৌবূেয নূরীাূত 

কচরয়া উচত্থত িও ’  

“অজুূন কচিলেন, ‘াগবন্ ! আচম কী প্রকালর পূজনীয় াী্ম, ও হরালণর সচিত 

িরজাে দ্বারা প্রচতযুর্দ্ কচরব? মিানুাব গুরুজনচনগলক বধ্ না কচরয়া যচন 

ইিলোলক চাোনিব হাাজন কচরলত িয়, তািাও হশ্রয়ঃ; চকন্তু ইিাচনগলক বধ্ 

কচরলে ইিকালেই রুচধ্রচেত হ অথূ ও কাম উপলাাগ কচরলত িইলব  ফেতঃ 

ইই যুলর্দ্ জয় ও পরাজলয়র মলধ্য হকান্ চটর হগৌরব অচধ্ক, তািাও বুচতলত 

পাচরলতচি না, হকন না, যাাঁিাচনগলক চবনষ্ট কচরয়া আমরা স্বয়ং জীচবত 

থাচকলত অচাোধ কচর না, হসই ধ্াতূ্তরাষ্ট্রগণই সম্মুল, উপচস্থত  কাতরতা ও 

অবিযম্ভাবী কূেেয়জচনত হনালধ আমার স্বাাাচবক হিৌযূযাচন অচাাূত ও 

আমার চিত্ত ধ্মূান্ধ (ধ্মূানুলরালধ্ বচিনূৃচষ্টরচিত) িইয়ালি  ইই চনচমত্ত 

হতামালক চজজ্ঞাসা কচরলতচি, যািা আমার পলে হশ্রয়স্কর িয় বে, আচম 

হতামার চিধয, হতামার িরণাপনিব িইয়াচি, আমালক উপলনি প্রনান কর  

াূমণ্ডলে অকণ্টক (বাধ্াচবিীন) সুসমৃর্দ্ রাজয ও সুরগলণর আচধ্পতয প্রাত হ 

িইলেও আমার ইচিয়গণ ইই হিালক পচরশুষ্ক িইলব  আচম ইমন চকিুই 

হনচ,লতচি না, যািালত আমার হিাকাপলনান িইলত পালর’ ” সঞ্জয় কচিলেন, 

“অতইব আচম যুর্দ্ কচরব না’ িত্রুতাপন গুড়ালকি (ইচিয়জয়ী) অজুূন 

হৃধীলকি-সম্মুল, ইই বচেয়া তূষ্ণীম্ভাব অবেম্বন কচরলেন  
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“হি াারত! ত,ন হৃধীলকি সিাসয-আলসয উায় হসনার মধ্যবতূী চবধণ্ণবনন 

অজুূনলক কচিলেন, ‘হি অজুূন! হতামার মু, িইলত পচণ্ডতগলণর নযায় বাকয 

সকে চবচনগূত িইলতলি, অথি তুচম অলিািয বনু্ধগলণর চনচমত্ত হিাক কচরয়া 

মূ,ূতা প্রনিূন কচরলতি  পচণ্ডতগণ, চক জীচবত, চক মৃত কািারও চনচমত্ত 

অনুলিািনা (লিালকর অলযাগয) কলর না  আচম পূলবূ হয ক,নও চিোম না, 

ইমন নলি; ইই রাজগণও চিলেন না, ইমন নলি; অতঃপর আমরা সকলে 

থাচকব না, ইমনও নলি  ইই হনি হযমন হকৌমার, হযৌবন ও জরা প্রাত হ িয়, 

জীবাত্মাও তদ্রূপ হনিান্তর প্রাত হ িইয়া থালকন; ধ্ীরবযচক্ত তচদ্বধলয় মুগ্ধ িলয়ন 

না  চবধলয়র সচিত ইচিয়গলণর হয সম্বন্ধ, তািাই িীত, উষ্ণ ও সু,-দুঃল,র 

কারণ; হসই সম্বন্ধ ক,ন উৎপনিব িয়, ক,ন চবনষ্ট িয়, অতইব তুচম ইই 

অচনতয সম্বন্ধ-সকে সিয কর  ইই সম্বন্ধ-সকে যাাঁিালক বযচথত কচরলত পালর 

না, হসই সমদুঃ,সু, (সু,-সুঃল, তুেযজ্ঞানী) ধ্ীর পুরুধ হমােোলার হযাগয  

যািা ক,ন চিে না, যািা ক,ন িয় না ইবং যািা চবনযমান আলি, তািারও 

ক,ন অাাব িয় না, তত্ত্বনিূী পচণ্ডতগণ াাব ও অাালবর ইইরূপ চনণূয় 

কচরয়ালিন  চযচন ইই হনিাচনলত বযাত হ িইয়া আলিন, তাাঁিার চবনাি নাই; 

হকান বযচক্ত হসই অবযয় পুরুধলক চবনাি কচরলত সমথূ িয় না  হি াারত! 

তত্ত্বনিূীপচণ্ডতগণ কচিয়ালিন, ইই সকে িরীর অচনতয; চকন্তু িরীরী জীবাত্মা 

চনতয, অচবনািী (চবনািিীন) ও অলপ্রলময়; অতইব তুচম যুর্দ্ কর  চযচন মলন 

কলরন, ইই জীবাত্মা অনযলক চবনাি কলর ইবং চযচন মলন কলরন, অলনয ইই 

জীবাত্মালক চবনাি কলর, তাাঁিারা উালয়ই অনচাজ্ঞ; হকন না, জীবাত্মা 

কািালকও চবনাি কলরন না ইবং জীবাত্মালকও হকি চবনাি কচরলত পালর না  

ইাঁিার জন্ম নাই, মৃতুয নাই; ইচন পুনঃ পুনঃ উৎপনিব ও বচরূ্দ্ত িলয়ন না; ইচন 

অজ (জন্মরচিত), চনতয, িাশ্বত (অেয়) ও পুরাণ; িরীর চবনষ্ট িইলে ইচন 

চবনষ্ট িলয়ন না  হয পুরুধ ইাঁিালক অচবনািী, চনতয , অজ ও অবযয় বচেয়া 

জালনন, চতচন চক কািালক বধ্ কলরন, না বধ্ কচরলত আলনি কলরন? হযমন 

মনুধয জীণূ বস্ত্র পচরতযাগ কচরয়া নূতন বস্ত্র গ্রিণ কলর, হসইরূপ হনিী (আত্মা) 
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জীণূ হনি পচরতযাগ কচরয়া অচানব (নূতন) হনিান্তর পচরগ্রি কলরন  ইিা 

িলস্ত্র হিচনত (চিনিব), অচিলত নগ্ধ, জলে হক্লচনত (চক্লণ্ণ–হক্লনযুর্দ্) বা বায়ুলত 

হিাচধত (শুষ্ক) িন না  ইচন চনতয, সবূগত, চস্থরাাব, অিে ও অনাচন; অতইব 

অলচ্ছনয, অনািয, অলক্লনয ও অলিাধয  ইচন িেুরাচনর অলগাির, মলনর 

অচবধয় (অনুাব) ও কলমূচিলয়র অগ্রািয  অতইব তুচম ইই জীবাত্মালক 

ইবম্প্রকার (ইইরূপ) অবগত িইয়া অনুলিািনা পচরতযাগ কর  

“হি মিাবালিা! যচন জীবাত্মা সবূনা জন্মগ্রিণ ও মৃতুযমুল, প্রলবি কচরয়া 

থালকন বচেয়া তাাঁিালক জাত ও মৃত হবাধ্ কর, তািা িইলে ত ইিার চনচমত্ত 

হিাক করা কতূবযই নলি; হকন না, জাত বযচক্তর মৃতুয ও মৃত বযচক্তর জন্ম 

অবিযম্ভাবী ও অপচরিাযূয; অতইব ঈনৃি চবধলয় হিাকাকুে িওয়া হতামার 

উচিত নয়  াূতসকে উৎপচত্তর পূলবূ অবযক্ত (অপ্রকাি) চিে; ধ্বংসসমলয়ও 

অবযক্ত িইয়া থালক; হকবে জন্মমরলণর অন্তরােসমলয় (মধ্যাবস্থায়–মধ্য 

সমলয়) প্রকাচিত িয়; অতইব তচদ্বধলয় পচরলবননা (লিাক) কী? হকি ইই 

জীবাত্মালক চবস্মলয়র সচিত বণূন কলরন, হকি চবস্মলয়র সচিত শ্রবণ কলরন, 

হকি শ্রবণ কচরয়াও বুচতলত পালর না  হি াারত! জীবাত্মা সবূনা সকলের 

হনলি অবধ্যরূলপ অবস্থান কলরন, অতইব হকান প্রাণীর চনচমত্ত হিাক করা 

উচিত নয়  

“তুচম স্বধ্লমূর প্রচত নৃচষ্টপাত কচরলে আর ই প্রকার চবকচম্পত (চবিচেত) 

িইলব না; ধ্মূযুর্দ্ বযতীত েচত্রলয়র আর হশ্রয়স্কর কমূ নাই  হি পাথূ! হয 

সকে েচত্রয় যনৃচ্ছাক্রলম (লস্বচ্ছায়) উপচস্থত অনাবৃত(মুক্ত) স্বগূদ্বারস্বরূপ 

ঈনৃি যুর্দ্ োা কলর, তািারাই সু,ী  যচন তুচম ইই ধ্মূযুর্দ্ (ধ্মূসঙ্গত যুর্দ্) 

না কর, তািা িইলে স্বধ্মূ ও কীচতূ িইলত পচরভ্রষ্ট ও পাপাাগী িইলব; হোলক 

চিরকাে হতামার অকীচতূ কীতূন কচরলব; সম্ভাচবত (প্রচথতযিা–সম্মাচনত) 

বযচক্তর অকীচতূ মরণ অলপোও অচধ্কতর দুঃসি  হয সকে মিারথ হতামালক 

বহুমান (যলথষ্ট সম্মান) কচরয়া থালকন, তাাঁিাচনলগর চনকট হতামার হগৌরব 

থাচকলব না; তাাঁিারা মলন কচরলবন, তুচম ায়প্রযুক্ত সংগ্রাম-পরাঙু্ম, িইয়াি  
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তাাঁিারা হতামার কত অবক্তবয কথা কচিলবন ইবং হতামার সামলথূযর চনন্দা 

কচরলবন; ইিা অলপো অচধ্করত দুঃ, আর কী আলি? সমলর চবনষ্ট িইলে 

স্বগূ প্রাত হ িইলব; জয়োা কচরলে পৃচথবী হাাগ কচরলব; অতইব যুলর্দ্র চনচমত্ত 

কৃতচনশ্চয় (কতূবয-চবধলয়) িইয়া উত্থান (উনযম) কর; সু,-দুঃ,, োা-

অোা ও জয়-পরাজয় তুেয জ্ঞান কচরয়া যুলর্দ্ প্রবৃত্ত িও; তািা িইলে 

পাপাাগী িইলব না  
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কমূলযাগ প্রিংসা 

 

“হি পাথূ! হয জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব সমযক্ প্রকাচিত িয়, তািা হতামার চনকট 

কীতূ্তন কচরোম; ইেলণ কমূলযাগচবধচয়ণী (কমূলযাগসম্পচকূত) বুচর্দ্ অবগত 

িও; ইই বুচর্দ্ প্রাত হ িইলে তুচম কমূরূপ বন্ধন িইলত চবমুক্ত িইলব  

কমূলযালগর অনুিান চবফে িয় না  তািালত প্রতযাবায়ও (পাপ) নাই, ধ্লমূর 

অতযল্প অংিও মিদ ায় িইলত পচরত্রাণ কলর  হি কুরুনন্দন! 

কমূলযাগচবধলয় সংিয়রচিত বুচর্দ্ ইকমাত্র (ইকাগ্র–ইকরূপ) িইয়া থালক; 

চকন্তু প্রমাণজচনত (লবলনাক্ত কমূকাণ্ডত্মক চবচধ্চনলধলধ্র অধ্ীন) চবলবকরচিত 

বযচক্তচনলগর বুচর্দ্ অনন্ত ও বহুিা,াচবচিষ্ট  যািারা আপাত-মলনাির (বতূমান 

রময–উপচস্থত উপালনয়) শ্রবণরমণীয় বালকয অনুরক্ত, বহুচবধ্ ফেপ্রকািক 

হবনবাকযই যািাচনলগর প্রীচতকর, যািারা স্বগূাচন ফেসাধ্ন কমূ চানিব অনয 

চকিুই স্বীকার কলর না, যািারা কামপরায়ণ, স্বগূই যািাচনলগর পরমপুরুধাথূ, 

জন্ম, কমূ ও ফেপ্রন, হাাগ ও েশ্বযূযোলার সাধ্নাূত নানাচবধ্ 

চক্রয়াপ্রকািক বালকয যািাচনলগর চিত্ত অপহৃত িইয়ালি ইবং যািারা হাাগ ও 

েশ্বলযূয ইকান্ত সংসক্ত (অতযন্ত আসক্ত), হসই চবলবকচবিীন মূঢ় বযচক্তচনলগর 

বুচর্দ্ সমাচধ্ চবধলয় সংিয়িূনয িয় না  হি অজুূন! হবনসকে সকাম 

বযচক্তচনলগর কমূফে-প্রচতপানক; অতইব তুচম িীলতাষ্ণ ও সু,দুঃ,াচন-

দ্বন্দ্বসচিষু্ণ (রাগ-চবরাগ সিনিীে) শধ্যূযিােী, হযাগলেমরচিত ও অপ্রমানী 

নইয়া চনষ্কাম িও  হযমন কূপ, বাপী, তড়াগ প্রাৃচত জোিলয় হযমন প্রলয়াজন 

চসর্দ্ িয়, ইকমাত্র মিাহ্রলন হসই সকে প্রলয়াজন সম্পনিব িইয়া থালক, হসইরূপ 

সমুনয় হবলন হস সকে কমূফে বচণূত আলি, সংিয়রচিত বুচর্দ্চবচিষ্ট রহ্মনিচনি 

রহ্ামনিণ ইকমাত্র রহ্লমনি তৎসমুনয়ই প্রাত হ িইয়া থালকন  কলমূই হতামার 

অচধ্কার িউক, কমূফলে হযন কামনা না িয়; কমূফে হযন হতামার প্রবৃচত্তর 

হিতু না িয় ইবং কমূপচরতযালগ হতামার আসচক্ত না িউক  হি ধ্নঞ্জয়! তুচম 

আসচক্ত পচরতযাগ পূর্ব্ূক ইকান্ত ঈশ্বরপরায়ণ (ঈশ্বরচনি) িইয়া চসচর্দ্ ও 
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অচসচর্দ্ উায়ই তুেয জ্ঞান কচরয়া কমূসকে অনুিান কর, পচণ্ডলতরা চসচর্দ্ ও 

অচসচর্দ্ উালয়র তুেযজ্ঞানই হযাগ বচেয়া চনলর্দ্ূি কচরয়ালিন  সংিয়রচিত 

বুচর্দ্ দ্বারা অনুচিত কমূলযাগই হশ্রি; কামযকমূসমুনয় সাচতিয় অপকৃষ্ট (িীন), 

অতইব তুচম কমূলযালগর অনুিান কর; সকাম বযচক্তরা অচত নীন  যাাঁিার 

কমূলযাগ চবধচয়ণী বুচর্দ্ উপচস্থত িয়, চতচন ইিজলন্মই পরলমশ্বরপ্রসালন সুকৃত 

ও দুষৃ্কত উায় পচরতযাগ কলরন  অতইব তুচম কমূলযালগর চনচমত্ত যত্ন কর  

ঈশ্বলরর আরাধ্না দ্বারা বন্ধনলিতু কমূসকলের হমােসাধ্নতাসম্পানক (মুচক্ত-

সাধ্নিচক্ত সংসাধ্ক) িাতুযূযই (চনপূনতাই) হযাগ  কমূলযাগচবচিষ্ট মনীচধগণ 

(লবাধ্িচক্তসম্পনিব বযচক্তগণ) কমূজচনত ফে পচরতযাগ কলরন; সুতরাং 

জন্মবন্ধন িইলত চবচনম্মুূক্ত িইয়া অনাময়পন (দুঃ,াচনরচিতপন) প্রাত হ িলয়ন  

য,ন হতামার বুচর্দ্ অচত গিণ (দু্ত যজয) হমাি িইলত উত্তীণূ িইলব, ত,ন তুচম 

হশ্রাতবয (শ্রবণলযাগয) ও শ্রুত চবধলয় শবরাগয োা কচরলব; তৎসম্বলন্ধ হতামার 

আর চকিুই চজজ্ঞাসয থাচকলব না  হতামার বুচর্দ্ নানাচবধ্ শবচনক ও হেৌচকক 

চবধয়শ্রবলণ উদ ভ্রান্ত িইয়া আলি; য,ন উিা চবধয়ান্তলর আকৃষ্ট না িইয়া 

চস্থরাালব পরলমশ্বলর অবস্থান কচরলব, ত,নই তুচম তত্ত্বজ্ঞান োা কচরলব ’  

“অজুূন কচিলেন, ‘হি হকিব! সমাচধ্স্থ (পরলমশ্বলর চনচবষ্টচিত্ত) চস্থতপ্রজ্ঞ 

(চস্থরবুচর্দ্) বযচক্তর েেণ কী? তাাঁিার বাকয, অবস্থান ও গচত কী প্রকার?’  

“কৃষ্ণ কচিলেন, ‘হি পাথূ! চযচন সবূপ্রকার মলনাগত কামনা পচরতযাগ কলরন, 

যাাঁিার আত্মা আত্মালতই সন্তুষ্ট থালক, চতচনই চস্থতপ্রজ্ঞ  চযচন দুঃল, 

অেুব্ধচিত্ত, সুল, সৃ্পিািূনয ইবং অনুরাগ, ায় ও হক্রাধ্-চববচজূত, হসই মুচন 

চস্থতপ্রজ্ঞ  চযচন পুত্র, চমত্র প্রাৃচত সকলের প্রচত হেিিূনয, চযচন অনুকূে চবধলয় 

অচানন্দন (অনুরাগ) ও প্রচতকূে চবধলয় হদ্বধ কলর না, তাাঁিারই প্রজ্ঞা চনশ্চো 

ও চতচনই চস্থতপ্রজ্ঞ  কূমূ (কচ্ছপ) হযমন আপন অঙ্গসকে সলল্পািন কলর 

(চাতলরর চনলক গুটাইয়া েয়), হসইরূপ চযচন চবধয় িইলত ইচিয়গণলক 

প্রতযািরণ (প্রতযানয়ন) কলরন, তাাঁিারই প্রজ্ঞা চনশ্চো ও চতচনই চস্থতপ্রজ্ঞ  

চযচন ইচিয়দ্বারা চবধয় গ্রিণ না কলরন, চবধয়সকে তাাঁিার চনকট িইলত চনবৃত্ত 
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িইলত পালর; চবধয়াচাোধ চনবৃত্ত িয় না; চকন্তু চস্থতপ্রজ্ঞ বযচক্ত পরলমশ্বরলক 

নিূন কচরয়া চবধয়বাসনা িইলত চবচনমুূক্ত িইয়া থালকন  হি হকৌলন্তয়! 

হোাজনক ইচিয়গণ যত্নিীে চবলবকী পুরুলধর চিত্তলকও বেপূবূক িরণ 

কলর; ইই চনচমত্ত হযাগিীে বযচক্ত তািাচনগলক সংযমপূবূক মৎপরায়ণ 

(াগবালন ইকান্ত চনি) িইয়া থাচকলবন  ইইরূলপ ইচিয়গণ যাাঁিার বিীাূত 

থালক, তাাঁিারই প্রগা চনশ্চো ও চতচনই চস্থতপ্রজ্ঞ  প্রথলম চবধয়চিন্তা, চিন্তা 

িইলত আসচক্ত, আসচক্ত িইলত অচাোধ, অচাোধ িইলত হক্রাধ্, হক্রাধ্ 

িইলত হমাি, হমাি িইলত স্মৃচতভ্রংি, স্মৃচতভ্রংি িইলত বুচর্দ্নাি, বুচর্দ্নাি 

িইলত চবনাি উপচস্থত িয়  চযচন আত্মালক বিীাূত কচরয়ালিন, চতচন 

রাগলদ্বধবচজূত আত্মপ্রসান োা কলরন, আত্মপ্রসান থাচকলে সকে দুঃ, 

চবনষ্ট িয়  প্রসনিবাত্নার বুচর্দ্ই আশু চনশ্চে িইয়া উলঠ  অচজলতচিয় বযচক্তর 

বুচর্দ্ নাই; সুতরাং হস চিন্তা কচরলতও পালর না; চিন্তা কচরলত না পাচরলে িাচন্ত 

িয় না; িাচন্তিীন বযচক্তর সু, হকাথায়? হয চিত্ত হস্বচ্ছািারী ইচিয়গলণর 

বিীাূত িয়, হসই চিত্ত বায়ু কতূৃক সমুলর ইত্ত তঃ-চব ূচণূত হনৌকার নযায় 

জীবাত্মার বুচর্দ্লক চবধলয় চবচেত হ কলর  অতইব হি মিাবালিা! যাাঁিার 

ইচিয়গণ চবধয় িইলত চনগৃিীত (সংযমবলে চবমু,) িইয়ালি, হসই বযচক্তরই 

প্রজ্ঞা চনশ্চো ও চতচনই চস্থতপ্রজ্ঞ  অজ্ঞান-চতচমরাবৃতমচত বযচক্তচনলগর 

চনিাস্বরূপ রহ্মনিচনিালত চজলতচিয় হযাচগগণ জাগচরত থালকন ইবং প্রাচণগণ 

হয চবধয়চনিাস্বরূপ চনবায় প্রলবাচধ্ত থালক, আত্মতত্ত্বনিূী হযাগীচনলগর হসই 

রাচত্র  (রাচত্রলত চনরা ও চনলন জাগরণ, ইিা হোলকর স্বাাাচবক  অজ্ঞানরূপ 

অন্ধকালর যািালনর বুচর্দ্ আবৃত, রহ্মনিচনিা তািালনর পলে রাচত্র, তািালত 

তািারা চনচরত, সুতরাং হনচ,লত পায় না  হযাচগগলণর তথাচবধ্ রাচত্র 

চনবাস্বরূপ িয়, তািালত তাাঁিারা জাগচরত; সুতরাং নিূলন সমথূ  প্রাচণগণ 

চবধয় চনিারূপ চনবালত জাগচরত–চবধয়লাালগ বযাপৃত থালক; আর 

আত্মনিূীরা তািালত চনচরত, হাাগচবরত থালকন ) হযমন ননী-সকে সবূনা 

পচরপূণূ চস্থরপ্রচতি (িাঞ্চেয রচিত) সমুলর প্রলবি কলর, হাাগ সকে হসইরূলপ 



ভগবদ গীতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

 

যািালক আশ্রয় কচরয়া েীন িইয়া যায়, চতচনই হমাে োা কলরন; হাাগাথূী 

বযচক্ত তািা প্রাত হ িইলত পালর না  চযচন কামনা-সকে পচরতযাগপূবূক চনসৃ্পি, 

চনরিল্পার ও মমতাচবিীন িইয়া হাাগয বস্তুসমুনয় উপলাাগ কলরন, চতচন 

মুচক্তোা কচরয়া থালকন  হি পাথূ! রহ্মনিজ্ঞানচনিা ইই প্রকার; ইিা প্রাত হ িইলে 

সংসালর আর মুগ্ধ িইলত িয় না  চযচন িরমসমলয়ও ইই রহ্মনিজ্ঞানচনিায় 

অবস্থান কলরন, চতচনও পররহ্লমনি েয় প্রাত হ িলয়ন ’ ”  
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তৃতীয় অধ্যায়  

কমূলযাগ 

 

“অজুূন কচিলেন, ‘ হি হকিব! যচন হতামার মলত কমূ অলপো জ্ঞানই হশ্রি 

িয়, তলব আমালক ইই মারাত্মক কলমূ কী চনচমত্ত চনলয়াচজত কচরলতি? তুচম 

ক,ন জ্ঞালনর, ক,ন বা কলমূর প্রিংসা কচরয়া আমার বুচর্দ্লক মুগ্ধপ্রায় 

কচরলতি; ইেলণ যািালত আমার হশ্রলয়াোা িয়, ইমন ইক পে চনশ্চয় 

কচরয়া বে ’  

“কৃষ্ণ কচিলেন, ‘হি পাথূ! আচম পূলবূই কচিয়াচি হয, ইিলোলক চনিা দুই 

প্রকার;–ইক, শুর্দ্লিতাচনলগর (চনমূে হৃনয়) জ্ঞানলযাগ; চদ্বতীয়, 

কমূলযাগীচনলগর কমূলযাগ  পুরুধ কমূানুিান না কচরলে জ্ঞান প্রাত হ িয় না 

ইবং জ্ঞান প্রাত হ না িইলে হকবে সনিবযাস দ্বারা চসচর্দ্ োা কচরলত পালর না  

হকি য,ন কমূ না কচরয়া েণমাত্র অবস্থান কচরলত সমথূ িয় না; পুরুধ ইচ্ছা 

না কচরলেও প্রাকৃচতক (স্বাাাচবক) গুণসমুনয়ই তািালক কলমূ প্রবচতূত কলর  

হয বযচক্ত কলমূচিয়সকেলক সংযম কচরয়া মলন মলন ইচিলয়র চবধয়সকে 

স্মরণ কলর, হসই মূঢ়াত্মা কপটিারী বচেয়া কচথত িয়  হি অজুূন! হয বযচক্ত 

মলনাদ্বারা জ্ঞালনচিয়গণলক বিীাূত কচরয়া আসচক্ত পচরতযাগপূবূক কলমূচিয় 

দ্বারা কমূানুিান কলর, হসই বযচক্তই হশ্রি  অতইব তুচম চনয়ত কমূ অনুিান 

কর; কমূতযাগ কচরলে িরীরযাত্রা চনবূাি িইলব না  হয কমূ চবষু্ণর উলর্দ্লি 

অনুচিত িয় না, হোলক তদ্দ্বারাই বন্ধ িইয়া থালক; অতইব হি হকৌলন্তয়! তুচম 

আসচক্ত পচরতযাগ কচরয়া চবষু্ণর উলর্দ্লি কমূানুিান কর  পূলবূ প্রজাপচত 

প্রজাগণলক যলজ্ঞর সচিত সৃচষ্ট কচরয়া বচেয়ালিন,–হি প্রজাগণ! হতামরা 

যজ্ঞদ্বারা উত্তলরাত্তর বচরূ্দ্ত িও; যজ্ঞ হতামাচনলগর কামনা পচরপূণূ করুক  

হতামরা যজ্ঞ দ্বারা হনবগণলক সংবচরূ্দ্ত কর; হনবগণও হতামাচনগলক সংবচরূ্দ্ত 

করুক; ইইরূপ পরস্পর সংবচরূ্দ্ত িইয়া হতামাচনগলক অচােচধত 
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হাাগযসকে প্রনান কচরলবন  হয বযচক্ত হনবগণপ্রনত্ত হাাগযসকে তাাঁিাচনগলক 

প্রনান না কচরয়া উপলাাগ কলর, হস হিার  সাধু্গণ যজ্ঞাবচিষ্ট হাাজন কচরয়া 

সবূপ্রকার পাপ িইলত মুক্ত িলয়ন; চকন্তু যািারা হকবে আপনার চনচমত্ত পাক 

কলর, হসই পাপাত্মগণ পাপই হাাজন কচরয়া থালক  প্রাচণগণ অনিব িইলত, অনিব 

পজূনয (বাচরবধূণকারী হম –বৃচষ্ট) িইলত, পজূনয যজ্ঞ িইলত, যজ্ঞ কমূ 

িইলত, কমূ হবন িইলত ইবং হবন রহ্মনি িইলত সমুদ্ভব িইয়ালি; অতইব 

সবূবযাপী রহ্মনি চনয়তই যলজ্ঞ প্রচতচিত আলিন  হয বযচক্ত ইিলোলক 

চবধয়াসক্ত িইয়া পূলবূাক্ত প্রকালর প্রবচতূত কমূাচন িলক্রর অনুবতূী না িয়, 

তািার আয়ু পাপময় ও জীবন বৃথা  

“আত্মালতই যাাঁিার প্রীচত  আত্মালতই যাাঁিার আনন্দ ইবং আত্মালতই যাাঁিার 

সলন্তাধ, তাাঁিালক হকান কমূ অনুিান কচরলত িয় না; কমূানুিান কচরলেও 

তাাঁিার পুণয িয় না, কমূ না কইরলেও তাাঁিার পাপ িয় না ইবং তাাঁিালক 

হমালের চনচমত্ত রহ্মনিা অবচধ্ স্থাবর পযূন্ত কািারও আশ্রয় গ্রিণ কচরলত িয় 

না  পুরুধ আসচক্ত পচরতযাগ কচরয়া কমূানুিান কচরলে হমাে োা কলরন; 

অতইব তুচম আসচক্ত পচরতযাগ কচরয়া কমূানুিান করে জনক প্রাৃচত 

মিাত্মগণ কমূ দ্বারাই চসচর্দ্ োা কচরয়ালিন  হশ্রি বযচক্ত যািা আিরণ কলরন, 

ইতর বযচক্তরা তািারই অনুিান কচরয়া থালক ইবং মানয (কমূপ্রবতূক ও 

কমূচনবতূক হয িাস্ত্রলক প্রমাণরূলপ গ্রিণ) কলরন, তািারা তািারই অনুবতূী 

িয়, অতইব তুচম হোকচনলগর ধ্মূরেণাথূ কমূানুিান কর  হন,, চত্রাুবলনর 

মলধ্য আমার অপ্রাপয চকিুই নাই; সুতরাং আমার হকান প্রকার কতূবযও নাই; 

তথাচপ আচম কমূানুিান কচরলতচি  যচন আচম আেসযিীন িইয়া ক,ন 

কমূানুিান না কচর, তািা িইলে সমদুনয় হোলক আমার অনুবতূী িইলব; 

অতইব আচম কমূ না কচরলে ইই সম্ত  হোক উৎসনিব িইয়া যাইলব ইবং 

আচমই বণূসল্পর ও প্রজাগলণর মচেনতার হিতু িইব  অতইব মূল,ূরা হযমন 

ফেপ্রতযািী িইয়া কমূ কলর, তদ্রুপ চবদ্বালনরা আসচক্ত পচরতযাগ কচরয়া 

হোকচনলগর ধ্মূরেলণর চনচমত্ত কমূ কচরয়া থালকন  চবদ্বান বযচক্ত কমূাসক্ত 
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অজ্ঞচনলগর বুচর্দ্লান উৎপনিব না কচরয়া স্বয়ং সবূপ্রকার কমূানুিানপূবূক 

তািাচনগলক কমূানুিালন প্রবৃত্ত কচরলবন  সকে প্রকার কমূই প্রকৃচতর 

গুণস্বরূপ ইচিয়গণ কতূৃক চনষ্পনিব িইলতলি; চকন্তু অিল্পারচবমূঢ়মচত 

(অিল্পালর হমািাপনিব) বযচক্ত আপনালক ে সকে কলমূর কতূা বচেয়া মলন 

কচরয়া থালক  ইচিয়গণই চবধলয় প্রবৃত্ত িইলতলি জাচনয়া গুণকমূচবাালগর 

তত্ত্বজ্ঞ চবযচক্ত চবধলয় আসক্ত িলয়ন না  যািারা প্রকৃচতর সত্ত্ব প্রাৃচত গুলণ 

সাচতিয় মুগ্ধ িইয়া ইচিয় ও ইচিলয়র কালযূয আসক্ত িয়, সর্ব্ূজ্ঞ বযচক্ত 

তানৃি অল্পনিূী মন্দমচতচনগলক চবিাচেত কচরলবন না  

“তুচম আমালত সমুনয় কমূ সম্পপূণ কচরয়া, আচম অন্তযূামী পুরুলধর অধ্ীন 

িইয়া কমূ কচরলতচি, ইই রূপ াাচবয়া, কামনা, মমতা ও হিাক 

পচরতযাগপূবূক যুলর্দ্ প্রবৃত্ত িও  যািারা শ্রর্দ্াবান ও অসূয়ািূনয িইয়া চনরন্তর 

আমার মলতর অনুসরণ কলর, তািারা সকে কমূ িইলত মুক্ত িয়  যািারা 

অসূয়াপরিব িইয়া অনুিান না কলর, হসই সকে চবলবকিূনয বযচক্ত সমুনয় 

কমূ ও রহ্মনিচবধলয় মুগ্ধ িইয়া চবনাি প্রাত হ িয়  জ্ঞানবান বযচক্তও স্বীয় স্বাালবর 

অনুরূপ কমূ কইয়া থালকন; অতইব য,ন সকে প্রাণীই স্বাালবর অনুবতূী, 

ত,ন ইচিয় চনগ্রি কচরলে চক িইলত পালর? প্রলতযক ইচিলয়রই স্ব স্ব অনুকূে 

চবধলয় অনুরাগ ও প্রচতকূে চবধলয় হদ্বধ আলি; ে উায়ই মূমূেুর 

(মুচক্তকামীর) প্রচতবন্ধক (বাধ্াসৃচষ্টকারক); অতইব উিালনর বিবতূী িইলব 

না  সমযক্ অনুিান পরধ্মূ অলপো চকচঞ্চৎ অঙ্গিীন স্বধ্মূও হশ্রি; পরধ্মূ 

অচত ায়ানক; অতইব স্বধ্লমূ মরণও হশ্রয়স্কর ’  

“অজুূন কচিলন, ‘হি বাসুলনব! পুরুধ ইচ্ছা না কচরলেও হক কািালক বেপূবূক 

পাোিরলণ চনলয়াচজত কলর?’  

“বাসুলনব কচিলেন, ‘হি অজুূন! ইই কামই হক্রাধ্রূলপ পচরণত, রলজাগুণ 

িইলত সমুৎপনিব দুষ্পুরণীয় (অনায়ালস যািার পূরণ িয় না–পর পর আিা 

আকাঙ্খা বাচড়লতই থালক  অচত অচধ্ক আিারী বযচক্তর হযমন হপট চকিুলতই 

ালর না) ও অচতিয় উগ্র; ইিালকই মুক্তপলথর শবরী বচেয়া জাচনলব  হযমন 
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ধূ্ম িইলত অচি, মে দ্বারা নপূণ (আয়না) ও জরায়ু দ্বারা গাূ আবৃত তািলক, 

হসইরূপ জ্ঞাচনগলণর চির-সবরী, দুষ্পূরণীয়, অনেস্বরূপ কাম জ্ঞানলক আচ্ছনিব 

কচরয়া রাল,  ইচিয়, মন ও বুচর্দ্ ইিার আচবাূাবস্থান (উৎপচত্তস্থান); ইই 

কাম আশ্রয়াূত ইচিয়াচন দ্বারা জ্ঞানলক আচ্ছনিব কচরয়া হনিীলক চবলমাচিত 

কলর; হি অজুূন! অতইব তুচম অলগ্র ইচিয়গণলক নমন ইবং জ্ঞান ও 

চবজ্ঞানচবনািী পাপরূপ কামলক চবনাি কর; হনিাচন চবধয় অলপো ইচিয়গণ 

হশ্রি; ইচিয়গণ অলপো মন হশ্রি; মন অলপো সংিিরচিত বুচর্দ্ হশ্রি; চযচন 

হসই বুচর্দ্ অলপো হশ্রি, চতচনই আত্মা  হি মিাবালিা! তুচম আত্মালক ইইরূপ 

অবগত িইয়া ইবং মনলক সংিয়রচিত বুচর্দ্ দ্বারা চনশ্চয় কচরয়া কামরূপ 

দুরাসন (দুজূয়) িত্রুলক চবনাি কর ’ ”  

  



ভগবদ গীতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
9

 

িতুথূ অধ্যায়  

জ্ঞানলযাগ 

 

“াগবান বচেলেন, ‘আচম পূলবূ আচনতযলক ইই অবযয়লযাগ কচিয়াচিোম; 

তৎপলর আচনতয মনুলক ও মনু ঈেবাকুলক কচিয়াচিলেন ইবং চনচমপ্রাৃচত 

রাজচধূগণ পরম্পরাগত (পূবূাপর ধ্ারাবাচিকরূলপ আগত) ইই হযাগবৃত্তান্ত 

অবগত িইয়াচিলেন, অনন্তর কােক্রলম উিা চবেুত হ িইয়াচিে, আচজ আচম 

হতামার চনকলট হসই পুরাতন হযাগবৃত্তান্ত কীতূন কচরোম; তুচম আমার াক্ত 

ও স,া; তচনিবচমত্ত আচম হতামালক ইই রিসয কচিোম ’  

“অজুূন কচিলেন, ‘হি হকিব! আচনতয জন্মগ্রিণ কচরলে পর হতামার জন্ম 

িইয়াচিে; অতইব আচম কী প্রকালর অবগত িইব হয, তুচম অলগ্র তাাঁিালক 

ইই হযাগবৃত্তান্ত কচিয়াচিলে?’  

“কৃষ্ণ কচিলেন, ‘হি অজুূন! আচম অলনকবার জন্মগ্রিণ কচরয়াচি; হতামরাও 

বহু জন্ম অতীত িইয়ালি; তুচম তািার চকিুই জান না; চকন্তু আচম তৎসমুনয়ই 

অবগত আচি  আচম জন্মরচিত, অনশ্বর (চবনািরচিত) স্বাাব ও সকলের 

ঈশ্বর িইয়াও স্বীয় প্রকৃচতলক আশ্রয় কচরয়া আত্মমায়ায় জন্মগ্রিণ কচর  হয 

হয সমলয় ধ্লমূর চবপ্লব (চবরুর্দ্ াালবর উদ্ভব) ও ধ্লমূর প্রাদুাূাব িয়, হসই 

হসই সমলয় আচম আত্মালক সৃচষ্ট কচরয়া থাচক  আচম সাধু্গলণর পচরত্রাণ, 

অসাধু্গলণর চবনাি ও ধ্লমূর সংস্থাপলনর চনচমত্ত যুলগ-যুলগ জন্মগ্রিণ কচর  

হি অজুূন! চযচন আমার ইই অলেৌচকক জন্ম ও অলেৌচকক কমূ যথাযথ অবগত 

িইলত পালরন, চতচন িরীর পচরতযাগ কচরয়া আমালক োা কলরন; তাাঁিালক 

পুনরায় জন্মগ্রিণ কচরলত িয় না  অলনলক আসচক্ত, ায় ও হক্রাধ্ পচরতযাগ 

কচরয়া ইকাগ্রচিত্ত, ইকাগ্র আচশ্রত ইবং জ্ঞান ও তপসযা দ্বারা পচবত্র িইয়া 

আমার সাধুজয (সংলযাগ–সাময) োা কচরয়ালি  হি পাথূ! যািারা হযরূলপ 

আমালক াজনা কলর, আচম তািাচনগলক হসই প্রকালরই অনুগ্রি কচর  হয যািা 
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করুক, সকলেই আমার হসবাপলথ আগমন কচরলতচি  মনুধযলোলক 

অচিরকালেই কমূসকে সফে িয়; ইই চনচমত্ত কমূফোকাঙ্খী মনুলধযরা 

প্রায়ই ইিলোলক হনবতার অিূনা কচরয়া থালক  আচম গুণ ও কলমূর 

চবাাগানুসালর (রহ্ামনিণগলণর সত্ত্বগুণ অচধ্ক, তাাঁিালনর কাযূয ইচিয়নমনপূবূক 

হযাগতপসযাচন  রলজাবহুে েচত্রয়গলণর কাযূয যুর্দ্াচন দ্বারা রাজযিাসন-

পােন  শবিযগণ রলজাচমচশ্রত তমঃপ্রধ্ান, তাাঁিালনর কাযূয বাচনজয ও কৃচধ-

হগারোচন  িূর হকবে তমঃপ্রধ্ান, রহ্ামনিণাচন চত্রবলণূর হসবা দ্বারা সািাযযই 

তািালনর কাযূয  জাচত হনচ,য়া গুণকলমূর ইইরূপ কেযাণকর চবাাগ–গুণ 

হনচ,য়া জাচতচবাাগ নলি) রহ্ামনিণ প্রাৃচত িাচর বণূ সৃ চষ্ট কচরয়াচি; তথাচপ আচম 

সংসারচবিীন; আমালক কতূা মলন কচরও না  কমূ আমালক স্পিূ কচরলত পালর 

না; কমূফলেও আমার সৃ্পিা হনই  হয বযচক্ত আমালক ইইরূপ অবগত িইলত 

পালর, তািালক কমূবন্ধলন বন্ধ িইলত িয় না  পূবূতন মুমুেুগণ আমালক ইই 

প্রকালর অবগত িইয়া কমূ অনুিান কচরলতন; অতইব তুম প্রথলম 

পূবূতনচনলগর অনুচিত কমূ অনুিান কর  

“ইিলোলক চবলবচকগণও কমূ ও অকমূ-চবধলয় হমাচিত িইয়া আলিন; অতইব 

তুচম যািা অবগত িইয়া সংসার িইলত মুক্ত িইলব, আচম হতামালক হসই 

কলমূর চবধয় কচিলতচি, শ্রবণ কর  কলমূর গচত অচত দুরবগাি, অতইব 

চবচিত কমূ, অচবচিত কমূ ও কমূতযাগ ইই চতলনর তত্ত্ব অবগত িইলত িয়; 

চযচন কমূ চবনযমান থাচকলতও আপনার কমূিূনয ইবং কমূতযাগ িইলেও 

কমূযুক্ত বচেয়া হবাধ্ কলরন, চতচনই মনুলধযর মলধ্য বুচর্দ্মান, হযাগী ইবং 

সকে কলমূর অনুিাতা  যাাঁিার সমুনয় কমূ চনষ্কাম, পচণ্ডতগণ তাাঁিালক পচণ্ডত 

বচেয়া থালকন; তাাঁিার কমূসমুনয় জ্ঞানাবলে (জ্ঞানরূপ অচিলত) নগ্ধ িইয়া 

যায়  চযচন কমূফলে আসচক্ত পচরতযাগপূবূক চিরতৃত হ িইয়া থালকন ইবং 

কািারও আশ্রয় গ্রিণ কলরন না, চতচন কলমূ সমযক্ প্রবৃত্ত িইলেও তাাঁিার 

চকিুমাত্র কমূ করা িয় না  চযচন কামনা ও সবূপ্রকার পচরগ্রি পচরতযাগ কলরন, 

যাাঁিার মন ও আত্মা চবশুর্দ্, চতচন হকবে িরীর দ্বারা কমূানুিান কচরয়া 
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পাপাাগী িলয়ন না  চযচন যনৃচ্ছাোলা সন্তুষ্ট, িীত, উষ্ণ ও সু,দুঃ,াচন 

দ্বন্দ্বসচিষু্ণ ও শবরচবিীন ইবং চযচন চসচর্দ্ ও অচসচর্দ্ তুেয জ্ঞান কলরন, চতচন 

কমূ কচরয়াও কমূ বন্ধলন বর্দ্ িলয়ন না  চযচন কামনা পচরতযাগ কচরয়ালিন, 

রাগাচন িইলত মুক্ত িইয়ালিন ইবং যাাঁিার চিত্ত জ্ঞালন অবস্থান কচরলতলি, 

চতচন যজ্ঞাথূ কমূানুিান কচরলে কমূসকে চবেয় িইয়া যায়  স্রুক্ স্রুবাচন 

পাত্রসকে রহ্মনি; িবনীয় (আহুচরত চনচমত্ত প্রনত্ত)  ৃতাচন রহ্মনি, অচিও রহ্মনি ও 

চযচন হিাম কলরন, চতচনও রহ্মনি; ইই প্রকার কমূস্বরূপ রহ্লমনি যাাঁিার সমাচধ্ 

িইয়ালি, চতচন রহ্মনিলক প্রাত হ িলয়ন  কতকগুচে হযাগী সমযক্ রূলপ হনবযজ্ঞই 

(লনবতার উলর্দ্লিয যজ্ঞই) অনুিান কলরন; হকান হকান হযাগী পূলবূাক্ত প্রকালর 

রহ্মনিরূপ অচিলত যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞাচন কমূসকে (কমূতযাগরূপ) 

আহুচত প্রনান কচরয়া থালকন; হকি হকি সংযমরূপ অচিলত হশ্রাত্রাচন 

ইচিয়গণলক, আর হকি হকি ইচিয়রূপ অচিলত িব্দাচন চবধয় সকে আহুচত 

চনয়া থালকন  হকি হকি হধ্যয় চবধয় (পনাথূ) দ্বারা উর্দ্ীচপত আত্মধ্যানরূপ 

হযাগাচিলত জ্ঞালনচিলয়র কমূ, কলমূচিলয়র কমূ ও প্রাণবায়ুর কমূসকে 

আহুচত প্রনান কলরন  নৃঢ়রহ্ত যচতগণ রবযনান, িািায়ণাচন রহ্ত, সমাচধ্, 

হবনপাঠ ও হবনজ্ঞান, ইই কলয়কচট যজ্ঞ অনুিান কচরয়া থালকন  হকি হকি 

প্রাণবৃচত্তলত অপানবৃচত্তলক আহুচন প্রনান কচরয়া পূরক (নাচসকাপলথ 

অাযন্তলর), অপানবৃচত্তলত প্রাণবৃচত্তলক আহুচত প্রনান কচরয়া হরিক (অাযন্তলর 

পূচরত বায়ুর চনঃসরণ) ইবং প্রাণ ও অপালনর গচতলরাধ্ কচরয়া কুম্ভকরূপ 

(অাযন্তলর বায়ু হরাধ্ক) প্রাণায়াম কলরন; আর হকি হকি চনয়তািার (সংযত-

আিার) িইয়া প্রাণবৃচত্ত সমুনয়লক প্রাণবৃচত্তলতই হিাম কচরয়া থালকন  ইই 

সকে যজ্ঞলবত্তা যজ্ঞ দ্বারা চনষ্পাপ িইয়া যজ্ঞলিধরূপ অমৃত হাাজন কচরয়া 

সনাতন রহ্মনিলক োা কলরন, চকন্তু যজ্ঞিীন বযচক্তর পরলোলকর কথা নূলর 

থাকুক, ইিলোকও নাই  ইবংচবধ্ াূচর াূচর (বহু বহু) যজ্ঞ হবন দ্বারা চব্ত াচরত 

িইয়ালি, তৎসমুনয়ই কমূ িইলত উৎপনিব; তুচম ইিা অবগত িইয়া মুচক্তোা 
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কর  ফলের সচিত সমুনয় কমূ জ্ঞালনর অন্তাূূত আলি, অতইব রবযময় 

শনবযজ্ঞ অলপো জ্ঞানযজ্ঞই হশ্রি  

“হি ধ্নঞ্জয়! তুচম প্রচণপাত, প্রশ্ন ও হসবা দ্বারা জ্ঞান চিো কর, তত্ত্বনিূী 

জ্ঞানীরা হতামালক তািার উপলনি প্রনান কচরলবন  জ্ঞানোা কচরলে তুচম 

আর ই প্রকার বনু্ধবধ্াচনজচনত হমালি অচাাূত িইলব না, তুচম আপনালক 

সমুনয় াূতলক অচানিব অবলোকন কচরয়া পচরলিলধ পরমাত্মালক আত্মায় 

অচানিব হনচ,লব  যনযচপ তুচম সকে পাপী অলপো অচধ্ক পাপী িও, তথাচপ 

হসই জ্ঞানরূপ হাো দ্বারা সম্ত  পাপ িইলত উত্তীণূ িইলব  হি অজুূন! হযমন 

প্রজ্বচেত হুতািন কাি-সমুনয় া্ম,াবলিধ কলর, হসইরূপ জ্ঞানাচি নযায় 

শুচর্দ্কর আর চকিুই নাই, মুমুেু বযচক্ত কমূলযালগ চসচর্দ্ প্রাত হ িইয়া আপনা 

িইলতই আত্মজ্ঞান োা কলর  হয বযচক্ত গুরুর উপলনি শ্রর্দ্াবান, 

গুরুশুশ্রূধাপরায়ণ ও চজলতচিয়, চতচন জ্ঞান োা কচরয়া অচিরাৎ (১) 

হমােপন প্রাত হ িলয়ন; চকন্তু জ্ঞান ও শ্রর্দ্াচবিীন সংিয়াত্মা বযচক্ত চবনাি প্রাত হ 

িয়, সংিয়াত্মার ইই হোক ও পরলোক চকিুই নাই ইবং সু,ও নাই  হি 

ধ্নঞ্জয়! চযচন হযাগ দ্বারা কমূসকে ঈশ্বলর সমপূণ ও জ্ঞান দ্বারা সংিয়লচ্ছন 

কচরয়ালিন, কমূসকে ইই অপ্রমত্ত বযচক্তলক বর্দ্ কচরলত পালর না  অতইব 

হি াারত! আত্মজ্ঞানরূপ অচস দ্বারা হৃনয়চনচিত, অজ্ঞানসম্ভূত! সংিয় হিন 

কচরয়া কমূলযাগ অনুিান কর ইবং উচত্থত িও ’ ”  

  



ভগবদ গীতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
3

 

পঞ্চম অধ্যায়  

সনিবযাসলযাগ 

 

“অজুূন কচিলেন, ‘হি কৃষ্ণ! তুচম কমূসনিবযাস (কমূতযাগ) ও কমূলযাগ 

(ফেতযাগপূবূক কমূািরণ) উালয়র কথাই কচিলতি, ইেলণ উালয়র মলধ্য 

যািা হশ্রয়স্কর, তািা অবধ্াচরত কচরয়া বে ’  

“কৃষ্ণ কচিলেন, ‘হি অজুূন! কমূতযাগ, কমূলযাগ উায়ই মুচক্তর কারণ, চকন্তু 

তন্মলধ্য কমূলযাগই হশ্রি  যাাঁিার হদ্বধ নাই ও আকাঙ্খা নাই, চতচনই চনতয-

সনিবযাসী, কারণ, তনৃি চনদ্বূন্ধ পুরুলধরাই অনায়ালস সংসারবন্ধন িইই 

মুচক্তোা কলরন  

মূল,ূরাই সনিবযাস ও হযাগ উালয়র চানিব চানিব ফে কলি; চকন্তু পচণ্ডলতরা ইরূপ 

কলিন না; বা্ত চবকও চযচন সনিবযাস ও হযাগ ইই উালয়র ইকচটমাত্র সমযক্ 

অনুিান কলরন, চতচন উালয়রই ফেপ্রাত হ িলয়ন  সনিবযাসীরা হমােনামক হয 

স্থান োা কলরন, কমূলযাগীরাও হসই স্থান প্রাত হ িলয়ন; চযচন সনিবযাস ও হযাগ 

উায়ই ইকরূপ হনল,ন, চতচনই যথাথূনিূী চকন্তু কমূলযাগযুক্ত বযচক্ত সনিবযাসী 

িইয়া অচিরাৎ রহ্মনিোা কলরন  চযচন হযাগযুক্ত িইয়া চবশুর্দ্চিত্ত িলয়ন, যাাঁিার 

হনি ও ইচিয়গণ বিীাূত, যাাঁিার আিা সকে াূলতর আত্মাস্বরূপ, চযচন 

হোকযাত্রা চনবূািাথূ কমূ অনুিান কচরলেও তািালত চেত হ িলয়ন না  

পরমাথূনিূী (রহ্মনিনিূনকারী) কমূলযাগী নিূন, শ্রবণ, স্পিূ, ঘ্রাণ, অিন 

(লাাজন) গমন, িয়ন, আোপ, তযাগ, গ্রিণ, উলন্মধ (িেুর পাতা হ,াোন) 

ও চনলমধ (িেুর পাতা হবাজান) কচরয়াও মলন কলরন, আচম চকিুই কচরলতচি 

না, ইচিয়গণই স্ব স্ব চবধলয় প্রবৃত্ত িইলতলি  চযচন আসচক্ত পচরতযাগপূবূক 

রহ্লমনি কমূফে সমপূণ কইয়া কমূ কলরন, পদ্মপলত্র জলের নযায় তাাঁিালত পাপ 

চেত হ িয় না  কমূলযাচগগণ চিত্তশুচর্দ্র চনচমত্ত কমূফলে আসচক্ত পচরতযাগ 

কচরয়া িরীর, মন, বুচর্দ্ ও মমত্ববুচর্দ্ (‘আচম’ ‘আমার’ জ্ঞান)-বচজূত 
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ইচিয়দ্বারা কমূানুিান কলরন  পরলমশ্বরপরায়ণ বযচক্ত কমূফে পচরতযাগ 

কচরয়া শকবেয (লকবে—ইকরূপতা) প্রাত হ িলয়ন; চকন্তু ঈশ্বরচনিাচবমু, 

(ঈশ্বলর চবশ্বাসিীন) বযচক্ত কামনাবিতঃ ফেপ্রতযািী (ফোকাঙ্খী) িইয়া বর্দ্ 

িয়  চজলতচিয় হনিী (জীবাত্মা) মলন মলন সমুনয় কমূ পচরতযাগ কচরয়া 

নবদ্বারচবচিষ্ট হনিপুর সুল, অবস্থান কলরন  চতচন স্বয়ং কলমূ প্রবৃত্ত িলয়ন না 

ও অনযলকও প্রবৃত্ত কলরন না  চবশ্বকতূা (চবলশ্বর চবধ্াতা) ঈশ্বর জীবলোলকর 

কতূৃত্ব ও কমূসকে সৃচষ্ট কলরন না ইবং কািালকও কমূফেলাাগী কলরন না, 

স্বাাবই তৎসমুনলয়র প্রবতূক  ঈশ্বর কািারও পাপ বা পুণয গ্রিণ কলরন না, 

জ্ঞান অজ্ঞান আবৃত িয় বচেয়া জীবসকে হমািাচবষ্ট িইয়া থালক  যাাঁিারা 

জ্ঞানদ্বারা আত্মার অজ্ঞানলক চবনাচিত কচরয়ালিন, তাাঁিাচনলগর রহ্মনিজ্ঞান 

আচনলতযর নযায় প্রকাচিত িয়  ঈশ্বলর যাাঁিাচনলগর সংিয়রচিত বুচর্দ্, ঈশ্বলরই 

যাাঁিাচনলগর আত্মা, ঈশ্বলরই যাাঁিাচনলগর চনিা ইবং ঈশ্বলরই যাাঁিাচনলগর পরম 

আশ্রয়, তাাঁিারা জ্ঞানদ্বারা চনষ্পাপ িইয়া হমােোা কলরন  

“ ‘পচণ্ডতগণ চবনযা ও চবনয়সম্পনিব রহ্ামনিণ, হগা, ি্ত ী, কুকুরুর ও িণ্ডােলক 

তুেযরূলপ হরল,ন  ইইরূপ যাাঁিাচনলগর মন সবূত্র সমাালব অবস্থান কলরন, 

তাাঁিারাই জীবনাবস্থালতই সংসার জয় কলরন ইবং চনলনূাধ রহ্মনি সবূত্রই 

সমাালব আলিন, সুতরাং সমনিূী (তুেযনৃচষ্টসম্পনিব) বযচক্তরাও রহ্মনিাাব প্রাত হ 

িইয়া থালকন  চযচন রহ্মনিচবৎ িইয়া রহ্লমনি অবস্থান কলরন, চতচন চপ্রয়বস্তু প্রাত হ 

িইয়া িধূযুক্ত বা অচপ্রয় বস্তু প্রাত হ িইয়া উচদ্বি িলয়ন না; হকননা, চতচন হমাি 

িইলত মুক্ত িইয়া চস্থরবুচর্দ্ োা কচরয়ালিন  যাাঁিার চিত্ত বািযচবধলয় আসক্ত 

িয় না, চতচন অন্তঃকরলণ িাচন্তসু, অনুাব কলরন, পচরলিলধ রহ্লমনি সমাচধ্োা 

কচরয়া অেয় সু, প্রাত হ িলয়ন  হযসকে সু, চবধয় িইলত উৎপনিব িয়, তািা 

দুঃল,র কারণ ও চবনশ্বর; পচণ্ডতগণ তািালত আসক্ত িলয়ন না  চযচন 

ইিলোলক িরীর পচরতযালগর পূলবূ কাম ও হক্রালধ্র হবগ সিয কচরলত পালরন, 

চতচনই হযাগী ও চতচনই সু,ী  আত্মালতই যাাঁিার সু,, আত্মালতই যাাঁিার আরাম 

ও আত্মালতই যাাঁিার নৃচষ্ট, হসই রহ্মনিচনি হযাগী রহ্লমনি েয়প্রাত হ িলয়ন  যাাঁিারা 
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পাপলক চবনাি কচরয়ালিন, সংিয়লক হিনন কচরয়ালিন, চিত্তলক বিীাূত 

কচরয়ালিন ইবং সকলের চিতানুিালন বযাপৃত আলিন হসই তত্ত্বনচিূগণই 

হমােোা কলরন  হযসকে সনিবাসী কাম ও হক্রাধ্ পচরতযাগ কচরয়া চিত্তলক 

আয়ত্ত্ব কচরয়ালিন ইবং আত্মতত্ত্ব অবগত িইয়ালিন, তাাঁিারা ইিকাে ও 

পরকাে উায়ত্রই হমােোা কলরন  হয হমােপরায়ণ মুচন মন িইলত 

বািযচবধয়সকে বচিষৃ্কত, নয়নদ্বয় ভ্রুযুগলের মলধ্য সংস্থাচপত, নাসার 

অাযন্তরিারী প্রাণ ও অপানবৃচত্তলক সমাাবাপনিব কচরয়া ইচিয়, মন ও বুচর্দ্ 

বিীাূত ইবং ইচ্ছা, ায় ও হক্রাধ্ নূরপরািত (ইকান্ত তযাগ) কচরয়ালিন, 

চতচনই জীবনু্মক্ত  মানবগণ আমালক যজ্ঞ ও তপসযার হাাক্তা ইবং সকে 

হোলকর মলিশ্বর ও সুবৃিৎ জাচনয়া িাচন্ত োা কলরন ’  ”  
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ধি অধ্যায়  

ধ্যানলযাগ 

 

“‘হি অজুূন! চযচন ফলে চবতৃষ্ণ (আকাঙ্খারচিত) িইয়া কতূবযকমূ অনুিান 

কলরন, চতচনই সনিবযাসী ইবং চতচনই হযাগী; চকন্তু চযচন অচিসাধ্য ইষ্ট (যজ্ঞ) 

ও অনচি পূতূ প্রাৃচত পচরতযাগ কচরয়ালিন, চতচন সনিবযাসীও নলিন হযাগীও 

নলিন  পচণ্ডলতরা যািা সনিবযাস বচেয়া চনলনূি কচরয়ালিন তািাই হযাগ, 

অতইব কমূফে পচরতযাগ না কচরলে হকি হযাগী িইলত পালর না  হয মুচন 

জ্ঞানলযালগ আিরণ কচরলত ইচ্ছা কলরন, কমূই তাাঁিার সিায়, আর চযচন 

তািালত আলরািন কচরয়ালিন, কমূতযাগই তাাঁিার সিায়  চযচন সবূপ্রকার 

সল্পল্প পচরতযাগ কচরয়া ইচিলয়র হাাগয ও হাাগসাধ্ন কলমূ আসক্ত না 

িলয়ন, চতচনই ত,ন হযাগারূঢ় বচেয়া উচি,চিত িইয়া থালকন  আত্মা দ্বারা 

আত্মালক সংসার িইলত উর্দ্ার কচরলব, তািালক অবসনিব কচরলব না, কারণ, 

আত্মাই আত্মার বন্ধ ইবং আত্মাই আত্মার চরপু  হয আত্মা আত্মালক জয় 

কচরয়ালি, হসই আত্মাই আত্মার বনু্ধ, আর হয আত্মা আত্মালক জয় কচরলত 

অসমথূ িইয়ালি, হস আত্মাই িত্রুর নযায় আত্মার অপকালর প্রবৃত্ত িয়  িীত, 

উষ্ণ, সু,, সুঃ,, মান ও অপমান উপচস্থত িইলে হকবে চজতাত্মা প্রিান্ত 

বযচক্তর আত্মাই সাোৎ আত্মাাব অবেম্বন কলর  যাাঁিার আত্মা জ্ঞান ও 

চবজ্ঞালন পচরতৃত হ িইয়ালি, চযচন চনচবূকার ও চজলতচিয় ইবং চযচন হোষ্ট্র 

(মাচটর হেো), প্র্ত র ও কাঞ্চন সমজ্ঞান কলরন, হসই হযাগীই হযাগারূঢ় 

বচেয়া উচিচ,ত  চযচন সুহৃৎ, চমত্র, অচর, উনাসীন, মধ্যস্থ, হদ্বধয, বনু্ধ, সাধু্, 

সকেলকই সমজ্ঞান কলরন, চতচন সবূালপো হশ্রি  

“হযাগী বযচক্ত চনজূলন চনরন্তন অবস্থান ইবং আিা ও পচরগ্রি পচরতযাগপূবূক 

অন্তঃকরণ ও হনি বিীাূত কচরয়া চিত্তলক সমাধ্ান (সমতাযুক্ত) কচরলবন  

চজতচিত্ত ও চজলতচিয় বযচক্ত আত্মশুচর্দ্র চনচমত্ত ইকাগ্রমলণ পচবত্র স্থালন 
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ক্রমান্বলয় কুি, অচজন ও বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত, অনচত-উচ্চ, অনচত-নীি, চস্থরতর 

আসন সংস্থাপন কচরয়া তািালত উপলবিন; িরীর, ম্ত ক ও গ্রীবা সম ও 

সরোালব ধ্ারণ ইবং নৃচষ্টলক অনযানয চনক্ িইলত আকধূণপূবূক স্বীয় 

নাচসকার অগ্রাালব সচনিবলবচিত কচরয়া হযাগ অাযাস কচরলব  হযাগী বযচক্ত 

প্রিান্তত্মা (চস্থর), চনাূয়, রহ্মনিিারী, সংযতচিত্ত ও মৎপরায়ণ িইয়া আমালতই 

চিত্ত অপূণপূবূক অবস্থান কচরলব  সংযতচিত্ত হযাগী ইইরূলপ অন্তঃকরণলক 

সমাচিত কচরলে আমার সারূপযরূপ (সারূপয = রূপতা?–রূপসাময) 

হমােপ্রধ্ান িাচন্ত োা কলর  হি অজুূন! অচতলাাজনিীে বা ইকান্ত অনািারী 

ইবং অচতচনরােু (অতযন্ত চনরালসবী) বা ইকান্ত চনরািীন বযচক্তর সমাচধ্ িয় 

না  যাাঁিার আিার, চবিার, কমূলিষ্টা, চনরা ও জাগরণ চনয়চমত, চতচনই দুঃ,-

চবনািক সমাচধ্ োা কচরলত পালরন  য,ন বিীাূত চিত্ত সবূপ্রকার 

কামযচবধলয় চনষ্পৃি িইয়া আত্মালতই অবস্থান কলর, ত,নই তািা সমাচিত 

(সমাচধ্স্থ) বচেয়া উচিচ,ত িয়  চজতচিত্ত হযাগী বযচক্তর চিত্ত 

আত্মলযাগানুষ্টানকালে চনবূাত-চনষ্কম্প (বায়ুচবিীন স্থান-চস্থত কম্পনরচিত) 

নীলপর নযায় চনশ্চে িইয়া থালক  হয অবস্থায় চিত্ত হযাগানুিান দ্বারা চনরুর্দ্ 

িইয়া উপরত িয়, হয অবস্থায় চবশুর্দ্ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মালকই অবলোকন 

কচরয়া আত্মালতই পচরতৃত হ িয়, হয অবস্থায় বুচর্দ্মাত্রোয, অতীচিয়, 

আতযচন্তক সু, উপেচব্ধ িয়, হয অবস্থায় অবস্থান কচরলে আত্মতত্ত্ব িইলত 

পচরিুযত িইলত িয় না, হয অবস্থা োা কচরলে অনয োালক অচধ্ক বচেয়া 

হবাধ্ িয় না ইবং হয অবস্থা উপচস্থত িইলে গুরুতর দুঃ,ও চবিচেত কচরলত 

পালর না, হসই অবস্থার নামই হযাগ; যািালত দুঃল,র সম্পকূও নাই, তািাই 

চবলিধরূলপ অবগত িইলব ইবং অধ্যবসায়সিকালর ও চনলবূনিূনযচিলত 

অাযাস কচরলব  মনলক আত্মালত চনচিত কচরয়া চস্থর বুচর্দ্ দ্বারা অলল্প অলল্প 

চবরচত অাযাস কচরলব; অনয চকিুই চিন্তা কচরলব না  িঞ্চে স্বাাব মন হয হয 

চবধলয় চবিরণ কচরলব, হসই হসই বুধয় িইলত তািালক প্রতযািরণ কচরয়া 

আত্মার বিীাূত কচরলব  প্রিান্তচিত্ত, রলজাচবিীন (মেিূনয), চনষ্পাপ, 
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জীবনু্মক্ত (জীচবতাবস্থায় মুক্ত–কামনা-বাসনাচবিীন জীচবতাবস্থা) হযাগী 

চনরচতিয় সু, োা কলরন  চনষ্পাপ হযাগী ইই প্রকালর মনলক সবূনা বিীাূত 

কচরয়া অনায়ালস রহ্মনিসাোৎকারজচনত সলবূাৎকৃষ্ট সু, প্রাত হ িলয়ন  সবূত্র 

রহ্মনিনিূী, সমাচিতচিত্ত বযচক্ত সকে াূলত আত্মালক ও আত্মালত সকে াূতলক 

অবলোকন কলরন  হয বযচক্ত আমালত সকে বস্তু ও সকে বস্তুলত আমালক 

নিূন কলর, আচম তািার অনৃিয িই না; হস বযচক্তও আমার অনৃিয িয় না  

হয বযচক্ত আমার সচিত ইকীাূত (ইক) িইয়া আমালক সবূাূতস্থ (সকে 

প্রাণীলত চবনযমান) মলন কচরয়া াজনা কলর, হস হয হকান প্রকার বৃচত্ত 

অবেম্বন করুক, আমালতই অবস্থান কলর  হি অজুূন! হয বযচক্ত আপনার সু,-

দুঃল,র নযায় সকলের সু,-দুঃ, নিূন কলর, হসই হশ্রি হযাগী ’  

“অজুূন কচিলেন, ‘হি মধু্সূনন! তুচম আত্মার সমতারূপ হয হযালগর কথা 

উলি, কচরলে, মলনর িঞ্চেতাচনবন্ধন আচম ইিার নী ূকাে স্থাচয়ত্ব 

হনচ,লতচি না; মন স্বাাবতঃ িঞ্চে, ইচিয়গলণর হোাকর, অলজয় ও 

দুলাূনয; হযমন বায়ুলক চনরুর্দ্ করা অচত কচঠন, মনলক চনগৃিীত করাও 

হসইরূপ দুষ্কর হবাধ্ িইলতলি!’  

“কৃষ্ণ কচিলেন, ‘হি অজুূন! িঞ্চেস্বাাব মন হয দুচনূগ্রি (বলি আনা দুঃসাধ্য), 

তািালত সংিয় নাই; চকন্তু অাযাস ও শবরাগয দ্বারা তািালক চনগৃিীত কচরলত 

িয়  যািার চিত্ত অবিীাূত, হযাগ োা করা তািার পলে দু ূট  হয যত্নিীে 

বযচক্ত অন্তঃকরণলক বিীাূত কচরয়ালি, হস বযচক্ত যলথাক্ত উপায় দ্বারা 

হযাগোা কচরলত সমথূ ’  

“অজুূন কচিলেন, ‘ হি কৃষ্ণ! হয বযচক্ত শ্রর্দ্াবান্ চকন্তু যত্নিীন ও 

হযাগভ্রষ্টলিতাঃ (লযাগ িইলত স্খচেত চিত্ত), হস হযাগচসচর্দ্ প্রাত হ না িইয়া চক 

অবস্থা প্রাত হ িয়? হি মিাবালিা! হস চক হযাগ ও কমূ উায় িইলত ভ্রষ্ট, চনরাশ্রয় 

ও রহ্মনিোলার উপালয় অনচাজ্ঞ িইয়া চিনিব-লমল র নযায় চবনাি প্রাত হ িয় না? 

হি কৃষ্ণ! তুচম আমার ইই সংিয় হিনন কর; হতামা চানিব আর হকি ইই 

সংিয় হিনন কচরলত সমথূ িইলব না ’  
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“কৃষ্ণ কচিলেন, ‘হি পাথূ! হযাগভ্রষ্ট বযচক্ত চক ইিলোলক, চক পরলোলক 

কুত্রাচপ চবনষ্ট িয় না; হকান শুাকমূকারীই দুগূচত প্রাত হ িয় না, হযাগভ্রষ্ট বযচক্ত 

পূণযকারীচনলগর প্রাপয হোলক বহু বৎসর অবস্থান কচরয়া সনািার ও 

ধ্নসম্পনিবচনলগর গৃলি অথবা বুচর্দ্মান হযাগীচনলগর বংলি জন্মগ্রিণ কলর; 

হযাগীচনলগর কুলে জন্ম অচত দুেূা  হযাগভ্রষ্ট বযচক্ত হসই জলন্ম হপৌবূলনচিক 

(পূবূজন্মেব্ধ) বুচর্দ্ োা কলর ইবং মুচক্তোাচবধলয় পূবূজন্ম অলপো 

অচধ্কতর যত্ন কচরয়া থালক  হযাগভ্রষ্ট বযচক্ত হকান অন্তরায়(১)বিতঃ ইচ্ছা 

না কচরলেও পূবূজম্মকৃত অাযাসই তালক রহ্মনিচনি কলর  ত,ন চতচন 

হযাগচজজ্ঞাসু (২) িইয়াই হবলনাক্ত কমূফে অলপো সমচধ্ক ফে োা 

কলরন  চনষ্পাপ হযাগী অচধ্কতর যত্নসিকালর অলনক জলন্ম চসর্দ্ িইয়া 

পচরলিলধ পরম গচত প্রাত হ িলয়ন  হি অজুূন! হযাগী তপস্বী অলপো হশ্রি, 

জ্ঞানী অলপো হশ্রি ইবং কমূী অলপোও হশ্রি; অতইব তুচম হযাগী িও  হি 

পাথূ! হয বযচক্ত আমালত অন্তকরণ সম্পপূণ কচরয়া শ্রর্দ্াপূর্ব্ূক আমালক 

াজনা কলরন, চতচন আমার মলত সকে হযাগী অলপো হশ্রিতম ’  “  
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সত হম অধ্যায় 

জ্ঞানচবজ্ঞানলযাগ 

 

“াগবান্ কচিলেন, ‘ হি অজুূন! তুচম আমার প্রচত অনুরক্ত ও আমার আচশ্রত 

িইয়া হযাগাাযাসপূবূক হয প্রকালর আমালক সমূ্পণূরূলপ অবগত িইলত 

পাচরলব, তািা শ্রবণ কর  আচম হয অনুাবসিকৃত (অনুালবর সচিত আিচরত) 

জ্ঞান সমযক্ রূলপ কীতূন কচরলত প্রবৃত্ত িইলতচি, ইিা চবচনত িইলে, 

হশ্রলয়াচবধলয় (মুচক্তরূপ মঙ্গে সম্বন্ধ) আর চকিুই জ্ঞাত িইলত অবচিষ্ট থালক 

না  সিস্র সিস্র মনুধযমলধ্য হকান বযচক্ত আত্মজ্ঞালনর চনচমত্ত যত্নবান িয়; 

আর যত্মিীে চসর্দ্ বযচক্তগলণর মলধ্য হকান বযচক্ত প্রকৃতরূলপ আমালক জ্ঞাত 

িইলত সমথূ িয়  আমার মায়ারূপ প্রকৃচত াূচম, জে, অনে, বায়ু, আকাি, 

মন, বুচর্দ্ ও অিল্পার, ইই আট প্রকালর চবাক্ত ইতচদ্ভনিব আমার ইকচট 

জীবস্বরূপ পরা (সবূলশ্রি) প্রকৃচত আলি, উিা ইই জগৎ ধ্ারণ কচরয়া 

রচিয়ালি  হি পাথূ! স্থাবরজঙ্গমাত্মক াূত-সমুনয় ইই হেত্র (প্রকৃচত) ও 

হেত্রজ্ঞ(জীবাত্মা)স্বরূপ প্রকৃচতদ্বয় িইলত সমুৎপনিব িইলতলি  অতইব আচমই 

ইই সম্ত  চবলশ্বর পরম কারণ ও আচমই ইিার প্রেয়কতূ্তা (েয়কারক); হি 

ধ্নঞ্জয়! আমা চানিব ইিার সৃচষ্ট-সংিালরর (উৎপচত্তর উপসংিালরর–

প্রবািচনবৃচতর) আর হশ্রি স্বতন্ত্র কারণ নাই  হযমন সূলত্র মচণ সকে গ্রচথত 

থালক, তদ্রুপ আমালতই ইই চবশ্ব গ্রচথত রচিয়ালি  হি অজুূন! আচম সচেলে 

রসরূলপ, িি-সূলযূয প্রাাবরূলপ, সমুনয় হবলন ওাঁকাররূলপ, আকালি 

িব্দরূলপ, মনুধয সকলে হপৌরুধরূলপ, পৃচথবীলত পচবত্র গন্ধরূলপ, অনলে 

হতলজারূলপ, সবূাূলত জীবনরূলপ ও তপচস্বগলণ তপসযারূলপ অবস্থান 

কচরলতচি  হি পাথূ! তুচম আমালক সবূাূলতর সনাতন (চনতয–েয়রচিত) বীজ 

বচেয়া চবচনত িও  আচম বুচর্দ্মানচনলগর বুচর্দ্, হতজস্বীচনলগর হতজ, 

বেবালনর দুরাকাঙ্খািূনয বে ও সবূাূলতর বে ও ধ্মূানুগত কাম  হয সম্ত  
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সাচত্ত্বক, রাজচসক ও তামচসক াাব আলি, তািা আমা িইলত উৎপনিব ইবং 

আমারই অধ্ীন; চকন্তু আচম কনাি ে সকলের বিীাূত নচি  জগতীস্থ 

(রহ্মনিাণ্ডচস্থত) সমুনয় হোক ইই চত্রগুণাত্মক (সত্ব, রজঃ ও তমঃ–ইই 

চত্রগুণগচঠত) াালব চবলমাচিত িইয়া আমালক ইিালনর অচতচরক্ত অচবনািী 

বচেয়া চবচনত িইলত সমথূ িয় না  

“অলেৌচকক গুণময়ী চনতান্ত দু্ত রা আমার ইক মায়া আলি; যািারা আমালক 

আশ্রয় কলর, তািারাই ে মায়া অচতক্রম কচরলত সমথূ িয়  ে মায়া কতূৃক 

যািাচনলগর জ্ঞান অপহৃত িইয়ালি ইবং যািারা অসুরাাব অবেম্বন 

কচরয়ালি, হসই সম্ত  দুষ্কমূকারী নরাধ্ম মূ,ূ কনাি আমালক প্রাত হ িয় না  

আতূ্ত (পীচড়ত–কাতর), আত্মজ্ঞানাচাোধী, অথূাচাোধী ও জ্ঞানী, হি অজুূন! 

ইই িাই প্রকার পুণযবান হোক আমার আরাধ্না কচরয়া থালক; তন্মলধ্য 

অচতমাত্র াক্ত ও হযাগযুক্ত জ্ঞানীই হশ্রি  আচম জ্ঞানবালনর ইবং জ্ঞানবান্ 

আমার ইকান্ত চপ্রয়  পূলবূাক্ত িাচর প্রকার উপাসকই হমাে প্রাত হ িইয়া 

থালকন; চকন্তু আমার মলত জ্ঞানীই আত্মস্বরূপ; চতচন মলনকচিত্ত (ইকমাত্র 

াগবালনই অচপূতচিত্ত) িইয়া আমালক ইকমাত্র উত্তম গচত অবধ্ারণ কচরয়া 

আশ্রয় কচরয়া থালকন  বহুজন্ম অচতক্রান্ত িইলে জ্ঞানবান্ বযচক্ত বাসুলনবই 

ইই সিরাির চবশ্ব, ইইরূপ চবলবিনা কচরয়া আমালক প্রাত হ িলয়ন; চকন্তু তানৃি 

মিাত্মা চনতান্ত দুেূা  অনয উপাসলকরা স্বীয় প্রকৃচতর বিীাূত ও নানা প্রকার 

কামনা দ্বারা িতজ্ঞান িইয়া প্রচসর্দ্ (গতানুগচতক–রুচিকর) চনয়ম 

অবেম্বনপূবূক াূত, হপ্রত প্রাৃচত েুর হনবতাচনলগর আরাধ্না কচরয়া থালক  

হয হয াক্ত শ্রর্দ্াসিকালর হয হকান হনবতার অিূনা কচরলত অচাোধ কলরন, 

আচমই তাাঁিাচনগলক হসই অিো শ্রর্দ্া প্রনান কচরয়া থাচক, তাাঁিারা হসই 

শ্রর্দ্াসিকালর হসই সকে হনবতার আরাধ্না কচরলত প্রবৃত্ত িন; তৎপলর আমা 

িইলতই চিতকর অচােচধতসকে প্রাত হ িইয়া থালকন  চকন্তু হসই সম্ত  

অল্পবুচর্দ্ বযচক্তচনলগর হনবতােব্ধ (লনবতা িইলত প্রাত হ) ফে-সমুনয় েয় 

িইয়া যায়  হনবযাজী বযচক্তরা হনবতা প্রাত হ িয়, আর আমার াক্তগণ 
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আমালকই প্রাত হ িইয়া থালক  আচম অবযক্ত; চকন্তু চনলবূাধ্ মনুলধযরা আমার 

অবযয় ও অচত উৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না িইয়া আমালক মনুধয, মীন ও 

কূমূাচনাাবাপনিব মলন কলর  আচম হযাগমায়ায় প্রচ্ছনিব িইয়া আচি, সকলের 

সমলে কনাি প্রকািমান িই না; ইই চনচমত্ত মূলঢ়রা আমালক জন্মিীন ও 

অবযয় বচেয়া অবগত নলি  হি অজুূন! আচম াূত, াচবধযত ও বতূমান ইই 

চতন চবধয়ই চবচনত আচি, চকন্তু আমালক হকিই জ্ঞাত নলি  হি অজুূন! 

জন্মগ্রিণ কচরলে াূতসকে ইচ্ছালদ্বধসমুচত্থত িীলতাষ্ণাচনদ্বন্দ্ব চনচমত্ত হমালি 

চবলমাচিত িইয়া থালক; চকন্তু হয সম্ত  পুণযাত্মাচনলগর পাপ চবনষ্ট ও 

িীলতাষ্ণাচন দ্বন্দ্ব-চনচমত্ত হমাি অপগত িইয়ালি, হসই সম্ত  কলঠার-

রহ্তপরায়ণ মিাত্মারাই আমার আরাধ্না কলরন  যাাঁিারা আমালক আশ্রয় 

কচরয়া জরা-মৃতুয িইলত চবচনমুূক্ত িইবার জনয যত্ন কলরন, তাাঁিারাই সমগ্র 

অধ্যাত্মচবধয়, চনচ,ে কমূ ও সনাতন রহ্মনি অবগত িইলত সমথূ িলয়ন  যািারা 

অচধ্াূত, অচধ্সনব ও অচধ্যলজ্ঞর সচিত আমালক সমযক্ চবচনত িইয়ালিন, 

হসই সম্ত  মিাচিতচিত্ত বযচক্ত মৃতুযকালেও আমালক চবস্মৃত িলয়ন না ’  ”  
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অষ্টম অধ্যায়  

অেররহ্মনিলযাগ 

 

“অজুূন কচিলেন, ‘হি বাসুলনব! রহ্মনি, অধ্যাত্ম ও কমূ কািালক বলে? অচধ্াূত 

ও অচধ্সনবই বা চক? মনুধযলনলি অচধ্যজ্ঞ চকরূলপ অবস্থান কচরলতলি? 

সংযতচিত্ত বযচক্তরা মৃতুযকালে চক প্রকালর রহ্মনিলক চবচনত িলয়ন?’  

“বাসুলনব কচিলেন, ‘হি অজুূন! চযচন পরম, অেয় ও জগলতর মূে কারণ, 

চতচনই রহ্মনি  হসই রহ্লমনির অংিস্বরূপ জীব, হনি অচধ্কার কচরয়া অবস্থান 

কচরলে তািালক অধ্যাত্ম বো যায়  যািালত াূতগলণর উৎপচত্ত ও বৃচর্দ্ সম্পনিব 

িইয়া থালক, তািা যজ্ঞকমূ  চবনশ্বর (চবনািিীে) হনিাচন পনাথূ াূত-

সকেলক অচধ্কার কচরয়া থালক; ইই চনচমত্ত উিালক অচধ্াূত বো যায়  

সূযূমণ্ডেবতূী শবরাজ পুরুধ হনবতাচনলগর অচধ্পচত বচেয়া তাাঁিলক অচধ্সনবত 

বো যায়  আর আচমই ইই হনলি যলজ্ঞর অচধ্িাত্রী হনবতারূলপ অবস্থান 

কচরলতচি, ইই চনচমত্ত অচধ্যজ্ঞ বচেয়া অচাচিত িইয়া থাচক  চযচন অন্তকালে 

আমালক স্মরণ কচরয়া কলেরব পচরতযাগপূবূক প্রয়াণ কলরন, চতচন চনঃসলন্দি 

আমার স্বরূপ প্রাত হ িলয়ন  হি অজুূন! হয বযচক্ত ইকান্তমলন অন্তকালে হয হয 

বস্তু স্মরণ কচরয়া হনিতযাগ কলর, হস হসই বস্তুর স্বরূপ প্রাত হ িইয়া থালক; 

অতইব তুচম সকে সমলয় আমালক স্মরণ কর ও সমলর প্রবৃত্ত িও  আমালত 

মন ও বুচর্দ্ সমপূণ কচরলে আমালকই প্রাত হ িইলব, তািালত সলন্দি নাই  হি 

অজুূন! অাযাসরূপ উপায় অবেম্বন কচরয়া অননযমলন হসই চনবয 

পরমপুরুধলক চিন্তা কচরলে তাাঁিালতই েীন িয়  হয বযচক্ত মৃতুযকালে 

অচবিচেত-চিলত্ত াচক্ত ও হযাগবলে ভ্রুযুগলের মলধ্য প্রাণবায়ু সমালবচিত 

কচরয়া পুরাতন, চবশ্বচনয়ন্তা (রহ্মনিাণ্ডপচরিােক), সূক্ষ্ম িইলত সূক্ষ্ম, সকলের 

চবধ্াতা, অচিন্তরূপ, আচনলতযর নযায় স্বপ্রকাি, অজ্ঞানান্ধকালরর উপর 

(অজ্ঞানরূপ অন্ধকালরর অতীত অবস্থা) বতূমান, চনবয পরমপুরুধলক চিন্তা 
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কলর, হস তাাঁিালক প্রাত হ িয়  হি অজুূন! হবনলবত্তারা যাাঁিালক অেয় বচেয়া 

থালকন ইবং চবধয়াসচক্তিূনয যচতগণ যাাঁিালত প্রলবি কলরন ও যাাঁিালক চবচনত 

িইবার চনচমত্ত রহ্মনিিযূানুিালনর প্রবৃত্ত িলয়ন, আচম হসই প্রাপয বস্তুোলার 

উপায় সংলেলপ কীতূন কচরলতচি, শ্রবণ কর : –  

“হয বযচক্ত ইচিয়দ্বার-সমুনয় সংযত, হৃনয়কমলে মনলক চনরুর্দ্ ও ভ্রুমলধ্য 

প্রাণবায়ু সচনিবলবচিত কচরয়া হযাগজচনত শধ্যূ অবেম্বন ইবং রহ্লমনির অচাধ্ান 

(১) ওাঁ ইই ইকাের উচ্চারণ ও আমালক স্মরণ কচরয়া কলেরব 

পচরতযাগপূবূক প্রয়াণ কলরন, চতচন পরম গচত োা কচরয়া থালকন  চযচন 

অননযমলন সতত আমালক স্মরণ কলরন, হসই সমাচিত হযাগী আমালক 

অনায়ালস োা কচরলত সমথূ িলয়ন; মিাৎরারা আমালক প্রাত হ িইয়াও 

হমােরূপ পরম চসচর্দ্ োা কচরয়া দুঃল,র আেয় অচনতয পুনজূন্ম প্রাত হ িলয়ন 

না  প্রাচণগণ রহ্মনিলোক অবচধ্ সমুনয় হোক িইলতই পুনরায় প্রচতচনবৃত্ত িয়; 

চকন্তু আমালক প্রাত হ িইলে আর জন্মগ্রিণ কচরলয় িয় না  সিস্র শনব যুলগ 

রহ্মনিার ইক চনন ইবং েরূপ সিস্র যুলগ ইক রাচত্র িয়  যাাঁিারা ইিা চবচনত 

িইয়ালিন, হসই সর্ব্ূজ্ঞ বযচক্তরাই অলিারাত্রলবত্তা (চনবারাচত্রর পচরমাণ চবধলয় 

চবজ্ঞ)  রহ্মনিার চনবস িইলত বযক্ত িরাির াূত-সকে প্রাদুাূূত িইয়া থালক; 

আর রাচত্র উপচস্থত িইলে হসই কারণরূপ অবযক্ত পনালথূ সম্ত  বস্তু চবেীন 

িইয়া যায়  হসই াূতসমূি রহ্মনিার চনবসাগলম বার বার জন্মগ্রিণ কচরয়া 

রাচত্রসমাগলম চবেীন িয় ইবং পুনরায় চনবসাগলম কমূাচনপরতন্ত্র ও সমুৎপনিব 

িইয়া পুনরায় রাচত্রসমাগলম চবেীন িইয়া থালক  হসই িরািলরর কারণরূপ 

অবযচক্ত অলপোও পরতর (চনগূঢ়) অচতিয় অবযচক্ত সনাতন আর ইকচট াাব 

আলি; উিা সম্ত  াূত চবনষ্ট িইলেও কনাি চবনষ্ট িয় না  অতীচিয় ও অেয় 

াাবলকই পরমপুরুধাথূ বচেয়া চনচনূষ্ট কচরয়া থালকন; উিাই আমার স্বরূপ; 

উিা প্রাত হ িইলে মনুলধযর আর চবচনবতূন িয় না (চফচরয়া আলস না–রহ্লমনিই 

েীন িইয়া থালক)  হি অজুূন! হসই পরম-পুরুধলক ইকান্ত াচক্ত দ্বারা প্রাত হ 

িওয়া যায়; াূতসকে তাাঁিার অাযন্তলর অবস্থান কচরলতলি ইবং চতচনই ইই 
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চবলশ্ব বযাত হ িইয়া রচিয়ালিন  হযাগীরা হয কালে গমন কচরলে আবৃচত্ত 

(জন্মবন্ধন) ও হয কালে গমন কচরলে অনাবৃচত্ত (সংসারচনবৃচত্ত–হমাে) প্রাত হ 

িইয়া থালকন, আচম হসই কালের চবধয় কীতূন কচরলতচি, শ্রবণ কর;–হয 

স্থালন চনবস শুক্লবণূ (সত্ত্বময়) ও অচির নযায় প্রাাসম্পনিব ইবং িয় মাি 

উত্তরায়ণ (মা  মাস িইলত আধাঢ় মাস পযূন্ত), রহ্মনিলবত্তারা তথায় গমন 

কচরয়া রহ্মনি প্রাত হ িইয়া থালকন  আর হয স্থালন রাচত্র, ধূ্ম ও কৃষ্ণবণূ (রজঃ ও 

তলমাময়) ইবং িয় মাস নচেণায়ণ (শ্রাবণ িইলত হপৌধ মাস পযূন্ত); 

কমূলযাগীরা তথায় িিপ্রাািােী স্বগূ-োা (চপতৃলোক) কইয়া চনবৃত্ত িলয়ন  

জগলতর শুক্ল ও কৃষ্ণবণূ দুইটা িাশ্বত গচত আলি; তন্মলধ্য ইকতর দ্বারা 

অনাবৃচত্ত ও অনযতর দ্বারা আবৃচত্ত িইয়া থালক  হি পাথূ! হযাগী বযচক্ত ইই 

দুইচট গচত অবগত িইয়া কনাি চবলমাচিত িলয়ন না; অতইব তুচম সকে 

কালে হযাগানুিানপরায়ণ িও  িালস্ত্র হবন, যজ্ঞ, তপসযা ও নালন হয ফে 

চনচনূষ্ট আলি, জ্ঞানীরা হসই চনণূীত তত্ত্ব অবগত িইয়া তনলপো হশ্রি ফে 

োা কলরন ইবং জগলতর মূে চবষু্ণপন প্রাত হ িইয়া থালকন ’  ”  
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নবম অধ্যায়  

রাজচবনযা-রাজগুিযলযাগ 

 

“াগবান্ কচিলেন, ‘হি অজুূন! তুচম অসূয়ািূনয; অতইব যািা অবগত িইলে 

সংসারবন্ধন িইলত মুক্ত িইলব, আচম হসই হগাপনীয় উপাসনাসিকৃত 

ঈশ্বরজ্ঞান কীতূন কচরলতচি, শ্রবণ কর  ইই উৎকৃষ্ট জ্ঞান চবনযালশ্রি, 

রাজগলণরও হগাপনীয়, অচত পচবত্র, প্রতযেফেন, ধ্মূানুগত ও অবযয়; ইিা 

অনায়ালসই অনুিান করা যাইলত পালর  যািারা ইই ধ্লমূ চবশ্বাস না কলর, 

তািারা আমালক প্রাত হ না িইয়া মৃতুযসমাকুে সংসারপলথ চনয়ত পচরভ্রমণ 

কচরয়া থালক  হি অজুূন! আচম অবযক্তরূলপ সম্ত  চবলশ্ব বযাত হ রচিয়াচি; 

আমালত াূত-সকে অবস্থান কচরলতলি; চকন্তু আচম চকিুলতই অবচস্থত নচি, 

আর আমালতও হকান াূত অবস্থান কচরলতলি না; আমার ইই েচিকী (েিী–

চনয়চত চবধচয়ণী) অ টন টনািাতুরী (অসম্ভব-সম্ভবকাচরণী চনপুণতা) 

চনরীেণ কর  আমার আত্মা াূতসকে ধ্ারণ ও পােন কচরলতলি; চকন্তু হকান 

াূলতই অবস্থান কচরলতলি না  হযমন সমীরণ সবূত্রগামী ও মিৎ িইলেও 

প্রচতচনয়ত আকালি অবস্থান কলর, তদ্রুপ সকে াূতই আমালত অবস্থান 

কচরয়া রচিয়ালি জাচনলব  হি অজুূন! কল্পেয়কালে (রহ্মনিার চস্থচতকালের 

অবসালন–মিাপ্রেয় সমলয়) াূতগণ আমার চত্রগুণাচত্মকা মায়ায় েীন িয় ইবং 

কল্পপ্রারলম্ভ আচম পুনরায় উিাচনগলক সৃচষ্ট কচরয়া থাচক  আচম স্বীয় মায়ায় 

অচধ্চিত িইয়া জন্মান্তরীণ (পূবূ পূবূ জলন্মর) কমূানুসালর প্রেয়কােচবেীন 

(প্রেয়কালে েয়প্রাত হ) কমূাচনপরবি (স্ব স্ব ধ্লমূর অধ্ীন) াূত-সমুনয় 

বারংবার সৃচষ্ট কচরলতচি; চকন্তু আচম হসই সকে সৃচষ্ট প্রাৃচত কলমূর আয়ত্ত 

(অধ্ীন) নচি; আচম সকে কলমূই অনাসক্ত িইয়া উনাসীলনর নযায় চনরন্তর 

অবস্থান কচরয়া থাচক  মায়া আমার অচধ্িান (আশ্রয়) মাত্র োা কচরয়া ইই 

সিরাির চবশ্ব সৃচষ্ট কচরলতলি ইবং আমার অচধ্িান চনচমত্তই ইই জগৎ পুনঃ 
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পুনঃ উৎপনিব িইলতলি  আচম সকে াূলতর ঈশ্বর; আচম মানুধ-চবগ্রি পচরগ্রি 

কচরয়াচি বচেয়া চবফে আিাসম্পনিব, চবফে কমূপরায়ণ, চবফে জ্ঞানযুক্ত 

চবলিতন, মূঢ় বযচক্তরা আমার পরম তত্ত্ব অবগত না িইয়া আমালক অবজ্ঞা 

কচরয়া থালক; কারণ, তািারা রােসী , আসুরী ও হমাচিনী (লমািকাচরণী 

রােস ও অসুরসম্বন্ধীয়া) প্রকৃচত আশ্রয় কচরয়া আলি  চকন্তু মিাত্মগণ শনবী 

প্রকৃচত আশ্রয়পূবূক আমালক সকে াূলতর কারণ ও অবযয়রূপ অবগত িইয়া 

অননযমলন আরাধ্না কলরন; সতত াচক্তযুক্ত ও বচিত িইয়া আমার নাম 

কীতূন কলরন, যত্নবান ও নৃঢ়রহ্ত িইয়া আমালক নমস্কার কচরয়া থালকন ইবং 

প্রচতচনয়ত সাবধ্ান িইয়া াচক্তসিকালর আমার উপাসনা কলরন  আর হকি 

তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞ, হিক অলান াাবনা, হকি পৃথক াাবনা দ্বারা, হকি বা 

সবূাত্মক বচেয়া রহ্মনিরুরাচনরূলপ আমালক আরাধ্না কচরয়া থালকন  হন,, 

আচম যজ্ঞ, স্বধ্া, ঔধধ্, মন্ত্র, আজয, অচি ও হিাম; আচম ইই জগলতর চপতা, 

চপতামি, মাতা ও চবধ্াতাে আচম হজ্ঞয়, পচবত্র, ওাঁল্পার, ঋক্ , সাম ও যজু; 

আচম কমূফে, াতূা (পােনকতূা), প্রাু, সােী, চনবাস, িরণ, সুহৃৎ, প্রাব, 

প্রেয়, আধ্ার, েয়স্থান ও অবযয় বীজ  হি অজুূন! আচম তাপপ্রনান ইবং 

বৃচষ্টলরাধ্ ও বৃচষ্ট প্রনান কচর  আচমই অমৃত, মৃত, সৎ ও অসৎ  

“চত্রলবনচবচিত কমূানুিানপর (কমূানুিানচনরত), হসামপায়ী চবগত পাপ 

মিাত্মগণ যজ্ঞ দ্বারা আমার সৎকার কচরয়া সুরলোকোলার অচাোধ কলরন, 

পচরলিলধ অচত পচবত্র সুরলোক প্রাত হ িইয়া উৎকীইষ্ট হনবলাাগযসকে 

উপলাাগ কচরয়া থালকন  অনন্তর পুণযেয় িইলে পুনরায় মতূযলোলক প্রলবি 

কলরন  ইইরূলপ তাাঁিারা হবনত্রয়চবচিত কমূানুিানপর ও হাাগচবোধী িইয়া 

গমনাগমন (জন্ম-মৃতুযরূপ সংসালর আগমন–সংসার িইলত গমন) কচরয়া 

থালকন  যািারা অননযমলন আমালক চিন্তা ও আরাধ্না কলর, আচম হসই সকে 

মলনকচনি বযচক্তচনগলক হযাগলেমপ্রনান কচরয়া থাচক  যািারা শ্রর্দ্া-

াচক্তসিকালর অনয হনবতার আরাধ্না কলর, তািারা অচবচধ্পূবূক আমালকই 

পূজা কচরয়া থালক  আচম সকে যলজ্ঞর হাাক্তা ও প্রাু; চকন্তু তািারা আমালক 
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যথাথূতঃ চবচনত িইলত পালর না; ইই চনচমত্ত স্বগূভ্রষ্ট িইয়া থালক  

হনবরহ্তপরায়ণ (যজ্ঞাচনচনি) বযচক্তরা হনবগণ, চপতৃরহ্তচনি বযচক্তরা চপতৃগণ 

ও াূতলসবলকরা াূত-সকেলক ইবং আমার উপাসলকরা আমালকই প্রাত হ িয়  

চযচন াচক্তসিকালর আমালক ফে, পত্র, পুষ্প ও জে প্রনান কলরন, আচম হসই 

মিাত্মা বযচক্তর সমুনয় রবয ােণ ও পান কচরয়া থাচক  হি অজুূন! তুচম হয 

চকিু কমূ অনুিান, যািা ােণ, যািা হিাম, হব বস্তু নান ও হযরূপ তপঃসাধ্ন 

কচরয়া থাক, তৎসমুনয় আমালক সমপূণ কচরও; তািা িইলে কমূজচনত 

শুাাশুা ফে িইলত চবমুক্ত িইলব ইবং কমূাপূণরূপ (কমূফেতযাগরূপ) 

হযাগযুক্ত িইয়া আমালক োা কচরলব  আচম সকে াূলত ইকরূপ; হকি 

আমার িত্রু বা চমত্র নাই  যািারা াচক্তপূবূক আমার আরাধ্না কলর, তািারা 

আমালতই অবস্থান কচরয়া থালক  যচন দুরািার বযচক্তও অননযমলন আমার 

উপাসনা কলর, হস সাধু্; তািার অধ্যবসায় অচত সুন্দর; হস অচবেলম্ব 

ধ্মূপরায়ণ িইয়া চনরন্তর িাচন্ত োা কলর ইবং তািার চবনাি নাই  অচত 

পচবত্র রহ্ামনিণ ও াচক্তপরায়ণ রাজচধূগলণর কথা নূলর থাকুক, যািারা চনতান্ত 

পাপাত্মা, যািারা কৃচধ প্রাৃচত কালযূ চনরত শবিয ও যািারা অধ্যয়নচবরচিত 

িূর, তািারা ইবং স্ত্রীলোলকরাও আমালক আশ্রয় কচরলে অতুযৎকৃষ্ট গচত োা 

কচরলত পালর  হি অজুূন! তুচম ইই অচনতয অসু,কর হোক প্রাত হ িইয়া 

আমালক আরাধ্না ও নমস্কার কর; আমালক মন সমপূণপূবূক আমার প্রচত 

াচক্তপরায়ণ িও ইবং সবূনা আমার পূজা কর  তুচম ইইরূলপ আমালত আত্মা 

সমাচিত কচরলে আমালক োা কচরলব ’  “  
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নিম অধ্যায়  

চবাূচতলযাগ 

 

“াগবান্ কচিলেন, ‘হি অজুূন! তুচম আমার বাকযশ্রবলণ চনতান্ত প্রীত 

িইলতলি; ইেলণ আচম হতামার চিতবাসনায় পুনরায় হয সম্ত  উৎকৃষ্ট বাকয 

কীতূন কচরলতচি, শ্রবণ কর  মিচধূ ও সুরগণও আমার প্রাাব অবগত নলিন; 

আচম সকে চবধলয়ই তাাঁিাচনলগর আচন  চযচন আমালক অনাচন, জন্মচবিীন ও 

সকে হোলকর ঈশ্বর বচেয়া জালনন, চতচন জীবলোলক হমািচবরত ও পাপ 

িইলত চবমুক্ত িইয়া থালকন  আচম বুচর্দ্, জ্ঞান, বযাকুেতা, েমা, সতয, নম, 

িম, সু,, দুঃ,, জন্ম, মৃতুয, ায়, অায়, অচিংসা, সমতা, তুচষ্ট, তপঃ, নান, 

যিঃ ও অযি  আমা িইলতই প্রাণীগলণর চানিব চানিব াাব উৎপনিব িইলতলি  

পবূূতন সনকাচন িাচরজন ও াৃগু প্রাৃচত সাতজন মিচধূ ইবং মনুসকে 

(স্বায়ম্ভুবপ্রমু,) আমারই প্রাাবসম্পনিব ও আমারই মন িইলত সমুৎপনিব 

িইয়ালিন  তাাঁিারা ইই হোক ও প্রজা সৃচষ্ট কচরয়ালিন  চযচন আমার ইই 

চবাূচত ও সবূজ্ঞতাচন েশ্বযূয (সম্ত  জাচনবার িচক্ত) সমযক্ চবচনত িইয়ালিন, 

চতচন সংিয়রচিত জ্ঞানপ্রাত হ িলয়ন, সলন্দি নাই  পচণ্ডলতরা আমালক সকলের 

কারণ ও আমা িইলত সম্ত  প্রবচতূত জাচনয়া প্রীতমলন আমার অিূনা কলরন  

তাাঁিারা আমালত মনঃ ও প্রাণ সমপূণ কচরয়া আমালক চবচনত িলয়ন ইবং 

আমার নাম কীতূন কচরয়া ইকান্ত সলন্তাধ ও পরম িাচন্তোা কচরয়া থালকন  

আচম অনুকম্পা প্রনিূন কচরবার চনচমত্ত তাাঁিাচনলগর বুচর্দ্বৃচত্তলত অবচস্থত 

িইয়া নীচত হিীে জ্ঞানপ্রনীপদ্বারা অজ্ঞানান্ধকার চনরাকরণ (নূর) কচরয়া থাক ’  

“অজুূন কচিলেন, ‘হি বাসুলনব! ঋচধগণ, হনবচধূ নারন, অচসত, হনবে ও 

বযাসলনব হতামালক পরম রহ্মনি, পরম ধ্াম, পরম পচবত্র, িাশ্বত, পুরুধ, চনবয, 

আচনলনব ও জন্মচবিীন বচেয়া থালকন ইবং তুচমও আপনালক েরূপ চনলনূি 

কচরলে  ইেলণ তুচম হযরূপ কচিলতি, আচম তচদ্বধয় অনুমাত্রও (অচত অল্প 
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পচরমাণও) সলন্দি কচর না  হনব ও নানবগণ হতামালক সমযক্ অবগত নলিন; 

তুচম আপচনই আপনালক চবচনত িইলতি  হি হনবলনব! হি াূতাাবন 

(প্রাণীগলণর উৎপানন কারক)! তুচম হয সম্ত  চবাূচতদ্বারা ইই হোকসমুনয় 

বযাত হ কচরয়া রচিয়াি, ইেলণ হসইসকে চনবযচবাূচত সমযক্ রূলপ কীতূন কর, 

আচম চকরূলপ হতামালক সতত চিন্তা কচরয়া অবগত িইলত সমথূ িইব ইবং 

হকান্ হকান্ পনালথূই বা হতামালক চিন্তা কচরব? ইেলণ তুচম পুনরায় সচব্ত ার 

আপনার েশ্বযূয ও চবাূচত কীতূন কর; হতামার ইই অমৃলতাপম বাকয শ্রবণ 

কচরয়া চকিুলতই আমার তৃচত হোা িইলতলি না ’  

“বাসুলনব বচেলেন, ‘হি অজুূন! আমার চবাূচতর ইয়ত্তা নাই; অতইব প্রধ্ান 

প্রধ্ান চবাূচতসকে কীতূন কচরলতলি, শ্রবণ কর  হি অজুূন! আত্মা ও সকে 

প্রাণীর অন্তঃকরলণ অবস্থান কচরলতচি  আচম সকলের আচন, মধ্য, ও অন্ত; 

আচম আচনতযগলণর মলধ্য চবষু্ণ, হজযাচতমূণ্ডেীর মলধ্য সমুজ্জ্বে সূযূয, 

মরুদ গলণর মলধ্য মরীচি ও নেত্রগলণর মলধ্য িি  আচম হবলনর মলধ্য সাম, 

হনবগলণর মলধ্য ইি  ইচিয়সমুনলয়র মলধ্য মন ও াূতগলণর মলধ্য শিতনয  

আচম রুরগলণর মলধ্য িল্পর, যেরােলসর মলধ্য কুলবর, বসুগলণর মলধ্য 

পাবক, পবূলতর মলধ্য সুলমরু, পুলরাচিতগলণর মলধ্য সবূপ্রধ্ান বৃিস্পচত, 

হসনানীচনলগর মলধ্য কাচতূলকয় জোিয়সকলের মলধ্য সাগর  আচম 

মিচধূগলণর মলধ্য াৃগু, বাকযসকলের মলধ্য ওাঁকার, যজ্ঞসমুনলয়র মলধ্য 

জপযজ্ঞ, স্থাবরগলণর মলধ্য চিমােয়, বৃেসমূলির মলধ্য অশ্বত্থ, হনবচধূগলণর 

মলধ্য নারন, গন্ধবূগলণর মলধ্য চিত্ররথ ও চসর্দ্সমুনলয়র মলধ্য মিামুচন 

কচপে  আচম অশ্বগণমলধ্য অমৃতমন্থলনাদূ্ভত (অমৃতমন্থনকালে সমুর িইলত 

উচত্থত) উসচ্চঃশ্রবা, মাতঙ্গমলধ্য েরাবত, মনুধযমলধ্য রাজা, আয়ুধ্মলধ্য ব্ 

ও হধ্নুগণমলধ্য কামলধ্নু  আচম উৎপচত্তলিতু কন্দপূ (কাম), সচবধ 

াুজঙ্গগলণর মলধ্য বাসুচক, চনচবূধ াুজঙ্গগলণর মলধ্য অনন্ত, জেিরসকলের 

মলধ্য বরুণ, চপতৃগলণর মলধ্য অযূযমা, চনয়ামকচনলগর (িাসনদ্বারা সপলথ 

প্রবতূক) মলধ্য যম ও শনতযগলণর মলধ্য প্রহ্লান  আচম গণনাকারীচনলগর মলধ্য 
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কাে, মৃগগলণর মলধ্য মৃলগি (চসংি) পচেমলধ্য শবনলতয়, হবগবানচনলগর 

মলধ্য পবন, িস্ত্রধ্ারীচনলগর মলধ্য নািরচথ রাম, মৎসযগণমলধ্য মকর ও 

হস্রাতস্বতীর (ননীর) মলধ্য জাহ্নবী  আচম সৃষ্টপনাথূ সকলের আচন, অন্ত ও 

মধ্য, চবনযাসকলের মলধ্য আত্মচবনযা, বাচনগলণর বান, অেরসকলের মলধ্য 

আকার, সমাসমলধ্য দ্বন্দ্ব  আচম অনন্ত কাে, সবূলতামু, (সকে চনলকই 

মু,চবচিষ্ট—সবূত্র অচ্ত ত্বসম্পনিব) চবধ্াতা, সবূসংিারক মৃতুয ও অদু্ভনয়োলার 

হযাগয প্রাণীচনলগর অদু্ভনয় (মঙ্গে)  আচম নারীগণমলধ্য কীচতূ, শ্রী, বাক্ 

(বাকয), স্মৃচত, হমধ্া, ধৃ্চত ও েমা  আচম সামলবলনর মলধ্য বৃিৎ সাম, িলন্দর 

মলধ্য গায়ত্রী, মালসর মলধ্য মাগূিীধূ (অগ্রিায়ণ), ঋতুর মলধ্য বসন্ত, 

প্রাারকচনলগর নূযত ও হতজস্বীচনলগর হতজঃ  আচম জয়, বযবসায় ও 

সত্ত্ববানচনলগর সত্ত্ব  আচম বৃচষ্ণবংিীয়চনলগর মলধ্য বাসুলনব, পাণ্ডবমলধ্য 

ধ্নঞ্জয়, মুচনচনলগর বযাস ও কচবগলণর মলধ্য শুক্র  আচম িাসনকতূাচনলগর 

নণ্ড, জয়াচাোধীচনলগর নীচত, হগাপয চবধলয়র মলধ্য হমৌনাাব, 

জ্ঞানবান্ চনলগর জ্ঞান ও সকে াূলতর বীজ  হি অজুূন! ইই িরাির াূত আমা 

িইলত স্বতন্ত্র নলি; সুতরাং আচম চনবযচবাূচতর ইয়ত্তা নাই  হি পাথূ! আচম 

সংলেলপ ইই চবাূচতচব্ত ার (েশ্বলযূযর চব্ত ৃত বৃত্তান্ত) কীতূন কচরোম; 

বস্তুতঃ হয হয বস্তু েশ্বযূযযুক্ত ও প্রাাববেসম্পনিব, হসই সম্ত ই আমার 

প্রাালবর অংিদ্বারা সম্ভূত িইয়ালি  হি অজুূন! আচম ইকাংিদ্বারা চবশ্বসংসালর 

বযাত হ িইয়া অবস্থান কচরলতচি; অতইব ইেলণ আমার চবাূচতর চবধয় 

পৃথকরূলপ জাচনবার প্রলয়াজন নাই ’  “  
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ইকানি অধ্যায়  

চবশ্বরূপনিূন 

 

“অজুূন কচিলেন, ‘হি বাসুলনব! তুচম আমার প্রচত অনুগ্রি প্রনিূন কচরয়া হয 

পরম গুিয আত্মা ও হনি প্রাৃচতর চবধয় কীতূন কচরলে, তদ্দ্বারা আমার ভ্রাচন্ত 

নূর িইয়ালি  হি পদ্মপোিলোিন! আচম হতামার মুল, াূতগলণর উৎপচত্ত, 

প্রেয় ইবং হতামার অেয়মািাত্ময সচব্ত র শ্রবণ কচরোম  হি পুরুলধাত্তম! 

তুচম আপনার েশ্বররূলপর (ঈশ্বরাত্মকরূপ–েশ্বযূযযুক্তরূপ) চবধয় হযরূপ 

কীতূন কচরলে, তািা আচম নিূন োা কচরলত অচাোধ কচর; হি হযালগশ্বর! 

ইেলণ তুচম যচন আমালক তািা নিূন কচরবার উপযুক্ত চবলবিনা কচরয়া থাক, 

তািা িইলে হসই অবযয় রূপ প্রনিূন কর ’  

“বাসুলনব কচিলেন, ‘ হি অজুূন! তুচম আমার নানাবণূ ও নানাপ্রকার 

আকারচবচিষ্ট িত িত সিস্র সিস্র রূপ প্রতযে কর  অনয আমার কলেরলব 

আচনতয, বসু, রুর ও মরুদ গণ, অচশ্বনীকুমারদ্বয়, অনৃষ্টপূবূ অতযাশ্চযূয বহুতর 

বস্তু-সকে নিূন কর  হি অজুূন! সিরাির চবশ্ব ইবং অনয হয চকিু অবলোকন 

কচরবার অচাোধ থালক, তািাও চনরীেণ কর  চকন্তু তুচম ইই িেু দ্বারা 

আমার রূপ প্রতযে কচরলত সমথূ িইলব না; ইেলণ আচম হতামালক চনবযিেু 

প্রনান কচরলতচি; তুচম তদ্দ্বারা আমার অসাধ্ারণ হযাগ অবলোকন কর ’  ”  

সঞ্জয় কচিলেন, “হি মিারাজ! অনন্তর মিালযালগশ্বর িচর পাথূলক বহুমু, ও 

বহুনয়নসম্পনিব, চনবযােল্পালর অেল্পৃত, চনবযায়ূধ্ধ্ারী, চনবয মােয ও অম্বলর 

পচরলিাচাত, চনবযগন্ধিচচ্চূত (উত্তম গলন্ধ অনুচেত হ), সবূলতামু,, অদু্ভতনিূন, 

পরম েশ্বর রূপ প্রনিূন কচরলেন  যচন নলাামণ্ডলে ইককালে সিস্র সূযূ 

সমুচনত িয়, তািা িইলে তািার তৎকােীন হতজঃপুলঞ্জর উপমা িইলত পালর  

ধ্নঞ্জয় ত,ন তাাঁিার হনলি বহু প্রকালর চবাক্ত, ইকস্থানচস্থত, সমগ্র চবশ্ব 

চনরীেণ কচরয়া সাচতিয় চবচস্মত ও পুেচকত িইলেন  পলর কৃতাঞ্জচেপুলট 
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তাাঁিালক নমস্কার কচরয়া কচিলেন, ‘হি হনব! আচম হতামার হনিমলধ্য সম্ত  

হনবতা, জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রাৃচত সম্ত  াূত, পদ্মাসনচস্থত াগবান্ রহ্মনিা ইবং 

চনবয মিচধূ ও উরগগণ অবলোকন কচরলতচি  হি চবলশ্বশ্বর! আচম হতামার 

বহুতর বাহু, উনর, বক্ত্র ও হনত্রসম্পনিব অনন্ত রূপ চনরীেণ কচরোম; চকন্তু 

ইিার আচন, অন্ত ও মলধ্য চকিুই হনচ,লত পাইোম না  আচম হতামালক 

চকরীটধ্ারী, গনািক্রোচিত (গনা ও িক্রচিলহ্ন চিচহ্নত), প্রনীপ হুতািন ও 

সূযূসল্পাি, চনতান্ত দুচনূরীেয ইবং অপ্রলময় চনরীেণ কচরলতচি  তুচম অেয়, 

পররহ্মনি, জ্ঞাতবয চবলশ্বর ইকমাত্র আশ্রয়, চনতয, সনাতন-ধ্মূপ্রচতপােক 

পরমপুরুধ  হতামার আচন নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই  তুচম অনন্তবীযূ ও 

অনন্তবাহু; হুতািন হতামার মু,মণ্ডলে সতত প্রনীত হ িইলতলি; িি ও সূযূ 

হতামার হনত্র; তুচম স্বীয় হতজঃপ্রাালব ইই চবশ্বলক সন্তত হ কচরলতি ইবং 

ইকাকী িইয়াও অন্তরীে ও সম্ত  চনগ্বেয় বযাত হ কচরয়া রচিয়াি  হতামার 

ইই াীধণ অতযদু্ভত রূপ চনরীেণ কচরয়া ইই হোকত্রয় বযচথত িইলতলি  

সকে সুরগণ িচল্পতমলন হতামার িরণাপনিব িইলতলিন  হকি হকি বা 

‘আমাচনগলক রো কর’ বচেয়া কৃতঞ্জচেপুলট প্রাথূনা কচরলতলিন; চসর্দ্ ও 

মিচধূগণ ‘স্বচ্ত ’ বচেয়া হতামার স্তুচতবালন প্রবৃত্ত িইলতলিন  রুর, আচনতয, 

বসু, সাধ্য, মতুৎ চপতৃগণ, গন্ধবূ, যে, অসুর, চবশ্বলনব ও চসর্দ্গণ ইবং 

অচশ্বনীকুমারদ্বয় সাচতিয় চবচস্মত িইয়া হতামালক নিূন কচরলতলিন  আচম 

ইই সম্ত  হোক-সমচাবযািালর হতামার বহু নয়ন ও অলনক মু,সম্পনিব, বহু 

বাহু, বহু ঊরু ও বহু িরণসংযুক্ত, অলনক উনরপচরলিাচাত ও বহুনংষ্ট্রাকরাে 

(াীধণ নন্তসমচন্বত) আকার চনরীেণ কচরয়া চনতান্ত বযচথত িইলতচি; আচম 

হতামার নলাামণ্ডেস্পিূী, বহু-বণূসম্পনিব, চববৃতানন, চবিােলোিন ও অচত 

প্রকাণ্ড মূচতূ সন্দিূন কচরয়া হকানক্রলমই শধ্যূ ও িাচন্ত অবেম্বন কচরলত সমথূ 

িইলতচি না  আমার অন্তঃকরণ চনতান্ত চবিচেত িইয়ালি  হি জগনিবাথ! তুচম 

প্রসনিব িও, তমার কাোচিসচনিবা নংষ্ট্রাকরাে মু,মণ্ডে অবলোকন কচরয়া 
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আমার চনগ ভ্রম জচন্ময়ালি; আচম চকিুলতই সু,োা কচরলত সমথূ িইলতচি 

না  

“মিাবীর াী্ম,, হরাণ, কণূ ও ধ্াতূ্তরালষ্ট্ররা অনযানয মিীপােগণ ও আমাচনলগর 

হযারৃ্দ্বগূ সমচাবযািালর সত্বর হতামার ায়ল্পর আসয চববলর প্রলবি কচরলতলি; 

তন্মলধ্য কািার উত্তমাঙ্গ িূণূীকৃত ইবং হকি বা হতামার চবিাে নিনসচন্ধলত 

(নাাঁলতর ফাাঁলক) সংেি িইয়ালি  হযমন ননীপ্রবাি সাগরাচামুল, প্রবাচিত 

িইয়া থালক, তদ্রুপ ইই সকে বীরপুরুলধরা হতামার অচত প্রনীত হ মু,মলধ্য 

প্রলবি কচরলতলিন  হযমন সমৃর্দ্ হবগিােী পতঙ্গসকে চবনালির চনচমত্ত অচত 

প্রনীত হ হুতািনমলধ্য প্রচবষ্ট িয়, তদ্রুপ ইই সম্ত  হোলকরা চবচনষ্ট িইবার 

চনচমত্ত হতামার মু,মলধ্য প্রলবি কচরলতলি  তুচম প্রজ্বচেত মু, চব্ত ার কচরয়া 

ইই সমুনয় হোকলক গ্রাস কচরলতি ইবং হতামার প্র,র হতজ চবশ্বলক পচরপূণূ 

কচরয়া হোক-সকেলক সন্তত হ কচরলতলি  হি হনবাচনলনব! আচম হতামালক 

নমস্কার কচর; তুচম প্রসনিব িও  আচম হতামার হকান বৃতান্তই অবগত নচি; 

ইেলণ তুচম হক, তািা কীতূন কর; আচম হতামালক চবচনত িইলত অচাোধী 

িইয়াচি ’  

“বাসুলনব বচেলেন, ‘হি অজুূন! আচম হোকেয়কারী ায়ল্পর সাোৎ 

কােরূপী িইয়া হোক-সকেলক চবনাি কচরলত প্রবৃচত্ত িয়াচি  ইেলণ হকবে 

হতামা বযচতলরলক প্রচতপেীয় বীরপুরুধ সকলেই চবনষ্ট িইলবন; অতইব তুচম 

যুর্দ্াথূ উদুযক্ত িইয়া িত্রুগণলক পরাচজত কচরয়া যলিাোা ও অচত সমৃর্দ্ 

রাজয উপলাাগ কর  হি অজুূন! আচম পূলবূই ইিাচনগলক চনিত কচরয়া 

রাচ,য়াচি; ইেলণ তুচম ইই চবনালির চনচমত্তমাত্র িও  হি অজুূন! আচম হরাণ, 

াী্ম,, জয়রথ ও কণূ প্রাৃচত বীরগণলক চবনষ্ট কচরয়া রাচ,য়াচি; তুচম 

ইিাচনগলক সংিার কর; বযচথত িইও না; অনচতচবেলম্ব সংগ্রালম প্রবৃত্ত িও; 

তুচম অবিযই িত্রুচনগলক পরাজয় কচরলত সমথূ িইলব ’ ” সঞ্জয় কচিলেন, 

“ত,ন অজুূন কচম্পতকলেরলব ও কৃতাঞ্জচেপুলট কৃষ্ণলক নমস্কার কচরয়া 

াীতমলন ও গদ গদ বিলন কচিলেন, “বাসুলনব! হতামার নাম কীতূন কচরলে 
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সকলে হয চনতান্ত হৃষ্ট ও ইকান্ত অনুরক্ত িইয়া থালক, চসর্দ্গণ হয হতামালক 

নমস্কার কচরয়া থালকন ইবং রােলসরা হয াীত িইয়া িতুচনূলক পোয়ণ 

কচরয়া থালক, তািা যুচক্তযুক্ত  তুচম াগবান্ রহ্মনিা অলপো গুরুতর ও জগলতর 

আচনকতূা ইবং বযক্ত ও অবযলক্তর মূেকারণ অচবনািী রহ্মনি; ইই চনচমত্তই 

সকলে হতামালক নমস্কার কচরয়া থালক  তুচম আচনলনব, পুরাতন পুরুধ ও 

চবলশ্বর ইকমাত্র চবধ্ান (আধ্ার); তুচম হবত্তা (সবূজ্ঞ), হবনয (লজ্ঞয়) ও পরম 

হতজ; হি অনন্তমূচতূ! তুচম ইই চবলশ্বর সবূত্রই চবরাজমান আি  তুচম বায়ু, 

যম, অচি, বরুণ, িিাল্প (িি), প্রজাপচত ও প্রচপতামি (রহ্মনিা)  হি সলবূশ্বর! 

আচম হতামালক সিস্র সিস্রবার নমস্কার কচর; আচম হতামার সম্মুল, নমস্কার 

কচর; আচম হতামার পশ্চালত নমস্কার কচর; আচম হতামার িতুচনূলকই নমস্কার 

কচর  তুচম অনন্তবীযূ ও অচমতপরাক্রমসম্পনিব; তুচম সমুনয় চবলশ্ব বযাত হ 

রচিয়াি; ইই চনচমত্ত সকলে হতামালক সবূস্বরূপ বচেয়া কীতূন কচরয়া থালক  

আচম হতামালক চমত্র চবলবিনা কচরয়া ‘হি কৃষ্ণ! ই যানব! হি স,া!’ বচেয়া 

হয সলম্বাধ্ন কচরয়াচি ইবং তুচম ইকাকীই থাক বা বনু্ধজনসমলেই অবস্থান 

কর, চবিার, িয়ন, উপলবিন ও হাাজন সমলয় হতামালক হয উপিাস কচরবার 

চনচমত্ত চতরস্কার কচরয়াচি, ইেলণ তুচম হসই সকে েমা কর; আচম হতামার 

মচিমা অবগত না িইয়া প্রমান বা প্রণয়পূবূক েরূপ বযবিার কচরতাম  তুচম 

স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগলতর চপতা, পূজয ও গুরু, চত্রলোকমলধ্য হতামা অলপো 

সমচধ্ক বা হতামার তুেয প্রাাবসম্পনিব আর হকিই নাই; অতইব আচম নণ্ডবৎ 

পচতত িইয়া হতামায় প্রণাম কচরয়া প্রসণ্ন কচরলতচি; হযমন চপতা পুলত্রর, 

চমত্র চমলত্রর ও স্বামী চপ্রয়তমার অপরাধ্ সিয কচরয়া থালকন, হসইরূপ তুচমও 

আমার অপরাধ্ মাজূনা কচরলব, তািালত সলন্দি নাই  আচম হতামার অনৃষ্টপূবূ 

(যািা পূলবূ ক,নও হন,া যায় নাই, তদ্রুপ) রূপ চনরীেণ কচরয়া চনতান্ত 

সন্তুষ্ট িইয়াচি; চকন্তু আমার অন্তঃকরলণ ায়সঞ্চার িইলতলি  হি কৃষ্ণ! তুচম 

প্রসনিব িইয়া পূবূরূপ ধ্ারণ ও আমালক প্রনিূন কর, আচম হতামার 



ভগবদ গীতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
6

 

চকরীটসমেল্পৃত গনা-িক্রোচিত হসই িতুাূূজ মূচতূ অবলোকন কচরলত ইচ্ছা 

কচর ’  

“বাসুলনব কচিলেন, ‘হি অজুূন! আচম প্রসনিব িইয়া হযাগমায়া-প্রাালব 

হতামালক হতলজাময় অনন্ত চবশ্বরূপ পরম রূপ প্রনিূন কচরয়াচি; হতামা 

বযচতলরলক আর হকিই ইিা পূলবূ চনরীেণ কলরন নাই  হতামা বযচতলরলক 

মনুধযলোলক আর হকিই হবনাধ্যয়ন, যজ্ঞানুিান, নান, চক্রয়াকোপ ও অচত 

কলঠার তপসযা দ্বারা আমার ঈনৃি রূপ অবলোকন কচরলত সমথূ িলয়ন না  

তুচম ইিা নয়নলগাির কচরয়া বযচথত ও চবলমাচিত িইও না; ইেলন ায় 

পচরতযাগপূবূক প্রীতমলন পুনরায় আমার পূবূরূপ প্রতযে কর ’ ” সঞ্জয় 

কচিলেন, “ইই বচেয়া বাসুলনব চনতান্ত াীত অজুূনলক পুনরায় স্বকীয় 

হসৌমযমূচতূ প্রনিূনপূবূক আশ্বাস প্রনান কচরলেন  

“ত,ন অজুূন কৃষ্ণলক সলম্বাধ্ন কচরয়া কচিলেন, ‘হি জনানূন! আচম ইেলণ 

হতামার প্রিান্ত মানুধ-মূচতূ চনরীেণ কচরয়া প্রকৃচতস্থ িইোম ’  

“কৃষ্ণ কচিলেন, ‘হি অজুূন! তুচম আমার হয চনতান্ত দুচনূরীেয মূচতূ 

অবলোকন কচরলে, হনবগণ উিা হনত্রলগাির কচরবার চনচমত্ত চনয়ত অচাোধ 

কচরয়া থালকন  চকন্তু হকিই হবনাধ্যয়ন, নান, তপঃ ও যজ্ঞানুিান দ্বারা আমার 

ে মূচতূ প্রতযে কচরলত সমথূ িয় না; অননযসাধ্ারণ াচক্তপ্রনিূন কচরলেই 

আমালত ইইরূলপ জ্ঞাত িইলত পালর ইবং আমালক নিূন ও আমালত প্রলবি 

কচরলত সমথূ িয়  হি অজুূন! হয বযচক্ত আমার কমূানুিান কলর, হয আমার 

াক্ত ও ইকান্ত অনুরক্ত, হয পুত্র-কেত্র প্রাৃচত পচরবালরর সচিত 

আসচক্তরচিত, যািার কািারও সচিত চবলরাধ্ নাই ইবং আচমই যািার 

পরমপুরুধাথূ, হসই বযচক্তই আমালক প্রাত হ িইয়া থালক ’ ”  
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দ্বানি অধ্যায়  

াচক্তলযাগ 

 

“অজুূন কচিলেন, ‘হি বাসুলনব! যািারা ত্বদ গতচিলত্ত (অননযমলন–ইকমাত্র 

াগবালন মন রাচ,য়া) হতামার উপাসনা কলর ইবং যািারা হকবে অেয় ও 

অবযক্ত রহ্লমনির আরাধ্না কচরয়া থালক, ইই উায়চবধ্ হোলকর মলধ্য কািারা 

হশ্রি হযাগী বচেয়া চনচনূষ্ট িয়?’  

“অজুূন কচিলেন, ‘হি বাসুলনব! যািারা ত্বদ গতচিলত্ত (অননযমলন–ইকমাত্র 

াগবালন মন রাচ,য়া) হতামার উপাসনা কলর ইবং যািারা হকবে অেয় ও 

অবযক্ত রহ্লমনির আরাধ্না কচরয়া থালক, ইই উায়চবধ্ হোলকর মলধ্য কািারা 

হশ্রি হযাগী বচেয়া চনচনূষ্ট িয়?’  

“বাসুলনব কচিলেন, ‘হি বাসুলনব! যািারা আমার প্রচত চনতান্ত অনুরক্ত ও 

চনচবষ্টমনা িইয়া পরম াচক্তসিকালর আমার উপাসনা কচরয়া থালক, তািারাই 

আমার মলত প্রধ্ান হযাগী; আর যািারা সবূত্র সমনৃচষ্টসম্পনিব, সবূাূলত 

চিতানুিানচনরত ও চজলতচিয় িইয়া অেয়, অচনলনূিয (চনলনূলির অতীত–

‘ইিা ইই’ ইই প্রকার পচরিলয়র বচিাূূত), অবযক্ত, অচিন্তনীয়, সবূবযাপী, 

হ্রাসবৃচর্দ্িীন, কূটস্থ (হৃনয়স্থ–হৃনলয়র অন্তঃ্ত রস্থ) ইবং চনতয পররহ্লমনির 

উপাসনা কলর, তািারা আমালকই প্রাত হ িয়  হনিাচামানীরা অচত কলষ্ট অবযক্ত 

গচত োা কচরলত সমথূ িয়; অতইব যািারা অবযক্ত রহ্লমনি আসক্তমনা িয়, 

তািারা অচধ্ততর দুঃ,লাাগ কচরয়া থালক; যািারা মৎপরায়ণ িইয়া আমালক 

সম্ত  কাযূ সমপূণপূবূক ইকান্ত াচক্তসিকালর আমালকই ধ্যান ও উপাসনা 

কলর, আচম তািাচনগলক অচিরকােমলধ্য ইই মৃতুযর আকর সংসার-সাগর 

িইলত উর্দ্ার কচরয়া থাচক  

“হি অজুূন! তুচম আমালত চস্থরতর রূলপ চিত্ত আচিত (সংনয্ত ) ও বুচর্দ্ 

সচনিবলবচিত কর; তািা িইলে পরকালে আমালতই বাস কচরলত সমথূ িইলব  
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যচন আমার প্রচত চিত্ত চস্থর রাচ,লত না পার, তািা িইলে আমার অনুস্মরণরূপ 

অাযাসলযাগ দ্বারা আমালক প্রাত হ িইলত অচাোধ কর  যচন তচদ্বধলয়ও অসমথূ 

িও, তািা িইলে তুচম আমার প্রীচতসম্পাননাথূ রহ্ত, পূজা প্রাৃচত কাযূ-সকে 

অনুিান কচরলেও হমােোা সমথূ িইলব  যচন ইিালতও অিক্ত িও, তািা 

িইলে ইকমাত্র আমারই িরণাপনিব িইয়া সংযতচিলত্ত সকে কমূফে পচরতযাগ 

কর; কারণ, চবলবকিূনয অাযাস অলপো জ্ঞান হশ্রয়স্কর; জ্ঞান অলপো ধ্যান 

হশ্রয়স্কর; ধ্যান অলপো কমূফেপচরতযাগ হশ্রয়স্কর, কমূফে পচরতযাগ কচরলে 

িাচন্তোা িয়  হয াচক্তপরায়ণ বযচক্ত হদ্বধিূনয, কৃপােু, মমতাচবিীন, 

চনরিল্পার, সমদুঃ,-সু,, েমাবান্ , সতত প্রসনিবচিত্ত, অপ্রমত্ত, চজলতচিয় ও 

নৃঢ়চনশ্চয়, চযচন আমালতই মন ও বুচর্দ্ সমপূণ কচরয়ালিন ইবং সু, ও দুঃ, 

সমান জ্ঞান কলরন, চতচনই আমার চপ্রয়; হোক-সকে যাাঁিা িইলত উচদ্বি িয় 

না, চযচন হোকচনগলক উচদ্বি কলরন না ইবং চযচন অনুচিত িধূ, অমধূ, ায় ও 

উলদ্বগিূনয, চতচন আমার চপ্রয়  চযচন চনসৃ্পি, শুচি, নে, পেপাতরচিত ও 

আচধ্িূনয ইবং চযচন সকাম কমূসকে পচরতযাগ কচরয়ালিন, চতচনই আমার 

চপ্রয়  চযচন হিাক, িধূ, হদ্বধ, আকাঙ্খা ও পূণয-পাপ পচরতযাগ কচরয়া 

াচক্তমান্ িলয়ন, চতচনই আমার চপ্রয়  চযচন সবূসঙ্গ পচরতযাগপূবূক িত্রু ও 

চমত্র, মান ও অপমান, িীত ও উষ্ণ, সু, ও দুঃ,, চনন্দা ও প্রিংসা তুেযরূপ 

চবলবিনা কচরয়া থালকন, যৎচকচঞ্চত োলা সন্তুষ্ট িলয়ন, হকান স্থলেই 

প্রচতচনয়ত বাস কলরন না ইবং চস্থরমচত ও চস্থরাচক্তসম্পনিব িইয়ালিন, চতচনই 

আমার চপ্রয়  চযচন মৎপরায়ণ িইয়া পরম শ্রর্দ্াসিকালর উক্ত প্রকার ধ্মূরূপ 

অমৃত পান কলরন, চতচনই আমার চপ্রয় ’ ”  
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ত্রলয়ানি অধ্যায়  

হেত্র-লেত্রজ্ঞলযাগ 

 

“অজুূন কচিলেন, ‘হি বাসুলনব! আচম প্রকৃচত, পুরুধ, হেত্র, হেত্রজ্ঞ, জ্ঞান 

ও হজ্ঞয়, ইই কলয়কচট চবধয় শ্রবণ কচরলত অচাোধ কচর ’  

“কৃষ্ণ কচিলেন, ‘হি অজুূন! ইই িরীরই হেত্র বচেয়া অচাচিত িয়; চযচন 

ইিা চবচনত িইয়ালিন, চতচন হেত্রজ্ঞ; আচম সকে হেলত্ররই হেত্রজ্ঞ; হেত্র 

ও হেত্রলজ্ঞর হয শবেেণয-জ্ঞান (চবলিধ ধ্ারণা), তািাই আমার অচালপ্রত 

যথাথূ জ্ঞান  ইেলণ হেত্র হয প্রকার ধ্মূচবচিষ্ট, হয সম্ত  ইচিয়চবকারযুক্ত, 

হযরূলপ প্রকৃচত-পুরুলধর সংলযালগ উদূ্ভত িয়, হযরূলপ স্থাবরজঙ্গমাচনলান 

চবচানিব িয়, স্বরূপতঃ হযরূপ ইবং হয প্রকার প্রাাবসম্পনিব, তািা সংলেলপ 

কীতূন কচরলতচি, শ্রবণ কর  বচিি প্রাৃচত ঋচধগণ হিতুচবচিষ্ট চনণূীতাথূ 

(যািার অথূ চনণূীত িইয়ালি) বহুচবধ্ হবন, তটস্থেেণ (কচল্পত চননিূলন 

প্রকৃত চনণূয়) ও স্বরূপেেণ (সিজ পচরিয়) দ্বারা উিা চনরূচপত কচরয়ালিন  

পঞ্চমিাাূত, অিল্পার, বুচর্দ্, মূে প্রকৃচত, ইকানি ইচিয়, পাাঁি ইচিয়চবধয়, 

ইচ্ছা, হদ্বধ, সু,, দুঃ,, িরীর, জ্ঞানাচত্নকা মলনাবৃচত্ত ও শধ্যূয–ইই কলয়কচট 

হেত্রধ্মূ  হি অজুূন! উক্ত ধ্মূচবচিষ্ট ইচিয়াচন চবকারিােী হেত্র সংলেলপ 

কীতূন কচরোম  অমাচনতা, অনাচম্ভকতা, অচিংসা, েমা, আজূব, 

আিালযূযাপাসনা, হিৌি, শস্থযূয, আত্মসংযম, চবধয়সবরাগয, চনরিল্পাচরতা ইবং 

জন্ম, মৃতুয, জরা, বযাচধ্, দুঃ, ও হনালধর বারংবার সমালোিনা, প্রীচততযাগ 

ইবং পুত্র, কেত্র ও গৃিাচনর প্রচত অনাসক্ত ইবং ইষ্ট ও অচনষ্টাপালত 

সমচিত্ততা, আমার প্রচত অবযচািাচরণী (অননযা), াচক্ত, চনজূলন অবস্থান, 

জনসমালজ চবরাগ, আত্মজ্ঞানপরায়ণতা ইবং তত্ত্বজ্ঞানাথূনিূন (যথাথূ 

তত্ত্বজ্ঞালন নৃচষ্ট), ইিাই জ্ঞান; ইিার চবপরীত অজ্ঞান  
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“ইেলণ হজ্ঞয় চবধয় কীতূন কচর, শ্রবণ কর  উিা চবচনত িইলে হোলক হমাে 

প্রাত হ িয়  অনাচন ও চনচবূলিধস্বরূপ রহ্মনিই হজ্ঞয়; চতচন সৎও নলিন, অসৎও 

নলিন; সবূত্রই তািার কর, িরণ, কণূ, িেু, ম্ত ক ও মু, চবরাচজত আলি  

চতচন সকেলক আবৃত কচরয়া (সম্ত  বযাচপয়া) অবস্থান কচরলতলিন  চতচন 

ইচিয়চবিীন, চকন্তু সম্ত  ইচিয় ও রূপ, রস প্রাৃচত ইচিলয়র গুণ সকে 

প্রকাি কলরন; চতচন আসচক্তিূনয ও সকে বস্তুর আধ্ার; চতচন চনগূুণ, চকন্তু 

সবূগুণপােক (সকে গুলণর হপাধক); চতচন িরাির ইবং সকে াূলতর অন্তলর 

ও বচিাূালগ অবস্থান কচরলতলিন  চতচন অচত সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অচবলজ্ঞয়; চতচন 

অচত সচনিবকৃষ্ট ও নূরবতূী; চতচন াূতমলধ্য অচবাক্ত থাচকয়া চবালক্তর নযায় 

অবস্থান কচরলতলিন  চতচন াূতচনলগর াতূা (প্রাু–পােক), চতচন প্রেয়কালে 

সমুনয় গ্রাস কলরন, সৃচষ্টকালে নানা রূপ পচরগ্রি কচরয়া উৎপনিব িইয়া 

থালকন  চতচন হজযাচতষ্কমণ্ডেীর হজযাচত ও অন্ধকালরর অতীত; চতচন জ্ঞান, 

চতচন হজ্ঞয়, চতচন জ্ঞানপ্রাপয  চতচন সকলের হৃনলয় অবস্থান কচরলতলিন  হি 

অজুূন! আচম হতামার চনকট হেত্র, জ্ঞান ও হজ্ঞয়, ইই চতনচট সংলেলপ কীতূন 

কচরোম  আমার াক্তগণ ইিা অবগত িইয়া আমার াাব হৃনলয় বর্দ্মূে 

কচরলত সমথূ িয়  

“প্রকৃচত ও পুরুধ উায়ই অনাচন; হনি ও ইচিয়াচন চবকার ইবং সু,-দুঃ,াচন 

গুণ-সমুনয় প্রকৃচত িইলত সমুদূ্ভত িইয়ালি  িরীর ও ইচিয়গলণর কতূৃত্ব-

চবধলয় প্রকৃচত ইবং সু,-দুঃ,-লাাগ -চবধলয় পুরুধই কারণ বচেয়া চনচনূষ্ট 

িইয়ালিন  পুরুধ হনলি অচধ্িান কচরয়া তজচনত সু,-দুঃ, হাাগ কলরন  

ইচিয়গলণর সচিত তাাঁিার সম্পকূই সৎ ও অসৎ হযাচনলত জন্মগ্রিলণর 

ইকমাত্র কারণ চতচন ইই হনলি বতূমান থাচকয়াও হনি িইলত চানিব; কারণ, 

চতচন সাচেস্বরূপ, অনুগ্রািক, চবধ্ানকতূা, প্রচতপােক, মলিশ্বর ও অন্তযূামী  

হয বযচক্ত ইইরূলপ পুরুধ ও সমগ্র গুলণর সচিত প্রকৃচতলক অবগত িলয়ন, 

চতচন িাস্ত্রসম্মত পথ (চবচধ্চনলধধ্) অচতক্রম কচরলেও মুচক্তোা কচরয়া 

থালকন  হকি হকি ধ্যান ও মন দ্বারা হনিমলধ্য আত্মালক সন্দিূন কলর; হকি 
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হকি বা প্রকৃচত-পুরুলধর শবেেণযরূপ হযাগ দ্বারা, হকি হকি বা কমূলযাগ 

দ্বারা তাাঁিালক চনরীেণ কচরলত সমথূ; হকি হকি বা আত্মালক চবচনত না িইয়া 

অলনযর চনকট উপাসনায় প্রবৃত্ত িয়, হসই সম্ত  শ্রুচতপরায়ণ বযচক্তরা মৃতুযলক 

অচতক্রম কচরয়া থালক  হি অজুূন! হেত্র ও হেত্রলজ্ঞর সংলযালগ 

স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুনয় পনাথূই উৎপনিব িয়; হসই সম্ত  পনাথূ চবনাি প্রাত হ 

িইলেও ঈশ্বর কনাি চবনষ্ট িলয়ন না; চতচন সকে াূলত চনচবূলিধরূলপ 

(তুেযাালব) অবস্থান কচরলতলিন  চযচন পরলমশ্বরলক েরূপ হনল,ন, চতচন 

যথাথূই হনচ,য়া থালকন  হোক-সকে সবূাূলত সমাালব অবচস্থত ঈশ্বরলক 

চনরীেণ কচরলে অচবনযা দ্বারা আত্মালক চবনষ্ট কলর না; ইই চনচমত্ত হমােপন 

প্রাত হ িয়  প্রকৃচত সবূপ্রকার কমূসম্পানন কলরন, চকন্তু আত্মা স্বয়ং হকান কমূ 

কলরন না; চযচন ইিা সন্দিূন কচরয়ালিন, চতচন সমযগ নিূী  য,ন হোলক 

ইকমাত্র প্রকৃচতলত অবচস্থত াূতসকলের চানিব াাব প্রতযে কলর, ত,ন হসই 

প্রকৃচত িইলতই পূণূরহ্মনি প্রাত হ িইয়া থালক  ইই অবযয় পরমাত্মা হনলি অবস্থান 

কচরলেও অনাচনত্ব চনগূুণত্বপ্রযুক্ত হকান ধ্মূানুিান কলরন না ইবং হকান প্রকার 

কমূফে দ্বারাও কনাি চেত হ িলয়ন না  হযমন আকাি সকে পনালথূ অবস্থান 

কচরলেও হকান পনাথূ দ্বারা উপচেত হ িয় না, তদ্রুপ আত্মা সকে হনলি 

অবস্থান কচরলেও শনচিক গুণ-লনাধ দ্বারা ক,নই চেত হ িলয়ন না  হি অজুূন! 

হযমন সূযূ ইকমাত্র িইলেও সম্ত  চবশ্বলক সুপ্রকাচিত কলরন, তদ্রুপ ইকমাত্র 

আত্মা সম্ত  হনি প্রকাচিত কচরয়া থালকন  যািারা জ্ঞানিেু দ্বারা হেত্র ও 

হেত্রলজ্ঞর অন্তর (প্রলান) ইবং হাৌচতক প্রকৃচত িইলত হমালোপায় চবচনত 

িলয়ন, তাাঁিারা পরমপন প্রাত হ িইয়া থালকন ’  “  
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িতুনূি অধ্যায়  

গুণত্রয়চবাাগলযাগ 

 

“াগবান বচেলেন, ‘হি অজুূন! আচম পুনরায় উৎকৃষ্ট জ্ঞান কীতূন কচরলতচি, 

শ্রবণ কর  মিচধূগণ ইিা অবগত িইয়া হনিালন্ত হমােোা কচরয়া থালকন 

ইবং ইিা আশ্রয় কচরলে আমার সারূপয প্রাপয িইয়া সৃচষ্টকালেও জন্মগ্রিণ 

কলরন না ও প্রেয়কালেও বযচথত িলয়ন না! হি অজুূন! মিাপ্রকৃচত আমার 

গাূাধ্ানস্থান; আচম তািালত সম্ত  জগলতর বীজ চনলেপ কচরয়া থাচক; 

তািালতই াূতসকে উৎপনিব িয়  সম্ত  হযাচনলত হয সকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক 

মূচতূ সম্ভূত িয়, মিৎ প্রকৃচত হসই মূচতূ-সমুনলয়র হযাচন ইবং আচম বীজপ্রন 

চপতা  প্রকৃচত-সম্ভূত স্বত্ত্ব, রজঃ ও তম ইই চতনচট গুণ হনলির অাযন্তলর 

অবযয় হনিীলক আশ্রয় কচরয়া আলি  তন্মলধ্য সত্ত্ব-গুণ চনমূেত্ব প্রযুক্ত চনতান্ত 

াাস্বর (উজ্জ্বে) ও চনরুপরব; ইই চনচমত্ত উিা হনবীলক সু,ী ও জ্ঞানসম্পনিব 

কলর  রলজাগুণ অনুরাগাত্মক ইবং অচাোধ ও আসচক্ত িইলত সমুদূ্ভত; উিা 

হনবীলক কলমূ চনবন্ধ কচরয়া রাল,  সত্ত্বগুণ প্রাণীগণলক সুল, মি, রলজাগুণ 

কলমূ সংসক্ত ইবং তলমাগুণ জ্ঞানলক চতলরাচিত কচরয়া প্রমালনর বিীাূত 

কলর  সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমলক, রলজাগুন সত্ত্ব ও তমলক, তলমাগুণ রজঃ ও 

সত্ত্বলক অচাাূত কচরয়া উদূ্ভত িইয়া থালক  য,ন সত্ত্বগুণ পচরবচবূত িয়, 

ত,ন ইই হনলি সমুনয় ইচিয় দ্বারা জ্ঞানরূপ প্রকাি জলন্ম  রলজাগুণ প্রবৃর্দ্ 

িইলে হোা, প্রবৃচর্দ্, কমূারম্ভ, সৃ্পিা ও অিাচন্তর সঞ্চার িইয়া থালক  

তলমাগুণ প্রবৃর্দ্ িইলে অপ্রকাি, অপ্রবৃচত্ত, প্রমান ও হমাি জচন্ময়া থালক  

সত্ত্বগুণ পচরবচরূ্দ্ত িইলে যচন হকি কলেরব পচরতযাগ কলর, হস 

চিরণযগলাূাপাসকচনলগর (রহ্মনিার উপাসকগলণর) প্রকািময় হোকসকে প্রাত হ 

িয়  রলজাগুণ পচরবচরূ্দ্ত িইলে যচন কািারও মৃতুয িয়, তািা িইলে কমূাসক্ত 

মনুধযলযাচনলত তািার জন্ম িইয়া থালক; আর যচন হকি তলমাগুণ পচরবচরূ্দ্ত 
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িইলে হনি তযাগ কলর, তািা িইলে তািার পশ্বাচনলযাচনলত জন্ম িয়  সাচত্ত্বক 

কলমূর ফে সুচনমূে সাচত্ত্বক সু,; রাজস কলমূর ফে দুঃ, ইবং তামস কলমূর 

ফে অজ্ঞান  সত্ত্ব িইলত জ্ঞান, রজ িইলত হোা ইবং তম িইলত প্রমান, 

হমাি ও অজ্ঞান সমুচত্থত িইয়া থালক  সাচত্ত্বক হোক ঊলরূ্দ্ ও রাজচসক হোক 

মলধ্য অবস্থান কলরন ইবং জ নয-গুণসঞ্জাত (চনচন্দত গুণ িই হত জাত) 

প্রমান-লমািাচনর বিীাূত তামচসক হোক অলধ্াগচত োা কচরয়া থালক  

মানব চবলবকী িইয়া গুণসকেলক সম্ত  কালযূর কতূা বচেয়া চনরীেণ কচরলে 

ইবং গুণ িইলত অচতচরক্ত আত্মালক অবগত িইলে রহ্মনিত্ব প্রাত হ িইয়া থালক  

হনিী হনিসমুদূ্ভত ইই চতনচট গুণ অচতক্রম কচরয়া জন্ম-মৃতুয-জরা-জচনত 

দুঃ,-পরস্পরা িইলত পচরত্রাণ োা কচরয়া হমাে প্রাত হ িয় ’  

“অজুূন কচিলেন, ‘হি বাসুলনব! মনুধয হকান্ সকে চিহ্ন ও চকরূপ 

আিারসম্পনিব িইলে ইই চতনচট গুণ অচতক্রম কচরলত সমথূ িয়?’  

“বাসুলনব কচিলেন, ‘হি অজুূন! চযচন প্রকাি, প্রবৃচত্ত ও হমাি স্বতঃ-প্রবৃত্ত 

িইলে হদ্বধ কলরন না, চযচন উনাসীলনর নযায় আসীন (চস্থর) িইয়া সু,-

দুঃ,াচন গুণকাযূ দ্বারা চবিচেত িলয়ন না, প্রতুযত (বা্ত চবক) গুণসকে 

স্বকালযূই বযাপৃত আলি, তৎসমুনলয়র সচিত আমার হকান সংস্রব নাই, 

ইইরূপ চবলবিনা কচরয়া শধ্যূ অবেম্বন কচরয়া থালকন, চযচন সমদুঃ,সু,, 

আত্মচনি ও ধ্ীমান্ , চযচন হোষ্ট্র, প্র্ত র ও কাঞ্চন সমনৃচষ্টলতই নিূন কলরন, 

যাাঁিার চপ্রয় ও অচপ্রয় উায়ই ইকরূপ, চযচন আত্মচনন্দা, আত্মপ্রিংসা, মান 

ও অচামান ইবং িত্রু ও চমত্র তুেযরূপই চবলবিনা কচরয়া থালকন আর চযচন 

সবূকমূতযাগী (নৃষ্ট ও অনৃষ্টফেজনক কমূচবধলয় উনযমপচরতযাগী), চতচনই 

গুণাতীত  হয বযচক্ত অসাধ্ারণ াচক্তলযাগ সিকালর আমালক হসবা কলরন, 

চতচন উক্ত সম্ত  গুণ অচতক্রম কচরয়া হমােোলা সমথূ িলয়ন  হি অজুূন! 

আচম রহ্মনি, চনতয, হমাে, িাশ্বত ধ্মূ ও অ,ণ্ড সুল,র আস্পন ’ ”  
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পঞ্চনি অধ্যায়  

পুরুলধাত্তমলযাগ 

 

“াগবান্ বচেলেন, ‘হি অজুূন! সংসাররূপ ইক অবযয় অশ্বত্থ (সংসারলক 

অশ্বত্থবৃলে রূপক করা িইয়ালি  ‘শ্ব’ িলব্দর অথূ পরবতূী প্রাাতকাে  ইিার 

সচিত চস্থচতলবাধ্ক ‘,’ িব্দলযালগ সংসালরর অল্পকােস্থাচয়ত্ব চনণূীত 

িইয়ালি; তািার সচিত আবার অাাবাথূ ‘অ’ হযাগ িওয়ায় চনষ্কধূাথূ িইয়ালি–

অতটুকু অল্পকােও যািার স্থাচয়ত্ব নাই  বস্তুতঃ সংসার হসইরূপই েণাঙু্গর ) 

বৃে আলি, ঊলরূ্দ্ উিার মূে ইবং অলধ্াচনলক উিার িা,া; হবনসমুনয় উিার 

পত্র; চযচন ইই অশ্বত্থবৃে চবচনত িইয়ালিন, চতচন হবনলবত্তা  ে বৃলের িা,া 

অধ্ঃ ও ঊরূ্দ্লনলি চব্ত ীণূ িইয়ালি, উিা সত্ত্বাচনগুণদ্বারা পচরবচরূ্দ্ত িইলতলি 

ইবং রূপ, রস প্রাৃচত চবধয়সকে উিার পত্র বচেয়া চনচনূষ্ট িইয়ালি  ে 

বৃলের ধ্মূাধ্মূরূপ কমূপ্রসূচত (কাযূযপরস্পরা) সকে অধ্ঃপ্রলনলি জীবলোলক 

চব্ত ীণূ িইলতলি  ইই বৃলের রূপ চনরীচেত (উপেব্ধ–জ্ঞালনর চবধয়ীাূত) িয় 

না; ইিার আচন নাই, অন্ত নাই ইবং ইিা চকরূলপ অবস্থান কচরলতলি, তািাও 

অবগত িওয়া যায় না  ইই বর্দ্মূে অশ্বত্থবৃে সুনৃঢ় চনমূমত্বরূপ 

(মমতািূনযরূপ) িস্ত্রদ্বারা হিনন কচরয়া উিার মূেীাূত বস্তু অনুসন্ধান কচরলব  

উিা প্রাত হ িইলে পুনরায় প্রতযাবৃত্ত িইলত িয় না  ‘যাাঁিা িইলত ইই চিরন্তনী 

(অনন্তকােস্থায়ী) সংসারপ্রবৃচত্ত চব্ত ৃত িইয়ালি, আচম হসই আচনপুরুলধর 

িরণাপনিব িই,’ ইই বচেয়া তাাঁিার অনুসন্ধান কচরলয় িইলব  যাাঁিারা অচামান, 

হমাি ও পুত্রকেত্রাচনর প্রচত আসচক্ত পচরতযাগ কচরয়ালিন ইবং সু, ও দুঃ, 

িইলত চবমুক্ত িইয়ালিন, হসই সম্ত  আত্মজ্ঞানপরায়ণ, চনষ্কাম, অচবনযািূনয 

মিাত্মারা অবযয় পন প্রাত হ িইয়া থালকন  যািা প্রাত হ িইলে পুনবূার প্রচতচনবৃত্ত 

িইলত িয় না; িি, সূযূয ও হুতািন যাাঁিালক প্রকাচিত কচরলত সমথূ িলয়ন 

না; তািাই আমার পরম পন  ইই জীবলোলক সনাতন জীব আমারই অংি, 
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ইচন প্রকৃচতচবেীন (প্রকৃচতলত েয়প্রাত হ) পঞ্চ ইচিয় ও মনলক আকধূণ কলরন  

হযমন বায়ু কুসুমাচন িইলত গন্ধ গ্রিণপূবূক গমন কচরয়া থালক, হসইরূপ য,ন 

জীব িরীর োা ও িরীর পচরতযাগ কলর, ত,ন পূবূলনি িইলত ইচিয়সমুনয় 

গ্রিণপূবূক গমন কচরয়া থালক  ইই জীব হশ্রাত্র (কণূ), িেু, ত্বক্ , রসনা, ঘ্রাণ 

ও মলনামলধ্য অচধ্চিত িইয়া চবধয়সমুনয় উপলাাগ কলর  চবমূঢ় বযচক্তরা 

হনিান্তরগামী, হনিাবচস্থত বা রূপাচন চবধলয়র উপলাালগ চেত হ, ইচিয়যুক্ত 

জীবলক কনাি চনরীেণ কচরলত সমথূ িয় না; জ্ঞানিেুঃসম্পনিব মিাত্মারাই 

উিা অবলোকন কচরয়া থালকন  হযাগী বযচক্তগণ যত্নবান িইয়া হনলি অবচস্থত 

জীবলক সন্দিূন কচরলত পালর না  িি, অনে ও চনচ,ে াুবনচবকািী (চবলশ্বর 

প্রকািকর) সূযূয আমারই হতলজ হতজস্বী  আচম ওজঃপ্রাালব (লতলজাযুক্ত 

িচক্ত প্রাালব) পৃচথবীলত প্রলবি কচরয়া াূতসকেলক ধ্ারণ ইবং রসাত্মক িি 

িইয়া ওধচধ্সমুনলয়র (বৃেেতাচন) পুচষ্টসাধ্ন কচর  আচম জঠরাচি (উনরস্থ 

পাকাচি) িইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুসমচাবযািালর হনিমলধ্য প্রলবিপূবূক 

িতুচবূধ্ ােয পাক কচরয়া থাচক  

” ‘আচম সকলের হৃনলয় প্রলবি কচরয়া আচি, আমা িইলতই স্মৃচত, জ্ঞান ও 

উালয়র অাাব জচন্ময়া থালক  আচম িাচরলবনদ্বারা চবচনত িই ইবং আচম 

হবনান্তকতূা ও হবনলবত্তা  ের ও অের ইই দুইচট পুরুধ হোলক প্রচসর্দ্ আলি, 

তন্মলধ্য সমুনয় াূতই ের ও কূটস্থ পুরুধ অের  ইিা চানিব অনয ইকচট উত্তম 

পুরুধ আলিন, তাাঁিার নাম পরমাত্মা; ইই অবযয় পরমাত্মা চত্রলোকমলধ্য 

প্রলবি কচরয়া সম্ত  প্রচতপােন কচরলতলিন  আচম ের ও অের, ইই দুই 

প্রকার পুরুধ অলপো উত্তম, ইই চনচমত্ত হবন ও হোকমলধ্য পুরুলধাত্তম 

বচেয়া কীচতূত িইয়া থাচক  হয বযচক্ত হমািিূনয িইয়া আমালক পুরুলধাত্তম 

বচেয়া চবচনত িয়, হসই সবূলবত্তা, সবূপ্রকালর আমার আরাধ্না কলর  হি 

অজুূন! আচম ইই পরম গুিয িাস্ত্র কীতূন কচরোম, ইিা চবচনত িইলে হোক 

বুচর্দ্মান ও কৃতকাযূয িয় ’  “  
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হধাড়ি অধ্যায়  

শনবাসুরসম্পনচবাাগলযাগ 

 

“াগবান বচেলেন, ‘হি অজুূন! যািারা শনবসম্পদ েেয কচরয়া জন্মগ্রিণ 

কলর, তািারা অায়, চিত্তশুচর্দ্, আত্মজ্ঞালনাপালয় (আত্মজ্ঞানসাধ্লন) পরচনিা 

(েকাচন্তকাাব), নান, নম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ঋজুতা, অচিংসা, সতয, 

অলক্রাধ্, তযাগ, িাচন্ত, অ,েতা, প্রাণীর প্রচত নয়া, অলোেুপতা (চনলেূাাতা), 

মৃদুতা, হ্রী, অিপেতা (অিাঞ্চেয), হতজ, েমা, ধৃ্চত, হিৌি, অলরাি ও 

অনচামাচনতা ইই ধড়চবংিচত গুণপ্রাত হ িইয়া তািারা নম্ভ, নপূ, অচামান, 

হক্রাধ্, চনিুরতা ও অজ্ঞালন অচাাূত িয়  শনবসম্পন েেয কচরয়া জন্মগ্রিণ 

কচরয়াি, অতইব হিাক কচরও না  

“‘হি অজুূন! ইিলোলকর শনব ও আসুর ইই দুই প্রকার াূত সৃষ্ট িইয়ালি; 

শনব চবধয় চব্ত াচরতরূলপ কচিয়াচি; ইেলণ আসুর চবধয় কীতূন কচরলতচি, 

শ্রবণ কর  আসুরাাব হোক সকে ধ্লমূ প্রবৃচত্ত ও অধ্মূ িইলত চনবৃচত্তর চবধয় 

অবগত নলি; তািাচনলগর হিৌি নাই, আিার নাই ও সতয নাই; তািারা 

জগৎলক সতয ও ধ্মূাধ্মূ বযবস্থাবচজূত, ঈশ্বরিূনয, ধ্মূাধ্মূাবাসনাবলি 

অনুৎপনিব হকবে হকমলিতুক স্ত্রী-পুরুধ সম্ভূত কলি  হসই সকে অল্পবুচর্দ্ 

হোক ইইরূপ জ্ঞান আশ্রয় কচরয়া চমেনচিত্ত, উগ্রকমূা ও অচিতকারী িইয়া 

জগলতর েলয়র চনচমত্ত সমুদূ্ভত িয়; নম্ভ, অচামান, মন, অশুচিরহ্ত (অপচবত্র 

কাযূয) ও দুষ্পূরণীয় কামনা অবেম্বন ইবং হমািবিতঃ অসৎ প্রচতগ্রি কচরয়া 

েুর হনবতার আরাধ্নায় প্রবৃত্ত িয়; আমরণ অপচরলময় চিন্তালক আশ্রয় কচরয়া 

থালক; কালমাপলাাগই পরম পুরুধাথূ বচেয়া চনশ্চয় কলর; িত িত 

আিাপালি বর্দ্ ও কামলক্রালধ্র বিীাূত িইয়া কামলাাগাথূ অনযায়পূবূক 

অথূসঞ্চলয়র হিষ্টা কলর; আচজ আমার ইই মলনারথ পূণূ িইে ও ইই মলনারথ 

পচরপূণূ িইলব, আচম ইই িত্রুলক চবনাি কচরয়াচি, অনয িত্রুলকও চবনাি 
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কচরব, আচম ঈশ্বর, আচম হাাগী, আচম চসর্দ্, আচম বেবান, আচম সু,ী, আচম 

যাগ কচরব, নান কচরব ও আলমান কচরব, ইই প্রকার অজ্ঞালন চবলমাচিত, 

অলনকচবধ্ চিত্তচবভ্রম ও হমািজালে আচ্ছনিব ইবং কামলাালগ আসক্ত িইয়া 

অচত কুৎচসত নরলক চনপচতত িয়  অিল্পার, বে, নপূ, কাম, হক্রাধ্ ও অসূয়া 

আশ্রয় কচরয়া আপনার ও পলরর হনলি আমার হদ্বধ কলর ইবং আপনা আপচন 

সম্মাচনত, অিল্পৃত ও ধ্ন-মান-মলন প্রমত্ত িইয়া নম্ভসিকালর অচবচধ্পূবূক 

নামমাত্র যলজ্ঞর অনুিান কলর  আচম হসই সম্ত  হদ্বধপরবি, কু্রর-স্বাাব, 

অশুাকারী নরাধ্মলক চনরন্তর সংসালর আসুরলযাচনমলধ্য চনলেপ কচর  

তািারা আসুরলযাচন প্রাত হ িইয়া আমালক োা কচরলত পালর না, সুতরাং অধ্ম 

গচত প্রাত হ িইয়া থালক  

“‘কাম, হক্রাধ্ ও হোব, নরলকর ইই চত্রচবচধ্ দ্বার  অতইব ইই চতনচট 

পচরতযাগ কচরলব  হয বযচক্ত নরলকর ইই চত্রচবচধ্ দ্বার িইলত মুক্ত িইয়ালিন, 

চতচন আপনার কেযাণ আিরণ কলরন ইবং তৎপলর পরমগচত প্রাত হ িলয়ন  হয 

বযচক্ত িাস্ত্রচবচধ্ পচরতযাগ কচরয়া হস্বচ্ছািালর প্রবৃত্ত িয়, হস চসচর্দ্ প্রাত হ িয় না, 

সু, প্রাত হ িয় না ও পরম গচত প্রাত হ িয় না  অতইব কাযূযাকাযূয-বযবস্থা-

চবধলয় িাস্ত্রই হতামার প্রমাণ  তুচম িালস্ত্রাক্ত কমূ অবগত িইয়া তািার 

অনুিান কর ’ ”  
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সত হনি অধ্যায়  

শ্রর্দ্াত্রয়চবাাগলযাগ 

 

“অজুনূ কচিলেন, ‘হি কৃষ্ণ! যািারা িাস্ত্রচবচধ্ পচরতযাগ কচরয়া শ্রর্দ্াসিকালর 

যজ্ঞ অনুিান কলর, তািালনর শ্রর্দ্া সাচত্ত্বক চক রাজচসক অথবা তামচসক?’  

“কৃষ্ণ কচিলেন, ‘হি অজুূন! হনচিগলণর স্বাাাচবক শ্রর্দ্া চতন প্রকার;–সাচত্ত্বক, 

রাজচসক ও তামচসক  তািালনর চববরণ শুন  সকলের শ্রর্দ্াই সত্ত্বগুলণর 

অনুযাচয়নী, পুরুধও সত্ত্বময়; তন্মলধ্য পূলবূ চযচন হযরূপ শ্রর্দ্াবান চিলেন, 

পলরও হসইরূপ শ্রর্দ্াবান িইলবন  সাচত্ত্বক হোক হনবগলণর, রাজচসলকরা যে 

ও রলোগলণর ইবং তামচসকগণ াূত ও হপ্রতসমূলির পূজা কচরয়া থালক  

“‘হয সকে িীনলিতাঃ বযচক্ত নম্ভ, অিল্পার, কাম, রাগ ও বেসম্পনিব িইয়া 

িরীরস্থ াূতগণলক হক্লচিত কচরয়া অিাস্ত্রচবচিত হ ারতর তপসযা কলর, 

তািারা আমালকই হক্লচিত কচরয়া থালক  তািাচনগলক অচতিয় ক্ররস্বাাব 

বচেয়া জাচনলব  সকলের প্রীচতকর আিার চতন প্রকার, যজ্ঞ চতন প্রকার, তপ 

চতন প্রকার ইবং নান চতন প্রকার; তািালনর ইই প্রলান শুন  আয়ুঃ, উৎসাি, 

বে, আলরাগয, সু, ও রুচিবরূ্দ্ন, রস ও হেিযুক্ত, নী ূকাে স্থায়ী, মলনাির 

আিার সাচত্ত্বকচনলগর প্রীচতকর  অচত কটু, অচত অম্ল, অচত েবন, অতুযষ্ণ, 

অচত তীক্ষ্ণ, অচত রুে, অচত নািী ইবং দুঃ,, হিাক ও হরাগপ্রন আিার 

রাজচসকগলণর অচােচধত ইবং বহুেলণ পকুর, গতরস, দুগূন্ধ, পযূুযচধত, 

উচচ্ছষ্ট, অপচবত্র হাাজয তামসচনলগর প্রীচতকর  

“‘ফোকাঙ্খািূনয বযচক্তরা ইকাগ্রমলন হকবে হকবে কতূবয জ্ঞালন হয অবিয-

কতূবয যলজ্ঞর অনুিান কলরন, তািাই সাচত্ত্বক  হি অজুূন! ফেোা বা 

মিত্বপ্রকালির চনচমত্ত হয যজ্ঞ অনুচিত িয়ম তািাই রাজচসক  চবচধ্, অনিবনান, 

মন্ত্র, নচেণা ও শ্রর্দ্ািূনয যজ্ঞ তামচসক বচেয়া কীচতূত িয়  



ভগবদ গীতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
9

 

“‘হনব, চদ্বজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ বযচক্তর পূজা, শুচিতা, ঋজুতা, রহ্মনিিযূয ও অচিংসা 

িারীচরক তপঃ; অায়, সতয, চপ্রয় ও চিতকর বাকয ইবং হবনাাযাস বাঙ্ময় 

তপ; চিত্তশুচর্দ্, অকু্ররতা, হমৌন, আত্মচনগ্রি (ইচিয়সংযম) ও াাবশুচর্দ্ 

মানচসক তপ  ফেকামনা পচরতযগা কচরয়া পরম শ্রর্দ্া সিকালর হয তপ 

অনুচিত িয়, তািাই সাচত্ত্বক; সৎকার, মান, পূজা, োা ও নম্ভ প্রকালির 

চনচমত্ত অনুচিত তপ রাজচসক, ইই তপসযা অচনয়ত (চনয়মরচিত–

চবচধ্চনলধলধ্র অননুলমাচনত) ও েচণক  হয তপসযা দুরাগ্রি (দুরচাসচন্ধ-

প্রলণাচনত) ও আত্মপীড়া দ্বারা অথবা অলনযর উৎসাননাথূ (উলচ্ছলনর জনয) 

অনুচিত িয়, তািাই তামচসক  

“‘হকবে নাতবয জ্ঞালন হনি, কাে ও পাত্র চবলবিনা কচরয়া অনুপকারী বযচক্তর 

প্রচত হয নান, তািাই সাচত্ত্বক; প্রতুযপকার বা স্বগূাচনর উলর্দ্লি হক্লিসিকালর 

হয নান অনুচিত িয়, তািাই রাজচসক; অনুপযুক্ত স্থালন, অনুপযুক্ত কালে ও 

অনুপযুক্ত পালত্র সৎকারবচজূত চতরস্কারসিকৃত হয নান, তািাই তামচসক  

“‘রহ্লমনির নাম চতন প্রকার; ওাঁ, তৎ ও সৎ; পূলবূ ইই চত্রচবধ্ নাম দ্বারা রহ্ামনিণ, 

হবন ও যজ্ঞ সৃষ্ট িইয়াচিে; ইই চনচমত্ত রহ্মনিবানীচনলগর চবধ্ালনাক্ত যজ্ঞ, নান 

ও তপ ওাঁকার উচ্চারণপূবূক অনুচিত িইয়া থালক  মুমুেু বযচক্তগণ 

ফোচাসচন্ধ পচরতযাগ কচরয়া ‘তৎ’ উচ্চারণপূবূক নানাচবধ্ যজ্ঞ, তপ ও 

নানচক্রয়ার অনুিান কচরয়া থালকন  হি অজুূন! অচ্ত ত্ব, সাধু্ত্ব ও মঙ্গেকলমূ 

সৎ িব্দ প্রযুক্ত িইয়া থালক  যজ্ঞ, তপ ও নান ইবং ঈশ্বলরালর্দ্লি অনুচিত 

কমূও সৎ িলব্দ অচাচিত িয়  অশ্রর্দ্াসিকৃত হিাম, নান, তপসযা ও অনযানয 

কমূ অসৎ বচেয়া চনচনূষ্ট িয়  তৎসমুনয় ইিলোলক বা পরলোলক সফে িয় 

না ’ ”  
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অষ্টানি অধ্যায়  

হমােলযাগ 

 

“অজুনূ কচিলেন, ‘মিাবালিা! আচম সনিবযাস ও তযালগর প্রকৃত তত্ত্ব পৃথকরূলপ 

শ্রবণ কচরলত অচাোধ কচর, তুচম তািা কীতূন কর ’  

“বাসুলনব কচিলেন, ‘হি অজুূন! পচণ্ডলতরা কামযকলমূর তযাগলকই সনিবযাস 

ইবং সকে প্রকার কমূফে তযাগলকই তযাগ কচিয়া থালকন  হকি হকি কলিন, 

চক্রয়াকোপ হনালধর নযায় পচরতযাগ করা চবলধ্য়  অলনযরা কচিয়া থালকন, 

যজ্ঞ, নান ও তপসযা ইই কইকচট কাযূয হকানরূলপই পচরতযগা করা কতূবয 

নলি  ইেলণ প্রকৃত তযাগ চকরূপ, তুচম তািা শ্রবণ কর  তামসাচনলালন তযাগ 

চতন প্রকার  যজ্ঞ, নান ও তপসযা কনাি তযাগ করা কতূবয নলি, ইিার অনুিান 

করাই হশ্রয়স্কর  ইই কলয়কচট কাযূয চবলবকীচনলগর চিত্তশুচর্দ্র কারণ  হি 

পাথূ! আমার চনচশ্চত মত ইই হয, আসচক্ত ও কমূফে পচরতযাগ কচরয়া ইই 

সম্ত  কাযূয অনুিান করাই হশ্রয়ঃ  

“‘চনতযকমূ পচরতযাগ করা কতূবয নলি; চকন্তু হমািবিতঃ হয চনতযকমূতযাগ, 

তািা তামস বচেয়া পচরকীচতূত িয়  চনতান্ত দুঃ,জনক বচেয়া কায়লক্লি ও 

ায়প্রযুক্ত হয কমূ পচরতযাগ করা, তািা রাজস তযাগ বচেয়া অচাচিত িইয়া 

থালক  রাজসতযাগী পুরুধ তযাগফেোলা সমথূ িয় না  আসচক্ত ও কমূফে 

পচরতযাগ কচরয়া কতূবযলবালধ্ হয কমূানুিান, তািা সাচত্ত্বক তযাগ বচেয়া উক্ত 

িইয়া থালক  সত্ত্বগুণসম্পনিব হমধ্াবী ও সংিয়রচিত তযাগী বযচক্ত দুঃ,াবি 

চবধলয় হদ্বধ ও সু,াবি চবধলয় অনুরাগ প্রনিূন কলরন না  হনিী চনঃলিলধ সম্ত  

কাযূয পচরতযাগ কচরলত সমথূ িয় না; চকন্তু চযচন কমূফেতযাগী, তাাঁিালকই 

তযাগী বো যাইলত পালর  কলমূর ইষ্ট, অচনষ্ট, ইষ্টাচনষ্ট ইই চত্রচবধ্ ফে 

অচাচিত িইয়া থালক  যাাঁিারা তযাগী নলিন, তাাঁিারা পরলোক প্রাত হ িইলে ে 

সম্ত  িলে োা কলরন  চকন্তু সনযাসীরা উিা োা কচরলত কনাি সমথূ িলয়ন 
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না  হি অজুূন! সকে কলমূর চসচর্দ্-চবধলয় কমূচবচধ্িূনয হবনান্তচসর্দ্ালন্ত িরীর, 

কতূা, পৃথকচবধ্করণ (চবচানিব উপানান–উপকরণ), পৃথক পৃথক হিষ্টা ও শনব 

ইই পাাঁি প্রকার চনচনূষ্ট আলি  নযাযয বা অনযাযযই, মনুধয কায়, মন ও বাকয 

দ্বারা হয কাযূয অনুিান কলর, ইই পাাঁিচটই তািার কারণ; ইই কারণ অবধ্াচরত 

িইলে হয অসংস্কৃত বুচর্দ্ বিতঃ চনরুপাচধ্ আত্মার ক্ররতৃত্ব চনরীেণ কলর, 

হসই দুমূচত ক,ন সাধু্নিূী নলি  চযচন আপনালক কতূা বচেয়া মলন কলরন না, 

যাাঁিার বুচর্দ্ কালযূয আসক্ত িয় না, চতচন হোক-সমুনয়লক চবনষ্ট কচরয়াও 

চবনাি কলরন না ইবং তাাঁিালক চবনািজচনত ফেলাাগও কচরলত িয় না  জ্ঞান, 

হজ্ঞয় ও পচরজ্ঞাতা (জ্ঞালনর উলদ্বাধ্ক) কলমূ প্রবৃচত্তসম্পানলনর হিতু; আর 

কারণ, কমূ ও কতূা চক্রয়ার আশ্রয় িইয়া থালক  সাঙ্খয িালস্ত্র জ্ঞান, কমূ, ও 

কতূা প্রলতযলক সত্ত্বাচন গুণলালন চতন প্রকার চনচনূষ্ট িইয়ালি  হি অজুূন! আচম 

ইেলণ তািা কীতূন কচরলতচি, শ্রবণ কর  

“‘হোলক হয জ্ঞান দ্বারা চানিব চানিব াূতগলণর মলধ্য অচানিবরূলপ অবচস্থত ও 

অবযয় পরমাত্মতত্ত্ব প্রতযে কলর, তািাই সাচত্ত্বক জ্ঞান  হয জ্ঞান দ্বারা পৃথক 

পৃথক পনাথূ পৃথকরূলপ জ্ঞাত িওয়া যায়, তািা রাজচসক জ্ঞান আর ইকমাত্র 

প্রচতমাচনলত ঈশ্বর পূণূরূলপ চবনযমান আলিন, ইইরূপ অবা্ত চবক 

(কাল্পচনক–অপ্রকৃত) অলযৌচক্তক তুচ্ছ জ্ঞান তামচসক বচেয়া অচাচিত িইয়া 

থালক  

“‘কতূৃত্বাচামান চবরচিত চনষ্কাম বযচক্ত কতূৃক অনুরাগ ও চবলদ্বধ 

পচরতযাগপূবূক অনুচিত চনতয কমূই সাচত্বক; সকাম ও অিল্পারপরতন্ত্র বযচক্ত 

কতূৃক অনুচিত বহুে আয়াসকর কমূ রাজচসক  আর াাবী শুাাশুা, চবত্তেয়, 

চিংসা ও হপৌরুধ পযূযালোিনা না কচরয়া হমািবিতঃ হয কাযূয অনুচিত িয়, 

তািাই তামচসক  

“‘ অনাসক্ত, চনরিল্পার, শধ্যূয ও উৎসািসম্পনিব ইবং চসচর্দ্ ও অচসচর্দ্চবধলয় 

চবকারচবরচিত কতূাই সাচত্ত্বক; অনুরাগপরায়ণ, কমূফেপ্রাথূী, েুব্ধপ্রকৃচত, 

চিংস্রক, অশুচি ও িধূলিাকসচন্বত কতূাই রাজচসক  আর অনবচিত 
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(অনচাচনচবষ্ট–অসাবধ্ান) চবলবকচবিীন, উর্দ্ত, িঠ, পরাবমানী (পলরর 

অপমানকারী), অেস, চবধানযুক্ত ও নী ূসূত্রী (চিরচক্রয়–আজ কাে কচরয়া 

হয কালযূয চবেম্ব কলর) কতূাই তামচসক  

“‘হি অজুূন! গুণানুসালর বুচর্দ্ ও শধ্লযূযর চত্রচবধ্ হান চনচনূষ্ট িইয়া থালক; 

আচম উিা সমযকরূলপ পৃথক পৃথক কীতূন কচরলতচি, তুচম তািা শ্রবণ কর  

হয বুচর্দ্ দ্বারা প্রবৃচত্ত, চনবৃচত্ত, কাযূয, অকাযূয, ায়, অায়, বন্ধ ও হমাে অবগত 

িওয়া যায়, তািা সাচত্ত্বকী; হয বুচর্দ্ দ্বারা ধ্মূ, অধ্মূ, কাযূয ও অকাযূয 

প্রকৃতরূলপ অবগত িওয়া যায় না, তািা রাজসী; আর হয বুচর্দ্ 

অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছনিব (অজ্ঞানরূপ অন্ধকালর আবৃত) িইয়া অধ্মূলক ধ্মূ ও সম্ত  

পনাথূ চবপরীতরূলপ প্রচতপনিব কলর, তািা তামসী  

“‘হয ধৃ্চত চিলত্তর ইকাগ্রতা চনবন্ধন জনয চবধয় ধ্ারণ না কচরয়া মন, প্রাণ ও 

ইচিলয়র কাযূয-সমুনয় ধ্ারণ কলর, তািা সাচত্ত্বকী  হয ধৃ্চত প্রসঙ্গতঃ 

ফেোলার অচাসচন্ধ কচরয়া থালক, তািা রাজসী  আর অচবলবিক পুরুধ 

যািার প্রাালব স্বপ্ন, ায়, হিাক, চবধান ও গবূ পচরতযাগ কচরলত পালর না, 

তািাই তামসী ধৃ্চত  

“‘হি অজুূন! হয সুল, অাযাস বিতঃ আসন্ত িইলত িয় ইবং যািা োা 

কচরলে দুঃল,র অবসান িইয়া থালক, ইেলণ হসই চত্রচবধ্ সুল,র চবধয় কীতূন 

কচর, শ্রবণ কর  যািা অলগ্র চবলধর নযায় ও পচরণালম অমৃলতর নযায় 

প্রতীয়মান িয় ইবং যদ্দ্বারা আত্মচবধচয়ণী বুচর্দ্র প্রসনিবতা জলন্ম, তািা সাচত্ত্বক 

সু,; চবধয় ও ইচিয়াচনর সংলযাগ বিতঃ যািা অলগ্র অমৃততুেয, পচরলবলি 

চবধতুেয প্রতীয়মান িয়, তািা রাজস সু,; আর হয সু, অলগ্র ইবং পশ্চালত 

আত্মার হমাি সম্পানন কলর, যািা চনরা, আেসয ও প্রামান িইলত সমুচত্থত 

িয়, তািা তামচসক সু,  পৃচথবী বা স্বলগূ ইই স্বাাাচবক গুণত্রয়-চবরচিত হকান 

প্রাণী কনাি নৃচষ্টলগাির িয় না  ইই স্বাাবপ্রাব গুণত্রয় দ্বারা রহ্ামনিণ, েচত্রয়, 

শবিয ও িূরচনলগর কমূসমুনয় চবাক্ত িইয়ালি  িম, নম, হিৌি, েমা, 

আজূব, জ্ঞান, চবজ্ঞান ও আচ্ত কয, ইই কলয়কচট রহ্ামনিলণর স্বাাাচবক কমূ  
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হিৌযূয, হতজ, ধৃ্চত, নেতা, সমলর অপরাঙু্ম,তা, নান ও ঈশ্বরাাব ইই 

কলয়কচট েচত্রয়চনলগর স্বাাাচবক কমূ  কৃচধ, হগারেণ ও বাচণজয ইই 

কলয়কচট শবলিযর স্বাাাচবক কাযূয ইবং ইকমাত্র পচরিযূযাই িূরজাচতর 

স্বাাাচবক কাযূয  মানুধ স্ব স্ব কমূচনরত িইয়া চসচর্দ্ োা কচরয়া থালক  ইেলণ 

স্বকমূচনরত বযচক্তচনলগর হযরূপ চসচর্দ্োা িয়, তািা শ্রবণ কর  যাাঁিা িইলত 

সকলের প্রবৃচত প্রাদুাূূত িইলতলি, চযচন ইই চবশ্বসংসালর বযাত হ িইয়া 

রচিয়ালিন, মনুধয স্বকমূ দ্বারা তাাঁিালক অরিনা কচরয়া চসচর্দ্ োা কচরয়া 

থালক  সমযক অনুচিত পরধ্মূ অলপো অঙ্গিীন স্বধ্মূই হশ্রি; হকন না, 

স্বাাবচবচিত কাযূয অনুিান কচরলে দুঃ,লাাগ কচরলত িয় না  হি অজুূন! 

হযমন ধূ্মরাচি দ্বারা হুতািন সমাচ্ছনিব থালক, তদ্রুপ সম্ত  কাযূযই হনাধ দ্বারা 

সংসৃ্পষ্ট আলি; অতইব স্বাাাচবক কাযূয হনাধযুক্ত িইলেও কনাি পচরতযাগ 

কচরলব না  আসচক্তচববচজূত, চজলতচিয় ও সৃ্পিািূনয মনুধয সনিবযাস দ্বারা 

সবূকমূচনবৃচত্তরূপ সত্ত্বশুচর্দ্ প্রাত হ িইয়া থালকন  হি পাথূ; চসর্দ্ পুরুধ যািালত 

রহ্মনি প্রাত হ িলয়ন, ইেলণ হসই জ্ঞানচনিার চবধয় সংলেলপ কীতূন কচরলতচি, 

শ্রবণ কর  মনুধয চবশুর্দ্ বুচর্দ্সংযুক্ত িইয়া শধ্যূয দ্বারা বুচর্দ্ সংযত কচরলব; 

িব্দাচন চবধয়লাাগ পচরতযাগ কচরয়া রাগ ও হদ্বধ-চবরচিত িইলব; বাকয, কায় 

ও মলনাবুচর্দ্ সংযত কচরয়া শবরাগয আশ্রয়, ধ্যান ও হযাগানুিানপূবূক ে ু 

আিার ও চনজূলন বাস কচরলব; অিল্পার, বে, নপূ, কাম, হক্রাধ্ ও পচরগ্রি 

(প্রচতগ্রি–অথূাচন গ্রিণ) পচরতযাগপূবূক মমতািূনয িইয়া িান্তাাব অবেম্বন 

কচরলব  ইইরূপ অনুিান কচরলে চতচন রহ্লমনি অবস্থান কচরলত সমথূ িইলবন  

চতচন রহ্লমনি অবচস্থত ও প্রসনিবচিত্ত িইয়া হিাক ও হোলার বিীাূত িলয়ন না; 

সকে প্রাণীর প্রচত সমনৃচষ্টসম্পনিব িলয়ন ইবং আমার প্রচতও তাাঁিার নৃঢ়াচক্ত 

জলন্ম  চতচন াচক্তপ্রাালব আমার স্বরূপ ও আমার সবূবযাচপত্ব সমযক অবগত 

িইয়া পচরণালম আমালতই প্রলবি কলরন  হোলক আমালক আশ্রয় কচরয়া 

কমূসমুনয় অনুিান কচরয়া আমারই অনুকম্পায় অবযয় িাশ্বত পন প্রাত হ িইয়া 

থালক  হি অজুূন! তুচম মলনাবৃচত্ত দ্বারা সম্ত  কমূ আমালত অবেম্বন কচরয়া 
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সতত আমালত চিত্ত সমপূণ কর; তািা িইইে তুচম আমার অনুগ্রলি দু্ত র 

দুঃ,সকে উত্তীণূ িইলত সমথূ িইলব; চকন্তু যচন অিল্পারপরতন্ত্র িইয়া আমার 

বাকয শ্রবণ না কর, তািা িইলে চনঃসলন্দলি চবনাি প্রাত হ িইলব  যচন তুচম 

অিল্পারপ্রযুক্ত ‘যুর্দ্ কচরব না’  ইইরূপ অধ্যবসায় কচরয়া থাক, তািা িইলে 

উিা চনতান্ত চনষ্ফে; কারণ, প্রকৃচতই হতামালক যুলর্দ্ প্রবৃত্ত কচরলব  হি অজুূন! 

তুচম হমািবিতঃ ইেলণ হয কালযূয প্রবৃত্ত িইলতি না, হতামালক েচত্রয়সুো 

িূরতার (লিৌলযূযর–বীরলত্বর) বিীাূত িইয়া তািা অবিযই অনুিান কচরলত 

িইলব  হযমন সূত্রধ্ার নারুযলন্ত্র আরূঢ় কৃচত্রম াূতসকেলক ভ্রমণ করাইয়া 

থালক, তদ্রুপ ঈশ্বর াূতসকলের হৃনলয় অবস্থান কচরয়া তািাচনগলক ভ্রমণ 

করাইলতলিন  ইেলণ তুচম সকে চবধলয় তাাঁিারই িরণাপনিব িও; তাাঁিার 

অনুকম্পায় পরম িাচন্ত ও িাশ্বত স্থান প্রাত হ িইলব  

“‘হি অজুূন! আচম ইই পরম গুিযজ্ঞালনর চবধয় কীতূন কচরোম, ইেলণ ইিা 

সমযক আলোিনা কচরয়া হযরূপ অচাোধ িয়, তািার অনুিান কর  তুচম 

আমার ইকান্ত চপ্রয়; ইই চনচমত্ত হতামালক পুনরায় পরম গুিয চিতকর বাকয 

কচিলতচি, শ্রবণ কর  তুচম আমালত চিত্ত সমপূণ ইবং আমার প্রচত 

াচক্তপরায়ণ িইয়া আমার উলর্দ্লি যজ্ঞানুিান ও আমালক নমস্কার কর  তুচম 

আমার অচতিয় চপ্রয়পাত্র, ইই চনচমত্ত অঙ্গীকার কচরলতচি, তুচম আমালক 

অবিযই প্রাত হ িইলব  তুচম সম্ত  ধ্মূানুিান পচরতযাগ কচরয়া ইকমাত্র আমারই 

িরণাপনিব িও; আচম হতামালক সকে পাপ িইলত চবমুক্ত কচরব  ইেলণ তুচম 

আর হিাকাকুে িইও না  

“‘আচম হতামালক হয সকে উপলনি প্রনান কচরোম, তুচম ইিা 

ধ্মূানুিানিূনয, াচক্তচবিীন ও শুশ্রূধাচবরচিত বযচক্তলক চবলিধতঃ হয হোক 

আমার প্রচত অসূয়াপরবি িইয়া থালক, তািালক কনাি শ্রবণ করাইও না  হয 

বযচক্ত াচক্তপরায়ণ িইয়া আমার াক্তগলণর চনকট ইই পরম গুিয চবধলয় 

কীতূন কচরলবন, চতচন চনঃসলন্দি আমালক প্রাত হ িইলবন, ইই নরলোলক তাাঁিা 

অলপো আমার চপ্রয়কারী ও চপ্রয়তম আর িইলব না  হয বযচক্ত আমাচনলগর 
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ইই ধ্মূানুগত সংবান অধ্যয়ন কচরলব, তািার জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমারই অিূনা 

করা িইলব  হয মনুধয অসূয়াপরবি না িইয়া পরম শ্রর্দ্া সিকালর ইই সংবান 

শ্রবণ কচরলব, হস সবূপাপচবমুক্ত িইয়া পুণযকমূাচনলগর শুালোকসকে প্রাত হ 

িইলব  হি ধ্নঞ্জয়! তুচম চক ইকাগ্রমলন ই সংবানচট শ্রবণ কচরলে? ইবং ইিা 

দ্বারা চক হতামার অজ্ঞানজচনত হমাি অবগত িইে?’  

“অজুূন কচিলেন, ‘হি কৃষ্ণ! হতামার অনুগ্রলি হমািান্ধকার চনরাকৃত (অপগত–

নূরীকৃত) িওয়ালত আচম স্মৃচত োা কচরয়াচি, আমার সকে সলন্দিই নূর 

িইয়ালি, ইেলণ তুচম যািা কচিলে, আচম অবিযই তািার অনুিান কচরব ’ ”  

সঞ্জয় কচিলেন, “মিারাজ! আচম বাসুলনব ও অজুূলনর ইইরূপ অদূ্ভত ও 

হোমিধূণ কলথাপকথন শ্রবণ কচরোম  বযাসলনলবর অনুগ্রলি সাোৎ 

হযালগশ্বর কৃলষ্ণর মুল, ইই পরম গুিযলযাগ শ্রবণ কচরয়াচি  হি রাজন! কৃষ্ণ 

ও অজুূলনর ইই পচবত্র ও অদূ্ভত সংবান যতই স্মরণ কচরলতচি, ততই পুনঃ 

পুনঃ হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট িইলতচি  আচম বাসুলনলবর হসই অলেৌচকক রূপ বারংবার 

স্মরণপূবূক পুনঃ পুনঃ চবস্ময় ও িধূসাগলর াাসমান িইলতচি; ইেলণ আমার 

হবাধ্ িইলতলি, হয পলে বাসুলনব ও অজুূন অবস্থান কচরলতলিন, 

তাাঁিাচনলগরই রাজযেক্ষ্মী জয়, অদু্ভনয় ও নীচত োা িইলব ”  

শবিম্পায়ন কচিলেন,–পদ্মনাা াগবান বাসুলনলবর চনজ মু,পদ্ম িইলত যািা 

চবচনঃসৃত, ইকমাত্র হসই গীতাই উত্তমরূলপ পাঠ করা কতূবয; অনযানয িাস্ত্র 

পালঠর আর আবিযক কী? কারণ, গীতা সবূিাস্ত্রময়ী, িচর, সবূলনবময়, গঙ্গা 

সবূতীথূময়ী, মন্ত্র সম্ত  হনবতায় অচধ্চিত  গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ইবং হগাচবন্দ 

ইই িাচরচট গকারপূবূ পনাথূ যাাঁিার হৃনলয় চবনযমান, তাাঁিার পুনজূন্ম িয় না  

গীতায় িয় িত কুচড় হলালক াগবান কৃলষ্ণর উত্তর উচক্ত, সাতানিব হলালক 

অজুূলনর প্রশ্ন প্রকটন, সাতধচি হলালক সঞ্জলয়র সংসাব-চববরণ ইবং 

ইকচটমাত্র হলালক ধৃ্তরালষ্ট্রর গীলতাক্ত চবধলয় উপষ্টম্ভ সল্পচেত আলি  

মিাাারলতর সারসবূস্ব গীতারূপ অমৃত উরৃ্দ্ত কচরয়া কৃষ্ণ অজুূলনর মুল, 

অপূন কচরয়ালিন  
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