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প্রথম অধ্যায়ঃঅর্জনুক্ষিষাদয াগ 

ধৃতরাষ্ট উবাি :-  

ধর্মক্ষেক্ষত্র কুরুক্ষেক্ষত্র সর্ক্ষবতা যুযুত্সবঃ । 

র্ার্কাঃ পান্ডবাঃ ি এব চকর্ অকুবমত সঞ্জয় ।।১  

অর্ম-ধৃতরাষ্ট চিজ্ঞাসা করক্ষেন হে সঞ্জয় ধর্মক্ষেক্ষত্র যুদ্ধ করার র্ানক্ষস সর্ক্ষবত 

েক্ষয় আর্ার পুত্র এবং পানু্ডর পুত্ররা তারপর চক করক্ষেন।  

 

সঞ্জয় উবাি :-  

দৃষ্টা তু পান্ডব আনীকম্ বুুঢ়র্ দুযমুধনঃ তদা । 

আিাযমুর্ উপসঙ্গর্ু রািা বিনম্ অব্রবীত্ ।।২ 

অর্ম-সঞ্জয় বেক্ষেন হে রািন পান্ডবক্ষদর সসনু সজ্জা দর্মন কক্ষর রািা দুযমুধন 

হরানািাক্ষযমুর কাক্ষে বেক্ষেন। 

 

পর্ু এতাম্ পানু্ডপুত্রানাম্ আিাযমু র্চেতীম্ ির্ুম্ ।  

বুঢ়াম্ দ্রুপদ পুক্ষত্রন তব চর্ক্ষযুন ধীর্তা ।।৩ 

অর্ম-ক্ষে আিাযমু পান্ডবক্ষদর র্োন সসনু দে দর্মন করুন যা আপনার অতুন্ত 

বুচদ্ধর্ান চর্যু দ্রুপক্ষদর পুত্র অতুনত দেতার সংক্ষঙ্গ বুুক্ষের আকার রিনা 

কক্ষরন। 

 

অত্র সুরাঃ র্ো-ইযু আসাঃ ভীর্ অিুমন সর্াঃ যুধী । 

যুযুধানঃ চবরাটঃ ি দ্রুপদ র্োরর্াঃ ।।৪ 

অর্ম-ক্ষস সর্স্থ হসনাক্ষদর র্ক্ষধু অক্ষনক্ষক ভীর্ এবং অিুমক্ষনর র্ত বীর ধনুধমারী 

রক্ষয়ক্ষেন এবং যুযুধান চবরাট ও দ্রুপক্ষদর র্ত র্োক্ষযাদ্ধা রক্ষয়ক্ষেন। 

 

ধৃষ্টক্ষকতু হিচকতান কাচর্রািঃ ি বীযমুবান । 
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পুরুচিত্ কুচন্তক্ষভািঃ ি সর্বুঃ ি নরপুঙ্গবঃ ।।৫ 

অর্ম-ক্ষসখাক্ষন ধৃষ্টক্ষকতু হিচকতান কাচর্রাি পুরুচিত্ কুচন্তক্ষভাি এবং সর্ক্ষবুর 

র্ত অতুন্ত বেবান হযাদ্ধারাও রক্ষয়ক্ষেন। 

 

যুধার্নুু ি চবক্রান্ত উত্তক্ষর্ৌিাঃ ি চবযমুবান ।  

হসৌভরঃ হরৌপক্ষদয়াঃ ি সক্ষবম এব র্োরর্া ।।৬ 

অর্ম-ক্ষসখাক্ষন রক্ষয়ক্ষেন অতুন্ত বেবান যুধার্নুু প্রবে পরাক্রার্র্ােী 

উত্তক্ষর্ৌি,শুভরার পুত্র এবং হরৌপদীর পুত্রগন এই সব হযাদ্ধারা সকক্ষেই এক 

একিন র্োরর্ী। 

 

অস্মাকম্ তু চবচর্ষ্টা হয তান চনক্ষবাধ চিি-উত্তম্ ।  

নায়কাঃ র্ম্ সসনুসু সংজ্ঞা অর্মম্ তান ব্রবীর্ী হত । । ৭ 

অর্ম-ক্ষে চিিত্তর্ আর্াক্ষদর পক্ষে হয সর্স্ত চবচর্ষ্ট হসনাপচত সার্চরক র্চি 

পচর িােনার িনু রক্ষয়ক্ষেন আপনার অবগতীর িনু আচর্ তাক্ষদর সম্বক্ষে 

বেচে। 

 

ভবান চভষ্মঃ ি কর্মঃ ি কৃপ ি সচর্চতঞ্জয়ঃ । 

অশ্বত্থার্া চবকর্মঃ ি হসৌর্দচত্তঃ তর্া এব ি ।৮।  

অর্ম-ক্ষসখাক্ষন রক্ষয়ক্ষেন আপনার র্ক্ষতাই বুচিসম্পন্ন-ভীষ্ম কনম কৃপ অশ্বত্থর্া 

চবকনম এবং হসার্দক্ষত্তর পুত্র ভূচরশ্রবা যারা সবমক্ষেক্ষত্র সবমদা সংগ্রাক্ষর্ চবিয়ী 

র্াক্ষকন। 

 

অক্ষনু ি বেবঃ শুরাঃ র্ত্ অক্ষর্ম তুি িীচবতাঃ । 

নানা র্স্ত্র প্রেরর্াঃ সক্ষবম যুদ্ধ চবর্ারদাঃ ।৯।  

অর্ম-এোরা আর বহু নায়ক রক্ষয়ক্ষেন আর্াক্ষদর িনু তাক্ষদর িীবন তুাগ 

করক্ষত প্রস্তুত । তারা সকক্ষেই নানা প্রকার অস্ত্র র্স্ত্র সচজ্জত এবং তারা 

সার্চরক চবজ্ঞান চবর্ারদ। 
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অপযমাপ্তম্ তত্ অস্মাকম্ বেম্ ভীষ্ম অচভরচেতম্ ।  

পযমুাপ্তম্ তু ইদম্ এক্ষতযাম্ বেম্ ভীর্ অচভরচেতম্ । ১০।  

অর্ম-আর্াক্ষদর সসনুদে অপচরচর্ত এবং আর্রা চপতার্ে ভীক্ষষ্মর িারা 

পুনমরুক্ষপ সুরচেত চকন্তু ভীক্ষর্র িারা সতকম ভাক্ষব সুরচেত পান্ডক্ষবর র্চি 

চসচর্ত। 

 

অয়ক্ষনযু ি সক্ষবমযু যর্াভাগম্ অবসচর্তাঃ । 

ভীষ্মর্ এব অভীরেন্তু ভবন্তঃ সক্ষবম এব চে ।১১।  

অর্ম-এখন আপনারা সকক্ষে চনি চনি গুরুত্তপুনম স্থাক্ষন সর্র হসনাসজ্জায় চস্থত 

েক্ষয় চপতার্ে ভীষ্মক্ষক পনুম সােযু করুন। 

 

তসু সঞ্জনয়ন্ ের্ মম্ কুরু-বৃদ্ধঃ চপতার্েঃ । 

চসংে নাদম্ চবনদু উচ্চঃ র্ঙ্খম্ দধ ক্ষর্ৌ প্রতাপবান । ১২।  

অর্ম-তখন কুরু বংক্ষর্র বৃদ্ধ চপতার্ে ভীষ্ম দুযমুধক্ষনর েযম উত্পাদক্ষনর িনু 

চসংক্ষের গজ্জমক্ষনর র্ত অচত উচনাক্ষদ তার র্ঙ্খ বািাক্ষেন। 

 

ততঃ র্ঙ্খাঃ ি হভযমঃ ি পনবআনক হগার্ুখাঃ । 

সেসা এব অভুেনুন্ত সঃ র্ব্দঃ তুর্ুেঃ অভবত্ ।১৩।  

অর্ম-তারপর র্ঙ্খ হভরী পনক আনক ঢাক এবং হগার্ুখ চসংঙ্গা সর্ুে েঠাত্ 

একক্ষত্র ধচনত েক্ষয় এক তুর্ুে র্ক্ষব্দর সৃচষ্ট েে। 

 

ততঃ হশ্বচ্তঃ েচ্য়ঃ যুক্ষি র্েচত সুন্দক্ষন চস্থক্ষতৌ । 

র্াধবঃ পান্ডবঃ ি এব চদক্ষবুৌ র্ক্ষঙ্খৌ প্রদধ র্তুঃ ।১৪।  

অর্ম-অনুচদক্ষক হশ্বত অশ্বসর্ুে যুি একচদবু রক্ষর্ চস্থত শ্রীকৃ্ণ  এবং অিুমন 

উভক্ষয় তাক্ষদর চদবু র্ঙ্খ বািাক্ষেন। 
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পাঞ্চিনুম্ হৃযীক-ঈর্ঃ হদবদত্তম্ ধনঞ্জয়ঃ ।। 

হপৌন্ড্রম্ দধ ক্ষর্ৌ র্োর্ঙ্খম্ ভীর্কর্মা বৃক- উদর ।১৫।  

অর্ম-তখন শ্রীকৃক্ষ্ণ র পাঞ্চিনু নার্ক তার র্ঙ্খ বািাক্ষেন।এবং অিুমন 

বািাক্ষেন তার হদবদত্তক নার্ক র্ঙ্খ এবং চবপুে হভািন পৃয় ভীর্কর্মা হসন 

বািাক্ষেন হপৌন্ড্র নার্ক তার ভয়ঙ্কর র্ঙ্খ। 

 

অনন্ত চবিয়ম্ রািা কুন্তীপুত্রঃ যুচধচিরঃ । 

নকুেঃ সেক্ষদবঃ ি সুক্ষ ায-র্চনপুস্পক্ষকৌ ।১৬।  

কার্ুঃ ি পরর্-ইযু-আসঃ চর্খন্ডী ি র্োরর্ঃ । 

ধৃষ্টদুুম্নঃ চবরাটঃ ি সাতুচক ি অপরাচিতঃ ।১৭।  

দ্রুপদঃ হরৌপক্ষদয়াঃ ি সবমর্ঃ পৃচর্বী পক্ষত । 

হসৌভরঃ ি র্ো বাহু র্ঙ্খান দধ র্ুঃ পৃর্ক্ পৃথ্ক ।১৮ ।  

অর্ম-কুন্তীপুত্র র্োরাি যুচধচির অনন্ত চবিয় নার্ক র্ঙ্খ বািাক্ষেন, এবং 

নকুে এবং সেক্ষদব বািাক্ষেন সুক্ষ ায এবং র্চনপুস্পক নার্ক র্ঙ্খ। হে 

র্োরাি তখন র্োন ধনুধমর কাচর্রাি, প্রবে হযাদ্ধা চর্খচন্ড,ধৃষ্টদুুম্ন, চবরাট 

এবং অপরাচিত সাতুচক, দ্রুপদ হরৌপদীর পুত্রগন, সুভরার র্ো বেবান পুত্র 

এবং অনু সকক্ষে তাক্ষদর চনি চনি পৃর্ক র্ঙ্খ বািাক্ষেন। 

 

সঃ হ াযঃ ধাতমরাষ্ট্রার্াম্ হৃদয়াচন বুদারয়াত্ । 

নভঃ ি পৃচর্বীম্ ি এব তুর্ুেঃ অভুনুনাদয়ন ।১৯।  

অর্ম-র্ঙ্খ চননাক্ষদর হসই র্ক্ষব্দ আকার্ চবদীনম েে। পৃচর্বী কচম্পত েে এবং 

তার ফক্ষে ধৃতরাক্ষষ্টর হৃদয় প্রবে ভক্ষয় চবধ্বস্ত েে। 

 

অর্ বুবচস্ততান্ দৃষ্টা ধাতমরাষ্ট্রান কচপধ্বিঃ । 

প্রবৃক্ষত্ত র্স্ত্র সম্পাক্ষত ধনুঃ উদুর্ু পান্ডবঃ । 

হৃযীক্ষকর্ম্ তদা বাকুম্ ইদর্ আে র্েীপক্ষত ।২০।  
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অর্ম-ক্ষসই সর্য় পানু্ড পুত্র অরিুন েনুর্ান চিচিত পতকা হর্াচভত রক্ষর্ 

অচধচিত েক্ষয় তার ধনুক তুক্ষেচনক্ষয় শ্বরচনক্ষেপ করক্ষত প্রস্তুত েক্ষেন। হে 

র্োরাি ধৃতরাক্ষষ্টর পুত্রক্ষদর সর্র সজ্জায় চবন্স্স্ত হদক্ষখ হৃযীক্ষকর্ক্ষক অিুমন 

তখন এই কর্াগুচে বেক্ষেন 

 

অিুমন উবাি :-  

হসনক্ষয়াঃ উভক্ষয়াঃ র্ক্ষধু রর্ম্ স্থাপয় হর্ অিুুত ।  

যাবত্ এতান চনরীক্ষে অেম্ হযাদু্ধকার্ান অবচস্থতান ।২১।  

সকঃ র্য়া সে হযাদ্ধবুম্ অচস্মন রন সর্ুদুক্ষর্ ।২২।  

অর্ম-অিুমন বেক্ষেন হে অিুুত্ অভ্রান্ত বেু, তুচর্ উভক্ষয় পক্ষের সসনুক্ষদর 

র্াঝখাক্ষন আর্ার রর্ স্থাপন কর, যাক্ষত আচর্ হদখক্ষত পাচর যুদ্ধ করার 

অচভোচয েক্ষয় কারা এখাক্ষন এক্ষসক্ষে এবং আর্াক্ষক অস্ত্রধারন কক্ষর কাক্ষদর 

সক্ষঙ্গ এই র্ো সংগ্রার্ করক্ষত েক্ষব। 

 

হযাত্সুর্ানান অক্ষবক্ষে অেম্ হয এক্ষত অত্র সর্াগতাঃ । 

ধাতমরাষ্টসু দুবুমক্ষদ্ধঃ যুক্ষদ্ধ চপ্রয় চিকীযমবঃ ।২৩।  

অর্ম-অচর্ হদখক্ষত িাই ধৃতরাক্ষষ্টর দুবুমচদ্ধ সম্পন্ন পুত্রক্ষদরক্ষক সন্তুষ্ট করার িনু 

কারা এখাক্ষন যুদ্ধ করক্ষত এক্ষসক্ষে। 

 

সঞ্জয় উবাি :-  

এবম্ উিঃ হৃযীক্ষকর্ঃ গুড়াক্ষকক্ষর্ন ভারত । 

হসনক্ষয়াঃ উভক্ষয়াঃ র্ক্ষধু স্থাপচয়ত্বা রর্উত্তর্ম্ । ২৪।  

অর্ম-সঞ্জয় বেক্ষেন হে ভারত বংর্ধর অিুমন কতৃক এইভাক্ষব আচদষ্ট েক্ষয় 

শ্রীকৃ্ণ  হসই উত্তর্ রর্চট িাচেক্ষয় চনক্ষয় উভক্ষয় পক্ষের সসনুক্ষদর র্াঝখাক্ষন 

রাখক্ষেন।  

 

ভীষ্ম হরান প্রর্ুখতঃ সক্ষবমযাম্ ি র্েীচেতাম্ ।  
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উবাি :-  পার্ম পর্ু এতান্ সর্ক্ষবতান কুরূন্ ইচত ।২৫।  

অর্ম-ভীষ্ম হরান প্রর্ুখ পৃচর্বীর অনু সর্স্থ হনতাক্ষদর সার্ক্ষন ভগবান হৃযীক্ষকর্ 

বেক্ষেন হে পর্ম এখন সর্স্ত হকৌরবক্ষদর হদখ। 

 

তত্র অপর্ুত্ চস্থতান পার্ম চপতৃন্ অর্ চপতার্োন্ ।  

আিাযমান্ র্াতুোন ভ্রাতৃন পুত্রান্ হপৌত্রান্ সখীন্ তর্া । 

শ্বশুরান্ সুহৃদঃ ি এব হসনক্ষয়াঃ উভক্ষয়াঃ অচপ ।২৬।  

অর্ম-তখন অিুমন উভক্ষয় দক্ষের র্ক্ষধু চপতৃবু, চপতার্ে, আিাযমু র্াতুে ভ্রাতা 

শ্বশুর চর্ত্র শুভকাচঙ্খক্ষদর উপচস্থত হদখক্ষত হপক্ষেন। 

 

তান সর্ীেু সঃ হকৌক্ষন্তয়ঃ সবমান বেুন অবচস্থতান। 

কৃপয়া পরয়া আচবষ্টঃ চবযীদন্ ইদম্ অব্রবীত্ ।২৭।  

অর্ম-যখন অিুমন সকে রকক্ষর্র বেু এবং আত্মীয় স্বিনক্ষদর যুদ্ধক্ষেক্ষত্র 

অবচস্থত হদখক্ষেন তখন চতচন অতুন্ত কৃপায়াচবষ্ট ও চবযন্ন েক্ষয় বেক্ষেন। 

 

অিুমন উবাি :-  

দৃষ্টা ইর্ম্ স্বিনম্ কৃ্ণ  যুযুঃসুর্ সর্ুপচস্থতম্ ।  

সীদন্তী র্ম্ গাত্রার্ী র্ুখম্ ি পচরশুযুচত ।২৮।  ।  

অর্ম-অিুমন বচেক্ষেন হে চপ্রয়বর কৃ্ণ  আর্ার সর্স্ত বেু বােব এবং আত্মীয় 

স্বিনক্ষদর এর্ন ভাক্ষব যুদ্ধাচভোচয েক্ষয় আর্ার সার্ক্ষন অবস্থান করক্ষত হদক্ষখ 

আর্ার অঙ্গ প্রতঙ্গ অবর্ েক্ষয় আসক্ষে এবং র্ুখ শুস্কেক্ষয় উঠক্ষে। 

 

হবপরু্ঃ ি র্রীক্ষর হর্ হরার্েযম ি িায়ক্ষত । 

গান্ডীবম্ স্রংসক্ষত েস্তাত্ ত্বক ি এব পচরদেুক্ষত ।২৯।  

অর্ম-আর্ার সবম র্চরর কচম্পত ও হকর্াগ্র হরার্াচিত েক্ষে। োত হর্ক্ষক গাচন্ডব 

খক্ষস পরক্ষে এবং ত্বক হযন জ্বক্ষে যক্ষে। 
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ন ি র্ক্ষলাচর্ অবস্থাতুম্ ভ্রর্তী ইব ি হর্ র্নঃ । 

চনচর্ত্তাচন ি পর্ুাচর্ চবপরীতাচন হকর্বঃ ।৩০।  

অর্ম-ক্ষে হকর্ব আচর্ এখন চস্থর র্াকক্ষত পারচে না। আচর্ চবভ্রান্তী হবাধ 

করচে,আর্ার চিত্ত উত্ভ্রান্ত েক্ষে। হে হকর্ীচ্দতুেন্তা শ্রীকৃ্ণ  আচর্ হকবেই 

অর্ঙ্গ সুিক েেন দর্মন করচে। 

 

ন ি হশ্রয় অনুপর্ুাচর্ েত্বা স্বিনম্ আেক্ষব । 

ন কাক্ষে চবিয়ম্ কৃ্ণ  ন ি রািুম্ সুখাচন ি ।৩১।  

অর্ম-ক্ষে কৃ্ণ  আত্মীয় স্বিনক্ষদর চনধন করা হশ্রয়স্কর হদখচে না। আচর্ যুক্ষদ্ধ 

িয়োভ করক্ষত িাইনা রািুসুখ হভাক্ষগর কার্না কচরনা। 

 

চকম্ ন রািুম্ হগাচবন্দ চকম্ হভাচ্গঃ িীচবক্ষতন বা । 

হযযাম্ অক্ষর্ম কাচঙ্খতম্ নঃ রািুম্ হভাগাঃ সুখাচন ি । ৩২। ।  

হত ইক্ষর্ অবচস্থতাঃ যুক্ষদ্ধ প্রানান তুািা ধনাচন ি । 

আিাযমুাঃ চপতরঃ পুত্রাঃ তর্া এব ি চপতার্োঃ ।৩৩। ।  

র্াতুো শ্বশুরাঃ হপৌত্রাঃ র্ুাোঃ সম্বচেনঃ তর্া । 

এতান্ ন েন্তুম্ ইোচর্ ঘ্নতঃ অচপ র্ধুসুদন ।৩৪। ।  

অচপ সত্রক্ষোকু রািুসু হেক্ষতাঃ চকম্ নু র্েীকৃক্ষত । 

অর্ম-ক্ষে গচবন্দ আর্াক্ষদর রাক্ষিু চক প্রাক্ষয়ািন, আর সুখক্ষভাগ বা িীবন 

ধারক্ষনই বা কী হপ্রাক্ষয়ািন, যখন হদখচে যাক্ষদর িনু রািু ও হভাগ সুক্ষখর 

কার্না, তারা সকক্ষেই এই রর্ক্ষেক্ষত্র উপচস্থত? হের্ধুসুদন যখন আিাযমু 

চপচত্রবু পুত্র, র্াতুে শ্বশুর হপৌত্র র্ুােক আত্মীয়স্বিন ,প্রান ও ধনাচদর আর্া 

পচরতুাগ কক্ষর আর্ার সার্ক্ষন যুক্ষদ্ধ উপচস্থত েক্ষয়ক্ষে, তখন তারা আর্াক্ষক বধ 

করক্ষেও আচর্ তাক্ষদর েতুা করক্ষত িাইব হকন? হে সবমিীবসত্তার প্রচতপেক 

িনাদমন, পৃচর্বীর হতা কর্াই নাই এর্ন চক চত্রভুবক্ষনর চবচনর্ক্ষয়ও আচর্ যুদ্ধ 
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করক্ষত প্রস্তুত নই। ধৃতরাক্ষষ্টর পুত্রক্ষদর চনধন কক্ষর চক সক্ষন্তায আর্রা োভ 

করক্ষত পারব? 

 

পাপম্ এব আশ্রক্ষয়ত্ অস্মান্ েত্বা এতান আততাচয়নঃ । 

তস্মাত্ ন অেমা বয়ম্ েন্তুম্ ধাতমরাষ্ট্রান সবােবান । 

স্বিনম্ চে কর্ম্ েত্বা সুচখনঃ সুার্ র্াধবম্ । ৩৬।  

অর্ম-এই ধরক্ষনর আততাচয়ক্ষদর বধ করক্ষে র্োপাপ আর্াক্ষদর আেন্ন করক্ষব। 

সুতরাং ধৃতরাক্ষষ্টর পুত্রক্ষদর সংোর করা আর্াক্ষদর উচিত্ েক্ষব না। হে শ্রীকৃ্ণ  

েক্ষ্মীপচত র্াধব আত্মীয় স্বিনক্ষদর েতুা কক্ষর চকোভ েক্ষব।এবং তা হর্ক্ষক 

হকর্ন কক্ষর আর্রা সুখী েব। 

 

যচদ অচপ এক্ষত ন পর্ুচত হোভ উপেত হিতসা । 

কুেেয় কৃতম্ হদাযম্ চর্ত্রক্ষরাক্ষে ি পাতকম্ । ৩৭।  

কর্ম্ ন হজ্ঞয়ম্ অস্মাচভঃ পাপাত্ অস্মাত্ চনবচতমতুম্ ।  

কুেেয় কৃতম্ হদাযম্ প্রপর্ুচভঃ িনাদমন ।৩৮।  

অর্ম-ক্ষে িনাদমন যচদও এরা রািুক্ষোক্ষভ অচভভুত েক্ষয় কুেেয় িচনত হদায 

ও চর্ত্রক্ষদাে চনচর্ত্ত পাপ েে করক্ষে না, চকন্তু আর্রা কুেেয় িচনত হদায 

েেু কক্ষরও এই পাপ কাক্ষি হকন প্রবৃত্ত েব। 

 

কুেেক্ষয় প্রর্র্ুচত কুেধর্মাঃ সনাতনাঃ । 

ধক্ষর্ম নক্ষষ্ট কুেম্ কৃত্নর্ অধর্মঃ অচভভবচত উত ।৩৯।  

অর্ম-কুেেয় েক্ষে সনাতন কুেধর্ম চবনষ্ট েক্ষব এবং তা েক্ষে সর্গ্র বংর্ অধক্ষর্ম 

অচভভুত েক্ষব। 

 

অধর্ম অচভভবাত্ কৃ্ণ  প্রদুযুচন্ত কুেস্ত্রীয় । 

স্ত্রীযু দুষ্টাযু বাক্ষ্ণ য় িায়ক্ষত বনম সংঙ্করঃ ।৪০।  
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অর্ম-ক্ষে কৃ্ণ  অধক্ষর্মর িারা অচভভুত েক্ষে কুেবধুগন বুচভিাক্ষর প্রবৃত্ত েয় এবং 

হে বাক্ষ্ণ য় কুেস্ত্রীগন অসত্ িচরত্রা েক্ষে অবাচঞ্চত প্রিাচত উত্পন্ন েয়। 

 

সঙ্করঃ নরকায় এব কুেঘ্নানাম্ কুেসু ি । 

পতচন্ত চপতরঃ চে এযাম্ েুপ্ত চপন্ড উদকচক্রয়াঃ ।৪১।  

অর্ম-অবাচ্ণ ত বনম সঙ্কর সন্তান উত্পাদন বৃচদ্ধ েক্ষে কুে ও কুে াতক্ষকরা 

নরকগার্ী েয়। হসই কুক্ষে চপন্ডদান ও তপমনচক্রয়া হোপ পওয়ার ফক্ষে তাক্ষদর 

চপতৃ পুরুযরাও নরক্ষক অধঃপাচতত েয়। 

 

হদাচ্যঃ এচ্তঃ কুেঘ্নানার্ বনমসঙ্কর কারচ্কঃ । 

উত্সাদুক্ষন্ত িাচতধর্মাঃ কুেধর্মাঃ ি র্াশ্বতাঃ ।৪২।  

অর্ম-যারা বংক্ষর্র ঐচতযু নষ্ট কক্ষর এবং তার ফক্ষে অবাচ্ণ ত সন্তানাচদ সৃচষ্ট 

কক্ষর,তাক্ষদর কুকর্মিচনত হদাক্ষযর ফক্ষে সবমপ্রকার িাতীয় উন্নয়ন প্রকপ 

এবং বংক্ষর্র কেুানধর্ম উত্সক্ষন্ন যায়। ফক্ষে সনাতন িাচতধর্ম ও কুেধর্মও 

চবনষ্ট েয়। 

 

উত্সন্ন কুেধর্মানাম্ র্নুযুনার্ িনাদমন । 

নরক্ষক চনয়তম্ বাসঃ ভবতী ইচত অনুশুশ্রুম্ । ৪৩।  

অর্ম-ক্ষে িনাদমন যাক্ষদর কুেধর্ম নষ্ট েক্ষয়ক্ষে তাক্ষদর চনয়ত নরক্ষক বাস করক্ষত 

েয়, আচর্ পরস্পরাক্রক্ষর্ শুক্ষনচে। 

 

অক্ষো বত র্েত্ পাপম্ কতুমম্ বুাবচসতা বয়ম্ ।  

যত্ রািুম্ সুখক্ষোক্ষভন েন্তুম্ স্বিনম্ উদুতাঃ ।৪৪।  

অর্ম-োয়! কী দঃক্ষখর চবযয় হয রািু সুক্ষখর োক্ষভর আর্ায় স্বিনক্ষদর েতুা 

করক্ষত উদুত েক্ষয় র্োপাক্ষপ প্রবৃত্ত েইক্ষতচে। 

 

যচদ র্াম্ অপ্রচতকারম্ অর্স্ত্রম্ র্স্ত্রপানয়ঃ । 
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ধাতমরাষ্ট্রাঃ রক্ষন েনুুঃ তত্ হর্ হের্তরর্ ভক্ষবত্ ।৪৫।  

অর্ম-প্রচতক্ষরাধ রচেত ও চনরস্ত্র অবস্থায় আর্াক্ষক যচদ র্স্ত্রধারী ধৃতরাক্ষষ্টর 

পুক্ষত্ররা যুক্ষদ্ধ বধ কক্ষর তাো েক্ষে আর্ার অচধকতর র্ঙ্গে েক্ষব। 

 

সঞ্জয় উবাি :-  

এবম্ উিাঃ অিুমন সংক্ষখু রক্ষর্াপস্থ উপচবর্ত্ । 

চবরৃ্িু সর্রর্ িাপম্ হর্াক সংচবগ্ন র্ানসঃ ।৪৬।  

অর্ম-সঞ্জয় বেক্ষেন রনক্ষেক্ষত্র এই কর্া বক্ষে অিুমন ধনুবমান তুাগ কক্ষর 

হর্াকভারাক্রান্ত চিক্ষত্ত রক্ষর্াপচর উপক্ষবর্ন কচরক্ষেন। বক্ষে অিুমন ধনুবমান তুাগ 

কহর হর্াকভারাক্রান্ত চিক্ষত্ত রক্ষর্াপচর উপক্ষবর্ন কচরক্ষেন। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

অিুমনচবযাদক্ষযাক্ষগা নার্ প্রর্ক্ষর্াঽধুাযঃ ॥১॥  
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চিতীয় অধুায়: সাংখু হযাগ 

সঞ্জয় ঊবাি :-  

 

তম্ তর্া কৃপয়া আচবষ্টর্ অশ্রুপুনম আকুে ঈেনম্ ।  

চবযীদন্তর্ ইদম্ বাকুম্ উবাি :-  র্ধুসুদনঃ ॥১  

অর্ম-সঞ্জয় বেক্ষেন অিুমনক্ষক এইভাক্ষব অনুতপ্ত বুাকুে এবং অশ্রুচর্ি হদক্ষখ 

কৃপায় আচবষ্ট েক্ষয় র্ধুসুদন শ্রীকৃ্ণ  বেুভাক্ষব অচত চর্চষ্ট স্বক্ষর এই কর্াগুচে 

বেক্ষেন। 

 

ভগবান উবাি :-  

কুতঃ ত্বা কশ্মের্ ইদম্ চবযক্ষর্ সর্ুপচস্থতম্ ।  

অনাযমু িুষ্টম্ অস্বগমুম্ অকীচতম  করম্ অিুমনঃ ॥২ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন চপ্রয় অিুমন এই হ ার সংঙ্কটর্য় যুক্ষদ্ধস্থক্ষে যারা প্রকৃত 

িীবক্ষনর র্ুেু হবাক্ষঝনা হস সব অনাক্ষযমর র্ত হর্াকানে হতার্ার হৃদয় চকভাক্ষব 

প্রজ্জচেত েে। এই রকক্ষর্র র্ক্ষনাভাব হতার্াক্ষক স্বগমক্ষোক্ষক উচন্নত করক্ষব না। 

পোন্তক্ষর হতার্ার সর্স্ত যর্রাচর্ চবনষ্ট েক্ষব। 

 

সলবুর্ র্া স্ম গর্ঃ পার্ম ন এতত্ ত্বচয় উপপদুক্ষত । 

েুরম্ হৃদয় হদৌবমেুম্ তুািা উচত্তি পরর্ তপ ॥৩  

অর্ম-ক্ষে পার্ম এই অসন্মান িনক লীবক্ষত্তর বক্ষর্াবচতম েক্ষয়ানা এই ধরক্ষনর 

আিরন হতার্ার পক্ষে অনুচিত্। হেপরন্তপ হৃদক্ষয়র দুবমেতা পচরতুাগ কক্ষর 

উক্ষঠ দাড়াও। 

 

অিুমন উবাি :-  

কর্র্ ভীস্মম্ অেম্ সংক্ষখু হরানম্ ি র্ধুসুদন । 

ইযুচভঃ প্রচতক্ষযাত্সুাচর্ পূিা অক্ষেমৌ অচরসুদন ॥৪ 
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অর্ম-অিুমন বেক্ষেন হে র্ধুসুদন এই যুদ্ধক্ষেক্ষত্র ভীষ্ম এবং হরাক্ষনর র্ত পরর্ 

পূিনীয় বুাচিক্ষদর হকর্ন কক্ষর আচর্ বাক্ষনর িারা প্রচতিচিতা করব। 

 

গুরুন্ অেত্বা চে র্ো-অনুভাবান 

হশ্রয়ঃ হভািুম্ সভেুম্ অচপ ইে হোক্ষক । 

েত্বা অর্ম কার্ান্ তু গুরূন ইে এব 

ভূঞ্জীয় হভাগান রুধীর প্রচদগ্ধান্ ॥৫ 

অর্ম-আর্ার র্োনুভব চর্োগুরুক্ষদর িীবন োচন কক্ষর এই িগত্ হভাগ করার 

হর্ক্ষক বরং চভোকক্ষর িীবন ধারন করা ভাে।তারা িড়িাগচতক হোভার্মী 

েক্ষেও আর্ার গুরুিন। তাক্ষদর েতুা করা েক্ষে যুদ্ধেব্ধ হভাগ হয রি র্াখা 

েক্ষব। 

 

ন ি এতত্ চবদ্মঃ কতরত্ ন গচরয়ঃ 

যত্ বা িক্ষয়র্ যচদ বা নঃ িক্ষয়য়ু । 

যান এব েত্বা ন চিিী চবযার্ঃ 

হত অবচস্থতাঃ প্রর্ুক্ষখ ধাতমরাষ্ট্রাঃ ॥৬ 

অর্ম-তাক্ষদর িয়করা ভাে না তাক্ষদর িারা পরাচিত েওয়া ভাে। তাও আচর্ 

বুিক্ষত পারচে না।এই রনাঙ্গক্ষন আর্াক্ষদর সার্ক্ষন উপচস্থত েক্ষয়ক্ষে ধৃতরাক্ষষ্টর 

হয পুক্ষত্ররা তাক্ষদর েতুা করা েক্ষে আর্াক্ষদর আর হবক্ষি র্াকক্ষত ইো করক্ষব 

না। 

 

কাপমনু হদার্ উপেত স্বভাবঃ 

পৃোচর্ ত্বার্ ধর্ম সর্ূঢ় হিতাঃ । 

যত্ হশ্রয় সুাত্ চনচিতম্ ব্রুচে তত্ হর্ 

চর্যুঃ হত অেম্ র্াচধর্ার্ তার্ প্রপন্নর্ ॥৭ 

অর্ম-কাপমনু িচনত দুবমেতার প্রভাক্ষব আচর্ এখন চকংকতমবু চবর্ুঢ় েক্ষয়চে 

আর্ার কতমবু সম্বক্ষে চবভ্রান্ত েক্ষয় আচর্ হতার্াক্ষক চিজ্ঞাসা করচে,এখন চক 
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করা আর্ার পক্ষে হশ্রয়স্কর। এখন আচর্ হতার্ার চর্যু, সবমত ভাক্ষব হতার্ার 

শ্বরনাগত, দয়াকক্ষর তুচর্ আর্াক্ষক চর্ো দাও। 

 

ন চে প্রপর্ুাচর্ র্র্ অপনুদুাত্ 

যত্ হর্াকর্ উক্ষোযনম্ ইচিয়ানাম্ ।  

অবাপু ভূক্ষর্ৌ অসপত্বর্ ঋদ্ধম্ 

রািুম্ সুরানাম্ অচপ ি অচধপতুম্ ॥৮ 

অর্ম-আর্ার ইচিয় গুচেক্ষক জ্বাচেক্ষয় চদক্ষে হয হর্াক তা হয চকভাক্ষব আচর্ দুর 

করব তা আচর্ িাচন না।স্বক্ষগমর হদবতাক্ষদর র্ত আচধপতু চনক্ষয় প্রচতিচিতা 

চবেীন রািু এই পৃচর্বীক্ষত োভ করক্ষেও আর্ার এই হর্াক্ষকর চবনার্ েক্ষব 

না। 

 

সঞ্জয় উবাি :-  

এবম্ উিা হৃযীক্ষকর্ম্ গুড়াক্ষকর্ঃ পরন্তপঃ । 

ন হযুাত্সু ইচত হগাচবন্দম্ উিা তুচঞ্চর্ বভূবে ॥৯ 

অর্ম-সঞ্জয় বেক্ষেন এই ভাক্ষব তার র্ক্ষনাভাব বুাি কক্ষর গুড়াক্ষকর্ অিুমন 

তখন হৃযীক্ষকর্ক্ষক বেক্ষেন,ক্ষে গচবন্দ,আচর্ যুদ্ধ করব না ,এই বক্ষে চতচন 

হর্ৌন েক্ষেন। 

 

তম্ উবাি :-  হৃযীক্ষকর্ঃ প্রেসন্ ইব ভারত ॥ 

হসনক্ষয়াঃ উভক্ষয়াঃ র্ক্ষধু চবযীদন্তম্ ইদম্ বিঃ ॥১০॥  

অর্ম-ক্ষে ভারত বংর্ীয় ধৃতরাষ্ট্র হস সর্য় চস্মত হেক্ষস শ্রীকৃ্ণ  উভয় পক্ষেও 

সসনুক্ষদর র্াঝখাক্ষন চবযাদ গ্রস্ত অিুমনক্ষক এই কর্া বেক্ষেন।  

 

অক্ষর্ািুান অন্বক্ষর্ািঃ ত্বর্ প্রজ্ঞাবাদান ি ভাযক্ষস । 

গত অসুন অগত অসুন ি ন অনুক্ষর্ািচন্ত পচন্ডতাঃ ॥১১  
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অর্ম-ভগবান বেক্ষেন তুচর্ প্রক্ষজ্ঞর র্ত কর্া বেে অর্ি হয চবযক্ষয় হর্াককরা 

উচিত্ নয় হস চবযয় হর্াক করে। যারা যর্ার্মই পচন্ডত তারা কখক্ষনা চিবীত 

বা র্ৃত কাক্ষরার িনু হর্াক কক্ষর না। 

 

ন তু এব অেম্ িাতু ন আসর্ ন ত্বম্ ইক্ষর্ িনঅচধপা । 

ন ি এব ভচবযুাম্ সক্ষবম বয়ম্ অতঃ পরম্ ॥১২ 

অর্ম-এর্ন হকান সর্য় চেে না যখন আচর্,তুচর্ এবং এই সর্স্ত রািারা চেে 

না এবং ভচবযুক্ষতও হদেী কখক্ষনা আর্াক্ষদর অচস্তত্ব চবনষ্ট েক্ষব না । 

 

হদেীনঃ অচস্মন যর্া হদক্ষে হকৌর্ারম্ হযৌবনম্ িরা । 

তর্া হদোন্তর প্রাচপ্তঃ ধীরঃ তত্র ন র্ুেুচত ॥১৩ 

অর্ম-ক্ষদেী হয ভাক্ষব হকৌর্ার হযৌবন এবং িরার র্াধুক্ষর্ হদক্ষের রুপ পচরবতমন 

কক্ষর িক্ষে র্ৃতুু কাক্ষে ঐ হদেী এক হদে হর্ক্ষক অনু হকান হদক্ষে হদেন-রীত 

েয়। চস্থতপ্রজ্ঞ পচন্ডক্ষতরা কখক্ষনা এই পচরবতমক্ষন র্ুেুর্ান েয় না । 

 

র্াত্রা স্পর্মাঃ তু হকৌক্ষন্তয় র্ীত উ্ণ  সুখ দুঃখদাঃ । 

আগর্ অপাচয়নঃ অচনতুাঃ তান চতচতেসু ভারত ॥১৪ 

অর্ম-ক্ষে হকৌন্তয় ইচিক্ষয়র সক্ষঙ্গ চবযক্ষয়র সংক্ষযাক্ষগর ফক্ষে অচনত্ত সুখ ও 

দুঃক্ষখর অনুভব েয় হসগুচে হযন র্ীত এবং গৃস্ম ঋতুর গর্না গর্ক্ষনর র্ত। 

হে ভরত কুে প্রদীপ হসই ইচিযাত অনুভূচতর িরা প্রভাচবত না েক্ষয় হসগুচের 

সেু করার হিষ্টা কর। 

 

যর্ চে ন বুার্য়চন্ত এক্ষত পুরুযম্ পুরুয ঋৃৃযভ । 

সর্ দুঃখ সুখম্ ধীরম্ সঃ অর্ৃতত্বায় কপক্ষত ॥১৫ 

অর্ম-ক্ষে পুরুয হশ্রষ্ট হয জ্ঞাচন বুচি সুখ ও দুঃখ র্ীত উ্ণ  আচদদক্ষে চবিচেত 

েন না চতচন অর্ৃত তক্ষত্তর প্রকৃত অচধকাচর েন। 

 



সংক্ষিপ্ত গীতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
6

 

ন অসতঃ চবদুক্ষত ভাবঃ ন অভাবঃ চবদুক্ষত সতঃ । 

উভক্ষয়া অচপ দৃষ্টাঃ অন্তঃ তু অনক্ষয়াঃ তত্ত দচর্মচভঃ ॥১৬ 

অর্ম-যারা তত্তরষ্টা তারা চসদ্ধান্ত কক্ষরক্ষেন হয অচনত্ত িড়বস্তুর স্থচয়ত্ব হনই 

এবং চনত্তবস্তুর  আত্মার কখন চবনার্ েয় না। তত্ত্ব রষ্টাগন উভয় প্রকৃচতর 

যর্ার্ম স্বরুপ উপেচব্ধ কক্ষর এই চসদ্ধাক্ষন্ত উপচনত েক্ষয়ক্ষে। 

 

অচবনাচর্ তু তত্ চবচদ্ধ হযন সবমম্ ইদম্ ততম্ ।  

চবনার্র্ অবুয়সু তসু ন কচিত্ কতুমম্ অেমচত ॥১৭ 

অর্ম-সর্স্ত র্চরক্ষর পচরবুপ্ত রক্ষয়ক্ষে হয অেয় আত্মা হযক্ষনক্ষরখ তাক্ষক হকউ 

চবনার্ করক্ষত সের্ নয়। 

 

অন্তবন্তঃ ইক্ষর্ হদোঃ চনতুসু উিাঃ র্রীচরর্ । 

অনাচর্নঃ অপ্রক্ষর্য়সু তস্মাত্ যুধুস্ব ভারত ॥১৮ 

অর্ম-এই সর্স্ত র্চরর অচনত্ত চকন্তু র্রীরী আত্মা অচবনার্ী। হসই আত্মার অচত 

সুক্ষ্মত্ব হেতু অপচরক্ষর্য়। অতএব হে ভারত তুচর্ র্াস্ত্রচবচেত স্বধর্ম পচরতুাগ 

না কক্ষর যুদ্ধ কর। 

 

যঃ এনম্ হবচত্ত েন্তারম্ যঃ ি এনর্ র্নুক্ষত েতম্ ।  

উক্ষভৌ হতৌ ন চবিানীত ন অয়ম্ েচন্ত ন েনুক্ষত ॥১৯ 

অর্ম-চযচন িীব সত্তাক্ষক েন্তা বক্ষে র্ক্ষন কক্ষরন চকংবা চযচন এক্ষক চনেত বক্ষে 

ভাক্ষবন তারা উভক্ষয়ই আত্মার প্রকৃত স্বরুপ িাক্ষননা। কারন আত্মা কাউক্ষক 

েত্মা কক্ষর না বা কাক্ষরার িারা চনেত েন না। 

 

ন িায়ক্ষত চিয়ক্ষত বা কদাচিত্ 

ন অয়ম্ ভূত্বা ভচবতা বা ন ভূয়ঃ । 

অিঃ চনতু র্াশ্বতঃ অয়ম্ পুরানঃ 

ন েনুক্ষত েনুর্াক্ষন র্চরক্ষর ॥২০ 



সংক্ষিপ্ত গীতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
7

 

অর্ম-আত্মার কখক্ষনা িন্ম েয়না বা র্ৃতুু েয় না। অর্বা  পনুঃ পুনঃ তার 

উত্পচত্ত বা বৃচদ্ধ েয় না, চতচন িন্ম রচেত র্াশ্বত, চনত্ত এবং নবীন। র্রীর  নষ্ট 

েক্ষেও  আত্ম কখক্ষনা চবনষ্ট েয় না। 

 

হবদ অচবনাচর্নম্ চনতুর্ যঃ এনম্ অিম্ অবুয়ম্।  

কর্ম্ সঃ পুরুযঃ পার্মকম্  াতয়চত েচন্তকম্ ॥২১  

অর্ম-ক্ষেপার্ম চযচন এই আত্মাক্ষক অচবনাচর্, চনতু, র্াশ্বত, িন্ম-রচেত ও অেয় 

বক্ষে িাক্ষনন চতচন ভাক্ষব কাউক্ষক বধ বা েতুা করক্ষত পাক্ষর। 

 

বাসাংচস িীনমাচন যর্া চবোয় 

নবাচন গৃিাচত নরঃ অপরাচর্ । 

তর্া র্রীরাচর্ চবোয় িীর্মাচন 

অনুাচন সংযাচত নবাচন হদেী ॥২২ 

অর্ম-র্ানুয হযর্ন িীনম বস্ত্র পচরতুাগ কক্ষর নুতন বস্ত্র পচরধান কক্ষর হদেীও 

হতর্নই িীনম র্চরর তুাগ কক্ষর নতুন হদে ধারন কক্ষর।  

 

ন এনর্ চেন্দচন্ত র্াস্ত্রাচন ন এনম্ দেতী পাবকঃ । 

ন ি এনর্ হলদয়চন্ত আপঃ ন হর্াযয়চত র্ারুতঃ ॥২৩ 

অর্ম-আত্মাক্ষক অক্ষস্ত্রর িারা কাটা যায় না আগুক্ষন হপাড়ান যায় না িক্ষে হভিান 

যায় না অর্বা োওয়ায় শুকাক্ষনাও যায় না। 

 

অক্ষেদুঃ অয়র্ অদােুঃ অয়র্ অক্ষলদুঃ অক্ষর্াযুঃ এব ি ।  

চনতু সবমগত সবম-গতঃ স্থার্ুঃ অিেঃ অয়ম্ সনাতনঃ ॥২৪ 

অর্ম-এই আত্মা অক্ষেদু অদােু অক্ষলদু এবং অক্ষর্াযু। চতচন চিরস্থাচয় সবম 

বুপ্ত অপচরবতমনীয় অিে এবং সনাতন। 

 

অবুিঃ অয়র্ অচিন্তুঃ অয়র্ অচবকাযমঃ অয়র্ উিুক্ষত । 
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তস্মাত্ এবর্ চবচদত্বা এনর্ ন অনুক্ষর্াচিতুম্ অেমচস ॥২৫ 

অর্ম-এই আত্মা অবুি অচিন্ত ও অচবকারী বক্ষে র্াক্ষস্ত্র উি েক্ষয়ক্ষে। অতএব 

এই সনাতন স্বরুপ অবগত েক্ষয় তুচর্ হদেীক্ষদর প্রচত হর্াক পচরতুাগ কর। 

 

অর্ ি এনম্ চনতুিাতম্ চনতুম্ বা র্নুক্ষস র্ৃতম্ ।  

তর্াচপ ত্বর্ র্োবাক্ষো ন এনর্ হর্াচিতুর্ অেমচস ॥২৬ 

অর্ম-ক্ষে র্োবাক্ষো আর তুচর্ যচদ র্ক্ষন কর হয আত্মার বার বার িন্ম েয় বা 

র্ৃতুু েয় তা েক্ষেও হতার্ার হর্াক করার হকান কারন হনই।  

 

িাতসু চে ধ্রুবঃ র্ৃতুু ধ্রুবম্ িন্ম র্ৃতসু ি । 

তস্মাত্ অপচরোক্ষযম অক্ষর্ম ন ত্বম্ হর্াচিতুর্ অেমচস ॥২৭ 

অর্ম-যার িন্ম েক্ষয়ক্ষে তার র্ৃতুু অবর্ুম্ভাচব এবং যার র্ৃতুু েক্ষয়ক্ষে তার 

িন্মও অবর্ুম্ভাবী। অতএব হতার্ার কতমবু সম্পাদন করার সর্য় হর্াক করা 

উচিত্ নয়। 

 

অবুি-আদীচন ভূতাচন বুি র্ধুাচন ভারত । 

অবুি চনধনাচন এব তত্র কা পচরক্ষবদনা ॥২৮ 

অর্ম-ক্ষে ভারত সর্স্ত িীব উত্পন্ন েওয়র আক্ষগ অপ্রকাচর্ত চেে। তাক্ষদর 

চস্থচত কাক্ষে প্রকাচর্ত র্াক্ষক এবং চবনাক্ষর্র পর আবার অপ্রকাচর্ত েক্ষয় যায়। 

সুতরাং হসিনু হর্াক করার চক কারন। 

 

আিযমু বত্ পর্ুচত কচিত্ এনম্ 

আিযম-বত্ বদচত তর্া এব ি অনুঃ । 

আিযম-বত্ ি এনম্ অনু রৃ্ক্ষনাচত 

শ্রুত্বা অচপ এনম্ হবদ ন ি এব কচিত্ ॥২৯ 
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অর্ম-ক্ষকউ আত্মাক্ষক আিাযমবত্ দর্মন কক্ষরন,ক্ষকউ আিযম ভাক্ষব বনমনা কক্ষরন 

আবার হকউ আিযম জ্ঞাক্ষন শ্রবন কক্ষরন আর হকউ হিক্ষন শুক্ষনও বুিক্ষত পাক্ষর 

না। 

 

হদেী চনতুর্ অবধুঃ অয়ম্ হদক্ষে সবমসু ভারত ॥ 

তস্মাত্ সবমাচন ভূতাচন ন ত্বর্ হর্াচিতুর্ অেমচস ॥৩০॥  

অর্ম-ক্ষে ভারত প্রাচনক্ষদর হদক্ষে অবচস্তত আত্মা সবমদাই অবধু।ক্ষসিনু হকান 

প্রার্ীর হদে তুাক্ষগ হতার্ার হর্াক করা উচিত্ নয়। 

 

স্বধর্মর্ অচপ ি আক্ষবেু চবকচম্পতুর্ অেমচস । 

ধর্মাত্ চে যুদ্ধাত্ হশ্রয়ঃ অনুাত্ েচত্রয়সু ন চবদুক্ষত ॥৩১  

অর্ম-েচত্রয় রুক্ষপ হতার্ার স্বধর্ম চবক্ষবিনা কক্ষরও হতার্ার চিধাগ্রস্থ েওয়া 

উচিত্ নয়। কারন ধর্ম রোক্ষর্ম যুদ্ধ করা হর্ক্ষক েচত্রক্ষয়র পক্ষে র্ঙ্গেকর আর 

চকেুই নাই। 

 

যদৃেয়া ি উপপন্নর্ স্বগমিারম্ ন কচরযুচস । 

সুচখনঃ েচত্রয়াঃ পার্ম েভক্ষন্ত যুদ্ধম্ ঈদৃর্ম্ ॥৩২ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম স্বগমিার উক্ষন্মািনকারী এই প্রকার ধর্মযুক্ষদ্ধ অংর্ গ্রেন করার 

সুক্ষযাগ না িাইক্ষতই হয সব েচত্রক্ষয়র কাক্ষে আক্ষস, তারা সুখী েন। 

 

অর্ হিত্ ত্বর্ ইর্র্ ধর্মর্ সংগ্রার্র্ ন কচরযচস । 

ততঃ স্বধর্মর্ কীচতমম্ ি চেত্বা পাপম্ অবাস্পুচস ॥৩৩ 

অর্ম-চকন্তু তুচর্ যচদ এই ধর্মযুদ্ধ না কর তা েক্ষে হতার্ার স্বীয়কীচতম হর্ক্ষক ভ্রষ্ট 

েক্ষয় পাপ হভাগ করক্ষব। 

 

অকীচতমম্ ি অচপ ভূতাচন কর্চয়যুচন্ত হত অবুয়ম্ ।  

সম্ভাচবতসু ি অকীচতমঃ র্রর্াত্ অচতচরিুক্ষত ॥৩৪ 
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অর্ম-সর্স্ত হোক হতার্ার কীচতমেীনতার কর্া বেক্ষব এবং হয হকান র্যমাদাবান 

হোক্ষকর পক্ষে র্ৃতুু অক্ষপোও অতুন্ত েচতকর এই অর্যমাদা। 

 

ভয়াত্ রনাত্ উপতরম্ র্ত্সুক্ষন্ত ত্বাম্ র্োঃরর্াঃ । 

হযযার্ ি ত্বর্ বহুর্তঃ ভূত্বা যাসুচস ো বম্ ॥৩৫ 

অর্ম-সর্স্ত র্োরর্ীরা র্ক্ষন কক্ষরন হয তুচর্ ভয়ক্ষপক্ষয় যুদ্ধক্ষেত্র পচরতুাগ 

কক্ষরে এবং তুচর্ যাক্ষদর কাক্ষে সম্মাচনত চেক্ষে তারা হতার্াক্ষক তুে তাচেেু 

জ্ঞান করক্ষব। 

 

অবািু বাদান বহুন বচদযুচন্ত তব অচেতুাঃ ।  

চনন্দন্তঃ তব  সার্র্মন ততঃ দুঃখতরম্ নু চকম্ ॥৩৬ 

অর্ম-ক্ষতার্ার র্ত্রুরা হতার্ার সার্ক্ষর্মুর চনন্দা কক্ষর বহু অকর্ু কর্া বেক্ষব। 

তার হিক্ষয় অচধকতর দুঃখকর হতার্ার পক্ষে চক েক্ষত পাক্ষর। 

 

েতঃ বা প্রাপ্সচস স্বগমম্ চিত্বা বা হভােুক্ষস র্েীর্ ।  

তস্মাত্ উচত্তি হকৌক্ষন্তয় যুদ্ধায় কৃত চনিয়ঃ ॥৩৭ 

অর্ম-ক্ষে কুন্তীপুত্র এই যুক্ষদ্ধ চনেত েক্ষে তুচর্ স গম োভ করক্ষব আর িয়ী েক্ষে 

রািু সুখ হভাগ করক্ষব  অতএব যুক্ষদ্ধর িনু দৃঢ় সংকপ েক্ষয় উচত্থত েও। 

 

সুখ দুঃক্ষখ সক্ষর্ কৃত্বা োভাোক্ষভৌ িয়ািক্ষয়ৌ । 

ততঃ যুদ্ধায় যুিুস্ব ন এবম্ পাপম্ অবাপ্সচস ॥৩৮ 

অর্ম-সুখ-দুঃখ োভ েচত িয় পরািয়ক্ষক সর্ান জ্ঞান কক্ষর যুদ্ধ করক্ষে 

হতার্াক্ষক পাপ হভাগী েক্ষত েক্ষব না। 

 

এযা হত অচবচেতা সাংক্ষখু বুচদ্ধঃ হযাক্ষগ তু ইর্াম্ রৃ্নু ।  

বুদ্ধাঃ যুিঃ যয়া পার্ম কর্মবেম্ প্রোসচস ॥৩৯ 
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অর্ম-ক্ষে পার্ম আচর্ হতার্াক্ষক সাংখু হযাক্ষগর কর্া বেোর্ এখন ভচি হযাগ 

সম্বচেনী বুচদ্ধর কর্া শ্রবন কর যার প্রভাক্ষব তুচর্ কর্ম-বেন হর্ক্ষক র্ুি েক্ষব। 

 

ন ইে অচভক্রম্ নার্ অচস্ত প্রতুবায়ঃ ন চবদুক্ষত । 

স্বপম্ অচপ অসু ধর্মসু ত্রায়ক্ষত র্েতঃ ভয়াত্ ॥৪০ 

অর্ম-ভচি হয়াক্ষগর অনুচর্েন  কখক্ষনা বুর্ম েয় না এবং তার হকান েয় নাই। 

তার সপ অনুিান ও অনুিাতাক্ষক সংসাররুপ র্োভয় হর্ক্ষক পচরত্রার্ কক্ষর। 

 

বুবসায়াচত্মকা বূচদ্ধঃ এক ইে কুরু নন্দন । 

বহু র্াখা চে অনন্তাঃ ি বুদ্ধয়ঃ অবুবসাচয়নার্ ॥৪১  

অর্ম-যারা এই পর্ অবেম্বন করক্ষে তাক্ষদর চনিয়াচত্মকা বুচদ্ধ একচনি। হে 

কুরু নন্দন অচস্থরচিত্ত সকার্ বুচিক্ষদর বুচদ্ধ বহুর্াখাচবচর্ষ্ট ও বহুর্ুখী। 

 

যাচর্র্ার্ পুচস্পতাম্ বািম্ প্রবদচন্ত অচবপচিতঃ । 

হবদ বাদরতাঃ পার্ম ন অনাত্ অচস্ত ইচত বাচদনঃ ॥৪২ 

 

কার্াত্মানঃ সগমপরাঃ িন্মকর্ম ফে প্রদার্ । 

চক্রয়াচবক্ষর্য বহুোম্ হভাগ ঐশ্বযমু গচতর্ প্রচত ॥৪৩ 

অর্ম-চবক্ষবক বচিমত হোক্ষকরাই হবক্ষদর পুচস্পত বাক্ষকু আসি েক্ষয় সগম সুখ 

হভাগ উচকুক্ষে িন্ম ের্তা োভ ইতুাচদ সকার্ কর্মক্ষকই িীবক্ষনর িরর্ 

উক্ষের্ু বক্ষে র্ক্ষন কক্ষর। ইচিয় সুখক্ষভাগ এবংঐশ্বক্ষযমর প্রচত আকৃষ্ট েক্ষয় তারা 

বক্ষে হয তার উক্ষধ্বম আর হকউ নাই। 

 

হভাগ ঐশ্বযম প্রর্িানার্ তয়া অপহৃত হিতসাম্।  

বুবসায়াচত্মকা বুচদ্ধ সর্াক্ষধৌ ন চবচধয়ক্ষত ॥৪৪ 

অর্ম-যারা হভাগ ঐশ্বযমু সুক্ষখ আসি হসই সর্স্ত চবক্ষবক বচিমত বুচিক্ষদর 

বুচদ্ধ সর্াচধ অর্মাত্ ভগবাক্ষনর একচনিতা োভ েয় না। 
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সত্রগুনু চবযয়াঃ হবদাঃ চনচ্স্ত্রগুনুঃ ভব অিুমন ।  

চনিমি চনতুসত্ত্বস্থঃ চনক্ষযমাগক্ষের্ঃ আত্মবান ॥৪৫ 

অর্ম-ক্ষবক্ষদ প্রধানত িড়াপ্রকৃচতর চতনচট গুন সম্বক্ষেই বো েক্ষয়ক্ষে। হে অিুমন 

তুচর্ হসই গুন গুচেক্ষক অচতক্রর্ কক্ষর চনগুমনস্তক্ষর অচধচিত েও। সর্স্ত দি 

হর্ক্ষক র্ুি েও এবং োভ েচত ও আত্মরোর দুচিন্তা হর্ক্ষক র্ুি েক্ষয় 

আধুাত্ম হিতনায় অচধচিত েও। 

 

যাবান অর্ম উদপাক্ষন সবমতঃ সংপ্লুক্ষতাদক্ষক । 

তাবান সক্ষবমযু হবক্ষদযু ব্রাহ্মনসু চবিনতঃ ॥৪৬ 

অর্ম-েুর িোর্য় হয সর্সস্ত কাযমু সাচধত েয় হস গুচে হযর্ন বৃেত্ িোর্য় 

হর্ক্ষক আপনা েক্ষতই সাচধত েক্ষয় যায়। হতর্নই ভগবাক্ষনর উপসনার র্াধুক্ষর্ 

চযচন পরব্রক্ষহ্মর জ্ঞান োভ কক্ষর সব চকেুর উক্ষের্ু উপেচব্ধ কক্ষরক্ষেন তার 

কাক্ষে সর্স্ত হবক্ষদর উক্ষের্ু স্বাচধত েক্ষয়ক্ষে। 

 

কর্মচন এব অচধকতরঃ হত র্া ফক্ষেযু কদািন । 

র্া কর্মফে হেতুঃ ভূঃ র্া হত সঙ্ঘ অস্ত অকর্মচন ॥৪৭ 

অর্ম-স্বধর্ম চবচেত কক্ষর্ম হতার্ার অচধকার আক্ষে চকন্তু হকান কর্মফক্ষে হতার্ার 

অচধকার নাই। কখক্ষনা চনক্ষিক্ষক কর্ম ফক্ষের হেতু র্ক্ষন কক্ষরা না  এবংকখক্ষনা 

স্বধক্ষর্মও আিরন হর্ক্ষক চবরত েক্ষয়া না। 

 

হযাগস্থঃ কুরু কর্মাচন সঙ্গম্ তুািা ধনঞ্জয় । 

চসদ্ধুচসক্ষদ্ধৌঃ সর্ঃ ভূত্বা সর্ত্বম্ হযাগঃ উিুক্ষত ॥৪৮ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন ফে হভাক্ষগর কার্না পচর তুাগ কক্ষর ভচি হযাগস্থু েক্ষয় স্বধর্ম 

চবচেত কর্মািরন কর। কক্ষর্মর চসচদ্ধ অচসচদ্ধ সম্বক্ষে হয সর্বুচদ্ধ তাক্ষকই হযাগ 

বো েয়। 
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দুক্ষরন চে অবরম্ কর্ম বুচদ্ধ-ক্ষযাগাত্ ধনঞ্জয় । 

বুক্ষদ্ধৌ র্রনম্ কর্ম অচন্বে কৃপনাঃ ফে হেতবঃ ॥৪৯ 

অর্ম-ক্ষে ধনঞ্জয় বুচদ্ধ হযাগ িারা ভচির অনুচর্েন কক্ষর সকার্ কর্ম হর্ক্ষক দুক্ষর 

র্াক। যারা কক্ষর্মর ফে হভাগ করক্ষত িায় তারা কৃপন। 

 

বুচদ্ধযুিঃ িোচত ইে উক্ষভ সুকৃত-দুস্কৃক্ষত । 

তস্মাত্ হযাগায় যুিুস্ব হযাগঃ কর্মসু হকৌর্েম্ ॥৫০ 

অর্ম-চযচন ভগবত্ ভচির অনুচর্েন কক্ষরন চতচন এই িীবক্ষনই পাপ পুনু উভয় 

হর্ক্ষক র্ুি েন। সুতরাং হে অিুমন তুচর্ চনস্কার্ কর্ম হযাক্ষগর অনুচর্েন কর 

হসটাই েে সবমাচঙ্গন কর্ম হকৌর্ে। 

 

কর্মিম্ বুচদ্ধযুিাঃ চে ফেম্ তুিা র্চনচযনঃ । 

িন্মবে চবচনর্ুিাঃ পদম্ গেচন্ত অনার্য়ম্॥৫১ 

অর্ম-র্চনচযগন ভগবাক্ষনর হসবায় যুি েক্ষয় ভগবাক্ষনর শ্বরনাগত েন। কর্মিাত 

ফে তুাগ কক্ষর িন্ম র্ৃতুুর বেন হর্ক্ষক র্ুি েন।এইভাক্ষব তারা সর্স্ত দুঃখ 

দুেমর্া হর্ক্ষক র্ুি েন। 

যদ হত হর্াে কচেেম্ বুচদ্ধঃ বুচততচরযুচত । 

 

তদা গন্তাচস চনক্ষবমদম্ হশ্রাতবুসু শ্রুতসু ি ॥৫২ 

অর্ম-এইভাক্ষব পরক্ষর্শ্বর ভগবাক্ষনর অচপমত চনস্কার্ কর্ম অভুাস করক্ষত করক্ষত 

হতার্ার বুচদ্ধ হর্ােরুপ গভীর অরনুক্ষক সমু্পনমরুক্ষপ অচতক্রর্ করক্ষব, তখন 

তুচর্ যা চকেু শুক্ষনে হসই সক্ষবর প্রচত সমু্পর্মরুক্ষপ চনরক্ষপেু েক্ষয় চবশুদ্ধ ভচি 

সাধক্ষন প্রবৃত্ত েক্ষব। 

 

শ্রুচত চবপ্রচতপন্না হত যদা স্থাসুচত চনিো । 

সর্াক্ষধৌ অিো বুচদ্ধ তদা হযাগম্ অবুপ্সচস ॥৫৩ 
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অর্ম-ক্ষতার্ার বুচদ্ধ যখন হবক্ষদর চবচিত্র ভাযার িারা আর চবিচেত েক্ষব না তখন 

তুচর্ চদবুজ্ঞান োভ কক্ষর ভচি হযাক্ষগ অচধচিত েক্ষব। 

 

অিুমন উবাি :-  

স্থীত প্রজ্ঞসু কাভাযা সর্াচধস্থসু হকর্ব । 

স্থীতধীঃ চকম্ প্রভাক্ষযত চকম্ আচসত ব্রক্ষিত্ চকম্ ॥৫৪ 

অর্ম-অিুমন চিজ্ঞাসা করক্ষেন-ক্ষে হকর্ব চস্থতপ্রজ্ঞ অর্মাত্ অিোবুচদ্ধ সম্পন্ন 

র্ানুক্ষযর েেন কী? চতচন চকভাক্ষব কর্া বক্ষেন চকভাক্ষব অবস্থান কক্ষরন এবং 

চকভাক্ষবই বা চতচন আিরন কক্ষরন। 

 

ভগবান উবািঃ 

প্রিোচত যদা কার্ান সবমান পার্ম র্ক্ষনাগতান । 

আত্মচন এব আত্মনা তুষ্টঃ স্থীতপ্রজ্ঞঃ তদা উিুক্ষত ॥৫৫ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-ক্ষে পার্ম র্ানুয যখন র্ানচসক িপনা কপনা হর্ক্ষক 

উভুত সর্স্ত র্ক্ষনাগত কার্ পচরতুাগ কক্ষর এবং তার র্ন যখন আত্মাক্ষতই 

পুনম পচরতৃচপ্ত োভ কক্ষর তখনই তাক্ষক চস্থতপ্রজ্ঞা বো েয়।  

 

দুঃক্ষখযু অনুচিগ্নর্না সুক্ষখযু চবগতসৃ্পেঃ । 

বীত রাগ ভয় হক্রাধঃ চস্থতধীঃ র্ুচনঃ উিুক্ষত ॥৫৬ 

অর্ম-চত্রতাপ দুঃখ উপচস্থত েক্ষেও যার র্ন উচিগ্ন েয় না,সুখ উপচস্থত েক্ষেও 

যার সৃ্পো েয়না এবং চযচন অনুরাগ ভয় ও হক্রাধ হর্ক্ষক র্ুি চতচনই চস্থতধী 

অর্মাত্ চস্থতপ্রজ্ঞ। 

 

যঃ সবমত্র অনচভক্ষনেঃ তত্ তত্ প্রাপু শুভ অশুভর্ । 

অচভনন্দচত ন হদচষ্ট তসু প্রজ্ঞা প্রচতচিতা ॥৫৭ 
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অর্ম-িড় িগক্ষত চযচন সর্স্থ িড় চবযক্ষয় আসচি রচেত চযচন পৃয় বস্তু োক্ষভ 

আনচন্দত েয় না এবং অপৃয় চবযয় উপসতেক্ষে দুঃচখত েন না তার হিতন 

পুনম জ্ঞাক্ষন প্রচতচিত েক্ষয়ক্ষে। 

 

যদা সংেরক্ষত ি অয়ম্ কুর্মঃ অঙ্গাচন ইব সবমর্ঃ । 

ইচিয়াচন ইচিয়াক্ষর্মভুঃ তসু প্রজ্ঞা প্রচতচিতা ॥৫৮ 

অর্ম-কুর্ম হযর্ন তার অঙ্গসর্ুে তার কচঠন বচেরাবরক্ষনর র্ক্ষধু সংঙ্কুচিত কক্ষও, 

হতর্নই হয বুাচি তার ইচিয়গুচেক্ষক ইচিক্ষয়র চবযয় হর্ক্ষক প্রতুাোর কক্ষর 

চনক্ষত পাক্ষরন তার হিতনা চিন্ময় জ্ঞাক্ষন প্রচতচিত। 

 

চবযয়াঃ চবচনবতমক্ষন্ত চনরাোরসু হদচেনঃ । 

রস বিমম্ রস অচপ অসু পরর্ দৃষ্টা চনবতমক্ষত ॥৫৯ 

অর্ম-ক্ষদেচবচর্ষ্ট িীব ইচিয় সুখ হভাগ হর্ক্ষক চনবৃত েক্ষত পাক্ষর চকন্তু তবুও 

ইচিয় সুখ হভাক্ষগর আসচি হর্ক্ষক যায়। চকন্তু উচতর স্বাধ আস্বাদন করার 

ফক্ষে হস চবযয়-তৃ্ণ া চতচন চিরতক্ষর চনবৃত্ত েন। 

 

যততঃ চে অচপ হকৌক্ষন্তয় পুরুযসু চবপচিতঃ । 

ইচিয়াচন প্রর্ার্ীচন েরচন্ত প্রসভম্ র্নঃ ॥৬০ 

হে হকৌক্ষন্তয় ইচিয় সর্ুে এত বেবান এবং হোভকাচর  হয তারা অচত য্নশচর্ে 

চবক্ষবক সম্পন্ন পুরুক্ষযর র্নক্ষকও বে পুবমক চযয়াচভর্ুক্ষখ আকযমন কক্ষর। 

 

তাচন সবমচন সংযর্ু যুিঃ আসীত র্ত্পরাঃ । 

বক্ষর্ চে যসু ইচিয়াচন তসু প্রজ্ঞা প্রচতচিতা ॥৬১  

অর্ম-চযচন তার ইচিয়গুচেক্ষক সমু্পনম রুক্ষপ বর্ীভুত কক্ষর আর্ার প্রচত উত্তর্া 

ভচিপরায়ন েক্ষয় তার ইচিয়গুচেক্ষক  সমু্পনমরুক্ষপ বর্ীভুত কক্ষরক্ষেন চতচনই 

চস্থচতপ্রজ্ঞ। 
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ধুায়তঃ চবযয়ান পুংসঃ সংঙ্গ হতযু উপিায়ক্ষত । 

সংঙ্গাত্ সঞ্জায়ক্ষত কার্ঃ কার্াত্ হক্রাধঃ অচভিায়ক্ষত ॥৬২ 

 

হক্রাধাত্ ভবতী সক্ষম্মােঃ সক্ষম্মাোত্ স্মৃচত চবভ্রর্ঃ । 

স্মৃচতভ্রংর্াত্ বুচদ্ধনার্ঃ বুচদ্ধনার্াত্ প্রনর্ুচত ॥৬৩ 

 

অর্ম-ইচিয় চবযয় চিন্তা করক্ষত করক্ষত র্ানুক্ষযর আর্চি িন্মায় আর্চি হর্ক্ষক 

কার্নার উদয় েয় এবং কার্না হর্ক্ষক হক্রাধ উত্পন্ন েয়। হক্রাধ হর্ক্ষক সক্ষম্মাে, 

সক্ষম্মাে হর্ক্ষক স্মৃচত চবভ্রর্, স্মৃচত চবভ্রর্ হর্ক্ষক বুচদ্ধনার্ েওয়র ফক্ষে সবমনার্ 

েয়। এবং র্ানুয পুনরায় িড় িগক্ষতর অেকুক্ষপ পচতত েয়। 

 

রাগ হিয চবর্ুচ্িঃ তু চবযয়ান ইচিচ্য় িরন ।  

আত্মবচ্র্ুঃ চবক্ষধয়াত্মা প্রসাদম্ অচধগেচত ॥৬৪ 

অর্ম-সংযত চিত্ত র্ানুয চপ্রয় বস্তুক্ষত স্বাভচবক আর্চি ও অচপ্রয় বস্তুক্ষত 

স্বাভাচবক চবক্ষিয হর্ক্ষক র্ুি েক্ষয় তার বচর্ভুত ইচিয় িারা ভগবভচির 

অনুচর্েন কক্ষর ভগবাক্ষনর কৃপা োভ কক্ষর। 

 

প্রসাক্ষদ সবম দুঃখানার্ োচনঃ অসু উপিায়ক্ষত । 

প্রসন্নক্ষিতসঃ চে আশু বুচদ্ধঃ পচর অবচতিক্ষত ॥৬৫ 

অর্ম-চিন্ময় হিতনায় অচধচিত েওয়ার ফক্ষে তখন তার িড় িগক্ষতর চত্রতাপ 

দুঃখ র্াক্ষক না এইভাক্ষব প্রসন্নতা োভ করার ফক্ষে বুচদ্ধ চস্থর েয়। 

 

নাচস্ত বুচদ্ধ অযুিসু ন ি অযুিসু ভাবনা । 

ন্ ি অভাবয়তঃ র্াচন্ত অর্ান্তসু কুতঃ সুখম্ ॥৬৬ 

অর্ম-ক্ষয বুচি কৃ্ণ  ভাবনায় যুি নন তার চিত্ত সংযত নয় এবং তার 

পরর্াচর্মক বুচদ্ধ র্াকক্ষত পাক্ষর না। আর পরর্ার্ম চিন্তাশুনু বুচির চবযয় তৃ্ণ ার 

চবরচত হনই। এই রকর্ চবযয়-তৃ্ণ াচলষ্ট বুচির প্রকৃত সুখ হকার্ায়। 



সংক্ষিপ্ত গীতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
7

 

 

ইচিয়ানাম্ চে িরতাম্ যত্ র্নঃ অনুচবচধয়ক্ষত । 

তত্ অস েরচত প্রজ্ঞাম্ বায়ুঃ নাবম্ ইব অম্ভচস ॥৬৭ 

অর্ম-প্রচতকুে বায়ু হনৌকাক্ষক হযর্ন অচস্থর কক্ষর হতর্নই সদা চবিরনকাচর হয 

হকান একচট র্াত্র ইচিক্ষয়র আকযমক্ষনও র্ন অসংযত বুচির প্রজ্ঞাক্ষক েরন 

করক্ষত পাক্ষর। 

 

তস্মাত্ যসু র্োবাক্ষো চনগৃেীতাচন সবমর্ঃ । 

ইচিয়াচন ইচিয়াক্ষর্মভুঃ তসু প্রজ্ঞা প্রচতচিতা ॥৬৮ 

অর্ম-সুতরাং হে র্োবাক্ষো যার ইচিয়গুচে ইচিক্ষয়র চবযয় হর্ক্ষক সবম প্রকার 

চনবৃত্ত েক্ষয়ক্ষে চতচনই চস্থতপ্রজ্ঞ। 

 

যা চনর্া সবম ভূতানাম্ তসুাম্ িাগচতম সংযর্ী । 

যসুাম্ িাগ্রচত ভূতাচন সা চনর্া পর্ুতঃ র্ুক্ষনুঃ ॥৬৯ 

অর্ম-সর্স্ত িীক্ষবর পক্ষে যা রাচত্র স্বরুপ চস্থতপ্রজ্ঞ হসই রাচত্রক্ষত িাগরীত 

হর্ক্ষক আত্মবুচদ্ধচনি আনন্দক্ষক সাোত্ অনুভব কক্ষরন। আর যখন সর্স্ত 

িীক্ষবরা হিক্ষগ র্াক্ষক চস্থতপ্রজ্ঞা বুচির কাক্ষে তা রাচত্র স্বরুপ। 

 

আপুযমর্ানম্ অিে প্রচতির্ 

সর্ুরর্ আপঃ প্রচবর্চন্ত যিত্ । 

তিত্ কার্াঃ যম্ প্রচবর্চন্ত সক্ষবম 

সঃ র্াচন্তম্ আক্ষনাচত ন কার্কার্ী ॥৭০ 

অর্ম-চবযয় কাচর্ বুচি কখক্ষনা র্াচন্ত োভ কক্ষর না। িেরাচর্ হযর্ন সদা 

পচরপুনম সর্ুক্ষর প্রক্ষবর্ কক্ষরও তাক্ষক হোচভত করক্ষত পাক্ষর না, কার্সর্ুেও 

হতর্ন চস্থতপ্রজ্ঞ বুচিক্ষত প্রচবষ্ট েক্ষয়ও তাক্ষক চবেুব্ধ করক্ষত পাক্ষরনা অতএব 

চতচনই র্াচন্ত োভকক্ষর, 

 



সংক্ষিপ্ত গীতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
8

 

চবোয় কার্ান যঃ সবমান পুর্ান িরচত চনঃসৃ্পেঃ ।  

চনর্মর্ঃ চনরেঙ্কারঃ সঃ র্াচন্তম্ অচধগেচত ॥৭১  

অর্ম-ক্ষয বুচি সর্স্ত কার্না বাসনা পচরতুাগ কক্ষর িড় চবযক্ষয়র প্রচত 

চনঃসৃ্পে েক্ষয় চনঃরেঙ্কার এবং র্র্ত্ত্ব হবাধ রচেত েক্ষয় চবিরন কক্ষরন চতচনই 

প্রকৃত র্াচন্ত োভ কক্ষর। 

 

এযা ব্রাহ্মী চস্থচতঃ পার্ম ন এনাম্ প্রাপু চবর্ুেুচত ।  

চস্থত্বা অসুাম্ অন্তকাক্ষে অচপ ব্রহ্মচনবমানম্ ঋেচত ॥৭২ 

অর্ম-এই প্রকার চস্থচতক্ষকই ব্রহ্মচস্থচত বক্ষে। হেপার্ম চযচন এই চস্থচত োভ কক্ষরন 

চতচনক্ষর্াে প্রাপ্ত েন না ।িীবক্ষনর অচন্তর্ সর্য় চতচন এইিড় িগক্ষতর বেন 

র্ুি েক্ষয় ভগবদ্ধাক্ষর্ প্রক্ষবর্ কক্ষরন। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

সাংখুক্ষযাক্ষগা নার্ চিতীক্ষযাঽধুাযঃ ॥২॥ 
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তৃতীয় অধুায়ঃ কর্মক্ষযাগ 

 

অিুমন উবাি :-  

িুায়সী হিত্ কর্ৃনঃ হত র্তা বুচদ্ধঃ িনাদমন । 

তত্ চকম্ কর্মাচন হ াক্ষও র্াম্ চনক্ষয়ািয়চস হকর্ব ।।১  

অর্ম-অিুমন বেক্ষেন-ক্ষে িনাদমন হে হকর্ব যচদ হতার্ার র্ক্ষত ভচি চবযয়ীচন 

বুচদ্ধ কর্ম হর্ক্ষক হশ্রয়তর েয় তাো েক্ষে হকন আর্াক্ষক ভয়ানক যুক্ষদ্ধ চনযুি 

েওয়ার িনু  প্রক্ষরাচিত করে। 
 

বুাচর্ক্ষশ্রন ইব বাক্ষকুন বুচদ্ধম্ হর্ােয়সী ইব হর্ । 

তত্ একম্ বদ চনচিতু হয হশ্রয়ঃ অেম্ আনুয়ার্ ।।২ 

অর্ম-তুচর্ হযন সক্ষন্দে িনক রুক্ষপ প্রচতয়র্ান বাক্ষকুর িারা আর্ার বুচদ্ধ 

চবভ্রান্ত করে। তাই দয়া কক্ষর আর্াক্ষক চনচিত ভাক্ষব বে হকানচট আর্ার পক্ষে 

সব হিক্ষয় হশ্রয়স্কর। 

 

ভগবান উবাি :-  

হোক্ষক অচস্মন চিচবধা চনিা পুরা হপািা র্য়া অন  ।  

জ্ঞান হযাক্ষগন সাংখুানার্ কর্মক্ষযাক্ষগন হযাচগনাম্ । । ৩ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-ক্ষে অিুমন আচর্ ইচতপুক্ষবম বুাখুা কক্ষরচে হয দুই প্রকার 

র্ানুয অধুাত্মক্ষিতনা উপরচব্ধ করক্ষত হিষ্টা কক্ষর।আর চকেু হোক দার্মচনক 

জ্ঞাক্ষনর আোিনার র্াধুক্ষর্ চনিক্ষক িানক্ষত িান এবং অক্ষনুরা আবার তা 

ভচির র্াধুক্ষর্ িানক্ষত িান। 

 

ন কর্মনাম্ অনারম্ভাত্ সনস্কর্মম্ পুরুযঃ অশু্নক্ষত । 

ন ি সন্নুসনাত্ এব চসচদ্ধম্ সর্চধগেচত ।।৪ 

অর্ম-ক্ষকবে কর্ম অনুিান না করার র্াধুক্ষর্ কর্ম বেন হর্ক্ষক র্ুি েওয়া যায় 

না আবার কর্ম তুাক্ষগর র্াধুক্ষর্ও হকবে চসচদ্ধ োভ করা যায় না। 
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ন চে কচিত্ েনম্ অচপ িাতু চতষ্টচত অকর্মকৃত্ । 

কাযমক্ষত চে অবর্ঃ কর্ম সবমঃ প্রচকচতমচ্িঃ গুচ্ন ।।৫ 

অর্ম-সকক্ষেই অসোয় ভাক্ষব র্ায়ািাত গুন সর্ুক্ষের িারা প্রভাচবত েক্ষয় কর্ম 

করক্ষত বাধুেয় তাই কর্ম না কক্ষর েনকাে র্াকক্ষত পাক্ষর না।  

 

কক্ষর্মচিয়াচন সংযর্ু যঃ আক্ষস্তঃ র্নসা স্মরন । 

ইচিয়ার্মান চবর্ুঢ় আত্মা চর্র্ুািারঃ স উিুক্ষত ।।৬ 

অর্ম-র্ুঢ় বুচি পঞ্চ কর্ম ইচিয় সংযত কক্ষরও  র্ক্ষন র্ক্ষন র্ব্দ রসাচদ 

ইচিয়গুচে স্বরন কক্ষর হস অবর্ুই চনিক্ষক চবভ্রান্ত কক্ষর এবং তাক্ষক চর্র্ুািাচর 

ভন্ড বো েয়। 

 

যঃ তু ইচিয়াচন র্নসা চনয়র্ু আরভক্ষত অিুমন । 

কক্ষর্মচিচ্য়ঃ কর্ম হযাগম্ অসিঃ সঃ চবচর্যুক্ষত ।।৭ 

অর্ম-চকন্তু চযচন র্ক্ষনর িারা ইচিয়গুচেক্ষক সংযত কক্ষর অনাসি ভাক্ষব কর্ম 

অনুিান কক্ষরন চতচন পুবমি চর্র্ুািাচর  অক্ষপো অক্ষনক গুক্ষন হশ্রি। 
 

চনয়তম্ কুরু কর্ম ত্বর্ কর্ম িুয়াঃ চে অকর্মনঃ । 

র্চরর যাত্রা অচপ ি হত ন প্রচসক্ষদ্ধুত্ অকর্মনঃ ।।৮ 

অর্ম-তুচর্ র্াস্ত্রক্ষিা কর্ম অনুিান কর হকননা কর্মতুাগ হর্ক্ষক কর্ম অনুিা হশ্রয়। 

কর্ম না কক্ষর হকউ হদেযাত্রা চনবমাে করক্ষত পাক্ষর না। 

 

যজ্ঞার্মাত্ কর্ম নত্ অনুত্র হোকঃ অয়ম্ কর্ম বেনঃ । 

তত্ অর্মর্ কর্ম হকৌক্ষন্তয় র্ুিসংঙ্গঃ সর্াির ।।৯ 

অর্ম-চব্ুণ র প্রচত সম্পাদন করার িনু কর্ম করা উচিত্ তা নােক্ষে কর্ম িীবক্ষক 

িড় িগক্ষতর বেক্ষন আবদ্ধ কক্ষর। তাই হে হকৌক্ষন্তয় ভগবাক্ষনর সন্তুচষ্ট চবধাক্ষনর 
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িনুই হকবে হতার্ার কতমুবু অনুিান কর এবং তার ফক্ষে তুচর্ সদা সবমদা 

িড় িগক্ষতর  বেন হর্ক্ষক র্ুি র্াকক্ষত পারক্ষব। 

 

সে যজ্ঞাঃ প্রিাঃ সৃষ্টা পুরা উবাি :-  প্রিাপচতঃ । 

অক্ষনন প্রসচবধ্বর্ এযঃ বঃ অস্তু ইষ্ট  কার্াধূক ।।১০ 

অর্ম-সৃচষ্টর প্রারক্ষম্ভ পরক্ষর্শ্বর ভগবান যজ্ঞ সে প্রিা সৃচষ্ট কক্ষর বক্ষেচেক্ষেন 

এই যক্ষজ্ঞর িারা হতার্রা সবমদা সর্ৃদ্ধ েও এই যজ্ঞ হতার্াক্ষদর সর্স্ত অভীষ্ট 

পুরন করক্ষব। 

 

হদবান ভাবয়তা অক্ষনন হত হদবাঃ ভাবয়ন্তু বঃ । 

পরস্পরম্ ভবয়ন্তঃ হশ্রঃয় পরম্ অবাপ্সর্ ।।১১  

অর্ম-ক্ষতার্াক্ষদর যজ্ঞ অনুিাক্ষন প্রীত েক্ষয় হদবতারা হতার্াক্ষদর প্রীচত সাধন 

করক্ষবন। এইভাক্ষব পরস্পক্ষরর প্রীচত সম্পাদন করার র্াধুক্ষর্ হতার্রা পরর্ 

র্ঙ্গে োভ করক্ষব। 

 

ইষ্টান হভাগান চে বঃ হদবাঃ দাসুক্ষন্ত যজ্ঞ ভাচবতাঃ ।  

সতঃ দত্তান অপ্রদায় এভুঃ যঃ ভূঙক্ষি হস্তনঃ এব সঃ ।। ১২ 

অর্ম-যক্ষজ্ঞর ফক্ষে সন্তুষ্ট েক্ষয় হদবতারা হতার্াক্ষদর প্রচত বাচঞ্চত হভাগুবস্তু 

প্রদান করক্ষবন। সুতরাং হদবতাক্ষদর হদওয়া বস্তু তাক্ষদর চনক্ষবদন না কক্ষর চযচন 

হভাগ কক্ষরন চতচন চনিয় হিার। 

 

যজ্ঞচর্ষ্ট অচর্নঃ সন্তঃ র্ুিুক্ষত সবম চকল্বচ্যঃ । 

ভূঞ্জক্ষত হত তু অ ম্পাপাঃ হয পিচন্ত আত্মকারর্াত্ ।।১৩ 

অর্ম-ভগবান ভিরা সর্স্ত পাপ হর্ক্ষক র্ুি েন কারন তারা ভগবানক্ষক 

চনক্ষবদন কক্ষর অন্নাচদ গ্রেন কক্ষরন। যারা হকবে সার্মপর েক্ষয় চনক্ষিক্ষদর ইচিয় 

তৃচপ্তর িনু অন্নপাক কক্ষর তারা হকবে পাপ হভািন কক্ষর। 
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অন্নাত্ ভবচন্ত ভূতাচন পিমনুাত্ অন্ন সম্ভবঃ । 

যজ্ঞাত্ ভবতী পিমনুঃ যজ্ঞঃ কর্ম সর্ুভব ।।১৪ 

অর্ম-অন্ন হখক্ষয় প্রার্ীগন িীবন ধারন কক্ষরন, বৃচষ্ট েওয়ার ফক্ষে অন্ন উত্পাদন 

েয়, যজ্ঞ অনুিান করার ফক্ষে বৃচষ্ট েয়, র্াস্ত্রি কর্ম হর্ক্ষক যজ্ঞ উত্পন্ন েয়। 

 

কর্ম ব্রহ্ম উভবম্ চবচদ্ধ ব্রহ্ম অের সর্ুভবম্ ।  

তস্মাত্ সবমগতম্ ব্রহ্ম চনতুম্ যক্ষজ্ঞ প্রচতচিতম্ । । ১৫ 

অর্ম-যজ্ঞাচদ কর্ম হবদ হর্ক্ষক উভব েক্ষয়ক্ষে এবং হবদ অের ভগবান হর্ক্ষক 

প্রকাচর্ত েক্ষয়ক্ষে। অতএব সবমবুপক ব্রহ্ম সবমদা যক্ষজ্ঞ প্রচতচষ্টত আক্ষেন। 

 

এবম্ প্রবচতমতম্ িক্রম্ ন অনুবতময়চত ইে যঃ । 

অ ায়ূঃ ইচিয়ারার্ঃ হর্া ম্ পার্ম সঃ িীবতী ।।১৬ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন হয বুচি এই প্রকাক্ষর ভগবান কতৃক প্রবচতমত যজ্ঞ অনুিাক্ষনর 

পন্থা অনুস্বরন কক্ষর না, হসই ইচিয় সুখপরায়ন পাপী বুচি বৃর্া িীবন ধারন 

কক্ষর। 

 

যঃ তু আত্মরচতঃ এব সুাত্ আত্মতৃপ্তঃ ি র্ানবঃ । 

আত্মচন এব ি সনতুষ্টঃ তসু কাযমুম্ ন চবদুক্ষত ।।১৭ 

অর্ম-ক্ষয বুচি আত্মাক্ষত প্রীত আত্মাক্ষতই তৃপ্ত আত্মক্ষতই সন্তুষ্ট তার হকান 

কতমবু হনই। 

 

ন এব তসু কৃক্ষতন অর্ম ন অকৃক্ষতন ইে কিন । 

ন ি তসু সবম ভূক্ষতযু কচিত্ অর্ম বুপাশ্রয়ঃ ।।১৮ 

অর্ম-আত্মনন্দ অনুভবকাচর বুচির ইেিগক্ষত ধর্ম অনুিাক্ষনর হকান প্রক্ষয়ািন 

হনই, এবং কর্ম না করারও হকান কারন হনই।তাক্ষক অনু হকান প্রার্ীর উপর 

চনভমর করক্ষতও েয় না। 
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তস্মাত্ অসিঃ সততম্ কাযমম্ কর্ম সর্াির । 

অসিঃ চে আিরন কর্ম পরম্ আক্ষনাচত পুরুযঃ ।।১৯ 

অর্ম-অতএব কর্মফক্ষের প্রচত আসচি রচেত েক্ষয় কতমবু কর্ম সম্পাদন কর, 

অনাসি েক্ষয় কর্ম করার ফক্ষেই পরা ভচি োভ করা যায়। 

 

কর্মনা চে সংচসচদ্ধম্ আচস্থতাঃ িনকাদয়ঃ । 

হোক সংগ্রেম্ এব অচপ সংপর্ুন কতুমম্ অেমচস ।।২০ 

অর্ম-িনক প্রভৃচত র্োরািরাও কর্ম িারা ভচিরুপ সংচসচদ্ধ প্রাচপ্ত 

েক্ষয়চেে,অতএব িনসাধারনক্ষক চর্ো হদওয়ার িনু হতার্ার কর্ম করা 

উচিত্। 

 

যত্ যত্ আিরচত হশ্রি তত্ তত্ এব ইতর িনঃ । 

সঃ যত্ প্রর্ানম্ কুরুক্ষত হোকঃ তত্ অনুবতমক্ষত ।।২১  

অর্ম-ক্ষশ্রি বুচিরা হয ভাক্ষব আিরন কক্ষরন সাধারন র্ানুক্ষযরাও তার অনুকরন 

কক্ষরন। চতচন যা প্রর্ান বক্ষে স্বীকার কক্ষরন অনু হোক্ষক তারই অনুকরন কক্ষর। 

 

ন হর্ পার্ম অচস্ত কতমবুম্ চত্রযু হোক্ষকযু চকঞ্চন । 

ন অনবাপ্তম্ অবাপ্তবুম্ বতম এব ি কর্মচর্ ।।২২ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম এই চত্রিগক্ষত আর্ার চকেুই কতমবু হনই। আর্ার অপ্রাপ্ত চকেু 

হনই এবং প্রাপ্তবুও চকেু হনই তবুও আচর্ কক্ষর্ম বুপৃত আচে। 

 

যচদ চে অেম্ ন বক্ষতময়ম্ িাতু কর্মচন অতচিতঃ । 

র্ম্ বত্মম অনুবতমক্ষন্ত র্নুযুাঃ পার্ম সবমর্ঃ ।।২৩ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম আচর্ যচদ অেস েক্ষয় শুভকক্ষর্ম প্রবৃত্ত না েই তক্ষব আর্ার অনুবচতম 

েক্ষয় সর্স্ত র্ানুযই কর্ম তুাগ করক্ষব। 

 

উত্সীক্ষদয়ু ইক্ষর্ হোকাঃ ন কুযমাম্ কর্ হিত্ অেম্ ।  
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সঙ্করসু ি কতমা সুার্ উপেনুাম্ ইক্ষর্ প্রিাঃ ।।২৪ 

অর্ম-আচর্ যচদ কর্ম না কচর সর্স্ত হোক উত্সন্ন েক্ষব। আচর্ বনমসঙ্কর আচদ 

সার্াচিক চবরৃ্ঙ্খোর কারন েব এবং তার ফক্ষে সর্স্ত প্রিা চবনষ্ট েক্ষব। 

 

সিা কর্মচন অচবদ্ধাংসঃ যর্া কুবমচন্ত ভারত । 

কুযমাত্ চবদ্ধান তর্া অসিঃ চিকীযুমঃ হোক সংগ্রেম্ । ২৫।  

অর্ম-ক্ষে ভারত অজ্ঞাচনরা হযর্ন কর্ম ফক্ষের প্রচত আসি েক্ষয় তাক্ষদর কতমবু 

কর্ম কক্ষর হতর্নী জ্ঞাচনরা অনাসি েক্ষয় প্রকৃত পক্ষর্ র্ানুযক্ষক পচরিাচেত 

করার িনু কর্ম কক্ষরন। 

 

ন বুচদ্ধ হভদম্ িনক্ষয়ত্ অজ্ঞানাম্ কর্মসংচঙ্গনাম্ ।  

হিাযক্ষয়ত্ সবম কর্মাচন চবিান যুিঃ সর্ািরম্ । । ২৬ 

অর্ম-জ্ঞানবান বুচিরা কর্মাসি জ্ঞানেীন বুচিক্ষদর বুচদ্ধ চবভ্রান্ত কক্ষর ন। 

তারা ভচিযুি চিক্ষত্ত সর্স্ত কর্ম অনুিান কক্ষর জ্ঞানেীন বুচিক্ষদর কক্ষর্ম প্রবৃচত্ত 

কক্ষর। 

 

প্রকৃক্ষতঃ চক্রয়া র্ানাচন গুচ্নঃ কর্মাচন সবমর্ঃ । 

অেংঙ্কার চবর্ুঢ় আত্মা কতমা অেম্ ইচত র্নুক্ষত ।।২৭ 

অর্ম-ক্ষর্াোেন্ন িীব প্রাকৃত অেংঙ্কার বর্ত িড়া প্রকৃচতর চত্রগুন িারা 

চক্রয়র্ান সর্স্ত কাযমুক্ষক স্বীয় কাযমবক্ষে র্ক্ষন কক্ষর আচর্ কতমা এই রকর্ 

অচভর্ান কক্ষর। 

 

তত্তচবত্ তু র্োবাক্ষো গুনকর্ম চবভাগক্ষয়াঃ । 

গুনাঃ গুক্ষনযু বতমক্ষন্ত ইচত র্ত্বা ন সজ্জক্ষত ।।২৮ 

অর্ম-ক্ষে র্োবাক্ষো তত্তজ্ঞ বুচি ভগবভচির্ুখী কর্ম এবং সকার্ কক্ষর্মর 

পাতমকু ভােভক্ষব অবগত েক্ষয় কখক্ষনা ইচিয় সুখ হভাগাত্মক কাক্ষযমু প্রবৃত্ত েন 

না। 
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প্রকৃচ্তঃ গুন সংর্ূঢ়া সজ্জক্ষন্ত গুনকর্মযু । 

তান অকৃত্নচবদঃ র্ন্দান্ কৃত্নচবত্ ন চবিােুক্ষত ।। ২৯ 

অর্ম-িড়া প্রকৃচতর চত্রগুক্ষনর িারা হর্াোেন্ন েক্ষয় অজ্ঞান বুচিরা িাগচতক 

কাযমু কোক্ষপ প্রবৃত্ত েয়। চকন্তু তাক্ষদর হসইকর্ম চনকৃষ্ট েক্ষেও তত্তজ্ঞাচন 

পুরুক্ষযরা তাক্ষদর চবিচেত কক্ষর না। 

 

র্চয় সবমাচন কর্মাচন সংনসু অধুাত্ম হিতসা । 

চনরার্ীঃ চনর্মর্ঃ ভূত্বা যুধুসু চবগতজ্বরঃ ।।৩০ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন হতার্ার সর্স্ত কর্ম আর্াক্ষক সর্পমন কক্ষর আধুত্ম হিতনা সম্পন্ন 

েক্ষয় র্র্তা শুনু চনস্কার্ ও হর্াক শুনু েক্ষয় যুদ্ধ কর। 

 

হয হর্ র্তম্ ইদম্ চনতুর্ অনুচতিচন্ত র্ানবাঃ । 

শ্রদ্ধাবন্ত অনুসুয়ন্ত র্ূিুক্ষন্ত হত অচপ কর্মচভঃ ।।৩১  

অর্ম-আর্ার চনক্ষেমর্ অনুসাক্ষর শ্রদ্ধাবান এবং র্াত্সযম রচেত চযচন তার 

কতমবুকর্ম অনুিান কক্ষরন, চতচন কর্ম বেন হর্ক্ষক র্ুক্তেন।  

 

হয তু অভুসুয়ন্ত ন অনুচতিচন্ত হর্ র্তম্ ।  

সবমজ্ঞান চবর্ূঢ়ান তান চবচদ্ধ নষ্টান অক্ষিতসাঃ ।।৩২ 

অর্ম-চকন্ত যারা অসুয়া পুবমক আর্ার এই উপক্ষদর্ পােন কক্ষর না তাক্ষদর 

সর্স্ত জ্ঞান হর্ক্ষক বচঞ্চত চবর্ূঢ় এবং পরর্ার্ম োক্ষভর সকে প্রক্ষিষ্টা হর্ক্ষক ভ্রষ্ট 

বক্ষে িানক্ষব। 

 

সদৃর্ম্ হিষ্টক্ষত সস্বুাঃ প্রকৃক্ষতঃ জ্ঞানবান অচপ । 

প্রকৃচতম্ যাচন্ত ভূতাচন চনগ্রেঃ চকম্ কচরযুচত ।।৩৩ 

অর্ম-গুনবান বুচিও তার প্রকৃচত অনুসাক্ষর কাযমকক্ষরন কারন সকক্ষেই তাক্ষদর 

স্বীয় স্বভাবক্ষক অনুগর্ন কক্ষরন। সুতরাং দর্ন কক্ষর চক োভ েক্ষব? 
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ইচিয়সু ইচিয়সুাক্ষর্ম রাগ হদক্ষযৌ বুবচস্থক্ষতৌ । 

তক্ষয়াঃ ন বর্ম্ আগক্ষেত্ হতৌ চে অসু পচরপচন্থক্ষনৌ ।।৩৪ 

অর্ম-সর্স্ত িীবই ইচিয়গ্রােু বস্তুক্ষত আসচি অর্বা চবরচি অনুভব কক্ষর, 

চকন্তু এইভাক্ষব ইচিয় এবংইচিক্ষয়র চবযক্ষয়র বর্ীভুত েওয়া উচিত্ নয়, কারন 

তা পারর্াচর্মক প্রগচতর পক্ষর্ প্রচতবেক। 

 

হশ্রয়ান স্বধর্মঃ চবগুনঃ পরধর্মাত্ স্বনুচিতাত্ । 

স্বধক্ষর্ম চনধনম্ হশ্রয়ঃ পরধর্মঃ ভয়বেঃ ।।৩৫ 

অর্ম-স্বধক্ষর্মর অনুিান হদাযযুি েক্ষেও উত্তর্রুক্ষপ অনুচিত পরধর্ম হর্ক্ষক 

উত্কৃষ্ট। স্বধর্ম সাধক্ষন যচদ র্ৃতুু েয় তাও র্ঙ্গে িনক চক অক্ষনুর ধক্ষর্মর 

অনুিান করা চবপদ িনক। 

 

অিুমন উবাি :-  

অর্ হকন প্রযুি অয়ম্ পাপম্ িরচত পুরুয । 

অচনেন অচপ বাক্ষঞ্চয় বোত্ ইব চনক্ষয়াচিত ।৩৬।  

অর্ম-অিুমন বেক্ষেন হে বাক্ষঞ্চময়, র্ানুয কারিারা িাচেত েক্ষয় অচনো সক্ষত্তও 

হযন বেপুবমক চনক্ষয়াচিত েক্ষয়ই পাপািারক্ষন প্রবৃত্তেয়? 

 

ভগবান উবাি :-  

কার্ এযঃ হক্রাধ এযঃ রক্ষিাগুন সর্ুভবম্ ।  

র্োর্নঃ র্োপানা চবচদ্ধ এনম্ ইে সবচরনম্ । ৩৭।  

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন হেঅিুমন রক্ষিাগুন হর্ক্ষক কার্ র্ানুযক্ষক এই পাক্ষপ প্রবৃত্ত 

কক্ষর এবং এই কার্ই হক্রাক্ষধ পচরনত েয়। কার্ েে সবমগ্রাসী এবং পাপাত্মক; 

কার্ক্ষকই িীবক্ষনর প্রধান র্ত্রু বক্ষে িানক্ষব। 

 

ধুক্ষর্ন আচব্রয়ক্ষত বচিঃ যর্া আদর্মঃ র্ক্ষেন ি ।  
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যর্া উক্ষল্বন আবৃতঃ গভমঃ তর্া হতন ইদর্ আবৃতম্ । ৩৮।  

অর্ম-অচগ্ন হযর্ন ধুর্িরা আবৃত র্াক্ষক এবং দপমন হযর্ন র্য়োর িারা আবৃত 

র্াক্ষক অর্বা গভম হযর্ন িরায়ুিারা আবৃত্ত র্াক্ষক হতর্নই িীব সত্ত্বা চবচভন্ন 

র্াত্রায় এই কাক্ষর্র িারা আবৃত্ত র্াক্ষক। 

 

আবৃতম্ জ্ঞানর্ এক্ষতন জ্ঞাচননঃ চনতু সবচরনা । 

কার্রুক্ষপন হকৌক্ষন্তয় দুসু্পক্ষরন অনক্ষেন ি ।৩৯।  

অর্ম-কার্রুচপ চিরর্ত্রু িারা র্ানুক্ষযর শুদ্ধ হিতনা আবৃত্ত। এই কার্ দুবমাচরত 

অচগ্নর র্ত চির অতৃপ্ত। 

 

ইচিয়াচন র্ন বুচদ্ধঃ অসু অচধিানম্ উিুক্ষত । 

এচ্তঃ চবক্ষর্ােয়চত এযঃ জ্ঞানর্ আবৃতু হদচেনম্ । ৪০।  

অর্ম-ইচিয় সর্ুে র্ন এবং বুচদ্ধ এই কাক্ষর্র আশ্রয়স্থে যার র্াধুক্ষর্ কার্ 

িীক্ষবর প্রকৃত জ্ঞানক্ষক আেন্ন কক্ষর তাক্ষক চবভ্রান্ত কক্ষর। 

 

তস্মাত্ ত্বম্ ইচিয়াচন আক্ষদৌ চনয়র্ু ভরতযমভ । 

পাপর্ানম্ প্রিাচে চে এনম্ জ্ঞন চবজ্ঞান নার্নম্ । । ৪১  

অর্ম-অতএব হে ভারত হশ্রষ্ট তুচর্ প্রর্ক্ষর্ ইচিয়গুচেক্ষক চনয়চত্রত করার 

র্াধুক্ষর্ জ্ঞান চবজ্ঞান নার্ক পাক্ষপর প্রচতক রুপ কার্ক্ষক চবনার্ কর। 

 

ইচিয়াচন পরাচন আহুঃ ইচিক্ষয়ভুঃ পরম্ র্নঃ । 

র্নসঃ তু পরা বুচদ্ধঃ যঃ বুক্ষদ্ধঃ পরতঃ তু সঃ ।।৪২ 

অর্ম-স্থুেিড় পদাক্ষর্মর হর্ক্ষক ইচিয়গুচে হশ্রয়,ইচিক্ষয়র হর্ক্ষক র্ন হশ্রয় র্ন 

হর্ক্ষক বুচদ্ধ হশ্রয় এবং চতচন (আত্মা) হসই বুচদ্ধ হর্ক্ষকও হশ্রয়। 

 

এবম্ বুক্ষদ্ধঃ পরর্ বুদ্ধা সংস্তভু আত্মনম্ আত্মনা। 

িেী র্ত্রুম্ র্োবাক্ষো কার্রুপমু্দরাসদম্।। ৪৩।  
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অর্ম-ক্ষে র্োচবর অিুমন চনক্ষিক্ষক িড় ইিীয়,র্ন এবং বুচদ্ধর অতীত হিক্ষন 

চিত্র্চির িারা চনকৃষ্ট বৃচত্তক্ষক সংযত কক্ষর কার্রুপ দুিময় র্ত্রুক্ষক িয় কর। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

কর্মক্ষযাক্ষগা নার্ তৃতীক্ষযাঽধুাযঃ ॥৩॥  
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িতুর্ম অধুায়ঃ জ্ঞানক্ষযাগ 

 

ভগবান উবাি :-  

ইর্র্ চববস্বক্ষত হযাগম্ হপ্রািবান অেম্ অবুয়ম্ ।  

চববস্বান র্নক্ষব প্রাে র্নুঃ ইোকক্ষব অব্রবীত্ ।।১  

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-অচর্ পুক্ষবম সুযমুক্ষদব চববশ্বানক্ষক এই অবুয় চনস্কার্ 

কর্মসাধু জ্ঞান হযাগ বক্ষে চেোর্। সুযম তা র্ানবিাচতর িনক র্নুক্ষক বক্ষেন 

এবং র্নু তা ইোকুক্ষক বক্ষেচেক্ষেন। 

 

এবম্ পরম্পরা প্রাপ্তম্ ইর্ম্ রািযময চবদুঃ । 

সঃ কাক্ষেন ইে র্েতা হযাগঃ নষ্টঃ পরন্তপ ।।২ 

অর্ম-এই ভাক্ষব পরম্পক্ষরর র্াধুক্ষর্ এই পরর্ চবজ্ঞান রািচযমরা োভ কক্ষরচেে 

চকন্তু কাক্ষের প্রভাক্ষব পরম্পরা চেন্ন েক্ষয়চেে এবং হসই হযাগ নষ্টপ্রায় েক্ষয়ক্ষে। 

 

সঃ এব অয়ম্ র্য়া হত অদু হযাগঃ হপ্রািঃ পুরাতন । 

ভিঃ অচস হর্ সখু ইচত রেসুম্ চে এতত্ উত্তর্ম্ । । ৩ 

অর্ম-ক্ষসই সনাতন হযাগ আি হতার্াক্ষক বেোর্ কারন তুচর্ আর্ার ভি ও 

সখা তাই তুচর্ এই চবজ্ঞাক্ষনর অচত গুরুরেসু হৃদয়ঙ্গর্ করক্ষত পারক্ষব। 

 

অিুমন উবাি :-  

অপরম্ ভবতঃ িন্ম পরর্ িন্ম চববস্বতঃ । 

কর্ম্ এতত্ চবিাচনয়াম্ ত্বর্ আক্ষদৌ প্রিবান ইচত ।।৪ 

অর্ম-অিুমন বেক্ষেন সুযমক্ষদব চববশ্বাক্ষনর িন্ম েক্ষয়চেে আপনার িক্ষন্মর অক্ষনক 

পুক্ষবম। আপচন সৃচষ্টর প্ররক্ষম্ভ তাক্ষক এই জ্ঞান উপক্ষদর্ কক্ষরচেক্ষেন তা আচর্ 

চককক্ষর িানব। 

 

ভগবান উবাি :-  
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বহুনী হর্ বুতীতাচন িন্মাচন তব অিুমন । 

তাচন অেম্ হবদ সবমাচন ন ত্বম্ হবত্থ পরন্তপ ।।৫ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-ক্ষে পরন্তপ অিুমন আর্ার এবং হতার্ার বহুিনর্ অচতত 

েক্ষয়ক্ষে, আচর্ হস সর্স্ত িক্ষন্মর কর্া র্ক্ষন করক্ষত পাচর তুচর্ তা পার না। 

 

অি অচপ সন অবুয় আত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বর অচপ সন । 

প্রকৃচতম্ স্বার্ অচধিায় সম্ভবাচর্ আত্মর্ায়য়া ।।৬ 

অর্ম-যচদও আচর্ িন্ম রচেত এবং আর্ার চিন্ময় হদে অবুয় এবং যচদও আচর্ 

সবম ভূক্ষতর ঈশ্বর তবুও আর্ার অন্তরঙ্গা র্চিক্ষক আশ্রয় কক্ষর আচর্ স্বীয় 

র্ায়ার িারা আর্ার আচদ চিন্ময় রুক্ষপ যুক্ষগ যুক্ষগ অবচতর্ন েই।  

 

যদা যদা চে ধর্মসু গ্লাচনঃ ভবচত ভারত । 

অভুুত্থানর্ অধর্মসু তদা আত্মনম্ সৃিাচর্ অেম্ । । ৭ 

অর্ম-ক্ষে ভরত যখনই ধক্ষর্মর অধঃপতন েয়এবং অধক্ষর্মর অভূত্থান েয় তখনই 

আচর্ চনক্ষিক্ষক প্রকার্ কক্ষর অবচতনম েই। 

 

পচরত্রানায় সাধুনার্ চবনার্ায়ঃ ি দুস্কৃতম্ ।  

ধর্ম সংস্থাপনার্মায় সম্ভাবাচর্ যুক্ষগ যুক্ষগ ।।৮ 

অর্ম-সধুক্ষদর পচরত্রান করার িনু এবং দুস্কৃত কাচরক্ষদর চবনার্ করার 

িনুএবং ধর্ম সংস্থাপক্ষনর িনু আচর্ যুক্ষগ যুক্ষগ অবচতনম েই।  

 

িন্ম কর্ম ি হর্ চদবুম্ এবম্ যঃ হবচত্ত তত্ত্বতঃ । 

তুািা হদেম্ পুনঃ িন্ম ন এচত র্ার্ এচত সঃ অিৃৃুন ।। ৯ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন চযচন আর্ার এই প্রকার চদবু িন্ম এবং কর্ম যর্াযর্ ভাক্ষব 

িাক্ষনন তাক্ষক আর হদে তুাগ করার পর পুনরায় িন্ম গ্রেন করক্ষত েয় না 

চতচন আর্ার চনতু ধার্ োভ কক্ষর।  
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বীত রাগ ভয় হক্রাধাঃ র্ন্ময়া র্াম্ উপাচশ্রতাঃ । 

বেবঃ জ্ঞান তপসা পুতাঃ র্ভাবর্ আগতাঃ ।।১০ 

অর্ম-আসচি ভয় হক্রাধ হর্ক্ষক র্ুি েক্ষয় সমু্পনমরুক্ষপ আর্াক্ষত র্গ্ন েক্ষয়, 

একান্ত ভাক্ষব আর্ার আচশ্রত েক্ষয়, পুক্ষবম বহু বহু বুচি আর্ার জ্ঞান োভ কক্ষর 

পচবত্র েক্ষয়ক্ষে এবং হসই ভাক্ষব সকক্ষেই আর্ার প্রীচত োভ কচরয়াক্ষে। 

 

হয যর্অ র্ার্ প্রপদুক্ষন্ত তান তর্অ এব ভিাচর্ অেম্ ।  

র্র্ বতম অনুবতমক্ষন্ত র্নুযুাঃ পার্ম সবমর্ঃ ।।১১  

অর্ম-ক্ষয হযভাক্ষব আর্ার প্রচত আত্ম সর্পমন কক্ষর,প্রপচত্ত স্বীকার কক্ষর,আচর্ 

তাক্ষক হসইভাক্ষবই পুরুযকৃত কচর। হেপার্ম সকক্ষেই সবমক্ষতভাক্ষব আর্ার 

অনুসরন কক্ষর।  

 

কােন্ত কর্মনার্ চসচদ্ধম্ যিক্ষন্ত ইে হদবতাঃ । 

চেপ্রম্ চে র্ানুক্ষয হোক্ষক চসচদ্ধভমবচত কর্মিা ।।১২ 

অর্ম-এই িগক্ষত র্চনুয সকার্ কক্ষর্মর চসচদ্ধ কার্না কক্ষর এবং তাই তারা 

চবচভন্ন হদব হদবীর উপসনা কক্ষর।সকার্ কক্ষর্মর ফে অচত র্ীগ্রই োভ কেয়। 

 

িাতুবমন্ম র্য়া সৃষ্টম্ গুনকর্ম চবভাগর্ঃ । 

তসু কতমরম্ অচপ র্াম্ চবচদ্ধ অকতমারম্ অবুয়ম্ । । ১৩ 

অর্ম-প্রচকচতমর চতনচট গুন এবং কর্ম অনুসাক্ষর আচর্ র্ানুয সর্াক্ষি িাচরচট 

বনমচবভাগ সৃচষ্ট কচরয়চে । আচর্ই এই প্রর্ার স্রষ্টা েক্ষেও আর্াক্ষক অকতমা এবং 

অবুয় বক্ষে িানক্ষব। 

 

ন র্াম্ কর্মাচন চেম্পচন্ত ন হর্ কর্মফক্ষে সৃ্পো । 

ইচত র্াম্ যঃ অচভিানাচত কর্মচভঃ ন সঃ বধুক্ষত ।।১৪ 
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অর্ম-ক্ষকান কর্ম আর্াক্ষক প্রভাচবত করক্ষত পাক্ষর না এবং আচর্ও হকান 

কর্মফক্ষের আকাঙ্খা কচর না। আর্ার এই তত্ত হয িাক্ষনন চতচন কখক্ষনা সকার্ 

কক্ষর্মর বেক্ষন আবদ্ধ েয় না। 

 

এবম্ জ্ঞাত্বা কৃতম্ কর্ম পুচ্বঃ অচপ র্ুর্ুেুচভ । 

কুরু কর্ম এব তস্মাত্ ত্বর্ পুচ্বঃ পুবমতরম্ কৃতম্ । । ১৫ 

অর্ম-প্রাচিনকাক্ষে সর্স্ত পুরুক্ষযরা এই তত্ত অবগত েক্ষয় সকার্ কর্ম পচরতুাগ 

কক্ষর র্ুচি োভ কক্ষরক্ষেন।অতএব তুচর্ও হসই প্রাচিন র্োিক্ষনর র্ত চিন্ময় 

হিতনায় হতার্ার কতমবু সম্পাদন কর। 

 

চকর্ কর্ম চকর্ অকর্ম ইচত কবয়ঃ অচপ অত্র র্চেতাঃ । 

তত্ হত কর্ম প্রবোচর্ যত্ জ্ঞাত্বা হর্ােুক্ষস অশুভাত্ ।।১৬ 

অর্ম-কাক্ষক কর্ম কাক্ষক অকর্ম বক্ষে তা চস্থর করক্ষত চবক্ষবকী বুচিরাও হর্াচেত 

েন। আচর্ হসই চবযয় হতার্াক্ষক উপক্ষদর্ চদচে। তুচর্ তা অবগত েক্ষয় সর্স্ত 

অশুভ অবস্থা হর্ক্ষক র্ুি েও। 

 

কর্মনঃ চে অচপ হবাদ্ধবুম্ হবাদ্ধবুম্ ি চবকর্মনঃ । 

অকর্মন ি হবাদ্ধবুম্ গেনা কর্মনঃ গচতঃ ।।১৭ 

অর্ম-কক্ষর্মর চনগুর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গর্ করা অতুন্ত কচঠন। তাই কর্ম চবকর্ম এবং 

অকর্ম সম্বক্ষে যর্াযর্ ভাক্ষব িানা কতমবু। 

 

কর্মচন অকর্ম যঃ পক্ষর্ুত্ অকর্মচন ি কর্ম যঃ । 

সঃ বুচদ্ধর্ান র্নুক্ষযুসু সঃ যুিঃ কৃত্ন কর্মকৃত্ ।। ১৮ 

অর্ম-চযচন কক্ষর্ম অকর্ম দর্মন কক্ষরন এবং অকক্ষর্ম কর্ম দর্মন কক্ষরন,চতচনই 

র্ানুক্ষযর র্ক্ষধু বুচদ্ধর্ান। সবরকর্ কক্ষর্ম চেপ্ত র্াকা সক্ষত্ত্বও চতচন চিনন্ময় স্তক্ষর 

অচধচিত। 
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যসু সক্ষবম সর্ারম্ভাঃ কার্ সংকপ বচিমতাঃ । 

জ্ঞান অচগ্ন দগ্ধ কর্মানার্ তম্ আহুঃ পচন্ডতম্ বুধাঃ ।।১৯ 

অর্ম-যার সর্স্ত প্রক্ষিষ্টা কার্ এবং সংকপ রচেত চতচন পুনমজ্ঞাক্ষন 

অচধচিত।জ্ঞাচনগন বক্ষেন হয তার সর্স্ত কক্ষর্মর প্রচতচক্রয়া পচরশুদ্ধ জ্ঞানাচগ্ন 

িারা দগ্ধ েইয়াক্ষে। 

 

তুািা কর্মফোসঙ্গম্ চনতু তৃপ্ত চনরাশ্রয়ঃ । 

কর্মচন অচভপ্রবৃত্তঃ অচপ ন এব চকচঞ্চত্ করচত সঃ ।।২০ 

অর্ম-কর্মফক্ষের আসচি সমু্পনমরুক্ষপ তুাগ কক্ষর সবমদা তৃপ্ত এবং হকান রকর্ 

আশ্রক্ষয়র অক্ষপো চযচন কক্ষরন না, সব রকর্ কক্ষর্ম যুি র্াকা সক্ষত্ত্বও চতচন 

কর্ম ফক্ষের আর্ায় হকানও চকেইু কক্ষরন না। 

 

চনরার্ীঃ যত চিত্তাত্মা তুি সবম পচরগ্রে । 

র্চররম্ হকবেম্ কর্ম কুবমন ন আক্ষনাচত চকচিযম্ । । ২১  

অর্ম-এই প্রকার জ্ঞাচনবুচি তার র্ন এবং বুচদ্ধক্ষক সক্ষবমাতভাক্ষব সংযত কক্ষর 

কাযম কক্ষরন।চতচন ফক্ষেরআর্া পচরতুাগ কক্ষর এবং প্রভূত্ত করার প্রবৃচত্ত 

পচরতুাগ কক্ষর হকবে িীবন ধারক্ষনর িনু কর্ম কক্ষরন। এই ভাক্ষব কর্ম করার 

ফক্ষে হকান রকর্ পাপ তাক্ষক স্পর্ম করক্ষত পাক্ষর না। 

 

যদৃো োভ সন্তুষ্টঃ িে অচততঃ চবর্ত্সরঃ । 

সর্ চসক্ষদ্ধৌ অচসক্ষদ্ধৌ ি কৃত্বা অচপ ন চনবধুক্ষত ।।২২ 

অর্ম-চযচন অনায়ক্ষস যা োভ কক্ষরন তাক্ষতই সন্তুষ্ট র্াক্ষকন,চযচন সুখ-দুঃখ রাগ 

হিয ইতুাচদ িক্ষের বর্ীভূত েন না এবং র্াত্সযমশুনু,চযচন কাক্ষযমর সাফেু 

এবং অসাফক্ষেু অচবিাচেত র্াক্ষকন চতচন কর্ম সম্পাদন করক্ষেও কর্মফক্ষের 

িারা কখক্ষনা আবদ্ধ েয় না। 

 

গতসঙ্গসু র্ুিসু জ্ঞানাবচস্থত হিতসাঃ । 
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যজ্ঞায় আিরতঃ কর্ম সর্গ্রম্ প্রবচেয়ক্ষত ।।২৩ 

অর্ম-িড়া প্রকৃচতর গুক্ষনর প্রভাব হর্ক্ষক র্ুি েক্ষয় চিন্ময় জ্ঞানচনষ্ট বুচি 

ভগবাক্ষনর উক্ষেক্ষর্ু সর্চপমত যক্ষজ্ঞর উক্ষেক্ষর্ু হয কর্ম সম্পাদন কক্ষরন হস 

সকে কর্ম সমু্পনমরুক্ষপ েয় প্রাপ্ত েয়। 

 

ব্রহ্ম অপমনম্ ব্রহ্ম েচবঃ ব্রহ্ম অক্ষগ্নৌ ব্রহ্মর্া হুতম্ ।  

ব্রহ্ম এব হতন গন্তবুম্ ব্রহ্ম কর্ম সর্াচধনা ।।২৪ 

অর্ম-চযচন কৃ্ণ  ভাবনায় সমু্পনম র্গ্ন চতচন অবর্ুই চিত্িগক্ষত উচন্নত 

েক্ষবন,কারন তার সর্স্ত কাযম কোপ চিন্ময়।তার কক্ষর্মর উক্ষের্ু চিন্ময় এবং 

হসই উক্ষেক্ষর্ু চতচন যা চনক্ষবদন কক্ষরন তাও চিন্ময়। 

 

সদবম্ এব অপক্ষর যজ্ঞম্ হযাচগনঃ পযুমপাসক্ষত । 

ব্রহ্ম অক্ষগ্নৌ অপক্ষর যজ্ঞম্ যক্ষজ্ঞন এব উপযুহ্বতী ।।২৫ 

অর্ম-ক্ষকান হযাগী অধীক্ষদবতাক্ষদর উক্ষেক্ষর্ু যজ্ঞ করার র্াধুক্ষর্ তাক্ষদর 

উপসনা কক্ষরন।আবার ,অনু অক্ষনক পরর্ ব্রহ্মরুপ অচগ্নক্ষত সব চকেু চনক্ষবদন 

করার র্াধুক্ষর্ যজ্ঞ কক্ষরন। 

 

হশ্রাত্রাদীচন ইচিয়াচন অক্ষনু সংযম্ অচগ্নযু িুহ্বতী । 

র্ব্দদীন্ চবযয়ান অক্ষনু ইচিয় অচগ্নযু িুহ্বতী ।।২৬ 

অর্ম-ক্ষকউ হকউ র্ন সংযর্ রুপ অচগ্নক্ষত শ্রবন আচদ ইচিয়গুচেক্ষক আহুচত 

হদন আবার অনু অক্ষনক্ষক ( চনয়র্চনি গৃেক্ষস্তরা) র্ব্দাচদ ইচিক্ষয়র চবযয়ক্ষক 

ইচিয়রুপ অচগ্নক্ষত আহুচত হদন। 

 

সবমাচন ইচিয় কর্মাচন প্রান কর্মাচন ি অপক্ষর । 

আত্ম সংযম্ হযাগ অক্ষগ্নৌ িুহ্বতী জ্ঞান দীচপক্ষত ।।২৭ 
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অর্ম-র্ন এবংইচিয় সংযক্ষর্র র্াধুক্ষর্ যারা আত্মজ্ঞান োক্ষভর প্রয়াসী তারা 

তাক্ষদর ইচিয় সর্স্ত কাযম কোপ এবং প্রান বায়ুর িারা প্রদীপ্ত আত্মা 

সংযর্রুপ অচগ্নক্ষত আহুতী হদন। 

 

রবুযজ্ঞঃ তক্ষপাযজ্ঞঃ হযাগযজ্ঞঃ তর্া অপক্ষর ।  

সাধুায় জ্ঞানযজ্ঞাঃ ি যতঃ সংচর্ত ব্রতাঃ ।।২৮ 

অর্ম-ক্ষকউ হকউ রবু দানরুপ যজ্ঞ কক্ষরন। হকউ হকউ তপসুারুপ যজ্ঞ কক্ষরন 

হকউ হকউ অষ্টাঙ্গ হযাগরুপ যজ্ঞ কক্ষরন এবং অনু অক্ষনক্ষক পারর্াচর্মক জ্ঞান 

োক্ষভর িনু হবদ অধুায়নরুপ যজ্ঞ কক্ষরন। 

 

অপাক্ষন িুহ্বতীপ্রার্ম্ প্রাক্ষর্ অপানর্ তর্া অপক্ষর । 

প্রার্ অপান গতী রুদ্ধা প্রার্ায়াম্ পরায়র্াঃ । 

অপক্ষর চনয়ত আোরাঃ প্রার্ান প্রাক্ষনযু িুহ্বতী ।।২৯ 

অর্ম-আর যারা প্রার্ায়ার্ িচায় আগ্রেী তারা অপান বায়ুক্ষক প্রার্বায়ুক্ষত এবং 

প্রান বায়ক্ষক অপান বায়ুক্ষত আেূতী চদক্ষয় অবক্ষর্ক্ষয প্রাার্ এবং অপান বয়ুর 

গতী হরাধ কক্ষর সর্াচধস্থ েন। হকউ আবার আোর সংযর্ কক্ষর প্রার্ বায়ুক্ষক 

প্রার্বয়ুক্ষতই আহুতী হদন। 

 

সক্ষবম অচপ এক্ষত যজ্ঞচবদঃ যজ্ঞ েচপত কল্মযাঃ । 

যজ্ঞচর্ষ্ট অর্ৃতভূিঃ যাচন্ত ব্রহ্ম সনাতনম্ । । ৩০ 

অর্ম-তারা সকক্ষে যজ্ঞ তত্তচবত্ এবং যক্ষজ্ঞর প্রভাক্ষব পাপর্ুি েক্ষয় তারা 

যজ্ঞচর্ষ্ট অর্ৃত আস্ববাদন কক্ষরন। তারপর সনাতন প্রকৃচতক্ষত চফক্ষর যান। 

 

ন অয়ম্ হোকাঃ অচস্ত অযজ্ঞসু কুতঃ অনুঃ কুরুসত্তম্ । । ৩১  

অর্ম-যজ্ঞ অনুিান না কক্ষর হকউ এই িগক্ষত সুক্ষখ র্াকক্ষত পাক্ষর না, সুতরাং 

পরক্ষোক প্রাচপ্তর পক্ষর তাক্ষদর চক েক্ষব? 
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এবম্ বহুচবধাঃ যজ্ঞাঃ চবততাঃ ব্রাহ্মন র্ুক্ষখ ।  

কর্মিান চবচদ্ধ তান সবমান এবম্ জ্ঞাত্বা চবর্েুক্ষস ।।৩২ 

অর্ম-এই সর্স্ত যজ্ঞই সবচদগ র্াক্ষস্ত্র অনুক্ষর্াচদত েক্ষয়ক্ষে এবংএই সর্স্ত যজ্ঞ 

চবচভন্ন প্রকার কর্মিাত। তা যর্াযর্ভাক্ষব িানার র্াধুক্ষর্ তুচর্ র্ুচি োভ 

করক্ষত পারক্ষব। 

 

হশ্রয়ান রবুর্য়াত্ যজ্ঞাত্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ । 

সবমম্ কর্ম অচখেম্ পার্ম জ্ঞাক্ষন পচরসর্াপুক্ষত ।।৩৩ 

অর্ম-ক্ষে পান্ডব রবুর্য় যজ্ঞ হর্ক্ষক জ্ঞানর্য় যজ্ঞ হশ্রয়-ক্ষে পার্ম সর্স্ত কর্মই 

চিন্ময় জ্ঞাক্ষন পচরসর্াচপ্ত োভ কক্ষর। 

 

তত্ চবচদ্ধ প্রচর্পাক্ষতন পচরপ্রক্ষশ্নন হসবয়া । 

উপক্ষদেুচন্ত হত জ্ঞানম্ জ্ঞাচননঃ তত্ত্বঃ দচর্মনঃ । । ৩৪ 

অর্ম-সদগুরু র্রনাগত েক্ষয় তত্ত্বজ্ঞান োভ করার হিষ্টা কর। চবনি চিক্ষত্ত প্রশ্ন 

চিজ্ঞাসা কর এবং অকৃচতর্ হসবার িারা তাক্ষক সন্তুষ্ট কর তা েক্ষে হসই 

তত্ত্বরষ্টা পুরুয হতার্াক্ষক জ্ঞান উপক্ষদর্ দান করক্ষব। 

 

যত্ জ্ঞাত্বা ন পুন হর্াের্ এবম্ যাসুচস পান্ডবা । 

হযন ভূতাচন অক্ষর্যাচন রেুচস আত্মচন অক্ষর্া র্চয় ।।৩৫ 

অর্ম-ক্ষে পান্ডব এইভাক্ষব তত্ত্বজ্ঞান োভ কক্ষর তুচর্ আর হর্ােগ্রস্ত েক্ষব না।যখন 

িানক্ষব সর্স্থ িীবই আর্ার চবচভন্ন অংর্ এবং তারা সকক্ষেই আর্াক্ষত অবচস্থত 

এবং তারা সকক্ষেই আর্ার। 

 

অচপ হিত্ অচস পাক্ষপভুঃ সক্ষবমভুঃ পাপ কৃত্তর্ঃ । 

সবমর্ জ্ঞানপ্ল্িাক্ষবন এব বৃচিনম্ সন্তচরযুচস ।।৩৬ 

অর্ম-তুচর্ যচদ পাচপক্ষদর হিক্ষয়ও পাচপষ্ট েক্ষয় বক্ষে গনু েক্ষয় র্াক,তা েক্ষে 

এই জ্ঞানরুপ তরনীক্ষত আক্ষরেন কক্ষর তুচর্ দুঃখ সর্ুর পার েক্ষত পারক্ষব। 
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যর্া এধাংসী সচর্দ্ধঃ অচগ্নঃ ভস্মসুাঃ কুরুক্ষত অিুমন । 

জ্ঞানাচগ্ন সবম কর্মাচন ভস্মসুাত্ কুরুক্ষত তর্া ।।৩৭ 

অর্ম-প্রবে রুক্ষপ প্রজ্জচেত অচগ্ন হযর্ন কাষ্টক্ষক ভস্মসুাত্ কক্ষর ,ক্ষে অিুমন 

হতর্নী জ্ঞানাচগ্ন সর্স্ত কর্মক্ষক দগ্ধ কক্ষর হফক্ষে। 

 

ন চে জ্ঞাক্ষনন সদৃর্ম্ পচবত্রম্ ইে চবদুক্ষত । 

তত্ সর্য় হযাগ সংচসদ্ধঃ কাক্ষেন আত্মচন চবন্দচত ।।৩৮ 

অর্ম-চিন্ময় তত্ত্ব জ্ঞাক্ষনর র্ত পচবত্র পদার্ম এই িগক্ষত আর নাই। এই জ্ঞান 

সর্স্ত হযাক্ষগর ফেশ্রুচত এবং ভচি িচমার র্াধুক্ষর্ চযচন হসই জ্ঞান আয়ত্ত 

কক্ষরন,চতচন কােক্রক্ষর্ আত্মার পরার্চি োভ কক্ষর। 

 

শ্রদ্ধাবান েভক্ষত জ্ঞানম্ তত্পরঃ সংযত ইচিয়ঃ। 

জ্ঞানম্ েব্ধা পরাম্ র্াচন্তম্ অচিক্ষরন অচধগেচত ।। ৩৯ 

অর্ম-সংযক্ষতচিয় ও তত্পর েক্ষয় চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞাক্ষন শ্রদ্ধাবান বুচি এইজ্ঞান 

োভ কক্ষরন,ক্ষসই চদবুজ্ঞান োভ কক্ষর চতচন অচিক্ষরই পরার্াচন্ত োভ েন। 

 

অজ্ঞঃ ি অশ্রেধুানঃ ি সংর্য় আত্মা চবনর্ুচত । 

ন অয়র্ হোক অচস্ত ন পরাঃ ন সুখম্ সংর্য় আত্মর্ ।।৪০ 

অর্ম-র্ুখম এবং র্াক্ষস্ত্রর প্রচত শ্রদ্ধােীন বুচি কখন ভগবভচি োভ করক্ষত পাক্ষর 

না।সচন্দগ্ধ চিত্ত বুচি ইে হোক্ষক সুখক্ষভাগ করক্ষত পাক্ষর না এবং পরক্ষোক্ষকও 

সুখক্ষভাগ করক্ষত পাক্ষর না। 

 

হযাগ সংনুাস্ত কর্মনার্ জ্ঞান সংচেন্ন সংর্য়র্ । 

আত্মবন্তর্ ন কর্মচন চনবধ্নচন্ত ধনঞ্জয় ।।৪১  
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অর্ম-অতএব হে ধনঞ্জয় চযচন চনস্কার্ কর্ম হযাক্ষগর িারা কর্মতুাগ 

কক্ষরন,জ্ঞক্ষনর িারা সংর্য় নার্ কক্ষরন এবং আত্মার চিন্ময় সরুপ অবগত েন 

তাক্ষক হকান কক্ষর্ম আবদ্ধ করক্ষত পাক্ষর না। 

 

তস্মাত্ অজ্ঞান সম্ভূতম্ হৃত্স্তর্ জ্ঞান অচসনা আত্মনঃ । 

চেত্ত্বা এনম্ সংর্য়র্ হযাগম্ অচতি উচতি ভারত ।।৪২ 

অর্ম-ক্ষে ভারত হতার্ার হৃদয় হয অজ্ঞান প্রসুত সংর্ক্ষয়র উদয় েক্ষয়ক্ষে তা 

জ্ঞানরুপ 

খড়ক্ষগর িারা চেন্ন কর। হযাগাশ্রয় কক্ষর যুদ্ধ করার িনু উক্ষঠ দাড়াও। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

জ্ঞানকর্মসংনুাসক্ষযাক্ষগা নার্ িতুক্ষর্মাঽধুাযঃ ॥৪॥ 
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পঞ্চর্ অধুায়ঃ কর্মসনুাসক্ষযাগ 

 

অিুমন উবাি :-  

সন্নাসম্ কর্মনাম্ কৃ্ণ  পুনঃ হযাগম্ ি র্ংসচস । 

যত্ হশ্রয়ঃ এতক্ষয়া একম্ তত্ হর্ ব্রুচে সুচনচিতম্ ।।১  

অর্ম-অিুমন বেক্ষেন হে কৃ্ণ  প্রর্র্ তুচর্ আর্াক্ষক কর্ম তুাগ করক্ষত 

বেক্ষে,এবং তারপর কতমবু কক্ষর্মর অনুিান করক্ষত বেক্ষে।এই দুচটর র্ক্ষধু 

হকানচট অচধকতর কেুানকর তা সুচনচিত ভাক্ষব আর্াক্ষক বে। 

 

ভগবান উবাি :-  

সন্নুাসঃকর্মক্ষযাগঃ ি চনঃক্ষশ্রয়সকক্ষরৌ উক্ষভৌ । 

তক্ষয়া তু কর্মসন্নুাসাত্ কর্মক্ষযাগঃ চবচর্যুক্ষত ।।২ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-কর্ম তুাগ এবং কর্ম-ক্ষযাগ উভক্ষয়ই র্ুচি দায়ক। এই 

দুচটর র্ক্ষধু কর্মক্ষযাগ কর্মসন্নাস হর্ক্ষক হশ্রয়। 

 

হজ্ঞয় সঃ চনতু সন্নাসী যঃ ন হদচষ্ট ন কােচত । 

চনদ্ধমেঃ র্োবাক্ষো সুখম্ বোত্ প্রর্ুিুক্ষত ।।৩ 

অর্ম-ক্ষে র্োবাক্ষো চযচন চনদ্ধমে এবং কর্মফক্ষের প্রচত আকাঙ্খা কক্ষর না চতচনই 

চনতু সন্নাসী চতচনই পরর্ সুক্ষখ কর্ম বেন হর্ক্ষক র্ুচি োভ কক্ষর। 

 

সাংখু হযাক্ষগৌ পৃর্ক বাোঃ প্রবদচন্ত ন পচন্ডতাঃ । 

একম্ অচপ আচস্থতঃ সর্ুক উভক্ষয়াঃ চবন্দক্ষত ফের্ ।।৪ 

অর্ম- র্ুক্ষখমরাই হকবে কর্মক্ষযাগ সাংখু হযাগ পৃর্ক বক্ষে র্ক্ষন কক্ষর।পচন্ডক্ষতরা 

তা বক্ষে না।সাংখুক্ষযাগ বা কর্মক্ষযাগ হযটাক্ষকই সুন্দও রুক্ষপ আিরন কর 

তাক্ষতই উভক্ষয় উভক্ষয়র ফে োভ করক্ষত পারক্ষব। 

 

যত্ সাঃ সখুঃ প্রাপুক্ষত স্থানং তত্ হযাচ্গঃ অচপ গর্ুক্ষত। 
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একম্ সাংখুম্ ি হযাগম্ ি যঃ পর্ুচত সঃ পর্ুচত ।।৫ 

অর্ম-চযচন িাক্ষনন কর্ম তুাক্ষগর র্াধুক্ষর্ হয গতী োভ েয়,কর্মক্ষযাক্ষগর িারাও 

হসই গচত প্রাপ্ত েওয়া যায়,এবং তাই চযচন কর্ম হযাগ ও কর্ম তুাক্ষক এক বক্ষে 

িাক্ষনন চতচনই যর্ার্ম তত্তরষ্টা। 

 

সন্নাসঃ তু র্োবাক্ষো দুঃখম্ আপু্তম্ অক্ষযাগতঃ । 

হযাগযুিঃ র্ুচন ব্রহ্ম ন চিক্ষরন অচধগেচত ।।৬ 

অর্ম-ক্ষে র্োবাক্ষো কর্মক্ষযাগ বুতীত হকবে কর্ম তুাগরুপ সন্নাস দুঃখ 

িনক,ক্ষযাগ যুি র্ানুয অচিক্ষরই পরর্ গতী োভ কক্ষর। 

 

হযাগযুিঃ চবশুদ্ধত্মা চবচিতাত্মা চিক্ষতচিয়ঃ । 

সবমভূতাত্মা ভূতাত্মা কুবমন্নচপ ন চেপুক্ষত ।।৭ 

অর্ম-ক্ষযাগযুি জ্ঞাচন চত্রচবধ চবশুদ্ধ বুচদ্ধ চবশুদ্ধ চিত্ত এবং চিক্ষতচিয়। তারা 

সর্স্ত িীক্ষবর অনুরাগভািন েক্ষয় সর্স্ত কর্ম কক্ষরও চেপ্ত েয় না। 

 

ন এব চকচঞ্চত্ কক্ষরাচর্ ইচত যুি র্ক্ষনুক্ষত তত্ত্বচবত্ । 

পর্ুন রূ্ন্বন সৃ্পর্ন চিঘ্রন অশ্নন গ্চ্েন স্বপন শ্বসন ।।৮  

 

প্রেপন চবসৃিন গৃিন উচন্মযন চনচর্যন অচপ । 

ইচিয়াচন ইচিয়াক্ষর্মযু বতমক্ষন্ত ইচত ধারয়ন ।।৯ 

অর্ম-চিন্ময় হিতনায় অচধচিত বুচি দর্মন শ্রবন স্পর্ম ঘ্রান হভািন গর্ন চনরা 

ও চনশ্বায,আচদচক্রয়া কক্ষরও সবমদা িাক্ষনন হয প্রকৃত পক্ষে চকেুই করক্ষেন 

না। কারন প্রোপ, রবু তুাগ, রবু গ্রেন, িেুর উক্ষন্ময এবং চনক্ষর্য করার 

সর্য় চতচন সব সর্য় িাক্ষনন হয, িড় ইচিয়গুচেই হকবে ইচিক্ষয়র চবযয় 

প্রবৃত্ত েক্ষয়ক্ষে, চতচন চনক্ষি চকেুই করক্ষে না। 

 

ব্রহ্মচর্ আধায় কর্মাচর্ সঙ্গম্ তুত্ত্বা কক্ষরাচত যঃ । 
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চেপুক্ষত ন সঃ পাক্ষপন পদ্মপত্রম্ ইব অম্ভসা ।।১০ 

অর্ম-চযচন আসি েক্ষয় কর্ম কক্ষরন এবং কক্ষর্মর সর্স্থ ফে পরক্ষর্শ্বর 

ভগবানক্ষক অপমন কক্ষরন, হকান পাপ তাক্ষক স্পর্ম করক্ষত পাক্ষর না চঠক হযর্ন 

িে পদ্মপাতাক্ষক স্পর্ম করক্ষত পাক্ষর না। 

 

কাক্ষয়ন র্নসা বুদ্ধা হকবচ্েঃ ইচিচ্য় অচপ । 

হযাচগনঃ কর্ম কুবমচন্ত সঙ্গম্ তুিা আত্ম শুদ্ধক্ষয় ।। ১১  

অর্ম-আত্ম শুচদ্ধর িনু হযাচগরা কর্ম ফক্ষের আসচি তুাগকক্ষর। হদে র্ন বুচদ্ধ 

এর্নচক ইচিয় িারাও কর্ম কক্ষর। 

 

যুিঃ কর্মফে তুািা র্াচন্তম্ আক্ষনাচত সনচষ্টকীম্ ।  

অযুিঃ কাম্ কাক্ষরন ফক্ষে সিঃ চনবধুক্ষত ।।১২ 

অর্ম-ক্ষযাচগ কর্মফে তুাগ কক্ষর সনচষ্টক র্াচন্ত োভ কক্ষরন চকন্তু সকার্ কচর্ম 

কর্মফক্ষের প্রচত আসি েক্ষয় কর্ম করার ফক্ষে কক্ষর্মর বেক্ষন আবদ্ধ েয়। 

 

সবম কর্মাচন র্নসা সংনসু আক্ষস্ত সুখম্ বর্ী । 

নবিাক্ষর পুক্ষর হদেী ন এব কুবমন ন কারয়ন ।।১৩ 

অর্ম-বাক্ষেু সর্স্ত কাযমু কক্ষরও র্ক্ষনর িারা সর্স্ত কাযমু তুাগ কক্ষর িীব 

নবিার চবচর্ষ্ট হদেরুপ গৃক্ষে পরর্ সুক্ষখ বাস করক্ষত র্াক্ষকন,চতচন চনক্ষিও চকেু 

কক্ষরন না এবং কাউক্ষক চদক্ষয়ও চকেু করান না। 

 

ন কতৃমত্বর্ ন কর্মাচন হোকসু সৃিচত প্রভূ । 

ন কর্মফে সংক্ষযাগম্ স্বভাবঃ তু প্রবতমক্ষত ।।১৪ 

অর্ম-ক্ষদেরুপ নগরীর প্রভূ িীব, কর্মসৃচষ্ট কক্ষর না, হস কাউক্ষক চদক্ষয় চকেু 

করান না চবভূএবং হস কক্ষর্মর ফে সৃচষ্ট কক্ষর না এই সবই েয় িড়া প্রকৃচতর 

গুক্ষনর প্রভাক্ষব। 
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ন আদক্ষত্ত কসুচিত্ পাপম্ ি এব সুকৃতম্ । 

অজ্ঞাক্ষনন আবৃতম্ জ্ঞানম্ হতন র্ুেুচত িন্তবঃ ।।১৫ 

অর্ম-ভগবান িীক্ষবর পাপ এবং পুনু চকেুই গ্রেন কক্ষরন না।অজ্ঞাক্ষনর িারা 

আবৃত েওয়ার ফক্ষে িীবসত্তা এই প্রকৃত জ্ঞান সম্পক্ষকম হর্াোেন্ন েক্ষয় র্াক্ষক। 

 

জ্ঞক্ষনন তু তত্ অজ্ঞানম্ হযযাম্ নাচর্তম্ আত্মনঃ । 

হতযাম্ আচদতুবত্ জ্ঞানম্ প্রকার্য়চত তত্ পরম্ ।১৬।  

অর্ম-জ্ঞাক্ষনর প্রভাক্ষব যখন অজ্ঞান চবনষ্ট েয় তখন তার কাক্ষে সব চকেু যর্াযর্ 

ভাক্ষব প্রকাচর্ত েয়; চঠক হযর্ন চদন র্াক্ষন সুক্ষযমর উদক্ষয় সব চকেু প্রকাচর্ত 

েয়।  

 

তিুদ্ধয় তদাত্মনঃ তচন্নিাঃ তত্পরায়নাঃ । 

গেচন্ত অপুনরা বৃচত্তর্ জ্ঞান চনধুমত কল্মযাঃ ।।১৭ 

অর্ম-যার বুচদ্ধ ভগবাক্ষনর প্রচত উনু্মখ েক্ষয়ক্ষে র্ন ভগবাক্ষনর চিন্তায় একাগ্র 

েক্ষয়ক্ষে, চনষ্টা ভগবাক্ষন দৃঢ় েক্ষয়ক্ষে,এবং চযচন ভগবানক্ষক তার একর্াত্র আশ্রয় 

বক্ষে গ্রেন কক্ষরক্ষেন,জ্ঞাক্ষনর িারা তার সর্স্ত কেুয সমু্পনমরুক্ষপ চবক্ষধৌত 

েক্ষয়ক্ষে এবং চতচন িন্ম র্ৃতুুর বেন হর্ক্ষক র্ুি েক্ষয়ক্ষে।  

 

চবদুা চবনয় সম্পক্ষন্ন ব্রহ্মক্ষন গচব েচস্তচন । 

শুচন ি এব শ্বপাক্ষক ি পচন্ডতাঃ সর্দচর্মনঃ ।।১৮ 

অর্ম-যর্ার্ম জ্ঞানবান পচন্ডত চবদুাচবনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মন গাভী েচস্ত,কুকুর ও 

িন্ডাে সকক্ষের প্রচত সর্দচর্ম েয়। 

 

ইে এব সতঃ চিতঃ সগম হযযাম্ সাক্ষর্ু চস্থতম্ র্নঃ । 

চনক্ষদমার্র্ চে সর্র্ ব্রহ্ম তস্মাত্ ব্রহ্মচন হত চস্থতাঃ । । ১৯ 

অর্ম-যাক্ষদর র্ন সাক্ষর্ু অবচস্থত েক্ষয়ক্ষে তারা ইে হোক্ষকই সংসার িয় 

কক্ষরক্ষেন।তারা ব্রক্ষহ্মর র্ক্ষতা চনক্ষদমার্।তারা ব্রহ্মক্ষতই অবচস্থত েক্ষয় আক্ষে। 
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প্রহৃক্ষযুত্ চপ্রয়র্ প্রাপু ন উচদ্ধক্ষিত্ প্রাপু ি অচপ্রয়র্ । 

চস্থর বুচদ্ধ অসংর্ুঢ় ব্রহ্মচবদ ব্রহ্মচন চস্থত ।।২০ 

অর্ম-ক্ষয বুচি চপ্রয় বস্তুর প্রাচপ্তক্ষত উত্ফুেু েয় না এবং অচপ্রয় বস্তুর 

প্রাচপ্তক্ষতও চবিচেত েয় না,চযচন চস্থরবুচদ্ধ হর্ােশুনু এবং ভগবত্ তত্ত্বক্ষবত্তা 

চতচন ব্রহ্মক্ষতই অবচস্থত রক্ষয়ক্ষে। 

 

বােুস্পক্ষর্মযু অসিত্মা চবন্দচত আত্মচন যত্ সুখম্ । 

সঃ ব্রহ্ম হযাগযুিত্মা সুখম্ অেরর্ অশু্নক্ষত ।২১।  

অর্ম-ক্ষসই ব্রহ্মচবদ পুরুয হকান রকর্ িড় ইচিয় সুখ হভাক্ষগর প্রচত আকৃষ্ট 

েন না, চতচন চিত্িগত্ সুখ োভ কক্ষরন।ব্রক্ষহ্ম হযাগযুি েক্ষয় চতচন অেয় সুখ 

হভাগ কক্ষরন। 

 

হয চে সংস্পক্ষর্মিাঃ হভাগাঃ দুঃখ হযানয়ঃ এব হত ।  

আচদ অন্তবন্তঃ হকৌক্ষন্তয় ন হতযু রর্ক্ষত বুধঃ ।।২২ 

অর্ম-চবক্ষবকবান পুরুয ইচিয়িাত দুঃখিনক চবযয় হভাক্ষগ আসি েন না।ক্ষে 

হকৌক্ষন্তয় এই ধরক্ষনর সুখ-ক্ষভাগ উত্পচত্ত েয় এবং চবনার্র্ীে।তাই বুচদ্ধর্ান 

বুচিরা তাক্ষত প্রীচত োভ কক্ষরন না। 

 

র্ক্ষনাচত ইচ্েব যঃ হসাঢুম্ প্রাক র্চরর চবক্ষর্াের্াত্ । 

কার্ হক্রাধ উভবম্ হবগম্ সঃ যুিঃ সঃ সুখী নরঃ ।।২৩ 

অর্ম-এই হদে তুাগ করার পুক্ষবম চযচন কার্ হক্রাধ ইতুাচতর হবগ সেু করক্ষত 

সের্ েন, চতচনই হযাগী এবং এই িগক্ষত চতচনই সুখী েন। 

 

যঃ অন্তঃ-সুখঃ অন্তরারার্ঃ তর্া অন্তক্ষিমাচতঃ এব যঃ । 

সঃক্ষযাগী ব্রহ্ম চনবমানম্ ব্রহ্মভূতঃ অচধগেচত ।।২৪ 
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অর্ম-চযচন আত্মাক্ষতই সুখ অনুভব কক্ষরন চযচন আত্মাক্ষতই ক্রীড়াযুি এবং 

আত্মজ্ঞাক্ষনর আক্ষোক্ষক উভাচসত চতচনই হযাগী এবং চতচনই ব্রহ্ম চনবমান োভ 

কক্ষরন। 

 

েভক্ষন্ত ব্রহ্মচনবমানর্ ঋযয় েীন কল্মযাঃ । 

চেন্ন সিধাঃ যতাত্মনঃ সবমভূত চেক্ষত রতাঃ ।।২৫ 

অর্ম-সংযত চিক্ষত্ত সর্স্ত িীক্ষবর কেুাক্ষনরত এবং সংর্য় রচেত চনস্পাপ 

ঋযীগন ব্রহ্ম চনবমান োভ কক্ষর। 

 

কার্ হক্রাধ চবর্ুিানাম্ যতীনাম্ যতক্ষিতসাম্ । 

অচভতঃ ব্রহ্ম চনবমানম্ বতমক্ষত চবচদতাত্মনাম্ ।।২৬ 

অর্ম-কার্ হক্রাধ শুনু সংযত চিত্ত আত্মতত্ত্ব সন্নাচসরা অচিক্ষরই ব্রহ্ম োভ 

কক্ষরন। 

 

স্পর্মান কৃত্বা বচেঃ বােুান িেুঃ ি এব অন্তক্ষর ভ্রুক্ষবাঃ । 

প্রার্াপাক্ষর্ৌ সক্ষর্ৌ কৃত্বা নাসাভুন্তর িাচরক্ষনৌ ।।২৭ 

 

যত ইচিয় র্নঃ বুচদ্ধ র্ুচন হর্াে পরায়র্ঃ । 

চবগত ইো ভয় হক্রাধঃ যঃ সদা র্ুিঃ এব সঃ ।।২৮ 

অর্ম-র্ন হর্ক্ষক বােুজ্ঞান প্রতুাোর কক্ষর,ভ্রুযুগক্ষের র্ক্ষধু দৃচষ্ট চস্থর কক্ষর, 

নাচসকার র্ক্ষধু চবিরনর্ীে প্রান ও অপান বায়ুর উদ্ধম ও অক্ষধাগচত হরাধ কক্ষর, 

ইচিয় র্ন ও বুচদ্ধ সংযর্ কক্ষর ভয় ও হক্রাধ শুনু েক্ষয় হয র্ুচন সবমদা চবরাি 

কক্ষরন,চতচনই চনচিতভাক্ষব িীবনু্মি। 

 

হভািারর্ যজ্ঞ তপযার্ সবমক্ষোক র্ক্ষেশ্বরম্ । 

সুহৃদম্ সবমভূতানাম্ জ্ঞাত্বা র্াম্ র্াচন্তম্ ঋেচত । । ২৯ 
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অর্ম-আর্াক্ষক সর্স্ত যজ্ঞ এবং তপসুার পরর্ উক্ষের্ুরুক্ষপ হিক্ষন সবমক্ষোক্ষকর 

র্ক্ষেশ্বর এবং সকক্ষের উপকাচর সুহৃদরুক্ষপ আর্াক্ষক হিক্ষন হযাগীরা 

িড়িগক্ষতর দুঃখ-দুদমর্া হর্ক্ষক র্ুি েক্ষয় র্াচন্ত োভ কক্ষর।  

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

কর্মসংনুাসক্ষযাক্ষগা নার্ পঞ্চক্ষর্াঽধুাযঃ ॥৫॥  
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যি অধুায়ঃ ধুানক্ষযাগ বা অভুাসক্ষযাগ 

 

ভগবান উবাি :- -  

অনাচশ্রতঃ কর্মফেং কাযমং কক্ষরাচত যঃ । 

স সন্নুাসী ি হযাগী ি চনরচগ্ননমিাচক্রয়ঃ ॥ ১  

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-চযচন অচগ্নক্ষোত্রাচদ কর্ম তুাগ কক্ষরক্ষেন চতচন সন্নাসী বা 

হযাগীনন, চযচন হকান রকর্ ফক্ষের আর্া না কক্ষর তার কতমবু কর্ম কক্ষরন 

চতচনই যর্ার্ম সন্নাসী বা হযাগী। 

 

যং সন্নুাসচর্চত প্রাহুক্ষযমাগং তং চবচদ্ধ পান্ডব । 

ন েুসংনুস্তসঙ্কক্ষপা হযাগী ভবচত কিন ॥ ২ 

অর্ম-ক্ষে পান্ডব যাক্ষক সন্নাস বো যায় তাক্ষকই হযাগ বো যায় কারন ইচিয় 

সুখ হভাক্ষগর বাসনা তুাগ না করক্ষে কখক্ষনা হযাগী েওয়া যায় না। 

 

আরুরুক্ষোর্ুমক্ষনক্ষযমাগং কর্ম কারনর্ুিুক্ষত । 

হযাগারুঢ়সু তচ্সুব র্র্ঃ কারর্র্ুিুক্ষত ॥ ৩ 

অর্ম-অষ্টাংঙ্গ হযাগ অনুিাক্ষন যারা নবীন তাক্ষদর পক্ষে চনস্কার্ কর্ম অনুিান 

করাই উত্কৃষ্ট সাধন, আর যারা ইচতর্ক্ষধু হযাগরুঢ় েক্ষয়ক্ষেন তাক্ষদও পক্ষে 

সর্স্ত কর্ম হর্ক্ষক চনবৃচত্তই উত্কৃষ্ট সাধন। 

 

যদা চে হনচিয়াক্ষর্মযু ন কর্মস্বনুযিুক্ষত । 

সবমসঙ্কপ সন্নাসী হযাগারুঢ়স্তক্ষদািুক্ষত ॥ ৪ 

অর্ম-যখন হযাগীর িড়সুখ হভাক্ষগর সর্স্ত সংকপ তুাগ কক্ষর ইচিয় হভাগু 

চবযক্ষয়র প্রচত আসি রচেত েন তখন তাক্ষর হযাগরুর বো েয়।  

 

উদ্ধক্ষরদাত্মনাত্মানং নাত্মনর্বসাদক্ষয়ত্ । 

আচ্ত্মব েুাত্মক্ষনা বেুরাচ্ত্মব চরপুরাত্মনঃ ॥ ৫ 
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অর্ম-র্ানুক্ষযর কতমবু তার র্ক্ষনর িারা চনক্ষিক্ষক িড় িগক্ষতর বেন হর্ক্ষক 

উদ্ধার করা, র্ক্ষনর িারা আত্মাক্ষক অক্ষধাপাচতত করা কখক্ষনা উচিত্ নয়। র্ন 

িীক্ষবর অবস্থা হভক্ষদ বেু ও র্ত্রু েয়। 

 

বেুরাত্মাত্মনস্তসু হযনাত্মাবাত্মনা চিতঃ । 

অনাত্মনস্তুৃু র্ত্রুক্ষত্ব বক্ষত্তমতাচ্ত্মব র্ত্রুবত্ ॥ ৬ 

অর্ম-চযচন তার র্নক্ষক িয় কক্ষরক্ষে তার র্ন তার পরর্ বেু চকন্তু চযচন তা 

করক্ষত অের্ তার র্ন তার পরর্ র্ত্রু। 

 

চিতাত্মনঃ প্রর্ান্তসু পরর্াত্মা সর্াচেতঃ । 

র্ীক্ষতা্ণ সুখদুঃক্ষখযু তর্া র্ানাপর্ানক্ষয়া ॥ ৭ 

অর্ম- চিক্ষতচিয় ও প্রর্ান্ত হযাগরুঢ় বুচি পরর্ার্মক্ষক উপেচব্ধ করক্ষত 

হপক্ষরক্ষেন। চতচন র্ীত ও উ্ণ  সুখ দুঃক্ষখু এবং সন্মান অপর্াক্ষন অচবিাচেত 

র্াক্ষকন। 

 

জ্ঞানচবজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটক্ষস্থা চবচিক্ষতচিয়ঃ । 

যুি ইতুিুক্ষত হযাগী সর্ক্ষোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ 

অর্ম-ক্ষয হযাগী র্াস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্ব অনুভূচতক্ষত পচরতৃপ্ত, চযচন র্ীত উ্ণ  আচদ 

দক্ষে চনচবমকার ও চিক্ষতচরয় এবং চযচন র্ৃতখন্ড প্রস্তর ও সুবক্ষর্ম সবমদচর্ম চতচন 

হযাগরুঢ় বক্ষে কচর্ত েন। 

 

সুহৃচন্মত্রায়ুুদাসীনর্ধুস্থক্ষিযুবেুযু । 

সাধুযবচপ ি পাক্ষপযু সর্বুচদ্ধচবমচর্যুক্ষত ॥ ৯ 

অর্ম-চযচন সহৃত্ চর্ত্র র্ত্রু উদাচসন র্ধুস্ত র্ত্সর বেু ধাচর্মক ও পাপািাচর 

এবং সকক্ষের প্রচত সর্বুচদ্ধ চতচনই হশ্রিতা োভ কক্ষরন। 

 

হযাগী যুঞ্জীত সততর্াত্মানং রেচস চস্থতঃ । 
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একাকী যতচিত্তাত্মা চনরার্ীরপচরগ্রােঃ ॥ ১০ 

অর্ম-ক্ষযাগরুঢ় বুচি সবমদা একাক্ষন্ত অবচস্থত েক্ষয় র্নক্ষক সর্াচধযুি করক্ষবন। 

অসত্ পচরগ্রে বিমন করক্ষবন এবং ফোকাঙ্খা রূ্নু েক্ষবন। 

 

শুক্ষিৌ হদক্ষর্ প্রচতিাপু চস্থরর্াসনর্াত্মনঃ । 

নাতুচিতং নাচতনীিং সিোচিনকুক্ষর্াত্তরম্ ॥ ১১  

তচ্ত্রকাগ্রং র্নঃ কৃত্বা যতচিক্ষত্তচিয়চক্রয়ঃ । 

উপচবর্ুাসক্ষন যুঞ্জুাদ্ হযাগর্াত্মচবশুদ্ধক্ষয় ॥ ১২ 

অর্ম-ক্ষযাগ আসক্ষনর চনয়র্ এই হয কুর্াযক্ষনর উপর র্ৃগিক্ষর্মর আসন তার 

উপক্ষর বস্ত্রার্ন হরক্ষখ অতুন্ত উিু বা অতুন্ত চনিু না কক্ষর হসই আসন চবশুদ্ধ 

ভূচর্ক্ষত স্থাপন কক্ষর তাক্ষত আচসন েক্ষবন। হসখাক্ষন উপচবষ্ট েক্ষয় চিত্ত ইচিয় 

চক্রয়াক্ষক চনয়চিত কক্ষর চিত্ত শুচদ্ধর িনু র্নক্ষক একাগ্র কক্ষর হযাগ অভুায 

করক্ষবন। 

 

সর্ং কায়চর্ক্ষরাগ্রীবং ধারয়ন্নিেং চস্থরঃ 

সংক্ষপ্রেু নাচসকাগ্রং স্বং চদর্িানবক্ষোকয়ন ॥ ১৩ 

প্রর্ান্তাত্মা চবগতভীব্রমহ্মিাচরব্রক্ষত চস্থতঃ । 

র্নঃ সংযর্ু র্চচক্ষত্তাযুি আসীত র্ত্পরঃ ॥ ১৪ 

অর্ম-র্চরর র্স্তক গ্রীবাক্ষক সরে হরক্ষখ অনুচদক্ষক দৃচষ্ট চনক্ষেপ না কক্ষর 

নাচসকার অগ্রভাক্ষগ দৃচষ্ট চনবদ্ধ কক্ষর প্রর্ান্তাত্মা, ভয়শুনু ও ব্রহ্মিযম ব্রক্ষত চস্থত 

পুরুয র্নক্ষক সর্স্ত িড় চবযয় হর্ক্ষক প্রতুাোর কক্ষর আর্াক্ষক িীবক্ষনর িরর্ 

েেুরুক্ষপ চস্থর কক্ষর হৃদক্ষয় আর্ার ধুনপুবমক হযাগ অভুায করক্ষবন। 

 

যুঞ্জক্ষন্নবং সদা্নশানং হযাগী চনয়তর্ানসঃ । 

র্াচন্তং চনর্ব্মার্পরর্াং র্ত্সংস্থার্াচধগেচত ।। ১৫ 

অর্ম-এইভাক্ষব হযাগ সাধন কচরয়া চযচন চিত্ত িয় কক্ষরন, চতচন আর্ার র্ক্ষধুই 

চনবমার্ ও র্াচন্ত োভ কক্ষরন। 
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নাতুশ্নতস্তুৃু হযাক্ষগােচস্ত ন সিকান্তর্নশ্নতঃ । 

ন িাচতস্বনর্ীেসু িাগ্রক্ষতা সনব িাজ্জুমন ।। ১৬ 

অর্ম-অচত আোর, অনাোর, অচতচনরা বা অচত িাগরর্ হকানচটক্ষতই হযাগ 

সাদন েয় না। 

 

যুিাোরচবোরসু যুিক্ষিষ্টসু কর্মযু । 

যুিস্বনাবক্ষবাধসু হযাক্ষগা ভবচত দুঃখো ॥ ১৭ 

অর্ম-চযচন পচরচর্ত আোর চবোর কক্ষরন পচরচর্ত প্রয়াস কক্ষরন যার চনরা 

িাগরন চনয়চর্ত চতচনই হযাগ অভুাক্ষসর িারা সর্স্ত িড় িাগচতক দুঃক্ষখর 

চনবৃচত্ত সাধন করক্ষত পাক্ষরন। 

 

যদা চবচনয়তং চিত্তর্াত্মক্ষনুবাবচতিক্ষত । 

চনসৃ্পেঃ সবমকাক্ষর্ক্ষভুা যুি ইতুুিুক্ষত তদা ॥ ১৮ 

অর্ম-ক্ষযাগী যখন অনুর্ীেক্ষনর িারা চিত্তবৃচত্তর চনক্ষরাধ কক্ষরন এবং সর্স্ত িড় 

কার্না বাসনা হর্ক্ষক র্ুি েক্ষয় আত্মাক্ষত অবস্থান কক্ষর তখন চতচন হযাগযুি 

েক্ষয়ক্ষে বো েয়। 

 

যর্া দীক্ষপা চনবাতক্ষস্থা হনঙ্গক্ষত হসপর্া স্মৃতা । 

হযাচগক্ষনা যতচিত্তসু যুঞ্জতা হযাগর্াত্মনঃ ॥ ১৯ 

অর্ম-বায়ু শুনু স্থাক্ষন দীপ চর্খা হযর্ন কচম্পত েয় না চিত্ত-বৃচত্তর চনক্ষরাধ 

অভুাসকাচর হযাগীর চিত্তও হতর্নই ভাক্ষব অচবিচেত র্াক্ষক।  

 

যক্ষত্রাপরর্ক্ষত চিত্তং চনরুদ্ধং হযাগক্ষসবয়া । 

যক্ষত্রা সিবাত্মনাত্মানং পর্ুন্নাত্মচন তুযুচত ॥ ২০ 

অর্ম- হযাগযুি বুচি চিত্তক্ষরাধ কচরয়া এবং র্ান্ত র্ক্ষন আত্মদর্মন কচরয়া 

আনন্দ োভ কক্ষরন। 
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সুখর্াতুচন্তকং যত্তদবুচদ্ধগ্রােুর্তীচিয়ম্ । 

হবচত্ত যত্র ন সিবায়ং চস্থতিেচত তত্ত্বতঃ ॥ ২১  

অর্ম-আত্ম দর্মন েইক্ষে হযাগীর র্নচস্থর েয় এবং হসই অপূবম অবস্থায় 

বাকুাতীত ও অতীচিয় সুখ োভ েইয়া র্াক্ষক। 

 

যং েব্ধা িাপরং োভং র্নুক্ষত নাচধকং ততঃ । 

যচস্মন্ চস্থক্ষতা ন দুঃক্ষখন গুরুর্াচপ চবিােুক্ষত ॥ ২২ 

অর্ম- এই সুখ োভ কচরক্ষে অনু সকে সুখই তুে হবাধ েয় তখন অচতর্য় 

দুঃক্ষখও র্ন চবিচেত েয় না। 

 

তং চবদুাদ্ দুঃখসংক্ষযাগচবক্ষয়াগং হযাগসংচজ্ঞতম্ ।  

স চনিক্ষয়ন হযািক্ষবুা হযাক্ষগাচনচর্ব্মন্নক্ষিতসা ॥ ২৩ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন, হযই হযাক্ষগ সুখ-দুঃক্ষখর হের্ র্াত্র নাই, তুচর্ হসই হযাগ 

অভুাস কচরক্ষব। 

 

সংকপপ্রভবান্ কার্াংতুক্ত্বা সবমানক্ষর্যতঃ । 

র্নচ্সক্ষবচিয়গ্রার্ং চবচনয়র্ু সর্ন্ততঃ ॥ ২৪ 

অর্ম-অচবিাচেত অধুবসায় এবং চবশ্বায সেকাক্ষর এই হযাগ অনুচর্েন করা 

উচিত্ সংকপ িাত সর্স্ত কার্না সমু্পনম রুক্ষপ তুাগ কক্ষর র্ক্ষনর িারা 

ইচিয়গুচেক্ষক সবমচদক হর্ক্ষক চনবৃত্ত করা কতমবু। 

 

র্চ্নঃ র্চ্নরুপরক্ষর্দ্ বুদ্ধুা ধৃচতগৃেীতয়া । 

আত্মসংস্থং র্নঃ কৃত্বা ন চকচঞ্চদচপ চিন্তক্ষয়ত্ ॥ ২৫ 

অর্ম-চ্ধযমযুি বুচদ্ধ িারা র্নক্ষক ধীক্ষর ধীক্ষর চনবৃত্ত কক্ষর এবং চকেু চিন্তা না 

কক্ষর সর্াচধস্থ েক্ষত েয়। 
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যক্ষতা যক্ষতা চনিরচত র্র্িঞ্চের্চস্থরম্ । 

ততস্তক্ষতা চনয়চ্র্ুতদাত্মক্ষনুব বর্ং নক্ষয়ত্ ॥ ২৬ 

অর্ম-ক্ষযাগী তার িঞ্চে ও অচস্থর র্ন হয চবযয় ধাচবত েয় হসই হসই চবযক্ষয় 

হর্ক্ষক চনবৃত্ত কক্ষর আত্মাক্ষত চস্থর করক্ষবন। 

 

প্রর্ান্তর্নসং হেুনং হযাচগনং সুখর্ুত্তর্ম্ । 

উচ্পচত র্ান্তরিসং ব্রহ্মভূতর্কল্মসম্ ॥ ২৭ 

অর্ম-ব্রহ্মভূত অবস্থায় প্রর্ান্ত চিত্ত, রি বৃচত্ত রচেত এবং চনস্পাপ েক্ষয় যার র্ন 

আর্াক্ষত চনচবষ্ট েক্ষয়ক্ষে চতচনই পরর্ সুখ প্রাপ্ত েয়। 

 

যুঞ্জক্ষন্নবং সদাত্মানং হযাগী চবগতকল্মযঃ । 

সুক্ষখন ব্রহ্মসংস্পর্মর্তুন্তং সুখর্শু্নক্ষত ॥ ২৮ 

অর্ম-এইভাক্ষব আত্মসংযর্ী হযাগী িড় িগক্ষত সর্স্থ কেুয হর্ক্ষক র্ুি েক্ষয় 

ব্রহ্ম সংস্পর্মরুপ পরর্ সুখ আস্বাদন কক্ষরন। 

 

সবমভূতস্থর্াত্মানং সবমভুতাচন িাত্মচন । 

ঈেক্ষত হযাগযুিাত্মা সবমত্র সর্দর্মনঃ ॥ ২৯ 

অর্ম-প্রকৃত হযাগী সবমভূক্ষত আর্াক্ষক দর্মন কক্ষর এবং আর্াক্ষত সব চকেু দর্মন 

কক্ষরন। হযাগযুি আত্মা সবমত্রই আর্াক্ষকই দর্মন কক্ষরন। 

 

হযা র্াং পর্ুচত সবমত্র সবমং ি র্চয় পর্ুচত । 

তসুেং ন প্রর্র্ুাচর্ স ি হর্ ন প্রর্র্ুচত ॥ ৩০ 

অর্ম-চযচন সবমত্র আর্াক্ষক দর্মন কক্ষরন এবং আর্াক্ষতই সর্স্ত চকেু বস্তু দর্মন 

কক্ষরন আচর্ কখক্ষনা তার দৃচষ্টর অক্ষগাির েই না এবং চতচনও আর্ার দৃচষ্টর 

অহগাির েন না। 

 

সবমভূতচস্থতং হযা র্াং ভিক্ষতুকত্বর্াচস্থতঃ । 
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সবমর্া বত্তমর্াক্ষনাচপ স হযাগী র্চয় বতমক্ষত ॥ ৩১  

অর্ম-ক্ষয হযাগী সবমভূক্ষত সংস্থাচপত পরর্ত্মারুক্ষপ আর্াক্ষক হিক্ষন আর্ার ভিনা 

কক্ষরন চতচন সবম অবস্থাক্ষতই আর্াক্ষতই অবস্থান কক্ষরন। 

 

আক্ষত্মৌপক্ষর্ুন সবমত্র সর্ং পর্ুচত হযােিুমন । 

সুখং বা যচদ বা দুঃখর্ং স হযাগী পরক্ষর্া র্তঃ ॥ ৩২ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন চযচন সর্স্থ িীক্ষবর সুখ ও দুঃখক্ষক চনক্ষির সুখ-দুঃখ বক্ষে র্ক্ষন 

কক্ষরন আর্ার র্ক্ষত চতচনই সবমক্ষশ্রি হযাগী। 

 

অিুমন উবাি :- -  

হযােয়ং হযাগস্তয়া হপ্রািঃ সাক্ষর্ুন র্ধুসুদন ।  

এতসুােং ন পর্ুাচর্ িঞ্চেত্বাত্ চস্থচতং চস্থরাম্ ॥ ৩৩ 

অর্ম-অিুমন বেক্ষেন- হে র্ধুসুদন তুচর্ হয হযাগ উপক্ষদর্ করক্ষে, আর্ার 

র্ক্ষনর িঞ্চে স্বভাব বসত আচর্ তা সক্ষত্ত্বও চনিে চস্থচত হদখক্ষত পাচে না। 

 

িঞ্চেং চে র্নঃ কৃ্ণ  প্রর্াচর্ বেবেৃঢ়ম্ । 

তসুােং চনগ্রেং র্ক্ষনু বাক্ষয়াচরব সুদুস্করম্ ॥ ৩৪ 

অর্ম-ক্ষে কৃ্ণ  র্ন অতুন্ত িঞ্চে প্রবে এবং র্চরর ও ইচিয়াচদ চবক্ষেপ 

উত্পাদক তাক্ষক চবযয় বাসনা হর্ক্ষক চনবৃত্ত করা অতুন্ত কচঠন তাই এই র্নক্ষক 

চনগ্রে করা বায়ুক্ষক বর্ীভুত করার হর্ক্ষকও কচঠন বক্ষে আচর্ র্ক্ষন কচর। 

 

ভগবান উবাি :- -  

অসংর্য়ং র্োবাক্ষো র্নঃ দুচনমগ্রেং িেম্ । 

অভুাক্ষসন তু হকৌক্ষন্তয় সবরাক্ষগুর্ ি গৃেুক্ষত ॥ ৩৫ 

অর্ম- ভগবান বেক্ষেন- হে র্োবাক্ষো র্ন হয দুবমার ও িঞ্চে তক্ষত হকান সক্ষন্দে 

নাই। চকন্তু হে হকৌক্ষন্তয় ক্রর্র্ অভুাস ও সবরাক্ষগুর িারা র্নক্ষক বর্ীভুত করা 

যায়। 
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অসংযতাত্মনা হযাক্ষগা দুষ্প্রাপ ইচত হর্ র্চতঃ । 

বর্ুাত্মনা তু যততা র্ক্ষকুােবাপু্তর্ুপায়তঃ ॥ ৩৬ 

অর্ম-অসংযত বুাচির পক্ষে আক্ষত্মাউপেচব্ধ দুসপ্রাপুঃ চকন্তু যার র্ন সংযত 

এবং চযচন যর্ার্ম উপায় অবেম্বন কক্ষর র্নক্ষক বর্ করক্ষত হিষ্টা কক্ষরন চতচন 

অবর্ুই চসচদ্ধ োভ কক্ষর। 

অিমন ঊবাি :- -  

অযচতঃ শ্রদ্ধক্ষয়াক্ষপক্ষতা হযাগাচচেতর্নসঃ । 

অপ্রাপু হযাগসংচসচদ্ধং কাং গচতং কৃ্ণ  গেচত ॥ ৩৭ 

অর্ম-অিুমন চিজ্ঞাসা করক্ষেন- হে কৃ্ণ  শ্রদ্ধাবান সর্ুক য্নশেীন হযাগিুুত 

হযাগী হযাক্ষগ চসচদ্ধ োভ না করক্ষে হকান র্াক্ষগম গর্ন কক্ষরন।  

 

কচচক্ষন্নাভয়চবভ্রষ্টচিন্নাভ্রর্ব নর্ুচত । 

অপ্রচতক্ষিা র্োবাক্ষো চবর্ূক্ষঢ়াব্রাহ্মর্ঃ পচর্ ॥ ৩৮ 

অর্ম-ক্ষে র্োবাক্ষো কৃ্ণ  ব্রহ্ম োক্ষভর পর্ হর্ক্ষক চবর্ূঢ় েক্ষয় অপ্রচতি েক্ষয় পক্ষড় 

হয বুচি, হস চক চেন্ন হর্ক্ষ র র্ত এক্ষকবাক্ষর নষ্ট েক্ষয় যায়। 

 

এতক্ষন্ম সংর্য়ং কৃ্ণ  হেতু্তর্েমসুক্ষর্যতঃ । 

ত্বদনুঃ সংসয়সুাসু হেত্তা ন হুুপপদুক্ষত ॥ ৩৯ 

অর্ম-ক্ষে কৃ্ণ  তুচর্ই হকবে আর্ার এই সংসয় দুর করক্ষত সর্র্ম। কারন তুচর্ 

োরা আর হকউ এই সংসয় দুর করক্ষত পারক্ষব না। 

 

ভগবান উবাি :- -  

পার্ম সনক্ষবে নার্ুত্র চবনার্স্তসু চবদুক্ষত । 

ন চে কেুার্কৃত্ কচিতদ্ দুগমচতং তাত গেচত ॥ ৪০ 
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অর্ম-ভগবান বেক্ষেন- হে পার্ম রূ্ভানুিানকাচর পরর্ার্ম চবক্ষদর ইেক্ষোক এবং 

পরক্ষোক্ষক হকান দুগমচত েয় না, হে বত্সু তার কারন কেুান কাচরর কখক্ষনা 

অধঃগতী েয় না। 

 

প্রাপু পুনুকৃতাং হোকানুচযত্বা র্াশ্বতীঃ সর্াঃ । 

শুচিনাং শ্রীর্তাং হগক্ষে হযাগভ্রক্ষষ্টােচভিায়ক্ষত ॥ ৪১  

অর্ম-ক্ষযাগভ্রষ্ট বুচি পুনুবানক্ষদর প্রাপু সগমাচদ হোক সকক্ষে বহুকাে বাস 

কক্ষর সদািাচর গৃক্ষে অর্বা ধনীক্ষোকক্ষদর গৃক্ষে িন্ম গ্রেন কক্ষরন। 

 

অর্বা হযাচগনাক্ষর্ব কুক্ষে ভবচত ধীর্তাম্ । 

এতচদ্ধ দুেমভতরং হোক্ষক িন্ম যদীদৃর্ম্ ॥ ৪২ 

অর্ম-অর্বা হযাগভ্রষ্ট পুরুয জ্ঞানবান হযাগীগক্ষনর বংক্ষর্ িন্মগ্রেন কক্ষরন। এই 

প্রকার িন্ম এই িগক্ষত অবর্ু অতুন্তই দুেমভ। 

 

অত্র তং বুচদ্ধসংক্ষযাগং েভক্ষত হপৌবমক্ষদচেকম্ । 

যতক্ষত ি তক্ষতা ভূয় সংচসক্ষদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ 

অর্ম-ক্ষে কুরুনন্দন হসই প্রকার িন্মগ্রেন করার ফক্ষে চতচন পুনরায় তার 

পুবমিন্মকৃত পারর্াচর্মক হিতনায় বুচদ্ধ সংক্ষযাগ োভকক্ষর চসচদ্ধ োক্ষভর িনু 

পুনরায় য্নশবান েন। 

 

পুবমাভুাক্ষসন হতচ্নব চিয়ক্ষত েুবক্ষর্াচপ সঃ । 

চিজ্ঞাসুরচপ হযাগসু র্ব্দব্রহ্মাচতবতমক্ষত ॥ ৪৪ 

অর্ম-চতচন পুবম িক্ষন্মর অভুাস বক্ষর্ হযন অবর্ েক্ষয়ও হযাগ সাধনার প্রচত 

আকৃষ্ট েন। এই প্রকার হযাগর্াস্ত্র চিজ্ঞাসু পুরুয হযাগ অনুচর্েন করার সর্য়ই 

হবক্ষদাি সকার্ কর্ম র্াগমক্ষক অচতক্রর্ কক্ষরন, অর্মাত্ সকার্ কর্ম র্াক্ষগম হয 

ফে চনদৃষ্ট আক্ষে, তার হর্ক্ষক উত্কৃষ্ট োভ কক্ষরন। 
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প্রয্নশাদ্ যতর্ানস্তুৃু হযাগী সংশুদ্ধচকচল্বযঃ । 

অক্ষনকিন্মসংচসদ্ধস্তক্ষতা যাচত পরাং গচতম্ ॥ ৪৫ 

অর্ম-ক্ষযাগী ইে িক্ষন্ম পুবমিন্মকৃত য্নশ অক্ষপো অচধকতর য্নশকক্ষর পাপ 

র্ুিেয়, পুবম িক্ষন্মর সাধন সচঞ্চত সংস্কার িারা চসচদ্ধ োভ কক্ষর পরর্ গতী 

োভ কক্ষরন। 

 

তপচস্বক্ষভুাচধক্ষকা হযাগীজ্ঞাচনক্ষভুাচপ র্ক্ষতােচধকঃ । 

কচর্মভুিাচধক্ষকা হযাগী তস্মাদ্ হযাগী ভবািুমন ॥ ৪৬ 

অর্ম-ক্ষযাগী তপস্বীক্ষদর হিক্ষয় হশ্রি জ্ঞাচনক্ষদর হিক্ষয়ও হশ্রি এবং সকার্ 

কচর্মক্ষদর হিক্ষয়ও হশ্রি অতএব হে অিুমন সবম অবস্থাক্ষতই তুচর্ হযাগী েও। 

 

হযাচগনার্চপ সক্ষবমযাং র্দ্গক্ষতনান্তরাত্মনা । 

শ্রদ্ধাবান্ ভিক্ষত হযা র্াং স হর্ যুিতক্ষর্া র্তঃ ॥ ৪৭ 

অর্ম-চযচন শ্রদ্ধা সেকাক্ষর র্দ্গত চিক্ষত্ত আর্ার ভিনা কক্ষরন, চতচনই সব হিক্ষয় 

অন্তরঙ্গ ভাক্ষব আর্ার সক্ষঙ্গযুি এবং চতচনই সর্স্ত হযাগীক্ষদর হখক্ষক হশ্রি। 

 

ওঁ তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

আত্মসংযর্ক্ষযাক্ষগা নার্ যক্ষিাঽধুাযঃ  
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সপ্তর্ অধুায়ঃ জ্ঞানচবজ্ঞানক্ষযাগ 

 

ভগবান উবাি : -  

র্চয় আসির্নাঃ পার্ম হযাগম্ যুঞ্জন র্দাশ্রয় । 

অসংর্য়ম্ সর্গ্রম্ র্াম্ যর্া জ্ঞাসুচস তত্ রৃ্নু ।।১  

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-ক্ষে পার্ম আর্াক্ষত আসি চিত্ত েক্ষয় আর্াক্ষত র্ন চনক্ষবর্ 

কক্ষর হযাগ অভুাস করক্ষে,চকভাক্ষব সর্স্ত সংর্য় হর্ক্ষক র্ুি েক্ষয় আর্াক্ষক 

িানক্ষত পারক্ষব তা শ্রবন কর। 

 

জ্ঞানম্ হত অেম্ স চবজ্ঞানম্ ইদম্ বোচর্ অক্ষর্যতঃ । 

যত্ জ্ঞাত্বা ন ইে ভূয় অনুত্ জ্ঞাতবুম্ অবচর্যুক্ষত ।। ২ 

অর্ম-আচর্ এখন হতার্াক্ষক পুনমরুক্ষপ ঐর্যমুর্য় এবং র্াধুযমুর্য় জ্ঞাক্ষনর কর্া 

বেব যা িানা েক্ষে আর চকেুই িানার র্াক্ষক না।  

 

র্নুযুানাম্ সেক্ষস্রযু কচিত্ যতচত চসদ্ধক্ষয় । 

যততার্ অচপ চসচদ্ধনাম্ কচিত্ র্াম্ হবচত্ত তত্ত্বতঃ ।। ৩ 

অর্ম-েিার োিার র্ানুক্ষযর র্ক্ষধু কদাচিত্ হকান একিন চসচদ্ধ োক্ষভর িনু 

য্নশ কক্ষরন আর োিার োিার চসদ্ধক্ষদর র্ক্ষধু কদাচিত্ একিন আর্াক্ষক 

অর্মাত্ আর্ার ভগবত্ স্বরুপক্ষক তত্ত্বত অবগত েন। 

 

ভূচর্ঃ আপঃ অনেঃ বায়ু খর্ঃ র্নঃ বুচদ্ধঃ এব ি ।  

অেংঙ্কার ইচত ইয়ম্ হর্ চভন্না প্রকৃচত অষ্টধা ৪। ।  

অর্ম-ভূচর্ িে বায়ু অচগ্ন আকার্ র্ন বুচদ্ধ এবং অেংঙ্কার এই অষ্টপ্রকক্ষর 

আর্ার চভন্নািড়া প্রকৃচত চবভি। 

 

অপরা ইয়ম্ ইতঃ তু অনুম্ প্রকৃচতম্ চবচদ্ধ হর্ পরাম্ । িীবভূতাম্ র্োবাক্ষো 

যয়া ইদম্ ধাযমুক্ষত িগত্ ।।৫ 
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অর্ম-ক্ষে র্োবাক্ষো এই চনকৃষ্টা প্রকৃচত বুচতত আর্ার আর একচট উত্কৃষ্ট 

প্রকৃচত রক্ষয়ক্ষে। হসই প্রকৃচত সিতনু স্বরূপা ও িীবভূতা, হসই র্চি হর্ক্ষক 

সর্স্ত িীব চনঃসৃত েক্ষয় এই িড় িগতক্ষক ধারন কক্ষর আক্ষে। 

 

এতত্ হযনীচন ভূতানী সবমাচন ইচত উপধারয় । 

অেম্ কৃত্নসু িগতঃ প্রভবঃ প্রেয় তর্া ।।৬ 

অর্ম-আর্ার উভয় প্রকৃচত হর্ক্ষক িড় ও হিতন সব চকেু উত্পন্ন 

েক্ষয়ক্ষে।অতএব আচর্ই িগক্ষতর উত্পচত্ত ও প্রেক্ষয়র র্ুে কারন। 

 

র্ত্তঃ পরতরম্ ন অনুত্ চকচঞ্চত্ অচস্ত ধনঞ্জয় । 

র্চয় সবমম্ ইদম্ হপ্রাতম্ সুক্ষত্র র্চনগর্া ইব ।।৭ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন আর্ার হর্ক্ষক হশ্রি আর হকউ নাই। সুক্ষত্র হযর্ন র্চন সর্ুে 

গার্া র্াক্ষক হতর্চনই সর্স্ত চবশ্ব আর্াক্ষত ওতক্ষপ্রাত ভাক্ষব অবস্থান কক্ষর। 

 

রসঃ অেম্ অপু্স হকৌক্ষন্তয় প্রভা অচস্ম র্চর্সুযমুয় । 

প্রর্বঃ সবম হবক্ষদযু র্ব্দঃ হখ হখ হপৌরুযম্ নৃযু ।।৮ 

অর্ম-ক্ষে হকৌক্ষন্তয় আচর্ িক্ষের রস িিসুক্ষরমর প্রভা সবম হবক্ষদর প্রর্ব 

আকাক্ষর্র র্ব্দ এবং র্ানুক্ষযর হপৌরুয। 

 

পূনু গেঃ পৃচর্বুাম্ ি হতি ি অচস্ম চবভাবক্ষসৌ । 

িীবনম্ সবমভূক্ষতযূ তপঃ ি অচস্ম তপচস্বযু ।।৯ 

অর্ম-আচর্ পৃচর্বীর পচবত্র গে অচগ্নর হতি সবমভূক্ষতর িীবন এবং তপচস্বক্ষদর 

তপ।  

 

বীিম্ র্াম্ সবমভূতানাম্ চবদ্ধ পার্ম সনাতনর্। 

বুচদ্ধ বুচদ্ধর্তাম্ অস্ম হতিঃ হতচস্ম নার্ অেম্ ।।১০ 
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অর্ম-ক্ষে পার্ম আর্াক্ষক স্থাবর িঙ্গর্ সবমভূক্ষতর কারর্ বক্ষে িানক্ষব। আচর্ 

বুচদ্ধর্াক্ষনর বুচদ্ধ এবংক্ষতিচস্বর হতি। 

 

বেম্ বেবতাম্ ি অেম্ কার্ রাগ চববচিমতম্ । 

ধর্মা চবরুদ্ধঃ ভূক্ষতযু কার্ঃ অচস্ম ভরতযমভ ।১১  

অর্ম-ক্ষে ভরতযমভ আচর্ বেবাক্ষনর চববচিমত বে। এবং ধক্ষর্মর অচবক্ষরাচধ 

কার্রুক্ষপ অচর্ প্রার্ীগক্ষনর র্ক্ষধু চবরাির্ান। 

 

হয ি এব সাচত্তকা ভাবাঃ রািসাঃ তর্সাঃ ি হয । 

র্ত্তঃ এব ইচত তান চবচদ্ধ ন তু অেম্ হতযু হত র্চয় ।।১২ 

অর্ম-প্রার্ীগক্ষনর হয সর্স্থ সাচত্তক তার্চসক ও রািচসক ভাব উত্পন্ন েয় তা 

আর্ার হর্ক্ষক উত্পন্ন েয় বক্ষে িনক্ষব। যচদও তারা আর্ার হর্ক্ষক উত্পন্ন 

তর্াচপ আচর্ হস সর্স্ত ভাক্ষবর অচধন নই। চকন্তু হস সর্স্ত ভাব আর্ার অচধন। 

 

চত্রচভঃ গুনর্চ্য়ঃ ভাচ্বঃ এচভঃ সবমম্ ইদম্ িগত্ । 

হর্াচেতম্ ন অচভিানাচত র্াম্ এভুঃ পরম্ অবুয়ম্ ।।১৩ 

অর্ম-চতনচট গুক্ষনর িারা (সত্ত্ব রি এবং তর্) হর্াচেত েওয়ার ফক্ষে সর্গ্র 

িগত্ এই সর্স্ত ভাক্ষবর অচতত এবং অবুয় আর্াক্ষক িানক্ষত পাক্ষর না। 

 

সদবী চে এযা গুনর্চয় র্াম্ র্ায়া দুরতুয়া । 

র্াম্ এব প্রপদুক্ষন্ত র্ায়াম্ এতাম্ তরচন্ত হত ।।১৪ 

অর্ম-আর্ার সদবী র্ায়া চত্রগুনাচত্ত্বকা এবং তা দুরচতক্রর্নীয়া। চকন্তু যারা 

আর্াক্ষত প্রপচত্ত কক্ষরন,তারাই এই র্ায়া উত্তীনম েক্ষত পাক্ষরন। 

 

ন র্াম্ দুস্কৃচত নঃ র্ুঢ়া প্রপদক্ষন্ত নরাধর্াঃ । 

র্ায়য়া অপহৃত জ্ঞানাঃ আসুরম্ ভাবম্ আচশ্রতাঃ ।।১৫ 
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অর্ম-নরাধর্ র্ায়ার িারা যাক্ষদর জ্ঞান অপহৃত েক্ষয়ক্ষে এবং যারা আসুচরক 

ভাব সম্পন্ন হসই সর্স্ত দুস্কৃত কাচররা কখন আর্ার শ্বরনাগত েয় না। 

 

িতুচবধাঃ ভিক্ষন্ত র্াম্ িনাঃ সুকৃচত নঃ অিুমন । 

আতমঃ চিজ্ঞাসুঃ অর্মার্ী জ্ঞাচন ি ভরতযমভ ।।১৬ 

অর্ম-ক্ষে ভরত হশ্রি অিুমন আতম অর্মার্ী চিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী এই িার প্রকার 

পুনু কর্মা বুচিগন আর্ার ভিনা কক্ষরন। 

 

হতযাম্ জ্ঞানী চনতুযুি এক ভচিঃ চবচর্যুক্ষত । 

চপ্রয় চে জ্ঞাচননঃ অতুর্মম্ অেম্ সঃ ি র্র্ চপ্রয় ।।১৭ 

অর্ম-এই িার প্রকার ভক্ষির র্ক্ষধু চনতুযুি আর্াক্ষত একচনি তত্ত্বজ্ঞাচনই 

হশ্রি। হকননা আচর্ তার অতুন্ত চপ্রয়, এবং চতচনও আর্ার অতুন্ত চপ্রয়। 

 

উদারাঃ সবম এব এক্ষত জ্ঞানী তু আচ্ত্মব হর্ র্তর্ । 

আচস্থতঃ সঃ চে যুিাত্মা র্াম্ এব অনুত্তর্াম্ গচতম্ ।। ১৮ 

অর্ম-এই সকে ভক্ষিরা সকক্ষেই র্োত্মা চকন্তু হয জ্ঞানী আর্াক্ষক তত্ত্বগতভাক্ষব 

িাক্ষনন চতচন আর্াক্ষকই আশ্রয় কক্ষরই অবস্থান কক্ষরন। আর্ার অপ্রাকৃত 

হসবায় যুি েক্ষয় চতচন আর্াক্ষক োভ কক্ষর। 

 

বহুনাম্ িন্মনাম্ অক্ষন্ত জ্ঞানবান র্াম্ এব অনুত্তর্ার্ গচতম্ । 

বাসুক্ষদবঃ সবমম্ ইচত সঃ র্োত্মা সুদুেমভ ।।১৯ 

অর্ম-বহু িক্ষন্মর পর তত্ত্বজ্ঞানী বুচি আর্াক্ষক সবম কারক্ষনর পরর্ কারনরুক্ষপ 

হিক্ষন আর্ার র্রনাগত েন হসইরুপ র্োত্মা অতুন্ত দুেমভ।  

 

কাচ্র্ঃ সতঃ সতঃ হৃত জ্ঞানাঃ প্রপদক্ষন্ত অনু হদবতাঃ । 

তর্ তর্ চনয়র্র্ আস্থায় প্রকৃতুা চনয়তাঃ স্বয়া ।।২০ 
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অর্ম-যাক্ষদর র্ন িড় কার্না বাসনা িারা চবকৃত তারা অনু হদব হদবীর 

র্রনাগত েক্ষয় এবং তাক্ষদর স্বীয় স্বভাব অনুসাক্ষর চনয়র্ পােন কক্ষর 

হদবতাক্ষদর উপসনা কক্ষর। 

 

যঃ যঃ যাম্ যাা্ তনুম্ ভিাঃ শ্রদ্ধয়া অচিমতুম্ ইেচত । 

তসু অিেম্ শ্রদ্ধাম্ তাম্ এব চবদধাচর্ অেম্ ।।২১  

অর্ম-পরর্াত্মারুক্ষপ আচর্ সকক্ষের হৃদয় চবরাি কচর। যখন হকউ হদবতাক্ষদর 

পূিা করক্ষত ইো কক্ষর আচর্ তাক্ষদর শ্রদ্ধানুসাক্ষর হসই হসই হদবতাক্ষদর প্রচত 

ভচি চবধান কচর । 

 

সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুি তসু আরাধনম্ ঈেক্ষত । 

েভক্ষত ি ততঃ কার্ান র্য়া এব চবচেতান চেতান ।।২২ 

অর্ম-ক্ষসই ভি শ্রদ্ধাযুি েক্ষয় হসই হদবতার আরাধনা কক্ষরন এবং হসই 

হদবতার কাে হর্ক্ষক আর্ারই িারা চবচেত কার্ু বস্তুোভ কক্ষর। 

 

অন্তবত্ তু ফেম্ হতযাম্ তত্ ভবতী অপক্ষর্ধযার্ । 

হদবান হদবযিঃ যাচন্ত র্ত্ ভিাঃ যাচন্ত র্াম্ অচপ ।।২৩ 

অর্ম-অপবুচদ্ধ বুচিক্ষদর আরাধনার ফে েব্ধ অস্থাই। হদবতাক্ষদর উপসক্ষকরা 

তাক্ষদর আরাধু হদবতাক্ষদর হোক প্রাপ্ত েন, চকন্তু আর্ার ভিরা আর্ার পরর্ 

ধার্ প্রাপ্ত েন। 

 

অবুিম্ বুচিম্ আপন্নম্ র্নুক্ষন্ত র্াম্ অবুদ্ধয়ঃ ।  

ঈরম্ ভাবম্ অিানন্তঃ র্র্ অবুয়ম্ অনুত্তর্ম্ ।।২৪ 

অর্ম-বুচদ্ধেীন র্ানুক্ষযরা যারা আর্াক্ষক িাক্ষননা, র্ক্ষনকক্ষর হয আচর্ এই রুপ 

এবং বুচিত্ব পচরগ্রে কক্ষরচে। তাক্ষদর অজ্ঞতার ফক্ষে তারা আর্ার 

চনতু,অবুয়,পরর্ ভাব সম্বক্ষে অবগত নয়। 
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ন অেম্ প্রকার্ঃ সবমসু হযাগর্য়া সর্াবৃতঃ । 

র্ূঢ় অয়ম্ ন অচভিানাচত হোকঃ র্ার্ অির্ অবুয়র্ ।।২৫ 

অর্ম-আচর্ বুচদ্ধেীন বুচিক্ষদর কাক্ষে কখক্ষনা প্রকাচর্ত েইনা।তাক্ষদর কাক্ষে 

আচর্ আর্ার অন্তরঙ্গা র্চি হযাগর্ায়া িারা অবৃত্ত র্াচক তাই এই হর্োেন্ন 

িগত্ িন্ম র্ৃতুু রচেত আর্ার অবুয় স্বরূপ িানক্ষত পাক্ষর না। 

 

হবদ অেম্ সম্ অতীতাচন বতমর্ানাচন ি অিুমন । 

ভচবযুাচন ি ভূতাচন র্াম্ তু হবদ ন কিমন ।।২৬ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন ভগবানরুক্ষপ আচর্ অতীত বতমর্ান ও ভচবযুত্ সম্বক্ষে সমু্পনম 

রুক্ষপ অবগত। আচর্ সকেক্ষকই িাচন চকন্তু আর্াক্ষক হকেই িাক্ষন না। 

 

ইো হিয সর্ুক্ষত্থন িে হর্ক্ষেন ভারত । 

সবম ভূতাচন সক্ষন্মেম্ সক্ষগম যাচন্ত পরন্তপ ।।২৭ 

অর্ম-ক্ষে পরন্তপ অনকুে চবযয় ইো এবং প্রচতকুে চবযয় হিয হর্ক্ষক দে 

ভাক্ষবর উদয় েয়,তারই প্রভাক্ষব হর্াোেন্ন েক্ষয় িীব িড় িগক্ষত িন্ম গ্রেন 

কক্ষর। 

 

হযযার্ তু অন্তগতম্ পাপম্ িনানার্ পুনু কর্মর্ার্ । 

হত দে হর্াে চনর্ুমিাঃ ভিক্ষন্ত র্াম্ দৃঢ়ব্রতাঃ ।।২৮ 

অর্ম-ক্ষয সর্স্ত পুনুবান বুচির পাপ সমু্পনমরুক্ষপ দুচরভুত েক্ষয়ক্ষে এবং যারা 

িে এবং হর্াে হর্ক্ষক র্ুি েক্ষয়ক্ষেন, তারা দৃঢ় চনিার সংক্ষঙ্গ আর্ার ভিনা 

কক্ষরন। 

 

িরা র্রন হর্াোয় র্ার্ আচশ্রতু যতচন্ত হয ।  

হত ব্রহ্ম তত্ চবদুঃ কৃত্নম্ অধুাত্মম্ কর্ম ি অচখেম্ ।।২৯ 
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অর্ম-ক্ষয সর্স্ত বুচদ্ধর্ান বুচিরা িড়া ও র্ৃতুু হর্ক্ষক র্ুচি োক্ষভর িনু 

আর্াক্ষক আশ্রয় কক্ষর সাধন কক্ষরন,তারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মভূত,ক্ষকননা 

অধুাত্মতত্ত্ব এবং কর্মতত্ত্ব সমু্পর্মরূক্ষপ অবগত। 

 

সাচধভূত অচধচ্দবম্ র্াম্ সাচধযজ্ঞর্ ি হয চবদুঃ । 

প্রায়ান কাক্ষে অচপ ি র্াম্ হত চবদুঃ যুি হিতসঃ ।৩০।  

অর্ম-যারা অচধভূত তত্ত্ব অচধচ্দব তত্ত্ব এবং অচধযজ্ঞ তত্ত্ব সে আর্াক্ষক 

পরক্ষর্শ্বর ভগবান বক্ষে অবগত েন, তারা সর্াচেত চিক্ষত্ত র্রনকাক্ষে আর্াক্ষক 

িানক্ষত পাক্ষরন। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

জ্ঞানচবজ্ঞানক্ষযাক্ষগা নার্ সপ্তক্ষর্াঽধুাযঃ ॥৭॥  
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অষ্টর্ অধুায়ঃ অেরব্রহ্মক্ষযাগ 

 

অিুমন ঊবাি :-  

চকম্ তত্ ব্রহ্ম চক আধুাতম্ চক কর্ম পুরুক্ষযাত্তম্ । 

অচধভূতম্ ি চকম্ হপ্রািম্ অচধচ্দবম্ চকম্ উিুক্ষত ।।১  

অর্ম-অিুমন চিজ্ঞাসা করক্ষেন-ক্ষেপুরুত্তর্ ব্রহ্ম চক কর্ম চক অচধভূত অচধচ্দবই 

বা কাক্ষকবক্ষে? তা আর্াক্ষক পষ্টকক্ষর বে। 

 

অচধযজ্ঞঃ কর্ম্ কঃ অত্র হদক্ষে অচস্ম র্ধুসুদন । 

প্রয়ান কাক্ষে ি কর্ম্ হজ্ঞয়ঃ অচস চনয়তাত্মচভঃ ।।২ 

অর্ম-ক্ষে র্ধুসুদন এই হদক্ষে অচধযজ্ঞ হক,এবং চকরুক্ষপ চতচন অবচস্থত? 

র্ৃতুুকাক্ষে চিক্ষতচিয় বুচিরা চকভাক্ষব আপনাক্ষক িানক্ষত পাক্ষরন। 

 

ভগবান ঊবাি :-  

অেরম্ পরর্ম্ ব্রহ্ম সভাবঃ অধুাত্মম্ উিুক্ষত । 

ভূতভাক্ষবাভবকর চবসগ্রমঃ কর্ম সংচজ্ঞতঃ ।।৩ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন চনতু চবনার্ রচেত িীবক্ষক বো েয় ব্রহ্ম এবং তার 

স্বভাবক্ষক অর্মাত্ প্রচত হদক্ষে হসই আত্মার অবচস্থচতক্ষক অধুাত্ম বক্ষে। ভূত 

বস্তুর উত্পচত্তকর হদবতাক্ষদর উক্ষেক্ষর্ু রবুাচদ তুাগরুপ যজ্ঞক্ষক কর্ম বক্ষে। 

 

অচধভূতম্ েরঃ ভাবঃ পুরুযঃ ি অচধচ্দবতম্ । 

অচধযজ্ঞ অেম্ এব অত্র হদক্ষে হদেভূতাম্ বর ।।৪ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন নশ্বর িড়া প্রকৃচত অচধভূত। অচধচ্দব র্ক্ষব্দ সর্স্ত হদবতাক্ষদর 

সর্চষ্ট রুপ চবরাট পুরুযক্ষক িানক্ষব;এবং হদেীক্ষদর হদোন্তরগত অন্তযমার্ী 

পুরুযরুক্ষপ আচর্ই অচধযজ্ঞ। 

 

অন্ত কাক্ষে ি র্াম্ এব স্মরন র্ুিা কক্ষেবরম্ । 
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যঃ প্রয়াচত সঃ র্ভাবম্ যাচত নাচস্ত অত্র সংর্য় ।।৫ 

অর্ম-র্ৃতুুর সর্য় চযচন আর্ার স্মরন কক্ষর হদেতুাগ কক্ষরন, চতচন তত্ের্াত্ 

আর্ার ভাবই প্রাপ্ত েন। এ চবযক্ষয় হকান সক্ষন্দে নাই। 

 

যর্ যর্ অচপ স্মরন ভাবম্ তুািচত অক্ষন্ত কক্ষেবরম্ । 

তম্ তম্ এব এচত হকৌক্ষন্তয় সদা তত্ভাব ভাচবতঃ ।।৬ 

অর্ম-র্ৃতুুর সর্য় চযচন হয ভাক্ষব স্মরন কক্ষর হদে তুাগ কক্ষরন, চতচন হসইভাব 

ভাচবত তত্ত্বক্ষকই োভ কক্ষরন। 

 

তস্মাত্ সক্ষবমযু কাক্ষেযু র্াম্ অনুস্মর যুধু ি । 

র্চয় অচপমত র্নঃ বুচদ্ধঃ র্াম্ এব এযুচস অসংর্য়ঃ ।।৭ 

অর্ম-অতএব হে অিুমন-সবমদা আর্াক্ষক স্মরন কক্ষর হতার্ার স্বভাব চবচেত যুদ্ধ 

কর, তা েক্ষে আর্াক্ষত হতার্ার র্ন ও বুচদ্ধ অচপমত েক্ষব এবং চনঃসক্ষন্দক্ষে তুচর্ 

আর্াক্ষক োভ করক্ষব। 

 

অভুাস হযাগযুক্ষিন হিতসা ন অনুগাচর্না । 

পরর্ম্ পুরুযম্ চদবুম্ যাচত পার্ম অনুচিন্তয়ন ।।৮ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম অভুাস হযাক্ষগ যুি েক্ষয় অননুগার্ী চিক্ষত্ত চযচন আর্ার ধুান 

কক্ষরন, চতচন অবর্ুই আর্াক্ষক প্রাপ্ত েয়। 

 

কচবম্ পুরানাম্ অনুর্াচসতারর্ 

অক্ষর্াঃ অচনয়াংসর্ অনুস্মক্ষরদ যঃ । 

সবমসু ধাতারম্ অচিন্ত রুপম্ 

আচদতুবনমর্ তর্সঃ পরস্তাত্ । । ৯ 

অর্ম-সবমজ্ঞ সনাতন চনয়ন্তা সুেু হর্ক্ষক সুেুতর,সকক্ষের চবধাতা,িড় বুচদ্ধর 

অতীত,অচিন্ত পুরুযরুক্ষপ পরক্ষর্শ্বর ভগবাক্ষনর ধুান করা উচিত্। চতচন সুক্ষযমর 

র্ত হিাচতমর্য় এবং হসই িড়া প্রকৃচতর অতীত। 
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প্রায়ানকাক্ষে র্নসা অিক্ষেন  

ভিা যুিঃ হযাগবক্ষেন ি এব । 

ভ্রুক্ষবাঃ র্ক্ষধু প্রানম্ আক্ষবর্ু সর্ুক 

সঃ তম্ পরম্ পুরুযম্ উচ্পচত চদবুম্ ।।১০ 

অর্ম-চযচন র্ৃতুুর সর্য় অিঞ্চে চিক্ষত্ত ভচি সেকাক্ষর পুনমক্ষযাগ অভুাস বর্ত 

ভ্রুযুগক্ষের র্ক্ষধু প্রানক্ষক স্থীর কক্ষর পরক্ষর্শ্বর ভগবাক্ষক স্বরন কক্ষরন, চতচন 

অবর্ুই হসই চদবু পরর্ পুরুযক্ষক প্রাপ্ত েয়। 

 

যত্অেরম্ হবদচবদঃ বদচন্ত 

চবর্চন্ত যত্ যতয়ঃ বীতরাগঃ । 

যত্ ইেন্তঃ ব্রহ্মিযমুর্ িরচন্ত 

তত্ হত পদম্ সংগ্রক্ষেন প্রবক্ষেু ।।১১  

অর্ম-ক্ষবদচবদ পচন্ডক্ষতরা যাক্ষক অের বক্ষে অচভচেত কক্ষরন,চবযয় আর্চি 

শুনু সন্নাসীরা যাক্ষর োভ করার ইোয় ব্রহ্মিযমু পােন কক্ষরন তাক্ষদর কর্া 

আচর্ হতার্াক্ষক বেব। 

 

সবমিারাচন সংযর্ু র্নঃ হৃচদ চনরুধু ি । 

র্ুচধম আধায় আত্মনঃ প্রানার্ আচস্থতঃ হযাগধারনম্ ।।১২ 

অর্ম-ইচিক্ষয়র সবকচট িার সংযত কক্ষর র্নক্ষক হৃদক্ষয়র চনরুধু কক্ষর ভ্রুিক্ষয়র 

র্ক্ষধু প্রান স্থাপন কক্ষর হযাক্ষগ স্থীত েক্ষত েয়। 

 

ওঁ ইচত একােরর্ ব্রহ্ম বুাোরন র্াম্ অনুস্মরন । 

যঃ প্রযাচত তুিন হদেম্ সংযাচত পরার্াম্ গচতম্ ।।১৩ 

অর্ম-ক্ষযাগ অভুাক্ষস প্রবৃত্ত েক্ষয় পচবত্র ওঙ্কার উচারন করক্ষত করক্ষত হকউ যচদ 

পরক্ষর্শ্বর ভগবাক্ষক স্মরন কক্ষর হদে তুাগ কক্ষরন,চতচন অবর্ুই পরর্গচত 

োভ কক্ষর। 
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অননু হিতাঃ সততম্ যঃ র্াম্ স্মরচত চনতুর্ঃ । 

তসু অেম্ সুেভঃ পার্ম চনতুযুিসু হযাচগনঃ ।।১৪ 

অর্ম-চযচন একগ্র চিক্ষত্ত হকবে আর্াক্ষকই চনরন্তর স্মরন কক্ষরন, আচর্ হসই 

চনত্তযুি ভি হযাচগক্ষদর কাক্ষে সুেভ েই। 

 

র্াম্ উক্ষপতু পুনঃ িন্ম দুঃখােয়ম্ অর্াশ্বতম্ । 

ন অনুবচন্ত র্োত্মনঃ সংচসচদ্ধম্ পরর্াম্ গতাঃ ।।১৫ 

অর্ম-র্োত্মগন ভচিপরায়ন হযাগীগন, আর্াক্ষক োভ কক্ষর আর এই দুঃখুপুনম 

নশ্বর সংসাক্ষর পুনরায় িন্মগ্রেন কক্ষরন না, তারা সক্ষবমাচ চসচদ্ধ োভ কক্ষরক্ষেন। 

 

আব্রহ্ম ভূবনাত্ হোকাঃ পুনঃ আবচতমনঃ অিুমন । 

র্ার্ উক্ষপতু তু হকৌক্ষন্তয় পুনিমন্ম চবদুক্ষত ।।১৬ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন ভূবন হর্ক্ষক ব্রহ্মক্ষোক পযমুন্ত সর্স্ত হোকই পুনরাবতমনর্ীে 

চকন্তু হে হকৌক্ষন্তয়, আর্াক্ষক োভ করক্ষে তার আর িন্ম েয় না। 

 

সেস্রযুগ পযমন্তম্ অেঃ যত্ ব্রহ্মনঃ চবদুঃ । 

রাচত্রর্ যুগ সেস্রান্তার্ হত অক্ষোরাত্র চবদঃ িনাঃ ।।১৭ 

অর্ম-র্নুযু র্াক্ষনর সেস্র িতুযুমক্ষগ ব্রহ্মার একচদন এবং সেস্র িতুযুমক্ষগ তার 

একরাত্র। 

 

অবুিাত্ বুিয়ঃ সবমাঃ প্রভবচন্ত অেরাগক্ষর্ । 

রাচত্র আগক্ষর্ প্রেীয়ক্ষন্ত তত্র এব অবুি সংজ্ঞক্ষক ।।১৮ 

অর্ম-ব্রহ্মার চদক্ষনর সর্াগক্ষর্ সর্স্ত আকৃচত চবচর্ি বস্তু অবুি হর্ক্ষক 

অচভবুি েয়, এবং ব্রহ্মার রাত্রীর আগর্ক্ষন তা পুনরায় েয় প্রপ্ত েয়। 

 

ভূত গ্রার্ঃ সঃ এব অয়ম্ ভূত্বা প্রচেয়ক্ষত । 
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রাচত্র আগক্ষর্ অবর্ঃ পার্ম প্রভবচত অেঃ আগক্ষর্ ।।১৯ 

অর্ম-ক্ষেপার্ম হসইভূত সর্ুে পুনপুন উত্পন্ন েয় ব্রহ্মার রাচত্র সর্াগক্ষর্ েয়প্রাপ্ত 

েয়,  

 

পরঃ তস্মাত্ তু ভাবঃ অনু অবুিঃ অবুিাত্ সনাতন ।  

যঃ সঃ সক্ষবমযূ ভূক্ষতযু নর্ুত্সু ন চবনর্ুচত ।।২০ 

অর্ম-আর একচট প্রকৃচত রক্ষয়ক্ষে, যা চনতু এবং বুি ও অবুি বস্তুর অতীত। 

ব্রহ্মা হর্ক্ষক স্থাবর িঙ্গর্ আচদ সর্স্ত ভূত চবনষ্ট েক্ষেও তা চবনষ্ট েয় না। 

 

অবুি অেরঃ ইচত উিঃ তর্ আহুঃ পরর্াম্ গচতম্ । 

যম্ প্রাপু ন চনবতমক্ষন্ত তদ্ধাম্ পরর্ম্ র্ম্ ।।২১  

অর্ম-ক্ষসই অবুিক্ষক অের বক্ষে; তাই সর্স্ত িীক্ষবর পরর্া গচত। হকউ যখন 

হসখাক্ষন যায় তখন আর তাক্ষক এই িগক্ষত চফক্ষর আসক্ষত েয় না। হসইচটই 

েক্ষে আর্ার পরর্ ধার্। 

 

পুরুযঃ সঃ পরঃ পার্ম ভিুা েভুঃ তু অননুয়া । 

যসু অন্তঃস্থাচন ভূতাচন হযন সবমম্ ইদম্ ততম্ ।।২২ 

অর্ম-ক্ষেপার্ম সর্স্ত িীব িগত্ ভগবাক্ষনর র্ক্ষধুই অবচস্থত। চতচন সবমক্ষশ্রি এবং 

অননু ভচির র্ক্ষধুই হকবে তাক্ষক োভ করা যায়। চতচন যচদও তার ধাক্ষর্ 

চনতু চবরাি র্ান তবুও সবমবুপ্ত এবং সব চকেু তারই র্ক্ষধু অবচস্থত। 

 

যত্র কাক্ষে তু অনাবৃচত্তম্ আবৃচত্তর্ ি এব হযাচগনঃ । 

প্রয়াতাঃ যাচন্ত তম্ কােম্ বেুাচর্ ভরতযমভ ।।২৩ 

অর্ম-ক্ষে ভরতক্ষশ্রি হয কাক্ষে র্ৃতুু েক্ষে উপাসক্ষকরা যর্াক্রক্ষর্ হর্াে ও 

পুনিমন্ম োভ কক্ষরন,ক্ষসই কাক্ষের কর্া আচর্ হতার্াক্ষক বেব। 

 

অচগ্নঃ হিুাচতঃ অেঃ শুল ষ্ন্ন্মাসাঃ উত্তরায়র্ম্ । 
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তত্র প্রয়াতাঃ গেচন্ত ব্রহ্ম ব্রহ্মচবদঃ িনাঃ ।।২৪ 

অর্ম-ব্রহ্মচবদ পুরুযগন অচগ্ন, হিুাচত, শুভচদন ও উত্তরায়ন কাক্ষে হদে তুাগ 

করক্ষে ব্রহ্ম োভ েয়। 

 

ধুর্ঃ রাচত্রঃ তর্া কৃ্ণ ঃ যন্মাসাঃ দচের্ায়নম্ । 

তত্র িাির্সম্ হিুাচতঃ হযাগী প্রাপু চনবতমক্ষত ।।২৫ 

অর্ম-ধুর্রাচত্র কৃ্ণ পে অর্বা দচেনায়ক্ষনর েয়র্াস কাক্ষে হদেতুাগ করক্ষে 

িিক্ষোক্ষক গর্ন কক্ষর তাক্ষদর কর্মফে স্বরুপ সুখক্ষভাগ করার পর র্তমক্ষোক্ষক 

প্রতুাবতমন কক্ষরন। 

 

শুল ককৃ্ষ্ণ  গতী চে এক্ষত িগতঃ র্াশ্বক্ষত র্ক্ষত । 

একয়া যাচত অনাবৃচত্তম্ অনুয়া আবতমক্ষত পুনঃ ।।২৬ 

অর্ম-চ্বচদক র্ক্ষত দুইচট র্াগম রক্ষয়ক্ষে। একচট শুলএবং অপরচট কৃ্ণ । শুল 

র্াক্ষগম হদে তুাগ করক্ষে তাক্ষক আর এই িগক্ষত চফক্ষর আসক্ষত েয় না,চকন্তু 

কৃ্ণ র্াক্ষগম হদে তুাগ করক্ষে,এই িড় িগক্ষত আবার চফক্ষর আসক্ষত েয়। 

 

ন এক্ষত সৃতী পার্ম িানন হযাগী র্ুেুতী কিন । 

তস্মাত্ সক্ষবমযু কাক্ষেযু হযাগযুিঃ ভব অিুমন ।।২৭ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন ভিরা এই দুইচট র্াগম সম্বক্ষে অবগত েক্ষয় কখক্ষনা হর্ােগ্রস্ত 

েয় না অর্মাত্ উভয় র্াগমক্ষকই হলর্কর হিক্ষন অননু ভচিক্ষযাগ অবেম্বন 

কক্ষরন। 

 

হবক্ষদযু যক্ষজ্ঞযু তপযু ি এব 

দাক্ষনযু যত্ পুনু ফেম্ প্রচদষ্টম্ । 

অক্ষতুচত তত্ সবমচর্দম্ চবচদত্বা 

হযাগী পরম্ স্থানম্ উচ্পচত ি আদুম্ ।।২৮ 
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অর্ম-ভচিক্ষযাগ অবেম্বন করক্ষে তুচর্ হকান কাক্ষেই বচঞ্চত েক্ষব না। হবদপাঠ, 

যজ্ঞ, অনুিান, তপসুা,দান ইতুাচদ যত প্রকার জ্ঞান কর্ম আক্ষে হস সর্ুদক্ষয়র 

হয ফে তুচর্ তা ভচিক্ষযাগ িারা োভ কক্ষর আচদ ও পরর্ ধার্ প্রাপ্ত েও। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

অেরব্রহ্মক্ষযাক্ষগা নার্াষ্টক্ষর্াঽধুাযঃ ॥৮॥  
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নবর্ অধুায়ঃ রািচবদুারািগুেুক্ষযাগ 

 

ভগবান উবাি :-  

ইদম্ তু ত্বম্ গুেুতর্ম্ প্রবোচর্ অনসুয়ক্ষব । 

জ্ঞানর্ চবজ্ঞান সচেতম্ যত্ জ্ঞাত্বা হর্ােক্ষসু অশুভাত ।।১  

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন হে অিুমন চনর্ত্সর বক্ষে হতার্াক্ষক আচর্ পরর্ চবজ্ঞান 

সর্চন্বত সব হিক্ষয় হগাপনীয় জ্ঞান উপক্ষদর্ করচে হসই জ্ঞান প্রাপ্ত েক্ষয় তুচর্ 

দুঃখুর্য় সংসার হর্ক্ষক র্ুি েও।  

 

রািচবদুা রািগুেুর্ পচবত্রম্ ইদম্ উত্তর্ম্ ।  

প্রতুে অবগর্ম্ ধর্মম্ সুসুখম্ কতুমম্ অবুয়ম্ । । ২ 

অর্ম-এই জ্ঞান সর্স্ত চবদুার রািা সর্স্ত গুিুতত্ত্ব হর্ক্ষকও গুেুতর অচত 

গুেুতর অচত পচবত্র এবং প্রতেুরুক্ষপ আত্ত্ব উপেচব্ধ প্রদান কক্ষর বক্ষে প্রকৃত 

ধর্ম। এই জ্ঞান অবুয় এবং সুখসাধু। 

 

অশ্রেধুানঃ পুরুযাঃ ধর্মসু অসু পরন্তপ । 

অপ্রাপু র্াম্ চনবতমক্ষন্ত র্ৃতুু সংসার বত্মমচন ।।৩ 

অর্ম-ক্ষে পরন্তপ হয সর্স্ত িীক্ষবর শ্রদ্ধা উচদত েয়চন, তারা এই পরর্ ধর্মরুপ 

ভগবত্ভচি োভ করক্ষত অসর্র্ম েক্ষয় এই িড় িগক্ষত িন্ম র্ৃতুুর আবক্ষতম 

পচতত েয়। 

 

র্য়া ততম্ সবমম্ িগত্ অবুি র্ুচত্তমন । 

র্ত্স্থাচন সবমভূতাচন ন ি অেম্ হতযু অবচস্থত ।।৪ 

অর্ম-অবুি রুক্ষপ আচর্ সর্স্ত িগক্ষত বুাপ্ত আচে। সর্স্ত িীব আর্াক্ষতই 

অবচস্থত চকন্তু আচর্ তাক্ষত অবচস্থত নই। 

 

ন ি র্ত্স্থাচন ভূতাচন পর্ু হর্ হযাগচ্র্শ্বরর্ । 



সংক্ষিপ্ত গীতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
1

 

ভূতভৃত্ ন ি ভূতস্থঃ র্র্ আত্মা ভূতভাবনঃ ।।৫ 

অর্ম-যচদও সব চকেুই আর্ারই সৃষ্ট তবুও তারা আর্াক্ষত অবচস্থত নয়। আর্ার 

হযাচ্গশ্বযমু দর্মন কর। যচদও আচর্ সর্স্ত িীক্ষবর ধারক এবং যচদও আচর্ 

সবমবুাপ্ত তবুও অচর্ সর্স্ত সৃচষ্টর উত্স। 

 

যর্া আকার্চস্থতঃ চনতুম্ বায়ু সবমত্রগঃ র্োন । 

তর্া সবমাচন ভূতাচন র্ত্স্থাচন ইচত উপধারয় ।।৬ 

অর্ম-র্োন বায়ু হযর্ন সবমত্র চবির র্ীে েওয়া সক্ষত্তও সবমদা আকাক্ষর্ অবস্থান 

কক্ষর হতর্নই িগত্ আর্াক্ষত অবস্থান কক্ষর। 

 

সবমভূতাচন হকৌন্তয় প্রকৃচতম্ যাচন্ত র্াচর্কাম্ ।  

কপেক্ষয় পুনঃ তাচন কপক্ষদৌ চবসৃিাচর্ অেম্ । । ৭ 

অর্ম-ক্ষে-ক্ষকৌক্ষন্তয় কপান্ত সর্স্ত িড় বস্তু আর্ারই প্রকৃক্ষত প্রক্ষবর্ কক্ষর,এবং 

পুনরায় কপারক্ষম্ভ প্রকৃচতর িারা আচর্ তাক্ষদর সৃচষ্ট কচর। 

 

প্রকৃচতম্ স্বাম্ অবষ্টভু চবসৃিইর্ পুনঃ পুনঃ । 

ভূতগ্রার্ম্ ইর্ম্ কৃত্নম্ অবর্ম্ প্রকৃক্ষতঃ বর্াত্ । ৮।  

অর্ম-ক্ষে-ক্ষকৌক্ষন্তয় কপান্ত সর্স্ত িড় বস্তু আর্ারই প্রকৃক্ষত প্রক্ষবর্ কক্ষর,এবং 

পুনরায় কপারক্ষম্ভ প্রকৃচতর িারা আচর্ তাক্ষদর সৃচষ্ট কচর। 

 

ন ি র্াম্ তাচন কর্মাচন চনবধ নচন্ত ধনঞ্জয় । 

উদাসীনবত্ আচসনম্ অসিম্ হতযু কর্মযু ।।৯ 

অর্ম-ক্ষে ধনঞ্জয় হসই সর্স্ত কর্ম আর্াক্ষক আবদ্ধ করক্ষত পাক্ষর না। আচর্ হসই 

সর্স্ত কক্ষর্ম অনাসি ও উদাচসক্ষনর নুায় অবচস্থত র্াচক। 

 

র্য়া অধুক্ষেন প্রকৃচতঃ সুয়ক্ষত সঃ িরািরম্ ।  

হেতুনা অক্ষনন হকৌক্ষন্তয় িগত্ চবপচরবতমক্ষত ।।১০ 
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অর্ম-ক্ষে হকক্ষন্তয় আর্ার অধুেতার িারা চত্রগুনাচত্তকা র্ায়া এই িরাির চবশ্ব 

সৃচষ্ট কও। প্রকৃচতর চনয়ক্ষর্ এই িগত্ পুনঃ পুনঃ সৃচষ্ট েয় এবং ধংস েয়। 

 

অবিানচন্ত র্াম্ র্ূঢ়া র্ানুযীম্ তনুম্ আচশ্রতম্ ।  

পরর্ ভাবম্ অিানন্তঃ র্ম্ ভূত র্ক্ষেশ্বরম্ । । ১১  

অর্ম-আচর্ যখন র্ানুয রুক্ষপ অবতীনম েই,র্ুক্ষখমরা আর্াক্ষক অবজ্ঞা কক্ষর তারা 

আর্ার পরর্ ভাব সম্বক্ষে অবগত েন না, এবং তারা আর্াক্ষক সবমভূক্ষতর 

র্ক্ষেশ্বর বক্ষে িাক্ষন না। 

হর্া র্াঃ হর্া কর্মানঃ হর্া জ্ঞানা চবক্ষিতসঃ । 

রােসীম্ আসুরীম্ ি এব প্রকৃচতম্ হর্াচেনীম্ চশ্রতাঃ ।।১২ 

অর্ম-এই ভাক্ষব যারা হর্ােেন্ন েক্ষয়ক্ষে তারা রােসী বা আসুরী ভাক্ষবর প্রচত 

আকৃষ্ট েয়। হসই হর্ােেন্ন অবস’ৃায় তাক্ষদরও র্ুচি োক্ষভর আর্া, তাক্ষদর 

স্বকার্ কর্ম এবং জ্ঞাক্ষনর প্রয়াস সর্স্তই বুর্ম েয়।  

 

র্োত্মনঃ তু র্াম্ পার্ম সদবীম্ প্রকৃচতম্ আচশ্রতাঃ । 

ভিচন্ত অননুর্নসঃ জ্ঞাত্বা ভূত আচদম্ অবুয়ম্ । ১৩ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম হর্ােযুি র্োত্মাগন আর্ার সদবী প্রকৃচত আশ্রয় কক্ষরন। তারা 

আর্াক্ষক সবমভূক্ষতর কারন ও অচবনার্ী হিক্ষন অননু চিক্ষত্ত ভিনা কক্ষরন। 

 

সততম্ কীতময়ন্ত র্াম্ যতন্তঃ ি দৃঢ়ব্রতাঃ । 

নর্সুন্তঃ ি র্াম্ ভিা চনতুযুি উপাসক্ষত ।।১৪ 

অর্ম-ব্রহ্মিযমুাচদ ব্রক্ষত দৃঢ়চনষ্ট ও য্নশর্ীে েক্ষয় হসই ভিরা সবমদা আর্ার 

র্চের্া চকতমন কক্ষর এবং সবমদা ভচি পুবমক আর্ার উপসনা কক্ষরন। 

 

জ্ঞানযক্ষজ্ঞন ি অচপ অক্ষনু যিন্তঃ র্াম্ উপাসক্ষত । 

একক্ষতুন পৃর্ক্ষিন বহুধা চবশ্বতর্ুখম্ । । ১৫ 
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অর্ম-অনু হকউ হকউ জ্ঞান যক্ষজ্ঞর িারা, অক্ষভদ চিন্তাপুবমক, হকউ হকউ 

বহুরুক্ষপ প্রকাচর্ত হভদ চিন্তাপুবমক, এবং অনু হকউ আর্ার চবশ্বরুক্ষপর, 

উপসনা কক্ষর। 

 

অেম্ ক্রতুঃ অেম্ যজ্ঞঃ স্বধা অেম্ অেম্ ঔযধম্ ।  

র্ি অেম্ অেম্ এব আিুম্ অেম্ অচগ্নঃ অেম্ হুতম্ । । ১৬ 

অর্ম-আচর্ অচগ্নক্ষষ্টার্ আচদ হশ্রৌত যজ্ঞ আচর্ সবর্ুক্ষদব আচদ স্মাতম যজ্ঞ,আচর্ 

চপচত্রপুরুযক্ষদর উক্ষিক্ষর্ু কর্ম,আচর্ হরাগ চনবারক হভযি, আচর্ র্ি, আচর্ 

হোক্ষর্র  ৃত,আচর্ হোর্াচগ্ন এবং আচর্ই হোর্চক্রয়া। 

 

চপতা অেম্ অসু িগতঃ র্াতা ধাতা চপতার্েঃ । 

হবদুম্ পচবত্রম্ ওঙ্কার ঋক সাম্ যিুঃ এব ি ।।১৭ 

অর্ম-আচর্ই িগক্ষতর চপতার্াতা সবম প্রার্ীর কর্মফে প্রানদাতা এবং চপতার্ে 

ঋক সার্ এবং যিুঃ (ক্ষবদসর্ুে)। 

 

গচতঃভতমা প্রভূ সােী চনবাসঃ র্রনম্ সুহৃত্ । 

প্রভবঃ প্রেয়ঃ স্থানম্ চনধানম্ বীিম্ অবুয়ম্ । । ১৮ 

অর্ম-আচর্ সকক্ষের গতীভতমা প্রভু সােীচনবাস র্রর্,সুহৃদ, উত্পচত্ত, 

নার্,চস্থচত, হেতু এবং অবুয় বীি। 

 

তপাচর্ অেম্ অেম্ বযমম্ চনগৃিাচর্ উত্সৃিাচর্ ি । 

অর্ৃতম্ ি এব র্ৃতুুঃ ি সত্ অসত্ ি অের্ অিুমন ।।১৯ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন আচর্ তাপএবং আচর্ চবচষ্ট, আচর্ িে বযমনকারী ও িে 

আকযমন কচর; আচর্ অর্ৃত এবং আচর্ র্ৃতুু; আচর্ সত্ত্বা এবং সত্ত্বােীন। 

 

সত্রচবদুা র্াম্ হসার্পাঃ পুত পাপাঃ 

যচ্জ্ঞঃ ইষ্টা সগমচতম্ প্রার্ময়ক্ষন্ত । 
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হত পুনুম্ আসাদু সুক্ষরি হোকর্ 

অশ্নচন্ত চদবুান চদচব হদবক্ষভাগান ।।২০ 

 

হত তর্ ভূিা সগম হোকম্ চবর্ােম্ 

েীক্ষন পুক্ষনু র্তমুক্ষোকম্ চবর্চন্ত । 

এবম্ ত্রয়ী ধর্মম্ অনুপ্রপন্না 

গতাগতম্ কার্ কার্াঃ েভক্ষন্ত ।।২১  

অর্ম-চত্রক্ষবদ যজ্ঞগন যজ্ঞ অনুিান িারা আর্াক্ষক আরাধনা কক্ষর যজ্ঞাবচর্ি 

হসার্রস পান কক্ষর পাপ র্ুি েন এবংস্বগম কার্না কক্ষরন। তারা পুনু কক্ষর্মর 

ফে স্বরুপ ইি হোকোভ কক্ষও চদবু স্বগমসুখ উপক্ষভাগ কক্ষরন। তারা হসই 

চবপুেস্বগমক্ষোক উপক্ষভাগ কক্ষর পুনু েয় েক্ষে আবার র্তমক্ষোক্ষক চফক্ষর 

আক্ষসন। এই ভাক্ষব চত্রক্ষবদি ধক্ষর্মর অনুিান কক্ষর ইচিয় হভাগ আকাচঙ্খ 

র্ানুক্ষযরা সংসাক্ষর িন্ম র্ৃতমুর আবক্ষতম আবচতমত েয়। 

 

অননুাঃ চিন্তয়ন্তঃ র্াম্ হয িনাঃ পযুমপাসক্ষত। 

হতযাম্ চনতু অচভযুিানাম্ হযাগক্ষের্ম্ বোচর্ অেম্ । । ২২ 

অর্ম-অননু চিক্ষত্ত আর্ার চিন্তায় র্গ্নেক্ষয় যারা আর্ার উপসনা কক্ষর আচর্ 

তাক্ষদর সর্স্ত অভাব পুরন কচর এবং তাক্ষদর প্রাপ্ত বস্তু সংরের্ কচর। 

 

হয অচপ অনু হদবতা ভিাঃ যিক্ষন্ত শ্রদ্ধায়াচন্বতাঃ । 

হত অচপ র্াম্ এব হকৌক্ষন্তয় যিচন্ত অচবচধপুবমকম্ । । ২৩ 

অর্ম- হে হকৌক্ষন্তয় যারা ভচি পুবমক অনু হদবতাক্ষদর পূিা কক্ষরন তারাও 

অচবচধ পুবমক আর্ারই পূিা কক্ষরন। 

 

অেম্ চে সবম যজ্ঞানাম্ হভািা ি প্রভূঃ এব ি । 

ন তু র্াম্ অচভিানচন্ত তক্ষত্ত্বন অতঃ িুবচন্ত হত ।।২৪ 
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অর্ম-আচর্ই যক্ষজ্ঞর হভািা ও প্রভূ। যারা আর্ার চিন্ময় স্বরুপ িাক্ষননা তারা 

আবার সংসার সর্ুক্ষর অক্ষধাপাচতত েয়। 

 

যাচন্ত হদবব্রতা হদবান চপতৃন যাচন্ত চপতৃব্রতা । 

ভূতাচন যাচন্ত ভূক্ষতিাঃ যাচন্ত র্ত্ যাচিনঃ অচপ র্াম্ । । ২৫ 

অর্ম-ক্ষদবতাক্ষদর উপাসক্ষকরা হদবক্ষোক প্রাপ্ত েক্ষবন; যারা ভূত হপ্রতাচদর 

উপাসক তারা ভূত হোকই োভ কক্ষর; যারা চপত্রী পুরুযক্ষদর উপাসক, 

তারাঅচনতু চপচত্র হোক োভ কক্ষও;এবং যারা আর্ার উপাসনা কক্ষও, তারা 

আর্াক্ষকই োভ কক্ষর। 

 

পত্রম্ পুস্পম্ ফেম্ হতায়ম্ যঃ হর্ ভিাঃ প্রযেচত । 

তত্ অেম্ ভিুুপহৃতম্ অশ্নাচর্ প্রযতাত্মনঃ ।।২৬ 

অর্ম-ক্ষয চবশুদ্ধ চিত্ত চনস্কার্ ভি আর্াক্ষক ভচি পুবমক পত্র, পুস্প, ফে ও িে 

অপমন কক্ষরন,আচর্ তার হসই ভচি প্লুত উপোর প্রীচত সেকাক্ষর গ্রেন কচর। 

 

যত্ কক্ষরাচয যত্ অশ্নাচস যত্ িুক্ষোচস দদাচস যত্ । 

যত্ তপসুচস হকৌক্ষন্তয় তত্ কুরুম্ব র্ত্ অপমনম্ । । ২৭ 

অখম-ক্ষে হকৌক্ষন্তয় তুচর্ যা অনুিান কর, যা আোর কর, যা হোর্ কর, যা দান 

কর এবং হয তপসুা কর, হসই সর্স্তই আর্াক্ষকই অপমন কর। 

 

শুভ অশুভ ফচ্েঃ এবম্ হর্াে কর্ম বেচ্নঃ । 

সন্নুাস হযাগ যুিাত্মা চবর্ুি র্াম্ উচ্পযচস ।।২৮ 

অর্ম – এই ভাক্ষব আর্াক্ষক সর্স’ কর্ম অপমন িারা শুভ এবং অশুভ ফে চবচর্ষ্ট 

কক্ষর্মর বেন হর্ক্ষক র্ুি েক্ষবা। এই ভাক্ষব সন্নাস হযাক্ষগ যুি েক্ষয় তুচর্ র্ুি 

েক্ষব এবং আর্াক্ষকই প্রাপ্ত েক্ষব। 

 

সর্ঃ অেম্ সবমভূক্ষতযু ন হর্ হিযু অচস্ত ন চপ্রয়ঃ । 
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হয ভিচন্ত তু র্াম্ ভিা র্চয় হত হতযু ি অচপ অেম্ । । ২৯ 

অর্ম-আচর্ সকক্ষের প্রচত সর্ভাবাপন্ন। হকউ আর্ার চপ্রয় নয় ও অচপ্রয়ও নয়। 

চকন্তু যারা ভচি পুবমক আর্াক্ষক ভিনা কক্ষরন তারা সভাবতই আর্াক্ষত 

অবস্থান কক্ষরন, অচর্ও তাক্ষদর হৃদয় বাস কচর। 

 

অচপ হিত্ সুদুরািারঃ ভিক্ষত র্াম্ অননুভাক্ ।  

সাধু এব সঃ র্ন্তবুঃ সর্ুক বুবচসতঃ চে সঃ ।।৩০ 

অর্ম-অচত দুরািাচর বুাচিও যচদ অননু ভচি সেকাক্ষর আর্াক্ষক ভিনা 

কক্ষরন, তাক্ষক সাধুবক্ষে র্ক্ষন করক্ষব, কারন চতচন যর্ার্ম র্াক্ষগম অবচস্থত। 

 

চেপ্রম্ ভবচত ধর্মাত্মা র্শ্বত্ র্াচন্তম্ চনগেচত । 

হকৌক্ষন্তয় প্রচতিাচনেী ন হর্ ভিঃ পনর্ুচত ।।৩১  

অর্ম-চতচন চর্গ্রই ধর্ম আত্মায় পচরনত েয় এবং র্াচন্ত োভ কক্ষরন। হে হকৌক্ষন্তয় 

আর্ার ভি কখনও চবনষ্ট েয় না, হস কর্া দৃঢ় কক্ষে হ াযনা কক্ষর দাও। 

 

র্াম্ চে পার্ম বুপাচশ্রতু হয অচপ সুু পাপক্ষযানয় । 

চস্ত্রয়ঃ সবর্ুাঃ তর্া শুরাঃ হত অচপ যাচন- পরাম্ গচতম্ । । ৩২ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম অন-ি হেেগনও হবর্ুাচদ পচততা স্ত্রীক্ষোক্ষকরা তর্া সবর্ুা শুর 

প্রভৃচত চনিবনমস- র্ানুক্ষযরা আর্ার অননুা ভচিক্ষক চবক্ষযর্ ভাক্ষব আশ্রয় 

করক্ষে অচবেক্ষম্ব পরাগতী োভ কক্ষর। 

 

চকর্ পুনঃ ব্রাহ্মর্াঃ পুনুাঃ ভিাঃ রিযময় তর্া ।  

অচনতুম্ অসুখম্ হোকম্ ইর্ম্ ভিস্ব র্াম্ । ৩৩।  

অর্ম-পুনুিন্ম ব্রহ্মভি এবংেচত্রয়ক্ষদর আর চক কর্? তারা আর্াক্ষক আশ্রয় 

করক্ষে চনিয় পরা গতী োভ করক্ষবন। অতএব যখন এই অচনতু দুঃখর্য় 

র্ত্তমক্ষোক্ষক র্নুযু হদে ধারন কক্ষরক্ষে, তখন অনুানু সর্স্ত কতমবু তুাগ কক্ষর 

আর্াক্ষকই ভিনা কক্ষর। 
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র্ন্মনাঃ ভব র্ত্ ভি যািী র্াম্ নর্স্কুরু । 

 

র্াম্ এব এযুচস যুচ্িবম্ আত্মনম্ র্ত্পরায়র্ঃ ।৩৪।  

অর্ম-ক্ষতার্ার র্নক্ষক আর্ার ভাবনায় চনযুি কক্ষর আর্াক্ষক প্রনার্ কর এবং 

আর্ার পূিাকর। সমু্পনমরুক্ষপ আর্াক্ষক আশ্রয কক্ষর তুচর্ অবর্ুই আর্াক্ষক েভ 

করক্ষব। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

রািচবদুারািগুেুক্ষযাক্ষগা নার্ নবক্ষর্াঽধুাযঃ ॥৯॥ 
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দর্র্ অধুায়ঃ চবভূচতক্ষযাগ 

 

ভগবান উবাি :-  

ভূয় এব র্োবাক্ষো রৃ্নু হর্ পরর্ম্ বিঃ । 

যত্ হত অেম্ প্রীয়র্ানয় বোচর্ চেতকার্য়া ।।১  

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন হে র্োবাক্ষো তুচর্ আর্ার চপ্রয় পাত্র তাই হতর্ার 

চেতকার্নায় আচর্ যা পুক্ষবম বক্ষেচে তার হর্ক্ষকও উত্কৃষ্ট তত্ত্ব বেচে তুচর্ তা 

র্ক্ষনাক্ষযাগ সেকাক্ষর শ্রবন কর। 

 

ন হর্ চবদুঃ সুরগর্াঃ প্রভবম্ ন র্োযময় । 

অেম্ আচদঃ চে হদবানাম্ র্েযীনাম্ ি সবমর্ঃ ।।২ 

অর্ম-র্েচযমরা বা হদবতারাও আর্ার উত্পচত্ত অবগত েক্ষত পাক্ষর না কারন আচর্ 

হদবতা ও র্েচযমক্ষদর আচদ কারন। 

 

যঃ র্াম্ অিম্ অনাচদম্ ি হবচত্ত হোক র্ক্ষেশ্বরম্ ।  

অসংর্ূঢ় সঃ র্ক্ষত্তমযু সবমপাচ্পঃ প্রর্ুিুক্ষত ।।৩ 

অর্ম-চযচন আর্াক্ষক আচদেীন িন্মরচেত ও সবমক্ষোক্ষকর র্ক্ষেশ্বর বক্ষে িাক্ষনন, 

র্ানুক্ষযর র্ক্ষধু চতচনই হর্ােশুনু েয় এবং সর্স্ত পাপক্ষর্ক্ষক র্ুি েন। 

 

বুচদ্ধঃ জ্ঞানম্ অসংক্ষর্াে ের্া সতুম্ দর্ঃ র্র্ঃ । 

সুখম্ দুঃখম্ ভবঃ অভাবঃ ভয়ম্ ি অভয়ম্ এব ি ।।৪  

 

অচেংসা সর্তা তুচষ্টঃ তপঃ দানম্ যর্ঃ অযর্ঃ । 

ভবচন্ত ভাবাঃ ভূতানাম্ র্ত্তঃ এব পৃর্গচবধাঃ ।।৫ 

অর্ম-বুচদ্ধ, জ্ঞান, হর্াের্ুচি, ের্া, সতু, বাক্ষেুইচিয় ও অন্তচরচিক্ষয়র 

সংযর্, সুখ,দুঃখ, িন্ম,র্ৃতুু, ভয়, অভয়, অচেংসা, সর্চিত্ততা, সক্ষন্তায, 
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তপসুা, দান, ধর্ম চনচর্ত্ত কীচত্তম ও অধর্ম চনচর্ত্ত অচকচত্তম এই সবই আর্ার 

হর্ক্ষক উত্পন্ন েয়। 

 

র্েযময়ঃ সপ্ত পুক্ষবম িত্বার র্নবঃ তর্া । 

র্দভাবাঃ র্ানসঃ িাত্ ৃ ঃ হযসাম্ হোক ইর্াঃ প্রিাঃ ।।৬ 

অর্ম-সপ্ত র্েচযম তাক্ষদর পুবমিাত সনকাচদ িার কুর্ার এবং িতুদমর্ র্নু, 

সকক্ষেই আর্ার র্ন হর্ক্ষক উত্পন্ন েক্ষয়ক্ষে, এবং এই িগক্ষতর স্থাবর িঙ্গর্ 

আচদ সর্স্ত প্রিা তারাই সৃচষ্ট কক্ষরক্ষেন। 

 

এতাম্ চবভূচতম্ হযাগম্ ি র্ম্ যঃ হবচত্ত তত্ত্বতঃ । 

সঃ অচবকক্ষপন হযাক্ষগন যুিুক্ষত ন অত্র সংসয় ।।৭ 

অর্ম-চযচন আর্ার এই চবভূচত এবং হযাগ যর্ার্মরুক্ষপ িাক্ষনন চতচন অচবিচেত 

ভাক্ষব আর্ার হসবায় যুি েন, হস চবযয় হকান সক্ষন্দে নাই।  

 

অেম্ সবমসু প্রভবঃ র্ত্তঃ সবমম্ প্রবতমক্ষত । 

ইচত র্ত্বা ভিক্ষন্ত র্াম্ বুধাঃ ভাবসর্চন্বতা ।।৮ 

অর্ম-আচর্ িড় এবং হিতন িগক্ষতর সবচকেুর উত্স। সবচকেু আর্ার হর্ক্ষক 

প্রবচতমত েয়। হসই তত্ত্ব অবগত েক্ষয় যারা শুদ্ধ ভচি সেকাক্ষর আর্ার ভিনা 

কক্ষরন তারাই যর্ার্ম তত্ত জ্ঞানী। 

 

র্ত্-চিত্তাঃ র্ত্-গতপ্রানাঃ হবাধয়ন্ত পরস্পরম্ ।  

কর্য়ন্ত ি র্াম্ চনতুম্ তুযুচন্ত ি রর্চন্ত ি ।।৯ 

অর্ম-যারা আর্াক্ষক চিত্ত ও প্রান সমু্পনমরুক্ষপ সর্পমন কক্ষরক্ষেন,তারা পরস্পক্ষরর 

র্ক্ষধু আর্ার কর্া আোিনা কক্ষর এবংআর্ার সম্বক্ষে পরস্পক্ষক বুচঝক্ষয় পরর্ 

সক্ষন্তায ও অপ্রাকৃত আনন্দ োভ কক্ষরন। 

 

হতযার্ সততযুিানাম্ ভিতাম্ প্রীচতপুবমকম্ ।  
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দদাচর্ বুচদ্ধক্ষযাগম্ তম্ হযন র্াম্ উপযাচন্ত হত ।।১০ 

অর্ম-যারা চনত্ত ভচি হযাগ িারা প্রীচতপুবমক আর্ার ভিনা কক্ষরন, আচর্ 

তাক্ষদর শুদ্ধ জ্ঞান িচনত বুচদ্ধ দান কচর, যার িারা তারা আর্ার কাক্ষে চফক্ষর 

আসক্ষত পাক্ষর। 

 

হতযাম্ এব অনুকম্পার্মম্ অেম্ অজ্ঞানিম্ তর্ঃ । 

নার্য়াচর্ আত্ম ভাবস্ত জ্ঞান দীক্ষপন ভাস্ববা ।।১১  

অর্ম-তাক্ষদর প্রচত অনুগ্রে কক্ষর আচর্ তাক্ষদর হৃদক্ষয় অবচস্থ েক্ষয় উজ্জে জ্ঞান 

প্রদীপ িারা অজ্ঞান িচনত হর্াোেকার নার্ কচর। 

 

অিমন উবাি :-  

পরম্ ব্রহ্ম পরম্ ধাম্ পচবত্রম্ পরর্ম্ ভবান । 

পুরুযম্ র্াশ্বতম্ চদবুম্ আচদ হদবম্ অির্ চবভূর্ ।। ১২ 

 

আহু ত্বাম্ ঋযয় সক্ষবম হদবচযমঃ নারদ তর্া । 

আচসতঃ হদবেঃ বুাসঃ স্বয়ম্ ি এব ব্রবীচয হর্ ।।১৩ 

অর্ম-অিুমন বেক্ষেন তুচর্ পরর্ ব্রহ্ম পরর্ধার্ পরর্ পচবত্র পরর্ পুরুয চনতু 

আচদ হদব,অি ও চবভূ। হদবচযম নারদ,অচসত,ক্ষদবে, বুাস প্রভৃচত ঋচযরা 

হতার্াক্ষক হসই 

ভাক্ষব বনমনা কক্ষরক্ষেন এবং তুচর্ চনক্ষিও তা এখন আর্াক্ষক বেে।  

 

সবমম্ এতত্ ঋতম্ র্ক্ষনু যত্ র্াম্ বদসী হকর্ব । 

ন চে হত ভগবন বুচিম্ চবদুঃ হদবাঃ ন দানবাঃ ।।১৪ 

অর্ম-ক্ষে হকর্ব,তুচর্ আর্াক্ষক যা বেে তা আচর্ সতু বক্ষে র্ক্ষন কচর? 

হেভগবান হদবতা এবং দানক্ষবরা হকউই হতার্ার তত্ত ভাে ভাক্ষব িাক্ষন না। 

 

সয়ম্ এব আত্মনা আত্মনম্ হবত্থ ত্বম্ পুরুযত্তম্ ।  
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ভূতভাবন্ ভূক্ষতর্ হদবক্ষদব িগত্পক্ষত ।।১৫ 

অর্ম-ক্ষে ভূতভাবন হে ভূক্ষতর্ হে হদব হে িগত্পক্ষত হে পুরুক্ষযাত্তর্ তুচর্ চনক্ষিই 

হতার্ার চিত্র্চির িারা হতার্ার বুচিত্ত অবগত আে। 

 

বিুর্ অেমচস অক্ষর্ক্ষযন চদবুাঃ চে আত্মা চবভূতয়া । 

যাচভঃ চবভূচতচভঃ হোকান ইর্ান ত্বম্ বুাপু চতিচস ।। ১৬ 

অর্ম-তুচর্ হয চবভূচতর িারা এই হোক সর্ুে পচরবুাপ্ত েক্ষয় আে, হসই সর্স্ত 

চদবু 

আত্ম চবভূচত সর্ুক রুক্ষপ বনমনা করক্ষত হকবে তুচর্ই সর্র্র্।  

 

কর্ম্ চবদুার্েম্ হযাচগন ত্বাম্ সদা পচরচিন- য়ন ।  

হকযু হকযূ ি ভাক্ষবযু চিক্ষন্তুােচস ভগবন র্য়া । । ১৭ 

অর্ম-ক্ষে হযাক্ষগশ্বর চকভাক্ষব সবমদা হতার্ার চিনা করক্ষে আচর্ হতার্াক্ষক িানক্ষত 

পারব? হে ভগবান, হকান হকান চবচবধ আকৃচতর র্াধুক্ষর্ আচর্ হতার্াক্ষক ধুান 

করব।  

 

চবস্তাক্ষরন আত্মনঃ হযাগম্ চবভূচত ি িনাদমন । 

ভূয় কর্য় তৃচপ্তঃ চে রৃ্ন্নতঃ নাচস্ত হর্ অর্ৃতম্ । । ১৮ 

অর্ম-ক্ষে িনাদমন হতার্ার হযাগ হতার্ার চবভূচত চবস্তৃত ভাক্ষব আর্াক্ষক আবার 

বে কারন হতর্ার উপক্ষদর্ার্ৃত পান কক্ষরও আর্ার পচরতৃচপ্ত েক্ষে না; আচর্ 

আর শুনক্ষত ইিো কচর। 

ভগবান উবাি :-  

েন্ত হত কর্চয়যুাচর্ চদবুাঃ চে আত্মচবভূতয়া । 

প্রধানুতঃ কুরুক্ষশ্রি নাচস্ত অন্ত চবস্তরসু হর্ ।।১৯ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-ক্ষে অিুমন আর্ার চদবু চবভূচতর অন্ত হনই,কক্ষয়কচট 

প্রধান প্রধান চবভূচতর কর্াবচে তুচর্ শ্রবন কর। 
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অেম্ আত্মা গুড়াক্ষকর্ সবমভূত আর্য়চস্থতঃ । 

অের্ আচদ ি র্ধুম্ ি ভূতানাম্ অন্তঃ এব ি ।।২০ 

অর্ম-ক্ষে-গুড়াক্ষকর্ আচর্ই সর্স্ত িীক্ষবর হৃদয় অবচস্থত পরর্াত্মা, আচর্ সবম 

ভূক্ষতর আচদ র্ধু ও অনত। 

 

আচদতুানার্ অেম্ চব্ুণ ঃ হিুাচতযাম্ রচব অংশুর্ান । 

র্চরচিঃ র্রুতাম্ অচস্ম নেত্রনাম্ অেম্ র্র্ী ।।২১  

অর্ম-আচর্ আচদতুক্ষদর র্ক্ষধু চব্ুণ , হিুাচতস্কক্ষদর র্ক্ষধু চকরনর্ােী সুযম, 

র্রুতক্ষদও র্ক্ষধু র্রীচি এবং নেত্রক্ষদর র্ক্ষধু িি। 

 

হবদানাম্ সার্ক্ষবদঃ অচস্ম হদবানার্ অচস্ম বাসবঃ । 

ইচিনাম্ র্ন ি অচস্ম ভূতানার্ অচস্ম হিতনা ।২২ 

অর্ম-সর্স্ত হবক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ সার্ক্ষবদ, সর্স্ত হদবতাক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ ইি, 

সর্স্ত ইচিক্ষয়র র্ক্ষধা আচর্ র্ন,সর্স্ত িীব সত্তার র্ক্ষধু আচর্ হিতনা। 

 

রুরানার্ র্ঙ্কর ি অচস্ম চবক্ষত্তর্ঃ যেরেসাম্ ।  

বসুনার্ পাবকঃ ি অচস্ম হর্রু চর্খচরনার্ অেম্ । । ২৩ 

অর্ম-রুক্ষরর র্ক্ষধু আচর্ চর্ব, যে এবং রােসক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ কুক্ষবর,বসুক্ষদর 

র্ক্ষধু আচর্ অচগ্ন এবং সর্স্ত পবমক্ষতর র্ক্ষধু আচর্ সুক্ষর্র। 

 

পুক্ষরাধসাম্ ি র্ুখুম্ র্াম্ চবচদ্ধ পার্ম বৃেস্পচতম্ ।  

হসনানীনাম্ অেম্ স্কন্দঃ সরসার্ অচস্ম সাগরঃ ।।২৪ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন পুরচেতক্ষদর র্ক্ষধু র্োভি বৃেস্পচত হসনাক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ 

কাচতমক িোর্ক্ষয়র র্ক্ষধু আচর্ সাগর। 

 

র্েযমীনাম্ ভৃগুঃ অেম্ চগরাম্ অচস্ম একম্ অেরর্ ।  

যজ্ঞানাম্ িপযজ্ঞঃ অচস্ম স্থাবরানার্ চের্ােয়ঃ ।।২৫ 
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অর্ম-সর্স্ত র্েযমক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ ভৃগু সর্স্ত বাক্ষকুর র্ক্ষধু আচর্ প্রর্ব সর্সত 

যক্ষজ্ঞর র্ক্ষধু আচর্ িপযজ্ঞ এবং সর্স্ত স্থাবর বস্তুর র্ক্ষধু আচর্ চের্ােয়। 

 

অশ্বর্ঃ সবমবৃোনার্ হদবযমীনাম্ ি নারদ । 

গোনাম্ চিত্ররর্ঃ চসদ্ধানাম্ কচপে র্ুচন ।।২৬ 

অর্ম-সর্স্ত বৃক্ষের র্ক্ষধু আচর্ অশ্বর্, হদবযমীক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ নারদ, গেবমক্ষদর 

র্ক্ষধু আচর্ চিত্ররর্ চসদ্ধক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ কচপে র্ুচন। 

 

উচ্চঃশ্রবসর্ অশ্বানার্ চবচদ্ধ র্াম্ অর্ৃক্ষতাভবম্ ।  

ঐরাবতম্ গক্ষিিানার্ নরানার্ ি নরাচধপম্ । । ২৭ 

অর্ম-অশ্বক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ উচ্চশ্রবারুক্ষপ সর্ুর র্ন্থক্ষনর সর্য় উভুদ েই, 

েস্তীক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ ঐরাবত এবং র্নুযুক্ষদর র্ক্ষধু সিাট।  

 

আয়ুধা নার্ অেম্ বজ্রম্ হধনুনাম্ অচস্ম কার্াধুক । 

প্রিনঃ অচস্ম কন্দপমঃ সপমানাম্ অচস্ম বাসুকী ।।২৮ 

অনন্ত ি অচস্ম নাগানার্ বরুর্ঃ যাদসাম্ অেম্ ।  

চপচত্রনাম্ অযমর্া ি অচস্ম যর্ঃ সংযর্তাম্ অেম্ । । ২৯ 

অর্ম-সর্স্ত অক্ষস্ত্রর র্ক্ষধু আচর্ বজ্র সর্স্ত গাভীক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ কার্ক্ষধনু আচর্ 

প্রার্ীক্ষদর প্রিনন র্চি কাম্ এবং সপমক্ষদর র্ক্ষধু বাসকী। সর্স্ত নাগক্ষদর 

র্ক্ষধু আচর্ অনন্ত। িেিরক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ বরুন চপতৃক্ষদর র্ক্ষধু চপতৃক্ষোক্ষকর 

অচধরুক্ষপ অযমুর্া এবং দন্ডদাতাক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ যম্।  

 

প্রহ্লাদ ি অচস্ম সদতুানাম্ কােঃ কেয়তাম্ অেম্ ।  

র্ৃগানাম্ ি র্ৃক্ষগিঃ অেম্ সবনক্ষতয়ঃ ি পচেনাম্ । ৩০ 

অর্ম-চ্দতুক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ পহ্লাদ বর্ীকাচরক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ কাে পশুক্ষদর 

র্ক্ষধু আচর্ চসংে এবং পাচখক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ চবনতা তনয় গরুড়।  
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পবনঃ পবতাম্ অচস্ম রার্ র্স্ত্রভূতাম্ অেম্ ।  

ঋযানাম্ র্করঃ ি অচস্ম হস্রাতসাম্ অচস্ম িািবী ।।৩১  

অর্ম-পচবত্রকাচর বস্তুর র্ক্ষধু আচর্ বায়ু, অস্ত্রধাচরক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ পরশুরার্, 

র্ত্সুক্ষদর র্ক্ষধু র্কর, এবং নদীক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ গঙ্গাঁ। 

 

সগমানার্ আচদঃ অনন্ত ি র্ধুম্ ি এব অেম্ অিুমন । 

আধুাত্মচবদুা চবদুানাম্ বাদঃ প্রবদতাম্ অেম্ । । ৩২  

অর্ম-ক্ষে অিুমন সর্স্ত সৃচষ্টর র্ক্ষধু আচর্ আচদ,অনত এবং র্ধু; সর্স্ত চবদুার 

র্ক্ষধু আচর্ আধুাত্মচবদুা এবং তাচকমকক্ষদর বাদ, িপ ও চবতন্ডার র্ক্ষধু 

আচর্ চসোন্তসসবাদ। 

 

অেরানাম্ অকারঃ অচস্ম দেঃ সার্চসকসু ি। 

অেম্ এব অেয় কােঃ ধাতা অেম্ চবশ্বক্ষতার্ূখ ।।৩২ 

অর্ম-সর্স্ত অেরক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ অকার, সর্াস সর্ুক্ষের র্ক্ষধু দি, সংোর 

কাচরক্ষদর র্ক্ষধু র্োকাে রুর এবং স্রষ্টার র্ক্ষধু আচর্ ব্রহ্মা। 

 

র্ৃতুু সবমেরঃ ি অেম্ উভবঃ ি ভচবযুতাম্ ।  

কীচতম শ্রীঃ বাক্ ি নারীনাম্ স্মৃচতঃ হর্ধা ধৃচতঃ ের্া ।।৩৪ 

অর্ম-সর্স্ত েরন কাচরক্ষদর র্ক্ষধু আচর্ সবমগ্রাচস র্ৃতুু,ভাচবকাক্ষের বস্তুক্ষদর 

র্ক্ষধু আচর্ উভাবনী নীচত,নারীক্ষদর র্ক্ষধু কীচতম, শ্রী,বানী, স্মৃচত,ক্ষর্ধা,ধৃচত 

এবং ের্া । বৃেত্ সার্ তর্া সম্মার্ গায়ত্রী েন্দসাম্ অেম্ ।  

 

র্াসানাম্ র্াগমর্ীযমঃ অেম্ ঋতুনার্ কুসুর্কার ।।৩৫ 

অর্ম-আচর্ সার্ হবক্ষদর র্ক্ষধু বৃেত্ সার্, সর্স্ত েক্ষন্দর র্ক্ষধু গায়ত্রী, র্াস 

সর্ুক্ষের র্ক্ষধু অগ্রোয়ন এবং ঋতুক্ষদর র্ক্ষধু পুস্প সর্ক্ষরাের্য় বসন্ত। 

 

দুুতম্ েেয়তার্ অচস্ম হতিঃ হতিচস্বনা অেম্ ।  
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িয়ঃ অচস্ম বুবসায়ঃ অচস্ম সত্ত্বম্ সত্ত্ববতাম্ অেম্ । । ৩৬ 

অর্ম-সর্স্ত বঞ্চনা কাচরক্ষদর র্ক্ষধু দুুতক্রীড়া, হতিস্বীক্ষদর র্ক্ষধু হতি। অচর্ 

চবিয়, আচর্ উদুর্ এবং আচর্ বেবানক্ষদর র্ক্ষধু বে। 

 

বৃচঞ্চনাম্ বাসুক্ষদব অচস্ম পান্ডবানাম্ ধনঞ্জয় । 

র্ুনীনার্ অচপ অেম্ বুাসঃ কচবনার্ উর্নাঃ কচবঃ ।।৩৭ 

অর্ম-বৃচঞ্চক্ষদর র্ক্ষধু অচর্ বাসুক্ষদব পান্ডবক্ষদর র্ক্ষধু ধনঞ্জয়,আচর্ র্ুচনক্ষদর 

র্ক্ষধু বুাস এবং কচবক্ষদর র্ক্ষধু শুক্রািাযমু। 

 

দন্ডঃ দর্য়তাম্ অচস্ম নীচতঃ অচস্ম চিগীযতার্ । 

হর্ৌনম্ ি এব অচস্ম গুেুানাম্ জ্ঞানম্ জ্ঞানবতাম্ অেম্ । । ৩৮ 

অর্ম-আচর্ দর্ন কচরক্ষদর র্ক্ষধু দন্ড িয়াচভোযীক্ষদর র্ক্ষধু নীচত গুেুধক্ষর্মর 

র্ক্ষধু হর্ৌন এবং জ্ঞানবানক্ষদর র্ক্ষধু জ্ঞান। 

 

যত্ ি অচপ সবমভূতানাম্ বীিম্ তত্ অেম্ অিুমন । 

ন তত্ অচস্ত চবনা যত্ সুাত্ র্য়া ভূতম্ িরািরম্ । । ৩৯ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন যা সবর্ ভূক্ষতর্ বীি স্বরুপ তাও আচর্, হযক্ষেতু আর্াক্ষক োড়া 

স্থাবর িঙ্গম্ হকান বস্তুরই অচস্তত্ত্ব র্াকক্ষত পাক্ষরনা।  

 

ন অন্তঃ অচস্ত র্ম্ চদবুানাম্ ,চবভূচত নাম্ পরন্তপ ।  

এযঃ তু উক্ষের্তঃ হপ্রািঃ চবভূক্ষতঃ চবস্তর র্য়া ।।৪০ 

অর্ম-ক্ষে পরন্তপ আর্ার চদবু চবভুচতর অন্ত হনই আচর্ হকবে সংক্ষেক্ষপ এই 

সর্স্ত চবভূচতর কর্া বনমনা করোর্। 

 

যত্ যত্ চবভূতীম্ সত্তম্ শ্রীর্ত্ উচিমতম্ এব বা । 

তত্ তত্ এব অবগে ত্বর্ র্র্ হতি অংর্ সম্ভবম্ । । ৪১  
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অর্ম-ঐযযমু যুি শ্রী-সম্পন্ন বে প্রভাবাচদর আচধকুযুি যত বস্তু আক্ষে সবই 

আর্ার র্চির অংর্ সম্ভুত বক্ষে িানক্ষব। 

 

অর্বা বহুনা এক্ষতন চকম্ জ্ঞাক্ষতন তব অিুমন । 

চবষ্টভু অেম্ ইদম্ কৃত্নম্ এক অংক্ষর্ন চস্থতম্ িগত্ ।।৪২ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন অচধক চক আর বেব এইটুকু র্াত্র হিক্ষন রাখ আচর্ আর্ার 

এক অংক্ষর্র িারা সর্স্ত িগত্ বুাপ্ত েক্ষয় রক্ষয়চে। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

চবভূচতক্ষযাক্ষগা নার্ দর্ক্ষর্াঽধুাযঃ ॥১০॥  
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একাদর্ অধুায়ঃ চবশ্বরূপ দর্মনক্ষযাগ 

 

অিুমন উবাি :-  

র্দনুগ্রোয় পরর্ম্ গুেুম্ আধুাত্ম সংচজ্ঞতম্ ।  

যত্ তয়া উত্তম্ বিঃ হতন হর্ােঃ অয়ম্ চবগতঃ র্ম্ । । ১  

অর্ম-আর্ার প্রচত অনুগ্রে কক্ষর তুচর্ হয আধুাত্ম তত্ত্ব সম্বচেয় পরর্ গুেু 

উপক্ষদর্ আর্াক্ষক চদক্ষয়ে, তার িারা আর্ার হর্াে দুর েক্ষয়ক্ষে।  

 

ভব অপুক্ষয়ৌ চে ভূতানাম্ শ্রুক্ষতৌ চবস্তরর্ঃ র্য়া । 

ত্বত্তঃ কর্েপত্রাে র্াোত্মম্ অচপ ি অবুয়ম্ । । ২ 

অর্ম-ক্ষে পদ্মপোর্ হোিন সবমভূক্ষতর উত্পচত্ত ও প্রেয় হতার্ার হর্ক্ষকই েয়, 

হতার্ার কাে হর্ক্ষকই আচর্ হতার্ার অবুয় র্াোত্ম অবগত েোর্।  

 

এবম্ এতত্ যর্াত্থ ত্বম্ আত্মানাম্ পরক্ষর্শ্বর । 

রষু্টম্ ইোচর্ হত রুপম্ ঐশ্বরম্ পুরুক্ষযাত্তম্ । । ৩ 

অর্ম-ক্ষে পুরুযত্তর্ তুচর্ হয আত্ত তত্ত্ব বক্ষেে তা যর্ার্ম। চকন্তু তা সক্ষত্তও হে 

পরক্ষর্শ্বর তুচর্ হয ভাক্ষব এই চবক্ষশ্ব প্রক্ষবর্ কক্ষরে, আচর্ হতর্ার হসই 

ঐশ্বরীরুপ হদখক্ষত ইো কচর। 

র্নুক্ষত যচদ তত্ র্কুম্ র্য়া রষু্টম্ ইচত প্রক্ষভা । 

হযাক্ষগশ্বরম্ ততঃ হর্ ত্বম্ দর্ময় আত্মানাম্ অবুয় ।। ৪ 

অর্ম-ক্ষে প্রভু, তুচর্ যচদ র্ক্ষন কর হয আচর্ হতার্ার এই চবশ্বরুপ দর্মন করার 

হযাগু, তা েক্ষে হে হযাক্ষগশ্বর আর্াক্ষক হতর্ার হসই িগতাত্ম রুপ হদখাও। 

 

ভগবান উবাি :-  

পর্ু হর্ পার্ম রুপার্ী র্তর্ঃ অর্ সেস্রর্ঃ । 

নানাচবধাচন চদবুাচন নানা বনম আকৃতীচন ি ।।৫ 
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অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-ক্ষে পার্ম নানা বনম ও নানা আকৃচত চবচর্ষ্ট র্তর্ত এবং 

সেস্র সেস্র আর্ার চবচভন্ন চদবু র্ূচতম দর্মন কর। 

 

পর্ু আচদতুান্ বসুন ররান অচশ্নক্ষনৌ র্রুতঃ তর্া । 

বহুনী অদৃষ্ট পুবমাচন পর্ু আিযমাচন ভারত ।।৬ 

অর্ম-ক্ষে ভারত, িাদর্ আচদতু, অষ্ট বসু, একাদর্ রুর, অচশ্বচনকুর্ারদয়, 

উনপঞ্চার্ র্রুত এবং অক্ষনক অদৃষ্টপুবম আিাযমরুপ হদখ।  

 

ইে একস্থম্ িগত্ কৃত্নম্ পর্ু অদু স ির অিরম্ ।  

র্ম্ হদক্ষে গুড়াক্ষকর্ যত্ ি অনুত্ রষু্টম্ ইেচস ।। ৭ 

অর্ম-ক্ষে-অিুমন, আর্ার এই চবরাট র্চরক্ষর অবয়ব রুক্ষপ একক্ষত্র অবচস্থত সর্গ্র 

স্থাবর িঙ্গর্াত্ম চবশ্ব এবং অনু যা চকেু হদখক্ষত ইো কর আি দর্মন কর। 

 

ন তু র্াম্ র্কুক্ষস রষু্টর্ অক্ষনন এব স্বিেুযা । 

চদবুম্ দদাচর্ হত িেুঃ পর্ু হর্ হযাগচ্র্শ্বরর্ ।।৮ 

অর্ম-তুচর্ হতার্ার িেুিারা আর্ার চবশ্বরুপ দর্মন করক্ষত পারক্ষব না। তাই 

আচর্ হতার্াক্ষক চদবু িেুদান করচে যার িারা তুচর্ হতার্ার অচিন্ত হযাচ্গশ্বযমু 

দর্মন করক্ষত পারক্ষব। 

 

সঞ্জয় উবাি : -  

এবর্ উিা ততঃ রািন র্োক্ষযাক্ষগশ্বরঃ েচরঃ । 

দর্ময়র্াস পার্মায় পরর্ম্ রুপর্ ঐশ্বরম্ । । ৯ 

অর্ম-সঞ্জয় বেক্ষেন হে রািন এই ভাক্ষব বক্ষে, র্োন হযাক্ষগশ্বর ভগবান শ্রীকৃ্ণ  

অিুমনক্ষক তার অক্ষেৌচকক চবশ্বরুপ হদখাক্ষেন। 

 

অক্ষনক বক্ত্র নয়নম্ অক্ষনক অভুত দর্মনম্ ।  

অক্ষনক চদবু আভরনম্ চদবু অক্ষনক উদুত আয়ুধম্ । । ১০ 
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চদবু র্ােু অম্বরধরম্ চদবু গে অনুক্ষেপনম্ ।  

সবম আিযমুর্য়ম্ হদবম্ অনন্তম্ চবশ্বক্ষতার্ুখম্ । । ১১  

অর্ম-অিুমন হদখক্ষেন হসই চবশ্বরুপ অক্ষনক র্ুখ অক্ষনক হনত্রযুি, অক্ষনক অভুত 

আকৃচত ও অসংখু চদবু অেংঙ্কার চবচর্ষ্ট এবং অক্ষনক উদুত চদবু অক্ষস্ত্র 

সচজ্জত। হসই চবশ্বরুপ চদবু র্াো ও চদবু বক্ষস্ত্র ভূচযত, চদবু গেিারা 

অনুচেপ্ত, অতুন্ত আিযমুিনক হিাচতমর্য় অনন্ত ও সবমক্ষতার্ুখ চবচর্ষ্ট। 

 

চদচব সুযমু সেস্রসু ভক্ষবত্ যুগপত্ উচত্থতা । 

যচদ ভাঃ সদৃর্ী সা সাত্ ভাসঃ তসু র্োত্মনঃ ।।১২ 

অর্ম-যচদ আকাক্ষর্ সেস্র সুক্ষযমুও প্রভা উচদত েয় তা েক্ষে হসই দীচপ্ত 

চবশ্বরুক্ষপর প্রভাব চকচঞ্চত্ তুেু েক্ষত পাক্ষর। 

 

তত্র একস্থম্ িগত্ কৃত্নম্ প্রচবভিম্ অক্ষনকধা । 

অপর্ুত্ হদবক্ষদবসু র্রীক্ষর পান্ডব তদা ।।১৩ 

অর্ম-তখন অিুমন পরক্ষর্শ্বর ভগবাক্ষনর চবশ্বরুক্ষপ নানাভাক্ষব চবভি সর্গ্র 

িগত্ একক্ষত্র অবচস্থত হদখক্ষেন। 

ততঃ সঃ চবস্ময়াচবষ্টাঃ হৃষ্টক্ষরার্া ধনঞ্জয় । 

প্রর্র্ু চর্রসা হদবম্ কৃতাঞ্জচেঃ অভাযত ।।১৪ 

অর্ম-অিুমন হসই চবশ্বরুপ দর্মন কক্ষর আিযমাচন্বত ও হরার্াচঞ্চত েক্ষেন এবং 

অবনত র্স-ক্ষক ভগবানক্ষক প্রনার্ কক্ষর কর হিাক্ষর বেক্ষেন। 

 

অিুমন উবাি :-  

পর্ুাচর্ক্ষদবান তব হদক্ষে 

সবমান তর্া ভূত চবক্ষর্য-সঙ্ঘান । 

ব্রহ্মানম্ ঈর্র্ কর্োসনস্থর্ 

ঋযীন ি সবমান উরগান ন ি চদবুম্ । । ১৫ 
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অর্ম-অিুমন বেক্ষেন হে হদব, হতার্ার এই চবশ্বরুক্ষপ সর্স্ত হদবতা, িরাির 

িগত্ ঋযীক্ষদর, সপমসর্ুে এবং সৃচষ্টকতমা কর্োসনা ব্রহ্মক্ষক হদখচে। 

 

অক্ষনক বাহু উদর বক্ত্র হনত্রম্ 

পর্ুাচর্ ত্বার্ সবমতঃ অনন্তরূপম্ ।  

ন অন্তম্ ন র্ধুম্ ন পুনঃ তব আচদম্ 

পর্ুাচর্ চবক্ষশ্বর্র চবশ্বরূপ ।।১৬ 

অর্ম-ক্ষে িগত্ ঈশ্বও, সবমত্র বহু বাহু, বহু উদও, বহু র্ুখ ও বহু হনত্রচবচর্ষ্ট 

হতার্ার চবশ্বরুপ আচর্ হদখচে। হে ভগবান হতার্ার আচদ, র্ধু ও অন্ত হদখচে 

না। 

 

চকরীচটনম্ গচদনম্ িচক্রনম্ ি  

হতক্ষিারাচর্ম্ সবমতঃ দীচপ্তর্ন্তম্ ।  

পর্ুাচর্ ত্বাম্ দুচনমরীেুম্ সর্ন্তাত্ 

দীপ্ত-অনে অকম দুুচতম্ অপ্রক্ষর্য় ।।১৭ 

অর্ম-চকরীট গদা ও িক্রধারী, সবমত্র চদপ্তীর্ান, হতিঃপুঞ্জ স্বরুপ দুচনরীেু 

প্রদীপ্ত অচগ্ন ও সুক্ষযমুর র্ত প্রভাচবচর্ষ্ট এবং অপ্রক্ষর্য় স্বরুপ হতার্াক্ষক আচর্ 

সবমত্র হদখচে। 

 

ত্বম্ অেরম্ পরর্ম্ হবচদতুবম্ 

ত্বর্ অসু চবশ্বসু পরম্ চনধানর্ । 

ত্বম্ অবুয়ঃ র্াশ্বতধর্মক্ষগাপ্ত 

সনাতনঃ ত্বর্ পুরুযঃ র্তঃ হর্ ।।১৮ 

অর্ম-তুচর্ পরর্ ব্রহ্ম এবং এক র্াত্র জ্ঞাতবু। তুচর্ চবক্ষশ্বর পরর্ আশ্রয় ও 

সনাতন ধক্ষর্মর রেক, তুচর্ই সনাতন এই আর্ার অচভর্ত। 

 

অনাচদ র্ধুান্তম্ অনন্ত বীযমর্ 
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অনন্ত বাহু র্চর্সুযম হনত্রম্ ।  

পশ্বুাচর্ ত্বাম্ দীপ্ত হুতার্বক্ত্রম্ 

স্বক্ষতিসা চবশ্বুম্ ইদম্ তপন্তম্ । । ১৯ 

 

হদুৌ আপৃচর্ক্ষবুাঃ ইদম্ অন-রম্ চে 

বুাপ্তম্ ত্বয়া এক্ষকন চদর্ঃ ি সবমাঃ । 

দৃষ্টা অভুতম্ রূপম্ উগ্রম্ তব ইদম্ 

হোকত্রয়ম্ প্রবুচর্তম্ র্োত্মন্ । । ২০ 

অর্ম-আচর্ হদখচে হতার্ার আচদ হনই, তুচর্ অনন্ত র্চির্ােী ও অসংখু বাহু 

চবচর্ষ্ট িি-সুযমু হতার্ার িেুিয়; হতার্ার র্ুখ র্ন্ডে প্রদীপ্ত অচগ্নর হিুাচত 

এবং তুচর্ স্বীয়ক্ষতক্ষি সর্স্ত িগত্ সন্তপ্ত করে। হে ভগবান স্বগম ও র্ক্ষতমুর 

র্ধুবচতম অন্তরীেু এবং দর্চদক পচরবুাপ্ত কক্ষর আে। হতার্ার এই অভুত 

ভয়ঙ্কর চবশ্বরুপ দর্মন কক্ষর চত্রক্ষোক অতুন্ত ভীত েক্ষে। 

 

অর্ী চে ত্বাম্ সুরসংঙ্ঘাঃ চবর্চন্ত 

হকাচিত্ ভীতাঃ প্রাঞ্জেয়ঃ গৃনচন্ত । 

স্বচস্ত ইচত উিা র্েচযম চসদ্ধসঙ্ঘাঃ 

স্তুবচন্ত ত্বাম্ স্তুচতচভঃ পুস্কোচভঃ।২১  

অর্ম-সর্স্ত হদবতারা হতার্াক্ষতই প্রক্ষবর্ করক্ষেন। হকউ হকউ ভীত েক্ষয় 

করক্ষিাক্ষর হতার্ার গুনগান করক্ষেন এবং র্েযমী ও চসচদ্ধ পুরুযগন িগক্ষতর 

কেুান েউক বক্ষে প্রিুর স্তুচত বাক্ষকুর িারা হতার্ার স্তব করক্ষে। 

 

রুর আচদতুাঃ বসবঃ হয ি সাধুাঃ 

চবক্ষশ্ব অচশ্বক্ষনৌ র্রুতঃ ি উষ্মপাঃ ি । 

গেবম যে অসুরচসদ্ধসংঙ্ঘাঃ 

চবেক্ষন্ত ত্বার্ চবচস্মতাঃ ি এব সক্ষবম ।।২২ 
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অর্ম-রুরগন, আচদতুগন, সাধু নার্ক হদবতারা,বসুগন,চবশ্বক্ষদবতাগন, 

অচশ্বচনকুর্ারিয়, র্রুতগন, চপত্রীগন, যেুগন, অসুরগন এবং চসদ্ধগন 

সকক্ষেই চবস্মৃত েক্ষয় হতার্াক্ষক দর্মন করক্ষে । 

 

রূপম্ র্েত্ হত বহু বক্ত্র হনত্রম্ 

র্োবাক্ষো বহু বাহু উরু পাদম্ ।  

বহুদরম্ বহুদংষ্ট্রা করােম্ 

দৃষ্ট্রা হোকাঃ প্রবুচর্তাঃ তর্া অেম্ । । ২৩ 

অর্ম-র্োবাক্ষো, বহু র্ুখ, বহু িেু, বহুবাহু , বহু উরু, বহু িরন এবং বহু উদর 

চবচর্ষ্ট এবং অসংখু দক্ষন্তর িারা ভীযন হতার্ার চবগ্রে দর্মন কক্ষর সর্স্ত প্রার্ী 

অতুন্ত ভীত েক্ষে এবং আচর্ ও অতুন্ত ভীত েচে। 

 

নভঃসৃ্পর্ম্ দীপ্তম্ অক্ষনক বনমম্ 

বুাত্ত আননর্ দীপ্ত চবর্াে হনত্রম্ ।  

দৃষ্টা চে ত্বাম্ প্রবুচর্ত অন্তরাত্মা 

ধৃচতম্ ন চবন্দাচর্ র্র্ম্ ি চবক্ষ্ণ া ।।২৪ 

অর্ম-চবক্ষ্ণ া হতার্ার আকার্ স্পচর্ম হতির্য় নানা বনমযুি চবস্ময় হেতু র্ুখ 

র্ন্ডে এবং উজ্জে চবর্াে িেু হদক্ষখ আর্ার হৃদয় বুাচর্ত েক্ষে এবং আচর্ 

সধুযমু ও র্র্ অবেম্বন করক্ষত পারচে না। 

 

দংষ্ট্রা করাোচন ি হত র্ুখাচন  

দৃষ্টা এব কাোনে সচন্নভাচন । 

চদর্ঃ ন িাক্ষন ন েক্ষভ ি র্র্ম 

প্রসীদ হদক্ষবর্ িগচনবাস ।।২৫  

অর্ম-ক্ষে হদক্ষবর্, ভয়ঙ্কর ও দী ম দন্তযুি ও প্রেয়াচগ্ন তুেু হতার্ার র্ুখ সকে 

হদক্ষখ আর্ার চদকভ্রর্ েক্ষে এবং আচর্ র্াচন্ত পাচে না হে িগচন্নবাস, তুচর্ 

আর্ার প্রচত প্রসন্ন েও। 
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অর্ী ত্বার্ ধৃতরাষ্ট্রসু পুত্রাঃ 

সক্ষবম সচ্েব অবচনপাে সচ্ঙ্ঘঃ । 

ভীষ্মঃ হরানঃ সুত পুত্রঃ তর্া অক্ষসৌ 

সে অস্মদীচ্য়ঃ অচপ হযাধর্ুচ্খুঃ ।।২৬ 

 

বক্ত্রাচন হত ত্বরর্ার্াঃ চবর্নচন্ত 

দংষ্ট্রা করাোচন ভয়াকাচন । 

হকাচিত্ চবেগ্নাঃ দর্নান্তক্ষরযু 

সংদৃর্ক্ষন্ত িুচনমক্ষত উত্তর্াচ্ঙ্গঃ ।।২৭ 

 

যর্া নদীনাম্ বেবঃ অম্বুক্ষবগাঃ 

সর্ুরম্ এব অচভর্ুখা রবচন্ত । 

তর্া তব অর্ী নরক্ষোকবীরা 

চবর্চন্ত বক্ত্রচন অচভচবজ্বেচন্ত ।।২৮ 

 

যর্া প্রদীপ্তম্ জ্বেনম্ পতঙ্গাঃ 

চবর্চন্ত নার্ায় সর্ৃদ্ধক্ষবগাঃ । 

তচ্র্ব নার্ায় চবর্চন্ত হোকাঃ 

তব অচপ বক্ত্রাচন সর্ৃদ্ধক্ষবগাঃ ।।২৯ 

 

হেচেেুক্ষস গ্রসর্ানঃ সর্ন্তাত্ 

হোকান সর্গ্রান বদচ্নঃ জ্বেচভঃ । 

হতক্ষিাচভঃ আপুযম িগত্ সর্গ্রম্ 

ভাসঃ তব উগ্রাঃ প্রতপচন্ত চবক্ষ্ণ া ।।৩০ 

অর্ম-ধৃতরাক্ষষ্টর পুক্ষত্ররা ভীস্ম, রন, কনম এবং সর্স্ত রািনু বগমসে এবং 

আর্াক্ষদর পক্ষেুর সর্স্ত সসক্ষনুরা হতার্ার করাে দন্ত চবর্ষ্ট র্ুক্ষখর র্ক্ষধু 
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দ্রুতক্ষবক্ষগ প্রক্ষবর্ করক্ষে এবং হসই দন্ত র্ক্ষধু চবেগ্ন েক্ষয় তাক্ষদর র্স্তক িুচনমত 

েক্ষে। নদীসর্ুে হযর্ন সর্ুরাচভর্ুক্ষখ প্রবাচেত েক্ষয় দ্রুতক্ষবক্ষগ সর্ুক্ষর চবেীন 

েক্ষয় যায় হতর্নই নরক্ষোক্ষকর বীর গন হতার্ার জ্বেন্ত র্ুখ চববক্ষর প্রক্ষবর্ 

করক্ষে। পতঙ্গ হযর্ন দ্রুত গচতক্ষত ধাচবত েক্ষয় র্রক্ষনর িনু জ্বেন্ত অচগ্নক্ষত 

প্রক্ষবর্ কক্ষর হতর্নই এই সর্স্ত র্ানুক্ষযরাও র্ৃতুু িনু অচত হবক্ষগ হতার্ার র্ুখ 

চববক্ষর প্রক্ষবর্ করক্ষে। হে চব্ুণ  তুচর্ হতার্ার জ্বেন্তর্ুখ সর্ুক্ষের িারা সকে 

হোকক্ষক গ্রাস করে এবং সর্গ্র িগতক্ষক হতক্ষিারাচর্র িারা আবৃত কক্ষর 

সন্তপ্ত করে। 

 

আখুাচে হর্ কঃ ভবান উগ্ররূপ 

নর্েস্তু হত হদববর প্রসীদ । 

চবজ্ঞাতুম্ ইোচর্ ভবন্তম্ আদুম্ 

ন চে প্রিানাচর্ তব প্রবৃচত্তম্ । । ৩১  

অর্ম-উগ্রর্ুচতম তুচর্ হক? আর্াক্ষক বে। হে হদবক্ষশ্রি, হতার্াক্ষক নর্স্কার কচর, 

তুচর্ প্রসন্ন েও। আচর্ হতার্ার প্রবৃচত্ত অবগত নই, আচর্ হতর্াক্ষক চবক্ষর্য 

ভাক্ষব িানক্ষত ইো কচর। 

ভগবান উবাি :-  

কােঃ অচস্ম হোক েয়কৃত্ প্রবৃদ্ধঃ 

হোকান্ সর্ােতুমর্ ইে প্রবৃত্তঃ । 

ঋক্ষতেচপ ত্বাম্ ন ভচবর্চন্ত সক্ষবম 

হয অবচস্থতাঃ প্রতুনীক্ষকযু হযাধাঃ ।।৩২ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন- আচর্ হোকেয়কারী কাে। এখন হোক সংোর করক্ষত 

প্রবৃত্ত েক্ষয়চে হতার্ারা (পান্ডক্ষবরা) োড়া সর্স্ত হযাধুারা ধংস েক্ষব। 

 

তস্মাত্ ত্বম্ উচত্তষ্ট যর্ঃ েভস্ব 

চিত্বা র্ত্রুন ভূঙেু রািুম্ সর্ৃদ্ধম্ ।  
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র্য়া এব এক্ষত চনেতাঃ পুবমক্ষর্ব 

চনচর্ত্তর্াত্রম্ ভব সাবুসাচিব ।।৩৩ 

অর্ম-অতএব তুচর্ যুদ্ধকরার িনু উচত্থত েও ও যর্ োভকর র্ত্রুক্ষদর 

পরাচিত কক্ষর সর্ৃদ্ধর্ােী রািু হভাগ কর। আর্ার িারা এরা পুক্ষবম চনেত 

েক্ষয়ক্ষে। হে সবুসাচিব তুচর্ চনচর্ত্ত র্াত্র েও। 

 

হরানম্ ি ভীস্মম্ ি িয়রর্ম্ ি  

কনমম্ তর্া অনুান্ অচপ হযাধচবরান্ ।  

যর্া েতান্ ত্বম্ িচে র্া বুাচর্িাঃ 

যুধুস্ব হিতাচস রক্ষন সপ্নশাা্ । । ৩৪ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন – হরান ভীস্ম কনম িয়রর্ এবং অনুানু বীর হযাদ্ধাক্ষদর 

আচর্ চনেত কক্ষরচে। তুচর্ র্ৃতক্ষদরই বধ কর। তুচর্ যুদ্ধ কর র্ত্রুক্ষদর চনিয়ই 

িয় করক্ষব, অতএব যুদ্ধ কর।  

সঞ্জয় উবাি :-  

এতত্ শ্রূত্বা বিনম্ হকর্বসু 

কৃতাঞ্জেীঃ হবপর্ানঃ চকরীটী । 

নর্স্কৃত্বা ভুয়ঃ এব আে কৃ্ণ ম্ 

সগদগদম্ ভীতভীতঃ প্রনর্ু ।।৩৫ 

অর্ম- সঞ্জয় ধৃতরাষ্টক্ষক বেক্ষেন -ক্ষে রািন ভগবান শ্রীকৃক্ষ্ণ র এই বার্ী শ্রবন 

কক্ষর অতুন্ত ভীত েক্ষয় কচম্পত কক্ষেবক্ষর কৃতাঞ্জেী পুক্ষট প্রনার্ কক্ষর 

গদগদভাক্ষব অিুমন বেক্ষেন-  

 

অিুমন উবাি :-  

স্থাক্ষন হৃযীক্ষকর্ তব প্রকীতমুা 

িগত্ প্রহৃযুচত অনুরিুক্ষত ি । 

রোংচস ভীতাচন চদর্ঃ রবচন্ত 
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সক্ষবম নর্সুচন্ত ি চসদ্ধসঙ্ঘাঃ ।।৩৬ 

অর্ম-অিুমন বেক্ষেন – হে হৃযীক্ষকর্, হতার্ার র্চের্া চকতমক্ষন িগত্ প্রহৃষ্ট ও 

হতার্ার প্রচত অনুরি েক্ষে। রােক্ষসরা ভীত েক্ষয় নানান চদক্ষক পোয়ন করক্ষে 

এবং চসক্ষদ্ধরা হতার্াক্ষক নর্স্কার করক্ষে।এই সর্স্তই যুচিযুি। 

 

কস্মাত্ ি হত ন নক্ষর্রন র্োত্মন  

গচরয়ক্ষস ব্রহ্মর্ঃ অচপ আচদকক্ষত্রম 

অনন্ত হদক্ষবর্ িগচন্নবাস 

ত্বর্ অেরম্ সদসত্ তত্ পরম্ যত্ ।।৩৭ 

অর্ম-ক্ষে র্োত্মন, তুচর্ ব্রহ্মার গুরু ও আচদ কারর্। হে অনন্ত সকক্ষে হকন 

হতার্াক্ষক নর্স্কার কক্ষওক্ষবন না ? হে িসচন্নবাস, তুচর্ সত্ ও অসত্ উভক্ষয়র 

অতীত তত্ত্ব,এবং সবম কারক্ষর্র পরর্ কারর্। 

 

ত্বর্ আচদক্ষদবঃ পুরুয পুরান্ 

তম্ অসু চবশ্বসু পরর্ চনধানম্ ।  

হবত্তা অচস হবদুর্ ি পরম্ ি ধাম্ 

ত্বয়া ততম্ চবশ্বম্ অনন্তরুপ ।।৩৮ 

অর্ম-ক্ষে অনন্ত রুপ, তুচর্ আচদক্ষদব ও অনাচদ পুরুয এবং চবক্ষশ্বর পরর্ আশ্রয়। 

তুচর্ সবচকেুর জ্ঞাতা, এবং তুচর্ই জ্ঞাতবু। তুচর্ই গুর্াতীত, এবং এই িগত্ 

হতার্ার িারা পচরবুাপ্ত েক্ষয় আক্ষে। 

 

বায়ুঃ যর্ঃ অচগ্নঃ বরুনঃ র্র্াঙ্কঃ 

প্রিাপচতঃ ত্বম্ প্রচপতার্েঃ ি । 

নর্ঃ নর্ক্ষস্ত অস্তু সেস্র কৃতঃ 

পুনঃ ি ভূয় অচপ নর্ঃ নর্ক্ষস্ত ।।৩৯ 

অর্ম-তুচর্ বায়ু, যর্, অচগ, িি, াৃ্ন প্রিাপচত ব্রহ্মা, অতএব হতার্াক্ষক আচর্ 

সেস্রবার প্রনার্ কচর এবং পুনরায় নর্স্কার কচর। 
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নর্ঃ পুরস্তাত্ অত পৃিতঃ হত 

নর্ঃ অস্তু হত সবমতঃ এব সবম । 

অনন্ত বীযম অচর্ত চবক্রর্ঃ তর্ঃ 

সবমম্ সর্াক্ষনাচয ততঃ অচস সবমঃ ।।৪০ 

অর্ম-ক্ষে সবমাত্মা,ক্ষতার্াক্ষক সম্মুক্ষখ নর্স্কার করচে, হতার্াক্ষক পিাক্ষত নর্স্কার 

করচে 

হতার্াক্ষক সবচদক হর্ক্ষক নর্স্কার করচে।ক্ষে অনন্ত বীযম তুচর্ অচসর্ 

চবক্রর্র্ােী। তুচর্ সর্গ্র িগক্ষত বুাপ্ত অতএব তুচর্ই সবম স্বরুপ। 

 

সখা ইচত র্ত্বা প্রসভম্ যত্ উত্তম্ 

হে কৃ্ণ  হে যাদব হে সক্ষখচত । 

অিানতা র্চের্ানম্ তব ইদম্ 

এয়া প্রর্াদাত্ প্রনক্ষয়ন বা অচপ ।।৪১  

 

যত্ ি অবোসার্মম্ অসত্কৃতঃ অচস 

চবোর র্যুা আসন হভািক্ষনযু । 

একঃ অর্বা অচপ অিুুত তত্সর্েম্ 

তত্ োর্ক্ষয় ত্বার্ অেম্ অপ্রক্ষর্য়র্ ।।৪২ 

অর্ম-পুক্ষব আচর্ হতার্ার র্চের্া না হিক্ষন হতার্াক্ষক “হে কৃ্ণ ”, “হে যাদব” 

“হে সখা” বক্ষে সম্বধন কক্ষরচে। প্রর্াদবসত এবং প্রনয়বসত যা চকেু কক্ষরচে 

তা তুচর্ দয়া কক্ষর ের্া কর। চবোর, র্য়ন হভািক্ষনর সর্য়, কখক্ষনা একাচক 

কখক্ষনা অনুক্ষদর সর্ক্ষে, আচর্ হয অসম্নান কক্ষরচে, হস সর্স্ত অপরাধ 

দয়াকক্ষর ের্া কর। 

 

চপতা অচস হোকসু িরািরসয 

ত্বম্ অসু পূিুঃ ি গুরুঃ গরীয়ান । 
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ন তত্সর্ঃ অচস্ত অবুচধকঃ কুতঃ অনুঃ 

হোকত্রক্ষয় অচপ অপ্রচতম্ প্রভাব ।।৪৩ 

অর্ম-ক্ষে অচর্তপ্রভাব, তুচর্ এই িরাির িগক্ষতর চপতা, পুিুগুরু এবং গুরুর 

গুরু। অতএব, চত্রভূবক্ষন হতার্ার র্ত আর হকউ নাই। হতার্ার হর্ক্ষক হশ্রি 

অনু হক েক্ষত পাক্ষর? 

 

তস্মাত্ প্রর্র্ু প্রচর্ধায় কায়ম্ 

প্রসাদক্ষয় ত্বার্ অেম্ ঈর্ম্ ঈড্ুম্ ।  

চপতা-ইব পুত্রসু সখাঃ ইব সখুুঃ 

চপ্রয় চপ্রয়ায়াঃ অেচসম হদব হসাঢর্ ।।৪৪ 

 

অদৃষ্টপুবমম্ হৃচযতঃ অচস্ম দৃষ্টা 

ভক্ষয়ন ি প্রবুচর্তম্ র্নঃ হর্ । 

তত্ এব হর্ দর্ময় হদব রূপর্ 

প্রসীদ হদক্ষবর্ িগচন্নবাস ।।৪৫।  

অর্ম-ক্ষে পরর্ পূিু ভগবান, তাই আচর্ হতার্াক্ষক তন্ডবত্ প্রনার্ কক্ষর হতার্ার 

কৃপা চভো করচে। চপতা হযর্ন পুক্ষত্রর, সখা হযর্ন সখায়, চপ্রয় হযর্ন চপ্রয়ার 

অপরাধের্া কক্ষরন, তুচর্ও হসই ভাক্ষব আর্ার অপরাধ ের্া কর। হতার্ার 

এই চবশ্বরুপ যা পুক্ষবম আর ককক্ষনা হদচখচন তা দর্মন কক্ষর আর্ার হকৌতুেে 

িচরতার্ম েক্ষয়ক্ষে। তা সক্ষত্তও আর্ার র্ন ভক্ষয় বুচর্ত েক্ষয়ক্ষে। তাই হে হদক্ষবর্, 

হে িসচন্নবাস, আর্ার প্রচত প্রসন্ন েও এবং পুনরায় হতার্ার হসই পুবম রুপই 

হদখাও। 

 

চকচরচটনম্ গচদনম্ িক্রেন্তুম্ 

ইোচর্ ত্বার্ রষু্টম্ অেম্ তর্া এব । 

হতন এব রূক্ষপন িতুভুমক্ষিন  

সেস্রবাক্ষো ভব চবশ্বর্ুক্ষতম ।।৪৬ 
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অর্ম-ক্ষে সেস্রবাক্ষো, আচর্ হতার্াক্ষক হসই চকচরচট, গদা ও িক্রধাচর রুক্ষপ 

হদখক্ষত ইো কচর। হে চবশ্বর্ুচতম এখন তুচর্ হতার্ার হসই িতুভূমি র্ুচতম ধারন 

কর।  

 

ভগবান উবাি :-  

র্য়া প্রসক্ষয়ন তব অিুমন ইদম্ 

রুপম্ পরম্ দচর্মতম্ আত্মক্ষযাগাত্ । 

হতির্য়ম্ চবশ্বম্ অনন্তম্ আদুম্ 

যত্ হর্ ত্বত্ অক্ষনুন ন দৃষ্ট পুবমম্ । । ৪৭ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-ক্ষতার্ার প্রচত প্রসন্ন েক্ষয় আচর্ হতার্াক্ষক িড় িগক্ষতর 

অন্তগমত আত্মক্ষযাগ স্বরুপ হশ্রিরুপ হদখাোর্। তুচর্োড়া পুক্ষবম আর হকউই 

হসই অননত আচদ হতির্য় রুপ হদক্ষখচন। 

 

ন হবদ যজ্ঞ অধুয়চ্নঃ ন দাচ্নঃ  

ন ি চক্রয়াচভঃ ন তক্ষপাচভঃ উচ্গ্রঃ । 

এবম্ রূপঃ র্কুঃ অেম্ নৃক্ষোক্ষক 

রষু্টম্ ত্বত্ অক্ষনুন কুরুপ্রবীর ।।৪৮ 

অর্ম-ক্ষে কুরুক্ষশ্রি, হবদ অধুায়ন, যজ্ঞ, দান, পুনুকর্ম ও কক্ষঠার তপসুার 

িারা আর্ার এই রুপ দর্মন করক্ষত পাক্ষর না। একর্াত্র তুচর্ই তাই দর্মন 

করক্ষে। 

 

র্া হত বুর্া র্া ি চবর্ূঢ়ভাব 

দৃষ্টা রূপম্ হ ারম্ ঈদৃক র্ম্ ইদম্ ।  

বুক্ষপতভীঃ প্রীতর্নাঃ পুনঃ ত্বম্ 

তত্ এব হর্ রূপম্ ইদম্ প্রপর্ু ।।৪৯ 
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অর্ম-আর্ার ভয়ঙ্কর চবশ্বরুপ হদক্ষখ তুচর্ বুাচর্ত েইও না। ভয় তুাগকক্ষর 

প্রসন্ন চিক্ষত্ত আর্ার িতুভূমি রুপ দর্মন কর। 

 

সঞ্জয় উবাি :-  

ইচত অিুমনম্ বাসুক্ষদবঃ তর্া উিা 

স্বকম্ রুপম্ দর্ময়ার্াস ভূয় । 

আশ্বাসয়ার্াস ি ভীতম্ এনম্ 

ভূত্বা পুনঃ হসৌর্ু বপু র্োত্মা ।।৫০ 

অর্ম-সঞ্জয় ধৃতরাষ্টক্ষক বেক্ষেন-র্োত্মা বাসুক্ষদব অিুমনক্ষক এই ভাক্ষব বক্ষে তার 

িতুভুমি রুপ হদখাক্ষেন এবং পুনরায় হসৌর্ু র্ুচতম ধারন কক্ষর ভীত অিুমনক্ষক 

আশ্বস্ত করক্ষেন। 

 

দৃষ্টা ইদম্ র্ানুযম্ রূপম্ তব হসৌর্ুম্ িনাদমন । 

ইদানীম্ অচস্ম সংবৃত্তঃ সক্ষিতাঃ প্রকৃচতম্ গতাঃ ।।৫১  

অর্ম-শ্রীকৃক্ষ্ণ র পরর্ র্াধুযমর্য় চিভূি র্ুচতম দর্মন কক্ষর অিুমন বেক্ষেন হে 

িনাদমন হতার্ার এই হসৌর্ু র্ানুয র্ুচতম দর্মন কক্ষর আর্ার চিত্ত চস্থর েে এবং 

আচর্ প্রকৃচতস্ত েোর্।  

 

ভগবান উবাি :-  

সুদুদমর্ম্ ইদম্ রূপম্ দৃষ্টবানসী যত্ র্ম্ ।  

হদবাঃ অচপ অসু রূপসু চনতুম্ দর্মনকাচেন ।।৫২ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-আর্ার হয রুপ হদক্ষখে তা অতুন্ত দুেমভ দর্মন। 

হদবতারাও এই চনতু রুক্ষপর দর্মনাকাচে। 

 

ন অেম্ হবচ্দঃ ন তপসা ন দাক্ষনন ন ি ইিুয়া ।  

র্কুঃ এবম্ -চবধঃ রষু্টর্ দৃষ্টবান অচস র্াম্ যর্া ।। ৫৩ 
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অর্ম-তুচর্ হতর্ার চদবু িেু িারা আর্ার হয রুপ দর্মন কক্ষরে তা হবদ 

পাঠ,তপসুা 

দান, পুিা প্রভৃচত উপায় িারা হকউই দর্মন করক্ষত সর্র্ম েয় না। 

 

ভিা তু অননুয়া র্কুঃ অেম্ এবর্-চবধঃ অিুমন । 

জ্ঞাতুম্ রষু্টম্ ি তক্ষত্ত্বন প্রক্ষবষু্টম্ ি পরন্তপ ।।৫৪ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন- অননুা ভচিিারাই হকবে আর্াক্ষক িানক্ষত ও স্বরুপত প্রতুে 

করক্ষত এবং আর্ার চিন্ময় ধাক্ষর্ প্রক্ষবর্ করক্ষত সর্র্ম েয়। 

 

র্ত্কর্মকৃত্ র্ত্পরম্ র্ভিঃ সঙ্গবচিমতঃ । 

চনচ্বমরঃ সবম ভূক্ষতযু যঃ সঃ র্াম্ এচত পান্ডবা ।।৫৫ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন- চযচন আর্ার অচ্কতব হসবা কক্ষরন, আর্ার প্রচত চনিাপরায়ন, 

আর্ার ভি,িড় চবযক্ষয় সমু্পর্ম আসচি রচেত এবং সর্ প্রার্ীর প্রচত র্ত্রুভাব 

রচেত চতচন অবর্ুই আর্ার কাক্ষে চফক্ষর আসক্ষব। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

চবশ্বরূপদর্মনক্ষযাক্ষগা নাচ্র্কাদক্ষর্াঽধুাযঃ ॥১১॥  
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িাদর্ অধুায়ঃ ভচিক্ষযাগ 

 

অিুমন উবাি :-  

এবম্ সতত যুিাঃ হয ভিাঃ ত্বাম্ পযুমপাসক্ষত । 

হয ি অচপ অেরম্ অবুিম্ হতযাম্ হক হযাগ-চবত্তর্াঃ ।।১  

অর্ম-অিুমন চিজ্ঞাসা করক্ষেন-ক্ষে ভগবান এই ভাক্ষব চনরন-র ভচিযুি েক্ষয় 

যারা সর্াচেত চিক্ষত্ত হতার্ার আরাধনা কক্ষর এবং যারা ইচিয়াচতত অবুি 

ব্রক্ষহ্মর উপাসনা কক্ষও, তাক্ষদর র্ক্ষধু কারা হশ্রিক্ষযাগী। 

 

ভগবান উবাি :-  

র্চয় আক্ষবর্ু র্নঃ হয র্াম্ চনতু যুিা উপাসক্ষত । 

শ্রদ্ধায়া পরয়া উক্ষপতাঃ হত হর্ যুিতর্াঃ র্তাঃ ।।২ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-চযচন আর্ার সচবক্ষর্য রূক্ষপ তার র্নক্ষক চনচবষ্ট কক্ষরন, 

অপ্রাকৃত ভচি সেকাক্ষর চনরন-র উপাসনা কক্ষরন আর্ার র্ক্ষত তারাই হশ্রি 

হযাগী। 

 

হয তু অেরম্ অচনক্ষদমর্ুম্ অবুিম্ পযুমপাসক্ষত ।  

সবমত্রগম্ অচিন্তম্ ি কুটস্তম্ অিেম্ ধ্রূবম্ । ৩ 

 

সংচনয়র্ু ইচিয়-গ্রার্ম্ সবমত্র সর্বুদ্ধয়ঃ । 

হত পানুবচন্ত র্াম্ এব সবমভূতচেক্ষত রতাঃ ।।৪ 

অর্ম-যারা সর্স্ত ইচিয় সংযত কক্ষও, সকক্ষের প্রচত সর্ভাবপন্না েক্ষয় 

সবমভূক্ষতর কেুাক্ষর্ রত েক্ষয় আর্ার অের,অচনক্ষদমর্ু,অবুি 

সবমত্রগ,অচিন্তু,কুটস্থ, অিে,ধ্রুব ও চনচবমক্ষর্য স্বরুপক্ষক উপসনা কক্ষরন,তারা 

অবক্ষর্ক্ষয আর্াক্ষকই োভ কক্ষর। 

 

হলর্ অচধকতরঃ হতযাম্ অবুি আসি হিতসাম্ ।  
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অবুিা চে গচতঃ দুঃখম্ হদেবভীঃ অবাপুক্ষত ।।৫ 

অর্ম-যাক্ষদর ভগবাক্ষনর অবুি চনক্ষবমক্ষর্য রুক্ষপর প্রচত আসি তাক্ষদর পক্ষে 

পারর্াচর্মক োভ করা অতুন্ত কষ্টকর। কারন অবক্ষির উপাসনার ফক্ষে দুঃখই 

োভ েয়। 

 

হয তু সবমাচন কর্মাচন র্চয় সংনুসু র্ত্পরাঃ । 

অনক্ষনুন এব হযাক্ষগন র্াম্ ধায়ন্ত উপাসক্ষত ।।৬ 

 

হতযাম্ অেম্ সর্ুদ্ধতমা র্ৃতুু সংসার সাগরাত্ । 

ভর্াচর্ ন চিরাত্ পার্ম র্চয় আক্ষবচর্ত হিতসাম্ । । ৭ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম, যারা সর্স্ত কর্ম আর্াক্ষত সর্পমন কক্ষর র্ত্পরায়ন েক্ষয় অননু 

ভচিক্ষযাক্ষগর িারা আর্ার উপসনা ও ধুান কক্ষরন, হসই সর্স্ত ভিক্ষদর আচর্ 

অচিক্ষরই সংসার হর্ক্ষক উদ্ধার কচর। 

 

র্চয় এব র্নঃ অধত্স্ব র্চয় বুচদ্ধম্ চনক্ষবর্য় । 

চনবচসযচস র্চয় এব অতঃ উধমুম্ ন সংর্য়ঃ ।।৮ 

অর্ম-অতএব আর্াক্ষতই তুচর্ র্ন সর্াচেত কর, আর্াক্ষতই বুচদ্ধ চনচবষ্ট কর। 

তার কারন তুচর্ চনিই আর্াক্ষক প্রাপ্ত েক্ষব। হস সম্বক্ষে হকান সক্ষন্দে নাই। 

 

অর্ চিন্তম্ সর্াধাতুম্ ন র্ক্ষলাচস র্চয় চস্থরম্ ।  

অভুাস হযাক্ষগন ততঃ র্াম্ ইো আপু্তম্ ধনঞ্জয় ।।৯ 

অর্ম-ক্ষে ধনঞ্জয়, যচদ তুচর্ আর্াক্ষত চিত্ত সর্াচেত করক্ষত না পার, তােক্ষে 

অভুাস হযাগ িারা আর্াক্ষক োভ করক্ষত হিষ্টাকর। 

 

অভুাক্ষস অচপ অসর্র্মঃ অচস র্ত্ কর্ম পরর্ভব । 

র্দর্মর্ অচপ কর্মাচন কুবমান চসচদ্ধম্ অবাস্পচস ।।১০ 
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অর্ম-যচদ তুচর্ এই ভাক্ষব অভুাস করক্ষত অসর্র্ম েও, তাো েক্ষে আর্ার িনু 

কর্ম করক্ষত হিষ্টা কর কারন আর্ার িনু কর্ম করক্ষত করক্ষতই তুচর্ ক্রক্ষর্ 

চসচদ্ধোভ করক্ষব। 

 

অর্ এতত্ অচপ অর্িঃ অচস কতুমম্ হযাগম্ আচশ্রতঃ । 

সবম কর্ম ফে তুাগম্ ততঃ কুরু যতাত্মবান ।।১১  

অর্ম-আর যচদ তাও করক্ষত অেুর্ েও, তক্ষব আর্াক্ষত সর্স্ত কর্ম অপমন কক্ষর 

কক্ষর্মর ফে তুাগ কর। 

 

হশ্রয় চে জ্ঞানম্ অভুাসুাত্ জ্ঞানাত্ ধুানম্ চবচর্যুক্ষত । 

ধুানাত্ কর্মফে তুাগঃ তুাগাত্ র্াচন্ত অন্তরম্ । । ১২ 

অর্ম-তুচর্ যচদ হসই প্রকার অভুাক্ষস সের্ না েও,তা েক্ষে জ্ঞাক্ষনর িারা 

অনুচর্েন কর। জ্ঞান হর্ক্ষক ধুান হশ্রি, এবং ধুান হর্ক্ষক কর্ম ফে তুাগ হশ্রি, 

কারন এই প্রকার কর্মফে তুাক্ষগ পরর্ র্াচন্ত োভ েয়। 

 

অক্ষদ্ধষ্টা সবমভূতানাম্ সর্ত্র করর্ঃ এব ি । 

চনর্মম্ চনরেঙ্কারঃ সম্ দুঃখ সুখ ের্ী ।।১৩ 

 

সন্তুষ্টঃ সততম্ হযাগী যতাত্মা দৃঢ়চনিয় । 

র্চয় অচপমত র্নঃ বুচদ্ধঃ যঃ র্ত্ভিঃ স হর্ চপ্রয়ঃ ।।১৪ 

অর্ম-চযচন সর্স্ত িীক্ষবর প্রচত হিয শুনু, বেুভাবাপনু, দয়ােু, র্র্তাবুচদ্ধশুনু, 

চনরেঙ্কার, সুখ দঃৃুখু সর্ভাবাপনু সবমদা সন্তুষ্ট সবসর্য় ভচিক্ষযাক্ষগ যুি, 

সংযত স্বভাব, তত্তচবযয় দৃঢ় চনিয় এবং যার র্ন ও বুচদ্ধ সবমদা আর্াক্ষত 

অচপমত চতচন আর্ার চপ্রয় ভি। 

 

যস্মাত্ ন উচিিক্ষত হোকঃ হোকাত্ ন উচিিক্ষত ি যঃ । 

েযম অর্যম ভয় উক্ষিচ্গঃ র্ুিঃ যঃ সঃ ি হর্ চপ্রয়ঃ ।।১৫ 
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অর্ম-যার হর্ক্ষক হকউ উক্ষিগপ্রাপ্ত েন না এবং চযচন কাক্ষরার িারা উক্ষিগ প্রাপ্ত 

েননা; চযচন েযম, চবযাদ, ভয় ও উক্ষিগ হর্ক্ষক র্ুি চতচন আর্ার চপ্রয়। 

 

অনক্ষপেঃ শুচিদেঃ উদাসীনঃ গতবুর্ঃ । 

সবমারম্ভা পচরতুাগী যঃ র্ভিঃ সঃ হর্ চপ্রয় ।।১৬ 

অর্ম-চযচন চনসৃ্পে, শুচি, দে, পেপাতশুনু, ভয়েীন এবং স্বকার্ কক্ষর্মর 

অনুিান তুাগী, চতচন আর্ার চপ্রয় ভি। 

 

যঃ ন হৃযুচত ন হিচষ্ট ন হর্ািচত ন কােচত । 

শুভ অশুভ পচরতুাগী ভচির্ান যঃ সঃ হর্ চপ্রয় ।।১৭ 

অর্ম-চযচন আকাচেত বস্তুর প্রাচপ্তক্ষত হৃষ্ট েননা, এবং অচনষ্ট প্রাচপ্তক্ষত হিয 

কক্ষরন না, চপ্রয় চবক্ষয়াক্ষগ হর্াক কক্ষরন না, অপ্রাপ্ত ইষ্ট বস্তুর আকাো কক্ষরন 

না এবং শুভাশুভ সর্স্ত কর্ম পচরতুাগ কক্ষরক্ষেন চতচন আর্ার চপ্রয়। 

 

সর্ঃ র্ক্ষত্রৌ ি চর্ক্ষত্র ি তর্া র্ান অপর্ানয়ঃ ।  

র্ীত উ্ণ  সুখ দুঃক্ষখযু সর্ঃ সঙ্গচববচিমত ।।১৮ 

 

তুেু চনন্দা স্তুচতঃ হর্ৌনী সন্তুষ্টঃ হযন হকন চিত্ ।  

অচনক্ষকতঃ চস্থর র্চতঃ ভচির্ান হর্ চপ্রয় নরঃ ।।১৯ 

অর্ম-চযচন র্ত্রু চর্ক্ষত্রর র্ক্ষধু সর্বুচদ্ধ, চযচন সম্মান অপর্াক্ষন অচবিাচেত, চযচন 

র্ীক্ষতা্ণ িচনত সুক্ষখ দুঃক্ষখ, চনচবমকার চস্থর বুচদ্ধ চনন্দা ও স্তুচতক্ষত সর্বুচদ্ধ; 

সংযত বাক্ , যচত্কচঞ্চত্ োক্ষভ সন্তষ্ট, গৃোসচিশুনু এবং আর্ার হপ্রর্র্য়ী 

হসবায় যুি; হস ভি আর্ার অতুন্ত চপ্রয়। 

 

হয তু ধর্ম অর্ৃতম্ ইদম্ যর্া উত্তম্ পযুমপাসক্ষত । 

শ্রোধুানাঃ র্ত্পরর্াঃ ভিাঃ হত অতীব হর্ চপ্রয়াঃ ।। ২০ 
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অর্ম-আর্ার প্রচত শ্রদ্ধা সেকাক্ষর যারা আর্ার প্রদচর্মত ধর্মার্ৃক্ষত উপসনা 

কক্ষরন, তারাই আর্ার ভি, তাই তারা আর্ার অতুন্ত চপ্রয়।  

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

ভচিক্ষযাক্ষগা নার্ িাদক্ষর্াঽধুাযঃ ॥১২॥  

  



সংক্ষিপ্ত গীতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

7
 

ত্রক্ষয়াদর্ অধুায়ঃ হেত্রক্ষেত্রজ্ঞচবভাগক্ষযাগ 

 

প্রকৃচত পুরুয চবক্ষবক হযাগ 

অিুমন উবাি :-  

 

প্রকৃচতম্ পুরুযম্ ি এ হেত্রম্ হেত্রজ্ঞা্ এব ি  ।  

এতত্ হবচদতুা্ ইোচর্ জ্ঞান হজ্ঞয় ম্ ি হকর্ব ।।১  

অর্ম-অিুমন বচেক্ষেন-ক্ষে হকর্ব, আচর্ প্রকৃচত, পুরুয, হেত্র,ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও 

হজ্ঞয় এই সর্স্ত তত্ত িানক্ষত ইচ ো কচর। 

 

ভগবান উবাি :-  

ইদর্ র্চররর্ হকৌক্ষন্তয় হেত্রর্ ইচত অচভচধয়ক্ষত । 

এতত্ যঃ হবচত্ত তর্ প্রাহুঃ হেত্রজ্ঞ ইচত তচদ্ধদঃ ।। ২ 

অর্ম-ভগবান বচেক্ষেন-ক্ষে অিুমন এই র্চরক্ষর নার্ই হেত্র চযচন এই হেত্রক্ষক 

অবগত েন, চতচনই হেত্রজ্ঞ। 

 

হেত্রজ্ঞর্ ি অচপ র্ার্ চবচদ্ধ সবম হেক্ষত্রযু ভারত । 

হেত্র হেত্রজ্ঞক্ষয়াঃ জ্ঞানর্ যত্ তত্ জ্ঞানর্ র্তর্ র্র্ । । ৩ 

অর্ম- হে ভারত আর্াক্ষক সর্স্ত হেক্ষত্রর হেত্রজ্ঞ বক্ষে িানক্ষব, এবং হেত্র ও 

হেত্রজ্ঞ সম্বক্ষে যর্াযত ভাক্ষব অবগত েওয়াই আর্ার র্ক্ষত প্রকৃত জ্ঞান। 

 

তত্ হেত্রর্ যত্ ি যাদৃক ি যত্ চবকাচর যতঃ ি যত্ । 

সঃ ি যত্ প্রভাবঃ ি তত্ সর্াক্ষসন হর্ রৃ্র্ু ।।৪ 

অর্ম-ক্ষস হেত্র চক,তার প্রকার চক,তার চবকার চক ,তা কার হর্ক্ষক উত্পন্ন 

েহয়ক্ষে এবং তার প্রভাব চক, আচর্ সংক্ষেক্ষপ বেচে শ্রবন কর।  

 

ঋচযচভঃ বহুধা গীতম্ েক্ষন্দাচভঃ চবচবচ্ধঃ পৃর্ক । 
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ব্রহ্মসুত্র পচ্দঃ ি এব সেতুর্চভঃ চবচনচিচ্তঃ ।।৫ 

অর্- এই হেত্র ও হেত্রজ্ঞর জ্ঞান ঋচযগর্ সবচদক র্াক্ষস্ত্র বনমনা কক্ষরক্ষেন। 

হবদান্ত সুক্ষত্র তা চবক্ষর্য ভাক্ষব যুচি যুি চসদ্ধানত সেকাক্ষর বচনমত আক্ষে। 

 

র্োভুতাচন অেঙ্কার বুচদ্ধ অবুিম্ এব ি ।  

ইচন্দয়াচন দচ্র্কম্ ি পঞ্চ ি ইচিয়-ক্ষগািরাঃ ।।৬ 

 

ইো হিযঃ সুখম্ দুঃখম্ সং াতঃ হিতনা ধৃচত । 

এতত্ হেত্রর্ সর্াক্ষসন সচবকারম্ উদাহৃতম্। । ৭ 

অর্ম-পঞ্চর্োভুত, অেঙ্কার, বুচদ্ধ, অবুি, দর্ ইচন্দয় ও র্ন, ইচন্দক্ষয়র পাঁিচট 

চবযয়, ইো, হিয, সুখ, দুঃখ, সং াত্ অর্মাত্ পঞ্চর্োভুক্ষতর পচরনার্রুপ 

হদে, হিতনা এবং ধৃচত- এই সর্স্ত চবকার যুি হেত্র সংক্ষেক্ষপ বচনমত েে। 

 

অর্াচনত্বম্ অদচম্ভতম্ অচেংসা োচন্ত আিমবর্ । 

আিাক্ষযমাপাযনর্ হর্ৌিম্ সস্থযমর্ আত্মচবচনগ্রেঃ ।।৮ 

 

ইচন্দয়াক্ষর্মযু সবরাগুম্ অনেংঙ্কারঃ এব ি । 

িন্ম র্ৃতুু িরা বুাচধ দুঃখ হদায অনুদর্মনম্ । । ৯ 

 

অসচিঃ অনচভস্বঙ্গঃ পুত্র দার গৃোচদযু । 

চনত্তম্ ি সর্চিত্তত্বম্ ইষ্ট অচনষ্ট উপপচত্তযু ।।১০ 

 

র্চয় ি অননু হযাক্ষগন ভচিঃ অবুচভিাচরর্ী । 

চবচবি হদর্ হসচবত্তম্ অরচতঃ িনসংসচদ ।।১১  

 

অধুাত্ম জ্ঞান চনতুত্বম্ তত্ত্ব জ্ঞান অর্ম দর্মনর্ ।  

এতত্ জ্ঞানর্ ইচত হপ্রািম্ অজ্ঞানম্ যত্ অতঅনুর্া ।। ১২ 
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অর্ম- অর্াচনতু, দম্ভশুনুতা, অচেংসা, ের্া, সরোতা, গুরুক্ষসবা, হর্ৌি, 

সস্থযমু, আত্মসংযম্ , ইচিয়চবযয় সবরাগু, অেংঙ্কারশুনুতা, িন্ম-র্ৃতুু-িরা-

বুচধ-দুঃখু প্রভৃচতর হদার্ দর্মন, পুত্রাচদক্ষত আসচিশুনুতা, পুত্রাচদর হর্াক 

দুঃক্ষখ ঔদাচসনু, সবমদা সর্চিত্ত্বত্ব, আর্ার প্রচত অননুা ও অবুচভিাচরর্ী 

ভচি, চনিমন স্থাক্ষন চপ্রয়তা, িনাচকর্ম স্থাক্ষন অরুচি, আধুত্মজ্ঞাক্ষন চনত্তত্ব বুচদ্ধ 

এবং পরর্ তত্ত অনুসোক্ষন ঐকাচন্তক আগ্রে,এইগুচে আত্মজ্ঞাক্ষন সাধন বক্ষে 

কচর্ত েয় এবং চবপচরত যা চকেু সবই অজ্ঞান। 

 

হজ্ঞয়ম্ যত্ তত্ প্রবোচর্ অর্ৃতম্ অশু্নক্ষত । 

অনাচদ র্ত্পর্ ম্ ব্রহ্ম ন সত্ তত্ ন অসত্ উিুক্ষত ।।১৩ 

আচর্ এখন হতার্াক্ষক জ্ঞাক্ষনর কর্া বেব, যা হিক্ষন তুচর্ অর্ৃত তত্ত োভ 

করক্ষব। হসই হজ্ঞয় বস্তু অনাচদ এবং আর্ার আচশ্রত। তাক্ষক বো েক্ষয় ব্রহ্ম 

এবং তা এই িড় িগক্ষতর কাযমু ও কারক্ষর্র অতীত। 

 

সবমতঃ পাচন পাদর্ তত্ সবমতঃ অচে চর্র র্ুখম্ ।  

সবমতঃ শ্রুচতর্ত্ হোক্ষক সবমর্ আবৃতম্ চতিচত ।।১৪ 

অর্ম-তার েস্ত পদ িেু ও কনম র্স্তক ও র্ুখ সবমত বুপ্ত এই ভাক্ষব চতচন 

সকেক্ষকই আবৃত কক্ষর চবরাির্ান। 

।  

সবম ইচিয় গুন আভাসর্ সবম ইচিয় চববচিমতম্ ।  

অসির্ সবমভুত ি এব চনগুমনর্ গুনক্ষভািৃ ি ।।১৫ 

অর্ম-ক্ষসই পরর্ আত্মা সর্স্ত ইচিক্ষয়র প্রকার্ক তর্াচপ চতচন সর্স্ত ইচিয় 

চববচিম। যচদও চতচন সকক্ষের পােক তর্াচপ চতচন সমু্পনম অনাসি। চতচন 

িড়া প্রকৃচতর গুক্ষনর অচতত তর্াচপ চতচন সর্স্ত গুক্ষনর ঈশ্বর।  

 

বচেঃ অন্তঃ ি ভুতানাম্ অিরম্ িরম্ এব ি ।  

সুক্ষ্মত্বাত্ তত্ অচবক্ষজ্ঞয়র্ দুরস্তম্ ি অচন্তক্ষক ি তত্ ।।১৬ 
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অর্ম-ক্ষসই পরম্ তত্ত্ব সর্স্ত ভুক্ষতর অন্তক্ষর ও বাচেক্ষর বত্তমর্ান। তার হর্ক্ষকই 

সর্স্ত িরাির ,চতচন িড় ইচিক্ষয়র অক্ষগাির এবং অচবক্ষজ্ঞয়। যচদও চতচন 

বহুদুক্ষর অবচস্থত তবুও চতচন সকক্ষের অতুন্ত চনকক্ষট। 

 

অচবভিম্ ভুক্ষতযু চবভিম্ ইব ি চস্থতম্ ।  

ঋুতভতৃম ি তত্ হজ্ঞয়ম্ গ্রাচস্ুণ  প্রভচব্ুণ  ি ।।১৭ 

অর্ম-পরর্াত্মাক্ষক যচদও সর্স্ত ভুক্ষত চবভিরুক্ষপ হবাদ েয়, চকন্তু চতচন 

অচবভি। চতচন সবমভুক্ষতর পােক, 

সংোর কতমা ও সৃচষ্টকতমা। 

 

হিুাচতসাম্ অচপ তত্ হিুাচতঃ তর্সঃ পরর্ উিুক্ষত । 

জ্ঞানম্ হজ্ঞয়ম্ জ্ঞানগর্ুম্ হৃচদ সবমসু চবচিতর্ ।।১৮  

অর্ম-চতচন সর্স্ত হিুাচতক্ষস্কর পরর্ হিুাচত; চতচন সর্স্ত অেকাক্ষরর অচতত 

এবং অবুিসরুপ । চতচনই জ্ঞান চতচনই হজ্ঞয় এবং চতচনই জ্ঞানগর্ু চতচনই 

সকক্ষের হৃদয় অবচস্থত। 

 

ইচত হেত্রম্ তর্া জ্ঞানর্ হজ্ঞয়র্ ি উত্তম্ সর্াসতঃ । 

র্ত্ ভিঃ এতত্ চবজ্ঞায় র্ভাবায় উপপদুক্ষত ।।১৯ 

অর্ম-সংক্ষেক্ষপ আচর্ হতার্াক্ষক হেত্র জ্ঞান ও হজ্ঞয় এই চতনচট তত্ত বচেোর্। 

আর্ার ভিরাই হকবে এই জ্ঞান োভ কক্ষর আবার হপ্রর্ভচি োভ কক্ষর। 

 

প্রকৃচতম্ পুরুযম্ ি এব চবচদ্ধ অনাদী উক্ষভৌ অচপ । 

চবকারান ি গুর্ান ি এব চবচদ্ধ প্রকৃচত সম্ভবান ।।২০ 

অর্ম-প্রকৃচত এবং পুরুয উভক্ষয়ই আচদ বক্ষে িানক্ষব। তাক্ষদর চবকার এবং 

গুনসর্ুে প্রকৃচত হর্ক্ষক উত্পন্ন বক্ষে িানক্ষব। 

 

কাযম কারন কতৃমক্ষত্ব হেতুঃ প্রকৃচত উিুক্ষত । 
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পুরুয সুখ দুঃখানাম্ হভািৃক্ষতূ্ব হেতুঃ উিুক্ষত ।।২১  

অতম-প্রকৃচত সর্স্ত কাযম এবং কারক্ষনর হেতু এবং িীব এই িড় িগক্ষতর সর্স্ত 

সুখ ও দুঃখ সর্ুক্ষের উপেচব্ধর কারন। 

 

পুরুয প্রকৃচতস্থঃ চে ভুঙক্ষি প্রকৃচতিান গুনান । 

কারনম্ গুনসঙঁ্গ অসু সদসদ হযাচন িন্মসু ।।২২ 

অর্ম-িড়া প্রকৃা্রচতক্ষত অবচস্তত িীব প্রকৃচতর গুন সর্ুে হভাগ কক্ষর। প্রকৃচতর 

গুক্ষনর সংঙ্গ বসতই তার সত্ ও অসত্ হযাচনসর্ক্ষে িন্ম েক্ষয়। 

 

উপরস্টা অনুর্ন্তা ি ভতমা হভািা র্ক্ষেশ্বর । 

পরর্াত্মা ইচত ি অচপ উি হদক্ষে অচস্মন পুরুযপর ।।২৩ 

অর্ম-তর্াচপ এই র্চরক্ষর আর একিন পরর্ হভািা রক্ষয়ক্ষে। চতচন পরর্ ঈশ্বর 

পরর্ প্রভু চতচন সকক্ষের সর্স্ত কক্ষর্মর স্বােী এবং অনুক্ষর্াদন কতমা। তাক্ষক 

বো েক্ষয় পরর্াত্মা। 

 

এবর্ হবচত্ত পুরুযর্ প্রকৃচতম্ ি গুচ্র্ঃ সে । 

সবমর্া বতমর্ান অচপ ন সঃ ভুঃয় অচভিায়ক্ষত ।২৪ 

অর্ম-চযচন এই ভাক্ষব িড়া প্রকৃচত এবং গুক্ষনর প্রভাক্ষব অবগত েন, চতচন 

িড়িগক্ষত বত্তমর্ান েক্ষয়ও পুনঃ পুনঃ িন্মগ্রেনকক্ষর না। অর্মাত্ আর্ার প্রাসাক্ষধ 

আর্ার পরর্ ধার্ প্রাপ্ত েন। 

 

ধুাক্ষনন আত্মচন পর্ুচন্ত হকচিত্ আত্মনম্ আত্মন । 

অক্ষনু সাংক্ষখন হযাক্ষগন কর্মক্ষযাক্ষগন ি অপক্ষর ।।২৫ 

অর্ম-ক্ষকউ হকউ পরর্ আত্মাক্ষক ধুাক্ষনর র্াধুক্ষর্ দর্মন কক্ষরন, হকউ হযাক্ষগর 

র্াধুক্ষর্ দর্মন, কক্ষরন এবং অনু হকউ কর্ম হযাক্ষগর র্াধুক্ষর্ দর্মন কক্ষরন। 

 

অক্ষনু তু এবম্ অিানন্তঃ শ্রুত্বা অক্ষনুভুঃ উপাসক্ষত। 
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হত অচপ ি অচততরচন্ত এব র্ৃতুুম্ শ্রুচত পরায়না ।।২৬ 

অর্ম-অনু হকউ হকউ আত্মাক্ষক িানক্ষত না হপক্ষর আিাক্ষযমুর উপক্ষদর্ গ্রেন 

কক্ষর, উপসনা কক্ষরন; তারাও সদগুরু প্রদত্ত উপক্ষদর্ চনষ্টা সেকাক্ষর সাধন 

কক্ষর এই র্ৃতুুর্য় সংসার অচতক্রর্ কক্ষর। 

 

যাবত্ সংিায়ক্ষত চকচঞ্চত্ সত্ত্বম্ স্থাবর িঙঁ্গর্ম্।  

হেত্র হেত্রজ্ঞ সংক্ষযাগাত্ তত্ চবচদ্ধ ভরতযমভ ।।২৭ 

অর্ম-ক্ষে ভরত হশ্রি স্থাবর িঙঁ্গর্ যা চকেু আক্ষে তা সবই হেত্র হেত্রক্ষজ্ঞর 

সংক্ষযাক্ষগর ফক্ষে উপন্ন েক্ষয়ক্ষে বক্ষে িানক্ষব। 

 

সর্র্ সক্ষবমযু ভুক্ষতযু চতিস্তর্ পরক্ষর্শ্বরম্ ।  

চবনর্ুত্সু অচবনর্ুন্তম্ যঃ পর্ুচত সঃ পর্ুচত ।।২৮ 

অর্ম-চযচন সবমভুক্ষত সর্ভাক্ষব অবচস্তত পরম্ আত্মাক্ষক দর্মন কক্ষরন চতচন 

িাক্ষনন হয িীব আত্মা এবং পরম্ আত্মা উভক্ষয়ই অচবনার্ী, চতচনই 

প্রকৃতভাক্ষব দর্মন কক্ষরন। 

 

সর্ম্ পর্ুন চে সবমত্র সর্বচস্থতম্ ঈশ্বরর্। 

ন চেনচস্ত আত্মনম্ ততঃ যাচত পরাম্ গচতর্ ।।২৯ 

অর্ম-চযচন সবমত্র সর্ভাক্ষব অবচস্থত পরম্ আত্মাক্ষক দরৃ্ন কক্ষরন, চতচন কখন 

র্ক্ষনর িারা অধপতন সাধন কক্ষরন না। এই ভাক্ষব চতচন পরর্ গচত োভ 

কক্ষরন। 

 

প্রকৃতুা এব ি কর্মাচন চক্রয় র্ানাচন সবমসুঃ । 

যঃ পর্ুচত তর্া আত্মনম্ অকতমারম্ সঃ পর্ুচত ।।৩০ 

অর্ম-ক্ষদক্ষের িারা কৃত সর্স্ত কর্ম প্রকৃচতই সম্পাদন কক্ষরক্ষে, শুদ্ধ আত্মাস্বরুপ 

আচর্ চকেুই কচর না এই ভাক্ষব চযচন দর্মন কক্ষরন,চতচনই যর্াযর্ ভাক্ষব 

দর্মনকক্ষরন। 
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যদা ভুত পৃর্ক-ভাবম্ একস্থর্ অনুপর্ুচত।  

ততঃ এব ি চবস্থারম্ ব্রহ্ম সম্পাদক্ষত তদা ।।৩১  

অর্ম-চবক্ষবকর্ান পুরুয যখন িঢ়ক্ষদক্ষের পার্মকু অনুসাক্ষর চবচভন্ন িীক্ষবর 

পার্মকু দরৃ্ন কক্ষরন না; চতচনই ব্রহ্মভুত অবস্থা প্রাপ্ত েন। এই ভাক্ষব চতচন 

সবমত্র চিন্ময় প্রকৃচতর চবস্তার দর্মন কক্ষরন। 

 

অনাচদত্বাত্ চনগুমনত্বাত্ পরম্ আত্মা অয়র্ অবুয়র্। 

র্চররস্থ অচপ হকৌক্ষন্তয় ন কক্ষরাচত ন চেপুক্ষত ।।৩২ 

অর্ম-ব্রহ্মভুত অবস্থায় িীব দর্মন কক্ষর হয ,আত্মচিন্ময়,অনাচদ,চনগুমন এবং 

িড়া প্রকৃচতর অচতত। হে অিুমন িড়ক্ষদক্ষে অবস্থান করক্ষেও আত্মা হকান চকেু 

কক্ষরন না এবং হকান চকেুক্ষত চেপ্ত েন না। 

 

যর্া সবম গতর্ হসৌেুাত্ আকার্ম্ ন উপচেপুক্ষত । 

সবমত্র অবচস্থতঃ হদক্ষে তর্া আত্মা ন উপচেপুক্ষত ।।৩৩ 

অর্ম-আকার্ হযর্ন সবম গত েক্ষয়ও সুক্ষ্মতা হেতু অনু বস্তুক্ষত চেপ্ত েক্ষয় না, 

হতর্চন ব্রহ্ম দর্মনসম্পন্ন বুচি হদক্ষে অবচস্থত েক্ষয়ও হদে ধক্ষর্ম চেপ্ত েন না। 

 

যর্া প্রকার্য়চত একঃ কৃত্নম্ হোকম্ ইর্ম্ রচব । 

হেত্রম্ হেত্রী তর্া কৃতত্নম্ প্রকার্য়চত ভারত । । ৩৪ 

অর্ম-ক্ষে ভারত একসুযম হযর্ন সর্স্ত িগত্ হক প্রকার্ কক্ষর, হেত্রী আত্মাও 

হসই ভাক্ষব সর্গ্র হেত্রক্ষক প্রকাচর্ত কক্ষর। 

 

েত্র হেত্রজ্ঞক্ষয়া এবম্ অন্তরম্ জ্ঞান িেুযা । 

ভূত প্রকৃচত হর্ােুম্ ি হয চবদুঃ যাচন্তক্ষত পরর্ ।।৩৫ 

অর্ম-যারা এই ভাক্ষব হেত্র ও হেত্রক্ষজ্ঞর পার্মকু িাক্ষনন এবং িড় িগক্ষতর 

বেন হর্ক্ষক র্ুি েওয়ার পন্থা িাক্ষনন তারা পরম্ গচত োভ কক্ষরন। 
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ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

হেত্রক্ষেত্রজ্ঞচবভাগক্ষযাক্ষগা নার্ ত্রক্ষযাদক্ষর্াঽধুাযঃ ॥১৩॥  
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িতুদমর্ অধুায়ঃ গুর্ত্রয় চবভাগক্ষযাগ 

 

ভগবান উবাি :-  

পরর্ ভূয় প্রবোচর্ জ্ঞানানার্ জ্ঞানম্ উত্তর্র্। 

যত্ জ্ঞাত্বা র্ুনয়ঃ সক্ষবম পরার্ চসচদ্ধর্ ইতঃ গতাঃ।।১  

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-আচর্ পুনরায় হতার্াক্ষক সর্স্ত জ্ঞাক্ষনর র্ক্ষধু সবমতর্ 

জ্ঞান সম্বক্ষেই বেব, যা োভ কক্ষর, র্ুচনগন পরা চসচদ্ধরূপা ভচি োভ কক্ষর 

চেক্ষেন। 

 

ইদর্ জ্ঞানর্ উপাচশ্রতু র্র্ সাধর্মুর্ আগতাঃ । 

সক্ষগম অচপ ন উপিায়ক্ষন্ত প্রেক্ষয় ন বুর্চন্ত ি ।।২ 

অর্ম-ক্ষসই জ্ঞান আশ্রয় করক্ষে আর্ার পরা প্রকৃচত, চিন্ময় িগত্ োভকক্ষর। 

তখন আর সৃচির সর্য় িড় িগক্ষত িন্মগ্রেন কক্ষর না এবং প্রেক্ষয় আত্মচবনার্ 

রুপ ব্রার্া পায় না। 

 

র্র্ হযাচনঃ র্েত্ ব্রহ্ম তচস্মন গভমর্ দধাচর্ অেম্।  

সম্ভবঃ সবমভূতানাম্ ততঃ ভবচত ভারত ।।৩ 

অর্ম-ক্ষে ভরত প্রকৃচত সংজ্ঞক ব্রহ্ম এই িড় িগক্ষতর উত্পচত্তর কারন, এবং 

হসই ব্রক্ষহ্ম আচর্ গভমদান কচর ফক্ষে সবমভূক্ষতর সৃচি েক্ষয়। 

 

সবমক্ষযাচনযু হকৌক্ষন্তয় র্ুতময় সম্ভবচন্ত যাঃ । 

তাসাম্ ব্রহ্ম র্েত্ হযাচনঃ অের্ িীবপ্রদ চপতা ।।৪ 

অর্ম-ক্ষে হকৌক্ষন্তয় সর্স্ত হযাচনক্ষত যত র্ুচতম প্রকাচর্ত েয় ব্রহ্মরুপ হযাচনই 

তাক্ষদর িননী স্বরুপা এবং আচর্ তাক্ষদর বীি প্রদানকাচর চপতা। 

 

সত্তর্ রি তর্ঃ ইচত গুনা প্রকৃচত সম্ভবাঃ । 

চনবধ নচন্ত র্োবাক্ষো হদক্ষে হদচেনর্ অবুয়র্ ।।৫ 
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অর্ম-ক্ষে র্োবাক্ষো িড় প্রকৃচত হর্ক্ষক সতঃ, রিঃ ,তর্ঃ এই চতনচট গুক্ষনর 

প্রকার্ েয়। িীব যখন িড়া প্রকৃচতর সংক্ষস্পমক্ষর্ আক্ষস তখন হস চতনচট গুক্ষনর 

িারা আবদ্ধ েয়। 

 

তত্র সত্তর্ চনম্মমেত্বাত্ প্রকার্কর্ অনার্য়র্ । 

সুক্ষখ সক্ষঙঁ্গন বধ নচত জ্ঞান সক্ষঙ্গন ি অন  ।।৬ 

অর্ম-ক্ষে চনস্পাপ;এই চতনচট গুক্ষনর র্ক্ষধু সত্ত্বগুন অক্ষপোকৃত চনম্মমে, 

প্রকার্ক এবং পাপশুনু। এই সত্ত্বগুন আচর্ সুচখ এই প্রকার সুখার্চি এবং 

আচর্ জ্ঞাচন এই প্রকার জ্ঞানা র্চি িারা আর্াক্ষক আবদ্ধ কক্ষর। 

 

রিঃ রাগাত্মকম্ চবচদ্ধ তৃ্ণ া সঙ্গ সর্ুভবম্ ।  

তচ্নশবধ নাচত হকৌক্ষন্তয় কর্মসক্ষঙ্গন হদচেনর্ ।।৭ 

অর্ম-ক্ষে হকৌক্ষন্তয়, অন্তেীন কার্না বাসনা হর্ক্ষক রিগুক্ষর্র উত্পচত্ত েয় এবং 

রিগুক্ষনই িীবক্ষক সকার্ কক্ষর্মর বেক্ষন আবদ্ধ কক্ষর। 

 

তর্ঃ তু অজ্ঞানিম্ চবচদ্ধ হর্ােনম্ সবমক্ষদেীনর্ । 

প্রর্াদ আেসু চনদ্ ৃ া্রাচভঃ তত্ চনবধ নাচত ভারত ।।৮ 

অর্ম-ক্ষে ভারত তর্গুন িীক্ষবর ভ্রাচন্ত উত্পাদন কক্ষর। প্রর্াদ, আেসু ও চনরার 

িারা তর্ঃগুন িীবক্ষক আবদ্ধ কক্ষর। 

 

সত্তর্ সুক্ষখ সঞ্জয়চত রিঃ কর্মাচন ভারত । 

জ্ঞানর্ আবৃতু তু তর্ঃ প্রর্াক্ষদ সঞ্জয়চত ।।৯ 

অর্ম-সত্ত্বগুন িীবক্ষক সুক্ষখর বেক্ষন আবদ্ধ কক্ষও, রিগুন িীবক্ষক সকার্ কক্ষর্মর 

বেক্ষন আবদ্ধ কক্ষও, এবং তর্গুন প্রর্াক্ষদর বেক্ষন আবি কক্ষর। 

 

রিঃ তর্ঃ ি অচভভুয় সত্তর্ ভবতী ভারত । 

রিঃ সত্ত্বর্ তর্ঃ ি এব তর্ঃ সত্ত্বর্ রিঃ তর্া ।।১০ 
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অর্ম-সত্ত্বগুন যখন প্রবে েয় তখন রিঃ ও তর্ঃগুন পরাচিত েয়। রিঃগুন 

যখন প্রবে েয় সত্ত্ব ও তর্ঃগুন পরাচিত েয়,এবং তর্ঃগুন যখন প্রবে েয় 

তখন সত্ত্ব ও রিঃগুন পরাচিত েয় এই ভাক্ষব প্রকৃচতর চতনচটগুক্ষনর র্ক্ষধু 

সবমদা আচধপতু চবস্তাক্ষরর প্রচতক্ষযাচগতা েয়। 

।  

সবমিাক্ষরযু হদক্ষে অচস্মন প্রকার্ঃ উপিায়ক্ষত । 

জ্ঞানর্ যদা তদা চবদুাত্ চববৃদ্ধম্ সত্ত্বা্ ইচত উত । । ১১  

অর্ম-জ্ঞাক্ষনর আক্ষোক্ষক িড়ক্ষদক্ষের ইচরয় রুপ িারগুচেক্ষত সত্ত্বঃ গুক্ষনর প্রকার্ 

অনুভুচত েয়। 

 

োভঃ প্রবৃচত্তঃ আরম্ভঃ কর্মনার্ অর্র্ঃ সৃ্পো । 

রিসী এতাচন িায়ক্ষন্ত চববৃক্ষদ্ধ ভরতযমভ ।।১২ 

অর্ম-ক্ষে ভরত হশ্রি রিঃগুক্ষনর প্রবে বচধমত েক্ষে হোভ, কক্ষর্ম প্রবৃচত্ত, উদুর্, 

ও চবযয় হভাক্ষগর সৃ্পো বৃচদ্ধ পায় । 

 

অপ্রকার্ঃ অপ্রবৃচত্তঃ ি প্রর্াদঃ হর্ােঃ এব ি । 

তর্চস এতাচন যায়ক্ষন্ত চববৃক্ষদ্ধ কুরুনন্দন ।।১৩ 

অর্ম-তর্ঃ গুক্ষনর প্রভাব বচধমত েক্ষে, অপ্সানােকার, প্রর্াদ, হর্াে উত্পন্ন েয়। 

 

যদা সক্ষত্ত প্রবৃক্ষদ্ধ তু প্রেয়ম্ যাচত হদেভূত্ । 

তদা উত্তর্চবদাম্ হোকান অর্োন প্রচতপদুক্ষত ।।১৪ 

অর্ম-সত্ত্বগুন সম্পন্ন বুাচির হদে তুাগ েইক্ষে চনম্মমে উচতর হোক প্রাপ্ত েয়।  

 

রিচস প্রেয়র্ গত্বা কর্মসচঙ্গযু িায়ক্ষত । 

তর্া প্রেীনঃ তর্চস র্ূঢ় হযাচনযু িায়ক্ষত ।।১৫ 

অর্ম-রক্ষিাগুর্সম্পন্ন বুাচির র্ৃতুু েক্ষে কর্মাসি র্নুযুকুক্ষে িন্ম েয়; এবং 

তক্ষর্াগুক্ষর্ আচবষ্ট বুচির র্ৃতুু েক্ষে পশুক্ষযাচনক্ষত িন্ম েয়।  
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কর্মর্ঃ সুকৃতসু আহুঃ সাচত্তকম্ চনর্মেম্ ফেম্ ।  

রিসঃ তু ফেম্ দুঃখুম্ অজ্ঞানম্ তর্সঃ ফল্ । । ১৬ 

অর্ম-সাচর্মক কক্ষর্মর ফক্ষে িীব পচবত্র েয়। রািচসক কক্ষর্মর ফক্ষে দুঃখক্ষভাগ 

েয় এবং তার্চসক কক্ষর্মর ফক্ষে অজ্ঞান অক্ষিতনত্ব োভ েয়। 

 

সত্ত্বাত্ সংিায়ক্ষত জ্ঞানম্ রিসঃ হোভঃ এব ি ।  

প্রর্াদ হর্াক্ষেৌ তর্সঃ ভবতঃ অপ্সানর্ এব ি ।।১৭ 

অখম-সত্ত্বগুন হর্ক্ষক প্রকৃত জ্ঞান, রিগুন হর্ক্ষক হোভ এবং তর্গুন হর্ক্ষক 

অজ্ঞান প্রর্াদ ও হর্াে উত্পন্ন েয়। 

 

উধ্বমর্ গেচন্ত সত্ত্বস্থা র্ক্ষধু চতিচন্ত রািসাঃ ।  

ি নু গুর্ বৃচত্তস্থা অধঃ গেচন্ত তার্সাঃ ।।১৮ 

অর্ম-সত্ত্বগুনস্থ বুচিগন উধ্বর্ গতী োভ কক্ষরন অর্মাত্ উচতর হোক্ষক গর্ন 

কক্ষরন;রািচসক বুচিগন নর হোক্ষক অবস্থান কক্ষরন; এবং তার্চসক 

বুচিগন অধঃ পাচতত েক্ষয় নর হোক্ষক গর্ন কক্ষরন। 

 

ন অনুর্ গুক্ষনভুঃ কতমারর্ যদা রষ্টা অনুপর্ুচত । 

গুক্ষনভুঃ ি পরর্ হবচত্ত র্ভাবম্ সঃ অচধগেচত ।।১৯ 

অর্ম- িীব যখন অনুভব কক্ষরন হয প্রকৃচতর গুন বুচর্ত কক্ষর্ম অনু হকান কতমা 

হনই এবং পনক্ষর্শ্বর ভগবান এই সর্স্ত গুক্ষনর অচতত তখন চতচন আর্ার পরা 

প্রকৃচত িানক্ষত পাক্ষরন। 

 

গুনান এতান অতীতু ত্রীন হদেী হদে সর্ুভভবর্ ।  

িন্ম র্ৃতুু িরাঃ দুচ্খঃ চবর্ুিঃ অর্ৃতম্ অশু্নক্ষত ।।২০ 

অর্ম-ক্ষদে ধারী িীব যখন প্রকৃচতর চতন গুন অচতক্রর্ কক্ষর িন্ম, িরারুপ 

দুঃখ চবর্ুি েন, তখন চতচন ইে িীবক্ষনই অর্ৃত তত্ত আস্বাদন কক্ষরন। 
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অিুমন উবাি :-  

সকঃ চেচ্ঙ্গঃ ত্রীগুনান এতান অতীতঃ ভবতী প্রক্ষভা । 

চকম্ আিার কর্র্ ি এতান ত্রীন গুনান অচতবতমক্ষত ।।২১  

অর্ম-অিুমন চিজ্ঞাসা কচরক্ষেন হে প্রভু চযচন প্রকৃচতর চতনচট গুক্ষনর অতীত েন 

তার েেন চক? আর আিারন চকরকর্ এবং চতচন চকভাক্ষব প্রকৃচতর গুনত্রয় 

অচতক্রর্ কক্ষর। 

 

ভগবান উবাি :-  

প্রকার্র্ ি প্রবৃচত্তর্ ি হর্ােম্ এব ি পান্ডব । 

ন হদচষ্ট সংপ্রবৃত্তাচন ন চনবৃত্তাচন কাঙ্খচত ।।২২ 

 

উদাসীন বদ আসীনঃ গুচ্ন যঃ ন চবিােুক্ষত।  

গুনা বতমক্ষন্ত ইচত এবর্ যঃ অবচতিচত ন ইঙ্গক্ষত ।।২৩ 

 

সর্ দুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সর্ হোষ্ট্র অশ্ম কা্ণ নঃ । 

তুেু চপ্রয়ঃ অচপ্রয় ধীর তুেু চনন্দা আত্ম সংস্তুচতঃ ।।২৪ 

 

র্ান অক্ষপার্ানক্ষয়া তুেুঃ তুেুঃ চর্ত্র অচর পেক্ষয়াঃ।  

সবম আরম্ভ পচরতুাগী গুনাচততঃ সঃ উিুক্ষত ।।২৫ 

অর্ম- ভগবান বচেক্ষেন -প্রকার্ প্রবৃচত্ত ও হর্াে আচবভুমত েক্ষে চযচন হিয কক্ষরন 

ন,ৃা এবং তাক্ষদর চনবৃচত্ত ও আকাঙ্খা কক্ষর না, চতচনই গুনাচতত, উদাচসক্ষনর 

র্ত অবচস’ত হর্ক্ষক চযচন গুক্ষনর িারা চবিচেত েন না, চযচন সুখ, দুঃখ, র্াচটর 

হঢো, পার্ও, হসানা, চপ্রয়, অচপ্রয়, চনন্দাস্তুচত ইতুাচদর প্রচত সর্দৃচষ্টসম্পন্ন 

এবং আত্মস্বরুক্ষপ অবচস্থত েক্ষয় তাক্ষদর তুেু জ্ঞান কক্ষরন,চযচন সন্মান এবং 

অপর্াক্ষন চনচবমকার, র্ত্রু ও চর্ক্ষত্রর প্রচত পেুপাত শুনু,চযচন ফেক্ষভাক্ষগর 
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উক্ষেক্ষর্ু কর্ম না কক্ষরও , হকবে ভগবাক্ষনর প্রীচত সম্পাদক্ষনর িনু কর্ম কক্ষরন 

চতচন গুনাচতত। 

 

র্াম্ ি যঃ অভুচভিাক্ষরর্ ভচি হযাক্ষগন হসবক্ষত। 

সঃ গুর্ান সর্চততু এতান ব্রহ্মভুয়ায় কপক্ষত ।।২৬ 

অর্ম-চযচন ঐকাচন্তক ভচিসেকাক্ষর আর্ার হসবা কক্ষরন, এবং চযচন হকান 

অবস্থাক্ষত অধঃপাচতত েন না, চতচনই প্রকৃচতর সর্স্ত গুন অচতক্রর্ কক্ষর 

ব্রহ্মভুত অবস্থায় উচন্নত েক্ষয়ক্ষেন। 

 

ব্রহ্মর্ঃ চে প্রচতি অেম্ অর্ৃতসু অবুয়সু ি । 

র্াশ্বতসু ি ধর্মসু সুখসু ঐকাচন্তকসু ি ।।২৭ 

অর্ম-অচর্ই চনচবমক্ষর্য বুক্ষহ্মর প্রচতিা বা আশ্রয়। অর্ৃতত্ত, অবুয়ত্ব, চনতত্তা্ব , 

চনতু ধর্ম এবং ঐকাচন্তক সুক্ষখর আশ্রয় আচর্ই। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

গুর্ত্রযচবভাগক্ষযাক্ষগা নার্ িতুদমক্ষর্াঽধুাযঃ ॥১৪॥  
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পঞ্চদর্ অধুায়ঃ পুরুক্ষযাত্তর্ক্ষযাগ 

 

ভগবান উবাি :-  

উধ্বমর্ুেম্ অধঃ র্াখম্ অশ্বত্থম্ প্রাহুঃ অবুয়ম্ ।  

েন্দাংচস যসু পনমাচন যঃ তর্ হবদ সঃ হবদচবত্ ।।১  

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন-উধমর্ুে এবং অধঃ র্াখা চবচর্ি একচট অশ্বত্থবৃে 

রক্ষয়ক্ষে,চ্বচদক র্ি সর্ুে হসইবৃক্ষের পত্র স্বরুপ। চযচন এই বৃেুচটক্ষক ভাে 

ভাক্ষব িাক্ষনন চতচনই হবদচবদ। 

 

অধঃ ি উধ্বমম্ প্রসৃতাঃ তসু র্াখাঃ 

গুন প্রবৃিাঃ চবযয় প্রবাোঃ । 

অধঃ ি র্ুোচন অনুসন্ততাচন 

করর্ অনুবেীচন র্নুযু হোক্ষক ।।২ 

অর্ম-এই বৃক্ষের র্াখা সর্ুে িরাপ্রকৃচতর চতনচট গুক্ষনর িারা পুষ্টেক্ষয় 

অধঃক্ষদক্ষর্ ও উধমক্ষদক্ষর্ চবস্তৃা্ত। িড়ীয় চবযয় সর্ুেই এই র্াখাগক্ষনর পিব। 

এই বৃক্ষের র্ুেগুচে অক্ষধাঃক্ষদক্ষর্ প্রর্াচরত এবং হসগুচে র্নুযুক্ষোক্ষক সকার্ 

কক্ষর্মর বেক্ষন আবদ্ধ। 

 

ন রূপর্ অসু ইে তর্া উপেভুক্ষত 

ন অন্ত ন ি আচদঃ ন ি সংপ্রচতিা । 

অশ্বত্থম্ এনর্ সুচবরূঢ় র্ুের্ 

অসঙ্গর্ক্ষস্ত্রর্ দৃক্ষঢ়ন চেত্ত্বা ।।৩ 

ততঃ পদম্ তং পচরর্াচগমতম্ 

যচস্ম গতাঃ ন চনবতচন্ত ভুয়ঃ । 

ত্বর্ এব ি আদুম্ পুরুযম্ প্রপক্ষদু 

যতঃ প্রবৃচত্তঃ প্রসুতা পুরার্ী ।।৪ 
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অর্ম-এই বৃক্ষের স্বরুপ এই িগক্ষত অব গত েওয়া যায়না। এর আচদ এবং 

আশ্রয় হয হকার্ায় হকউ বুিক্ষত পাক্ষরনা। সবরাক্ষগুর রুপ অক্ষস্ত্রর িারা এই 

বৃেক্ষক হেদন কক্ষর, সতু বস্তুর অক্ষন্বযন করা কতমবু। হসই সতু তক্ষত্ত্ব অবচস্থত 

েক্ষে তা হর্ক্ষক আর চনবৃচত্ত েয় না। হসই পর্শ্বর ভগবান হর্ক্ষক সব চকেু রৃ্চষ্ট 

েক্ষয়ক্ষে এবং অনাচদ কােক্ষর্ক্ষক তারই অনুস্বরন করক্ষে, হসই পরর্ পুরুক্ষযর 

স্বরনাগত েও। 

 

চনঃ র্ান হর্াোঃ চিত সংঙঁ্গ হদাযাঃ  

আধুাত্ম চনতুাঃ চবচনবৃত্ত কার্াঃ । 

িচ্িঃ চবর্ুিাঃ সুখ-দুঃখ সচ্জ্ঞঃ 

গেচন্ত অর্ুঢ়া পদর্ অবুয়র্ তত্ ।।৫ 

অর্ম-চযচন অচভর্ান এবং হর্ােশুনু, সঙঁ্গক্ষদায রচেত, চনতু অচনতু চবিার 

পরায়ন চনবৃত্ত, কার্ সুখ-দুখ প্রভৃচত িে সর্ুে হর্ক্ষক র্ুি এবং পরক্ষর্শ্বর 

ভগবাক্ষনর শ্বরনাগত পন্থা অবগত চতচন হসই অবুয় পদ োভ করক্ষত পাক্ষর । 

 

ন তত্ ভাসয়ক্ষত সুযমু ন র্র্াঙ্কঃ ন পাবক । 

যত্ গত্বান চনবতমক্ষন্ত তত্ ধাম্ পরর্ র্র্ ।।৬  

অর্ম-আর্ার হসই পরর্ ধার্ িিসুযমু অর্বা চবদুুত্ আক্ষোচকত করক্ষত পাক্ষর 

না। হস খাক্ষন হগক্ষে এই িড়িগক্ষত আর চফক্ষর আসক্ষত েয় না।  

 

র্র্ এব অংর্ঃ িীবক্ষোক্ষক িীবভূতঃ সনাতনঃ । 

র্নঃ যষ্টাচন ইচিয়াচর্ প্রকৃচত স্থাচন কযমচত ।৭ 

অর্ম-এই িড় িগক্ষত বি িীব সর্ুে আর্ার সনাতন চবচভন্ন অংর্। িড়া 

প্রকৃচতর বেক্ষন আবি েওয়ার ফক্ষে তারা র্ন সে েচট ইচিক্ষয়র িারা প্রকৃচতর 

রুপ হেক্ষত্র কক্ষঠার সংগ্ররার্ করক্ষে। 

 

র্চররম্ যত্ অবাক্ষনাচত যত্ ি অচপ উত্ক্রার্চত ঈশ্বর । 
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গৃেীত্বা এতাচন সংযাচত বায়ু গোন ইব আর্য়াত্ ।।৮ 

অর্ম-বায়ু হযর্ন ফুক্ষের গে চনয়া অনুত্র গর্ন কক্ষর, হতর্চনই এই িগক্ষত 

িীব এক স্থুে র্চরর হর্ক্ষক অনু স্থুে র্চরক্ষর তার িীবক্ষনর ধারনা গুচে চনক্ষয় 

যায়। 

 

হশ্রাত্রম্ িেুঃ স্পর্মনম্ ি রসনম্ ঘ্রানম্ এব ি  ।  

অচধিায় র্নঃ ি অয়ম্ চবযয়ান উপক্ষসবক্ষত ।।৯ 

অর্ম-অনু স্থুের্চরর োভ কক্ষর িেু, কনম, ত্বক, চিহ্বা এবং নাচসকা আশ্রয় 

কক্ষর র্ক্ষনর সাোক্ষযু রুপ রসাচদ চবযয় সর্ুে উপক্ষভাগ কক্ষর। 

 

উত্ক্রর্ন্তর্ চস্থতর্ বাচপ ভুঞ্জনাম্ বা গুনাচন্বতার্। 

চবর্ুঢ়ান অনুপর্ুচন্ত পর্ুচন্ত জ্ঞান িেুযঃ ।।১০ 

অর্ম-র্ুঢ় হোক্ষকরা বুিক্ষত পাক্ষর না িীব চকভাক্ষব হদে তুাগ কক্ষর অর্বা 

প্রকৃচতর গুক্ষনর িারা প্রভাচবত েক্ষয় চকভাক্ষব তার পরবচতম র্চরর উপক্ষভাগ 

কক্ষর। চকন্তু জ্ঞান িেুচবচর্ি চতচন সর্স্ত চবযয় যর্াযর্ ভাক্ষব দর্মন করক্ষত 

পাক্ষর। 

 

যতন্তঃ হযাচগনঃ ি এনর্ পর্ুচন্ত আত্মচন অবচস্থতর্। 

যতন্তঃ অচপ অকৃতাত্মান ন এনর্ পর্ুচন্ত অক্ষিতসা ।।১১  

অর্ম-আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, য্নশর্ীে হযাগীগন, এই তত্ত স্পষ্টরুক্ষপ দর্মন করক্ষত 

পাক্ষরন চকন্তু আত্ত তত্ত জ্ঞান েীন অচবক্ষবচকগন য্নশ কক্ষরও এই তত্ত অবগত 

েন না। 

 

যত্ আচদতুগতর্ হতিঃ িগত্ ভাযক্ষয়ক্ষত অচখের্ । 

যত্ িির্চস যত্ ি অক্ষগ্নৌ তত্ হতিঃ চবচদ্ধ র্ার্কম্ । । ১২ 

অর্ম-সুক্ষযমুর হয হিুাচত সর্স্ত িগতক্ষক উত্ভাচর্ত কক্ষর, তা আর্ারই হতি 

এবং িি ও অচগ্নর হয হিুাচত তাও আর্ারই। 
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গার্ আচবর্ু ি ভূতাচন ধারয়াচর্ অের্ ওিসা । 

পুঞ্চাচর্ ি ঔযধীঃ সবমাঃ হসার্ঃ ভূত্মা রসাত্মকঃ ।।১৩ 

অর্ম-প্রচতচট গৃক্ষে প্রবৃষ্ট েক্ষয় আচর্ আর্ার র্চির িারা িরাির সর্স্ত প্রার্ীক্ষদর 

ধারন কচর এবং রসাত্তক িিরুক্ষপ ধান, যবাচদ ঔযধী পুচষ্ট কচর। 

 

অের্ সবশ্বানর ভুত্বা প্রার্ীনার্ হদেম্ আচশ্রতঃ । 

প্রার্ অপান সর্াযুিঃ পিাচর্ অন্না্ ম্ িতুচবমধ । । ১৪ 

অর্ম-আচর্ িঠরাচগ্ন রুক্ষপ প্রার্ীগক্ষনর হদে আশ্রয় কক্ষর প্রার্ ও অপান বায়ুর 

সংক্ষযাক্ষগ িার প্রকার খাদু পচরপাক কচর। 

 

সবমসু ি অেম্ হৃচদ সচন্নচবষ্টঃ ; 

র্ত্তঃস্মৃচত জ্ঞানম্ অক্ষপােনর্ । 

হবচ্দঃ ি সচ্বমঃ অের্ এব হবদুঃ;  

হবদান্ত কৃত্ হবদচবদ এব ি অের্ ।।১৫ 

অর্ম-আচর্ সকক্ষের হৃদয় অবচস্থত আচে এবং আর্ার হর্ক্ষকই িীক্ষবর স্মৃচত 

এবং জ্ঞান উত্পন্ন ও চবক্ষোপ েয়। আচর্ সর্স্ত হবক্ষদর জ্ঞাতবু সর্স্ত হবদান্ত 

কতমা এবং হবদক্ষবত্তা। 

 

হিৌ ইক্ষর্ৌ পুরুক্ষযৌ হোক্ষক ের ি অেরঃ এব ি । 

েরঃ সবমাচন ভূতাচন কুটস্থঃ অেরঃ উিুক্ষত ।।১৬ 

অর্ম-ের এবং অের এই দুই প্রকার িীব রক্ষয়ক্ষে। এই িড় িগক্ষত প্রচতচট 

িীবই ের, এবং চিত্ িগক্ষত প্রচতচট িীবই অের। 

 

উত্তম্ পুরুযঃ তু অনুঃ পরম্ আত্মা ইচত উদাহৃত । 

যঃ হোক ত্রয়ম্ আচবর্ু চবভচতম অবুয়ঃ ঈশ্বর ।।১৭ 
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অর্ম-এই উভয পুরুয হর্ক্ষক চভন্ন পুরুক্ষযাত্তম্ পরর্াত্মা রুক্ষপ সর্গ্র চবক্ষশ্ব 

প্রক্ষবর্ কক্ষর তাক্ষদর পােন কক্ষর। 

 

যস্মাত্ েরম্ অতীতঃ অেম্ অেরাত্ অচপ ি ঊত্তম্ ।  

ততঃ অচস্ম হোক্ষক হবক্ষদ ি প্রচর্তঃ পুরুক্ষযাত্তম্ । । ১৮ 

অর্ম-ক্ষয হেতু আচর্ েক্ষরর অতীত এবং অের হর্ক্ষকও উত্তম্ হসই হেতু ইে 

হোক্ষকও হবক্ষদ আচর্ পুরুক্ষযাত্তর্ নাক্ষর্ চবখুাত। 

 

যঃ র্াম্ এবম্ অসংর্ূঢ় িানাচত পুরুক্ষযাত্তম্ ।  

সঃ সবমচবদ ভিচত র্াম্ সবমভাক্ষবন ভারত ।।১৯ 

অর্ম-ক্ষে ভারত চযচন চনঃসক্ষন্দক্ষে আর্াক্ষক পুরুক্ষযাত্তম্ বক্ষে িাক্ষনন, চতচন 

সবমদা এবং চতচনই সবমত ভাক্ষব আর্াক্ষক ভিনা কক্ষরন। 

 

ইচত গুেুতর্ম্ র্াস্ত্রম্ ইদম্ উিুম্ র্য়া অন  । 

এতত্ বুদ্ধা বুচদ্ধর্ান সুাত্ কৃত কতুঃ ি ভারত ।।২০ 

অর্ম-ক্ষে চনস্পাপ অিুমন এনচটই সবচদক র্াক্ষস্ত্রর সবক্ষিক্ষয় হগাপচনয় অংর্, এবং 

আচর্ হতার্ার কাক্ষে প্রকার্ করোর্। চযচন এই তত্ত অব গত েক্ষয়ক্ষেন, চতচনই 

প্রকৃত বুচদ্ধর্ান এবং চতচনই কৃতার্ম েক্ষয়ক্ষেন। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

পুরুক্ষযাত্তর্ক্ষযাক্ষগা নার্ পঞ্চদক্ষর্াঽধুাযঃ ॥১৫॥  
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হযাড়র্ অধুায়ঃ সদবাসুরসম্পদচবভাগক্ষযাগ 

 

শ্রীভগবানুবাি । 

অভয়ম্ সত্ত্বসংশুচদ্ধঃ জ্ঞান হযাগ বুবচস্তচতঃ ॥  

দানম্ দর্ঃ ি যজ্ঞঃ ি সাধুায় তপ আিমবম্ ॥১॥  

 

অচেংসা সতুম্ অক্ষক্রাধঃ তুাগঃ র্াচন্ত অচ্পশুনম্ ॥  

দয়া ভূক্ষতযু অক্ষোেুপ্তম্ র্াদমবম্ িীঃ অিাপেম্ ॥২॥  

 

হতিঃ ের্া ধৃচতঃ হসৌিম্ অক্ষরােঃ ন অচতর্াচনতা ॥ 

ভবচন্ত সম্পদর্ সদবীম্ অচভিাতসু ভারত ॥৩॥  

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন হে ভারত, ভয়শুনুতা, সত্তার, পচবত্রতা পারর্াচর্মক 

জ্ঞাক্ষনর অনুচর্েন, দান, আত্মসংযর্, যজ্ঞ অনুিান,চ্বচদক র্াস্ত্র 

অধুায়ন,তপিযমা, সরেতা,অচেংসা,সতুবাচদতা,ক্ষক্রাধশুনুতা,চ্বরাগু, 

র্াচন্ত ,অক্ষনুর হদার্দর্মন না করা,দয়া,ক্ষোভেীনতা,র্ৃদুতা,অসত্ চিন্তা ও 

অসত্ কর্ম েজ্জা, অিপেতা,ক্ষতি,ের্া, সধযম,ক্ষর্ৌি,র্ত্সযম শুনুতা, 

অনচভর্ান এই সর্সত গুনগুচে চদবুভাব সর্চন্বত বুচিক্ষদর র্ক্ষধু হদখা যায়। 

 

দম্ভঃ দপমঃ অচভর্ান ি হক্রাধঃ পারুযুম্ এব ি ॥  

অজ্ঞানাম্ ি অচভিাতসু পার্ম সম্পাদম্ আসুরীম্ ॥৪॥  

অর্ম-ক্ষে পার্ম যারা আসুচর ভাব চনয়া িন্মগ্রেন কক্ষরক্ষেন, দম্ভ, দপম,অেংঙ্কার, 

হক্রাধ, বাকু এবং বুবেক্ষর ককমর্ভাব্ এবং অচবক্ষবক এই সর্স্ত অসত্ ভাব 

তাক্ষদর র্ক্ষধু প্রকাচর্ত েয়। 

 

সদবী সম্পত্ চবক্ষর্াোয় চনবোয় আসুরী র্তা ॥  

র্া শুিঃ সম্পাদম্ সদবীম্ অচভিাত অচস পান্ডব ॥৫॥  
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অর্ম-চ্দবী গুনাবেী র্ূচির অনুকুে আর আসুরীক গুনাবেী সংসার বেক্ষনর 

কারন। হে পানু্ডপুত্র তুচর্ হর্াক কক্ষরানা কারন তুচর্ সদবী গুনাবেীক্ষত চবভূচযত 

েক্ষয় িন্ম গ্রেন কক্ষরে। 

 

হদৌঃ ভূতসক্ষগমৌ হোক্ষক অচস্মন সদব আসুর এব ি ॥  

সদব চবস্তরর্ঃ হপ্রািঃ আসুরম্ পার্ম হর্ রৃ্নু ॥৬॥ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম এিগক্ষত হদব স্বভাব প্রার্ীক্ষদর কর্া চবস্তাচরত ভাক্ষব বনমনা 

কক্ষরচে। এখন আসুরীক স্বভাব চবচর্ষ্ট প্রার্ীক্ষদর কর্া শ্রবন কর।  

 

প্রবৃচত্তম্ ি চনবৃচত্তম্ ি িনাঃ ন চবদুঃ অসুরাঃ ॥ 

নক্ষর্ৌিম্ ন অচপ ি আিারঃ ন সতুম্ হতযু চবদুক্ষত ॥৭॥  

অর্ম-অসুর স্বভাব বুচিরা ধর্ম চবযয় প্রবৃত্ত েক্ষত িাক্ষন না এবং অধর্ম চবযক্ষয় 

হর্ক্ষকও চনবৃত্ত েক্ষত িাক্ষন না। তাক্ষদর হর্ৌি হনই সদািার হনই এবং সতুও 

হনই। 

 

অসতুর্ অপ্রচতির্ হত িগত্ আহুঃ অনীশ্বরম্ ॥  

অপস্পর সম্ভুতম্ চকর্নুত্ কার্ সেতুকম্ ॥৮॥  

অর্ম-অসুর স্বভাক চবচর্ষ্ট বুচিরা বক্ষে এই িগত্ চর্র্ুা অবেম্বন েীন এবং 

অচবনশ্বর কার্ বর্ত স্ত্রীপুরুক্ষযর সংক্ষযাক্ষগই এই িগত্ উত্পন্ন েক্ষয়ক্ষে এবং 

কার্ োরা অনু হকন কারন নাই। 

 

এতাম্ দৃচষ্টম্ অবষ্টভু নষ্ট আত্মনঃ অপবুদ্ধয় ॥ 

প্রভবচন্ত উগ্রকর্মার্ েয়ায় িগতঃ অচেত্বাঃ ॥৯॥  

অর্ম-এই প্রকার চসোন্ত অবেম্বন কক্ষর আত্মতত্তেীন অপবুচদ্ধ সম্পন্ন উগ্রকর্মা 

অসুরস্বভাব চবচর্ষ্ট বুচিরা িগত্ ধংসকাচর কাক্ষযম চনক্ষয়াচিত র্াক্ষক। 

 

কার্ম্ আচশ্রতু দুঃসু্পরম্ দম্ভ র্ান র্দাচন্বতাঃ ॥ 
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হর্াোত্ গৃেীত্বা অসত্ গ্রাোন প্রবতমন্ত অশুচি ব্রতাঃ ॥১০॥  

অর্ম-তাক্ষদর হৃদয় দুঃসু্পরনীয় বাসনায় পুনম। দম্ভ র্ান ও র্দযুি েক্ষয় তারা 

অশুচি কাক্ষযম ব্রতী েয় এবং হর্াে বর্তঃ অসত্ চবযয় প্রবৃত্ত েয়। 

 

চিন্তাম্ অপচরক্ষর্য়াম্ ি প্রেয়ান্তাম্ উপাচশ্রতাঃ 

কাক্ষর্াপক্ষভাগ পরর্াঃ এতাবত্ ইচত চনচিতাঃ ॥১১॥  

 

আর্াপার্ র্চ্তঃ বদ্ধাঃ কার্ হক্রাধ পরায়র্াঃ ॥  

ঈেনক্ষত কার্ হভাগ অর্মম্ অনুাক্ষয়ন অর্ম সঞ্চয়ন ॥১২॥  

অর্ম-র্ৃতুুকাে পযমনত ইচিয় সুখ হভাগক্ষকই তারা তাক্ষদর িীবক্ষনর উক্ষির্ু 

বক্ষে র্ক্ষন কক্ষর। অপচরক্ষর্য় দুঃখ দুচিন্তার আশ্রয় গ্রেন অসংখু আর্াপাক্ষপ 

আবদ্ধ েয় এবং কার্ হক্রাক্ষধর অদীন েক্ষয় তারা চবযয় হভাক্ষগর িনু নানা 

রকর্ অসত্ উপাত্ অর্ম সংগ্রক্ষের হিষ্টা কক্ষর। 

 

ইদম্ অদু র্য়া েব্ধম্ ইর্ম্ প্রাপক্ষসু র্ক্ষনারর্ম্ ॥  

ইদম্ অচস্ত ইদম্ অচপ হর্ ভচবযুচত পুনঃ ধনম্ ॥১৩॥  

 

অক্ষসৌ র্য়া েতঃ র্ত্রুঃ েচনক্ষযু ি অপরান অচপ ॥  

ঈশ্বর অেম্ অেম্ হভাগী চসদ্ধঃ অেম্ বেবান সুখী ॥১৪॥  

 

আঢুঃ অচভিনবান অচস্ম কঃ অনু অচস্ত সদৃর্ুঃ র্য়া ॥  

যক্ষেু দাসুাচর্ হর্াচদক্ষসু ইচত অজ্ঞান চবক্ষর্চেতাঃ ॥১৫॥  

 

অক্ষনক চিত্তচবভ্রান্তঃ হর্াে িাে সর্াবৃতাঃ ॥ 

প্রসিাঃ কার্ হভাক্ষগযু পতন্ত নরক্ষক অশুক্ষিৌ ॥১৬॥  

অর্ম-অসুর স্বভাব বুচিরা র্ক্ষনকক্ষর আি আর্ার এত োভ েে এবং 

ভচবযুক্ষত আর্ার পচর কপনা অনুসাক্ষর আক্ষরা োভ েক্ষব।এখন আর্ার এত 
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ধন আক্ষে এবং ভচবযুক্ষত আর ধন েক্ষব এবং হস আর্ার র্ত্রু এবং আচর্ 

তাক্ষক নার্ কক্ষরচে এবং অনুানু র্ত্রুক্ষদর আচর্ নার্ করব। আচর্ই ঈশ্বর 

আচর্ হভািা আচর্ চসদ্ধ, বেবান এবং সুখী। আচর্ সব হিক্ষয় ধনবান, এবং 

অচভিাত আত্মীয়-স্বিন পচরবৃত। আর্ার র্ত বেবান এবং সুখী আর হকউ 

নাই। আচর্ যজ্ঞ অনুিান করব। আচর্ দান করব, এবং আনন্দ করব। এই 

ভাক্ষব অসুর স্বভাব বুচিরা অজ্ঞাক্ষনর িারা চবক্ষর্াচেত েয়। নানা প্রকার 

দুঃচিন্তায় চবভ্রান্ত েক্ষয় এবং হর্ােিাক্ষে চবিচরত েক্ষয় কার্ক্ষভাক্ষগ আসি 

চিত্ত অসুরস্বভাব বুচিরা অশুচি নরক্ষক পচতত েয়। 

 

আত্মসম্ভাচবতাঃ স্তব্ধাঃ ধনর্ান র্দাচন্বতা ॥  

যিক্ষন্ত নার্ যচ্জ্ঞঃ হত দক্ষম্ভন অচবচধপুবমকম্ ॥১৭ 

অর্ম-ক্ষসই আত্মাচভর্ানী অনি ও ধনবান ও র্দাচন্বতা বুচিরা অচবচধপুবমক 

দম্ভ সেকাক্ষর নার্ র্াত্র যক্ষজ্ঞর অনুিান কক্ষর। 

 

অেংঙ্কারর্ বেম্ দপমম্ কার্ম্ হক্রাধম্ ি সংচশ্রতা ॥ 

র্ার্ আত্মা পরক্ষদক্ষেযু প্রচিযুক্ষন্ত অভুসুয়কা ॥১৮॥ 

অর্ম-অেংঙ্কার, বে, দপর্, কার্ ও হক্রাক্ষধর িারা চবক্ষর্াচেত েক্ষয় অসুর স্বভাব 

বুচিরা স্বীয় হদক্ষে এবং পরক্ষদক্ষে অবচস্তত পরক্ষর্শ্বর স্বরুপ আর্াক্ষক হিয 

কক্ষর এবং প্রকৃত ধক্ষর্মর চনন্দা কক্ষর। 

 

তান অের্ চিযতঃ কু্ররান সংসাক্ষরযু নরাধর্ান্ ॥  

চেপাচর্ অিস্রম্ অশুভান আসুরীযু এব হযাচনযু ॥১৯। ।  

অর্ম-ক্ষসই চবক্ষিযী কু্রর নরাধর্ক্ষদর আচর্ এই সংসাক্ষরই অশুভ আসুরী 

হযাচনক্ষত পুনঃ পুনঃ চনক্ষেপ কচর। 

 

আসুরীম্ হযাচনম্ আপন্নাঃ র্ুঢ়া িন্মাচন িন্মাচন ॥  

র্াম্ অপ্রাপু এব হকৌক্ষন্তয় ততঃ যাচন্ত অধর্াম্ গচতম্ ॥২০॥  
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অর্ম-ক্ষে অিুমন অসুর হযাচন প্রাপ্ত েক্ষয় হসই র্ুঢ় বুচিরা িক্ষন্ম িক্ষন্ম আর্াক্ষক 

োভ করক্ষত অের্ েক্ষয় তার হর্ক্ষকও অধর্ গচত প্রাপ্ত েয়। 

 

চত্রচবধম্ নরকসু ইদম্ িারম্ নার্নম্ আত্মনঃ ॥ 

কার্ক্ষক্রাধঃ ততঅ হোভঃ তস্মাত্ এতত্ ত্রয়ম্ তুাক্ষিত্ ২১॥  

অর্ম-কার্ হক্রাধ এবং হোভ এই চতনচট নরক্ষকর িারস্বরুপ। অতএব উত্তর্ 

বুচিরা এই চতনচট পচরতুাগ কক্ষরন কারন এগুচে আত্মাক্ষক অধঃগার্ী কক্ষর। 

 

এচ্তঃ চবর্ুিঃ হকৌক্ষন্তয় তক্ষর্ািাচ্রঃ চত্রচভঃ নরঃ ॥ 

আিচরত আত্মনঃ হশ্রয় ততঃ যাচত পরাম্ গচতম্ ॥২২॥  

অর্ম-ক্ষে হকৌক্ষন্তয় এই চতন প্রকার তর্িার হর্ক্ষক র্ুি েক্ষয় র্ানুয আত্মার হশ্রয় 

আিরন করক্ষব,তা েক্ষেই পরাগচত োভ করক্ষত পারক্ষব। 

 

যঃ র্াস্ত্রচবচধম্ উত্সৃিু বতমক্ষত কার্কারত ॥ 

ন সঃ চসচদ্ধম্ অবাক্ষপনাচত ন সুক্ষখন ন পরাম্ গচতম্ ॥২৩॥  

অর্ম-চকন্তু র্াস্ত্রচবচধ পচরতুাগ কক্ষর হয কার্ািাক্ষর বতমর্ান র্াক্ষক হস চসচদ্ধ বা 

সুখ বা পরা গতীোভ করক্ষত পাক্ষর না। 

 

তস্মাত্ র্াস্ত্রম্ প্রর্ানম্ হত কাযম অকাযম বুবচস্থক্ষতৌ ॥ 

জ্ঞাতা র্াস্ত্র চবধান উত্তম্ কর্ম কতুমম্ ইে অেমচস ॥২৪॥ 

অর্ম-অতএব কতমবু ও অকতমবু চনধমারক্ষর্ র্াস্ত্রই একর্াত্র প্রর্ার্। অতএব 

র্াচস্ত্রয় চবচধ চনক্ষযক্ষধর স্বরুপ হিক্ষন কর্ম করা উচিত যাক্ষত পারর্াচর্মক উন্নচত 

োভ করা যায়। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

সদবাসুরসংপচিভাগক্ষযাক্ষগা নার্ হযাড্ক্ষর্াঽধুাযঃ ॥১৬॥  
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সপ্তদর্ অধুায়ঃ শ্রদ্ধাত্রয় চবভাগক্ষযাগ 

 

অিুমন উবাি :-  

হয র্াস্ত্রচবচধম্ উত্সৃিু যিক্ষন্ত শ্রদ্ধয়া অচন্বতা ।  

হতযাম্ চনষ্ট তু কা কৃ্ণ  সপ্তম্ অক্ষো রিঃ তর্ঃ ।।১  

অর্ম-অিুমন বেক্ষেন-ক্ষে ভগবান যারা র্াচস্ত্রয় চবধান পচরতুাগ কক্ষর শ্রদ্ধা 

সেকাক্ষর হদব হদবীর পূিা কক্ষর তাক্ষদর হসই চনিা চক সাচত্তক,রািচসক না 

তার্চসক। 

 

ভগবান উবাি :-  

চত্রচবধা ভবতী শ্রদ্ধা হদেীনার্ সা স্বভাবিা । 

স্বাচত্ত্বকী রািসী ি এব তার্সী ি ইচত তার্ রৃ্র্ু ।।২ 

অর্ম-ক্ষদেীক্ষদর স্বভাবিচনত শ্রদ্ধা চতন প্রকার,সাচত্ত্বক,রািসীক ও তার্সীক। 

 

সত্ত্বানুরুপা সবমসু শ্রদ্ধা ভবতী ভারত । 

শ্রদ্ধার্য়ঃ অর্য় পুরুযঃ যঃ যত্ শ্রদ্ধা সঃ এব সঃ ।।৩ 

অর্ম-ক্ষে ভারত সকক্ষেই প্রকৃচতর র্াত্রা অনুযায়ী চবক্ষর্য রকর্ শ্রদ্ধা যুি েয় 

হয হযরকর্ গুক্ষনর প্রচত শ্রদ্ধাযুি হস হসইরকর্ শ্রদ্ধাবান। 

 

যিক্ষন্ত সাচত্ত্বকাঃ হদবান যেরোংচস রািসাঃ । 

হপ্রতান ভূতাগনান ি অক্ষনু যিক্ষন্ত তার্সাঃ িনাঃ ।।৪ 

অর্ম-সাচত্ত্বক বুচিরা হদবতাক্ষদর পূিা কক্ষর রািসীক বুচিরা যেু ও 

রােসক্ষদর পূিা কক্ষর এবং তর্চসক বুচিরা ভূত হপ্রতক্ষদর পূিা কক্ষর। 

 

অর্াস্ত্র চবচেতম্ হ ারম্ তপক্ষন্ত হয তপঃ িনাঃ । 

দম্ভ অেংঙ্কার সংযুিঃ কার্রাগ বে অচন্বতাঃ ।।৫ 

কযময়ন্ত র্চররস্থম্ ভূতগ্রার্ম্ অক্ষিতসঃ । 
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র্াম্ ি এব অন্ত র্চররস্থম্ তান চবচদ্ধ আসুর চনিয়ান ।। ৬ 

অর্ম-দম্ভ ও অেংঙ্কার যুি এবং কার্না ও আর্চির প্রভাক্ষব বোচন্বত েক্ষয় হয 

সর্স্ত অচবক্ষবকী বুচিরা তাক্ষদর হদেস’ ইচিয় সর্ুেক্ষক এবং অন্তরস্থ 

পরর্াত্মাক্ষক কষ্টচদক্ষয় র্াস্ত্র চবরুদ্ধ হ ার তপসুার অনুিান কক্ষর তাক্ষদর 

আসুচরক বুচদ্ধচবচর্ষ্ট বক্ষে িানক্ষব। 

 

আোরঃ তু অচপ সবমসু চত্রচবধ ভবতী চপ্রয়ঃ । 

যজ্ঞ তপঃ তর্া দানম্ হতযাম্ হভদম্ ইর্ম্ রৃ্নু ।।৭ 

অর্ম-প্রকৃচতর চতনচট গুন অনুসাক্ষর হসই চতন প্রকার র্ানুক্ষযর আের ও 

চত্রচবধ।ক্ষতর্নই তাক্ষদর যজ্ঞ তপসুা এবং দান ও চত্রচবধ বক্ষে িানক্ষব। 

 

অয়ু সত্ত্ব বে আরগু সুখ প্রীচত চববধমনা । 

রসুাঃ চনগ্ধাঃ চস্থরা হৃদুাঃ আোরাঃ সাচত্ত্বক চপ্রয়াঃ ।।৮ 

কটু অে েবন অতুু্ণ  তীক্ষ্ণ রুেু চবদােীনঃ । 

আোরাঃ রািসসু ইষ্টাঃ দুঃখ হর্াক আর্য়প্রদাঃ ।।৯ 

যাতযার্র্ গতরসর্ পুচত পযুমচযতম্ ি যত্ । 

উচেষ্টম্ অচপ ি অক্ষর্ধুম্ হভািনম্ তার্স চপ্রয়ম্ । । ১০ 

অর্ম-ক্ষয সর্স্ত আোর আয়ু উদুর্ বে আরগু সুখ ও চপ্রচত বৃচদ্ধ কক্ষর এবং 

সরে চনগ্ধ পুচষ্টকর ও র্ক্ষনারর্ হসগুচে সাচত্ত্বক বুচিক্ষদর চপ্রয় েয়। হয সর্স্ত 

আোর দুঃখু হর্াক ও হরাগ সৃচষ্ট কক্ষর এবং অচত চতি অচত অে অচত েবন 

যুি অচত উ্ণ  অচত চতক্ষ্ণ অচত শুস্ক অচত প্রদােকর হস গুচে রািচসকক্ষদর 

চপ্রয় েয়। এক প্রেক্ষরর অচধক পুক্ষবম রান্না েওয়ার ফক্ষে হয সর্স্ত খাদু বাসী 

েক্ষয় হগক্ষে যা চনরস অতুন্ত দুগমেযুি পুবমচদক্ষন রান্না েক্ষয় পযুমচযত এবং 

অপক্ষরর উচেষ্ট রবু ও অক্ষর্ধা রবুসকে তার্চসক হোক্ষকর চপ্রয়। 

 

অফোকাচেচভঃ যজ্ঞঃ চবচধ চদষ্টঃ যত্ ইিুক্ষত । 

যষ্টবুম্ এবম্ ইচত র্নঃ সর্াধায় সঃ সাচত্ত্বকঃ ।।১১  
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অর্ম-ক্ষকান রকর্ ফক্ষের আর্া না কক্ষর , র্াক্ষস্ত্রর চবচধ অনুসাক্ষর কতমবু হবাক্ষধ 

হয যজ্ঞ অনুচিত তা সাচত্ত্বক যজ্ঞ। 

 

অচভসোয় তু ফেম্ দম্ভ অর্মম্ অচপ ি এব যত্ । 

ইিুক্ষত ভরতক্ষশ্রি তম্ যজ্ঞম্ চবচদ্ধ রািসম্ । । ১২ 

অর্ম-ক্ষে ভরতক্ষশ্রি িাগচতক োক্ষভর আর্ায় ফে কার্না কক্ষর দম্ভ প্রকাক্ষর্র 

িনু হয যজ্ঞ অনুচিত েয় তাক্ষক রািচসক বক্ষে িানক্ষব। 

 

চবচধেীনম্ অসৃষ্টন্নম্ র্িেীনম্ অদচেনম্ ।  

শ্রদ্ধাচবরচেতম্ যজ্ঞম্ তার্সম্ পচরিেক্ষত ।।১৩ 

অর্ম-র্াস্ত্রচবচধ বচিমত প্রসাদান্ন চবতরর্েীন র্িেীন শ্রদ্ধারচেত যজ্ঞক্ষক 

তার্চসক যজ্ঞ বো েয়। 

 

হদব চিি গুরু প্রাজ্ঞ পূিনম্ হর্ৌিম্ আিমবর্ । 

ম্বররহ্মিযমম্ অচেংসা ি র্চররর্ তপঃ উচক্ষত ।।১৪ 

অর্ম-পরক্ষর্শ্বর ভগবান ব্রাহ্মন গুরুিন ও প্রাজ্ঞগক্ষনর পূিা এবং হর্ৌি সরেতা 

ব্রহ্ম িযমুা ও অচেংসা এইগুচেক্ষক কাচয়ক তপসুা বক্ষে। 

 

অনুক্ষিগ করম্ বাকুম্ সতুম্ চপ্রয় চেতম্ ি যত্ ।  

স্বাধুায় অভুসনম্ ি এব বাঙ্ময়ম্ তপঃ উিুক্ষত ।।১৫ 

অর্ম-অনুক্ষিগকর সতু চপ্রয় অর্ি চেতকর বাকু এবং হবদাচদ র্াস্ত্র পাঠ 

করাক্ষক বাচিক তপসুা বক্ষে। 

 

র্নঃপ্রসাদঃ হসৌর্ুত্বম্ হর্ৌনম্ আত্মচবচনগ্রেঃ । 

ভাবসংশুচদ্ধঃ ইচতএতত্ তপঃ র্ানসম্ উিুক্ষত ।।১৬ 

অর্ম-চিক্ষত্তর প্রসন্নতা সরেতা হর্ৌন আত্মচনগ্রে বুবোক্ষর েেনা রাচেতু 

এইগুচেক্ষক র্ানুচযক তপসুা বক্ষে। 
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শ্রদ্ধায় পরয়া তপ্তম্ তপঃ তত্ চত্রচবধম্ নচ্রঃ । 

অফো কাচঙ্খচভঃ যুচ্িঃ সাচত্ত্বকম্ পচরিেক্ষত ।১৭ 

অর্ম-চনস্কার্ বুচির িারা পরক্ষর্শ্বর ভগবাক্ষনর প্রীচত সম্পাদক্ষনর উক্ষেক্ষর্ু 

যখন এই চত্রচবধ তপসুা অনুচিত েয়, তাক্ষক সাচত্ত্বক তপসুা বো েয়। 

 

সত্কার র্ান পূিার্মর্ তপঃ দক্ষম্ভন ি এব যত্ । 

চক্রয়ক্ষত তত্ ইে হপ্রািম্ রািসম্ িেম্ অধ্রুবম্ । । ১৮ 

অর্ম-প্রসাংসা সন্মান পুিা পাওয়ার আর্ায় দম্ভ সেকাক্ষর হয তপসুা করা েয় 

তা অচনতু ও অচনচিত রািচসক তপসুা। 

 

র্ুঢ় গ্রাক্ষেন আত্মনঃ যত্ পীড়য়া চক্রয়ক্ষত তপঃ । 

পরসু উত্সাদনার্মম্ বা তত্ তার্সম্ উদাহৃতম্ । । ১৯ 

অর্ম-র্ুঢ় বুচির প্রভাক্ষব চনক্ষিক্ষক কষ্টচদক্ষয় বা অপক্ষরর চবনাক্ষর্র িনু হয 

তপসুা করা েয় তাক্ষক তার্চসক তপসুা বক্ষে। 

 

দাতবুম্ ইচত যত্ দানম্ দীয়ক্ষত অনুপকাচরক্ষর্ । 

হদক্ষর্ কাক্ষে ি পাক্ষত্র ি তত্ দানম্ সাচত্ত্বকম্ স্মৃতম্ । । ২০ 

অর্ম-দানকরা কতমবু বক্ষে র্ক্ষন কক্ষর প্রতুুপকাক্ষরর আর্া না কক্ষর উপযুি 

স্থাক্ষন উপযুি সর্য় উপযুি পাক্ষত্র হয দান করা েয় তাক্ষক সাচত্ত্বক দান বক্ষে। 

 

যত্ তু প্রতুুপকারার্ম ফেম্ উচের্ু বা পুন । 

দীয়ক্ষত ি পচরচলষ্টম্ তত্ দানম্ রািসম্ স্মৃতম্ । । ২১  

 

অক্ষদর্ কাক্ষে যত্ দানম্ অপাক্ষত্রভুঃ ি দীয়ক্ষত । 

অসত্কৃতম্ অবজ্ঞাতম্ তত্ তার্সম্ উদাহৃতম্ । । ২২ 
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অর্ম-ক্ষয দান প্রতুুপকাক্ষরর আর্া কক্ষর বা সগমাচদর োক্ষভর উক্ষেক্ষর্ এবং 

অচনো সক্ষত্ত্ব করা েয়,তাক্ষক রািচসক দান বক্ষে। অশুচি স্থাক্ষন অশুভ সর্য় 

অক্ষযাগু পাক্ষত্র অবজ্ঞা সেকাক্ষর,এবং অনাদক্ষর হয দান করা েয় তাক্ষক 

তার্চসক দান বক্ষে। 

 

ওঁং তত্ সত্ ইচত চনদমর্ঃ ব্রাহ্মর্ঃ চত্রচবধঃ স্মৃতঃ । 

ব্রাহ্মর্াঃ হতন হবদাঃ ি যজ্ঞাঃ ি চবচেতাঃ পুরা ।।২৩ 

অর্ম-সৃচষ্টর আচদক্ষত ওঁ তত্ সত্ এই র্ব্দ িারা পরক্ষর্শ্বর ভগবাক্ষনর চত্রচবধ 

নার্ চনদৃষ্ট েক্ষয়ক্ষে। যজ্ঞকতমা ব্রাহ্মক্ষনরা যজ্ঞ অনুিান সর্য় ভগবাক্ষনর সন’চষ্টর 

িনু তা উচারন করক্ষতন। 

 

তস্মাত্ ওঁ ইচত উদাহৃতু যজ্ঞু দান তপঃ চক্রয়াঃ । 

প্রবতমক্ষন্ত চবধাক্ষনািাঃ সততম্ ব্রহ্মবাচদনাম্ । । ২৪ 

অর্ম-ক্ষসই হেতু পরর্াচর্মবাচদরা পরক্ষর্শ্বর ভগবানক্ষক োভ করার িনু ওঁ র্ব্দ 

বুবোর পুবমক যজ্ঞ দান তপসুা এবং চক্রয়া অনুিান কক্ষরন। 

 

অচদচত অনচভসোয় ফেম্ যজ্ঞ তপঃ চক্রয়াঃ । 

দান চক্রয়া ি চবচবধাঃ চক্রয়ক্ষন্ত হর্ােকাচেচভঃ ।।২৫ 

অর্ম-তত্ এই র্ব্দ উচারন কক্ষর র্ূর্ূেু বুচিরা ফক্ষের আকাো না কক্ষর 

নানা প্রকার যজ্ঞ, তপসুা, দান আচদ কক্ষর্মর অনুিান কক্ষরন। 

 

সভাক্ষব সাধুভাক্ষব ি সত্ ইচত এতত্ প্রিুযুক্ষত । 

প্রর্ক্ষস্ত কর্মচর্ তর্া সেব্দঃ পার্ম যুিুক্ষত ।।২৬ 

যক্ষজ্ঞ তপচস দাক্ষন ি চস্থচতঃ সত্ ইচত ি উিুক্ষত । 

কর্ম ি এব তত্ অচর্ময়ম্ সত্ ইচত এব অচভচধয়ক্ষত । । ২৭ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম সত্ভাক্ষব ও সাধুভাক্ষব সম্পাদন করার িনু সত্ এই তৃতীয় ব্রহ্ম 

বািক র্ব্দচট প্রযুি েয়। যজ্ঞ ,তপসুা, ও দাক্ষনও পরক্ষর্শ্বর ভগবাক্ষনর প্রীচত 
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সম্পাদক্ষনর িনু হয তা অনুচিত েক্ষয়ক্ষে তা চনক্ষদমর্ করার িনু সত্ র্ব্দচট 

বুবহৃত েয়। 

 

অশ্রদ্ধয়া হুতম্ দত্তম্ তপঃ তপ্তম্ ি উিুক্ষত । 

অসত্ ইচত উিুক্ষত পার্ম ন ি তত্ হপ্রতু ন ইে ।।২৮ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম পরক্ষর্শ্বর ভগবাক্ষনর প্রচত শ্রদ্ধাপরায়ন না েক্ষয় হযদান বা তপসুা 

অনুচিত েয় তা অসত্।ক্ষসইসস্ত চক্রয়া ইেকাে ও পরকাে হকান কাক্ষেই 

উপকাক্ষর আক্ষসনা বা উপকার কক্ষর না। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

শ্রদ্ধাত্রযচবভাগক্ষযাক্ষগা নার্ সপ্তদক্ষর্াঽধুাযঃ ॥১৭॥  
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অষ্টাদর্ অধুায়ঃ হর্ােক্ষযাগ 

 

অিুমন উবাি :-  

সন্নাসসু র্োবাক্ষো ততু্তম্ ইোচর্ হবচদতুম্ ।  

তুাগসু ি হৃযীক্ষকর্ পৃর্ক হকচর্চনসুদন ।।১  

অর্ম-অিুমন বেক্ষেন- হে র্োবাক্ষো, হৃচযক্ষকর্ হে হকচর্চনসুদন আচর্ সন্নাস ও 

তুাগ র্ক্ষব্দর তত্ত্ব পৃর্ক পৃর্ক ভাক্ষব িানক্ষত ইো কচর।  

 

ভগবান উবাি :-  

কার্ুানাম্ কর্মনাম্ নুাসম্ সন্নাসম্ কবয়ঃ চবদুঃ । 

সবম কর্ম ফে তুাগম্ প্রাহুঃ তুাগর্ চবিেনাঃ ।।২ 

অর্ম-ভগবান বেক্ষেন সর্ কক্ষর্মর ফে তুাগক্ষক চবিেন বুচিগন তুাগবক্ষেন 

এবং কার্ু কক্ষর্মর পচরতুাগক্ষকই পচন্ডতগন সন্নাস বক্ষে। 

 

তুািুম্ হদার্বত্ ইচত এক্ষক কর্ম প্রাহুঃ র্চনচযর্ঃ । 

যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম ন তুািুম্ ইচত ি অপক্ষর ।।৩ 

অর্ম-তুাগ সম্বক্ষে একক্ষশ্রনীর পচন্ডক্ষতরা এরুপ চস্থর কক্ষরক্ষেন হয,কর্মক্ষক হদায 

বক্ষে এক্ষকবাক্ষর তুাগ করক্ষব, অপর এক হশ্রর্ীর পচন্ডত যজ্ঞ,দান,তপসুা 

প্রভৃচত কর্মক্ষক অতুািু বক্ষে চসদ্ধান্ত কক্ষরক্ষে। 

 

চনিয়ম্ রৃ্নু হর্ অত্র তুাক্ষগ ভরতম্ ।  

তুাগ চে পুরুযবুাগ্র চত্রচবধঃ সংপ্রকীচতমতঃ ।।৪ 

অর্ম-ক্ষে ভরত সত্তম্ তুাগ সম্বক্ষে আর্ার চসদ্ধান্ত শ্রবন কর, হে পুরুয বুাগ্র 

র্াক্ষস্ত্র তুাগও চতন প্রকার বক্ষে কীচতমত েক্ষয়ক্ষে। 

 

যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম ন তুািম্ কাযমম্ এব তত্ । 

যজ্ঞ দানম্ তপঃ ি এব পাবনাচন র্নীচযর্াম্ । । ৫ 
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অর্ম-যজ্ঞ, দান, তপসুা কখক্ষনা তুাগ করা ইচিত নয় যজ্ঞ দান এবং তপসুা 

র্নীযীক্ষদর পযমুন্ত পচবত্র কক্ষর। 

 

এতাচন অচপ তু কর্মাচন সঙ্গম্ তুিা ফোচন ি । 

কতমবুাচন ইচত হর্ পার্ম চনচিতম্ র্তম্ উত্তর্ম্ । । ৬ 

অর্ম-আর্চি ও হফক্ষৃের আর্া তুাগ কক্ষর কতমবু হবাক্ষধ এই সর্স্ত কর্ম 

অনুিান করা উচিত্। ইোই আর্ার চসদ্ধান্ত। 

 

চনয়তসু তু সন্নাসঃ কর্মনঃ ন উপপদুক্ষত । 

হর্াোত্ তসু পচরতুাগঃ তর্সঃ পচরকীচতমত ।।৭ 

অর্ম-চনত্ত কর্ম অবর্ু কতমবু, কখক্ষনাই তুাগ করা উচিত্ নয়, হর্াে বর্ত 

হকউ যচদ চনত্ত কর্ম তুাগ কক্ষর, তা েক্ষে তাক্ষক তার্চসক তুাগ বো েয়। 

 

দঃখম্ ইচত এব যত্ কর্ম কায় হলর্ ভয়াত্ তুক্ষিত্ । 

স কৃত্বা রািসম্ তুাগম্ ন এব তুাগ ফেম্ েক্ষভত্ ।। ৮ 

অর্ম-চযচন চনত্ত কর্মক্ষক হলর্কর বক্ষে র্ক্ষন কক্ষরন, হসই তুাগ রািস তুাগ, 

তার ফে কখক্ষনা তুাক্ষগর ফে োভ েয় না। 

 

কাযমম্ ইচত এব ি যত্ কর্ম চনয়তম্ চক্রয়ক্ষত অিুমন । 

সঙ্গম্ তুািা ফে ি এব সঃ তুাচ্গঃ সাচত্ত্বক র্তঃ ।। ৯ 

অর্ম-ক্ষে অিুমন চযচন কতমবু হবাক্ষধ চনত্ত কর্ম অনুিান কক্ষরন এবং হসই কক্ষর্মর 

আর্চি ও ফে পচরতুাগ কক্ষরন, তার তুাগ সাচত্ত্বক। 

 

ন হিচষ্ট অকুর্েম্ কর্ম কুর্ক্ষেন অনুযজ্জক্ষত । 

তুাগী সত্ত্ব সর্াচবষ্টঃ হর্ধাবী চেন্ন সংর্য় ।।১০ 

অর্ম-যারা সত্ত্বগুক্ষন অবচস্থত যারা অশুভ কক্ষর্ম চবক্ষের্ কক্ষরন না এবং শুভ কক্ষর্ম 

অনার্ি েয় না হসই প্রকার হর্ধাবী বুাচির কর্ম সম্বক্ষে হকান সংর্য় নাই। 
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ন চে হদেভূতা র্কুম্ তুিুম্ কর্মাচন অক্ষর্যতঃ । 

যঃ তু কর্ম ফে তুাগী সঃ তুাগী ইচত অচভচধয়ক্ষত ।।১১  

অর্ম-ক্ষদেধারী িীক্ষবর সর্স্ত কর্ম পচরতুাগ করা সম্ভব নয়, তাই চযচন সর্স্ত 

কক্ষর্মর ফে পচরতুাগ কক্ষরন চতচনই বাস্তচবক তুাগী। 

 

অচনষ্টর্ ইষ্টর্ চর্শ্রম্ ি চত্রচবধম্ কর্মনঃ ফেম্ ।  

ভবতী অতুাগীনাম্ হপ্রতু ন তু সন্নাচস নাম্ কচিত্ । ১২ 

অর্ম-যারা কর্মফে তুাগ কক্ষরচন তাক্ষদর অচনষ্ট ইষ্ট ও চর্শ্র এই চতন প্রকার 

কর্ম ফে হভাগ েয়। চকন্তু সন্নাচসক্ষদর উি চত্রচবধ ফে হভাগ করক্ষত েয় না। 

 

পঞ্চ এতাচন র্োবাক্ষো কারর্াচন চনক্ষবাধ হর্ ।  

সাংক্ষখু কৃতাক্ষন্ত হপ্রািাচন চসদ্ধক্ষয় সবম কর্মনম্ । । ১৩ 

অর্ম-ক্ষে র্োবাক্ষো হবদান্ত র্াক্ষস্ত্রর চসদ্ধাক্ষন্ত কর্ম সর্ুক্ষের চসচদ্ধর উক্ষেক্ষর্ু 

পািচট কারন চনচদমষ্ট েক্ষয়ক্ষে তা আচর্ বেচে শ্রবন কর।  

 

অচধিানম্ তর্া কতমা করনম্ ি পৃর্গচবধম্ ।  

চবচবধঃ ি পৃর্ক হিষ্টাঃ সদবম্ ি এব অত্র পঞ্চর্ম্ । । ১৪ 

অর্ম-অচধিান, কতমা, ইচিয়সর্ুে,প্রক্ষিষ্টা এবং িরক্ষর্ পরর্াত্মা এই পািচট েে 

কক্ষর্মর হেতু। 

 

র্চরর বাক্ র্ক্ষনাচভঃ যত্ কর্ম প্রারাভক্ষত নরঃ । 

নুযুম্ বা চবপরীতম্ বা পঞ্চ এক্ষত তসু হেতবঃ ।।১৫ 

অর্ম-র্চরর বাকু র্ন িারা র্ানুয কাযম কক্ষর,তা নুাযুই হোক আর অনুাযুই 

হোক উি পঞ্চচবধ কারর্ িারাই সাচধত েয়। 

 

তত্র এবম্ সচত কতমারম্ আত্মনম্ হকবেম্ তু যঃ । 
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ঈর্ুচত অকৃতবুচদ্ধত্বাত্ ন সঃ পর্ুচত দুর্মচত ।।১৬ 

অর্ম-ক্ষয কক্ষর্মর পািচট কারক্ষনর কর্া চবক্ষবিনা না কক্ষর চনিক্ষক কতমা বক্ষে 

র্ক্ষন কক্ষর হস অবর্ুই চনক্ষবমাধ এবং দুর্মচত, হস যর্াযর্ভাক্ষব দর্মন করক্ষত 

পাক্ষর না। 

 

যসু ন অেংকৃত ভাবঃ বুচদ্ধ যসু ন চেপুক্ষত । 

েত্বাচপ সঃ ইর্ান হোকান ন েচন্ত ন চনবধুক্ষত ।।১৭ 

অর্ম-আচর্ কতমা এই অচভর্ান যার নাই যার বুচদ্ধ কর্মফক্ষে চেপ্ত েয়না, চতচন 

িগক্ষতর সর্সত প্রার্ী েতুা করক্ষেও েতুাকাচর েয়না বা েতুার চক্রয়া ফক্ষে 

আবদ্ধ েয়না। 

 

জ্ঞানম্ হজ্ঞয়ম্ পচরজ্ঞাতা চত্রচবধা কর্ম হিাদনা । 

কারনম্ কর্ম কতমা ইচত চত্রচবধা কর্ম সংগ্রে ।।১৮ 

অর্ম-জ্ঞান, হজ্ঞয়, পচরজ্ঞাতা এই চতনচট কক্ষর্মর হপ্ররনা,তারর্ কর্ম ও কতমা 

চতনচটই কক্ষর্মর আশ্রয়। 

 

জ্ঞানম্ কর্ম ি কতমা ি চত্রধা এব গুনক্ষভদতঃ । 

হপ্রািুক্ষত গুন সংখুাক্ষন যর্াবত্ রৃ্নু তাচন অচপ ।।১৯ 

অর্ম-প্রকৃচতর চতনচট গুন অনুসাক্ষর জ্ঞান কর্ম ও কতমা চতন প্রকার। হসই 

হভদসর্ুে আচর্ বেচে, যর্যর্ভাক্ষব শ্রবন কর। 

 

সবমভুক্ষতযু হযন একম্ ভাবম্ অবুয়ম্ ঈেুক্ষত । 

অচবভির্ চবভক্ষিযু তত্ জ্ঞানম্ চবচদ্ধ সাচত্ত্বকম্ । । ২০ 

অর্ম-ক্ষয জ্ঞাক্ষনর িারা সর্স- প্রর্ীক্ষত এক অচবভি চিন্ময় ভাব দর্মন 

েয়,অক্ষনক িীব পরস্পর চভন্ন েক্ষেও চিন্ময় সত্তায় তারা এক, এই জ্ঞানক্ষক 

সাচত্ত্বক জ্ঞান বক্ষে। 
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পৃর্ক্ষিন তু যিজ্ঞানম্ নানাভাবান পৃর্গ চবধান । 

হবচত্ত সক্ষবমযু ভূক্ষতযু তিজ্ঞানম্ চবচদ্ধ রািসম্ । । ২১  

অর্ম-ক্ষসই জ্ঞাক্ষনর িারা চবচভন্ন প্রার্ীক্ষত চভন্ন চভন্ন ধরক্ষনর আত্মা অবচস্থত বক্ষে 

দর্মন েয়। হসই জ্ঞান রািচসক বক্ষে িানক্ষব। 

 

যত্ তু কৃত্নবত্ একচস্ম কাক্ষযম সিম্ অচ্েতুকম্ ।  

অতত্ত্বার্মবত্ অপম্ ি তত্ তার্সর্ উদহৃতম্ । । ২২ 

অর্ম-এবং হসই জ্ঞাক্ষনর িারা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না েক্ষয় হকান একচট চবক্ষর্য 

কাক্ষি তীবম আর্চির উদয় েয়, হসই তুে জ্ঞানক্ষক তার্চসক জ্ঞান বক্ষে। 

 

চনয়তম্ সঙ্গরচেতম্ অরাগক্ষিযতঃ কৃতম্ ।  

অফেক্ষপ্রপু্সনা কর্ম যত্ তত্ সাচত্ত্বকম্ উিুক্ষত ।।২৩ 

অর্ম-ফক্ষের আকাো না কাক্ষৃ রাগ ও হিয বিমন পুবমক আর্চি শুনু েক্ষয় 

হয চনত্ত কর্ম অনুচিত েয় তাক্ষক সাচত্তক কর্ম বক্ষে। 

 

এতত্ তু কাক্ষর্পু্সনা কর্ম সােঙ্কাক্ষরন বা পুনঃ । 

চক্রয়ক্ষত বহুোয়াসম্ তত্ রািসম্ উদাহৃতম্ । । ২৪ 

অর্ম-চকন্তু ফোকাো যুি এবং অেংঙ্কার যুি েক্ষয় বহু কষ্ট সাধুকক্ষর হয 

কক্ষর্মর অনুিান েয় হস কর্ম রািচসক বক্ষে অচভচেত েয়। 

 

অনুবেন েয়ম্ চেংসাম্ অনক্ষপে ি হপৌরুযর্ । 

হর্াোত্ আরভুক্ষত কর্ম যত্ তত্ তার্সম্ উিুক্ষত ।।২৫ 

অর্ম-ভাচব হলর্ ধর্ম জ্ঞানাচদর অপিয় চেংসা এই সর্স্ত পচরনচতর কর্া 

চবক্ষবিনা না কক্ষর হর্াে বসত হয কর্ম অনুচিত েয় তাক্ষক তর্চসক কর্ম বো 

েয়।  

 

র্ুিসঙ্গঃ অনেংবাদী ধৃতুুত্সাে সর্চন্বতাঃ । 
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চসচদ্ধ অচসক্ষদ্ধাঃ চনচবমকারঃ কতমা সাচত্ত্বকঃ উিুক্ষত । ২৬ 

অর্ম-র্ুিসঙ্গ, অেংঙ্কারশুনু, ধৃচত উত্সােসর্চন্বত এবং চসচদ্ধ ও অচসচদ্ধক্ষত 

চনচবমকার, এই রুপ কতমাই সাচত্ত্বক। 

 

রাগী কর্মফে হপ্রপু্স েুব্ধাঃ চেংসত্মকঃ অশুচি । 

েযম হর্াকাচন্বতাঃ কতমা রািসঃ পচরচকচতমতঃ ।।২৭ 

অর্ম-অতুন্ত চবযয়াসি কর্মফে েুব্ধ চেংসা চপ্রয় অশুচি েযম হর্াকাচদর 

বচর্ভূত হয কতমা হস রািস কতমা। 

 

অযুিঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধাঃ র্ঠঃ সনস্কৃচতকঃ অেসঃ । 

চবযাদী দী মসুত্রী ি কতমা তার্সঃ উিুক্ষত ।।২৮ 

অর্ম-অনুচিত্ কাযমচপ্রয়, িড় হিষ্টাযুি,অনি র্ঠ অপর্ান কাক্ষযম 

রত,অেস,সবমদা চবযাদযুি, দী মসুত্রী হয কতমা, হসই তার্স কতমা। 

 

বুক্ষদ্ধঃ হভদম্ ধৃক্ষত ি এব গুনতঃ চত্রচবধম্ রৃ্নু । 

হপ্রািুর্ানম্ অক্ষর্ক্ষযন পৃর্ক্ষিন ধনঞ্জয় ।।২৯ 

অর্ম-ক্ষে ধনঞ্জয়, বুচদ্ধর ও ধৃচতর সত্ত্ব,রি ও তক্ষর্াগুন িারা হয চত্রচবধ হভদ 

আক্ষে তা আচর্ হতার্াক্ষক চবস-াচরত বেচে তুচর্ শ্রবন কর। 

 

প্রচবচত্তমর্ ি চনবৃচত্তমর্ ি কাযম অকাযম ভয় অভয় । 

বেম্ হর্ােুর্ ি যা হবচত্ত বুচদ্ধ সা পার্ম সাচত্ত্বকী ।।৩০ 

অর্ম-ক্ষয বুচদ্ধর িারা প্রবৃচত্ত,চনবৃচত্ত কাযম ও অকাযম ভয় ও অভয় বেন ও র্ুচি 

এই সকক্ষের পার্মকু চনচিত েয় হসই বুচদ্ধ সাচত্ত্বকী।  

 

যয়া ধর্মম্ অধর্মম্ ি কাযমম্ অকাযমম্ এব ি ।  

অযর্াবত্ প্রিানাচত বুচদ্ধ সা পার্ম রািসী ।।৩১  
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অর্ম-ক্ষয বুচদ্ধর িারা ধর্ম ও অধর্ম কাযম ও অকাযম প্রভৃচতর পার্মকু অসর্ুক 

রুক্ষপ চস্থরীকৃত েয়, হস বুচদ্ধ রািস। 

 

অধর্মম্ ধর্মর্ ইচত যা র্নুক্ষত তর্সা আবৃতা । 

সবমার্মান চবপচরতান ি বুচদ্ধ সা পার্ম তার্সী ।।৩২ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম হয বুচদ্ধ অজ্ঞান এবং হর্াোেন্ন েয় অধর্মক্ষক ধর্ম বক্ষে র্ক্ষন কক্ষর 

এবং ধর্মক্ষক অধর্ম বক্ষে র্ক্ষন কক্ষর এবং সব চকেুই চবপচরত ভাক্ষব হবাক্ষঝন, 

তা তার্সী বুচদ্ধ বক্ষে িানক্ষব। 

 

ধৃতুা যয়া ধারক্ষয়ক্ষত র্নঃ প্রান ইচিয় চক্রয়া ।  

হযাক্ষগন অবুচভিাচরর্ুা ধৃচতঃ সা পার্ম সাচত্ত্বকী ।।৩৩ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম হয ধৃচত অবুচভিাচর হযাগ িারা র্ন, প্রান,ইচিয় ও চক্রয়া 

সকেক্ষক ধারন কক্ষর হসই ধৃচতই সাচত্ত্বকী। 

 

যয়া তু ধর্ম-কার্ার্মান ধৃতুা ধারয়ক্ষত অিুমন । 

প্রসক্ষঙ্গন ফোকােী ধৃচতঃ সা পার্ম রািসী ।।৩৪ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম হয ধৃচত ফোকাোর সচেত ধর্ম অর্ম ও কার্ক্ষক ধারন কক্ষর তাই 

রািচস। 

 

যয়া স্বনর্ ভয়ম্ হর্াকম্ চবযাদম্ র্দম্ এব ি ।  

ন চবর্ুঞ্চচত দুক্ষর্মধা ধৃচতঃ সা পার্ম তার্সী ।।৩৫ 

অর্ম-ক্ষে পার্ম হয ধৃচত স্বন ভয় হর্াক চবযাদ র্দ ইতুাচদক্ষক তুাগ কক্ষর না 

হসই বুচদ্ধেীনা ধৃচতই তার্সী। 

 

সুখম্ তু ইদানীর্ চত্রচবধম্ রৃ্নু হর্ ভরতযমভ । 

অভুাসাত্ রর্ক্ষত যত্র দুঃখ অন্তম্ ি চনগেচত ।।৩৬ 
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অর্ম-ক্ষে ভরতযমভ, এখন তুচর্ চত্রচবধ সুক্ষখর চবযয় শ্রবন কর বদ্ধিীব পুনঃ 

পুনঃ অনুচর্েন িারা হসই সুক্ষখ রর্ন কক্ষর, এবং হকান হকান স্থক্ষে সর্স্ত দুঃখ 

হর্ক্ষক সর্ুক রুক্ষপ র্ুি েয়। 

 

যত্ তত্ অক্ষগ্র চবযচর্ব পচরর্াক্ষর্ অর্ৃত উপর্ম্ ।  

তত্ সুখম্ সাচত্ত্বকম্ হপ্রািম্ আত্মা বুচদ্ধ প্রসাদিম্ । । ৩৭ 

অর্ম-ক্ষয সুখ প্রর্র্ চবক্ষযর র্ত চকন্তু পচর নাক্ষর্ অর্ৃততুেু, আত্মচনষ্ট বুচদ্ধর 

চনর্মেতা হর্ক্ষক উত্পন্ন, হসই সুখ সাচত্ত্বক সুখ বক্ষে কচর্ত েয়। 

 

চবযয় ইচিয় সংক্ষযাগাত্ যত্ তত্ অক্ষগ্র অর্ৃতপর্ম্ ।  

পচরনাক্ষর্ চবযচর্ব তত্ সুখম্ রািসম্ স্মৃতম্ । । ৩৮ 

অর্ম-চবযয় ইচিক্ষয়র সংক্ষযাক্ষগর ফক্ষে হয সুখ প্রর্ক্ষর্ অর্ৃক্ষতর র্ত এবং 

পচরনাক্ষর্ চবক্ষযর র্ত অনুভব েয় তাক্ষক রািস সুখ বো েয়। 

 

যত্ অক্ষগ্র ি অনুবক্ষে ি সুখম্ হর্ােনম্ আত্মনঃ । 

চনরা আেসু প্রর্াদ উত্থম্ তত্ তর্সম্ উদাহৃতম্ । । ৩৯ 

অর্ম-ক্ষয সুখ প্রর্ক্ষর্ ও পচরনাক্ষর্ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানরচেত, এবং যা চনরা, আেসু 

ও প্রর্াদ হর্ক্ষক উত্পন্ন েয়, তা তার্চসক সুখ বক্ষে কচর্ত েয়।  

 

ন তত্ অচস্ত পৃচর্বুাম্ বা চদচব হদক্ষবযু বা পুনঃ । 

সত্ত্বম্ প্রকৃচতচ্িঃ র্ুিম্ যত্ এচভঃ সুাত্ চএচভঃ গুচ্নঃ ।৪০ 

অর্ম-এই পৃচর্বীক্ষত র্ানুযক্ষদর র্ক্ষধু অর্বা স্বক্ষগমর হদবতাক্ষদর র্ক্ষধু এর্ন 

হকান িীব হনই হয প্রকৃচতর গুন হর্ক্ষক র্ুি। 

 

বাহ্মন েচত্রয় চবযাম্ শুরানাম্ ি পরন্তপ । 

কর্মাচন প্রচবভিাচন স্বভাব প্রভাব প্রভক্ষবঃ গুচ্নঃ ।। ৪১  
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অর্ম-ক্ষে পরন-প স্বভাবিাত গুন অনুসাক্ষর ব্রাহ্মন েচত্রয় ও সবর্ু এবং 

শুক্ষররও কর্ম সর্ুে পৃর্ক ভাক্ষব চবভি আক্ষে। 

 

র্র্ঃ,দর্ঃ,তপঃ হর্ৌিম্ োচন্ত আিমবম্ এব ি ।  

জ্ঞানম্ চবজ্ঞানম্ অচস্তকম্ ব্রহ্ম কর্ম সভাবিম্ । । ৪২ 

অর্ম- র্র্, দর্, তপ, হর্ৌি, োচন্ত সরেতা, জ্ঞান,চবজ্ঞান ও আচস্তকু এই 

কয়চট ব্রাহ্মনক্ষদর স্বভাবি কর্ম। 

 

হর্ৌযমম্ হতিঃ ধৃচতঃ দােুম্ যুক্ষদ্ধ ি অচপ অপোয়নম্ ।  

আনম্ ঈশ্বরম্ ভাবঃ ি োত্রম্ কর্ম স্বভবিম্ । । ৪৩ 

অর্ম-ক্ষর্ৌযম,ক্ষতি,ধৃচত, দেুতা,যুক্ষদ্ধ অপরাম্মুখতা দানর্ীেতা ও র্াসন 

ের্তা এইগুচে েচত্রক্ষয়র স্বভাব িাত কর্ম । 

 

কৃচয হগারো বাচনিুম্ সবর্ু কর্ম স্বভাবির্ । 

পচরিযমা আত্মকম্ কর্মঃ শুরসু অচপ স্বভাবিম্ । । ৪৪ 

অর্ম-কৃচয, হগারো ও বাচনিু এই কয়চট সবক্ষর্ুর স্বাভাচবক কর্ম। পচরিাযমা 

শুক্ষরর স্বভাবিাত কর্ম। 

 

হস্ব হস্ব কর্মাচন অচভরত সংচসচদ্ধম্ েভক্ষত নরঃ । 

স্বকর্ম চনরতঃ চসচদ্ধম্ যর্া চবন্দচত তত্ রৃ্নু ।।৪৫ 

অর্ম-স্বকক্ষর্ম চনয়ত বুচি স্বকক্ষর্ম অচভরত েক্ষয় হযভাক্ষব সংচসচদ্ধ োভ কক্ষর, 

তা শ্রবন কর। 

 

যতঃ প্রবৃচত্তঃ ভূতানাম্ হযন সবমম্ ইদম্ ততম্ ।  

স্বকর্মনা তম্ অভুিমু চসচদ্ধম্ চবন্দচত র্ানবঃ ।। ৪৬ 

অর্ম-ক্ষয পরক্ষর্শ্বর ভগবান হর্ক্ষক সর্স্ত িীক্ষবর উত্পচত্ত, চযচন এই সর্গ্র চবশ্ব 

বুপ্ত আক্ষেন, তাক্ষক র্ানুয তার কক্ষর্মর িারা অিমনা কক্ষর চসচদ্ধ োভ কক্ষর। 
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হশ্রয়ান স্বধর্ম চবগুনঃ পরধর্মাত্ স্বনুচিতাত্ । 

স্বভাব চনয়তম্ কর্ম কুবমন ন আক্ষনাচত চকচল্বযম্ । । ৪৭ 

অর্ম-উত্তম্ রুক্ষপ অনচিত পরধর্ম হর্ক্ষক অসর্ুক রুক্ষপ অনচনচিত স্বধর্ম হশ্রয়। 

কারন স্বভাব অনুসাক্ষর কর্ম করক্ষে র্ানুয পাক্ষপর ভাগী েয়না। 

 

সেিম্ কর্ম হকৌক্ষন্তয় স্বক্ষদাযম্ অচপ ন তুিুর্ । 

সবমরম্ভা চে হদাক্ষযন ধুক্ষর্ন অচগ্ন ইব আবৃতাঃ ।।৪৮ 

অর্ম-প্রচতচট কর্ম প্রক্ষিষ্টাক্ষতই-চকেুনা চকেু হদায র্াক্ষক, চঠক হযর্ন অচগ্ন ধুক্ষর্র 

িারা আবৃত র্াক্ষক। তাই হে হকৌক্ষন্তয় হদাযযুি েক্ষেও স্বধর্ম কখন তুাগ করা 

উচিত্ না। 

 

অসিবুচদ্ধঃ সবমত্র চিতাত্মা চবগতসৃ্পেঃ । 

সনস্কর্মু চসচদ্ধম্ পরর্াম্ সন্নাক্ষসন অচধগেচত ।।৪৯ 

অর্ম-িড় চবযয় অনাসি সংযতচিত্ত এবং হভাগসৃ্পোশুনু আত্মজ্ঞ বুচি 

স্বরুপত কর্ম তুগপুবমক সনস্কর্ম রুপ পরর্ চসচদ্ধ োভ করক্ষব। 

 

চসচদ্ধম্ প্রাপ্ত যর্া ব্রহ্ম তর্া আক্ষনাচত চনক্ষবাধ হর্ ।  

সর্াক্ষসন এব হকৌক্ষন্তয় চনিা জ্ঞানসু যা পরা ।।৫০ 

অর্ম-ক্ষে হকৌক্ষন্ত সনস্কর্ম চসচদ্ধ োভ কক্ষর িীব হযর্ন জ্ঞাক্ষনর পরাচনিারুপ 

ব্রহ্মক্ষক োভ কক্ষরন তা আচর্ সংক্ষেক্ষপ বেচে, শ্রবন কর। 

 

বুদ্ধুা চবশুদ্ধয়া যুিঃ ধৃতুা আত্মা চনয়র্ু ি ।  

র্ব্দাদীন চবযয়ান তুািা রাগ হিক্ষযৌ বুুদসু ি ।।৫১  

চবচবিক্ষসবী ে ুার্ী যতবাক কায় র্ানসঃ । 

ধুানক্ষযাগপরঃ চনতুম্ সবরাগুম্ সর্ুপাচশ্রতঃ ।।৫২ 

অেংকারম্ বেম্ দপমম্ কার্ হক্রাধম্ পচরগ্রেম্ ।  
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চবর্ুিু চনর্মর্ঃ র্ান্ত ব্রহ্মভূয়ায় কপক্ষত ।।৫৩ 

অর্ম-চবশুদ্ধ বুচদ্ধযুি েক্ষয় র্নক্ষক ধৃচতর িারা চনয়চত্রত কক্ষর র্ব্দ আচদ ইচিয় 

চবযয় পচর তুাগ কক্ষর, রাগ, হিয বিমন কক্ষর, চনিমন স্থাক্ষন বাস কক্ষর, অপ 

আোর কক্ষর, হদে, র্ন এবং বাক সংযত কক্ষর, ধুান হযাক্ষগ যুি েক্ষয় সবরাগু 

আশ্রয় কক্ষও, অেংঙ্কার, বে, দপম, কার্, হক্রাধ, পচরগ্রে হর্ক্ষক সমু্পনমরুক্ষপ 

র্ুি, র্র্ত্ব হবাধশুনু র্ান্ত পুরুয আত্মজ্ঞান োক্ষভ সর্র্ম েন। 

 

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন হর্ািচত ন কােচত । 

সর্ঃ সক্ষবমযু ভূক্ষতযু র্ভচিম্ েভক্ষত পরাম্ । । ৫৪ 

অর্ম-চযচন এই ভাক্ষব চিন্ময় ভাব োভ কক্ষরক্ষেন, চতচন পরর্ ব্রহ্মক্ষক উপেচব্ধ 

কক্ষরক্ষেন। চতচন কখক্ষনা হকান চকেুর িনু হর্াক কক্ষরন না বা হকান চকেুর 

আকঙ্খা কক্ষরন না, চতচন সর্স্ত িীক্ষবর প্রচত সর্দৃচষ্ট সম্পন্ন। হসই অবস্থায় 

চতচন আর্ার শুদ্ধ ভচি োভ কক্ষর। 

 

ভিা র্ার্ অচভিানাচত যাবান যিাচস্ম তত্ত্বতঃ । 

ততঃ র্ার্ তত্ত্বত জ্ঞাত্বা চবর্ক্ষত তত্ অন্তরম্ । । ৫৫ 

অর্ম-ভচির িারা হকবে পরক্ষর্শ্বর ভগবানক্ষক পাওয়া যায়। এই প্রকার 

ভচিিারা ভগবানক্ষক যর্াযর্ ভাক্ষব িানার ফক্ষে ভগবদ্ধাক্ষর্ প্রক্ষবর্ করা যায়। 

 

সবম কর্মাচন অচপ সদা কুবমার্ঃ র্ত্ বুপাশ্রয়ঃ । 

র্ত্ প্রসাদাত্ অবাক্ষনাচত র্াশ্বতম্ পদম্ অবুয়ম্ । । ৫৬ 

অর্ম-আর্ার ভি সকে রকর্ কাযম কোক্ষপ চেপ্ত েওয়া সক্ষত্তও আর্ার প্রসাক্ষদ 

অবুয় ও র্াশ্বত আর্ার চনতু ধার্ োভ কক্ষর। 

 

হিতসা সবমকর্মাচন র্চয় সংনসু র্ত্পর । 

বুচদ্ধক্ষযাগর্ উপাচশ্রতু র্চচত্তঃ সততম্ ভব ।।৫৭  
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অর্ম-ক্ষতার্ার সম্স্স্ত কক্ষর্ম তুচর্ হকবে আর্ার উপর চনভমর কর এবং সবমদা 

আর্ার আশ্রয় অবেম্বন কর। এইভাক্ষব ভচি হযাক্ষগ যুি েক্ষয় র্দ্গত চিত্ত 

েও।  

 

র্ত্ চিত্তঃ সবমদুগমাচন র্ত্ প্রসাদাত্ তচরযুচস । 

অর্ হিত্ ত্বম্ অেঙ্কারান ন হশ্রাযুচস চবনেুচস ।। ৫৮ 

অর্ম-এইভাক্ষব র্দ্গত চিত্ত েক্ষে আর্ার কৃপায় িড়িীবক্ষনর সর্স্ত প্রচতবেক 

হর্ক্ষক উত্তীনম েক্ষব। চকন্তু তুচর্ যচদ তা নাকক্ষর আর্ার কর্া না শুক্ষন, 

অেংকাক্ষরর বর্ীভূত েক্ষয় কর্ম কর, তােক্ষে তুচর্ চবনষ্ট েক্ষব।  

 

যত্ অেঙ্কারম্ আচশ্রতু ন হযাত্সু ইচত র্নুক্ষস । 

চর্র্ুা এযঃ বুবসায়ঃ হত প্রকৃচত তাম্ চনক্ষযােচত ।।৫৯ 

অর্ম-তুচর্ যচদ আর্ার চনক্ষেমর্ অনুসাক্ষর যুদ্ধ না কর, তােক্ষে তুচর্ ভ্রান্ত ভাক্ষব 

পচরিাচেত েক্ষব। কারন হতার্ার প্রকৃচত হতার্াক্ষক যুক্ষদ্ধ প্রবৃত্ত করক্ষব। 

 

স্বভাবক্ষিন হকৌক্ষন্তয় চনবিঃ হস্বন কর্মনা । 

কতুমর্ ন ইেচস যত্ হর্াোত্ কচরযুচস অবর্ঃ অচপ তত্ ।। ৬০ 

অর্ম-ক্ষে হকৌক্ষন্তয় তুচর্ হর্াে বর্ত আর্ার চনক্ষেমর্ অনুসাক্ষর আিরন করক্ষত 

িাইেনা। হতার্ার চনি স্বভাক্ষব বর্বচত্তম েক্ষয় হতার্াক্ষক হসই কক্ষর্ম প্রবৃচত্ত েক্ষত 

েক্ষব। 

ঈশ্বর সবমভূতানাম্ হৃক্ষেক্ষর্ অিুমন চতিচত । 

ভ্রার্য়ন সবমভূতাচন যি আরুঢ়াচন র্ায়য়া ।।৬১  

অর্ম-ক্ষে অিুমন, পরক্ষর্শ্বর ভগবান সর্স্ত িীবক্ষক হদেরুপ যক্ষিআেরন কচরক্ষয় 

র্ায়ার িারা ভ্রর্ন করান। 

 

তর্ এব র্রনম্ গে সবমভাক্ষবন ভারত । 

তত্ প্রসাদাত্ পরাম্ র্াচন্তম্ স্থানম্ প্রপ্সচস র্াশ্বতম্ । । ৬২ 
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অর্ম-ক্ষে ভারত সবমত ভাক্ষব তার র্রনাগত েও। তার কৃপায় তুচর্ পরার্চি 

োভ করক্ষব এবং তার চনতুধার্ প্রাপ্ত েক্ষব। 

 

ইচত হত জ্ঞানম্ আখুাতম্ গুেুাত্ গুেুতরম্ র্য়া । 

চবর্ৃর্ু এতত্ অক্ষর্ক্ষযন যর্া ইেচস তর্া কুরু ।।৬৩ 

অর্ম-এইভাক্ষব আচর্ হতার্াক্ষক গুেু হর্ক্ষক গুেুতর জ্ঞান দান করোর্। তুচর্ 

তা চবক্ষর্য ভাক্ষব চবিার কক্ষর যাো ইো তাই কর।  

 

সবম গুেুতর্ম্ ভূয় রৃ্নু হর্ পরর্ম্ বিঃ । 

ইষ্টঃ অচস হর্ দৃঢ়ম্ ইচত ততঃ বেুাচর্ হত চেতম্ । । ৬৪ 

অর্ম-তুচর্ আর্ার অতুন্ত চপ্রয় তাই হতার্ার চেক্ষতর িনু আচর্ সব হিক্ষয় 

হগাপচনয় জ্ঞান উপক্ষদর্ করচে তুচর্ তা শ্রবন কর। 

 

র্ন্মনা ভব র্ভিঃ র্দযাচি র্াম্ নর্স্কুরু । 

র্ার্ এযুচস সতুম্ হত প্রচতিাক্ষন চপ্রয় অচস হর্ ।।৬৫ 

অর্ম-তুচর্ আর্াক্ষত চিত্ত চস্থর কর এবং আর্ার ভি েও। আর্ার পুিা কর 

এবং আর্াক্ষক নর্স্কার কর। তুচর্ আর্ার অতুন্ত চপ্রয়। এই িনু আচর্ প্রচতজ্ঞা 

করচে হয এই ভাক্ষব তুচর্ আর্াক্ষক প্রাপ্ত েক্ষব। 

 

সবমাধর্মান পচরতুিু র্ার্ একম্ র্রনম্ ব্রি । 

অেম্ ত্বার্ সবমপাক্ষপভুঃ হর্ােচয়যুাচর্ র্া শুিঃ ।।৬৬ 

অর্ম-সর্স্ত ধর্ম পচরতুাগ কক্ষর হকবে আর্ার শ্বরনাগত েও। আচর্ হতার্াক্ষক 

সর্স্ত পাপ হর্ক্ষক র্ুি করব। হস চবযক্ষয় তুচর্ হকান দুচিন্তা কক্ষরা না। 

 

ইদর্ হত ন অতপস্কায় ন অভিায় কদািন । 

ন ি অশুশ্রুযক্ষব বািুর্ ন ি র্াম্ য়ঃ অভুসুয়চত ।।৬৭ 



সংক্ষিপ্ত গীতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
6

1
 

অর্ম-যারা সংযর্ েীন, ভচি েীন, পচরিযমুা েীন এবং আর্ার প্রচত চবক্ষিয 

ভাবাপন্ন তাক্ষদর কখন এই হগাপনীয় জ্ঞান প্রদান করক্ষব না। 

 

যঃ ইদম্ পরর্ম্ গুেুম্ র্ত্ ভক্ষিযু অচভধাসুচত । 

ভচিম্ র্চয় পরাম্ কৃত্বা র্াম্ এব এযুচত অসংর্য়ঃ ।। ৬৮ 

অর্ম-চযচন আর্ার ভিক্ষদর পরর্ জ্ঞান দান কক্ষরন চতচন অবর্ুই পরা ভচি 

োভ কক্ষরন এবং অবক্ষর্ক্ষয আর্ার কাক্ষে চফক্ষর আসক্ষবন। 

 

ন ি তস্মাত্ র্নুক্ষযুসু কচিত্ হর্ চপ্রয় কৃত্তম্ ।  

ভচবতা ন ি হর্ তস্মাত্ অনুঃ চপ্রয়তর ভূচব ।৬৯ 

অর্ম-এই পৃচর্বীক্ষত র্ানুযক্ষদর র্ক্ষধু তার হর্ক্ষক অচধক চপ্রয়কাচর এবং আর্ার 

চপ্রয় আর হকউ হনই এবং কখনও েক্ষব না। 

 

অক্ষধুযুক্ষত ি য ইর্ম্ ধর্মম্ সংবাদম্ আবক্ষয়াঃ । 

জ্ঞান যক্ষজ্ঞন হতন অেম্ ইষ্টঃ সুার্ ইচত হর্ র্চতঃ ।।৭০ 

অর্ম-এবং আচর্ হ াযনা করচে হয, হয বুচি আর্াক্ষদর এই পচবত্র কর্পকর্ন 

অধুায়ন করক্ষবন, তার হসই জ্ঞান যক্ষজ্ঞর িারা আচর্ পুচিত েব। 

 

শ্রদ্ধাবান অনসুয়ি রৃ্নুয়াত্ অচপ যঃ নরঃ । 

হসােচপ র্ুিঃ শুভান হোকান পানুয়াত্ পুনুকর্মনাম্ । । ৭১  

অর্ম-অসুয়া শুনু হয বুচি শ্রদ্ধা সেকাক্ষর এই জ্ঞান শ্রবন কক্ষরন, চতচনও পাপ 

র্ূি েক্ষয় পুনু কর্মকারীক্ষদর হোক প্রাপ্ত েয়। 

 

কচচত্ এতত্ শ্রুতম্ পার্ম তয়া একাক্ষগ্রন হিতসা । 

কচচত্ অজ্ঞান সক্ষম্মােঃ প্রনষ্টঃ হত ধনঞ্জয় ।।৭২ 

অর্ম-ক্ষে ধনঞ্জয় অিুমন তুচর্ চক একাগ্র চিক্ষত্ত এই উপক্ষদর্ শ্রবন কক্ষরে,ক্ষতার্ার 

অজ্ঞান িচনত হর্াে চক এখন চবদুচরত েক্ষয়ক্ষে। 
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অিুমন উবাি :-  

নষ্টঃ হর্াে স্মৃচত েব্ধা তত্ প্রসাদাত্ র্য়া অিুুত । 

চস্মতঃ অচস্ম গত সক্ষন্দেঃ কচরক্ষযু বিনর্ তব ।।৭৩ 

অর্ম-অিুমন বেক্ষেন, হে কৃ্ণ , হে অিুুত হতার্ার কৃপায় এখন আর্ার হর্াে 

দুর েক্ষয়ক্ষে। আর্ার স্মৃচত চফক্ষর এসক্ষে এবং আর্ার সর্স্ত সক্ষন্দে দুর েক্ষয়ক্ষে। 

আচর্ এখন হতার্ার চনক্ষেমর্ অনুসাক্ষর আিরন করব। 

 

সঞ্জয় উবাি :-  

ইচত অেম্ বাসুক্ষদবসু পার্মসু ি র্োত্মনঃ । 

সংবাদম্ ইর্ম্ অক্ষশ্রৌযম্ অভূতম্ হরার্েযমর্র্ ।।৭৪ 

অর্ম-সঞ্জয় বেক্ষেন, এইভাক্ষব আচর্ কৃ্ণ  ও অিুমন দুই র্োত্মার কর্পকর্ন 

শ্রবন কক্ষর চেোর্ এবং হসই অভুদ বার্ী শ্রবন কক্ষর হরার্াচঞ্চত েক্ষয় চেোর্। 

 

বুাসপ্রসাদুাত্ শ্রুতবান এতত্ গুেুম্ অেম্ পরম্ ।  

হযাগম্ হযাক্ষগশ্বরাত্ কৃ্ণ াত্ সাোত্ কর্য়তঃ সয়ম্ । । ৭৫ 

অর্ম-বুাসক্ষদক্ষবর কৃপায় এই পরর্ হগাপর্ীয় হযাক্ষগর উপক্ষদর্ আচর্ সয়ং 

হযাক্ষগশ্বর শ্রীকৃ্ণ র কাে হর্ক্ষক শ্রবন কক্ষর চেোর্। 

 

রািন সংস্মৃতু সংস্মৃতু সংবাদম্ ইর্ম্ অভুতম্ ।  

হকর্ব অিুমনক্ষয়া পুনুম্ হৃযুাচর্ ি র্ূহু র্ূহু ।।৭৬ 

অর্ম-ক্ষে রািন শ্রীকৃ্ণ  ও অিুমক্ষনর এই অর্ৃত সংবাদ স্বরন করক্ষত করক্ষত 

আচর্ বারংবার হরার্াচঞ্চত েচে। 

 

তত্ ি সংস্মৃতু সংস্মৃতু রূপম্ অচত অভুতর্ েক্ষরঃ । 

চবস্ময়া হর্ র্োন রািন হৃযুাচর্ ি পুনঃ পুনঃ ।।৭৭ 
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অর্ম-ক্ষে রািন শ্রীকৃক্ষ্ণ র হস অভুত্ রুপ স্বরন করক্ষত করক্ষত চবস্ময়া চবভূত 

েচে এবং বারংবার েরচযত েচে। 

 

যত্র হযাক্ষগশ্বর কৃ্ণ  যত্রপার্ম ধনুধর । 

তত্র শ্রীঃ চবিয়ঃ ভূচতঃ ধ্রূবা নীচতঃ র্চতর্মম্ । । ৭৮ 

অর্ম-ক্ষযখাক্ষন হযাক্ষগশ্বর শ্রীকৃ্ণ  এবং হযখাক্ষন ধনুধর পার্ম হসখাক্ষন 

শ্রী,চবিয়,ভূচত,ও নুায় বত্তমর্ান এই দুইচটই আর্ার অচভর্ত। 

 

ওং তত্সচদচত শ্রীর্ভগবদ্গীতাসূপচনযত্সু ব্রহ্মচবদুাযাং হযাগর্াক্ষস্ত্র 

শ্রীকৃ্ণ ািুমনসংবাক্ষদ 

হর্ােসংনুাসক্ষযাক্ষগা নার্াষ্টাদক্ষর্াঽধুাযঃ ॥১৮॥  

 


