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 "সাধারণ  পসিরচজেয়  শ্রীগীতা  একখাসি;  অপূর্ব্ব�  ধর্ম্ম�সিবজ্ঞা;-গ্রন্থ।
শ্রীগীতার  ভার্ষা—সরল ও সুন্দর;  ভাব—গম্ভীর,  ব্যাপক ও গমৌসিলক;

সিবচার—সংসিক্ষপ্ত,  সুস্প2  ও  সি;রজেপক্ষ;  রু্যসি!—দৃঢ়  ও  স্বাভাসিবক।
শ্রীগীতার—প্রারম্ভ,  উপসংহার,  আজেলাচ;া,  সমাজেলাচ;া,  সিবজেOর্ষণ,

সংজেOর্ষণ,  ও পসিরজেবশ; গকৌশল অসিত অপূর্ব্ব� ও হৃদয়গ্রাহী। শ্রীগীতা
অলজেসর উদ্যম,  ভীরুর সাহস,  সি;রাজেশর আশা ও মৃজেতর সঞ্জীব;ী।
শ্রীগীতা  সিক  বৈবপ্লসিবক,  সিক  তাসিSক,  সিক  উদ্যমী,  সিক  উদাসী;,  সিক
সি;র্ব্ব�াণবাদী,  সিক  লীলাবাদী—সকজেলরই সংগ্রহক ও পালক।  অত্যন্ত
সূ্থলদশ�ী ;াসিVক হইজেত আরম্ভ কসিরয়া পরম সদ্ধর্ম্ম�-পরায়ণ পর্য�্যন্ত—
সর্ব্ব� গWণীর দাশ�সি;কগজেণর সিবচাজেরর সারাংশ অসিত বসিলষ্ঠ ও সুস্প2
রু্যসি!র  সসিহত  ইহাজেত  উসিYসিখত  হইয়াজেZ।  কর্ম্ম�ী,  জ্ঞা;ী,  গর্যাগী  ও
ভগবদ্ভ! সম্প্রদায় সকজেলই সি;জ সি;জ সিবচার সমূজেহর সি;র্য�্যাস—পূণ� ও
উজ্জ্বল ভাজেব ইহাজেত গদসিখজেত পা; ও তজ্জ;্য সকজেলই এই গ্রন্থরাজজেক
আদর কসিরয়া থাজেক;।"
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মঙ্গলাচরণম্

 

ওঁ পাথ�ায় প্রসিতজেবাসিধতাং ভগবতা ;ারায়জেণ; স্বয়ং
ব্যাজেস; গ্রসিথতাং পুরাণমুসি;;া মজেধ্য মহাভারজেত।

অদ্বৈwতামৃতবসির্ষ�ণীং ভগবতীম2াদশাধ্যাসিয়;ীম্
অম্ব! ত্বাম;ুসন্দধাসিম ভগবদ্গীজেত ভবজেwসির্ষণীম্॥১॥

;জেমাঽস্তু গত ব্যাস সিবশালবুজেদ্ধ ফুYরসিবন্দায়তপত্রজে;ত্র।
গর্য; ত্বয়া ভারতদ্বৈতলপূণ�ঃ প্রজ্বাসিলজেতা জ্ঞা;ময়ঃ প্রদীপঃ॥২॥

প্রপন্নপাসিরজাতায় গতাত্রজেবদ্বৈত্রকপাণজেয়।
জ্ঞা;মুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুজেহ ;মঃ॥৩॥

সজের্ব্ব�াপসি;র্ষজেদা গাজেবা গদাগ্ধা গগাপাল;ন্দ;ঃ।
পাজেথ�া বৎসঃ সুধীজেভ�া!া দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥৪॥

বসুজেদবসুতং গদবং কংসচাণূর-মর্দ্দ�;ম্।
গদবকীপরমা;ন্দং কৃষ্ণং বজেন্দ জগদু্গরুম্॥৫॥
ভীষ্মজেদ্রাণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার;ীজেলাৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃজেপণ বহ;ী কজেণ�; গবলাকুলা।
অশ্বত্থামসিবকণ�-গ�ারমকরা দুজের্য�্যাধ;াবসিত্ত�;ী

গসাত্তীণ�া খলু পাণ্ডদ্বৈব রণ;দী বৈকবত্ত�কঃ গকশবঃ॥৬॥
পারাশর্য�্যবচঃ সজেরাজমমলং গীতাথ�গজেন্ধাৎকটং
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;া;াখ্যা;কজেকশরং হসিরকথাসজেম্বাধ;াজেবাসিধতম্।
গলাজেক সজ্জ;র্ষট্পদ্বৈদরহরহঃ গপপীয়মা;ং মুদা

ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কসিলমলপ্রধ্বংসিস ;ঃ গWয়জেস॥৭॥
র্যং ব্রহ্মা বরুজেণন্দ্রমরুতস্তুন্বসিন্ত সিদদ্বৈব্যঃ Vদ্বৈবর্

গবদ্বৈদঃ সাঙ্গপদক্রজেমাপসি;র্ষদ্বৈদগ�ায়সিন্ত র্যং সামগাঃ।
ধ্যা;াবসিস্থততদ্গজেত; ম;সা পশ্যসিন্ত র্যং গর্যাসিগজে;া

র্যস্যান্তং ; সিবদুঃ সুরাসুরগণা গদবায় তদ্বৈস্ম ;মঃ॥৮॥
;ারায়ণং ;মসৃ্কত্য ;রদ্বৈ�ব ;জেরাত্তমম্।

গদবীং সরস্বতীং ব্যাসং তজেতা জয়মুদীরজেয়ৎ॥৯॥
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
গ্রন্থ-পসিরচয়

 

বজেন্দ শ্রীগুরুজেগৌরাজেঙ্গৌ রাধাজেগাসিবন্দ-সুন্দজেরৌ।
সগজেণৌ গীয়জেত চাথ গীতা-গূঢ়াথ�-গগৌরবম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রন্থ  সুধী-সমাজেজ  সুপসিরসিচত।  অতএব  এখাজে;  গ্রন্থ
সম্পাদজেকর  অথ�-পদ্ধসিতর  পসিরসিচসিতই  প্রদত্ত  হইজেতজেZ।  সম্পাদক
শ্রীদ্বৈচত;্যাম্নায়-সিবচারধারার  অ;ুগত।  সুতরাং  পাঠকবগ�  সিবজেবচ;া
কসিরজেব; গর্য,  বত্ত�মা; সংস্করণ শ্রীজেগৌড়ীয় আচার্য�্য মহাজ; শ্রীসিবশ্ব;াথ
ও  শ্রীবলজেদব  এবং  শ্রীল  ভসি!সিবজে;াদ  ঠাকুর  কৃত  শ্রীগীতা-ভার্ষ্য
আজেলাচ;া  অবলম্বজে;  প্রকাসিশত।  শ্রীগুরুপাদপদ্ম  ওঁ  সিবষু্ণপাদ  শ্রীল
ভসি!সিসদ্ধান্ত সরস্বতী গগাস্বামী প্রভুপাজেদর অ;ুকম্পা-সূ্ফত্ত� ও পূজের্ব্ব�া!
মহাজ;গজেণর সজেঙ্কত-লব্ধ সিকZু  সিকZু  ;ূত; অজেথ�র  আজেলাক-সম্পাত
wারা  স্থাজে;  স্থাজে;  ইহার  গূঢ়াথ�  উদ্ঘাসিটত  হইয়াজেZ।  সিবজেশর্ষতঃ
শ্রীসিবশ্ব;াথপাদ  কসিথত  শ্রীগীতার  দশম  অধ্যাজেয়র  চতুঃজেOাকীর  অথ�
সম্বজেন্ধ ভ! পাঠক একটু লক্ষ্য কসিরজেল এই বৈবসিশ2্য অ;ুভব কসিরজেব;।
     সাধারণ পসিরচজেয় শ্রীগীতা  একখাসি;  অপূর্ব্ব�  ধর্ম্ম�সিবজ্ঞা;-গ্রন্থ।
শ্রীগীতার  ভার্ষা—সরল ও সুন্দর;  ভাব—গম্ভীর,  ব্যাপক ও গমৌসিলক;

সিবচার—সংসিক্ষপ্ত,  সুস্প2  ও  সি;রজেপক্ষ;  রু্যসি!—দৃঢ়  ও  স্বাভাসিবক।
শ্রীগীতার—প্রারম্ভ,  উপসংহার,  আজেলাচ;া,  সমাজেলাচ;া,  সিবজেOর্ষণ,
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সংজেOর্ষণ,  ও পসিরজেবশ; গকৌশল অসিত অপূর্ব্ব� ও হৃদয়গ্রাহী। শ্রীগীতা
অলজেসর উদ্যম,  ভীরুর সাহস,  সি;রাজেশর আশা ও মৃজেতর সঞ্জীব;ী।
শ্রীগীতা  সিক  বৈবপ্লসিবক,  সিক  তাসিSক,  সিক  উদ্যমী,  সিক  উদাসী;,  সিক
সি;র্ব্ব�াণবাদী,  সিক  লীলাবাদী—সকজেলরই সংগ্রহক ও পালক।  অত্যন্ত
সূ্থলদশ�ী ;াসিVক হইজেত আরম্ভ কসিরয়া পরম সদ্ধর্ম্ম�-পরায়ণ পর্য�্যন্ত—
সর্ব্ব� গWণীর দাশ�সি;কগজেণর সিবচাজেরর সারাংশ অসিত বসিলষ্ঠ ও সুস্প2
রু্যসি!র  সসিহত  ইহাজেত  উসিYসিখত  হইয়াজেZ।  কর্ম্ম�ী,  জ্ঞা;ী,  গর্যাগী  ও
ভগবদ্ভ! সম্প্রদায় সকজেলই সি;জ সি;জ সিবচার সমূজেহর সি;র্য�্যাস—পূণ� ও
উজ্জ্বল ভাজেব ইহাজেত গদসিখজেত পা; ও তজ্জ;্য সকজেলই এই গ্রন্থরাজজেক
আদর  কসিরয়া  থাজেক;।  আর্য�্য  গবজেদাপসি;র্ষদ্গজেণর  উপজেদশ  সমূজেহর
সারমর্ম্ম� সাক্ষাৎভাজেব ও একটু লক্ষ্য কসিরজেল অ;্যা;্য অ;ার্য�্য ধর্ম্ম�বাচ্য
মত সমূজেহরও সারকথা এই গ্রজেন্থ পসিরদৃ2 হয়। সি;ষ্কাম শাস্ত্রীয়-কজের্ম্ম�র
সিবসিহত  অ;ুষ্ঠাজে;  জ্ঞাজে;াদজেয়  সিচত্তশুসিদ্ধ  ও  তৎফজেল  আত্মজ্ঞা;  বা
বস্তুস্বরূপজ্ঞা; বা সিচদুপলসিব্ধ এবং এই সিবশুদ্ধ জ্ঞাজে;র পরম পসিরপাজেক
আ;ন্দময় ভূসিমকায় গচতজে; গপ্রমজেসবার সন্ধা; গীতা-তাৎপজের্য�্য পাওয়া
র্যায়। সম্বন্ধজ্ঞা;-সিবচাজের  শ্রীগীতা  আকর-সজেত্য গচত;ব্যসি!ত্ব দশ�জে;র
উপজেদশ  কসিরয়াজেZ;,  প্রজেয়াজ;  সিবচাজের  পরতত্ত্বা;ুশীল;ময়
ভাবসমূহজেকই  গWষ্ঠ  প্রাসিপ্তরূজেপ  উজেYখ  কসিরয়াজেZ;  এবং  অসিভজেধয়
সিবচাজের প্রথম গসাপাজে; ভগবদুজের্দ্দজেশ্য কর্ম্ম� ও তৎপজের ভগবদ;ুভূসিত-

সাজেপক্ষ্য আত্মা;ুশীল;রূপ জ্ঞা; এবং সর্ব্ব�জেশর্ষ সমV গচ2া সিবসজ�জে;
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শরণাগসিত বা শুদ্ধ Wদ্ধার আWজেয় সিসদ্ধ-স্বরূজেপ শ্রীভগবাজে;র গপ্রমজেসবা
অথ�াৎ সাজেধ্যই সাধজে;র পর্য�্যবসা;—ইহাই সিশক্ষা সিদয়াজেZ;।
     শ্রীগীতা গদবতান্তর-উপাস;া বা কর্ম্ম�-জ্ঞা;াসিদ উপায় সমূহ বা
কাম-গমাক্ষাসিদ উজেপয় সমূজেহর পরস্পর পাথ�ক্য ও বৈবসিশ2্য প্রদশ�; স্প2
ভাজেবই কসিরয়াজেZ;। সুতরাং র্যাঁহারা সর্ব্ব�প্রকার সাধ্য-সাধ;াসিদ একই
বসিলয়া সিবভ্রাসিন্ত সৃসি2 কজের;, শ্রীগীতা—‘গর্যা র্যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ’ সিবচাজের
তারতম্য  অবধারজেণ  উহা  সি;রV  কসিরয়াজেZ;—ইহা  সুধীজ;  লক্ষ্য
কসিরজেত পাজের;। এতৎপ্রসজেঙ্গ ‘তপসিস্বজেভ্যাঽসিধজেকা গর্যাগী জ্ঞাসি;জেভ্যাঽসিপ
মজেতাঽসিধকঃ,  কসির্ম্ম�ভ্যশ্চাসিধজেকা  গর্যাগী  …  গর্যাসিগ;ামসিপ  সজের্ব্ব�র্ষাং
মদ্গজেত;ান্তরাত্ম;া,  Wদ্ধাবান্ ভজজেত গর্যা মাং স গম রু্য!তজেমা মতঃ
গOাকও সিবজেশর্ষ প্রসিণধা; গর্যাগ্য। ত্যাজেগর সি;ন্দা ও সি;রথ�কতা গ�ার্ষণায়
শ্রীগীতার দা; সুদৃঢ় ও সুজেমৌসিলক। কর্ম্ম�ত্যাজেগর পসিরবজেত্ত� কর্ম্ম�জের্যাগ বা
সি;ষ্কাম  ভগবদসিপ�ত  কর্ম্ম�  ও  চরজেম  শরণাগসিতমূলক  ভগবৎ-গপ্ররণায়
কর্ম্ম� বা ভসি!ই গীতার সর্ব্ব�জেশর্ষ ও গWষ্ঠ উপজেদশ। গমাট কথা সিবজেশর্ষ
সূক্ষ্মা;ুধ্যাজে; শ্রীগীতা পরম ভসি!দায়ক গ্রন্থরাজ। এই ভসি!,  পূণ�তম
প্রকাজেশ গপ্রমভসি! স্বরূজেপ আ;ন্দসুন্দর মূসিত্ত�  শ্রীকৃষ্ণতজেত্ত্বই একমাত্র
প্রজের্যাজ্য। “সর্ব্ব�ধর্ম্ম�ান্ পসিরত্যজ্য মাজেমকং শরণং ব্রজ” এই মহাবাণী
সি;;াদ প্রসজেঙ্গ উহাজেত সঙ্কীত্ত�; ও ভাব-গসবাস্বরূজেপর গুহ্য , গুহ্যতর ও
সর্ব্ব�গুহ্যতম  উপজেদশ  শরণাগসিত  সহকাজের  সর্ব্ব�জেতাভাজেব
শ্রীভগবদ;ুশীল;ময়  জীবজে;র  সজের্ব্ব�াত্তমতার  সিবর্ষয়-শ্রীগীতা  কীত্ত�;
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কসিরয়াজেZ;। কসিলরু্যগপাব;াবতারী শ্রীদ্বৈচত;্যচজেন্দ্রর চরণচারণা;ুগগজেণর
ইহাই  সুসিবসিচসিন্তত  ও  সৎপরম্পরা  প্রাপ্ত  সমীচী;  অসিভমত।  ইসিত
শ্রীকৃষ্ণায় সমসিপ�তমস্তু।—

গ্রন্থ-সম্পাদক—
সিত্রদসিণ্ডসিভকু্ষ—শ্রীভসি!রক্ষক শ্রীধর

শ্রীদ্বৈচত;্য সারস্বত মঠ, ;বwীপ
শ্রীজন্মা2মী বঙ্গাব্দ ১৩৬৮ সাল

11



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
প্রকাশজেকর সি;জেবদ;

 

     শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রজেন্থর প্রকাশ-প্রাচুর্য�্য ও প্রসারতা অ;;্যসাধারণ।
বহু প্রাচী;মহাজ; ও আধুসি;ক ম;ীসির্ষবৃজেন্দর সি;জ সি;জ ব্যাখ্যাসহ এই
জ;সিপ্রয় গ্রজেন্থর ব্যাপক প্রকাশ গদজেশ ও সিবজেদজেশ সিবসিভন্ন ভার্ষায় পসিরদৃ2
হয়। প্রাচী; পসিণ্ডতগজেণর মজেধ্য প্রধা;তঃ জ্ঞাসি;গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য�্য
এবং শ্রীমধুসূদ; সরস্বতী, বৈবষ্ণবাচার্য�্য শ্রীমৎ রামা;ুজ, শ্রীমন্মধ্বমুসি; ও
শ্রীশ্রীধর  স্বাসিমপাদ  প্রভৃসিত  মহাজ;গজেণর  গীতাভার্ষ্য  সিবজেশর্ষ
উজেYখজের্যাগ্য।  কর্ম্ম�জের্যাগ  পক্ষপাতী  শ্রীরু্যত  বাল-গঙ্গাধর  সিতলক  ও
শ্রীঅরসিবজেন্দর কৃত গীতা ব্যাখ্যাও আধুসি;ক ম;ীর্ষার পসিরসিচত সি;দশ�;।
ইহা ব্যতীত বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ম;ীসির্ষগণ শ্রীগীতার সিশক্ষা আদজেশ�
অ;ুপ্রাসিণত  ও  উচ্চ  প্রশংসায়  সহস্রমুখ।  সিকন্তু  শ্রীদ্বৈচত;্যা;ুগ
গগৌড়ীয়াচার্য�্য  শ্রীল  সিবশ্ব;াথ  ও  শ্রীল  বলজেদব  সিবদ্যাভূর্ষণ  মজেহাদয়-

প্রকাসিশত অসিচন্ত্য-গভদাজেভদ-সিসদ্ধান্ত ঐকাসিন্তকী ভসি!র সিবজেশর্ষ অ;ুকূল
বসিলয়া সুজেমধগণ অ;ুভব কজের; এবং শ্রীল ভসি!সিবজে;াদ ঠকু্কর কৃত
গীতার  বাংলা  ব্যাখ্যা,  প�মপুরুর্ষাথ�  শ্রীকৃষ্ণজেপ্রম  সম্পজেদর  পরম
সামঞ্জস্যপূণ� আকর পীঠস্বরূজেপ সুধীজ; হৃদয়ঙ্গম কসিরয়া থাজেক;।
    বত্ত�মা;  সংস্করজেণর  ‘গ্রন্থ  পসিরচজেয়’  মদীয়  পরমারাধ্যতম
শ্রীগুরুপাদপদ্ম  ওঁ  সিবষু্ণপাদ  পরমহংস  পসিরব্রাজকাচার্য�্য
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শ্রীশ্রীমদ্ভসি!রক্ষক  শ্রীধর  গদব-গগাস্বামী  মহারাজ  তাঁহার  সম্পাদ;
পসিরচজেয় সি;জ Wদ্ধা;ুভূসিতর সিবর্ষয় সুস্প2ভাজেবই পাঠকবগ�জেক অবগত
করাইয়াজেZ;। অধু;া শ্রীগীতার বহুল প্রচাসিরত সংস্করণ সমূজেহর মজেধ্যও
প্রকৃত গWৌতসিসদ্ধান্ত-ধারাগত শুদ্ধভসি!-সহায়ক ব্যাখ্যা সুদুষ্প্রাপ্য সিবধায়
আমাজেদর এই গসজেবাদ্যম। সুধী পাঠকবগ� আমাজেদর এই হার্দ্দ�ীজেচ2ার
কল্যাণময় মর্ম্ম� হৃদয়ঙ্গম কসিরজেল আমরা ধ;্য গবাধ কসিরব। ইসিত—
প্রকাশক
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
প্রথজেমাঽধ্যায়ঃ
বৈস;্য-দশ�;

 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—
ধর্ম্ম�জেক্ষজেত্র কুরুজেক্ষজেত্র সমজেবতা রু্যরু্যৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাদ্বৈশ্চব সিকমকুর্ব্ব�ত সঞ্জয়॥১॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ—(ধৃতরাষ্ট্র বসিলজেল;) [গহ]  সঞ্জয়! (গহ সঞ্জয়!  )

ধর্ম্ম�জেক্ষজেত্র কুরুজেক্ষজেত্র  (ধর্ম্ম�ভূসিম  কুরুজেক্ষজেত্র)  রু্যরু্যৎসবঃ  (রু্যদ্ধ  কসিরজেত
ইচু্ছক)  সমজেবতাঃ  (সমজেবত)  মামকাঃ  (দুজের্য�্যাধ;াসিদ)  পাণ্ডবাশ্চ  (এবং
রু্যসিধসিষ্ঠরাসিদ) এব (অ;ন্তর) সিকম্ (সিক) অকুর্ব্ব�ত (কসিরয়াসিZজেল;? )॥১॥

অ;ুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র  কসিহজেল;,  গহ  সঞ্জয়!  ধর্ম্ম�ভূসিম  কুরুজেক্ষজেত্র
রু্যদ্ধাথ� সমজেবত হইয়া মৎপুৎত্র ও পাণু্ডপুত্রগণ সিক কসিরজেল;?॥১॥
 

সঞ্জয় উবাচ—
দৃ2্বা তু পাণ্ডবা;ীকং বূ্যঢ়ং দুজের্য�্যাধ;Vদা।
আচার্য�্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচ;মব্রবীৎ॥২॥

সঞ্জয়ঃ  উবাচ—(সঞ্জয়  কসিহজেল;)  তদা  তু  (তখ;)  রাজা
দুজের্য�্যাধ;ঃ  (দুজের্য�্যাধ;)  পাণ্ডবা;ীকং  (পাণ্ডবদ্বৈস;্যজেক)  বূ্যঢ়ং  (বূ্যহাকাজের
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অবসিস্থত)  দৃ2্বা  (গদসিখয়া)  আচার্য�্যং  (গদ্রাণাচাজের্য�্যর)  উপসঙ্গম্য  (সি;কজেট
গম; কসিরয়া) বচ;ং (সি;জেম্না! বাক্য) অব্রবীৎ (বসিলয়াসিZজেল;)॥২॥

সঞ্জয়  বসিলজেল;,  রাজা  দুজের্য�্যাধ;,  পাণ্ডব-বৈস;্য  সামন্তগণজেক
বূ্যহরচ;ায়  অবসিস্থত  গদসিখয়া,  গদ্রাণাচাজের্য�্যর  সি;কট  গম;পূর্ব্ব�ক
বসিলজেল;॥২॥
 

পদ্বৈশ্যতাং পাণু্ডপুৎত্রাণামাচার্য�্য মহতীং চমূম্।
বূ্যঢ়াং দ্রুপদপুজেৎত্রণ তব সিশজের্ষ্যণ ধীমতা॥৩॥

[গহ]  আচার্য�্য  (গহ আচার্য�্যজেদব!)  তব  (আপ;ার)  ধীমতা সিশজের্ষ্যণ
দ্রুপদপুজেত্রণ (বুসিদ্ধমাসি¶শর্ষ্য দ্রুপদপুৎত্র ধৃ2দু্যম্ন কতৃ্ত�ক) বূ্যঢ়াং (বূ্যহাকাজের
স্থাসিপত)  পাণু্ডপুৎত্রাণাং  (পাণ্ডবগজেণর)  এতাং মহতীং  (এই সিবশাল)  চমূং
(সপ্তাজেক্ষৌসিহণী পসিরসিমত গস;াজেক) পশ্য (গদখু;)॥৩॥

গহ আচার্য�্য!  আপ;ার সিশর্ষ্য,  ধীমান্ ধৃ2দু্যম্ন কতৃ্ত�ক বূ্যহ রচ;ায়
অবসিস্থত পাণ্ডবগজেণর মহান্ বৈস;্যসমাজেবশ সি;রীক্ষণ করু;॥৩॥
 

অত্র শূরা মজেহষ্বাসা ভীমাজু্জ�;সমা রু্যসিধ।
রু্যরু্যধাজে;া সিবরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥৪॥
ধৃ2জেকতুজেশ্চসিকতা;ঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য�্যবান্।

পুরুসিজৎ কুসিন্তজেভাজশ্চ বৈশব্যশ্চ ;রপুঙ্গবঃ॥৫॥
রু্যধাম;ু্যশ্চ সিবক্রান্ত উত্তজেমৌজাশ্চ বীর্য�্যবান্।
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গসৌভজেদ্রা গদ্রৌপজেদয়াশ্চ সর্ব্ব� এব মহারথাঃ॥৬॥
অত্র  (এই  বূ্যজেহ)  মজেহষ্বাসাঃ  (মহাধ;ুধ�ারী)  রু্যসিধ  (রু্যজেদ্ধ)

ভীমাজু্জ�;সমাঃ (ভীমাজু্জ�জে;র সমা;) শূরাঃ (বীরগণ) [সসিন্ত] (রসিহয়াজেZ;)

[র্যথা]  রু্যরু্যধা;ঃ  (সাত্যসিক)  সিবরাটশ্চ  (সিবরাট  রাজা)  মহারথঃ  দ্রুপদশ্চ
(মহারথদ্রুপদ)  ধৃ2জেকতুঃ  (ধৃ2জেকতু)  গচসিকতা;ঃ  (গচসিকতা;  রাজা)
বীর্য�্যবান্  কাশীরাজশ্চ  (বলশালী  কাশীরাজ)  পুরুসিজৎ  (পুরুসিজৎ)
কুসিন্তজেভাজশ্চ  (কুসিন্তজেভাজ)  ;রপুঙ্গবঃ  (;রজেWষ্ঠ)  বৈশব্যঃ  চ  (বৈশব্যরাজ)

সিবক্রান্তঃ (সিবক্রমশালী) রু্যধাম;ু্যশ্চ (রু্যধাম;ু্য) বীর্য�্যবান্ উত্তজেমৌজাশ্চ (বীর
উত্তজেমৌজা)  গসৌভদ্রঃ  (অসিভম;ু্য)  গদ্রৌপজেদয়াশ্চ  (ও গদ্রৌপদীর প্রসিতসিবন্ধ্য
প্রভৃসিত প� পুৎত্র) সজের্ব্ব� এব মহারথাঃ (সকজেলই মহারথ)॥৪–৬॥

এই  পাণ্ডবদ্বৈস;্য  মজেধ্য  মহাধ;ুদ্ধ�র  ভীমাজু্জ�;  ও  তৎসমকক্ষ
গর্যাদ্ধাগণ আজেZ;। র্যথা সাত্যসিক,  সিবরাটরাজ,  মহারথদ্রুপদ,  ধৃ2জেকতু,

গচসিকতা;,  বীর্য�্যবান্  কাশীরাজ,  পুরুসিজৎ,  কুসিন্তজেভাজ,  ;রজেWষ্ঠ  বৈশব্য,
সিবক্রমশালী রু্যধাম;ু্য, বীর্য�্যবান্ উত্তজেমৌজা, অসিভম;ু্য, ও গদ্রৌপদীর পুত্রগণ
—ইঁহারা সকজেলই মহারথ॥৪–৬॥
 

অস্মাকন্তু সিবসিশ2া গর্য তাসিন্নজেবাধ সিwজেজাত্তম।
;ায়কা মম বৈস;্যস্য সংজ্ঞাথ�ং তান্ ব্রবীসিম গত॥৭॥

[গহ]  সিwজেজাত্তম!  (গহ  সিwজজেWষ্ঠ  গদ্রাণ!)  অস্মাকং  (আমাজেদর)

[মজেধ্য] তু গর্য সিবসিশ2াঃ (র্যাঁহারা প্রধা;) মম বৈস;্যস্য (আমার বৈস;্যগজেণর)
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;ায়কাঃ  (;ায়ক)  তান্  (তাহঁাসিদগজেক)  সি;জেবাধ  (জা;ু;)  গত  সংজ্ঞাথ�ং
(আপ;ার  সম্যক্  অবগসিতর  জ;্য)  তান্  (তাহঁাসিদজেগর  ;াম)  ব্রবীসিম
(বসিলজেতসিZ)॥৭॥

গহ  সিwজেজাত্তম!  আমাজেদরও  গর্য  সকল  সিবসিশ2  বীর  এবং
গস;া;ায়ক  আজেZ;,  গস  সকলও  জা;ু;।  আপ;ার  সম্যক্  জ্ঞা;াথ�
সি;জেবদ; কসিরজেতসিZ॥৭॥
 

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কণ�শ্চ কৃপশ্চ সসিমসিতঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা সিবকণ�শ্চ গসৌমদসিত্তজ�য়দ্রথঃ॥৮॥
অজে;্য চ বহবঃ শূরা মদজেথ� ত্য!জীসিবতাঃ।
;া;াশস্ত্রপ্রহরণাঃ সজের্ব্ব� রু্যদ্ধসিবশারদাঃ॥৯॥

ভবান্ (আপসি;) ভীষ্মশ্চ (ভীষ্ম) কণ�শ্চ (কণ�) সসিমসিতঞ্জয়ঃ কৃপশ্চ
(রু্যদ্ধজয়ী  কৃপ)  অশ্বত্থামা  (অশ্বত্থামা)  সিবকণ�শ্চ  (সিবকণ�)  গসৌমদসিত্তঃ
(ভূসিরWবা)  জয়দ্রথঃ (জয়দ্রথ)  ;া;াশস্ত্রপ্রহরণাঃ (সিবসিবধ শস্ত্রধারী)  অজে;্য
চ  বহবঃ  শূরাঃ  (অ;্যা;্য  বহুবীর)  [সসিন্ত]  (আজেZ;),  সজের্ব্ব�  (তাহঁারা
সকজেল) রু্যদ্ধসিবশারদাঃ (রু্যদ্ধপারদশ�ী) মদজেথ� (আমার জ;্য) ত্য!জীসিবতাঃ
(প্রাণ-ত্যাজেগও কৃতসঙ্কল্প)॥৮–৯॥

রণসিবজয়ী  আপসি;,  ভীষ্ম,  কণ�,  কৃপাচার্য�্য,  অশ্বত্থামা,  সিবকণ�,
গসৌমদসিত্ত  (ভূসিরWবা)  ও  জয়দ্রথ  এবং  ইহা  Zাড়াও  অজে;ক
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আজেZ;,র্যাঁহারা রু্যদ্ধসিবশারদ, ;া;াশস্ত্রপ্রহরণধারী, বীরপুরুর্ষ, এবং আমার
জ;্য প্রাণত্যাজেগ কৃতসংকল্প॥৮–৯॥
 

অপর্য�্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাসিভরসিক্ষতম্।
পর্য�্যাপ্তং সিত্বদজেমজেতর্ষাং বলং ভীমাসিভরসিক্ষতম্॥১০॥

ভীষ্মাসিভরসিক্ষতম্ (ভীজেষ্মর wারা পসিররসিক্ষত)  অস্মাকম্ তৎ বলং
(আমাজেদর তাদৃশ বৈস;্যগণ) অপর্য�্যাপ্তং (অপর্য�্যাপ্ত, প্রচুর ;জেহ) তু (সিকন্তু)

ভীমাসিভরসিক্ষতম্ (ভীম কতৃ্ত�ক পসিররসিক্ষত) এজেতর্ষাং (ইহাজেদর) ইদং বলং
(এই বৈস;্যদল) পর্য�্যাপ্তং (পর্য�্যাপ্ত, প্রচুর) [ভাসিত] (মজে; হয়)॥১০॥

ভীজেষ্মর wারা অসিভরসিক্ষত আমাজেদর বৈস;্যবল অপর্য�্যাপ্ত  (প্রচুর
;জেহ), সিকন্তু ভীজেমর wারা রসিক্ষত পাণ্ডবদ্বৈস;্য সমূহ পর্য�্যাপ্ত (প্রচুর)॥১০॥
 

অয়জে;রু্ষ চ সজের্ব্ব�রু্ষ র্যথাভাগমবসিস্থতাঃ।
ভীষ্মজেমবাসিভরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব� এব সিহ॥১১॥

ভবন্তঃ (আপ;ারা) সজের্ব্ব� এব সিহ (সকজেলই) সজের্ব্ব�রু্ষ অয়জে;রু্ষ চ
(সকল বূ্যহ-প্রজেবশ পজেথ)  র্যথাভাগম্ (সিবভাগা;ুসাজের)  অবসিস্থতাঃ [সন্তঃ]
(অবসিস্থত হইয়া)  ভীষ্মজেমব  (ভীষ্মজেকই)  অসিভরক্ষন্তু (সর্ব্ব�জেতাভাজেব রক্ষা
করু;)॥১১॥

অতএব আপ;ারা বূ্যহwাজের স্ব-স্ব সিবভাগা;ুর্যায়ী অবস্থা; পূর্ব্ব�ক
সকজেল সিপতামহ ভীষ্মজেকই রক্ষা করু;॥১১॥
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তস্য সংজ;য়ন্ হর্ষ�ং কুরুবৃদ্ধঃ সিপতামহঃ।
সিসংহ;াদং সিব;জেদ্যাদ্বৈচ্চঃ শঙ্খং দজে¼ৌ প্রতাপবান্॥১২॥

প্রতাপবান্  (প্রতাপশালী)  কুরুবৃদ্ধঃ  সিপতামহঃ  (ভীষ্ম)  তস্য  (তাহঁার
অথ�াৎ  দুজের্য�্যাধজে;র)  হর্ষ�ং  সংজ;য়ন্  (হর্ষ�  উৎপাদ;াথ�)  উদ্বৈচ্চঃ
(উদ্বৈচ্চঃস্বজের)  সিসংহ;াদং  সিব;দ্য  (সিসংজেহর ;্যায় গজ্জ�; কসিরয়া)  শঙ্খং
দজে¼ৌ (শঙ্খ বাজাইজেল;)॥১২॥

অ;ন্তর  প্রবলপ্রতাপ  কুরুবৃদ্ধ  সিপতামহ  ভীষ্ম  দুজের্য�্যাধজে;র
হজের্ষ�াৎপসিত্তর সি;সিমত্ত সিসংহ;াদপূর্ব্ব�ক উদ্বৈচ্চঃস্বজের শঙ্খধ্বসি; কসিরজেল;॥
১২॥
 

ততঃ শঙ্খাশ্চ গভর্য�্যশ্চ পণবা;কজেগামুখাঃ।
সহদ্বৈসবাভ্যহ;্যন্ত স শব্দস্তুমুজেলাঽভবৎ॥১৩॥

ততঃ  (তদ;ন্তর)  শঙ্খাশ্চ,  গভর্য�্যশ্চ,  পণবা;ক-গগামুখাঃ  (শঙ্খ,

গভরী,  মাদল,  ঢক্কা  ও  রণসিশঙ্গাপ্রভৃসিত  বাদ্য  সকল)  সহসা  এব
অভ্যহ;্যন্ত  (তৎক্ষণাৎ  বাসিজয়া  উসিঠল)  স শব্দঃ  (গসই  শব্দ)  তুমুলঃ
অভবৎ (প্রবল হইল)॥১৩॥

তারপজেরই শঙ্খ,  গভরী,  মাদল,  পটহ,  রণসিশঙ্গা প্রভৃসিত সহসা
বাসিদত হইজেল তুমুল শব্দ উদূ্ভত হইল॥১৩॥
 

ততঃ গশ্বদ্বৈতহ�দ্বৈয়রু্য�জে! মহসিত স্যন্দজে; সিস্থজেতৌ।
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মাধবঃ পাণ্ডবদ্বৈশ্চব সিদজেব্যৌ শজেঙ্খৌ প্রদ¼তুঃ॥১৪॥
ততঃ (তৎপজের) গশ্বদ্বৈতঃ হদ্বৈয়ঃ রু্যজে! (গশ্বতবণ� অশ্ব-রু্য!) মহসিত

স্যন্দজে;  (মহন্রজেথ)  সিস্থজেতৌ  (অবসিস্থত)  মাধবঃ পাণ্ডবশ্চ এব  (শ্রীকৃষ্ণ ও
অজু্জ�;  উভজেয়ই)  সিদজেব্যৌ  শজেঙ্খৌ  (অজেলৌসিকক  শঙ্খwয়)  প্রদ¼তুঃ
(বাজাইজেল;)॥১৪॥

এসিদজেক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অজু্জ�; গশ্বতবণ� অশ্বরু্য! মহান্রজেথ
অবস্থা; পূর্ব্ব�ক সিদব্য-শঙ্খ-ধ্বসি; কসিরজেল;॥১৪॥
 

পা�জ;্যং হৃর্ষীজেকজেশা গদবদত্তং ধ;ঞ্জয়ঃ।
গপৌণ্ড্রং দজে¼ৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্ম�া বৃজেকাদরঃ॥১৫॥

হৃর্ষীজেকশঃ  (শ্রীকৃষ্ণ)  পা�জ;্যং  (পা�জ;্য)  ধ;ঞ্জয়ঃ  (অজু্জ�;)

গদবদত্তং  (গদবদত্ত)  ভীমকর্ম্ম�া বৃজেকাদরঃ  (গ�ারকর্ম্ম�া ভীমজেস;)  গপৌণ্ড্রং
(গপৌণ্ড্র ;ামক) মহাশঙ্খং (মহাশঙ্খ) দজে¼ৌ (বাজাইজেল;)॥১৫॥

হৃর্ষীজেকশ স্বীয় ‘পা�জ;্য’,  ধ;ঞ্জয় ‘গদবদত্ত’,  এবং ভীমকর্ম্ম�া
ভীমজেস;, ‘গপৌণ্ড্র’ ;ামক শঙ্খ বাজাইজেল;॥১৫॥
 

অ;ন্তসিবজয়ং রাজা কুন্তীপুজেৎত্রা রু্যসিধসিষ্ঠরঃ।
;কুলঃ সহজেদবশ্চ সুজে�ার্ষ-মসিণপুষ্পজেকৌ॥১৬॥

কুন্তীপুৎত্রঃ  রাজা  রু্যসিধসিষ্ঠরঃ  (কুন্তীপুৎত্র  রাজা  রু্যসিধসিষ্ঠর)

অ;ন্তসিবজয়ং  (অ;ন্তসিবজয়)  ;কুলঃ  সহজেদবশ্চ  (;কুল  ও  সহাজেদব)
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সুজে�ার্ষ-মসিণপুষ্পজেকৌ  (সুজে�ার্ষ  ও  মসিণপুষ্পক ;ামক শঙ্খwয়)  [দজেষ্মৌ]
(বাজাইজেল;)॥১৬॥

কুন্তীপুৎত্র রাজা  রু্যসিধসিষ্ঠর  ‘অ;ন্তসিবজয়’  ;কুল ‘সুজে�ার্ষ’  এবং
সহজেদব ‘মসিণপুষ্পক’ ;ামক শঙ্খ বাজাইজেল;॥১৬॥
 

কাশ্যশ্চ পরজেমষ্বাসঃ সিশখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃ2দু্যজেম্না সিবরাটশ্চ সাত্যসিকশ্চাপরাসিজতঃ॥১৭॥
দ্রুপজেদা গদ্রৌপজেদয়াশ্চ সর্ব্ব�শঃ পৃসিথবীপজেত।

গসৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দ¼ুঃ পৃথক্ পৃথক্॥১৮॥
[গহ]  পৃসিথবীপজেত!  (গহ  পৃসিথবী;াথ  ধৃতরাষ্ট্র!)  পরজেমষ্বাসঃ

(মহাধ;ু�দ্ধারী) কাশ্যশ্চ (কাশীরাজ) মহারথঃ সিশখণ্ডী চ (মহারথ সিশখণ্ডী)
ধৃ2দু্যম্নঃ সিবরাটশ্চ  (ধৃ2দু্যম্ন ও সিবরাট রাজা)  অপরাসিজতঃ  (রণসিবজয়ী)
সাত্যসিকশ্চ  (সাত্যসিক)  দ্রুপদঃ  (দ্রুপদ রাজা)  গদ্রৌপজেদয়াশ্চ  (গদ্রৌপদীর
ত;য়গণ)  মহাবাহুঃ  গসৌভদ্রশ্চ  (এবং  মহাবাহু  অসিভম;ু্য)  সর্ব্ব�শঃ
(সকজেলই)  পৃথক্  পৃথক্  শঙ্খান্  (পৃথক্  পৃথক্  শঙ্খ  সকল)  দ¼ুঃ
(বাজাইজেল;)॥১৭–১৮॥

গহ  পৃসিথবীপজেত!  উৎকৃ2  ধ;ুদ্ধ�ারী  কাশীরাজ,  মহারথ  সিশখণ্ডী,
ধৃ2দু্যম্ন, সিবরাট রাজা এবং অপরাসিজত সাত্যসিক, দ্রুপদ রাজা, গদ্রৌপদীর
পুত্রগণ,  এবং মহাবাহু সুভদ্রা-ত;য় অসিভম;ু্য,  ইঁহারা সকজেলই পৃথক্
পৃথক্ শঙ্খধ্বসি; কসিরজেল;॥১৭–১৮॥
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স গ�াজের্ষা ধাত্ত�রাষ্ট্রাণাং হৃদয়াসি; ব্যদারয়ৎ।
;ভশ্চ পৃসিথবীদ্বৈ�ব তুমুজেলাঽভ্য;ু;াদয়ন্॥১৯॥

;ভশ্চ পৃসিথবীং  চ  এব  (আকাশ ও পৃসিথবীজেক)  অভ্য;ু;াদয়ন্
(প্রসিতধ্বসি;ত কসিরয়া) সঃ তুমুলঃ গ�ার্ষঃ (গসই তুমুল শব্দ) ধাত্ত�রাষ্ট্রা;াং
(ধৃতরাষ্ট্র  ত;য়গজেণর)  হৃদয়াসি;[সিণ?]  (হৃদয়  সকল)  ব্যদারয়ৎ  (সিবদীণ�
কসিরল)॥১৯॥

গসই  সকল  তুমুল  শঙ্খ;াদ  ধরাতল  এবং  গগ;মণ্ডল
প্রসিতধ্বসি;ত কসিরজেত কসিরজেত গর্য; ধাত্ত�রাষ্ট্রগজেণর হৃদয় সিবদীণ� কসিরজেত
লাসিগল॥১৯॥
 

অথ ব্যবসিস্থতান্ দৃ2্বা ধাত্ত�রাষ্ট্রান্ কসিপধ্বজঃ।
প্রবৃজেত্ত শস্ত্রসম্পাজেত ধ;ুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।

হৃর্ষীজেকশং তদা বাক্যসিমদমাহ মহীপজেত॥২০॥
[গহ]  মহীপজেত!  (গহ  মহারাজ!)  অথ  (অ;ন্তর)  শাস্ত্র-সম্পাজেত

(অস্ত্রাসিদ  সি;জেক্ষপ)  প্রবৃজেত্ত  [সসিত]  (আরম্ভ কাজেল)  কসিপধ্বজঃ  পাণ্ডবঃ
(বা;রধ্বজ অজু্জ�;)  ধাত্ত�রাষ্ট্রান্  (ধৃতরাষ্ট্র পুৎত্রগণজেক)  ব্যবসিস্থতান্ দৃ2্বা
(রু্যজেদ্ধাজেদ্যাজেগ অবসিস্থত গদসিখয়া) ধ;ুঃ উদ্যম্য (ধ;ু উজেত্তাল; পূর্ব্ব�ক) তদা
(তৎকাজেল)  হৃর্ষীজেকশং  (শ্রীকৃষ্ণজেক)  ইদং  বাক্যম্  (এই  বাক্য)  আহ
(বসিলয়াসিZজেল;)॥২০॥
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গহ মহীপজেত! তৎকাজেল শস্ত্র-সি;জেক্ষজেপ সমুদ্যত কসিপধ্বজ-রথারূঢ়
ধ;ঞ্জয়,  দুজের্য�্যাধ;াসিদজেক  রু্যজেদ্ধাজেদ্যাজেগ  অবসিস্থত  গদসিখয়া  ধ;ু  উজেত্তাল;
পূর্ব্ব�ক শ্রীকৃষ্ণজেক এই কথা বসিলজেল;॥২০॥
 

অজু্জ�; উবাচ—
গস;জেয়ারুভজেয়ার্ম্ম�জেধ্য রথং স্থাপয় গমঽচু্যত॥২১॥

অজু্জ�;ঃ  উবাচ  (অজু্জ�;  কসিহজেল;)  [গহ]  অচু্যত!  (গহ  অচু্যত!)

উভজেয়াঃ গস;জেয়াঃ মজেধ্য (উভয় গস;ার মধ্যস্থজেল) গম রথঃ (আমার রথ)

স্থাপয় (স্থাপ; কর)॥২১॥
অজু্জ�; কসিহজেল;—গহ কৃষ্ণ! উভয় গস;ার মধ্যস্থজেল আমার রথ

স্থাপ; কর॥২১॥
 

র্যাবজেদতাসিন্নরীজেক্ষঽহং গর্যাদু্ধকামা;বসিস্থতান্।
বৈকর্ম্ম�য়া সহ গর্যাদ্ধব্যমসিস্মন্ রণসমুদ্যজেম॥২২॥
গর্যাৎস্যমা;া;জেবজেক্ষঽহং র্য এজেতঽত্র সমাগতাঃ।
ধাত্ত�রাষ্ট্রস্য দুরু্ব্ব�জেদ্ধরু্য�জেদ্ধ সিপ্রয়সিচকীর্ষ�বঃ॥২৩॥

র্যাবৎ (গর্য পর্য�্যন্ত) অহং (আসিম) গর্যাদু্ধ কামান্ অবসিস্থতান্ এতান্
(রু্যদ্ধাসিভলার্ষী  এই  সকল  বীরগণজেক)  সি;রীজেক্ষ  (সি;রীক্ষণ  কসির)

অসিস্মন্রণসমুদ্যজেম  (এই  রু্যজেদ্ধ)  বৈক  সহ  (কাহাসিদজেগর  সসিহত)  ময়া
গর্যাদ্ধব্যং  (আমাজেক  রু্যদ্ধ  কসিরজেত  হইজেব)  অত্র  রু্যজেদ্ধ  (এই  সংগ্রাজেম)
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দুরু্ব্ব�জেদ্ধঃ  (দুর্ম্ম�সিত)  ধাত্ত�রাষ্ট্রস্য  (দুজের্য�্যাধজে;র)  সিপ্রয়সিচকীর্ষ�বঃ  (সিহদ্বৈতর্ষী)
এজেত গর্য সমাগতাঃ (গর্য সকল ব্যসি! আসিসয়াজেZ;) [তান্] (গসই সকল)

গর্যাৎস্যমা;ান্  (গর্যাদৃ্ধগণজেক)  অহং  (আসিম)  অজেবজেক্ষ (অবজেলাক; কসির)॥
২২–২৩॥

র্যতক্ষণ এই রু্যদ্ধজেক্ষজেত্র  কাহার  কাহার  সসিহত  আমাজেক রু্যদ্ধ
কসিরজেত হইজেব,  এবং এই রু্যজেদ্ধ দুর্ব্ব�সিদ্ধ দুজের্য�্যাধজে;র সিপ্রয় সাধজে;চ্ছায়
রু্যদ্ধাথ�  র্যাহঁারা  আসিসয়াজেZ;,  গসই সকল অবসিস্থত গর্যাদ্ধাগণজেক আসিম
সি;রীক্ষণ কসির॥২২–২৩॥
 

সঞ্জয় উবাচ—
এবমুজে!া হৃর্ষীজেকজেশা গুড়াজেকজেশ; ভারত।

গস;জেয়ারুভজেয়ার্ম্ম�জেধ্য স্থাপসিয়ত্বা রজেথাত্তমম্॥২৪॥
ভীষ্মজেদ্রাণপ্রমুখতঃ সজের্ব্ব�র্ষা� মহীসিক্ষতাম্।

উবাচ পাথ� পদ্বৈশ্যতান্ সমজেবতান্ কুরূসি;সিত॥২৫॥
সঞ্জয়ঃ  উবাচ  (সঞ্জয়  কসিহজেল;)  [গহ]  ভারত!  (গহ  ধৃতরা2!)

গুড়াজেকজেশ; (সিজতসি;দ্র অজু্জ�; কতৃ্ত�ক) এবং উ!ঃ [সন্] (এইরূজেপ উ!
হইয়া)  হৃর্ষীজেকশঃ  (শ্রীকৃষ্ণ)  উভজেয়াঃ  গস;জেয়াঃ  মজেধ্য  (উভয় গস;ার
মজেধ্য) ভীষ্ম-গদ্রাণ-প্রমুখতঃ (ভীষ্ম-গদ্রাণ প্রভৃসিত) সজের্ব্ব�র্ষাং চ মহীসিক্ষতাম্
(এবং সমুদয়  রাজগজেণর)  [পুরতঃ]  (সরু্ম্মজেখ)  রজেথাত্তমম্  (উত্তম রথ)

স্থাপসিয়ত্বা (স্থাপ; পূর্ব্ব�ক) [গহ] পাথ�! (গহ অজু্জ�;!) সমজেবতান্ (সমজেবত)
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এতান্ কুরূন্  (এই সকল কুরুপক্ষীয়গণজেক)  পশ্য  (গদখ)  ইসিত উবাচ
ইহা বসিলয়াসিZজেল;)॥২৪–২৫॥

সঞ্জয় কসিহজেল;—গহ ভারত! গুড়াজেকশ অজু্জ�; এইকথা বসিলজেল,

(সজের্ব্ব�সিন্দ্রয় সি;য়ন্তা)  শ্রীকৃষ্ণ,  উভয় গস;ার  মধ্যস্থজেল ভীষ্ম,  গদ্রাণ  ও
সমুদয় রাজ;্যবজেগ�র সরু্ম্মজেখ গসই উত্তম রথ স্থাপ; পূর্ব্ব�ক কসিহজেল;,

গহ পাথ�! রু্যদ্ধাথ� সমজেবত এই গকৌরবগণজেক সি;রীক্ষণ কর॥২৪–২৫॥
 

তত্রাপশ্যৎ সিস্থতান্ পাথ�ঃ সিপতৄ;থ সিপতামহান্।
আচার্য�্যার্ম্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুৎত্রান্ গপৌৎত্রান্ সখীংVথা।

শ্বশুরান্ সুহৃদদ্বৈশ্চব গস;জেয়ারুভজেয়ারসিপ॥২৬॥
অথ(অ;ন্তর)  পাথ�ঃ  অসিপ  (অজু্জ�;ও)  তত্র  (তথায়)  উভজেয়াঃ

গস;জেয়াঃ  [মজেধ্য]  (উভয়  গস;ার  মজেধ্য)  সিস্থতান্  (অবসিস্থত)  সিপতৄন্
(সিপতৃব্য)  সিপতামহান্  (সিপতামহ)  আচার্য�্যান্  (আচার্য�্য)  মাতুলান্  (মাতুল)

ভ্রাতৄন্  (ভ্রাতা)  পুৎত্রান্  (পুৎত্র)  গপৌৎত্রান্  (গপৌৎত্র)  সখীন্  (সখা)  তথা
শ্বশুরান্  (শ্বশুর)  সুহৃদশ্চ এব  (এবং সুহৃদ্গণজেকই)  অপশ্যৎ  (গদসিখজেত
পাইজেল;)॥২৬॥

অ;ন্তর  পাথ�,  উভয়জেস;ার  মজেধ্য  অবসিস্থত  সিপতৃস্থা;ীয়গণজেক,

সিপতামহ,  আচার্য�্য,  মাতুল,  ভ্রাতা,  পুৎত্র,  গপৌৎত্র,  সখা,  শ্বশুর ও অ;্যা;্য
বনু্ধগণজেক গদসিখজেত পাইজেল;॥২৬॥
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তান্ সমীক্ষ্য স গকৌজেন্তয়ঃ সর্ব্ব�ান্ বনূ্ধ;বসিস্থতান্।
কৃপয়া পরয়াসিবজে2া সিবর্ষীদসিন্নদমব্রবীৎ॥২৭॥

সঃ  গকৌজেন্তয়ঃ  (গসই  কুন্তীপুৎত্র)  [তত্র]  (রণস্থজেল)  অবসিস্থতান্
(অবসিস্থত) তান্ সর্ব্ব�ান্ বনূ্ধন্ (গসই সকল বনু্ধগণজেক) সমীক্ষ্য (গদসিখয়া)
পরয়া কৃপয়া আসিব2ঃ (অসিতশয় কৃপাপরবশ)  সিবর্ষীদন্ [সন্] (ও সিবর্ষণ্ণ
হইয়া) ইদম্ অব্রবীৎ (ইহা বসিলয়াসিZজেল;)॥২৭॥

গসই গকৌজেন্তয় রণস্থজেল অবসিস্থত গসই সমV বনু্ধগণজেক গদসিখয়া
অত্যন্ত কৃপা-পরবশ ও সিবর্ষণ্ণ হইয়া এইকথা বসিলজেল;॥২৭॥
 

অজু্জ�; উবাচ—
দৃজে2্বমান্ স্বজ;ান্ কৃষ্ণ রু্যরু্যৎসূন্ সমবসিস্থতান্।
সীদসিন্ত মম গাত্রসিণ মুখ� পসিরশুর্ষ্যসিত॥২৮॥

অজু্জ�;ঃ উবাচ (অজু্জ�; কসিহজেল;) [গহ] কৃষ্ণ! (গহ কৃষ্ণ!) রু্যরু্যৎসূন্
(রু্যদ্ধাথ�ী)  ইমান্  স্বজ;ান্  (এই  সকল  স্বজ;গণজেক)  সমবসিস্থতান্
(সমজেবত)  দৃ2্বা  (গদসিখয়া)  মম গাত্রাসিণ  (আমার শরীর)  সীদসিন্ত (অবসন্ন
হইজেতজেZ) মুখং চ পসিরশুর্ষ্যসিত (এবং মুখ শুষ্ক হইজেতজেZ)॥২৮॥

অজু্জ�; বসিলজেল;, গহ কৃষ্ণ! এই স্বজ;গণজেক রু্যদ্ধাসিভলাজের্ষ সম্যক্
অবসিস্থত গদসিখয়া আমার অঙ্গসকল অবসন্ন ও মুখ পসিরশুষ্ক হইজেতজেZ॥
২৮॥
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গবপথুশ্চ শরীজের গম গরামহর্ষ�শ্চ জায়জেত।
গাণ্ডীবং স্রংসজেত হVাৎ ত্বক্ বৈচব পসিরদহ্যজেত॥২৯॥

গম শরীজের (আমার শরীজের) গবপথুঃ (কম্প) চ (এবং) গরামহর্ষ�ঃ
চ (গরামা�ও) জায়জেত (হইজেতজেZ) হVাৎ (হাত হইজেত) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব
ধ;ু) স্রংসজেত (খসিসয়া পসিড়জেতজেZ) ত্বক্ চ পসিরদহ্যজেত এব (এবং চর্ম্ম�ও
দগ্ধ হইজেতজেZ)॥২৯॥

আমার শরীর  গরামাসি�ত ও কসিম্পত হইজেতজেZ। হV হইজেত
গাণ্ডীব ধ;ু খসিসয়া পসিড়জেতজেZ এবং গাত্রদাহ হইজেতজেZ॥২৯॥
 

; চ শজেÃাম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ গম ম;ঃ।
সি;সিমত্তাসি; চ পশ্যাসিম সিবপরীতাসি; গকশব॥৩০॥

[গহ]  গকশব!  (গহ শ্রীকৃষ্ণ!)  [অহং]  (আসিম)  অবস্থাতুং চ  (আর
অবস্থা; কসিরজেতও)  ; শজেÄাসিম  (পাসিরজেতসিZ ;া)  গম ম;ঃ  (আমার ম;)

ভ্রমসিত  ইব  (গর্য;  চ�ল হইজেতজেZ)  সিবপরীতাসি;  সি;সিমত্তাসি;  চ  (এবং
কুলক্ষণরু্য! সি;সিমত্ত সকলও) পশ্যাসিম (গদসিখজেতসিZ)॥৩০॥

আসিম আর অবস্থা; কসিরজেত পাসিরজেতসিZ ;া। আমার সিচত্ত উদ্ভ্রান্ত
হইজেতজেZ। গহ গকশব! আসিম গকবল সিবপরীত ভাব-সিবসিশ2 দুY�ক্ষণ সমূহ
গদসিখজেতসিZ॥৩০॥
 

; চ গWজেয়াঽ;ুপশ্যাসিম হত্বা স্বজ;মাহজেব।
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; কাজেÆ সিবজয়ং কৃষ্ণ ; চ রাজ্যং সুখাসি; চ॥৩১॥
[গহ]  কৃষ্ণ! (গহ কৃষ্ণ!)  আহজেব  (রু্যজেদ্ধ)  স্বজ;ং হত্বা  (বনু্ধজ;জেক

সিব;াশ কসিরয়া) গWয়ঃ চ (মঙ্গলও) ; অ;ুপশ্যাসিম (গদসিখজেতসিZ ;া) [অহং]
(আসিম) সিবজয়ং ; কাজেÆ (সিবজয় আকাÆা কসির ;া) রাজ্যং সুখাসি; চ
; (রাজ্য এবং সুখও চাসিহ ;া)॥৩১॥

এই রু্যজেদ্ধ স্বজ;বজেধ সিকZুমাত্র মঙ্গল গদসিখ ;া। গহ কৃষ্ণ!  আসিম
সিবজয় আকাÆা কসির ;া, রাজ্যও চাই ;া, সুখও চাই ;া॥৩১॥
 

সিকং গ;া রাজেজ্য; গগাসিবন্দ সিকং গভাদ্বৈগজ�ীসিবজেত; বা।
গর্যর্ষামজেথ� কাসিÆতং গ;া রাজ্যং গভাগাং সুখাসি; চ॥৩২॥

ত ইজেমঽবসিস্থতা রু্যজেদ্ধ প্রাণাংV্যক্ত্বা ধ;াসি; চ।
আচার্য�্যাঃ সিপতরঃ পুৎত্রাVদ্বৈথব চ সিপতামহাঃ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ গপৌৎত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বসিন্ধ;Vথা।
এতান্ ; হস্তুসিমচ্ছাসিম ঘ্নজেতাঽসিপ মধুসূদ;॥৩৪॥

[গহ]  গগাসিবন্দ! (গহ শ্রীকৃষ্ণ!)  গর্যর্ষাম্ অজেথ�  (র্যাঁহাজেদর জ;্য)  ;ঃ
(আমাসিদজেগর)  রাজ্যং  গভাগাঃ  সুখাসি;  চ  (রাজ্য,  গভাগ  ও  সুখসকল)

কাসিÆতং  (আকাসিÆত)  গত ইজেম  (গসই এই সব)  আচার্য�্যাঃ  (আচার্য�্য)
সিপতরঃ (সিপতৃব্য)  পুৎত্রাঃ (পুৎত্র)  তথা এব ব সিপতামহাঃ (এবং তদ্রূপ
সিপতামহ)  মাতুলাঃ  (মাতুল)  শ্বশুরাঃ  (শ্বশুর)  গপৌৎত্রাঃ  (গপৌৎত্র)  শ্যালাঃ
(শ্যালক) তথা সম্বসিন্ধ;ঃ (এবং কুটুম্বগণ) ধ;াসি; প্রাণান্ চ (ধ; ও প্রাণ)
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ত্যক্ত্বা (ত্যাগ স্বীকার কসিরয়া) রু্যজেদ্ধ অবসিস্থতাঃ (রু্যজেদ্ধ উপসিস্থত হইয়াজেZ;)

[অতএব]  ;ঃ রাজেজ্য; সিকম্  (আমাজেদর রাজেজ্যই বা সিক প্রজেয়াজ;? )

গভাদ্বৈগঃ জীসিবজেত; বা সিকম্ (গভাগ এবং জীবজে;ই বা সিক প্রজেয়াজ;? )

[গহ]  মধুসূদ;!  (গহ  মধুসূদ;!  )  ঘ্নতঃ  অসিপ  (তাহাসিদজেগর  wারা  হত
হইজেলও)  এতান্  হন্তুং  [আসিম]  (ইহাসিদগজেক বধ  কসিরজেত)  ;  ইচ্ছাসিম
(ইচ্ছা কসির ;া)॥৩২–৩৪॥

গহ গগাসিবন্দ!  আমাজেদর রাজেজ্য সিক প্রজেয়াজ;? গভাগ সুজেখরই বা
সিক প্রজেয়াজ;? র্যাঁহাজেদর জ;্য আমরা রাজ্য,  গভাগ ও সুজেখর আকাÆা
কসির  (আজ)  গসই  আচার্য�্য,  সিপতৃব্য,  পুৎত্র,  সিপতামহ,  মাতুল,  শ্বশুর,

গপৌৎত্র, শ্যালক ও অ;্য সম্বসিন্ধগণ—সকজেলই, ধ; ও প্রাণ পর্য�্যন্ত ত্যাগ
স্বীকার কসিরয়া এই রু্যজেদ্ধ উপসিস্থত হইয়াজেZ;। অতএব গহ মধুসূদ;!

র্যসিদ  ইহারা  আমাজেক  হত্যাও  কজের  তথাসিপ  আসিম  ইহাসিদগজেক  হ;;
কসিরজেত ইচ্ছা কসির ;া॥৩২–৩৪॥
 

অসিপ বৈত্রজেলাক্যরাজ্যস্য গহজেতাঃ সিকনু্ন মহীকৃজেত।
সি;হত্য ধাত্ত�রাষ্ট্রান্ ;ঃ কা প্রীসিতঃ স্যাজ্জ;ার্দ্দ�;॥৩৫॥

[গহ]  জ;ার্দ্দ�;!  (গহ  শ্রীকৃষ্ণ!  )  মহীকৃজেত  সিকং  ;ু  (পৃসিথবীর
রাজজেত্বর সি;সিমত্ত সিক কথা? ) বৈত্রজেলাক্যরাজ্যস্য গহজেতাঃ অসিপ (সিত্রভুবজে;র
রাজজেত্বর জ;্যও)  ধাত্ত�রাষ্ট্রান্  (দুজের্য�্যাধ;াসিদজেক)  সি;হত্য  (বধ কসিরয়া)  ;ঃ
(আমাসিদজেগর) কা প্রীসিতঃ স্যাৎ (সিক সুখ লাভ হইজেব?)॥৩৫॥
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গহ  জ;ার্দ্দ�;!  পৃসিথবী  গক;?  বৈত্রজেলাজেক্যর  আসিধপত্য  লাভ
কসিরজেলও এই দুজের্য�্যাধ;াসিদজেক সি;ধ; কসিরয়া আমাজেদর সিক প্রীসিতলাভ
হইজেব?॥৩৫॥
 

পাপজেমবাWজেয়দস্মান্ হদ্বৈত্বতা;াততাসিয়;ঃ।
তস্মান্নাহ�া বয়ং হন্তুং ধাত্ত�রাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।

স্বজ;ং সিহ কথং হত্বা সুসিখ;ঃ স্যাম মাধব॥৩৬॥
[গহ]  মাধব!  (গহ  মাধব!  )  এতান্  আততাসিয়;ঃ  (এই  সকল

আততায়ীজেক)  হত্বা  (বধ  কসিরয়া)  অস্মান্  (আমাসিদগজেক)  পাপম্  এব
(পাপই)  আWজেয়ৎ  (আWয় কসিরজেব)। তস্মাৎ  (অতএব)  বয়ং  (আমরা)
স্ববান্ধবান্  (সি;জ  আত্মীয়)  ধাত্ত�রাষ্ট্রান্  (দুজের্য�্যাধ;াসিদজেক)  হন্তুং  (বধ
কসিরজেত)  ; অহ�াঃ  (পাসির ;া)। সিহ  (গর্যজেহতু)  স্বজ;ং হত্বা  (স্বজ;গণজেক
বধ কসিরয়া) [বয়ং] (আমরা)  কথং  (সিক প্রকাজের)  সুসিখ;ঃ  (সুখী)  স্যাম
(হইব? )॥৩৬॥

ঐ  আচার্য�্যাসিদ  আততায়ী  হইজেলও  ইঁহাসিদগজেক  হত্যা  কসিরজেল
আমাসিদগজেক  পাপই  আWয়  কসিরজেব।  অতএব  আমাজেদর  বান্ধব
ধাত্ত�রাষ্ট্রগণজেক সংহার কসিরজেত পাসির ;া। গহ মাধব! স্বজ; হত্যা কসিরয়া
সিকরূজেপ আমরা সুখী হইব॥৩৬॥
 

র্যদ্যজেপ্যজেত ; পশ্যসিন্ত গলাজেভাপহতজেচতসঃ।
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কুলক্ষয়কৃতং গদার্ষং সিমত্রজেদ্রাজেহ চ পাতকম্॥৩৭॥
কথং ; গজ্ঞয়মস্মাসিভঃ পাপাদস্মাসিন্নবসিত্ত�তুম্।
কুলক্ষয়কৃতং গদার্ষং প্রপশ্যসিদ্ভজ�;ার্দ্দ�;॥৩৮॥

[গহ]  জ;ার্দ্দ�;!  (গহ  জ;ার্দ্দ�;!  )  র্যদ্যসিপ  এজেত  (র্যসিদও ইহারা)
গলাজেভাপহতজেচতসঃ [সন্তঃ] (গলাভাক্রান্তসিচত্ত হইয়া) কুলক্ষয়কৃতং গদার্ষং
(কুলক্ষয়জসি;ত গদার্ষ)  সিমত্রজেদ্রাজেহ চ  (এবং স্বজ;সিবজেরাজেধ)  পাতকং ;
পশ্যসিন্ত  (পাতক  গদসিখজেতজেZ  ;া)।  [তথাসিপ]  কুলক্ষয়কৃতং  গদার্ষং
(কুলক্ষয়জসি;ত  গদার্ষ)  প্রপশ্যসিদ্ভঃ  (সম্যক্  দশ�;কারী  )  [অস্মাসিভঃ]
(আমরা)  অস্মাৎ পাপাৎ  (এই পাপ হইজেত)  সি;বসিত্ত�তুং কথং ; গজ্ঞয়ম্
(সি;বৃত্ত গক; ;া হইব? )॥৩৭–৩৮॥

র্যসিদও গলাভহতসিচত্ত ইহারা কুলক্ষয় কৃতজেদার্ষ এবং বনু্ধ সিবজেচ্ছদ
জসি;ত  পাপ  গদসিখজেত  পাইজেতজেZ  ;া,  তথাসিপ  গহ  জ;ার্দ্দ�;!  আমরা
কুলক্ষয় জসি;ত গদার্ষ সম্যক্ গদসিখয়াও গক; এই পাপ হইজেত সি;বৃত্ত
হইব ;া?॥৩৭–৩৮॥
 

কুলক্ষজেয় প্রণশ্যসিন্ত কুলধর্ম্ম�াঃ স;াত;াঃ।
ধজের্ম্ম� ;জে2 কুলং কৃৎস্নমধজের্ম্ম�াঽসিভভবতু্যত॥৩৯॥

কুলক্ষজেয়  (কুলক্ষয়  হইজেল)  স;াত;াঃ  (কুলপরম্পরা  প্রাপ্ত)

কুলধর্ম্ম�াঃ প্রণশ্যসিন্ত (কুলধর্ম্ম� সিব;2 হইজেব) ধর্ম্ম� ;জে2 [সসিত] (ধর্ম্ম� সিব;2
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হইজেল)  অধর্ম্ম�ঃ  (অধর্ম্ম�)  কৃৎস্নম্  উত  কুলম্  (সমV  বংশজেকই)

অসিভভবসিত (অসিভভূত কজের)॥৩৯॥
কুলক্ষজেয় স;াত; কুলধর্ম্ম� সিব;2 হয়। ধর্ম্ম� ;2 হইজেল অবসিশ2

সমV কুলই অধজের্ম্ম� অসিভভূত হইয়া থাজেক॥৩৯॥
 

অধর্ম্ম�াসিভভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুর্ষ্যসিন্ত কুলসিস্ত্রয়ঃ।
স্ত্রীরু্ষ দু2াসু বাজেষ্ণ�য় জায়জেত বণ�সঙ্করঃ॥৪০॥

[গহ]  কৃষ্ণ! (গহ কৃষ্ণ! )  অধর্ম্ম�াসিভভবাৎ  (কুল অধজের্ম্ম� অসিভভূত
হইজেল) কুলসিস্ত্রয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুর্ষ্যসিন্ত (ব্যসিভচাসিরণী হয়)। [গহ] বাজেষ্ণ�য়
(গহ বৃসিষ্ণবংশধর! ) স্ত্রীরু্ষ দু2ারু্ষ [সৎসু] (কুলস্ত্রীগণ ব্যাসিভচাসিরণী হইজেল)

বণ�সঙ্করঃ (বণ�সঙ্কর) জায়জেত (জজেন্ম)॥৪০॥
গহ  বৃসিষ্ণ  বংশধর  কৃষ্ণ!  অধজের্ম্ম�  অসিভভূত  কুলস্ত্রী  সকল

ব্যাসিভচাসিরণী হয়, স্ত্রীগণ ব্যসিভচাসিরণী হইজেল বণ�সঙ্কর জজেন্ম॥৪০॥
 

সঙ্কজেরা ;রকাদ্বৈয়ব কুলঘ্না;াং কুলস্য চ।
পতসিন্ত সিপতজেরা গহ্যর্ষাং লুপ্তসিপজেণ্ডাদকসিক্রয়াঃ॥৪১॥

সঙ্করঃ (বণ�সঙ্কর) কুলস্য কুলঘ্না;াং চ (কুল ও কুল;াশকগজেণর)

;রকায়  এব  [ভবসিত]  (;রজেকর  সি;সিমত্তই  হইয়া  থাজেক)।  এর্ষাং
(ইহাসিদজেগর)  লুপ্তসিপজেণ্ডাদকসিক্রয়াঃ  সিপতরঃ  (সিপতৃগণ সিপণ্ড ও তপ�ণাসিদ
কার্য�্য গলাপ গহতু) পতসিন্ত সিহ (সি;শ্চয়ই পসিতত হ;)॥৪১॥
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বণ�সঙ্কর কুজেলর ও কুল;াশকগজেণর ;রকপ্রাসিপ্তর কারণ হয়,

এবং ইহাজেদর সিপতৃগণ সিপণ্ড এবং  তপ�ণাসিদর  গলাপ গহতু  সি;সিশ্চতই
;রজেক পসিতত হ;॥৪১॥
 

গদাদ্বৈর্ষজেরদ্বৈতঃ কুলঘ্না;াং বণ�সঙ্করকারদ্বৈকঃ।
উৎসাদ্যজেন্ত জাসিতধর্ম্ম�াঃ কুলধর্ম্ম�াশ্চ শাশ্বতাঃ॥৪২॥

কুলঘ্না;াং  (কুল;াশকগজেণর)  এদ্বৈতঃ  (এই  সকল)

বণ�সঙ্করকারদ্বৈকঃ  (বণ�সঙ্করকারক)  গদাদ্বৈর্ষঃ  (গদাজের্ষ)  শাশ্বতাঃ  (স;াত;)

জাসিত-ধর্ম্ম�াঃ কুলধর্ম্ম�াশ্চ (বণ�ধর্ম্ম� ও কুলধর্ম্ম�) উৎসাদ্যজেন্ত (উৎসন্ন হইয়া
র্যায়)॥৪২॥

এইসব বণ�সঙ্করকারী কুলঘ্নগজেণর গদাজের্ষ স;াত; কুলধর্ম্ম� এবং
জাসিতধর্ম্ম� উচ্ছন্ন হইয়া র্যায়॥৪২॥
 

উৎসন্নকুলধর্ম্ম�াণাং ম;ুর্ষ্যাণাং জ;ার্দ্দ�;।
;রজেক সি;য়তং বাজেসা ভবতীত্য;ুশুশ্রুম॥৪৩॥

[গহ]  জ;ার্দ্দ�;!  (গহ  জ;ার্দ্দ�;!  )  উৎসন্নকুলধর্ম্ম�াণাং  (র্যাহাজেদর
কুলধর্ম্ম� সিব;2 হয়) [গতর্ষাং]  ম;ুর্ষ্যাণাং  (গসই সকল ম;ুজের্ষ্যর)  সি;য়তং
(সিচরকাল) ;রজেক বাসঃ (;রজেক বাস) ভবসিত (হয়), ইসিত (এরূপ) [বয়ং]
অ;ুশুশ্রুম (আমরা শুসি;য়াসিZ)॥৪৩॥
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গহ জ;ার্দ্দ�;! শুসি;য়াসিZ গর্য সকল ম;ুজের্ষ্যর কুলধর্ম্ম�, জাসিতধর্ম্ম� ও
আWমধর্ম্ম� উৎসন্ন হইয়া র্যায়,  তাহাসিদগজেক সি;য়ত ;রজেক বাস কসিরজেত
হয়॥৪৩॥
 

অজেহাবত মহৎ পাপং কতু্ত�ং ব্যবসিসতা বয়ম্।
র্যদ্রাজ্যসুখজেলাজেভ; হন্তুং স্বজ;মুদ্যতাঃ॥৪৪॥

অজেহাবত  (হায়!  সিক দুঃজেখর সিবর্ষয়)  বয়ং  (আমরা)  মহৎ পাপং
(মহাপাপ) কতু্ত�ং (কসিরজেত) ব্যবসিসতাঃ (কৃতসি;শ্চয় হইয়াসিZ) র্যৎ (গর্যজেহতু)

রাজ্যসুখজেলাজেভ; (রাজ্যসুখ গলাজেভ) স্বজ;ং হন্তুং (আত্মীয়-বজেধ) উদ্যতাঃ
(উদ্যত হইয়াসিZ)॥৪৪॥

হায়! আমরা সিক মহৎ পাপ কসিরজেত কৃতসঙ্কল্প হইয়াসিZ, গর্যজেহতু
তুচ্ছ রাজ্যসুজেখর গলাজেভ স্বজ; বজেধ উদ্যত হইয়াসিZ॥৪৪॥
 

র্যসিদ মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধাত্ত�রাষ্ট্রা রজেণ হ;ু্যVজেন্ম গক্ষমতরং ভজেবৎ॥৪৫॥

র্যসিদ  (র্যসিদ)  শস্ত্রপাণয়ঃ  (অস্ত্রধারী)  ধাত্ত�রাষ্ট্রাঃ  (ধৃতরাষ্ট্রপুৎত্রগণ)

অপ্রতীকারং (প্রতীকার রসিহত) অশস্ত্রং (ও শস্ত্রহী;) মাং (আমাজেক) রজেণ
(রু্যজেদ্ধ)  হ;ু্যঃ  (বধ  কজের)  তৎ  (তজেব  তাহাই)  গম  (আমার  পজেক্ষ)

গক্ষমতরং (অসিধকতর সিহতকর) ভজেবৎ (হইজেব)॥৪৫॥
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র্যসিদ  অস্ত্রধারী  ধৃতরাষ্ট্র-পুৎত্রগণ  প্রতীকার-সিবমুখ  ও  অস্ত্রহী;
অবস্থায়  আমাজেক  এই  রণস্থজেল  হত্যা  কজের,  তাহাই  আমার  পজেক্ষ
মঙ্গলজ;ক হইজেব॥৪৫॥
 

সঞ্জয় উবাচ—
এবমুক্ত্বাজু্জ�;ঃ সংজেখ্য রজেথাপস্থ উপাসিবশৎ।

সিবসৃজ্য সশরং চাপং গশাকসংসিবগ্নমা;সঃ॥৪৬॥
সঞ্জয়ঃ উবাচ  (সঞ্জয় কসিহজেল;)  অজু্জ�;ঃ  (অজু্জ�;)  এবং উক্ত্বা

(এইরূপ বসিলয়া) সংজেখ্য (রু্যদ্ধজেক্ষজেত্র) সশরং চাপং (শজেরর সসিহত ধ;ুঃ)
সিবসৃজ্য  (পসিরত্যাগপূর্ব্ব�ক)  গশাকসংসিবগ্নমা;সঃ  (গশাকাকুল সিচত্ত হইয়া)
রজেথাপজেস্থ (রজেথাপসির) উপাসিবশৎ (উপসিব2 হইজেল;)॥৪৬॥

সঞ্জয় কসিহজেল;—অজু্জ�; এই বসিলয়া গসই সংগ্রাম স্থজেল ধ;ুর্ব্ব�াণ
পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক গশাকাকুসিলত সিচজেত্ত রজেথাপসির উপজেবশ; কসিরজেল;॥
৪৬॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং
গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ বৈস;্যদশ�;ং ;াম

প্রথজেমাঽধ্যায়ঃ॥
ইসিত প্রথম অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
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ইসিত বৈস;্যদশ�; ;ামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥
—···—
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
সিwতীজেয়াঽধ্যায়ঃ

সাংখ্যজের্যাগ
 

সঞ্জয় উবাচ—
তং তথা কৃপয়াসিব2মশ্রুপূণ�াকুজেলক্ষণম্।
সিবর্ষীদন্তসিমদং বাক্যমুবাচ মধুসূদ;ঃ॥১॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বসিলজেল;) তথা (তথাসিবধ) কৃপয়া আসিব2ম্
(কৃপাপরবশ)  অশ্রুপূণ�াকুজেলক্ষণম্  (অশ্রুপূণ�াকুল;য়;)  সিবর্ষীদন্তং  তং
(সিবর্ষণ্ণ বদ; অজু্জ�;জেক)  মধুসূদ;ঃ  (শ্রীকৃষ্ণ)  ইদং বাক্যম্  (এই বাক্য)
উবাচ (বসিলজেল;)॥১॥

সঞ্জয় কসিহজেল;—মধুসূদ; তখ; গসই অশ্রুপূ্ণ�  আকুল ;য়;
কৃপাসিব2 সিবর্ষণ্ণা;; অজু্জ�;জেক এই কথা বসিলজেল;॥১॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
কুতস্ত্বা কশ্মলসিমদং সিবর্ষজেম সমুপসিস্থতম্।
অ;ার্য�্যজু2মস্বগ�্যমকীসিত্ত�করমজু্জ�;॥২॥

শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  বসিলজেল;)  [গহ]  অজু্জ�;!  (গহ
অজু্জ�;!)  কুতঃ  (সিক গহতু)  সিবর্ষজেম  (এই সংগ্রাম-সংকজেট)  অ;ার্য�্যজু2ম্
(আর্য�্যগজেণর  অজের্যাগ্য)  অস্বগ�্যম্  (স্বগ�-প্রসিতবন্ধক)  অকীসিত্ত�করম্  (এবং
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অর্যশস্কর)  ইদং  কশ্মলম্  (এই  গমাহ)  ত্বা  (গতামার)  সমুপসিস্থতম্
(উপসিস্থত হইল)॥২॥

শ্রীভগবান্ বসিলজেল;—গহ অজু্জ�;! এই সিবর্ষম রু্যদ্ধ সমজেয় সিক জ;্য
গতামার অ;াজের্য�্যাসিচত,  অস্বগ�কর ও কীসিত্ত�  ;াশক এই গমাহ উপসিস্থত
হইল?॥২॥
 

বৈÃব্যং মাস্ম গমঃ পাথ� বৈ;তৎ ত্বয়ু্যপপদ্যজেত।
কু্ষদ্রং হৃদয়জেদৌর্ব্ব�ল্যং ত্যজেক্ত্বাসিত্তষ্ঠ পরন্তপ॥৩॥

[গহ]  পাথ�!  (গহ কুন্তীপুৎত্র!)  বৈÃব্যং মাস্ম গমঃ  (কাতরতাপ্রাপ্ত
হইও ;া) এতৎ (এই কাতরতা) ত্বসিয় (গতামাজেত) ; উপপদ্যজেত (গশাভা
পায় ;া)। [গহ] পরন্তপ! (গহ শত্রু তাপ;!) কু্ষদ্রং হৃদয়-গদৌর্ব্ব�ল্যম্ (কু্ষদ্র
মা;সিসক দুর্ব্ব�লতা) ত্যক্ত্বা (পসিরত্যাগ কসিরয়া) উসিত্তষ্ঠ (উঠ, রু্যদ্ধাথ� উসিত্থত
হও)॥৩॥

গহ পাথ�! কাতরতা ত্যাগ কর, কাতরতা গতামার উপরু্য! ;জেহ।
গহ পরন্তপ!  কু্ষদ্র হৃদয়জেদৌর্ব্ব�ল্য পসিরত্যাগ কসিরয়া রু্যদ্ধাথ� উসিত্থত হও॥
৩॥
 

অজু্জ�; উবাচ—
কথং ভীষ্মমহং সংজেখ্য গদ্রাণ� মধুসূদ;।

ইরু্ষসিভঃ প্রসিতজের্যাৎস্যাসিম পূজাহ�াবসিরসূদ;॥৪॥
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অজু্জ�;ঃ উবাচ  (অজু্জ�; কসিহজেল;) [গহ]  অসিরসূদ;!  মধুসূদ;! (গহ শত্রু
;াশক মধুসূদ;!) অহং (আসিম) পূজাজেহ�ৌ (পূজ;ীয়) ভীষ্মং গদ্রাণ� (ভীষ্ম
ও গদ্রাণজেক)  [লক্ষীকৃত্য]  (লক্ষ্য  কসিরয়া)  কথং  (সিক  প্রকাজের)  সংজেখ্য
(রু্যজেদ্ধ) ইরু্ষসিভঃ (বাণ wারা) প্রসিতজের্যাৎস্যাসিম (প্রসিত রু্যদ্ধ কসিরব)॥৪॥
অজু্জ�; কসিহজেল;—গহ অসিরসি;সূদ; মধুসূদ;!  রু্যজেদ্ধ আসিম সিক প্রকাজের
পূজ;ীয় সিপতামহ ভীষ্ম ও আচার্য�্য গদ্রাজেণর সসিহত বাজেণর wারা প্রসিতরু্যদ্ধ
কসিরব॥৪॥
 

গুরূ;হত্বা সিহ মহা;ুভাবান্ গWজেয়া গভা!ুং বৈভক্ষ্যমপীহ গলাজেক।
হত্বাথ�কামাংস্তু গুরূসি;দ্বৈহব ভুঞ্জীয় গভাগান্ রুসিধরপ্রসিদগ্ধান্॥৫॥

মহা;ুভাবান্ গুরূন্ (মহা;ুভাব গুরুসিদগজেক)  অহত্বা সিহ (বধ ;া কসিরয়া)
ইহ গলাজেক (এই জগজেত) বৈভক্ষ্যম্ অসিপ গভা!ুং (সিভক্ষালব্ধ অন্ন গভাজ;
করাও)  গWয়ঃ  (ভাল)। তু  (সিকন্তু)  গুরূন্ হত্বা  (গুরুবগ�জেক বধ কসিরয়া)
ইহ  এব  (ইহজেলাজেকই)  রুসিধরপ্রসিদগ্ধান্  (গশাসিণত  সিলপ্ত)  অথ�  কামান্
গভাগান্  (অথ�  ও  কামাসিদ  গভাগ্য  বস্তুসকল)  ভুঞ্জীয়  (আমাজেক  গভাগ
কসিরজেত হইজেব)॥৫॥

মহা;ুভাব গুরুজ;সিদগজেক হত্যা ;া কসিরয়া ইহজেলাজেক সিভক্ষান্ন
ভক্ষণ  করাও  মঙ্গলজ;ক,  সিকন্তু  গুরুজ;সিদগজেক  হত্যা  কসিরজেল  এই
জগজেতই তাহাজেদর রুসিধরা! অথ� ও কামাসিদ গভাগ্যসমূহ আমাজেক গভাগ
কসিরজেত হইজেব॥৫॥
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; বৈচতসিwদ্মঃ কতরজেম্না গরীজেয়া র্যwা জজেয়ম র্যসিদ বা গ;া জজেয়য়ুঃ
র্যাজে;ব হত্বা ; সিজজীসিবর্ষামস্ গতঽবসিস্থতাঃ প্রমুজেখ ধাত্ত�রাষ্ট্রাঃ॥৬॥

র্যদ্ধা (র্যসিদই) [বয়ং] (আমরা) জজেয়ম (জয় কসির) র্যসিদ বা (সিকংবা)
[এজেত] (ইহারা)  ;ঃ জজেয়য়ুঃ  (আমাসিদগজেক জয় করুক)  ;ঃ  (আমাজেদর
সম্বজেন্ধ) এতৎ কতরৎ (ইহার মজেধ্য গকাসিÓ) গরীয়ঃ (অসিধক গWয়স্কর) ;
চ সিবদ্মঃ  (তাহা বুসিÔজেতসিZ ;া)  র্যান্ হত্বা  (র্যাহাসিদগজেক বধ কসিরয়া)  ;
সিজজীসিবর্ষামঃ  এব  (বাসঁিচজেতই  ইচ্ছা  কসির  ;া)  গত  ধাত্ত�রাষ্ট্রাঃ  (গসই
ধৃতরাষ্ট্র  পুৎত্রগণ)  প্রমুজেখ  (রু্যদ্ধাথ�  সরু্ম্মজেখ)  অবসিস্থতাঃ  (উপসিস্থত
রসিহয়াজেZ)॥৬॥

গকাসিÓ গকা;সিট  আমাজেদর অসিধক গWয় তাহা  বুসিÔজেতসিZ  ;া।
গক; ;া,  জয় পরাজয় র্যাহাই হউক,  র্যাহাসিদগজেক বধ কসিরয়া আমরা
বাসঁিচজেতও ইচ্ছা  কসির  ;া,  গসই  ধৃতরাষ্ট্র  পুৎত্রগণ রু্যদ্ধাথ�  পুজেরাভাজেগ
অবসিস্থত রসিহয়াজেZ॥৬॥
 

কাপ�ণ্য-গদাজের্ষাপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছাসিম ত্বাং ধর্ম্ম�সংমূঢ়জেচতাঃ।
র্যজেচ্ছ্রয়ঃ স্যাসিন্নসিশ্চতং ব্রুসিহ তজেন্ম সিশর্ষ্যজেVঽহং শাসিধ মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

৭॥
কাপ�ণ্যজেদাজের্ষাপহতস্বভাবঃ  (সিচজেত্তর  দী;তা  ও  কুলক্ষয়জসি;ত

গদার্ষwারা  অসিভভূত  স্বভাব)  [তথা]  (এবং)  ধর্ম্ম�সংমূঢ়জেচতাঃ
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(ধর্ম্ম�াধর্ম্ম�সি;শ্চয়সিবর্ষজেয়  সসিন্দগ্ধসিচত্ত)  [অহং]  (আসিম)  ত্বাং  (আপ;াজেক)

পৃচ্ছাসিম  (সিজজ্ঞাসা কসিরজেতসিZ)  গম  (আমার পজেক্ষ)  র্যৎ  (র্যাহা)  সি;সিশ্চতং
গWয়ঃ (র্যথাথ� মঙ্গলজ;ক) তৎ (তাহা) [ত্বম্] ব্রূসিহ (আপসি; বলু;)। অহং
(আসিম)  গত (আপ;ার)  সিশর্ষ্যঃ (শাস;াহ�) [অতঃ] (অতএব)  ত্বাং প্রপন্নম্
(আপ;ার শরণাগত) মাং (আমাজেক) শাসিধ (সিশক্ষা দা; করু;)॥৭॥

এক্ষজেণ কাপ�ণ্যজেদাজের্ষ আমার স্বভাব অসিভভূত হওয়ায় ধর্ম্ম�সিবর্ষজেয়
সিবমূঢ়সিচত্ত আসিম আপ;াজেক সিজজ্ঞাসা কসিরজেতসিZ গর্য,  আমার পজেক্ষ র্যাহা
গWয়স্কর তাহা  আপসি;  সি;শ্চয় কসিরয়া  বলু;।  আসিম  আপ;ার  সিশর্ষ্য,
অতএব আপ;ার শরণাপন্ন আমাজেক সিশক্ষা প্রদা; করু;॥৭॥
 

; সিহ প্রপশ্যাসিম মমাপ;ুদ্যাদ্যজেচ্ছাকমুজেচ্ছার্ষণসিমসিন্দ্রয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামসিপ চাসিধপত্যম্॥৮॥
ভূজেমৌ  (পৃসিথবীজেত)  অসপত্নম্  (সি;ষ্কণ্টক)  ঋদ্ধং  (সমৃদ্ধ)  রাজ্যং

(রাজ্য)  সুরাণামসিপ  (এবং  গদবতাগজেণরও)  আসিধপত্যং  চ  অবাপ্য
(আসিধপত্য  প্রাপ্ত  হইয়া)  র্যৎ  (গর্য  কর্ম্ম�)  ইসিন্দ্রয়াণাম্  (ইসিন্দ্রয়গজেণর)

উজেচ্ছার্ষণম্ অসিত গশার্ষণ কর) মম (আমার) গশাকম্ (গশাক) অপ;ুদ্যাৎ
(দূর  কসিরজেব)  তৎ  (তাহা)  [অহং]  (আসিম)  ; সিহ  প্রপশ্যাসিম  (গদসিখজেত
পাইজেতসিZ ;া)॥৮॥
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পৃসিথবীর  কণ্টকশূ;্য  সমৃসিদ্ধশালী  রাজ্য  ও  স্বজেগ�র  আসিধপত্য,
আসিম এম; গকা; উপায় গদসিখজেতসিZ ;া র্যাহা আমার ইসিন্দ্রয়জেশার্ষণকারী
এই গশাক অপজে;াদ; কসিরজেত পাজের॥৮॥
 

সঞ্জয় উবাচ—
এবমুক্ত্বা হৃর্ষীজেকশং গুড়াজেকশঃ পরন্তপঃ।

; গর্যাৎস্য ইসিত গগাসিবন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥৯॥
সঞ্জয়ঃ  উবাচ  (সঞ্জয়  বসিলজেল;)  পরন্তপঃ  (শক্র  মর্দ্দ�;কারী)

গুড়াজেকশঃ  (সিজতসি;দ্র  অজু্জ�;)  হৃর্ষীজেকশম্  (শ্রীকৃষ্ণজেক)  এবম্  উক্ত্বা
(এরূপ বসিলবার পর) [অহং] (আসিম)  ; গর্যাৎজেস্য (রু্যদ্ধ কসিরব ;া)  ইসিত
(ইহা)  গগাসিবন্দম্  (গগাসিবন্দজেক)  উক্ত্বা  (বসিলয়া)  তূষ্ণীং  (গমৌ;ী)  বভূব হ
(হইয়া রসিহজেল;)॥৯॥

সঞ্জয় কসিহজেল;—ইসিন্দ্রয়াসিধপসিত শ্রীকৃষ্ণজেক এই কথা  বসিলবার
পর, সিজতসি;দ্র শত্রুতাপ; অজু্জ�; গগাসিবন্দজেক ‘আসিম রু্যদ্ধ কসিরব ;া’ এই
বসিলয়া গমৌ;ী হইয়া রসিহজেল;॥৯॥
 

তমুবাচ হৃর্ষীজেকশঃ প্রহসসিন্নব ভারত।
গস;জেয়ারুভজেয়ার্ম্ম�জেধ্য সিবর্ষীদন্তসিমদং বচঃ॥১০॥

[গহ]  ভারত! (গহ ধৃতরাষ্ট্র!)  হৃর্ষীজেকশঃ  (হৃর্ষীজেকশ)  প্রহসন্ ইব
(প্রসন্ন বদ; হইয়া) উভজেয়াঃ গস;জেয়াঃ মজেধ্য (দুই পজেক্ষর বৈস;্যমজেধ্য )
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সিবর্ষীদন্তম্  (সিবর্ষাদগ্রV)  তম্  (অজু্জ�;জেক)  ইদং বচঃ  (এই কথা)  উবাচ
(বসিলজেল;)॥১০॥

গহ ভারত!  অ;ন্তর ভগবান্ হৃর্ষীজেকশ উভয় গস;ার মধ্যস্থজেল
সিবর্ষাদগ্রV পাথ�জেক হাস্যরু্য! প্রসন্ন বদজে; এইকথা বসিলজেল;॥১০॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
অজেশাচ্যা;ন্বজেশাচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভার্ষজেস।
গতাসূ;গতাসূংশ্চ ;া;ুজেশাচসিন্ত পসিণ্ডতাঃ॥১১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ  (শ্রীভগবান্ বসিলজেল;)  ত্বম্  (তুসিম)  অজেশাচ্যান্
(র্যাহাজেদর জ;্য গশাক করা অ;ুসিচত তাহাজেদর জ;্য) অন্বজেশাচঃ (গশাক
কসিরজেতZ)  প্রজ্ঞাবাদান্  চ  ভার্ষজেস  (পসিণ্ডজেতর  ;্যায়  কথাও  বসিলজেতZ)

[সিকন্তু]  পসিণ্ডতাঃ  (পসিণ্ডতগণ)  গতাসূন্  (মৃত)  অগতাসূন্ চ  (ও জীসিবত
বনু্ধসিদজেগর জ;্য) ; অ;ুজেশাচসিন্ত (অ;ুজেশাচ;া কজের; ;া)॥১১॥

শ্রীভগবান্ বসিলজেল;—গহ অজু্জ�;!  তুসিম গর্য সিবর্ষজেয় গশাক করা
অ;ুসিচত গসই সিবর্ষজেয় গশাক কসিরজেতZ আর পাসিণ্ডত্যপূণ� বাক্য বসিলজেতZ।
সিকন্তু পসিণ্ডতগণ সিক জীসিবত, সিক মৃত কাহারও সি;সিমত্ত গশাক কজের; ;া॥
১১॥
 

; গত্ববাহং জাতু ;াসং ; ত্বং গ;জেম জ;াসিধপাঃ।
; বৈচব ; ভসিবর্ষ্যামঃ সজের্ব্ব� বয়মতঃ পরম্॥১২॥
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অহং  (আসিম)  জাতু  (কদাসিচৎ  অথ�াৎ  ইতঃপূজের্ব্ব�)  ;  আসম্
(সিZলাম ;া) ইসিত তু ; এব (ইহা সিকন্তু ;জেহ) ত্বং ; (তুসিম গর্য সিZজেল ;া)
[ইসিত]  (ইহাও)  ;  (;জেহ),  ইজেম জ;াসিধপাঃ  (এই সকল ;ৃপসিতগণ)  ;
(সিZজেল; ;া)  [ইসিত]  (ইহাও)  ;  (;জেহ)  অতঃপরম্ চ  (এবং অতঃপর)

সজের্ব্ব� বয়ং (আমরা সকজেল) ; ভসিবর্ষ্যামঃ (থাসিকব ;া) [ইসিত] (ইহাও) ;
এব (;জেহ)॥১২॥

পূজের্ব্ব� গর্য আসিম কখ;ও সিZলাম ;া তাহা ;জেহ। তুসিমও গর্য সিZজেল
;া এম;ও ;য়। এই রাজ;্যবগ�ও গর্য সিZল ;া তাহাও ;জেহ। অথ�াৎ
আমরা  গর্যম;  এখ;  আসিZ  গসইরূপ  পূজের্ব্ব�ও  সিZলাম  এবং  পজেরও
থাসিকব॥১২॥
 

গদসিহজে;াঽসিস্মন্ র্যথা গদজেহ গকৌমারং গর্যৌব;ং জরা।
তথা গদহান্তরপ্রাসিপ্তধ�ীরVত্র ; মুহ্যসিত॥১৩॥

র্যথা (গর্যম;) গদসিহ;ঃ (গদহাসিভমা;ী জীজেবর) অসিস্মন্ গদজেহ (এই
সূ্থলজেদজেহ) গকৌমারং (গকৌমার) গর্যৌব;ং (গর্যৌব;) জরা (ও জরা) [ভবসিত]

(�জেট) তথা (গতম;) গদহান্তর-প্রাসিপ্তঃ (অ;্য গদহ লাভও) [ভবসিত] (�জেট)

ধীরঃ (ধীর ব্যাসি!) তত্র (তাহাজেত) ; মুহ্যসিত (গমাহপ্রাপ্ত হ; ;া)॥১৩॥
গর্যম;  গদহধারী  জীজেবর  বত্ত�মা;  গদজেহ  ক্রমান্বজেয়  গকৌমার,

গর্যৌব; ও জরা প্রাসিপ্ত �জেট গসইরূপ অপর গদহ প্রাসিপ্তও �সিটয়া থাজেক।
সিকন্তু তাহাজেত পসিণ্ডতগণ কখ;ও গমাহ প্রাপ্ত হ; ;া॥১৩॥
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মাত্রাস্পশ�াস্তু গকৌজেন্তয় শীজেতাষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপাসিয়জে;াঽসি;ত্যাVাংসিVসিতক্ষস্ব ভারত॥১৪॥

[গহ] গকৌজেন্তয়! (গহ কুন্তীপুৎত্র অজু্জ�;!) মাত্রাস্পশ�াঃ তু (সিবর্ষজেয়র
সসিহত সিমসিলত ইসিন্দ্রয়বৃসিত্ত সকল ) শীজেতাষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শীত, উষ্ণ, সুখ
ও দুঃখাসিদ প্রদা;কারী) [গত] (তাহারা) আগমাপাসিয়;ঃ (উৎপসিত্ত-সিব;াশ-

শীল)  অসি;ত্যাঃ  (ও অসি;ত্য) [অতএব] [গহ]  ভারত! (গহ অজু্জ�;!)  তান্
(তাহাসিদগজেক ) সিতসিতক্ষস্ব (সহ্য কর)॥১৪॥

গহ গকৌজেন্তয়!  ইসিন্দ্রয়বৃসিত্তর সসিহত সিবর্ষজেয়র সংজের্যাগই শীতগ্রীষ্ম,

সুখদুঃখ,  দা; কসিরয়া  থাজেক। সিকন্তু উহারা  গম;াগম;শীল,  অসি;ত্য।
অতএব গহ ভারত! তাহা সহ্য কর॥১৪॥
 

র্যং সিহ ; ব্যথয়জেন্ত্যজেত পুরুর্ষং পুরুর্ষর্ষ�ভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং গসাঽমৃতত্বায় কল্পজেত॥১৫॥

[গহ]  পুরুর্ষর্ষ�ভ!  (গহ  পুরুর্ষজেWষ্ঠ!)  এজেত  (এই  সকল)

[মাত্রাস্পশ�াঃ] (সিবর্ষজেয়র সসিহত সিমসিলত ইসিন্দ্রয় বৃসিত্ত) সমদুঃখসুখং (দুঃখ-

সুজেখ সমভাবাপন্ন) র্যং ধীরং পুরুর্ষং (গর্য সিবজেবকী ব্যসি!জেক) ; ব্যথয়সিন্ত
(সিবচসিলত কসিরজেত পাজের ;া)  সঃ সিহ  (সিতসি;ই)  অমৃতত্বায়  (গমাক্ষলাজেভ)

কল্পজেত (গর্যাগ্য হ;)॥১৫॥
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গহ পুরুর্ষজেWষ্ঠ!  সুজেখ দুঃজেখ সমভাবাপন্ন গর্য ধীর ব্যসি!জেক এই
সকল  মাত্রাস্পশ�  (অথ�াৎ  ইসিন্দ্রয়  বৃসিত্তর  wারা  সিবর্ষয়া;ুভব)  ব্যসিথত
কসিরজেত পাজের ;া; সিতসি; গমাক্ষ লাজেভর গর্যাগ্য হ;॥১৫॥
 

;াসজেতা সিবদ্যজেত ভাজেবা ;াভাজেবা সিবদ্যজেত সতঃ।
উভজেয়ারসিপ দৃজে2াঽন্তস্ত্ব;জেয়াVত্ত্বদসিশ�সিভঃ॥১৬॥

অসতঃ  (অসি;ত্য বস্তুর)  ভাবঃ  (সিবদ্যমা;তা)  ; সিবদ্যজেত  (;াই)

সতঃ  (সি;ত্য  বস্তুর)  অভাবঃ  (;াশ)  ;  সিবদ্যজেত  (;াই)।  তত্ত্বদসিশ�সিভঃ
(তত্ত্বদসিশ�গণ কতৃ্ত�ক) অ;জেয়াঃ উভজেয়াঃ অসিপ (এই দুইজেয়রই) তু (সিকন্তু)

অন্তঃ (গশর্ষ) দৃ2ঃ (পর্য�্যাজেলাসিচত হইয়াজেZ)॥১৬॥
অসৎ অথ�াৎ  পসিরণামশীল গদহাসিদ  ;শ্বর বস্তুর সি;ত্য  স্থাসিয়ত্ব

;াই;  এবং সৎ অথ�াৎ সি;ত্যবস্তু আত্মার কখ;ও পসিরণসিত বা সিব;াশ
;াই। অত্ত্বদশ�ীগজেণর wারা এইরূজেপ  (পৃথক্ কসিরয়া)  সৎ ও অসজেতর
তত্ত্ব সিবচাসিরত হইয়াজেZ॥১৬॥
 

অসিব;াসিশ তু তসিwসিদ্ধ গর্য; সর্ব্ব�সিমদং ততম্।
সিব;াশমব্যয়স্যাস্য ; কসিশ্চৎ কতু্ত�মহ�সিত॥১৭॥

গর্য; (র্যাঁহার wারা) ইদং সর্ব্ব�ম্ (এই সকল শরীর) ততম্ (ব্যাপ্ত)

তৎ  (গসই  জীবাত্মাজেক)  তু  (সিকন্তু)  অসিব;াসিশ  (সিব;াশ  রসিহত)  সিবসিদ্ধ
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(জাসি;জেব)। কসিশ্চৎ  (গকহই)  অব্যয়স্য অস্য  (;াশরসিহত এই জীবাত্মার)

সিব;াশং কতু্ত�ম্ (সিব;াশ কসিরজেত) ; অহ�সিত (সমথ� হ; ;া)॥১৭॥
সির্যসি; এই সর্ব্ব�শরীর ব্যাসিপয়া আজেZ; গসই আত্মাজেক অসিব;াশী

বসিলয়া জাসি;ও। সিতসি; অব্যয় অথ�াৎ সি;ত্য,  গসই আত্মাজেক গকহ সিব;াশ
কসিরজেত পাজের ;া॥১৭॥
 

অন্তবন্ত ইজেম গদহা সি;ত্যজেস্যা!াঃ শরীসিরণঃ।
অ;াসিশজে;াঽপ্রজেময়স্য তস্মাদ্-রু্যধ্যস্ব ভারত॥১৮॥

সি;ত্যস্য  (সদা  একরূপ)  অ;াসিশ;ঃ  (;াশ  রসিহত)  অপ্রজেময়স্য
(অসিত সূক্ষ্ম গহতু পসিরমাজেণর অতীত) শরীসিরণঃ (জীবাত্মার) ইজেম গদহাঃ
(এই সকল গদহ) অন্তবন্তঃ (;াশশীল) উ!াঃ (বসিলয়া কসিথত হয়)। [গহ]

ভারত! (গহ অজু্জ�;!) তস্মাৎ (গসই গহতু) রু্যধ্যস্ব (রু্যদ্ধ কর)॥১৮॥
সি;ত্য,  ;াশরসিহত,  অপ্রজেময় গর্য জীবাত্মা তাহার এই গদহগুসিলই

;াশশীল। অতএব গহ ভারত!  তুসিম স্বধর্ম্ম� পসিরত্যাগ ;া কসিরয়া রু্যদ্ধ
কর॥১৮॥
 

র্য এ;ং গবসিত্ত হন্তারং র্যদ্বৈশ্চ;ং ম;্যজেত হতম্।
উজেভৌ গতৌ ; সিবজা;ীজেতা ;ায়ং হসিন্ত ; হ;্যজেত॥১৯॥

র্যঃ  (গর্য ব্যসি!)  এ;ং  (এই জীবাত্মাজেক)  হন্তারং  (সিব;াশ কত্ত�া)
গবসিত্ত (মজে; কজের) র্যশ্চ এ;ং (এবং ব্যসি! ইহাজেক) হতং ( সিব;2) ম;্যজেত
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(মজে; কজের), গতৌ উজেভৌ (তাহারা উভজেয়ই) ; সিবজা;ীতঃ (অজ্ঞ) [র্যষ্মাৎ]
(গর্যজেহতু)  অয়ং  (এই জীবাত্মা)  ; হসিন্ত  (কাহাজেকও বধ কজের ;া)  ;
হ;্যজেত (এবং কাহার wারা সি;হতও হয় ;া)॥১৯॥

গর্য ব্যসি! এই আত্মাজেক হ;;কত্ত�া মজে; কজের এবং গর্য ব্যসি!
ইহাজেক হত মজে; কজের,  তাহারা উভজেয়ই আত্মার স্বরূপ সম্বজেন্ধ সিকZুই
জাজে; ;া। গর্যজেহতু আত্মা কাহাজেকও হ;; কজের ;া বা কাহার wারা হত
হয় ;া॥১৯॥
 

; জায়জেত সিম্রয়জেত বা কদাসিচন্ ;ায়ং ভূত্বা ভসিবতা বা ; ভূয়ঃ।
অজেজা সি;ত্যঃ শাশ্বজেতাঽয়ং পুরাজেণা ; হ;্যজেত হ;্যমাজে; শরীজের॥২০॥

অয়ং (এই জীবাত্মা) কদাসিচৎ (কখ;ও) ; জায়জেত (জজেন্ম ;া) বা
;  সিম্রয়জেত  (সিকম্বা  মজের  ;া)  ভূত্বা  বা  (অথবা  উৎপন্ন  হইয়া)  ভূয়ঃ
(পু;র্ব্ব�ার)  ; ভসিবতা  (উৎপন্ন হইজেব ;া)। অয়ং অজঃ  (এই জীবাত্মা
জন্মসিবহী;) সি;ত্যঃ (সর্ব্ব�দা সমভাজেবসিস্থত) শাশ্বতঃ (অপক্ষয়শূ;্য) পুরাণঃ
(র্ষসিড়্বকার  রসিহত)  [অসিপ  চ]  (অথচ)  শরীজের  হ;্যমাজে;  (গদহ  সিব;2
হইজেলও) অয়ং (জীবাত্মা) ; হ;্যজেত (সিব;2 হয় ;া)॥২০॥

এই আত্মা কখ;ও জজেন্ম ;া বা কখ;ও মজের ;া। অথবা পু;ঃ
পু;ঃ তাহার উৎপসিত্ত বৃসিদ্ধ হয় ;া।  কারণ আত্মা জন্মরসিহত,  সি;ত্য,
অপক্ষয়রসিহত অথ�াৎ সি;ত্য ;বী; অথচ পুরাত;;  জন্ম-মরণশীল শরীর
সিব;2 হইজেলও আত্মার সিব;াশ ;াই॥২০॥
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গবদাসিব;াসিশ;ং সি;ত্যং র্য এ;মজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুর্ষঃ পাথ� কং �াতয়সিত হসিন্ত কম্॥২১॥

[গহ] পাথ�! (গহ অজু্জ�;!) র্যঃ (গর্য ব্যসি!) এ;ং (এই জীবাত্মাজেক)

সি;ত্যং (বৃসিদ্ধশূ;্য) অজম্ (জন্মাসিদ রসিহত) অব্যয়ম্ (ক্ষয়শূ;্য) অসিব;াসিশ;ং
(এবং ধ্বংসশূ;্য)  গবদ  (জাজে;;),  সঃ পুরুর্ষঃ  (গসই ব্যসি!)  কথং  (সিক
প্রকাজের)  কং  (কাহাজেক)  �াতয়সিত  (বধ  করা;?)  [বা]  কং  (অথবা
কাহাজেক) হসিন্ত (বধ কজের;?)॥২১॥

গহ  পাথ�!  গর্য  ব্যসি!  জীবাত্মাজেক  অসিব;াশী,  সি;ত্য,  অজ  ও
ক্ষয়রসিহত অব্যয় বসিলয়া জাজে;;,  গস পুরুর্ষ সিক রূজেপ কাহাজেক হত্যা
করায় বা হত্যা কজের॥২১॥
 

বাসাংসিস জীণ�াসি; র্যথা সিবহায় ;বাসি; গৃহ্ণাসিত ;জেরাঽপরাসিণ।
তথা শরীরাসিণ সিবহায় জীণ�া;্য;্যাসি; সংর্যাসিত ;বাসি; গদহী॥২২॥

;রঃ  (ম;ুর্ষ্য)  র্যথা  (গর্যম;)  জীণ�াসি; বাসাংসিস  (সিZন্ন বস্ত্র সকল)

সিবহায়  (পসিরত্যাগ  কসিরয়া)  অপরাসিণ  ;বাসি;  (অ;্য  ;ূত;  বস্ত্র  সমূহ)

গৃহ্ণাসিত  (ধারণ কজের)  তথা  (তদ্রূপ)  গদহী  (আত্মা)  জীণ�াসি;  (জরাগ্রস্থ)

শরীরাসিণ (শরীর সকল) সিবহায় (পসিরত্যাগ কসিরয়া) অ;্যাসি; ;বাসি; (অ;্য
;ূত; শরীর সমূহ) সংর্যাসিত (পসিরগ্রহ কজের)॥২২॥
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মা;ুর্ষ,  গর্যম; জীণ� বস্ত্র পসিরত্যাগ কসিরয়া অপর ;ববস্ত্র গ্রহণ
কজের, গসইরূপ গদহী (জীবাত্মা) ও জীণ� গদহ পসিরত্যাগ কসিরয়া পু;রায়
;ূত; একসিট শরীর ধারণ কসিরয়া থাজেক॥২২॥
 

বৈ;;ং সিZন্দসিন্ত শস্ত্রাসিণ বৈ;;ং দহসিত পাবকঃ।
; বৈচ;ং গÃদয়ন্ত্যাজেপা ; গশার্ষয়সিত মারুতঃ॥২৩॥

শস্ত্রাসিণ  (অস্ত্র সকল)  এ;ম্  (এই আত্মাজেক)  ; সিZন্দসিন্ত  (গZদ;
কসিরজেত পাজের ;া) পাবকঃ (অসিগ্ন) এ;ং (এই আত্মাজেক) ; দহসিত (দগ্ধ
কসিরজেত পাজের ;া) আপঃ (জল) এ;ং (এই আত্মাজেক) ; গÃদয়সিন্ত (আদ্র�
কসিরজেত পাজের ;া)  চ (এবং)  মারুতঃ (বায়ু)  ; গশার্ষয়সিত (শুষ্ক কসিরজেত
পাজের ;া)॥২৩॥

এই  আত্মাজেক  শস্ত্রাসিদ  গZদ;  কসিরজেত  পাজের  ;া;  অসিগ্ন  দগ্ধ
কসিরজেত পাজের ;া; জল সিস! কসিরজেত পাজের ;া;  এবং বায়ু ইহাজেক শুষ্ক
কসিরজেত পাজের ;া॥২৩॥
 

অজেচ্ছজেদ্যাঽয়মদাজেহ্যাঽয়মজেÃজেদ্যাঽজেশার্ষ্য এব চ।
সি;ত্যঃ সর্ব্ব�গতঃ স্থাণুরচজেলাঽয়ং স;াত;ঃ॥২৪॥

অব্যজে!াঽয়মসিচজেন্ত্যাঽয়মসিবকাজের্য�্যাঽয়মুচ্যজেত।
তস্মাজেদবং সিবসিদদ্বৈত্ব;ং ;া;ুজেশাসিচতুমহ�সিস॥২৫॥
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অয়ম্  (এই আত্মা)  অজেচ্ছদ্যঃ  (গZদজে;র অজের্যাগ্য)  অয়ম্  (এই
আত্মা)  অদাহ্যঃ (দাহজে;র অজের্যাগ্য)  অয়ম্ (এই আত্মা)  অজেÃদ্যঃ (সিস!
হইবার  অজের্যাগ্য)  অজেশার্ষ্য  এব  চ  (এবং  অজেশার্ষ;ীয়)।  অয়ম্  (এই
আত্মা)  সি;ত্যঃ  (সিচরকাল বত্ত�মা;)  সর্ব্ব�গতঃ  (স্বকর্ম্ম�বজেশ গদবাসিদ সর্ব্ব�
গদজেহ  গম;  গর্যাগ্য)  স্থাণুঃ  (সিস্থরস্বভাব)  অচলঃ  (অচল)  স;াত;ঃ
(অ;াসিদ)।  অয়ম্  (এই  আত্মা)  অব্য!ঃ  (অসিত  সূক্ষ্মত্বজেহতু  চকু্ষরাসিদ
ইসিন্দ্রজেয়র অগ্রাহ্য)  অয়ম্  (এই আত্মা)  অসিচন্ত্যঃ  (অতক�্য)  অয়ম্  (এই
আত্মা)  অসিবকার্য�্যঃ  (জন্মাসিদ র্ষড়্ভাব সিবকারশূ;্য)  উচ্যজেত (বসিলয়া কসিথত
হ;),  তস্মাৎ  (অতএব)  এ;ম্  (এই আত্মাজেক)  এবং  (এইরূপ)  সিবসিদত্বা
(জাসি;য়া)  অ;ুজেশাসিচতুম্ ; অহ�সিস  (তজেদ্ধতু গশাক প্রকাশ করা উসিচৎ
;জেহ)॥২৪–২৫॥

এই জীবাত্মা  অজেচ্ছদ্য,  অদাহ্য,  অজেÃদ্য,  এবং অজেশার্ষ্য। ইসি;
সি;ত্য,  সর্ব্ব�ত্রগামী,  সিস্থর  ও  অসিবচসিলত  এবং  স;াত;  অথ�াৎ
সদাসিবদ্যমা;। এই আত্মা অব্য!, অসিচন্ত্য এবং জন্মাসিদ র্ষসিড়্বকার1 রসিহত
বসিলয়া কসিথত হ;। অতএব এই জীবাত্মাজেক এইপ্রকার অবগত হইয়া
তুসিম আর গশাক কসিরজেত পার ;া॥২৪–২৫॥
 

অথ বৈচ;ং সি;ত্যজাতং সি;ত্যং বা ম;্যজেস মৃতম্।
তথাসিপ ত্বং মহাবাজেহা বৈ;;ং গশাসিচতুমহ�সিস॥২৬॥

1 র্ষসিড়্বকার র্যথা—জন্ম, অসিVত্ব, বৃসিদ্ধ, পসিরণসিত, অপক্ষয় ও সিব;াশ
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[গহ] মহাবাজেহা! (গহ বীরজেWষ্ঠ অজু্জ�;!) অথ চ (আর র্যসিদও) এ;ং
(এই আত্মাজেক)  সি;ত্যজাতং  (সতত উৎপন্ন)  বা  (অথবা)  সি;ত্যং মৃতম্
(সতত সিব;াশশীল)  ম;্যজেস  (মজে; কর)  তথাসিপ  (তাহা  হইজেলও)  ত্বং
(তুসিম) এ;ং (ইহার জ;্য) গশাসিচতুং ; অহ�সিস (গশাক কসিরও ;া)॥২৬॥
গহ মহাবাজেহা! র্যসিদ জীবাত্মাজেক সি;ত্যজাত ও সি;ত্যমৃত বসিলয়া মজে; কর,

তথাসিপও তুসিম ইহার জ;্য গশাক কসিরজেত পার ;া॥২৬॥
 

জাতস্য সিহ ধ্রুজেবা মৃতু্যধ্রু�বং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপসিরহাজের্য�্যঽজেথ� ; ত্বং গশাসিচতুমহ�সিস॥২৭॥

সিহ (গর্যজেহতু) জাতস্য (জাত ব্যসি!র) মৃতু্যঃ (মৃতু্য) ধ্রুবঃ (সি;সিশ্চত)

মৃতস্য  চ  (মৃত  ব্যসি!রও)  জন্ম  (কর্ম্ম�ফলজেভাজেগর  জ;্য  জন্ম)  ধ্রুবং
(সি;সিশ্চত)  তস্মাৎ  (অতএব)  অপসিরহাজের্য�্য অজেথ�  (অবশ্যম্ভাবী সিবর্ষজেয়)  ত্বং
(তুসিম) গশাসিচতুং (গশাক কসিরজেত) ; অহ�সিস (পার ;া)॥২৭॥

গর্যজেহতু জাত ব্যসি!র মরণ সুসি;সিশ্চত এবং মৃতু্য হইজেল কর্ম্ম�ফল
গভাজেগর জ;্য পু;রায় জন্মও সুসি;সিশ্চত। সুতরাং এই অপসিরহার্য�্য সিবর্ষজেয়
গতামার গশাক করা অ;ুসিচত॥২৭॥
 

অব্য!াদীসি; ভূতাসি; ব্য!মধ্যাসি; ভারত।
অব্য!সি;ধ;াজে;্যব তত্র কা পসিরজেদব;া॥২৮॥

52



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[গহ]  ভারত!  (গহ  অজু্জ�;!)  ভূতাসি;  (প্রাসিণগজেণর)  অব্য!াদীসি;
(জজেন্মর পূর্ব্ব�াবস্থা অজ্ঞাত) ব্য!মধ্যাসি; (জন্মবসিধ মৃতু্য পর্য�্যন্ত মধ্যকাল
জ্ঞাত)  অব্য!সি;ধ;াসি; এব (এবং মৃতু্যর পরবত্ত�ী কালও অজ্ঞাত)  তত্র
(তসিwর্ষজেয়) কা পসিরজেদব;া (গশাজেকর কারণ সিক আজেZ?)॥২৮॥

গহ ভারত! র্যখ; ভূতসকল উৎপসিত্তর পূজের্ব্ব� অপ্রকাসিশত; ও জন্ম
হইজেত  মরণ  পর্য�্যন্ত  প্রকাসিশত।  এবং  সি;ধ;  প্রাপ্ত  হইজেলই  আবার
অপ্রকাসিশত বা অব্য! হইয়া থাজেক,  তখ; তার জ;্য পসিরজেবদ;া সিক
আজেZ? (র্যসিদও উ! মতসিট সাধু সস্মত ;জেহ তথাসিপ সিবচার স্থজেল স্বীকার
কসিরজেলও গতামার পজেক্ষ স্বধর্ম্ম� রক্ষার জ;্য রু্যদ্ধ করাই কত্ত�ব্য)॥২৮॥
 

আশ্চর্য�্যবৎ পশ্যসিত কসিশ্চজেদ;ম্ আশ্চর্য�্যবwদসিত তদ্বৈথব চা;্যঃ।
আশ্চর্য�্যবদ্বৈচ্চ;ম;্যঃ শৃজেণাসিত শ্রুত্বাজেপ্য;ং গবদ ; বৈচব কসিশ্চৎ॥২৯॥

কসিশ্চৎ  (গকহ  গকহ)  এ;ম্  (এই  আত্মাজেক)  আশ্চর্য�্যবৎ
(সিবসিস্মতভাজেব)  পশ্যসিত  (দশ�;  কজের;)  তথা  এব  (তদ্রূপ)  অ;্যঃ  চ
(অপজেরও)  এ;ম্ (এই আত্মাজেক)  আশ্চর্য�্যবৎ  (সিবস্ময়জ;কভাজেব)  বদসিত
(বণ�;া  কজের;)  অ;্য চ  (ও অপর ব্যসি!)  এমন্  (ইহাজেক)  আশ্চর্য�্যবৎ
(সিবসিস্মত হইয়া)  শৃজেণাসিত (Wবণ কজের;)  কসিশ্চৎ চ (গকহও)  শ্রুত্বা অসিপ
(শুসি;য়াও) এ;ং (এই আত্মাজেক) ; গবদ (জাসি;জেত পাজের; ;া)॥২৯॥

53



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গকহ  গকহ  জীবাত্মাজেক  আশ্চর্য�্যবৎ  দশ�;  কজের;  গকহ  গকহ
আশ্চর্য�্য  ভাজেব  বণ�;া  কজের;,  এবং  গকহ  গকহ  আশ্চর্য�্যজ্ঞাজে;  Wবণ
কজের;, আর গকহ গকহ শুসি;য়াও তাঁহাজেক বুসিÔজেত পাজের; ;া॥২৯॥
 

গদহী সি;ত্যমবজেধ্যাঽয়ং গদজেহ সর্ব্ব�স্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্ব�াসিণ ভূতাসি; ; ত্বং গশাসিচতুমহ�সিস॥৩০॥

[গহ]  ভারত!  (গহ  অজু্জ�;!)  অয়ং  গদহী  (এই আত্মা)  সর্ব্ব�স্য
(সকল প্রাণীর)  গদজেহ  (শরীজের)  সি;ত্যম্  (সর্ব্ব�দা)  অবধ্যঃ  (অবধ্যরূজেপ
সিবরাসিজত)। তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুসিম) সর্ব্ব�াসিণ ভূতাসি; (সকল ভূজেতর
সি;সিমত্ত) গশাসিচতুং ; অহ�সিস (গশাক কসিরজেত পার ;া)॥৩০॥

গহ ভারত!  বস্তুতঃ সর্ব্ব�প্রাণীর গদহসিস্থত গদহধারী এই জীবাত্মা
সর্ব্ব�দা অবধ্য। অতএব তুসিম গকা; প্রাণীর জ;্যই গশাক কসিরজেত পার
;া॥৩০॥
 

স্বধর্ম্ম�মসিপ চাজেবক্ষ্য ; সিবকসিম্পতুমহ�সিস।
ধর্ম্ম�্যাসিদ্ধ রু্যদ্ধাজেচ্ছ্রজেয়াঽ;্যৎ ক্ষসিৎত্রয়স্য ; সিবদ্যজেত॥৩১॥

অসিপ (এম; সিক ) স্বধর্ম্ম�ং (ক্ষাসিৎত্রধর্ম্ম�) অজেবক্ষ্য চ (পর্য�্যাজেলাচ;া
কসিরয়াও) সিবকসিম্পতুম্ (ভয় কসিরজেত) ; অহ�সিস (পার ;া)। সিহ (গর্যজেহতু)

ক্ষসিৎত্রয়স্য  (ক্ষসিৎত্রজেয়র পজেক্ষ)  ধর্ম্ম�্যাৎ রু্যদ্ধাৎ  (;্যায়সঙ্গত রু্যদ্ধ অজেপক্ষা)
অ;্যৎ গWয়ঃ (অপর গWয়স্কর কর্ম্ম�) ; সিবদ্যজেত (;াই)॥৩১॥

54



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

আর স্বধজের্ম্ম�র* প্রসিত লক্ষ্য কসিরজেলও গতামার সিবকসিম্পত হইবার
সিকZুই  ;াই।  গক;;া  ক্ষসিৎত্রজেয়র  ধর্ম্ম�রু্যদ্ধাজেপক্ষা  গWয়স্কর  ধর্ম্ম�  আর
;াই॥৩১॥

*মন্তব্য—  স্বধর্ম্ম�  জীজেবর  মু!  ও  বদ্ধ  দশা  গভজেদ  সিwসিবধ।
মু!াবস্থায়,  স্বধর্ম্ম�-উপাসিধ  রসিহত;  বদ্ধাবস্থায়,  স্বধর্ম্ম�  উপাসিধরু্য!। মু!
জীব  সজের্ব্ব�াজেতাভাজেব  ভগবৎ-গসব;-গচ2ারূপ  ধর্ম্ম�সি;রত  এবং  তাহাই
শুদ্ধ-স্বধর্ম্ম�। আর বদ্ধজীব র্যখ; কর্ম্ম�ফজেল চুরাশী  লক্ষ গর্যাসি; ভ্রমণ
কসিরজেত কসিরজেত পুণ্যবজেল ম;ুর্ষ্যজেদহ প্রাপ্ত হয়,  তখ; মু!াবস্থার শুদ্ধ
স্বধর্ম্ম� সাধ;া;ুকূজেল বৈদব বণ�াWম ধজের্ম্ম� থাসিকয়া গর্য সি;জ সি;জ স্বভাব ও
গচ2া প্রকাশ কজের;  তাহাজেক সূ্থলভাজেব স্বধর্ম্ম� বলা হইয়া থাজেক। অথ�াৎ
ধূম্রাবৃত বসিßজেক গর্য প্রকার বসিß বলা হয়,  তদ্রূপ সি;রুপাসিধক আত্মার
স্বধর্ম্ম�—গর্য স্বল্প উপাসিধরু্য! অবস্থায় অ;ুভূত হইজেত পাজের তাহাজেকই
বণ�াWম সিবচাজের স্বধর্ম্ম� সংজ্ঞায় সংসিজ্ঞত করা হয়॥৩১॥
 

র্যদৃচ্ছয়া গচাপপন্নং স্বগ�wারমপাবৃতম্।
সুসিখ;ঃ ক্ষসিৎত্রয়াঃ পাথ� লভজেন্ত রু্যদ্ধমীদৃশম্॥৩২॥

[গহ]  পাথ�!  (গহ  অজু্জ�;!)  সুখী;ঃ  (গসৌভাগ্যবান্)  ক্ষসিৎত্রয়াঃ
(ক্ষসিৎত্রয়গণ)  র্যদৃচ্ছয়া  (অপ্রাসিথ�তভাজেব)  উপপন্নম্  (উপসিস্থত)  অপাবৃতম্
স্বগ�wারম্ চ (এবং উদ্ �াসিটত স্বগ�wাররূপ) ঈদৃশম্ (এরূপ) রু্যদ্ধম্ (রু্যদ্ধ)

লভজেন্ত (লাভ কজের)॥৩২॥
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গহ পাথ�!  র্যদৃচ্ছাক্রজেম উপসিস্থত উনু্ম! স্বগ�wার স্বরূপ এইরূপ
রু্যদ্ধ, গসৌভাগ্যবান্ ক্ষসিৎত্রয়গজেণরই লভ্য হইয়া থাজেক॥৩২॥
 

অথ গচৎ ত্বসিমমং ধর্ম্ম�্যং সংগ্রামং ; কসিরর্ষ্যসিস।
ততঃ স্বধর্ম্ম�ং কীসিত্ত�� সিহত্বা পাপমবাপ্স্যসিস॥৩৩॥

অথ  (পক্ষান্তজের)  গচৎ  (র্যসিদ)  ত্বম্  (তুসিম)  ইমং ধর্ম্ম�্যং  সংগ্রামং
(এই ধর্ম্ম� সঙ্গত রু্যদ্ধ) ; কসিরর্ষ্যসিস (;া কর) ততঃ (তাহা হইজেল) স্বধর্ম্ম�ং
কীসিত্ত�ং চ  (ক্ষসিৎত্রয় ধর্ম্ম� ও কীসিত্ত�)  সিহত্বা  (ত্যাগ কসিরয়া)  পাপম্ (পাপ)

অবাপ্স্যসিস (লাভ কসিরজেব)॥৩৩॥
প্রকৃত পজেক্ষ তুসিম র্যসিদ এই ধর্ম্ম�রু্যদ্ধ ;া কর তজেব স্বধর্ম্ম� ও

কীসিত্ত� ভ্র2 হইয়া পাপগ্রV হইজেব॥৩৩॥
 

অকীসিত্ত��াসিপ ভূতাসি; কথসিয়র্ষ্যসিন্ত গতঽব্যয়াম্।
সম্ভাসিবতস্য চাকীসিত্ত�ম�রণাদসিতসিরচ্যজেত॥৩৪॥

ভূতাসি; চ (সকল গলাকও)  গত (গতামার)  অব্যয়াম্ (সিচরস্থাসিয়;ী)
অকীসিত্ত�ম্  অসিপ  (অকীসিত্ত�ও)  কথসিয়র্ষ্যসিন্ত  (বসিলজেব)।  সম্ভাসিবতস্য  চ
(সর্ম্মাসি;ত ব্যসি!র সিকন্তু  )  অকীসিত্ত�ঃ  (অখ্যাসিত)  মরণাৎ  (মৃতু্য অজেপক্ষা)
অসিতসিরচ্যজেত (অসিধক হয়)॥৩৪॥

আর  গলাজেক  সিচরসিদ;  গতামার  অকীসিত্ত�  গ�ার্ষণা  কসিরজেব।
সুপ্রসিতসিষ্ঠত ব্যসি!র অপর্যশ মৃতু্য অজেপক্ষাও অসিধক॥৩৪॥
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ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যজেন্ত ত্বাং মহারথাঃ।
গর্যর্ষা� ত্বং বহুমজেতা ভূত্বা র্যাস্যসিস লা�বম্॥৩৫॥

মহারথাঃ  (দুজের্য�্যাধ;াসিদ  মহারথগণ)  ত্বাং  (গতামাজেক)  ভয়াৎ
(ভয়জেহতু) রণাৎ (রু্যদ্ধ হইজেত) উপরতং (সিবরত) মংস্যজেন্ত (মজে; কসিরজেব)।
চ (এবং)  ত্বং (তুসিম)  গর্যর্ষাং (র্যাহাসিদজেগর)  বহুমতঃ ভূত্বা (বহু সর্ম্মাজে;র
পাত্র হইয়াZ) [গতর্ষাং] (তাহাসিদজেগর সি;কট)  লা�বম্ র্যাস্যসিস  (অWদ্ধার
পাত্র হইজেব)॥৩৫॥

র্যাহারা  গতামাজেক  বহুমা;;  কসিরয়া  থাজেক;  গসই  মহারথগণ
‘তুসিম ভজেয় রু্যদ্ধ কসিরজেতZ ;া’ এই মজে; কসিরয়া গতামাজেক অত্যন্ত ল�ু
জ্ঞা; কসিরজেব;॥৩৫॥
 

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বসিদর্ষ্যসিন্ত তবাসিহতাঃ।
সি;ন্দন্তVব সামথ�্যং তজেতা দুঃখতরং ;ু সিকম্॥৩৬॥

তব  অসিহতাঃ  (গতামার  শত্রুগণ)  তব  সামথ�্যং  (গতামার
সামজেথ�্যর)  সি;ন্দন্তঃ  (সি;ন্দা  করতঃ)  বহূন্  অবাচ্য  বাদান্  চ  (বহুসিবধ
অকথ্য  বাক্য  সমূহও)  বসিদর্ষ্যসিন্ত  (কসিহজেব)।  ;ু  (ওজেহ  অজু্জ�;!)  ততঃ
(তাহা অজেপক্ষা) দুঃখতরং (অসিধক দুঃখকর) সিকম্ (সিক হইজেত পাজের?)॥
৩৬॥

গতামার  শত্রুপক্ষ গতামার  সামজেথ�্যর  সি;ন্দা  কসিরয়া  বহুপ্রকার
কটূসি! কসিরজেব, তাহা হইজেত অসিধক দুঃখতর আর সিক আজেZ?॥৩৬॥
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হজেতা বা প্রাপ্স্যসিস স্বগ�ং সিজত্বা বা গভাক্ষ্যজেস মহীম্।
তস্মাদুসিত্তষ্ঠ গকৌজেন্তয় রু্যদ্ধায় কৃতসি;শ্চয়ঃ॥৩৭॥

হতঃ বা (র্যসিদ রু্যজেদ্ধ হত হও) স্বগ�ং প্রাপ্স্যসিস (স্বগ� লাভ কসিরজেব)

সিজত্বা  বা  (সিকম্বা  জয়লাভ  কসিরয়া)  মহীং  (পৃসিথবী)  গভাক্ষ্যজেস  (গভাগ
কসিরজেব)। [গহ] গকৌজেন্তয়! (গহ অজু্জ�;!) তস্মাৎ (অতএব) রু্যদ্ধায় (রু্যদ্ধাজেথ�)
কৃতসি;শ্চয়ঃ [সন্] (কৃতসি;শ্চয় হইয়া) উসিত্তষ্ঠ (উসিত্থত হও)॥৩৭॥

গহ গকৌজেন্তয়! র্যসিদ তুসিম হত হও, স্বগ� লাভ কসিরজেব, আর সিবজয়ী
হও,  পৃসিথবী গভাগ কসিরজেব। অতএব কৃতসি;শ্চয় হইয়া রু্যদ্ধাজেথ� উসিত্থত
হও॥৩৭॥
 

সুখদুঃজেখ সজেম কৃত্বা লাভালাজেভৌ জয়াজজেয়ৌ।
তজেতা রু্যদ্ধায় রু্যজ্যস্ব বৈ;বং পাপমবাপ্স্যসিস॥৩৮॥

সুখদুঃজেখ (সুখ ও দুঃখ) লাভালাজেভৌ (লাভ ও অলাভ) জয়াজজেয়ৌ
[চ] (এবং জয় ও পরাজয়)  সজেম  (সমা;)  কৃত্বা  (কসিরয়া অথ�াৎ তুল্য
দৃসি2জেত গদসিখয়া)  ততঃ  (তৎপজের)  রু্যদ্ধায়  (রু্যদ্ধাথ�)  রু্যজ্যস্ব  (প্রবৃত্ত হও)

এবং (এই প্রকাজের) পাপং (পাপ) ; অবাপ্স্যসিস (প্রাপ্ত হইজেব ;া)॥৩৮॥
সুখ ও দুঃখ,  লাভ ও অলাভ,  জয় ও পরাজয়জেক সমা; জ্ঞা;

কসিরয়া রু্যদ্ধ কর, তাহা হইজেল পাপভাগী হইজেব ;া॥৩৮॥
 

এর্ষা গতঽসিভসিহতা সাংজেখ্য বুসিদ্ধজের্য�াজেগ সিত্বমাং শৃণু।
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বুদ্ধ্যা রু্যজে!া র্যয়া পাথ� কর্ম্ম�বন্ধং প্রহাস্যসিস॥৩৯॥
[গহ]  পাথ�!  (গহ  কুন্তীপুৎত্র!)  সাংজেখ্য  (আত্মতত্ত্ব সিবর্ষজেয়)  এর্ষা

বুসিদ্ধঃ (এই জ্ঞা;) গত অসিভসিহতা (গতামাজেক কসিহলাম)। গর্যাজেগ তু (ভসি!
গর্যাজেগও) ইমাং (এই বুসিদ্ধ) শৃণু (Wবণ কর)। র্যয়া বুদ্ধ্যা রু্য!ঃ [সন্] (গর্য
ভসি!-গর্যাগসিবর্ষসিয়ণী বুসিদ্ধ wারা রু্য! হইজেল)  কর্ম্ম�বন্ধং  (কর্ম্ম� বন্ধ;রূপ
সংসারজেক) প্রহাস্যসিস (প্রকৃ2রূজেপ ত্যাগ কসিরজেত পাসিরজেব)॥৩৯॥

ইহা  বস্তুতত্ত্ব জ্ঞা;-সম্বসিন্ধ;ী  বুসিদ্ধর  কথা  গতামাজেক  বসিললাম।
এখ; ভসি!জের্যাগ সম্বসিন্ধ;ী বুসিদ্ধর কথা Wবণ কর। গহ পাথ�! গর্য বুসিদ্ধরু্য!
হইজেল তুসিম কর্ম্ম�বন্ধ; সমূ্পণ� গZদ; কসিরজেত পাসিরজেব॥৩৯॥ *

*মন্তব্য—“পজের  প্রদসিশ�ত  হইজেব  গর্য,  বুসিদ্ধ-গর্যাগ  একসিট  মাত্র;

র্যখ; গসই বুসিদ্ধ-গর্যাগ কজের্ম্ম�র অবসিধজেক সীমা কসিরয়া লসিক্ষত হয় তখ;
তাহাজেক ‘কর্ম্ম�-গর্যাগ’ বজেল;  র্যখ; কর্ম্ম�সীমাজেক অসিতক্রম কসিরয়া জ্ঞা;
সীমার অবসিধ পর্য�্যন্ত ব্যাসিপ্ত লাভ কজের,  তখ; তাহাজেক ‘জ্ঞা;-গর্যাগ’ বা
‘সাংখ্য-গর্যাগ’ বজেল; র্যখ; তদুভয় সীমা অসিতক্রম করতঃ ভসি!জেক স্পশ�
কজের,  তখ; তাহাজেক ‘ভসি!-গর্যাগ’  বা  ‘সিবশুদ্ধ ও সমূ্পণ�  বুসিদ্ধ-গর্যাগ’
বজেল।” —শ্রীল ভসি!সিবজে;াদ ঠাকুর॥৩৯॥
 

গ;হাসিভক্রম;াজেশাঽসিV প্রত্যবাজেয়া ; সিবদ্যজেত।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্ম�স্য ত্রায়জেত মহজেতা ভয়াৎ॥৪০॥
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ইহ (এই ভসি!-গর্যাজেগ)  অসিভক্রম;াশঃ  (আরজেম্ভর ;াশ)  ; অসিV
(;াই)  প্রত্যবায়ঃ [চ] (প্রত্যবায়ও)  ; সিবদ্যজেত (;াই)  অস্য ধর্ম্ম�স্য  (এই
ভসি!-গর্যাজেগর)  স্বল্পমসিপ  (সিকসি�ৎমাত্র  অ;ুষ্ঠা;ও)  মহতঃ  ভয়াৎ
(মহাভয়জ;ক সংসার হইজেত) ত্রায়জেত (পসিরত্রাণ কজের)॥৪০॥

এই ভসি!জের্যাজেগর আরম্ভমাত্র কসিরজেলও সিবফল হয় ;া। ইহাজেত
প্রত্যবায়ও ;াই। এই ভসি!জের্যাজেগর সিকসি�ৎমাত্র অ;ুষ্ঠা;ও সংসারাসিদ
মহাভয় হইজেত পসিরত্রাণ কজের॥৪০॥
 

ব্যবসায়াসিত্মকা বুসিদ্ধজেরজেকহ কুরু;ন্দ;।
বহুশাখা হ্য;ন্তাশ্চ বুদ্ধজেয়াঽব্যবসাসিয়;াম্॥৪১॥

[গহ] কুরু;ন্দ;! (গহ কুরুবংশধর অজু্জ�;!) ইহ (এই ভসি!-গর্যাগ
সিবর্ষজেয়)  ব্যবসায়াসিত্মকা (সি;শ্চয়াসিত্মকা)  বুসিদ্ধঃ (বুসিদ্ধ)  একা [এব] (একটী
মাত্র),  [সিকন্তু]  অব্যবসাসিয়;াং  (কামী  ব্যসি!জেদর)  বুদ্ধয়ঃ  (বুসিদ্ধ  সকল)

অ;ন্তাঃ  (অসংখ্য)  বহুশাখাঃ চ  (এবং বহু শাখারু্য!)  সিহ  (সুসি;সিশ্চত)॥
৪১॥

গহ কুরু;ন্দ;!  অ;;্য ভসি!জের্যাগ সম্বসিন্ধ;ী বুসিদ্ধ সি;শ্চয়াসিত্মকা।
আসিমই  তাহার  একমাত্র  লক্ষ্য,  অতএব  তাহা  একসি;ষ্ঠ।  সিকন্তু
মজেদকসি;ষ্ঠতা-রসিহত অব্যবসাসিয়গজেণর বুসিদ্ধ কাম্যকর্ম্ম� সিবর্ষসিয়ণী হওয়ায়
তাহা অজে;ক সিবর্ষয়-সি;ষ্ঠত্বজেহতু বহু শাখাময়ী ও অ;ন্ত-কাম;া-লসিক্ষণী॥
৪১॥
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র্যাসিমমাং পুসিষ্পতাং বাচং প্রবদন্ত্যসিবপসিশ্চতঃ।
গবদবাদরতাঃ পাথ� ;া;্যদVীসিত বাসিদ;ঃ॥৪২॥

কামাত্মা;ঃ স্বগ�পরাঃ জন্মকর্ম্ম�ফলপ্রদাম্।
সিক্রয়াসিবজেশর্ষবহুলাং গভাদ্বৈগশ্বর্য�্যগসিতং প্রসিত॥৪৩॥

গভাদ্বৈগশ্বর্য�্যপ্রস!া;াং তয়াপহৃতজেচতসাম্।
ব্যবসায়াসিত্মকা বুসিদ্ধঃ সমাজেধৌ ; সিবধীয়জেত॥৪৪॥

[গহ] পাথ�! (গহ অজু্জ�;!) অসিবপসিশ্চতঃ (মুখ� সকল) গবদ-বাদরতাঃ
(গবজেদর অথ�বাজেদ আস!) অ;্যৎ (পশু অন্ন পুৎত্র স্বগ�াসিদ ব্যতীত অ;্য
ঈশ্বর  তত্ত্ব)  ;  অসিV  (;াই)  ইসিত  বাসিদ;ঃ  (এই  রূপ  উসি!কারী)
কামাত্মা;ঃ  (কামাকুসিলত  সিচত্ত)  স্বগ�পরাঃ  (স্বগ�জেকই  প্রধা;  পুরুর্ষাথ�
জ্ঞা;কারী)  জন্ম-কর্ম্ম�ফল-প্রদাম্  (জন্ম-কর্ম্ম�ফল  প্রদা;কারী)
গভাদ্বৈগশ্বর্য�্যগসিতং  প্রসিত  (গভাগ  ও  ঐশ্বর্য�্য  সাধক)  সিক্রয়াসিবজেশর্ষবহুলাং
(;া;াসিবধ সিক্রয়া সিবজেশর্ষ বৃসিদ্ধকারী)  র্যাম্ ইমাং  (গর্য সকল)  পুসিষ্পতাং
(আপাতকণ�  সুখকর)  বাচং  (বাক্য)  প্রবদসিন্ত  (এই  গবদ  বাক্যগুসিলই
সর্ব্ব�প্রকাজের  গWষ্ঠ  এরূপ  বজেল)  তয়া  (গসই  পুসিষ্পত  বাজেক্যর  wারা)
অপহৃতজেচতসাং  (সিবজেমাসিহত  সিচত্ত)  গভাদ্বৈগশ্বর্য�্যপ্রস!া;াং  (গভাগ  ও
ঐশ্বজের্য�্য আস! ব্যসি!সিদজেগর) ব্যবসায়াসিত্মকা (সি;শ্চয়াসিত্মকা) বুসিদ্ধঃ (বুসিদ্ধ)

সমাজেধৌ (পরজেমশ্বজের) ; সিবধীয়জেত (একসি;ষ্ঠতা লাভ কজের ;া)॥৪২–৪৪॥
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গহ  পাথ�!  গসই  অব্যবসায়ী  অ;সিভজ্ঞগণ সর্ব্ব�দা  গবজেদর  মুখ্য
তাৎপর্য�্য  গর্য  পরমাথ�,  তাহা  ;া  জাসি;য়া  গকবল গগৌণ অথ�বাজেদ রত
থাসিকয়া ‘ইহা Zাড়া জ্ঞাতব্য আর ;াই’ এইরূপ বসিলয়া থাজেক। র্যাহার
কাম্যকজের্ম্ম�র ফলাকাÆী,  স্বগ�প্রাথ�ী,  গর্য মূঢ়গণ গভাগ ও ঐশ্বর্য�্য সাধক
জন্ম-কর্ম্ম�ফল প্রদা;কারী কর্ম্ম�কাণ্ডীয় র্যজ্ঞাসিদ সিক্রয়া-বাহুল্যসিবসিশ2 গবজেদর
আপাত রমণীয়  (পসিরণাম  সিবর্ষময়)  বাজেক্য  অ;ুর!,  তাদৃশ  গভাগ  ও
ঐশ্বর্য�্য  প্রস!  পুসিষ্পত  বাজেক্য  হৃতসিচত্ত  গসই  অসিবজেবসিকগজেণর  বুসিদ্ধ
সমাসিধজেত অথ�াৎ ভগবাজে; একসি;ষ্ঠতা লাভ কজের ;া॥৪২–৪৪॥
 

বৈত্রগুণ্যসিবর্ষয়া গবদা সি;দ্বৈস্ত্রগুজেণ্যা ভবাজু্জ�;।
সি;w�জেâা সি;ত্যসত্ত্বজেস্থা সি;জের্য�াগজেক্ষম আত্মবান্॥৪৫॥

[গহ]  অজু্জ�;! (গহ অজু্জ�;!)  গবদাঃ  (গবদ সকল)  বৈত্রগুণ্যসিবর্ষয়াঃ
(সিত্রগুণাত্মক)  [ত্বং]  (তুসিম)  সি;w�âঃ  (গুণময়  মা;াপমা;াসিদ  রসিহত)

সি;ত্যসত্ত্বস্থঃ  (সি;ত্যপ্রাসিণসিদজেগর  অথ�াৎ  মদ্ভজে!র  সসিহত  অবসিস্থত)

সি;জের্য�াগজেক্ষমঃ  (অলব্ধ  বস্তুর  লাভ  ‘গর্যাগ’  তাহার  রক্ষা  ‘গক্ষম’  তদ্
রসিহত)  আত্মবান্  [চ]  (এবং  মর্দ্দত্ত  বুসিদ্ধজের্যাজেগ  রু্য!)  [সন্)  (হইয়া)
সি;দ্বৈস্ত্রগুণ্যঃ (জ্ঞা; কর্ম্ম� হইজেত সিবরত হইয়া গবজেদা! ভসি! সিবসিধমাজেত্রর
অ;ুষ্ঠাতা) ভব (হও)॥৪৫॥

গহ  অজু্জ�;!  কর্ম্ম�জ্ঞা;াসিদর  প্রসিতপাদক  গবদ  সিত্রগুণাত্মক।
কর্ম্ম�জ্ঞা;াবৃত বুসিদ্ধ অজ্ঞগণ তাহাজেতই সি;ষ্ঠারু্য! হওয়ায় গবজেদর গর্য মুখ্য
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উসির্দ্দ2 সি;গু�ণ তত্ত্ব তাহা জাজে; ;া। সিকন্তু তুসিম wâশূ;্য এবং সি;ত্যসত্ত্বস্থ
হইয়া  গর্যাগজেক্ষমা;ুসন্ধা; পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক,  বুসিদ্ধজের্যাগ সহকাজের গসই
সি;গু�ণ তত্ত্বরূপ উসির্দ্দ2তত্ত্ব লাভ কসিরয়া সি;দ্বৈস্ত্রগুণ্য হও, অথ�াৎ জ্ঞা; কর্ম্ম�
হইজেত সিবরত হইয়া গবজেদা! ভসি!সিবসিধ মাত্র অ;ুষ্ঠা; কর॥৪৫॥
 

র্যাবা;থ� উদপাজে; সর্ব্ব�তঃ সংপু্লজেতাদজেক।
তাবান্ সজের্ব্ব�রু্ষ গবজেদরু্ষ ব্রাহ্মণস্য সিবজা;তঃ॥৪৬॥

উদপাজে;  (কু্ষদ্র  জলাশজেয়  বা  কূজেপ)  র্যাবান্  অথ�ঃ  (গর্য  গর্য
প্রজেয়াজ;)  সর্ব্ব�তঃ  (সকল  কূপ  হইজেত)  [সিসধ্যসিত]  (সিসসিদ্ধ  হয়),

সংপু্লজেতাদজেক  (মহাজলাশজেয় বা  সজেরাবজের)  তাবান্  [এব অথ�ঃ]  (গসই
সমV  কার্য�্যই)  [তজেতাঽসিপ  বৈবসিশজে2্য;]  (তাহা  হইজেত  সিবজেশর্ষ  ভাজেব)

[সিসধ্যসিত] (সিসদ্ধ হইয়া থাজেক) [এবং] সজের্ব্ব�রু্ষ গবজেদরু্ষ (এই প্রকার সকল
গবজেদা!  তত্তৎ  গদবতারাধজে;)  [র্যাবান্  অথ�ঃ  সিসধ্যসিত]  (গর্য  সকল
প্রজেয়াজ;  সিসদ্ধ  হয়)  ব্রাহ্মণস্য  সিবজা;তঃ  (গবদ  তাৎপর্য�্য  ভসি!জেকই
সিবজেশর্ষ ভাজেব সির্যসি; অবগত হইয়াজেZ; তাদৃশ ব্রাহ্মজেণর) [তাবান্ অথ�ঃ
ভগবদারাধজে; এব]  (গসই সকল প্রজেয়াজ; একমাত্র ভগবদারাধজে;ই)

[সিসধ্যসিত] (সিসদ্ধ হয়)॥৪৬॥
গর্যম; উদপা; অথ�াৎ কু্ষদ্র কু্ষদ্র জলাশজেয় বা কূজেপ গর্য সকল

প্রজেয়াজ; সিসসিদ্ধ হয়,  একমাত্র সুবৃহৎ জলাশজেয় গসই সমV প্রজেয়াজ;ই
কুজেপাদক হইজেতও সিবজেশর্ষভাজেব সিসসিদ্ধ হইয়া থাজেক; গতমসি; গবদশাজেস্ত্রর
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একজেদজেশ সিলসিখত এক একসিট গদবতার উপাস;ার wারা গর্য ফল লাভ
হয়,  গবজেদর একমাত্র উসির্দ্দ2 আমার ভজ;া wারা  গসই সমV ফলই
তাহা হইজেতও সিবজেশর্ষভাজেব লাভ হইয়া থাজেক। এইরূপ গবদতাৎপর্য�্যসিবৎ
ব্রহ্মজ্ঞ ব্যসি!র সমV প্রজেয়াজ; একমাত্র ভগবদারাধজে;ই সিসসিদ্ধ হইয়া
থাজেক॥৪৬॥
 

কর্ম্ম�জেণ্যবাসিধকারজেV মা ফজেলরু্ষ কদাচ;।
মা কর্ম্ম�ফলজেহতুভূ�ম�া গত সজেঙ্গাঽস্ত্বকর্ম্ম�সিণ॥৪৭॥

গত  (গতামার)  কর্ম্ম�সিণ  এব  (কজের্ম্ম�ই)  অসিধকারঃ  (অসিধকার)

কদাচ;  (কখ;ও গর্য;)  ফজেলরু্ষ  (ফজেল) [আকাÆা]  মা  [ভূঃ] (হয় ;া)।
[ত্বং] (তুসিম)  কর্ম্ম�ফলজেহতুঃ (কর্ম্ম�ফজেলর কাম;ারু্য!)  মা ভূঃ (হইও ;া)
অকর্ম্ম�সিণ  (স্বধজের্ম্ম�র অ;;ুষ্ঠাজে;)  গত  (গতামার)  সঙ্গঃ  (আসসি!)  মা অস্তু
(;া হউক)॥৪৭॥

এক্ষজেণ সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগ বসিলজেতজেZ;ঃ—স্বধর্ম্ম�  সিবসিহত কজের্ম্ম�ই
গতামার অসিধকার,  সিকন্তু গকা; কর্ম্ম�ফজেল গতামার অসিধকার ;াই। তুসিম
কর্ম্ম�ফলাকাÆী  হইয়া  কর্ম্ম�  কসিরও  ;া।  তাই  বসিলয়া  গর্য;  স্বধর্ম্ম�
অকরজেণও গতামার আসসি! ;া হয়॥৪৭॥
 

গর্যাগস্থঃ কুরু কর্ম্ম�াসিণ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধ;ঞ্জয়।
সিসদ্ধ্যসিসজেদ্ধ্যাঃ সজেমা ভূত্বা সমত্বং গর্যাগ উচ্যজেত॥৪৮॥
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[গহ] ধ;ঞ্জয়! (গহ অজু্জ�;!) গর্যাগস্থং (সিচত্ত সমাধা; পূর্ব্ব�ক) সঙ্গং
(কতৃ্ত�ত্বাসিভসি;জেবশ)  ত্যক্ত্বা  (ত্যাগ কসিরয়া)  সিসদ্ধ্যসিসজেদ্ধ্যাঃ  (জয়-পরাজজেয়)

সমঃ ভূত্বা (তুল্য বুসিদ্ধ হইয়া) কর্ম্ম�াসিণ (কর্ম্ম� সকল) কুরু (কর)। [র্যতঃ]
(গর্যজেহতু)  সমত্বং  (জয় পরাজজেয়  সম  বুসিদ্ধই)  গর্যাগঃ  (গর্যাগ  বসিলয়া)
উচ্যজেত (কসিথত হয়)॥৪৮॥

গহ ধ;ঞ্জয়! ফলকাম;া পসিরত্যাগপূর্ব্ব�ক ভসি!জের্যাগস্থ হইয়া সিসসিদ্ধ
ও অসিসসিদ্ধজেত তুল্য ভাবাপন্ন হইয়া স্বধর্ম্ম�সিবসিহত কর্ম্ম�াচরণ কর। কজের্ম্ম�র
ফলসিসসিদ্ধ ও ফজেলর অসিসসিদ্ধ সিবর্ষজেয় গর্য সমবুসিদ্ধ তাহাজেকই গর্যাগ বজেল॥
৪৮॥
 

দূজেরণ হ্যবরং কর্ম্ম� বুসিদ্ধজের্যাগাদ্ ধ;ঞ্জয়।
বুজেদ্ধৌ শরণমসিন্বচ্ছ কৃপণাঃ ফলজেহতবঃ॥৪৯॥

[গহ]  ধ;ঞ্জয়! (গহ ধ;ঞ্জয়!)  সিহ  (গর্যজেহতু)  বুসিদ্ধজের্যাগাৎ  (সমত্বরূপ
সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�জের্যাগ  হইজেত)  কর্ম্ম�  (কাম্য  কর্ম্ম�)  দূজেরণ  অবরম্  (অসিত
সি;কৃ2)। [অতঃ] (অতএব)  বুজেদ্ধৌ (সি;ষ্কাম-কর্ম্ম�জের্যাজেগর)  শরণম্ (আWয়)

অসিন্বচ্ছ (প্রাথ�;া কর)। ফলজেহতবঃ (ফলকামী) কৃপণাঃ (দী;)॥৪৯॥
গহ ধ;ঞ্জয়!  কাম্যকর্ম্ম�,  বুসিদ্ধজের্যাগ হইজেত অত্যন্ত সি;কৃ2। র্যাহারা

ফলকামী তাহারা কৃপণ অথ�াৎ দী; (অভাব ময়)। অতএব তুসিম সি;ষ্কাম
কর্ম্ম�লক্ষণা বুসিদ্ধর আসিWত হও॥৪৯॥
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বুসিদ্ধরু্যজে!া জহাতীহ উজেভ সুকৃত-দুষৃ্কজেত।
তস্মাদ্-গর্যাগায় রু্যজ্যস্ব গর্যাগঃ কর্ম্ম�সু গকৌশলম্॥৫০॥

বুসিদ্ধরু্য!ঃ  (সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�ী)  সুকৃত-দুষৃ্কজেত  (পুণ্য  বা  পাপ)  উজেভ
(উভয় কর্ম্ম�জেক)  ইহ  (এই জজেন্মই)  জহাসিত  (পসিরত্যাগ কজের)। তস্মাৎ
(অতএব) গর্যাগায় (সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাজেগর জ;্য) রু্যজ্যস্ব (র্যত্ন কর)। কর্ম্ম�সু
(সকাম-সি;ষ্কাম কজের্ম্ম�র মজেধ্য) গর্যাগঃ (সি;ষ্কামভাজেব কর্ম্ম� করাই) গকৌশলম্
(বৈ;পুণ্য)॥৫০॥

সি;ষ্কাম  বুসিদ্ধরু্য! ব্যসি! সংসার  অবস্থাজেতই পাপ-পূণ্য  উভয়ই
পসিরত্যাগ কজের;। সুতরাং তুসিম সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাজেগ রু্য! হও। গর্যজেহতু
বুসিদ্ধজের্যাগই কজের্ম্ম�র গকৌশল॥৫০॥
 

কর্ম্ম�জং বুসিদ্ধরু্য!া সিহ ফলং ত্যক্ত্বা ম;ীসির্ষণঃ।
জন্মবন্ধসিবসি;রু্ম্ম�!াঃ পদং গচ্ছন্ত্য;াময়ম্॥৫১॥

সিহ (গর্যজেহতু) বুসিদ্ধরু্য!াঃ (সমত্ব বুসিদ্ধসিবসিশ2) ম;ীসির্ষণঃ (ম;ীসির্ষগণ)

কর্ম্ম�জং  (কর্ম্ম�জাত)  ফলং  (ফল)  ত্যক্ত্বা  (ত্যাগ  কসিরয়া)  জন্মবন্ধ-

সিবসি;রু্ম্ম�!াঃ  [সন্তঃ]  (জন্ম  বন্ধ;  হইজেত  সিবসি;রু্ম্ম�!  হইয়া)  অ;াময়ম্
(সজের্ব্ব�াপদ্রবরসিহত) পদং (পরমপদ) গচ্ছসিন্ত (লাভ কজের;)॥৫১॥

বুসিদ্ধরু্য! ম;ীসির্ষগণ কর্ম্ম�জাত ফল ত্যাগ wারা জন্মবন্ধ-সিবসি;রু্ম্ম�!
হইয়া ভ!সিদজেগর লভ্য অবস্থা অথ�াৎ পরাশাসিন্ত লাভ কজের;॥৫১॥
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র্যদা গত গমাহকসিললং বুসিদ্ধব�্যসিততসিরর্ষ্যসিত।
তদা গন্তাসিস সি;জের্ব্ব�দং গWাতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥৫২॥

র্যদা  (র্যখ;)  গত  (গতামার  )  বুসিদ্ধঃ  (অন্তঃকরণ)  গমাহকসিললং
(গদহাত্মজেবাধরূপ দুগ�ম গমাহজেক) ব্যসিততসিরর্ষ্যসিত (অসিতক্রম কসিরজেব) তদা
(তখ;)  [ত্বং]  (তুসিম)  গWাতব্যস্য  (পজের Wবণজের্যাগ্য)  শ্রুতস্য  চ  (এবং
পূজের্ব্ব� শ্রুত সিবর্ষজেয়) সি;জের্ব্ব�দং (বৈবরাগ্য) গন্তাসিস (প্রাপ্ত হইজেব)॥৫২॥

এইরূজেপ র্যখ; গতামার বুসিদ্ধ গমাহরূপ গহ;জেক সমূ্পণ� অসিতক্রম
কসিরজেব, তখ; তুসিম গWাতব্য ও শ্রুত সিবর্ষজেয়র তুচ্ছ ফজেল সি;জের্ব্ব�দ লাভ
কসিরজেব॥৫২॥
 

শ্রুসিতসিবপ্রসিতপন্না গত র্যদা স্থাস্যসিত সি;শ্চলা।
সমাধাবচলা বুসিদ্ধVদা গর্যাগমবাপ্স্যসিস॥৫৩॥

র্যদা (গর্য সমজেয়) গত (গতামার) অচলা (অসিবচসিলত) বুসিদ্ধঃ (বুসিদ্ধ)

শ্রুসিতসিবপ্রসিতপন্না  [সতী] (গবজেদর ;া;ারূপ অথ�বাদ wারা সিবর! হইয়া)
সমাজেধৌ  (পরজেমশ্বজের)  সি;শ্চলা  (অচ�লা)  স্থাস্যসিত  (থাসিকজেব),  তদা
(তখ;ই)  গর্যাগম্  (তত্ত্বজ্ঞা; বা ভসি!জের্যাগ)  অবাপ্স্যসিস  (লাভ কসিরজেব)॥
৫৩॥

অতঃপর র্যখ; গতামার বুসিদ্ধ শ্রুসিতর সিবসিভন্নাজেথ� আর সিবচসিলত
হইজেব ;া,  তখ; সহজ সমাসিধজেত উহা অচলা হইয়া সিবশুদ্ধ-ভসি!জের্যাগ
লাভ কসিরজেব॥৫৩॥
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 অজু্জ�; উবাচ—
সিস্থতপ্রজ্ঞস্য কা ভার্ষা সমাসিধস্থস্য গকশব।

সিস্থতধীঃ সিকং প্রভাজের্ষত সিকমাসীত ব্রজেজত সিকম্॥৫৪॥
অজু্জ�;ঃ  উবাচ  (অজু্জ�;  বসিলজেল;)  [গহ]  গকশব!  (গহ  গকশব!)

সিস্থতপ্রজ্ঞস্য (অচলা বুসিদ্ধ সিবসিশ2) সমাসিধস্থস্য (সমাসিধস্থ ব্যসি!র) কা ভার্ষা
(  সিক লক্ষণ?)  সিস্থতধীঃ (সিস্থর বুসিদ্ধ ব্যসি!)  সিকং প্রভাজের্ষত (সুখ দুঃখাসিদ
সমুপসিস্থত হইজেল স্প2 বা স্বগত সিক বজেল;)  সিকমাসীত ব্রজেজত সিকম্
(ইসিন্দ্রয় সকজেলর বাহ্যসিবর্ষজেয় গম;-ভাব সিকরূপ?)॥৫৪॥

অজু্জ�;  কসিহজেল;—গহ  গকশব!  সিস্থতপ্রজ্ঞ,  সমাসিধস্থ  বা
সিস্থতধীগজেণর লক্ষণ সিক?  তাঁহারা  সিকরূপ বজেল;;  বাহ্য  সিবর্ষয় গভাগ-

সম্বজেন্ধ সিক প্রকারই বা  আচরণ কজের;,  তাহাজেদর গম;-ভাব অথ�াৎ
গচ2াই বা সিকরূপ তাহা জাসি;জেত ইচ্ছা কসির?॥৫৪॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
প্রজহাসিত র্যদা কামান্ সর্ব্ব�ান্ পাথ� মজে;াগতান্।
আত্মজে;্যবাত্ম;া তু2ঃ সিস্থতপ্রজ্ঞVজেদাচ্যজেত॥৫৫॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীকৃষ্ণ বসিলজেল;) [গহ] পাথ�! (গহ কুন্তী;ন্দ;!)

[জীবঃ]  (জীব)  র্যদা  (র্যখ;)  সর্ব্ব�ান্  (সমV)  মজে;াগতান্  (মজে;াগত)

কামান্ (কাম সকল) প্রজহাসিত (পসিরত্যাগ কজের;), আত্মসি; (ও প্রত্যাহৃত
মজে;)  আত্ম;া  এব  (প্রাপ্ত  গর্য  আ;ন্দ  তদ্দ্বারাই)  তু2ঃ  (তু2  অথ�াৎ
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আত্মারাম)  [ভবসিত]  (হ;),  তদা  (তখ;)  [সঃ]  (গসই জীব)  সিস্থতপ্রজ্ঞঃ
(‘সিস্থতপ্রজ্ঞ’ বসিলয়া) উচ্যজেত (কসিথত হ;)॥৫৫॥

শ্রীভগবান্ বসিলজেল;—গহ পাথ�!  র্যখ; জীব মজে;াগত কাম সমূহ
পসিরত্যাগ কসিরয়া প্রত্যাহৃত মজে; আ;ন্দস্বরূপ আত্ম-দশ�জে; পসিরতৃপ্ত হ;,

তখ; তাঁহাজেক সিস্থতপ্রজ্ঞ বলা হইয়া থাজেক॥৫৫॥
 

দুঃজেখষ্ব;ুসিwগ্নম;াঃ সুজেখরু্ষ সিবগতসৃ্পহঃ।
বীতরাগভয়জেক্রাধঃ সিস্থতধীমু�সি;রুচ্যজেত॥৫৬॥

দুঃজেখরু্ষ  (শারীসিরক,  মা;সিসক  ও  সামাসিজক  গÃশ  উপসিস্থত
হইজেলও) অ;ুসিwগ্নম;াঃ (র্যাঁহার ম; উসিwগ্ন হয় ;া), সুজেখরু্ষ (তত্তৎ সিবর্ষজেয়
সুখ উপসিস্থত হইজেলও) সিবগতসৃ্পহঃ (র্যাঁহার তাহাজেত সৃ্পহা হয় ;া) [চ]
(এবং) বীতরাগভয়জেক্রাধঃ (সির্যসি; অ;ুরাগ, ভয় ও গক্রাধ হইজেত সিবমু!)

মুসি;ঃ  (আত্ম-ম;;শীল) [সঃ এব] (সিতসি;ই)  সিস্থতধীঃ  (সিস্থতপ্রজ্ঞ বসিলয়া)
উচ্যজেত (কসিথত হ;)॥৫৬॥

সির্যসি; আধ্যসিত্মকাসিদ সমুদূ্ভত দুঃখাসিদজেত অ;ুসিwগ্নসিচত্ত,  সুখাসিদজেতও
সৃ্পহাহী;, সির্যসি; অ;ুরাগ, ভয় ও গক্রাধ হইজেত সিবমু! সিতসি;ই সিস্থতধী বা
সিস্থতপ্রজ্ঞ॥৫৬॥
 

র্যঃ সর্ব্ব�ত্রা;সিভজেস্নহVত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
;াসিভ;ন্দসিত ; গwসি2 তস্য প্রজ্ঞা প্রসিতসিষ্ঠতা॥৫৭॥
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র্যঃ  (সির্যসি;)  সর্ব্ব�ত্র  (সমV জড় সিবর্ষজেয়)  অ;সিভজেস্নহঃ  (ঔপাসিধক
গস্নহশূ;্য)  তত্তৎ  (গসই গসই)  শুভাশুভম্  (সন্মা;-ভাজ;াসিদ বা অ;াদর-

প্রহরাসিদ)  প্রাপ্য  (লাভ কসিরয়া)  ; অসিভ;ন্দসিত  (প্রশংসা কজের; ;া)  ;
গwসি2 (অসিভসম্পাতও কজের; ;া) তস্য (তাহঁারই) প্রজ্ঞা (বুসিদ্ধ) প্রসিতসিষ্ঠতা
(সমাসিধজেত অবসিস্থত অথ�াৎ সিতসি;ই সিস্থতপ্রজ্ঞ)॥৫৭॥

সির্যসি; সর্ব্ব�ত্র মাসিয়ক গস্নহশূ;্য; জড়ীয় শুভাশুভ প্রাসিপ্তজেত অ;ুরাগ
বা সিবজেwর্ষহী;, তাঁহারই প্রজ্ঞা সমাসিধজেত প্রসিতসিষ্ঠত॥৫৭॥
 

র্যদা সংহরজেত চায়ং কূজের্ম্ম�াঽঙ্গা;ীব সর্ব্ব�শঃ।
ইসিন্দ্রয়াণীসিন্দ্রয়াজেথ�ভ্যVস্য প্রজ্ঞা প্রসিতসিষ্ঠতা॥৫৮॥

র্যদা চ (র্যখ;)  অয়ং (এই গর্যাগী)  কূর্ম্ম�ঃ অঙ্গাসি; ইব (কচ্ছজেপর
অঙ্গ সমূহ  চালজে;র  ;্যায়)  ইসিন্দ্রয়াজেথ�ভ্যঃ  (ইসিন্দ্রয়গ্রাহ্য  সিবর্ষয়  শব্দাসিদ
হইজেত)  ইসিন্দ্রয়াসিণ  (চকু্ষ,  কণ�াসিদজেক)  সর্ব্ব�শঃ  সংহরজেত  (সম্যক্-রূজেপ
প্রত্যাহার কজের;) [তদা] (তখ;) তস্য (তাঁহারই) প্রজ্ঞা প্রসিতসিষ্ঠতা (অথ�াৎ
সিতসি;ই সিস্থতপ্রজ্ঞ)॥৫৮॥

কচ্ছপ গর্যম; স্বীয় অঙ্গ সমূহ গস্বচ্ছা;ুসাজের গদহাভ্যন্তজের গ্রহণ
কজের,  গসইরূপ  ইসি;  র্যখ;  ইসিন্দ্রয়গ্রাহ্য  সিবর্ষয়  হইজেত  ইসিন্দ্রয়গণজেক
ইচ্ছামত সি;য়Sণ কজের; তখ; তাঁহার প্রজ্ঞা প্রসিতসিষ্ঠত॥৫৮॥
 

সিবর্ষয়া সিবসি;বত্ত�জেন্ত সি;রাহারস্য গদসিহ;ঃ।
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রসবজ্জ�ং রজেসাঽপ্যস্য পরং দৃ2্বা সি;বত্ত�জেত॥৫৯॥
সি;রাহারস্য  (ইসিন্দ্রজেয়র  wারা  সিবর্ষয়-অগ্রহণকারী)  গদসিহ;ঃ

(গদহাসিভমা;ী  অজ্ঞ  ব্যসি!র)  সিবর্ষয়াঃ  (সিবর্ষয়  সকল)  সিবসি;বত্ত�জেন্ত
(উপবাসাসিদ গহতু সি;বৃত্ত হয় বজেট) [সিকন্তু] রসবজ্জ�ং (তাহা গকবল বাহ্য
ত্যাগ মাত্র,  সিবর্ষয়-তৃষ্ণা সি;বৃত্ত হয় ;া)। রসঃ অসিপ (সিবর্ষয় সিপপাসাও)

অস্য (এই সিস্থতপ্রজেজ্ঞর) [তু] (সিকন্তু)  পরং (পরমাত্মাজেক)  দৃ2্বা  (গদসিখয়া)
সি;বত্ত�জেত (সি;বৃত্ত হয়)॥ ৫৯॥

বাহ্যতঃ সিবর্ষয়বজ্জ�;কারী গদসিহগজেণর ইসিন্দ্রয়গ্রাহ্য সিবর্ষয়গুসিল দূজের
থাসিকজেলও অন্তজেরর সিবর্ষয় সিপপাসার সি;বৃসিত্ত হয় ;া। সিকন্তু সিস্থতপ্রজ্ঞ
ব্যসি!  পরমতজেত্ত্বর  গসৌন্দর্য�্য  দশ�;  পূর্ব্ব�ক  তাহাজেত  আকৃ2  হওয়ায়,

তাঁহার আভ্যন্তরীণ সিবর্ষয়াসসি! স্বতঃই সি;বৃত্ত হইয়া থাজেক॥৫৯॥
 

র্যতজেতা হ্যসিপ গকৌজেন্তয় পুরুর্ষস্য সিবপসিশ্চতঃ।
ইসিন্দ্রয়াসিণ প্রমাথীসি; হরসিন্ত প্রসভং ম;ঃ॥৬০॥

[গহ]  গকৌজেন্তয়!  (গহ  অজু্জ�;!)  সিহ  (গর্যজেহতু)  র্যততঃ  (গমাক্ষাজেথ�
র্যত্নবান্) সিবপসিশ্চতঃ পুরুর্ষস্য অসিপ (সিবজেবকী ব্যসি!রও) প্রমাথীসি; (মজে;র
গক্ষাভকারী)  ইসিন্দ্রয়াসিণ  (ইসিন্দ্রয়  সকল)  প্রসভং  (বল  পূর্ব্ব�ক)  ম;ঃ
(ম;জেক) হরসিন্ত (হরণ কজের)॥৬০॥
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গহ  গকৌজেন্তয়!  ম;ঃজেক্ষাভকর  ইসিন্দ্রয়  সকল  গমাক্ষাথ�  র্যত্নশীল
সিবজেবকী পুরুজের্ষরও ম; বলপূর্ব্ব�ক হরণ কজের  (সিকন্তু আমাজেত আকৃ2
সিচজেত্তর গস সম্ভাব;া ;াই)॥৬০॥
 

তাসি; সর্ব্ব�াসিণ সংর্যম্য রু্য! আসীত মৎপরঃ।
বজেশ সিহ র্যজেস্যসিন্দ্রয়াসিণ তস্য প্রজ্ঞা প্রসিতসিষ্ঠতা॥৬১॥

তাসি; সর্ব্ব�াসিণ  (গসই সকল ইসিন্দ্রয়জেক)  সংর্যম্য  (সংর্যত কসিরয়া)
মৎপরঃ  (ভগবসিন্নষ্ঠ)  [সন্]  (হইয়া)  রু্য!ঃ  আসীত  (একাগ্রসিচজেত্ত  থাকা
উসিচত)।  সিহ  (গর্যজেহতু)  র্যস্য  (র্যাঁহার)  ইসিন্দ্রয়াসিণ  (ইসিন্দ্রয়  সকল)  বজেশ
(বশীভূত)  তস্য  (তাঁহার)  প্রজ্ঞা প্রসিতসিষ্ঠতা  (অথ�াৎ সিতসি;ই সিস্থতপ্রজ্ঞ)॥
৬১॥

ভসি!জের্যাগী  আমার প্রসিত উত্তমা ভসি! আচরণ করতঃ ইসিন্দ্রয়
সকলজেক র্যথাস্থাজে; সি;য়সিSত কজের;। ইসিন্দ্রয়গণ র্যাহার বশীভূত সিতসি;ই
সিস্থতপ্রজ্ঞ॥৬১॥
 

ধ্যায়জেতা সিবর্ষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গজেVরূ্ষপজায়জেত।
সঙ্গাৎ সংজায়জেত কামঃ কামাৎ গক্রাজেধাঽসিভজায়জেত॥৬২॥
সিবর্ষয়ান্  (ইসিন্দ্রয়গ্রাহ্য  সিবর্ষয়  সকল)  ধ্যায়তঃ  (সিচন্তা  কসিরজেত

কসিরজেত)  পুংসঃ  (পুরুজের্ষর)  গতরু্ষ  (ঐ সকল সিবর্ষজেয়)  সঙ্গঃ  (আসসি!)

উপজায়জেত (জজেন্ম), সঙ্গাৎ (আসসি! হইজেত) কামঃ (অসিভলার্ষ) সংজায়জেত
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(সমুৎপন্ন  হয়),  কামাৎ  (কাম  হইজেত)  গক্রাধঃ  (গক্রাধ)  অসিভজায়জেত
(উপসিস্থত হয়)॥৬২॥

পক্ষান্তজের ভসি!শূ;্য  বৈবরাগ্য  মাজেগ�র বৈবরাগ্য  গচ2ায় গর্য সময়
পুরুজের্ষর সিবর্ষয়ধ্যা; উপসিস্থত হয়,  তখ; ক্রমশঃ সিবর্ষজেয় সঙ্গ অথ�াৎ
সৃ্পহ্যা জজেন্ম। সঙ্গ হইজেত কাম;া সঞ্জাত হয়,  এবং কাম;া প্রসিতহত
হইজেলই গক্রাধ আসিসয়া উপসিস্থত হয়॥৬২॥
 

গক্রাধাদ্ভবসিত সজের্ম্মাহঃ সজের্ম্মাহাৎ সৃ্মসিতসিবভ্রমঃ।
সৃ্মসিতভ্রংশাদ্ বুসিদ্ধ;াজেশা বুসিদ্ধ;াশাৎ প্রণশ্যসিত॥৬৩॥

গক্রাধাৎ  (গক্রাধ  হইজেত)  সজের্ম্মাহঃ  (কার্য�্যাকার্য�্য-সিবজেবকাভাব)

ভবসিত  (উপসিস্থত  হয়),  সজের্ম্মাহাৎ  (সজের্ম্মাহ  হইজেত)  সৃ্মসিতসিবভ্রমঃ
(শাজেস্ত্রাপসিদ2  সি;জ  স্বাজেথ�র  সিবসৃ্মসিত  )  [ভবসিত]  (হয়)।  সৃ্মসিতভ্রংশাৎ
(সৃ্মসিতভ্র2 হইজেত)  বুসিদ্ধ;াশঃ  (সৎ ব্যবসাজেয়র ;াশ)  বুসিদ্ধ;াশাৎ  (বুসিদ্ধ
;াশ হইজেত)  [পুমান্]  (ম;ুর্ষ্য)  প্রণশ্যসিত  (সংসার কূজেপ পসিতত হয়)॥
৬৩॥

গক্রাধ হইজেত গমাহ, গমাহ প্রবল হইজেল সৃ্মসিত-সিবভ্রম, সৃ্মসিত-সিবভ্রম
হইজেত বুসিদ্ধ;াশ, এবং বুসিদ্ধ;াশ হইজেত সর্ব্ব�;াশ হয়॥৬৩॥
 

রাগজেwর্ষসিবমুদ্বৈ!স্তু সিবর্ষয়াসি;সিন্দ্রদ্বৈয়শ্চরন্।
আত্মবদ্বৈশ্যসিব�জেধয়াত্মা প্রসাদমসিধগচ্ছসিত॥৬৪॥
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রাগজেwর্ষসিবমুদ্বৈ!ঃ  (আসসি!  ও  সিবজেwর্ষ  শূ;্য)  আত্মবদ্বৈশ্যঃ
(আত্মবশীভূত) ইসিন্দ্রদ্বৈয়ঃ (ইসিন্দ্রগজেণর wারা) সিবর্ষয়ান্ (সিবর্ষয় সকল) চরন্
(গ্রহণ কসিরয়াও), সিবজেধয়াত্মা (বচ;া;ুরূপ কার্য�্যকারী) তু (সিকন্তু) প্রসাদম্
(সিচত্ত-প্রসন্নতা) অসিধগচ্ছসিত (লাভ কজের;)॥৬৪॥

সিকন্তু  রু্য!দ্বৈবরাগ্য  অবলম্ব;কারী  রাগজেwর্ষ  ত্যাগ-পূর্ব্ব�ক
আত্মবশীভূত ইসিন্দ্রয়গজেণর wারা  জড়সিবর্ষয় গ্রহণ কসিরয়াও সিচত্তপ্রসাদ
লাভ কজের;॥৬৪॥
 

প্রসাজেদ সর্ব্ব�দুঃখা;াং হাসি;রজেস্যাপজায়জেত।
প্রসন্নজেচতজেসা হ্যাশু বুসিদ্ধঃ পর্য�্যবসিতষ্ঠজেত॥৬৫॥

প্রসাজেদ  [সসিত]  (সিচত্ত প্রসাদ লাভ হইজেল)  অস্য  (ইহার অথ�াৎ
সি;গৃহীত-সিচত্ত  ব্যসি!র)  সর্ব্ব�দুঃখা;াং  (আধ্যাসিত্মকাসিদ  সকল  দুঃজেখর)

হাসি;ঃ (অবসা;) উপজায়জেত (হয়), সিহ (গর্যজেহতু) প্রসন্নজেচতসঃ (প্রসন্নসিচত্ত
পুরুজের্ষর)  বুসিদ্ধঃ  (বুসিদ্ধ)  আশু  (শীঘ্রই)  পর্য�্যবসিতষ্ঠজেত  (স্বাভীজে2র  প্রসিত
সর্ব্ব�জেতাভাজেব সিস্থর হইয়া থাজেক)॥৬৫॥

সিচত্ত  প্রসাদ  লাভ  হইজেল  সর্ব্ব�প্রকার  দুঃখ  ;াশ  হয়।
প্রসন্নজেচতারই বুসিদ্ধ শীঘ্রই স্বীয় অভীজে2র প্রসিত সর্ব্ব�জেতাভাজেব সিস্থরা হয়।
অতএব ভসি!wারাই সিচত্ত প্রসাদ সম্ভব॥৬৫॥
 

;াসিV বুসিদ্ধররু্য!স্য ; চারু্য!স্য ভাব;া।
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; চাভাবয়তঃ শাসিন্তরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥৬৬॥
অরু্য!স্য (অবশীকৃত-সিচজেত্তর) বুসিদ্ধঃ (আত্মসিবর্ষসিয়ণী প্রজ্ঞা) ; অসিV (;াই),

অরু্য!স্য (তাদৃশ প্রজ্ঞা রসিহজেতর) ভাব;া চ (পরজেমশ্বর ধ্যা;ও) ; [অসিV]

(;াই),  অভাবয়তঃ  (অকৃতধ্যা; ব্যসি!র)  শাসিন্তঃ চ  (শাসিন্তও)  ;  [অসিV]

(;াই),  অশান্তস্য  (শাসিন্ত রসিহত ব্যসি!র)  সুখম্  (সুখ)  কুতঃ  (গকাথায়?

অথ�াৎ সুখও ;াই)॥৬৬॥
অসিজজেতসিন্দ্রজেয়র  সিবচার  শসি!  ;াই  ভাবধারাও  অথ�শূ;্য,

শুদ্ধভাবধারা শূ;্য ব্যসি!র শাসিন্ত লাভ হয় ;া। অশান্ত ব্যসি!র পরম সুখ
লাজেভর আশা গকাথায়?॥৬৬॥
 

ইসিন্দ্রয়াণাং সিহ চরতাং র্যর্ম্মজে;াঽ;ুসিবধীয়জেত।
তদস্য হরসিত প্রজ্ঞাং বায়ু;�াবসিমবাম্ভসিস॥৬৭॥

সিহ  (গর্যজেহতু)  বায়ুঃ  (প্রসিতকূল বায়ু)  অম্ভসিস  (সমুজেদ্র)  ;াবম্ ইব
(গর্যম; গ;ৌকাজেক) [হরসিত] (সিবচাসিলত কজের), [তদ্-বৎ] (গসইরূপ) চরতাং
(স্ব স্ব সিবর্ষজেয় সিবচরণকারী)  ইসিন্দ্রয়াণাং  (ইসিন্দ্রয়গজেণর মজেধ্য)  র্যৎ  (গর্য
একসিট ইসিন্দ্রয়)  ম;ঃ (ম;জেক)  অ;ুসিবধীয়জেত (অ;ুগম; কজের) তৎ (গসই
একটী ইসিন্দ্রয়ই)  অস্য  (এই মজে;র বা অসিজজেতসিন্দ্রয় পুরুজের্ষর)  প্রজ্ঞাং
(বুসিদ্ধজেক) হরসিত (হরণ কজের অথ�াৎ সিবর্ষজেয় আকৃ2 কজের)॥৬৭॥
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গর্যজেহতু  সমুদ্রসিস্থত গ;ৌকাজেক  প্রসিতকূল  বায়ু  গর্যরূপ ইতVতঃ
স�াসিলত কজের, গসইরূপ সিবর্ষজেয় সিবচরণশীল ইসিন্দ্রজেয়র পশ্চাৎধাব;কারী
ম;ও অরু্য! পুরুজের্ষর প্রজ্ঞাজেক হরণ কজের॥৬৭॥
 

তস্মাদ্ র্যস্য মহাবাজেহা সি;গৃহীতাসি; সর্ব্ব�শঃ।
ইসিন্দ্রয়াণীসিন্দ্রয়াজেথ�ভ্যVস্য প্রজ্ঞা প্রসিতসিষ্ঠতা॥৬৮॥

[গহ] মহাবাজেহা! (গহ শত্রু সি;গ্রহকারী!) তস্মাৎ (গসই গহতু) র্যস্য
(র্যাঁহার) ইসিন্দ্রয়াসিণ (ইসিন্দ্রয়গণ) ইসিন্দ্রয়াজেথ�ভ্যঃ (ইসিন্দ্রয়গ্রাহ্য সিবর্ষয় হইজেত)

সর্ব্ব�শঃ (সর্ব্ব�প্রকাজের)  সি;গৃহীতাসি; (সি;গৃহীত হইয়াজেZ),  তস্য (তাঁহারই)

প্রজ্ঞা (বুসিদ্ধ) প্রসিতসিষ্ঠতা (প্রসিতসিষ্ঠত বসিলয়া জাসি;জেব)॥৬৮॥
অতএব গহ মহাবাজেহা  র্যাহার ইসিন্দ্রয় সকল রু্য!দ্বৈবরাগ্য  wারা

সিবর্ষয় হইজেত সর্ব্ব�জেতাভাজেব সি;গৃহীত হইয়াজেZ তাহারই প্রজ্ঞা প্রসিতসিষ্ঠত
জাসি;জেব॥৬৮॥
 

র্যা সি;শা সর্ব্ব�ভূতা;াং তস্যাং জাগসিত্ত� সংর্যমী।
র্যস্যাং জাগ্রসিত ভূতাসি; সা সি;শা পশ্যজেতা মুজে;ঃ॥৬৯॥

সর্ব্ব�ভূতা;াং র্যা সি;শা (বুসিদ্ধ দুই প্রকার—আত্ম-প্রবণা ও সিবর্ষয়-

প্রবণা—গর্য  আত্ম-প্রবণা  বুসিদ্ধ  সর্ব্ব�ভূজেতর  সি;শা  স্বরূপ,  জড়মুগ্ধ
জীবসকল ঐ রাসিত্রজেত সি;সিদ্রত থাকায় তাহাজেত প্রাপ্য বস্তুর জ্ঞা; লাভ
কসিরজেত  পাজের  ;া)।  তস্যাং  (সকল  প্রাণীর  আত্মা-প্রবণ  বুসিদ্ধরূপ
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রাসিত্রজেত)  সংর্যমী  (সিস্থতপ্রজ্ঞ  ব্যসি!)  জাগসিত্ত�  (জাগ্রত  থাজেক;  অথ�াৎ
আত্মবুসিদ্ধসি;ষ্ঠ আ;ন্দজেক সাক্ষাৎ অ;ুভব কজের;)। র্যস্যাং  (গর্য সিবর্ষয়-

প্রবণা  বুসিদ্ধজেত)  ভূতাসি;  (সর্ব্ব�প্রাণী)  জাগ্রসিত  (জাগ্রত  থাজেক  অথ�াৎ
সিবর্ষয়সি;ষ্ঠ সুখ-দুঃখ,  গশাক-গমাহাসিদ  অ;ুভব কজের),  সা  (গসই সিবর্ষয়-

প্রবণা  বুসিদ্ধই)  পশ্যতঃ  (সংসারী-গলাজেকর সিবর্ষয়সি;ষ্ঠতার  পসিরণামদশ�ী)
মুজে;ঃ (সিস্থতপ্রজেজ্ঞর) সি;শা (রাসিত্র অথ�াৎ সিবর্ষয়সি;ষ্ঠ সুখ-দুঃখাসিদজেত সিতসি;
উদাসী; থাজেক;)॥৬৯॥

জড়মুগ্ধ  জীজেবর  আত্মসি;ষ্ঠ-বুসিদ্ধরূপ  সি;শাজেত  সিস্থতপ্রজ্ঞ  ব্যসি!
জাগ্রত থাজেক; অথ�াৎ  আত্মবুসিদ্ধসি;ষ্ঠ আ;ন্দ সাক্ষাৎ  অ;ুভব কজের;;

পক্ষান্তজের  গর্য  সিবর্ষয়-প্রবণ  বুসিদ্ধজেত  জড়মুগ্ধ  জীবগণ  জাগ্রত  থাজেক,

সিস্থতপ্রজেজ্ঞর তাহা রাসিত্রস্বরূপ অথ�াৎ তাহাজেত সিতসি; সমূ্পণ�  উদাসী;।
সিস্থতপ্রজ্ঞ জজেড় উদাসী; সিকন্তু সিচসিwলাসী, আর সাধারণ জীব জড়সিবলাসী
সিকন্তু সিচদা;ন্দহী;। (ইহাই ভাবাথ�)॥৬৯॥
 

আপূর্য�্যমাণমচলপ্রসিতষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রসিবশসিন্ত র্যদ্-বৎ।
তদ্-বৎ কামা র্যং প্রসিবশসিন্ত সজের্ব্ব� স শাসিন্তমাজেæাসিত ; কামকামী॥৭০॥

আপূর্য�্যমাণম্  (;া;া  ;দ-;দী  wারা  সি;য়ত  পসিরপূণ�  হইজেলও)

অচলপ্রসিতষ্ঠং  (অচলভাজেব  অবসিস্থত)  সমুদ্রম্  (সমুদ্র  মজেধ্য)  র্যদ্-বৎ
(গর্যম;)  আপঃ  (অ;্য বর্ষ�ার জলরাসিশ)  প্রসিবশসিন্ত  (প্রজেবশ কজের,  সিকন্তু
তাহার গবলাভূসিম অসিতক্রম কসিরজেত পাজের ;া)। তদ্-বৎ (তদ্রূপ) সজের্ব্ব�
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কামাঃ  (সমV গভাগ্য সিবর্ষয়)  র্যং প্রসিবশসিন্ত  (গভাগাথ�  গর্য মুসি;র সি;কট
আজেস,  সিকন্তু তাঁহার সিচজেত্তর গক্ষাভ জন্মাইজেত পাজের ;া);  সঃ  (সিতসি;ই)

শাসিন্তম্ (শাসিন্ত) আজেæাসিত (লাভ কজের;)। [তু] (সিকন্তু) কাম-কামী (গভাগ-

কাম;াশীল ব্যসি!) ; [আজেæাসিত] (গসই শাসিন্ত প্রাপ্ত হয় ;া)॥৭০॥
গর্যম; বহু ;দ;দী স্বয়ং পসিরপূণ� ও গম্ভীর সমুজেদ্র প্রসিব2 হয়

সিকন্তু গক্ষাসিভত কসিরজেত পাজের ;া,  তদ্রূপ কাম্য  সিবর্ষয়সমূহ সিস্থরপ্রজ্ঞ
পুরুজের্ষ প্রসিব2 হয় সিকন্তু গক্ষাভ জন্মাইজেত পাজের ;া। অতএব সিতসি;ই
শাসিন্ত লাভ কজের;। সিকন্তু কামকামী কখ;ই শাসিন্ত পায় ;া॥৭০॥
 

সিবহায় কামান্ র্যঃ সর্ব্ব�ান্ পুমাংশ্চরসিত সি;সৃ্পহঃ।
সি;র্ম্ম�জেমা সি;রহঙ্কারঃ স শাসিন্তমসিধগচ্ছসিত॥৭১॥

র্যঃ পুমান্  (গর্য  ব্যসি!)  সর্ব্ব�ান্ কামান্  (সমV কাম;া)  সিবহায়
(পসিরত্যাগ  কসিরয়া)  সি;সৃ্পহঃ  (সৃ্পহাশূ;্য)  সি;রহঙ্কারঃ  সি;র্ম্ম�মঃ  (স্বজেদহ
এবং গদহ সম্বন্ধীয় স্ত্রী-পুৎত্রাসিদজেত অহংতা ও মমতাশূ;্য হইয়া) চরসিত
(সিবচরণ  কজের;)  সঃ  (সিতসি;ই)  শাসিন্তম্  (শাসিন্ত)  অসিধগচ্ছসিত  (লাভ
কজের;)॥৭১॥

সির্যসি; গভাগবাস;াসমূহ পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক সকল সিবর্ষজেয় অ;াস!,

অহঙ্কারশূ;্য ও মমতাহী;ভাজেব অথ�াৎ পরতত্ত্ব সম্বন্ধরু্য! হইয়া সিবচরণ
কজের; সিতসি;ই শাসিন্ত লাভ কজের;॥৭১॥
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এর্ষা ব্রাহ্মী সিস্থসিতঃ পাথ� বৈ;;াং প্রাপ্য সিবমুহ্যসিত।
সিস্থত্বাস্যামন্তকাজেলঽসিপ ব্রহ্মসি;র্ব্ব�াণমৃচ্ছসিত॥৭২॥

[গহ]  পাথ�!  (গহ  অজু্জ�;!)  এর্ষা  ব্রাহ্মী  সিস্থসিতঃ  (এই  প্রকার
সিস্থসিতজেকই ব্রাহ্মীসিস্থসিত অথ�াৎ ব্রহ্ম-প্রাসিপকা জ্ঞা;সি;ষ্ঠা বজেল) এ;াং প্রাপ্য
(ইহাজেক প্রাপ্ত হইজেল) [;রঃ] (মা;ব) ; সিবমুহ্যসিত (পু;রায় সংসার-গমাহ
প্রাপ্ত  হয়  ;া),  অন্তকাজেল  অসিপ  (মৃতু্য  সমজেয়ও)  অস্যাং  (এই ব্রাহ্মী
সি;ষ্ঠাজেত) সিস্থত্বা (অবসিস্থত হইয়া) ব্রহ্ম সি;র্ব্ব�াণম্ (ব্রহ্মসি;র্ব্ব�াণ অথ�াৎ জড়
মুসি!) ঋচ্ছসিত (লাভ কজের;)॥৭২॥

গহ  পাথ�!  ইহাজেক ব্রাহ্মীসিস্থসিত কজেহ। ইহা  লাভ কসিরজেল আর
সংসার গমাহ প্রাপ্ত হইজেত হয় ;া। মৃতু্যকাজেলও এই অবস্থা ক্ষণকাল
লাভ কসিরজেল সিচর্ম্ময়ধাম লব্ধ হয়॥৭২॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং

গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ সাংখ্যজের্যাজেগা
;াম সিwতীজেয়াঽধ্যায়ঃ॥২॥

ইসিত সিwতীয় অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
ইসিত সাংখ্যজের্যাগ ;ামক সিwতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

 
—···—
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
তৃতীজেয়াঽধ্যায়ঃ

কর্ম্ম�জের্যাগ
 

অজু্জ�; উবাচ—
জ্যায়সী গচৎ কর্ম্ম�ণজেV মতা বুসিদ্ধজ�;ার্দ্দ�;।

তৎ সিকং কর্ম্ম�সিণ গ�াজের মাং সি;জের্যাজয়সিস গকশব॥১॥
অজু্জ�;ঃ উবাচ  (অজু্জ�; বসিলজেল;) [গহ]  জ;ার্দ্দ�;! (গহ জ;ার্দ্দ�;!)

[গহ] গকশব! (গহ গকশব!) কর্ম্ম�ণঃ (রাজসিসক ও সাসিত্ত্বক কর্ম্ম� অজেপক্ষা)
বুসিদ্ধঃ  (সাসিত্ত্বক জ্ঞা;)  জ্যায়সী গচৎ  (র্যসিদ গWষ্ঠ বসিলয়া)  গত  (গতামার)

মতা  (অসিভমত হয়)  তৎ সিকং  (তজেব গক;)  গ�াজের  কর্ম্ম�সিণ  (রু্যদ্ধরূপ
ভয়া;ক কজের্ম্ম�) মাং (আমাজেক) সি;জের্যাজয়সিস (সি;রু্য! কসিরজেতZ?)॥১॥

অজু্জ�; কসিহজেল;—গহ জ;ার্দ্দ�;! গহ গকশব! সাসিত্ত্বক ও রাজসিসক
কর্ম্ম� অজেপক্ষা ব্যবসায়াসিত্মকা বুসিদ্ধই র্যসিদ গWষ্ঠ বসিলয়া গতামার মজে; হয়,

তজেব সিকজ;্য আমাজেক রু্যদ্ধরূপ সিহংসাত্মক কজের্ম্ম� সি;রু্য! কসিরজেতZ?॥১॥
 

ব্যাসিমজেWজেণব বাজেক্য; বুসিদ্ধং গমাহয়সীব গম।
তজেদকং বদ সি;সিশ্চত্য গর্য; গWজেয়াঽহমাæুয়াম্॥২॥

ব্যাসিমজেWণ  ইব  (গকা;  স্থজেল  কজের্ম্ম�র,  গকা;  স্থজেল  জ্ঞাজে;র
প্রশংসারূপ ;া;াসিবধ অথ�সিমসিWত)  বাজেক্য; (বাজেক্যর wারা)  গম (আমার)
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বুসিদ্ধং  (বুসিদ্ধজেক)  গমাহয়সিস ইব (সিবজেমাসিহতপ্রায় কসিরজেতZ)  তৎ (সুতরাং)
একং  (উভজেয়র মজেধ্য একটীজেক)  সি;সিশ্চত্য  (সি;সিশ্চয় কসিরয়া)  বদ  (বল)

গর্য; (র্যাহার wারা) অহম্ (আসিম) গWয়ঃ (মঙ্গল) আæুয়াম্ (লাভ কসিরজেত
পাসির)॥২॥

গকা; স্থজেল কজের্ম্ম�র,  গকা; স্থজেল জ্ঞাজে;র প্রশংসারূপ ;া;াসিবধ
অথ�সিমসিWত বাজেক্যর wারা আমার বুসিদ্ধজেক সজেন্দহরু্য! কসিরজেতZ। অতএব
এই  উভজেয়র  মজেধ্য  একটীজেক  সি;শ্চয়  কসিরয়া  উপজেদশ  কর,  র্যাহার
আWজেয় আসিম মঙ্গল লাভ কসিরজেত পাসির॥২॥
 

শ্রীভগবা;ুবাচ—
গলাজেকঽসিস্মন্ সিwসিবধা সি;ষ্ঠা পুরা গপ্রা!া ময়া;�।

জ্ঞা;জের্যাজেগ; সাংখ্যা;াং কর্ম্ম�জের্যাজেগ; গর্যাসিগ;াম্॥৩॥
শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বসিলজেল;) [গহ] অ;�! (গহ সি;ষ্পাপ

অজু্জ�;!)  অসিস্মজে¶লাজেক (এই জগজেত)  সিwসিবধা (দুই প্রকার)  সি;ষ্ঠা (সি;ষ্ঠার
কথা)  ময়া  (মৎ কতৃ্ত�ক)  পুরা  (পূর্ব্ব� অধ্যাজেয়)  গপ্রা!া  (উ! হইয়াজেZ)।
সাংখ্যা;াং  (সিচদ;ুভবরু্য! জ্ঞাসি;গজেণর)  জ্ঞা;জের্যাজেগ; (জ্ঞা;জের্যাজেগর wারা)
গর্যাসিগ;াম্  (জড়া;ুভবপ্রধা; সাধকসিদজেগর)  কর্ম্ম�জের্যাজেগ;  (ঈশ্বজের অসিপ�ত
সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগ wারা) [সি;ষ্ঠা স্থাসিপতা] (মর্য�্যাদা স্থাসিপত হইয়াজেZ)॥৩॥

শ্রীভগবান্ কসিহজেল;—গহ অ;�! ইহজেলাজেক গর্য দুইপ্রকার সি;ষ্ঠার
সিবর্ষয়  পূর্ব্ব�  অধ্যাজেয়  আসিম  বণ�;  কসিরয়াসিZ।  উহাজেত  সিচদ;ুভবরু্য!

81



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

জ্ঞাসি;সিদজেগর  জ্ঞা;জের্যাজেগর  wারা  এবং  জড়া;ুভব  প্রধা;  সাধকগজেণর
ভগবদসিপ�ত সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগwারা মাত্র ভসি!জের্যাগ সাধজে;র (সি;ম্ন) সীমা
সি;দ্ধ�ারণ কসিরয়াসিZ। বস্তুতঃ ভসি!ভূসিম লাভ কসিরবার গসাপা; একই।
আজেরাসিহসিদজেগর অবস্থাক্রজেম সি;ষ্ঠাই গকবল দুই প্রকার হয়॥৩॥
 

; কর্ম্ম�ণাম;ারম্ভাদ্বৈন্নষ্কর্ম্ম�্যং পুরুজের্ষাঽশু্নজেত।
; চ সন্ন্যস;াজেদব সিসসিদ্ধং সমসিধগচ্ছসিত॥৪॥

পুরুর্ষঃ  (পুরুর্ষ)  কর্ম্ম�ণাম্  (শাস্ত্রীয় কজের্ম্ম�র)  অ;ারম্ভাৎ  (অ;ুষ্ঠা;
;া কসিরয়া)  বৈ;ষ্কর্ম্ম�্যং  (কর্ম্ম�াতীত বৈচত;্যাবস্থা)  ; অশু্নজেত (লাভ কসিরজেত
পাজের ;া)। সন্ন্যস;াৎ এব চ (গকবল শাস্ত্রীয় কর্ম্ম� পসিরত্যাগ কসিরজেলই)

সিসসিদ্ধং (সিসসিদ্ধ) ; সমসিধগচ্ছসিত (লাভ কসিরজেত পাজের ;া)॥৪॥
পুরুর্ষ শাস্ত্রীয়  কজের্ম্ম�র  অ;ুষ্ঠা;  ;া  কসিরজেল বৈ;ষ্কর্ম্ম�্যরূপ জ্ঞা;

লাভ কসিরজেত পাজের ;া। অশুদ্ধসিচত্ত ব্যসি! শাস্ত্রীয় কর্ম্ম� পসিরত্যাগ কসিরয়া
সিকরূজেপ সিসসিদ্ধলাভ কসিরজেব?॥৪॥
 

; সিহ কসিশ্চৎ ক্ষণমসিপ জাতু সিতষ্ঠত্যকর্ম্ম�কৃৎ।
কার্য�্যজেত হ্যবশঃ কর্ম্ম� সর্ব্ব�ঃ প্রকৃসিতদ্বৈজগু বৈণঃ॥৫॥

জাতু (কদাসিচৎ)  ক্ষণমসিপ (ক্ষণকালও)  কসিশ্চৎ (গকহ)  অকর্ম্ম�কৃৎ
(কর্ম্ম� ;া কসিরয়া) ; সিহ সিতষ্ঠসিত (থাসিকজেতই পাজের ;া)। সর্ব্ব�ঃ সিহ (সমV
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জীবই)  প্রকৃসিতদ্বৈজঃ গুদ্বৈণঃ  (প্রকৃসিতজাত গুণ সমূহ wারা)  অবশঃ  [সন্]

(অস্বতS হইয়া) কর্ম্ম� কার্য�্যজেত (কজের্ম্ম� প্রবৃত্ত হয়)॥৫॥
গকহ কখ;ও গকা; কর্ম্ম� ;া কসিরয়া ক্ষণকালও অবস্থা; কসিরজেত

পাজের ;া,  প্রকৃসিতসিসদ্ধ গুজেণর wারা উজেত্তসিজত হইয়া অস্বতSরূজেপ বাধ্য
হইয়া সকজেলই কর্ম্ম� কসিরয়া থাজেক। সুতরাং অশুদ্ধসিচত্ত পুরুজের্ষর পজেক্ষ
শাস্ত্রসি;সির্দ্দ�2 সিচত্তজেশাধক কর্ম্ম� পসিরত্যাগ করা কত্ত�ব্য ;জেহ॥৫॥
 

কজের্ম্ম�সিন্দ্রয়াসিণ সংর্যম্য র্য আজেV ম;সা স্মরন্।
ইসিন্দ্রয়াথ�ান্ সিবমূঢ়াত্মা সিমথ্যাচারঃ স উচ্যজেত॥৬॥

র্যঃ  (গর্য  ব্যসি!)  কজের্ম্ম�সিন্দ্রয়াসিণ  (হVপদাসিদ  কজের্ম্ম�সিন্দ্রয়গুসিলজেক)

সংর্যম্য  (সংর্যত কসিরয়া)  ম;সা  (মজে; মজে;)  ইসিন্দ্রয়াথ�ান্  (ইসিন্দ্রয় গ্রাহ্য
সিবর্ষয়গুসিলজেক)  স্মরন্ আজেV  (স্মরণ পূর্ব্ব�ক অবস্থা; কজের)  সঃ  (গসই
ব্যসি!)  সিবমূঢ়াত্মা  (মূঢ়সিচত্ত)  সিমথ্যাচারঃ  (কপটাচার বা  দাসিম্ভক বসিলয়া)
উচ্যজেত (কসিথত হয়)॥৬॥

গর্য ব্যসি! হVপদাসিদ কজের্ম্ম�সিন্দ্রয় সকলজেক বাসিহর সংর্যত কসিরয়া
ও মজে; মজে; গসই সকল ইসিন্দ্রয়গ্রাহ্য সিবর্ষয় সম্বজেন্ধ আজেলাচ;া কজের—
গসই সিবমূঢ়সিচত্ত ব্যসি!জেক সিমথ্যাচারী বসিলয়া জাসি;জেব॥৬॥
 

র্যাসিস্ত্বসিন্দ্রয়াসিণ ম;সা সি;য়ম্যারভজেতঽজু্জ�;।
কজের্ম্ম�সিন্দ্রদ্বৈয়ঃ কর্ম্ম�জের্যাগমস!ঃ স সিবসিশর্ষ্যজেত॥৭॥
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[গহ] অজু্জ�;! (গহ ধ;ঞ্জয়!) র্যঃ তু (সিকন্তু গর্য ব্যসি!) ম;সা (মজে;র
wারা ) ইসিন্দ্রয়াসিণ (ইসিন্দ্রয় সমূহজেক) সি;য়ম্য (সংর্যত কসিরয়া) কজের্ম্ম�সিন্দ্রদ্বৈয়ঃ
(কজের্ম্ম�সিন্দ্রয়গণ wারা)  কর্ম্ম�জের্যাগম্  (শাস্ত্রীয় কর্ম্ম�জের্যাগ)  আরভজেত  (আরম্ভ
কজের;), অস!ঃ (অফলাকাÆী) সঃ (গসই ব্যসি!) সিবসিশর্ষ্যজেত (সিমথ্যাচারী
অজেপক্ষা উৎকৃ2)॥৭॥

গহ অজু্জ�;!  সির্যসি; মজে;র wারা ইসিন্দ্রয়সকলজেক সি;য়সিমত কসিরয়া
কজের্ম্ম�সিন্দ্রয়গজেণর  wারা  গৃহস্থধজের্ম্ম�  অ;াস!রূজেপ  কর্ম্ম�জের্যাগ  আরম্ভ
কসিরয়াজেZ;, সিতসি; পূজের্ব্ব�া! “সিমথ্যাচারী” অজেপক্ষা উৎকৃ2॥৭॥
 

সি;য়তং কুরু কর্ম্ম� ত্বং কর্ম্ম� জ্যাজেয়া হ্যকর্ম্ম�ণঃ।
শরীরর্যাত্রাসিপ চ গত ; প্রসিসজেধ্যদকর্ম্ম�ণঃ॥৮॥

ত্বং (তুসিম) সি;য়তং কর্ম্ম� (সজেন্ধ্যাপাস;াসিদ সি;ত্য-কর্ম্ম�) কুরু (কর)

সিহ  (গর্যজেহতু)  অকর্ম্ম�ণঃ  (কর্ম্ম�ত্যাগ অজেপক্ষা)  কর্ম্ম�  (কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;)  জ্যায়ঃ
(গWষ্ঠ)। অকর্ম্ম�ণঃ চ  (কর্ম্ম� ত্যাগ কসিরজেল)  গত  (গতামার)  শরীরর্যাত্রাসিপ
(গদহ র্যাত্রাও) ; প্রাসিসজেধ্যৎ (সি;র্ব্ব�াহ হইজেব ;া)॥৮॥

তুসিম সজেন্ধ্যাপাস;াসিদ সি;ত্যকর্ম্ম� কসিরজেত থাক,  গর্যজেহতু কর্ম্ম�ত্যাগ
wারা র্যখ; শরীর র্যাত্রাও সি;র্ব্ব�াহ হয় ;া,  তখ; অ;সিধকারী ব্যসি!র
কর্ম্ম�ত্যাগ অজেপক্ষা কর্ম্ম� করাই গWষ্ঠ। কাম্যকর্ম্ম� পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক সন্ধ্যা
উপাস;াসিদ  সি;ত্যকর্ম্ম�  কসিরজেত  কসিরজেত  সিচত্তশুদ্ধ  হইজেল  জ্ঞা;ভূসিম
অসিতক্রম করতঃ সি;গু�ণ ভসি! লাভ কসিরজেব॥৮॥
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র্যজ্ঞাথ�াৎ কর্ম্ম�জেণাঽ;্যত্র গলাজেকাঽয়ং কর্ম্ম�বন্ধ;ঃ।
তদথ�ং কর্ম্ম� গকৌজেন্তয় মু!সঙ্গঃ সমাচর॥৯॥

[গহ]  গকৌজেন্তয়! (গহ অজু্জ�;!)  র্যজ্ঞাথ�াৎ  (সিবষু্ণজেত অসিপ�ত সি;ষ্কাম
ধজের্ম্ম�র  জ;্য)  কর্ম্ম�ণঃ  অ;্যত্র  (কর্ম্ম�  ব্যতীত)  অয়ং  গলাকঃ  (এই
জীবজেলাক) কর্ম্ম�বন্ধ;ঃ [ভবসিত] (অ;্য সমV কর্ম্ম� wারা বন্ধ; প্রাপ্ত হয়)।
[অতঃ]  (অতএব)  তদথ�ং  (গসই  র্যজেজ্ঞর  উজের্দ্দজেশ্য)  মু!সঙ্গঃ  [সন্]

(আসসি!রসিহত হইয়া) কর্ম্ম� সমাচর (কজের্ম্ম�র সম্যক্ অ;ুষ্ঠা; কর)॥৯॥
ভগবদসিপ�ত সি;ষ্কাম-ধর্ম্ম�জেক র্যজ্ঞ বজেল। গহ অজু্জ�;! গসই র্যজেজ্ঞর

উজের্দ্দশ্য  ব্যতীত  অ;্য  গর্য  সকল  কর্ম্ম�  করা  য়ায়,  গস  সমুদায়জেকই
‘কর্ম্ম�বন্ধ;’  অথ�াৎ  সংসার বন্ধজে;র কারণ বসিলয়া  জাসি;জেব। অতএব
তুসিম কর্ম্ম�ফলাকাÆা রসিহত হইয়া গসই র্যজেজ্ঞর উজের্দ্দজেশ্য সমুদয় কর্ম্ম�
আচরণ  কর।  এবসিম্বধ  কর্ম্ম�ই  ভসি!জের্যাজেগর  সাধকস্বরূপ  হইয়া
ভগবত্তত্ত্বজ্ঞা; উৎপন্ন করতঃ সি;গু�ণ ভসি! লাভ করাইজেব॥৯॥
 

সহর্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃ2্বা পুজেরাবাচ প্রজাপসিতঃ।
অজে;; প্রসসিবর্ষ্যধ্বজেমর্ষ গবাঽসিস্ত্ব2কামধুক্॥১০॥

পুরা  (সৃসি2র  প্রারজেম্ভ)  প্রজাপসিতঃ  (ব্রহ্মা)  সহর্যজ্ঞাঃ  প্রজাঃ
(সিবষু্ণজেত  অসিপ�ত  সি;ষ্কাম-ধর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;কাসিরণী  প্রজা  সকল)  সৃ2্বা  (সৃসি2
কসিরয়া)  উবাচ  (বসিলয়াসিZজেল;)  অজে;;  (এই ধজের্ম্ম�র wারা)  প্রসসিবর্ষ্যধ্বম্
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(বৃসিদ্ধপ্রাপ্ত হও), এর্ষঃ (এই র্যজ্ঞ) বঃ (গতামাসিদজেগর) ই2কামধুক্ (অভী2
গভাগপ্রদ) অস্তু (হউক)॥১০॥

ব্রহ্মা  সৃসি2র  প্রারজেম্ভ  র্যজেজ্ঞর  সসিহত  প্রজাগণজেক  সৃসি2  কসিরয়া
এইরূপ আজেদশ কসিরয়াসিZজেল; গর্য, গতামরা এই র্যজ্ঞরূপ ধর্ম্ম�জেক আWয়
কসিরয়া উত্তজেরাত্তর সমৃদ্ধ হও, এই র্যজ্ঞই গতামাজেদর সমV কাম প্রদা;
করু;॥১০॥
 

গদবান্ ভাবয়তাজে;; গত গদবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ গWয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥১১॥

অজে;;  (এই র্যজ্ঞwারা)  গদবান্  (গদবতাগণজেক) [রূ্যয়ং] (গতামরা)
ভাবয়ত (প্রীসিতরু্য! কর) গত গদবাঃ অসিপ (গসই গদবতাগণও প্রীসিতরু্য!
হইয়া) বঃ (গতামাসিদগজেক) ভাবয়ন্তু (অভী2 ফলপ্রদা; পূর্ব্ব�ক প্রীসিতরু্য!
করু;)  [এবং]  (এইরূজেপ)  পরস্পরং  (পরস্পর পরস্পরজেক)  ভাবয়ন্তঃ
(প্রীত কসিরজেল)  পরম্ গWয়ঃ  (পরম কল্যাণ)  অবাপ্স্যথ  (লাভ কসিরজেব)॥
১১॥

এই র্যজ্ঞwারা  গতামরা  গদবতাগণজেক প্রীত  কর,  গসই  সকল
গদবতাগণও  প্রীসিতরু্য! হইয়া  গতামাসিদগজেক অভী2  ফলপ্রদাজে;  প্রীত
করু;।  পরস্পর  এইরূপ  প্রীত  সম্পাদ;  কসিরজেল  পরমমঙ্গল  লাভ
কসিরজেব॥১১॥
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ই2ান্ গভাগান্ সিহ গবা গদবা দাস্যজেন্ত র্যজ্ঞভাসিবতাঃ।
বৈতদ�ত্তা;প্রদাদ্বৈয়জেভ্যা গর্যা ভুঙ্-গ! গV; এব সঃ॥১২॥

গদবাঃ  (সিবরাট্ পুরুর্ষ মদঙ্গভূত—গদবগণ)  র্যজ্ঞভাসিবতাঃ  [সন্তঃ]
(র্যজেজ্ঞর wারা প্রীত হইয়া)  বঃ  (গতামাসিদগজেক)  ই2ান্ গভাগান্  (অভী2
গভাগ্যবস্তু)  দাস্যজেন্ত  (প্রদা;  কসিরজেব;)।  সিহ  (অতএব)  [বৃ2্যাসিদwাজেরণ]

(বৃসি2  প্রভৃসিত wারা)  বৈতঃ  দত্তান্  (তাঁহাজেদর  প্রদত্ত অন্নাসিদ  বস্তুসকল)

এভ্যঃ  (গসই  সকল  মদাসিWত—গদবগণজেক)  [প�  র্যজ্ঞাসিদসিভঃ]  (প�
র্যজ্ঞাসিদ wারা) অপ্রদায় (প্রদা; ;া কসিরয়া) র্যঃ (সির্যসি;) ভুঙ্-গ! (গভাজ;
কজের;) সঃ (গসই ব্যসি!) গV;ঃ এব (গচারই)॥১২॥

আমার  বসিহরঙ্গভূত  গদবতাগণ  র্যজেজ্ঞর  wারা  প্রীত  হইয়াই
গতামাজেদর অভী2 গভাগ্যবস্তু সকল প্রদা; কসিরয়া থাজেক;। বৃ2্যাসিদ wারা
তাঁহাজেদর প্রদত্ত গসই অন্নাসিদ বস্তু সকল প� মহার্যজ্ঞাসিদ wারা মদাসিWত
—গদবতাগণজেক প্রদা; ;া কসিরয়া  গর্য ব্যসি! স্বয়ং গভাজ; কজের গস
গচারই অথ�াৎ গচারস্বরূপ গদার্ষভাক্ হইয়া থাজেক॥১২॥
 

র্যজ্ঞসিশ2াসিশ;ঃ সজেন্তা মুচ্যজেন্ত সর্ব্ব�সিকসিéদ্বৈর্ষঃ।
ভুঞ্জজেত গত ত্ব�ং পাপা গর্য পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥১৩॥

র্যজ্ঞসিশ2াসিশ;ঃ (বৈবশ্বজেদবাসিদ র্যজ্ঞাবসিশ2 অন্ন গভাজ;কারী)  সন্তঃ
(সাধুগণ)  সর্ব্ব�সিকসিéদ্বৈর্ষঃ  (প�সূ;াজসি;ত  সমV  পাপ  হইজেত)  মুচ্যজেন্ত
(মু!  হ;)।  গর্য  তু  (সিকন্তু  র্যাহারা)  আত্মকারণাৎ  (গকবল  সি;জেজর
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গভাজজে;র সি;সিমত্ত) পচসিন্ত (পাক কজের)  গত (গসই) পাপাঃ (পাসিপষ্ঠবগণ)

অ�ং [এব] (পাপই) ভুঞ্জজেত (গভাজ; কজের)॥১৩॥
বৈবশ্বজেদবাসিদ  প�  মহার্যজেজ্ঞর  অবসিশ2  অন্নাসিদ  গভাজ;কারী

সাধুগণ প�সূ;া  (প�সিবধ জীবসিহংসা)  জাত সমV পাপ হইজেত মু!
হইয়া থাজেক;। সিকন্তু র্যাহারা শুধু সি;জেজর গভাজ; সি;সিমত্ত পাক কজের,

গসই দুরাচারগণ পাপই গভাজ; কজের॥১৩॥
 

অন্নাদ্ভবসিন্ত ভূতাসি; পজ্জ�;্যাদন্নসম্ভবঃ।
র্যজ্ঞাদ্ভবসিত পজ্জ�জে;্যা র্যজ্ঞঃ কর্ম্ম�সমুদ্ভবঃ॥১৪॥

অন্নাৎ  (শুক্র গশাসিণতরূজেপ পসিরণত অন্ন হইজেত)  ভূতাসি;  (প্রাণী
[গদহ]  সকল)  ভবসিন্ত (উৎপন্ন হয়),  পজ্জ�;্যাৎ (বৃসি2 হইজেত)  অন্ন-সম্ভবঃ
(অজেন্নর উৎপসিত্ত হয়) র্যজ্ঞাৎ (র্যজ্ঞ হইজেত) পজ্জ�;্যঃ (বৃসি2) ভবসিত (হয়)

র্যজ্ঞঃ (এবং র্যজ্ঞ) কর্ম্ম�সমুদ্ভবঃ (কর্ম্ম� হইজেত উৎপন্ন হয়)॥১৪॥
অন্ন হইজেত প্রাসিণগজেণর উৎপসিত্ত হয়,  বৃসি2 হইজেত অন্ন উৎপন্ন

হয়, র্যজ্ঞ হইজেত বৃসি2 হইয়া থাজেক এবং র্যজ্ঞ কর্ম্ম� হইজেত সমুদূ্ভত হয়॥
১৪॥
 

কর্ম্ম� ব্রজেহ্মাদ্ভবং সিবসিদ্ধ ব্রজেহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্ব�গতং ব্রহ্ম সি;ত্যং র্যজেজ্ঞ প্রসিতসিষ্ঠতম্॥১৫॥
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কর্ম্ম�  (কর্ম্ম�)  ব্রজেহ্মাদ্ভবং  (গবদ হইজেত উৎপন্ন)  সিবসিদ্ধ  (জাসি;জেব),

ব্রহ্ম  (গবদ)  অক্ষর সমুদ্ভবম্  (অক্ষর অথ�াৎ পরব্রহ্ম হইজেত সমুদূ্ভত),

তস্মাৎ  (অতএব)  সর্ব্ব�গতং  (সর্ব্ব�ব্যাপক)  ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম)  র্যজেজ্ঞ (র্যজেজ্ঞ)

সি;ত্যং (সর্ব্ব�দা) প্রসিতসিষ্ঠতম্ (প্রসিতসিষ্ঠত আজেZ;)॥১৫॥
ব্রহ্ম  (গবদ)  হইজেত কর্ম্ম�  উদূ্ভত এবং ঐ গবদ অক্ষর অথ�াৎ

অচু্যত  হইজেত  উৎপন্ন,  সুতরাং  সর্ব্ব�ব্যাপক  ভগবান্  অচু্যত  র্যজেজ্ঞ
সি;ত্যকালই প্রসিতসিষ্ঠত॥১৫॥
 

এবং প্রবসিত্ত�তং চক্রং ;া;ুবত্ত�য়তীহ র্যঃ।
অ�ায়ুসিরসিন্দ্রয়ারাজেমা গমা�ং পাথ� স জীবসিত॥১৬॥

[গহ] পাথ�! (গহ অজু্জ�;!)  র্যঃ ( গর্য কর্ম্ম�াসিধকারী বা জ্ঞা;াসিধকারী
মা;ব)  এবং  (এইরূজেপ) [পরমপুরুজের্ষণ] (পরম পুরুর্ষ ভগবান্ কতৃ্ত�ক)

প্রবসিত্ত�তং (কার্য�্যকারণভাজেব প্রবসিত্ত�ত) চক্রং (চক্রজেক) ইহ (এই জীবজে;)

; অ;ুবত্ত�য়সিত (অ;ুব�ত্ত; কজের ;া) সঃ (গসই) অ�ায়ুঃ (পাপপূণ� জীব;)

ইসিন্দ্রয়ারামঃ  (ইসিন্দ্রয়াস! পুরুর্ষ)  গমা�ং  (বৃথা)  জীবসিত  (জীব; ধারণ
কজের)॥১৬॥

গহ অজু্জ�;!  গর্য কর্ম্ম�াসিধকারী বা জ্ঞা;াসিধকারী ম;ুর্ষ্য এইরূজেপ
পরমপুরুর্ষ স্বয়ং ভগবান্ কতৃ্ত�ক কার্য�্যকারণ ভাজেব প্রবসিত্ত�ত এই চজেক্রর
(সি;য়জেমর)  প্রবত্ত�; কজের ;া,  গসই পাপপূণ�-জীব;,  ইসিন্দ্রয়াস! মা;ব
বৃথাই জীব; ধারণ কজের॥১৬॥
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 র্যস্ত্বাত্মরসিতজেরব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মা;বঃ।
আত্মজে;্যব চ সন্তু2Vস্য কার্য�্যং ; সিবদ্যজেত॥১৭॥

তু (সিকন্তু)  র্যঃ মা;বঃ (গর্য মা;ব)  আত্মরসিতঃ (আত্মাজেতই প্রীসিত
সিবসিশ2)  আত্মতৃপ্তঃ এব চ  (ও অত্মাজেতই তৃপ্ত)  আত্মসি; এব চ  (এবং
আত্মাজেতই)  সন্তু2ঃ  (সম্যক্ তু2)  স্যাৎ  (থাজেক;),  তস্য  (তাহঁার)  কার্য�্যং
(করণীয়) ; সিবদ্যজেত (সিকZুই ;াই)॥১৭॥

সিকন্তু গর্য মা;ব আত্মাজেতই প্রীসিতসিবসিশ2 ও আত্মাজেতই তৃপ্ত এবং
আত্মাজেতই সম্যক্ তু2 থাজেক;;  তাঁহার করণীয়রূজেপ গকা; কার্য�্য ;াই,

গকবল মাত্র শরীর র্যাত্রা সি;র্ব্ব�াজেহর জ;্য সিতসি; কর্ম্ম� কসিরয়া থাজেক;॥
১৭॥
 

বৈ;ব তস্য কৃজেত;াজেথ�া ;াকৃজেতজে;হ কশ্চ;।
; চাস্য সর্ব্ব�ভূজেতরু্ষ কসিশ্চদথ�-ব্যপাWয়ঃ॥১৮॥

ইহ  (এ  জগজেত)  তস্য  (গসই  আত্মারাম  পুরুজের্ষর)  কৃজেত;
(কৃতকর্ম্ম� wারা) অথ�ঃ ; এব (পূণ�্য হয় ;া) অকৃজেত; (কজের্ম্ম�র অকরণ
গহতু)  কশ্চ;  [অ;থ�ঃ]  ;  (গকা;ও পাপ হয় ;া),  অস্য সর্ব্ব�ভূজেতরু্ষ চ
(এবং  এই  ব্যসি!র  সি;সিখল  প্রাণীগজেণর  মজেধ্য)  কসিশ্চৎ  (গকহই)  অথ�
ব্যপাWয়ঃ (স্ব-প্রজেয়াজজে; আWয়;ীয়) ; [ভবসিত] (হয় ;া)॥১৮॥

ইহজেলাজেক  গসই  আত্মারাম  পুরুজের্ষর  অ;ুসিষ্ঠত  কজের্ম্ম�র  জ;্য
গকা;ও পুণ্য স�য় হয় ;া, এবং কত্ত�ব্য কজের্ম্ম�র অ;;ুষ্ঠা; জ;্য গকা;
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পাপও উৎপন্ন হয় ;া। আব্রহ্ম-স্থাবর পর্য�্যন্ত ভূত সকজেলর মজেধ্য এই
ব্যসি!র স্বপ্রজেয়াজজে; গকহই আWয়;ীয় হ; ;া॥১৮॥
 

তস্মাদস!ঃ সততং কার্য�্যং কর্ম্ম� সমাচর।
অসজে!া হ্যাচরন্ কর্ম্ম� পরমাজেæাসিত পূরুর্ষঃ॥১৯॥

তস্মাৎ (অতএব) অস!ঃ [সন্] (ফলাসসি! রসিহত হইয়া) সততং
(সর্ব্ব�দা)  কার্য�্যং কর্ম্ম�  (সিবসিহত কর্ম্ম�)  সমাচর  (সম্যক্ আচরণ কর),  সিহ
(গর্যজেহতু)  অস!ঃ [সন্] (অ;াস! হইয়া)  কর্ম্ম� আচরন্ (কর্ম্ম� কসিরজেল)

পুরুর্ষঃ (পুরুর্ষ) পরম্ (অথ�াৎ পরমভসি!) আজেæাসিত (লাভ কজের;)॥১৯॥
অতএব ফলাসসি! পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক সর্ব্ব�দা অবশ্য কত্ত�ব্যরূজেপ

সিবসিহত  কজের্ম্ম�র  অ;ুষ্ঠা;  কর।  গর্যজেহতু  অ;াস!ভাজেব  কর্ম্ম�  কসিরজেত
কসিরজেত  জীজেবর  গমাক্ষ  লাভ  হয়।  সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�  সকজেলর  চরম
পসিরপাক্কাবস্থায় গর্য পরমাভসি! জজেন্ম তাহাই গমাক্ষ॥১৯॥
 

কর্ম্ম�দ্বৈণব সিহ সংসিসসিদ্ধমাসিস্থতা জ;কাদয়ঃ।
গলাকসংগ্রহজেমবাসিপ সম্পশ্যন্ কতু্ত�মহ�সিস॥২০॥

জ;কাদয়ঃ (জ;কাসিদ জ্ঞাসি;গণ) কর্ম্ম�ণা এব (কজের্ম্ম�র wারাই) সিহ
(সি;সিশ্চত)  সংসিসসিদ্ধম্  (ভসি!রূপ  সম্যক্  সিসসিদ্ধ)  আসিস্থতাঃ  (লাভ
কসিরয়াসিZজেল;)। গলাকসংগ্রহম্ অসিপ সংপশ্যন্ এব (গলাজেক সিশক্ষা গ্রহণ
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কসিরজেব  এইরূপ সিবজেবচ;ায়ও)  [কর্ম্ম�]  (কর্ম্ম�)  কতু্ত�ম্  (কসিরজেত)  অহ�সিস
(গর্যাগ্য হও)॥২০॥

জ;ক প্রভৃসিত জ্ঞা;াসিধকারী ব্যসি!গণও কজের্ম্ম�র wারাই ভসি!রূপ
সংসিসসিদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াসিZজেল;। অতএব গলাকসিশক্ষাথ� গতামার কর্ম্ম� করা
উসিচত॥২০॥
 

র্যদ্যদাচরসিত গWষ্ঠVত্তজেদজেবতজেরা জ;ঃ।
স র্যৎ প্রমাণং কুরুজেত গলাকVদ;ুবত্ত�জেত॥২১॥

গWষ্ঠঃ  (গWষ্ঠ  ব্যসি!)  র্যৎ  র্যৎ  (র্যাহা  র্যাহা)  আচরসিত  (আচরণ
কজের;) ইতরঃ জ;ঃ (সাধারণ ব্যসি!) তৎ তৎ এব (গসই গসই কর্ম্ম�ই)

[আচরসিত] (আচরণ কজের), সঃ (গসই গWষ্ঠ ব্যসি!) র্যৎ (র্যাহাজেক) প্রমাণং
(প্রমাণ বসিলয়া) কুরুজেত (স্বীকার কজের;) গলাকঃ (সাধারণ গলাকও) তৎ
(তাহাই) অ;ুবত্ত�জেত (অ;ুসরণ কজের)॥২১॥

গWষ্ঠ গলাক গর্যরূপ আচরণ কসিরয়া থাজেক;, সাধারণ গলাকসকল
তাহারই অ;ুকরণ কজের;। সিতসি; র্যাহাজেক প্রমাণ বসিলয়া স্বীকার কজের;,

সাধারণ গলাকও তাহাজেতই অ;ুবত্ত�ী হয়॥২১॥
 

; গম পাথ�াসিV কত্ত�ব্যং সিত্ররু্ষ গলাজেকরু্ষ সিক�;।
;া;বাপ্তমবাপ্তব্যং বত্ত� এব চ কর্ম্ম�সিণ॥২২॥
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গহ পাথ�! (গহ অজু্জ�;!)  সিত্ররু্ষ গলাজেকরু্ষ  (সিত্রজগজেত)  গম  (আমার)

সিক�;  (গকা;)  কত্ত�ব্যং  ;াসিV  (করণীয় ;াই)  [র্যতঃ]  (গর্যজেহতু)  [মম]

(আমার) অ;বাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং (বা প্রাপ্য) [সিক�; ;াসিV] (সিকZুই
;াই) [তথাসিপ] কর্ম্ম�সিণ (কজের্ম্ম�) বজেত্ত� এব চ (প্রবত্ত�মা; রসিহয়াসিZ)॥২২॥

গহ অজু্জ�;!  আসিম পরজেমশ্বর এই সিত্রজেলাক মজেধ্য আমার সিকZুই
কত্ত�ব্য ;াই;  গর্যজেহতু আমার অপ্রাপ্ত বা পাইবার গর্যাগ্য সিকZুমাত্র বস্তু
;াই, তথাসিপ আসিম সি;জেজ কর্ম্ম�াচরণ কসিরজেতসিZ॥২২॥
 

র্যসিদ হ্যহং ; বজেত্ত�য়ং জাতু কর্ম্ম�ণ্যতসিন্দ্রতঃ।
মমবত্ম�া;ুবত্ত�জেন্ত ম;ুর্ষ্যাঃ পাথ� সর্ব্ব�শঃ॥২৩॥

[গহ]  পাথ�!  (গহ অজু্জ�;!)  র্যসিদ জাতু  (র্যসিদ কখ;ও)  অতসিন্দ্রতঃ
[সন্] (অ;বসিহত হইয়া) অহম্ (আসিম) কর্ম্ম�সিণ (কজের্ম্ম�) ; বজেত্ত�য়ং (প্রবৃত্ত
;া  হই),  [তসিহ�]  (তজেব)  সিহ  (সি;শ্চয়ই)  ম;ুর্ষ্যাঃ  (মা;বগণ)  সর্ব্ব�শঃ
(সর্ব্ব�থা) মম (আমার) বত্ম� (পথ) অ;ুবত্ত�জেন্ত (অ;ুসরণ কসিরজেব)॥২৩॥

গহ অজু্জ�;!  কখ;ও র্যসিদ আসিম অ;বসিহত হইয়া কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা; ;া
কসির,  তজেব  আমার  অ;ুবত্ত�ী  হইয়া  সকল  ম;ুর্ষ্যই  কর্ম্ম�  পসিরত্যাগ
কসিরজেব॥২৩॥
 

উৎসীজেদয়ুসিরজেম গলাকা ; কুর্য�্যাং কর্ম্ম� গচদহম্।
সঙ্করস্য চ কত্ত�া স্যামুপহ;্যাসিমমাঃ প্রজাঃ॥২৪॥
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গচৎ (র্যসিদ) অহম্ (আসিম) কর্ম্ম� (কর্ম্ম�) ; কর্য�্যাম্ (;া কসির) [তসিহ�]
(তজেব)  ইজেম  গলাকাঃ  (এই সমV  গলাকই)  [কর্ম্ম�  ত্যক্ত্বা]  (কর্ম্ম�ত্যাগ
পূর্ব্ব�ক)  উৎসীজেদয়ুঃ  (সিব;2 হইজেব),  চ  (এবং) [অহং] (আসিম)  সঙ্করস্য
(বণ�সঙ্কজেরর)  কত্ত�া  (কত্ত�া)  স্যাম্  (হইব),  [এবং  অহজেমব]  (এইরূজেপ
আসিমই) ইমাঃ প্রজাঃ (এই সমV প্রজাজেক) উপহ;্যাম্ (সিব;াশ কসিরব)॥
২৪॥

র্যসিদ আসিম কর্ম্ম� ;া কসির তজেব আমার দৃ2াজেন্ত এই সমV গলাকই
কর্ম্ম� পসিরত্যাগ কসিরয়া উৎসন্ন হইজেব এবং আসিম বণ�-সঙ্কজেরর প্রবত্ত�ক
হইব, এইরূজেপ আসিমই এই সমV প্রজাজেক সিব;2 কসিরব॥২৪॥
 

স!াঃ কর্ম্ম�ণ্যসিবwাংজেসা র্যথা কুর্ব্ব�সিন্ত ভারত।
কুর্য�্যাসিwwাংVথাস!সিশ্চকীরু্ষ�জেলাকসংগ্রহম্॥২৫॥

[গহ]  ভারত!  (গহ  অজু্জ�;!)  কর্ম্ম�সিণ  স!াঃ  (কজের্ম্ম�  আস!)

অসিবwাংসঃ  (অজ্ঞগণ)  র্যথা  (গর্যরূপ)  [কর্ম্ম�াসিণ]  কুর্ব্ব�সিন্ত  (কর্ম্ম�  কসিরয়া
থাজেক)  সিবwান্  (জ্ঞা;ী  ব্যসি!)  অস!ঃ  (আসসি! রসিহত)  [সন্]  (হইয়া)
গলাকসংগ্রহম্  (গলাক  সংগ্রহ)  সিচকীরু্ষ�ঃ  (কসিরজেত  ইচু্ছক হইয়া)  তথা
(গসইরূপ কর্ম্ম�) কুর্য�্যাৎ (কসিরজেব;)॥২৫॥

গহ অজু্জ�;!  কজের্ম্ম� আস! অজ্ঞগণ গর্যরূপ কর্ম্ম� কসিরয়া থাজেক,

গসইরূপ জ্ঞাসি;গণও কজের্ম্ম�  অ;াস! হইয়া কর্ম্ম�াসিধকাসিরসিদজেগর স্বধর্ম্ম�
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রক্ষার সি;সিমত্ত কর্ম্ম�াচরণ কসিরজেব;, অথ�াৎ উভজেয়র কজের্ম্ম�র প্রকার পৃথক
;য়, আসসি! ও অ;াসসি!রূপ সি;ষ্ঠাই পৃথক জাসি;জেব॥২৫॥
 

; বুসিদ্ধজেভদং জ;জেয়দজ্ঞা;াং কর্ম্ম�সসিঙ্গ;াম্।
গর্যাজজেয়ৎ সর্ব্ব�কর্ম্ম�াসিণ সিবwান্ রু্য!ঃ সমাচরন্॥২৬॥

সিবwান্  (জ্ঞা;জের্যাজেগর  উপজেদশক)  কর্ম্ম�সসিঙ্গ;াম্  (কজের্ম্ম�  আস!
সিচত্ত)  অজ্ঞা;াম্  (অজ্ঞ  ব্যসি!গজেণর)  বুসিদ্ধজেভদং  (‘কর্ম্ম�  ত্যাগ  পূর্ব্ব�ক
জ্ঞা;াভ্যাস কর’ এইরূপ বুসিদ্ধজেভদ)  ; জ;জেয়ৎ  (জন্মাইজেব ;া)।  [অসিপ
তু]  (অথচ)  রু্য!ঃ  [সন্]  (অ;াস! হইয়া)  সর্ব্ব�কর্ম্ম�াসিণ  (সমV কর্ম্ম�)
সমাচরন্  (সম্যক্  আচরণ  পূর্ব্ব�ক)  [অজ্ঞান্]  (অজ্ঞগণজেক)  গর্যাজজেয়ৎ
(কজের্ম্ম� সি;রু্য! রাসিখজেব;)॥২৬॥

জ্ঞা;জের্যাজেগর উপজেদ2া কর্ম্ম�াস! অজ্ঞগজেণর ‘কর্ম্ম�ত্যাগ পূর্ব্ব�ক
জ্ঞা;াভ্যাস  কর’  এইরূপ  বুসিদ্ধজেভদ  জন্মাইজেব;  ;া।  উপরন্তু  সি;জেজ
সমাসিহত  সিচজেত্ত  সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�  সমূজেহর  অ;ুষ্ঠা;  পূর্ব্ব�ক  অজ্ঞ
গলাকসিদগজেকও (গসই ভাজেব) কজের্ম্ম�ই সি;রু্য! রাসিখজেব;॥২৬॥
 

প্রকৃজেতঃ সিক্রয়মাণাসি; গুদ্বৈণঃ কর্ম্ম�াসিণ সর্ব্ব�শঃ।
অহঙ্কারসিবমূঢ়াত্মা কত্ত�াহসিমসিত ম;্যজেত॥২৭॥

প্রকৃজেতঃ  (প্রকৃসিতর)  গুদ্বৈণঃ  (কার্য�্য  ইসিন্দ্রজেয়র  wারা)  সর্ব্ব�শঃ
(সর্ব্ব�প্রকাজের) কর্ম্ম�াসিণ (কর্ম্ম� সকল) সিক্রয়মাণাসি; (সম্পাসিদত হয়), [সিকন্তু]
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অহঙ্কারসিবমূঢ়াত্মা  (গদহাসিদজেত অহং বুসিদ্ধ wারা সিবমূঢ় সিচত্ত ব্যসি!)  অহং
কত্ত�া (আসিমই কত্ত�া) ইসিত (এইরূপ) ম;্যজেত (মজে; কজের)॥২৭॥

কার্য�্য  সমূহ  সর্ব্ব�জেতাভাজেব  প্রকৃসিতর  গুজেণর  (কাজের্য�্যর  অথ�াৎ
ইসিন্দ্রজেয়র)  wারা  সম্পাসিদত  হয়।  সিকন্তু  গদহাসিদজেত  অহং  বুসিদ্ধ  wারা
সিবমুগ্ধসিচত্ত মা;ব ‘আসিমই উহা সম্পন্ন কসিরজেতসিZ’ মজে; কজের॥২৭॥
 

তত্ত্বসিবৎ তু মহাবাজেহা গুণকর্ম্ম�সিবভাগজেয়াঃ।
গুণা গুজেণরু্ষ বত্ত�ন্ত ইসিত মত্বা ; সজ্জজেত॥২৮॥

[গহ] মহাবাজেহা! (গহ বীরজেWষ্ঠ অজু্জ�;!) গুণকর্ম্ম� সিবভাগজেয়াঃ (গুণ
সিবভাগ ও তদীয় কাজের্য�্যর গর্য সিবভাগ অথ�াৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এইসকল
গুণ  গভদ  এবং  তাহাজেদর  কার্য�্য  গদবতা,  ইসিন্দ্রয়  ও  সিবর্ষয়রূপ
কার্য�্যজেভজেদর)  তত্ত্বসিবৎ  (স্বরূপ সির্যসি; জাজে;;),  [সঃ]  (সিতসি;)  তু  (সিকন্তু)

গুণাঃ  (গদবতা কতৃ্ত�ক গপ্রসিরত চকু্ষরাসিদ ইসিন্দ্রয়)  গুজেণরু্ষ  (রূপাসিদ স্ব স্ব
সিবর্ষজেয়)  বত্ত�জেন্ত (প্রবৃত্ত হয়)  ইসিত (ইহা)  মত্বা (মজে; কসিরয়া)  ; সজ্জজেত
(তাহাজেত আস! হ; ;া)॥২৮॥

গহ মহাবীর অজু্জ�;!  গুজেণর সিবভাগ ও তদীয় কাজের্য�্যর সিবভাগ
অথ�াৎ  সত্ত্ব  রজঃ  ও  তমঃ  এই  গুণত্রয়,  এবং  গদবতা,  ইসিন্দ্রয়  ও
সিবর্ষয়রূপ  কার্য�্য  সমূজেহর  তত্ত্ব  সির্যসি;  অবগত  আজেZ;,  সিতসি;  সিকন্তু
ইসিন্দ্রয়াসিধষ্ঠাতৃ-গদবতাকতৃ্ত�ক গপ্রসিরত চকু্ষকণ�াসিদ ইসিন্দ্রয়গণই রূপাসিদ স্ব স্ব
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গ্রাহ্যসিবর্ষয়সমূজেহ  প্রবৃত্ত  হইয়া  থাজেক—এইরূপ  মজে;  কসিরয়া  সি;জেজর
কতৃ্ত�ত্বাসিভমা; কজের; ;া॥২৮॥
 

প্রকৃজেতগু�ণসংমূঢ়াঃ সজ্জজেন্ত গুণকর্ম্ম�সু।
তা;কৃৎস্নসিবজেদা মন্দান্ কৃৎস্নসিবন্ন সিবচালজেয়ৎ॥২৯॥

প্রকৃজেতঃ  (প্রকৃসিতর)  গুণসংমূঢ়াঃ  (গুণ সমূহ  wারা  ভূতাসিবজে2র
;্যায়  আসিব2  জীবগণ)  গুণকর্ম্ম�সু  (গুণ কার্য�্য  সিবর্ষয়  সমূজেহ)  সজ্জজেন্ত
(আস!  হয়);  তান্  (গসই  সকল)  অকৃৎস্নসিবদঃ  (অসর্ব্ব�জ্ঞ)  মন্দান্
(মন্দবুসিদ্ধগণজেক)  কৃৎস্নসিবৎ  (সর্ব্ব�জ্ঞ সিবwান্ ব্যসি!)  ; সিবচালজেয়ৎ  (আত্ম
অ;াত্ম সিবচার  গ্রহণ  করাইজেত  গচ2া  কসিরজেব;  ;া)  [সিকন্তু  গুণাজেবশ-

সি;বত্ত�কং  সি;ষ্কাম  কদ্বৈর্ম্ম�ব  কারজেয়ৎ]  (সিকন্তু  গুণাজেবশ  সি;বত্ত�ক  সি;ষ্কাম
কর্ম্ম�ই করাইজেব;)॥২৯॥

প্রকৃসিতর গুণসমূহ wারা ভূতাসিব2 মা;ুজের্ষর মত সম্যক্-রূজেপ মুগ্ধ
ব্যসি!গণ ইসিন্দ্রয় ও তদ্-সিবর্ষয়ক কর্ম্ম�সমূজেহ আস! হয়। সর্ব্ব�জ্ঞ সিবwান্
ব্যসি!  গসইসকল  অজ্ঞ মন্দমসিতগণজেক  (অ;সিধকাসিরগণজেক)  তত্ত্বসিবচার
প্রদশ�;  পূর্ব্ব�ক  সিবচসিলত  কসিরজেব;  ;া।  গুণাজেবশ  সি;বত্ত�ক  সি;ষ্কাম
কজের্ম্ম�রই উপজেদশ দা; কসিরজেব;॥২৯॥
 

মসিয় সর্ব্ব�াসিণ কর্ম্ম�াসিণ সং;্যস্যাধ্যাত্মজেচতসা।
সি;রাশীসি;�র্ম্ম�জেমা ভূত্বা রু্যধ্যস্ব সিবগতজ্বরঃ॥৩০॥
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অধ্যাত্মজেচতসা  (আত্মস্বরূপসি;ষ্ঠ  সিচজেত্ত)  মসিয়  (আমাজেত)  সর্ব্ব�াসিণ
কর্ম্ম�াসিণ  (সমV  কর্ম্ম�)  সং;্যস্য  (সমপ�ণ  কসিরয়া)  সি;রাশীঃ  (সি;ষ্কাম),

সি;র্ম্ম�ামঃ  (সর্ব্ব�ত্র  মমতাশূ;্য)  সিবগতজ্বরঃ  [চ]  (ও গখদ  রসিহত)  ভূত্বা
(হইয়া) রু্যধ্যস্ব (রু্যদ্ধ কর)॥৩০॥

সমV কর্ম্ম� আমাজেত সমপ�ণ পূর্ব্ব�ক ‘অন্তর্য�ামীর অধীজে; আসিম
কর্ম্ম�  কসিরজেতসিZ’  এইরূপ বুসিদ্ধজেত সি;ষ্কাম,  মমতাশূ;্য  ও  গশাকরসিহত
হইয়া (স্বধর্ম্ম�রূপ) রু্যদ্ধ অবলম্ব; কর॥৩০॥
 

গর্য গম মতসিমদং সি;ত্যম;ুসিতষ্ঠসিন্ত মা;বাঃ।
Wদ্ধাবজেন্তাঽ;সূয়জেন্তা মুচ্যজেন্ত গতঽসিপ কর্ম্ম�সিভঃ॥৩১॥

গর্য (গর্য সকল) মা;বাঃ (ম;ুর্ষ্য) Wদ্ধাবন্তঃ (Wদ্ধাবান্) অ;সূয়ন্তঃ
(ও অসূয়া রসিহত হইয়া) গম (আমার) ইদং (এই) মতম্ (অসিভমত সি;ষ্কাম
কর্ম্ম�জের্যাজেগর)  সি;ত্যম্  (সর্ব্ব�দা)  অ;ুসিতষ্ঠসিন্ত  (অ;ুষ্ঠা; কজের;)  গত অসিপ
(তাঁহারাও) কর্ম্ম�সিভঃ (কর্ম্ম� বন্ধ; হইজেত) মুচ্যজেন্ত (মু! হ;)॥৩১॥

গর্য  সকল  মা;ব  Wদ্ধালু  ও  গদার্ষদৃসি2-রসিহত  হইয়া  আমার
অসিভমত  এই  সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�জের্যাজেগর  সতত  অ;ুবত্ত�;  কজের;—কর্ম্ম�
কসিরয়াও তাঁহারা গসই কর্ম্ম�বন্ধ; হইজেত মুসি!লাভ কসিরয়া থাজেক;॥৩১॥
 

গর্য গত্বতদভ্যসূয়জেন্তা ;া;ুসিতষ্ঠসিন্ত গম মতম্।
সর্ব্ব�জ্ঞা;সিবমূঢ়াংVান্ সিবসিদ্ধ ;2া;জেচতসঃ॥৩২॥

98



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গর্য তু  (পরন্তু র্যাহারা)  গম এতৎ মতম্ (আমার এই উপজেদশ)

অভ্যসূয়ন্তঃ  (অসূয়াবশতঃ)  ;  অ;ুসিতষ্ঠসিন্ত  (পাল;  কজের  ;া)  তান্
(তাহাসিদগজেক) সর্ব্ব�জ্ঞা;সিবমূঢ়ান্ (সমV জ্ঞাজে; বসি�ত ), ;2ান্ (পুরুর্ষাথ�
সিবভ্র2) অজেচতসঃ (ও সি;জের্ব্ব�াধ বসিলয়া) সিবসিদ্ধ (জাসি;জেব)॥৩২॥

আর র্যাহারা অসূয়া পরবশ হইয়া আমার এই মজেতর অ;ুবত্ত�;
কজের  ;া,  গসই  সিবজেবক  শূ;্য  জ;গণজেক  সর্ব্ব�সিবধজ্ঞাজে;  সিবমূঢ়  ও
সিব;াশপ্রাপ্ত বসিলয়া জাসি;জেব॥৩২॥
 

সদৃশং গচ2জেত স্বস্যাঃ প্রকৃজেতজ্ঞ�া;বা;সিপ।
প্রকৃসিতং র্যাসিন্ত ভূতাসি; সি;গ্রহঃ সিকং কসিরর্ষ্যসিত॥৩৩॥

জ্ঞা;বান্ অসিপ (জ্ঞা;ী ব্যসি!ও)  স্বস্যাঃ প্রকৃজেতঃ (স্বীয় প্রকৃসিতর)

সদৃশং (অ;ুরূপ) গচ2জেত (কার্য�্য কজের), ভূতাসি; (প্রাসিণগণ) প্রকৃসিতং র্যাসিন্ত
(তাদৃশ গচ2ার ফজেল তাদৃশ স্বভাজেবর অধী; হয়) সি;গ্রহঃ (শাস্ত্রকৃত বা
রাজকৃত দণ্ড)[গতর্ষাং] (তাহাজেদর) সিকং কসিরর্ষ্যসিত (সিক কসিরজেব)॥৩৩॥

জ্ঞা;বান্ ব্যসি!ও স্বীয় প্রকৃসিতর অথ�াৎ দুঃস্বভাজেবর অ;ুরূপ গচ2া
কজের।  সুতরাং  জীবগণ তাদৃশ  গচ2ার  ফজেল সি;জেজ তাদৃশ  স্বভাজেবর
অধী;  হইয়া  পজেড়।  শাস্ত্রকৃত  বা  রাজকৃত  দজেণ্ডর  ভয়  তখ;
তাহাসিদগজেক গরাধ কসিরজেত পাজের ;া॥৩৩॥
 

ইসিন্দ্রয়জেস্যসিন্দ্রয়স্যাজেথ� রাগজেwজের্ষৌ ব্যবসিস্থজেতৌ।

99



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তজেয়া;� বশমাগজেচ্ছজেত্তৌ হ্যস্য পসিরপসিন্থজে;ৌ॥৩৪॥
ইসিন্দ্রয়র্ষ্য  ইসিন্দ্রয়স্য  (সমV  ইসিন্দ্রজেয়র)  অজেথ�  (স্ব  স্ব  সিবর্ষজেয়)

রাগজেwজের্ষৌ  (আসসি!  ও  গwর্ষ)  ব্যবসিস্থজেতৌ  (সিবজেশর্ষভাজেব  অবসিস্থত)।
[তথাসিপ]  তজেয়াঃ  (গসই রাগজেwজের্ষর)  বশং ; আগজেচ্ছৎ (বশীভূত হইজেব
;া)। সিহ (গর্যজেহতু) গতৌ (গসই রাগ ও গwর্ষ) অস্য (সাধজেকর) পসিরপসিন্থজে;ৌ
(সিবজেরাধী)॥৩৪॥

সমV  ইসিন্দ্রয়গজেণরই  সি;জ  সি;জ  গ্রহণীয়  বস্তুজেত  অ;ুরাগ  ও
সিবরাগ  সিবজেশর্ষভাজেব  বত্ত�মা;  রসিহয়াজেZ।  তাহা  হইজেলও এই রাগ  বা
গwজের্ষর কখ;ও বশবত্ত�ী হইজেব ;া। গর্যজেহতু এই সিবর্ষয়া;ুরাগ বা সিবর্ষয়
সিবরাগ  সাধক  ব্যসি!র  পরম  শত্রু  বসিলয়া  জাসি;জেব।  (ইহাজেত  ভসি!
সিবর্ষয়ক রাগ বা সিবরাগ লক্ষীভূত ;জেহ)॥৩৪॥
 

গWয়ান্ স্বধজের্ম্ম�া সিবগুণঃ পরধর্ম্ম�াৎ স্ব;ুসিষ্ঠতাৎ।
স্বধজের্ম্ম� সি;ধ;ং গWয়ঃ পরধজের্ম্ম�া ভয়াবহঃ॥৩৫॥

স্ব;ুসিষ্ঠতাৎ (সি;জের্দ্দ�ার্ষভাজেব অ;ুসিষ্ঠত)  পরধর্ম্ম�াৎ (পরধর্ম্ম� অজেপক্ষা)
সিবগুণঃ (সিকসি�ৎ গদার্ষরু্য!) স্বধর্ম্ম�ঃ (স্বকীয় ধর্ম্ম�) গWয়ান্ (গWষ্ঠ)। স্বধজের্ম্ম�
(স্ব স্ব বণ� ও আWজেমাসিচত ধর্ম্ম�) সি;ধ;ং (মরণও) গWয়ঃ (ভাল) পরধর্ম্ম�ঃ
(পরধর্ম্ম�) ভয়াবহঃ (তদজেপক্ষা ভয়া;ক)॥৩৫॥

সি;জের্দ্দ�ার্ষভাজেব আচসিরত অজে;্যর ধর্ম্ম�  অজেপক্ষা সিকসি�ৎ অঙ্গহী;
স্বীয় ধর্ম্ম�াচরণ ভাল। স্ব স্ব বণ� ও আWজেমাসিচত ধজের্ম্ম� বত্ত�মা; থাসিকয়া
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সি;ধ;প্রাপ্ত  হওয়া  মঙ্গলপ্রদ  হইয়া  থাজেক;  গর্যজেহতু  পরধর্ম্ম�  আচরণ
ভয়াবহ  জাসি;জেব।  (অজেধাক্ষজেজ  ভসি!  সর্ব্ব�জীজেবর  সি;ত্য  স্বাভাসিবক
পরমধর্ম্ম� হওয়ায়,  ইহা বাসিহ্যক সুদুরাচাররু্য! হইজেলও মাসিয়ক সত্ত্বাসিদ
গুণাসিWত  সদাচার  সংস্কাররু্য!  অ;াত্ম  ধর্ম্ম�  হইজেত  সর্ব্ব�দা  গWষ্ঠ।
সাধুসজেঙ্গ  এই  শুদ্ধভসি!  র্যাজ;  কসিরজেত  কসিরজেত  গদহপাত  হইজেলও
গWয়ঃস্কর;  গর্যজেহতু  অসিবদ্যাসিWত  সংষ্কাজেরর  অসি;শ্চয়তাপূণ�  ঔপাসিধক
সদাচার সিwতীয়াসিভসি;জেবশ থাকায় ভয়াবহ।)॥৩৫॥
 

অজু্জ�; উবাচ—
অথ গক; প্ররু্যজে!াঽয়ং পাপ�রসিত পূরুর্ষঃ।

অসি;চ্ছন্নসিপ বাজেষ্ণয়� বলাসিদব সি;জেয়াসিজতঃ॥৩৬॥
অজু্জ�;ঃ  উবাচ  (অজু্জ�;  বসিলজেল;)  [গহ]  বাজেষ্ণ�য়!  (গহ

বৃসিষ্ণবংশাবতংস!) অসি;চ্ছন্ অসিপ (ইচ্ছা ;া কসিরজেলও) অথ গক; প্ররু্য!ঃ
[সন্]  (কাহা  কতৃ্ত�ক গপ্রসিরত হইয়া)  অয়ং পুরুর্ষঃ  (এই জীব)  বলাং
(বলপূর্ব্ব�ক)  সি;জের্যাসিজতঃ ইব  (গর্য; সি;জের্যাসিজত হইয়াই)  পাপং  (পাপ)

চরসিত (আচরণ কজের)॥৩৬॥
অজু্জ�;  বসিলজেল;—গহ  বাজেষ্ণ�য়!  ইচ্ছা  ;া  কসিরজেলও  কাহার

গপ্ররণায় এই জীব বলপূর্ব্ব�ক সি;জেয়াসিজজেতর মত বাধ্য হইয়া পাপকার্য�্য
আচরণ কসিরয়া থাজেক?॥৩৬॥
 

101



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীভগবান্ উবাচ—
কাম এর্ষ গক্রাধ এর্ষ রজেজাগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশজে;া মহাপাপ্মা সিবজেদ্ধ্য;সিমহ বৈবসিরণম্॥৩৭॥
শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  কসিহজেল;)  এর্ষঃ  কামঃ  (এই

সিবর্ষয়াসিভলার্ষরূপ  কামই)  এর্ষঃ  গক্রাধঃ  (গক্রাধরূজেপ  পসিরণত  হয়)

রজেজাগুণসমুদ্ভবঃ  (কাম  রজেজাগুণ  হইজেত  উৎপন্ন,  এবং  এই  কাম
হইজেতই তামস গক্রাধ জজেন্ম), মহাশ;ঃ (দুষূ্পরণীয়) মহাপাপ্মা (ও অসিত
উগ্র)  ইহ (এই জগজেত)  এ;ং (এই কামজেকই)  বৈবসিরণম্ (জীজেবর প্রধা;
শত্রু বসিলয়া) সিবসিদ্ধ (জাসি;জেব)॥৩৭॥

শ্রীভগবান্  কসিহজেল;—রজেজাগুণসমুদূ্ভত  কামই  পুরুর্ষজেক  পাজেপ
প্রবৃসিত্ত  গদয়।  ‘কাম’  সিবর্ষয়াসিভলার্ষ  স্বরূপ,  ঐ  কামই  অবস্থাজেভজেদ
রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া গক্রাধ হয়। এই কাজেমর সিকZুজেতই পূসিত্ত� হয় ;া
এবং গস অসিতশয় উগ্র। এই জগজেত উ! কামজেকই জীজেবর প্রধা; শত্রু
বসিলয়া জাসি;জেব॥৩৭॥
 

ধূজেম;াসিব্রয়জেত বসিßর্য�থাদজেশ�া মজেল; চ।
র্যজেথাজেé;াবৃজেতা গভ�Vথা গতজে;দমাবৃতম্॥৩৮॥

র্যথা (গর্যম;) বসিßঃ (অসিগ্ন) ধূজেম; (ধূম wারা) আসিব্রয়জেত (আবৃত
থাজেক), র্যথা (গর্যম;) আদশ�ঃ (দপ�ণ) মজেল; (ময়লার wারা) [আসিব্রয়জেত]

(আবৃত থাজেক), র্যথা চ (এবং গর্যম;) উজেé; (জরায়ু wারা) গভ�ঃ (গভ�)
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আবৃতঃ (আবৃত থাজেক),  তথা (গসইরূপ)  গত; (গসই কাম wারা)  ইদম্
(এই জ্ঞা;) আবৃতম্ (আবৃত থাজেক)॥৩৮॥

গর্যম; ধূজেমর wারা  অসিগ্ন সিকসি�ৎ আবৃত থাজেক,  গর্যম; দপ�ণ
ময়লা wারা গাঢ় আবৃত থাজেক,  এবং গর্যম; জরায়ু wারা গভ�স্থ জীব
অসিত গাঢ়ভাজেব আবৃত থাজেক;  গসইরূপ এই কাজেমর wারা উ! সিত্রসিবধ
রূজেপ (সত্ত্ব, রজ ও তজেমাগুণাWজেয়) জীবদ্বৈচত;্য আচ্ছন্ন রসিহয়াজেZ॥৩৮॥
 

আবৃতং জ্ঞা;জেমজেত; জ্ঞাসি;জে;া সি;ত্যদ্বৈবসিরণা।
কামরূজেপণ গকৌজেন্তয় দুষূ্পজেরণা;জেল; চ॥৩৯॥

[গহ]  গকৌজেন্তয়! (গহ কুন্তীপুৎত্র অজু্জ�;!)  জ্ঞাসি;;ঃ (জ্ঞাসি;গজেণরও)

সি;ত্যদ্বৈবসিরণা  (সিচরশত্রু)  এজেত; (এই)  দুষূ্পজেরণ (দুষূ্পরণীয়)  অ;জেল; চ
(অ;ল সদৃশ) কামরূজেপণ (কামও তনূ্মল অজ্ঞা; কতৃ্ত�ক) জ্ঞা;ম্ (সিবজেবক
জ্ঞা;) আবৃতম্ (আবৃত হয়)॥৩৯॥

গহ অজু্জ�;!  জ্ঞা;ীর সিচরশত্রু—(�ৃতাহুসিত wারা)  দুষূ্পরণীয় অ;ল
সদৃশ এই ‘কাম’ ও তনূ্মল অজ্ঞা; কতৃ্ত�ক—সিবজেবক-জ্ঞা; আবৃত হয়॥
৩৯॥
 

ইসিন্দ্রয়াসিণ মজে;া বুসিদ্ধরস্যাসিধষ্ঠা;মুচ্যজেত।
এদ্বৈতসিব�জেমাহয়জেত্যর্ষ জ্ঞা;মাবৃত্য গদসিহ;ম্॥৪০॥
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অস্য  (এই কামরূপ শত্রুর)  ইসিন্দ্রয়াসিণ  (ইসিন্দ্রয়গণ)  ম;ঃ বুসিদ্ধঃ
(ম; ও বুসিদ্ধ) অসিধষ্ঠা;ম্ (আWয়স্থল বসিলয়া) উচ্যজেত (কসিথত হয়), এর্ষঃ
(এই কাম) এদ্বৈতঃ (এই সকল ইসিন্দ্রয়াসিদ wারা) জ্ঞা;ম্ (সিবজেবক জ্ঞা;জেক)

আবৃত্য  (আবৃত  কসিরয়া)  গদসিহ;ম্  (জীবজেক)  সিবজেমাহয়সিত  (সিবজেমাসিহত
কজের)॥৪০॥

ইসিন্দ্রয়গণ, ম; ও বুসিদ্ধজেক এই কামরূপ শত্রুর আWয়-স্থল বলা
হইয়াজেZ। ঐ কাম এই সকল ইসিন্দ্রয়াসিদ wারা সিবজেবক-জ্ঞা;জেক আচ্ছাদ;
কসিরয়া জীবজেক সিবজেমাসিহত কজের অথ�াৎ জড়সিবর্ষজেয় সি;জেক্ষপ কজের॥৪০॥
 

তস্মাৎ ত্বসিমসিন্দ্রয়াণ্যাজেদৌ সি;য়ম্য ভরতর্ষ�ভ।
পাপ্মা;ং প্রজসিহ গহ্য;ং জ্ঞা;সিবজ্ঞা;;াশ;ম্॥৪১॥

[গহ]  ভরতর্ষ�ভ! (গহ ভরত গWষ্ঠ অজু্জ�;!)  তস্মাৎ (অতএব)  ত্বম্
(তুসিম)  আজেদৌ  (প্রথমতঃ)  ইসিন্দ্রয়াসিণ  (ইসিন্দ্রয় সকলজেক)  সি;য়ম্য  (বশীভূত
কসিরয়া)  জ্ঞা;সিবজ্ঞা;;াশ;ম্  (জ্ঞা;  ও  সিবজ্ঞাজে;র  সিব;াশক)  পাপ্মা;ং
(পাপরূপ) এ;ং (এই কামজেক) সিহ (স্প2তঃ) প্রজসিহ (সিব;াশ কর)॥৪১॥

গহ ভরতবংশাবতংস!  অতএব তুসিম প্রথজেম ইসিন্দয়গণজেক স্বীয়
বশীভূত কসিরয়া  শাস্ত্রীয়  আত্মা;াত্ম-সিবজেবকরূপ ‘জ্ঞা;’  ও তৎসম্বন্ধীয়
সিচন্ময় অ;ুভব হইজেত লব্ধ ‘সিবজ্ঞা;’ এই উভজেয়র ধ্বংসকারী পাপস্বরূপ
এই কামজেক প্রকাশ্যভাজেব সিব;াশ কর॥৪১॥
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ইসিন্দ্রয়াসিণ পরাণ্যাহুসিরসিন্দ্রজেয়ভ্যঃ পরং ম;ঃ।
ম;সস্তু পরা বুসিদ্ধবু�জেদ্ধর্য�ঃ পরতস্তু সঃ॥৪২॥

[সিবর্ষজেয়ভ্যঃ] (জড় সিবর্ষয় হইজেত) ইসিন্দ্রয়াসিণ (ইন্দ্রয়গণজেক) পরাসিণ
(গWষ্ঠ) [পসিণ্ডতাঃ] (পসিণ্ডতগণ) আহুঃ (বসিলয়া থাজেক;), ইসিন্দ্রজেয়ভ্যঃ (ইসিন্দ্রয়
সকল হইজেত)  ম;ঃ  (ম;জেক)  পরং  (Wষ্ঠ),  ম;সঃ তু  (ম; অজেপক্ষাও)

বুসিদ্ধঃ (সি;শ্চয়াসিত্মকা বৃসিত্ত) পরা (গWষ্ঠ)। র্যঃ তু (আর সির্যসি;) বুজেদ্ধঃ (বুসিদ্ধ
অজেপক্ষাও) পরতঃ (পরতর) সঃ (সিতসি;ই জীবাত্মা)॥৪২॥

পসিণ্ডতগণ বজেল; জড় সিবর্ষয় হইজেত ইসিন্দ্রয়গণ গWষ্ঠ, ইসিন্দ্রয়সকল
হইজেত ম; গWষ্ঠ,  ম; অজেপক্ষাও সি;শ্চয়াসিত্মকা  বৃসিত্তরূপ বুসিদ্ধ  গWষ্ঠ।
আবার সির্যসি; বুসিদ্ধ অজেপক্ষাও গWষ্ঠ, সিতসি;ই গসই (জীবাত্মা)॥৪২॥
 

এবং বুজেদ্ধঃ পরং বুদ্ধা সংVভ্যাত্মা;মাত্ম;া।
জসিহ শত্রুং মহাবাজেহা কামরূপং দুরাসদম্॥৪৩॥

[গহ]  মহাবাজেহা!  (গহ মহাবীর অজু্জ�;!)  এবং  (এইরূজেপ)  বুজেদ্ধঃ
পরং (বুসিদ্ধ হইজেত পৃথক্ জীবাত্মাজেক) বুদ্ধা (জাসি;য়া) আত্মা;ম্ (ম;জেক)

আত্ম;া (ঈদৃশ সি;শ্চয়াসিত্মকা বুসিদ্ধ wারা) সংVভ্য (সিস্থর কসিরয়া) দুরাসদম্
(দুজ্জ�য়) কামরূপং (কামরূপ) শত্রুং (শত্রুজেক) জসিহ (সিব;াশ কর)॥৪৩॥

গহ মহাবীর অজু্জ�;!  এইরূজেপ বুসিদ্ধ হইজেত সমূ্পণ�ভাজেব পৃথক
জীবাত্মাজেক অবগত হইয়া ঈদৃশ সি;শ্চয়াসিত্মকা বুসিদ্ধwারা ম;জেক সি;শ্চল
কসিরয়া কামরূপ দুজ্জ�য় শত্রুজেক সিব;2 কর॥৪৩॥
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ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং

গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ কর্ম্ম�জের্যাজেগা ;াম তৃতীজেয়াঽধ্যায়ঃ॥৩॥
ইসিত তৃতীয় অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥

ইসিত তৃতীয় অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥
 

—···—
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চতুজেথ�াঽধ্যায়ঃ
জ্ঞা;জের্যাগ

 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
ইমং সিববস্বজেত গর্যাগং গপ্রা!বা;হমব্যয়ম্।

সিববস্বান্ ম;জেব প্রাহ ম;ুসিরক্ষ্বাকজেবঽব্রবীৎ॥১॥
শ্রীভগবান্ উবাচ  (শ্রীভগবান্ কসিহজেল;)  অহম্  (আসিম)  অব্যয়ম্

(অব্যয়)  ইমম্  (এই)  গর্যাগম্  (এই)  গর্যাগম্  (সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�সাধ্য
জ্ঞা;জের্যাজেগর  কথা)  সিববস্বজেত  (সূর্য�্যজেক)  গপ্রা!বান্  (পুরাকাজেল
বসিলয়াসিZলাম), সিববস্বান্ (সূর্য�্য) ম;জেব (স্বীয় পুৎত্র বৈববস্বত ম;ুজেক) প্রাহ
(বজেল;)  ম;ুঃ  (ম;ু)  ইক্ষ্বাকজেব  (স্বপুৎত্র  ইক্ষ্বাকুজেক)  অব্রবীৎ
(বসিলয়াসিZজেল;)॥১॥

শ্রীভগবান্ কসিহজেল;—আসিম পূজের্ব্ব� সূর্য�্যজেক এই অব্যয় সি;ষ্কাম-

কর্ম্ম�সাধ্য  জ্ঞা;জের্যাজেগর  কথা  বসিলয়াসিZলাম।  সূর্য�্য  তাহাই  সি;জ পুৎত্র
বৈববস্বত  ম;ুজেক  বজেল;,  এবং  ম;ুও  তাহাই  স্বীয়  পুৎত্র  ইক্ষ্বাকুজেক
বসিলয়াসিZজেল;॥১॥
 

এবং পরম্পরা-প্রাপ্তসিমমং রাজর্ষ�জেয়া সিবদুঃ।
স কাজেলজে;হ মহতা গর্যাজেগা ;2ঃ পরন্তপ॥২॥
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এবং  (এইরূজেপ)  পরম্পরা-প্রাপ্তম্  (পরম্পরাক্রজেম  প্রাপ্ত)  ইমং
(এই গর্যাগ) রাজর্ষ�য়ঃ (রাজসির্ষ�গণ) সিবদুঃ (অবগত হ;), [গহ] পরন্তপ! (গহ
শত্রু  দম;  অজু্জ�;!)  সঃ  গর্যাগঃ  (গসই  জ্ঞা;  গর্যাগ)  মহতা  কাজেল;
(বহুকাল গত হওয়ায়) ইহ (বত্ত�মাজে;) ;2ঃ (;2প্রায় হইয়াজেZ)॥২॥

গহ পরন্তপ! এইরূজেপ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই জ্ঞা;জের্যাগ সি;সিম, জ;ক
প্রভৃসিত রাজসির্ষ�গণ অবগত হইয়াসিZজেল;। গসই গর্যাগ অজে;ক কাল গত
হওয়ায় আপাততঃ ;2প্রায় হইয়াজেZ॥২॥
 

স এবায়ং ময়া গতঽদ্য গর্যাগঃ গপ্রা!ঃ পুরাত;ঃ।
ভজে!াঽসিস গম সখা গচসিত রহস্যং গহ্যতদুত্তমম্॥৩॥

[ত্বম্] (তুসিম)  গম  (আমার)  ভ!ঃ সখা চ  (ভ! ও সখা)  ইসিত
[গহজেতাঃ]  (এইজ;্য)  অয়ং  সঃ  এব  (এই গসই)  পুরাত;ঃ  (পুরাত;)

গর্যাগঃ  (গর্যাগ)  অদ্য  (আজ)  ময়া  (আমা কতৃ্ত�ক)  গত  (গতামার সি;কট)

গপ্রা!ঃ (কসিথত হইল), সিহ (গর্যজেহতু) এতৎ (ইহা) উত্তমম্ রহস্যম্ (অসিত
গগাপ;ীয়)॥৩॥

গসই স;াত; গর্যাগ অদ্য আসিম গতামাজেক বসিললাম, গর্যজেহতু তুসিম
আমার  ভ! ও  সখা,  অতএব  এই  উত্তম  গর্যাগ  অত্যন্ত  গগাপ;ীয়
হইজেলও গতামাজেক আসিম উপজেদশ কসিরলাম॥৩॥
 

অজু্জ�; উবাচ—
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অপরং ভবজেতা জন্ম পরং জন্ম সিববস্বতঃ।
কথজেমতসিwজা;ীয়াং ত্বমাজেদৌ গপ্রা!বাসি;সিত॥৪॥

অজু্জ�;ঃ উবাচ (অজু্জ�; বসিলজেল;) ভবতঃ (আপ;ার) জন্ম (জন্ম)

অপরং  (ইদা;ীন্ত;)  সিববস্বতঃ  (সূজের্য�্যর)  জন্ম  (জন্ম)  পরম্  (পূজের্ব্ব�
হইয়াজেZ)  [তস্মাৎ]  (অতএব)  ত্বম্  (তুসিম)  আজেদৌ  (পুরাকাজেল)  [ইমং
গর্যাগং] (এই গর্যাগ) গপ্রা!বান্ (বসিলয়াসিZজেল) ইসিত (এই গর্য কথা) এতৎ
(ইহা) [অহং] (আসিম) কথম্ (সিকরূজেপ) সিবজা;ীয়াং (বুসিÔজেত পাসির?)॥৪॥

অজু্জ�; বসিলজেল;—সিববস্বান্ (সূর্য�্য) পূর্ব্ব�কাজেল জসিন্ময়াসিZজেল; এবং
তুসিম ইদা;ীন্ত; জন্মগ্রহণ কসিরয়াZ। সুতরাং তুসিমই গর্য পূজের্ব্ব� সূর্য�্যজেক
এই গর্যাগ  উপজেদশ কসিরয়াসিZজেল  এ কথা  সিক  প্রকাজের  সিবশ্বাস  করা
র্যায়?॥৪॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
বহূসি; গম ব্যতীতাসি; জন্মাসি; তব চাজু্জ�;।

তা;্যহং গবদ সর্ব্ব�াসিণ ; ত্বং গবত্থ পরন্তপ॥৫॥
শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কসিহজেল;) [গহ] পরন্তপ অজু্জ�;! (গহ

শত্রুতাপ; অজু্জ�;!) গম তব চ (আমার ও গতামার) বহূসি; (বহু) জন্মাসি;
(জন্ম)  অতীতাসি; (অতীত হইয়াজেZ);  অহং (আসিম)  তাসি; (গসই)  সর্ব্ব�াসিণ
(সমVই) গবদ (অবগত আসিZ), ত্বং ((তুসিম সিকন্তু) [তাসি;] (গস সকল) ;
গবত্থ (জা; ;া)॥৫॥
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শ্রীভগবান্  কসিহজেল;—গহ  শত্রুতাপ;  অজু্জ�;!  আমার  এবং
গতামার অজে;ক জন্ম সিবগত হইয়াজেZ। পরজেমশ্বরত্ব গহতু আসিম গস সমV
স্মরণ কসিরজেত পাসির। তুসিম অণুদ্বৈচত;্য জীব, গস সব স্মরণ কসিরজেত পার
;া॥৫॥
 

অজেজাঽসিপ সন্নব্যয়াত্মা ভূতা;ামীশ্বজেরাঽসিপ সন্।
প্রকৃসিতং স্বামসিধষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥৬॥

[অহম্] (আসিম) অজঃ (জন্মরসিহত) সন্ অসিপ (হইয়াও) অব্যয়াত্মা
(অ;শ্বর শরীর)  [সন্ অসিপ]  (হইয়াও)  ভূতা;াম্  (প্রাসিণগজেণর)  ঈশ্বরঃ
(ঈশ্বর) সন্ অসিপ (হইয়াও) স্বাম্ প্রকৃসিতম্ (স্বকীয় সসিচ্চদা;ন্দ স্বরূপজেক)

অসিধষ্ঠায়  (অসিধষ্ঠা;  কসিরয়া)  আত্মমায়য়া  (গর্যাগমায়া  সিবVাজের)  সম্ভবাসিম
(গদব-ম;ুর্ষ্য-সিতর্য�্যক্ প্রভৃসিত গলাজেক আসিবভূ�ত হই)॥৬॥

আসিম জন্ম-মৃতু্য-রসিহত সি;ত্য-সিবগ্রহ এবং সমV জীজেবর সি;য়ামক
হইয়াও সি;জ স্বরূজেপ অসিধসিষ্ঠত থাসিকয়া গস্বচ্ছায় গর্যাগমায়া সিবVার-পূর্ব্ব�ক
জগজেত আসিবভূ�ত হই॥৬॥
 

র্যদা র্যদা সিহ ধর্ম্ম�স্য গ্লাসি;ভ�বসিত ভারত।
অভু্যত্থা;মধর্ম্ম�স্য তদাত্মা;ং সৃজাম্যহম্॥৭॥

[গহ] ভারত! (গহ অজু্জ�;!) র্যদা র্যদা সিহ (গর্য গর্য সমজেয়ই) ধর্ম্ম�স্য (ধজের্ম্ম�র)

গ্লাসি;ঃ  (গ্লাসি;)  অধর্ম্ম�স্য  [চ]  (এবং  অধজের্ম্ম�র)  অভু্যত্থা;ম্  (প্রাদুভ�াব)
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ভবসিত (হয়),  তদা (তখ;ই)  আত্মা;ং (সি;জেজর স্বরূপজেক)  অহম্ (আসিম)

সৃজাসিম (সৃ2 গদজেহর মত প্রদশ�; করাই )॥৭॥
গহ ভারত! র্যখ; র্যখ; ধজের্ম্ম�র গ্লাসি; ও অধজের্ম্ম�র অভু্যত্থা; হয়,

তখ;ই আসিম সৃ2 গদহবৎ আত্মপ্রকাশ কসির, অথ�াৎ আসিবভূ�ত হই॥৭॥
 

পসিরত্রাণায় সাধূ;াং সিব;াশায় চ দুষৃ্কতাম্।
ধর্ম্ম�সংস্থাপ;াথ�ায় সম্ভবাসিম রু্যজেগ রু্যজেগ॥৮॥

সাধূ;াং (সাধুগজেণর) পসিরত্রাণায় (পসিরত্রাজেণর জ;্য) [তথা] (এবং)
দুষৃ্কতাম্  (দুষৃ্কতগজেণর)  সিব;াশায়  (সিব;াজেশর গহতু)  ধর্ম্ম�সংস্থাপ;াথ�ায় চ
(এবং মদীয় ধ্যা;-র্যজ;-পসিরচর্য�্যা-সঙ্কীত্ত�;রূপ ধর্ম্ম� সম্যক্-রূজেপ স্থাপ;
কসিরবার  সি;সিমত্ত)  [অহং]  (আসিম)  রু্যজেগ  রু্যজেগ  (প্রসিত  রু্যজেগ  )  সম্ভবাসিম
(আসিবভূ�ত হই)॥৮॥

সাধুগজেণর পসিরত্রাণ,  দুষৃ্কতকাসিরগজেণর সিব;াশ ও ধর্ম্ম�জেক সম্যক্
প্রসিতসিষ্ঠত কসিরবার জ;্য আসিম রু্যজেগ রু্যজেগ আসিবভূ�ত হই॥৮॥
 

জন্ম কর্ম্ম� চ গম সিদব্যজেমবং গর্যা গবসিত্ত তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা গদহং পু;জ�র্ম্ম বৈ;সিত মাজেমসিত গসাঽজু্জ�;॥৯॥

[গহ]  অজু্জ�;!  (গহ  অজু্জ�;!)  র্যঃ  (সির্যসি;)  গম  (আমার)  এবং
(এইরূপ) সিদব্যম্ (গস্বচ্ছাকৃত ও অপ্রাকৃত) জন্ম কর্ম্ম� চ (জন্ম ও কর্ম্ম�)
তত্ত্বতঃ (পূজের্ব্ব�া!মত তত্ত্ব সিবচারক্রজেম) গবসিত্ত (অবগত হ;), সঃ (সিতসি;)

111



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গদহং (বত্ত�মা; গদহ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ কসিরয়া) পু;ঃ (পু;র্ব্ব�ার) জন্ম (জন্ম)

; এসিত (গ্রহণ কজের; ;া), [সিকন্তু] মাম্ এসিত (আমাজেক প্রাপ্ত হ;)॥৯॥
গহ অজু্জ�;!  সির্যসি; আমার এইরূপ গস্বচ্ছাকৃত অপ্রাকৃত জন্ম ও

কর্ম্ম�  র্যথাথ�ভাজেব  অবগত  হ;,  সিতসি;  সি;জেজর  এই  বত্ত�মা;  গদহটী
পসিরত্যাগ কসিরয়া পু;রায় আর জন্মগ্রহণ কজের; ;া সিকন্তু আমাজেকই
প্রাপ্ত হ;,  অথ�াৎ আমার সিচচ্ছসি! প্রকাশরূপ হ্লাসিদ;ী-শসি!র বশীভূত
হইয়া আমার সি;ত্যজেসবা প্রাপ্ত হ;॥৯॥
 

বীতরাগভয়জেক্রাধা মর্ম্ময়া মামুপাসিWতাঃ।
বহজেবা জ্ঞা;তপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥১০॥

বীতরাগভয়জেক্রাধাঃ  (জড়  সিবর্ষজেয়  প্রীসিত,  ভয়  ও  গক্রাধশূ;্য
হইয়া) মর্ম্ময়াঃ (আমার সিবর্ষয় Wবণ, কীত্ত�; ও স্মরজেণ সি;সিব2 সিচত্ত) মাম্
উপাসিWতাঃ  (আমার  আসিWত)  বহবঃ  (বহু ব্যসি!)  জ্ঞা;তপসা  (মদীয়
জ্ঞাজে;র ও মৎসম্বন্ধীয় তপস্যা wারা) পূতাঃ [সন্তঃ] (সি;র্ম্ম�ল হইয়া) মদ্-

ভাবম্ (আমাজেত ভাব-ভসি!) আগতাঃ (লাভ কসিরয়াজেZ;)॥১০॥
জড়সিবর্ষজেয়  প্রীসিত,  ভয়  ও  গক্রাধশূ;্য,  আমার  সিবর্ষজেয়  Wবণ,

কীত্ত�; ও স্মরজেণ সি;সিব2সিচত্ত ও আমারই আসিWত বহু ব্যসি! মৎসম্বন্ধীয়
জ্ঞা; ও তপস্যায় সিবশুদ্ধ হইয়া আমার পসিবত্র গপ্রমলাভ কসিরয়াজেZ;॥
১০॥
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গর্য র্যথা মাং প্রপদ্যজেন্ত তাংVদ্বৈথব ভজাম্যহম্।
মম বত্ম�া;ুবত্ত�জেন্ত ম;ুর্ষ্যাঃ পাথ� সর্ব্ব�শঃ॥১১॥

গর্য (র্যাহারা) র্যথা (গর্য প্রকাজের) মাং (আমাজেক) প্রপদ্যজেন্ত (ভজ;া
কজের),  অহম্  (আসিম)  তান্  (তাহাসিদগজেক)  তথা এব  (গসই প্রকাজেরই)

ভজাসিম  (ভজ; ফল দা;  কসির)।  [গহ]  পাথ�!  (গহ  অজু্জ�;!)  সর্ব্ব�শঃ
ম;ুর্ষ্যাঃ  (জ্ঞাসি;-কসির্ম্ম�-গর্যাসিগ-গদবতান্তর-ভজ;কারী  সকল ম;ুর্ষ্যই)  মম
বত্ম� (আমার পজেথর) অ;ুবত্ত�জেন্ত (অ;ুসরণ কজের)॥১১॥

গর্য ব্যসি! আমার প্রসিত গর্যভাজেব প্রপসিত্ত স্বীকার কজের;,  আসিম
তাহাজেক গসইভাজেবই ভজ; কসির। সকল মজেতরই চরম উজের্দ্দশ্য স্বরূপ
আসিম সকজেলরই প্রাপ্য। সমV ম;ুর্ষ্যই আমার সিবসিবধ বজেত্ম�র অ;ুসরণ
কজের॥১১॥
 

কাÆন্তঃ কর্ম্ম�ণাং সিসসিদ্ধং র্যজন্ত ইহ গদবতাঃ।
সিক্ষপ্রং সিহ মা;ুজের্ষ গলাজেক সিসসিদ্ধভ�বসিত কর্ম্ম�জা॥১২॥

ইহ (এই ম;ুর্ষ্য গলাজেক) কর্ম্ম�ণাং (কর্ম্ম� সমূজেহর) সিসসিদ্ধং (সাফল্য)
কাÆন্তঃ  (কাম;াকারী  ব্যসি!গণ)  গদবতাঃ  (ইন্দ্রাসিদ  গদবতাগজেণর)

র্যজজেন্ত  (ভজ;া  কসিরয়া  থাজেক),  সিহ  (গর্যজেহতু)  মা;ুজের্ষ  গলাজেক  (ম;ুর্ষ্য
গলাজেক) কর্ম্ম�জা (কর্ম্ম� জ;্য) সিসসিদ্ধঃ (স্বগ�াসিদ ফল) সিক্ষপ্রং (শ্রীঘ্রই) ভবসিত
(হইয়া থাজেক)॥১২॥
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এই  ম;ুর্ষ্যজেলাজেক  কর্ম্ম�সমূজেহর  সহজেজ  সাফল্য  কাম;াশীল
ব্যসি!গণ  ইন্দ্রাসিদ  গদবতাগণজেক ভজ;া  কজের;।  তদ্দ্বারা  ম;ুর্ষ্যজেলাজেক
কর্ম্ম�জ ফল স্বগ�াসিদ লাভ অসিত শীঘ্রই সং�সিটত হইয়া থাজেক॥১২॥
 

চাতুর্ব্ব�ণ�্যং ময়া সৃ2ং গুণকর্ম্ম�সিবভাগশঃ।
তস্য কত্ত�ারমসিপ মাং সিবদ্ধ্যকত্ত�ারমব্যয়ম্॥১৩॥

ময়া (আমা কতৃ্ত�ক) গুণকর্ম্ম�সিবভাগশঃ (সত্ত্বাসিদ গুণ ও শম দমাসিদ
কজের্ম্ম�র সিবভাগ অ;ুসাজের)  চাতুর্ব্ব�ণ�্যং (ব্রাহ্মণাসিদ চাসিরটী বণ�)  সৃ2ং (সৃ2
হইয়াজেZ)। তস্য (গসই বণ� ধজের্ম্ম�র ও বণ� সকজেলর) কত্ত�ারম্ অসিপ (স্র2া
হইজেলও)  মাং  (আমাজেক)  অকত্ত�ারম্  (বস্তুতঃ  গুণাতীত স্বরূপ বসিলয়া
অস্র2া) অব্যয়ম্ (ও সি;সির্ব্ব�কার বসিলয়া) সিবসিদ্ধ (জাসি;জেব)॥১৩॥

সত্ত্বাসিদগুণ  ও  শমদমাসিদ  কজের্ম্ম�র  সিবভাগ  অ;ুসাজের  ব্রাহ্মণাসিদ
বণ�চতু2য় আসিমই সৃজ; কসিরয়াসিZ। জগজেত আসিম বই আর গকহ কত্ত�া
;াই। সিকন্তু গসই বণ�ধজের্ম্ম�র কত্ত�া হইজেলও আমাজেক বস্তুতঃ গুণাতীত
স্বরূপ বসিলয়া অকত্ত�া ও অব্যয় বসিলয়া জাসি;জেত হইজেব॥১৩॥
 

; মাং কর্ম্ম�াসিণ সিলম্পসিন্ত ; গম কর্ম্ম�ফজেল সৃ্পহা।
ইসিত মাং গর্যাঽসিভজা;াসিত কর্ম্ম�সিভ;� স বধ্যজেত॥১৪॥

কর্ম্ম�াসিণ (কর্ম্ম� সকল) [জীবসিমব] (জীজেবর ;্যায়) মাং (আমাজেক) ;
সিলম্পসিন্ত  (সিলপ্ত  কসিরজেত পাজের  ;া),  গম  (আমার)  কর্ম্ম�ফজেল  (কর্ম্ম�ফল
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স্বগ�াসিদজেতও)  সৃ্পহা (সৃ্পহা)  ; [অসিV] (;াই),  ইসিত (এইরূপ)  র্যঃ (সির্যসি;)

মাং  (আমাজেক)  অসিভজা;াসিত  (সাম্যক্  জাসি;জেত  পাজের;)  সঃ  (সিতসি;)

কর্ম্ম�সিভঃ (কজের্ম্ম�র wারা) ; বধ্যজেত (বদ্ধ হ; ;া)॥১৪॥
জীজেবর অদৃ2 বশতঃ গর্য কর্ম্ম�তত্ত্ব আসিম সৃসি2 কসিরয়াসিZ,  তাহা

আমাজেক  সিলপ্ত  কসিরজেত  পাজের  ;া।  কর্ম্ম�ফজেলও  আমার  সৃ্পহা  ;াই,

(গর্যজেহতু অসিত তুচ্ছ কর্ম্ম�ফল আসিম গর্য র্ষদ্বৈড়শ্বর্য�্যপূণ�  ভগবান্ আমার
পজেক্ষ সি;তান্ত  অসিকসি�ৎকর।)  জীজেবর  কর্ম্ম�মাগ�  ও  আমার  স্বতSতা
সিবচার পূর্ব্ব�ক সির্যসি; আমার অব্যয়তত্ত্ব অবগত হইজেত পাজের;,  সিতসি;
কখ;ই কর্ম্ম� wারা বদ্ধ হ; ;া। শুদ্ধভসি! আচরণ করতঃ আমাজেকই
লাভ কজের;॥১৪॥
 

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম� পূদ্বৈর্ব্ব�রসিপ মুমুকু্ষসিভঃ।
কুরু কদ্বৈর্ম্ম�ব তস্মাৎ ত্বং পূদ্বৈর্ব্ব�ঃ পূর্ব্ব�তরং কৃতম্॥১৫॥
এবং (এইরূপ)  জ্ঞাত্বা  (জাসি;য়া)  পূদ্বৈর্ব্ব�ঃ  (পূর্ব্ব� পূর্ব্ব�)  মুমুকু্ষসিভঃ

অসিপ (মুসি!কাসিমগণও) কর্ম্ম� (মদসিপ�ত কর্ম্ম�) কৃতং (কসিরয়াজেZ;)। তস্মাৎ
(অতএব)  ত্বং  (তুসিম)  পূদ্বৈর্ব্ব�ঃ  (প্রাচী;  জ;কাসিদ  মহাজ;  কতৃ্ত�ক)

পূর্ব্ব�তরং কৃতম্ (পূজের্ব্ব� অ;ুসিষ্ঠত)  কর্ম্ম� এব (সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগই)  কুরু
(অবলম্ব; কর)॥১৫॥

পূর্ব্ব�  পূর্ব্ব�  মুমুকু্ষগণ  এই  তত্ত্ব  অবগত  হইয়া  সকাম  কর্ম্ম�
পসিরত্যাগ  পূর্ব্ব�ক  সি;ষ্কাম  মদসিপ�ত  কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;  কসিরয়াজেZ;।  অতএব
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তুসিমও পূর্ব্ব� পূর্ব্ব� মহাজ; অ;ুসিষ্ঠত সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগ অবলম্ব; কর॥
১৫॥
 

সিকং কর্ম্ম� সিকমকজের্ম্ম�সিত কবজেয়াঽপ্যত্র গমাসিহতাঃ।
তজেত্ত কর্ম্ম� প্রবক্ষ্যাসিম র্যজ্-জ্ঞাত্বা গমাক্ষ্যজেসঽশুভাৎ॥১৬॥
সিকং কর্ম্ম� (কর্ম্ম� সিক?) সিকম্ অকর্ম্ম� (অকর্ম্ম�ই বা সিক?) ইসিত অত্র

(এই তত্ত্ব সি;রূপজেণ) কবয়ঃ অসিপ (জ্ঞাসি;গণও) গমাসিহতাঃ [ভবসিন্ত] (গমাহ
প্রাপ্ত  হ;),  [অতঃ]  (অতএব)  র্যৎ  জ্ঞাত্বা  (র্যাহা  জাসি;য়া)  অশুভাৎ
(অমঙ্গলপূণ� সংসার হইজেত) গমাক্ষ্যজেস (মুসি! লাভ কসিরজেত পাসিরজেব) তৎ
কর্ম্ম� (গসই কর্ম্ম� ও অকর্ম্ম�) গত (গতামাজেক) প্রবক্ষ্যাসিম (বসিলব)॥১৬॥

কাহাজেক কর্ম্ম� ও কাহাজেক অকর্ম্ম� বজেল তাহা সিস্থরীকরণ সম্বজেন্ধ
জ্ঞাসি;গণও গমাহপ্রাপ্ত হইয়া থাজেক;। অতএব র্যাহা অবগত হইয়া তুসিম
অমঙ্গলপূণ�  সংসার  হইজেত  মুসি!লাভ  কসিরজেব  গসই  কর্ম্ম�  ও  অকর্ম্ম�
সম্বজেন্ধ গতামাজেক উপজেদশ কসিরজেতসিZ॥১৬॥
 

কর্ম্ম�জেণা হ্যসিপ গবাদ্ধব্যং গবাদ্ধব্য� সিবকর্ম্ম�ণঃ।
অকর্ম্ম�ণশ্চ গবাদ্ধব্যং গহ;া কর্ম্ম�জেণা গসিতঃ॥১৭॥

কর্ম্ম�ণঃ  অসিপ  (গবদসিবসিহত  কজের্ম্ম�রও)  গবাদ্ধব্যং  (জাসি;বার  সিবর্ষয়)

সিবকর্ম্ম�ণঃ চ (শাস্ত্র সি;সির্ষদ্ধ কজের্ম্ম�র সম্বজেন্ধও) গবাদ্ধব্যং (জাসি;বার সিবর্ষয়)

অকর্ম্ম�ণঃ চ  (এবং কজের্ম্ম�র অকরণ অথ�াৎ সন্ন্যাস সম্বজেন্ধও)  গবাদ্ধব্যং
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(জাসি;বার সিবর্ষয়) [অসিV] (আজেZ)। সিহ (গর্যজেহতু) কর্ম্ম�ণঃ (কর্ম্ম�, সিবকর্ম্ম� ও
অকজের্ম্ম�র) গসিতঃ (র্যথাথ� তত্ত্ব) গহ;া (অসিতশয় দুগ�ম)॥১৭॥

গবদসিবসিহত কজের্ম্ম�রও জাসি;বার সিবর্ষয় আজেZ, শাস্ত্র সি;সির্ষদ্ধ কজের্ম্ম�র
সম্বজেন্ধও জাসি;বার সিবর্ষয় আজেZ, এবং কজের্ম্ম�র সন্ন্যাস সম্বজেন্ধও জাসি;বার
সিবর্ষয় আজেZ। কত্ত�ব্যাচরণই ‘কর্ম্ম�’, সি;সির্ষদ্ধাচরণই ‘সিবকর্ম্ম�’, এবং কজের্ম্ম�র
অকরণ বা সন্ন্যাসই ‘অকর্ম্ম�’,  ইহাজেদর সি;গূঢ় তত্ত্ব সি;রূপণ সুকসিঠ;॥
১৭॥
 

কর্ম্ম�ণ্যকর্ম্ম� র্যঃ পজেশ্যদকর্ম্ম�সিণ চ কর্ম্ম� র্যঃ।
স বুসিদ্ধমান্ ম;ুজের্ষ্যরু্ষ স রু্য!ঃ কৃৎস্নকর্ম্ম�কৃৎ॥১৮॥

র্যঃ (সির্যসি;) কর্ম্ম�সিণ (শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞাসি;কতৃ্ত�ক অ;ুষ্ঠীয়মা; সি;ষ্কাম
কর্ম্ম�  গর্যাজেগ)  অকর্ম্ম�  (বন্ধকত্ব ;াই  বসিলয়া  উহা  কর্ম্ম�  ;য়  এইরূপ)

অকর্ম্ম�সিণ চ  (এবং অশুদ্ধান্তঃ করণ সন্ন্যাসী কতৃ্ত�ক কজের্ম্ম�র অকরজেণ)

কর্ম্ম�  (দুগ�সিত প্রাপক কর্ম্ম�বন্ধ;)  পজেশ্যৎ  (দশ�; কজের;)  সঃ  (সিতসি;ই)

ম;ুজের্ষ্যরু্ষ  (ম;ুর্ষ্যসিদজেগর মজেধ্য)  বুসিদ্ধমান্  (সিবজেবকী),  সঃ  (সিতসি;ই)  রু্য!ঃ
(গর্যাগী) কৃৎস্নকর্ম্ম�কৃৎ (এবং সমূ্পণ� কজের্ম্ম�র অ;ুষ্ঠাতা)॥১৮॥

সির্যসি;  শুদ্ধান্তঃকরণ  জ্ঞা;ীর  সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�া;ুষ্ঠাজে;  বন্ধকত্ব ;াই
সুতরাং উহা কর্ম্ম� ;য় এইরূপ জাজে;;; এবং অশুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসীর
কর্ম্ম�ত্যাজেগ  দুগ�সিত  প্রাপক  কর্ম্ম�বন্ধ;  উপলসিব্ধ  কজের;,  সিতসি;ই
ম;ুর্ষ্যসিদজেগর মজেধ্য বুসিদ্ধমান্ গর্যাগী এবং সমূ্পণ� কর্ম্ম�া;ুষ্ঠাতা॥১৮॥
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র্যস্য সজের্ব্ব� সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবসিজ্জ�তাঃ।
জ্ঞা;াসিগ্নদগ্ধকর্ম্ম�াণং তমাহুঃ পসিণ্ডতং বুধাঃ॥১৯॥

র্যস্য (র্যাঁহার) সজের্ব্ব� (সমV) সমারম্ভাঃ (কর্ম্ম�) কামসঙ্কল্পবসিজ্জ�তাঃ
(ফল কাম;া রসিহত) জ্ঞা;াসিগ্নদগ্ধকর্ম্ম�াণং (সিতসি; জ্ঞা;রূপ অসিগ্নজেত সিবসিহত
ও সি;সির্ষদ্ধ কর্ম্ম�সমূহ দগ্ধ কসিরয়াজেZ;)  তম্  (তাহঁাজেক)  বুধাঃ  (সুধীগণ)

পসিণ্ডতঃ (পসিণ্ডত) আহুঃ (বজেল;)॥১৯॥
র্যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম�াচরণ ফলকাম;া শূ;্য, জ্ঞা;াসিগ্নজেত সিবসিহত ও

সি;সির্ষদ্ধ কর্ম্ম�সমূহ দগ্ধকারী তাহঁাজেক সিবজেবসিকগণ ‘পসিণ্ডত’ বজেল;॥১৯॥
 

ত্যক্ত্বা কর্ম্ম�ফলাসঙ্গং সি;ত্যতৃজেপ্তা সি;রাWয়ঃ।
কর্ম্ম�ণ্যসিভপ্রবৃজেত্তাঽসিপ বৈ;ব সিকসি�ৎ কজেরাসিত সঃ॥২০॥

[র্যঃ] (সির্যসি;)  কর্ম্ম�ফলাসঙ্গং (কর্ম্ম� ফজেলর আসসি!)  ত্য!া (ত্যাগ
কসিরয়া)  সি;ত্যতৃপ্তঃ  (সি;ত্য সি;জা;জেন্দ তৃপ্ত)  সি;রাWয়ঃ  (এবং গর্যাগজেক্ষম
সি;সিমত্ত আWয় সি;রজেপক্ষ)  সঃ (সিতসি;)  কর্ম্ম�সিণ (সমV কজের্ম্ম�)  অসিভপ্রবৃত্তঃ
অসিপ ( সম্যক্ প্রবৃত্ত হইজেলও) সিকসি�ৎ এব (সিকZুই) ; কজেরাসিত (কজের;
;া)॥২০॥

সির্যসি;  কর্ম্ম�ফজেলর  আসসি! পসিরত্যাগ  পূর্ব্ব�ক  সি;ত্য  সি;জা;জেন্দ
পসিরতৃপ্ত এবং গর্যাগ ও গক্ষজেমর সি;সিমত্ত আWয় সি;রজেপক্ষ,  সিতসি; সমV

118



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কজের্ম্ম�  প্রবৃত্ত হইয়াও সিকZুই কজের; ;া অথ�াৎ গসই সমV কর্ম্ম�ফজেল
আবদ্ধ হ; ;া॥২০॥
 

সি;রাশীর্য�তসিচত্তাত্মা ত্য!সর্ব্ব�পসিরগ্রহঃ।
শারীরং গকবলং কর্ম্ম� কুর্ব্ব�ন্নাজেæাসিত সিকসিéর্ষম্॥২১॥

[সঃ]  (সিতসি;)  সি;রাশীঃ  (সি;ষ্কাম)  র্যতসিচত্তাত্মা  (সংর্যত  সিচত্ত  ও
শরীর)  ত্য!সর্ব্ব�পসিরগ্রহঃ  (এবং  সর্ব্ব�  প্রকার  পসিরগ্রহ ত্যাগী)  [সন্]

(হইয়া) গকবলং (গকবল) শারীরং (শরীর রক্ষাথ� অসৎপ্রসিতগ্রহাসিদ) কর্ম্ম�
(কর্ম্ম�)  কুর্ব্ব�ন্ [অসিপ] (কসিরয়াও)  সিকéর্ষম্ (পাপ)  ; আজেæাসিত (গ্রV হ;
;া)॥২১॥

সিতসি; ফলাশা ও সমV পসিরগ্রহ অথ�াৎ সংগ্রহজেচ2াসিতশর্য্য ত্যাগ
করতঃ স্বীয় শরীর ও সিচত্তজেক বুসিদ্ধর অধী; রাসিখয়া র্যসিদ গকবলমাত্র
শরীর র্যাত্রা-সি;র্ব্ব�াজেহর জ;্য অসৎ প্রসিতগ্রহাসিদ কর্ম্ম� কসিরয়াও থাজেক;,

তাহাজেত তাঁহার গসই কর্ম্ম�-জসি;ত পাপ বা পূণ্য সিকZুই হয় ;া॥২১॥
 

র্যদৃচ্ছালাভসন্তুজে2া wâাতীজেতা সিবমৎসরঃ।
সমঃ সিসদ্ধাবসিসজেদ্ধৌ চ কৃত্বাসিপ ; সি;বধ্যজেত॥২২॥

র্যদৃচ্ছালাভসন্তু2ঃ  (অ;ায়াজেস  প্রাপ্ত  বস্তুজেত  সন্ত2),  wâাতীতঃ
(শীজেতাষ্ণ সুখদুঃখাসিদ সহ;শীল),  সিবমৎসরঃ (অজে;্যর প্রসিত গwর্ষ শূ;্য),
সিসজেদ্ধৌ অসিসজেদ্ধৌ চ (এবং কাজের্য�্যর সিসসিদ্ধ ও অসিসসিদ্ধ সিবর্ষজেয়) সমঃ (হর্ষ� ও
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সিবর্ষাদরসিহত)  [জ;ঃ]  (ব্যসি!)  [কর্ম্ম�]  কৃত্বা  অসিপ  (কর্ম্ম�  কসিরয়াও)  ;
সি;বধ্যজেত (বদ্ধ হ; ;া)॥২২॥

সিতসি; অ;ায়াজেস র্যাহা প্রাপ্ত হ;,  তাহাজেতই সন্তু2 থাজেক;,  সুখ-

দুঃখ, রাগ-গwর্ষ ইত্যাসিদ wজেâর বশীভূত হ; ;া, মাৎসর্য�্যজেক দূর কজের;;

কাজের্য�্যর সিসসিদ্ধ ও অসিসসিদ্ধজেত হর্ষ� বা সিবর্ষাদরু্য! হ; ;া অথ�াৎ তুল্য জ্ঞা;
কজের;। অতএব গর্য কর্ম্ম�ই করু; তাহাজেত সি;জেজ বদ্ধ হ; ;া॥২২॥
 

গতসঙ্গস্য মু!স্য জ্ঞা;াবসিস্থতজেচতসঃ।
র্যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম� সমগ্রং প্রসিবলীয়জেত॥২৩॥

গতসঙ্গস্য  (আসসি! রসিহত),  মু!স্য  (মু!),  জ্ঞা;াবসিস্থতজেচতসঃ
(জ্ঞাজে;  অবসিস্থত  সিচত্ত),  র্যজ্ঞায়  (এবং  র্যজেজ্ঞর  অথ�াৎ  পরজেমশ্বজেরর
প্রীত্যজেথ�)  কর্ম্ম� আচরতঃ (কর্ম্ম� আচরণকারী পুরুজের্ষর)  সমগ্রং (সমুদয়)

[কর্ম্ম�] (কর্ম্ম�) প্রসিবলীয়জেত (প্রকৃ2রূজেপ লয়প্রাপ্ত হয় অথ�াৎ ফলজ;ক হয়
;া)॥২৩॥

আসসি! রসিহত,  মু! ও জ্ঞাজে; অবসিস্থত সিচত্ত পুরুজের্ষর র্যজেজ্ঞর
জ;্য  গর্য  কর্ম্ম�  আচসিরত  হয়,  তাহঁার  আচসিরত  গসই  সমV  কর্ম্ম�
প্রকৃ2রূজেপ লয় পাইয়া র্যায়। কর্ম্ম�মীমাংসকগণ র্যাহাজেক ‘অপূর্ব্ব�’ বজেল;,

সি;ষ্কাম-কর্ম্ম�জের্যাগীর কর্ম্ম�সকল গসই অপূর্ব্ব�তা লাভ কজের ;া॥২৩॥
 

ব্রক্ষাপ�ণং ব্রহ্ম হসিবব্র�হ্মাজেগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
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ব্রদ্বৈহ্মব গত; গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম�সমাসিধ;া॥২৪॥
অপ�ণং (স্রুক্-স্রুবাসিদ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম স্বরূপ) [অপ�্যমাণম্] (অপ�্যমাণ)

হসিবঃ  (�ৃতাসিদও)  ব্রহ্ম  (ব্রহ্মস্বরূপ)  ব্রহ্মণা  (হব;  কৎত্র�া]  (ব্রহ্মস্বরূপ
গহাতৃপুরুর্ষ কতৃ্ত�ক) ব্রহ্মাজেগ্নৌ (ব্রহ্মস্বরূপ অসিগ্নজেত) হুতম্ (গহামও) [ব্রহ্ম]

(ব্রহ্মস্বরূপ) [ভবসিত] (হয়); [এবং সিবজেবকবতা] (এইরূপ সিবচাররু্য!) গত;
(গসই পুরুজের্ষর)  ব্রহ্মকর্ম্ম�সমাসিধ;া  (ব্রহ্মাত্মক কজের্ম্ম�  সিচজেত্তর একাগ্রতা
সি;বন্ধ;) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যম্ (লভ্য হয়)॥২৪॥

র্যজেজ্ঞর মূল  তত্ত্ব বসিলজেতজেZ;—স্রুক্-স্রুবাসিদ,  অপ�্যমাণ  �ৃতাসিদ
গহামীয় অসিগ্ন,  আহুসিত প্রদা;কারী ব্রাহ্মণ এবং গহামসিক্রয়া বা তৎফল
এই  সমVই  ব্রহ্মস্বরূপ  হইয়া  থাজেক।  এইরূপ  সিবচাররু্য!  পুরুজের্ষর
ব্রহ্মাত্মক কজের্ম্ম� সিচজেত্তর একাগ্রতা সি;বন্ধ; সিতসি; ব্রহ্মজেকই লাভ কসিরয়া
থাজেক;॥২৪॥
 

বৈদবজেমবাপজের র্যজ্ঞং গর্যাসিগ;ঃ পরু্য�্যপাসজেত।
ব্রহ্মাগ্নাবপজের র্যজ্ঞং র্যজেজ্ঞদ্বৈ;জেবাপজুহ্বসিত॥২৫॥

অপজের  (অপর)  গর্যাসিগ;ঃ  (কর্ম্ম�জের্যাসিগগণ)  বৈদবম্  র্যজ্ঞং  এব
(ইন্দ্রাসিদজেদজেবাজের্দ্দশ্যক র্যজেজ্ঞরই)  পরু্য�্যপাসজেত  (উপাস;া কজের;),  অপজের
(জ্ঞা;জের্যাসিগগণ)  ব্রহ্মাজেগ্নৌ  (তৎপদাথ� পরমাত্মরূপ অসিগ্নজেত)  র্যজ্ঞং  (হসিবঃ
স্থা;ীয়  ত্বংপদাথ�  জীবাত্মাজেক)  র্যজেজ্ঞ;  এব  (প্রণবরূপ  মS  wারাই)

উপজুহ্বসিত (আহুসিত প্রদা; কজের;)॥২৫॥
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অপর  কর্ম্ম�জের্যাসিগগণ  ইন্দ্র  বরুণাসিদ  গদবগজেণর  পূজারূপ
বৈদবর্যজেজ্ঞর অ;ুষ্ঠা; কজের;। অ;্য জ্ঞা;জের্যাসিগগণ তৎপদাথ� পরমাত্মরূপ
অসিগ্নজেত হসিবঃ স্থা;ীয় ত্বংপদাথ� জীবাত্মাজেক প্রণবরূপ মS wারাই গহাম
কজের;॥২৫॥
 

গWাত্রাদী;ীসিন্দ্রয়াণ্যজে;্য সংর্যমাসিগ্নরু্ষ জুহ্বসিত।
শব্দাদীন্ সিবর্ষয়া;;্য ইসিন্দ্রয়াসিগ্নরু্ষ জুহ্বসিত॥২৬॥

অজে;্য  (বৈ;সিষ্ঠক  ব্রহ্মচাসিরগণ)  সংর্যমাসিগ্নরু্ষ  (ইসিন্দ্রয়সংর্যমরূপ
অসিগ্নজেত  অথ�াৎ  সংর্যত মজে;)  গWাত্রাদীসি;  (গWাত্র  চকু্ষরাসিদ)  ইসিন্দ্রয়াসিণ
(ইসিন্দ্রয় সকলজেক)  জুহ্বসিত  (গহাম কজের;),  অজে;্য  (অপর ব্রহ্মচাসিরগণ)

ইসিন্দ্রয়াসিগ্নরু্ষ  (ইসিন্দ্রয়রূপ  অসিগ্নজেত)  শব্দাদীন্  (শব্দাসিদ)  সিবর্ষয়ান্  (সিবর্ষয়
সমূহজেক) জুহ্বসিত (গহাম কজের;)॥২৬॥

অপর বৈ;সিষ্ঠক ব্রহ্মচাসিরগণ ম;ঃ  সংর্যমরূপ অসিগ্নজেত গWাত্রাসিদ
ইসিন্দ্রয়  সকলজেক  গহাম  কজের;।  স্বধর্ম্ম�পরায়ণ  গৃসিহসকল  শব্দাসিদ
সিবর্ষয়সমূহজেক ইসিন্দ্রয়রূপ অসিগ্নজেত গহাম কজের;॥২৬॥
 

সর্ব্ব�াণীসিন্দ্রয়কর্ম্ম�াসিণ প্রাণকর্ম্ম�াসিণ চাপজের।
আত্মসংর্যমজের্যাগাজেগ্নৌ জুহ্বসিত জ্ঞা;দীসিপজেত॥২৭॥

অপজের  (শুদ্ধত্বংপদাথ�সিবজ্ঞগণ)  জ্ঞা;দীসিপজেত  (জ্ঞা;wারা  প্রদীপ্ত)

আত্মসংর্যমজের্যাগাজেগ্নৌ  (ত্বং পদাজেথ�র শুসিwরূপ অসিগ্নজেত)  সর্ব্ব�াসিণ  (সমV)
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ইসিন্দ্রয়কর্ম্ম�াসিণ (ইসিন্দ্রয় ও তাহাজেদর কর্ম্ম� Wবণ দশ�;াসিদ) প্রাণকর্ম্ম�াসিণ চ
(এবং দশপ্রাণ ও তাহাজেদর কার্য�্য) জুহ্বসিত (গহাম কসিরয়া থাজেক;)॥২৭॥

প্রত্যগাত্মার অ;ুসন্ধা;কারী বৈকবল্যবাদী পাতঞ্জলাসিদ গর্যাসিগসকল
জ্ঞা; wারা ত্বংপদাজেথ�র শুসিদ্ধরূপ অসিগ্নজেত সমV ইসিন্দ্রয়গণ ও তাহাজেদর
কর্ম্ম�  Wবণ দশ�;াসিদ এবং দশপ্রাণও তাহাজেদর কার্য�্য  সমুদয়ই গহাম
কসিরয়া থাজেক;॥২৭॥
 

দ্রব্যর্যজ্ঞাVজেপার্যজ্ঞা গর্যাগর্যজ্ঞাVথাপজের।
স্বাধ্যায়জ্ঞা;র্যজ্ঞাশ্চ র্যতয়ঃ সংসিশতব্রতাঃ॥২৮॥

[গকসিচৎ]  (গকহ  গকহ)  দ্রব্যর্যজ্ঞাঃ  (দ্রব্যদা;রূপ  র্যজ্ঞ  কজের;)

[গকসিচৎ]  (গকহ গকহ)  তজেপার্যজ্ঞাঃ  (কৃচ্ছ্র চান্দ্রয়ণাসিদরূপ র্যজ্ঞ কজের;)

তথা অপজের (এবং অপর গকহ গকহ) গর্যাগর্যজ্ঞাঃ (অ2াঙ্গ গর্যাগরূপ র্যজ্ঞ
কজের;) [গকচ;] (আবার গকহ গকহ)  স্বাধ্যায়-জ্ঞা;-র্যজ্ঞাশ্চ (বা গবদপাঠ
ও গবদাথ�জ্ঞা;রূপ র্যজ্ঞকারী)  [এজেত সজের্ব্ব�]  (ইহারা সকজেলই)  র্যতয়ঃ
(র্যত্নশীল) সংসিশতব্রতাঃ (ও তীক্ষ্ণব্রতকারী)॥২৮॥

গকহ  গকহ  দ্রব্যদা;রূপ  র্যজ্ঞশীল,  গকহ  গকহ  কৃচ্ছ্র
চান্দ্রায়ণাসিদরূপ  র্যজ্ঞশীল,  গকহ  গকহ  অ2াঙ্গজের্যাগরূপ  র্যজ্ঞশীল  এবং
অপর গকহ বা গবদপাঠ ও গবদাথ� জ্ঞা;রূপ র্যজ্ঞকারী। ইহারা সকজেলই
র্যত্নশীল ও তীক্ষ্ণব্রতকারী॥২৮॥
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অপাজে; জুহ্বসিত প্রাণং প্রাজেণঽপা;ং তথাপজের।
প্রাণাপা;গতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।

অপজের সি;য়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাজেণরু্ষ জুহ্বসিত॥২৯॥
অপজের (অপর গকহ) অপাজে; (অজেধাবৃসিত্ত বায়ুজেত) প্রাণং (উদ্ধ�বৃসিত্ত

বায়ুজেক)  জুহ্বসিত  (পূরককাজেল একীভূত কজের;)  তথা  (গসইরূপ)  প্রাজেণ
অপা;ং  (গরচককাজেল  অপা;  বায়ুজেক  প্রাণ  বায়ুজেত)  জুহ্বসিত  (গহাম
কজের;);  প্রাণাপা;গতী  (কুম্ভককাজেল প্রাণ ও অপাজে;র গসিতজেক)  রুদ্ধা
(সি;জেরাধ পূর্ব্ব�ক)  প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়াম পরায়ণ) [ভবসিন্ত] (হইয়া
থাজেক;)।  অপজের  (অপর  ইসিন্দ্রয়-জয়কাসিমগণ)  সি;য়তাহারাঃ  (আহার
সংজেকাচ  পূর্ব্ব�ক)  প্রাজেণরু্ষ  (প্রাণ  বায়ুজেত)  প্রাণান্  (ইসিন্দ্রয়  সকলজেক)

জুহ্বসিত (গহাম কজের;)॥২৯॥
অপর গকহ গকহ অজেধাবৃসিত্ত বায়ুজেত উদ্ধ�বৃসিত্ত-বায়ুজেক পূরককাজেল

একীভূত কজের;, গসইরূপ গরচককাজেল অপা; বায়ুজেক প্রাণবায়ুজেত গহাম
কজের;;  এবং  কুম্ভককাজেল  প্রাণ  ও  অপাজে;র  গসিত  সি;জেরাধপূর্ব্ব�ক
প্রাণায়াম  পরায়ণ হইয়া  থাজেক;। অপর ইসিন্দ্রয় জয়কাসিমগণ আহার
সজেঙ্কাচ অভ্যাস কসিরয়া প্রাণবায়ুজেত ইসিন্দ্রয় সকলজেক গহাম কজের;॥২৯॥
 

সজের্ব্ব�ঽজেপ্যজেত র্যজ্ঞসিবজেদা র্যজ্ঞক্ষসিয়তকল্মর্ষাঃ।
র্যজ্ঞসিশ2ামৃতভুজেজা র্যাসিন্ত ব্রহ্ম স;াত;ম্॥৩০॥
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এজেত  সজের্ব্ব�  অসিপ  (ইহারা  সকজেলই)  র্যজ্ঞসিবদঃ  (র্যজ্ঞতত্ত্বসিবৎ)
র্যজ্ঞক্ষসিয়তকল্মর্ষাঃ  (র্যজেজ্ঞর  wারা  ক্ষীণপাপ)  র্যজ্ঞসিশ2ামৃতভুজঃ
(র্যজ্ঞাবসিশ2 অমৃত অথ�াৎ গভাগ, ঐশ্বর্য�্য ও সিসসিদ্ধ প্রভৃসিত গভাগ কজের;);

স;াত;ম্  (এবং  জ্ঞা;  wারা  স;াত;)  ব্রহ্ম  (ব্রহ্মজেকই)  র্যাসিন্ত  (লাভ
কজের;)॥৩০॥

ইহারা  সকজেলই র্যজ্ঞতত্ত্বজেবত্তা,  র্যজেজ্ঞর wারা ক্ষীণ পাপ হইয়া
র্যজ্ঞাবসিশ2 অমৃত অথ�াৎ গভাগ,  ঐশ্বর্য�্য ও সিসসিদ্ধ প্রভৃসিত গভাগ করতঃ
অবজেশজের্ষ পূজের্ব্ব�া! স;াত; ব্রহ্মজেকই লাভ কজের;॥৩০॥
 

;ায়ং গলাজেকাঽV্যর্যজ্ঞস্য কুজেতাঽ;্যঃ কুরুসত্তম॥৩১॥
[গহ]  কুরুসত্তম!  (গহ  কুরুজেWষ্ঠ  অজু্জ�;!)  অর্যজ্ঞস্য  (র্যজ্ঞরসিহত

ব্যসি!র)  অয়ং  গলাকঃ  [অসিপ]  (এই  অল্পসুখসিবসিশ2  ম;ুর্ষ্যজেলাকও)  ;
[অসিV]  (;াই)  অ;্যঃ  [গলাকঃ]  (অপর  স্বগ�জেলাক)  কুতঃ  [প্রাপ্তব্যঃ]
(সিকরূজেপ প্রাসিপ্ত সম্ভব হইজেব? )॥৩১॥

গহ কুরুজেWষ্ঠ অজু্জ�;!  র্যজ্ঞা;ুষ্ঠা;সিবহী; ব্যসি!র পজেক্ষ ইহজেলাক
প্রাসিপ্তই সম্ভব হয় ;া,  তখ; ইহাজেদর পরজেলাক প্রাসিপ্ত সিকরূজেপ সম্ভব
হইজেব?॥৩১॥
 

এবং বহুসিবধা র্যজ্ঞা সিবততা ব্রহ্মজেণা মুজেখ।
কর্ম্ম�জান্ সিবসিদ্ধ তান্ সর্ব্ব�াজে;বং জ্ঞাত্বা সিবজেমাক্ষ্যজেস॥৩২॥
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ব্রহ্মণঃ  মুজেখ  (গবদরূপ  মুজেখ)  এবং  (এই  প্রকার)  বহুসিবধাঃ
(বহুসিবধ) র্যজ্ঞাঃ (র্যজ্ঞ) সিবততাঃ (স্প2 উ! হইয়াজেZ), [ত্বং] (তুসিম) তান্
সর্ব্ব�ান্  (গসই সকল র্যজ্ঞজেকই)  কর্ম্ম�জান্  (বাক্য-ম;-কায়  কর্ম্ম�জসি;ত
বসিলয়া)  সিবসিদ্ধ  (জাসি;জেব),  এবং  (এইরূপ)  জ্ঞাত্বা  (জাসি;য়া)  সিবজেমাক্ষ্যজেস
(কর্ম্ম�-বন্ধ; হইজেত মুসি! লাভ কসিরজেব)॥৩২॥

এই  সমV  প্রকার  র্যজ্ঞই  গবজেদা!  বা  গবদা;ুগত  শাজেস্ত্রা!;

ইহারা সকজেলই বাক্য-ম;-কায়-কর্ম্ম�-জসি;ত,  অতএব কর্ম্ম�জ। এইরূজেপ
কর্ম্ম�তত্ত্ব সিবচার কসিরজেত পাসিরজেল কর্ম্ম�বন্ধ; হইজেত মুসি!লাভ কসিরজেত
পাসিরজেব॥৩২॥
 

গWয়ান্ দ্রব্যময়াদ্-র্যজ্ঞাজ্- জ্ঞা;র্যজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্ব�ং কর্ম্ম�াসিখলং পাথ� জ্ঞাজে; পসিরসমাপ্যজেত॥৩৩॥

[গহ]  পরন্তপ পাথ�! (গহ শত্রুতাপ; অজু্জ�;!) [গতরু্ষ অসিপ] (গসই
র্যজ্ঞগুসিলর মজেধ্যও) দ্রব্যময়াৎ (ব্রহ্মাপ�ণং ব্রহ্ম হসিবঃ ইত্যাসিদরূপ দ্রব্যময়)

র্যজ্ঞাৎ  (র্যজ্ঞ  হইজেত)  জ্ঞা;র্যজ্ঞঃ  (ব্রহ্মাগ্নাবপজের  ইত্যাসিদ  গOাজেকা!
জ্ঞা;র্যজ্ঞ) গWয়ান্ (গWষ্ঠ)। [র্যতঃ] (গর্যজেহতু) জ্ঞাজে; [সসিত] (জ্ঞাজে;র উদয়
হইজেল)  সর্ব্ব�ং  কর্ম্ম�  (সমুদয়  কর্ম্ম�)  অসিখলং  [সৎ]  (অব্যথ�  হইয়া)
পসিরসমাপ্যজেত (সমাপ্ত হয় অথ�াৎ জ্ঞাজে;র অ;ন্তর কর্ম্ম� থাজেক ;া)॥৩৩॥

গহ শত্রুতাপ; অজু্জ�;! গসই সমV র্যজ্ঞগুসিলর মজেধ্যও ‘ব্রহ্মাপ�ণং
ব্রহ্ম হসিবঃ’  ইত্যাসিদরূপ দ্রব্যময়  র্যজ্ঞ হইজেত ‘ব্রহ্মাগ্নাবপজের’  ইত্যাসিদ
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গOাজেকা!  জ্ঞা;র্যজ্ঞ  অত্যন্ত  গWষ্ঠ।  গর্যজেহতু  সমV  কর্ম্ম�ই  জ্ঞাজে;
পসিরসমাসিপ্ত লাভ কজের॥৩৩॥
 

তদ্-সিবসিদ্ধ প্রসিণপাজেত; পসিরপ্রজেশ্ন; গসবয়া।
উপজেদক্ষ্যসিন্ত গত জ্ঞা;ং জ্ঞাসি;;Vত্ত্বদসিশ�;ঃ॥৩৪॥

প্রসিণপাজেত;  (তত্ত্বদশ�ী  গুরুজেক  দণ্ডবৎ  ;মস্কার),  পসিরপ্রজেশ্ন;
(সঙ্গত প্রশ্ন),  গসবয়া  (ও অকপট পসিরচর্য�্যা wারা)  তৎ  (পূজের্ব্ব�া! গসই
জ্ঞাজে;র কথা)  সিবসিদ্ধ (জাসি;জেত হইজেব);  জ্ঞাসি;;ঃ (শাস্ত্রজ্ঞা;ী)  তত্ত্বদসিশ�;ঃ
(পরব্রহ্ম সিবর্ষজেয়  অপজেরাক্ষা;ুভূসিত  সম্পন্ন মহাত্মগণ)  গত  (গতামাজেক)

জ্ঞা;ং (জ্ঞা;) উপজেদক্ষ্যসিন্ত (উপজেদশ কসিরজেব;)॥৩৪॥
তুসিম তত্ত্বদশ�ী গুরুজেক সা2াঙ্গ প্রসিণপাত, সঙ্গত প্রশ্ন ও অকৃসিত্রম

গসবা  করতঃ  সন্তু2  কসিরয়া  পূজের্ব্ব�া!  গসই  জ্ঞাজে;র  কথা  জাসি;জেত
পাসিরজেব। শাস্ত্রজ্ঞাজে; সুসি;পুণ ও পরব্রহ্ম সিবর্ষজেয় সাক্ষাৎ অ;ুভূসিত সম্পন্ন
মহাপুরুর্ষগণ গতামাজেক তত্ত্বজ্ঞা; উপজেদশ কসিরজেব;॥৩৪॥
 

র্যজ্-জ্ঞাত্বা ; পু;জেম�াহজেমবং র্যাস্যসিস পাণ্ডব।
গর্য; ভূতা;্যজেশর্ষাসিণ দ্রক্ষ্যস্যাত্ম;্যজেথা মসিয়॥৩৫॥

[গহ] পাণ্ডব! (গহ পাণ্ডব!) র্যৎ [জ্ঞা;ং] (আত্মা গদহাসিদ হইজেত সিভন্ন
এইরূপ গর্য জ্ঞা;) জ্ঞাত্বা (লাভ কসিরয়া) পু;ঃ (পু;রায়) এবং (এইরূপ)

গমাহম্  (গমাহ)  ;  র্যাস্যসিস  (প্রাপ্ত  হইজেব  ;া),  গর্য;  [গমাহসিবগজেম;]
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(সি;ত্যসিসদ্ধ আত্মজ্ঞা; লাজেভ গমাহ ;2 হইজেল) অজেশর্ষাসিণ ভূতাসি; (ম;ুর্ষ্য
সিতর্য�্যক্  প্রভৃসিত  ভূত  সমুদয়)  আত্মসি;  (জীবাত্মায়)  [উপাসিধজেত্ব;]

(উপাসিধরূজেপ অবসিস্থত)  [পৃথক্]  দ্রক্ষ্যসিস  (পৃথক্ দশ�; কসিরজেব),  অজেথা
(অ;ন্তর)  মসিয়  (আমাজেত)  [কার্য�্যজেত্ব;  সিস্থতাসি;]  (কার্য�্যরূজেপ  অবসিস্থত)

[দ্রক্ষ্যসিস] (দশ�; কসিরজেব)॥৩৫॥
গহ পাণ্ডব! গুরূপসিদ2 গসই তত্ত্বজ্ঞা; লাভ কসিরজেল আর গতামাজেক

এরূপ গমাহ আWয় কসিরজেব ;া। গসই তত্ত্বজ্ঞা; wারা তুসিম জাসি;জেত
পাসিরজেব  গর্য,  ম;ুর্ষ্য  সিতর্য�্যগাসিদ  ভূতসকল  এক  জীবাত্মারূপ  তজেত্ত্ব
অবসিস্থত;  উপাসিধ wারা  তাহাজেদর জড়ীয় তারতম্য �সিটয়াজেZ এবং এ
সমুদয়ই পরম কারণরূপ আমাজেত কার্য�্যরূজেপ অবসিস্থসিত কজের॥৩৫॥
 

অসিপ গচদসিস পাজেপভ্যঃ সজের্ব্ব�ভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্ব�ং জ্ঞা;প্লজেবদ্বৈ;ব বৃসিজ;ং সন্তসিরর্ষ্যসিস॥৩৬॥

গচৎ  (র্যসিদ)  সজের্ব্ব�ভ্যঃ  অসিপ  পাজেপভ্যঃ  (সমV  পাপী  হইজেতও
পাপকৃত্তমঃ (অসিধক পাসিপষ্ঠ) অসিস (হও), [তথাসিপ] সর্ব্ব�ং (সমV) বৃসিজ;ং
(পাপ  ও  দুঃখ)  জ্ঞা;প্লজেব;  এব  (জ্ঞা;রূপ গভলা  wারা)  সন্তসিরর্ষ্যসিস
(সমুত্তীণ� হইজেব)॥৩৬॥

র্যসিদও তুসিম অত্যন্ত পাপ আচরণ কসিরয়া থাক,  তাহা হইজেলও
জ্ঞা;জেপাজেত আজেরাহণ পূর্ব্ব�ক সমV দুঃখ সমুদ্র পার হইয়া র্যাইজেব॥
৩৬॥
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র্যদ্বৈথধাংসিস সসিমজেদ্ধাঽসিগ্নভ�স্মসাৎ কুরুজেতঽজু্জ�;।
জ্ঞা;াসিগ্নঃ সর্ব্ব�কর্ম্ম�াসিণ ভস্মসাৎ কুরুজেত তথা॥৩৭॥

[গহ]  অজু্জ�;! (গহ অজু্জ�;!)  র্যথা  (গর্যরূপ)  সসিমদ্ধঃ  (সম্যক্-রূজেপ
প্রজ্জ্বসিলত)  অসিগ্নঃ  (অসিগ্ন)  এধাংসিস  (কাষ্ঠ সমূহজেক)  ভস্মসাৎ  (ভস্মসাৎ)
কুরুজেত (কজের), তথা (গসইরূপ) জ্ঞা;াসিগ্নঃ (জ্ঞা;রূপ অসিগ্ন) সর্ব্ব�কর্ম্ম�াসিণ
(বত্ত�মা; গদহারম্ভক প্রারব্ধ সিভন্ন সমুদয় কর্ম্ম�জেক)  ভস্মসাৎ  (ভস্মসাৎ)
কুরুজেত (কজের)॥৩৭॥

প্রবলরূজেপ জ্বসিলত অসিগ্ন গর্যমত কাষ্ঠাসিদজেক ভস্মসাৎ কজের,  গহ
অজু্জ�;! জ্ঞা;াসিগ্নও গসইরূপ সমV কর্ম্ম�জেক দগ্ধ কসিরয়া থাজেক॥৩৭॥
 

; সিহ জ্ঞাজে;; সদৃশং পসিবত্রসিমহ সিবদ্যজেত।
তৎ স্বয়ং গর্যাগসংসিসদ্ধঃ কাজেল;াত্মসি; সিবন্দসিত॥৩৮॥

ইহ (তপস্যাসিদর মজেধ্য)  জ্ঞাজে;; সদৃশং  (জ্ঞাজে;র তুল্য)  পসিবত্রম্
(পসিবত্র) [সিকমসিপ]  ; সিহ সিবদ্যজেত  (আর সিকZুই ;াই)  তৎ  (গসই জ্ঞা;)

গর্যাগসংসিসদ্ধঃ (সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাজেগ সমাক্ সিসদ্ধ ব্যসি!)  কাজেল; (বহুকাল
পজের) আত্মসি; (আত্মাজেত) স্বয়ং (স্বয়ং প্রাপ্তরূজেপ) সিবন্দসিত (লাভ কজের;)॥
৩৮॥
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পূজের্ব্ব�া! তপস্যাসিদর মজেধ্য জ্ঞাজে;র সমা; পসিবত্র পদাথ�  আর
সিকZুই ;াই। সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাজেগর সাধ;ায় সুসিসদ্ধ মা;ব দী��কাল পজের
গসই জ্ঞা; স্বীয় আত্মাজেত স্বয়ং প্রাপ্তরূজেপ লাভ কসিরয়া থাজেক;॥৩৮॥
 

Wদ্ধাবান্ লভজেত জ্ঞা;ং তৎপরঃ সংর্যজেতসিন্দ্রয়ঃ।
জ্ঞা;ং লব্ধ্বা পরাং শাসিন্তমসিচজেরণাসিধগচ্ছসিত॥৩৯॥

Wদ্ধাবান্  (সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;  wারা  অন্তঃকরণ  শুসিদ্ধ  হইজেলই
জ্ঞা;  হয়,  এই  শাস্ত্রীয়  অজেথ�  আসিVক্য  বুসিদ্ধমান্),  তৎপরঃ  (সি;ষ্কাম
কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;রত)  সংর্যজেতসিন্দ্রয়ঃ  (এবং  সিজজেতসিন্দ্রয় ব্যসি!)  জ্ঞা;ং  (জ্ঞা;)

লভজেত  (লাভ  কজের;)।  জ্ঞা;ং  (জ্ঞা;)  লব্ধ্বা  (লাভ  কসিরয়া)  অসিচজেরণ
(অসিতশ্রীঘ্র) পরাং শাসিন্তম্ (সংসার ক্ষয়রূপ পরাশাসিন্ত) অসিধগচ্ছসিত (লাভ
কজের;)॥৩৯॥

সি;ষ্কাম কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা; wারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইজেল পর জ্ঞা; হয়।
এই শাস্ত্র তাৎপজের্য�্য আসিVক্য বুসিদ্ধমান্,  Wদ্ধা-সহকাজের সি;ষ্কাম-কর্ম্ম�জের্যাগ
অ;ুষ্ঠা;রত এবং সিজজেতসিন্দ্রয় ব্যসি!ই গসই জ্ঞা; লাভ কজের;। সিতসি; এই
জ্ঞা;  লাভ  কসিরয়া  শ্রীঘ্রই  সংসারক্ষয়রূপ  পরাশাসিন্ত  লাভ  কসিরয়া
থাজেক;॥৩৯॥
 

অজ্ঞশ্চাWর্দ্দধা;শ্চ সংশয়াত্মা সিব;শ্যসিত।
;ায়ং গলাজেকাঽসিV ; পজেরা ; সুখং সংশয়াত্ম;ঃ॥৪০॥
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অজ্ঞঃ  (পশ্বাসিদবৎমূঢ়)  অWর্দ্দধা;ঃ  (Wাস্ত্রজ্ঞা;  থাসিকজেলও
;া;ামতবাদদৃজে2 অসিবশ্বV)  সংশয়াত্মা চ  (এবং Wদ্ধা থাসিকজেলও আমার
এই সিবর্ষয় সিসসিদ্ধ হইজেব সিক;া এইরূপ সজেন্দহাকুলসিচত্ত ব্যসি!) সিব;শ্যসিত
(সিব;2  হয়  অথ�াৎ  কল্যাণ  হইজেত  সিবচু্যত  হয়)।  সংশয়াত্ম;ঃ
(সংশসিয়তসিচত্ত মা;জেবর) অয়ং গলাকঃ (এই ম;ুর্ষ্যজেলাক) ; [অসিV] (;াই)

; চ পরঃ (পরজেলাকও ;াই)  ; চ সুখং অসিV (বৈবর্ষসিয়ক সুখও ;াই)॥
৪০॥

শাস্ত্রজ্ঞা;হী;  পশ্বাসিদর  মত  মূঢ়,  শাস্ত্রজ্ঞা;  থাসিকজেলও  ;া;া
মতবাদ গদসিখয়া শাস্ত্রাজেথ� সিবশ্বাসশূ;্য, এবং Wদ্ধা থাসিকজেলও ‘আমার এই
সিবর্ষয় সিসদ্ধ হইজেব সিক;া’  এইরূপ সজেন্দহাক্রান্ত মসিত মা;ব কখ;ও
মঙ্গললাভ  কসিরজেত  পাজের  ;া।  সংশয়াত্মার  ইহজেলাজেক  বা  পরজেলাজেক
গকাথাও সুখ লাভ হয় ;া, কারণ সংশয়রূপ দুঃখই তাহার শাসিন্ত ;াশ
কজের॥৪০॥
 

গর্যাগসং;্যVকর্ম্ম�াণং জ্ঞা;সংসিZন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ; কর্ম্ম�াসিণ সি;বধ্নসিন্ত ধ;ঞ্জয়॥৪১॥

[গহ]  ধ;ঞ্জয়!  (গহ  ধ;ঞ্জয়!)  গর্যাগসং;্যVকর্ম্ম�াণং  (সি;ষ্কাম
কর্ম্ম�জের্যাজেগর  অ;ন্তরই  সির্যসি;  সন্ন্যাস  সিবসিধজেত  কর্ম্ম�ত্যাগ  কসিরয়াজেZ;),

জ্ঞা;সংসিZন্ন-সংশয়ম্  (তদ;ন্তর  জ্ঞা;াভ্যাস  wারা  সংশয়  ;াশ
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কসিরয়াজেZ;)  আত্মবন্তং  (এবং আত্মস্বরূপ উপলসিব্ধ কসিরয়াজেZ;)  কর্ম্ম�াসিণ
(কর্ম্ম�সমূহ) [তম্] (তাহঁাজেক) ; সি;বধ্নসিন্ত (বদ্ধ কসিরজেত পাজের ;া)॥৪১॥

গহ ধ;ঞ্জয়! সির্যসি; সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাজেগর wারা কর্ম্ম� সন্ন্যাস কজের;,

তারপর  জ্ঞা;াভ্যাস  wারা  সংশয়  সমূহ  ;াশ  কজের;  এবং  আত্মার
সিচন্ময়স্বরূপ অবগত হ;,  তাহঁাজেক গকা; কর্ম্ম�ই আবদ্ধ কসিরজেত পাজের
;া॥৪১॥
 

তস্মাদজ্ঞা;সমূ্ভতং হৃৎস্থং জ্ঞা;াসিস;াত্ম;ঃ।
সিZদ্বৈত্ত্ব;ং সংশয়ং গর্যাগমাসিতজেষ্ঠাসিত্তষ্ঠ ভারত॥৪২॥

[গহ]  ভারত! (গহ অজু্জ�;!)  তস্মাৎ  (অতএব)  আত্ম;ঃ  (গতামার)

অজ্ঞা;সমূ্ভতং  (অজ্ঞা; হইজেত উদূ্ভত)  হৃৎস্থং  (হৃদয়সিস্থত)  এ;ং  (এই)

সংশয়ং  (সংশয়জেক)  জ্ঞা;াসিস;া  (জ্ঞা;রূপ  খড়্গ wারা)  সিZত্ত্বা  (গZদ;
কসিরয়া)  গর্যাগম্  (সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�জের্যাগ)  আসিতষ্ঠ  (আWয় কর)  উসিত্তষ্ঠ  [চ]
(এবং [রু্যদ্ধাথ�] উসিত্থত হও)॥৪২॥

গহ  ভারত!  অতএব  গতামার  অজ্ঞা;  সমূ্ভত  হৃদয়সিস্থত  এই
সংশয়জেক জ্ঞা;খড়্গ wারা গZদ; কর,  এবং সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগ আWয়
পূর্ব্ব�ক (রু্যদ্ধাথ�) উসিত্থত হও॥৪২॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং
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গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ জ্ঞা;জের্যাজেগা ;াম
চতুজেথ�াঽধ্যায়ঃ॥৪॥

ইসিত চতুথ� অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
ইসিত চতুথ� অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥

 
 —···—
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প�জেমাঽধ্যায়ঃ
কর্ম্ম�সন্ন্যাসজের্যাগ

 

অজু্জ�; উবাচ—
সন্ন্যাসং কর্ম্ম�ণাং কৃষ্ণ পু;জের্য�াগ� শংসসিস।

র্যজেচ্ছ্রয় এতজেয়াজেরকং তজেন্ম ব্রূসিহ সুসি;সিশ্চতম্॥১॥
অজু্জ�; উবাচ  (অজু্জ�; কসিহজেল;)  [গহ]  কৃষ্ণ!  (গহ কৃষ্ণ!)  [ত্বং]

(তুসিম)  কর্ম্ম�ণাং  (কর্ম্ম�সমূজেহর)  সন্ন্যাসং  (ত্যাগ,  উপজেদশ কসিরয়া)  পু;ঃ
(পু;রায়)  গর্যাগং চ  (সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগও)  শংসসিস  (বসিলজেতZ);  এতজেয়াঃ
(এই দুইটীর মজেধ্য) র্যৎ (র্যাহা) গম (আমার পজেক্ষ) গWয়ঃ (মঙ্গলকর) তৎ
(গসই) একং (একটী) সুসি;সিশ্চতম্ (সি;শ্চয় কসিরয়া) ব্রূসিহ (বল)॥১॥

অজু্জ�;  কসিহজেল;—গহ  কৃষ্ণ!  তুসিম  কর্ম্ম�  সকজেলর  পসিরত্যাগ
উপজেদশ কসিরয়া আবার সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগও উপজেদশ কসিরজেতZ;  সুতরাং
এই দুইটীর মজেধ্য গর্যটী আমার পজেক্ষ মঙ্গলপ্রদ গসই একটীই সি;শ্চয়
কসিরয়া আমাজেক বল॥১॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
সন্ন্যাসঃ কর্ম্ম�জের্যাগশ্চ সি;ঃজেWয়সকরাবুজেভৌ।

তজেয়াস্তু কর্ম্ম�সন্ন্যাসাৎ কর্ম্ম�জের্যাজেগা সিবসিশর্ষ্যজেত॥২॥
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শ্রীভগবান্ উবাচ  (শ্রীভগবান্ বসিলজেল;)  সন্ন্যাসঃ কর্ম্ম�জের্যাগঃ চ
(সন্ন্যাস  এবং  কর্ম্ম�জের্যাগ)  উজেভৌ  (উভয়ই)  সি;ঃজেWয়সকজেরৌ  (পরম
কল্যাণকর)  তু  (সিকন্তু)  তজেয়াঃ  (এই  উভজেয়র  মজেধ্য)  কর্ম্ম�সন্ন্যাসাৎ
(কর্ম্ম�ত্যাগ  অজেপক্ষা)  কর্ম্ম�জের্যাগঃ  (সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�জের্যাগই)  সিবসিশর্ষ্যজেত
(অসিধকতর প্রশংস;ীয়)॥২॥

শ্রীভগবান্  কসিহজেল;—সন্ন্যাস  ও  কর্ম্ম�জের্যাগ  উভয়ই  পরম
মঙ্গলপ্রদ  তথাসিপ  এই  উভজেয়র  মজেধ্য  কর্ম্ম�ত্যাগ  অজেপক্ষা  সি;ষ্কাম
কর্ম্ম�জের্যাগই গWষ্ঠ বসিলয়া জাসি;জেব॥২॥
 

গজ্ঞয়ঃ স সি;ত্যসন্ন্যাসী গর্যা ; গwসি2 ; কাÆসিত।
সি;w�জেâা সিহ মহাবাজেহা সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যজেত॥৩॥

[গহ]  মহাবাজেহা! (গহ মহাবীর!)  র্যঃ  (সির্যসি;)  ; গwসি2  (কর্ম্ম�ফজেলর
প্রসিত গwর্ষ কজের; ;া)  ; কাÆসিত (আকাÆাও কজের; ;া)  সঃ (সিতসি;)

সি;ত্যসন্ন্যাসী (সি;ত্য অথ�াৎ কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;কাজেলও সন্ন্যাসী) গজ্ঞয়ঃ (জাসি;জেব)।
সিহ  (গর্যজেহতু)  সি;w�âঃ  (wâ-রসিহত গসই পুরুর্ষই)  বন্ধাৎ  (সংসার বন্ধ;
হইজেত) সুখং (অ;ায়াজেস) প্রমুচ্যজেত (মু! হ;)॥৩॥

গহ  মহাবীর  অজু্জ�;!  সির্যসি;  রাগ  গwর্ষাসিদ  wâ  শূ;্য  এবং
কর্ম্ম�ফজেলর প্রসিত গwর্ষ বা আকাÆা কজের; ;া, সিতসি; কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা; কাজেলও
সন্ন্যাসী জাসি;জেব। গর্যজেহতু সিতসি;ই পরমসুজেখ কর্ম্ম�বন্ধ; সংসার হইজেত
মুসি!লাভ কজের;॥৩॥
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সাংখ্যজের্যাজেগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদসিন্ত ; পসিণ্ডতাঃ।
একমপ্যাসিস্থতঃ সম্যগুভজেয়াসিব�ন্দজেত ফলম্॥৪॥

বালাঃ  (বালকবৎ  অজ্ঞগণ)  সাংখ্যজের্যাজেগৌ  (সন্ন্যাস  এবং
কর্ম্ম�জের্যাগজেক) পৃথক্ (পৃথক্) প্রবদসিন্ত (বসিলয়া থাজেক), তু (সিকন্তু) পসিণ্ডতাঃ
(পসিণ্ডতগণ) ; [বদসিন্ত] (তাহা বজেল; ;া)। একম্ অসিপ (একটীও) সম্যক্
আসিস্থতঃ  (উত্তম রূজেপ আচরণকারী ব্যসি!)  উভজেয়াঃ  (গসই উভজেয়রই)

ফলম্ (ফল) সিবন্দজেত (লাভ কজের;)॥৪॥
বালজেকর মত মূঢ় মীমাংসকগণই সাংখ্যজের্যাগ ও কর্ম্ম�জের্যাগজেক

পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধসিত বসিলয়া প্রকাশ কজের, সিকন্তু পসিণ্ডতগণ গসরূপ বজেল;
;া। এই সাংখ্যজের্যাগ বা  কর্ম্ম�জের্যাগ মজেধ্য গর্য গকা; একটী সুষু্ঠরূজেপ
আচরণ কসিরজেলই উভজেয়র ফল লাভ কসিরজেব॥৪॥
 

র্যৎ সাংদ্বৈখ্যঃ প্রাপ্যজেত স্থা;ং তদ্-গর্যাদ্বৈগরসিপ গম্যজেত।
একং সাংখ্য� গর্যাগ� র্যঃ পশ্যসিত স পশ্যসিত॥৫॥

সাংদ্বৈখ্যঃ  (সন্ন্যাস wারা)  র্যৎস্থা;ং  (গর্যস্থা;)  প্রাপ্যজেত  (লাভ হয়),

গর্যাদ্বৈগঃ  অসিপ  (সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�জের্যাগ  wারাও)  তৎ  [স্থা;ং]  (গসই স্থাজে;ই)

গম্যজেত  (গসিত হয়)। সাংখ্যং  গর্যাগং চ  (সন্ন্যাস ও কর্ম্ম�জের্যাগজেক)  র্যঃ
(সির্যসি;) [সিবজেবজেক;] (সিবচারপূর্ব্ব�ক)  একং পশ্যসিত  (এক বসিলয়া জাসি;জেত
পাজের;) সঃ পশ্যসিত (সিতসি;ই তত্ত্বদশ�ী)॥৫॥
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সন্ন্যাস আচরণ wারা গর্য স্থা; লাভ করা র্যায়, সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগ
wারাও  গসই  স্থাজে;ই  গসিত  হইয়া  থাজেক।  সির্যসি;  সাংখ্য  গর্যাগ  ও
কর্ম্ম�জের্যাগজেক সিবচার পূর্ব্ব�ক এক বসিলয়া জাজে;;, সিতসি;ই তাহাজেদর র্যথাথ�
তত্ত্ব জাজে;;॥৫॥
 

সন্ন্যাসস্তু মহাবাজেহা দুঃখমাপ্তুমজের্যাগতঃ।
গর্যাগরু্যজে!া মুসি;ব্র�হ্ম ; সিচজেরণাসিধগচ্ছসিত॥৬॥

[গহ]  মহাবাজেহা!  (গহ বীর গWষ্ঠ!)  অজের্যাগতঃ  (সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগ
ব্যসিতজেরজেক)  সন্ন্যাসঃ  (সন্ন্যাস)  দুঃখম্  আপ্তুম্  (দুঃখ  প্রাসিপ্তর  কারণ)

[ভবসিত] (হয়) তু (সিকন্তু) গর্যাগরু্য!ঃ (সি;ষ্কামকর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;কারী) মুসি;ঃ [সন্]

(জ্ঞা;ী  হইয়া)  ;  সিচজেরণ  (শীঘ্রই)  ব্রহ্ম  (ব্রহ্মজেক)  অসিধগচ্ছসিত  (লাভ
কসিরজেত পাজের;)॥৬॥

গহ মহাবীর!  সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগ ব্যসিতজেরজেক গকবল কর্ম্ম�ত্যাগরূপ
সন্ন্যাস  দুঃজেখরই  কারণ  হইয়া  থাজেক,  সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;কারী  জ্ঞা;ী
হইয়া শীঘ্রই ব্রহ্মজেক প্রাপ্ত হইয়া থাজেক;॥৬॥
 

গর্যাগারু্যজে!া সিবশুদ্ধাত্মা সিবসিজতাত্মা সিজজেতসিন্দ্রয়ঃ।
সর্ব্ব�ভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্ব�ন্নসিপ ; সিলপ্যজেত॥৭॥

গর্যাগরু্য!ঃ  (পূজের্ব্ব�া!  গর্যাগরু্য!)  সিবশুদ্ধাত্মা  (সিবসিজতবুসিদ্ধ)

সিবসিজতাত্মা  (সিবশুদ্ধসিচত্ত)  সিজজেতসিন্দ্রয়ঃ  (ও সিজজেতসিন্দ্রয় এই সিত্রসিবধ জ্ঞা;ী
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গৃহস্থ) সর্ব্ব�ভূতাত্মভূতাত্মা [সন্] (সর্ব্ব�ভূজেতর গপ্রমাস্পদীভূতজেদহ হইয়া)
কুর্ব্ব�ন্ অসিপ (কর্ম্ম�াচরণ কসিরয়াও) ; সিলপ্যজেত (তাহাজেত সিলপ্ত হ; ;া)॥
৭॥

পূজের্ব্ব�া!  গর্যাগরু্য!  জ্ঞা;ী  গৃহস্থ  সিত;  প্রকার—সিবশুদ্ধবুসিদ্ধ,

সিবসিজত-সিচত্ত ও সিজজেতসিন্দ্রয়। ইহাজেদর সাধ; তারতজেম্য  পূর্ব্ব�  পূজের্ব্ব�র
উৎকর্ষ�ত্ব জাসি;জেব। ইহারা সকজেলই সর্ব্ব�জীজেবর অ;ুরাগ ভাজ; হইয়া
থাজেক;। তাহারা সমV কর্ম্ম�াচরণ কসিরয়াও তাহাজেত সিলপ্ত হ; ;া॥৭॥
 

বৈ;ব সিকসি�ৎ কজেরামীসিত রু্যজে!া মজে;্যত তত্ত্বসিবৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ সৃ্পশন্ সিজঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥৮॥

প্রলপন্ সিবসৃজন্ গৃহ্ণনু্নসির্ম্মর্ষসিন্নসিমর্ষন্নসিপ।
ইসিন্দ্রয়াণীসিন্দ্রয়াজেথ�রু্ষ বত্ত�ন্ত ইসিত ধারয়ন্॥৯॥

তত্ত্বসিবৎ (তত্ত্বজ্ঞ) রু্য!ঃ (কর্ম্ম�জের্যাগী) পশ্যন্ (দশ�;) শৃণ্বন্ (Wবণ)

সৃ্পশন্  (স্পশ�)  সিজঘ্রন্  (ঘ্রাণ)  অশ্নন্  (গভাজ;)  গচ্ছন্  (গম;)  স্বপন্
(শয়;)  শ্বসন্  (সি;শ্বাস  গ্রহণ)  প্রলপন্  (কথ;)  সিবসৃজন্  (মূত্র)  পুরীর্ষ
ত্যাগ)  গৃßন্  (গ্রহণ)  উসিন্মর্ষন্  (উন্মীল;)  সি;সিমর্ষন্ অসিপ  (ও সি;মীল;
প্রভৃসিত কার্য�্য কসিরয়াও) ইসিন্দ্রয়াসিণ (চকু্ষঃ প্রভৃসিত ইসিন্দ্রয়গণই) ইসিন্দ্রয়াজেথ�রু্ষ
(স্ব স্ব রূপাসিদ সিবর্ষজেয়)  বত্ত�জেন্ত  (প্রবসিত্ত�ত আজেZ),  ইসিত  (ইহা)  ধারয়ন্
(সি;শ্চয় কসিরয়া) [অহম্] (আসিম)  সিকসি�ৎ এব (সিকZুই)  ; কজেরাসিম (কসির
;া) ইসিত (এইরূপ) মজে;্যত (মজে; কজের;)॥৮–৯॥
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পূজের্ব্ব�া! তত্ত্বজ্ঞ কর্ম্ম�জের্যাগী দশ�;,  Wবণ,  স্পশ�,  ঘ্রাণ,  গভাজ;,

গম;,  সি;দ্রা,  সি;শ্বাস গ্রহ;,  কথ;,  মুত্র পুরীর্ষ ত্যাগ,  গ্রহণ,  উর্ম্মীল; ও
সি;মীল;  প্রভৃসিত  কার্য�্য  কসিরয়াও  ‘আমার  চকু্ষ  কণ�াসিদ  ইসিন্দ্রয়গণই
তাহাজেদর  সি;জ  সি;জ  সিবর্ষয়  রূপাসিদজেত  প্রবসিত্ত�ত  আজেZ’  ইহা  ধারণা
কসিরয়া ‘আসিম সিকZুই কসিরজেতসিZ ;া’ এইরূপ মজে; কজের;॥৮–৯॥
 

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্ম�াসিণ সঙ্গং ত্যক্ত্বা কজেরাসিত র্যঃ।
সিলপ্যজেত ; স পাজেপ; পদ্মপত্রসিমবাম্ভসা॥১০॥

র্যঃ  (সির্যসি;)  ব্রহ্মসিণ  (পরজেমশ্বজের)  কর্ম্ম�াসিণ  (কর্ম্ম� সমুদয়)  আধায়
(সমপ�ণ কসিরয়া)  সঙ্গং  (আসসি!)  ত্যক্ত্বা  (ত্যাগ পূর্ব্ব�ক)  কজেরাসিত  (কর্ম্ম�
কজের;),  সঃ  (সিতসি;)  অম্ভসা  (জজেলর wারা)  পদ্মপত্রম্ ইব  (পদ্ম পজেত্রর
মত) পাজেপ; (পাপ-পূজেণ্যর wারা) ; সিলপ্যজেত (সিলপ্ত হ; ;া)॥১০॥

সির্যসি; পরজেমশ্বজের সমV কর্ম্ম� সমপ�ণ কসিরয়া ফলাসসি! পসিরত্যাগ
পূর্ব্ব�ক কর্ম্ম�াচরণ কজের;, পদ্মপত্র গর্যম; জজেল থাসিকয়াও জজেল সিলপ্ত হয়
;া,  গসইরূপ সিতসি;ও সমV কর্ম্ম�াচরণ কসিরয়াও কর্ম্ম�জসি;ত পাপ বা
পুজেণ্য সিলপ্ত হ; ;া॥১০॥
 

কাজেয়; ম;সা বুদ্ধ্যা গকবদ্বৈলসিরসিন্দ্রদ্বৈয়রসিপ।
গর্যাসিগ;ঃ কর্ম্ম� কুর্ব্ব�সিন্ত সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধজেয়॥১১॥
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গর্যাসিগ;ঃ  (কর্ম্ম�জের্যাসিগগণ)  আত্মশুদ্ধজেয়  (ম;ঃ শুসিদ্ধর জ;্য)  সঙ্গং
(কর্ম্ম�ফজেল আসসি!) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করতঃ) কাজেয়; (শরীর), ম;সা (ম;)

বুদ্ধ্যা  (বুসিদ্ধ)  গকবদ্বৈলঃ অসিপ ইসিন্দ্রদ্বৈয়ঃ  (ও ম;ঃ সংজের্যাগ রসিহত গকবল
ইসিন্দ্রয়গণ wারা) কর্ম্ম� কুর্ব্ব�সিন্ত (কর্ম্ম� কসিরয়া থাজেক;)॥১১॥

কর্ম্ম�জের্যাসিগগণ সিচত্তশুসিদ্ধর সি;সিমত্ত কর্ম্ম�ফজেলর আসসি! পসিরত্যাগ
পূর্ব্ব�ক শরীর-ম;-বুসিদ্ধ wারা অথবা কখ;ও ম;ঃসংজের্যাগ রসিহত গকবল
ইসিন্দ্রয়গজেণর wারা কর্ম্ম� কসিরয়া থাজেক;॥১১॥
 

রু্য!ঃ কর্ম্ম�ফলং ত্যক্ত্বা শাসিন্তমাজেæাসিত বৈ;সিষ্ঠকীম্।
অরু্য!ঃ কামকাজেরণ ফজেল সজে!া সি;বধ্যজেত॥১২॥

রু্য!ঃ  (সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�জের্যাগী)  কর্ম্ম�ফলং  (কর্ম্ম�ফল)  ত্যক্ত্বা  (ত্যাগ
কসিরয়া)  বৈ;সিষ্ঠকীম্  (সি;ষ্ঠাপ্রাপ্ত)  শাসিন্তম্  (শাসিন্ত অথ�াৎ  গমাক্ষ)  আজেæাসিত
(প্রাপ্ত হ;), [সিকন্তু]  অরু্য!ঃ (সকাম কর্ম্ম�ী)  কামকাজেরণ (কাম;া পূর্ব্ব�ক
প্রবৃত্ত হওয়ায়) ফজেল (কর্ম্ম�ফজেল) স!ঃ [সন্] (আস! হইয়া) সি;বধ্যজেত
(বদ্ধ হ;)॥১২॥

সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগী কর্ম্ম�ফলাসসি! পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক কর্ম্ম� করায়
বৈ;সিষ্ঠকী শাসিন্ত অথ�াৎ কর্ম্ম� গমাক্ষ প্রাপ্ত হ;। সিকন্তু সকাম-কর্ম্ম�ী ফল
কাম;া  পূর্ব্ব�ক  কজের্ম্ম�  প্রবৃত্ত  হওয়াজেত  ঐ  কর্ম্ম�ফজেল  আস! হইয়া
কর্ম্ম�বন্ধ; প্রাপ্ত হ;॥১২॥
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সর্ব্ব�কর্ম্ম�াসিণ ম;সা সং;্যস্যাজেV সুখং বশী।
;বwাজের পুজের গদহী বৈ;ব কুর্ব্ব�ন্নকারয়ন্॥১৩॥

বশী (সিজজেতসিন্দ্রয়) গদহী (জীব) ম;সা (মজে;র wারা) সর্ব্ব�কর্ম্ম�াসিণ
(সমুদয় কর্ম্ম�)  সং;্যস্য  (ত্যাগ কসিরয়া)  ;বwাজের  (;বwার সিবসিশ2)  পুজের
(পুরবৎ অহং ভাব শূ;্য গদজেহ) [কুর্ব্ব�ন্ অসিপ] (কর্ম্ম� কসিরয়াও)  ; এব
কুর্ব্ব�ন্  (কতৃ্ত�ত্বাসিভমা;  রসিহত)  [কারয়ন্  অসিপ]  (অজে;্যর  wারা  কর্ম্ম�
করাইয়াও)  ; কারয়ন্  (প্রজের্যাজকত্বাসিভমা; রসিহত হইয়া)  সুখং  (সুজেখ)

আজেV (অবস্থা; কজের;)॥১৩॥
সিজজেতসিন্দ্রয়,  গদহরূপপুজের অবসিস্থত জীব  (জীবাত্মা)  মজে;র wারা

সমV কর্ম্ম� পূজের্ব্ব�া! রীসিতক্রজেম ত্যাগ কসিরয়া ;বwাররু্য! গদজেহ বাজেহ্য
সমুদয়  কর্ম্ম�  কসিরয়াও  কতৃ্ত�ত্বাসিভমা;  শূ;্য,  অজে;্যর  wারা  করাইয়াও
প্রজের্যাজকত্বাসিভমা; রসিহত হইয়া সুজেখ বাস কজের;॥১৩॥
 

; কতৃ্ত�ত্বং ; কর্ম্ম�াসিণ গলাকস্য সৃজসিত প্রভুঃ।
; কর্ম্ম�ফলসংজের্যাগং স্বভাবস্তু প্রবত্ত�জেত॥১৪॥

প্রভুঃ  (পরজেমশ্বর)  গলাকস্য  (জীবগজেণর)  কতৃ্ত�ত্বং  (কতৃ্ত�ত্ব)  ;
[সৃজসিত] (উৎপাদ; কজের; ;া),  কর্ম্ম�াসিণ  (কর্ম্ম� সমূহ)  ; সৃজসিত  (সৃসি2
কজের; ;া), কর্ম্ম�ফলসংজের্যাগং (কর্ম্ম�ফজেলর সংজের্যাগও) ; [সৃজসিত] (সৃসি2
কজের;  ;া)।  তু  (সিকন্তু)  স্বভাবঃ  (জীজেবর  স্বভাব  অ;াসিদ  অসিবদ্যাই)

প্রবত্ত�জেত (কতৃ্ত�ত্বাসিদরূজেপ প্রবৃত্ত হইয়া থাজেক)॥১৪॥
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পরজেমশ্বর  জীবগজেণর  গকা;ও  কতৃ্ত�ত্ব  উৎপাদ;  কজের;  ;া,
কর্ম্ম�সমূহ সৃসি2ও কজের; ;া অথবা কর্ম্ম�ফজেলর সংজের্যাগও সৃজ; কজের;
;া। সিকন্তু জীজেবর অ;াসিদ অসিবদ্যাই কতৃ্ত�ত্বাসিদরূজেপ প্রবৃত্ত হইয়া থাজেক॥
১৪॥
 

;াদজেত্ত কস্যসিচৎ পাপং ; বৈচব সুকৃতং সিবভুঃ।
অজ্ঞাজে;;াবৃতং জ্ঞা;ং গত; মুহ্যসিন্ত জন্তবঃ॥১৫॥

সিবভুঃ (পূণ�কাম পরজেমশ্বর)  কস্যসিচৎ (কাহারও)  পাপং (পাপ)  ;
আদজেত্ত (গ্রহণ কজের; ;া)  সুকৃতং চ ; এব (বা পুণ্যও গ্রহণ কজের;
;া), অজ্ঞাজে;; (তদীয় অসিবদ্যা শসি! wারা) জ্ঞা;ং (জীজেবর জ্ঞা;) আবৃতং
(আবৃত) [ভবসিত] (হয়)  গত;  (গসই জ;্য)  জন্তবঃ  (জীব সমূহ)  মুহ্যসিন্ত
(গমাসিহত হয়)॥১৫॥

পূণ�কাম পরজেমশ্বর কাহারও সুকৃসিত বা দুষৃ্কসিত গ্রহণ কজের; ;া।
জীব স্বাভাসিবক জ্ঞা;স্বরূপ;  ঈশ্বজেরর অসিবদ্যাশসি! কতৃ্ত�ক জীজেবর গসই
স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবগণ গদহাত্মাসিভমা;রূপ গমাহপ্রাপ্ত হয়॥১৫॥
 

জ্ঞাজে;; তু তদজ্ঞা;ং গর্যর্ষাং ;াসিশতমাত্ম;ঃ।
গতর্ষামাসিদত্যবজ্-জ্ঞা;ং প্রকাশয়সিত তৎ পরম্॥১৬॥

তু (সিকন্তু) আত্ম;ঃ (জীব সিবর্ষয়ক) জ্ঞাজে;; (জ্ঞাজে;র অথ�াৎ তদীয়
সিবদ্যাশসি!র wারা)  গর্যর্ষাং (র্যাহাজেদর)  তৎ অজ্ঞা;ং (গসই অজ্ঞা; অথ�াৎ
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অসিবদ্যা)  ;াসিশতম্  (;াশ প্রাপ্ত হইয়াজেZ),  গতর্ষাং  (গসই সকল জীজেবর)

তৎ জ্ঞা;ং (গসই জ্ঞা;) আসিদত্যবৎ (তজেমা;াশকারী সূজের্য�্যর ;্যায়) পরম্
(অপ্রাকৃত স্বরূপজেক) প্রকাশয়সিত (প্রকাশ কজের)॥১৬॥

জ্ঞা; দুইপ্রকার—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। র্যাহাজেক প্রাকৃত বা জড়-

প্রকৃসিত-সম্বন্ধী জ্ঞা; বসিল,  তাহাই জীজেবর অজ্ঞা; বা অসিবদ্যা,  অপ্রাকৃত
জ্ঞা;ই সিবদ্যা। গর্য সকল জীজেবর অপ্রাকৃত জ্ঞাজে;াদজেয় প্রাকৃত জ্ঞা; ;2
হইয়াজেZ,  তাহাজেদর সি;কট সূজের্য�্যর মত পরম জ্ঞা;রূপ অপ্রাকৃত জ্ঞা;
উসিদত হইয়া অপ্রাকৃত গসই পরম তত্ত্বজেক প্রকাশ কজের॥১৬॥
 

তwুদ্ধয়Vদাত্মা;Vসিন্নষ্ঠাVৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপু;রাবৃসিত্তং জ্ঞা;সি;ধূ�তকল্মর্ষাঃ॥১৭॥

জ্ঞা;সি;ধূ�তকল্মর্ষাঃ  (জ্ঞা;  wারা  পূজের্ব্ব�  র্যাহঁাজেদর  সমV কল্মর্ষ
অথ�াৎ অসিবদ্যা ;2 হইয়াজেZ তাঁহারা)  তwুদ্ধয়ঃ  (পরজেমশ্বর ম;; পর)

তদাত্মা;ঃ (তাঁহারই ধ্যা; রত)  তসিন্নষ্ঠাঃ (একমাত্র তাঁহাজেতই সি;ষ্ঠারু্য!)

তৎপরায়ণাঃ [সন্তঃ] (এবং তদীয় Wবণ কীত্ত�; পর হইয়া) অপু;রাবৃসিত্তং
(গমাক্ষ) গচ্ছসিন্ত (লাভ কজের;)॥১৭॥

জ্ঞা; wারা পূজের্ব্ব� র্যাঁহাজেদর সমুদয় অসিবদ্যা দূর হইয়াজেZ, তাঁহারা
পরজেমশ্বর আমারই ম;; পর, ধ্যা; সি;রত ও আমাজেতই সি;ষ্ঠারু্য! হইয়া
মদীয় Wবণ কীত্ত�জে;র সিপ্রয় হইয়া পজেড়;। তখ; তাঁহারা অপু;রাবৃসিত্ত
রূপ গমাক্ষ লাভ কসিরয়া থাজেক;॥১৭॥
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সিবদ্যাসিব;য়সম্পজেন্ন ব্রাহ্মজেণ গসিব হসিVসি;।
শুসি; বৈচব শ্বপাজেক চ পসিণ্ডতাঃ সমদসিশ�;ঃ॥১৮॥

সিবদ্যাসিব;য়সম্পজেন্ন  (সিবদ্যা  সিব;য়  রু্য!)  ব্রাহ্মজেণ  (ব্রাহ্মণ)  গসিব
(গগা) হসিVসি; (হVী) শুসি; (কুকু্কর) শ্বপাজেক চ (এবং চণ্ডাল প্রভৃসিত প্রকৃসিত
সিবর্ষম পদাজেথ�) সমদসিশ�;ঃ এব (গুণাতীত ব্রহ্ম দশ�;কাসিরগণই) পসিণ্ডতাঃ
[কথ্যজেত] (পসিণ্ডত অথ�াৎ র্যথাথ� জ্ঞা;ী বসিলয়া কসিথত হ;)॥১৮॥

অপ্রাকৃত গুণজেক লাভ কসিরয়াজেZ; এরূপ জ্ঞাসি;সকল জগজেত
প্রাকৃত গুণ wারা উত্তম,  মধ্যম ও অধম রূপ গর্য বৈবর্ষম্য আজেZ তাহা
পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক সিবদ্যা ও সিব;য় রু্য! ব্রাহ্মণ, গগা, হVী, কুকু্কর ও চণ্ডাল
প্রভৃসিত  সমV জীজেবই গুণাতীত ব্রহ্ম দশ�;  কসিরয়া  থাজেক;,  তজ্জ;্য
তাঁহারা পসিণ্ডত সংজ্ঞা লাভ কজের;॥১৮॥
 

ইদ্বৈহব বৈতসিজ�তঃ সজেগ�া গর্যর্ষাং সাজেম্য সিস্থতং ম;ঃ।
সি;জের্দ্দ�ার্ষং সিহ সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্-ব্রহ্মসিণ গত সিস্থতাঃ॥১৯॥
গর্যর্ষাং  (র্যাঁহাজেদর)  ম;ঃ  (ম;)  সাজেম্য  (ব্রহ্ম  ধজের্ম্ম�)  সিস্থতং

(অবসিস্থত) বৈতঃ (তাঁহাসিদগকতৃ্ত�ক) ইহ এব (ইহ গলাজেকই) সগ�ঃ (সংসার)

সিজতঃ  (পরাভূত  হইয়াজেZ),  সিহ  (গর্যজেহতু)  ব্রহ্ম  (ব্রহ্ম)  সমং  (সর্ব্ব�ত্র
সমভাবাপন্ন)  সি;জের্দ্দ�ার্ষং  (রাগ গwর্ষাসিদ রসিহত)  তস্মাৎ  (গসই গহতু)  গত
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(তাঁহারা)  ব্রহ্মসিণ সিস্থতাঃ  (প্রপজে� বত্ত�মা; থাসিকয়াও ব্রজেহ্মই অবসিস্থত
আজেZ;)॥১৯॥

র্যাঁহাজেদর  ম;  সাজেম্য  অবসিস্থত  হইয়াজেZ,  তাঁহারা  এজগজেত
বত্ত�মা; থাসিকয়াই সংসার জয় কসিরয়াজেZ;;  গর্যজেহতু তাহঁারা ব্রহ্ম সমত্ব
প্ররু্য!  রাগজেwর্ষাসিদ  শূ;্য।  সুতরাং  তাঁহারা  এই  প্রপজে�  বত্ত�মা;
থাসিকজেলও সর্ব্ব�দা ব্রজেহ্মই অবসিস্থত॥১৯॥
 

; প্রহৃজের্ষ্যৎ সিপ্রয়ং প্রাপ্য গ;াসিwজেজৎ প্রাপ্য চাসিপ্রয়ম্।
সিস্থরবুসিদ্ধরসংমূজেঢ়া ব্রহ্মসিবদ্-ধ্রহ্মসিণ সিস্থতঃ॥২০॥

ব্রহ্মসিণ সিস্থতঃ (ব্রহ্ম সি;ষ্ঠ) সিস্থরবুসিদ্ধঃ (সিস্থরবুসিদ্ধ সম্পন্ন) অসংমূঢ়ঃ
(গদহাসিদজেত অহং বুসিদ্ধ রসিহত)  ব্রহ্মসিবৎ (ব্রহ্ম জ্ঞা;ী)  সিপ্রয়ং প্রাপ্য (সিপ্রয়
বস্তু লাজেভ) ; প্রহৃজের্ষ্যৎ (হজের্ষ� প্রফুY হ; ;া) অসিপ্রয়ং প্রাপ্য চ (অসিপ্রয়
বস্তু লাজেভও) ; উসিwজেজৎ (উসিwগ্ন হ; ;া)॥২০॥

ব্রহ্মসি;ষ্ঠ,  সিস্থরবুসিদ্ধ  সম্পন্ন  ও  গদহাসিদজেত  অহংবুসিদ্ধ  শূ;্য—
ব্রহ্মজ্ঞা;ী সিপ্রয় বস্তুর লাজেভ হজের্ষ� উৎফুY হ; ;া এবং অসিপ্রয় বস্তু লাভ
কসিরয়াও তজ্জ;্য সিবচসিলত হ; ;া॥২০॥
 

বাহ্যস্পজেশ�ষ্বস!াত্মা সিবন্দত্যাত্মসি; র্যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মজের্যাগরু্য!াত্মা সুখমক্ষয়মশু্নজেত॥২১॥
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বাহ্যস্পজেশ�রু্ষ (সিবর্ষয় সুজেখ)  অস!াত্মা (অ;াস! সিচত্ত)  সঃ (গসই
পুরুর্ষ) আত্মসি; [অ;ুভূয়মাজে;] স্ব স্বরূজেপর অ;ুভজেব) র্যৎ সুখম্ (গর্য সুখ)

[তৎ আজেদৌ)  (তাহা  প্রথজেম)  সিবন্দসিত  (লাভ কজের;)  [ততঃ]  (অ;ন্তর)

ব্রহ্মজের্যাগরু্য!াত্মা  (ব্রজেহ্ম গর্যাগরু্য! হইয়া)  অক্ষয়ম্ (অক্ষয়)  সুখম্ (সুখ)

অশু্নজেত (গভাগ কজের;)॥২১॥
ইসিন্দ্রয়াথ�রূপ  সিবর্ষয়সুজেখ  অ;াস!সিচত্ত  গসই  ব্রহ্মসিবৎপুরুর্ষ

স্বস্বরূজেপর অ;ুভব wারা গর্য সুখ তাহা প্রথজেম লাভ কজের;,  তদ;ন্তর
সিতসি; ব্রজেহ্ম গর্যাগরু্য! হইয়া অক্ষয় সুখ গভাগ কসিরয়া থাজেক;॥২১॥
 

গর্য সিহ সংস্পশ�জা গভাগা দুঃখজের্যা;য় এব গত। 
আদ্যন্তবন্তঃ গকৌজেন্তয় ; গতরু্ষ রমজেত বুধঃ॥২২॥

[গহ]  গকৌজেন্তয়!  (গহ  অজু্জ�;!)  গর্য  গভাগাঃ  (গর্য  সুখ  সমূহ)

সংস্পশ�জাঃ (সিবর্ষজেয়সিন্দ্রয় সংজের্যাগ জসি;ত) গত সিহ (তাহারা) দুঃখজের্যা;য়ঃ
এব  (দুঃজেখরই  জ;ক)  আদ্যন্তবন্তঃ  (উৎপসিত্ত  সিব;াশশীল)  [অতঃ]
(অতএব) বুধঃ (সিবজেবসিক ব্যসি!) গতরু্ষ (গসই সিবর্ষয় সুজেখ) ; রমজেত (রত
হ; ;া)॥২২॥

গহ গকৌজেন্তয়! গর্য সকল সুখ, সিবর্ষয় ও ইসিন্দ্রজেয়র সংজের্যাগ হইজেত
উৎপন্ন হয় গসই সমV সুখই দুঃজেখর জ;ক এবং উৎপসিত্ত-সিব;াশশীল,

সি;ত্য ;জেহ। সিবজেবকী ব্যসি! গসই সকল সুজেখ কখ;ও প্রীসিত অ;ুভব
কজের; ;া॥২২॥
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শজেÃাতীদ্বৈহব র্যঃ গসাঢ়ুং প্রাক্ শরীরসিবজেমাক্ষণাৎ।
কামজেক্রাজেধাদ্ভবং গবগং স রু্য!ঃ স সুখী ;রঃ॥২৩॥

র্যঃ  (গর্য ব্যসি!)  শরীরসিবজেমাক্ষণাৎ  (শরীর ত্যাজেগর)  প্রাক্  (পূর্ব্ব�
পর্য�্যন্ত)  কামজেক্রাজেধাদ্ভবং  গবগং  (কাম  গক্রাধ  জসি;ত  মজে;াজে;ত্রাসিদ
সিবজেক্ষাভজেক)  ইহ  এব  (উদ্ভজেবর  সমজেয়ই)  গসাঢ়ুং  (সি;জেরাধ  কসিরজেত)

শজেÃাসিত  (পাজের;)  সঃ  (সিতসি;)  রু্য!ঃ  (আত্ম সমাসিহত),  সঃ ;রঃ  (গসই
ম;ুর্ষ্যই) সুখী (প্রকৃত সুখী)॥২৩॥

সির্যসি; জড়জেদহ ত্যাজেগর পূর্ব্ব� পর্য�্যন্ত সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগ wারা কাম
ও গক্রাজেধর গবগজেক উদ্ভব সমজেয়ই সহ্য কসিরজেত সমথ�  হ;,  সিতসি;ই
র্যথাথ� গর্যাগরু্য!, এবং গসই ম;ুর্ষ্যই প্রকৃত সুখী জাসি;জেব॥২৩॥
 

গর্যাঽন্তঃ সুজেখাঽন্তরারামVথান্তজেজ�্যাসিতজেরব র্যঃ।
স গর্যাগী ব্রহ্মসি;র্ব্ব�াণং ব্রহ্মভূজেতাঽসিধগচ্ছসিত॥২৪॥

র্যঃ (সির্যসি;)  অন্তঃ সুখঃ (অন্তর্ব্ব�সিত্ত� আত্মাজেতই সুখা;ুভব কজের;)

অন্তরারামঃ  (অন্তর্ব্ব�সিত্ত�  আত্মাজেতই রত)  তথা  র্যঃ  অন্তজেজ্জ�্যাসিতঃ  এব
(গসইরূপ সির্যসি;  অন্তর্ব্ব�সিত্ত�  আত্মাজেতই দৃসি2  সিবসিশ2)  সঃ  গর্যাগী  (গসই
সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�জের্যাগী)  ব্রহ্মভূতঃ  (শুদ্ধ  বৈজব  স্বরূপ  লাভ  কসিরয়া)
ব্রহ্মসি;র্ব্ব�াণং (গমাক্ষরূপ পরমাত্মাজেক) অসিধগচ্ছসিত (লাভ কজের;)॥২৪॥
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সির্যসি;  অন্তরাত্মাজেতই  সুখী,  অন্তরাত্মাজেতই  রত  এবং
অন্তরাত্মাজেতই  দৃসি2সিবসিশ2,  গসই  সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�জের্যাগী  সি;জেজর  শুদ্ধ
বৈজবস্বরূপ লাভ কসিরয়া ব্রহ্ম-সি;র্ব্ব�াণরূপ মুসি!  (ব্রহ্মপুর প্রজেবশ)  প্রাপ্ত
হ;॥২৪॥
 

লভজেন্ত ব্রহ্মসি;র্ব্ব�াণমৃর্ষয়ঃ ক্ষীণকল্মর্ষাঃ।
সিZন্নদ্বৈwধা র্যতাত্মা;ঃ সর্ব্ব�ভূতসিহজেত রতাঃ॥২৫॥

ক্ষীণকল্মর্ষাঃ  (সি;ষ্পাপ),  সিZন্নদ্বৈwধাঃ  (;2  সংশয়),  র্যতাত্মা;ঃ
(সংর্যত সিচত্ত),  সর্ব্ব�ভূতসিহজেত রতাঃ  (ও সর্ব্ব�ভূজেতর সিহজেত রত)  ঋর্ষয়ঃ
(তত্ত্বদসিশ�গণ) ব্রহ্মসি;র্ব্ব�াণম্ (গমাক্ষ) লভজেন্ত (লাভ কজের;)॥২৫॥

সি;ষ্পাপ,  সংশয়শূ;্য,  সংয়তসিচত্ত এবং সকল জীজেবর সিহতকাজের্য�্য
রত তত্ত্বদসিশ�গণ এই ব্রহ্মসি;র্ব্ব�াণ লাভ কসিরয়া থাজেক;॥২৫॥
 

কামজেক্রাধসিবমু!া;াং র্যতী;াং র্যতজেচতসাম্।
অসিভজেতা ব্রহ্মসি;র্ব্ব�াণং বত্ত�জেত সিবসিদতাত্ম;াম্॥২৬॥

কামজেক্রাধসিবমু!া;াং  (কাম  গক্রাধ  হী;)  সিবসিদতাত্ম;াম্  (ত্বং
পদাথ� জ্ঞা;ী) র্যতী;াং (র্যসিতগজেণর) র্যতজেচতসাম্ [সতাম্] (সিচজেত্তাপলসিক্ষত
সিলঙ্গশরীর  ক্ষয়  হইজেল)  অসিভতঃ  (জীবজে;  ও  মরজেণ  সর্ব্ব�জেতাভাজেব)

ব্রহ্মসি;র্ব্ব�াণং (ব্রহ্ম সি;র্ব্ব�াণ) বত্ত�জেত (হইয়া থাজেক)॥২৬॥

148



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

কামজেক্রাধহী; আত্মস্বরূপ জ্ঞা;ী র্যসিতগজেণর সিচজেত্তাপলসিক্ষত সিলঙ্গ
শরীর ক্ষয় হইজেল জীবজে; ও মরজেণ সর্ব্ব�জেতাভাজেবই ব্রহ্মসি;র্ব্ব�াণ লাভ
হইয়া থাজেক॥২৬॥
 

স্পশ�ান্ কৃত্বা বসিহর্ব্ব�াহ্যাংশ্চকু্ষদ্বৈশ্চবান্তজের ভ্রুজেবাঃ।
প্রাণাপাজে;ৌ সজেমৌ কৃত্বা ;াসাভ্যন্তরচাসিরজেণৌ॥২৭॥

র্যজেতসিন্দ্রয়মজে;াবুসিদ্ধমু�সি;জেম�াক্ষপরায়ণঃ।
সিবগজেতচ্ছাভয়জেক্রাজেধা র্যঃ সদা মু! এব সঃ॥২৮॥

র্যঃ  (গর্য পুরুর্ষ)  [ম;ঃ প্রসিব2ান্] (মজে; প্রসিব2)  বাহ্যান্ স্পশ�ান্
(বাহ্য শব্দাসিদ সিবর্ষয়জেক) বসিহঃ কৃত্বা (ম; হইজেত বসিহষৃ্কত কসিরয়া) চকু্ষঃ
চ  এব  (চকু্ষজেকও)  ভ্রুজেবাঃ  (ভ্রwজেয়র)  অন্তজের  (মজেধ্য)  [কৃত্বা]  (স্থাপ;
পূর্ব্ব�ক)  ;াসাভ্যন্তরচাসিরজেণৌ  (;াসিসকা  মজেধ্য  সিবচরণকারী)  প্রাণাপাজে;ৌ
(প্রাণও অপা; বায়ুজেক) সজেমৌ (কুম্ভক wারা সমতা সিবধা;) কৃত্বা (কসিরয়া)
র্যজেতসিন্দ্রয়মজে;াবুসিদ্ধঃ  (ইসিন্দ্রয়,  ম;  ও  বুসিদ্ধ-সংর্যমকারী)  গমাক্ষপরায়ণঃ
(গমাক্ষ পরায়ণ) সিবগজেতচ্ছাভয়জেক্রাধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও গক্রাধ রসিহত) মুসি;ঃ
(এবং  আত্ম ম;;শীল)  সঃ  (গসই  পুরুর্ষ)  সদা  (সর্ব্ব�দা)  মু!  এব
(মু!ই)॥২৭–২৮॥

গর্য ব্যসি! মজে; প্রসিব2 শব্দাসিদ বাহ্য সিবর্ষয় সকলজেক ম; হইজেত
বসিহষৃ্কত  কসিরয়া  চকু্ষজেক  ভ্রূwজেয়র  মধ্যবত্ত�ী  রাসিখয়া  ;াসিসকা  মজেধ্য
সিবচরণকারী প্রাণ ও অপা; বায়ুজেক কুম্ভক wারা সমতা সিবধা; করতঃ
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ইসিন্দ্রয় ম; ও বুসিদ্ধজেক জয় পূর্ব্ব�ক গমাক্ষ পরায়ণ,  এবং ইচ্ছা,  ভয় ও
গক্রাধ দূর কসিরজেত পাসিরয়াজেZ;,  আত্মম;;শীল গসই পুরুর্ষই সর্ব্ব�দা
অথ�াৎ জীসিবতাবস্থায়ও মু!ই জাসি;জেব॥২৭–২৮॥
 

গভা!ারং র্যজ্ঞতপসাং সর্ব্ব�জেলাকমজেহশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্ব�ভূতা;াং জ্ঞাত্বা মাং শাসিন্তমৃচ্ছসিত॥২৯॥

র্যজ্ঞতপসাং  (কসির্ম্ম�গণ কৃত র্যজ্ঞ ও জ্ঞাসি;গণ কৃত তপস্যার)

গভা!ারং (পালক অথ�াৎ কর্ম্ম�ী ও জ্ঞা;ীর উপাস্য)  সর্ব্ব�জেলাকমজেহশ্বরম্
(সর্ব্ব�জেলাজেকর সি;য়ন্তা ও উপাস্য—;ারায়ণ) সর্ব্ব�ভূতা;াং (সমV জীজেবর)

সুহৃদং  (কৃপা  পূর্ব্ব�ক স্বভ! wারা  স্বভসি! উপজেদশ দাজে;  সিহতকারী
অথ�াৎ ভ!গজেণর আরাধ্য বান্ধব কৃষ্ণ)  মাং (আমাজেক)  জ্ঞাত্বা (জাসি;য়া)
[জীবঃ] (জীব) শাসিন্তম্ (স্বরূপা;ন্দ) ঋচ্ছসিত (লাভ কজের;)॥২৯॥

কসির্ম্ম�কৃত র্যজ্ঞ ও জ্ঞাসি;কৃত তপস্যার গভা!া অথ�াৎ তাহাজেদর
উপাস্য,  সর্ব্ব�জেলাজেকর  অন্তর্য�ামী  ও  মুসি!দাতারূজেপ উপাস্য  পুরুর্ষরূপ
আসিম  (;ারায়ণ)  এবং সর্ব্ব�ভূজেতর সুহৃৎ অথ�াৎ ভ!গজেণরও আরাধ্য-
বান্ধব আসিম  (কৃষ্ণ)। এবমূ্ভত-স্বরূপ আমাজেক জাসি;য়া জীব স্বরূপা;ন্দ
লাভ কজের;॥২৯॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং
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গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ কর্ম্ম�সন্ন্যাসজের্যাজেগা ;াম
প�জেমাঽধ্যায়ঃ॥৫॥

ইসিত প�ম অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
ইসিত প�ম অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥

  
—···—
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
র্ষজেষ্ঠাঽধ্যায়ঃ
ধ্যা;জের্যাগ

 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
অ;াসিWতঃ কর্ম্ম�ফলং কার্য�্যং কর্ম্ম� কজেরাসিত র্যঃ।
স সন্ন্যাসী চ গর্যাগী চ ; সি;রসিগ্ন;� চাসিক্রয়ঃ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কসিহজেল;) র্যঃ (গর্য ব্যসি!) কর্ম্ম�ফলং
(কর্ম্ম�ফজেলর)  অ;াসিWতঃ  (অজেপক্ষা ;া কসিরয়া)  কার্য�্যং  (অবশ্য করণীয়)

কর্ম্ম�  (শাS সিবসিহত কর্ম্ম�)  কজেরাসিত  (কজের;)  সঃ চ  (সিতসি;ই)  সন্ন্যাসী
(সন্ন্যাসী)  গর্যাগী  চ  (এবং  সিতসি;ই  গর্যাগী);  ;  সি;রসিগ্নঃ  (অসিগ্নজেহাত্রাসিদ
কর্ম্ম�মাত্র পসিরত্যাগীও সন্ন্যাসী ;জেহ;) ; চ অসিক্রয়ঃ (বা শারীর কর্ম্ম�মাত্র
পসিরত্যাগীও গর্যাগী ;জেহ;)॥১॥

শ্রীভগবান্ বসিলজেল;—গর্য ব্যসি! কর্ম্ম�ফজেলর অজেপক্ষা ;া রাসিখয়া
শাস্ত্রসিবসিহত অবশ্য কত্ত�ব্য কর্ম্ম� সকল আচরণ কজের;, তাহঁাজেকই প্রকৃত
সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত গর্যাগী বসিলয়া জাসি;জেব। সির্যসি; অসিগ্নজেহাত্রাসিদ কর্ম্ম�মাত্র
পসিরত্যাগী সিতসি;ও সন্ন্যাসী ;জেহ;,  বা সির্যসি; শারীর কর্ম্ম�মাত্র পসিরত্যাগী
সিতসি;ও গর্যাগী হজেহ;॥১॥
 

র্যং সন্ন্যাসসিমসিত প্রাহুজের্য�াগং তং সিবসিদ্ধ পাণ্ডব।
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; হ্যসং;্যVসংকজেল্পা গর্যাগী ভবসিত কশ্চ;॥২॥
[গহ]  পাণ্ডব  (গহ পাণ্ডব!)  [সুসিধয়ঃ]  (পসিণ্ডতগণ)  র্যং  (গর্য সি;ষ্কাম

কর্ম্ম�জের্যাগজেক)  সন্ন্যাসম্ ইসিত  (সন্ন্যাস বসিলয়া)  প্রাহুঃ  (অসিভসিহত কজের;)

তম্ [এব] (তাহাজেকই) গর্যাগং (অ2াঙ্গ গর্যাগ বসিলয়া) সিবসিদ্ধ (জাসি;জেব)। সিহ
(গর্যজেহতু)  অসং;্যVসঙ্কল্পঃ  (ফলাসসি!  ত্যাগ  [র্যাহাসি;ষ্কাম  কর্ম্ম�জের্যাজেগর
বৈবসিশ2্য] ;া কসিরয়া) কশ্চ; (গকহই) গর্যাগী (জ্ঞা;জের্যাগী বা অ2াঙ্গ গর্যাগী)
; ভবসিত (হ; ;া)॥২॥

গহ  অজু্জ�;!  সুধীগণ  গর্য  সি;ষ্কাম  কর্ম্ম�জের্যাগজেক  সন্ন্যাস  বসিলয়া
কীত্ত�; কজের;,  তাহাজেকই তুসিম অ2াঙ্গ গর্যাগ বসিলয়া জাসি;জেব। গর্যজেহতু,

ফলাকাÆা ও সিবর্ষয় গভাগ সৃ্পহা পসিরত্যাগ  (র্যাহাসি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাজেগর
বৈবসিশ2্য) ;া কসিরয়া গকহই জ্ঞা;জের্যাগী বা অ2াঙ্গ গর্যাগী বসিলয়া অসিভসিহত
হইজেত পাজের; ;া॥২॥
 

আরুরুজেক্ষামু�জে;জের্য�াগং কর্ম্ম� কারণমুচ্যজেত।
গর্যাগারূঢ়স্য তদ্বৈস্যব শমঃ কারণমুচ্যজেত॥৩॥

গর্যাগম্  (সি;শ্চল ধ্যা; গর্যাগ)  আরুরুজেক্ষাঃ  (আজেরাহজেণচু্ছ)  মুজে;ঃ
(গর্যাগাভ্যাসকারীর)  [তদাজেরাজেহ]  (গর্যাগাজেরাহজেণ)  কর্ম্ম�  (কর্ম্ম�ই)  কারণম্
(কারণ  বসিলয়া)  উচ্যজেত  (অসিভসিহত  হয়)।  তদ্বৈস্যব  গর্যাগারূঢ়স্য  (গসই
ব্যসি!ই গর্যাগারূঢ় অথ�াৎ ধ্যা;সি;ষ্ঠ হইজেল) শমঃ (সর্ব্ব�কর্ম্ম�ত্যাগ) কারণম্
(কারণ বসিলয়া) উচ্যজেত (কসিথত হয়)॥৩॥
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সি;শ্চল ধ্যা;জের্যাজেগ আজেরাহজেণচু্ছ মুসি;র গর্যাগাজেরাহজেণ প্রথমতঃ
কর্ম্ম�ই কারণ বসিলয়া কসিথত হয়। গসই ব্যসি!ই পজের ধ্যা;সি;2 হইজেল
সর্ব্ব�  কর্ম্ম�  ত্যাগই তখ; তাহঁার ধ্যা;জের্যাজেগ কারণ বসিলয়া অসিভসিহত
হয়॥৩॥
 

র্যদা সিহ গ;সিন্দ্রয়াজেথ�রু্ষ ; কর্ম্ম�স্ব;ুর্ষজ্জজেত।
সর্ব্ব�সঙ্কল্পসন্ন্যাসী গর্যাগারূঢ়Vজেদাচ্যজেত॥৪॥

র্যদা সিহ  (গর্য কাজেল) [গর্যাগী) (গর্যাগী)  ইসিন্দ্রয়াজেথ�রু্ষ  (ইসিন্দ্রয়জেভাগ্য
শব্দাসিদ  সিবর্ষজেয়)  কর্ম্ম�সু  [চ]  (এবং  তৎসাধ;  কজের্ম্ম�)  ;  অ;ুর্ষজ্জজেত
(আসসি! কজের; ;া)  সর্ব্ব�সঙ্কল্পসন্ন্যাসী  [চ ভবসিত] (এবং সমV সঙ্কল্প
ত্যাগ কজের;)  তদা  (তখ;ই)  গর্যাগারূঢ়ঃ উচ্যজেত  (গর্যাগারূঢ় শব্দ বাচ্য
হ;)॥৪॥

গর্য  সমজেয়  গর্যাগী  ব্যসি!  ইসিন্দ্রয়  গভাগ্য  রূপ  রসাসিদ  সিবর্ষয়
সকজেলর  প্রসিত  এবং  গভাগ  সাধ;  গর্যাগ্য  কজের্ম্ম�  আসসি! কজের;  ;া
সিবজেশর্ষতঃ পূণ�রূজেপ সমV সঙ্কজেল্পর পসিরত্যাগ আচরণ কজের;,  তখ;ই
সিতসি; গর্যাগারূঢ় ;াজেম অসিভসিহত হইয়া থাজেক;॥৪॥
 

উদ্ধজেরদাত্ম;াত্মা;ং ;াত্মা;মবসাদজেয়ৎ।
আদ্বৈত্মব হ্যাত্মজে;া বনু্ধরাদ্বৈত্মব সিরপুরাত্ম;ঃ॥৫॥
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আত্ম;া  (অ;াস! ম;  wারা)  আত্মা;ং  (জীবাত্মাজেক)  উদ্ধজেরৎ
(সংসার  হইজেত  উদ্ধার  কসিরজেব),  [আত্ম;া]  (সিবর্ষয়াস!  ম;  wারা)
আত্মা;ম্  (জীবাত্মাজেক)  ; অবসাদজেয়ৎ  (সংসাজের পাসিতত কসিরজেব ;া)।
সিহ (গর্যজেহতু) আত্মা এব (ম;ই) আত্ম;ঃ (জীজেবর) বনু্ধঃ (বনু্ধ) আত্মা এব
(ম;ই) আত্ম;ঃ (জীজেবর) সিরপুঃ (শত্রু)॥৫॥

সিবর্ষজেয় অ;াস! ম; wারা জীবাত্মাজেক সংসারকূপ হইজেত উদ্ধার
কসিরজেব,  কখ;ও  সিবর্ষয়াস!  ম;  wারা  জীবাত্মাজেক  সংসাজের  পাসিতত
কসিরজেব ;া। গর্যজেহতু ম;ই জীজেবর বনু্ধ এবং অবস্থাজেভজেদ আবার গসই
ম;ই শত্রু হইয়া থাজেক॥৫॥
 

বনু্ধরাত্মাত্ম;Vস্য গর্যদ্বৈ;বাত্মাত্ম;া সিজতঃ।
অ;াত্ম;স্তু শত্রুজেত্ব বজেত্ত�তাদ্বৈত্মব শত্রুবৎ॥৬॥

গর্য; আত্ম;া (গর্য জীবাত্মা কতৃ্ত�ক) আত্মা (ম;) সিজতঃ (বশীকৃত
হইয়াজেZ)  তস্য  (গসই)  আত্ম;ঃ  (জীবাত্মার)  আত্মা এব  (ম;ই)  বনু্ধঃ
(বনু্ধ);  তু  (সিকন্তু)  অ;াত্ম;ঃ  (অসিজতম;া  ব্যসি!র)  আত্মা এব  (ম;ই)

শত্রুবৎ (শত্রুর ;্যায়) শত্রুজেত্ব (অপকাজের) বজেত্ত�ত (প্রবৃত্ত হয়)॥৬॥
গর্য জীব সি;জেজর ম;জেক জয় কসিরয়াজেZ;, তাঁহার গসই ম;ই বনু্ধ

অথ�াৎ বনু্ধর মত সিহতকারী; সিকন্তু অসিজতম;া ব্যসি!র গসই ম;ই শত্রুর
;্যায় সর্ব্ব�দা অপকাজের প্রবৃত্ত হইয়া থাজেক॥৬॥
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সিজতাত্ম;ঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাসিহতঃ।
শীজেতাষ্ণসুখদুঃজেখরু্ষ তথা মা;াপমা;জেয়াঃ॥৭॥

শীজেতাষ্ণসুখদুঃজেখরু্ষ  (শীত-উষ্ণ  ও  সুখ  দুঃজেখ)  তথা
মা;াপমা;জেয়াঃ  (এবং মা; ও অপমাজে;)  প্রশান্তস্য  (রাগজেwর্ষ রসিহত)

সিজতাত্ম;ঃ (সিজতম;া গর্যাগীর) আত্মা (আত্মা) পরম্ (অসিতশয়) সমাসিহতঃ
(সমাসিধস্থ) [ভজেবৎ) (হয়)॥৭॥

শীত-উষ্ণ,  সুখ-দুঃখ,  এবং মা;-অপমা; প্রভৃসিত সিবর্ষজেয় রাগ-

গwর্ষ শূ;্য এবং সিবসিজতম;া গর্যাগী ব্যসি!র আত্মা সিবজেশর্ষভাজেব সমাসিধস্থ
হইয়া থাজেক॥৭॥
 

জ্ঞা;সিবজ্ঞা;তৃপ্তাত্মা কূটজেস্থা সিবসিজজেতসিন্দ্রয়ঃ।
রু্য! ইতু্যচ্যজেত গর্যাগী সমজেলাষ্ট্রাশ্মকা�;ঃ॥৮॥

জ্ঞা;সিবজ্ঞা;তৃপ্তাত্মা (শাস্ত্রীয় জ্ঞা; ও অপজেরাক্ষা;ুভূসিত wারা সন্তু2
সিচত্ত)  কূটস্থঃ  (সর্ব্ব�কাল  এক  স্বভাজেব  অবসিস্থত)  সিবসিজজেতসিন্দ্রয়ঃ
(সিজজেতসিন্দ্রয়)  সমজেলাষ্ট্রাশ্মকা�;ঃ  (এবং মৃসিত্তকা,  পার্ষাণ ও সুবজেণ� তুল্য
দৃসি2)  গর্যাগী  (গর্যাগী)  রু্য!ঃ ইসিত  (আত্ম দশ�;  গর্যাগ্য  বসিলয়া)  উচ্যজেত
(কসিথত হ;)॥৮॥

শাস্ত্রীয় জ্ঞা; ও সাক্ষাৎ অ;ুভূসিতর wারা সর্ব্ব�দা সন্তু2সিচত্ত, সদা
সিচৎস্বভাজেব  সিস্থত,  সিজজেতসিন্দ্রয়  ও  মৃৎসিপণ্ড  প্রVর  অথবা  সুবজেণ�
তুল্যদৃসি2সিবসিশ2 গর্যাগী ব্যসি! আত্মদশ�;জের্যাগ্য বসিলয়া কসিথত হ;॥৮॥
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সুহৃসিন্মত্রারু্য�্যদাসী;মধ্যস্থজেwর্ষ্যবনু্ধরু্ষ।
সাধুষ্বসিপ চ পাজেপরু্ষ সমবুসিদ্ধসিব�সিশর্ষ্যজেত॥৯॥

সুহৃসির্ম্মত্রারু্য�্যদাসী;মধ্যস্থজেwর্ষ্যবনু্ধরু্ষ  (স্বভাবতবঃ  সিহতাশংসী,
গকা;রূপ  গস্নহবশতঃ  সিহতকারী,  শত্রু,  সিববাদস্থজেল  উজেপক্ষক,  সিববাদ
সমাধাজে;চু্ছ  গwর্ষপাত্র,  বনু্ধ)  সাধুরু্ষ  (সাধু)  পাজেপরু্ষ  চ  অসিপ  (এবং
পাপচারী ব্যাসি! সমূজেহর প্রসিতও) সমবুসিদ্ধঃ (তুল্য বুসিদ্ধ গর্যাগী) সিবসিশর্ষ্যজেত
(গলাষ্ট্র, পার্ষাণ ও সুবজেণ� সমদৃসি2 সম্পন্ন গর্যাগী অজেপক্ষাও গWষ্ঠ)॥৯॥

স্বভাবতঃ  সিহতকারী,  গকা;রূপ  গস্নহবশতঃ  সিহতকামী,  শত্রু,

উজেপক্ষক,  সিববাদ সমাধাজে;চু্ছ,  গwর্ষ্য,  বনু্ধ,  সাধু  ও পাপাচারী  প্রভৃসিত
সমV  জীজেবর  প্রসিত  সমবুসিদ্ধশালী  গর্যাগী  সমজেলাষ্ট্রাশ্মকা�;  গর্যাগী
অজেপক্ষাও গWষ্ঠ বসিলয়া জাসি;জেব॥৯॥
 

গর্যাগী রু্যঞ্জীত সততমাত্মা;ং রহসিস সিস্থতঃ।
একাকী র্যতসিচত্তাত্মা সি;রাশীরপসিরগ্রহঃ॥১০॥

গর্যাগী  (গর্যাজেগ আজেরাহণকারী  ব্যসি!)  সততম্  (সি;রন্তর)  রহসিস
(সি;জ্জ�;  স্থাজে;)  একাকী  (সঙ্গ  রসিহত)  সিস্থতঃ  (অবস্থা;  পূর্ব্ব�ক)

র্যতসিচত্তাত্মা  (সংর্যত  সিচত্ত,  সংর্যত  গদহ  রু্য!)  সি;রাশীঃ  (সি;সৃ্পহ)

অপসিরগ্রহঃ (এবং সিবর্ষয় পসিরগ্রহ রসিহত হইয়া) আত্মা;ং (ম;জেক) রু্যঞ্জীত
(সমাসিধরু্য! কসিরজেব;)॥১০॥
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গর্যাগ সাধ; আরম্ভকারী ব্যসি! সি;রন্তর সঙ্গরসিহত সি;জ্জ�; স্থাজে;
অবস্থা; পূর্ব্ব�ক সিচত্ত ও গদহজেক সংর্যত কসিরয়া  এবং আকাÆা ও
সিবর্ষয়পসিরগ্রহ শূ;্য হইয়া ম;জেক সমাসিধরু্য! কসিরজেব;॥১০॥
 

শুজেচৌ গদজেশ প্রসিতষ্ঠাপ্য সিস্থরমাস;মাত্ম;ঃ।
;াতু্যসিচ্ছ্রতং ;াসিত;ীচং গচলাসিজ;কুজেশাত্তরম্॥১১॥

তদ্বৈত্রকাগ্রং ম;ঃ কৃত্বা র্যতসিচজেত্তসিন্দ্রয়সিক্রয়ঃ।
উপসিবশ্যাসজে; রু্যঞ্জ্যাদ্-গর্যাগমাত্মসিবশুদ্ধজেয়॥১২॥

শুজেচৌ  (পসিবত্র)  গদজেশ  (স্থাজে;)  সিস্থরম্  (সি;শ্চল)  ;  অতু্যসিচ্ছ্রতং
(অসিত উচ্চ ;য়)  ; অসিত;ীচং  (অসিত ;ীচ  ;য়)  গচলাসিজ;কুজেশাত্তরম্
(ক্রমান্বজেয় কুশ,  মৃগচর্ম্ম�ও বস্ত্র wারা রসিচত)  আত্ম;ঃ (সি;জেজর)  আস;ং
(আস;)  প্রসিতষ্ঠাপ্য  (সংস্থাপ;  পূর্ব্ব�ক)  তত্র  (গসই  আসজে;)  উপসিবশ্য
(বসিসয়া)  র্যতসিচজেত্তসিন্দ্রয়সিক্রয়ঃ  (সিচত্ত  ও  ইসিন্দ্রয়গজেণর  সিক্রয়া  সংর্যম;
পূর্ব্ব�ক)  ম;ঃ  (ম;জেক)  একাগ্রং  (একাগ্র)  কৃত্বা  (কসিরয়া)  আত্মসিবশুদ্ধজেয়
(ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাজেরর  গর্যাগ্যতা  লাজেভর  জ;্য)  গর্যাগম্  (সমাসিধ)  রু্যঞ্জ্যাৎ
(অভ্যাস কসিরজেব;)॥১১–১২॥

পসিবত্র স্থাজে; অসিত উচ্চ ;া হয় এবং অসিত ;ীচও ;া হয় এরূপ
কুজেশাপসিরস্থ মৃগচর্ম্ম�াসিদর আসজে;র উপর বস্ত্রwারা রসিচত সি;জেজর সি;শ্চল
আস;  সংস্থাপ;  পূর্ব্ব�ক  গসই  আসজে;  উপজেবশ;  করতঃ  সিচত্ত  ও
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ইসিন্দ্রয়গজেণর সিক্রয়াজেক সংর্যত কসিরয়া ম;জেক একাগ্র করতঃ সিচত্তশুসিদ্ধর
জ;্য সমাসিধ অভ্যাস কসিরজেব;॥১১–১২॥
 

সমং কায়সিশজেরাগ্রীবং ধারয়ন্নচলং সিস্থরঃ।
সংজেপ্রক্ষ্য ;াসিসকাগ্রং স্বং সিদশশ্চা;বজেলাকয়ন্॥১৩॥

প্রশান্তাত্মা সিবগতভীব্র�হ্মচাসিরব্রজেত সিস্থতঃ।
ম;ঃ সংর্যম্য মসিচ্চজেত্তা রু্য! আসীত মৎপরঃ॥১৪॥

কায়সিশজেরাগ্রীবং  (শরীর,  মVকও গলজেদশ)  সমং  (সরল)  অচলং
(ও সি;শ্চলভাজেব)  ধারয়ন্ (রাসিখয়া)  সিস্থরঃ [সন্] (সিস্থর হইয়া)  স্বং (সি;জ)

;াসিসকাগ্রং  (;াসিসকার  অগ্রভাগ)  সংজেপ্রক্ষ্য  (দশ�;  কসিরয়া  অথ�াৎ
চকু্ষw�জেয়র  মজেধ্য  দৃসি2  স্থাপ;  পূর্ব্ব�ক)  সিদশঃ  চ  (ও  সিদক্  সমূজেহ)

অ;বজেলাকয়ন্  (দৃসি2  সি;জেক্ষপ  ;া  কসিরয়া)  প্রশান্তাত্মা  (অকু্ষব্ধ  ম;),

সিবগতভীঃ  (সি;ভ�য়),  ব্রহ্মচাসিরব্রজেত সিস্থতঃ  (ব্রহ্মচর্য�্যপরায়ণ)  ম;ঃ সংর্যম্য
(ও ম; সংর্যম; পূর্ব্ব�ক)  মসিচ্চত্তঃ  (চতুভু�জ সুন্দরাকৃসিত আমাজেক সিচন্তা
কসিরজেত কসিরজেত)  মৎপরঃ  (আমার প্রসিত ভসি! পরায়ণ)  রু্য!ঃ  (গর্যাগী)
আসীত (অবস্থা; কসিরজেব;)॥১৩–১৪॥

গদহ-মধ্যভাগ,  মVক  ও  গলজেদশজেক  সরল  ও  সি;শ্চলভাজেব
রাসিখয়া সিস্থর হইয়া সি;জেজর ;াসিসকার অগ্রভাজেগ দৃসি2 স্থাপ; পূর্ব্ব�ক অ;্য
গকা;ও সিদজেক দৃসি2 সি;জেক্ষপ ;া কসিরয়া অকু্ষব্ধ ম;, ভয় শূ;্য ও ব্রহ্মচর্য�্য
ব্রতধারী  গর্যাগী  পুরুর্ষ  ম;জেক  সমV  জড়ীয়  সিবর্ষয়  হইজেত  সংর্যম;
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পূর্ব্ব�ক চতুভু�জ  স্বরূপ আমার সিবষু্ণমূসিত্ত�  সিচন্তা  করতঃ  আমার  প্রসিত
ভসি!পরায়ণ হইয়া গর্যাগ অভ্যাস কসিরজেব;॥১৩–১৪॥
 

রু্যঞ্জজেন্নবং সদাত্মা;ং গর্যাগী সি;য়তমা;সঃ।
শাসিন্তং সি;র্ব্ব�াণপরমাং মৎসংস্থামসিধগচ্ছসিত॥১৫॥

এবং  (উ! প্রকাজের)  সদা  (সর্ব্ব�দা)  আত্মা;ং  (ম;জেক)  রু্যঞ্জন্  (ধ্যা;
গর্যাগরু্য!  কসিরয়া)  সি;য়তমা;সঃ  (সিবর্ষয়  সি;বৃত্ত  সিচত্ত)  গর্যাগী  (গর্যাগী)
মৎসংস্থাম্ (আমার গজ্যাসিতঃ স্বরূপ সি;সির্ব্ব�জেশর্ষ ব্রহ্মগতা)  সি;র্ব্ব�াণপরমাং
(সি;র্ব্ব�াণ প্রধা;) শাসিন্তং (সংসার উপসিরত [;াশ] রূপ মুসি!) অসিধগচ্ছসিত
(প্রাপ্ত হ;)॥১৫॥

এইরূজেপ সর্ব্ব�দা ম;জেক ধ্যা;জের্যাগ সি;রত কসিরয়া সিবর্ষয়াসিভলার্ষ-

সি;বৃত্ত-সিচত্ত  গর্যাগী  আমার  গজ্যাসিতঃ  স্বরূপ  সি;সির্ব্ব�জেশর্ষ  ব্রহ্মগতা  গর্য
সি;র্ব্ব�াণ মুসি! বা সংসার ;াশরূপ গমাক্ষ, তাহা প্রাপ্ত হ;॥১৫॥
 

;াত্যশ্নতস্তু গর্যাজেগাঽসিV ; বৈচকান্তম;শ্নতঃ।
; চাসিতস্বæশীলস্য জাগ্রজেতা বৈ;ব চাজু্জ�;॥১৬॥

[গহ]  অজু্জ�;!  (গহ  অজু্জ�;!  )  অসিত  অশ্নতঃ  তু  (অসিত
গভাজ;কারীর) গর্যাগঃ (গর্যাগ অথ�াৎ সমাসিধ) ; অসিV (হয় ;া), একান্তম্
(সি;তান্ত)  অ;শ্নতঃ  (অ;াহারীর  ও)  ;  চ  (হয়  ;া),  অসিতস্বæশীলস্য
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(অত্যন্ত সি;দ্রালুরও) ; চ (হয় ;া) জাগ্রতঃ এব ; চ (জাগরণকারীর ও
গর্যাগ-সাধ; হয় ;া)॥১৬॥

গহ অজু্জ�;!  অসিধক গভাজ;কারী  বা  সি;তান্ত অ;াহারী,  অসিধক
সি;দ্রাসিপ্রয় বা  সি;তান্ত সি;দ্রাশূ;্য  ইঁহাজেদর  মজেধ্য  কাহারও  গর্যাগ-সাধ;
সম্ভব হয় ;া॥১৬॥
 

রু্য!াহারসিবহারস্য রু্য!জেচ2স্য কর্ম্ম�সু।
রু্য!স্বæাবজেবাধস্য গর্যাজেগা ভবসিত দুঃখহা॥১৭॥

রু্য!াহারসিবহারস্য (সি;য়সিমত আহার ও সিবহারকারী) কর্ম্ম�সু (কর্ম্ম�
সমূজেহ)  রু্য!জেচ2স্য  (সি;য়সিমত গচ2া সিবসিশ2)  রু্য!স্বæাবজেবাধস্য  (পসিরসিমত
সি;দ্রা ও জাগরণকারী ব্যসি!র) দুঃখহা (দুঃখহরজেণ গর্যাগ্য) গর্যাগঃ (গর্যাগ)

ভবসিত (হয়)॥১৭॥
সি;য়সিমত  ভাজেব  আহার,  সি;য়সিমত  ভাজেব  সিবহার,  কর্ম্ম�  সকজেল

সি;য়সিমত  গচ2ারু্য!,  পসিরসিমত  সি;দ্রা  ও  পসিরসিমত  জাগরণকারী
ব্যসি!সিদজেগরই ক্রমশঃ গচ2া  wারা  জড়-দুঃখ-;াশী  গর্যাগ সম্ভব হইয়া
থাজেক॥১৭॥
 

র্যদা সিবসি;য়তং সিচত্তমাত্মজে;্যবাবসিতষ্ঠজেত।
সি;সৃ্পহঃ সর্ব্ব�কাজেমজেভ্যা রু্য! ইতু্যচ্যজেত তদা॥১৮॥
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র্যদা  (র্যখ;)  সিবসি;য়তং  (সি;রুদ্ধ)  সিচত্তম্  (সিচত্ত)  আত্মসি;  এব
(আত্মাজেতই)  অবসিতষ্ঠজেত  (অবস্থা;  কজের)  তদা  (তখ;)  সর্ব্ব�কাজেমভ্যঃ
(সমV কাম;া হইজেত)  সি;সৃ্পহঃ  (সিবরত ব্যসি!)  রু্য!ঃ ইসিত  (গর্যাগরু্য!
বসিলয়া) উচ্যজেত (কসিথত হ;)॥১৮॥

র্যখ;  গর্যাগীর  সিচত্তবৃসিত্তর  বসিহর্ম্ম�খতা  সি;রুদ্ধ  হইয়া  গকবল
আত্মতজেত্ত্বই সি;শ্চল ভাজেব অবস্থা; কজের, তখ; সমV জড় কাম;া শূ;্য
গসই ব্যসি! গর্যাগরু্য! বসিলয়া কসিথত হইয়া থাজেক;॥১৮॥
 

র্যথা দীজেপা সি;বাতজেস্থা গ;ঙ্গজেত গসাপমা সৃ্মতা।
গর্যাসিগজে;া র্যতসিচত্তস্য রু্যঞ্জজেতা গর্যাগমাত্ম;ঃ॥১৯॥

র্যথা  (গর্যরূপ)  সি;বাতস্থঃ  (বায়ু  শূ;্য  স্থাজে;  অবসিস্থত)  দীপঃ
(প্রদীপসিশখা)  ;  ইঙ্গজেত  (সিবচসিলত  হয়  ;া)  আত্ম;ঃ  (আত্ম সিবর্ষয়ক)

গর্যাগম্  (গর্যাগ)  রু্যঞু্জতঃ  (অভ্যাসকারী)  র্যতসিচত্তস্য  (একাগ্রসিচত্ত)  গর্যাসিগ;ঃ
(গর্যাগীর) সা (গসই) উপমা (দৃ2ান্ত) সৃ্মতা (কসিথত হয়)॥১৯॥

গর্যরূপ বায়ু শূ;্য স্থাজে; অবসিস্থত প্রদীপ  (সিশখা)  গকা; প্রকাজের
সিবচসিলত  হয়  ;া,  আত্মতত্ত্বসি;সিব2  একাগ্রসিচত্ত  গর্যাগীর  সিচজেত্তর  দৃ2ান্ত
গসইরূপ জাসি;জেব॥১৯॥
 

র্যজেত্রাপরমজেত সিচত্তং সি;রুদ্ধং গর্যাগজেসবয়া।
র্যত্র বৈচবাত্ম;াত্মা;ং পশ্যন্নাত্মসি; তুর্ষ্যসিত॥২০॥
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সুখমাত্যসিন্তকং র্যত্তদ্-বুসিদ্ধগ্রাহ্যমতীসিন্দ্রয়ম্।
গবসিত্ত র্যত্র ; বৈচবায়ং সিস্থতশ্চলসিত তত্ত্বতঃ॥২১॥
র্যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং ম;্যজেত ;াসিধকং ততঃ।

র্যসিস্মন্ সিস্থজেতা ; দুঃজেখ; গুরুণাসিপ সিবচাল্যজেত॥২২॥
তং সিবদ্যাদ্-দুঃখসংজের্যাগসিবজেয়াগং গর্যাগসংসিজ্ঞতম্।

স সি;শ্চজেয়; গর্যা!জেব্যা গর্যাজেগাঽসি;সির্ব্ব�ণ্ণজেচতসা॥২৩॥
র্যত্র  (গর্য  সমাসিধ  হইজেল)  গর্যাগজেসবয়া  (গর্যাজেগর  অভ্যাস  wারা)

সি;রুদ্ধং  (সি;জেরাধ  প্রাপ্ত)  সিচত্তং  (সিচত্ত)  উপরমজেত  (জড়সম্বন্ধ  হইজেত
উপশম প্রাপ্ত হয়),  র্যত্র চ (এবং গর্য সমাসিধজেত)  আত্ম;া (পরমাত্মাকার
অন্তঃকরণ  wারা)  আত্মা;ং  (পরমাত্মাজেক)  পশ্যন্  (গদসিখয়া)  আত্মসি;
(তাঁহাজেতই)  তুর্ষ্যসিত  (তু2  হ;)। র্যত্র  (গর্য  সমাসিধ হইজেল)  অয়ং  (এই
গর্যাগী)  বুসিদ্ধগ্রাহ্যম্  (আত্মাকার  বুসিদ্ধ  wারা  গ্রহণীয়)  অতীসিন্দ্রয়ম্
(সিবর্ষজেয়সিন্দ্রয় সম্পক� রসিহত) আত্যসিন্তকং (সি;ত্য) র্যৎ সুখম্ (গর্য সুখ) তৎ
গবসিত্ত (তাহা অ;ুভব কজের;), [র্যত্র] চ (এবং গর্য সমাসিধজেত) সিস্থতঃ [সন্]

(অবসিস্থত হইয়া)  তত্ত্বতঃ (আত্ম স্বরূপ হইজেত)  ; চলসিত (সিবচসিলত হ;
;া)। র্যং লব্ধা  (র্যাহাজেক লাভ কসিরজেল)  অপরং লাভং  (অ;্য লাভজেক)

ততঃ  (তাহা  হইজেত)  অসিধকং  (অসিধক)  ; ম;্যজেত  (মজে; কজের; ;া),
র্যসিস্মন্ চ (এবং র্যাহাজেত) সিস্থতঃ [সন্] (অবসিস্থত হইয়া) গুরুণা (গুরুতর)

দুঃজেখ;  অসিপ  (দুঃখ  wারাও)  ;  সিবচাল্যজেত  (সিবচসিলত  হ;  ;া)।
দুঃখসংজের্যাগসিবজেয়াগং  (র্যাহাজেত দুঃজেখর সংজের্যাগ হইবামাত্র সিবজেয়াগ হয়)
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তং (তাহাজেক)  গর্যাগসংসিজ্ঞতম্ (গর্যাগসংজ্ঞা প্রাপ্ত সমাসিধ বসিলয়া)  সিবদ্যাৎ
(জাসি;জেব);  অসি;সির্ব্ব�ণ্ণজেচতসা  (অবসাদশূ;্যসিচজেত্ত)  সঃ গর্যাগঃ  (গসই গর্যাগ)

সি;শ্চজেয়;  (অধ্যবসায় সহকাজের)  গর্যা!ব্যঃ  (অভ্যাস করা কত্ত�ব্য)॥২০–
২৩॥

গর্য  সমাসিধজেত,  গর্যাজেগর  অভ্যাস  wারা  সি;রুদ্ধ সিচত্ত  জড়পদাথ�
মাজেত্রর সিচন্তা হইজেত সিবরসিত লাভ কজের, এবং র্যাহাজেত পরমাত্মার সসিহত
সিমল;জের্যাগ্য সিচত্ত wারা পরমাত্মাজেক গদসিখয়া তাহঁাজেতই পসিরতু2 থাজেক;;

গর্য সমাসিধ হইজেল এই গর্যাগী আত্মাকার বুসিদ্ধ wারা গ্রহণীয়,  সিবর্ষয় ও
ইসিন্দ্রজেয়র সম্পক�শূ;্য, সি;ত্য গর্য সুখ, তাহা অ;ুভব কজের;; এবং র্যাহাজেত
অবসিস্থত  হইয়া  আত্মস্বরূপ  হইজেত  সিবচসিলত  হ;  ;া;  র্যাহাজেক  (গর্য
সমাসিধজেক) লাভ কসিরজেল অ;্য জড়সম্বন্ধীয় গকা;ও লাভজেক তাহা হইজেত
অসিধক মজে; কজের; ;া,  এবং র্যাহাজেত অবসিস্থত হইয়া  দুঃসহ দুঃখ
wারাও সিচত্তচা�ল্য �জেট ;া;  অতএব র্যাহাজেত দুঃজেখর সংজের্যাগ মাত্রই
সিবজেয়াগ সাসিধত হইয়া থাজেক, তাহাজেকই ‘গর্যাগ’ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত সমাসিধ বসিলয়া
জাসি;জেব। অবসাদশূ;্য সিচজেত্ত দৃঢ়তা সহকাজের গসই গর্যাগ সাধ; করা
কত্ত�ব্য॥২০–২৩॥
 

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংV্যক্ত্বা সর্ব্ব�া;জেশর্ষতঃ।
ম;দ্বৈসজেবসিন্দ্রয়গ্রামং সিবসি;য়ম্য সমন্ততঃ॥২৪॥
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সঙ্কল্পপ্রভবান্  (সঙ্কল্প  হইজেত  জাত)  সর্ব্ব�ান্  কামান্  (সমV
সিবর্ষয়কাম;াজেক) অজেশর্ষতঃ (বাস;ার সসিহত সমূ্পণ� রূজেপ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ
কসিরয়া)  ম;সা  এব  (সিবর্ষয় গদার্ষদসিশ�  মজে;র wারাই)  সমন্ততঃ  (সর্ব্ব�
সিবর্ষয় হইজেত)  ইসিন্দ্রয়গ্রামং  (ইসিন্দ্রয় সমূহজেক)  সিবসি;য়ম্য  (সি;বৃত্ত কসিরয়া)
[গর্যা!ব্যঃ] (গসই গর্যাগ অভ্যাস কসিরজেব)॥২৪॥

সঙ্কল্প  হইজেত  জাত  সমV  সিবর্ষয়-কাম;াজেক  বাস;ার  সসিহত
সি;ঃজেশর্ষভাজেব পসিরত্যাগ কসিরয়া,  সিবর্ষয় বাস;ার গদার্ষ-দশ�;কারী মজে;র
wারাই সমV সিবর্ষয় হইজেত ইসিন্দ্রয়সমূহজেক সি;বৃত্ত কসিরয়া গসই পূজের্ব্ব�া!
গর্যাগ অভ্যাস কসিরজেব॥২৪॥
 

শদ্বৈ;ঃ শদ্বৈ;রুপরজেমদ্-বুদ্ধ্যা ধৃসিতগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং ম;ঃ কৃত্বা ; সিকসি�দসিপ সিচন্তজেয়ৎ॥২৫॥

ধৃসিত গৃহীতয়া  (ধারণা wারা বশীকৃত)  বুদ্ধ্যা  (বুসিদ্ধ wারা)  ম;ঃ
(ম;জেক) আত্মসংস্থং কৃত্বা (আত্মাজেত সম্যক্ সি;শ্চল কসিরয়া) শদ্বৈ;ঃ শদ্বৈ;ঃ
(ধীজের ধীজের অভ্যাস ক্রজেম)  উপরজেমৎ (বসিহসিব�র্ষয় হইজেত সি;বৃত্ত করতঃ
সমাসিধজেত অবস্থা; কসিরজেব)  সিকসি�ৎ অসিপ  (অ;্য  সিকZুই)  ; সিচন্তজেয়ৎ
(সিচন্তা কসিরজেব ;া)॥২৫॥

ধারণা  (গর্যাগাঙ্গ সিবজেশর্ষ)  wারা বশীভূত বুসিদ্ধর সাহাজের্য্য ম;জেক
আত্মাজেত সমূ্পণ�রূজেপ সি;শ্চল কসিরয়া ধীজের ধীজের অভ্যাসক্রজেম তাহাজেক
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বাহ্য  সিবর্ষয়  হইজেত  সি;বৃত্ত  করতঃ  সমাসিধজেত  অবস্থা;  কসিরজেব  এবং
সিকZুমাত্রও সিচন্তা কসিরজেব ;া॥২৫॥
 

র্যগতা র্যজেতা সি;শ্চলসিত ম;শ্চ�লমসিস্থরম্।
ততVজেতা সি;য়দ্বৈম্যতদাত্মজে;্যব বশং ;জেয়ৎ॥২৬॥

চ�লম্ (চ�ল) অসিস্থরম্ (সুতরাং অসিস্থর) ম;ঃ (ম;) র্যতঃ র্যতঃ
(গর্য গর্য সিবর্ষজেয়)  সি;শ্চলসিত (ধাসিবত হয়),  ততঃ ততঃ (গসই গসই সিবর্ষয়
হইজেত)  এতৎ  (এই ম;জেক)  সি;য়ম্য  (প্রত্যাহার  কসিরয়া)  আত্মসি; এব
(আত্মাজেতই) বশং ;জেয়ৎ (বশীভূত কসিরজেব)॥২৬॥

স্বভাবতঃ চ�ল ও অসিস্থর ম;,  গর্য গর্য সিবর্ষজেয়র প্রসিত ধাসিবত
হইজেব,  গসই গসই সিবর্ষয় হইজেতই র্যত্নপূর্ব্ব�ক সি;বৃত্ত কসিরয়া তাহাজেক
আত্মবশীভূত কসিরজেত হইজেব॥২৬॥
 

প্রশান্তম;সং গহ্য;ং গর্যাসিগ;ং সুখমুত্তমম্।
উদ্বৈপসিত শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মর্ষম্॥২৭॥

শান্তরজসং (রজেজাগুজেণর বৃসিত্ত-সি;বৃত্ত)  প্রশান্তম;সং (প্রশান্তসিচত্ত)

অকল্মর্ষম্  (রাগাসিদজেদার্ষ  শূ;্য)  ব্রহ্মভূতম্  (ও ব্রহ্মভাব  সম্পন্ন)  এ;ং
(এই) গর্যাসিগ;ং সিহ (গর্যাগীজেকই) উত্তমম্ সুখম্ (আত্মা;ুভবরূপ মহৎ সুখ)

উদ্বৈপসিত (স্বয়ং বরণ কজের;)॥২৭॥
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রজেজাগুজেণর  সিক্রয়াশূ;্য,  প্রশান্তসিচত্ত,  রাগাসিদজেদার্ষ  বসিজ্জ�ত  ও
ব্রহ্মভাব সম্পন্ন এই গর্যাগীজেক আত্মার স্বরূপ উপলসিব্ধরূপ উত্তম সুখ
স্বয়ংই আWয় কজের॥২৭॥
 

রু্যঞ্জজেন্নবং সদাত্মা;ং গর্যাগী সিবগতকল্মর্ষঃ।
সুজেখ; ব্রহ্মসংস্পশ�মত্যন্তং সুখমশু্নজেত॥২৮॥

এবং  (এইরূজেপ)  আত্মা;ং  (স্ব স্বরূপজেক)  সদা  (সর্ব্ব�দা)  রু্যঞ্জন্
(গর্যাজেগর wারা অ;ুভব করতঃ)  সিবগতকল্মর্ষঃ  (সর্ব্ব�জেদার্ষ শূ;্য)  গর্যাগী
(গর্যাগী)  সুজেখ;  (অ;ায়াজেস)  ব্রহ্মসংস্পশ�ম্  (পরমাত্মার  অ;ুভব  রূপ)

অত্যন্তং সুখম্  (অপসিরসিমত সুখ)  অশু্নজেত  (প্রাপ্ত হ; অথ�াৎ  জীবনু্ম!
হ;)॥২৮॥

এই প্রকার সর্ব্ব�দা আত্ম-স্বরূজেপ গর্যাগা;ুভব wারা সিবগতকল্মর্ষ
গর্যাগী  অ;ায়াজেস  পরমাত্মা;ুভবরূপ প্রগাঢ়  সুখ প্রাপ্ত হইয়া  থাজেক;।
(ইহাজেকই ভসি! সর্ম্মত গর্যাগ বলা হয়)॥২৮॥
 

সর্ব্ব�ভূতস্থমাত্মা;ং সর্ব্ব�ভূতাসি; চাত্মসি;।
ঈক্ষজেত গর্যাগরু্য!াত্মা সর্ব্ব�ত্র সমদশ�;ঃ॥২৯॥

গর্যাগরু্য!াত্মা  (ব্রজেহ্মর  সসিহত  রু্য!  অথ�াৎ  তাদাত্ম্য  প্রাপ্ত
অন্তঃকরণ)  সর্ব্ব�ত্র  সমদশ�;ঃ  (সর্ব্ব�  জীজেব  গচত;  দশ�;কারী  গসই
গর্যাগী)  আত্মা;ং  (পরমাত্মাজেক)  সর্ব্ব�ভূতস্থম্  (সর্ব্ব�ভূজেত  অবসিস্থত)
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সর্ব্ব�ভূতাসি; চ  (এবং ভূত সমুদয়জেক)  আত্মসি;  (পরমাত্মাজেত)  [সিস্থতঃ]
(অবসিস্থত) ঈক্ষজেত (দশ�; কজের;)॥২৯॥

বৃহজেচ্চতজে;র  সসিহত  একীভূত  সিচত্ত  ও  সর্ব্ব�জীজেব  গচত;
সন্দশ�;কারী গসই গর্যাগীপুরুর্ষ,  পরমাত্মাজেক সর্ব্ব�ভূজেত অবসিস্থত,  এবং
ভূত সকলজেকও পরমাত্মাজেত অবসিস্থত দশ�; কসিরয়া থাজেক;॥২৯॥
 

গর্যা মাং পশ্যসিত সর্ব্ব�ত্র সর্ব্ব�� মসিয় পশ্যসিত।
তস্যাহং ; প্রণশ্যসিম স চ গম ; প্রণশ্যসিত॥৩০॥

র্যঃ (সির্যসি;) মাং (আমাজেক) সর্ব্ব�ত্র (সকল পদাজেথ�) পশ্যসিত (দশ�;
কজের;),  সর্ব্ব�ং চ  (এবং সমV প্রপ�)  মসিয়  (আমাজেত)  পশ্যসিত  (দশ�;
কজের;); অহং (আসিম) তস্য (তাঁহার সি;কট) ; প্রণশ্যাসিম (অদৃশ্য হই ;া)
স চ (সিতসি;ও) গম (আমার) ; প্রণশ্যসিত (অদৃশ্য হ; ;া অথ�াৎ আমার
সিচন্তা হইজেত কখ;ও ভ্র2 হ; ;া)॥৩০॥

গর্য ব্যসি! আমাজেক সমুদয় পদাজেথ� দশ�; কজের;, এবং আমাজেতই
সকল প্রপ� (বস্তু) গদজেখ;, আসিম তাঁহার সি;কট অদৃশ্য থাসিক ;া, এবং
সিতসি;ও আমার অদৃশ্য হ; ;া অথ�াৎ আমার সিচন্তা হইজেত কখ;ও ভ্র2
হ; ;া॥৩০॥
 

সর্ব্ব�ভূতসিস্থতং গর্যা মাং ভজজেত্যকত্বমাসিস্থতঃ।
সর্ব্ব�থা বত্ত�মাজে;াঽসিপ স গর্যাগী মসিয় বত্ত�জেত॥৩১॥
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র্যঃ  (গর্য  গর্যাগী)  সর্ব্ব�ভূতসিস্থতং  (সর্ব্ব�  জীজেবর  হৃদজেয়  প্রাজেদশ
পসিরসিমত চতুভু�জ রূজেপ পৃথক্ পৃথক্ অবসিস্থত)  মাং (আমাজেক)  একত্বম্
(অসিভন্ন রূজেপ)  আসিস্থতঃ  (আWয় পূর্ব্ব�ক)  ভজসিত  (Wবণ স্মরণাসিদ wারা
ভজ; কজের;)  সঃ গর্যাগী  (গসই গর্যাগী)  সর্ব্ব�থা  (সর্ব্ব� প্রকাজের অথ�াৎ
শাজেস্ত্রা! কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা; কসিরয়া বা ;া কসিরয়া)  বত্ত�মা;ঃ অসিপ  (অবসিস্থত
থাসিকয়াও) মসিয় [এব] (আমাজেতই) বত্ত�জেত (অবসিস্থসিত কজের;)॥৩১॥

গর্য গর্যাগী  সকল জীজেবর হৃদজেয় প্রাজেদশ প্রমাণ চতুভু�জাকার
পৃথক্ পৃথক্ অবসিস্থত আমাজেক অসিভন্নরূজেপ আWয়পূর্ব্ব�ক Wবণ,  কীত্ত�;
ও স্মরণাসিদ wারা ভজ; কজের;, গসই গর্যাগী শাজেস্ত্রা! কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা; করু;
বা ;া করু; সর্ব্ব�দা সিতসি; আমাজেতই বত্ত�মা; থাজেক;॥৩১॥
 

আজেত্মৌপজেম্য; সর্ব্ব�ত্র সমং পশ্যসিত গর্যাঽজু্জ�;।
সুখং বা র্যসিদ বা দুঃখং স গর্যাগী পরজেমা মতঃ॥৩২॥

[গহ] অজু্জ�;! (গহ অজু্জ�;!) র্যঃ (গর্য গর্যাগী) আজেত্মৌপজেম্য; (সি;জেজর
সাদৃজেশ্য)  সর্ব্ব�ত্র  (সর্ব্ব�ভূজেতর)  সুখং  বা  র্যসিদ  বা  দুঃখং  (সুখ  অথবা
দুঃখজেক)  সমং  (আপ;ার  [সুখ-দুঃজেখর]  সসিহত  সমা;ভাজেব)  পশ্যসিত
(গদজেখ;) সঃ গর্যাগী (গসই গর্যাগী) পরমঃ (সর্ব্ব�াজেপক্ষা গWষ্ঠ বসিলয়া) মতঃ
(আমার অসিভমত)॥৩২॥

গহ অজু্জ�;! গর্য গর্যাগী পুরুর্ষ সি;জেজর তুল;ায় সমV জীজেবর সুখ
অথবা দুঃখজেক সমা; গদজেখ;, অথ�াৎ অ;্য জীজেবর সুখজেক সি;জ সুজেখর
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;্যায় সুখকর এবং তার দুঃখজেকও সি;জ দুঃজেখর ;্যায় দুঃখজ;ক বসিলয়া
জাজে;;, গসই গর্যাগী সর্ব্ব�াজেপক্ষা গWষ্ঠ বসিলয়া আমার অসিভমত॥৩২॥
 

অজু্জ�; উবাচ—
গর্যাঽয়ং গর্যাগস্ত্বয়া গপ্রা!ঃ সাজেম্য; মধুসূদ;।

এতস্যাহং ; পশ্যাসিম চ�লত্বাৎ সিস্থসিতং সিস্থরাম্॥৩৩॥
অজু্জ�;ঃ উবাচ (অজু্জ�; বসিলজেল;) [গহ] মধুসূদ;! (গহ মধুসূদ;!)

ত্বয়া (আপ;া কতৃ্ত�ক) সাজেম্য; (স্ব-পর সুখ-দুঃজেখর সম দশ�; রূপ) অয়ং
(এই)  র্যঃ গর্যাগঃ  (গর্য গর্যাগ)  গপ্রা!ঃ  (কসিথত হইল), [ম;সঃ] (মজে;র)

চ�লত্বাৎ (চা�ল্য বশতঃ)  অহং (আসিম)  এতস্য (এই গর্যাজেগর)  সিস্থরাম্
(সি;ত্য) সিস্থসিতং (সিস্থসিত) ; পশ্যাসিম (গদসিখজেতসিZ ;া)॥৩৩॥

অজু্জ�; কসিহজেল;—গহ মধুসূদ;! আপসি; সি;জেজর ও পজেরর সুখ ও
দুঃখজেক সমদশ�;রূপ এই গর্য গর্যাজেগর কথা বসিলজেল;,  মজে;র চ�লতা
বশতঃ আসিম এই গর্যাজেগর সি;ত্যস্থাসিয়ত্ব গদসিখজেত পাইজেতসিZ ;া॥৩৩॥
 

চ�লং সিহ ম;ঃ কৃষ্ণ প্রমাসিথ বলবরৃ্দ্দঢ়ম্।
তস্যাহং সি;গ্রহং মজে;্য বাজেয়াসিরব সুদুষ্করম্॥৩৪॥

[গহ] কৃষ্ণ! (গহ কৃষ্ণ!) ম;ঃ (ম;) চ�লং সিহ (স্বভাবতঃ চ�ল),

প্রমাসিথ (বুসিদ্ধ,  শরীর ও ইসিন্দ্রজেয়র সিবজেক্ষপ জ;ক),  বলবৎ (সিবচার বুসিদ্ধ
wারাও অসি;য়ম্য) দৃঢ়ম্ (ও দুজেভ�দ্য)। [অতঃ](অতএব) অহং (আসিম) তস্য
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(তাহার অথ�াৎ মজে;র)  সি;গ্রহং  (সি;জেরাধ)  বাজেয়াঃ  ইব  (আকাশস্থ বায়ু
সি;জেরাজেধর ;্যায়) সুদুষ্করম্ (অত্যন্ত কসিঠ;) মজে;্য (মজে; কসির)॥৩৪॥

গহ কৃষ্ণ!  ম; স্বভাবতঃই চ�ল,  সিবজেবকবতী বুসিদ্ধ,  শরীর ও
ইসিন্দ্রয়গজেণর  গক্ষাভকর,  অজেজয় ও অসিতশয় দৃঢ়।  সুতরাং  আকাশস্থ
বায়ুজেক গর্যম; কুম্ভকাসিদ  wারা  সি;জেরাধ করা  র্যায় ;া,  গসরূপ অ2াঙ্গ
গর্যাজেগর wারা গসই চ�ল মজে;র সি;জেরাধও আসিম অত্যন্ত কসিঠ; মজে;
কসির॥৩৪॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
অসংশয়ং মহাবাজেহা মজে;া দুসি;�গ্রহং চলম্।

অভ্যাজেস; তু গকৌজেন্তয় বৈবরাজেগ্য; চ গৃহ্যজেত॥৩৫॥
শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  কসিহজেল;)  [গহ]  মহাবাজেহা!  (গহ

মহাবীর অজু্জ�;!)  ম;ঃ  (ম;)  দুসি;�গ্রহং  (দুঃজেখ সি;গৃহীত হয়)  চলম্ (ও
চ�ল) [ইত্যত্র] (এ সিবর্ষজেয়)  অসংশয়ম্  (সজেন্দহ ;াই),  তু  (সিকন্তু) [গহ]

গকৌজেন্তয়! (গহ কুন্তী;ন্দ;!) অভ্যাজেস; (সদ্-গুরূপসিদ2 প্রকাজের পরজেমশ্বর
ধ্যা;জের্যাজেগর পু;ঃ পু;ঃ অ;ুশীল;) বৈবরাজেগ্য; চ (এবং সিবর্ষয় বৈবরাজেগ্যর
wারা) গৃহ্যজেত (বশীকৃত হয়)॥৩৫॥

শ্রীভগবান্  কসিহজেল;—গহ  মহাবীর  অজু্জ�;!  ম;  অসিত  কজে2
সি;গৃহীত হয় ও চ�ল এসিবর্ষজেয় সংশয় ;াই; সিকন্তু গহ কুন্তীপুৎত্র! সদ্-
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গুরুর উপজেদশ মত পরজেমশ্বজেরর ধ্যা;জের্যাজেগর পু;ঃ পু;ঃ অভ্যাস এবং
সিবর্ষজেয়র প্রসিত বৈবরাজেগ্যর wারা গসই ম;জেক বশীভূত করা র্যায়॥৩৫॥
 

অসংর্যতাত্ম;া গর্যাজেগা দুষ্প্রাপ ইসিত গম মসিতঃ।
বশ্যাত্ম;া তু র্যততা শজেক্যাঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥৩৬॥

অসংর্যতাত্ম;া  (অসংর্যত সিচত্ত কতৃ্ত�ক)  গর্যাগঃ  (সিচত্তবৃসিত্ত সি;জেরাধ
রূপ গর্যাগ) দুষ্প্রাপঃ (দুY�ভ) ইসিত (ইহাই) গম (আমার) মসিতঃ (সিবচার)।
তু (সিকন্তু) র্যততা (র্যত্নশীল) বশ্যাত্ম;া (ও সংর্যত সিচত্ত ব্যসি!) উপায়তঃ
(সাধ;া wারা) অবাপ্তুম্ শক্যঃ (ইহাজেক লাভ কসিরজেত সমথ� হ;)॥৩৬॥

অসংর্যতসিচত্ত ব্যসি!র পজেক্ষ পূজের্ব্ব�া! সিচত্তবৃসিত্ত সি;জেরাধরূপ গর্যাগ,

দুষ্প্রাপ্য  বসিলয়াই  আমার  সিবচার;  সিকন্তু সির্যসি;  র্যথাথ�  উপায়  অবলম্ব;
পূর্ব্ব�ক ম;জেক বশীভূত কসিরজেত র্যত্নশীল হ;,  সিতসি; অবশ্যই গর্যাগসিসদ্ধ
হইয়া থাজেক;॥৩৬॥
 

অজু্জ�; উবাচ—
অর্যসিতঃ Wদ্ধজেয়াজেপজেতা গর্যাগাচ্চসিলতমা;সঃ।

অপ্রাপ্য গর্যাগসংসিসসিদ্ধং কাং গসিতং কৃষ্ণ গচ্ছসিত॥৩৭॥
অজু্জ�;ঃ উবাচ (অজু্জ�; কসিহজেল;) [গহ] কৃষ্ণ! (গহ কৃষ্ণ!)  Wদ্ধয়া

উজেপতঃ (গর্যাগশাজেস্ত্র সিবশ্বাস বশতঃ গর্যাগাভ্যাজেস প্রবৃত্ত)  অর্যসিতঃ (অথচ
অল্প র্যত্ন পুরুর্ষ)  গর্যাগাৎ চসিলতমা;সঃ  (অভ্যাস ও বৈবরাজেগ্যর অভাজেব
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গর্যাগ  হইজেত  ভ্র2 সিচত্ত  হইয়া)  গর্যাগসংসিসসিদ্ধং  (গর্যাজেগর  সম্যক্ ফল)

অপ্রাপ্য (;া পাইয়া) কাং গসিতং (সিক গসিত) গচ্ছসিত (লাভ কজের;?)॥৩৭॥
অজু্জ�; বসিলজেল;—গহ কৃষ্ণ! গর্যাগশাজেস্ত্র সিবশ্বাস গহতু গর্যাগাভ্যাজেস

প্রবৃত্ত হইয়া অল্পর্যত্নশীল ব্যসি!,  অভ্যাস ও বৈবরাজেগ্যর অভাজেব গর্যাগ
হইজেত সিবর্ষয়-প্রবণতা বশতঃ সিবচসিলত হইয়া সি;শ্চয়ই গর্যাগফল প্রাপ্ত
হ; ;া মজে; কসির, তখ; তাঁহার সিক গসিত লাভ হয়?॥৩৭॥
 

কসিচ্চজেন্নাভয়সিবভ্র2সিûন্নাভ্রসিমব ;শ্যসিত।
অপ্রসিতজেষ্ঠা মহাবাজেহা সিবমূজেঢ়া ব্রহ্মণঃ পসিথ॥৩৮॥

[গহ] মহাবাজেহা! (গহ মহাবীর!) ব্রহ্মণঃ পসিথ (ব্রহ্ম প্রাসিপ্তর উপায়
রূপ পজেথ)  সিবমূঢ়ঃ (সিবমূঢ়)  অপ্রসিতষ্ঠঃ (সি;রাWয়)  উভয়সিবভ্র2ঃ (কর্ম্ম�মাগ�
ও গর্যাগমাগ� উভয় হইজেত সিবচু্যত) [সন্] (হইয়া)  সিZন্নাভ্রম্ ইব  (খসিণ্ডত
গমজে�র ;্যায়) কসিচ্চৎ (সিক) [সঃ] (গসই ব্যসি!) ; ;শ্যসিত (;2 হয় ;া?)॥
৩৮॥

গহ মহাবাজেহা! ব্রহ্মপ্রাসিপ্তর উপায়রূপ গর্যাগ সাধ; পজেথ ভ্র2 এই
ব্যসি! সি;রাWয় এবং কর্ম্ম�মাগ� ও গর্যাগমাগ� উভয় হইজেত সিবচু্যত হইয়া
সিZন্নসিভন্ন গমজে�র ;্যায় ;2 হয় ;া সিক?॥৩৮॥
 

এতজের্ম্ম সংশয়ং কৃষ্ণ গZতু্তমহ�স্যজেশর্ষতঃ।
ত্বদ;্যঃ সংশয়স্যাস্য গZত্তা ; হু্যপপদ্যজেত॥৩৯॥
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[গহ] কৃষ্ণ! (গহ কৃষ্ণ!) গম (আমার) এতৎ সংশয়ং (এই সজেন্দহ)

অজেশর্ষতঃ  (সমূ্পণ�রূজেপ)  গZতু্তম্  (গZদ;  কসিরজেত)  [ত্বং]  (তুসিম)  অহ�সিস
(সমথ�)। ত্বদ;্যঃ  (তুসিম সিভন্ন)  অস্য  (এই)  সংশয়স্য  (সংশজেয়র)  গZত্তা
(গZদ;কারী) ; সিহ উপপদ্যজেত (আর সিমসিলজেব ;া)॥৩৯॥

গহ কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় সর্ব্ব�জেতাভাজেব গZদ; (দূর) কসিরজেত
আপসি; সিভন্ন অপর গকহ সমথ� হইজেব ;া। অতএব কৃপাপূর্ব্ব�ক আপসি;
আমার এই সংশয়টী সমূ্পণ�রূজেপ গZদ; করু;॥৩৯॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
পাথ� বৈ;জেবহ ;ামুত্র সিব;াশVস্য সিবদ্যজেত।

; সিহ কল্যাণকৃৎ কসিশ্চদ্-দুগ�সিতং তাত গচ্ছসিত॥৪০॥
শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  কসিহজেল;)  [গহ]  পাথ�!  (গহ

কুন্তী;ন্দ;!)  তস্য  (তাহার)  ইহ  এব  (এই  প্রাকৃত  গলাজেক)  সিব;াশঃ
(স্বগ�াসিদসুখভ্রংশরূপ সিব;াশ) ; সিবদ্যজেত (;াই) অমুত্র (পরজেলাজেক অথ�াৎ
অপ্রাকৃত গলাজেক) [সিব;াশঃ] (পরমাত্মদশ�;ভ্রংশরূপ সিব;াশ)  ;  (;াই)।
[গহ]  তাত! (গহ বৎস!)  সিহ  (গর্যজেহতু)  কল্যাণকৃৎ  (শুভ-কার্য�্যা;ুষ্ঠা;কারী)
কসিশ্চৎ (গকা; ব্যসি!ই) দুগ�সিতং (দুগ�সিত) ; গচ্ছসিত (প্রাপ্ত হ; ;া)॥৪০॥

শ্রীভগবান্  কসিহজেল;—গহ  কুন্তী;ন্দ;  অজু্জ�;!  গর্যাগভ্র2  গসই
ব্যসি!র এই প্রাকৃত গলাজেক স্বগ�াসিদ সুখ হইজেত ভ্রংশরূপ সিব;াশ ;াই,

অথবা পরজেলাজেক অথ�াৎ অপ্রাকৃত গলাজেকও তাহার পরমাত্মদশ�; হইজেত
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ভ্রংশরূপ সিব;াশ ;াই। গহ বৎস!  গর্যজেহতু শুভ-কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;কারী গকা;
ব্যসি!ই দুগ�সিতপ্রাপ্ত হ; ;া॥৪০॥
 

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং গলাকা;ুসির্ষত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচী;াং শ্রীমতাং গগজেহ গর্যাগভ্রজে2াঽসিভজায়জেত॥৪১॥

গর্যাগভ্র2ঃ  (গর্যাগ  হইজেত  সিবচু্যত  পুরুর্ষ)  পুণ্যকৃতাং
(পুণ্যকাসিরগজেণর)  গলাকান্  (গলাক সমূহ)  প্রাপ্য  (লাভ কসিরয়া)  শাশ্বতীঃ
সমা  (বহু বর্ষ�) [তত্র] (তথায়)  উসির্ষত্বা  (বাস কসিরয়া)  শুচী;াং  (সদাচার
পরায়ণ পসিবত্র)  শ্রীমতাং  (ধসি;গজেণর)  গগজেহ  (গৃজেহ)  অসিভজায়জেত  (জন্ম
গ্রহণ কজের;)॥৪১॥

গর্যাগ  হইজেত  সিবচু্যত  গসই  ব্যসি!  অশ্বজেমধাসিদ  র্যজ্ঞকাসিরগজেণর
প্রাপ্য স্বগ�াসিদ গলাকসমূহ লাভ কসিরয়া বহু বর্ষ�কাল গসইসব গলাজেক বাস
করতঃ  সদাচার  পরায়ণ  পসিবত্র  ধসি;গজেণর  গৃজেহ  জন্মগ্রহণ  কসিরয়া
থাজেক;॥৪১॥
 

অথবা গর্যাসিগ;াজেমব কুজেল ভবসিত ধীমতাম্।
এতসিদ্ধ দুY�ভতরং গলাজেক জন্ম র্যদীদৃশম্॥৪২॥

অথবা  (অথবা)  গর্যাসিগ;াম্  (গর্যাগাভ্যাস  সি;রত)  ধীমতাম্  এব
(গর্যাজেগর উপজেদশকাসিরগজেণরই) কুজেল (বংজেশ) ভবসিত (জন্মগ্রহণ কজের;)।
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ঈদৃশম্  (এইরূপ)  র্যৎ জন্ম  (গর্য জন্ম)  এতৎ সিহ  (ইহা সিকন্তু)  গলাজেক
(জগজেত) দুY�ভতরং (অসিত দুY�ভ)॥৪২॥

অথবা দী��কাল গর্যাগাভ্যাজেসর পর গর্যাগভ্র2 ব্যসি! গর্যাগাভ্যাস
সি;রত গর্যাজেগর উপজেদশকাসিরগজেণরই গৃজেহ বা বংজেশ জন্মগ্রহণ কজের;।
এইরূপ স্থাজে; জন্মলাভ করা দুY�ভতর বসিলয়া জাসি;জেব॥৪২॥
 

তত্র তং বুসিদ্ধসংজের্যাগং লভজেত গপৌর্ব্ব�দ্বৈদসিহকম্।
র্যতজেত চ তজেতা ভূয়ঃ সংসিসজেদ্ধৌ কুরু;ন্দ;॥৪৩॥

[গহ]  কুরু;ন্দ;!  (গহ কুরু;ন্দ; অজু্জ�;!)  [সঃ] (গসই গর্যাগভ্র2
পুরুর্ষ)  তত্র (উ! দুই প্রকার জজেন্মই)  গপৌর্ব্ব�দ্বৈদসিহকম্ (পূর্ব্ব�জন্ম কৃত)

তং  (গসই)  বুসিদ্ধসংজের্যাগং  (পরমাত্মসিবর্ষসিয়ণী  বুসিদ্ধর  সসিহত  সংজের্যাগ)

লভজেত (লাভ কজের;); ততঃ চ (তাহার পর) ভূয়ঃ (পু;র্ব্ব�ার) সংসিসজেদ্ধৌ
(পরমাত্মদশ�;রূপ সিসসিদ্ধলাজেভর সি;সিমত্ত) র্যতজেত (গচ2া কজের;)॥৪৩॥

গহ কুরু;ন্দ;!  গসই গর্যাগভ্র2 ব্যসি!,  উ! সিwসিবধ জজেন্মর মজেধ্য
গর্য জন্মই লাভ করু;;  পূর্ব্ব�জন্ম কৃত গসই পরমাত্মার ভজ; সিবর্ষয়ক
বুসিদ্ধর সসিহত সংজের্যাগ লাভ কজের;। তাহার পর পু;রায় অসিধকতরভাজেব
পরমাত্মার দশ�;রূপ সিসসিদ্ধলাজেভর সি;সিমত্ত গচ2া কজের;॥৪৩॥
 

পূর্ব্ব�াভ্যাজেস; গতদ্বৈ;ব সিüয়জেত হ্যবজেশাঽসিপ সঃ।
সিজজ্ঞাসুরসিপ গর্যাগস্য শব্দব্রহ্মাসিতবত্ত�জেত॥৪৪॥
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সিহ  (গর্যজেহতু)  সঃ  (সিতসি;)  অবশঃ  অসিপ  (গকা;ও  সিবঘ্নবশতঃ
অসি;চু্ছক  হইজেলও)  গত;  (গসই  গর্যাগসিবর্ষয়ক)  পূর্ব্ব�াভ্যাজেস;  এব
(পূর্ব্ব�জন্মকৃত বলবান্ অভ্যাস কতৃ্ত�কই)  সিüয়জেত (আকৃ2 হ;)। গর্যাগস্য
(গর্যাগসিবর্ষজেয়) সিজজ্ঞাসুঃ অসিপ (সিজজ্ঞাসু মাত্র হইয়াও) শব্দব্রহ্ম (গবজেদা!
কর্ম্ম�মাগ�) অসিতবত্ত�জেত (অসিতক্রম কজের;)॥৪৪॥

গর্যজেহতু  সিতসি;  গকা;ও  অন্তরায়  বশতঃ  অসি;চু্ছক  হইজেলও
গর্যাগসাধ; সিবর্ষজেয় পূর্ব্ব�জন্মকৃত অভ্যাস বজেশই তাহাজেত আকৃ2 হ;।
সিতসি;  গর্যাগসাধজে;  প্রবৃত্তমাত্র  হইয়াও  গবজেদা!  সকাম  কর্ম্ম�মাগ�জেক
অসিতক্রম কসিরয়া থাজেক;,  অথ�াৎ তদজেপক্ষা উৎকৃ2 ফল লাভ কজের;॥
৪৪॥
 

প্রর্যত্নাদ্-র্যতমা;স্তু গর্যাগী সংশুদ্ধসিকসিéর্ষঃ।
অজে;কজন্মসংসিসদ্ধVজেতা র্যাসিত পরাং গসিতম্॥৪৫॥

প্রর্যত্নাৎ  (পূর্ব্ব�কৃত র্যত্ন অজেপক্ষা)  র্যতমা;ঃ  (অসিধক প্রর্যত্নশীল)

সংশুদ্ধসিকéর্ষঃ (সম্যক্ কর্ষায় পসিরপাজেক সিবশুদ্ধসিচত্ত) গর্যাগী তু (গর্যাগীও)

অজে;কজন্মসংসিসদ্ধঃ (অজে;ক জজেন্ম সিসসিদ্ধ লাভ কজের;)। ততঃ (অ;ন্তর)

পরাং  গসিতম্  (স্ব-পরমাত্মদশ�;রূপ  মুসি!  অথ�াৎ  গমাক্ষ)  র্যাসিত  (লাভ
কজের;)॥৪৫॥

তখ; পূর্ব্ব�কৃত র্যত্ন অজেপক্ষা অসিধকতর প্রর্যত্নশীল,  ও কাম;া
বাস;ারূপ কর্ষাজেয়র সম্যক্ পসিরত্যাজেগ সিবশুদ্ধসিচত্ত-গর্যাগী  অজে;ক জন্ম
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গর্যাগ সাধ;ার ফজেল সিসসিদ্ধলাভ কসিরয়া তৎপর সিতসি; পরমাগসিত লাভ
কজের;॥৪৫॥
 

তপসিস্বজেভ্যাঽসিধজেকা গর্যাগী জ্ঞাসি;জেভ্যাঽসিপ মজেতাঽসিধকঃ।
কসির্ম্ম�ভ্যশ্চাসিধজেকা গর্যাগী তর্ম্মাদ্-গর্যাগী ভবাজু্জ�;॥৪৬॥

গর্যাগী  (পরমাত্মার  উপাসক)  তপসিস্বভ্যঃ  (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাসিদ
তজেপাসি;ষ্ঠ অজেপক্ষা)  অসিধকঃ  (গWষ্ঠ),  জ্ঞাসি;ভ্যঃ অসিপ  (ব্রজেহ্মর উপাসক
অজেপক্ষাও)  অসিধকঃ  (গWষ্ঠ);  গর্যাগী  (এবং গর্যাগী)  কসির্ম্ম�ভ্যঃ  চ  (কর্ম্ম�ী
অজেপক্ষাও) অসিধকঃ (গWষ্ঠ) [ইসিত গম] (ইহাই আমার) মতঃ (অসিভমত)।
তস্মাৎ  (অতএব)  [গহ]  অজু্জ�;!  (গহ অজু্জ�;!)  [ত্বং]  (তুসিম)  গর্যাগী  ভব
(গর্যাগী হও)॥৪৬॥

পরমাত্মার  উপাস;াকারী  গর্যাগী  কৃচ্ছ্র  চান্দ্রায়ণাসিদ  তজেপাসি;ষ্ঠ
ব্যসি!গণ  অজেপক্ষা  গWষ্ঠ,  ব্রজেহ্মর  উপাসকগণ  অজেপক্ষাও  গWষ্ঠ;  এবং
কসির্ম্ম�গণ অজেপক্ষাও গWষ্ঠ। ইহাই আমার অসিভমত জাসি;জেব। গহ অজু্জ�;!

অতএব তুসিম গর্যাগী হও॥৪৬॥
 

গর্যাসিগ;ামসিপ সজের্ব্ব�ার্ষাং মদ্গজেত;ান্তরাত্ম;া।
Wদ্ধাবান্ ভজজেত গর্যা মাং স গম রু্য!তজেমা মতঃ॥৪৭॥

র্যঃ (সির্যসি;)  Wদ্ধাবান্  (ভসি!সি;রূপক শাজেস্ত্র দৃঢ় সিবশ্বাসরু্য!)  মদ্-

গজেত; (আমাজেতই আস!) অন্তরাত্ম;া (সিচত্তwারা) মাং (আমাজেক) ভজজেত
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(Wবণ  কীত্ত�;াসিদজের্যাজেগ  গসবা  কজের;),  সঃ  (গসই  ভ!)  সজের্ব্ব�র্ষাং
(সকলপ্রকার)  গর্যাসিগ;াম্ অসিপ  (গর্যাসিগগজেণর অথ�াৎ কর্ম্ম�-জ্ঞা;-তপস্যা-
অ2াঙ্গজের্যাগ-ভসি! প্রভৃসিত  উপায়  অবলম্ব;কাসিরগজেণর  মজেধ্য)  রু্য!তমঃ
(সর্ব্ব�াজেপক্ষা গWষ্ঠ) [ইসিত] (ইহাই) গম (আমার) মতঃ (অসিভমত)॥৪৭॥

সির্যসি; ভসি!সি;রূপক শাজেস্ত্র সিবশ্বাসরু্য! এবং আমাজেতই আস!
মজে;র wারা আমাজেক Wবণ কীত্ত�;াসিদ গর্যাজেগ ভজ;া কজের;;  গসই ভ!
সকল  প্রকার  গর্যাসিগগজেণর  মজেধ্য  সর্ব্ব�াজেপক্ষা  গWষ্ঠ,  ইহাই  আমার
অসিভমত॥৪৭॥
 

ইসিত শ্রীমহাভরজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং

গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ ধ্যা;জের্যাজেগা
;াম র্ষজেষ্ঠাঽধ্যায়ঃ॥৬॥

ইসিত র্ষষ্ঠ অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
ইসিত র্ষষ্ঠ অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥

  —···—
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
সপ্তজেমাঽধ্যায়ঃ

জ্ঞা;সিবজ্ঞা;জের্যাগ
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
মর্য্যাস!ম;াঃ পাথ� গর্যাগং রু্যঞ্জন্মদাWয়ঃ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং র্যথা জ্ঞাস্যসিস তচৃ্ছণু॥১॥
শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কসিহজেল;) [গহ] পাথ�! (গহ অজু্জ�;!)

মসিয় (পরজেমশ্বর আমাজেত)  আস!ম;াঃ (অসিভসি;সিব2সিচত্ত)  মদাWয়ঃ [সন্]

(জ্ঞা; কর্ম্ম�াসিদসি;ষ্ঠা পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া)
গর্যাগং  (আমার  সসিহত  সংজের্যাগ)  রু্যঞ্জন্  (ধীজের  ধীজের  লাভ  করতঃ)
অসংশয়ং  (সি;ঃসসিন্দগ্ধ হইয়া)  সমগ্রং  (সাসিধষ্ঠা;,  সিবভূসিত ও সপসিরকর)

মাং  (আমাজেক)  র্যথা  (গর্যরূপভাজেব)  জ্ঞাস্যসিস  (জাসি;জেত  পাসিরজেব)  তৎ
(তাহা) শৃণু (Wবণ কর)॥১॥

শ্রীভগবান্ কসিহজেল;—গহ পাথ�!  পরজেমশ্বর আমাজেত আস!সিচত্ত
হইয়া জ্ঞা;কর্ম্ম�াসিদ সি;ষ্ঠা পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক, আমাজেক আWয় কসিরয়া ধীজের
ধীজের আমার সসিহত সংজের্যাগ লাভ করতঃ সি;ঃসজেন্দজেহ, অসিধষ্ঠা;, সিবভূসিত
ও পসিরকরাসিদ সহ আমাজেক গর্য উপাজেয় জাসি;জেত পাসিরজেব—তাহা Wবণ
কর॥১॥
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জ্ঞা;ং গতঽহং সসিবজ্ঞা;সিমদং বক্ষ্যাম্যজেশর্ষতঃ।
র্যজ্-জ্ঞাত্বা গ;হ ভূজেয়াঽ;্যজ্-জ্ঞাতব্যমবসিশর্ষ্যজেত॥২॥

অহং  (আসিম)  গত  (গতামাজেক)  সসিবজ্ঞা;ম্  (মাধুর্য�্যা;ুভব সসিহত)

ইদং  জ্ঞা;ং  (এই ঐশ্বর্য�্যময়  জ্ঞাজে;র  কথা)  অজেশর্ষতঃ  (সমূ্পণ�রূজেপ)

বক্ষ্যাসিম (বসিলব),  র্যৎ (র্যাহা)  জ্ঞাত্বা (জাসি;জেল পর)  ইহ (এই গWয়ঃপজেথ
অবসিস্থত)  [তব]  (গতামার)  ভূয়ঃ  (পু;রায়)  অ;্যৎ  (অ;্য)  জ্ঞাতব্যম্
(জাসি;বার সিবর্ষয়) ; অবসিশর্ষ্যজেত (অবসিশ2 থাসিকজেব ;া)॥২॥

আসিম গতামাজেক মাধুর্য�্যা;ুভজেবর সসিহত এই ঐশ্বর্য�্যময় জ্ঞাজে;র
কথা সমগ্রভাজেব বসিলব, র্যাহা জাসি;বার পর এই গWয়স্কর পজেথ অবসিস্থত
গতামার পু;রায় আর সিকZুই জাসি;বার বাসিক থাসিকজেব ;া॥২॥
 

ম;ুর্ষ্যাণাং সহজেস্ররু্ষ কসিশ্চদ্-র্যতসিত সিসদ্ধজেয়।
র্যততামসিপ সিসদ্ধা;াং কসিশ্চন্মাং গবসিত্ত তত্ত্বতঃ॥৩॥

ম;ুর্ষ্যাণাং সহজেস্ররু্ষ  (সহস্র সহস্র ম;ুজের্ষ্যর মজেধ্য)  কসিশ্চৎ (গকহ)

সিসদ্ধজেয়  (স্ব-পরাত্মদশ�; সি;সিমত্ত)  র্যতসিত  (র্যত্ন কজের;)  র্যততাম্  (তাদৃশ
বহু  র্যত্নকারী)  সিসদ্ধা;াং  অসিপ  (স্ব-পরাত্মদশ�ী  সহস্র  সহস্র  ব্যসি!র
মজেধ্যও) কসিশ্চৎ (গকহ) মাং (শ্যামসুন্দরাকার আমাজেক) তত্ত্বতঃ (সাক্ষাৎ)
গবসিত্ত (অ;ুভব কজের;)॥৩॥

অসংখ্য জীবগজেণর মজেধ্য কখ; গকহ গকহ ম;ুর্ষ্য হয়,  সহস্র
সহস্র ম;ুজের্ষ্যর মজেধ্য গকহ গকহ স্ব-পরাত্ম অথ�াৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার
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দশ�; সি;সিমত্ত র্যত্ন কজের;;  তাদৃশ র্যত্নশীল স্ব-পরাত্মদশ�ী  সহস্র সহস্র
ব্যসি!র  মজেধ্যও  গকহ  গকহ  মাত্র  শ্যামসুন্দরাকার  আমাজেক  সাক্ষাৎ
অ;ুভব কজের;॥৩॥
 

ভূসিমরাজেপাঽ;জেলা বায়ুঃ খং মজে;া বুসিদ্ধজেরব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং গম সিভন্না প্রকৃসিতর2ধা॥৪॥

ভূসিমঃ  (পৃসিথবী)  আপঃ  (জল)  অ;লঃ  (গতজ)  বায়ুঃ  (বায়ু)  খং
(আকাশ) ম;ঃ (ম;) বুসিদ্ধঃ (বুসিদ্ধ) অহঙ্কারঃ এব চ (এবং অহঙ্কার) ইসিত
(এই প্রকাজের)  ইয়ং  (এই)  গম  (আমার)  প্রকৃসিতঃ  (মায়াশসি!)  অ2ধা
(অ2প্রকাজের) সিভন্না (সিবভ!া)॥৪॥

সিক্ষসিত,  জল,  গতজ,  বায়ু,  আকাশ,  ম;,  বুসিদ্ধ ও অহঙ্কার এই
প্রকাজের আমার এই মায়াশসি! অ2ধা সিবভ!॥৪॥*

*গ;াট—এই  গOাকসিট  বলার  তাৎপর্য�্য  ভসি!মজেত  ভগবৎ-
ঐশ্বর্য�্যজ্ঞা;জেকই  জ্ঞা;  বজেল,—জ্ঞাসি;জেদর  মত  গদহাসিদ  ব্যসিতসির!
আত্মজ্ঞা;—জ্ঞা; ;জেহ। অতএব স্বীয় ঐশ্বর্য�্যজ্ঞা; সি;রূপ;াথ� স্ব-স্বরূপ ও
স্বশসি!গত  গভদপ্রকার  এবং  তদ্বৈwসিশ2্য  গদখাইজেতজেZ;।  স্ব-স্বরূপগত
গভদ—ব্রহ্ম,  পরমাত্মা  ও  ভগবান্।  “তন্মজেধ্য  ব্রহ্ম  আমার  শসি!গত
একটী  সি;সির্ব্ব�জেশর্ষ ভাবমাত্র গকা;ও স্বরূপ ;াই।  পরমাত্মাও আমার
শসি!গত আসিবভ�াব সিবজেশর্ষ, (জগৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্বসিবজেশর্ষ)  তাহারও গকা;
সি;ত্যস্বরূপ  ;াই।  সুতরাং  আমার  ভগবৎস্বরূপই  ‘সি;ত্য’,  ঐ
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ভগবৎস্বরূজেপ আমার সি;ত্যশসি!ও সিত; প্রকার অন্তরঙ্গা বা  সিচচ্ছসি!,

বসিহরঙ্গা  বা  মায়াশসি!  ও  তটস্থা  বা  জীবশসি!”।  অন্মজেধ্য  এই
গOাকটীজেত মায়াশসি!র প্রকারজেভদ বণ�; কসিরজেতজেZ;॥৪॥
 

অপজেরয়সিমতস্ত্ব;্যাং প্রকৃসিতং সিবসিদ্ধ গম পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাজেহা র্যজেয়দং ধার্য�্যজেত জগৎ॥৫॥

[গহ] মহাবাজেহা (গহ মহাবীর!) ইয়ম্ (বসিহরঙ্গাখ্যা প্রকৃসিত) অপরা
(সি;কৃ2া) তু (সিকন্তু) ইতঃ (ইহা হইজেত) অ;্যাং (অ;্য একটী) জীবভূতাং
(জীবস্বরূপা) গম (আমার) প্রকৃসিতং (তটস্থাশসি!জেক) পরাম্ (গWষ্ঠা) সিবসিদ্ধ
(জাসি;জেব), র্যয়া (গর্য গচত;াশসি! wারা) ইদং জগৎ (এই জগৎ) ধার্য�্যজেত
(স্ব কর্ম্ম� wারা গভাগাথ� গৃহীত হয়)॥৫॥

গহ মহাবীর অজু্জ�;!  এই বসিহরঙ্গা ;ামক প্রকৃসিত সি;কৃ2া,  সিকন্তু
ইহা হইজেত সিভন্ন জীবস্বরূপ আমার তটস্থা শসি!জেক উৎকৃ2া  বসিলয়া
জাসি;জেব। গর্য গচত;া শসি!wারা এই জগৎ সি;জ সি;জ কর্ম্ম�wারা গভাগাথ�
গৃহীত  হইয়া  থাজেক।  আমার  অন্তরঙ্গাশসি!  সি;ঃসৃত  সিচজ্জগৎ  ও
বসিহরঙ্গাশসি!  সি;ঃসৃত  জড়জগৎ,  এই  উভয়  জগজেতর  মধ্যবত্ত�ী  বা
উপজের্যাগী বসিলয়া এই জীবশসি!জেক তটস্থাশসি! বলা র্যায়॥৫॥
 

এতদ্-গর্যা;ীসি; ভূতাসি; সর্ব্ব�াণীতু্যপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়Vথা॥৬॥
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সর্ব্ব�াসিণ  ভূতাসি;  (স্থাবরজঙ্গমরূপ ভূত  সমুদয়)  এতদ্-গর্যা;ীসি;
(এই  গক্ষত্র  ও  গক্ষত্রজ্ঞরূপ  প্রকৃসিতwয়  হইজেত  উৎপন্ন)  ইসিত  (ইহা)
উপধারয়  (অবগত  হও)।  অহং  (আসিম)  কৃৎস্নস্য  (সমগ্র)  জগতঃ
(জগজেতর) প্রভবঃ (স্র2া) তথা প্রলয়ঃ (ও সংহত্ত�া)॥৬॥

স্থাবরজঙ্গমরূপ  সমV  ভূতগণ  এই  গক্ষত্র  ও  গক্ষত্রজ্ঞরূপ
প্রকৃসিতwয় হইজেত উৎপন্ন হইয়াজেZ,  এইরূপ জ্ঞাত হও;  আসিমই সমV
জগজেতর উৎপসিত্তর কারণ এবং সংহাজেরর কারণ জাসি;জেব॥৬॥
 

মত্তঃ পরতরং ;া;্যৎ সিকসি�দসিV ধ;ঞ্জয়।
মসিয় সর্ব্ব�সিমদং গপ্রাতং সূজেত্র মসিণগণা ইব॥৭॥

[গহ] ধ;ঞ্জয়! (গহ ধ;ঞ্জয়!) মত্তঃ (আমা হইজেত) পরতরং (গWষ্ঠ)

অ;্যৎ (অ;্য) সিকসি�ৎ (সিকZু) ; অসিV (;াই)। সূজেত্র মসিণগণাঃ ইব (সূজেত্র
গ্রসিথত মসিণগজেণর ;্যায়)  মসিয় (আমাজেত)  ইদং সর্ব্ব�ং (এই সমV জগৎ)
গপ্রাতং (গ্রসিথত আজেZ)॥৭॥

গহ অজু্জ�;!  আমা হইজেত গWষ্ঠ আর সিকZু ;াই,  সূজেত্র গ্রসিথত
মসিণসমূজেহর ;্যায় এই সমগ্র জগৎ আমাজেত গ্রসিথত আজেZ॥৭॥
 

রজেসাঽহমপু্স গকৌজেন্তয় প্রভাসিস্ম শসিশসূর্য�্যজেয়াঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ব�জেবজেদরু্ষ শব্দঃ গখ গপৌরুর্ষং ;ৃরু্ষ॥৮॥
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[গহ]  গকৌজেন্তয়! (গহ কুন্তীপুৎত্র!)  অহম্  (আসিম)  অপু্স  (জলমজেধ্য)
রসঃ  (রসতন্মাত্ররূপসিবভূসিত  wারা  রজেসর  আWয়রূজেপ  অবসিস্থত)

শসিশসূর্য�্যজেয়াঃ  (চন্দ্র ও  সূজের্য�্য)  প্রভা  (প্রভারূপ  সিবভূসিতwারা  অবসিস্থত)

সর্ব্ব�জেবজেদরু্ষ  (সমV গবজেদ)  প্রণবঃ  (তনূ্মলভূত  ওঙ্কার)  গখ  (আকাজেশ)

শব্দঃ  (শব্দতন্মাত্র)  ;ৃরু্ষ  (ম;ুজের্ষ্য)  গপৌরুর্ষং  (উদ্যমরূজেপ)  অসিস্ম  (বত্ত�মা;
আসিZ)॥৮॥

গহ কুন্তী;ন্দ;!  আসিম জজেলর মজেধ্য রসতন্মাত্ররূপ সিবভূসিত wারা
রজেসর  আWয়রূজেপ  অবসিস্থত,  চন্দ্র  ও  সূজের্য�্য  প্রভারূপ  সিবভূসিত  wারা
অবসিস্থত,  সমগ্র  গবজেদ  তাহার  মূলীভূত  ওঙ্কাররূজেপ,  আকাজেশ
শব্দতন্মাত্ররূজেপ এবং ;রগজেণর মজেধ্য পুরুর্ষাকাররূজেপ অবসিস্থত আসিZ॥
৮॥
 

পুজেণ্যা গন্ধঃ পৃসিথব্যা� গতজশ্চাসিস্ম সিবভাবজেসৌ।
জীব;ং সর্ব্ব�ভূজেতরু্ষ তপশ্চাসিস্ম তপসিস্বরু্ষ॥৯॥

[অহং]  (আসিম)  পৃসিথব্যাং  চ  (পৃসিথবীজেত)  পুণ্যঃ  গন্ধঃ  (অসিবকৃত
গন্ধ) সিবভাবজেসৌ চ (এবং অসিগ্নজেত) গতজঃ (গতজেজারূজেপ) অসিস্ম (অবস্থা;
কসিরজেতসিZ)।  সর্ব্ব�ভূজেতরু্ষ  (সর্ব্ব�ভূজেত)  জীব;ং  (আয়ুরূজেপ)  তপসিস্বরু্ষ  চ
(এবং  তপসিস্বগজেণর  মজেধ্য)  তপঃ  (wâসহ;াসিদরূজেপ)  অসিস্ম  (বত্ত�মা;
আসিZ)॥৯॥
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আসিম পৃসিথবীর মজেধ্য পসিবত্র গন্ধরূজেপ, এবং অসিগ্নজেত গতজেজারূজেপ
অবস্থা; কসিরয়া থাসিক। সমগ্র ভূজেতর মজেধ্য আয়ুরূজেপ এবং তপসিস্বগজেণর
মজেধ্য শীজেতাষ্ণাসিদ wâ সহ;রূজেপ বত্ত�মা; রসিহয়াসিZ॥৯॥
 

বীজং মাং সর্ব্ব�ভূতা;াং সিবসিদ্ধ পাথ� স;াত;ম্।
বুসিদ্ধবু�সিদ্ধমতামসিস্ম গতজজেVজসিস্ব;ামহম্॥১০॥

[গহ]  পাথ�!  (গহ  অজু্জ�;!)  মাং  (আমাজেক)  সর্ব্ব�ভূতা;াং
(সর্ব্ব�ভূজেতর)  স;াত;ম্  (সি;ত্য)  বীজং  (প্রধা;াখ্য কারণ বসিলয়া)  সিবসিদ্ধ
(জাসি;জেব)।  অহম্  (আসিম)  বুসিদ্ধমতাম্  (বুসিদ্ধমা¶গজেণর)  বুসিদ্ধঃ  (বুসিদ্ধ)

গতজসিস্ব;াম্  (এবং গতজসিস্বগজেণর)  গতজঃ  (গতজরূজেপ)  অসিস্ম  (বত্ত�মা;
আসিZ)॥১০॥

গহ পাথ�! আমাজেক সমV ভূজেতর প্রধা;াখ্য স;াত; কারণ বসিলয়া
জাসি;জেব।  আসিম  বুসিদ্ধমাসিন্দজেগর  বুসিদ্ধস্বরূজেপ  এবং  গতজসিস্বসিদজেগর
গতজস্বরূজেপ বত্ত�মা; আসিZ॥১০॥
 

বলং বলবতাং চাহং কামরাগসিববসিজ্জ�তম্।
ধর্ম্ম�াসিবরুজেদ্ধা ভূজেতরু্ষ কাজেমাঽসিস্ম ভরতর্ষ�ভ॥১১॥

[গহ]  ভরতর্ষ�ভ!  (গহ  ভরতবংশ গWষ্ঠ!)  অহং  (আসিম)  বলবতাং
(বলবা¶গজেণর)  কামরাগসিববসিজ্জ�তম্  (স্বজীসিবকাসিদর অসিভলার্ষ ও অসিধক
তৃষ্ণা শূ;্য) বলম্ (সাসিত্ত্বক স্বধর্ম্ম�া;ুষ্ঠা; সামথ�্য) চ (এবং) ভূজেতরু্ষ (প্রাসিণ
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সমূজেহ)  ধর্ম্ম�াসিবরুদ্ধঃ  (ধর্ম্ম�পত্নীজেত  পুজেত্রাৎপসিত্তমাজেত্র  উপজের্যাগী)  কামঃ
(কামরূজেপ) অসিস্ম (বত্ত�মা; আসিZ)॥১১॥

গহ অজু্জ�;!  আসিম বলবাসিন্দজেগর স্বাথ� ও আসসি! বসিজ্জ�ত বল,

এবং প্রাসিণসমুদজেয়র মজেধ্য ধর্ম্ম� সর্ম্মত কামরূজেপ অবসিস্থত আসিZ॥১১॥
 

গর্য বৈচব সাসিত্ত্বকা ভাবা রাজসাVামসাশ্চ গর্য।
মত্ত এজেবসিত তান্ সিবসিদ্ধ ; ত্বহং গতরু্ষ গত মসিয়॥১২॥

গর্য  এব  (আরও গর্য  সকল)  সাসিত্ত্বকাঃ  (সাসিত্ত্বক)  রাজসাঃ  চ
(রাজসিসক)  গর্য চ (এবং গর্য সকল) তামসাঃ (তামসিসক) ভাবাঃ (পদাথ�)
[সসিন্ত] (আজেZ) তান্ [সর্ব্ব�ান্] (গসই সকলজেক) মত্তঃ এব (আমা হইজেতই
জাত) ইসিত (এরূপ) সিবসিদ্ধ (জাসি;জেব)। গতরু্ষ (তাহাসিদজেগর মজেধ্য) অহং ;
[বজেত্ত�] (আসিম অবস্থা; কসির ;া) তু (সিকন্তু) গত (তাহারা) মসিয় (আমাজেত)

[বত্ত�জেন্ত] (অবস্থা; কজের)॥১২॥
আরও গর্য সকল সাসিত্ত্বক,  রাজসিসক ও তামসিসক পদাথ� আজেZ,

গসই  সমুদয়ও  আমা  হইজেতই  জাত  বসিলয়া  জাসি;জেব।  তথাসিপ  গসই
সকজেলর মজেধ্য আসিম ;াই, সিকন্তু তাহারা আমার আধী; হইয়া আমাজেত
বত্ত�মা; আজেZ॥১২॥
 

সিত্রসিভগু�ণমদ্বৈয়ভ�াদ্বৈবজেরসিভঃ সর্ব্ব�সিমদং জগৎ।
গমাসিহতং ;াসিভজা;াসিত মাজেমভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥১৩॥
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এসিভঃ (এই) সিত্রসিভঃ (সিত্রসিবধ) গুণমদ্বৈয়ঃ (গুণময়) ভাদ্বৈবঃ (ভাজেবর
wারা)  ইদং  (এই)  সর্ব্ব�ম্  (সমুদয়)  জগৎ  (জীবজগৎ)  গমাসিহতং
(সিবজেমাসিহত রসিহয়াজেZ)।  [অতএব]  এভ্যঃ পরম্  (এই সিত্রগুজেণর অতীত)

অব্যয়ম্ (সি;সির্ব্ব�কার) মাম্ (কৃষ্ণস্বরূপ আমাজেক) ; অসিভজা;াসিত (গকহই
জাজে; ;া)॥১৩॥

এই সিত;টী গুণময় ভাজেবর wারা এই সকল জীবজগৎ সমূ্পণ�
গমাসিহত রসিহয়াজেZ। সুতরাং এই সকল ভাব হইজেত গWষ্ঠ অথ�াৎ সি;গু�ণ
সি;সির্ব্ব�কার ভগবৎস্বরূপ আমাজেক গকহই জাসি;জেত পাজের ;া॥১৩॥
 

বৈদবী গহ্যর্ষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মাজেমব গর্য প্রপদ্যজেন্ত মায়াজেমতাং তরসিন্ত গত॥১৪॥

এর্ষা  (এই)  গুণময়ী  (সিত্রগুণাসিত্মকা)  বৈদবী  (অজেলৌসিককী)  মম
(আমার) মায়া (বসিহরঙ্গাশসি!) দুরত্যয়া (দুVরা) সিহ (সুসি;সিশ্চত), [তথাসিপ]

(তাহা হইজেলও)  গর্য  (র্যাঁহারা)  মাম্ এব (একমাত্র আমাজেকই)  প্রপদ্যজেন্ত
(আWয় কজের; অথ�াৎ আমাজেত শরণাগত হ;)  গত  (তাঁহারাই)  এতাং
(এই  দুরসিতক্রমণীয়া)  মায়াম্  (মায়াজেক)  তরসিন্ত  (অসিতক্রম  কসিরজেত
পাজের;)॥১৪॥

এই সিত্রগুণময়ী  অজেলৌসিককী  (সিবমুখজেমাসিহ;ী)  আমার  মায়াশসি!
অতীব দুরসিতক্রমণীয়া, তথাসিপ র্যাহঁারা একমাত্র আমারই শরণাগত হ;,

তাঁহারাই এই দুVরা মায়াজেক অসিতক্রম কসিরজেত পাজের;॥১৪॥
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; মাং দুষৃ্কসিতজে;া মূঢ়াঃ প্রপদ্যজেন্ত ;রাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞা;া আসুরং ভাবমাসিWতাঃ॥১৫॥

মূঢ়াঃ  (কসির্ম্ম�গণ),  ;রাধমাঃ  (ভসি!  আWয়  কসিরয়া  পজের
অ;ুপজের্যাসিগতা  জ্ঞাজে;  ভসি!  পসিরত্যাগী  ;রাধমগণ),  [শাস্ত্রজ্ঞা;সজেত্ত্ব]

মায়য়া  (মায়া কতৃ্ত�ক)  অপহৃতজ্ঞা;াঃ  (র্যাহাজেদর জ্ঞা; আবৃত হইয়াজেZ
অথ�াৎ র্যাহারা ;ারায়ণ মূসিত্ত�ই ভজ;ীয় ও কৃষ্ণ রামাসিদ মূসিত্ত� মা;ুর্ষী মজে;
কজের), আসুরং ভাবম্ আসিWতাঃ (এবং জরাসন্ধ প্রভৃসিত অসুরগজেণর ;্যায়
কুতক�শজের  আমার  সিবগ্রহ  খণ্ড;কারী  মায়াবাসিদগণ),  দুষৃ্কসিত;ঃ  (এই
চতুসির্ব্ব�ধ দুষৃ্কসিতগণ অথ�াৎ কুপসিণ্ডতগণই)  মাং  (আমাজেত)  ; প্রপদ্যজেন্ত
(প্রপন্ন হয় ;া)॥১৫॥

মূঢ়  অথ�াৎ  পশুতুল্য  কসির্ম্ম�গণ,  ;রাধম  অথ�াৎ  ভসি!  আWয়
কসিরয়া পজের অ;ুপজের্যাসিগতা জ্ঞাজে; ভসি! পসিরত্যাগী ;রাধমগণ, শাস্ত্রজ্ঞা;
সজেত্ত্ব মায়া কতৃ্ত�ক অপহৃত জ্ঞা; অথ�াৎ র্যাহারা ;ারায়ণ মূসিত্ত�ই ভজ;ীয়
ও কৃষ্ণ রামাসিদ মূসিত্ত� মা;ুর্ষী মজে; কজের, এবং র্যাহারা আসুসিরক ভাবাপন্ন
অথ�াৎ  জরাসন্ধ প্রভৃসিত  অসুরগজেণর  ;্যায়  কুতক�শজের  আমার  সিবগ্রহ
খণ্ড;কারী মায়াবাসিদগণ এই চতুসির্ব্ব�ধ দুষৃ্কসিতগণই আমার শরণাগত হয়
;া॥১৫॥
 

চতুসির্ব্ব�ধা ভজজেন্ত মাং জ;াঃ সুকৃসিতজে;াঽজু্জ�;।
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আজেত্ত�া সিজজ্ঞাসুরথ�াথ�ী জ্ঞা;ী চ ভরতর্ষ�ভ॥১৬॥
[গহ]  ভরতর্ষ�ভ!  (গহ  ভরতবংশাবতংশ!)  [গহ]  অজু্জ�;!  (গহ

অজু্জ�;!)  আত্ত�ঃ  (গরাগাসিদ  সিবপদ্-গ্রV),  সিজজ্ঞাসুঃ  (আত্মজ্ঞা;াথ�ী  বা
শাস্ত্রজ্ঞা;াথ�ী),  অথ�াথ�ী  (গভাগাসিভলার্ষী),  জ্ঞা;ী  চ  (ও  সিবশুদ্ধান্তঃকরণ
আত্মসিবৎ) [ইসিত]  চতুসির্ব্ব�ধাঃ জ;াঃ  (এই চাসির প্রকার ব্যসি!)  সুকৃসিত;ঃ
[সন্তঃ] (ভসি!প্রভাব রু্য! হইয়া ) মাং (আমাজেক) ভজজেন্ত (ভজ;া কজের;,

অথ�াৎ ইহারা কর্ম্ম�সিমW ও জ্ঞা;সিমW ভ!)॥১৬॥
গহ  ভরত  গWষ্ঠ!  অজু্জ�;!  গÃশ-সন্তপ্ত,  জ্ঞা;াজেন্বর্ষী,  ঐসিহক

পারসিত্রক  সুখজেভাগাথ�ী  ও  সিবশুদ্ধান্তঃকরণ  আত্মজ্ঞ  এই  চাসিরপ্রকার
ব্যসি!ই ভসি!প্রভাবরু্য! হইয়া আমার ভজ; কজের;॥১৬॥
 

গতর্ষাং জ্ঞা;ী সি;ত্যরু্য! একভসি!সিব�সিশর্ষ্যজেত।
সিপ্রজেয়া সিহ জ্ঞাসি;জে;াঽত্যথ�মহং স চ মম সিপ্রয়ঃ॥১৭॥

গতর্ষাং  (তাঁহাসিদজেগর মজেধ্য)  সি;ত্যরু্য!ঃ  (আমাজেত সমাসিহত সিচত্ত)

একভসি!ঃ  (ঐকাসিন্তক ভ!)  জ্ঞা;ী  (এতাদৃশ জ্ঞা;ী ব্যসি!)  সিবসিশর্ষ্যজেত
(উৎকৃ2)। সিহ (গর্যজেহতু) অহম্ (শ্যামসুন্দরাকার আসিম) জ্ঞাসি;;ঃ (এতাদৃশ
জ্ঞা;ীর)  অত্যথ�ম্  (অত্যন্ত)  সিপ্রয়ঃ  (সিপ্রয়),  সঃ চ  (গসও)  মম  (আমার)

সিপ্রয়ঃ (সিপ্রয়)॥১৭॥
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এই চাসিরপ্রকার  ভ! মজেধ্য  আমাজেত  সমাসিহতসিচত্ত  ঐকাসিন্তক
ভ!—জ্ঞা;ী উৎকৃ2। গর্যজেহতু শ্যামসুন্দরাকার আসিম এই জ্ঞা;ীর অত্যন্ত
সিপ্রয়, সুতরাং সিতসি;ও আমার সিপ্রয় হইয়া থাজেক;॥১৭॥
 

উদারাঃ সর্ব্ব� এদ্বৈবজেত জ্ঞা;ী ত্বাদ্বৈত্মব গম মতম্।
আসিস্থতঃ স সিহ রু্য!াত্মা মাজেমবা;ুত্তমাং গসিতম্॥১৮॥

এজেত (ইহারা) সজের্ব্ব� এব (সকজেলই) উদারাঃ (গভাগাসিদ-সঙ্কীণ�তা-
মু!সিচত্ত—সিপ্রয়)  তু  (সিকন্তু)  জ্ঞা;ী  (শুদ্ধ  জ্ঞা;বান্  ব্যসি!)  আত্মা  এব
(আত্মস্বরূপ-সিচদাত্ম-স্বরূপা;ুভূসিত  বশতঃ  আত্মভূত  অথ�াৎ  অসিতসিপ্রয়)

[ইসিত]  (ইহা)  গম  (আমার)  মতম্  (অসিভমত),  সিহ  (গর্যজেহতু)  সঃ  (গসই
জ্ঞা;ী)  রু্য!াত্মা  [সন্] (মদসিপ�ত সিচত্ত হইয়া)  মাম্ এব (শ্যামসুন্দরাকার
আমাজেকই) অ;ুত্তমাং (সজের্ব্ব�াত্তম) গসিতম্ (প্রাপ্য বসিলয়া) আসিস্থতঃ (সি;শ্চয়
কসিরয়াজেZ;)॥১৮॥

ইহারা সকজেলই গভাগাসিদ-সঙ্কীণ�তামু!সিচত্ত, অতএব আমার সিপ্রয়,

সিকন্তু জ্ঞা;ী ব্যসি! সিচদাত্মস্বরূপা;ুভূসিত বশতঃ আত্মভূত অতএব অসিত
সিপ্রয়—ইহাই  আমার  মত।  গর্যজেহতু  গসই  জ্ঞা;ী  ব্যসি!  আমাজেত
অসিপ�তসিচত্ত হইয়া শ্যামসুন্দরাকার আমাজেকই সজের্ব্ব�াত্তম প্রাপ্য  বসিলয়া
সি;শ্চয় কসিরয়াজেZ;।
 

বহূ;াং জন্ম;ামজেন্ত জ্ঞা;বান্ মাং প্রপদ্যজেত।
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বাসুজেদবঃ সর্ব্ব�সিমসিত স মহাত্মা সুদুY�ভঃ॥১৯॥
বহূ;াং  (বহু)  জন্ম;াম্  (জজেন্মর)  অজেন্ত  (পজের)  জ্ঞা;বান্  (জ্ঞা;ী

ব্যসি!) সর্ব্ব�ম্ বাসুজেদবঃ (সমVই বাসুজেদবময়) ইসিত (এইরূপ জ্ঞা; রু্য!
হইয়া)  [ভাগ্যক্রজেম সাধুসঙ্গবশতঃ]  মাং প্রপদ্যজেত  (আমাজেত শরণাগত
হ;)। সঃ (গসই প্রকার)  মহাত্মা  (মহাত্মাও)  সুদুY�ভঃ  (অত্যন্ত দুY�ভ)॥
১৯॥

বহু বহু জজেন্মর পজের জ্ঞা;ী ব্যসি! (র্যদৃচ্ছাক্রজেম তাদৃশ গকা;ও
সাধুসজেঙ্গর ফজেল)  সমগ্র চরাচর সিবশ্বই বাসুজেদবময় বা  বাসুজেদবাধী;
এরূপ জ্ঞা;রু্য! হইয়া আমাজেত শরণাগত হ;। গসরূপ মহাত্মা অসিত
দুY�ভ জাসি;জেব॥১৯॥
 

কাদ্বৈমদ্বৈVদ্বৈVহৃ�তজ্ঞা;াঃ প্রপদ্যজেন্তঽ;্যজেদবতাঃ।
তং তং সি;য়মমাস্থায় প্রকৃত্যা সি;য়তাঃ স্বয়া॥২০॥

বৈতঃ বৈতঃ  (গভাগ ত্যাগ  সিবর্ষয়ক গসই গসই)  কাদ্বৈমঃ  (কাম;া
সমূহ wারা) হৃতজ্ঞা;াঃ (;2 বুসিদ্ধ ব্যসি!গণ) তং তং (গসই গসই প্রকার)

সি;য়মম্  (উপবাসাসিদ  সি;য়ম)  আস্থায়  (অবলম্ব; পূর্ব্ব�ক)  স্বয়া  প্রকৃত্যা
(স্বীয় স্বভাব wারা) সি;য়তাঃ [সন্তঃ] (বশীভূত হইয়া) অ;্যজেদবতাঃ (অ;্য
সূর্য�্যাসিদ গদবতার) প্রপদ্যজেন্ত (ভজ;া কজের)॥২০॥
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গভাগ-ত্যাগাসিদসিবর্ষয়ক গসই গসই কাম;াসমূজেহ ;2বুসিদ্ধ ব্যসি!গণ,

গসই গসই উপবাসাসিদ সি;য়ম স্বীকার পূর্ব্ব�ক স্বকীয় প্রকৃসিতর বশীভূত
হইয়া অ;্যা;্য সূর্য�্যাসিদ ;া;া গদবতার ভজ; কসিরয়া থাজেক॥২০॥
 

গর্যা গর্যা র্যাং র্যাং ত;ুং ভ!ঃ Wদ্ধয়াসিচ্চ�তুসিমচ্ছসিত।
তস্য তস্যাচলাং Wদ্ধাং তাজেমব সিবদধাম্যহম্॥২১॥

র্যঃ  র্যঃ  (গর্য  গর্য)  ভ!ঃ  (ভ!)  র্যাং  র্যাং  (গর্যই  গর্যই)  ত;ুং
(গদবতারূপ মদীয়া  মূসিত্ত�জেক)  Wদ্ধয়া  (Wদ্ধার  সসিহত)  অসিচ্চ�তুম্  (পূজা
কসিরজেত) ইচ্ছসিত (ইচ্ছা কজের) তস্য তস্য (গসই গসই ভজে!র) তাম্ (গসই
মূসিত্ত� সিবর্ষসিয়ণী) অচলাং (দৃঢ়) Wদ্ধাং (Wদ্ধা) অহম্ এব (অন্তর্য�্যাসিম স্বরূপ
আসিমই) সিবদধাসিম (সিবধা; কসিরয়া থাসিক)॥২১॥

গর্য গর্য ভ! গর্যই গর্যই গদবতারূপ আমার মূসিত্ত�জেক Wদ্ধার সসিহত
আরাধ;া  কসিরজেত  ইচ্ছা  কজের,  গসই  গসই  ভজে!র  গসই  গসই  মূসিত্ত�
সিবর্ষসিয়ণী দৃঢ়Wদ্ধাজেক অন্তর্য�্যাসিমস্বরূপ আসিমই সিবধা; কসিরয়া থাসিক॥২১॥
 

স তয়া Wদ্ধয়া রু্য!Vস্যারাধ;মীহজেত।
লভজেত চ ততঃ কামান্ মদ্বৈয়ব সিবসিহতান্ সিহ তান্॥২২॥
সঃ  (গসই ভ!)  তয়া Wদ্ধয়া  (গসই দৃঢ় Wদ্ধার সসিহত)  রু্য!ঃ

[সন্] (রু্য! হইয়া)  তস্যাঃ  (গসই গদবতা মূসিত্ত�র)  আরাধ;ম্  (আরাধ;া)
ঈহজেত  (কসিরয়া থাজেক;)। ততঃ চ  (এবং গসই গদবমূসিত্ত� হইজেত)  ময়া
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এব  (তত্তৎ গদবতান্তর্য�্যাসিমরূপ আমা কতৃ্ত�কই)  সিহ  (সি;সিশ্চত)  সিবসিহতান্
(সিবসিহত) তান্ কামান্ (গসই গসই কাম্যফল) লভজেত (লাভ কজের;)॥২২॥

গসই ভ! মৎপ্রদত্ত গসই দৃঢ় Wদ্ধার সসিহত রু্য! হইয়া গসই
গদবতা মূসিত্ত�র আরাধ;া কসিরজেত থাজেক,  এবং গসই গদবতামূসিত্ত� হইজেত
তাঁহাজেদরও অন্তর্য�্যাসিমরূপ আমা কতৃ্ত�কই সিবসিহত গসই গসই কাম্যসিবর্ষয়
সকল লাভ কসিরয়া থাজেক॥২২॥
 

অন্তবতু্ত ফলং গতর্ষাং তদ্ভবত্যল্পজেমধসাম্।
গদবান্ গদবর্যজেজা র্যাসিন্ত মদ্ভ!া র্যাসিন্ত মামসিপ॥২৩॥

তু  (সিকন্তু)  অল্পজেমধসাম্  (অল্প  বুসিদ্ধ)  গতর্ষাং  (গসই
গদবতান্তরর্যাসিজগজেণর)  তৎ ফলং  (গসই ফল)  অন্তবৎ  (সিব;াশী)  ভবসিত
(হয়)। গদবর্যজঃ  (গদব পূজকগণ)  গদবান্  (গসই গসই গদবতাগণজেক)

র্যাসিন্ত (প্রাপ্ত হ;), মদ্ভ!াঃ অসিপ (এবং আমার ভ!গণ) মাম্ (আমাজেক)

র্যাসিন্ত (প্রাপ্ত হ;)॥২৩॥
সিকন্তু পসিরসিচ্ছন্ন দৃসি2 গসই গসই গদবতান্তর পূজকগজেণর গসই

প্রাপ্ত  ফল  সিব;াশশীল  হয়  এবং  গসই  গদবপূজকগণ  গসই  গসই
গদবতাগণজেকই প্রাপ্ত হ;,  সিকন্তু আমার ভ!গণ আমাজেক প্রাপ্ত হ;॥
২৩॥
 

অব্য!ং ব্যসি!মাপন্নং ম;্যজেন্ত মামবুদ্ধয়ঃ।
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পরং ভাবমজা;জেন্তা মমাব্যয়ম;ুত্তমম্॥২৪॥
অবুদ্ধয়ঃ  (অজেবাধ  ব্যসি!গণ)  মম  (আমার)  অব্যয়ম্  (সি;ত্য)

অ;ুত্তমম্  (সজের্ব্ব�াত্তম)  পরং  (মায়ার  অতীত)  ভাবম্  (স্বরূপ-জন্ম-গুণ-

কর্ম্ম�-লীলাসিদ)  অজা;ন্তঃ  (;া  জাসি;জেত পাসিরয়া)  অব্য!ং  (প্রপ�াতীত
সি;রাকার ব্রহ্মই)  ব্যসি!ম্ (মাসিয়ক আকাজের বসুজেদব গৃজেহ ইদা;ীং জন্ম)

আপন্নং (প্রাপ্ত বসিলয়া) মাম্ (আমাজেক) ম;্যজেন্ত (মজে; কজের)॥২৪॥
অজেবাধ  মা;বগণ  আমার  সি;ত্য  সজের্ব্ব�াৎকৃ2  মায়ার  অতীত

স্বরূপ-জন্ম-গুণ-কর্ম্ম� ও লীলাসিদর তত্ত্ব জাসি;জেত ;া পাসিরয়া প্রপ�াতীত
সি;রাকার  ব্রহ্মই  মাসিয়ক  আকাজের  বসুজেদব  গৃজেহ  ইদা;ীং  জন্মপ্রাপ্ত
হইয়াসিZ বসিলয়া আমাজেক মজে; কজের॥২৪॥
 

;াহং প্রকাশঃ সর্ব্ব�স্য গর্যাগমায়াসমাবৃতঃ।
মূজেঢ়াঽয়ং ;াসিভজা;াসিত গলাজেকা মামজমব্যয়ম্॥২৫॥

অহম্  (আসিম)  গর্যাগমায়া  সমাবৃতঃ  (গর্যাগমায়া  wারা  সম্যক্
আচ্ছাসিদত থাকায়)  সর্ব্ব�স্য  (সকজেলর সি;কট)  প্রকাশঃ  (প্রকাসিশত)  ;
[ভবাসিম]  (;সিহ)  [অতঃ]  (এইজ;্য)  অয়ং  (এই)  মূঢ়ঃ  গলাকঃ  (মূঢ়
গলাকগণ)  মাম্ (শ্যামসুন্দরাকার বসুজেদবাত্মজ আমাজেক)  অজম্ (মাসিয়ক
জন্মাসিদ শূ;্য) অব্যয়ম্ (ও সি;ত্য-স্বরূপ বসিলয়া) ; অসিভজা;াসিত (জাসি;জেত
পাজের ;া)॥২৫॥
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আসিম গর্যাগমায়া wারা সমাচ্ছাসিদত থাকায় সকল গলাজেকর সি;কট
প্রকাসিশত  হই  ;া।  সুতরাং  এই  সকল  মূঢ়জেলাক  শ্যামসুন্দরাকার
বসুজেদবাত্মজ আমাজেক মাসিয়ক জন্মাসিদ শূ;্য ও স;াত;-স্বরূপ বসিলয়া
সিঠক্ জাসি;জেত পাজের ;া॥২৫॥
 

গবদাহং সমতীতাসি; বত্ত�মা;াসি; চাজু্জ�;।
ভসিবর্ষ্যাসিণ চ ভূতাসি; মান্তু গবদ ; কশ্চ;॥২৬॥

[গহ]  অজু্জ�;!  (গহ  অজু্জ�;!)  অহং  (আসিম)  সমতীতাসি;  (সমV
অতীত) বত্ত�মা;াসি; (বত্ত�মা;) ভসিবর্ষ্যাসিণ চ (ও ভসিবর্ষ্যৎ এই সিত্রকালবসিত্ত�)
ভূতাসি; (স্থাবর-জঙ্গম-প্রাসিণবগ�জেক)  গবদ (জাসি;),  তু (সিকন্তু)  কশ্চ; (মায়া
ও গর্যাগমায়া wারা জ্ঞাজে;র আবরণ গহতু প্রাকৃত বা প্রকৃসিতর অতীত
গকহই)  মাম্  (আমাজেক)  ; চ গবদ  (সমগ্র রূজেপ জাসি;জেত পাজের ;া)॥
২৬॥

গহ  অজু্জ�;!  আসিম  সমV  অতীত,  বত্ত�মা;  ও  ভসিবর্ষ্যৎ  এই
সিত্রকালস্থ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় বস্তুই জাসি;। সিকন্তু আমার মায়াশসি!
ও গর্যাগমায়া শসি!র wারা তাহাজেকর জ্ঞা; আচ্ছাদ;জেহতু প্রাকৃত মা;ব
বা প্রকৃসিতর অতীত গকহই আমাজেক র্যথার্যথ ভাজেব জাসি;জেত পাজের ;া॥
২৬॥
 

ইচ্ছাজেwর্ষসমুজেত্থ; wâজেমাজেহ; ভারত।
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সর্ব্ব�ভূতাসি; সজের্ম্মাহং সজেগ� র্যাসিন্ত পরন্তপ॥২৭॥
[গহ] ভারত! [গহ] পরন্তপ! (গহ শত্রুতাপ; অজু্জ�;!) সজেগ� (জগৎ

সৃসি2র  আরজেম্ভই)  সর্ব্ব�ভূতাসি;  (র্যাবতীয়  প্রাণী)  ইচ্ছাজেwর্ষসমুজেত্থ;
(ইসিন্দ্রয়া;ুকূল  সিবর্ষজেয়  ইচ্ছা  ও  প্রসিতকূল  সিবর্ষজেয়  গwর্ষ  হইজেত সম্যক্
জাত)  wâজেমাজেহ;  (সুখ  দুঃখাসিদরূপ অজ্ঞা;  wারা)  সজের্ম্মাহং  (সম্যক্
রূজেপ গমাহজেক) র্যাসিন্ত (প্রাপ্ত হয়)॥২৭॥

গহ শত্রুতাপ; অজু্জ�;!  জগৎ সৃসি2র প্রারজেম্ভই সমV প্রাসিণগণ
সি;জ সি;জ ইসিন্দ্রজেয়র অ;ুকূল সিবর্ষজেয় ইচ্ছা ও প্রসিতকূল সিবর্ষজেয় গwর্ষ
হইজেত সমুদ্-ভূত সুখ-দুঃখাসিদ wâজ অজ্ঞা; wারা অত্যন্ত গমাহ প্রাপ্ত
হয়॥২৭॥
 

গর্যর্ষান্ত্বন্তগতং পাপং জ;া;াং পুণ্যকর্ম্ম�ণাম্।
গত wâজেমাহসি;মু�!া ভজজেন্ত মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥২৮॥

তু  (সিকন্তু)  গর্যর্ষাং  (গর্য  সকল)  পুণ্যকর্ম্ম�ণাম্  (পুণ্যকজের্ম্ম�র
আচরণকারী)  জ;া;াং  (ব্যসি!সিদজেগর)  পাপং  (পাপ)  অন্তগতং  (র্যাদৃসিচ্ছক
মদ্ভ!  সঙ্গবশতঃ  সম্যক্  ;2  হইয়াজেZ),  গত  (গসই  সকল)

wâজেমাহসি;মু�!াঃ  (সুখ  দুঃখাসিদর  গমাহশূ;্য)  দৃঢ়ব্রতাঃ  (সি;ষ্ঠা  প্রাপ্ত
ব্যসি!গণ) মাং (আমাজেক) ভজজেন্ত (ভজ;া কজের;)॥২৮॥
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সিকন্তু গর্য  সকল পুণ্যাচরণকারী  ব্যসি!গজেণর পাপ র্যদৃচ্ছাক্রজেম
আমার গকা;ও ভ!সজেঙ্গর wারা ;2 হইয়াজেZ, গসই সকল সুখ দুঃখাসিদ
wâজ গমাহশূ;্য সি;ষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যসি!গণ আমার ভজ; কজের;॥২৮॥
 

জরামরণজেমাক্ষায় মামাসিWত্য র্যতসিন্ত গর্য।
গত ব্রহ্ম তসিwদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম� চাসিখলম্॥২৯॥

গর্য  (র্যাঁহারা)  জরামরণজেমাক্ষায়  (জরামরণ  হইজেত  মুসি!র
কাম;ায়)  মাম্  (আমাজেক)  আসিWত্য  (আWয়  পূর্ব্ব�ক)  র্যতসিন্ত  (সাধ;
কজের;),  গত  (তাহঁারা)  তৎ  (গসই)  ব্রহ্ম  (ব্রহ্মজেক)  কৃৎস্নম্  (সমV)

অধ্যাত্মং  (জীবাত্মাজেক)  অসিখলম্  কর্ম্ম�  চ  (এবং  ;া;াসিবধ  কর্ম্ম�  জ;্য
জীজেবর সংসারজেক) সিবদুঃ (অবগত হ;)॥২৯॥

র্যাঁহারা জরামরণরূপ সংসার দুঃখ হইজেত মুসি! লাভাথ� আমাজেক
আWয় কসিরয়া ভজ;া কজের;,  তাহঁারা গসই ব্রহ্মজেক,  সমগ্র জীবাত্মাজেক
এবং ;া;াসিবধ কর্ম্ম�জ;্য পু;ঃ পু;ঃ জীজেবর সংসার দুঃখজেক জাসি;জেত
পাজের;॥২৯॥
 

সাসিধভূতাসিধদ্বৈদবং মাং সাসিধর্যজ্ঞ� গর্য সিবদুঃ।
প্রয়াণকাজেলঽসিপ চ মাং গত সিবদুরু্য�!জেচতসঃ॥৩০॥

গর্য চ (আর য়াঁহারা)  সাসিধভূতাসিধদ্বৈদবং (অসিধভূত ও অসিধদ্বৈদজেবর
সসিহত)  সাসিধর্যজ্ঞং চ  (এবং অসিধর্যজেজ্ঞর সসিহত)  মাম্  (আমাজেক)  সিবদুঃ
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(জাজে;;),  গত  (গসই  সকল)  রু্য!জেচতসঃ  (আমাজেত  আস!  সিচত্ত
ব্যসি!গণ)  প্রয়াণকাজেল  অসিপ  (মৃতু্য  কাজেলও)  মাং  (আমাজেক)  সিবদুঃ
(জাসি;জেত পাজের;)॥৩০॥

আর র্যাঁহারা অসিধভূত ও অসিধদ্বৈদজেবর সসিহত এবং অসিধর্যজেজ্ঞর
সসিহত  আমাজেক  জাজে;;  আমাজেত  আসসি!সিচত্ত  গসই  ব্যসি!গণ  মরণ
সমজেয়ও  আমাজেক  জাসি;জেত  পাজের;,  অথ�াৎ  মৃতু্যভজেয়  ব্যাকুল  হইয়া
আমাজেক সিবসৃ্মত হ; ;া॥৩০॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং

গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;-সংবাজেদ জ্ঞা;সিবজ্ঞা;-

গর্যাজেগা ;াম সপ্তজেমাঽধ্যায়ঃ॥৭॥
ইসিত সপ্তম অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥

ইসিত সপ্তম অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥
 —···—
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অ2জেমাঽধ্যায়ঃ
তারকব্রহ্মজের্যাগ

 

অজু্জ�; উবাচ—
সিকন্তw্রহ্ম সিকমধ্যাত্মং সিকং কর্ম্ম� পুরুজের্ষাত্তম।

অসিধভূত� সিকং গপ্রা!মসিধদ্বৈদবং সিকমুচ্যজেত॥১॥
অসিধর্যজ্ঞঃ কথং গকাঽত্র গদজেহঽসিস্মন্ মধুসূদ;।

প্রয়াণকাজেল চ কথং গজ্ঞজেয়াঽসিস সি;য়তাত্মসিভঃ॥২॥
অজু্জ�;ঃ  উবাচ  (অজু্জ�;  বসিলজেল;)  [গহ]  পুরুজের্ষাত্তম!  (গহ

পুরুজের্ষাত্তম!) তৎ (গসই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সিকং? (সিক?) অধ্যাত্মং সিকম্? (অধ্যাত্ম
সিক?) কর্ম্ম� সিকং? (কর্ম্ম� সিক?), অসিধভূতং চ (এবং অসিধভূত) সিকং গপ্রা!ম্?

(কাহাজেক বজেল?) সিকম্ চ (কাহাজেকই বা) অসিধদ্বৈদবং (অসিধদ্বৈদব) উচ্যজেত?

(বলা র্যায়?)।  [গহ]  মধুসূদ;!  (গহ মধুসূদ;!)  অত্র গদজেহ  (এই গদজেহ)

অসিধর্যজ্ঞঃ কঃ? (অসিধয়জ্ঞ গক?) অসিস্মন্ [গদজেহ] (এবং এই গদজেহ) কথং
(সিক প্রকাজের)  [সিস্থতঃ?]  (অবস্থা; কজের;?)প্রয়াণকাজেল চ  (এবং মরণ
কাজেল) সি;য়তাত্মসিভঃ (সমাসিহত সিচত্ত পুরুর্ষগণ কতৃ্ত�ক) [ত্বং] (তুসিম) কথং
(সিকরূজেপ) গজ্ঞয়ঃ অসিস? (গজ্ঞয় হও?)॥১–২॥

অজু্জ�; বসিলজেল;—গহ পুরুজের্ষাত্তম!  গসই ব্রহ্ম সিক?  অধ্যাত্ম সিক?

কর্ম্ম� সিক?  এবং অসিধভূত কাহাজেক বজেল?  কাহাজেকই বা অসিধদ্বৈদব বলা
র্যায়?  গহ  মধুসূদ;!  এই গদজেহ  অসিধর্যজ্ঞ গক?  এবং  এই গদজেহ  সিক
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প্রকাজের অবসিস্থত আজেZ;?  এবং মরণকাজেল সংর্যতসিচত্ত মা;বগণকতৃ্ত�ক
তুসিম সিক প্রকাজের গজ্ঞয় হও?॥১–২॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাজেবাঽধ্যাত্মমুচ্যজেত।

ভূতভাজেবাদ্ভবকজেরা সিবসগ�ঃ কর্ম্ম�সংসিজ্ঞতঃ॥৩॥
শ্রীভগবান্ উবাচ  (শ্রীভগবান্ বসিলজেল;)  পরমং অক্ষরং  (পরম

সি;ত্য-তত্ত্বই)  ব্রহ্ম (ব্রহ্ম),  স্বভাবঃ  (শুদ্ধজীব)  অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম বসিলয়া)
উচ্যজেত  (কসিথত  হয়)।  ভূতভাজেবাদ্ভবকরঃ  (সূ্থলসূক্ষ্মভূতwারা  ম;ুর্ষ্যাসিদ
গদজেহর জ;ক)  সিবসগ�ঃ  (গদজেবাজের্দ্দজেশ ত্যাগ)  কর্ম্ম�সংসিজ্ঞতঃ  (কর্ম্ম� শজেব্দ
কসিথত হয়)॥৩॥

শ্রীভগবান্ কসিহজেল;—সিব;াশ-রসিহত এবং অবস্থান্তর-শূ;্য তত্ত্বই
ব্রহ্ম,  শুদ্ধজীব  অধ্যাত্ম  বসিলয়া  কসিথত  হয়।  সূ্থলসূক্ষ্ম  ভূজেতর  wারা
ম;ুর্ষ্যাসিদ গদজেহর জ;ক গদবতা  উজের্দ্দজেশ ত্যাগ অথ�াৎ  দা; র্যজ্ঞাসিদই
কর্ম্ম�;াজেম অসিভসিহত হয়॥৩॥
 

অসিধভূতং ক্ষজেরা ভাবঃ পুরুর্ষশ্চাসিধদ্বৈদবতম্।
অসিধর্যজেজ্ঞাঽহজেমবাত্র গদজেহ গদহভৃতাং বর॥৪॥

[গহ]  গদহভৃতাং  বর!  (গহ  প্রাসিণজেWষ্ঠ  অজু্জ�;!)  ক্ষরঃ  (সিব;াশী)
ভাবঃ  (পদাথ�)  অসিধভূতং  (অসিধভূত শজেব্দ কসিথত),  পুরুর্ষঃ  (আসিদত্যাসিদ
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গদবতার অসিধষ্ঠাতা সমসি2 সিবরাট্ পুরুর্ষ)  অসিধদ্বৈদবতম্ (সমV গদবতার
অসিধপসিত বসিলয়া অসিধদ্বৈদবত শব্দ বাচ্য),  অহম্ এব চ  (এবং আসিমই)

অত্র গদজেহ (এই গদজেহ) অসিধর্যজ্ঞঃ (অন্তর্য�াসিমরূজেপ র্যজ্ঞাসিদ কর্ম্ম�প্রবত্ত�ক ও
তৎ ফল দাতা বসিলয়া অসিধর্যজ্ঞ )॥৪॥॥

গহ জীবজেWষ্ঠ অজু্জ�;! ক্ষণভঙু্গর গদহাসিদ পদাথ�জেক অসিধভূত বলা
র্যায়,  আসিদত্যাসিদ  গদবতার  অসিধষ্ঠাতা  সমসি2  সিবরাট্  পুরুর্ষই  সমV
গদবতার অসিধপসিত বসিলয়া অসিধদ্বৈদবত ;াজেম অসিভসিহত হ;। এবং আসিমই
এই  সকল  জীবজেদজেহ  অন্তর্য�াসিমরূজেপ  র্যজ্ঞাসিদ  কর্ম্ম�  প্রবত্ত�কও
তৎফলদাতা বসিলয়া অসিধর্যজ্ঞ ;াজেম কসিথত হই॥৪॥
 

অন্তকাজেল চ মাজেমব স্মরন্ মুক্ত্বা কজেলবরম্।
র্যঃ প্রয়াসিত স মদ্ভাবং র্যাসিত ;াV্যত্র সংশয়ঃ॥৫॥

অন্তকাজেল চ (মরণ সমজেয় ও) র্যঃ (সির্যসি;) মাম্ এব (আমাজেকই)

স্মরন্ (সিচন্তা কসিরয়া) কজেলবরম্ (শরীর) মুক্ত্বা (পসিরত্যাগ কসিরয়া) প্রয়াসিত
(প্রস্থা; কজের;),  সঃ (সিতসি;)  মদ্ভাবং (আমার স্বভাব)  র্যাসিত (প্রাপ্ত হ;)।
অত্র (এই সিবর্ষজেয়) সংশয়ঃ (সজেন্দহ) ;াসিV (;াই)॥৫॥॥

মৃতু্যকাজেলও আমাজেকই সিচন্তা কসিরজেত কসিরজেত শরীর পসিরত্যাগ
পূর্ব্ব�ক সির্যসি; প্রয়াণ কজের;, সিতসি;ই আমার স্বভাব লাভ কজের;। ইহাজেত
গকা;ও সংশয় ;াই॥৫॥
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র্যং র্যং বাসিপ স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যজেন্ত কজেলবরম্।
তং তজেমদ্বৈবসিত গকৌজেন্তয় সদা তদ্ভাবভাসিবতঃ॥৬॥

[গহ]  গকৌজেন্তয়!  (গহ কুন্তী;ন্দ;!)  [র্যঃ]  (সির্যসি;)  র্যং র্যং বা অসিপ
(গর্যই গর্যই)  ভাবং  (পদাথ�)  স্মরন্  (স্মরণ কসিরয়া)  অজেন্ত  (মৃতু্যকাজেল)

কজেলবরম্ (গদহ)  ত্যজসিত (ত্যাগ কজের;),  সদা  (সর্ব্ব�দা)  তদ্ভাবভাসিবতঃ
(গসই গসই পদাজেথ�র ভাব;ায় তন্ময় সিচত্ত হইয়া)  তং তম্ এব  (গসই
গসই পদাথ�ই) এসিত (প্রাপ্ত হ;)॥৬॥॥

গহ কুন্তীপুত্র  !  মরণকাজেল গর্য ব্যসি! গর্যই গর্যই পদাথ�জেক সিচন্তা
কসিরজেত কসিরজেত কজেলবর ত্যাগ কজের;,  সর্ব্ব�দা গসই পদাজেথ�র ভাব;ায়
তন্ময়সিচত্ত গহতু সিতসি; গসই গসই পদাথ�জেকই প্রাপ্ত হইয়া থাজেক;॥৬॥
 

তস্মাৎ সজের্ব্ব�রু্ষ কাজেলরু্ষ মাম;ুস্মর রু্যধ্য চ।
মর্য্যসিপ�তমজে;াবুসিদ্ধন্ম�াজেমদ্বৈবর্ষ্যস্যসংশয়ঃ॥৭॥

তস্মাৎ (অতএব) সজের্ব্ব�রু্ষ কাজেলরু্ষ (সকল সমজেয়) মাম্ (আমাজেক)

অ;ুস্মর  (সি;রন্তর স্মরণ কর),  রু্যধ্য চ  (এবং স্বধর্ম্ম� রু্যদ্ধ কর)। মসিয়
(আমাজেত)  অসিপ�তমজে;াবুসিদ্ধঃ  (ম;  বুসিদ্ধ  অপ�ণ  কসিরয়া)  মাম্  এব
(আমাজেকই)  এর্ষ্যসিস  (পাইজেব)  [অত্র]  (এ সিবর্ষজেয়)  অসংশয়ঃ  (গকা;ও
সংশয় ;াই)॥৭॥
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অতএব সর্ব্ব�কাজেল আমাজেক স্মরণ কর, এবং স্বধর্ম্ম� রু্যদ্ধ কর।
আমাজেত ম; ও বুসিদ্ধ  অপ�ণ  পূর্ব্ব�ক  কার্য�্য  কসিরজেল আমাজেকই প্রাপ্ত
হইজেব, এসিবর্ষজেয় গকা;ও সজেন্দহ ;াই॥৭॥
 

অভ্যাসজের্যাগরু্যজে!; গচতসা ;া;্যগাসিম;া।
পরমং পুরুর্ষং সিদব্যং র্যাসিত পাথ�া;ুসিচন্তয়ন্॥৮॥

[গহ] পাথ�! (গহ পাথ�!) অভ্যাসজের্যাগরু্যজে!; (অভ্যাসরূপ গর্যাগরু্য!)

; অ;্যগাসিম;া  (অ;;্যগামী)  গচতসা  (মজে;র wারা)  সিদব্যং  (গজ্যাসিতর্ম্ম�য়)

পরমং পুরুর্ষং  (পরম পুরুর্ষজেক)  অ;ুসিচন্তয়ন্  (অ;ুক্ষণ সিচন্তা  কসিরয়া)
[গর্যাগী] (গর্যাগী) [তজেমব] (গসই পরম পুরুর্ষজেকই) র্যাসিত (প্রাপ্ত হ;)॥৮

গহ  পাথ�!  অভ্যাসরূপ  গর্যাগরু্য!  অ;;্যগামী  মজে;র  wারা
গজ্যাসিতর্ম্ম�য় পরম পুরুর্ষজেক সি;রন্তর সিচন্তা কসিরজেত কসিরজেত গর্যাগী ব্যসি!
গসই পরম পুরুর্ষজেকই লাভ কসিরয়া থাজেক;॥৮॥
 

কসিবং পুরাণম;ুশাসিসতার-

মজেণারণীয়াংসম;ুস্মজেরদ্ র্যঃ।
সর্ব্ব�স্য ধাতারমসিচন্ত্যরূপ-

মাসিদত্যবণ�ং তমসঃ পরVাৎ॥৯॥
প্রয়াণকাজেল ম;সাঽচজেল;,

ভ!্যা রু্যজে!াজের্যাগবজেল; বৈচব।
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ভ্রুজেবার্ম্ম�জেধ্য প্রাণমাজেবশ্য সম্যক্,

স তং পরং পুরুর্ষমুদ্বৈপসিত সিদব্যম্॥১০॥
র্যঃ  (সির্যসি;)  কসিবং  (সর্ব্ব�জ্ঞ)  পুরাণম্  (অ;াসিদ)  অ;ুশাসিসতারম্

(কৃপাপূর্ব্ব�ক  স্বভসি!সিশক্ষক)  অজেণাঃ  অণীয়াংসম্  (অণু  হইজেতও অসিত
সূক্ষ্ম)  সর্ব্ব�স্য ধাতারম্ (সমV বস্তুর ধারক অথ�াৎ পরমমহৎ পসিরমাণ)

অসিচন্ত্যরূপম্ (অপ্রাকৃত রূপসিবসিশ2 অথ�াৎ মধ্যম পসিরমাণ)  আসিদত্যবণ�ং
(সূর্য�্যবৎ স্ব-পরপ্রকাশক স্বরূপসিবসিশ2) তমসঃ পরVাৎ (প্রকৃসিতর অতীত)

[পুরুর্ষং]  (পরম  পুরুর্ষজেক)  প্রয়াণকাজেল  (মৃতু্যকাজেল)  গর্যাগবজেল;
(গর্যাগাভ্যাস বজেল)  অচজেল; ম;সা  (অচ�ল মজে;র wারা)  ভ!্যা রু্য!ঃ
(সি;রন্তর স্মরণরূপ ভসি!রু্য! হইয়া)  ভ্রুজেবাঃ মজেধ্য চ  (এবং ভ্রুwজেয়র
মজেধ্য)  প্রাণম্  (প্রাণজেক)  সম্যক্  আজেবশ্য  (সিস্থরভাজেব  স্থাপ;  কসিরয়া)
অ;ুস্মজেরৎ  (সিচন্তা কজের;)  সঃ  (সিতসি;)  তং  (গসই)  সিদব্যম্  (গজ্যাসিতর্ম্ম�য়)

পরং (পরম) পুরুর্ষম্ এব (পুরুর্ষজেকই) উদ্বৈপসিত (প্রাপ্ত হ;)॥৯–১০
সির্যসি;  সর্ব্ব�জ্ঞ,  অ;াসিদ,  কৃপাপূর্ব্ব�ক  সি;জভসি!-সিশক্ষাদা;কারী,

অণুপসিরমাণ  হইজেতও অসিত  সূক্ষ্ম,  তৎসজেত্ত্বও  সমV  পদাজেথ�র  ধারক
অথ�াৎ সর্ব্ব� বৃহৎ পসিরমাণ;  অপ্রাকৃতরূপশালী অথ�াৎ মধ্যম পসিরমাণ,

তাহা  হইজেলও  আসিদজেত্যর  মত  স্ব-পরপ্রকাশক-স্বরূপ-সিবসিশ2  এবং
মায়াতীত  স্বরূপ গসই  পরমপুরুর্ষজেক  মরণ  সমজেয়  গর্যাগাভ্যাস  বজেল
সি;শ্চল মজে;র wারা  সি;রন্তর স্মরণরূপভসি!রু্য! হইয়া এবং ভ্রূwজেয়র
মজেধ্য (আজ্ঞাচজেক্র) প্রাণজেক সম্যক্ -রূজেপ স্থাপ; পূর্ব্ব�ক অ;ুস্মরণ (সিচন্তা)
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কজের;,  সিতসি; গজ্যাসিতর্ম্ম�য় গসই পরম পুরুর্ষজেকই প্রাপ্ত হইয়া থাজেক;॥
৯–১০॥
 

র্যদক্ষরং গবদসিবজেদা বদসিন্ত,

সিবশসিন্ত র্যদ্যতজেয়া বীতরাগাঃ।
র্যসিদচ্ছজেন্তা ব্রহ্মচর্য�্যং চরসিন্ত,

তজেত্ত পদং সংগ্রজেহণ প্রবজেক্ষ্য॥১১॥
গবদসিবদঃ  (গবদজেবত্তা পসিণ্ডতগণ)  র্যৎ  (র্যাঁহাজেক)  অক্ষরং  (ব্রজেহ্মর

বাচক  ওঁকার)  বদসিন্ত  (বজেল;),  বীতরাগাঃ  (সিবর্ষয়বাস;াহী;)  র্যতয়ঃ
(র্যসিতগণ)  র্যৎ  (অক্ষর  বাচ্য  র্যাঁহাজেত)  সিবশসিন্ত  (প্রজেবশ  কজের;)  র্যৎ
(র্যাঁহাজেক)  ইচ্ছন্তঃ (পাইবার জ;্য) [ব্রহ্মচাসিরণঃ] (ব্রহ্মচাসিরগণ)  ব্রহ্মচর্য�্যং
(ব্রহ্মচর্য�্য) চরসিন্ত (পাল; কজের;) তৎ (গসই) পদং (প্রাপ্য বস্তুর কথা) গত
(গতামাজেক) সংগ্রজেহণ (উপাজেয়র সসিহত) প্রবজেক্ষ্য (বসিলজেতসিZ)॥১১

গবদসিবৎ পসিণ্ডজেতরা র্যাহঁাজেক ব্রজেহ্মর বাচক ওঙ্কার বসিলয়া থাজেক;,

সি;সৃ্পহ র্যসিত সকল অক্ষর বাচ্য র্যাহঁাজেত প্রজেবশ কজের;,  র্যাঁহাজেক প্রাপ্ত
হইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচাসিরগণ ব্রহ্মচর্য�্য  ব্রত পাল; কজের;,  গসই প্রাপ্য
বস্তুর সিবর্ষয় গতামাজেক উপাজেয়র সসিহত বসিলজেতসিZ॥১১॥
 

সর্ব্ব�wারাসিণ সংর্যম্য মজে;া হৃসিদ সি;রুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্নধ্ন�্যাধায়াত্ম;ঃ প্রাণমাসিস্থজেতা গর্যাগধারণাম্॥১২॥
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ওসিমজেত্যকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মাম;ুস্মরন্।
র্য প্রয়াসিত ত্যজন্ গদহং স র্যাসিত পরমাং গসিতম্॥১৩॥

সর্ব্ব�wারাসিণ (সমV ইসিন্দ্রয়রূপ wারাসমূহ)  সংর্যম্য (সিবর্ষয় হইজেত
প্রত্যাহৃত কসিরয়া) ম;ঃ (ম;জেক) হৃসিদ (হৃদজেয়) সি;রুধ্য (সি;জেরাধ পূর্ব্ব�ক)

মূসির্দ্ধ্নধ্ন�  (ভ্রwয়-মজেধ্য)  প্রাণম্  (প্রাণজেক)  আধায়  (স্থাপ; কসিরয়া)  আত্ম;ঃ
(আত্মসিবর্ষয়ক)  গর্যাগধারণাম্  আসিস্থতঃ  (সমাসিধ  অবলম্ব; পূর্ব্ব�ক)  ওম্
ইসিত  (ওম্ এই)  একাক্ষরং  (একাক্ষর)  ব্রহ্ম  (ব্রহ্মবাচক শব্দ)  ব্যাহরন্
(উচ্চারণ কসিরজেত কসিরজেত)  মাম্  (আমাজেক)  অ;ুস্মরন্  (অ;ুক্ষণ স্মরণ
করতঃ)  গদহং ত্যজন্  (গদহ ত্যাগ কসিরয়া)  র্যঃ  (সির্যসি;)  প্রয়াসিত  (প্রয়াণ
কজের;) সঃ (সিতসি;) পরমাং গসিতম্ (আমার সাজেলাক্য) র্যাসিত (প্রাপ্ত হ;)॥
১২–১৩

সমV  ইসিন্দ্রয়রূপ wার  সকলজেক  সিবর্ষয়  গ্রহণ  হইজেত  সংর্যত
কসিরয়া, ম;জেক হৃদজেয় সি;জেরাধ পূর্ব্ব�ক, ভ্রূwজেয়র মজেধ্য প্রাণজেক স্থাপ; ও
আত্মসিবর্ষয়ক সমাসিধ অবলম্ব; করতঃ ওম্ এই একাক্ষর ব্রহ্ম বাচক
শব্দ উচ্চারণ কসিরজেত কসিরজেত, আমাজেক অ;ুক্ষণ স্মরণপূর্ব্ব�ক গদহত্যাগ
কজের;, সিতসি; আমার সাজেলাক্য প্রাপ্ত হইয়া থাজেক;॥১২-১৩॥
 

অ;;্যজেচতাঃ সততং গর্যা মাং স্মরসিত সি;ত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পাথ� সি;ত্যরু্য!স্য গর্যাসিগ;ঃ॥১৪॥
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[গহ]  পাথ�!  (গহ  পাথ�!)  অ;;্যজেচতাঃ  (কর্ম্ম�জ্ঞা;াসিদ  সাধ;  বা
স্বগ�াপবগ�াসিদ সাজেধ্য সি;সৃ্পহসিচত্ত হইয়া)  র্যঃ (সির্যসি;)  সততং (গদশকালাসিদ
শুসিদ্ধ সি;রজেপক্ষভাজেব)  সি;ত্যশঃ  (সর্ব্ব�দা)  মাং  (আমাজেক)  স্মরসিত  (স্মরণ
কজের;)  তস্য  (গসই)  সি;ত্যরু্য!স্য  (সি;ত্যমজেদ্যাগাসিভলার্ষী)  গর্যাসিগ;ঃ  (দাস্য
সখ্যাসিদ সম্বন্ধসিবসিশ2 ব্যাসি!র পজেক্ষ)  অহং  (আসিম)  সুলভঃ  (সুখ লভ্য
হই)॥১৪

গহ পাথ�!  কর্ম্ম�জ্ঞা;াসিদ সাধ; বা স্বগ�াপবগ�াসিদ সাজেধ্য সৃ্পহাশূ;্য
সিচত্ত  হইয়া,  সির্যসি;  গদশকালাসিদর  শুসিদ্ধ  অশুসিদ্ধ  সিবচার-সি;রজেপক্ষভাজেব
সর্ব্ব�দা আমাজেক স্মরণ কজের;,  গসই সি;ত্যমজেদ্যাগাসিভলার্ষী দাস্য সখ্যাসিদ
সম্বন্ধসিবসিশ2 ভজে!র পজেক্ষ আসিম সুখলভ্যই হইয়া থাসিক॥১৪॥
 

মামুজেপত্য পু;জ�ন্মদুঃখালয়মশাশ্বতম্।
;াæুবসিন্ত মহাত্মা;ঃ সংসিসসিদ্ধং পরমাং গতাঃ॥১৫॥

পরমাং  সংসিসসিদ্ধং  (আমার  লীলার  পসিরকরত্ব)  গতাঃ  (প্রাপ্ত)

মহাত্মা;ঃ  (মহাত্মগণ)  মাম্  (আমাজেক)  উজেপত্য  (লাভ  কসিরয়া)  পু;ঃ
(পু;রায়)  দুঃখালয়ম্  (দুঃখপূণ�)  অশাশ্বতম্  (অসি;ত্য)  জন্ম  (জন্ম)  ;
আæুবসিন্ত (পসিরগ্রহ কজের; ;া)॥১৫

আমার লীলার পসিরকরত্ব প্রাপ্ত মহাত্মা ভ!গণ আমাজেক প্রাপ্ত
হইয়া পু;র্ব্ব�ার দুঃজেখর সি;লয়স্বরূপ অসি;ত্য জন্ম কখ;ও গ্রহণ কজের;
;া॥১৫॥
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আব্রহ্মভুব;াজেYাকাঃ পু;রাবসিত্ত�জে;াঽজু্জ�;।
মামুজেপত্য তু গকৌজেন্তয় পু;জ�ন্ম ; সিবদ্যজেত॥১৬॥

[গহ]  অজু্জ�;!  (গহ  অজু্জ�;!)  আব্রহ্মভুব;াৎ  (ব্রহ্মজেলাক  হইজেত
আরম্ভ কসিরয়া অধV;)  গলাকাঃ  (সমV গলাক বা  গলাকবাসীই)  পু;ঃ
আবসিত্ত�;ঃ  (পু;ঃ  পু;ঃ  আবত্ত�;শীল),  তু  (সিকন্তু)  [গহ]  গকৌজেন্তয়!  (গহ
কুন্তীপুৎত্র!)  মাম্  (আমাজেক)  উজেপত্য  (আWয়  কসিরজেল)  পু;ঃ  জন্ম
(পু;জ�ন্ম) ; সিবদ্যজেত (থাজেক ;া)॥১৬

গহ অজু্জ�;! ব্রহ্মজেলাক হইজেত আরম্ভ কসিরয়া অধV; সমV গলাক
অথবা গলাকবাসী জীবগণই পু;রাবৃসিত্তশীল, সিকন্তু গহ গকৌজেন্তয়! আমাজেক
প্রাপ্ত হইজেল পু;রায় জন্ম হয় ;া॥১৬॥
 

সহস্ররু্যগপর্য�্যন্তমহর্য�w্রহ্মজেণা সিবদুঃ।
রাসিত্রং রু্যগসহস্রান্তাং গতঽজেহারাত্রসিবজেদা জ;াঃ॥১৭॥

সহস্ররু্যগপর্য�্যন্তম্  (চতুরু্য�গ সহস্র পসিরসিমত)  ব্রহ্মণঃ  (ব্রহ্মার)  র্যৎ
অহঃ  (গর্য  সিদ;)  রু্যগসহস্রান্তাং  (এবং  চতুরু্য�গ  সহস্র পসিরসিমত)  রাসিত্রং
(রাসিত্র) [গর্য] (র্যাঁহারা)  সিবদুঃ  (অবগত আজেZ;)  গত  (গসই সকল)  জ;াঃ
(ব্যসি!গণ) অজেহারাত্রসিবদঃ (সিদবারাসিত্রসিবৎ)॥১৭
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সহস্র  চতুরু্য�গ  পর্য�্যন্ত  ব্রহ্মার  একসিদ;  এবং  গসইরূপ  সহস্র
চতুরু্য�গ পসিরসিমত কাল ব্রহ্মার রাসিত্র বসিলয়া র্যাহঁারা অবগত আজেZ; গসই
সকল ব্যসি!গণই প্রকৃত অজেহারাত্রজেবত্তা॥১৭॥*

*গ;াট—গদবমাজে; একরু্যগ=মা;বগজেণর চতুরু্য�গ জাসি;জেব;
 

অব্য!াw্য!য়ঃ সর্ব্ব�াঃ প্রভবন্ত্যহরাগজেম।
রাত্র্যাগজেম প্রলীয়জেন্ত তদ্বৈত্রবাব্য!সংজ্ঞজেক॥১৮॥

অহরাগজেম  (ব্রহ্মার  সিদ;  সমুপসিস্থত  হইজেল)  অব্য!াৎ  (সি;দ্রা
হইজেত উসিত্থত ব্রহ্মা হইজেত)  সর্ব্ব�াঃ ব্য!য়ঃ (শরীর-ইসিন্দ্রয়-গভাগ্যসিবর্ষয়-

গভাগস্থা; প্রভৃসিতর সসিহত সমV প্রজা)  প্রভবসিন্ত  (উৎপন্ন হয়), [পু;ঃ]
(পু;রায়) রাত্র্যাগজেম (রাসিত্রকাল সমাগত হইজেল) অব্য!সংজ্ঞজেক (অব্য!
সংজ্ঞক) তত্র এব (গসই ব্রহ্মাজেতই) প্রলীয়জেন্ত (লয় পায়)॥১৮

ব্রহ্মার  সিদ;  সমুপসিস্থত  হইজেল  সুজেপ্তাসিত্থত  গসই  ব্রহ্মা  হইজেত
শরীর-ইসিন্দ্রয়-গভাগ্যসিবর্ষয়-গভাগস্থা;  প্রভৃসিতর  সসিহত  সমV  প্রজাগণ
উৎপন্ন হয়,  পু;রায় রাসিত্রকাল সমাগত হইজেল অব্য! সংজ্ঞক গসই
ব্রহ্মাজেতই সমV লয়প্রাপ্ত হয়॥১৮॥
 

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়জেত।
রাত্র্যাগজেমঽবশঃ পাথ� প্রভবত্যহরাগজেম॥১৯॥
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[গহ]  পাথ�  (গহ পাথ�!)  সঃ এব  (গসই)  অয়ং  (এই)  ভূতগ্রামঃ
(প্রাসিণগণ)  অবশঃ  [সন্]  (কর্ম্ম�পরতS  হইয়া)  অহরাগজেম  (ব্রহ্মার
সিদবসাগমজে;)  ভূত্বা ভূত্বা (পু;ঃ পু;ঃ উৎপন্ন হইয়া)  রাত্র্যাগজেম (রাসিত্রর
আগমজে;)  প্রলীয়জেত (লয় প্রাপ্ত হয়) [পু;ঃ অহরাগজেম] (পু;রায় সিদবস
আগত হইজেল) প্রভবসিত (উৎপন্ন হয়)॥১৯

গহ  পাথ�!  গসই  এই  প্রাসিণসকলই  কর্ম্ম�পরতS  হইয়া  ব্রহ্মার
সিদবসাগমজে; পু;ঃ পু;ঃ উৎপন্ন হইয়া আবার ব্রহ্মার রাসিত্রর আগমজে;
প্রলী; হয়। আবার ব্রহ্মার সিদবস উপসিস্থত হইজেল উৎপন্ন হইয়া থাজেক॥
১৯॥
 

পরVস্মাতু্ত ভাজেবাঽজে;্যাঽব্য!াঽব্য!াৎ স;াত;ঃ।
র্যঃ স সজের্ব্ব�রু্ষ ভূজেতরু্ষ ;শ্যৎসু ; সিব;শ্যসিত॥২০॥

তু  (পরন্তু)  তস্মাৎ অব্য!াৎ  (গসই অব্য!  [সিহরণ্যগভ�]  হইজেত)

পরঃ (গWষ্ঠ) অ;্যঃ (তসিwলক্ষণ) অব্য!ঃ (চকু্ষরাসিদর অজেগাচর) স;াত;ঃ
(অ;াসিদ)  র্যঃ  (গর্য)  ভাবঃ  (পদাথ�) [অসিV] (আজেZ;),  সঃ  (সিতসি;)  সজের্ব্ব�রু্ষ
ভূজেতরু্ষ  (সিহরণ্যগভ�  পর্য�্যন্ত  সমV  প্রাণী)  ;শ্যৎসু  (;2  হইজেলও)  ;
সিব;শ্যসিত (;2 হ; ;া)॥২০

সিকন্তু  গসই  অব্য!  ব্রহ্মা  হইজেতও  গWষ্ঠ  অ;্য,  চকু্ষ-কণ�াসিদ
জীজেবসিন্দ্রজেয়র  অজেগাচর  স;াত;  গর্য  পদাথ�  আজেZ;,  সিতসি;—সিহরণ্যগভ�
ব্রহ্মা পর্য�্যন্ত সমুদয় প্রাণী ;2 হইজেলও সিব;2 হ; ;া॥২০॥
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অব্যজে!াঽক্ষর ইতু্য!Vমাহুঃ পরমাং গসিতম্।
র্যং প্রাপ্য ; সি;বত্ত�জেন্ত তদ্ধাম পরমং মম॥২১॥

[সঃ]  (গসই)  অব্য!ঃ অক্ষরঃ ইসিত  [চ]  উ!ঃ  (অব্য! অক্ষর
শজেব্দ কসিথত হ;)  তম্  (তাহঁাজেক)  পরমাং গসিতম্  (পরম প্রাপ্য)  আহুঃ
(বলা হয়)। র্যং প্রাপ্য (র্যাঁহাজেক পাইয়া) [জীবাঃ] (জীবগণ)  ; সি;বত্ত�জেন্ত
(সংসাজের পু;ঃ প্রত্যাবৃত্ত হয় ;া) তৎ (তাহাই) মম (আমার) পরমং ধাম
(পরম ধাম বসিলয়া) [সিবসিদ্ধ] (জাসি;জেব)॥২১॥

গসই অব্য! অক্ষর বসিলয়া উ! হ;, (গবদান্ত সকল)  তাহঁাজেক
পরমগসিত বসিলয়া থাজেক;। র্যাঁহাজেক পাইজেল সংসাজের পু;রায় আসিসজেত
হয় ;া তাহাই আমার পরমধাম জাসি;জেব॥২১॥
 

পুরুর্ষঃ স পরঃ পাথ� ভ!্যা লভ্যস্ত্ব;;্যয়া।
র্যস্যান্তঃস্থাসি; ভূতাসি; গর্য; সর্ব্ব�সিমদং ততম্॥২২॥

[গহ]  পাথ�!  (গহ  পাথ�!)  ভূতাসি;  (সমV ভূতগণ)  র্যস্য  (র্যাঁহার)

অন্তঃস্থাসি;  (অভ্যন্তজের অবসিস্থত)  গর্য;  (র্যাঁহার wারা)  ইদং  (এই)  সর্ব্ব�ম্
(সমV  জগৎ)  ততম্  (পসিরব্যাপ্ত),  সঃ  (গসই)  পরমঃ  পুরুর্ষঃ  (পরম
পুরুর্ষ)  [অহং]  (আসিম)  অ;;্যয়া  (কর্ম্ম�  জ্ঞা;  র্যাগাসিদ  সম্পক�  রসিহত
ঐকাসিন্তকী) ভ!্যা তু (ভসি! wারাই) লভ্যঃ [ভবাসিম] (লভ্য হইয়া থাসিক)॥
২২॥
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গহ পাথ�!  সমুদয় ভূতগণ র্যাঁহার অভ্যন্তজের অবস্থা; কসিরজেতজেZ,

এবং র্যাঁহার wারা এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পসিরব্যাপ্ত, গসই পরম পুরুর্ষ আসিম
কর্ম্ম� জ্ঞা; গর্যাগাসিদর সম্পক�শূ;্য একমাত্র ঐকাসিন্তকী ভসি!-wারাই লভ্য
হইয়া থাসিক॥২২॥
 

র্যত্র কাজেল ত্ব;াবৃসিত্তমাবৃসিত্তদ্বৈ�ব গর্যাসিগ;ঃ।
প্রয়াতা র্যাসিন্ত তং কালং বক্ষ্যাসিম ভরতর্ষ�ভ॥২৩॥

[গহ]  ভরতর্ষ�ভ!  (গহ  ভরতজেWষ্ঠ  অজু্জ�;!)  র্যত্র  কাজেল  তু  (গর্য
কাজেলাপলসিক্ষত  মাজেগ�)  প্রয়াতাঃ  (গম;  কসিরজেল  অথ�াৎ  মৃতু্য  হইজেল)

গর্যাসিগ;ঃ  (গর্যাসিগগণ ও কসির্ম্ম�গণ)  অ;াবৃসিত্তম্  (অ;াবৃসিত্ত)  আবৃসিত্তং চ  (ও
আবৃসিত্ত) র্যাসিন্ত (লাভ কজের;) [অহং] (আসিম) তং কালং এব (গসই কালই)

বক্ষ্যাসিম (বসিলজেতসিZ)॥২৩
গহ ভরতর্ষ�ভ!  গর্য কাজেলাপলসিক্ষত মাজেগ� গম;কারী অথ�াৎ মৃত

গর্যাসিগগণ বা কসির্ম্ম�গণ জন্ম সি;বৃসিত্ত ও পু;জ�ন্ম প্রাপ্ত হ;, আসিম গতামাজেক
গসই কালwারা উপলসিক্ষত মাজেগ�র কথা বসিলজেতসিZ॥২৩॥
 

অসিগ্নজেজ�্যাসিতরহঃ শুÃঃ র্ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছসিন্ত ব্রহ্ম ব্রহ্মসিবজেদা জ;াঃ॥২৪॥

[র্যত্র] (গর্য মাজেগ�) অসিগ্নঃ গজ্যাসিতঃ (অসিগ্ন ও গজ্যাসিতঃ শজেব্দ অসিচ্চ�র
অসিভমাসি;;ী  গদবতা),  অহঃ  (সিদবসাসিভমাসি;;ী  গদবতা),  শুÃঃ
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(শুÃপক্ষাসিভমাসি;;ী  গদবতা)  উত্তরায়ণম্  র্ষণ্মাসাঃ  (Zয়মাসপসিরসিমত
উত্তরায়ণাসিভমাসি;;ী  গদবতা)  [অবসিস্থতঃ]  (অবস্থা; কজের;)  তত্র  (গসই
মাজেগ�)  প্রয়াতাঃ  (গম;কারী  অথ�াৎ  গদহত্যাগকারী)  ব্রহ্মসিবদঃ  জ;াঃ
(ব্রহ্মসিবৎ পুরুর্ষগণ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মজেক) গচ্ছসিন্ত (প্রাপ্ত হ;)॥২৪

অসিগ্ন বা সূর্য�্যাসিদ গজ্যাসিতরু্য! সিদবাভাজেগ শুÃপজেক্ষ উত্তরায়ণকাজেল
গদহত্যাগকারী জ্ঞাসি;গণ ব্রহ্মজেক প্রাপ্ত হইয়া থাজেক;॥২৪॥
 

ধূজেমা রাসিত্রVথা কৃষ্ণঃ র্ষণ্মাসা দসিক্ষণায়;ম্।
তত্র চান্দ্রমসং গজ্যাসিতজের্য�াগী প্রাপ্য সি;বত্ত�জেত॥২৫॥

[র্যত্র]  (গর্য  মাজেগ�)  ধূমঃ  (ধূমাসিভমাসি;;ী  গদবতা)  রাসিত্রঃ
(রাত্র্যসিভমাসি;;ী গদবতা) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষাসিভমাসি;;ী গদবতা) তথা (এবং)
দসিক্ষণায়;ম্ র্যণ্মাসাঃ  (Zয়মাস পসিরসিমত দসিক্ষণায়;াসিভমাসি;;ী  গদবতা)
[অবসিস্থতঃ] (অবসিস্থত) তত্র (গসইমাজেগ�) [প্রয়াতঃ] (গম;কারী অথ�াৎ গদহ
পসিরত্যাগকারী) গর্যাগী (কসির্ম্ম�পুরুর্ষ) চান্দ্রমসং গজ্যাসিতঃ (স্বগ�জেলাক) প্রাপ্য
(লাভ কসিরয়া) সি;বত্ত�জেত (পু;রাবৃত্ত হইয়া থাজেক;)॥২৫

অন্ধকাররু্য!  রাসিত্রকাজেল,  কৃষ্ণপজেক্ষও  দসিক্ষণায়;কাজেল
গদহত্যাগকারী  কর্ম্ম�জের্যাগী  স্বগ�জেলাক প্রাপ্ত  হইয়া  পু;রাবত্ত�;  কজের;॥
২৫॥
 

শুÃকৃজেষ্ণ গসিত গহ্যজেত জগতঃ শাশ্বজেত মজেত।
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একয়া র্যাত্য;াবৃসিত্তম;্যয়াবত্ত�জেত পু;ঃ॥২৬॥
জগতঃ  (জগজেতর  জ্ঞা;কর্ম্ম�াসিধকারী  ব্যসি!গজেণর)  এজেত  (এই)

শুÃকৃজেষ্ণ  (শুÃ ও কৃষ্ণ)  গতী  (পথwয়)  শাশ্বজেত সিহ  (সি;ত্য বসিলয়াই)

মজেত (প্রসিসদ্ধ আজেZ)। একয়া (একটীর wারা)  অ;াবৃসিত্তম্ (গমাক্ষ)  র্যাসিত
(প্রাপ্ত হয়) অ;্যয়া (অ;্যটীর wারা) পু;ঃ আবত্ত�জেত (পু;ঃ পু;ঃ সংসাজের
আজেস)॥২৬

জগতস্থ জ্ঞা;কর্ম্ম�াসিধকারী ব্যসি!গজেণর সম্বজেন্ধ এই শুÃমাগ� ও
কৃষ্ণমাগ� ;ামক পথ দুইটী সি;ত্য বসিলয়াই সর্ব্ব�বাসিদ সর্ম্মত। শুÃমাগ�
wারা অ;াবৃসিত্ত লাভ কজের;, কৃষ্ণমাগ� wারা পু;রায় সংসাজের জন্ম হইয়া
থাজেক॥২৬॥
 

বৈ;জেত সৃতী পাথ� জা;ন্ গর্যাগী মুহ্যসিত কশ্চ;।
তস্মাৎ সজের্ব্ব�রু্ষ কাজেলরু্ষ গর্যাগরু্যজে!া ভবাজু্জ�;॥২৭॥

[গহ]  পাথ�!  (গহ  পাথ�!)  এজেত  (এই)  সৃতী  (মাগ�wয়)  জা;ন্
(অবগত হইয়া)  কশ্চ; গর্যাগী  (গকা;ও ভসি!জের্যাগী)  ; মুহ্যসিত  (গমাহ
প্রাপ্ত হ; ;া)। তস্মাৎ  (অতএব)  [গহ]  অজু্জ�;!  (গহ অজু্জ�;!)  সজের্ব্ব�রু্ষ
কাজেলরু্ষ (সর্ব্ব�দা) [ত্বং] (তুসিম) গর্যাগরু্য!ঃ (সমাসিহত সিচত্ত) ভব (হও)॥২৭
গহ  পাথ�!  এই  শুÃ-কৃষ্ণ-পথwয়  অবগত  হইয়া  গকা;ও  ভসি!জের্যাগী
গমাহপ্রাপ্ত হ; ;া। সুতরাং গহ অজু্জ�;!  তুসিম সর্ব্ব�দা গসই মাগ�wজেয়র
অতীত অ;;্য ভসি!জের্যাগ অবলম্ব; কর॥২৭॥
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গবজেদরু্ষ র্যজেজ্ঞরু্ষ তপঃসু বৈচব,

দাজে;রু্ষ র্যৎ পুণ্যফলং প্রসিদ2ম্।
অজেত্যসিত তৎ সর্ব্ব�সিমদং সিবসিদত্বা,

গর্যাগী পরং স্থা;মুদ্বৈপসিত চাদ্যম্॥২৮॥
গবজেদরু্ষ (গবজেদ) র্যজেজ্ঞরু্ষ (র্যজেজ্ঞ) তপঃসু (তপস্যায়) দাজে;রু্ষ চ এব

(এবং দাজে;)  র্যৎ  (গর্যই)  পুণ্যফলং  (পুণ্যফল)  প্রসিদ2ম্  (উ! হইয়াজেZ),

গর্যাগী (ভসি!মান্ ব্যসি!) ইদং (আমার ও আমার ভসি!র মাহাত্ম্য) সিবসিদত্বা
(অবগত  হইয়া)  তৎসর্ব্ব�ম্  (গসই  সকল  ফল)  অজেত্যসিত  (অসিতক্রম
কজের;)  চ  (এবং)  পরং  (উৎকৃ2)  আদ্যম্  (অপ্রাকৃত)  স্থা;ম্  (স্থা;)

উদ্বৈপসিত (প্রাপ্ত হ;)॥২৮॥
গবজেদ,  র্যজেজ্ঞ,  তপস্যায়  এবং  দাজে;  গর্য  সকল পুণ্যফল উ!

হইয়াজেZ,  ভসি!মান্  পুরুর্ষ  আমার  ও  আমার  প্রসিত  ভসি!র  বৈবসিশ2্য
সিবসিদত হইয়া  গসই সমV ফল অসিতক্রম কসিরয়া  তাহা  হইজেত গWষ্ঠ
অপ্রাকৃত আমার ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাজেক;॥২৮॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং

গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ তারকব্রহ্ম-

গর্যাজেগা ;ামা2জেমাঽধ্যায়ঃ॥৮॥
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ইসিত অ2ম অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
ইসিত অ2ম অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥

 —···—
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
;বজেমাঽধ্যায়ঃ
রাজগুহ্যজের্যাগ

 

শ্রীভগবান্ -উবাচ—
ইদন্তু গত গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্য;সূয়জেব।

জ্ঞা;ং সিবজ্ঞা;সসিহতং র্যজ্ -জ্ঞাত্বা গমাক্ষ্যজেসঽশুভাৎ॥১॥
শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  কসিহজেল;)  ইদং  (এই)  গুহ্যতমং

(অত্যন্ত  গগাপ;ীয়)  জ্ঞা;ং  (আমার  কীত্ত�;াসিদ  শুদ্ধ  ভসি!রূপ  জ্ঞা;)

অ;সূয়জেব (অমৎসর) গত (গতামাজেক) সিবজ্ঞা;সসিহতং তু (আমার সাক্ষাৎ
অ;ুভব  পর্য�্যন্তই)  প্রবক্ষ্যাসিম  (বসিলজেতসিZ)  র্যৎ  (র্যাহা)  জ্ঞাত্বা  (জাসি;য়া)
অশুভাৎ (সংসার বা ভসি! প্রসিতবন্ধক সমV অমঙ্গল হইজেত) ত্বং (তুসিম)

গমাক্ষ্যজেস (মু! হইজেব)॥১॥
শ্রীভগবান্  বসিলজেল;—এই  অসিত  গূঢ়  আমার  কীত্ত�;াসিদ

শুদ্ধভসি!রূপ জ্ঞা; অসূয়াশূ;্য গতামাজেক সিবজ্ঞা; অথ�াৎ আমার সাক্ষাৎ
অ;ুভজেবর সসিহত বসিলজেতসিZ,  র্যাহা  অবগত হইজেল সংসার বা  ভসি!র
প্রসিতবন্ধক সকল অমঙ্গল হইজেত মুসি! লাভ কসিরজেব॥১॥
 

রাজসিবদ্যা রাজগুহ্যং পসিবত্রসিমদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম�্যং সুসুখং কতু্ত�মব্যয়ম্॥২॥
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ইদম্  (এই জ্ঞা;)  রাজসিবদ্যা  (সিবদ্যা  সমূজেহর রাজা)  রাজগুহ্যং
(গগাপ;ীয় জ্ঞা; সমূজেহর রাজা)  উত্তমম্  (অসিতশয়)  পসিবত্রম্  (পসিবত্র),

প্রত্যক্ষাবগমং  (প্রত্যক্ষ  অ;ুভূসিতর  সিবর্ষয়)  ধর্ম্ম�্যং  (সমV  ধর্ম্ম�সাধক)

কতু্ত�ম্ সুসুখং  (অসিত সুখসাধ্য)  অব্যয়ম্  [চ]  (এবং অসিব;শ্বর বসিলয়া)
[সিবসিদ্ধ] (জাসি;জেব)॥২॥

এই জ্ঞা; সিবদ্যাসমূজেহর রাজা,  গগাপ;ীয় জ্ঞা; সমূজেহরও রাজা,
অসিতশয়  পসিবত্র,  অতীসিন্দ্রয়  হইজেলও  (গসবনু্মখ-ইসিন্দ্রজেয়র)  প্রত্যক্ষ
অ;ুভূসিতর সিবর্ষয়,  সমV ধর্ম্ম�সাধক,  অসিত সুখসাধ্য  ও সি;গু�ণ বসিলয়া
জাসি;জেব॥২॥
 

অWর্দ্দধা;াঃ পুরুর্ষা ধর্ম্ম�স্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং সি;বত্ত�জেন্ত মৃতু্যসংসারবত্ম�সি;॥৩॥

[গহ] পরন্তপ! (গহ শত্রুতাপ; অজু্জ�;!) অস্য ধর্ম্ম�স্য (মদ্ভসি!রূপ
এই  ধজের্ম্ম�র  প্রসিত)  অWর্দ্দধা;াঃ  (Wদ্ধাশূ;্য)  পুরুর্ষাঃ  (পুরুর্ষগণ)  মাং
(আমাজেক) অপ্রাপ্য (লাভ কসিরজেত ;া পাসিরয়া) মৃতু্যসংসারবত্ম�সি; (মৃতু্যময়
সংসার পজেথ) সি;বত্ত�জেন্ত (সর্ব্ব�দা পসিরভ্রমণ কজের)॥৩॥

গহ  পরন্তপ!  আমার  ভজ;রূপ এই ধজের্ম্ম�র  প্রসিত Wদ্ধারসিহত
মা;বগণ আমাজেক ;া পাইয়া মৃতু্যময় এই সংসাজের পসিরভ্রমণ কজের॥৩॥
 

ময়া ততসিমদং সর্ব্ব�ং জগদব্য!মূসিত্ত�;া।
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মৎস্থাসি; সর্ব্ব�ভূতাসি; ; চাহং গতষ্ববসিস্থতঃ॥৪॥
অব্য!মূসিত্ত�;া  (অতীসিন্দ্রয় মূসিত্ত�স্বরূপ)  ময়া  (আমার wারা)  ইদং

(এই)  সর্ব্ব�ং  জগৎ  (সমুদয়  জগৎ)  ততম্  (ব্যাপ্ত),  সর্ব্ব�ভূতাসি;
(সমVভূতই)  মৎস্থাসি;  (পূণ�দ্বৈচত;্যস্বরূপ আমাজেত অবসিস্থত)।  অহং  চ
(সিকন্তু আসিম) গতরু্ষ (গসই সমুদজেয়) ; অবসিস্থতঃ (অবসিস্থত ;সিহ)॥৪॥

আসিম অপ্রকাসিশত ভাজেব এই সমV জগজেত পসিরব্যাপ্ত ও সমুদয়
পদাথ� আমাজেতই অবসিস্থত রসিহয়াজেZ। সিকন্তু আসিম গসই সমুদজেয় অবসিস্থত
;সিহ॥৪॥
 

; চ মৎস্থাসি; ভূতাসি; পশ্য গম গর্যাগদ্বৈমশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতজেস্থা মমাত্মা ভূতভাব;ঃ॥৫॥

গম  (আমার)  ঐশ্বরম্ গর্যাগম্  (অসাধারণ অ�ট;-�ট;া-চাতুর্য�্য)
পশ্য (দশ�; কর)। ভূতাসি; ; চ মৎস্থাসি; (ভূতসকল আমাজেত অবসিস্থত
;জেহ)  মম  (আমার)  আত্মা  (আত্মস্বরূপ)  ভূতভৃৎ  (ভূতগজেণর  ধারক)

ভূতভাব;ঃ চ  (এবং ভূতগজেণর পালক),  [সিকন্তু]  ; ভূতস্থঃ  (ভূতমজেধ্য
অবসিস্থত ;জেহ)॥৫॥

অথবা তাহারাও আমাজেত অবসিস্থত ;জেহ—আমার এই প্রকার
অসিচন্ত্য-গভদাজেভদরূপ  ঐশ্বসিরকভাব  দশ�;  কর।  অথ�াৎ  আমার
আত্মস্বরূপই ভূতগজেণর ধারক ও ভূতগজেণর পালক হইয়াও তাহাজেত
আবদ্ধ ;জেহ॥৫॥
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র্যথাকাশসিস্থজেতা সি;ত্যং বায়ুং সর্ব্ব�ত্রজেগা মহান্।
তথা সর্ব্ব�াসিণ ভূতাসি; মৎস্থা;ীতু্যপধারয়॥৬॥

বায়ুঃ  (বায়ু)  সর্ব্ব�ত্রগঃ  (সর্ব্ব�ত্র গম;শীল)  মহান্  [অসিপ] (মহৎ
পসিরমাণ হইজেলও) র্যথা (গর্যরূপ) সি;ত্যং (সর্ব্ব�দা) আকাশসিস্থতঃ (আকাজেশ
অবসিস্থত),  তথা  (গসরূপ)  সর্ব্ব�াসিণ  ভূতাসি;  (সমV  ভূতগণ)  মৎস্থাসি;
(আমাজেত অবসিস্থত) ইসিত (ইহা) উপধারয় (সি;শ্চয় কর)॥৬॥

বায়ু সর্ব্ব�ত্র গম;শীল ও মহান্ হইজেলও গর্যরূপ সর্ব্ব�দা আকাজেশ
অবসিস্থত থাসিকয়াও তাহাজেত সংসিO2 হয় ;া এবং আকাশও বায়ুর সসিহত
সংসিO2 হয় ;া, গসইভাজেব ভূতগণ আমাজেত অবসিস্থত ইহা জাসি;ও॥৬॥
 

সর্ব্ব�ভূতাসি; গকৌজেন্তয় প্রকৃসিতং র্যাসিন্ত মাসিমকাম্।
কল্পক্ষজেয় পু;Vাসি; কল্পাজেদৌ সিবসৃজাম্যহম্॥৭॥

[গহ]  গকৌন্তয়!  (গহ কুন্তীপুৎত্র!)  কল্পক্ষজেয়  (প্রলয়কাজেল)  সর্ব্ব�াসিণ
(সমV)  ভূতাসি;  (ভূতগণ)  মাসিমকাম্  (আমার)  প্রকৃসিতং  (সিত্রগুণাসিত্মকা
প্রকৃসিতজেত)  র্যাসিন্ত  (লয়প্রাপ্ত  হয়)  পু;ঃ  (পু;রায়)  কল্পাজেদৌ  (কল্পারজেম্ভ)

তাসি;  (গসই ভূত সকলজেক)  অহম্ (আসিম)  সিবসৃজাসিম  (সিবজেশর্ষভাজেব সৃসি2
কসির)॥৭॥

221



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গহ কুন্তীপুৎত্র!  প্রলয় সমজেয় এই সমুদয় ভূতগণ আমার মায়া
;ামক প্রকৃসিতজেত লী; হয়। পু;রায় কল্পারজেম্ভ গসইসব ভূতগণজেক আসিম
সিবজেশর্ষভাজেব সৃসি2 কসিরয়া থাসিক॥৭॥
 

প্রকৃসিতং স্বামব2ভ্য সিবসৃজাসিম পু;ঃ পু;ঃ।
ভূতগ্রামসিমমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃজেতব�শাৎ॥৮॥

[অহং]  (আসিম)  স্বাম্প্রকৃসিতং  (সি;জ  সিত্রগুণাসিত্মকা  প্রকৃসিতজেক)

অব2ভ্য (আWয় কসিরয়া) প্রকৃজেতঃ বশাৎ (প্রাচী; কর্ম্ম�সি;সিমত্ত স্বভাববজেশ)

অবশং  (কর্ম্ম�াসিদ পরবশ)  ইমং  (এই)  কৃৎস্নম্  (সমগ্র)  ভূতগ্রামম্  (ভূত
সমসি2জেক) পু;ঃ পু;ঃ (বার বার) সিবসৃজাসিম (সৃসি2 কসির)॥৮॥

আসিম স্বীয় মায়া ;ামক প্রকৃসিতজেক আWয় কসিরয়া প্রাচী;কজেল্পর
কর্ম্ম�সি;সিমত্ত স্বভাববশতঃ কর্ম্ম�াসিদ পরবশ এই সমV ভূতগণজেক বারস্বার
সৃসি2 কসিরয়া থাসিক॥৮॥
 

; চ মাং তাসি; কর্ম্ম�াসিণ সি;বধ্নসিন্ত ধ;ঞ্জয়।
উদাসী;বদাসী;মস!ং গতরু্ষ কর্ম্ম�সু॥৯॥

[গহ]  ধ;ঞ্জয়!  (গহ ধ;ঞ্জয়!)  গতরু্ষ কর্ম্ম�সু  (গসই সকল সৃ2্যাসিদ
কাজের্য�্য)  অস!ং  (আসসি!রসিহত)  উদাসী;বৎ  আসী;ং  চ  (এবং
উদাসীজে;র ;্যায় অবসিস্থত)  মাং  (আমাজেক)  তাসি; কর্ম্ম�াসিণ  (গসই সকল
সিবশ্ব সৃ2্যাসিদ কর্ম্ম�) ; সি;বধ্নসিন্ত (আবদ্ধ কসিরজেত পাজের ;া)॥৯॥
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গহ  ধ;ঞ্জয়!  গসই  সমV  সৃ2্যাসিদ  কজের্ম্ম�  আসসি!শূ;্য  এবং
উদাসীজে;র মত অবসিস্থত আমাজেক গসই সিবশ্বসৃ2াসিদ কার্য�্যসকল বন্ধ;
কসিরজেত পাজের ;া॥৯॥
 

ময়াধ্যজেক্ষণ প্রকৃসিতঃ সূয়জেত সচরাচরম্।
গহতু;াজে;; গকৌন্তয় জগসিwপসিরবত্ত�জেত॥১০॥

[গহ] গকৌজেন্তয়! (গহ কুন্তী;ন্দ;!) ময়া অধ্যজেক্ষণ (আমাজেক অধ্যক্ষ
অথ�াৎ  সি;সিমত্ত  স্বরূজেপ  লাভ  কসিরয়া)  প্রকৃসিতঃ  (আমার  মায়াশসি!)

সচরাচরম্  (স্থাবরজঙ্গমাত্মক)  [জগৎ]  (ব্রহ্মাণ্ড)  সূয়জেত  (প্রসব  কজের),

অজে;; গহতু;া  (এই কারজেণ)  জগৎ  (জগৎ)  সিবপসিরবত্ত�জেত  (পু;ঃ পু;ঃ
উৎপন্ন হয়)॥১০॥

গহ  গকৌজেন্তয়!  আমার  অধ্যক্ষতায়  আমার  মায়াশসি!ই  স্থাবর-

জঙ্গমাত্মক এই সিবশ্ব প্রসব কজের, এবং এই গহতু অথ�াৎ সৃ2 বস্তু মাত্রই
সিব;াশশীল বসিলয়া জগৎ পু;ঃ পু;ঃ উৎপন্ন হইয়া থাজেক॥১০॥
 

অবজা;সিন্ত মাং মূঢ়া মা;ুর্ষীং ত;ুমাসিWতম্।
পরং ভাবমজা;জেন্তা মম ভূতমজেহশ্বরম্॥১১॥

মূঢ়াঃ  (অসিবজেবসিকমা;বগণ)  মম  (আমার)  মা;ুর্ষীং  ত;ুম্
(ম;ুর্ষ্যাকৃসিত  শ্রীসিবগ্রহ)  আসিWতম্  (আসিWত)  ভাবম্  (তত্ত্বই)  পরং
(সজের্ব্ব�াৎকৃ2  স্বরূপ)  [ইসিত]  (ইহা)  অজা;ন্তঃ  (জাসি;জেত  ;া  পাসিরয়া)
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ভূতমজেহশ্বরম্  (সর্ব্ব�ভূজেতর  মহান্  ঈশ্বর)  মাং  (আমাজেক)  অবজা;সিন্ত
(ম;ুর্ষ্যবুসিদ্ধজেত অবজ্ঞা কজের)॥১১॥

অসিবজেবকী  ম;ুর্ষ্যগণ  আমার  গর্য  মা;ুর্ষাকৃসিত  শ্রীসিবগ্রহই
সজের্ব্ব�াৎকৃ2  স্বরূপ ইহা  ;া  বুসিÔয়া  সর্ব্ব�ভূজেতর মজেহশ্বররূপ আমাজেক
প্রাকৃত ম;ুর্ষ্যবুসিদ্ধজেত অবজ্ঞা কসিরয়া থাজেক॥১১॥
 

গমা�াশা গমা�কর্ম্ম�াজেণা গমা�জ্ঞা;া সিবজেচতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীদ্বৈ�ব প্রকৃসিতং গমাসিহ;ীং সিWতাঃ॥১২॥

[গত]  (তাহারা)  গমা�াশাঃ  (সি;ষ্ফল কাম;াসিবসিশ2),  গমা�কর্ম্ম�াণঃ
(সি;ষ্ফল কর্ম্ম�া) গমা�জ্ঞা;াঃ (বৃথা জ্ঞা;ী)  সিবজেচতসঃ [চ] (ও সিবসিক্ষপ্তসিচত্ত)

[ভবসিন্ত] (হইয়া থাজেক)। [এবং] গমাসিহ;ীং (গমাহজ;ক) রাক্ষসীম্ (তামস)

আসুরীং চ (ও রাজস) প্রকৃসিতং এব (স্বভাবজেকই) সিWতাঃ (আWয় কসিরয়া
থাজেক)॥১২॥

গসই মূঢ়জেলাকগণ সিবফল আশা,  বৃথা  কর্ম্ম�ী,  সি;ষ্ফল জ্ঞা;ী ও
সিবজেবকসিবহী;  হইয়া  গমাহজ;ক তামসী  বা  রাজসী  স্বভাবজেকই প্রাপ্ত
হইয়া থাজেক॥১২॥
 

মহাত্মা;স্তু মাং পাথ� বৈদবীং প্রকৃসিতমাসিWতাঃ।
ভজন্ত্য;;্যম;জেসা জ্ঞাত্বা ভূতাসিদমব্যয়ম্॥১৩॥
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[গহ]  পাথ�! (গহ পাথ�!)  তু  (সিকন্তু)  মহাত্মা;ঃ  (ভগবদ্ -ভসি!সি;রত
মহাত্মাগণ)  বৈদবীং  প্রকৃসিতং  (গদব  স্বভাবজেক)  আসিWতাঃ  (প্রাপ্ত হইয়া)
অ;;্যম;সঃ  (অ;;্যসিচজেত্ত)  মাং  (ম;ুর্ষ্যাকৃসিত  আমাজেকই)  ভূতাসিদম্
(ভূতগজেণর কারণ)  অব্যয়ম্ [চ] (ও অসিব;শ্বর)  জ্ঞাত্বা  (জাসি;য়া)  ভজসিন্ত
(ভজ; কজের;)॥১৩॥

গহ পাথ�! সিকন্তু মহাত্মাগণ বৈদবী-প্রকৃসিতজেক আWয়পূর্ব্ব�ক আমাজেত
একাগ্রসিচত্ত হইয়া ম;ুর্ষ্যাকৃসিত আমাজেকই সর্ব্ব�ভূজেতর কারণ ও স;াত;-

স্বরূপ জাসি;য়া গসবা কসিরয়া থাজেক;॥১৩॥
 

সততং কীত্ত�য়জেন্তা মাং র্যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
;মস্যন্তশ্চ মাং ভ!্যা সি;ত্যরু্য!া উপাসজেত॥১৪॥

[গত] (তাঁহারা) সততং (গদশ, কাল ও পাত্রশুসিদ্ধ সি;রজেপক্ষ হইয়া
সর্ব্ব�দা)  মাং  কীত্ত�য়ন্তঃ  (আমার  ;াম  রূপাসিদ  কীত্ত�;কারী),  র্যতন্তঃ
(আমার স্বরূপগুণাসিদ সি;ণ�জেয় র্যত্নশীল) দৃঢ়ব্রতাঃ চ (এবং অপসিতত ভাজেব
একাদশ্যাসিদ  ও  ;ামগ্রহণাসিদ  সি;য়ম  পাল;কারী  হইয়া)  ;মস্যন্তঃ  চ
(আমাজেক  ;মস্কারাসিদ  সর্ব্ব�সিবধ  ভসি!পূর্ব্ব�ক)  সি;ত্যরু্য!াঃ  (ভসিবর্ষ্যজেত
আমার  সি;ত্য  সংজের্যাগ  আকাÆায়)  ভ!্যা  (ভসি!জের্যাগ  wারা)  মাম্
(আমাজেক) উপাসজেত (ভজ;া কজের;)॥১৪॥

তাহঁারা কাল,  গদশ ও পাজেত্রর শুসিদ্ধ অশুসিদ্ধ সিবচারশূ;্য হইয়া
সর্ব্ব�দা  আমার ;াম,  রূপ,  গুণ ও লীলাসিদ কীত্ত�;রত,  আমার স্বরূপ
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গুণাসিদ  সি;ণ�জেয়  র্যত্নশীল  এবং  অপসিতত  ভাজেব  একাদশ্যাসিদ  ও  ;াম
গ্রহণাসিদ  সি;য়ম পাল;কারী  হইয়া  আমার  প্রসিত ;মস্কারাসিদ  সর্ব্ব�সিবধ
ভসি!  আচরণ  করতঃ  ভসিবর্ষ্যজেত  আমার  সসিহত  সি;ত্য  সংজের্যাজেগর
আকাÆায় ভসি!জের্যাগ wারা আমাজেক উপাস;া কজের;॥১৪॥
 

জ্ঞা;র্যজেজ্ঞ; চাপ্যজে;্য র্যজজেন্তা মামুপাসজেত।
একজেত্ব; পৃথক্ -গত্ব; বহুধা সিবশ্বজেতামুখম্॥১৫॥

অসিপ  চ  (আর)  জ্ঞা;র্যজেজ্ঞ;  (জ্ঞা;রূপ  র্যজেজ্ঞর  wারা)  র্যজন্তঃ
(র্যজ;কারী) অজে;্য (অপর অহংগ্রজেহাপাসকগণ) একজেত্ব; (অজেভদ সিচন্ত;
wারা),  [অজে;্য]  (অ;্য  প্রতীজেকাপাসকগণ)  পৃথক্ -গত্ব;  (সিবষু্ণই
আসিদত্যাসিদরূজেপ অবসিস্থত এইরূপ গভদসিচন্তা wারা) [অজে;্য চ] (এবং অ;্য
সিবশ্বরূজেপাপাসকগণ)  বহুধা  (বহু প্রকাজের)  সিবশ্বজেতামুখম্  (সিবশ্বরূপ)  মাম্
(আমাজেক) উপাসজেত (উপাস;া কজের;)॥১৫॥

আর জ্ঞা;মাগ�ীয় উপাসকগণ গকহ গকহ আমার সসিহত সি;জেজর
অজেভদত্ব,  গকহ  বা  আমার  সসিহত  গদবতান্তজেরর  অজেভদত্ব,  গকহ  বা
আমার সসিহত অমার সিবশ্বসিবভূসিতর অজেভদ ভাব;াপূর্ব্ব�ক ;া;াপ্রকাজের
আমারই উপাস;া কসিরয়া থাজেক;॥১৫॥
 

অহং ক্রতুরহং র্যজ্ঞঃ স্বধাহমহজেমৌর্ষধম্।
মজেSাঽহমহজেমবাজ্যমহমসিগ্নরহং হুতম্॥১৬॥
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অহং  (আসিম)  ক্রতুঃ  (অসিগ্নজে2ামাসিদ  র্যজ্ঞ)  অহং  (আসিম)  র্যজ্ঞঃ
(বৈবশ্বজেদবাসিদ সৃ্মতু্য! প�র্যজ্ঞ)  অহম্ (আসিম)  স্বধা  (সিপতৃজেলাক উজের্দ্দজেশ
Wাদ্ধাসিদ)  অহম্  (আসিম)  ঔর্ষধম্  (ওর্ষসিধজাত অন্ন)  অহম্  (আসিম)  মSঃ
(মS),  অহম্ (আসিম)  আজ্যম্ (�ৃতাসিদ)  অহং (আসিম)  অসিগ্নঃ (অসিগ্ন)  অহং
এব (আসিমই) হুতম্ (গহামসিক্রয়া)॥১৬॥

আসিম  অসিগ্নজে2ামাসিদ  গWৌতর্যজ্ঞ,  আসিম  বৈবশ্বজেদবাসিদ  সৃ্মতু্য!
প�র্যজ্ঞ, আসিম সিপতৃগণ-উজের্দ্দজেশ Wাদ্ধাসিদ, আসিম ঔর্ষধ, আসিম মS, আসিম
�ৃতাসিদ, আসিম অসিগ্ন এবং আসিমই গহামসিক্রয়া॥১৬॥
 

সিপতামহস্য জগজেতা মাতা ধাতা সিপতামহঃ।
গবদ্যং পসিবত্রজেমাঙ্কার ঋক্ সাম র্যজুজেরব চ॥১৭॥

অহম্ (আসিম) অস্য (এই) জগতঃ (জগজেতর) সিপতা (সিপতা), মাতা
(মাতা),  ধাতা  (কর্ম্ম�ফলপ্রদাতা),  সিপতামহঃ  (সিপতামহ),  গবদ্যং  (গজ্ঞয়
বস্তু),  পসিবত্রম্ (শুসিদ্ধ সম্পাদক)  ওঙ্কারঃ (প্রণব),  ঋক (ঋগ্-গবদ),  সাম
(সামজেবদ) র্যজুঃ এব চ (এবং র্যজুজের্ব্ব�দও আসিমই)॥১৭॥

আসিম  এই  জগজেতর  সিপতা,  মাতা,  কর্ম্ম�ফলসিবধাতা,  সিপতামহ,

গজ্ঞয় বস্তু,  শুসিদ্ধ-সম্পাদক প্রণব,  ঋগ-গবদ,  সামজেবদ ও র্যজুজের্ব্ব�দ—এই
সবই আসিম॥১৭॥
 

গসিতভ�ত্ত�া প্রভুঃ সাক্ষী সি;বাসঃ শরণং সুহৃৎ।

227



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থা;ং সি;ধা;ং বীজমব্যয়ম্॥১৮॥
[অহং]  (আসিম)  গসিতঃ  (কর্ম্ম�ফল)  ভত্ত�া  (পসিত)  প্রভুঃ  (সি;য়ন্তা)

সাক্ষী  (শুভাশুভদ্র2া)  সি;বাসঃ  (আWয়স্থা;)  শরণং  (রক্ষক)  সুহৃৎ
(সি;রুপাসিধসিহতকারী) প্রভবঃ (সৃসি2) প্রলয়ঃ (প্রলয়) স্থা;ং (ও সিস্থসিতসিক্রয়া)
সি;ধা;ং (আকর) অব্যয়ম্ বীজম্ (অসিব;াসিশকারণ)॥১৮॥

এবং  আসিমই  সকজেলর  গসিত,  পসিত,  সি;য়ন্তা,  শুভাশুভ  দ্র2া,
আWয়স্থা;,  রক্ষক,  সি;রুপাসিধ-সিহতকারী,  সৃসি2,  সংহার  ও  সিস্থসিতসিক্রয়া,
আকর বীজস্বরূপ অব্যয়-পুরুর্ষ॥১৮॥
 

তপাম্যহমহং বর্ষ�ং সি;গৃহ্ণামু্যৎসৃজাসিম চ।
অমৃতদ্বৈ�ব মৃতু্যশ্চ সদসচ্চাহমজু্জ�;॥১৯॥

[গহ]  অজু্জ�;!  (গহ অজু্জ�;!)  অহম্  (আসিম)  তপাসিম  (উত্তাপ দা;
কসির) অহং (আসিম) বর্ষ�ং (বাসিরবর্ষ�ণ) উৎসৃজাসিম (কসিরয়া থাসিক) সি;গৃহ্ণাসিম
চ  (এবং কখ;ও তাহা  আকর্ষ�ণ কসিরয়া  থাসিক)  অহম্ এব  (আসিমই)

অমৃতং  (গমাক্ষ)  মৃতু্যঃ চ  (এবং মৃতু্য),  সৎ  (সূ্থল)  অসৎ চ  (ও সূক্ষ্ম
সমুদয় বস্তু)॥১৯॥

গহ  অজু্জ�;!  আসিম  সূর্য�্যস্বরূজেপ  গ্রীষ্মকাজেল  উত্তাপ  দা;  কসির,

বর্ষ�াকাজেল  আসিম  বাসিরবর্ষ�ণ  কসিরয়া  থাসিক,  আবার  কখ;ও  কখ;ও
বর্ষ�ণজেক আকর্ষ�ণ কসিরয়া থাসিক। আসিমই গমাক্ষ এবং মৃতু্য, সূ্থল ও সূক্ষ্ম
সমুদয় বস্তু॥১৯॥

228



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

 

বৈত্রসিবদ্যা মাং গসামপাঃ পূতপাপা
র্যদ্বৈজ্ঞসির2্বা স্বগ�সিতং প্রাথ�য়জেন্ত।
গত পুণ্যমাসাদ্য সুজেরন্দ্রজেলাকম্

অশ্নসিন্ত সিদব্যান্ সিদসিব গদবজেভাগান্॥২০॥
বৈত্রসিবদ্যাঃ  (গবদত্রজেয়া! কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা; পরায়ণ)  গসামপাঃ  (র্যজ্ঞজেশর্ষ

গসামপা;কারী)  পূতপাপাঃ  (সি;ষ্পাপ  ব্যসি!গণ)  মাং  (ইন্দ্রাসিদরূপ
আমাজেক)  র্যদ্বৈজ্ঞঃ  (র্যজ্ঞ wারা)  ই2্বা  (পূজা কসিরয়া)  স্বগ�সিতং  (স্বগ�জেলাক)

প্রাথ�য়জেন্ত  (কাম;া  কজের;)  গত  (তাঁহারা)  পুণ্যম্  (পুণ্যফল-স্বরূপ)

সুজেরন্দ্রজেলাকম্  (ইন্দ্রজেলাক)  আসাদ্য  (প্রাপ্ত হইয়া)  সিদসিব  (স্বজেগ�)  সিদব্যান্
(উত্তম) গদবজেভাগান্ (গদজেবাসিচতসুখ) অশ্নসিন্ত (গভাগ কজের;)॥২০॥

গবদত্রজেয়া!  কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;কাসিরগণ  গবদসিবসিহত  র্যজ্ঞসমূহ  wারা
ইন্দ্রাসিদরূজেপ আমাজেকই পূজা কসিরয়া র্যজ্ঞজেশর্ষ গসামপা; পূর্ব্ব�ক সি;ষ্পাপ
হইয়া স্বগ�জেলাক প্রাথ�;া কজের;; তাঁহারা তখ; পুণ্যফল স্বরূপ গদবজেলাক
প্রাপ্ত হইয়া স্বজেগ� সিদব্যজেভাগসকল গভাগ কসিরয়া থাজেক;॥২০॥
 

গত তং ভুক্ত্বা স্বগ�জেলাকং সিবশালং
ক্ষীজেণ পুজেণ্য মত্ত�্যজেলাকং সিবশসিন্ত।

এবং ত্রয়ীধর্ম্ম�ম;ুপ্রপন্না,
গতাগতং কামকামা লভজেন্ত॥২১॥
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গত  (তাঁহারা)  তং  (গসই)  সিবশালং  (সিবপুল)  স্বগ�জেলাকং
(স্বগ�জেলাজেকর  সুখ)  ভুক্ত্বা  (গভাগ  কসিরয়া)  পুজেণ্য  ক্ষীজেণ  (পুণ্যক্ষজেয়)

মত্ত�্যজেলাকং  (মত্ত�্যজেলাজেক)  সিবশসিন্ত  (প্রজেবশ  কজের;);  এবং  (এইরূজেপ)

ত্রয়ীধর্ম্ম�ম্  (গবদত্রয়  সিবসিহত  ধর্ম্ম�)  অ;ুপ্রপন্নাঃ  (অ;ুষ্ঠাজে;  তৎপর)

কামকামাঃ  (গভাজেগচু্ছ মা;বগণ)  গতাগতং  (সংসাজের র্যাতার্যাত)  লভজেন্ত
(লাভ কসিরয়া থাজেক;)॥২১॥

তাহঁারা গসই সিবশাল স্বগ�জেলাজেকর সুখ গভাগ কসিরয়া পুণ্যক্ষয়প্রাপ্ত
হইজেল এই মত্ত�্যজেলাজেক জন্মগ্রহণ কজের;;  এইরূজেপ গবদসিবসিহত ধজের্ম্ম�র
অ;ুসরণকারী  কামকামী  ব্যসি!গণ সংসাজের পু;ঃ পু;ঃ র্যাতায়াত বা
জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হইয়া থাজেক;॥২১॥
 

অ;;্যাসিশ্চন্তয়জেন্তা মাং গর্য জ;াঃ পরু্য�্যপাসজেত।
গতর্ষাং সি;ত্যাসিভরু্য!া;াং গর্যাগজেক্ষমং বহাম্যহম্॥২২॥

অ;;্যাঃ  (অ;্য  কাম;া-রসিহত)  মাং  সিচন্তয়ন্তঃ  (আমার  সিচন্তা-
সি;রত)  গর্য  জ;াঃ  (গর্য  সকল  ব্যাসি!গণ)  পরু্য�্যপাসজেত  (সর্ব্ব�জেতাভাজেব
আমারই  উপাস;া  কজের;),  গতর্ষাং  (গসই)  সি;ত্যাসিভরু্য!া;াং  (সি;ত্য
সংজের্যাগকাসিমগজেণর)  গর্যাগজেক্ষমং  (গর্যাগ  অপ্রাপ্য  ধ;াসিদ  লাভ,  গক্ষম
গসইসব রক্ষা এই উভয় কার্য�্যই)  অহং  (আসিম)  বহাসিম  (বহ; কসিরয়া
থাসিক)॥২২॥
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অ;;্যভাবরু্য! আমার সিচন্তাসি;রত গর্য সকল ব্যসি! সর্ব্ব�জেতাভাজেব
একমাত্র আমারই উপাস;া কজের;,  গসই সকল মজেদকসি;ষ্ঠ ভ!গজেণর
প্রজেয়াজ;ীয় বস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ভার আসিমই বহ; কসিরয়া থাসিক॥
২২॥
 

গর্যঽপ্য;্যজেদবতাভ!া র্যজজেন্ত Wদ্ধয়াসিন্বতাঃ।
গতঽসিপ মাজেমব গকৌজেন্তয় র্যজন্ত্যসিবসিধপূর্ব্ব�কম্॥২৩॥

[গহ]  গকৌজেন্তয়!  (গহ  কুন্তীপুৎত্র!)  গর্য  (গর্য  সকল  ব্যসি!)

অ;্যজেদবতাভ!াঃ অসিপ  (অ;্য গদবতার ভ! হইয়াও)  Wদ্ধয়া অসিন্বতাঃ
(Wদ্ধা  সহকাজের)  র্যজজেন্ত  (পূজা  কজের;),  গত  অসিপ  (তাহারাও)

অসিবসিধপূর্ব্ব�কম্ (মৎপ্রাপকসিবসিধ ব্যসিতজেরজেক) মাম্ এব (আমাজেকই) র্যজসিন্ত
(পূজা কজের;)॥২৩॥

গহ গকৌজেন্তয়!  গর্য সকল ব্যসি! Wদ্ধারু্য! হইয়া ভসি! সহকাজের
অ;্য গদবতার উপাস;া কজের;, তাহারাও আমারই পূজা কসিরয়া থাজেক;
সিকন্তু তাহা অসিবসিধপূর্ব্ব�ক॥২৩॥
 

অহং সিহ সর্ব্ব�র্যজ্ঞা;াং গভা!া চ প্রভুজেরব চ।
; তু মামসিভজা;সিন্ত তজেত্ত্ব;াতশ্চ্যবসিন্ত গত॥২৪॥

সিহ  (গর্যজেহতু)  অহং এব  (আসিমই)  সর্ব্ব�র্যজ্ঞা;াং  (সমV র্যজেজ্ঞর)

গভা!া চ  (গভা!া)  প্রভুঃ চ  (এবং ফলদাতা)  তু  (সিকন্তু)  গত  (তাহারা)
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মাম্ (আমাজেক) তজেত্ত্ব; (র্যথাথ�রূজেপ) ; অসিভজা;সিন্ত (জাসি;জেত পাজের ;া),
অতঃ (এইজ;্য) [পু;ঃ] (পু;রায়) চ্যবসিন্ত (জন্মগ্রহণ কজের)॥২৪॥

গর্যজেহতু  আসিমই  র্যজ্ঞ সমূজেহর  গভা!া  এবং  ফলদাতা।  সিকন্তু
তাহারা আমাজেক উ! স্বরূজেপ জাসি;জেত পাজের ;া সুতরাং পু;রায় জন্মাসিদ
লাভ কসিরয়া থাজেক॥২৪॥
 

র্যাসিন্ত গদবব্রতা গদবান্ সিপতৄন্ র্যাসিন্ত সিপতৃব্রতাঃ।
ভূতাসি; র্যাসিন্ত ভূজেতজ্যা র্যাসিন্ত মদ্র্যাসিজজে;াঽসিপ মাম্॥২৫॥
গদবব্রতাঃ  (গদবপূজকগণ)  গদবান্  (গদবতাগণজেক)  র্যাসিন্ত  (প্রাপ্ত

হ;),  সিপতৃব্রতাঃ  (সিপতৃকার্য�্যসি;রতগণ)  সিপতৄন্  (সিপতৃগণজেক)  র্যাসিন্ত  (প্রাপ্ত
হ;),  ভূজেতজ্যাঃ  (ভূতপূজকগণ)  ভূতাসি;  (ভূতগণজেক)  র্যাসিন্ত  (প্রাপ্ত হ;),

মদ্-র্যাসিজ;ঃ (এবং আমার পূজকগণ) মাম্ অসিপ (আমাজেকই) র্যাসিন্ত (প্রাপ্ত
হ;)॥২৫॥

অ;্যজেদব পূজকগণ গসই গসই গদবতাজেক লাভ কজের;,  Wাদ্ধাসিদ
সিক্রয়াপরায়ণগণ সিপতৃজেলাক গম; কজের;,  ভূতপূজকগণ ভূতজেলাক প্রাপ্ত
হ;, এবং আমার পূজকগণ আমাজেকই লাভ কজের;॥২৫॥
 

পত্রং পুষ্পং ফলং গতায়ং গর্যা গম ভ!্যা প্রর্যচ্ছসিত।
তদহং ভ!ু্যপহৃতমশ্নাসিম প্রর্যতাত্ম;ঃ॥২৬॥
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র্যঃ  (সির্যসি;)  ভ!্যা  (ভসি!র সসিহত)  গম  (আমাজেক)  পত্রং  (পত্র)

পুষ্পং  (পুষ্প)  ফলং  (ফল)  গতায়ং  (ও জল)  প্রর্যচ্ছসিত  (প্রদা; কজের;),

অহং (আসিম) প্রর্যতাত্ম;ঃ (আমার ভসি!প্রভাজেব সিবশুদ্ধসিচত্ত) [তস্য] (গসই
ব্যসি!র)  ভ!ু্যপহৃতম্  (ভসি!পূর্ব্ব�ক প্রদত্ত)  তৎ  (গসই পত্রাসিদ)  অশ্নাসিম
(সমVই ভক্ষণ কসির অথ�াৎ অসিত প্রীসিতর সসিহত র্যথাজের্যাগ্যভাজেব গ্রহণ
কসির)॥২৬॥

সির্যসি; ভসি!র সসিহত আমাজেক পত্র,  পুষ্প,  ফল ও জল প্রদা;
কজের;,  আসিম,  আমার  প্রসিত  ভসি!প্রভাজেব  সিবশুদ্ধসিচত্ত  গসই  ভজে!র
ভসি!পূর্ব্ব�ক সমসিপ�ত গসই পত্রাসিদ সমVই ভক্ষণ কসিরয়া থাসিক অথ�াৎ
অত্যন্ত প্রীসিতরু্য! হইয়া র্যথাজের্যাগ্য ভাজেব গ্রহণ কসির॥২৬॥
 

র্যৎ কজেরাসির্ষ র্যদশ্নাসিস র্যজু্জজেহাসির্ষ দদাসিস র্যৎ।
র্যত্তপস্যসিস গকৌজেন্তয় তৎ কুরুষ্ব মদপ�ণম্॥২৭॥

[গহ]  গকৌজেন্তয়! (গহ কুন্তী;ন্দ;!) [ত্বং] (তুসিম)  র্যৎ  (গলৌসিকক বা
বৈবসিদক গর্য কর্ম্ম�) কজেরাসির্ষ (কর), র্যৎ (র্যাহা সিকZু) অশ্নাসিস (গভাজ; কর),

র্যৎ (র্যাহা) জুজেহাসির্ষ (গহাম কর), র্যৎ (র্যাহা সিকZু) দদাসিস (দা; কর), র্যৎ
(গর্য) তপস্যসিস (ব্রতাসিদ কর); তৎ (তাহা সমVই) মদপ�ণম্ (আমাজেত গর্য
প্রকাজের অসিপ�ত হয় গসইরূপ ভাজেব) কুরুষ্ব (কর)॥২৭॥
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গহ গকৌজেন্তয়!  তুসিম গলৌসিকক ;া বৈবসিদক গর্য সকল কর্ম্ম� কর,

র্যাহা সিকZু আহার কর, র্যাহা গহাম কর, র্যাহা সিকZু দা; কর, গর্য ব্রতাসিদ
কর; গস সমুদয়ই আমাজেত গর্যভাজেব অসিপ�ত হয় গসরূজেপ কর॥২৭॥
 

শুভাশুভফদ্বৈলজেরবং গমাক্ষ্যজেস কর্ম্ম�বন্ধদ্বৈ;ঃ।
সন্ন্যাসজের্যাগরু্য!াত্মা সিবমুজে!া মামুদ্বৈপর্ষ্যসিস॥২৮॥

এবং  (এইরূজেপ)  [কর্ম্ম�  কুর্ব্ব�ন্]  (সমV  কর্ম্ম�  কসিরজেল)

শুভাশুভফদ্বৈলঃ  (শুভ বা অশুভ ফলরূপ)  কর্ম্ম�বন্ধদ্বৈ;ঃ  (কর্ম্ম�বন্ধ; সমূহ
হইজেত) গমাক্ষ্যজেস (মু! হইজেব)। সন্ন্যাসজের্যাগরু্য!াত্মা (কর্ম্ম�ফল ত্যাগরূপ
গর্যাগরু্য!ম;া তুসিম)  সিবমু!ঃ  [সন্]  (মু!গজেণর মজেধ্যও বৈবসিশ2্য সম্পন্ন
হইয়া) মাম্ উদ্বৈপর্ষ্যসিস (আমার সি;কট গম; কসিরজেব)॥২৮॥

এইরূজেপ গলৌসিকক বা  বৈবসিদক সমV কর্ম্ম�  কসিরজেলও তজ্জ;্য
শুভাশুভ ফলরূপ কর্ম্ম�বন্ধ; সকল হইজেত তুসিম মু! হইজেব এবং মজে;
কর্ম্ম�ফজেলর আসসি! ;া থাকা গহতু তুসিম মু!গজেণর মজেধ্যও সিবসিশ2তা
লাভ কসিরয়া আমার সি;কট গম; কসিরজেব॥২৮॥
 

সজেমাঽহং সর্ব্ব�ভূজেতরু্ষ ; গম গwজের্ষ্যাঽসিV ; সিপ্রয়ঃ।
গর্য ভজসিন্ত তু মাং ভ!্যা মসিয় গত গতরু্ষ চাপ্যহম্॥২৯॥

অহং  (আসিম)  সর্ব্ব�ভূজেতরু্ষ  (সমV  ভূজেতর  প্রসিত)  সমঃ  (তুল্য
ভাবাপন্ন) [অতএব] গম (আমার) গwর্ষ্যঃ (শত্রু) ; অসিV (;াই), সিপ্রয়ঃ [চ]
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;  [অসিV] (এবং সিপ্রয়ও ;াই);  তু  (সিকন্তু)  গর্য  (র্যাঁহারা)  মাং  (আমাজেক)

ভ!্যা  (ভসি!পূর্ব্ব�ক)  ভজসিন্ত  (ভজ;া  কজের;),  গত  (তাহঁারা)  মসিয়
(আমাজেত)  [র্যথা আস!াঃ]  (গর্যরূপ আস!),  অহম্ অসিপ চ  (আসিমও)

গতরু্ষ (তাহঁাসিদজেগর প্রসিত) [তথা আস!ঃ] (গসইরূপ আস! থাসিক)॥২৯॥
আসিম সকল জীজেবর প্রসিত সমভাবাপন্ন,  সুতরাং আমার গকহ

শত্রু ;াই অথবা সিপ্রয়ও ;াই। তথাসিপ র্যাহঁারা আমাজেক ভসি!সহকাজের
ভজ;া কজের;,  তাঁহারা আমাজেত গর্যম; সর্ব্ব�দা আস! থাজেক;,  আসিমও
তাঁহাসিদজেগর প্রসিত গসইরূপ আস! থাসিক॥২৯॥
 

অসিপ গচৎ সুদুরাচাজেরা ভজজেত মাম;;্যভাক্।
সাধুজেরব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিসজেতা সিহ সঃ॥৩০॥

গচৎ  (র্যসিদ)  সুদুরাচারঃ  অসিপ  (অসিত কুৎসিসত আচার  ব্যসি!ও)

অ;;্যভাক্ [সন্] (কর্ম্ম�-জ্ঞা;াসিদ-গত অ;্য ভজ; পসিরত্যাগ কসিরয়া) মাম্
(গকবলমাত্র আমাজেকই)  ভজজেত (ভজ; কজের;),  সঃ (সিতসি;)  সাধুঃ এব
(সাধু  বসিলয়াই)  মন্তব্যঃ  (মা;্য  হ;)  সিহ  (গর্যজেহতু)  সঃ  (সিতসি;)  সম্যক্
ব্যবসিসতঃ (উত্তম সি;শ্চয় সিবসিশ2)॥৩০॥

র্যসিদ অত্যন্ত কুৎসিসত আচার সম্পন্ন ব্যসি!ও কর্ম্ম�-জ্ঞা;াসিদগত
অ;্য  পূজা  পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক একমাত্র পুমথ�জেবাজেধ  আমাজেকই ভজ;া
কজের;,  তজেব সিতসি; সাধু  বসিলয়াই মা;;ীয় হ;,  গর্যজেহতু সিতসি; উত্তম
সি;শ্চয় কসিরয়াজেZ;॥৩০॥
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সিক্ষপ্রং ভবসিত ধর্ম্ম�াত্মা শশ্বচ্ছাসিন্তং সি;গচ্ছসিত।
গকৌজেন্তয় প্রসিতজা;ীসিহ ; গম ভ!ঃ প্রণশ্যসিত॥৩১॥

[সঃ]  (মদ্ভজ;কারী  গসই  ব্যসি!)  সিক্ষপ্রং  (শীঘ্র)  ধর্ম্ম�াত্মা
(সদাচারভূসির্ষত)  ভবসিত  (হ;),  শশ্বৎ  (সর্ব্ব�দাই)  শাসিন্তং  (অ;জেথ�াপশম
জসি;ত  সুখ)  সি;গচ্ছসিত  (সুষু্ঠরূজেপ  প্রাপ্ত  হ;)।  [গহ]  গকৌজেন্তয়!  (গহ
কুন্তীপুৎত্র!)  গম (আমার)  ভ!ঃ (ভ!)  ; প্রণশ্যসিত (কখ;ও সিব;2 হয়
;া) [ইসিত] (ইহা) প্রসিতজা;ীসিহ (প্রসিতজ্ঞা কর—গ�ার্ষণা কর)॥৩১॥

গসই সুদুরাচার ব্যসি! শ্রীঘ্রই সদাচারভূসির্ষত হইয়া সর্ব্ব�দা সি;ত্যা
শাসিন্ত লাভ কসিরয়া থাজেক;। গহ গকৌজেন্তয়! তুসিম গ�ার্ষণা কসিরয়া বল গর্য
আমার ভজে!র কখ;ও সিব;াশ ;াই॥৩১॥
 

মাং সিহ পাথ� ব্যপাসিWত্য গর্যঽসিপ সু্যঃ পাপজের্যা;য়ঃ।
সিস্ত্রজেয়া বৈবশ্যাVথা শূদ্রাজেVঽসিপ র্যাসিন্ত পরাং গসিতম্॥৩২॥

[গহ]  পাথ�!  (গহ  অজু্জ�;!)  গর্য  অসিপ  (র্যাহারা)  পাপ  গর্যা;য়ঃ
(অন্ত্যজাসিদ গর্যাসি;জেত উৎপন্ন)  সিস্ত্রয়ঃ  (স্ত্রী)  বৈবশ্যাঃ  (বৈবশ্য)  তথা শূদ্রাঃ
(এবং  শূদ্র)  সু্যঃ  (হইয়াজেZ)  গত  অসিপ  (তাহারাও)  মাং  (আমাজেক)

ব্যপাসিWত্য  (সিবজেশর্ষভাজেব  আWয়  কসিরয়া)  সিহ  (সি;শ্চয়ই)  পরাং  গসিতম্
(পরমাগসিত) র্যাসিন্ত (প্রাপ্ত হয়)॥৩২॥
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গহ পাথ�! র্যাহারা অন্ত্যজাসিদর বংজেশ উৎপন্ন, স্ত্রীজাসিত, বৈবশ্যজাসিত
বা  শূদ্রজাসিতজেত জন্মগ্রহণ কসিরয়াজেZ,  তাহারাও আমাজেক সম্যক্-রূজেপ
আWয় কসিরয়া উত্তমগসিত লাভ কজের॥৩২॥
 

সিকং পু;ব্র�াহ্মণাঃ পুণ্যা ভ!া রাজর্ষ�য়Vথা।
অসি;ত্যমসুখং গলাকসিমমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥৩৩॥

পুণ্যাঃ  (পসিবত্র)  ব্রাহ্মণাঃ  (ব্রাহ্মণগণ)  তথা  (এবং)  রাজর্ষ�য়ঃ
(ক্ষসিৎত্রয়গণ)  ভ!াঃ  [সন্তঃ]  (ভ! হইয়া)  [পরাং গসিতং র্যাসিন্ত]  (পরম
গসিত লাভ কসিরজেব;)  সিকং পু;ঃ  (তাহাজেত আর কথা সিক?) [অতএব]

অসি;ত্যম্  (অসি;ত্য)  অসুখং  (দুঃখপূণ�)  ইমং  (এই)  গলাকম্  (ম;ুর্ষ্যজেদহ)

প্রাপ্য (লাভ কসিরয়া) মাম্ (আমাজেক) ভজস্ব (ভজ;া কর)॥৩৩॥
সুতরাং  পসিবত্র  ব্রাহ্মণগণ  বা  ক্ষসিৎত্রয়গণ  ভ!  হইয়া  গর্য

পরমগসিত প্রাপ্ত  হইজেব; গস সম্বজেন্ধ আর কথা  সিক আজেZ?  অতএব
অসি;ত্য ও দুঃখকর এই ম;ুর্ষ্যজেদহ—বহু গর্যাসি; ভ্রমজেণর পর প্রাপ্ত হইয়া
—আমাজেকই আরাধ;া কর॥৩৩॥
 

মন্ম;া ভব মদ্ভজে!া মদ্-র্যাজী মাং ;মসু্করু।
মাজেমদ্বৈবর্ষ্যসিস রু্যদ্বৈক্ত্ববমাত্মা;ং মৎপরায়ণঃ॥৩৪॥

মন্ম;াঃ (মদ্-গতসিচত্ত) মদ্ভ!ঃ (আমার গসবক) মদ্-র্যাজী [চ] (ও
আমার পূজা  পরায়ণ)  ভব  (হও)।  মাং  (আমাজেক)  ;মসু্করু  (;মষ্কার
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কর)।  এবম্  (এইরূজেপ)  আত্মা;ং  (ম;  ও  গদহ)  রু্যক্ত্বা  (আমাজেত
অপ�ণপূর্ব্ব�ক)  মৎপরায়ণঃ  (আমাজেক  আWয়  কসিরয়া)  মাম্  এব
(আমাজেকই) এর্ষ্যসিস (প্রাপ্ত হইজেব)॥৩৪॥

আমাজেত দত্ত-সিচত্ত, আমার প্রসিত ভসি!পরায়ণ ও আমার অচ্চ�জে;
সি;রত  হও  এবং  আমাজেকই  ;মস্কার  কর।  এইরূজেপ  ম;  ও  গদহ
আমাজেত অপ�ণ পূর্ব্ব�ক আমাজেক আWয় কসিরয়া আমাজেকই প্রাপ্ত হইজেব॥
৩৪॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং

গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ রাজগুহ্য-
গর্যাজেগা ;াম ;বজেমাঽধ্যায়ঃ॥৯॥

ইসিত ;বম অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
ইসিত ;বম অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥

 —···—
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শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
দশজেমাঽধ্যায়ঃ
সিবভূসিতজের্যাগ

 

শ্রীভগবান্-উবাচ—
ভূয় এব মহাবাজেহা শৃণু গম পরমং বচঃ।

র্যজেত্তঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যাসিম সিহতকাম্যয়া॥১॥
শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  কসিহজেল;)  [গহ]  মহাবাজেহা!  (গহ

মহাবীর অজু্জ�;!) ভূয়ঃ এব (পু;রায়) গম (আমার) পরমং (উৎকৃ2) বচঃ
(বাক্য)  শৃণু  (Wবণ  কর)।  র্যৎ  (গর্যজেহতু)  প্রীয়মাণায়  (গপ্রমবান্)  গত
(গতামাজেক)  অহম্ (আসিম)  সিহতকাম্যয়া  (সিহতকাম;ায়)  বক্ষ্যাসিম  (বসিলব)॥
১॥

শ্রীভগবান্ বসিলজেল;—গহ মহাবাজেহা! পু;র্ব্ব�ার আমার উত্তম বাক্য
Wবণ কর। গর্যজেহতু সিপ্রয়পাত্র গতামাজেক আসিম গতামার মঙ্গল কাম;া
কসিরয়াই ইহা বসিলব॥১॥
 

; গম সিবদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ; মহর্ষ�য়ঃ।
অহমাসিদসিহ� গদবা;াং মহর্ষ�ীণা� সর্ব্ব�শঃ॥২॥

সুরগণাঃ  (গদবতাগণ)  গম  (আমার)  প্রভবং  (সজের্ব্ব�াত্তম  বা
সর্ব্ব�সিবলক্ষণ জন্ম) ; সিবদুঃ (জাজে;; ;া), মহর্ষ�য়ঃ ; (মহসির্ষ�গণও জাজে;;
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;া)। সিহ  (গর্যজেহতু)  অহম্  (আসিম)  গদবা;াং  (গদবতাসিদজেগর)  মহর্ষ�ীণাং চ
(ও মহসির্ষ�গজেণর)  সর্ব্ব�শঃ  (সর্ব্ব�প্রকাজেরই)  আসিদঃ  (আসিদ কারণস্বরূপ)॥
২॥

সমV গদবতাগণ আমার প্রকৃ2 বা সর্ব্ব�সিবলক্ষণ জন্ম জাজে;; ;া,
মহসির্ষ�গণও জাজে;; ;া।  গর্যজেহতু  আসিম গদবতাসিদজেগর ও মহসির্ষ�গজেণর
সর্ব্ব�প্রকাজেরই আসিদ কারণ॥২॥
 

গর্যা মামজম;াসিদ� গবসিত্ত গলাকমজেহশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মজেত্ত�্যরু্ষ সর্ব্ব�পাদ্বৈপঃ প্রমুচ্যজেত॥৩॥

র্যঃ  (সির্যসি;)  মাম্  (গদবকী  পুৎত্র আমাজেক)  অজম্  (জন্মরসিহত)

অ;াসিদং (কারণ রসিহত) গলাকমজেহশ্বরম্ চ (ও ভূত সকজেলর মহান্ ঈশ্বর
বসিলয়া)  গবসিত্ত  (জাজে;;),  সঃ  (সিতসি;)  মজেত্ত�্যরু্ষ  (ম;ুর্ষ্যগজেণর  মজেধ্য)
অসংমূঢ়ঃ  (গমাহ বসিজ্জ�ত হইয়া)  সর্ব্ব�পাদ্বৈপঃ  (ভসি!সিবজেরাধী সমV পাপ
হইজেত) প্রমুচ্যজেত (মু! হ;)॥৩॥

সির্যসি; গদবকী পুৎত্ররূজেপ জাত আমাজেক,  জন্মরসিহত সর্ব্ব�াসিদ ও
ভূতসকজেলর মহান্ ঈশ্বর বসিলয়া জাজে;;,  সিতসি;ই সমV ম;ুর্ষ্যজেলাজেকর
মজেধ্য সম্যক্ গমাহরসিহত হইয়া পাপ সমুদয় হইজেত মু! হইয়া থাজেক;॥
৩॥
 

বুসিদ্ধজ্ঞ�া;মসংজেমাহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
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সুখং দুঃখং ভজেবাঽভাজেবা ভয়�াভয়জেমব চ॥৪॥
অসিহংসা সমতা তুসি2Vজেপা দা;ং র্যজেশাঽর্যশঃ।
ভবসিন্ত ভাবা ভূতা;াং মত্ত এব পৃথসিগ্বধাঃ॥৫॥

বুসিদ্ধঃ  (সূক্ষ্মাথ�সি;শ্চয় সামথ�্য),  জ্ঞা;ম্  (আত্মা অ;াত্ম সিবজেবক),

অসংজেমাহঃ  (ব্যগ্রতার অভাব),  ক্ষমা  (সসিহষু্ণতা),  সত্যং  (র্যথাথ� ভার্ষণ),

দমঃ (বাজেহ্যসিন্দ্রয় সংর্যম), শমঃ (অন্তসিরসিন্দ্রয় সংর্যম), সুখং (সুখ), দুঃখং
(দুঃখ), ভবঃ (জন্ম), অভাবঃ (মৃতু্য), ভয়ং চ (ভয়), অভয়ং এব চ (এবং
অভয়);  অসিহংসা  (অসিহংসা)  সমতা  (সি;জেজর তুল;ায় সর্ব্ব�ত্র সুখ দুঃখ
দশ�;),  তুসি2ঃ  (সজেন্তার্ষ),  তপঃ (গবজেদা! কায়জেÃশ),  দা;ং  (দা;),  র্যশঃ
(সুখ্যাসিত)  অর্যশঃ  [চ] (ও অখ্যাসিত)  ভূতা;াং  (প্রাসিণবজেগ�র) [এজেত] (এই
সমV) পৃথসিগ্বধাঃ (;া;াপ্রকার) ভাবাঃ (ভাব) মত্তঃ এব (আমা হইজেতই)

ভবসিন্ত (উৎপন্ন হইয়া থাজেক )॥৪–৫॥
বুসিদ্ধ,  জ্ঞা;,  অব্যাকুলতা,  ক্ষমা,  সত্যভার্ষণ,  বাহ্য  ইসিন্দ্রয়গজেণর

সি;গ্রহ, অন্তরস্থ ইসিন্দ্রয়গজেণর সি;গ্রহ, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃতু্য, ভয় ও অভয়,

অসিহংসা, সর্ব্ব�ত্র, সমদৃসি2, তুসি2, তপস্যা দা;, র্যশ ও অর্যশ, প্রাসিণমাজেত্রর
এই সকল সিভন্ন সিভন্ন ভাব আমা হইজেতই উৎপন্ন হইয়া থাজেক॥৪–৫॥
 

মহর্ষ�য়ঃ সপ্ত পূজের্ব্ব� চত্বাজেরা ম;বVথা।
মদ্ভাবা মা;সা জাতা গর্যর্ষাং গলাক ইমাঃ প্রজাঃ॥৬॥
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সপ্ত  মহর্ষ�য়ঃ  (মসিরচ্যাসিদ  সপ্ত  মহসির্ষ�গণ)  পূজের্ব্ব�  (তাহঁাদরও
পূর্ব্ব�বত্ত�ী)  চত্বারঃ  (স;কাসিদ  চাসিরজ;)  তথা ম;বঃ  (এবং স্বায়মু্ভবাসিদ
চতুর্দ্দ�শ ম;ুগণ)  [এজেত]  (ইঁহারা  সকজেলই)  মদ্-ভাবাঃ  (আমার প্রভাব
সম্পন্ন)  মা;সাঃ  জাতাঃ  (এবং  সিহরণ্যগভ�রূপী  আমার  ম;  হইজেত
উৎপন্ন),  গলাজেক (এই পৃসিথবীজেত) ইমাঃ প্রজাঃ (এই দৃশ্যমা; ব্রাহ্মণাসিদ
প্রজাসমূহ) গর্যর্ষাং (র্যাঁহাজেদর অথ�াৎ তাঁহাজেদরই বংশজাত পুৎত্রাসিদ ক্রজেম
এই পৃসিথবী পসিরপূণ� হইয়াজেZ)॥৬॥

মসিরচ্যাসিদ সপ্ত মহসির্ষ�, তৎপূর্ব্ব�বত্ত�ী স;কাসিদ ব্রহ্মসির্ষ� চতু2য় এবং
স্বায়মু্ভবাসিদ চতুর্দ্দ�শ ম;ু ইঁহারা সকজেলই আমার প্রভাব সম্পন্ন এবং
সিহরণ্যগভ�রূপী আমার ম; হইজেত উৎপন্ন। এই ব্রহ্মাজেণ্ড এই সকল
দৃশ্যমা; ব্রাহ্মণ-ক্ষসিত্রয়াসিদ প্রজাসমূহই তাঁহাজেদর বংশজাত॥৬॥
 

এতাং সিবভূসিতং গর্যাগ� মম গর্যা গবসিত্ত তত্ত্বতঃ।
গসাঽসিবকজেল্প; গর্যাজেগ; রু্যজ্যজেত ;াত্র সংশয়ঃ॥৭॥

র্যঃ (সির্যসি;) মম (আমার) এতাং (এই) সিবভূসিতং (সিবভূসিত) গর্যাগং চ
(ও ভসি!জের্যাগ)  তত্ত্বতঃ (র্যথাথ�রূজেপ)  গবসিত্ত  (জ্ঞাত আজেZ;),  সঃ  (সিতসি;)

অসিবকজেল্প; (সি;শ্চল)  গর্যাজেগ;  (তত্ত্বজ্ঞা; wারা)  রু্যজ্যজেত  (রু্য! হ;);  অত্র
(এই সিবর্ষজেয়) ; সংশয়ঃ [অসিV] (সজেন্দহ ;াই)॥৭॥
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সির্যসি; আমার এই সিবভূসিত ও ভসি!জের্যাগ সম্যক্ -রূজেপ অবগত
আজেZ;,  সিতসি; সি;শ্চল তত্ত্বজ্ঞা; wারা ভসি!জের্যাজেগর অ;ুষ্ঠা; কজের;। এ
সিবর্ষজেয় গকা;ও সজেন্দহ ;াই॥৭॥
 

অহং সর্ব্ব�স্য প্রভজেবা মত্তঃ সর্ব্ব�ং প্রবত্ত�জেত।
ইসিত মত্বা ভজজেন্ত মাং বুধা ভাবসমসিন্বতাঃ॥৮॥

অহং  (আসিম)  সর্ব্ব�স্য  (ব্রহ্ম,  পরমাত্মা,  ভগবদাসিদ  সর্ব্ব�
কারজেণরও)  প্রভবঃ  (উৎপসিত্ত  অwয়জ্ঞা;  স্বয়ং  ভগবান্),  মত্তঃ  (আমা
হইজেত)  সর্ব্ব�ং  (সিচদসিচৎ জগজেচ্চ2া ও গবদাসিদ শাস্ত্র প্রভৃসিত)  প্রবত্ত�জেত
(প্রবসিত্ত�ত  হয়),  ইসিত  (এই  রহস্য)  মত্বা  (উপলসিব্ধ  কসিরয়া)  বুধাঃ
(সুজেমধগণ)  ভাবসমসিন্বতাঃ  (দাস্যসখ্যাসিদভাবরু্য! হইয়া)  মাং  (আমাজেক)

ভজজেন্ত (ভজ; কজের;)॥৮॥
আসিম  ব্রহ্ম,  পরমাত্মা  ও  ;ারায়জেণরও  আকরতত্ত্ব অwয়জ্ঞা;-

স্বরূপ কৃষ্ণ, আমা হইজেতই সিচদসিচদ্ সিবলাসময় সিবশ্ব, তজেচ্চ2া ও উজের্দ্দশ্য
সাধ্য-সাধ;ময় গবদাসিদ  শাস্ত্র সমVই প্রবসিত্ত�ত—এই রহস্য  সিবচারপর
সুজেমধগণ ধর্ম্ম�াধর্ম্ম� সমুদয় উYঙ্ঘ; পূর্ব্ব�ক রাগভসি! অবলম্বজে; আমার
ভজ; কসিরয়া থাজেক;॥৮॥
 

মসিচ্চত্তা মদ্গতপ্রাণা গবাধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং সি;ত্যং তুর্ষ্যসিন্ত চ রমসিন্ত চ॥৯॥
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[গত]  (তাঁহারা)  মসিচ্চত্তাঃ  (আমাজেত সি;জেবসিদতাত্মা)  মদ্গতপ্রাণাঃ
(মদাত্মভূতা)  পরস্পরম্  (পরস্পর)  গবাধয়ন্তঃ  (স্বরূপগত ভাব সিবসি;ময়
কসিরজেত  কসিরজেত)  মাং  কথয়ন্তঃ  চ  [সন্তঃ]  (আমার  কথা  আজেলাচ;া
কসিরজেত কসিরজেত)  সি;ত্যং (সর্ব্ব�দা)  তুর্ষ্যসিন্ত চ (তু2 হ;)  রমসিন্ত চ (এবং
মধুর রস আস্বাদ; কজের;)॥৯॥

আমাজেত সি;জেবসিদতাত্মা ও মদাত্মভূত ভ!গণ পরস্পর আমার
কথা  আজেলাচ;া  ও  আমার  সম্বন্ধীয়-ভাজেবর  আদা;  প্রদা;  কসিরজেত
কসিরজেত  সর্ব্ব�দা  স্বরূপগত  বাৎসল্য  মাধুর্য�্যাসিদ  রস  আস্বাদ;  কসিরয়া
পসিরজেতার্ষ লাভ কজের;॥৯॥
 

গতর্ষাং সততরু্য!া;াং ভজতাং প্রীসিতপূর্ব্ব�কম্।
দদাসিম বুসিদ্ধজের্যাগং তং গর্য; মামুপর্যাসিন্ত গত॥১০॥

[অহং] (আসিম) সততরু্য!া;াং (সি;ত্য আমার সংজের্যাগ কাম;াশীল)

প্রীসিতপূর্ব্ব�কম্  (ও  গস্নহ  পূর্ব্ব�ক)  ভজতাং  (ভজ;কারী)  গতর্ষাং
(তাঁহাসিদগজেক) তং (গসই) বুসিদ্ধজের্যাগং (বুসিদ্ধজের্যাগ) দদাসিম (দা; কসির) গর্য;
(র্যদ্দ্বারা)  গত  (তাঁহারা)  মাম্  (আমাজেক)  উপর্যাসিন্ত  (সি;কজেট  পাইজেত
পাজের;)॥১০॥

আসিম গসই সর্ব্ব�দা আমার আত্মভূত ও গপ্রমপূর্ব্ব�ক ভজ;শীল
ভ!গণজেক এইরূপ বুসিদ্ধজের্যাগ  প্রদা;  কসির,  র্যদ্দ্বারা  তাঁহারা  আমাজেত
উপগত হ; বা সিবসিবধ অন্তরঙ্গ গসবাপ্রাপ্ত হ;॥১০॥
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গতর্ষাজেমবা;ুকম্পাথ�মহমজ্ঞা;জং তমঃ।
;াশয়াম্যাত্মভাবজেস্থা জ্ঞা;দীজেপ; ভাস্বতা॥১১॥

গতর্ষাম্  এব  (তাহঁাজেদরই)  অ;ুকম্পাথ�ম্  (গপ্রমাধী;  হইয়াই)

অহম্  (আসিম)  আত্মভাবস্থঃ  [সন্]  (তাঁজেদর  অন্তজের  প্রকাসিশত  হইয়া)
ভাস্বতা (উজ্জ্বল) জ্ঞা;দীজেপ; (মৎসাক্ষাৎকার রূপ জ্ঞা; wারা) অজ্ঞা;জং
(অদশ�; জ;্য) তমঃ (গমাহরূপ অন্ধকার) ;াশয়াসিম (;াশ কসির)॥১১॥

তাহঁারা জ্ঞা;শূ;্য গপ্রমভসি!র পরমাবস্থায় ই2সিবরহজসি;ত ভ্রম-

গমাহাসিদ তজেমাভাবাক্রান্ত হইয়া পসিড়জেল আসিম গপ্রমাধী; হইয়া তাহঁাজেদর
অন্তজের স্বরূপসাক্ষাৎকাররূপ উজ্জ্বল জ্ঞা;wারা সিবরহদুঃখরূপ তজেমা;াশ
কসিরয়া থাসিক॥১১॥

অথবা
তাহঁাজেদরই অ;ুকম্পাথ� আসিম জীবজগজেতর হৃদয়স্থ হইয়া উজ্জ্বল

জ্ঞা; wারা অজ্ঞা;রূপ অন্ধকার ;াশ কসিরয়া থাসিক॥১১॥
 

শ্রীঅজু্জ�; উবাচ—
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পসিবত্রং পরমং ভবান্।

পুরুর্ষং শাশ্বতং সিদব্যমাসিদজেদবমজং সিবভুম্॥১২॥
আহস্ত্বামৃর্ষয়ঃ সজের্ব্ব� গদবসির্ষ�;�ারদVথা।

অসিসজেতা গদবজেলা ব্যাসঃ স্বয়দ্বৈ�ব ব্রবীসির্ষ গম॥১৩॥
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অজু্জ�; উবাচ (অজু্জ�; বসিলজেল;) ভবান্ (আপসি;) পরমং (পরম)

পসিবত্রং (অসিবদ্যামাসিল;্য;াশক) পরং ধাম (সজের্ব্ব�াৎকৃ2 শ্যামসুন্দর বপুই)

পরং ব্রহ্ম (পরমব্রহ্ম অথ�াৎ সাক্ষাৎ ভগবান্) [অহং মজে;্য] (আসিম মজে;
কসির),  সজের্ব্ব� ঋর্ষয়ঃ  (সকল ঋসির্ষগণ)  গদবসির্ষ�ঃ ;ারদঃ  (গদবসির্ষ� ;ারদ)

অসিসতঃ  (অসিসত)  গদবলঃ  (গদবল)  তথা  ব্যাসঃ  (এবং  মহসির্ষ�  ব্যাস
সকজেলই)  ত্বাম্  (আপ;াজেক)  শাশ্বতং পুরুর্ষং  (স;াত; পুরুর্ষ)  সিদব্যম্
(স্বয়ং  প্রকাশ)  আসিদজেদবম্  (আসিদজেদব)  অজং  (জন্মরসিহত)  সিবভুম্  (ও
সর্ব্ব�ব্যাপক) আহুঃ (বসিলয়া থাজেক;), স্বয়ং চ এব (এবং আপসি; সি;জেজই)

গম (আমাজেক) ব্রবীসির্ষ (বসিলজেতজেZ;)॥১২–১৩॥
অজু্জ�;  কসিহজেল;—গহ  ভগবান্  আপসি;  পরব্রহ্ম,  পরমাWয়  ও

পরমপাব;!  গদবসির্ষ�  ;ারদ,  অসিসত,  গদবল ও ব্যাসাসিদ  প্রধা;  প্রধা;
মহসির্ষ�গণ  সকজেলই  আপ;াজেক  স্বয়ংপ্রকাশ  স্বয়মু্ভ,  সমগ্র  ঐশ্বজের্য�্যর
মূলীভূত লীলাময় সর্ব্ব�াসিদ স;াত; পুরুজের্ষাত্তমরূজেপ বণ�; কসিরয়াজেZ;,

এবং আপসি; সি;জেজও তাহাই বসিলজেতজেZ;॥১২–১৩॥
 

সর্ব্ব�জেমতদৃতং মজে;্য র্যন্মাং বদসিস গকশব।
; সিহ গত ভগবন্ ব্যসি!ং সিবদুজের্দ্দ�বা ; দা;বাঃ॥১৪॥

[গহ]  গকশব!  (গহ গকশব!)  মাং  (আমাজেক)  র্যৎ  (‘; গম সিবদুঃ’
ইত্যাসিদ  গOাক  wারা  র্যাহা)  বদসিস  (বসিলজেতজেZ;)  এতৎ  সর্ব্ব�ম্  (এ
সমVই)  ঋতং (র্যথাথ� বসিলয়া)  মজে;্য (মাসি;)। সিহ (ইহা সি;শ্চয় গর্য) [গহ]
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ভগবন্ (গহ ভগবন্)  গত (আপ;ার)  ব্যসি!ং (পসিরচয়)  ; গদবাঃ দা;বাঃ
(সিক গদবগণ, সিক দা;বগণ গকহই) ; সিবদুঃ (জাজে;; ;া)॥১৪॥

গহ গকশব! ‘; গম সিবদুঃ’ ইত্যাসিদ বাজেক্যর wারা আমাজেক র্যাহা
বসিলজেতজেZ; গস সমুদয়ই আসিম র্যথাথ� বসিলয়া মাসি;। গহ ভগবন্!  ইহা
সি;সিশ্চত গর্য  গদবগণ  বা  দা;বগজেণর  মজেধ্য  গকহই আপ;ার  পসিরচয়
জাজে;; ;া॥১৪॥
 

স্বয়জেমবাত্ম;াত্মা;ং গবত্থ ত্বং পুরুজের্ষাত্তম।
ভূতভাব; ভূজেতশ গদবজেদব জগৎপজেত॥১৫॥

[গহ]  পুরুজের্ষাত্তম!  (গহ  পুরুজের্ষাত্তম!)  [গহ]  ভূতভাব;!  (গহ
জগৎসিপতঃ!) [গহ] ভূজেতশ! (গহ ভূত;াথ!) [গহ] গদবজেদব! (গহ গদবারাধ্য!)
[গহ] জগৎপজেত (গহ জগন্নাথ!) ত্বং (আপসি;) স্বয়ম্ এব (সি;জেজই) আত্ম;া
(সিচচ্ছসি! wারা) আত্না;ং (আপ;াজেক) গবত্থ (জাসি;জেতজেZ;)॥১৫॥

গহ পুরুজের্ষাত্তম!  গহ জগৎসিপতা!  গহ ভূত;াথ!  গহ গদবজেদব!  গহ
জগৎপজেত! আপসি; স্বয়ংই সি;জ সিচচ্ছসি! wারা আপ;াজেক জাসি;জেতজেZ;॥
১৫॥
 

ব!ুমহ�স্যজেশজের্ষণ সিদব্যা হ্যাত্মসিবভূতয়ঃ।
র্যাসিভসিব�ভূসিতসিভজেল�াকাসি;মাংস্ত্বং ব্যাপ্য সিতষ্ঠসিস॥১৬॥
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ত্বং  (আপসি;)  র্যাসিভঃ  (গর্য গর্য)  সিবভূসিতসিভঃ  (ঐশ্বর্য�্য  wারা)  ইমান্
(এই) গলাকান্ (গলাক সমূহ) ব্যাপ্য (ব্যাসিপয়া) সিতষ্ঠসিস (রসিহয়াজেZ;), [তাঃ]
(গসই)  সিদব্যাঃ (উৎকৃ2)  আত্মসিবভূতয়ঃ (স্বকীয় ঐশ্বর্য�্য সকল)  অজেশজের্ষণ
(সসিবজেশর্ষ ভাজেব)  [ত্বং]  সিহ  ব!ং  অহ�সিস  (একমাত্র আপসি;ই  বসিলজেত
সমথ�)॥১৬॥

আপসি; গর্য গর্য সিবভূসিত wারা এই গলাক সকল ব্যাসিপয়া অবস্থা;
কসিরজেতজেZ;,  গসই  সমুদয়  অজেলৌসিকক  আত্ম-সিবভূসিতগুসিল  সমূ্পণ�রূজেপ
আমাজেক অ;ুগ্রহ পূর্ব্ব�ক বলু;॥১৬॥
 

কথং সিবদ্যামহং গর্যাসিগংস্ত্বাং সদা পসিরসিচন্তয়ন্।
গকরু্ষ গকরু্ষ চ ভাজেবরু্ষ সিচজেন্ত্যাঽসিস ভগবন্ময়া॥১৭॥

[গহ]  গর্যাসিগন্!  (গহ  গর্যাগমায়াসিধপজেত!)  সদা  (সর্ব্ব�দা)  কথং
(সিকরূজেপ)  পসিরসিচন্তয়ন্  (সর্ব্ব� প্রকাজের সিচন্তা কসিরয়া)  অহং  (আসিম)  ত্বাং
(আপ;াজেক) সিবদ্যাম্ (জাসি;জেত পাসিরব?) [গহ] ভগবন্! (গহ ভগবন্!) গকরু্ষ
গকরু্ষ চ (এবং গকান্ গকান্) ভাজেবরু্ষ (পদাথ� সমূজেহ) [ত্বং] (আপসি;) ময়া
(আমা কতৃ্ত�ক) সিচন্ত্যঃ অসিস (সিচন্ত;ীয়)॥১৭॥

গহ গর্যাগমায়াপজেত ভগবন্!  সিকরূজেপ সর্ব্ব�দা সর্ব্ব�প্রকাজের সিচন্তা
কসিরয়া আসিম আপ;াজেক জাসি;জেব এবং গকান্ গকান্ পদাথ� সকজেল আসিম
আপ;ার সিচন্ত;রূপ ভসি! আচরণ কসিরব?॥১৭॥
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সিবVজেরণাত্মজে;া গর্যাগং সিবভূসিত� জ;ার্দ্দ�;।
ভূয়ঃ কথয় তৃসিপ্তসিহ� শৃণ্বজেতা ;াসিV গমঽমৃতম্॥১৮॥

[গহ]  জ;ার্দ্দ�;!  (গহ  জ;ার্দ্দ�;!)  আত্ম;ঃ  (আপ;ার)  গর্যাগং
(ভসি!জের্যাগ)  সিবভূসিতং  চ  (ও  সিবভূসিত)  ভূয়ঃ  (পু;রায়)  সিবVজেরণ
(সিবVৃতভাজেব)  কথয় (বলু;)। সিহ  (গর্যজেহতু)  অমৃতম্ (আপ;ার অমৃতময়
বাক্য)  শৃণ্বতঃ  (Wবণ  কসিরয়া)  গম  (আমার)  তৃসিপ্তঃ  (তৃসিপ্ত)  ;  অসিV
(হইজেতজেZ ;া)॥১৮॥

গহ জ;ার্দ্দ�;! আপ;ার গর্যাগ ও সিবভূসিত সকল পু;র্ব্ব�ার সসিবVাজের
বলু;। গর্যজেহতু আপ;ার এই সকল উপজেদশরূপ অমৃতময়বাক্য Wবণ
কসিরয়া আমার তৃসিপ্ত হইজেতজেZ ;া॥১৮॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
হন্ত গত কথসিয়র্ষ্যাসিম সিদব্যা হ্যাত্মসিবভূতয়ঃ।

প্রাধা;্যতঃ কুরুজেWষ্ঠ ;াV্যজেন্তা সিবVরস্য গম॥১৯॥
শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  বসিলজেল;)  হন্ত কুরুজেWষ্ঠ!  (ওজেহ

কুরুজেWষ্ঠ!)  সিদব্যাঃ  (অজেলৌসিকক)  আত্মসিবভূতয়ঃ  (প্রপ�  সিচচ্ছসি!জাত
প্রকসিটত  সি;জ  ঐশ্বর্য�্য  সমূহ)  প্রাধা;্যতঃ  (প্রধা;  প্রধা;  রূজেপ)  গত
(গতামাজেক)  কথসিয়র্ষ্যাসিম  (বসিলব)। সিহ  (গর্যজেহতু)  গম  (আমার)  সিবVরস্য
(সিবVৃত সিবভূসিতর) অন্তঃ (গশর্ষ) ; অসিV (;াই)॥১৯॥
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শ্রীভগবান্ কসিহজেল;—ওজেহ কুরুজেWষ্ঠ অজু্জ�;! আমার অজেলৌসিকক
সিচচ্ছসি!জাত প্রপ� প্রকসিটত ঐশ্বর্য�্যসকল প্রধা; প্রধা; রূজেপই গতামার
সি;কট বসিলজেতসিZ;  গর্যজেহতু আমার সিবVৃত সিবভূসিত সমূজেহর সীমা ;াই॥
১৯॥
 

অহমাত্মা গুড়াজেকশ সর্ব্ব�ভূতাশয়সিস্থতঃ।
অহমাসিদশ্চ মধ্য� ভূতা;ামন্ত এব চ॥২০॥

[গহ] গুড়াজেকশ! (গহ সিজতসি;দ্র!) অহম্ (আসিম) সর্ব্ব�ভূতাশয়সিস্থতঃ
(সমV জীজেবর অন্তঃকরজেণ অবসিস্থত)  আত্মা (পরমাত্মা)। অহম্ এব চ
(এবং আসিমই) ভূতা;াম্ (প্রাসিণগজেণর) আসিদঃ (জন্ম), মধ্যং চ (ও সিস্থসিত)

অন্তঃ চ (এবং ;াজেশর গহতু)॥২০॥
গহ গুড়াজেকশ!  আসিম সমV জীজেবর অন্তঃকরজেণ সি;য়ামকরূজেপ

অবসিস্থত পরমাত্মা এবং আসিমই ভূতগজেণর জন্ম,  সিস্থসিত ও সংহাজেরর
কারণ॥২০॥
 

আসিদত্যা;ামহং সিবষু্ণজেজ�্যাসিতর্ষাং রসিবরংশুমান্।
মরীসিচর্ম্ম�রুতামসিস্ম ;ক্ষত্রাণামহং শশী॥২১॥

আসিদত্যা;াম্  (wাদশ আসিদত্যগজেণর মজেধ্য)  অহং  (আসিম)  সিবষু্ণঃ
(সিবষু্ণ  ;ামক  আসিদত্য),  গজ্যাসিতর্ষাং  (প্রকাশকগজেণর  মজেধ্য)  অংশুমান্
(মহাসিকরণশালী)  রসিবঃ  (সূর্য�্য),  মরুতাম্  (বায়ুগজেণর  মজেধ্য)  মরীসিচঃ
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(মরীসিচ ;ামক বায়ু)  ;ক্ষত্রাণাম্ (;ক্ষত্রগজেণর মজেধ্য)  অহং (আসিম)  শশী
(চন্দ্র) অসিস্ম (হই)॥২১॥

আসিম  wাদশ  আসিদত্যগজেণর  মজেধ্য  সিবষু্ণ;ামক  আসিদত্য,
গজ্যাসিতষ্কগজেণর মজেধ্য  প্রচুর সিকরণশালী  সূর্য�্য,  বায়ুগজেণর মজেধ্য  মরীসিচ
;ামক বায়ু, এবং ;ক্ষত্রগজেণর মজেধ্য আসিম চন্দ্ররূজেপ আসিZ॥২১॥
 

গবদা;াং সামজেবজেদাঽসিস্ম গদবা;ামসিস্ম বাসবঃ।
ইসিন্দ্রয়াণাং ম;শ্চাসিস্ম ভৃতা;ামসিস্ম গচত;া॥২২॥

[অহং] (আসিম)  গবদা;াং (গবদগজেণর মজেধ্য)  সামজেবদঃ (সামজেবদ)

অসিস্ম (হই),  গদবা;াম্ (গদবতাগজেণর মজেধ্য)  বাসবঃ  (ইন্দ্র)  অসিস্ম (হই),

ইসিন্দ্রয়াণাং  (ইসিন্দ্রয়গজেণর মজেধ্য)  ম;ঃ  (ম;)  অসিস্ম  (হই),  ভূতা;াম্  [চ]
(এবং ভূতগজেণর মজেধ্য) গচত;া (জ্ঞা;শসি!) অসিস্ম (হই)॥২২॥

আসিম গবদগজেণর মজেধ্য সামজেবদ,  গদবগজেণর মজেধ্য  ইন্দ্র,  এবং
প্রাসিণগজেণর মজেধ্য জ্ঞা; শসি!॥২২॥
 

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাসিস্ম সিবজেত্তজেশা র্যক্ষরক্ষসাম্।
বসূ;াং পাবকশ্চাসিস্ম গমরুঃ সিশখসিরণামহম্॥২৩॥

[অহং]  (আসিম)  রুদ্রাণাং  (একাদশ  রুদ্রগজেণর  মজেধ্য)  শঙ্করঃ
(সিশব)  র্যক্ষরক্ষসাম্  চ  (এবং  র্যক্ষ  ও  রজেক্ষাগজেণর  মজেধ্য)  সিবজেত্তশঃ
(কুজেবর) অসিস্ম (হই)। বসূ;াং (অ2বসু মজেধ্য) পাবকঃ (অসিগ্ন), সিশখসিরণাম্
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চ  (এবং  পর্ব্ব�ত  সমূহ  মজেধ্য)  অহম্  (আসিম)  গমরুঃ  (সুজেমরু)  অসিস্ম
(হই)॥২৩॥

আসিম একাদশ রুদ্রগজেণর মজেধ্য শঙ্কর, এবং র্যক্ষ ও রজেক্ষাগজেণর
মজেধ্য কুজেবর। আসিম অ2বসু মজেধ্য অসিগ্ন, এবং পর্ব্ব�তসমূহ মজেধ্য সুজেমরু
পর্ব্ব�ত॥২৩॥
 

পুজেরাধসা� মুখ্যং মাং সিবসিদ্ধ পাথ� বৃহস্পসিতম্।
গস;া;ী;ামহং স্কন্দঃ সরসামসিস্ম সাগরঃ॥২৪॥

[গহ] পাথ�! (গহ পাথ�!) মাং (আমাজেক) পুজেরাধসাং (পুজেরাসিহতগজেণর
মজেধ্য)  মুখ্যং  (প্রধা;)  বৃহস্পসিতম্  (বৃহস্পসিত বসিলয়া)  সিবসিদ্ধ  (জাসি;জেব)।
অহম্  (আসিম)  গস;া;ী;াম্  (গস;াপসিতগজেণর মজেধ্য)  স্কন্দঃ  (কাসিত্ত�জেকয়)

সরসাম্ [চ] (এবং জলাশয়গণ মজেধ্য) সাগরঃ (সমুদ্র) অসিস্ম (হই)॥২৪॥
গহ  পাথ�!  আমাজেক  পুজেরাসিহতগজেণর  মজেধ্য  প্রধা;—বৃহস্পসিত

বসিলয়া জাসি;ও। আসিম গস;াপসিতগজেণর মজেধ্য কাসিত্ত�জেকয়,  এবং জলাশয়
সমূহ মজেধ্য সমুদ্র॥২৪॥
 

মহর্ষ�ীণাং ভৃগুরহং সিগরামজেস্ম্যকমক্ষরম্।
র্যজ্ঞা;াং জপর্যজেজ্ঞাঽসিস্ম স্থাবরাণাং সিহমালয়ঃ॥২৫॥

অহং (আসিম)  মহর্ষ�ীণাং  (মহসির্ষ�গজেণর মজেধ্য)  ভৃগুঃ  (ভৃগু),  সিগরাম্
(শব্দ সমূজেহর মজেধ্য)  একম্ অক্ষরম্ (এক অক্ষর প্রণব)  অসিস্ম (হই)।
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র্যজ্ঞা;াং (র্যজ্ঞ সকজেলর মজেধ্য)  জপর্যজ্ঞঃ (জপরূপ র্যজ্ঞ)  স্থাবরাণাং [চ]
(এবং স্থাবরগজেণর মজেধ্য) সিহমালয়ঃ (সিহমালয় পর্ব্ব�ত) অসিস্ম (হই)॥২৫॥

আসিম মহসির্ষ�গজেণর মজেধ্য ভৃগু,  বাক্য সমুদজেয়র মজেধ্য একাক্ষর
প্রণব,  র্যজ্ঞ সকজেলর মজেধ্য জপর্যজ্ঞ এবং স্থাবরগজেণর মজেধ্য সিহমালয়
পর্ব্ব�ত॥২৫॥
 

অশ্বত্থঃ সর্ব্ব�বৃক্ষাণাং গদবর্ষ�ীণা� ;ারদঃ।
গন্ধর্ব্ব�াণাং সিচত্ররথঃ সিসদ্ধা;াং কসিপজেলা মুসি;ঃ॥২৬॥

[অহং]  (আসিম)  সর্ব্ব�বৃক্ষাণাং  (বৃক্ষ  সকজেলর  মজেধ্য)  অশ্বত্থঃ
(অশ্বত্থ),  গদবর্ষ�ীণাং  (গদবসির্ষ�গজেণর  মজেধ্য)  ;ারদঃ  (;ারদ),  গন্ধর্ব্ব�াণাং
(গন্ধর্ব্ব�গজেণর মজেধ্য)  সিচত্ররথঃ  (সিচত্ররথ),  সিসদ্ধা;াং চ  (এবং সিসদ্ধগজেণর
মজেধ্য) কসিপলঃ মুসি;ঃ (কসিপল মুসি;)॥২৬॥

আসিম  বৃক্ষ  সমূহ  মজেধ্য  অশ্বত্থ,  গদবসির্ষ�গজেণর  মজেধ্য  ;ারদ,

গন্ধর্ব্ব�গজেণর মজেধ্য সিচত্ররথ এবং সিসদ্ধগজেণর মজেধ্য কসিপল মুসি;॥২৬॥
 

উদ্বৈচ্চঃWবসমশ্বা;াং সিবসিদ্ধ মামমৃজেতাদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেজন্দ্রাণাং ;রাণা� ;রাসিধপম্॥২৭॥

মাম্ (আমাজেক) অশ্বা;াং (অশ্বগজেণর মজেধ্য) অমৃজেতাদ্ভবম্ (অমৃত-

সি;সিমত্ত  মন্থ;  হইজেত  জাত)  উদ্বৈচ্চঃWবসম্  (উদ্বৈচ্চঃWবা),  গজেজন্দ্রাণাং
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(হসিVগজেণর মজেধ্য)  ঐরাবতং  (ঐরাবত),  ;রাণাং  চ  (এবং ম;ুর্ষ্যগজেণর
মজেধ্য) ;রাসিধপম্ (রাজা বসিলয়া) সিবসিদ্ধ (জাসি;জেব)॥২৭॥

আমাজেক অশ্বগণ মজেধ্য অমৃত মন্থ; সমজেয় উসিত্থত উদ্বৈচ্চঃWবা
হসিVসমূজেহর  মজেধ্য  ঐরাবত  এবং  ম;ুর্ষ্যসমূজেহর  মজেধ্য  রাজা  বসিলয়া
জাসি;জেব॥২৭॥
 

আয়ুধা;ামহং বজ্রং গধ;ূ;ামসিস্ম কামধুক্।
প্রজ;শ্চাসিস্ম কন্দপ�ঃ সপ�াণামসিস্ম বাসুসিকঃ॥২৮॥

অহং (আসিম) আয়ুধা;াম্ (অস্ত্রগজেণর মজেধ্য) বজ্রং (বজ্র), গধ;ূ;াম্
(গধ;ুগজেণর মজেধ্য) কামধুক্ অসিস্ম (কামজেধ;ু), [কন্দপ�াণাং] (কন্দপ�গজেণর
মজেধ্য) প্রজ;ঃ (সন্তা; উৎপসিত্ত গহতু) কন্দপ�ঃ অসিস্ম (কামজেদব), সপ�াণাম্
চ  (এবং  একমVকসিবসিশ2  সসিবর্ষ  সপ�গজেণর  মজেধ্য)  বাসুসিকঃ  অসিস্ম
(সপ�রাজ বাসুসিক)॥২৮॥

আসিম  অস্ত্রগজেণর  মজেধ্য  বজ্র  ও  গাভীগজেণর  মজেধ্য  কামজেধ;ু।
কন্দপ�গজেণর মজেধ্য সন্তা; উৎপাদক কামজেদব এবং এক মVকসিবসিশ2
সসিবর্ষ সপ�সমূহ মজেধ্য সপ�রাজ বাসুসিক॥২৮॥
 

অ;ন্তশ্চাসিস্ম ;াগা;াং বরুজেণা র্যাদসামহম্।
সিপতৄণামর্য�্যমা চাসিস্ম র্যমঃ সংর্যমতামহম্॥২৯॥
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অহম্ (আসিম)  ;াগা;াং (অজে;ক মVকসিবসিশ2 সিবর্ষহী; ;াগগজেণর
মজেধ্য)  অ;ন্তঃ  (অ;ন্ত ;াগ),  র্যাদসাম্ চ  (এবং জলচাসিরগজেণর মজেধ্য)
বরুণঃ অসিস্ম  (বরুণজেদব)। সিপতৄণাম্  (সিপতৃগজেণর মজেধ্য)  অহম্  (আসিম)

অর্য�্যমা (অর্য�্যমা),  সংর্যমতাম্ চ (এবং দণ্ডকাসিরগজেণর মজেধ্য)  র্যমঃ অসিস্ম
(র্যমরাজ)॥২৯॥

আসিম অজে;ক মVকসিবসিশ2 সিবর্ষহী; ;াগগজেণর মজেধ্য অ;ন্ত ;াগ,

এবং জলচাসিরগজেণর মজেধ্য বরুণজেদব। আসিম সিপতৃগজেণর মজেধ্য অর্য�্যমা,
এবং দণ্ডসিবধা;কাসিরগজেণর মজেধ্য র্যমরাজ॥২৯॥
 

প্রহ্লাদশ্চাসিস্ম বৈদত্যা;াং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণা� মৃজেগজেন্দ্রাঽহং বৈব;জেতয়শ্চ পসিক্ষণাম্॥৩০॥

অহম্  (আসিম)  বৈদত্যা;াং  (বৈদত্যগজেণর  মজেধ্য)  প্রহ্লাদঃ  (প্রহ্লাদ),

কলয়তাম্ চ (এবং বশীকারকসিদজেগর মজেধ্য) কালঃ অসিস্ম (কাল)। অহং
(আসিম)  মৃগাণাং চ  (পশু সমূজেহর মজেধ্য)  মৃজেগন্দ্রঃ  (সিসংহ),  পসিক্ষণাম্ চ
(এবং পসিক্ষগজেণর মজেধ্য) বৈব;জেতয়ঃ (গরুড়)॥৩০॥

আসিম বৈদত্যগজেণর মজেধ্য প্রহ্লাদ, এবং বশকাসিরগজেণর মজেধ্য কাল।
আসিম পশু সকজেলর মজেধ্য সিসংহ, এবং পসিক্ষ সকজেলর মজেধ্য গরুড়॥৩০॥
 

পব;ঃ পবতামসিস্ম রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
Ôর্ষাণাং মকরশ্চাসিস্ম গস্রাতসামসিস্ম জাßবী॥৩১॥
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অহম্ (আসিম) পবতাম্ (পসিবত্রকারী বা গবগবান্ বস্তুগজেণর মজেধ্য)
পব;ঃ  (পব;),  শস্ত্রভৃতাম্  (শস্ত্রধাসিরবীরগণ  মজেধ্য)  রমাঃ  অসিস্ম
(পরশুরাম)। Ôর্ষাণাং  (মৎস্যসমূহ মজেধ্য)  মকরঃ অসিস্ম  (আসিম মকর),

গস্রাতসাম্ চ  (এবং ;দীগজেণর মজেধ্য)  জাßবী অসিস্ম  (আসিম জাßবী)॥
৩১॥

আসিম পসিবত্রকারী  বা  গবগবান্ বস্তুগজেণর মজেধ্য বায়ু,  শস্ত্রধারী
বীরগণ মজেধ্য পরশুরাম, মৎস্য সমূজেহর মজেধ্য মকর এবং ;দী সমূজেহর
মজেধ্য গঙ্গা॥৩১॥
 

সগ�াণামাসিদরন্তশ্চ মধ্যদ্বৈ�বাহমজু্জ�;।
অধ্যাত্মসিবদ্যা সিবদ্যা;াং বাদঃ প্রবদতামহম্॥৩২॥

[গহ]  অজু্জ�;! (গহ অজু্জ�;!)  সগ�াণাম্ (আকাশাসিদ সৃ2বস্তুসমূজেহর)

আসিদঃ (সৃসি2),  অন্তঃ (সংহার)  মধ্যং চ (ও সিস্থসিত)  অহম্ এব (আসিমই),

সিবদ্যা;াং  (সমV সিবদ্যার মজেধ্য)  অধ্যাত্মসিবদ্যা  (আত্মসিবদ্যা),  প্রবদতাম্ চ
(এবং তক� বা সিবচারকাসিরগজেণর মজেধ্য) অহম্ (আসিম) বাদঃ (তত্ত্বসি;ণ�ায়ক
সিবচার)॥৩২॥

গহ  অজু্জ�;!  আকাশাসিদ  সৃ2  বস্তুগজেণর  সৃসি2,  প্রলয়  ও  সিস্থসিত
আসিমই। সমুদয় সিবদ্যার মজেধ্য আত্মজ্ঞা;, এবং তক� বা সিবচারকাসিরগজেণর
বাদ বা জল্প ও সিবতণ্ডা মজেধ্য আসিম বাদ স্বরূপ॥৩২॥
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অক্ষরাণামকাজেরাঽসিস্ম wâঃ সামাসিসকস্য চ।
অহজেমবাক্ষয়ঃ কাজেলা ধাতাহং সিবশ্বজেতামুখঃ॥৩৩॥

[অহং]  (আসিম)  অক্ষরাণাম্  (বণ�  সকজেলর  মজেধ্য)  অকারঃ
(অকার),  সামাসিসকস্য  চ  (এবং  সমাস  সমূহ  মজেধ্য)  wâঃ  অসিস্ম
(wâসমাস),  অহম্ এব  (আসিমই)  অক্ষয়ঃ  (প্রবাহস্বরূপ অ;ন্ত)  কালঃ
(কাল), [স্র2ৄণাং চ] (এবং সৃসি2কাসিরগজেণর মজেধ্য) সিবশ্বজেতামুখঃ (চতুরু্ম্ম�খ)

ধাতা (ব্রহ্মা)॥৩৩॥
আসিম অকারাসিদ বণ� সকজেলর মজেধ্য অকার এবং সমাসগজেণর

মজেধ্য  wâসমাস।  আসিমই  প্রবাহস্বরূপ  অ;ন্তকাল,  এবং
সৃসি2কাসিরসকজেলর মজেধ্য চতুরু্ম্ম�খ ব্রহ্মা॥৩৩॥
 

মৃতু্যঃ সর্ব্ব�হরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভসিবর্ষ্যতাম্।
কীসিত্ত�ঃ শ্রীর্ব্ব�াক্ চ ;ারীণাং সৃ্মসিতজের্ম্ম�ধা ধৃসিতঃ ক্ষমা॥৩৪॥
অহম্ (আসিম) [হরণকাসিরণাং] (হরণকাসিরসিদজেগর মজেধ্য)  সর্ব্ব�হরঃ

(সর্ব্ব�সৃ্মসিত ;াশকারী) মৃতু্যঃ (মৃতু্য), ভসিবর্ষ্যতাম্ চ (ও ভাসিব র্ষসিড়্বধ প্রাসিণ-

সিবকার  মজেধ্য)  উদ্ভবঃ  (জন্মরূপ  আসিদসিবকার),  ;ারীণাং  চ  (এবং
;ারীগজেণর মজেধ্য) কীসিত্ত�ঃ (কীসিত্ত�) শ্রীঃ (কাসিন্ত) বাক্ (সংসৃ্কত বাণী) সৃ্মসিতঃ
(সৃ্মসিতশসি!) গমধা (শাস্ত্রাথ�াবধারণশসি!) ধৃসিতঃ (বৈধর্য�্যশসি!) ক্ষমা চ (এবং
ক্ষমারূসিপ;ী সপ্ত ধর্ম্ম�পত্নী)॥৩৪॥
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আসিম হরণকাসিরগজেণর মজেধ্য সর্ব্ব�সৃ্মসিত ;াশকারী মৃতু্য,  ও ভাসিব
র্ষসিড়্বধ প্রাসিণ-সিবকার মজেধ্য জন্মরূপ প্রথমসিবকার,  এবং ;ারীগজেণর মজেধ্য
কীসিত্ত�,  শ্রী,  বাণী,  সৃ্মসিত,  গমধা,  ধৃসিত এবং ক্ষমা রূসিপণী সপ্ত ধর্ম্ম�পত্নী॥
৩৪॥
 

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ৎত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসা;াং মাগ�শীজের্ষ�াঽহমৃতূ;াং কুসুমাকরঃ॥৩৫॥

অহম্ (আসিম)  সাম্নাং  (সামজেবদীয় মS সকজেলর মজেধ্য)  বৃহৎসাম
(ইন্দ্রস্তুসিতরূপ মS সিবজেশর্ষ)  তথা Zন্দসাম্  (এবং Zজেন্দাবদ্ধ মSগজেণর
মজেধ্য)  গায়ৎত্রী  (গায়ৎত্রী  মS)।  মাসা;াং  (মাসসমূজেহর  মজেধ্য)  অহম্
(আসিম) মাগ�শীর্ষ�ঃ (অগ্রহায়ণ মাস) ঋতূ;াং [চ] (এবং ঋতুগজেণর মজেধ্য)
কুসুমাকরঃ (বসন্ত)॥৩৫॥

আসিম সামজেবদীয়  মS সকজেলর মজেধ্য  ইন্দ্রস্তুসিতরূপ বৃহৎসাম,

এবং  Zজেন্দাবদ্ধ  মSগজেণর  গায়ৎত্রীচ্ছন্দ।  মাস  সমূজেহর  মজেধ্য  আসিম
অগ্রহায়ণ মাস এবং ঋতুগজেণর মজেধ্য বসন্ত ঋতু॥৩৫॥
 

দূ্যতং Zলয়তামসিস্ম গতজজেVজসিস্ব;ামহম্।
জজেয়াঽসিস্ম ব্যবসাজেয়াঽসিস্ম সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥৩৬॥

অহম্  (আসিম)  Zলয়তাম্  (পরস্পর  ব�;াকাসিরগজেণর  সম্বজেন্ধ)

দূত্যং  (দূ্যতক্রীড়া),  গতজসিস্ব;াম্  (গতজসিস্বগজেণর  সম্বজেন্ধ)  গতজঃ  অসিস্ম
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(প্রভাব),  অহম্  (আসিম)  [গজতৄণাং]  (সিবজসিয়গজেণর সম্বজেন্ধ)  জয়ঃ অসিস্ম
(জয়স্বরূপ),  [অহং  ব্যবসাসিয়;াং]  (আসিম  উদ্যমশীলগজেণর  সম্বজেন্ধ)

ব্যবসায়ঃ (অধ্যবসায়),  সত্ত্ববতাম্ [চ] (এবং বলবা¶গজেণর সম্বজেন্ধ)  সত্ত্বং
অসিস্ম (বলস্বরূপ)॥৩৬॥

আসিম  পরস্পর  ব�;াকাসিরগজেণর  সম্বজেন্ধ  পাশা  গখলা  ও
গতজসিস্বগজেণর  সম্বজেন্ধ  প্রভাব।  আসিম  সিবজসিয়গজেণর  সম্বজেন্ধ  জয়স্বরূপ,

উদ্যমশীলগজেণর  সম্বজেন্ধ  অধ্যবসায়,  এবং  বলবা¶গজেণর  সম্বজেন্ধ
বলস্বরূপ॥৩৬॥
 

বৃষ্ণী;াং বাসুজেদজেবাঽসিস্ম পাণ্ডবা;াং ধ;ঞ্জয়ঃ।
মু;ী;ামপ্যহং ব্যাসঃ কবী;ামুশ;াঃ কসিবঃ॥৩৭॥

অহং  (আসিম)  বৃষ্ণী;াং  (র্যাদবগজেণর  মজেধ্য)  বাসুজেদবঃ
(শ্রীবাসুজেদব)  পাণ্ডবা;াং  (পাণ্ডবগজেণর মজেধ্য)  ধ;ঞ্জয়ঃ  (অজু্জ�;)  মু;ী;াম্
(মুসি;গজেণর  মজেধ্য)  ব্যাসঃ  (ব্যাসজেদব)  কবী;াম্  অসিপ  (এবং  শাস্ত্রজ্ঞ
পসিণ্ডতগণ মজেধ্য) উশ;াঃ কসিবঃ অসিস্ম (পসিণ্ডত শুক্রাচার্য�্য)॥৩৭॥

আসিম  র্যাদবগজেণর  মজেধ্য  বাসুজেদব,  পাণ্ডবগজেণর  মজেধ্য  অজু্জ�;,

মুসি;গজেণর  মজেধ্য  ব্যাসজেদব,  এবং  শাস্ত্রজ্ঞ  পসিণ্ডতগজেণর  মজেধ্য  পসিণ্ডত
শুক্রাচার্য�্য॥৩৭॥
 

দজেণ্ডা দময়তামসিস্ম ;ীসিতরসিস্ম সিজগীর্ষতাম্।
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গমৌ;ং বৈচবাসিস্ম গুহ্যা;াং জ্ঞা;ং জ্ঞা;বতামহম্॥৩৮॥
[অহং]  (আসিম)  দময়তাম্  (দণ্ডকাসিরগজেণর  সম্বজেন্ধ)  দণ্ডঃ  অসিস্ম

(দণ্ড),  সিজগীর্ষতাম্  (এবং জজেয়চু্ছগজেণর সম্বজেন্ধ)  ;ীসিতঃ অসিস্ম  (সামাসিদ
উপায়রূপা  ;ীসিত)।  অহম্  (আসিম)  গুহ্যা;াং  (গগাপ্য  সকজেলর  মজেধ্য)
গমৌ;ং  (গমৌ;ভাব)  জ্ঞা;বতাম্  এব  চ  (এবং  জ্ঞা;বা¶গজেণর  সম্বজেন্ধ)

জ্ঞা;ং অসিস্ম (জ্ঞা;)॥৩৮॥
আসিম  দণ্ডকাসিরগজেণর  সম্বজেন্ধ  দণ্ড,  এবং  জজেয়চু্ছগজেণর  সম্বজেন্ধ

সামাসিদ উপায়রূপা ;ীসিত। আসিম গগাপ;ীয় সকজেলর মজেধ্য গমৌ;ীভাব,

এবং জ্ঞাসি;জেদর সম্বজেন্ধ জ্ঞা;॥৩৮॥
 

র্যচ্চাসিপ সর্ব্ব�ভূতা;াং বীজং তদহমজু্জ�;।
; তদসিন্ত সিব;া র্যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥৩৯॥

[গহ] অজু্জ�;! (গহ অজু্জ�;!) র্যৎ চ (আর র্যাহা) সর্ব্ব�ভূতা;াং (ভূত
সকজেলর) বীজং (মূল কারণ) তৎ অসিপ (তাহাও) অহম্ (আসিম) ময়া সিব;া
(আমাজেক পসিরত্যাগ কসিরয়া) র্যৎ স্যাৎ (র্যাহা হইজেত পাজের ) তৎ (গসরূপ)

চরাচরম্ (স্থাবর ও জঙ্গম) ভূতং (গকা;ও বস্তু বা জীব) ; অসিV (;াই)॥
৩৯॥

গহ অজু্জ�;!  আর র্যাহা র্যাহা সকল ভূতগজেণর উৎপসিত্তর কারণ
বসিলয়া কসিথত হয় গস সকলই আসিম। আমাসিভন্ন র্যাহা  হইজেত পাজের
তাদৃশ স্থাবর বা জঙ্গম গকা; বস্তু বা জীব ;াই॥৩৯॥
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;াজেন্তাঽসিV মম সিদব্যা;াং সিবভূতী;াং পরন্তপ।
এর্ষ তূজের্দ্দশতঃ গপ্রাজে!া সিবভূজেতসিব�Vজেরা ময়া॥৪০॥

[গহ]  পরন্তপ!  (গহ  শত্রুতাপ;!)  মম  (আমার)  সিদব্যা;াং
(অজেলৌসিকক) সিবভূতী;াং (সিবভূসিত সমূজেহর) অন্তঃ (সীমা) ; অসিV (;াই)।
এর্ষঃ তু  (সিকন্তু এই)  সিবভূজেতঃ  (সিবভূসিতর)  সিবVরঃ  (বাহুল্য)  উজের্দ্দশতঃ
(সংজেক্ষজেপই) ময়া (আমা কতৃ্ত�ক) গপ্রা!ঃ (কসিথত হইল)॥৪০॥

গহ  পরন্তপ!  আমার  উৎকৃ2  সিবভূসিত  সকজেলর  অন্ত  ;াই;

গকবলমাত্র গতামার অবগসিতর জ;্যই সিবভূসিতগজেণর এই সিবVার ;ামমাত্র
আসিম গতামার সি;কট বণ�; কসিরলাম॥৪০॥
 

র্যদ্-র্যসিwভূসিতমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূসিজ্জ�তজেমব বা।
তত্তজেদবাবগচ্ছ ত্বং মম গতজেজাঽংশসম্ভবম্॥৪১॥

র্যৎ র্যৎ (গর্য গর্য) সত্ত্বং এব (বস্তুই) সিবভূসিতমৎ (ঐশ্বর্য�্যরু্য!), শ্রীমৎ
(গসৌন্দর্য�্য সিবসিশ2), ঊসিজ্জ�তম্ বা (অথবা বল প্রভাবাসিদর আসিধক্যসিবসিশ2)

তৎ  তৎ  এব  (গসই  সমV  বস্তুই)  মম  (আমার)  গতজেজাঽংশসম্ভবম্
(প্রভাজেবর অংশ হইজেত উৎপন্ন বসিলয়া) ত্বং (তুসিম) অবগচ্ছ (জাসি;জেব)॥
৪১॥

261



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গর্য গর্য বস্তুই ঐশ্বর্য�্যরু্য!,  গসৌন্দর্য�্যসিবসিশ2 অথবা বলপ্রভাবাসিদর
আসিধক্যসিবসিশ2 গসই সমুদয় বস্তুই আমার শসি!র অংশ হইজেত উৎপন্ন
বসিলয়া তুসিম জাসি;জেব॥৪১॥
 

অথবা বহুদ্বৈ;জেত; সিকং জ্ঞাজেত; তবাজু্জ�;।
সিব2ভ্যাহসিমদং কৃৎস্নজেমকাংজেশ; সিস্থজেতা জগৎ॥৪২॥

[গহ]  অজু্জ�;! (গহ অজু্জ�;!)  অথবা  (অথবা)  এজেত; (এই)  বহু;া
(পৃথক্ পৃথক্ উপসিদ2) জ্ঞাজেত; (জ্ঞাজে;র wারা) তব (গতামার) সিকং? (সিক
প্রজেয়াজ;?) অহম্ (আসিম) ইদং (এই ) কৃৎস্নম্ (সিচৎ অসিচৎ সমV) জগৎ
(সিবশ্ব) একাংজেশ; (প্রকৃসিতর অন্তর্য�ামী পুরুর্ষরূপ এক অংশ wারা) সিব2ভ্য
(ধারণ কসিরয়া) সিস্থতঃ (অবসিস্থত) [অসিস্ম] (রসিহয়াসিZ)॥৪২॥

অথবা গহ অজু্জ�;!  আমার সিবভূসিতর এই সিবVৃত জ্ঞাজে; গতামার
সিক  প্রজেয়াজ;?  আসিম  প্রকৃসিতর  অন্তর্য�ামী  কারণাণ�বশায়ী  পুরুর্ষরূপ
আমার এক অংশ wারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সিবশ্বজেক ধারণ কসিরয়া
অবস্থা; কসিরজেতসিZ॥৪২॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভবগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং

গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ সিবভূসিতজের্যাজেগা
;াম দশজেমাঽধ্যায়ঃ॥১০॥
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ইসিত দশম অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
ইসিত দশম অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥

  
—···—
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একাদজেশাঽধ্যায়ঃ
সিবশ্বরূপ-দশ�;জের্যাগ

 

শ্রীঅজু্জ�; উবাচ—
মদ;ুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংসিজ্ঞতম্।

র্যত্ত্বজেয়া!ং বচজেV; গমাজেহাঽয়ং সিবগজেতা মম॥১॥
অজু্জ�;ঃ  উবাচ  (অজু্জ�;  কসিহজেল;)  মদ;ুগ্রহায়  (আমার  প্রসিত

অ;ুগ্রহ কসিরয়া)  পরমং  (অতীব)  গুহ্যম্  (গগাপ;ীয়)  অধ্যাত্মসংসিজ্ঞতম্
(আত্মসিবভূসিতসিবর্ষয়ক)  র্যৎ বচঃ  (গর্য বাক্য)  ত্বয়া  (আপ;া কতৃ্ত�ক)  উ!ং
(কসিথত  হইল),  গত;  (তদ্দ্বারা)  মম  (আমার)  অয়ং  (এই)  গমাহঃ
(আপ;ার ঐশ্বয়�্য সিবর্ষয়ক অজ্ঞা;) সিবগতঃ (দূর হইল)॥১॥

অজু্জ�;  কসিহজেল;—আমার  প্রসিত  অ;ুগ্রহ  কসিরয়া  পরম  গগাপ্য
আপ;ার সি;জ সিবভূসিত সিবর্ষয়ক গর্য বাক্য আপসি; বসিলয়াজেZ;। তাহাজেত
আমার এই গমাহ অথ�াৎ ভবদীয় ঐশ্বর্য�্য সিবর্ষয়ক অজ্ঞা; সম্যক্ দূর
হইল॥১॥
 

ভবাপ্যজেয়ৌ সিহ ভূতা;াং শ্রুজেতৌ সিবVরজেশা ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমসিপ চাব্যয়ম্॥২॥

[গহ]  কমলপত্রাক্ষ!  (গহ  পদ্মপলাশজেলাচ;!)  সিহ  (সি;সিশ্চতভাজেব)

ত্বত্তঃ  (আপ;ার  সি;কট  হইজেত)  ভূতা;াং  (ভূত  সকজেলর)  ভবাপ্যজেয়ৌ
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(উৎপসিত্ত ও সিব;াজেশর সিবর্ষয়) ময়া (আমা কতৃ্ত�ক) সিবVরশঃ (সিবVৃতভাজেব)

শ্রুজেতৌ  (শ্রুত হইল)  অব্যয়ম্  চ  (এবং  অসিব;শ্বর)  [তব]  (গতামার)

মাহাত্ম্যম্ অসিপ (মসিহমাও) [শ্রুতম্] (শ্রুত হইল)॥২॥
গহ পদ্মপলাশজেলাচ;! আপ;ার সি;কট হইজেত জীবগজেণর উৎপসিত্ত

ও প্রলয় সিবর্ষয়ক তথ্য আসিম সি;সিশ্চত সসিবVাজের Wবণ কসিরলাম,  এবং
আপ;ার সি;ত্য অসিব;শ্বর মাহাজেত্ম্যর কথাও শুসি;লাম॥২॥
 

এবজেমতদ্ র্যথাত্থ ত্বমাত্মা;ং পরজেমশ্বর।
দ্রু2ুসিমচ্ছাসিম গত রূপদ্বৈমশ্বরং পুরুজের্ষাত্তম॥৩॥

[গহ] পরজেমশ্বর! (গহ পরজেমশ্বর!) ত্বম্ (আপসি;) আত্মা;ং (সি;জেজর
ঐশ্বর্য�্য  সম্বজেন্ধ)  র্যথা  (গর্যরূপ)  আত্থ  (বসিলজেল;)  এতৎ  (ইহা)  এবম্
(এইরূপই) [তথাসিপ] [গহ]  পুরুজের্ষাত্তম! (গহ পুরুর্ষজেWষ্ঠ!)  গত (আপ;ার)

ঐশ্বরং  (গসই ঐশ্বর্য�্যময়)  রূপম্  (রূপ)  দ্র2ুম্  (গদসিখজেত)  ইচ্ছাসিম  (ইচ্ছা
কসির)॥৩॥

গহ পরজেমশ্বর!  আপসি; সি;জ ঐশ্বর্য�্যসিবর্ষয় গর্যরূপ বসিলজেল; ইহা
এইরূপই বজেট,  গহ পুরুজের্ষাত্তম!  তথাসিপ আপ;ার গসই ঐশ্বর রূপটী
আসিম দশ�; কসিরজেত ইচ্ছা কসির॥৩॥
 

ম;্যজেস র্যসিদ তচ্ছক্যং ময়া দ্র2ুসিমসিত প্রজেভা।
গর্যাজেগশ্বর তজেতা গম ত্বং দশ�য়াত্মা;মব্যয়ম্॥৪॥
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[গহ]  প্রজেভা! (গহ প্রজেভা!)  র্যসিদ (র্যসিদ)  তৎ (গসই ঐশ্বররূপ)  ময়া
(আসিম)  দ্র2ুম্  (দশ�; কসিরজেত)  শক্যং  (সমথ� হইব)  ইসিত  (ইহা)  ম;্যজেস
(মজে; কজের;), ততঃ (তাহা হইজেল) [গহ] গর্যাজেগশ্বর! (গহ গর্যাজেগশ্বর!) ত্বং
(আপসি;)  গম  (আমাজেক)  অব্যয়ম্  (অসিব;াশী)  আত্মা;ম্  (সি;জেজর স্বরূপ)

দশ�য় (প্রদশ�; করা;)॥৪॥
গহ  প্রজেভা!  র্যসিদ  গসই  ঐশ্বর্য�্যময়  রূপটী  আসিম  দশ�;  কসিরজেত

সক্ষম হইব ইহা মজে; হয়,  গহ গর্যাজেগশ্বর!  তজেব আপসি; আমাজেক গসই
অসিব;াশী সি;জেজর স্বরূপটী গদখা;॥৪॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
পশ্য গম পাথ� রূপাসিণ শতজেশাঽথ সহস্রশঃ।
;া;াসিবধাসি; সিদব্যাসি; ;া;াবণ�াকৃতীসি; চ॥৫॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কসিহজেল;) [গহ] পাথ�! (গহ পাথ�!) গম
(আমার) সিদব্যাসি; (অজেলৌসিকক) ;া;াসিবধাসি; (;া;াপ্রকার) ;া;াবণ�াকৃতীসি;
চ (এবং সিবসিবধ বণ� ও আকৃসিত সিবসিশ2) শতশঃ (শত শত) অথ সহস্রশঃ
(এবং সহস্র সহস্র) রূপাসি; (রূপসকল) [ত্বং] (তুসিম) পশ্য (দশ�; কর)॥
৫॥

শ্রীভগবান্ বসিলজেল;—গহ পাথ�!  আমার সিদব্য ;া;াপ্রকার এবং
;া;াবণ� ও আকৃসিতসিবসিশ2 শত শত এবং সহস্র সহস্র রূপসমূহ তুসিম
দশ�; কর॥৫॥
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পশ্যাসিদত্যান্ বসূন্ রুদ্রা;সিশ্বজে;ৌ মরুতVথা।
বহূ;্যদৃ2পূর্ব্ব�াসিণ পশ্যাশ্চর্য�্যাসিণ ভারত॥৬॥

[গহ]  ভারত!  (গহ  ভরতবংশীয়!)  আসিদত্যান্  (wাদশ  আসিদত্য),
বসূন্ (অ2বসু), রুদ্রান্ (একাদশ রুদ্র), অসিশ্বজে;ৌ (অসিশ্ব;ীকুমারwয়), তথা
মরুতঃ  (এবং  ঊ;প�াশ  বায়ু  সকলজেক)  পশ্য  (দশ�;  কর);

অদৃ2পূর্ব্ব�াসিণ  (পূজের্ব্ব�  অদৃ2)  বহূসি;  (বহুসিবধ)  আশ্চর্য�্যাসিণ  (অদু্ভত রূপ
সকল) [ত্বং] (তুসিম) পশ্য (দশ�; কর)॥৬॥

গহ ভারত!  আসিদত্যগণ,  বসুগণ,  রুদ্রগণ,  অসিশ্ব;ীকুমারwয়,  এবং
ঊ;প�াশ বায়ু  প্রভৃসিত গদবতা  সকলজেক গদখ,  এবং বহুসিবধ পূজের্ব্ব�
অদৃ2 আশ্চর্য�্যজ;করূপ সকলও তুসিম দশ�; কর॥৬॥
 

ইদ্বৈহকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম গদজেহ গুড়াজেকশ র্যচ্চা;্যদ্ দ্র2ুসিমচ্ছসিস॥৭॥

[গহ]  গুড়াজেকশ! (গহ সিজতসি;দ্র!)  ইহ  (এই)  মম  (আমার)  গদজেহ
(গদহ  মজেধ্য)  একস্থং  (একস্থাজে;ই  অবসিস্থত)  সচরাচরম্  (স্থাবর  ও
জঙ্গজেমর সসিহত) কৃৎস্নং (সমV) জগৎ (সিবশ্ব), অ;্যৎ চ (এবং অ;্য) র্যৎ
(স্বজয়পরাজয়াসিদর র্যাহা)  দ্র2ুম্ (গদসিখজেত)  ইচ্ছসিস (ইচ্ছা কর) [তদসিপ]

(তাহাও) অদ্য (আজই) পশ্য (দশ�; কর)॥৭॥
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গহ সিজতসি;দ্র অজু্জ�;! আমার এই গদহমজেধ্য একস্থাজে;ই অবসিস্থত
স্থাবর  ও  জঙ্গজেমর  সসিহত  সমগ্র  জগৎ  এবং  অপর  সি;জেজর
জয়পরাজয়াসিদরও র্যাহা  সিকZু  গদসিখজেত ইচ্ছা  কর গস  সমVই দশ�;
কর॥৭॥
 

; তু মাং শক্যজেস দ্র2ুমজে;দ্বৈ;ব স্বচকু্ষর্ষা।
সিদব্যং দদাসিম গত চকু্ষঃ পশ্য গম গর্যাগদ্বৈমশ্বরম্॥৮॥

তু  (সিকন্তু)  অজে;;  (এই)  স্বচকু্ষর্ষা  এব  (গতামার  বত্ত�মা;  চকু্ষ
wারা)  মাং  (আমাজেক)  দ্র2ুম্  (গদসিখজেত)  ; শক্যজেস  (সমথ�  হইজেব ;া),
[অতএব]  গত  (গতামাজেক)  সিদব্যং  (অসিতজেলৌসিকক)  চকু্ষঃ  (চকু্ষ)  দদাসিম
(সিদজেতসিZ),  গম  (আমার)  ঐশ্বরম্  (ঐশ্বসিরক)  গর্যাগম্  (গর্যাগশসি!)  পশ্য
(দশ�; কর)॥৮॥

গতামার  সি;জেজর  এই  বত্ত�মা;  চকু্ষ  wারাই  আমাজেক  গদসিখজেত
সমথ� হইজেব ;া, অতএব গতামাজেক অসিতজেলৌসিকক দৃসি2 প্রদা; কসিরজেতসিZ
তদ্দ্বারা আমার ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধীয় গর্যাগশসি! দশ�; কর॥৮॥
 

সঞ্জয় উবাচ—
এবমুক্ত্বা তজেতা রাজন্ মহাজের্যাজেগশ্বজেরা হসিরঃ।
দশ�য়ামাস পাথ�ায় পরমং রূপদ্বৈমশ্বরম্॥৯॥
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সঞ্জয়ঃ  উবাচ  (সঞ্জয়  কসিহজেল;)  [গহ]  রাজন্!  (গহ  মহারাজ
ধৃতরাষ্ট্র!) মহাজের্যাজেগশ্বরঃ (সর্ব্ব�শসি!মান্) হসিরঃ (শ্রীকৃষ্ণ) এবম্ (এইরূপ)

উক্ত্বা  (বসিলয়া)  ততঃ  (তারপর)  পাথ�ায়  (অজু্জ�;জেক)  পরমং  (উৎকৃ2)

ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরীয়) রূপম্ (রূপ) দশ�য়ামাস (গদখাইজেল;)॥৯॥
সঞ্জয়  কসিহজেল;—গহ  মহারাজ  ধৃতরাষ্ট্র!  মহাজের্যাজেগশ্বর  শ্রীহসির

অজু্জ�;জেক এইরূপ বসিলয়া তৎপর তাঁহাজেক সি;জেজর উত্তম ঐশ্বর্য�্যময় রূপ
গদখাইজেল;॥৯॥
 

অজে;কবক্ত্র;য়;মজে;কাদু্ভতদশ�;ম্।
অজে;কসিদব্যাভরণং সিদব্যাজে;জেকাদ্যতায়ুধম্॥১০॥

সিদব্যমাল্যাম্বরধরং সিদব্যগন্ধা;ুজেলপ;ম্।
সর্ব্ব�াশ্চর্য�্যময়ং গদবম;ন্তং সিবশ্বজেতামুখম্॥১১॥

অজে;কবক্ত্র;য়;ম্ (বহুমুখ ও বহুজে;ত্র সিবসিশ2) অজে;কাদু্ভতদশ�;ম্
(অজে;ক আশ্চর্য�্য সমাজেবশরু্য!),  অজে;কসিদব্যাভরণং  (বহু সিদব্য অলঙ্কাজের
ভূসির্ষত)  সিদব্যাজে;জেকাদ্যতায়ুধম্  (বহুসিদব্য  অস্ত্রধারী)।  সিদব্যমাল্যাম্বরধরং
(সিদব্যমাল্য ও বজেস্ত্র সুজেশাসিভত) সিদব্যগন্ধা;ুজেলপ;ম্ (সিদব্য গন্ধদ্রজেব্যর wারা
অ;ুসিলপ্ত)  সর্ব্ব�াশ্চর্য�্যময়ং (সর্ব্ব�সিবধ আশ্চজের্য�্য পসিরপূণ�) গদবম্ (দু্যসিতশীল)

অ;ন্তং  (অসংখ্য)  সিবশ্বজেতামুখম্  (সর্ব্ব�ত্র মুখ সিবসিশ2) [রূপং দশ�য়ামাস)

(রূপ গদখাইজেল;)॥১০–১১॥
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অজে;ক  মুখ  ও  অজে;ক  চকু্ষরু্য!,  বহু  আশ্চর্য�্য  দশ�;ীয়
সমাজেবশসিবসিশ2,  অজে;ক  সিদব্যভূর্ষজেণ  ভূসির্ষত,  অজে;ক  সিদব্য  অস্ত্ররু্য!,

সিদব্যমাল্য  ও  বজেস্ত্র  গশাসিভত,  সিদব্যগজেন্ধর  wারা  অ;ুসিলপ্ত,  সর্ব্ব�প্রকার
আশ্চজের্য�্যর  সমাজেবশপূণ�,  উজ্জ্বল,  অসীম  ও  সর্ব্ব�ত্রমুখসিবসিশ2  রূপ
গদখাইজেল;॥১০–১১॥
 

সিদসিব সূর্য�্যসহস্রস্য ভজেবদ্ রু্যগপদুসিত্থতা।
র্যসিদ ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসVস্য মহাত্ম;ঃ॥১২॥

র্যসিদ  (র্যসিদ)  সিদসিব  (আকাজেশ)  সূর্য�্যসহস্রস্য  (সহস্র সূজের্য�্যর)  ভাঃ
(প্রভা) রু্যগপৎ (একই সমজেয়) উসিত্থতা (উসিদত) ভজেবৎ (হয়) [তসিহ�] (তাহা
হইজেল) সা (গসই প্রভা) তস্য (গসই) মহাত্ম;ঃ (সিবশ্বরূপী পুরুজের্ষর) ভাসঃ
(দীসিপ্তর)সদৃশী (তুল্য) স্যাৎ (হইজেত পাজের)॥১২॥

র্যসিদ আকাজেশ সহস্র সূজের্য�্যর প্রভা একই কাজেল উসিদত হয়, তজেব
গসই প্রভা উ! সিবশ্বরূপধারী ভগবাজে;র প্রভার কতক পসিরমাজেণ তুল্য
হইজেত পাজের॥১২॥
 

তদ্বৈত্রকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রসিবভ!মজে;কধা।
অপশ্যজের্দ্দবজেদবস্য শরীজের পাণ্ডবVদা॥১৩॥

তদা  (তখ;)  পাণ্ডবঃ  (অজু্জ�;)  তত্র  (গসই  রু্যদ্ধ  গক্ষজেত্রই)

গদবজেদবস্য (গদবগজেণর ও গদবতা শ্রীকৃজেষ্ণর)  শরীজের (গদজেহ)  অজে;কধা
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(;া;াভাজেব)  প্রসিবভ!ম্  (পৃথক্ পৃথক্ রূজেপ অবসিস্থত)  কৃৎস্নং  (সমগ্র)

জগৎ  (ব্রহ্মাণ্ড)  একস্থং  (একজেদজেশ  অবসিস্থত)  অপশ্যৎ  (গদসিখজেত
পাইজেল;)॥১৩॥

তখ;  অজু্জ�;  গসই  রু্যদ্ধস্থজেলই  গদবজেদব  শ্রীকৃজেষ্ণর  গদজেহ
অজে;কপ্রকাজের  ও  পৃথক্-রূজেপ  অবসিস্থত  সমV  সিবশ্বজেক  একস্থাজে;ই
গদসিখজেত পাইজেল;॥১৩॥
 

ততঃ স সিবস্ময়াসিবজে2া হৃ2জেরামা ধ;ঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য সিশরসা গদবং কৃতাঞ্জসিলরভার্ষত॥১৪॥

ততঃ  (তদ;ন্তর)  সঃ  ধ;ঞ্জয়ঃ  (গসই  অজু্জ�;)  সিবস্ময়াসিব2ঃ
(সিবস্মজেয় অসিভভূত) হৃ2জেরামাঃ [সন্] (ও গরামাসি�ত গদহ হইয়া) সিশরসা
(অব;ত মVজেক) [তং]  গদবং  (গসই গদবতা শ্রীকৃষ্ণজেক)  প্রণম্য  (প্রণাম
কসিরয়া) কৃতাঞ্জসিলঃ (করজের্যাজেড়) অভার্ষত (বসিলজেত লাসিগজেল;)॥১৪॥

এবম্প্রকার  রূপ  দশ�;  কসিরয়া  গসই  অজু্জ�;  সিবস্ময়াসিন্বত  ও
পুলসিকত গদহ হইয়া গসই গদবজেদব শ্রীকৃষ্ণজেক মVকwারা প্রণাম কসিরয়া
অঞ্জসিলবন্ধ; পূর্ব্ব�ক বসিলজেত লাসিগজেল;॥১৪॥
 

অজু্জ�; উবাচ—
পশ্যাসিম গদবাংVব গদব গদজেহ
সর্ব্ব�াংVথা ভূতসিবজেশর্ষসঙ্ঘান্।
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ব্রহ্মাণমীশং কমলাস;স্থম্
ঋর্ষীংশ্চ সর্ব্ব�া;ুরগাংশ্চ সিদব্যান্॥১৫॥

অজু্জ�;ঃ উবাচ  (অজু্জ�; বসিলজেল;)  [গহ]  গদব!  (গহ  গদব!)  তব
(আপ;ার)  গদজেহ (শরীজের)  সর্ব্ব�ান্ (সকল)  গদবান্ (গদবতাগণজেক)  তথা
(এবং)  ভূতসিবজেশর্ষসঙ্ঘান্  (জরায়ুজাসিদ  জীবসমূহজেক),  সিদব্যান্  (সিদব্য)
ঋর্ষীন্ (ঋসির্ষগণজেক),  সর্ব্ব�ান্  (সকল)  উরগান্ চ (সপ�সমূহজেক)  ঈশং চ
(এবং মহাজেদবজেক) কমলাস;স্থম্ (পদ্মাস;) ব্রহ্মাণম্ (ব্রহ্মাজেকও) পশ্যাসিম
(গদসিখজেতসিZ)॥১৫॥

অজু্জ�;  কসিহজেল;—গহ  সিবরাট্-রূসিপন্!  আপ;ার  শরীজের
গদবতাগণজেক জরায়ুজাসিদ জীবগণজেক,  সিদব্য ঋসির্ষ ও উরগগণজেক,  এবং
মহাজেদব ও পদ্মাস; গসই ব্রহ্মাজেকও গদসিখজেতসিZ॥১৫॥
 

অজে;কবাহূদরবক্ত্রজে;ত্রং,
পশ্যাসিম ত্বাং সর্ব্ব�জেতাঽ;ন্তরূপম্।
;ান্তং ; মধ্যং ; পু;Vবাসিদং,

পশ্যাসিম সিবজেশ্বশ্বর সিবশ্বরূপ॥১৬॥
[গহ]  সিবজেশ্বশ্বর! (গহ সিবশ্বপসিত!) [গহ]  সিবশ্বরূপ! (গহ সিবরাট্পুরুর্ষ!)

অজে;কবাহূদরবক্ত্রজে;ত্রং  (বহুবাহু,  বহুউদর,  বহুমুখ ও বহু;য়;সিবসিশ2)

অ;ন্তরূপম্ (অ;ন্ত রূপধারী) ত্বাং (আপ;াজেক) সর্ব্ব�তঃ (সকল সিদজেকই)

পশ্যাসিম (গদসিখজেতসিZ), পু;ঃ (সিকন্তু) তব (আপ;ার) ; আসিদং (;া আসিদ),
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;  মধ্যং  (;া  মধ্য)  ;  অন্তং  (;া  অন্ত)  পশ্যাসিম  (গদসিখজেতসিZ,  অথ�াৎ
আপ;ার আসিদ, মধ্য ও অন্ত সিকZুই গদসিখজেত পাইজেতসিZ ;া)॥১৬॥

গহ সিবজেশ্বশ্বর! গহ সিবশ্বরূপ! বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু
গ;ত্রসিবসিশ2 অ;ন্তরূপী আপ;াজেক সর্ব্ব�ত্রই গদসিখজেতসিZ,  সিকন্তু আপ;ার
আসিদ, মধ্য ও অন্ত সিকZুই গদসিখজেত পাইজেতসিZ ;া॥১৬॥
 

সিকরীসিট;ং গসিদ;ং চসিক্রণ�
গতজেজারাসিশং সর্ব্ব�জেতা দীসিপ্তমন্তম্।
পশ্যাসিম ত্বাং দুসি;�রীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তা;লাক�দু্যসিতমপ্রজেময়ম্॥১৭॥

সিকরীসিট;ং  (মুকুটধারী)  গসিদ;ং  (গদাহV)  চসিক্রণং  চ  (ও
চক্রধারী),  সর্ব্ব�তঃ  (সর্ব্ব�ত্র)  দীসিপ্তমন্তম্  (প্রকাশমা;)  গতজেজারাসিশং
(গতজঃপুঞ্জস্বরূপ)  দীপ্ত;লাক�দু্যসিতম্  (প্রদীপ্ত  অসিগ্ন  ও  সূজের্য�্যর  ;্যায়
প্রভাসিবসিশ2)  [অতঃ]  (অতএব)  দুসি;�রীক্ষ্যং  (দুর্দ্দ�শ�)  অপ্রজেময়ম্  (ও
অসি;রূপণীয় স্বরূপ)  ত্বাং  (আপ;াজেক)  সমন্তাৎ  (সকলসিদজেকই)  পশ্যাসিম
(গদসিখজেতসিZ)॥১৭॥

মুকুটজেশাসিভত,  গদাধারী  ও চক্রধারী,  সকলসিদজেকই প্রকাশমা;
গতজঃপুঞ্জস্বরূপ,  প্রজ্জ্বসিলত অসিগ্ন  ও  সূজের্য�্যর  ;্যায়  প্রভারু্য!  অতএব
দুর্দ্দ�শ�;ীয় ও কল্প;াতীত স্বরূপ আপ;াজেক সর্ব্ব�ত্রই গদসিখজেত পাইজেতসিZ॥
১৭॥
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ত্বমক্ষরং পরমং গবসিদতব্যং,
ত্বমস্য সিবশ্বস্য পরং সি;ধা;ম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্ম�জেগাপ্তা,

স;াত;স্ত্বং পুরুজের্ষা মজেতা গম॥১৮॥
ত্বম্  (আপসি;)  গবসিদতব্যং  (গবদজেবদ্য)  পরমং  অক্ষরং

(পরমব্রহ্মস্বরূপ)  ত্বম্  (আপসি;)  অস্য  (এই)  সিবশ্বস্য  (সিবজেশ্বর)  পরং
(একমাত্র)  সি;ধা;ম্  (আকর),  ত্বম্  (আপসি;)  অব্যয়ঃ  (অসিব;াশী)
শাশ্বতধর্ম্ম�জেগাজেপ্তা (গবজেদা! সি;ত্য ধজের্ম্ম�র পালক) ত্বং (আপসি;) স;াত;ঃ
(স;াত;)  পুরুর্ষঃ (পুরুর্ষ) [ইসিত] (ইহা)  গম (আমার)  মতঃ (অসিভমত)॥
১৮॥

আপসি; গবদজেবদ্য পরমব্রহ্মস্বরূপ, আপসি; এই জগজেতর একমাত্র
আকর,  আপসি;ই  অসিব;াশী  গবজেদা!  স;াত;ধজের্ম্ম�র  পালক  এবং
আপসি;ই স;াত; পুরুর্ষ, ইহাই আমার আসিভমত॥১৮॥
 

অ;াসিদ-মধ্যান্তম;ন্তবীর্য�্যম্
অ;ন্তবাহুং শসিশসূর্য�্যজে;ত্রম্।
পশ্যাসিম ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং,

স্বজেতজসা সিবশ্বসিমদং তপন্তম্॥১৯॥
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অ;াসিদমধ্যান্তম্ (আসিদ,  মধ্য ও অন্তরসিহত),  অ;ন্তবীর্য�্যং  (অসীম
শসি!শালী),  অ;ন্তবাহুং  (অসংখ্য হVসিবসিশ2),  শসিশ-সূর্য�্যজে;ত্রম্  (চন্দ্র ও
সূর্য�্যরূপ  ;য়;রু্য!),  দীপ্তহুতাশবক্ত্রং  (প্রজ্জ্বসিলত অসিগ্নতুল্য  মুখসিবসিশ2),

স্বজেতজসা  (সি;জ গতজেজর wারা)  ইদং  (এই)  সিবশ্বম্  (সিবশ্বজেক)  তপন্তম্
(সন্তাপ;কারী)  ত্বাং  (আপ;াজেক) [অহং] (আসিম)  পশ্যাসিম  (গদসিখজেতসিZ)॥
১৯॥

আসিদ,  মধ্য ও অন্তহী;,  অসীম শসি!শালী,  অসংখ্যহVরু্য!,  চন্দ্র
ও  সূর্য�্যতুল্য  চকু্ষসিবসিশ2,  প্রজ্জ্বসিলত  হুতাশ;সদৃশ  বদ;মসিণ্ডত  এবং
সি;জেজর  গতজেজর  wারা  এই  ব্রহ্মাণ্ডজেক  সন্তপ্তকারী  স্বরূজেপ  আসিম
আপ;াজেক গদসিখজেত পাইজেতসিZ॥১৯॥
 

দ্যাবাপৃসিথজেব্যাসিরদমন্তরং সিহ,

ব্যাপ্তং ত্বদ্বৈয়জেক; সিদশশ্চ সর্ব্ব�াঃ।
দৃ2্বাদু্ভতং রূপসিমদং তজেবাগ্রং,

গলাকত্রয়ং প্রব্যসিথতং মহাত্মন্॥২০॥
দ্যাবাপৃসিথজেব্যাঃ  (স্বগ� ও পৃসিথবীর)  ইদম্ (এই)  অন্তরং  (মধ্যস্থল

অন্তরীক্ষজেক) সর্ব্ব�াঃ সিদশঃ চ (ও সিদকসমূহজেক) এজেক; সিহ (একাই) ত্বয়া
(আপসি;)  ব্যাপ্তং  (পসিরব্যাপ্ত  কসিরয়াজেZ;)।  [গহ]  মহাত্মন্!  (গহ
সিবরাটপুরুর্ষ!)  তব  (আপ;ার)  ইদং  (এই)  অদু্ভতং  (আশ্চর্য�্য)  উগ্রং(ও
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ভয়া;ক) রূপম্ (রূপ) দৃ2্বা (গদসিখয়া) গলাকত্রয়ং (সিত্রজেলাকস্থ জীবমাজেত্রই)

প্রব্যসিথতং (অসিতশয় ভীত হইজেতজেZ গদসিখজেতসিZ)॥২০॥
স্বগ�  ও মজেত্ত�্যর এই মধ্যবত্ত�ীস্থা; অন্তরীক্ষ ও সিদক্ সমূহজেক

আপসি; একাই ব্যাসিপয়া রসিহয়াজেZ;, গহ সিবশ্বরূপ! আপ;ার আশ্চর্য�্যজ;ক
ও  ভয়া;ক  এই  রূপ  গদসিখয়া  সিত্রজেলাকসিস্থত  সকজেলই  অত্যন্ত  ভীত
হইজেতজেZ॥১০॥
 

অমী সিহ ত্বাং সুরসঙ্ঘা সিবশসিন্ত,

গকসিচদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলজেয়া গৃণসিন্ত।
স্বVীতু্যক্ত্বা মহসির্ষ�সিসদ্ধসঙ্ঘাঃ,

স্তুবসিন্ত ত্বাং স্তুসিতসিভঃ পুষ্কলাসিভঃ॥২১॥
সিহ  (গর্যজেহতু)  অমী  (এই সকল)  সুরসঙ্ঘাঃ  (গদবতাগণ)  ত্বাং

(আপ;াজেত)  সিবশসিন্ত  (প্রজেবশ কসিরজেতজেZ;),  গকসিচৎ  (গকহ গকহ)  ভীতাঃ
[সন্তঃ]  (ভীত  হইয়া)  প্রাঞ্জলয়ঃ  (কৃতাঞ্জসিলপুজেট)  গৃণসিন্ত  (স্তুসিত
কসিরজেতজেZ;),  মহসির্ষ�সিসদ্ধসঙ্ঘাঃ  (মহসির্ষ�গণ ও সিসদ্ধগণ)  স্বসিV ইসিত উক্ত্বা
(‘সিবজেশ্বর  মঙ্গল  হউক’  এই  বসিলয়া)  পুষ্কলাসিভঃ  (উত্তম)  স্তুসিতসিভঃ
(স্তুসিতবাক্য সমূজেহর wারা)  ত্বাং (আপ;াজেক)  স্তুবসিন্ত (স্তুসিত কসিরজেতজেZ;)॥
২১॥

গর্যজেহতু এই সকল গদবতাগণ আপ;াজেত প্রজেবশ কসিরজেতজেZ;,

গকহ গকহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জসিলপুজেট Vব কসিরজেতজেZ;। মহসির্ষ�গণ ও
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সিসদ্ধগণ ‘সিবজেশ্বর মঙ্গল হউক’ এইরূপ বসিলয়া  উত্তম স্তুসিতপূণ�  বাক্য
সমূজেহর wারা আপ;াজেক স্তুসিত কসিরজেতজেZ;॥২১॥
 

রুদ্রাসিদত্যা বসজেবা গর্য চ সাধ্যা,
সিবজেশ্বঽসিশ্বজে;ৌ মরুতজেশ্চাষ্মপাশ্চ।

গন্ধর্ব্ব�র্যক্ষাসুরসিসদ্ধসঙ্ঘা,
বীক্ষজেন্ত ত্বাং সিবসিস্মতাদ্বৈশ্চব সজের্ব্ব�॥২২॥

রুদ্রাসিদত্যাঃ  (রুদ্রগণ ও আসিদত্যগণ),  বসবঃ  (বসুগণ)  গর্য  চ
(আর  র্যাঁহারা)  সাধ্যাঃ  (সাধ্যগণ),  সিবজেশ্ব  (সিবশ্বজেদবগণ)  অসিশ্বজে;ৌ
(অসিশ্ব;ীকুমারwয়),  মরুতঃ  (বায়ু  গদবতাগণ)  উষ্মপাঃ  চ  (ও
সিপতৃজেদবতাগণ)  গন্ধর্ব্ব�র্যক্ষাসুরসিসদ্ধসঙ্ঘাঃ চ  (এবং গন্ধর্ব্ব�,  র্যক্ষ,  অসুর
ও সিসদ্ধগণ)  [গত]  (তাঁহারা)  সজের্ব্ব�  এব  (সকজেলই)  সিবসিস্মতাঃ  [সন্তঃ]
(সিবসিস্মত হইয়া) ত্বাং (আপ;াজেক) বীক্ষজেন্ত (দশ�; কসিরজেতজেZ;)॥২২॥

রুদ্রগণ,  আসিদত্যগণ,  বসুগণ,  এবং  র্যাহঁারা  সাধ্য,  সিবশ্বজেদব,

অসিশ্ব;ীকুমার, পব;জেদব ও সিপতৃজেদব, এবং গন্ধর্ব্ব�, র্যক্ষ, অসুর ও সিসদ্ধ
তাঁহারা সকজেলই আপ;াজেক সিবসিস্মত হইয়া দশ�; কসিরজেতজেZ;॥২২॥
 

রূপং মহজেত্ত বহুবক্ত্রজে;ত্রং,
মহাবাজেহা বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং,
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দৃ2্বা গলাকাঃ প্রব্যসিথতাVথাহম্॥২৩॥
[গহ] মহাবাজেহা! (গহ মহাবীর কৃষ্ণ!) গত (আপ;ার) বহুবক্ত্রজে;ত্রং

(বহুমুখ  ও  বহু;য়;  রু্য!),  বহুবাহূরুপাদম্  (বহু  বাহু,  বহু  উরু ও
বহুচরণসিবসিশ2),  বহূদরং  (অজে;ক  উদর  সিবসিশ2)  বহুদংষ্ট্রাকরালং
(বহুদশ;wারা অসিতভীর্ষণ),  মহৎ  (সিবশাল)  রূপং  (মূসিত্ত�)  দৃ2্বা  (গদসিখয়া)
গলাকাঃ  (গলাক সকল)  তথা অহম্  (এবং আসিম)  প্রব্যসিথতাঃ  (সকজেলই
অত্যন্ত ভীত হইয়াসিZ)॥২৩॥

গহ মহাবাজেহা! আপ;ার বহু মুখ ও বহু গ;ত্ররু্য!, বহু বাহু, বহু
উরু,  বহু চরণ,  বহু উদর ও বহু দংষ্ট্রাসিবসিশ2 এই ভয়া;ক সিবশালরূপ
গদসিখয়া গলাকসমূহ ও আসিম অসিতশয় ভীত হইয়াসিZ॥২৩॥
 

;ভসৃ্পশং দীপ্তমজে;কবণ�ং,
ব্যাত্তা;;ং দীপ্তসিবশালজে;ত্রম্।
দৃ2্বা সিহ ত্বাং প্রব্যসিথতান্তরাত্মা,

ধৃসিতং ; সিবন্দাসিম শম� সিবজেষ্ণা॥২৪॥
[গহ]  সিবজেষ্ণা! (গহ সিবশ্বব্যাসিপন্!)  ;ভসৃ্পশং (আকাশস্পশ�ী)  দীপ্তম্

(গতজেজারু্য!)  অজে;কবণ�ং  (;া;া  বণ�  সিবসিশ2)  ব্যাত্তা;;ং  (ব্যাসিদতমুখ)

দীপ্তসিবশালজে;ত্রম্ (এবং জলন্ত ও প্রকাণ্ড চকু্ষসিবসিশ2)  ত্বাং  (আপ;াজেক)

দৃ2্বা  (গদসিখয়া)  প্রব্যসিথতান্তরাত্মা (অতীব ভয়কাতর সিচত্ত) [অহং] (আসিম)
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সিহ  (গকা;ক্রজেম)  ধৃসিতং  (বৈধর্য�্য)  শমং চ  (ও শাসিন্ত)  ; সিবন্দাসিম  (লাভ
কসিরজেত পাসিরজেতসিZ ;া)॥২৪॥

গহ  সিবশ্বরূপ!  আকাশস্পশ�ী,  গতজময়,  সিবসিচত্রবণ�  সিবসিশ2
সিবস্ফাসিরতবদ; ও জলন্ত সিবশাল চকু্ষসিবসিশ2—আপ;াজেক দশ�; কসিরয়া
আমার অন্তরাত্মা অসিতশয় ভয়সিবহ্বল, আসিম গকা;ক্রজেমই বৈধর্য�্য ও শাসিন্ত
লাভ কসিরজেত পাসিরজেতসিZ ;া॥২৪॥
 

দংষ্ট্রাকরালাসি; চ গত মুখাসি;,

দৃদ্বৈ2্বব কালা;লসসিন্নভাসি;।
সিদজেশা ; জাজে; ; লজেভ চ শর্ম্ম�,
প্রসীদ গদজেবশ জগসিন্নবাস॥২৫॥

গত  (আপ;ার)  দংষ্ট্রাকরালাসি;  (দশ;  সমূজেহর  wারা  ভীর্ষণ)

কালা;লসসিন্নভাসি; চ  (এবং প্রলয়কালী; হুতাস; সদৃশ)  মুখাসি;  (মুখ
সকল)  দৃ2্বা এব (গদসিখয়াই) [অহং](আসিম)  সিদশঃ (সিদক্-সকল)  ; জাজে;
(জাসি;জেত পাসিরজেতসিZ ;া) শর্ম্ম� চ (এবং সুখও) ; লজেভ (পাইজেতসিZ ;া),
[গহ]  গদজেবশ!  (গহ  গদবজেদব!)  [গহ]  জগসিন্নবাস!  (গহ  জগদাWয়!)  [ত্বং]
(তুসিম) প্রসীদ (প্রসন্ন হও)॥২৫॥

দশ;-ভীর্ষণ ও প্রলয় হুতাস; তুল্য আপ;ার বদ;মণ্ডল সমূহ
দশ�;  কসিরয়াই  আসিম  সিদক্-সিবভ্রান্ত  হইয়াসিZ,  গহ  সর্ব্ব�জেদজেবশ্বর!  গহ
জগদাWয়! আপসি; প্রসন্ন হউ;॥২৫॥
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অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুৎত্রাঃ,
সজের্ব্ব� সদ্বৈহবাবসি;পালসদ্বৈঙ্ঘঃ।

ভীজেষ্মা গদ্রাণঃ সূতপুৎত্রVথাজেসৌ,
সহাস্মদীদ্বৈয়রসিপ গর্যাধমুদ্বৈখ্যঃ॥২৬॥

বক্ত্রাসিণ গত ত্বরমাণা সিবশসিন্ত,

দংষ্ট্রাকরালাসি; ভয়া;কাসি;।
গকসিচসিwলগ্না দশ;ান্তজেররু্ষ,

সংদৃশ্যজেন্ত চূসিণ�দ্বৈতরুত্তমাদ্বৈঙ্গঃ॥২৭॥
অবসি;পালসদ্বৈঙ্ঘঃ সহ এব (;ৃপসিতগজেণর সসিহতই) অমী চ সজের্ব্ব�

(এই সমV)  ধৃতরাষ্ট্রস্য  (ধৃতরাজেষ্ট্রর)  পুৎত্রাঃ  (পুৎত্রগণ)  তথা  (এবং)
ভীষ্মঃ  (ভীষ্ম),  গদ্রাণঃ  (গদ্রাণ),  অজেসৌ সূতপুৎত্রঃ  (এই কণ�)  অস্মদীদ্বৈয়ঃ
(আমাজেদর পক্ষীয়)  গর্যাধমুদ্বৈখ্যঃ  (প্রধা; প্রধা; গর্যাদ্ধাসিদজেগর)  সহ অসিপ
(সসিহতই) ত্বরমাণাঃ (ধাসিবত হইয়া) গত (আপ;ার) দ্রংষ্ট্রাকরালাসি; (দশ;
সমূজেহর wারা  সিবকট)  ভয়া;কাসি;  (ও ভয়ঙ্কর)  বক্ত্রাসিণ  (মুখ  সমূজেহর
মজেধ্য)  সিবশসিন্ত  (প্রজেবশ  কসিরজেতজেZ;)।  গকসিচৎ  (গকহ  গকহ)  চুসিণ�দ্বৈতঃ
(চুসিণ�ত)  উত্তমাদ্বৈঙ্গঃ  (মVক সসিহত)  দশ;ান্তজেররু্ষ  (দন্তসমূজেহর সসিন্ধস্থজেল)

সিবলগ্নাঃ (লী;রূজেপ) সংদৃশ্যজেন্ত (সম্যক্ গদখা র্যাইজেতজেZ)॥২৬–২৭॥
ঐ ধৃতরাষ্ট্রপুৎত্রগণ,  সমV রাজগজেণর সসিহত এবং ভীষ্ম,  গদ্রাণ,

ঐ কণ�—আমাজেদরও প্রধা; প্রধা; গর্যাদ্ধাগণজেক সজেঙ্গ কসিরয়া মহাজেবজেগ
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আপ;ার দন্ত-সিবকট ও ভয়া;ক মুখমণ্ডল মজেধ্য প্রজেবশ কসিরজেতজেZ;;

গকহ গকহ চূসিণ�ত মVজেকর সসিহত আপ;ার দজেন্তর অন্তজের লগ্ন হইয়া
লসিক্ষত হইজেতজেZ;॥২৬–২৭॥
 

র্যথা ;দী;াং বহজেবাঽমু্বজেবগাঃ
সমুদ্রজেমবাসিতমুখা দ্রবসিন্ত।
তথা তবামী ;রজেলাকবীরা,

সিবশসিন্ত বক্ত্রাণ্যসিভজেতা জ্বলসিন্ত॥২৮॥
র্যথা  (গর্যরূপ)  ;দী;াং(;দীসমূজেহর)  বহবঃ  (বহু)  অমু্বজেবগাঃ

(জলপ্রবাহ)  অসিভমুখাঃ  [সন্তঃ]  (সমুজেদ্রর সিদজেক ধাসিবত হইয়া)  সমুদ্রম্
এব (সমুজেদ্রই) দ্রবসিন্ত (প্রজেবশ কজের ), তথা (তদ্রূপ) অমী (এই সকল)

;রজেলাকবীরাঃ  (;রজেলাজেকর  বীর  পুরুর্ষগণ)  তব  (আপ;ার)  অসিভতঃ
(চতুসির্দ্দ�জেক)  জ্বলসিন্ত  (দীপ্যমা;)  বক্ত্রাসিণ  (মুখ  সমূজেহ)  সিবশসিন্ত  (প্রজেবশ
কসিরজেতজেZ;)॥২৮॥

গর্যম; ;দী সমূজেহর পৃথক্ পৃথক্ বহু জলপ্রবাহ সমূহ সমুজেদ্রর
অসিভমুজেখ  ধাসিবত  হইয়া  গসই  সমুজেদ্রই  প্রজেবশ  কজের,  গসইরূপ  এই
মত্ত�্যবাসী বীরপুরুর্ষগণ সর্ব্ব�জেতা দীসিপ্তমান্ আপ;ার মুখসিববজের প্রজেবশ
কসিরজেতজেZ॥২৮॥
 

র্যথা প্রদীপ্তং জ্বল;ং পতঙ্গা,
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সিবশসিন্ত ;াশায় সমৃদ্ধজেবগাঃ।
তদ্বৈথব ;াশায় সিবশসিন্ত গলাকাস্

তবাসিপ বক্ত্রাসিণ সমৃদ্ধজেবগাঃ॥২৯॥
র্যথা  (গর্যম;)  পতঙ্গাঃ  (পতঙ্গসমূহ)  সমৃদ্ধজেবগাঃ  (প্রবল গবজেগ)

;াশায়  (মরজেণর জ;্য)  প্রদীপ্তং  (প্রজ্জ্বসিলত)  জ্বল;ং  (অসিগ্নজেত)  সিবশসিন্ত
(প্রজেবশ কজের), তথা (গসই প্রকার) গলাকাঃ অসিপ (গলাক সকলও) ;াশায়
এব  (মরজেণর জ;্যই)  সমৃদ্ধজেবগাঃ  [সন্তঃ] (অসিত গবগবান্ হইয়া)  তব
(আপ;ার) বক্ত্রাসিণ (মুখ সমূজেহর মজেধ্য) সিবশসিন্ত (প্রসিব2 হইজেতজেZ)॥২৯॥

গর্যরূপ পতঙ্গগণ প্রবলজেবজেগ মরজেণর জ;্য প্রজ্জ্বসিলত অসিগ্নজেত
প্রজেবশ  কজের,  গসইরূপ  এই  গলাকসমূহও  মরজেণর  জ;্যই  অত্যন্ত
গবগবান্ হইয়া আপ;ার মুখগহ্বর মজেধ্য প্রজেবশ কসিরজেতজেZ॥২৯॥
 

গলসিলহ্যজেস গ্রসমা;ঃ সমন্তাল্
গলাকান্ সমগ্রান্ বদদ্বৈ;জ্ব�লসিদ্ভঃ।
গতজেজাসিভরাপূর্য�্য জগৎ সমগ্রং,

ভাসVজেবাগ্রাঃ প্রতপসিন্ত সিবজেষ্ণা॥৩০॥
[গহ]  সিবজেষ্ণা!  (গহ সিবশ্বব্যাসিপন্!)  [ত্বং]  (আপসি;)  গ্রসমা;ঃ  [সন্]

(গ্রাস  কসিরজেত  উদ্যত  হইয়া)  সমগ্রান্  (এই  সমV)  গলাকান্
(গলাকসিদগজেক)  জ্বলসিন্তঃ  (দীসিপ্তমা;)  বদদ্বৈ;ঃ  (মুখ সমূহ wারা)  সমন্তাৎ
(চতুসির্দ্দ�জেক)  গলসিলহ্যজেস  (সর্ব্ব�জেতাভাজেব  ভক্ষণ  কসিরজেতজেZ;);  তব
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(আপ;ার)  উগ্রাঃ  (তীব্র)  ভাসঃ  (দীসিপ্তসমূহ)  গতজেজাসিভঃ
(গতজেজাসিবসু্ফরণসমূহ  wারা)  সমগ্রং  (সমV)  জগৎ  (সিবশ্বজেক)  আপূর্য�্য
(পসিরপূসিরত কসিরয়া) প্রতপসিন্ত (সন্তপ্ত কসিরজেতজেZ)॥৩০॥

গহ সিবরাট্পুরুর্ষ!  আপসি; এই সমV গলাকসিদগজেক গ্রাস কসিরজেত
সমুদ্যত হইয়া প্রদীপ্ত মুখ সমূজেহর wারা প্রচুরভাজেব ভক্ষণ কসিরজেতজেZ;;

আর আপ;ার ভীর্ষণ অঙ্গকাসিন্ত সমূহ গতজেজারাসিশ wারা সমV ব্রহ্মাণ্ডজেক
ব্যাসিপয়া সন্তাসিপত কসিরজেতজেZ॥৩০॥
 

আখ্যাসিহ গম গকা ভবা;ুগ্ররূজেপা,
;জেমাঽস্তু গত গদববর প্রসীদ।
সিবজ্ঞাতুসিমচ্ছাসিম ভবন্তমাদ্যং,

; সিহ প্রজা;াসিম তব প্রবৃসিত্তম্॥৩১॥
উগ্ররূপঃ (ভীর্ষণ মূসিত্ত�)  ভবান্ (আপসি;)  কঃ (গক) [তৎ] (তাহা)

গম  (আমাজেক)  অখ্যাসিহ  (বলু;);  গত  (আপ;াজেক)  ;মঃ অস্তু  (;মস্কার
কসির)  [গহ]  গদববর!  (গহ  গদবজেWষ্ঠ!)  [ত্বাং]  (আপসি;)  প্রসীদ  (প্রসন্ন
হউ;)।  আদ্যং  (আসিদ  পুরুর্ষ)  ভবন্তম্  (আপ;াজেক)  সিবজ্ঞাতুম্
(সিবজেশর্ষভাজেব জাসি;জেত) ইচ্ছাসিম (ইচ্ছা কসির), সিহ (গর্যজেহতু) তব (আপ;ার)

প্রবৃসিত্তম্ (গচ2া) ; প্রজা;াসিম (সম্যক্ জাসি;জেত পাসিরজেতসিZ ;া)॥৩১॥
ভীর্ষণমূসিত্ত� আপসি; গক, তাহা আমাজেক বলু;; আপ;াজেক ;মস্কার

কসির,  গহ  গদববর!  আপসি;  প্রসন্ন  হউ;।  আসিদ  পুরুর্ষ  আপ;াজেক
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সিবজেশর্ষভাজেব  জাসি;বার  জ;্য  ইচ্ছা  কসির,  গর্যজেহতু  অপ;ার  কাজের্য�্যর
উজের্দ্দশ্য ভাল বুসিÔজেতসিZ ;া॥৩১॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
কাজেলাঽসিস্ম গলাকক্ষয়কৃৎ প্রবৃজেদ্ধা,

গলাকান্ সমাহতু্ত�সিমহ প্রবৃত্তঃ।
ঋজেতঽসিপ ত্বাং ; ভসিবর্ষ্যসিন্ত সজের্ব্ব�,

গর্যঽবসিস্থতাঃ প্রত্য;ীজেকরু্ষ গর্যাধাঃ॥৩২॥
শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  কসিহজেল;)  [অহং]  (আসিম)

গলাকক্ষয়কৃৎ  (গলাক সংহারক)  প্রবৃদ্ধঃ  (অতু্যগ্র)  কালঃ অসিস্ম  (কাল);

ইহ (এই জগজেত) গলাকান্ (জীব সকলজেক) সমাহতু্ত�ম্ (সংহার কসিরজেত)

প্রবৃত্তঃ  (প্রবৃত্ত হইয়াসিZ)। ত্বাং  ঋজেত অসিপ  (তুসিম  বধ ;া  কসিরজেলও)

প্রত্য;ীজেকরু্ষ  (প্রসিতপক্ষীয় বৈস;্য মজেধ্য)  গর্য গর্যাধাঃ  (গর্য সকল রু্যদ্ধাথ�ী
বীরগণ)  অবসিস্থতাঃ  (অবস্থা; কসিরজেতজেZ;), [গত] (তাহারা)  সজের্ব্ব� অসিপ
(সকজেলই) ; ভসিবর্ষ্যসিন্ত (বাঁসিচজেব ;া)॥৩২॥

শ্রীভগবান্ বসিলজেল;—আসিম গলাকক্ষয়কারী প্রবল কাল;  এখাজে;
গলাকসমূহজেক গ্রাস কসিরবার সি;সিমত্ত প্রবৃত্ত হইয়াসিZ। সিবপক্ষ বৈস;্য মজেধ্য
গর্য  সকল গর্যাদ্ধা  রসিহয়াজেZ;,  তুসিম  বধ ;া  কসিরজেলও তাহারা  গকহই
বাসঁিচজেব ;া॥৩২॥
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তস্মাত্ত্বমুসিত্তষ্ঠ র্যজেশা লভস্ব,

সিজত্বা শত্রূন্ ভুÆ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
মদ্বৈয়দ্বৈবজেত সি;হতাঃ পূর্ব্ব�জেমব,

সি;সিমত্তমাত্রং ভব সব্যসাসিচন্॥৩৩॥
তস্মাৎ (অতএব)  ত্বম্ (তুসিম)  উসিত্তষ্ঠ (রু্যদ্ধাজেথ� উসিত্থত হও)  র্যশঃ

(কীসিত্ত�)  লভস্ব  (লাভ কর)  শত্রূন্  (শত্রুসিদগজেক)  সিজত্বা  (জয় কসিরয়া)
সমৃদ্ধম্ (সি;ষ্কণ্টক) রাজ্যং (রাজ্য) ভুÆ্ব (গভাগ কর)। এজেত (এই সকল
বীরগণ)  ময়া এব  (আমা কতৃ্ত�কই)  পূর্ব্ব�ম্ এব  (বহু পূজের্ব্ব�ই)  সি;হতাঃ
(সি;হত হইয়াজেZ),  [গহ]  সব্যসাসিচন্!  (গহ  বাম হVwারা  শরসন্ধা;কারী
অজু্জ�;!) [ত্বং] (তুসিম) সি;সিমত্তমাত্রং (সি;সিমত্তমাত্র) ভব (হও)॥৩৩॥

অতএব তুসিম রু্যদ্ধসি;সিমত্ত দণ্ডায়মা; হও,  র্যশঃ লাভ কর,  শত্রু
সকলজেক  জয়  কসিরয়া  সমৃসিদ্ধশালী  রাজ্য  গভাগ  কর।  এই  সকল
বীরগণজেক পূজের্ব্ব�ই আসিম বধ কসিরয়া রাসিখয়াসিZ। গহ সব্যসাসিচন্!  তুসিম
গকবল সি;সিমত্তভাগী হও॥৩৩॥
 

গদ্রাণ� ভীষ্ম� জয়দ্রথ�,

কণ�ং তথা;্যা;সিপ গর্যাধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জসিহ মা ব্যসিথষ্ঠা,

রু্যধ্যস্ব গজতাসিস রজেণ সপত্নান্॥৩৪॥
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ময়া (আমা কতৃ্ত�ক) হতান্ (পূর্ব্ব�সি;হত) গদ্রাণং চ (গদ্রাণ) ভীষ্মং চ
(ভীষ্ম)  জয়দ্রথং  (জয়দ্রথ)  কণ�ং  চ  (ও  কণ�)  তথা  (এবং)  অ;্যান্
(অ;্যা;্য)  গর্যাধবীরান্ অসিপ (রু্যদ্ধাথ�ী বীরগণজেকও)  ত্বং (তুসিম)  জসিহ (বধ
কর);  মা ব্যসিথষ্ঠাঃ  (কাতর হইও ;া)  রু্যধ্যস্ব  (রু্যদ্ধ কর),  রজেণ  (রু্যজেদ্ধ)

সপত্নান্ (শত্রুগণজেক) গজতা অসিস (জয় কসিরজেত পাসিরজেব)॥৩৪॥
আমা কতৃ্ত�ক পূজের্ব্ব�ই সি;হত গদ্রাণাচার্য�্য,  ভীষ্ম,  জয়দ্রথ ও কণ�,

এবং অ;্যা;্য গর্যাদৃ্ধগণজেকও তুসিম  (আবার)  বধ কর;  কাতর হইও ;া,
রু্যদ্ধ কর, রু্যজেদ্ধ শত্রুগণজেক সি;শ্চয়ই জয় কসিরজেত পাসিরজেব॥৩৪॥
 

সঞ্জয় উবাচ—
এতচ্ছ্রত্বা বচ;ং গকশবস্য,
কৃতাঞ্জসিলজেব�পমা;ঃ সিকরীটী।
;মসৃ্কত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং,

সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য॥৩৫॥
সঞ্জয়ঃ  উবাচ  (সঞ্জয়  বসিলজেল;)  গকশবস্য  (শ্রীকৃজেষ্ণর)  এতৎ

(এই)  বচ;ং  (বাক্য)  শ্রুত্বা  (শুসি;য়া)  গবপমা;ঃ  (কম্পমা;)  সিকরীটী
(অজু্জ�;)  কৃতাঞ্জসিলঃ  [সন্] (কৃতাঞ্জসিল হইয়া)  ;মসৃ্কতা  (;মস্কার পূব�ক)

ভীতভীতঃ  এব  (অসিত  ভীত  সিচজেত্তই)  ভূয়ঃ  (পু;রায়)  প্রণম্য  (প্রণাম
কসিরয়া)  সগদ্-গদং (গদ্-গদস্বজের)  কৃষ্ণং (শ্রীকৃষ্ণজেক)  আহ (বসিলজেল;)॥
৩৫॥
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সঞ্জয়  কসিহজেল;—গকশজেবর  এইসকল  বাক্য  Wবণ  কসিরয়া
কসিম্পত শরীজের অজু্জ�; কৃতাঞ্জসিল পূর্ব্ব�ক ;মস্কার কসিরয়া অসিত ভীত
সিচজেত্তই  শ্রীকৃষ্ণজেক  পু;রায়  প্রণসিতপূর্ব্ব�ক  গদ্গদ  বাজেক্য  বসিলজেত
লাসিগজেল;॥৩৫॥
 

অজু্জ�; উবাচ—
স্থাজে; হৃর্ষীজেকশ তব প্রকীত্ত�্যা,
জগৎ প্রহৃর্ষ্যত্য;ুরজ্যজেত চ।

রক্ষাংসিস ভীতাসি; সিদজেশা দ্রবসিন্ত,

সজের্ব্ব� ;মস্যসিন্ত চ সিসদ্ধসঙ্ঘাঃ॥৩৬॥
অজু্জ�;  উবাচ  (অজু্জ�;  কসিহজেল;)  [গহ]  হৃর্ষীজেকশ!  (গহ

ইসিন্দ্রয়াসিধপজেত!) তব (আপ;ার) প্রকীত্ত�্যা (মাহাত্মা সংকীত্ত�; wারা) জগৎ
(সিবশ্ব)  প্রহৃর্ষ্যসিত  (প্রহৃ2  হইজেতজেZ)  অ;ুরজ্যজেত  চ  (এবং  অ;ুর!
হইজেতজেZ),  রক্ষাংসিস  (রাক্ষসগণ)  ভীতাসি;  [সন্তঃ]  (ভীত হইয়া)  সিদশঃ
(চতুসির্দ্দ�জেক)  দ্রবসিন্ত  (পলায়;  কসিরজেতজেZ)  সজের্ব্ব�  সিসদ্ধসঙ্ঘাঃ  চ  (এবং
সমV সিসদ্ধগণ)  ;মস্যসিন্ত (;মস্কার কসিরজেতজেZ;) [এতচ্চ] (এই সমVই]

স্থাজে; (রু্যসি!রু্য!)॥৩৬॥
অজু্জ�; বসিলজেল;—গহ হৃর্ষীজেকশ! আপ;ার র্যশঃকীত্ত�; wারা জগৎ

পরমা;ন্দ লাভ কজের ও আপ;াজেত অ;ুরাগ প্রাপ্ত হয়। রাক্ষসগণ ভীত
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হইয়া চাসিরসিদজেক পলায়; কজের এবং সিসদ্ধ সকল প্রণত হইয়া থাজেক;,

এই সমVই রু্যসি!রু্য!॥৩৬॥
 

কস্মাচ্চ গত ; ;জেমরন্মহাত্মন্,

গরীয়জেস ব্রহ্মজেণাঽপ্যাসিদকজেত্র�।
অ;ন্ত গদজেবশ জগসিন্নবাস,

ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং র্যৎ॥৩৭॥
[গহ]  মহাত্মন্! (গহ সিবরাট্ পুরুর্ষ!) [গহ]  অ;ন্ত! (গহ সর্ব্ব�স্বরূপ!)

[গহ]  গদজেবশ! (গহ গদবজেদব!) [গহ]  জগসিন্নবাস! (গহ জগদাধার!)  ব্রহ্মণঃ
অসিপ (ব্রহ্মারও) গরীয়জেস (পূজ্য) আসিদকজেত্র� চ (আসিদ কত্ত�া অথ�াৎ স্র2া)
গত  (আপ;াজেক) [সজের্ব্ব�] (সকজেল)  কস্মাৎ  (গক;)  ; ;জেমরন্  (;মস্কার
কসিরজেব; ;া?) সৎ (কার্য�্য) অসৎ (কারণ) অক্ষরং (ব্রহ্ম) তৎপরম্ (এবং
তাহা হইজেতও উৎকৃ2)  র্যৎ  (র্যাহা)  [তদসিপ]  (তাহাও)  ত্বম্  (আপসি;)॥
৩৭॥

গহ মহাত্মন্!  গহ  অ;ন্ত!  গহ  গদজেবশ!  গহ  জগসিন্নবাস!  ব্রহ্মারও
পূজ্য  এবং  স্র2া  আপ;াজেক  তাহঁারা  সকজেল গক;ই বা  ;মস্কার  ;া
কসিরজেব;?  কার্য�্য বা কারণ গর্য ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা হইজেতও গWষ্ঠ আপসি;॥
৩৭॥
 

ত্বমাসিদজেদবঃ পুরুর্ষঃ পুরাণস্
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ত্বমস্য সিবশ্বস্য পরং সি;ধা;ম্।
গবত্তাসিস গবদ্য� পর� ধাম,

ত্বয়া ততং সিবশ্বম;ন্তরূপ॥৩৮॥
ত্বম্  (আপসি;)  আসিদজেদবঃ  (আসিদ  গদবতা),  পুরাণঃ  পুরুর্ষঃ

(স;াত;  পুরুর্ষ),  ত্বম্  (আপসি;)  অস্য  (এই)  সিবশ্বস্য  (সিবজেশ্বর)  পরং
(একমাত্র) সি;ধা;ম্ (আকর স্থা;), [ত্বং] (আপসি;) গবত্তা (জ্ঞাতা) গবদ্যং চ
(ও গজ্ঞয়)  পরং ধাম চ অসিস  (এবং গুণাতীত স্বরূপ) [গহ]  অ;ন্তরূপ!

(গহ  অ;ন্তরূপ!)  ত্বয়া  (আপ;া  কতৃ্ত�কই)  সিবশ্বম্  (জগৎ)  ততং  (ব্যাপ্ত
রসিহয়াজেZ)॥৩৮॥

আপসি; সর্ব্ব�জেদজেবর আসিদ সিচরন্ত; পুরুর্ষ,  আপসি;ই এই সিবজেশ্বর
একমাত্র আWয় স্থা;,  আপসি;ই জ্ঞাতা ও গজ্ঞয় এবং গুণাতীত স্বরূপ।
গহ অ;ন্তরূপ আপ;া কতৃ্ত�কই এই সিবশ্ব ব্যাপ্ত রসিহয়াজেZ॥৩৮॥
 

বায়ুর্য�জেমাঽসিগ্নবরুণঃ শশাঙ্কঃ,
প্রজাপসিতস্ত্বং প্রসিপতামহশ্চ।
;জেমা ;মজেVঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,

পু;শ্চ ভূজেয়াঽসিপ ;জেমা ;মজেV॥৩৯॥
ত্বং  (আপসি;)  বায়ুঃ  (বায়ু),  র্যমঃ  (র্যম),  অসিগ্নঃ  (অসিগ্ন),  বরুণঃ

(বরুণ),  শশাঙ্কঃ  (চন্দ্র),  প্রজাপসিতঃ  (ব্রহ্মা),  প্রসিপতামহঃ  চ  (এবং
ব্রহ্মারও সিপতা) গত (আপ;াজেক) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্র সহস্রবার) ;মঃ অস্তু
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(;মস্কার)  পু;ঃ চ ;মঃ  (পু;রায় ;মস্কার)  ভূয়ঃ অসিপ  (আবারও)  গত
(আপ;াজেক) ;মঃ ;মঃ (;মস্কার ;মস্কার)॥৩৯॥

আপসি; বায়ু,  র্যম,  অসিগ্ন,  বরুণ,  চন্দ্র,  গলাকসিপতামহ ব্রহ্মা এবং
ব্রহ্মারও জ;ক। আপ;াজেক সহস্র সহস্রবার ;মস্কার,  পু;রায় ;মস্কার,

আবারও আপ;াজেক ;মস্কার॥৩৯॥
 

;মঃ পুরVাদথ পৃষ্ঠতজেV,

;জেমাঽস্তু গত সর্ব্ব�ত এব সর্ব্ব�।
অ;ন্তবীর্য�্যাসিমতসিবক্রমস্ত্বং,

সর্ব্ব�ং সমাজেæাসির্ষ তজেতাঽসিস সর্ব্ব�ঃ॥৪০॥
[গহ]  সর্ব্ব�! (গহ সর্ব্ব�-স্বরূপ!)  গত (আপ;াজেক)  পূরVাৎ (সরু্ম্মজেখ)

অথ (ও) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎসিদজেক) ;মঃ (;মস্কার), গত (আপ;াজেক) সর্ব্ব�তঃ
এব  (সকলসিদজেকই)  ;মঃ অস্তু  (;মস্কার কসির)।  [গহ]  অ;ন্তবীর্য�্য!  (গহ
অসীম  শসি!শাসিলন্!)  ত্বং  (আপসি;)  অসিমতসিবক্রমঃ  (অপসিরসিমত
পরাক্রমশালী)  সর্ব্ব�ং  (সমV  জগৎ)  সমাজেæাসির্ষ  (সম্যক্  ব্যাসিপয়া
রসিহয়াজেZ;) ততঃ (গসইজেহতু) সর্ব্ব�ঃ অসিস (সর্ব্ব�স্বরূপ)॥৪০॥

গহ সর্ব্ব�-স্বরূপ! আপ;ার সরু্ম্মজেখ ;মস্কার, পশ্চাৎভাজেগ ;মস্কার,

আপ;ার  সকলসিদজেকই  ;মস্কার।  গহ  অ;ন্ত-সিবক্রম!  আপসি;  অসীম-

শসি!মান্-সমগ্র  জগৎজেক  সম্যক্-রূজেপ  ব্যাসিপয়া  রসিহয়াজেZ;  বসিলয়াই
সর্ব্ব�-স্বরূপ॥৪০॥
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সজেখসিত মত্বা প্রসভং র্যদু!ং,
গহ কৃষ্ণ গহ র্যাদব সজেখসিত।
অজা;তা মসিহমা;ং তজেবদং,

ময়া প্রমাদাৎ প্রণজেয়; বাসিপ॥৪১॥
র্যচ্চাবহাসাথ�মসৎকৃজেতাঽসিস,

সিবহারশর্য্যাস;জেভাজজে;রু্ষ।
এজেকাঽথবাপ্যচু্যত তৎসমক্ষং,

তৎ ক্ষামজেয় ত্বামহমপ্রজেময়ম্॥৪২॥
তব (আপ;ার)  মসিহমা;ং  (মসিহমা)  ইদং চ  (ও এই সিবশ্বরূজেপর

সিবর্ষয়)  অজা;তা  (;া  জাসি;য়া)  ময়া  (আমা  কতৃ্ত�ক)  প্রমাদাৎ  (গমাহ
বশতঃ)  প্রণজেয়; বা  অসিপ  (অথবা প্রণয়বশতঃ)  সখা ইসিতমত্বা  (তুসিম
সখা ইহা মজে; কসিরয়া) গহ কৃষ্ণ! (গহ কৃষ্ণ!) গহ র্যাদব! (গহ র্যাদব!) গহ
সজেখ! (গহ সজেখ!)  ইসিত  (এইরূপ)  প্রসভং  (হঠাং সিতরস্কার পূর্ব্ব�ক)  র্যৎ
(র্যাহা)  উ!ং  (বলা  হইয়াজেZ),  [গহ]  অচু্যত!  (গহ  অচু্যত!)

সিবহারশর্য্যাস;জেভাজজে;রু্ষ (সিবহার,  শয়;,  উপজেবশ; ও আহারাসিদ সমজেয়)

একঃ (একাকী)  অথবা  (সিকম্বা)  তৎসমক্ষং (গসই বনু্ধগজেণর সাক্ষাজেতই)

অবহাসাথ�ম্  (পসিরহাস সি;সিমত্ত)  র্যৎ (গর্য)  অসৎকৃতঃ  (অসর্ম্মাসি;ত)  অসিস
(হইয়াজেZ;),  অহম্  (আসিম)  অপ্রজেময়ম্  (অসিচন্ত্য  প্রভাব  সিবসিশ2)  ত্বাম্
(আপ;ার সি;কট) তৎ (গসই সমV) ক্ষামজেয় (ক্ষমা চাসিহজেতসিZ)॥৪১–৪২॥
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আপ;ার মসিহমা ও এই সিবশ্বরূজেপর সিবর্ষয় ;া  জাসি;য়া  আসিম
গমাহবজেশ বা প্রণয়পূর্ব্ব�ক সখা মজে; কসিরয়া গহ কৃষ্ণ!  গহ র্যাদব!  গহ
সজেখ!  ইত্যাসিদ হটকাসিরভাজেব র্যাহা বসিলয়াসিZ;  গহ অচু্যজেত!  সিবসিবধ ক্রীড়া,
শয়;,  উপজেবশ;  ও  আহারাসিদ  সমজেয়  একাকী  অথবা  বনু্ধগজেণর
সাক্ষাজেতই পসিরহাস সি;সিমত্ত গর্য অ;াদৃত হইয়াজেZ;,  অসিচন্ত্য মসিহমাশালী
আপ;ার সি;কট আসিম তাহার জ;্য ক্ষমাপ্রাথ�;া কসিরজেতসিZ॥৪১–৪২॥
 

সিপতাসিস গলাকস্য চরাচরস্য,
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগ�রীয়ান্।

; ত্বৎসজেমাঽV্যভসিধকঃ কুজেতাঽজে;্যা,
গলাকত্রজেয়ঽপ্যপ্রসিতমপ্রভাব॥৪৩॥

[গহ]  অপ্রসিতমপ্রভাব!  (গহ  অতুল;ীয়  মসিহমা  শাসিলন্!)  ত্বম্
(আপসি;)  অস্য  (এই)  চরাচরস্য  (স্থাবর জঙ্গমাত্মক)  গলাকস্য  (সিবজেশ্বর)

সিপতা  (জ;ক)  পূজ্যঃ  (পূজ;ীয়)  গুরুঃ  (গুরু)  গরীয়ান্ চ অসিস  (এবং
তদজেপক্ষাও পূজ্যতর); [অতঃ] (অতএব)  গলাকত্রজেয় (সিত্রজগজেতর মজেধ্য)
ত্বৎসমঃ অসিপ  (আপ;ার সমা;ই)  ; অসিV  (;াই)  অভ্যসিধকঃ  (আপ;া
হইজেত গWষ্ঠ) অ;্যঃ (অপর) কুতঃ (গকাথা হইজেত হইজেব?)॥৪৩॥

গহ অসিwতীয়প্রভাব! আপসি; এই চরাচর সিবজেশ্বর সিপতা,  পূজ;ীয়,

গুরু এবং তাহা হইজেতও অসিধক পূজ্যতর,  সুতরাং সিত্রজেলাজেকর মজেধ্য
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আপ;ার সমা;ই গকহ ;াই,  আপ;া হইঁজেত গWষ্ঠ অপর গকহ গকাথা
হইজেত থাসিকজেব?॥৪৩॥
 

তস্মাৎ প্রণম্য প্রসিণধায় কায়ং,
প্রসাদজেয় ত্বামহমীশমীড্যম্।

সিপজেতব পুৎত্রস্য সজেখব সখু্যঃ,
সিপ্রয়ঃ সিপ্রয়ায়াহ�সিস গদব গসাঢ়ুম্॥৪৪॥

[গহ]  গদব!  (গহ  গদব!)  তস্মাৎ  (অতএব)  অহম্  (আসিম)  কায়ং
(গদহজেক) প্রসিণধায় (দণ্ডবৎ ভূতজেল স্থাপ; কসিরয়া) প্রণম্য (প্রণাম পূর্ব্ব�ক)

ঈড্যম্  (বন্দ;ীয়)  ঈশম্  (ঈশ্বর)  ত্বাম্  (আপ;াজেক)  প্রসাদজেয়  (প্রসন্ন
কসিরজেতসিZ)। সিপতা ইব (সিপতা গর্যম;) পুৎত্রস্য (পুজেৎত্রর), সখা ইব (সখা
গর্যম;)  সখু্যঃ  (সখার),  সিপ্রয়ঃ [ইব] (সিপ্রয়জ; গর্যম;)  সিপ্রয়ায়াঃ  (সিপ্রয়ার)

[অপরাধং  সহজেত]  (অপরাধ  ক্ষমা  কজের;)  [তথা]  (গসইরূপ)  [ত্বং]
(আপসি;)  [মম]  (আমার)  [অপরাধং]  (অপরাধ)  গসাঢ়ুম্  (ক্ষমা কসিরজেত)

অহ�সিস (অ;ুগ্রহ করু;)॥৪৪॥
গহ গদব! গসই গহতু আসিম (দজেণ্ডর মত) আমার গদহজেক ভূতজেল

পাসিতত কসিরয়া  প্রণাম  পূর্ব্ব�ক পূজ্য  প্রভু  আপ;ার  প্রসন্নতা  প্রাথ�;া
কসিরজেতসিZ। সিপতা গর্যম; পুজেৎত্রর, সখা গর্যম; সখার ও সিপ্রয়জ; গর্যম;
সি;জ সিপ্রয়ার  অপরাধ  ক্ষমা  কজের;;  তদ্রূপ আপসি;  আমার  অপরাধ
অ;ুগ্রহপূর্ব্ব�ক ক্ষমা করু;॥৪৪॥
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অদৃ2পূর্ব্ব�ং হৃসির্ষজেতাঽসিস্ম দৃ2্বা,
ভজেয়; চ প্রব্যসিথতং মজে;া গম।
তজেদব গম দশ�য় গদব রূপং,

প্রসীদ গদজেবশ জগসিন্নবাস॥৪৫॥
[গহ] গদব! (গহ গদব!) অদৃ2পূর্ব্ব�ং (পূজের্ব্ব� অদৃ2) [ইদং] (আপ;ার

এই সিবশ্বরূপ)  দৃ2্বা  (গদসিখয়া)  হৃসির্ষতঃ অসিস্ম  (আসিম তু2 হইয়াসিZ),  গম
(আমার)  ম;ঃ  (ম;)  ভজেয়;  (ভজেয়)  প্রব্যসিথতং  চ  (আবার  ব্যাকুসিলত
হইজেতজেZ)।  [গহ]  গদজেবশ!  (গহ  গদবজেদব!)  [গহ]  জগসিন্নবাস!  (গহ
জগদাধার!) তৎ (গসই) রূপং এব (চতুভু�জ রূপই) গম (আমাজেক) দশ�য়
(গদখা;) প্রসীদ (প্রসন্ন হউ;)॥৪৫॥

গহ গদব! পূজের্ব্ব� অদৃ2 আপ;ার এই সিবশ্বরূপ গদসিখয়া আসিম হৃ2
হইয়াসিZ বজেট,  সিকন্তু ভজেয় আমার ম; ব্যাকুল হইজেতজেZ। অতএব গহ
গদজেবশ!  আপ;ার  গসই  পূর্ব্ব�  চতুভু�জ  রূপই  আমাজেক  গদখা;।  গহ
জগসিন্নবাস! প্রসন্ন হউ;॥৪৫॥
 

সিকরীসিট;ং গসিদ;ং চক্রহVম্
ইচ্ছাসিম ত্বাং দ্র2ুমহং তদ্বৈথব।
গতদ্বৈ;ব রূজেপণ চতুভু�জেজ;,

সহস্রবাজেহা ভব সিবশ্বমূজেত্ত�॥৪৬॥
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অহং  (আসিম)  ত্বাং  (আপ;াজেক)  তথা  এব  (পূজের্ব্ব�র  মতই)

সিকরীসিট;ং  (মুকুটধারী)  গসিদ;ং  (গদাহV)  চক্রহVম্  (ও চক্রধারীরূজেপ)

দ্র2ুম্  (গদসিখজেত)  ইচ্ছাসিম  (ইচ্ছা  কসির)।  [গহ]  সহস্রবাজেহা!  (গহ
সহস্রহVজেদব!)  [গহ  সিবশ্বমূজেত্ত�!  (গহ  সিবশ্বরূপ!)  গত;  (গসই)  চতুভু�জেজ;
(চতুভু�জ) রূজেপণ এব (মূসিত্ত�জেতই) ভব (প্রকাসিশত হউ;)॥৪৬॥

আসিম  আপ;াজেক  পূজের্ব্ব�র  মতই  মুকুটমVক,  গদাধারী  ও
চক্রধাসিররূজেপ গদসিখজেত ইচ্ছা কসির। গহ সহস্র বাজেহা! গহ সিবশ্বরূপ! গসই
চতুভু�জ রূজেপই প্রকাসিশত হউ;॥৪৬॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
ময়া প্রসজেন্ন; তবাজু্জ�জে;দং,

রূপং পরং দসিশ�তমাত্মজের্যাগাৎ।
গতজেজাময়ং সিবশ্বম;ন্তমাদ্যং,

র্যজেন্ম ত্বদজে;্য; ; দৃ2পূর্ব্ব�ম্॥৪৭॥
শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  কসিহজেল;)  [গহ]  অজু্জ�;!  (গহ

অজু্জ�;!)  ময়া  (আসিম)  প্রসজেন্ন;  (সন্তু2  হইয়া)  আত্মজের্যাগাৎ  (সি;জ
গর্যাগমায়া  বজেল)  তব  (গতামাজেক)  ইদং  (এই)  গতজেজাময়ং  (গতজঃপূণ�)
অ;ন্তম্  (অ;ন্ত)  আদ্যং  (আসিদভূত)  গম  (আমার)  পরং  (গWষ্ঠ)  সিবশ্বম্
(সিবশ্বাত্মক)  রূপং  (সিবরাট্-রূপ)  দসিশ�তম্  (গদখাইয়াসিZ),  র্যৎ  (গর্য  রূপ)
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ত্বদজে;্য;  (তুসিম  সিভন্ন অপরজেকহ)  ; দৃ2পূর্ব্ব�ম্  (পূজের্ব্ব�  গদসিখজেত পায়
;াই)॥৪৭॥

শ্রীভগবান্  বসিলজেল;—গহ  অজু্জ�;!  আসিম  গতামার  প্রসিত  প্রসন্ন
হইয়া আমার গর্যাগমায়া শসি!জেক আWয় পূর্ব্ব�ক গতজেজাময়,  সিবশ্বব্যাপী,
অ;ন্ত ও  আসিদভূত  আমার  এই  প্রধা;  সিবরাট্-রূপ অদ্য  গতামাজেক
গদখাইলাম।  তুসিম  ব্যতীত  অপর  গকহই  পূজের্ব্ব�  এই  রূপ  কখ;ও
গদসিখজেত পায় ;াই॥৪৭॥
 

; গবদর্যজ্ঞাধ্যয়দ্বৈ;;� দাদ্বৈ;র্
; চ সিক্রয়াসিভ;� তজেপাসিভরুদ্বৈগ্রঃ।
এবং রূপঃ শক্যঅহং ;ৃজেলাজেক,

দ্র2ুং ত্বদজে;্য; কুরুপ্রবীর॥৪৮॥
[গহ]  কুরুপ্রবীর!  (গহ গকৌরববীরজেWষ্ঠ!)  ;ৃজেলাজেক  (ম;ুর্ষ্যজেলাজেক)

ত্বদজে;্য;  (তুসিম সিভন্ন ভসি!হী; অপর গকহ)  ; গবদর্যজ্ঞাধ্যয়দ্বৈ;ঃ  (সিক
গবদসিবদ্যা  র্যজ্ঞসিবদ্যার  অধ্যয়;)  ;  দাদ্বৈ;ঃ  (সিক  ভূম্যাসিদদা;)  ;  চ
সিক্রয়াসিভঃ  উদ্বৈগ্রঃ  তজেপাসিভঃ  (সিক  অসিগ্নজেহাত্রাসিদ  কর্ম্ম�  এবং  উগ্র
চান্দ্রায়ণাসিদব্রত  ইহাজেদর  গকা;সিটর  wারাই)  এবং  রূপঃ  (এবসিম্বধ
সিবশ্বরূপী)  অহং  (আমাজেক)  দ্র2ুং  (দশ�; কসিরজেত)  ; শক্যঃ  (সমথ� হয়
;া)॥৪৮॥
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গহ  গকৌরবজেWষ্ঠ  অজু্জ�;!  এই  ;রজেলাজেক  বৈবসিদক  র্যজ্ঞ,  দা;,

স্বাধ্যায়,  অসিগ্নজেহাত্রাসিদকর্ম্ম�  এবং  উগ্র  তপস্যা  প্রভৃসিতরও  দশ�;াতীত
সিবরাট্-রূপী আমাজেক তুসিম সিভন্ন অপর গকহ দশ�; কসিরজেত পাজের ;া॥
৪৮॥

 

মা গত ব্যথা মা চ সিবমূঢ়ভাজেবা,
দৃ2্বা রূপং গ�ারমীদৃঙ্মজেমদম্।
ব্যজেপতভীঃ প্রীতম;াঃ পু;স্ত্বং,

তজেদব গম রূপসিমদং প্রপশ্য॥৪৯॥
ঈদৃক্ (এই প্রকার) মম (আমার) গ�ারম্ (ভয়া;ক) ইদম্ রূপং

(এই সিবশ্বরূপ)  দৃ2্বা  (গদসিখয়া)  গত  (গতামার)  ব্যথা  (ভয়)  মা  [অস্তু] (;া
হউক),  সিবমূঢ়ভাবঃ চ  (এবং গমাহভাব ও গর্য;)  মা  [অস্তু]  (;া  হয়)

ব্যাজেপতভীঃ (ভয় শূ;্য) প্রীতম;াঃ [সন্] (ও প্রসন্নসিচত্ত হইয়া) ত্বং (তুসিম)

পু;ঃ (পু;র্ব্ব�ার)  গম (আমার)  ইদং  (এই)  তৎরূপং এব (গসই চতুভু�জ
রূপই) প্রপশ্য (প্রকৃ2ভাজেব গদখ)॥৪৯॥

এইপ্রকার আমার ভীর্ষণ এই সিবশ্বরূপ গদসিখয়া গতামার ভয় বা
সিবমূঢ়ভাব ;া থাকুক্। ভীসিত রসিহত ও সন্তু2সিচত্ত হইয়া তুসিম পু;রায়
আমার পূর্ব্ব�দৃ2 গসই চতুভু�জ মূসিত্ত�ই দশ�; কর॥৪৯॥
 

সঞ্জয় উবাচ—
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ইত্যজু্জ�;ং বাসুজেদবVজেথাক্ত্বা,
স্বকং রূপং দশ�য়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতজেম;ং,

ভূত্বা পু;ঃ গসৌম্যবপুম�হাত্মা॥৫০॥
সঞ্জয়ঃ  উবাচ  (সঞ্জয়  কসিহজেল;)  বাসুজেদবঃ  (শ্রীকৃষ্ণ)  অজু্জ�;ং

(অজু্জ�;জেক)  ইসিত  (এইরূপ)  উক্ত্বা  (বসিলয়া)  ভূয়ঃ  (পু;রায়)  তথা  (গসই
প্রকার)  স্বকং রূপং  (স্বীয় চতুভু�জরূপ)  দশ�য়ামাস  (গদখাইজেল;),  পু;ঃ
(পু;র্ব্ব�ার)  মহাত্মা  (পরম কৃপালু শ্রীকৃষ্ণ)  গসৌম্যবপুঃ  (পীতাম্বরাসিদরু্য!
সিwভুজ  স্বরূপ)  ভূত্বা  (হইয়া)  ভীতম্  (ভীত)  এ;ং  (এই  অজু্জ�;জেক)

আশ্বাসয়ামাস (আশ্বাস প্রদা; কসিরজেল;)॥৫০॥
সঞ্জয় বসিলজেল;—শ্রীকৃষ্ণ অজু্জ�;জেক এইপ্রকার বসিলয়া পু;রায়

(অজু্জ�জে;র  প্রাথ�;া;ুর্যায়ী  চতুভু�জ)  সি;জ  মূসিত্ত�  গদখাইজেল;  ও তৎপর
আবার উদার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ  (স্বীয় পীতাম্বরাসিদরু্য! সিwভুজ)  গসৌম্যমূসিত্ত�
প্রকাশ কসিরয়া ভীতসিচত্ত অজু্জ�;জেক আশ্বাস প্রদা; কসিরজেল;॥৫০॥
 

অজু্জ�; উবাচ—
দৃজে2্বদং মা;ুর্ষং রূপং তব গসৌম্যং জ;ার্দ্দ�;।

ইদা;ীমসিস্ম সংবৃত্তঃ সজেচতাঃ প্রকৃসিতং গতঃ॥৫১॥
অজু্জ�;ঃ উবাচ  (অজু্জ�; বসিলজেল;) [গহ]  জ;ার্দ্দ�;! (গহ শ্রীকৃষ্ণ!)

তব  (আপ;ার)  ইদং  (এই)  গসৌম্যং  (মজে;াহর)  মা;ুর্ষং  (ম;ুর্ষ্যাকার
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সিwভুজ)  রূপং  (মূসিত্ত�)  দৃ2্বা  (গদসিখয়া)  ইদা;ীম্  (এখ;)  সজেচতাঃ সংবৃত্তঃ
(প্রসন্নসিচত্ত হইলাম)  প্রকৃসিতং গতঃ অসিস্ম  (এবং স্বাস্থ্যলাভ কসিরলাম)॥
৫১॥

অজু্জ�; কসিহজেল;—গহ জ;ার্দ্দ�;!  আপ;ার এই মজে;াহর (সিwভুজ)

মা;ব রূপ দশ�; কসিরয়া এখ; আমার সিচত্ত প্রসন্ন হইল এবং ভয়াসিদ
দূর হওয়ায় প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ কসিরলাম॥৫১॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
সুদুর্দ্দ�শ�সিমদং রূপং দৃ2বা;সিস র্যন্মম।

গদবা অপ্যস্য রূপস্য সি;ত্যং দশ�;কাসিÆণঃ॥৫২॥
শ্রীভগবান্ উবাচ  (শ্রীভগবান্  কসিহজেল;)  [ত্বং]  (তুসিম)  র্যৎ  (গর্য

সিwভুজ ম;ুর্ষ্যাকার রূপ)  দৃ2বান্ অসিস  (গদসিখজেতZ),  মম  (আমার)  ইদং
(এই)  রূপং  (সসিচ্চদা;ন্দময় ;রমূসিত্ত�)  সুদুর্দ্দ�শ�ম্  (অতীব দুY�ভ দশ�;)।
গদবাঃ অসিপ (গদবতাগণও) অস্য (এই) রূপস্য (রূজেপর) সি;ত্যং (সর্ব্ব�দা)
দশ�;কাসিÆণঃ (দশ�;াসিভলার্ষী)॥৫২॥

শ্রীভগবান্ বসিলজেল;—গহ অজু্জ�;! তুসিম এই গর্য ;রাকৃসিত সিwভুজ
রূপ দশ�; কসিরজেতZ, আমার এই সসিচ্চদা;ন্দময় ;রমূসিত্ত�র দশ�; অত্যন্ত
সুদুY�ভ। গদবতারাও এই রূজেপর সি;ত্য দশ�;াসিভলার্ষী॥৫২॥
 

;াহং গবদ্বৈদ;� তপসা ; দাজে;; ; গচজ্যয়া।
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শক্য এবংসিবজেধাদ্র�2ুং দৃ2বা;সিস র্যন্মম॥৫৩॥
[ত্বং]  (তুসিম)  মম  (আমার)  র্যৎ  (গর্য এই সি;ত্য ;রাকার রূপ)

দৃ2বান্ অসিস  (দশ�; কসিরজেতZ),  এবংসিবধঃ  (এতাদৃশ রূপসিবসিশ2)  অহং
(আমাজেক) ; গবদ্বৈদঃ (সিক গবদাধ্যয়;) ; তপসা (সিক চান্দ্রায়ণাসিদ কজেঠার
ব্রত) ; দাজে;; (সিক ভূম্যাসিদদা;) ইজ্যয়া চ (এবং সিক অসিগ্নজে2ামাসিদ র্যজ্ঞ
ইহাজেদর গকা;সিটর wারাই)  দ্র2ুং  (দশ�; কসিরজেত) [বৈকসিশ্চৎ] (গকহই)  ;
শক্যঃ (সমথ� হ; ;া)॥৫৩॥

তুসিম আমার গর্য সি;ত্য ;রাকার পরব্রহ্মরূপসিট দশ�; কসিরজেতZ
এতাদৃশ রূপসিবসিশ2 আমাজেক গকহই গবদপাঠ,  তপস্যা,  দা;,  বা সিবসিবধ
র্যজ্ঞ, গকা;সিটর wারাই দশ�; কসিরজেত সমথ� হয় ;া॥৫৩॥
 

ভ!্যা ত্ব;;্যয়া শক্য অহজেমবংসিবজেধাঽজু্জ�;।
জ্ঞাতুং দ্র2ু� তজেত্ত্ব; প্রজেব2ু� পরন্তপ॥৫৪॥

[গহ]  পরন্তপ!  (গহ  শত্রুতাপ;!)  [গহ]  অজু্জ�;!  (গহ  অজু্জ�;!)

এবসিবধঃ (এতাদৃশ রূপসিবসিশ2) অহম্ (আসিম) তু (সিকন্তু সুদুর্দ্দ�শ� হইজেলও)

অ;;্যয়া  (ঐকাসিন্তকী  বা  গকবলা)  ভ!্যা  (ভসি!  wারা)  [ভজে!;]

(শুদ্ধভ!কতৃ্ত�ক)  তজেত্ত্ব;  (র্যথাথ�রূজেপ)  জ্ঞাতুং  (জাসি;জেত)  দ্র2ুং  চ  (ও
গদসিখজেত) প্রজেব2ুং চ (এবং লীলায় প্রজেবশ কসিরজেত) শক্যঃ [অসিস্ম] (গর্যাগ্য
হই)॥৫৪॥
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গহ শত্রুতাপ; অজু্জ�;!  এতাদৃশ রূপসিবসিশ2 আসিম সিকন্তু অ;্য
প্রকাজের দুY�ভ-দশ�; হইজেলও ঐকাসিন্তকী ভসি!wারা শুদ্ধভ!গণ আমাজেক
র্যথাথ�রূজেপ জাসি;জেত ও গদসিখজেত এবং আমার লীলাজেত প্রজেবশ কসিরজেত
সমথ�॥৫৪॥
 

মৎকর্ম্ম�কৃন্মৎপরজেমা মদ্-ভ!ঃ সঙ্গবসিজ্জ�তঃ।
সি;দ্বৈর্ব্ব�রঃ সর্ব্ব�ভূজেতরু্ষ র্যঃ স মাজেমসিত পাণ্ডব॥৫৫॥

[গহ]  পাণ্ডব!  (গহ  পাণু্ডপুৎত্র!)  র্যঃ  (সির্যসি;)  মৎকর্ম্ম�কৃৎ  (আমার
সি;সিমত্তই কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;কারী)  মৎ পরমঃ  (আসিমই র্যাহার পরম পুরুর্ষাথ�)
মদ্-ভ!ঃ  (আমাজেত Wবণাসিদ ভসি!রু্য!)  সঙ্গবসিজ্জ�তঃ  (সিবর্ষয়াসসি!শূ;্য)
সর্ব্ব�ভূজেতরু্ষ (সকল জীজেবর প্রসিত) সি;দ্বৈর্ব্ব�রঃ (শত্রুভাবরসিহত) সঃ (সিতসি;)

মাম্ (আমাজেক) এসিত (প্রাপ্ত হ;)॥৫৫॥
গহ অজু্জ�;! গর্য ব্যসি! আমারই গসবাকাজের্য�্য সি;রত, আসিমই র্যাহার

পরম আWয়, আমাজেতই ভসি!রু্য!, সিবর্ষজেয় অ;াস! এবং সমV প্রাণীর
প্রসিত শত্রুভাবশূ;্য সিতসি;ই আমাজেক লাভ কজের;॥৫৫॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং

গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ সিবশ্বরূপদশ�;-

গর্যাজেগা ;াদ্বৈমকাদজেশাঽধ্যায়ঃ॥১১॥
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ইসিত একাদশ অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
ইসিত একাদশ অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥

  
—···—
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wাদজেশাঽধ্যায়ঃ
ভসি!জের্যাগ

 

অজু্জ�; উবাচ—
এবং সততরু্য!া গর্য ভ!াস্ত্বাং পরু্য�্যপাসজেত।

গর্য চাপ্যক্ষরমব্য!ং গতর্ষাং গক গর্যাগসিবত্তমাঃ॥১॥
অজু্জ�;ঃ উবাচ (অজু্জ�; বসিলজেল;) গর্য ভ!াঃ (গর্য ভ!গণ) এবং

(এই প্রকাজের)  সততরু্য!াঃ  (সর্ব্ব�দা  আপ;ার প্রসিত অ;;্য ভসি!রু্য!)

[সন্তঃ]  (হইয়া)  ত্বাং  (শ্যামসুন্দরাকার সাক্ষাৎ আপ;াজেক)  পরু্য�্যপাসজেত
(উপাস;া  কজের;),  গর্য  চ  অসিপ  (এবং  গর্য  সকলভ!)  অব্য!ং
(সি;সির্ব্ব�জেশর্ষ)  অক্ষরম্  (ব্রহ্মজেক) [পরু্য�্যপাসজেত] (উপাস;া কজের;)  গতর্ষাং
(এই  দুই  প্রকার  গর্যাগীর  মজেধ্য)  গক  (কাহারা)  গর্যাগসিবত্তমাঃ  (গWষ্ঠ
গর্যাগসিবৎ)॥১॥

অজু্জ�;  বসিলজেল;—গর্য  সকল  ভ!  উ!  প্রকাজের  সর্ব্ব�দা
আপ;াজেত  অ;;্যভসি!  হইয়া  (সিwভুজ  শ্যামসুন্দরাকার)  আপ;াজেক
উপাস;া  কজের;,  এবং  র্যাহারা  সি;সির্ব্ব�জেশর্ষ  ব্রহ্ম ভাব;া  কজের;,  এই
উভজেয়র মজেধ্য কাহারা গWষ্ঠ গর্যাগসিবৎ অথ�াৎ জ্ঞা;জের্যাগী ও ভসি!জের্যাগীর
মজেধ্য গক গWষ্ঠ?॥১॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
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মর্য্যাজেবশ্য মজে;া গর্য মাং সি;ত্যরু্য!া উপাসজেত।
Wদ্ধয়া পরজেয়াজেপতাজেV গম রু্য!তমা মতাঃ॥২॥

শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  কসিহজেল;)  গর্য  (র্যাহারা)  পরয়া
(সি;গু�ণ)  Wদ্ধয়া  উজেপতাঃ  (Wদ্ধারু্য!  হইয়া)  মসিয়  (আমার
শ্যামসুন্দরাকাজের)  ম;ঃ  (ম;)  আজেবশ্য  (সি;সিব2  কসিরয়া)  সি;ত্যরু্য!াঃ
[সন্তঃ] (সি;ত্য অ;;্যভসি!রু্য! হইয়া) মাং (আমাজেক) উপাসজেত (উপাস;া
কজের;)  গত  (তাহারা)  রু্য!তমাঃ  (সর্ব্ব�জেWষ্ঠ গর্যাগী),  [ইসিত]  (ইহা)  গম
(আমার) মতাঃ (অসিভমত)॥২॥

শ্রীভগবান্ কসিহজেল;—র্যাহারা সি;গু�ণ Wদ্ধা সহকাজের আমার এই
শ্যামসুন্দরাকাজের  ম;জেক  অসিভসি;সিব2  কসিরয়া  সি;ত্য  অ;;্যভসি!wারা
আমার উপাস;া কজের;,  তাঁহারাই সর্ব্ব�জেWষ্ঠ গর্যাগসিবৎ,  ইহাই আমার
অসিভমত॥২॥
 

গর্যত্বক্ষরমসি;জের্দ্দ�শ্যমব্য!ং পরু্য�্যপাসজেত।
সর্ব্ব�ত্রগমসিচন্ত্য� কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥৩॥
সংসি;য়জেম্যসিন্দ্রয়গ্রামং সর্ব্ব�ত্র সমবুদ্ধয়ঃ।

গত প্রাæুবসিন্ত মাজেমব সর্ব্ব�ভূতসিহজেত রতাঃ॥৪॥
গর্য তু  (সিকন্তু র্যাহারা)  ইসিন্দ্রয়গ্রামং  (ইসিন্দ্রয় সকলজেক)  সংসি;য়ম্য

(সম্যক্-রূজেপ  সি;জেরাধ  কসিরয়া)  সর্ব্ব�ত্র  (সকজেলর  প্রসিত)  সমবুদ্ধয়ঃ
(সমদৃসি2  অবলম্ব;  পূর্ব্ব�ক)  সর্ব্ব�ভূতসিহজেত  (সমV  প্রাণীর  সিহতকার্য�্য
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সাধজে;)  রতাঃ  [সন্তঃ]  (গচ2াশীল  হইয়া)  [গম]  (আমার)  অসি;জের্দ্দ�শ্যম্
(অসি;র্ব্ব�চ;ীয়)  অব্য!ং  (প্রাকৃত  রূপাসিদহী;)  সর্ব্ব�ত্রগম্  (সর্ব্ব�ব্যাপী)
অসিচন্ত্যং  (সিচন্তাতীত)  কূটস্থম্  (সর্ব্ব�দা  একরূপ)  অচলং  (চা�ল্যশূ;্য)
ধ্রুবম্  (সি;ত্য)  অক্ষরম্ চ  (ও সি;সির্ব্ব�জেশর্ষ স্বরূপ ব্রহ্মজেক)  পরু্য�্যপাসজেত
(উপাস;া  কজের;),  গত  (তাহারাও)  মাম্ এব  (আমারই অঙ্গকাসিন্তজেক)

প্রাæুবসিন্ত (প্রাপ্ত হ;)॥৩–৪॥
সিকন্তু র্যাঁহারা ইসিন্দ্রয়গণজেক সংর্যত কসিরয়া সকজেলর প্রসিত সমদৃসি2

অবলম্বলপূর্ব্ব�ক  সমV  ভূজেতর  সিহতসাধজে;  গচ2ারু্য!  হইয়া  আমার
অসি;জের্দ্দ�শ্য  প্রাকৃত  রূপাসিদ-রসিহত,  সর্ব্ব�ব্যাপী,  üাসবৃসিদ্ধ-শূ;্য,  সি;ত্য  ও
সি;সির্ব্ব�জেশর্ষ-স্বরূপ ব্রহ্মজেক উপাস;া কজের;,  তাঁহারাও আমাজেকই অথ�াৎ
আমার গতজঃস্বরূপ ব্রহ্মজেক লাভ কজের;॥৩–৪॥
 

গÃজেশাঽসিধকতরজেVর্ষামব্য!াস!জেচতসাম্।
অব্য!া সিহ গসিতদু�ঃখং গদহবসিদ্ভরবাপ্যজেত॥৫॥

অব্য!াস!জেচতসাম্ (সি;সির্ব্ব�জেশর্ষ ব্রহ্মস্বরূজেপ আকৃ2সিচত্ত)  গতর্ষাম্
(গসই  সকল ব্যসি!র)  অসিধকতরঃ  (অত্যন্ত  অসিধক)  গÃশঃ  (ক2কর)

[ভবসিত] (হয়)। সিহ  (গর্যজেহতু)  গদহবসিদ্ভঃ  (গদহবান্ জীব কতৃ্ত�ক)  অব্য!া
(সি;সির্ব্ব�জেশর্ষ  ব্রহ্মসিবর্ষয়ক)  গসিতঃ  (সাধ্যসাধ;)  দুঃখং  (দুঃখময়  রূজেপ)

অবাপ্যজেত (লব্ধ হয়)॥৫॥
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সি;সির্ব্ব�জেশর্ষ ব্রজেহ্ম আস!সিচত্ত ব্যসি!জেদর অত্যসিধক গÃশ হইয়া
থাজেক। গর্যজেহতু গদহবান্ জীজেবর পজেক্ষ সি;সির্ব্ব�জেশর্ষ ব্রহ্মসিবর্ষয়ক সাধ্য-
সাধ; দুঃখময় রূজেপই লাভ হইয়া থাজেক॥৫॥
 

গর্য তু সর্ব্ব�াসিণ কর্ম্ম�াসিণ মসিয় সং;্যস্য মৎপরাঃ।
অ;জে;্যদ্বৈ;ব গর্যাজেগ; মাং ধ্যায়ন্ত উপাসজেত॥৬॥

গতর্ষামহং সমুদ্ধত্ত�া মৃতু্যসংসারসাগরাৎ।
ভবাসিম ; সিচরাৎ পাথ� মর্য্যাজেবসিশতজেচতসাম্॥৭॥

গর্য  তু  (সিকন্তু  র্যাহারা)  সর্ব্ব�াসিণ  (সমV)  কর্ম্ম�াসিণ  (কর্ম্ম�)  মসিয়
(আমাজেত) সং;্যস্য (সমপ�ণ পূর্ব্ব�ক) মৎপরাঃ [সন্তঃ] (একমাত্র আমাজেত
আসিWত  হইয়া)  অ;জে;্য;  এব  (জ্ঞা;কর্ম্ম�াসিদর  সম্পক�শূ;্য)  গর্যাজেগ;
(ভসি!জের্যাগ  wারা)  মাং  (আমাজেক)  ধ্যায়ন্তঃ  (সিচন্তা  পূর্ব্ব�ক)  উপাসজেত
(উপাস;া  কজের;),  [গহ]  পাথ�!  (গহ  অজু্জ�;!)  মসিয়  (আমাজেত)

আজেবসিশতজেচতসাম্  (আসিব2সিচত্ত)  গতর্ষাম্  (তাহাসিদগজেক)  অহং  (আসিম)

মৃতু্যসংসারসাগরাৎ  (মৃতু্যরু্য! সংসারসাগর হইজেত)  ; সিচরাৎ  (অসিচজের)

সমুদ্ধত্ত�া ভাবসিম (উদ্ধার কসিরয়া থাসিক)॥৬–৭॥
সিকন্তু  র্যাঁহারা  সকল কর্ম্ম�  আমাজেত  সমপ�ণ  পূর্ব্ব�ক  একমাত্র

আমাজেক আWয় কসিরয়া,  জ্ঞা;কর্ম্ম�াসিদ সম্বন্ধ শূ;্য শুদ্ধ ভসি!জের্যাগ wারা
আমার অ;ুধ্যা; পূর্ব্ব�ক আরাধ;া কজের;, গহ পাথ�! আমাজেত আসিব2সিচত্ত
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তাহাসিদগজেক আসিম অসিচরাৎ মৃতু্যময় সংসার-সমুদ্র হইজেত উদ্ধার কসির॥
৬–৭॥
 

মজের্য্যব ম; আধৎস্ব মসিয় বুসিদ্ধং সি;জেবশয়।
সি;বসিসর্ষ্যসিস মজের্য্যব অত ঊর্দ্ধ্ব�ং ; সংশয়ঃ॥৮॥

মসিয়  এব  (শ্যামসুন্দরাকার  আমাজেতই)  ম;ঃ  (ম;জেক)  আধৎস্ব
(সিস্থর কর), মসিয় [এব] (আমাজেতই) বুসিদ্ধং (সিবজেবকবতী বুসিদ্ধজেক) সি;জেবশয়
(সি;রু্য!  কর);  অতঃ  ঊর্দ্ধ্ব�ং  (এই  জীবজে;র  পর)  মসিয়  এব  (আমার
সমীজেপই)  সি;বসিসর্ষ্যসিস  (অবস্থা; কসিরজেব),  [অত্র]  (ইহাজেত)  ; সংশয়ঃ
(সংশয় ;াই)॥৮॥

অতএব শ্যামসুন্দরাকার আমাজেতই গতামার ম;জেক সিস্থর কসিরয়া
সি;ত্য  আমার  স্মরণ কর,  এবং গতামার  সিবচার  বুসিদ্ধজেকও আমাজেতই
সি;সিব2 কর,  তাহার ফজেল এই গদহাজেন্তর পরই আমার সি;কজেট বাস
কসিরজেব, এ সিবর্ষজেয় গকা;ও সজেন্দহ ;াই॥৮॥
 

অথ সিচত্তং সমাধাতুং ; শজেÄাসির্ষ মসিয় সিস্থরম্।
অভ্যাসজের্যাজেগ; তজেতা মাসিমচ্ছাপ্তুং ধ;ঞ্জয়॥৯॥

[গহ] ধ;ঞ্জয়! (গহ অজু্জ�;!) অথ (তজেব র্যসিদ) মসিয় (আমাজেত) সিচত্তং
(সিচত্ত)  সিস্থরম্  (দৃঢ়ভাজেব)  সমাধাতুং  (সম্যক্ স্থাপ; কসিরজেত)  ; শজেÄাসির্ষ
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(;া পার), ততঃ (তাহা হইজেল) অভ্যাস গর্যাজেগ; (অভ্যাস গর্যাজেগর wারা)
মাম্ (আমাজেক) আপ্তুং (প্রাপ্ত হইজেত) ইচ্ছ (গচ2া কর)॥৯॥

গহ ধ;ঞ্জয়! আর র্যসিদ সিচত্তজেক দৃঢ় Wদ্ধার সসিহত আমাজেত স্থাপ;
কসিরজেত ;া পার, তাহা হইজেল অভ্যাস রূপ গর্যাজেগর wারা আমাজেক প্রাপ্ত
হইজেত গচ2া কর॥৯॥
 

অভ্যাজেসঽপ্যসমজেথ�াঽসিস মৎকর্ম্ম�পরজেমা ভব।
মদথ�মসিপ কর্ম্ম�াসিণ কুর্ব্ব�ন্ সিসসিদ্ধমবাপ্-স্যসিস॥১০॥

অভ্যাজেস অসিপ  (অভ্যাস গর্যাজেগও) [র্যসিদ]  অসমথ�ঃ  (অক্ষম)  অসিস  (হও),

[তসিহ�] (তাহা হইজেল)  মৎ কর্ম্ম�পরমঃ (আমার কর্ম্ম�পরায়ণ)  ভব (হও)।
মদথ�ম্  (আমার প্রীত্যজেথ�)  কর্ম্ম�াসিণ  (Wবণ কীত্ত�;াসিদ কর্ম্ম�)  কুর্ব্ব�ন্ অসিপ
(কসিরয়াও) সিসসিদ্ধম্ (সিসসিদ্ধ) অবাপ্-স্যসিস (লাভ কসিরজেব)॥১০॥

অভ্যাস-গর্যাজেগও  র্যসিদ  তুসিম  অসমথ�  হও,  তজেব  মৎসন্বন্ধীয়
কর্ম্ম�পরায়ণ হও। আমার প্রীসিতর উজের্দ্দজেশ্য Wবণ কীত্ত�;াসিদ গর্য গকা;
কজের্ম্ম�র আচরণ কসিরজেলও সিসসিদ্ধ লাভ কসিরজেব॥১০॥
 

অদ্বৈথতদপ্যশজে!াঽসিস কতু্ত�ং মদ্-গর্যাগমাসিWতঃ।
সর্ব্ব�কর্ম্ম�ফলত্যাগং ততঃ কুরু র্যতাত্মবান্॥১১॥

অথ  (আর র্যসিদ)  এতৎ অসিপ  (ইহাও)  কতু্ত�ং  (কসিরজেত)  অশ!ঃ
(অসমথ�)  অসিস  (হও),  ততঃ  (তাহা  হইজেল)  মদ্-গর্যাগম্  (আমাজেত
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সর্ব্ব�কর্ম্ম�াপ�ণরূপ  গর্যাগ)  আসিWতঃ  [সন্]  (আWয়  কসিরয়া)  র্যতাত্মবান্
[ভূত্বা] (সংর্যতসিচত্ত হইয়া) সর্ব্ব�কর্ম্ম�ফলত্যাগং (সমV কজের্ম্ম�র ফলত্যাগ)

কুরু (কর)॥১১॥
আর র্যসিদ ঐরূপও কসিরজেত ;া পার, তাহা হইজেল তুসিম আমাজেত

সমV  কর্ম্ম�াপ�ণরূপ  গর্যাগ  আWয়  পূর্ব্ব�ক  সংর্যত  সিচত্ত  হইয়া  সকল
কর্ম্ম�ফজেলর সিচন্তা পসিরত্যাগ কর॥১১॥
 

গWজেয়া সিহ জ্ঞা;মভ্যাসাজ্-জ্ঞা;াদ্ধ্যা;ং সিবসিশর্ষ্যজেত।
ধ্যা;াৎ কর্ম্ম�ফলত্যাগV্যাগাচ্ছাসিন্তর;ন্তরম্॥১২॥

সিহ  (গর্যজেহতু)  অভ্যাসাৎ  (আত্মসি;জেয়াগ  গচ2া  অজেপক্ষা)  জ্ঞা;ম্
(সাক্ষাৎ অ;ুভূসিত)  গWয়ঃ  (গWষ্ঠ),  জ্ঞা;াৎ  (উ! জ্ঞা; অজেপক্ষা)  ধ্যা;ং
(আমাজেত অসিভসি;জেবশ) সিবসিশর্ষ্যজেত (গWষ্ঠ), ধ্যা;াৎ (ধ্যা; হইজেত) কর্ম্ম�ফল
ত্যাগঃ  [স্যাৎ]  (স্বগ�াসিদ  সুখ  বা  গমাজেক্ষর  সৃ্পহা  থাজেক  ;া)  ত্যাগাৎ
অ;ন্তরম্  (কর্ম্ম�ফজেলসিবতৃষ্ণার পজেরই)  শাসিন্তঃ  (আমাসিভন্ন সমV সিবর্ষজেয়
ইসিন্দ্রজেয়র উপরসিত) [ভবসিত] (হইয়া থাজেক)॥১২॥

গর্যজেহতু  আত্মসি;জেয়াগ  গচ2া  অজেপক্ষা  আমার  সিচদ;ুভূসিত  গWষ্ঠ,

আবার তাহা হইজেত আমার অসিভসি;জেবশরূপ ধ্যা; গWষ্ঠ,  ধ্যা; হইজেত
স্বগ�সুখ  বা  গমাজেক্ষর  কাম;া  দূর  হয়,  এবং  সি;ষ্কাম  হইজেলই
সিবর্ষয়সিবতৃষ্ণারূপ শাসিন্ত আসিসয়া উপসিস্থত হয়॥১২॥
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অজেw2া সর্ব্ব�ভূতা;াং বৈমত্রঃ করুণ এব চ।
সি;র্ম্ম�জেমা সি;রহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥১৩॥
সন্তু2ঃ সততং গর্যাগী র্যতাত্মা দৃঢ়সি;শ্চয়ঃ।

মর্য্যসিপ�তমজে;াবুসিদ্ধজের্য�া মদ্ভ!ঃ স গম সিপ্রয়ঃ॥১৪॥
র্যঃ মদ্ভ!ঃ (আমার গর্য ভ!) সর্ব্ব�ভূতা;াং (সকল প্রাণীর প্রসিত)

অজেw2া  (গwর্ষশূ;্য),  বৈমত্রঃ  (বরং সিমত্রভাবাপন্ন),  করুণঃ  (দীজে;র প্রসিত
কৃপালু), সি;র্ম্ম�মঃ (পুত্র কলত্রাসিদর প্রসিত মমতা শূ;্য), সি;রহঙ্কারঃ (গদজেহ
অহঙ্কার রসিহত), সম দুঃখ সুখঃ (সুজেখ ও দুঃজেখ সি;জেজর প্রারদ্ধ কর্ম্ম�ফল
ভাব;া  wারা  সমদশ�ী),  ক্ষমী  (সসিহষু্ণ)  সততং  (সর্ব্ব�দা)  সন্তু2ঃ  (র্যথা
লাজেভ সজেন্তার্ষরু্য!),  গর্যাগী  (ভসি!জের্যাগরু্য!),  র্যতাত্মা  (অলাজেভও সংর্যত
সিচত্ত),  দৃঢ়সি;শ্চয়ঃ  (অ;;্যভসি!জেত সিস্থর সংকল্প),  মসিয়  (আমাজেত)  অসিপ�ত
মজে;াবুসিদ্ধঃ (ম; ও বুসিদ্ধ সমপ�ণকারী), সঃ (সিতসি;ই) গম (আমার) সিপ্রয়ঃ
(প্রীসিতর পাত্র)॥১৩–১৪॥

আমার গর্য ভ!, সমV জীজেবর প্রসিত সিহংসা বসিজ্জ�ত, বরং সিমত্রতা
সম্পন্ন,  হী;জজে;র  প্রসিতও  কৃপালু,  পুৎত্রকলত্রাসিদজেত  মমতা  শূ;্য,
গদহাসিদজেত অহঙ্কার রসিহত,  সুজেখ দুঃজেখ সমভাবাপন্ন,  ক্ষমাশীল,  সর্ব্ব�দা
র্যদৃচ্ছালাজেভ সন্তু2,  ভসি!জের্যাগরু্য!,  সংর্যতসিচত্ত,  অ;;্যভসি!জেত দৃঢ়সি;শ্চয়,

আমাজেত র্যাহার ম; ও বুসিদ্ধ সমসিপ�ত সিতসি;ই আমার সিপ্রয়॥১৩–১৪॥
 

র্যস্মাজেন্নাসিwজজেত গলাজেকা গলাকাজেন্নাসিwজজেত চ র্যঃ।
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হর্ষ�ামর্ষ�ভজেয়াজেwবৈগরু্ম্ম�গ!া  র্যঃ স চ গম সিপ্রয়ঃ॥১৫॥
র্যস্মাৎ  (র্যাহা  হইজেত)  গলাকঃ  (গকা;  গলাক)  ;  উসিwজজেত

(উজেwগপ্রাপ্ত হ; ;া),  র্যঃ চ (ও সির্যসি;) গলাকাৎ (গকা; গলাক হইজেত) ;
উসিwজজেত  (উজেwগপ্রাপ্ত  হ; ;া),  র্যঃ  চ  (ও সির্যসি;)  হর্ষ�ামর্ষ�ভজেয়াজেwদ্বৈগঃ
(প্রাকৃত হর্ষ�, গক্রাধ, ভয় ও উজেwগ হইজেত) মু!ঃ (মু!) সঃ (সিতসি;) গম
(আমার) সিপ্রয়ঃ (সিপ্রয়)॥১৫॥

র্যাহা হইজেত গলাক সকল উজেwগ প্রাপ্ত হয় ;া,  ও সির্যসি; গকা;
গলাক হইজেত উজেwগ প্রাপ্ত হ; ;া, এবং সির্যসি; প্রাকৃত হর্ষ�, গক্রাধ, ভয় ও
উজেwগ হইজেত মু!, সিতসি;ই আমার সিপ্রয়॥১৫॥
 

অ;জেপক্ষঃ শুসিচদ�ক্ষ উদাসীজে;া গতব্যথঃ।
সর্ব্ব�ারম্ভপসিরত্যাগী গর্যা মদ্ভ!ঃ স গম সিপ্রয়ঃ॥১৬॥

র্যঃ  মদ্ভ!ঃ  (আমার  গর্য  ভ!)  অ;জেপক্ষঃ  (ব্যবহাসিরক কাজের্য�্য
অজেপক্ষা শূ;্য)  শুসিচঃ (বাহ্যভ্যন্তর গশৌচসম্পন্ন)  দক্ষঃ (সি;পুণ)  উদাসী;ঃ
(পক্ষপাতশূ;্য)  গতব্যথঃ (উজেwগশূ;্য)  সর্ব্ব�ারম্ভপসিরত্যাগী  (ভসি!প্রসিতকূল
সি;সিখজেলাদ্যমরসিহত) সঃ (সিতসি;) গম (আমার) সিপ্রয়ঃ (সিপ্রয়)॥১৬॥

আমার গর্য ভ! ব্যবহাসিরক কাজের্য�্য  অজেপক্ষাশূ;্য  ও অ;াস!,

বাহ্যাভ্যন্তর  গশৌচসম্পন্ন,  সি;পুণ,  উজেwগশূ;্য  এবং  সর্ব্ব�প্রকার  সকাম
উদ্যম রসিহত, সিতসি;ই আমার সিপ্রয়॥১৬॥
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গর্যা ; হৃর্ষ্যসিত ; গwসি2 ; গশাচসিত ; কাÆসিত।
শুভাশুভপসিরত্যাগী ভসি!মান্ র্যঃ স গম সিপ্রয়ঃ॥১৭॥

র্যঃ (সির্যসি;)  ; হৃর্ষ্যসিত (গলৌসিকক সিপ্রয়বন্তু লাজেভ হৃ2 হ; ;া)  ;
গwসি2  (অসিপ্রয় বস্তু প্রাসিপ্তজেতও গwর্ষ কজের; ;া),  ; গশাচসিত  (গলৌসিকক
সিপ্রয়বস্তু  ;াজেশ  গশাক  কজের;  ;া)  ;  কাÆসিত  (অপ্রাপ্ত  বস্তুর  প্রাসিপ্ত
আকাÆাও  কজের;  ;া)  শুভাশুভ  পসিরত্যাগী  (পুণ্য  ও  পাপ
কর্ম্ম�ত্যাগকারী) র্যঃ (সির্যসি;) ভসি!মান্ (ভসি!মান্) সঃ (সিতসি;) গম (আমার)

সিপ্রয়ঃ (সিপ্রয়)॥১৭॥
সির্যসি; জাগসিতক লাজেভ হৃ2 হ; ;া, অসিপ্রয় সংজের্যাজেগ গwর্ষ কজের;

;া,  সির্যসি; জাগসিতক সিপ্রয় বস্তু ;াজেশ গশাক কজের; ;া,  অপ্রাপ্ত বস্তুর
আকাÆাও  কজের;  ;া  এবং  পুণ্যকর্ম্ম�  ও  পাপকর্ম্ম�  পসিরত্যাগকারী
ভসি!মান্, সিতসি;ই আমার সিপ্রয়॥১৭॥
 

সমঃ শজেত্রৌ চ সিমজেত্র চ তথা মা;াপমা;জেয়াঃ।
শীজেতাষ্ণসুখদুঃজেখরু্ষ সমঃ সঙ্গসিববসিজ�তঃ॥১৮॥
তুল্যসি;ন্দাস্তুসিতজেম�ৌ;ী সন্তুজে2া গর্য; গক;সিচৎ।

অসি;জেকতঃ সিস্থরমসিতভ�সি!মান্ গম সিপ্রজেয়া ;রঃ॥১৯॥
[র্যঃ] ;রঃ (গর্য ব্যাসি!) শজেত্রৌ চ (শত্রুর প্রসিত) সিমজেত্র চ (সিমজেত্রর

প্রসিত),  তথা  (এবং)  মা;াপমা;জেয়াঃ  (সন্মাজে;  ও  অপমাজে;)  সমঃ
(তুল্যজ্ঞা;সিবসিশ2);  শীজেতাষ্ণ সুখ দুঃজেখরু্ষ  (শীত,  গ্রীষ্ম,  সুখ ও দুঃজেখ)
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সমঃ (হর্ষ�সিবর্ষাদ শূ;্য), সঙ্গসিববসিজ�তঃ (অ;াস!), তুল্যসি;ন্দাস্তুসিতঃ (সি;ন্দা
ও স্তুসিতজেত সমবুসিদ্ধ),  গমৌ;ী  (র্যতবাক্ বা ই2 ম;জে; তৎপর  ),  গর্য;
গক;সিচৎ  (শরীর র্যাত্রাজেহতু র্যাহা  লব্ধ হয় তাহাজেতই)  সন্তু2ঃ  (সন্তু2)

অসি;জেকতঃ  (গৃহাসসি!  শূ;্য),  সিস্থরমসিতঃ  (পরমাথ�সিবর্ষজেয়  সি;সিশ্চত
জ্ঞা;সিবসিশ2)  ভসি!মান্ (ও ভসি!রু্য!) [সঃ] (গসই ব্যাসি!ই)  গম (আমার)

সিপ্রয়ঃ (সিপ্রয়)॥১৮–১৯॥
গর্য ব্যসি! শত্রুজেত ও সিমত্রজেত , মাজে; ও অপমাজে; তুল্যভাব এবং

শীত,  গ্রীষ্ম,  সুখ  ও  দুঃজেখ  সমভাবাপন্ন,  সর্ব্ব�ত্র  অ;াস!,  সি;ন্দা  ও
স্তুসিতজেক  তুল্যজেবাধ,  সংর্যতবাক্,  র্যদৃচ্ছালাজেভ  সন্তু2,  গৃহাসসি!-রসিহত,

পরমাথ� সিবর্ষজেয় সিস্থরবুসিদ্ধ ও ভসি!মান্, সিতসি;ই আমার সিপ্রয়॥১৮–১৯॥
 

গর্য তু ধর্ম্ম�ামৃতসিমদং র্যজেথা!ং পরু্য�্যপাসজেত।
Wর্দ্দধা;া মৎপরমা ভ!াজেVঽতীব গম সিপ্রয়াঃ॥২০॥

Wদ্ধধা;াঃ (Wদ্ধাবান্) মৎপরমাঃ [সন্তঃ] (ও মৎপরায়ণ হইয়া) গর্য
তু  (আর  গর্য  সকল  ব্যসি!)  র্যজেথা!ং  (উ!  প্রকাজের)  ইদং  (এই)

ধর্ম্ম�ামৃতম্  (ধর্ম্ম�রূপ  অমৃজেতর)  পরু্য�্যপাসজেত  (Wবণাসিদ  wারা  উপাস;া
কজের;) গত ভ!াঃ (গসই সমV ভ!গণ) গম (আমার) অতীব (অসিতশয়)

সিপ্রয়াঃ (সিপ্রয়)॥২০॥
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আর র্যাঁহারা Wদ্ধা সহকাজের আমার সম্যক্ আসিWত হইয়া উ!
প্রকার অমৃতময় ধজের্ম্ম�র উপাস;া কজের;,  গসই ভ!গণ আমার অতীব
সিপ্রয় জাসি;জেব॥২০॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ

ভসি!জের্যাজেগা ;াম wাদজেশাঽধ্যায়ঃ॥১২॥
ইসিত wাদশ অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥

ইসিত wাদশ অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥
 

 —···—
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ত্রজেয়াদজেশাঽধ্যায়ঃ
প্রকৃসিতপুরুর্ষ-সিবজেবক-গর্যাগ

 

শ্রীঅজু্জ�; উবাচ—
প্রকৃসিতং পুরুর্ষদ্বৈ�ব গক্ষত্রং গক্ষত্রজ্ঞজেমব চ।

এতজেwসিদতুসিমচ্ছাসিম জ্ঞা;ং গজ্ঞয়� গকশব॥১॥
অজু্জ�;ঃ  উবাচ  (অজু্জ�;  কসিহজেল;)  [গহ]  গকশব!  (গহ  গকশব!)

[অহং]  (আসিম)  প্রকৃসিতং  (প্রকৃসিত)  পুরুর্ষং  চ  এব  (ও পুরুর্ষ)  গক্ষত্রং
(গক্ষত্র)  গক্ষত্রজ্ঞম্ এব চ  (এবং গক্ষত্রজ্ঞ)  জ্ঞা;ং  (জ্ঞা;)  গজ্ঞয়ং চ  (ও
গজ্ঞয়) এতৎ (এই সমV) গবসিদতুম্ (জাসি;জেত) ইচ্চZাসিম (ইচ্ছা কসির)॥১॥

অজু্জ�;  বসিলজেল;—গহ  গকশব!  আসিম  প্রকৃসিত,  পুরুর্ষ,  গক্ষত্র,

গক্ষত্রজ্ঞ, জ্ঞা; ও গজ্ঞয় এই সমজেVর তত্ত্ব জাসি;জেত ইচ্ছা কসিরজেতসিZ॥১॥
 

শ্রীভগবা; উবাচ—
ইদং শরীরং গকৌজেন্তয় গক্ষত্রসিমত্যসিভধীয়জেত।

এতদ্ গর্যা গবসিত্ত তং প্রাহুঃ গক্ষত্রজ্ঞ ইসিত তসিwদঃ॥২॥
শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  বসিলজেল;)  [গহ]  গকৌজেন্তয়!  (গহ

কুন্তী;ন্দ;!) ইদং (এই) শরীরং (শরীর) গক্ষত্রম্ (গক্ষত্র) ইসিত (এই ;াম)

অসিভধীয়জেত (কসিথত হয়), র্যঃ (সির্যসি;) এতৎ (এই গদহজেক গক্ষত্র বসিলয়া)
গবসিত্ত  (জাজে;;),  তং  (তাহঁাজেক)  তসিwদঃ  (গক্ষত্র ও গক্ষত্রজেজ্ঞর স্বরূপ-
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জ্ঞা;সম্পন্ন  ব্যসি!গণ)  গক্ষত্রজ্ঞঃ  ইসিত  (‘গক্ষত্রজ্ঞ’  এই  ;াজেম)  প্রাহুঃ
(অসিভসিহত কজের;)॥২॥

শ্রীভগবান্ কসিহজেল;—গহ অজু্জ�;!  এই (সূ্থল-সূক্ষ্ম) শরীর ‘গক্ষত্র’
বসিলয়া অসিভসিহত হয়। আর সির্যসি; এই গদহ সত্ত্বার অ;ুভবকারী গচত;
তাঁহাজেকই (জীবত্মাজেকই) তত্ত্বজ্ঞগণ ‘গক্ষত্রজ্ঞ’ বসিলয়া থাজেক;॥২॥
 

গক্ষত্রজ্ঞ�াসিপ মাং সিবসিদ্ধ সর্ব্ব�জেক্ষজেত্ররু্ষ ভারত।
গক্ষত্রজেক্ষত্রজ্ঞজেয়াজ্ঞ�া;ং র্যত্তজ্-জ্ঞা;ং মতং মম॥৩॥

[গহ]  ভারত!  (গহ  ভারতবংজেশাদ্ভব!)  অসিপ  (আর)  সর্ব্ব�জেক্ষজেত্ররু্ষ
(সমV  গদজেহ)  মাং  চ  (সি;য়ন্তারূজেপ  অবসিস্থত  আমাজেকও)  গক্ষত্রজ্ঞং
(গক্ষত্রজ্ঞ বসিলয়া)  সিবসিদ্ধ  (জাসি;জেব),  গক্ষত্র গক্ষত্রজ্ঞজেয়াঃ  (গক্ষজেত্রর সসিহত
জীবাত্মা  ও  পরমত্মার)  র্যৎ  (গর্য)  জ্ঞা;ং  (এবসিম্বধ  স্বরূপ-জ্ঞা;)  তৎ
(তাহাই) জ্ঞা;ং (জ্ঞা; বসিলয়া) মম (আমার) মতং (অসিভমত)॥৩॥

গহ ভারত!  আর আমাজেকও  (অন্তর্য�ামী  পরমাত্মা  রূজেপ)  সমV
গক্ষজেত্রর গক্ষত্রজ্ঞ বসিলয়া জাসি;জেব। গক্ষত্র ও গক্ষত্রজেজ্ঞর (জড় ও জীবাত্মা-
পরমাত্মার)  গর্য এই প্রকার র্যথার্যথ তত্ত্বজ্ঞা;,  তাহাজেকই আসিম জ্ঞা;
বসিলয়া মজে; কসির॥৩॥
 

তৎজেক্ষত্রং র্যচ্চ র্যাদৃক্ চ র্যসিwকাসির র্যতশ্চ র্যৎ।
স চ গর্যা র্যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাজেস; গম শৃণু॥৪॥
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তৎ  (গসই)  গক্ষত্রং  (গক্ষত্র)  র্যৎ  চ  (র্যাহা)  র্যাদৃক্  চ  (গর্যরূপ
ধর্ম্ম�সিবসিশ2)  র্যৎসিবকাসির  (র্যাদৃশ সিবকাররু্য!)  র্যতঃ চ  (র্যাহা হইজেত)  র্যৎ
(গর্যরূজেপ উৎপন্ন) সঃ চ (এবং গসই গক্ষত্রজ্ঞ) র্যঃ (র্যৎস্বরূপ) র্যৎ প্রভাবঃ
চ  (ও গর্যরূপ প্রভাবসিবসিশ2)  তৎ  (তাহা)  গম  (আমার সি;কট হইজেত)

সমাজেস; (সংজেক্ষজেপ) শৃণু (Wবণ কর)॥৪॥
গসই গক্ষত্র—গর্য বস্তু, র্যাদৃশ, ধর্ম্ম�সিবসিশ2, গর্যরূপ সিবকাররু্য!, র্যাহা

হইজেত গর্যরূজেপ উৎপন্ন,  এবং গসই গক্ষত্রজ্ঞ গর্য স্বরূপসিবসিশ2 ও গর্যরূপ
প্রভাবরু্য!, গসই সমV সংজেক্ষজেপ আমার সি;কট Wবণ কর॥৪॥
 

ঋসির্ষসিভব�হুধা গীতাং Zজেন্দাসিভসিব�সিবদ্বৈধঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদ্বৈদদ্বৈশ্চব গহতুমসিদ্ভসিব�সি;সিশ্চদ্বৈতঃ॥৫॥

[তৎ] (গসই গক্ষত্রজেক্ষত্রজ্ঞতত্ত্ব)ঋসির্ষসিভঃ (ঋসির্ষগণ কতৃ্ত�ক), সিবসিবদ্বৈধঃ
(সিভন্ন  সিভন্ন)  Zজেন্দাসিভঃ  (গবজেদর  wারা)  গহতুমসিদ্ভঃ  চ  (ধুসি!রু্য!)

সিবসি;সিশ্চদ্বৈতঃ (সিসদ্ধান্তপূণ�) ব্রহ্মসূত্রপদ্বৈদঃ (গবদান্ত বাক্যসকল wারা) পৃথক্
(পৃথক্  পৃথক্  ভাজেব)  বহুধা  এব  (বহু  প্রকাজেরই)  গীতং  (কীসিত্ত�ত
হইয়াজেZ)॥৫॥

গসই গক্ষত্র ও গক্ষত্রজ্ঞ তত্ত্ব—ঋসির্ষগণ,  সিবসিভন্ন গবদবাক্য সমূহ
এবং রু্যসি!পূণ�  সিসদ্ধান্তসিবসিশ2 ব্রহ্মসূত্র;ামক গবদান্ত-বাক্য সমূহ পৃথক্
পৃথক্ ভাজেব বহু প্রকাজেরই বণ�; কসিরয়াজেZ;॥৫॥
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মহাভূতা;্যহঙ্কাজেরা বুসিদ্ধরব্য!জেমব চ।
ইসিন্দ্রয়াসিণ দদ্বৈশক� প� গচসিন্দ্রয়জেগাচরাঃ॥৬॥
ইচ্ছাজেwর্ষঃ সুখং দুঃখং সং�াতজেশ্চত;া ধৃসিতঃ।
এতৎ গক্ষত্রং সমাজেস; সসিবকারমুদাহৃতম্॥৭॥

মহাভূতাসি;  (আকাশাসিদ প�মহাভূত)  অহঙ্কারঃ  (অহঙ্কার)  বুসিদ্ধঃ
(মহত্তত্ত্ব) অব্য!ম্ এব চ (ও প্রকৃসিত) দশ ইসিন্দ্রয়াসিণ (দশ ইসিন্দ্রয়) একং
চ (ও এক ম;)  প� (পাঁচসিট)  ইসিন্দ্রয়জেগাচরাঃ  (শব্দ স্পশ�াসিদ ইসিন্দ্রজেয়র
সিবর্ষয়);  ইচ্ছা  (ইচ্ছা),  গwর্ষঃ  (গwর্ষ)  সুখং  (সুখ)  দুঃখং  (দুঃখ)  সং�াতঃ
(গদহ)  গচত;া (জ্ঞা;াসিত্মকা মজে;াবৃসিত্ত)  ধৃসিতঃ (বৈধর্য�্য)  সসিবকারম্ (জন্মাসিদ
র্ষড়্-সিবকার সসিহত)  এতৎ (এই সমV)  গক্ষত্রং (গক্ষত্র বসিলয়া)  সমাজেস;
(সংজেক্ষজেপ) উদাহৃতম্ (কসিথত হয়)॥৬–৭॥

আকাশাসিদ প�মহাভূত,  অহঙ্কার,  মহত্তত্ত্ব,  প্রকৃসিত,  চকু্ষ কণ�াসিদ
প�জ্ঞাজে;সিন্দ্রয়,  মুখ  হVাসিদ  প�  কজের্ম্ম�সিন্দ্রয়,  অন্তসিরসিন্দ্রয়  ম;,

শব্দস্পশ�াসিদ পাঁচটী ইসিন্দ্রজেয়র গ্রাহ্য সিবর্ষয়; ইচ্ছা, গwর্ষ, সুখ, দুঃখ, শরীর,

জ্ঞা;াসিত্মকা  মজে;াবৃসিত্ত  ও  বৈধর্য�্য,—জন্মাসিদ  Zয়সিট  সিবকাজেরর  সসিহত—এ
সকলই গক্ষত্র বসিলয়া সংজেক্ষজেপ কসিথত হয়॥৬–৭॥
 

অমাসি;ত্বমদসিম্ভত্বমসিহংসা ক্ষাসিন্তরাজ�বম্।
আচাজের্য�্যাপাস;ং গশৌচং বৈস্থর্য�্যমাত্মসিবসি;গ্রহঃ॥৮॥

ইসিন্দ্রয়াজেথ�রু্ষ বৈবরাগ্যম;হঙ্কার এব চ।
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জন্মমৃতু্যজরাব্যাসিধ-দুঃখজেদার্ষা;ুদশ�;ম্॥৯॥
অসসি!র;ভষ্বঙ্গঃ পুৎত্রদারগৃহাসিদরু্ষ।

সি;ত্য� সমসিচত্তত্ত্বসিম2াসি;জে2াপপসিত্তরু্ষ॥১০॥
মসিয় চা;;্যজের্যাজেগ; ভসি!রব্যসিভচাসিরণী।
সিবসিব!জেদশজেসসিবত্বমরসিতজ�;সংসসিদ॥১১॥
অধ্যাত্মজ্ঞা;সি;ত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞা;াথ�দশ�;ম্।

এতজ্ জ্ঞা;সিমসিত গপ্রা!মজ্ঞা;াং র্যদজেতাঽ;্যথা॥১২॥
অমাসি;ত্বম্  (মা;শূ;্যতা),  অদসিম্ভত্বম্  (গর্ব্ব�হী;তা),  অসিহংসা

(অসিহংসা),  ক্ষাসিন্তঃ  (অপমা;াসিদ  সসিহষু্ণতা),  আজ্জ�বম্  (সরলতা),
আচাজের্য�্যাপাস;ং  (অদ্বৈকতজেব  সদ্-গুরুর  গসবা),  গশৌচং  (বাহ্য  ও
অভ্যন্তজেরর পসিবত্রতা), বৈস্থর্য�্যম্ (সন্মাজেগ� অসিবচসিলত সি;ষ্ঠা), আত্মসিবসি;গ্রহঃ
(শরীর  সংর্যম),  ইসিন্দ্রয়াজেথ�রু্ষ  (শব্দাসিদ  ইসিন্দ্রয়  গ্রাহ্য  সিবর্ষজেয়)  বৈবরাগ্যম্
(রুসিচর  অভাব),  অ;হঙ্কারঃ  এব  চ  (ও  অহঙ্কার  শূ;্যতা),
জন্মমৃতু্যজরাব্যাসিধ  দুঃখজেদার্ষা;ুদশ�;ম্  (জন্ম,  মৃতু্য,  জরা  ও  ব্যাসিধজেত
দুঃখরূপ গদাজের্ষর সিচন্ত;),  পুৎত্রদার গৃহাসিদরু্ষ  (পুৎত্র,  স্ত্রী ও গৃহাসিদজেত)

অসসি!ঃ  (প্রীসিতত্যাগ),অ;সিভষ্বঙ্গঃ  (অপজেরর সুজেখ বা দুঃজেখ অসিভসি;জেবশ
রাসিহত্য), ই2াসি;জে2াপপসিত্তরু্ষ (অ;ুকূল বা প্রসিতকূল সিবর্ষজেয়র উপসিস্থসিতজেত)

সি;ত্যং  (সর্ব্ব�দা)  সমসিচত্তত্বম্  চ  (হর্ষ�সিবর্ষাদশূ;্যতা),  মসিয়  চ  (এবং
আমাজেত)  অ;;্যজের্যাজেগ;  (জ্ঞা;,  কর্ম্ম�,  তপস্যা  ও  গর্যাগ  প্রভৃসিতর
অসিমWজেণ)  অব্যসিভচাসিরণী  (ঐকাসিন্তকী)  ভসি!ঃ  (ভসি!),
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সিবসিব!জেদশজেসসিবত্বম্  (সি;জ্জ�;  স্থা;সিপ্রয়তা),  জ;সংসসিদ  (প্রাকৃত
গলাকসজেঙ্ঘ)  অরসিতঃ  (অরুসিচ),  অধ্যাত্মজ্ঞা;সি;ত্যত্বং  (আত্মাসিদসিবর্ষয়ক
জ্ঞাজে;র সি;ত্য অ;ুশীল;),  তত্ত্বজ্ঞা;াথ�দশ�;ম্  (তত্ত্বজ্ঞাজে;র প্রজেয়াজ; গর্য
গমাক্ষ  তৎসম্বজেন্ধ  আজেলাচ;া),  এতৎ  (এই  সিবংশসিত  সংখ্যক)  জ্ঞা;ম্
(জ্ঞাজে;র সাধ;) ইসিত (ইহা) [ঋসির্ষসিভঃ] (ঋসির্ষগণ কতৃ্ত�ক) গপ্রা!ম্ (কসিথত
হইয়াজেZ),  অতঃ  (ইহা  হইজেত)  র্যৎ  (র্যাহা)  অ;্যথা  (সিবপরীত)  [তৎ]
(তাহাই) অজ্ঞা;ম্ (অজ্ঞা;)॥৮–১২॥

অমাসি;ত্ব,  গর্ব্ব�হী;ত্ব,  অসিহংসা,  সসিহষু্ণতা,  সরলতা,  গুরুজেসবা,
প্রসিবত্রতা,  সিস্থরতা,  আত্মসংর্যম,  ইসিন্দ্রয়গ্রাহ্য-সিবর্ষজেয়  বজেলরাগ্য,  অহঙ্কার
শূ;্যতা,  জন্মমৃতু্য-জরাব্যাসিধ প্রভৃসিতর দুঃখরূপ গদার্ষদশ�;,  স্ত্রী-পুৎত্র ও
গৃহাসিদজেত  আসসি!শূ;্যতা,  অজে;্যর  সুজেখ  ও  দুঃজেখ  ঔদাসী;্য,  ই2 ও
অসি;2 বস্তু সংজের্যাজেগ সর্ব্ব�দা সমসিচত্তত্ব,  আমাজেত অচ�লা ও অসিবসিমWা
ভসি!,  সি;জ্জ�;  সিপ্রয়তা,  গলাকসং�জে�  অরুসিচ,  অধ্যাত্ম-জ্ঞাজে;র সি;ত্যত্ব-

গবাধ  ও  তত্ত্বজ্ঞাজে;র  প্রজেয়াজ;  উপলসিব্ধ—ইহাই  জ্ঞা;  বসিলয়া  উ!
হইয়াজেZ। এতদসিতসির! সমVই অজ্ঞা; জাসি;জেব॥৮–১২॥
 

গজ্ঞয়ং র্যত্তৎ প্রবক্ষ্যাসিম র্যজ্ -জ্ঞাত্বামৃতশু্নজেত।
অ;াসিদ মৎপরং ব্রহ্ম ; সত্তন্নাসদুচ্যজেত॥১৩॥

র্যৎ  (র্যাহা)  গজ্ঞয়ং  (জ্ঞাজে;র সিবর্ষয়),  র্যৎ  (র্যাহা)  জ্ঞাত্বা  (জাসি;য়া)
অমৃতং  (আমার  ভসি! রূপ অমৃত)  অশু্নজেত  (লাভ  হয়)  তৎ  (তাহা)
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প্রবক্ষ্যাসিম  (প্রকৃ2রূজেপ  বসিলব)  তৎ  (তাহা)  অ;াসিদ  (সি;ত্য)  মৎপরং
(আমার আসিWত তত্ত্ব)  ব্রহ্ম  (‘ব্রহ্ম’ শব্দ বাচ্য)  ; সৎ  (কার্য�্যাতীত)  ;
অসৎ (ও কারণাতীত) উচ্যজেত (বসিলয়া কসিথত হ;)॥১৩॥

র্যাহা ‘গজ্ঞয়’ অথ�াৎ জ্ঞাতব্য, র্যাহা অবগত হইজেল আত্মারামত্বরূপ
অমৃতাস্বাদ;  অ;ুভূত হয়—তাহা  বসিলজেতসিZ। গসই গজ্ঞয় বস্তু অ;াসিদ
অথ�াৎ  স;াত;,  মৎপর  অথ�াৎ  আমার  আসিWত  ও সদসদসি;র্ব্ব�চ;ীয়
‘ব্রহ্ম’—এই ;াজেম অসিভসিহত হ;॥১৩॥
 

সর্ব্ব�তঃ পাসিণপাদন্তৎ সর্ব্ব�জেতাঽসিক্ষসিশজেরামুখম্।
সর্ব্ব�তঃ শ্রুসিতমজেYাজেক সর্ব্ব�মাবৃত্য সিতষ্ঠসিত॥১৪॥

সর্ব্ব�তঃ  (সর্ব্ব�ত্র)  পাসিণপাদং  (হVপদসিবসিশ2)  সর্ব্ব�তঃ  (সর্ব্ব�ত্র)

অসিক্ষসিশজেরামুখম্  (চকু্ষ,  মVক ও মুখসিবসিশ2)  সর্ব্ব�তঃ শ্রুসিতমৎ  (সর্ব্ব�ত্র
কণ� সিবসিশ2) তৎ (সিতসি;) গলাজেক (জগজেত) সর্ব্ব�ম্ (সমV বস্তুজেক) আবৃত্য
(ব্যাসিপয়া) সিতষ্ঠসিত (অবসিস্থত রসিহয়াজেZ;)॥১৪॥

সর্ব্ব�ত্র হVপদসিবসিশ2,  সর্ব্ব�ত্র চকু্ষ,  মVক ও মুখসংরু্য! এবং
সর্ব্ব�ত্র কণ�াসিদ  সিবসিশ2 হইয়া  ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমV বস্তুজেক সম্যক্ ব্যাসিপয়া
(পরমাত্মারূজেপ) সিতসি; সিবরাজমা;॥১৪॥
 

সজের্ব্ব�সিন্দ্রয়গুণাভাসং সজের্ব্ব�সিন্দ্রয়সিববসিজ�তম্।
অস!ং সর্ব্ব�ভৃদ্বৈচ্চব সি;গু�ণং গুণজেভা!ৃ চ॥১৫॥
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সজের্ব্ব�সিন্দ্রয় গুণাভাসং  (সমV ইসিন্দ্রয় ও তাহাজেদর গুণ শব্দাসিদর
সসিহত  সিবরাজমা;)  [তদসিপ]  (তাহা  হইজেলও)  সজের্ব্ব�সিন্দ্রয়  সিববসিজ্জ�তম্
(প্রাকৃত ইসিন্দ্রয়রসিহত), অস!ং (আসসি!শূ;্য) সর্ব্ব�ভৃৎ চ (শ্রীসিবষু্ণস্বরূজেপ
সকজেলর পালক),  সি;গু�ণং  (সত্ত্বাসিদ প্রাকৃত গুণাতীত)  গুণজেভা!ৃ চ এব
(এবং সিত্রগুণাতীত ‘ভগ’ শব্দবাচ্য ঐশ্বর্য�্যাসিদ র্ষড়্-গুজেণরই আস্বাদক)॥
১৫॥

গসই  বৃহত্তত্ত্ব  সমV  ইসিন্দ্রয়  ও  তৎসিবর্ষয়  প্রকাশক  হইজেলও
জজেড়সিন্দ্রয় রসিহত, অ;াস! হইয়াও (শ্রীসিবষু্ণরূজেপ) সকজেলর পালক এবং
সিত্রগুণাতীত হইয়াও গুণাসিত্মকা প্রকৃসিতর গসব্য॥১৫॥
 

বসিহরন্তশ্চ ভূতা;ামচরং চরজেমব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদসিবজেজ্ঞয়ং দূরস্থং চাসিন্তজেক চ তৎ॥১৬॥

তৎ (গসই তত্ত্ব)  ভূতা;াং  (সর্ব্ব�ভূজেতর)  বসিহঃ (বাসিহজের)  অন্তঃ চ
(ও অন্তজের অবসিস্থত),  অচরং  (স্থাবর)  চরম্ এব চ  (এবং জঙ্গম),  তৎ
(সিতসি;)  সূক্ষ্মত্বাৎ (প্রাকৃত রূপাসিদ শূ;্যত্ব গহতু)  অসিধজেজ্ঞয়ং (ইহাই গসই
বস্তু এইরূপ স্প2 জ্ঞাজে;র অজের্যাগ্য) দূরস্থং (অজ্ঞজজে;র পজেক্ষ দূরসিস্থত)

অসিন্তজেক চ (সিবwা¶গজেণর সম্বজেন্ধ সি;কজেট অবসিস্থত)॥১৬॥
গসই তত্ত্ব সমV ভূজেতর অন্তজের ও বাসিহজের বত্ত�মা;, উহাই (শসি!

পসিরণাজেম)  চরাচর  জগৎ,  উহা  অসিত  সূক্ষ্ম বসিলয়া  প্রাকৃত  সিবজ্ঞাজে;র
অজেগাচর এবং বহু দূরবত্ত�ী অথচ অসিত সি;কজেটই অবসিস্থত॥১৬॥
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অসিবভ!� ভূজেতরু্ষ সিবভ!সিমব চ সিস্থতম্।
ভূতভতৃ্ত� চ তজ্-গজ্ঞয়ং গ্রসিসষু্ণ প্রভসিবষু্ণ চ॥১৭॥

তৎ  (সিতসি;)  ভূজেতরু্ষ  (পরস্পর সিভন্ন জীব সমূজেহ)  অসিবভ!ং চ
(এক হইয়াও) সিবভ!ম্ ইব চ (সিভন্ন সিভন্ন বসিলয়া) সিস্থতম্ (প্রতীত হ;),

[তৎ এব] (সিতসি;ই)  ভূতভতৃ্ত�  (শ্রী;ারায়ণ স্বরূজেপ প্রাসিণ সমূজেহর পালক)

গ্রসিসষু্ণ  চ  (প্রলয়কাজেল  সংহারক)  প্রভসিবষু্ণ  চ  (এবং  সিস্থসিতকাজেল
সৃসি2কত্ত�া বসিলয়া) গজ্ঞয়ম্ (জ্ঞাতব্য)॥১৭॥

সিতসি; এক অখণ্ডতত্ত্ব হইয়াও সর্ব্ব�ভূজেত খজেণ্ডর ;্যায় অবসিস্থত
অথ�াৎ সিতসি; প্রজেত্যক জীবাত্মার সসিহত ব্যসি2পুরুর্ষরূজেপ অবসিস্থত হইয়াও
সর্ব্ব�ভূজেতর অন্তর্য�ামী এক অখণ্ড সিবরাট্ সমসি2স্বরূপ পরজেমশ্বর। সিতসি;ই
(শ্রী;ারায়ণ স্বরূজেপ)  জীবগজেণর পালক ও প্রলজেয়াৎপসিত্তকারক বসিলয়া
কসিথত হ;॥১৭॥
 

গজ্যাসিতর্ষামসিপ তজেজ্জ্যাসিতVমসঃ পরমুচ্যজেত।
জ্ঞা;ং গজ্ঞয়ং জ্ঞা;গম্যং হৃসিদ সর্ব্ব�স্য সিধসিষ্ঠতম্॥১৮॥

তৎ  (সিতসি;)  গজ্যাসিতর্ষাম্  অসিপ  (গজ্যাসিতষ্কগজেণর)  গজ্যাসিতঃ
(প্রকাশক)  তমসঃ  (অজ্ঞাজে;র)  পরম্  (অতীত বসিলয়া)  উচ্যজেত  (কসিথত
হ;)।  [তৎ এব] (সিতসি;ই)  জ্ঞা;ং  (বুসিদ্ধবৃসিত্তজেত অসিভব্য! জ্ঞা;),  গজ্ঞয়ং
(রূপাসিদর  আকাজের  পসিরণত  গজ্ঞয়),  জ্ঞা;গম্যং  (অমাসি;ত্বাসিদ  জ্ঞাজে;র
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সাধ;  wারা  প্রাপ্য),  সর্ব্ব�স্য  (সকজেলর)  হৃসিদ  (হৃদজেয়)  সিধসিষ্ঠতম্
(পরমাত্মাস্বরূজেপ অবসিস্থর)॥১৮॥

সিতসি;  গজ্যাসিতষ্কগজেণরও  প্রকাশক  এবং  অন্ধকাজেররও  অতীত
অব্য! বসিলয়া কসিথত হ;। সিতসি;ই জ্ঞা; ও গজ্ঞয়তত্ত্ব, এবং অমাসি;ত্বাসিদ
জ্ঞা;সাধ্য, সিতসি;ই সকজেলর হৃদজেয় পরমাত্মাস্বরূজেপ অবসিস্থত রসিহয়াজেZ;॥
১৮॥
 

ইসিত গক্ষত্রং তথা জ্ঞা;ং গজ্ঞয়জে�া!ং সমাসতঃ।
মদ্ভ! এতসিwজ্ঞায় মদ্ভাবাজেয়াপপদ্যজেত॥১৯॥

ইসিত (এই)  গক্ষত্রং (মহাভূতাসিদ ধৃসিত পর্য�্যান্ত গক্ষত্র)  তথা জ্ঞা;ং
(এবং অমাসি;ত্বাসিদ তত্ত্বজ্ঞা;াথ� দশ�; পর্য�্যন্ত জ্ঞা;) গজ্ঞয়ং চ (ও অ;াসিদ
হইজেত  সিধসিষ্ঠত  পর্য�্যন্ত  ব্রহ্ম,  ভগবন্ ও পরমাত্মা  শব্দবাচ্য  গজ্ঞয়  ও
জ্ঞা;গম্য  তত্ত্ব)  সমাগতঃ  (সংজেক্ষজেপ)  উ!ং  (কসিথত হইল)।  মদ্ভ!ঃ
(আমার ভ!)  এতৎ  (ইহা)  সিবজ্ঞায়  (সিবসিদত হইয়া)  মদ্ভাবায়  (আমার
প্রসিত গপ্রম ভসি! লাজেভর) উপপদ্যজেত (গর্যাগ্য হ;)॥১৯॥

এইরূজেপ ‘গক্ষত্র’, ‘জ্ঞা;’ ও (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দবাচ্য)
‘গজ্ঞয়’  তত্ত্ব  সংজেক্ষজেপ  বলা  হইল।  আমার  ভ!গণ  এই  সমV
সিবজেশর্ষভাজেব অবগত হইয়া আমার প্রসিত সি;রুপাসিধক ভাবময় ভজজে;র
গর্যাগ্য হ;॥১৯॥
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প্রকৃসিতং পুরুর্ষদ্বৈ�ব সিবদ্ধ্য;াদী উভাবসিপ।
সিবকারাংশ্চ গুণাংদ্বৈশ্চব সিবসিদ্ধ প্রকৃসিতসম্ভবান্॥২০॥

প্রকৃসিতং  (প্রকৃসিত অথ�াৎ মায়া)  পুরুর্ষং চ  (ও গক্ষত্রজ্ঞ শব্দবাচ্য
জীবাত্মা)  উজেভৌ অসিপ (উভয়জেকই)  অ;াদী এব (অ;াসিদ বসিলয়াই)  সিবসিদ্ধ
(জাসি;জেব), সিবকারান্ চ (এবং গদহ ও ইসিন্দ্রয়াসিদ-সিবকার সকল) গুণান্ চ
(ও গুণ পসিরণাম সুখ,  দুঃখ,  গশাক,  গমাহাসিদজেক)  প্রকৃসিত সম্ভবাদ্ এব
(প্রকৃসিত হইজেত উদু্ভত বসিলয়াই) সিবসিদ্ধ (জাসি;জেব)॥২০॥

প্রকৃসিত  (মায়া)  ও পুরুর্ষ  (জীবাত্মা)  উভয়জেকই অ;াসিদ বসিলয়া
জাসি;ও, এবং গদহ ও ইসিন্দ্রয়াসিদ সিবকার সকল ও গুণ পসিরণাম সুখদুঃখ
গশাকজেমাহাসিদজেক প্রকৃসিত হইজেত উৎপন্ন বসিলয়াই জাসি;জেব॥২০॥
 

কার্য�্যকারণকতৃ্ত�জেত্ব গহতুঃ প্রকৃসিতরুচ্যজেত।
পুরুর্ষঃ সুখদুঃখা;াং গভা!ৃজেত্ব গহতুরুচ্যজেত॥২১॥

কার্য�্য কারণ কতৃ্ত�জেত্ব (কার্য�্য শরীর,  কারণ ইসিন্দ্রয়গণ এবং কত্ত�া
ইসিন্দ্রয়াসিধষ্ঠাতৃ  গদবতা  সমূজেহর  তদাকাজের  পসিরণসিত  সিবর্ষজেয়)  প্রকৃসিতঃ
(পুরুর্ষাসিধসিষ্ঠতা প্রকৃসিতই)  গহতুঃ  (কত্ত�া  বসিলয়া)  উচ্যজেত  (কসিথত হয়)।
পুরুর্ষঃ  (জীব)  সুখ দুঃখা;াং  (সুখ ও দুঃজেখর)  গভা!ৃজেত্ব  (গভাগসিবর্ষজেয়)

গহতুঃ (কত্ত�া বসিলয়া) উচ্যজেত (কসিথত হয়)॥২১॥
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কার্য�্য—শরীর ও কারণ—ইসিন্দ্রজেয়র কতৃ্ত�জেত্ব প্রকৃসিতই গহতু বসিলয়া
উ! হইয়াজেZ এবং সুখ ও দুঃজেখর গভাগ সিবর্ষজেয় (বদ্ধ) জীবজেকই গহতু
বলা হইয়াজেZ॥২১॥
 

পুরুর্ষঃ প্রকৃসিতজেস্থা সিহ ভুঙ্-গ! প্রকৃসিতজান্ গুণান্।
কারণং গুণসজেঙ্গাঽস্য সদসদ্-গর্যাসি;জন্মসু॥২২॥

পুরুর্ষঃ  (জীব)  প্রকৃসিতস্থঃ  সিহ  (প্রকৃসিতর  কার্য�্যজেদজেহ  অসিধসিষ্ঠত
বসিলয়াই)  প্রকৃসিতজান্  (প্রকৃসিতজাত)  গুণান্  (সুখ দুঃখাসিদ সিবর্ষয় সমূহ)

ভুঙ্-গ! (গভাগ কজের)।
গুণসঙ্গঃ  (গুণময় গদহ ও ইসিন্দ্রয়াসিদজেত আসসি!ই)  অস্য  (এই

পুরুজের্ষর)  সদসদ্-গর্যাসি;জন্মসু  (গদবাসিদ  ও  পশ্বাসিদ  গর্যাসি;জেত  জজেন্মর)

কারণং (কারণ) [ভবসিত] (হইয়া থাজেক)॥২২॥
পুরুর্ষ প্রকৃসিতর বশীভূত হইয়াই প্রকৃসিতজাত সুখদুঃখাসিদ গভাগ

কজের। প্রাকৃত গুজেণ আসসি!ই তাহার উত্তমাধম গর্যাসি;জেত পু;ঃ পু;ঃ
জন্মলাজেভর কারণ॥২২॥
 

উপদ্র2া;ুমন্তা চ ভত্ত�া গভা!া মজেহশ্বরঃ।
পরমাজেত্মসিত চাপু্যজে!া গদজেহঽসিস্মন্ পুরুর্ষঃ পরঃ॥২৩॥

অসিস্মন্  (এই)  গদজেহ  (শরীজের)  পরঃ  (জীব সিভন্ন)  পুরুর্ষঃ  (পরম
পুরুর্ষ) উপদ্র2া (জীজেবর সমীজেপ পৃথক্ অবস্থা; পূর্ব্ব�ক সাক্ষী) অ;ুমন্তা
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(অ;ুজেমাদ;কারী)  ভত্ত�া  (ধারক)  গভা!া  (পালক)  মজেহশ্বরঃ  (অসিধপসিত)

পরমাত্মা (অন্তর্য�ামী পরমাত্মা)  ইসিত চ অসিপ (এইরূপও)  উ!ঃ (কসিথত
হ;)॥২৩॥

এই  গদজেহ  (জীব  হইজেত  পৃথকতত্ত্ব)  পরম  পুরুর্ষ—জীজেবর
সমীজেপ  সাক্ষী,  অ;ুজেমাদ;কারী,  ধারক,  পালক  ও  মজেহশ্বর  স্বরূজেপ
অবসিস্থত হইয়া পরমাত্মা প্রভৃসিত ;াজেমও কসিথত হইয়া থাজেক;॥২৩॥
 

র্য এবং গবসিত্ত পুরুর্ষং প্রকৃসিত� গুদ্বৈণঃ সহ।
সর্ব্ব�থা বত্ত�মাজে;াঽসিপ ; স ভূজেয়াঽসিভজায়জেত॥২৪॥

র্যঃ  (সির্যসি;)  এবং  (এই প্রকাজের)  পুরুর্ষং  (পুরুর্ষ ও পুরুজের্ষাত্তম)

গুদ্বৈণঃ সহ (এবং সুখ দুঃখাসিদ পসিরণাজেমর সসিহত) প্রকৃসিতং চ (মায়াশসি!
ও জীবশসি!জেক) গবসিত্ত (জাজে;;), সঃ (সিতসি;) সর্ব্ব�থা (গর্য গকা; অবস্থায়)

বত্ত�মা;ঃ  অসিপ  (বত্ত�মা;  থাসিকয়াও)  ভূয়ঃ  (পু;রায়)  ;  অসিভজায়জেত
(জন্মগ্রহণ কজের; ;া)॥২৪॥

সির্যসি;  এই  প্রকাজের  গুণময়ী  প্রকৃসিত  ও  পুরুর্ষ-পুরুজের্ষাত্তম
(জীবাত্মা-পরমাত্মা) তত্ত্ব অবগত হ;, সিতসি; গর্য গকা; অবস্থায় থাসিকয়াও
পু;জ�ন্ম প্রাপ্ত হ; ;া॥২৪॥
 

ধ্যাজে;;াত্মসি; পশ্যসিন্ত গকসিচদাত্মা;মাত্ম;া।
অজে;্য সাংজেখ্য; গর্যাজেগ; কর্ম্ম�জের্যাজেগ; চাপজের॥২৫॥
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অজে;্য গত্ববমজা;ন্তঃ শ্রুত্বাজে;্যভ্য উপাসজেত।
গতঽসিপ চাসিততরজেন্ত্যর মৃতু্যং শ্রুসিতপরায়ণাঃ॥২৬॥

গকসিচং  (গকহ  গকহ)  ধ্যাজে;;  (সিচদ;ুভূসিতজেত)  আত্মসি;  [সিস্থতং]
(স্বহৃদজেয়  অবসিস্থত)  আত্মা;ম্  (পরমাত্মাজেক)  আত্ম;া  (স্বয়ংই)  পশ্যসিন্ত
(দশ�; কজের;),  অজে;্য  (অপর গকহ গকহ)  সাংজেখ্য;  (আত্মা;াত্মসিবজেবক
wারা),  অপজের  (অ;্য  গকহ  গকহ)  গর্যাজেগ;  (অ2াঙ্গ  গর্যাগ  wারা),
কর্ম্ম�জের্যাজেগ; চ (অথবা সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগ wারা), অজে;্য তু (আবার অপর
গকহ গকহ) এবম্ (এই সকল উপায়) অজা;ন্তঃ (;া জাসি;য়া) অজে;্যভ্যঃ
(অজে;্যর সি;কট) শ্রুত্বা (শুসি;য়া) উপাসজেত (অ;ুরূপ উপাস;া কজের;), গত
অসিপ  (তাহারাও)  শ্রুসিতপরায়ণাঃ  [সন্তঃ]  (তাদৃশ  উপজেদশ  Wবজেণ
সি;ষ্ঠারু্য! হইয়া)  মৃতু্যং  (মৃতু্যময় সংসারজেক)  অসিততরসিন্ত এব  (সি;শ্চয়ই
অসিতক্রম কসিরয়া থাজেক;)॥২৫–২৬॥

গকহ  গকহ  স্বহৃদজেয়  অবসিস্থত  পরমাত্মাজেক  স্বয়ংই
শুদ্ধসিচদ;ুভূসিতজেত দশ�; কজের;, গকহ গকহ আত্মা;াত্মসিবজেবক wারা এবং
গকহ অ2াঙ্গজের্যাগ wারা অথবা সি;ষ্কাম কর্ম্ম�জের্যাগ wারা, আবার অপর গকহ
এই সমV উপায় ;া জাসি;য়া অজে;্যর সি;কট Wবণ পূর্ব্ব�ক তদ;ুরূপ
উপাস;া কজের;;  তাহারা সকজেলই Wদ্ধালু হইয়া গWৌত উপজেদশ Wবজেণ
মৃতু্যময় এই সংসারজেক সুসি;সিশ্চত অসিতক্রম কসিরয়া থাজেক;॥২৫–২৬॥
 

র্যাবৎ সংজায়জেত সিকসি�ৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
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গক্ষত্রজেক্ষত্রজ্ঞসংজের্যাগাত্তসিwসিদ্ধ ভরতর্ষ�ভ॥২৭॥
[গহ]  ভরতর্ষ�ভ!  (গহ  ভরতজেWষ্ঠ!)  র্যাবৎ  সিকসি�ৎ  (র্যাহা  সিকZু)

স্থাবরজঙ্গমম্ (স্থাবর ও জঙ্গম)  সত্ত্বং  (প্রাণী)  সংজায়জেত (উৎপন্ন হয়),

তৎ  (গসই  সমVই)  গক্ষত্রজেক্ষত্রজ্ঞসংজের্যাজেগাৎ  (গক্ষত্র  ও  গক্ষত্রজেজ্ঞর
সংজের্যাগ হইজেত জাত বসিলয়া) সিবসিদ্ধ (জাসি;ও)॥২৭॥

গহ ভরতজেWষ্ঠ অজু্জ�;! জগজেত স্থাবর ও জঙ্গম র্যত সিকZু পদাথ�
উৎপন্ন হয়,  তৎসমুদয়ই গক্ষত্র ও গক্ষত্রজেজ্ঞর সংজের্যাগ  হইজেত জাত
জাসি;ও॥২৭॥
 

সমং সজের্ব্ব�রু্ষ ভূজেতরু্ষ সিতষ্ঠন্তং পরজেমশ্বরম্।
সিব;শ্যৎস্বসিব;শ্যন্তং র্যঃ পশ্যসিত স পশ্যসিত॥২৮॥

সজের্ব্ব�রু্ষ  ভূজেতরু্ষ  (ব্রহ্মাসিদ  স্থাবর  পর্য�্যন্ত  সকল প্রাণীজেত)  সমং
(সমা; ভাজেব)  সিতষ্ঠন্তং  (অবসিস্থত),  সিব;শ্যৎসু  (এবং সিব;াশশীল বস্তুর
মজেধ্য) অসিব;শ্যন্তং (অসিব;াশী) পরজেমশ্বরম্ (পরমাত্মা রূপ পরজেমশ্বরজেক)

র্যঃ  (সির্যসি;)  পশ্যসিত  (গদজেখ;),  সঃ  (সিতসি;ই)  পশ্যসিত  (র্যথাথ�  দশ�;
কজের;)॥২৮॥

ব্রহ্মাসিদ স্থাবর পর্য�্যন্ত সমV প্রাণীজেত সমভাজেব অবসিস্থত—সিব;শ্বর
বস্তুর মজেধ্য থাসিকয়াও অসিব;শ্বর-স্বরূপ (পরমাত্মারূপ) পরজেমশ্বরজেক সির্যসি;
দশ�; কজের; সিতসি;ই (র্যথাথ�) দশ�; কজের;॥২৮॥
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সমং পশ্যন্ সিহ সর্ব্ব�ত্র সমবসিস্থতমীশ্বরম্।
; সিহ;V্যাত্ম;াত্মা;ং তজেতা র্যাসিত পরাং গসিতম্॥২৯॥

সিহ  (গর্যজেহতু) [সঃ] (সিতসি;)  সর্ব্ব�ত্র  (সর্ব্ব�ভূজেত)  সমঃ  (সমভাজেব)

সমবসিস্থতম্  (ও পূণ�ভাজেব  সিবরাজমা;)  ঈশ্বরম্  (পরজেমশ্বরজেক)  পশ্যন্
(গদসিখয়া)  আত্ম;া  (দু2 স্বভাব wারা)  আত্মা;ং  (জীবাত্মাজেক)  ; সিহ;সিV
(অধঃপাসিতত কজের; ;া), ততঃ (অতএব) পরাংগসিতম্ (উত্তমাগসিত) র্যাসিত
(প্রাসিপ্ত হ;)॥২৯॥

এইরূজেপ  সর্ব্ব�ত্র  (পক্ষপাত  শূ;্য)  সমভাব  ও  পূণ�াসিধকাজের
ঐশ্বসিরক  অসিধষ্ঠা;  দশ�;কারী—দু2  স্বভাব  wারা  সি;জ  অধঃপাত  ;
�টাইয়া পরমগসিত প্রাপ্ত হ;॥২৯॥
 

প্রকৃদ্বৈত্যব চ কর্ম্ম�াসিণ সিক্রয়মাণাসি; সর্ব্ব�শঃ।
র্যঃ পশ্যসিত তথাত্মা;মকত্ত�ারং স পশ্যসিত॥৩০॥

র্যঃ  (সির্যসি;)  সর্ব্ব�শঃ  (সমুদয়)  কর্ম্ম�াসিণ  (কর্ম্ম�)  প্রকৃত্যা  এব
(গদজেহসিন্দ্রয়াসিদ আকাজের পসিরণতা প্রকৃসিত কতৃ্ত�কই) সিক্রয়মাণাসি; (অ;ুসিষ্ঠত
হইজেতজেZ),  তথা  (এইরূপ)  পশ্যসিত  (গদজেখ;),  সঃ  (সিতসি;)  আত্মা;ম্
(শুদ্ধাত্মাস্বরূপ সি;জেজজেক—জীবাত্মাজেক) অকত্ত�ারং (অকত্ত�া) পশ্যসিত (দশ�;
কজের;)॥৩০॥

সির্যসি;  (গদহ  ও  ইসিন্দ্রয়াসিদরূজেপ  পসিরণত)  প্রকৃসিত  কতৃ্ত�কই
সর্ব্ব�প্রকাজের  সমV  কর্ম্ম�  অ;ুষ্ঠসিত  হইজেতজেZ,—এইরূপ  দশ�;  কজের;,

330



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সিতসি;ই শুদ্ধাত্ম-স্বরূপ সি;জেজজেক—অকত্ত�া  দশ�;  কজের;,  অথ�াৎ শুদ্ধাত্মা
জড়ধর্ম্ম�ী ;জেহ;—ইহা অ;ুভব কজের;॥৩০॥
 

র্যদা ভূতপৃথগ্-ভাবজেমকস্থম;ুপশ্যসিত।
অতএব চ সিবVারং ব্রহ্ম সম্পদ্যজেত তদা॥৩১॥

র্যদা  (র্যখ;)  [সঃ]  (তাদৃশ  দ্র2া)  ভূতপৃথগ্-ভাবম্
(স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সমূজেহর গসই গসই পাথ�ক্য)  একস্থম্  (একমাত্র
প্রকৃসিতজেতই  অবসিস্থত)  ততঃ  এব  চ  (এবং  গসই  প্রকৃসিত  হইজেতই)

[ভূতা;াং]  সিবVারং  (ভূতগজেণর সিবVৃসিত)  অ;ুপশ্যসিত  (জাসি;জেত পাজের;),

তদা (তখ;) ব্রহ্ম সম্পদ্যজেত (ব্রহ্মস্বরূপ অ;ুভব কজের;)॥৩১॥
র্যখ; সিবজেবকী পুরুর্ষ,  প্রাসিণমাজেত্রর তত্তৎ জড়ীয় পাথ�ক্য মূলতঃ

একমাত্র প্রকৃসিতজেতই (গক্ষত্রজেত্ব) অবসিস্থত ও (সৃসি2 সমজেয়) গসই প্রকৃসিত
হইজেতই  আবার  তাহাজেদর  সিবVৃসিত—  বুসিÔজেত  পাজের;,  তখ;  সিতসি;
(প্রকৃসিতর  আজেপসিক্ষকতায়)  গক্ষত্রজ্ঞসাম্য  দশ�জে;  ব্রহ্মস্বরূপতা  অ;ুভব
কজের;॥৩১॥
 

অ;াসিদত্বাসিন্নগু�ণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরজেস্থাঽসিপ গকৌজেন্তয় ; কজেরাসিত ; সিলপ্যজেত॥৩২॥

[গহ]  গকৌজেন্তয়! (গহ কুন্তীপুত্র!)  অ;াসিদত্বাৎ  (অ;াসিদত্ব)  সি;গু�ণত্বাৎ
(ও গুণ সম্বন্ধ রাসিহত্য গহতু)  অয়ম্ (এই)  অব্যয়ঃ (সি;ত্যপূণ�)  পরমাত্মা

331



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(পরমাত্মা)  শরীরস্থঃ অসিপ (গদহ মজেধ্য থাসিকয়াও) [জীববৎ]  ; কজেরাসিত
(গকা; কর্ম্ম� কজের; ;া)  ; সিলপ্যজেত  (এবং গক্ষত্রধজের্ম্ম� সিলপ্ত হ; ;া)॥
৩২॥

গহ  অজু্জ�;!  অ;াসিদ,  গুণাতীত  ও  সি;ত্যপূণ�  স্বভাবজেহতু  এই
পরমাত্মা গদহমজেধ্য  (জীবাত্মার সসিহত)  অবসিস্থত থাসিকয়াও  (বদ্ধজীজেবর
মত) গকা; কর্ম্ম� কজের; ;া বা গক্ষত্রধজের্ম্ম� সিলপ্তও হ; ;া॥৩২॥
 

র্যথা সর্ব্ব�গতং গসৌক্ষ্ম্যাদাকাশং গ;াপসিলপ্যজেত।
সর্ব্ব�ত্রাবসিস্থজেতা গদজেহ তথাত্মা গ;াপসিলপ্যজেত॥৩৩॥

র্যথা  (গর্যম;)  সর্ব্ব�গতং  (সর্ব্ব�ত্র অবসিস্থত)  আকাশং  (আকাশ)

গসৌক্ষ্ম্যাৎ  (সূক্ষ্মতাজেহতু)  ;  উপসিলপ্যজেত  (উপসিলপ্ত  হয়  ;া)  তথা
(গসইরূপ)  সর্ব্ব�ত্র  (সর্ব্ব�স্থা;  ব্যাসিপয়া)  গদজেহ  (গদহ  মজেধ্য)  অবসিস্থতঃ
(অবসিস্থত) আত্মা (জীবাত্মা ও) ; উপসিলপ্যজেত (গদহ ধজের্ম্ম� সিলপ্ত হ; ;া)॥
৩৩॥

গর্যম;  (পঙ্কাসিদ)  সমV  স্থাজে;  অবসিস্থত  আকাশ  সূক্ষ্মত্বজেহতু
কাহারও সসিহত সিলপ্ত হয় ;া, তদ্রূপ গদজেহর সর্ব্ব�স্থা; ব্যাসিপয়া অবসিস্থত
সিবজেবকী জীবাত্মাও গদহধজের্ম্ম� সিলপ্ত হ; ;া॥৩৩॥
 

র্যথা প্রকাশয়জেত্যকঃ কৃৎস্নং গলাকসিমমং রসিবঃ।
গক্ষত্রং গক্ষত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়সিত ভারত॥৩৪॥
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[গহ] ভারত! (গহ অজু্জ�;!) র্যথা (গর্যম;) একঃ (এক) রসিবঃ (সূর্য�্য)
ইমং  (এই)  কৃৎস্নং  (সমগ্র)  গলাকম্  (জগৎজেক)  প্রকাশয়সিত  (প্রকাশ
কজের;),  তথা  (গসইরূপ)  গক্ষত্রী  (পরমাত্মা ও জীবাত্মা)  কৃৎস্নং  (সমV)

গক্ষত্রং (গক্ষত্রজেক) প্রকাশয়সিত (প্রকাসিশত কজের;)॥৩৪॥
গহ ভারত!  এক সূর্য�্য  গর্যম; সমগ্র জগৎজেক প্রকাশ কজের;,

তদ্রূপ গক্ষত্রজ্ঞ পরমাত্মা সমগ্র জগৎজেক (জীবাত্মাসিদজেকও) এবং গক্ষত্রজ্ঞ
জীবাত্মা সমV গদহাসিদজেক প্রকাসিশত কজের;॥৩৪॥
 

গক্ষত্রজেক্ষত্রজ্ঞজেয়াজেরবমন্তরং জ্ঞা;চকু্ষর্ষা।
ভূতপ্রকৃসিতজেমাক্ষ� গর্য সিবদুর্য�াসিন্ত গত পরম্॥৩৫॥

গর্য  (র্যাঁহারা)  এবং  (উ! প্রকাজের)  গক্ষত্রজেক্ষত্রজ্ঞজেয়াঃ  (গক্ষত্রসহ
গক্ষত্রজ্ঞwজেয়র)  অন্তরং  (গভদ)  ভূতপ্রকৃসিতজেমাক্ষং  চ  (এবং  ভূতগজেণর
প্রকৃসিত হইজেত গমাজেক্ষর উপায়)  জ্ঞা; চকু্ষর্ষা  (জ্ঞা; চকু্ষ wারা)  সিবদুঃ
(জাসি;জেত পাজের;),  গত  (তাহঁারা)  পরম্  (পরমপদ)  র্যাসিন্ত  (প্রাপ্ত হ;)॥
৩৫॥

র্যাঁহারা  এইরূজেপ গক্ষজেত্রর সসিহত গক্ষত্রজ্ঞwজেয়র  পাথ�ক্য  এবং
জীবগজেণর প্রকৃসিত হইজেত গমাজেক্ষর উপায়—জ্ঞা;দৃসি2 wারা অবগত হ;,

তাঁহারাই পরমপদ লাভ কজের;॥৩৫॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
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ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং
গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ প্রকৃসিতপুরুর্ষ-সিবজেবক-

গর্যাজেগা ;াম ত্রজেয়াদজেশাঽধ্যায়ঃ॥১৩॥
ইসিত ত্রজেয়াদশ অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥

ইসিত ত্রজেয়াদশ অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥
 

 —···—
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চতুর্দ্দ�জেশাঽধ্যায়ঃ
গুণত্রয়-সিবভাগ-গর্যাগ

 

 শ্রীভগবান্ উবাচ—
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যাসিম জ্ঞা;া;াং জ্ঞা;মুত্তমম্।

র্যজ্জ্ঞাত্বা মু;য়ঃ সজের্ব্ব� পরাং সিসসিদ্ধসিমজেতা গতাঃ॥১॥
শ্রীভগবান্ উবাচ  (শ্রীভগবান্ বসিলজেল;)  জ্ঞা;া;াং  (জ্ঞা; সাধ;

সমূজেহর মজেধ্য)  পরং  (অসিত)  উত্তমম্  (উত্তম)  জ্ঞা;ম্  (উপজেদশ)  ভূয়ঃ
(পু;র্ব্ব�ার)  প্রবক্ষ্যাসিম  (বসিলব),  র্যৎ (র্যাহা)  জ্ঞাত্বা  (অবগত হইয়া)  সজের্ব্ব�
(সকল)  মু;য়ঃ  (মুসি;গণ)  ইতঃ  (এই গদহবন্ধ; হইজেত)  পরাং  (পরম)

সিসসিদ্ধং (সিসসিদ্ধ) গতাঃ (লাভ কসিরয়াজেZ;)॥১॥
শ্রীভগবান্ কসিহজেল;—অতঃপর জ্ঞা;সাধ; সমূজেহর মজেধ্য অসিত

উত্তম জ্ঞা; পু;রায় গতামাজেক বসিলব, র্যাহা জাসি;য়া মুসি;সমূহ এই জগৎ
হইজেত পরমসিসসিদ্ধ লাভ কসিরয়াজেZ;॥১॥
 

ইদং জ্ঞা;মুপাসিWত্য মম সাধর্ম্ম�্যমাগতাঃ।
সজেগ�ঽসিপ গ;াপজায়জেন্ত প্রলজেয় ; ব্যথসিন্ত চ॥২॥

ইদং  (এই)  জ্ঞা;ম্  (জ্ঞা;)  উপাসিWত্য  (আWয় কসিরয়া)  [জীবঃ]
(জীব)  মম  (আমার)  সাধর্ম্ম�্যম্  (সারূপ্য  ধর্ম্ম�)  আগতাঃ  [সন্তঃ]  (প্রাপ্ত
হইয়া)  সজেগ� অসিপ (সিবশ্ব সৃসি2কাজেলও)  ; উপ জায়জেন্ত (উৎপন্ন হয় ;া)
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প্রলজেয় চ  (এবং প্রলয়কাজেলও)  ; ব্যথসিন্ত  (সিব;াশ ব্যথা অ;ুভব কজের
;া)॥২॥

এই জ্ঞা;জেক আWয় কসিরয়া (বহুলাংজেশ) আমার সসিহত সমধর্ম্ম�ী
জীব  সিবশ্বসৃসি2কাজেলও  উৎপন্ন  হয়  ;া  এবং  প্রলজেয়ও  সিব;াশ  ব্যথা
অ;ুভব কজের ;া॥২॥
 

মম গর্যাসি;ম�হw্রহ্ম তসিস্মন্ গর্ব্ভ �ং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্ব�ভূতা;াং তজেতা ভবসিত ভারত॥৩॥

[গহ]  ভারত!  (গহ  অজু্জ�;!)  মহৎব্রহ্ম  (গদশ  বা  কাজেলর  wারা
অসিবভ! সিত্রগুণাসিত্মকা প্রকৃসিত) মম (আমার) গর্যাসি;ঃ (গভ�াধাজে;র স্থা;),

তসিস্মন্  (তাহাজেতই)  গর্ব্ভ �ং  [তটস্থাশসি!  জাত]  (জীবরূপ  বীজ)  অহং
(আসিম)  দধাসিম  (অপ�ণ কসির),  ততঃ (তাহা হইজেত)  সর্ব্ব�ভূতা;াং  (সকল
জীজেবর) সম্ভবঃ (উৎপসিত্ত) ভবসিত (হয়)॥৩॥

গহ  ভারত!  প্রধা;  সংজ্ঞক প্রকৃসিত  আমার  গভ�াধাজে;র  স্থা;,

তাহাজেতই আসিম (তটস্থাশসি! জীবরূপ) বীজ সি;জেক্ষপ কসির। তাহা হইজেত
ব্রহ্মাসিদ সমV জীজেবর জন্ম হয়॥৩॥
 

সর্ব্ব�জের্যাসি;রু্ষ গকৌজেন্তয় মূত্ত�য়ঃ সম্ভবসিন্ত র্যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্গর্যাসি;রহং বীজপ্রদঃ সিপতা॥৪॥
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[গহ]  গকৌজেন্তয়!  (গহ  কুন্তীপুৎত্র!)  সর্ব্ব�জের্যাসি;রু্ষ  (গদব  ম;ুর্ষ্যাসিদ
সকল গর্যাসি;জেত) র্যাঃ (গর্য সকল) মূত্ত�য়ঃ (শরীর) সম্ভবসিন্ত (উৎপন্ন হয়),

তাসাং  (তাহাসিদজেগর)  মহৎ ব্রহ্ম  (ব্রহ্মরূপা প্রকৃসিতই)  গর্যাসি;ঃ  (প্রসূসিত)

অহং (আসিম) বীজপ্রদঃ (গভ�াধা; কত্ত�া) সিপতা (সিপতা)॥৪॥
গহ  গকৌজেন্তয়!  গদব ম;ুর্ষ্যাসিদ  সমV গর্যাসি;জেত গর্য  সকল গদহ

উৎপন্ন হয়,  ব্রহ্মরূপা প্রকৃসিতই তাহাজেদর প্রসূসিত এবং আসিমই (কারণ-

বৈচত;্য) গভ�াধা;কারী সিপতা॥৪॥
 

সত্ত্বং রজVম ইসিত গুণাঃ প্রকৃসিতসম্ভবাঃ।
সি;বধ্নসিন্ত মহাবাজেহা গদজেহ গদসিহ;মব্যয়ম্॥৫॥

[গহ]  মহাবাজেহা!  (গহ মহাবীর!)  প্রকৃসিত সম্ভবাঃ  (প্রকৃসিত হইজেত
অসিভব্য!)  সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইসিত  (সত্ত্ব,  রজঃ ও তমঃ এই সিত;টী)
গুণাঃ  (গুণ)  গদজেহ  (জড়জেদহ  মজেধ্য)  অব্যয়ম্  (সি;সির্ব্ব�কার)  গদসিহ;ম্
(জীবাত্মাজেক) সি;বধ্নসিন্ত (সুখ দুঃখ গমাহাসিদ wারা সংরু্য! কজের)॥৫॥

গহ মহাবীর অজু্জ�;! প্রকৃসিত হইজেত প্রকসিটত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ
এই গুণত্রয় জড়জেদহমজেধ্য অবসিস্থত অব্যয় সিচৎস্বরূপ জীবাত্মাজেক সুখ-

দুঃখ গমাহসিদ wারা বন্ধ; কজের॥৫॥
 

তত্র সত্ত্বং সি;র্ম্ম�লত্বাৎ প্রকাশকম;াময়ম্।
সুখসজেঙ্গ; বধ্নাসিত জ্ঞা;সজেঙ্গ; চা;�॥৬॥
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[গহ]  অ;�!  (গহ  সি;স্পাপ!)  তত্র  (গসই  গুণত্রজেয়র  মজেধ্য)
সি;র্ম্ম�লত্বাৎ  (স্বচ্ছতা  গহতু)  প্রকাশকম্  (বস্তুর  স্বরূপ  প্রকাশকারী)
অ;াময়ম্  (ও  শান্ত  স্বভাব)  সত্ত্বং  (সত্ত্বগুণই)  সুখসজেঙ্গ;  (সুখাসসি!)

জ্ঞা;সজেঙ্গ; চ (ও জ্ঞা;াসসি! wারা) [জীবং] (জীবাত্মাজেক) বধ্নাসিত (আবদ্ধ
কজের)॥৬॥

গহ সি;ষ্পাপ! গসই গুণত্রজেয়র মজেধ্য অজেপক্ষাকৃত সি;র্ম্ম�লতা প্ররু্য!
বস্তুর স্বরূপ প্রকাশক ও শান্ত স্বভাব সত্ত্বগুণই সুখাসসি! ও জ্ঞা;াসসি!
wারা গদহমজেধ্য জীবাত্মাজেক আবদ্ধ কজের॥৬॥
 

রজেজা রাগাত্মকং সিবসিদ্ধ তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তসিন্নবধ্নাসিত গকৌজেন্তয় কর্ম্ম�সজেঙ্গ; গদসিহ;ম্॥৭॥

[গহ]  গকৌজেন্তয়! (গহ কুন্তীপুৎত্র!)  রজঃ  (রজেজাগুণজেক)  রাগাত্মকং
(গভাগা;ুরাগস্বরূপ)  তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ (অপ্রাপ্ত সিবর্ষজেয় অসিভলার্ষ ও প্রাপ্ত
সিবর্ষজেয়  আসসি!র  উৎপাদক)  সিবসিদ্ধ  (জাসি;জেব),  তৎ  (গসই  রজেজাগুণ)

গদসিহ;ম্  (জীবজেক)  কর্ম্ম�সজেঙ্গ;  (কর্ম্ম�াসসি!  wারা)  সি;বধ্নাসিত  (সি;বদ্ধ
কজের)॥৭॥

গহ কুন্তীপুৎত্র!  রজেজাগুণজেক গভাগা;ুরাগস্বরূপ জাসি;জেব। অপ্রাপ্ত
সিবর্ষজেয়  অসিভলার্ষ  ও প্রাপ্তসিবর্ষজেয়  আসসি!র উৎপাদক গসই  রজেজাগুণ
কর্ম্ম�াসসি! wারা জীবাত্মাজেক আবদ্ধ কজের॥৭॥
 

338



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তমস্ত্বজ্ঞা;জং সিবসিদ্ধ গমাহ;ং সর্ব্ব�জেদসিহ;াম্।
প্রমাদালস্যসি;দ্রাসিভVসিন্নবধ্নাসিত ভারত॥৮॥

[গহ]  ভারত! (গহ অজু্জ�;!)  তমঃ তু  (আর তজেমাগুণ)  অজ্ঞা;জং
(অজ্ঞা; হইজেত জাত)  সর্ব্ব�জেদসিহ;াম্  (সকল জীজেবর)  গমাহ;ং  (ভ্রাসিন্তর
জ;ক)  সিবসিদ্ধ  (জাসি;জেব),  তৎ  (গসই  তজেমাগুণ)  [জীবং]  (জীবাত্মাজেক)

প্রমাদালস্যসি;দ্রাসিভঃ (অ;বধা;, আলস্য ও সি;দ্রা wারা) সি;বধ্নাসিত (আবদ্ধ
কজের)॥৮॥

গহ ভারত! আর তজেমাগুণ অজ্ঞা; হইজেত জাত ও সমV জীজেবর
মুগ্ধকারী বসিলয়া জাসি;জেব। এই তজেমাগুণ গদহীজেক অ;বধা;, আলস্য ও
সি;দ্রাwারা আবদ্ধ কজের॥৮॥
 

সত্ত্বং সুজেখ সঞ্জয়সিত রজঃ কর্ম্ম�সিণ ভারত।
জ্ঞা;মাবৃত্য তু তমঃ প্রমাজেদ সঞ্জয়তু্যত॥৯॥

[গহ]  ভারত!  (গহ  অজু্জ�;!)  সত্ত্বং  (সত্ত্বগুণ)  সুজেখ  (সুজেখ)  রজঃ
(রজেজাগুণ) কর্ম্ম�সিণ (কজের্ম্ম�) [জীবং] (জীবাত্মাজেক) সঞ্জয়সিত (আবদ্ধ কজের),

তমঃ তু (তজেমাগুণ সিকন্তু)  জ্ঞা;ম্ (জ্ঞা;জেক)  আবৃত্য (আচ্ছাদ; কসিরয়া)
প্রমাজেদ (প্রমাদ) উত (এবং আলস্যাসিদজেত) সঞ্জয়সিত (আবদ্ধ কজের)॥৯॥

গহ অজু্জ�;! সত্ত্বগুণ সুজেখ ও রজেজাগুণ কজের্ম্ম� জীবাত্মাজেক আবদ্ধ
কজের। তজেমাগুণ সিকন্তু জীজেবর জ্ঞা;জেক আচ্ছাদ; কসিরয়া প্রমাদ এবং
আলস্যাসিদজেত আবদ্ধ কজের॥৯॥
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 রজVমশ্চাসিভভূয় সত্ত্বং ভবসিত ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমদ্বৈশ্চব তমঃ সত্ত্বং রজVথা॥১০॥

[গহ] ভারত! (গহ অজু্জ�;!) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও
তজেমাগুণজেক)  অসিভভূয়  (অসিভভূত  কসিরয়া)  ভবসিত  (উদূ্ভত  হয়),  রজঃ
(রজেজাগুণ)  সত্ত্বং তমঃ চ এব  (সত্ত্ব ও তজেমাগুণজেকও)  তথা  (তদ্রূপ)

তমঃ  (তজেমাগুণ)  সত্ত্বং রজঃ  (সত্ত্ব ও রজেজাগুণজেক)  [অসিভভূয় ভবসিত]

(পরাসিজত কসিরয়া প্রাধা;্য লাভ কজের)॥১০॥
গহ ভারত!  সত্ত্বগুণ—রজেজাগুণ ও তজেমাগুণজেক অসিভভূত কসিরয়া,

রজেজাগুণ—সত্ত্ব ও তজেমাগুণজেক এবং  তজেমাগুণ—সত্ত্ব ও রজেজাগুণজেক
পরাসিজত কসিরয়া সি;জেজর প্রাধা;্য সিবVার কজের॥১০॥
 

সর্ব্ব�wাজেররু্ষ গদজেহঽসিস্মন্ প্রকাশ উপজায়জেত।
জ্ঞা;ং র্যদা তদা সিবদ্যাসিwবৃদ্ধং সত্ত্বসিমতু্যত॥১১॥

র্যদা  (গর্য কাজেল)  অসিস্মন্ গদজেহ  (এই গদজেহ)  সর্ব্ব�wাজেররু্ষ  (সকল
জ্ঞাজে;সিন্দ্রজেয়)  প্রকাশঃ  (শব্দাসিদর  স্বরূপ  প্রকাশরূপ)  জ্ঞা;ং  (জ্ঞা;)

উপজায়জেত (সম্যক্ উৎপন্ন হয়), তদা (তখ;ই) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) সিববৃদ্ধং
(বসিদ্ধ�ত হইয়াজেZ)  ইসিত  (ইহা)  সিবদ্যাৎ  (জাসি;জেব),  উত  (এবং সুখলক্ষণ
wারাও বুসিÔজেব)॥১১॥
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র্যখ; এই গদজেহ সমV জ্ঞাজে;সিন্দ্রজেয় সিবর্ষজেয়র র্যাথাথ�্য প্রকাশরূপ
জ্ঞা;  সমসিধক  উৎপন্ন  হয়,  তখ;ই  সত্ত্বগুণ  সিবজেশর্ষ  বৃসিদ্ধ  পাইয়াজেZ
বসিলয়া জাসি;জেব, এবং পূজের্ব্ব�া! সুখলক্ষণ wারাও বুসিÔজেব॥১১॥
 

গলাভঃ প্রবৃসিত্তরারম্ভঃ কর্ম্ম�ণামশমঃ সৃ্পহা।
রজজেস্যতাসি; জায়জেন্ত সিববৃজেদ্ধ ভরতর্ষ�ভ॥১২॥

[গহ]  ভরতর্ষ�ভ! (গহ ভরতজেWষ্ঠ!)  গলাভঃ  (গলাভ)  প্রবৃসিত্তঃ  (;া;া
কর্ম্ম� কসিরবার ইচ্ছা) কর্ম্ম�ণাম্ (সিবসিবধ কজের্ম্ম�র) আরম্ভঃ (উদ্যম) অশমঃ
(সিবর্ষয়জেভাজেগ অসি;বৃসিত্ত) সৃ্পহা (সিবর্ষয়াসিভলার্ষ) এতাসি; (এই সকল) রজসিস
(রজেজাগুণ)  সিববৃজেদ্ধ  [সসিত]  (বসিদ্ধ�ত  হইজেল)  জায়জেন্ত  (উৎপন্ন  হইয়া
থাজেক)॥১২॥

গহ ভরতজেWষ্ঠ অজু্জ�;!  রজেজাগুণ সিবজেশর্ষ বৃসিদ্ধপ্রাপ্ত হইজেল গলাভ,

কর্ম্ম�প্রবৃসিত্ত, ;া;া কর্ম্ম�ারম্ভ, গভাজেগ অসি;বৃসিত্ত ও সৃ্পহা এই সমV উৎপসিত্ত
লাভ কজের॥১২॥
 

অপ্রকাজেশাঽপ্রবৃসিত্তশ্চ প্রমাজেদা গমাহ এব চ।
তমজেস্যতাসি; জায়জেন্ত সিববৃজেদ্ধ কুরু;ন্দ;॥১৩॥

[গহ]  কুরু;ন্দ;! (গহ কুরুবংশীয়!)  অপ্রকাশঃ  (সিবজেবক রাসিহত্য)
অপ্রবৃসিত্তঃ চ  (প্রর্যত্নহী;তা)  প্রমাদঃ  (অ;বধা;তা)  গমাহঃ  এব চ  (ও
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সিমথ্যা অসিভসি;জেবশ) এতাসি; (এই সকল সিচß) তমসিস (তজেমাগুণ) সিববৃজেদ্ধ
[সসিত] (প্রবল হইজেল) জায়জেন্ত (উৎপন্ন হয়)॥১৩॥

গহ কুরু;ন্দ;!  তজেমাগুণ প্রবল হইজেল সিবজেবকাভাব,  উদ্যমাভাব,

অ;বধা;তা ও সিমথ্যাসিভসি;জেবশ এই সকল সিচß প্রকাশ পাইয়া থাজেক॥
১৩॥
 

র্যদা সজেত্ত্ব প্রবৃজেদ্ধ তু প্রলয়ং র্যাসিত গদহভৃৎ।
তজেদাত্তমসিবদাং গলাকা;মলা; প্রসিতপদ্যজেত॥১৪॥

র্যদা (র্যখ;) সজেত্ত্ব (সত্ত্বগুণ) প্রবৃজেদ্ধ [সসিত] (বৃসিদ্ধ পাইজেল) গদহভৃৎ
(গদহী-জীব)  প্রলয়ং  (মৃতু্য)  র্যাসিত  (প্রাপ্ত হয়),  তদা  (তখ;)  উত্তমসিবদাং
(সিহরণ্যগভ�াসিদর উপাসকগজেণর)  অমলান্  (পসিবত্র)  গলাকান্  (গলাকসমূহ)

প্রসিতপদ্যজেত (প্রাপ্ত হয়)॥১৪॥
সত্ত্বগুজেণর বৃসিদ্ধ সমজেয় র্যসিদ জীব মৃতু্যমুজেখ পসিতত হয়,  তজেব

সিহরণ্যগভ�াসিদর উপাসকগজেণর পসিবত্র গলাকসমূজেহ গস গম; কজের॥১৪॥
 

রজসিস প্রলয়ং গত্বা কর্ম্ম�সসিঙ্গরু্ষ জায়জেত।
তথা প্রলী;Vমসিস মূঢ়জের্যাসি;রু্ষ জায়জেত॥১৫॥

[জীবঃ] (জীব)  রজসিস  [প্রবৃজেদ্ধ] (রজেজাগুজেণর বৃসিদ্ধকাজেল)  প্রলয়ং
গত্বা (মৃতু্য হইজেল) কর্ম্ম�সসিঙ্গরু্ষ (কর্ম্ম�াস! ম;ুর্ষ্য মজেধ্য) জায়জেত (জন্মলাভ
কজের);  তথা  (তদ্রূপ)  তমসিস  [সিববৃজেদ্ধ] (তজেমাগুজেণর বৃসিদ্ধকাজেল)  প্রলী;ঃ
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[সন্]  (মৃতু্যপ্রাপ্ত  হইয়া)  মূঢ়জের্যাসি;রু্ষ  (পশু  প্রভৃসিতর  মজেধ্য)  জায়জেত
(জন্মগ্রহণ কজের)॥১৫॥

রজেজাগুজেণর বৃসিদ্ধকাজেল মৃতু্য হইজেল জীব কর্ম্ম�াস! গলাক-মজেধ্য
এবং তজেমাগুজেণর বৃসিদ্ধ কাজেল মৃতু্য  �সিটজেল পশ্বাসিদর মজেধ্য জন্মগ্রহণ
কজের॥১৫॥
 

কর্ম্ম�ণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাসিত্ত্বকং সি;র্ম্ম�লং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞা;ং তমসঃ ফলম্॥১৬॥

[পসিণ্ডতাঃ]  (পসিণ্ডতগণ)  সুকৃতস্য  কর্ম্ম�ণঃ  (সাসিত্ত্বক  কজের্ম্ম�র)

সি;র্ম্ম�লং  (সি;রুপদ্রব)  সাসিত্ত্বকং  (সুখকর)  ফলং  (ফল),  রজসঃ  তু  (ও
রাজসিসক  কজের্ম্ম�র)  দুঃখম্  (দুঃখময়)  ফলম্  (ফল)  [এবং]  তমসঃ
(তামসিসক কজের্ম্ম�র)  অজ্ঞা;ং  (অজেচত;ত্ব)  ফলম্  (ফল)  আহুঃ  (বসিলয়া
থাজেক;)॥১৬॥

সাসিত্ত্বক  কজের্ম্ম�র  সি;র্ম্ম�ল  সুখকর  ফল  ও  রাজসিসক  কজের্ম্ম�র
দুঃখময় ফল,  এবং তামসিসক কজের্ম্ম�র অজ্ঞা;ময় বা অজেচত;ত্ব ফল—
পসিণ্ডতগণ বসিলয়া থাজেক;॥১৬॥
 

সত্ত্বাৎ সংজায়জেত জ্ঞা;ং রজজেসা গলাভ এব চ।
প্রমাদজেমাজেহৌ তমজেসা ভবজেতাঽজ্ঞা;জেমব চ॥১৭॥
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সত্ত্বাৎ  (সত্ত্বগুণ হইজেত)  জ্ঞা;ং  (জ্ঞা;),  রজসঃ চ  (ও রজেজাগুণ
হইজেত)  গলাভঃ এব (গলাভই)  সংজায়জেত (উৎপন্ন হয়)। [এবং]  তমসঃ
(তজেমাগুণ হইজেত) প্রমাদজেমাজেহৌ (প্রমাদ ও গমাহ) ভবতঃ (উৎপন্ন হয়),

অজ্ঞা;ং এব চ (এবং অজ্ঞা;ও) [ভবসিত] (উৎপন্ন হইয়া থাজেক)॥১৭॥
সত্ত্বগুণ হইজেত জ্ঞা; ও রজেজাগুণ হইজেত গলাভ এবং তজেমাগুণ

হইজেত প্রমাদ, গমাহ ও অজ্ঞা;ই উৎপন্ন হইয়া থাজেক॥১৭॥
 

ঊর্দ্ধ্ব�ং গচ্ছসিন্ত সত্ত্বস্থা মজেধ্য সিতষ্ঠসিন্ত রাজসাঃ।
জ�;্যগুণবৃসিত্তস্থা অজেধা গচ্ছসিন্ত তামসাঃ॥১৮॥

সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণরু্য! ব্যসি!গণ) ঊর্দ্ধ্ব�ং (সত্যজেলাক পর্য�্যন্ত) গচ্ছসিন্ত
(গম; কজের;)  রাজসাঃ  (রজেজাগুণী গলাক সকল)  মজেধ্য  (ম;ুর্ষ্যজেলাজেক)

সিতষ্ঠসিন্ত  (অবস্থা;  কজের;),  জ�;্য-গুণবৃসিত্তস্থাঃ  (প্রমাদ  ও  আলস্যাসিদ
পরায়ণ)  তামসাঃ  (তজেমাগুণরু্য!  ব্যসি!গণ)  অধঃ  (;রকাসিদ  সি;ম্নতর
গলাক) গচ্ছসিন্ত (গম; কজের)॥১৮॥

সত্ত্বগুণরু্য!  জ;গণ  ঊজের্দ্ধ্ব�  (সত্যজেলাক  পর্য�্যন্ত)  গম;  কজের,

রজেজাগুণরু্য! ব্যসি!গণ মজেধ্য  (ম;ুর্ষ্যজেলাজেক)  অবস্থা; কজের,  এবং �ৃণ্য
তামস প্রকৃসিত ব্যসি!গণ (;রকাসিদ) সি;ম্নতর গলাজেক গম; কজের॥১৮॥
 

;া;্যং গুজেণভ্যঃ কত্ত�ারং র্যদা দ্র2া;ুপশ্যসিত।
গুজেণভ্যশ্চ পরং গবসিত্ত মদ্ভাবং গসাঽসিধগচ্ছসিত॥১৯॥

344



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

র্যদা (র্যখ;) দ্র2া (জীব) গুজেণভ্যঃ (গুণত্রয় হইজেত) অ;্যং (পৃথক্
কাহাজেক)  কত্ত�ারং  (কত্ত�া  বসিলয়া)  ;  অ;ুপশ্যসিত  (দশ�;  কজের;  ;া),
গুজেণভ্য  চ  (এবং  গুণত্রজেয়র)  পরং  (অতীত  ও  অসিধশ্বরজেক)  গবসিত্ত
(জাসি;জেত পাজের;)  [তদা]  (তখ;)  সঃ  (গসই  জীব)  মদ্ভাবং  (আমাজেত
ভাবভসি!) অসিধগচ্ছসিত (লাভ কজের;)॥১৯॥

র্যখ; জীব গুণময় জগজেত গুণত্রয় হইজেত পৃথক্ কত্ত�া গদসিখজেত
পা; ;া,  এবং গুণত্রজেয়র অতীত অধীশ্বরজেক জাসি;জেত পাজের;,  তখ;
সিতসি; আমার প্রসিত ভাবভসি! লাভ কজের;॥১৯॥
 

গুণাজে;তা;তীত্য ত্রীন্ গদহী গদহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃতু্যজরাদুঃদ্বৈখসিব�মুজে!াঽমৃতমশু্নজেত॥২০॥

গদহী  (জীব)  গদহসমুদ্ভবান্  (গদজেহর  উৎপাদক)  এতান্  (এই)

ত্রী¶গুণান্  (সিত;টী গুণজেক)  অতীত্য  (অসিতক্রম কসিরয়া)  জন্ম-মৃতু্য-জরা-
দুঃদ্বৈখঃ (জন্ম,  মৃতু্য,  জরা ও দুঃখ হইজেত)  সিবমু!াঃ  [সন্] (সম্যক্ মু!
হইয়া) অমৃতম্ (সি;গু�ণ গপ্রমরূপ অমৃত) অশু্নজেত (গভাগ কজের;)॥২০॥

জীব গদজেহর সং�টক এই সিত;সিট  গুণজেক অসিতক্রম কসিরজেল
জন্ম,  মৃতু্য,  জরা ও দুঃখ হইজেত সিবমু! হইয়া সি;গু�ণ গপ্রমরূপ অমৃত
আস্বাদ; কসিরজেত থাজেক;॥২০॥
 

শ্রীঅজু্জ�; উবাচ—
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বৈকসিল�দ্বৈঙ্গস্ত্রীন্ গুণাজে;তা;তীজেতা ভবসিত প্রজেভা।
সিকমাচারঃ কথং বৈচতাংস্ত্রীন্ গুণা;সিতবত্ত�জেত॥২১॥

অজু্জ�;ঃ উবাচ (অজু্জ�; বসিলজেল;) [গহ] প্রজেভা! (গহ প্রজেভা!)  বৈকঃ
সিলদ্বৈঙ্গঃ  (সিক  সিক সিচß wারা)  এতান্  (এই)  ত্রীন্  (সিত;)  গুণান্  (গুণ)

অতীতঃ (অসিতক্রমকারী ব্যসি!) [গজ্ঞয়ঃ] (জ্ঞাত) ভবসিত (হ;)? সিকমাচারঃ
(সিকরূপ  আচরণ  কজের;?)  কথং  চ  (ও  সিক  প্রকাজের)  এতান্  (এই)

ত্রী¶গুণান্ (সিত; গুণজেক) অসিতবত্ত�জেত (অসিতক্রম কজের;?)॥২১॥
অজু্জ�; বসিলজেল;—গহ প্রজেভা!  সিক সিক লক্ষণ wারা  সিত্রগুণাতীত

ব্যসি! পসিরজ্ঞাত হ;? তাঁহার আচরণ সিকরূপ এবং সিক উপায় অবলম্বজে;
সিতসি; এই গুণজেক অসিতক্রম কজের;?॥২১॥
 

শ্রীভগবা;ুবাচ—
প্রকাশ� প্রবৃসিত্ত� গমাহজেমব ব পাণ্ডব।

; গwসি2 সংপ্রবৃত্তাসি; ; সি;বৃত্তাসি; কাÆসিত॥২২॥
উদাসী;বদাসীজে;া গুদ্বৈণজের্য�া ; সিবচাল্যজেত।

গুণা বত্ত�ন্ত ইজেতবং গর্যাঽবসিতষ্ঠসিত গ;ঙ্গজেত॥২৩॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমজেলাষ্ট্রাশ্মকা�;ঃ।

তুল্যসিপ্রয়াসিপ্রজেয়া ধীরস্তুল্যসি;ন্দাত্মসংস্তুসিতঃ॥২৪॥
মা;াপমা;জেয়াস্তুল্যস্তুজেল্যা সিমত্রাসিরপক্ষজেয়াঃ।

সর্ব্ব�ারম্ভপসিরত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যজেত॥২৫॥
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শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  কসিহজেল;)  [গহ]  পাণ্ডব!  (গহ
পাণ্ডপুৎত্র!)  র্যঃ  (সির্যসি;)  প্রকাশং চ  (প্রকাশ)  প্রবৃসিত্তং চ  (প্রবৃসিত্ত)  গমাহম্
এব চ (এবং গমাহ) সংপ্রবৃত্তাসি; (স্বতঃপ্রাপ্ত হইজেল) ; গwসি2 (গwর্ষ কজের;
;া) সি;বৃত্তাসি; (উহাজেদর সি;বৃসিত্তও) ; কাÆসিত (আকাÆা কজের ;া)। র্যঃ
(সির্যসি;) উদাসী;বৎ (উদাসীজে;র ;্যায়) আসী;ঃ (অবসিস্থত) [সন্] (হইয়া)
গুদ্বৈণঃ  (গুণকার্য�্য  সুখদুঃখাসিদকতৃ্ত�ক)  ; সিবচাল্যজেত  (সিবচাসিলত হ; ;া);
গুণাঃ  (গুণ সকল)  গুজেণরু্ষ বত্ত�জেন্ত  (স্ব স্ব কাজের্য�্য প্রবৃত্ত হইজেতজেZ)  ইসিত
এবং (জ্ঞাত্ত্বা] (এই রূপ জাসি;য়া) অবসিতষ্ঠসিত (সুসিস্থর থাজেক;) ; ইঙ্গজেত
(চ�ল হ; ;া)।  [র্যঃ]  (সির্যসি;)  সমদুঃখসুখঃ  (সুজেখ ও দুঃজেখ সমবুসিদ্ধ
সিবসিশ2) স্বস্থঃ (স্বরূপসি;ষ্ঠ) সমজেলাষ্ট্রশ্মকা�;ঃ (মৃৎসিপণ্ড প্রVর ও কা�জে;
সমভাবাপন্ন)  তুল্যসিপ্রয়াসিপ্রয়ঃ  (সিপ্রয় ও অসিপ্রয় বস্তুজেত তুল্যবুসিদ্ধ)  ধীরঃ
(বুসিদ্ধমান্)  তুল্যসি;ন্দাত্মসংস্তুসিতঃ  (সি;জেজর  সি;ন্দা  ও  স্তুসিতজেত
সমা;জ্ঞা;সিবসিশ2)  মা;াপমা;জেয়াঃ  (মা;  ও  অপমাজে;)  তুল্যঃ  (সমা;)

সিমত্রাসিরপক্ষজেয়াঃ  (সিমত্রপজেক্ষ  ও  শত্রুপজেক্ষ)  তুল্যঃ  (তুল্য)  সর্ব্ব�ারম্ভ-

পসিরত্যাগী  (আসসি! ও বৈবরাজেগ্যর সর্ব্ব�প্রকারারম্ভপসিরত্যাগী)  সঃ  (গসই
ব্যসি!) গুণাতীতঃ (গুণাতীত বসিলয়া) উচ্যজেত (কসিথত হ;)॥২২–২৫॥

শ্রীভগবান্ কসিহজেল;—গহ পাণ্ডব! সির্যসি; (সত্ত্বকার্য�্য) প্রকাশ, (রজঃ
কার্য�্য) প্রবৃসিত্ত ও (তমঃ কার্য�্য) গমাহ স্বতঃ আসিসয়া উপসিস্থত হইজেল গwর্ষ
কজের;  ;া,  এবং  উহাজেদর  সি;বৃসিত্তরও  আকাÆা  কজের;  ;া।  সির্যসি;
উদাসীজে;র ;্যায় অবসিস্থত হইয়া গুণকার্য�্য (সুখ দুঃখাসিদ) wারা সিবচসিলত
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হ; ;া, ‘গুণসমূহ  (সি;জ সি;জ সিবর্ষজেয়)  প্রবৃত্ত হইজেতজেZ’ এইরূপ মজে;
কসিরয়া সুসিস্থর থাজেক;,—চ�ল হ; ;া; সির্যসি; সুজেখ ও দুঃজেখ সমভাবাপন্ন,

আত্মসি;ষ্ঠ,  মৃসিত্তকাখণ্ড,  পাথর ও সুবজেণ�  সমবুসিদ্ধরু্য!,  সিপ্রয় ও অসিপ্রয়
বস্তুলাজেভ  সমজ্ঞা;সিবসিশ2,  ধীর,  সি;জেজর  সি;ন্দা  ও  স্তুসিতজেত  তুল্যবুসিদ্ধ
সম্পন্ন; মা; ও অপমাজে;, সিমত্রপক্ষ ও শত্রুপজেক্ষ তুল্যভাব এবং আসসি!
ও বৈবরাজেগ্যর উৎপাদকসমূহপসিরত্যাগী—গসই ব্যসি!ই গুণাতীত বসিলয়া
কসিথত হ;॥২২–২৫॥
 

মা� গর্যাঽব্যসিভচারজেণ ভসি!জের্যাজেগ; গসবজেত।
স গুণান্ সমতীদ্বৈত্যতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পজেত॥২৬॥

র্যঃ  (সির্যসি;)  অব্যসিভচাজেরণ  (জ্ঞা;-কর্ম্ম�াসিদ-গদার্ষবসিজ্জ�ত)

ভসি!জের্যাজেগ;  (শুদ্ধভসি!জের্যাগ wারা)  মাং চ  (শ্যামসুন্দরাকার পরজেমশ্বর
আমাজেকই)  গসবজেত  (গসবা  কজের;),  সঃ  (সিতসি;)  এতান্  (এই)  গুণান্
(গুণত্রয়জেক)  সমতীত্য  (সম্যক্ অসিতক্রম কসিরয়া)  ব্রহ্মভূয়ায়  (সিচৎস্বরূপ-

সিসসিদ্ধর) কল্পজেত (গর্যাগ্য হ;)॥২৬॥
সির্যসি;  (জ্ঞা;কর্ম্ম�াসিদ  গদার্ষবসিজ্জ�ত)  শুদ্ধ  ভসি!জের্যাগ  wারা

(শ্যামসুন্দরাকার)  আমাজেকই গসবা কজের;,  সিতসি; এই গুণত্রয়জেক সম্যক্
অসিতক্রম কসিরয়া সিচৎস্বরূপসিসসিদ্ধর গর্যাগ্য হ;॥২৬॥
 

ব্রহ্মজেণা সিহ প্রসিতষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
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শাশ্বতস্য চ ধর্ম্ম�স্য সুখদ্বৈস্যকাসিন্তকস্য চ॥২৭॥
সিহ (গর্য গহতু)  অহম্ (আসিম)  ব্রহ্মণঃ (অখণ্ড বৈচতজে;্যর)  অব্যয়স্য

(অফুরন্ত)  অমৃতস্য  (অমৃজেতর),  শাশ্বতস্য  (সি;ত্য)  ধর্ম্ম�স্য  (লীলার),

ঐকাসিন্তকস্য চ  (ও ঐকাসিন্তক)  সুখস্য  (গপ্রমসুধাস্বাদজে;র)  প্রসিতষ্ঠা  (মূল
অবলম্ব;)॥২৭॥

আসিমই  অখণ্ড  বৈচতজে;্যর,  অফুরন্ত  অমৃজেতর,  সি;ত্যলীলার  ও
ঐকাসিন্তক গপ্রমসুধাস্বাদজে;র মূল অবলম্ব;॥২৭॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষর্দ্ধ্নসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং গর্যাগশাজেস্ত্র

শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ গুণত্রয়-সিবভাগ-গর্যাজেগা
;াম চতুর্দ্দ�জেশাঽধ্যায়ঃ॥১৪॥

ইসিত চতুর্দ্দ�শ অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
ইসিত চতুর্দ্দ�শ অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥

 
 —···—
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প�দজেশাঽধ্যায়ঃ
পুরুজের্ষাত্তমজের্যাগ

 
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
ঊর্দ্ধ্ব�মূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

Zন্দাংসিস র্যস্য পণ�াসি; র্যVং গবদ স গবদসিবৎ॥১॥
শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবান্  বসিলজেল;)  [ঈশ  সিবমুখ  জীজেবর

কর্ম্ম�সি;সির্ম্ম�ত এই সংসারটী] ঊর্দ্ধ্ব�মূলম্ (ঊর্দ্ধ্ব�মূল অথ�াৎ সজের্ব্ব�াদ্ধ�তত্ত্বস্বরূপ
ঈশ্বজের বৈবমুখ্য র্যার মূল) অধঃশাখম্ (অধঃশাখারু্য! অথ�াৎ ব্রহ্মাসিদ র্যার
শাখা)  অব্যয়ম্  (বৈজব স্বাতS্য-কর্ম্ম�াসিWত জজে;র পজেক্ষ র্যার গশর্ষ ;াই
বসিলয়া অসিব;শ্বর)  অশ্বত্থং  (অথচ ভসি!মান্ জজে;র পজেক্ষ কা'ল পর্য�্যন্ত
থাসিকজেব  ;া  বসিলয়া—;শ্বর)  প্রাহুঃ  (শাজেস্ত্র—এইরূপ বসিলয়া  থাজেক;)।
Zন্দাংসিস (সকাম কজের্ম্ম�াপজেদশক গবদবাক্য সকল) র্যস্য (গর্য সংসাররূপ
অশ্বত্থবৃজেক্ষর)  পণ�াসি;  (রক্ষণাথ� পত্রস্থা;ীয়),  তং (গসই সংসার বৃক্ষজেক)

র্যঃ  (সির্যসি;)  গবদ  (এইরূপ  জাজে;;)  সঃ  (সিতসি;)  গবদসিবৎ
(গবদতাৎপর্য�্যজেবত্তা)॥১॥

শ্রীভগবান্  কসিহজেল;—শাজেস্ত্র  এইরূপ বসিলয়া  থাজেক;  গর্য  এই
সংসার একটী ঊর্দ্ধ্ব�মূল ও অধঃশাখ অশ্বত্থ (‘কাল’ থাজেক ;া—এইরূপ)

বৃক্ষসিবজেশর্ষ এবং  ইহা  অব্যয়।  ইহার  গপার্ষাক গবদবাক্য  সমূহ—এই
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বৃজেক্ষর  পত্র  স্থা;ীয়—সির্যসি;  ইহাজেক  এইরূপ  জাজে;;  সিতসি;ই  র্যথাথ�
গবদজ্ঞ।

তাৎপর্য�্য এই গর্য,—এই সংসার ঊর্দ্ধ্ব�মূল অথ�াৎ ইহার মূলকারণ
সজের্ব্ব�াচ্চ  ধাজেম  সংসৃ2—ঈশদ্বৈবমুখ্য,  এবং  অধঃশাখ  অথ�াৎ  ক্রমশঃ
কর্ম্ম�ফজেল পশ্বাসিদ অধম গর্যাসি; পর্য�্যন্ত পYসিবত, ইহা একটী অশ্বত্থ অথ�াৎ
কা'ল পর্য�্যন্ত একভাজেব থাজেক ;া—এইরূপ সিব;শ্বর, অথচ অব্যয় অথ�াৎ
কার্য�্যকারণ  প্রবাহরূজেপ  সি;ত্যদৃশ্যমা;।  সংসার  গপার্ষাক  কর্ম্ম�কাণ্ডীয়
শ্রুসিতসমূহ এই বৃজেক্ষর পত্রVা;ীয় অথ�াৎ পত্র গর্যম; বৃক্ষজেক গপার্ষণ ও
গশাসিভত কজের তদ্রূপ বৈবসিদক কর্ম্ম�কাণ্ডীয় শ্রুসিতসমূহ এই সংসারজেক
গপার্ষণ  ও  উজ্জ্বল  কসিরজেতজেZ।  সির্যসি;  এই  সংসারজেক  সি;ত্যাশসি!
মায়াপ্রসূত হইজেলও সিব;শ্বর,  কর্ম্ম�কাণ্ডীয় শ্রুসিতপু2 হইজেলও গসই শ্রুসিত
পজেরাক্ষবাদ  অবলম্বজে;  প্রকাসিশত—এইরূজেপ  গবদাথ�  জাজে;;—সিতসি;ই
র্যথাথ� গবদতত্ত্বজ্ঞ॥১॥
 

অধজেশ্চার্দ্ধ্ব�ং প্রসৃতাVস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা সিবর্ষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চমূলা;্য;ুসন্ততাসি;

কর্ম্ম�া;ুবন্ধীসি; ম;ুর্ষ্যজেলাজেক॥২॥
তস্য  (গসই  অশ্বত্থ  বৃজেক্ষর)  গুণপ্রবৃদ্ধাঃ  (গুণত্রজেয়র  wারা

বৃসিদ্ধপ্রাপ্ত) সিবর্ষয়প্রবালাঃ (শব্দাসিদসিবর্ষয়রূপ পYবরু্য!) শাখা (শাখা স্থা;ীয়
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জীবসমূহ) অধঃ (ম;ুর্ষ্য পশ্বাসিদ গর্যাসি;জেত) ঊর্দ্ধ্ব�ং চ (ও গদবাসিদ গর্যাসি;জেত)

প্রসৃতাঃ  (সিবVৃত  হইয়াজেZ);  ম;ুর্ষ্যজেলাজেক  (মা;ুর্ষ  জজেন্ম)  কর্ম্ম�া;ুবন্ধীসি;
(ধর্ম্ম�াধর্ম্ম�প্রবৃসিত্ত অ;ুসাজের) মূলাসি; (জটা স্থা;ীয় কতকগুসিল মূল) অধঃ চ
(সি;ম্নসিদজেকও)  অ;ুসন্ততাসি;  (কর্ম্ম�ফলা;ুসন্ধা;জেহতু  কারণরূজেপ  সিবVৃত
হইয়াজেZ)॥২॥

ইহার  (এই সংসার বৃজেক্ষর)  কতকগুসিল শাখা  ঊজের্দ্ধ্ব�  (গদবাসিদ
গলাজেক) সিবVৃত, কতকগুসিল অজেধাজেদজেশ (ম;ুর্ষ্য, পশু ও স্থাবরাসিদ গলাজেক)

সিবVৃত এবং ইহারা (প্রকৃসিতর সত্ত্বাসিদ) গুণপু2 ও (শব্দাসিদ) সিবর্ষয় সমূহ
ইহাজেদর পYব স্বরূপ। আবার অজেধাজেদজেশও  (এই বৃজেক্ষর)  কতকগুসিল
মূল প্রসাসিরত হইয়া কর্ম্ম�ভূসিম ম;ুর্ষ্যজেলাজেক অ;ুপ্রসিব2 হইয়াজেZ।

তাৎপর্য�্য  এই  গর্য—এই  ;শ্বর  অথচ  সি;ত্য  সংসাজেরর  সমসি2
প্রকাজেশ কতকগুসিল জীব সত্ত্বগুণ পু2 হইয়া গদবাসিদ ঊদ্ধ�জেলাজেক এবং
কতকগুসিল  রজVজেমাগুণ  প্রভাজেব  ম;ুর্ষ্য  পশু  স্থাবরাসিদ  গলাজেক
অসিস্মতাসিভসি;জেবজেশ ব্যাপ্ত হইয়া সিবচরণ কসিরজেতজেZ। শব্দাসিদ সিবর্ষয় সমূহও
এই সংসার-বৃক্ষশাখার পYব স্থা;ীয়—গর্যজেহতু ইহারা জীজেবর অহঙ্কার-

সঞ্জাত প� তন্মাজেত্ররই সিবকারস্বরূপ। আবার প্রধা; মূল ঈশ বৈবমুখ্য
সিবপরীত ভাজেব ঊজের্দ্ধ্ব�  স্থাসিপত হইজেলও কতকগুসিল পরবত্ত�ী অজেধাগামী
বটবৃজেক্ষর  জটা  বা  ;ামাল  স্থা;ীয়  মূল,  কর্ম্ম�ভূসিম  ম;ুর্ষ্যজেলাজেক
সংজের্যাসিজত রসিহয়াজেZ অথ�াৎ ম;ুর্ষ্য জজেন্মর কর্ম্ম�ফল গভাগজেচ2া—পৃথক্
কারণরূজেপ এই সংসারবৃজেক্ষর পুসি2রস সরবরাহ কসিরজেতজেZ॥২॥
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; রূপমজেস্যহ তজেথাপলভ্যজেত
;াজেন্তা ; চাসিদ;� চ সংপ্রসিতষ্ঠা।

অশ্বত্থজেম;ং সুসিবরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশজেস্ত্রণ দৃজেঢ়; সিZত্ত্বা॥৩॥
ততঃ পদং তৎপসিরমাসিগ�তব্যং
র্যসিস্মন্ গতা ; সি;বত্ত�সিন্ত ভূয়ঃ।
তজেমব চাদ্যং পুরুর্ষং প্রপজেদ্য

র্যতঃ প্রবৃসিত্তঃ প্রসৃতা পুরাণী॥৪॥
ইহ  (এই  ম;ুর্ষ্যজেলাজেক)  অস্য  (এই  সংসার  অশ্বজেত্থর)  রূপং

(স্বরূপ)  তথা  (গসই ঊর্দ্ধ্ব�মূলত্বাসিদ প্রকাজের)  ; উপলভ্যজেত  (গWৌতজ্ঞা;
ব্যতীত অবগত হওয়া র্যায় ;া) [অস্য] (ইহার) অন্তঃ ; (গশর্ষ গদখা র্যায়
;া)  আসিদ চ ; (আসিদও দৃ2 হয় ;া)  সংপ্রসিতষ্ঠা চ ; (এবং আWয় ও
লসিক্ষত হয় ;া)।  সুসিবরূঢ়মূলম্  (মায়াবাজেদর  অতীত ঈশ বৈবমুখ্যরূপ
সুদৃঢ়মূল)  এ;ং  (এই)  অশ্বত্থম্ (বাVব সিব;শ্বর সংসার বৃক্ষজেক)  দৃজেঢ়;
(সাধুসঙ্গ  জাত  তীব্র)  অসঙ্গশজেস্ত্রণ  (বৈবরাগ্যরূপ  কুঠার  wারা)  সিZত্ত্বা
([ব্যসি!গত সংসার]  গZদব কসিরয়া)  ততঃ  (তদ;ন্তর)  র্যসিস্মন্  (গর্য পদ)

গতাঃ  [সন্তঃ]  (প্রাপ্ত হইয়া)  [গকসিচদসিপ]  (গকহই)  ভূয়ঃ  (পূ;র্ব্ব�ার)  ;
সি;বত্ত�সিন্ত (প্রত্যাবত্ত�; কজের; ;া), র্যতঃ (র্যাঁর মায়া হইজেত) [এর্ষা] (এই)

পুরাণী (সিচরন্ত;) প্রবৃসিত্তঃ (সংসারপ্রবাহ) প্রসৃতা (প্রবাসিহত হইয়াজেZ) তম্
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এব  চ  (গসই)  আদ্যং  (আসিদ)  পুরুর্ষং  (পুরুজের্ষর)  প্রপজেদ্য  (শরণ
লইজেতসিZ),  [ইসিত এবং] (এইরূজেপ)  [একান্তভ!্যা] (অ;;্য ভসি! wারা)
তৎপদং  (গসই  সিবষু্ণর  পরমপদ)  পসিরমাসিগ�তব্যং  (অসিভগম;  করা
কত্ত�ব্য)॥৩–৪॥

এই ম;ুর্ষ্যজেলাজেক সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃজেক্ষর গসই স্বরূপ অথ�াৎ
ঊর্দ্ধ্ব�মূলত্বাসিদ (গWৌতজ্ঞা; ব্যতীত) জা;া র্যায় ;া, বা ইহার আসিদ, অন্ত ও
আWয় গদসিখজেত পাওয়া র্যায় ;া। ঈশদ্বৈবমুখ্যরূপ সুদৃঢ়মূল এই অবাVব
সংসাররূপ  অশ্বত্থবৃক্ষজেক  সাধুসঙ্গজাত  তীব্রদ্বৈবরাগ্যরূপ  কুঠার  wারা
(ব্যসি!গত সংসার বৃক্ষ)  গZদ; কসিরয়া তদ;ন্তর গর্য পদ লাভ কসিরজেল
গকহই পু;রায় প্রত্যাবত্ত�; কজের; ;া, র্যাঁহার মায়া হইজেত এই সিচরন্ত;ী
সংসার  বৃজেক্ষর  প্রবত্ত�;  ও  প্রসারণ  হইয়াজেZ,—গসই  আসিদ  পুরুর্ষ
পরজেমশ্বজেরর  আসিম  শরণাপন্ন হইলাম—এই প্রকাজের  ঐকাসিন্তক ভসি!
wারা গসই সিবষু্ণর পরমপজেদর অসিভগম; করা কত্ত�ব্য॥৩–৪॥
 

সি;র্ম্ম�া;জেমাহা সিজতসঙ্গজেদার্ষা
অধ্যাত্মসি;ত্যা সিবসি;বৃত্তকামাঃ।
wদ্বৈâসিব�মু!াঃ সুখদুঃখসংদ্বৈজ্ঞ

গচ্ছ�ন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥৫॥
সি;র্ম্ম�া;জেমাহাঃ  (অসিভমা; ও সিমথ্যাসিভসি;জেবশশূ;্য)  সিজতসঙ্গজেদার্ষা

(দুঃসঙ্গরূপ গদার্ষরসিহত) অধ্যাত্মসি;ত্যাঃ (সি;ত্যাসি;ত্য বস্তুর সিবচারপরায়ণ)
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সিবসি;বৃত্তকামাঃ (সমূ্পণ�ভাজেব গভাগবাস;া রসিহত) সুখদুঃখসংদ্বৈজ্ঞঃ (সুখ ও
দুঃখাসিদ ;ামক)  wদ্বৈâঃ  (wâসমূহ হইজেত)  সিবমু!াঃ  (সিবমু!) [অতএব]

অমূঢ়াঃ [সন্তঃ] (অজ্ঞা;মু! হইয়া) [গত] (গসই শরণাগতগণ) তৎ (গসই)

অব্যয়ং (সি;ত্য) পদম্ (পরমপদ) গচ্ছসিন্ত (প্রাপ্ত হ;)॥৫॥
গসই শরণাগত জ;গণ অসিভমা; ও গমাহশূ;্য,  সঙ্গজেদার্ষ রসিহত,

সি;ত্যাত্মার অ;ুশীল; তৎপর, গভাগাসিভলার্ষ শূ;্য এবং সুখ-দুঃখাসিদ wâ
ও অজ্ঞা; মু! হইয়া গসই পরমপদ লাভ কজের;॥৫॥
 

; তদ্ভাসয়জেত সূজের্য�্যা ; শশাজেঙ্কা ; পাবকঃ।
র্যদ্গত্বা ; সি;বত্ত�জেন্ত তদ্ধাম পরমং মম॥৬॥

র্যৎ (গর্য ধাম) গত্বা (লাভ কসিরয়া) [প্রপন্নাঃ] (শরণাগত ব্যসি!গণ)

[ততঃ] (তাহা হইজেত)  ; সি;বত্ত�জেন্ত (প্রত্যাবৃত হ; ;া)  তৎ (তাহা)  মম
(আমার)  পরমং  (সর্ব্ব�প্রকাশক)  ধাম  (সিচন্ময় সি;বাস)। তৎ  (তাহাজেক)

সূর্য�্যঃ  (সূর্য�্য)  ; ভাসয়জেত  (প্রকাশ কসিরজেত পাজের ;া)  ; শশাঙ্কঃ  (  ;া
চন্দ্র) ; পাবকঃ (;া অসিগ্ন অথ�াৎ গকহই প্রকাশ কসিরজেত পাজের ;া)॥৬॥

গর্য  স্থা;  প্রাপ্ত  হইয়া  (প্রপন্ন  জ;গণ)  তাহা  হইজেত  আর
প্রত্যাবত্ত�;  কজের;  ;া—তাহাই  আমার  পরম  (সর্ব্ব�প্রকাশক)  ধাম।
তাহাজেক সূর্য�্য, চন্দ্র ও অসিগ্ন ইহাজেদর গকহই প্রকাশ কসিরজেত পাজের ;া॥
৬॥
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মদ্বৈমবাংজেশা জীবজেলাজেক জীবভূতঃ স;াত;ঃ।
ম;ঃ র্ষষ্ঠা;ীসিন্দ্রয়াসিণ প্রকৃসিতস্থাসি; কর্ষ�সিত॥৭॥

জীবভূতঃ  (জীবরূপ)  মম এব  (আমারই)  অংশ  (সিবসিভন্নাংশ বা
শসি!সিবজেশর্ষ)  [অতএব]  স;াত;ঃ  (সি;ত্য)  জীবজেলাজেক  (এই  জগজেত)

প্রকৃসিতস্থাসি;  (প্রকৃসিতর  কার্য�্য)  ম;ঃর্ষষ্ঠাসি;  (ম;  সহ  Zয়টী)  ইসিন্দ্রয়াসিণ
(জ্ঞাজে;সিন্দ্রয়জেক) কর্ষ�সিত (আকর্ষ�ণ বা বহ; কসিরজেতজেZ)॥৭॥

আমারই অংশ (অথ�াৎ সিবসিভন্নাংশ শসি!সিবজেশর্ষ) জীবতত্ত্ব স;াত;
হইয়াও প্রকৃসিতর অন্তগ�ত (মায়া কসিল্পত) ম; ও পজে�সিন্দ্রয় বহ; কসিরয়া
থাজেক॥৭॥
 

শরীরং র্যদবাজেæাসিত র্যচ্চাপু্যৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীদ্বৈত্বতাসি; সংর্যাসিত বায়ুগ�ন্ধাসি;বাশয়াৎ॥৮॥

ঈশ্বরঃ  (গদহাসিদর  স্বামী  জীবাত্মা)  র্যৎ  (গর্য)  শরীরম্  (গদহ)

অবাজেæাসিত  (প্রাপ্ত হ;)  র্যৎ চ অসিপ  (ও গর্য শরীর হইজেত)  উৎক্রামসিত
(সি;ষ্ক্রান্ত হ;),  [তদা] (তখ;)  বায়ুঃ  (বায়ুর)  আশয়াৎ  (পুষ্পাসিদ আধার
হইজেত)  গন্ধান্ ইব (গন্ধ গ্রহজেণর ;্যায়)  এতাসি; (এই Zয়টী ইসিন্দ্রয়জেক)

গৃহীত্বা  (গ্রহণ  পূর্ব্ব�ক)  [শরীরান্তরং]  (শরীরান্তজের)  সংর্যাসিত  (গম;
কজের;)॥৮॥
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গদহাসিদর অধীশ্বর জীব র্যখ; শরীর হইজেত সি;গ�ত হ; তখ;
সিতসি;—বায়ুর পুষ্পাসিদ আধার হইজেত গন্ধ গ্রহজেণর ;্যায়—এই সকল
ইসিন্দ্রয়জেক সজেঙ্গ লইয়াই গদহান্তজের গম; কজের;॥৮॥
 

গWাত্র�কু্ষঃ স্পশ�;� রস;ং ঘ্রাণজেমব চ।
অসিধষ্ঠায় ম;শ্চায়ং সিবর্ষয়া;ুপজেসবজেত॥৯॥

অয়ং  (এই জীব)  গWাত্রং  (কণ�)  চকু্ষঃ  (চকু্ষ)  স্পশ�;ং  (ত্বক্)

রস;ং চ  (সিজহ্বা)  ঘ্রাণম্ এব চ  (ও ;াসিসকা)  ম;ঃ চ  (এবং ম;জেক)

অসিধষ্ঠায়  (আWয় কসিরয়া)  সিবর্ষয়ান্  (শব্দাসিদ  সিবর্ষয়  সমূহ)  উপজেসবজেত
(উপজেভাগ কজের;)॥৯॥

এই জীব কণ�, চকু্ষ, ত্বক্, সিজহ্বা ও ;াসিসকা এবং ম;জেক আWয়
কসিরয়া শব্দ ও স্পশ�াসিদ সিবর্ষয় সকল উপজেভাগ কসিরজেত থাজেক॥৯॥
 

উৎক্রামন্তং সিস্থতং বাসিপ ভুঞ্জা;ং বা গুণাসিন্বতম্।
সিবমূঢ়া ;া;ুপশ্যসিন্ত পশ্যসিন্ত জ্ঞা;বকু্ষর্ষঃ॥১০॥

সিবমূঢ়াঃ (অসিবজেবসিকগণ) উৎক্রামন্তং (গদহ হইজেত গম;কাজেল) বা
সিস্থতং  (বা গদজেহ অবস্থা; কাজেল)  ভূঞ্জা;ং বা অসিপ  (সিক সিবর্ষয় গভাগ
কাজেলও)  গুণাসিন্বতম্  (ইসিন্দ্রয়াসিদ  সমসিন্বত)  [জীবং]  (জীবাত্মাজেক)  ;
অ;ুপশ্যসিন্ত (গদসিখজেত পায় ;া), [সিকন্তু] জ্ঞা;চকু্ষর্ষঃ (সিবজেবসিকগণ) পশ্যসিন্ত
(দশ�; কজের;)॥১০॥
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মূঢ় মা;বগণ জীবাত্মার উ!রূপ গদহ পসিরত্যাগ, গদজেহ অবস্থা;
ও সিবর্ষয়জেভাগ সিকZুই গদসিখজেত পায় ;া,  সিকন্তু জ্ঞা;-চকু্ষরু্য! ব্যসি!সকল
এ সমুদয়ই গদসিখজেত পা;॥১০॥
 

র্যতজেন্তা গর্যাসিগ;দ্বৈশ্চ;ং পশ্যন্ত্যাত্ম;্যবসিস্থতম্।
র্যতজেন্তাঽপ্যকৃতাত্মাজে;া বৈ;;ং পশ্যন্ত্যজেচতসঃ॥১১॥

র্যতন্তঃ  (র্যত্নশীল)  গর্যাসিগ;ঃ  চ  (গর্যাসিগগণও)  আত্মসি;  (গদজেহ)

অবসিস্থতম্  (অবসিস্থত)  এ;ং  (এই জীবাত্মাজেক)  পশ্যসিন্ত  (দশ�; কজের;);

র্যতন্তঃ  অসিপ  (র্যত্ন  কসিরয়াও)  অকৃতাত্মা;ঃ  (অশুদ্ধ  সিচত্ত)  অজেচতসঃ
(অসিবজেবসিকগণ)  এ;ং (এই জীবাত্মাজেক)  ; পশ্যসিন্ত (গদসিখজেত পায় ;া)॥
১১॥

র্যত্নশীল গকা; গকা; গর্যাগীও শরীজের অবসিস্থত এই জীবাত্মাজেক
দশ�;  কজের;;  সিকন্তু  অশুদ্ধসিচত্ত  অসিবজেবসিকগণ  র্যত্ন  কসিরয়াও  এই
জীবাত্মাজেক গদসিখজেত পায় ;া॥১১॥
 

র্যদাসিদত্যগতং গতজেজা জগদ্ভাসয়জেতঽসিখলম্।
র্যচ্চন্দ্রমসিস র্যচ্চাজেগ্নৌ তজেত্তজেজা সিবসিদ্ধ মামকম্॥১২॥

আসিদত্যগতং (সূর্য�্যসিস্থত) র্যৎ (গর্য) গতজঃ (গতজ), চন্দ্রমসিস (চজেন্দ্র)

র্যৎ (গর্য গতজ)  অজেগ্নৌ চ (ও অসিগ্নজেত)  র্যৎ (গর্য গতজ)  অসিখলম্ (সমগ্র)
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জগৎ  (ব্রহ্মাণ্ডজেক)  ভাসয়জেত  (প্রকাসিশত কজের)  তৎ  (গসই সমV গতজ)

মামকম্ (আমারই) গতজঃ (গতজ বসিলয়া) সিবসিদ্ধ (জাসি;ও)॥১২॥
সূর্য�্যসিস্থত  গর্য  গতজ  অসিখল  জগৎজেক  প্রকাশ  কজের,  চন্দ্র  ও

অসিগ্নজেত  গর্য  গতজ  সিবরাজমা;,  গসই  সমুদয়  আমারই  গতজ  বসিলয়া
জাসি;ব॥১২॥
 

গামাসিবশ্য চ ভূতাসি; ধারয়াম্যহজেমাজসা।
পুষ্ণাসিম গচৌর্ষধীঃ সর্ব্ব�াঃ গসাজেমা ভূত্বা রসাত্মকঃ॥১৩॥

অহম্  (আসিম)  গাম্  (পৃসিথবীজেত)  আসিবশ্য  চ  (অসিধষ্ঠীত  হইয়া)
ওজসা (সি;জ শসি! wারা) ভূতাসি; (চরাচর প্রাসিণগণজেক) ধারয়াসিম (ধারণ
কসিরজেতসিZ) রসাত্মকঃ চ (ও অমৃতময়) গসামঃ ভূত্বা (চন্দ্র হইয়া) সর্ব্ব�াঃ
(সমV)  ওর্ষধীঃ  (ব্রীসিহ  ও  র্যবাসিদ  ওর্ষসিধগণজেক)  পুষ্ণাসিম  (গপার্ষণ
কসিরজেতসিZ)॥১৩॥

আসিম পৃসিথবীজেত অসিধসিষ্ঠত হইয়া সি;জ শসি! wারা  জীবগণজেক
ধারণ কসিরজেতসিZ; আবার অমৃতময় চন্দ্র স্বরূজেপ সমুদয় (ব্রীসিহ ও র্যবাসিদ)

ওর্ষসিধগণজেক গপার্ষণ কসিরজেতসিZ॥১৩॥
 

অহং বৈবশ্বা;জেরা ভূত্বা প্রাসিণ;াং গদহমাসিWতঃ।
প্রাণাপা;সমারু্য!ঃ পচাম্যন্নং চতুসির্ব্ব�ধম্॥১৪॥
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অহং  (আসিম)  বৈবশ্বা;রঃ  (জঠরাসিগ্ন)  ভূত্বা  (হইয়া)  প্রাসিণ;াং
(প্রাসিণগজেণর)  গদহম্  (শরীরজেক)  আসিWতঃ  (আWয়  কসিরয়া)
প্রাণাপা;সমারু্য!ঃ  (প্রাণ ও অপা; বায়ুর সহজের্যাজেগ)  চতুসির্ব্ব�ধম্  (চাসির
প্রকার) অন্নং (অন্ন) পচাসিম (পসিরপাক কসিরয়া থাসিক)॥১৪॥

আসিম জঠরা;ল রূজেপ জীবজেদহ আWয় পূর্ব্ব�ক প্রাণ ও অপা;
বায়ুর সহজের্যাজেগ চর্ব্ব�্য-চুর্ষ্যাসিদ চতুসির্ব্ব�ধ আহার্য�্য পসিরপাক কসিরয়া থাসিক॥
১৪॥
 

সর্ব্ব�স্য চাহং হৃসিদ সসিন্নসিবজে2া
মত্তঃ সৃ্মসিতজ্ঞ�া;মজেপাহ;�।
গবদ্বৈদশ্চ সদ্বৈর্ব্ব�রহজেমব গবজেদ্যা

গবদান্তকৃজেwদসিবজেদব চাহম্॥১৫॥
অহং (আসিম) সর্ব্ব�শ্য চ (সকল প্রাণীরই) হৃসিদ (হৃদজেয়) সসিন্নসিব2ঃ

(অন্তর্য�্যাসিমরূজেপ অবসিস্থত) মত্তঃ (আমা হইজেত) [জীবস্য] (জীজেবর) সৃ্মসিতঃ
(পূর্ব্ব�া;ুভূত সিবর্ষজেয়র স্মরণ) জ্ঞা;ম্ (জ্ঞা;) অজেপাহ;ং চ (ও তদুভজেয়র
সিবজেলাপ হয়); সদ্বৈর্ব্ব�ঃ চ (এবং সকল) গবদ্বৈদঃ (গবজেদর wারা) অহম্ এব
(একমাত্র  আসিমই)  গবদ্যঃ  (গজ্ঞয়),  অহম্  এব  (আসিমই)  গবদান্তকৃৎ
(গবদব্যাসরূজেপ গবদান্ত কত্ত�া) গবদসিবৎ চ (ও গবদাথ�জেবত্তা)॥১৫॥

আসিম সমV জীজেবরই হৃদজেয়  (অন্তর্য�াসিমস্বরূজেপ)  অবসিস্থত,  আমা
হইজেত জীজেবর  (কর্ম্ম�া;ুসাজের)  সৃ্মসিত ও জ্ঞা; এবং তদুভজেয়র সিবজেলাপ
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হয়;  আসিমই  সমV  গবজেদর  একমাত্র  জ্ঞাতব্য  (রসময়)  তত্ত্ব,  আসিমই
গবদান্ত রচ;াকারী  অথ�াৎ  গবদব্যাসরূজেপ গজ্ঞয় গবদাথ�  সি;ণ�য়কারী  ও
আসিমই গবদ-তাৎপর্য�্য-গবত্তা॥১৫॥
 

wাসিবজেমৌ পুরুজের্ষৌ গলাজেক ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্ব�াসিণ ভূতাসি; কূটজেস্থাঽক্ষর উচ্যজেত॥১৬॥

গলাজেক  (চতুর্দ্দ�শ ভুবজে;)  ক্ষরঃ চ  (ক্ষর)  অক্ষরঃ চ  (ও অক্ষর)

ইজেমৌ  (এই)  গwৌ  এব  (দুইসিট  মাত্র)  পুরুজের্ষৌ  (গচত;  তত্ত্ব)  [Vঃ]
(রসিহয়াজেZ;), [তজেয়াঃ] (তাহার মজেধ্য)  সর্ব্ব�াসিণ  (ব্রহ্মাসিদস্থাবরান্ত)  ভূতাসি;
(প্রাসিণসকল)  ক্ষরঃ  (স্বরূপ হইজেত  সিবচু্যত  হয়  বসিলয়া  ক্ষর),  কূটস্থঃ
(এবং  অসিবচু্যত  স্বরূজেপ  সি;ত্য  অবসিস্থত  ভগবৎ-পার্ষ�দতত্ত্ব)  অক্ষরঃ
(অক্ষর শজেব্দ) [সিবwসিদ্ভঃ] (জ্ঞাসি;গণ কতৃ্ত�ক) উচ্যজেত (কসিথত হ;)॥১৬॥

জগজেত ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটী মাত্র পুরুর্ষ বত্ত�মা;;  তাহার
মজেধ্য  ব্রহ্মাসিদ  স্থাবর পর্য�্যন্ত প্রাসিণসমূহ  (স্ব-স্বরূপ হইজেত সিবচু্যত হয়
বসিলয়া)  ক্ষর,  ও অসিবচু্যত স্বরূজেপ সি;ত্য অবসিস্থত [ভগবৎ-পার্ষ�দ]  তত্ত্বই
অক্ষর শব্দবাচ্য॥১৬॥
 

উত্তমঃ পুরুর্ষস্ত্ব;্যঃ পরমাজেত্মতু্যদাহৃতঃ।
গর্যা গলাকত্রয়মাসিবশ্য সিবভত্ত�্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥১৭॥
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তু  (সিকন্তু)  অ;্যঃ  (অক্ষর  পুরুর্ষরূপ  পার্ষ�দতত্ত্ব  হইজেত  সিভন্ন)

উত্তমঃ  (উৎকৃ2)  পুরুর্ষঃ  (পুরুর্ষ)  পরমাত্মা  (গসই পরমাত্মারূপ অক্ষর
পুরুর্ষ)  ইসিত  (এই শজেব্দ)  উদাহৃতঃ  (কসিথত হ;)। র্যঃ  (সির্যসি;)  ঈশ্বরঃ
(সকজেলর প্রভু)  অব্যয়ঃ  [স;] (স;াত;রূজেপ)  গলাকত্রয়ম্  (সিত্রজগন্মজেধ্য)
আসিবশ্য (প্রজেবশ পূর্ব্ব�ক) সিবভসিত্ত� (জীবগণজেক পাল; কসিরজেতজেZ;)॥১৭॥

সিকন্তু এতদুভয় হইজেত সমূ্পণ�  সিভন্ন,  গকা;  উৎকৃ2  পুরুর্ষজেক
পরমাত্মা  বলা  হয়। সিতসি;ই ঈশ্বর এবং  স;াত; স্বরূজেপ গলাকত্রজেয়
প্রসিব2 হইয়া জগজ্জ;জেক পাল; কসিরজেতজেZ;॥১৭॥
 

র্যস্মাৎ ক্ষরমতীজেতাঽহমক্ষরাদসিপ গচাত্তমঃ।
অজেতাঽসিস্ম গলাজেক গবজেদ চ প্রসিথতঃ পুরুজের্ষাত্তমঃ॥১৮॥

র্যস্মাৎ  (গর্যজেহতু)  অহম্  (আসিম)  ক্ষরম্  (ক্ষর  পুরুর্ষ  জীজেবর)

অতীতঃ  (অতীত)  অক্ষরাৎ  অসিপ  চ  (এবং  অক্ষর  পুরর্ষ  মু!াত্মা
হইজেতও) উত্তম (উৎকৃ2 তত্ত্ব) অতঃ (অতএব) গলাজেক (জগজেত) গবজেদ চ
(ও গবদাসিদ  শাজেস্ত্র)  পুরুজের্ষাত্তমঃ  (পুরুজের্ষাত্তম ;াজেম)  প্রসিথতঃ  [অসিস্ম]

(প্রসিসদ্ধ হইয়াসিZ)॥১৮॥
গর্যজেহতু  আসিম  ক্ষর  পুরুজের্ষর  অতীত,  এবং  অক্ষর  পুরুর্ষ

সি;ত্যপার্ষ�দ হইজেতও উত্তম, অতএব জগজেত ও গবদাসিদ শাজেস্ত্র আমাজেকই
‘পুরুজের্ষাত্তম’ বসিলয়া কীত্ত�; কজের॥১৮॥
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গর্যা মাজেমবমসংমূজেঢ়া জা;াসিত পুরুজের্ষাত্তমম্।
স সর্ব্ব�সিবদ্ভজসিত মাং সর্ব্ব�ভাজেব; ভারত॥১৯॥

[গহ]  ভারত!  (গহ  ভারত  বংশীয়!)  র্যঃ  (সির্যসি;)  অসংমূঢ়ঃ
(গমাহশূ;্য)  [সন্]  (হইয়া)  মাম্  (আমাজেক)  এবং  (পূজের্ব্ব�া!প্রকাজের)

পুরুজের্ষাত্তমম্  (পুরুজের্ষাত্তম  বসিলয়া)  জা;াসিত  (জাসি;জেত  পাজের;),  সঃ
(সিতসি;ই)  সর্ব্ব�সিবৎ (পূণ�তত্ত্বজ্ঞ)  মাং  (আমাজেক)  সর্ব্ব�ভাজেব; (সর্ব্ব�প্রকাজের
অথ�াৎ মধুরাসিদ সর্ব্ব�রজেস) ভজসিত (ভজ;া কজের;)॥১৯॥

গহ ভারত! সির্যসি; গকা;রূজেপ গমাসিহত ;া হইয়া পূজের্ব্ব�া! প্রকাজের
আমার  এই সসিচ্চদা;ন্দ-স্বরূপজেক পুরুজের্ষাত্তম বসিলয়া  জাজে;;  সিতসি;ই
পূণ�তত্ত্বজ্ঞ এবং  সর্ব্ব�প্রকাজের  (শান্ত,  দাস্য,  বাৎসল্য  ও  মধুর  রজেস)

আমাজেকই ভজ; কজের;॥১৯॥
 

ইসিত গুহ্যতমং শাস্ত্রসিমদমু!ং ময়া;�।
এতদ্-বুর্দ্ধ্বা বুসিদ্ধমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥২০॥

[গহ]  অ;�!  (গহ  সি;র্ম্ম�ৎসর!)  ময়া  (আমা  কতৃ�ক)  ইসিত  (এই
প্রকাজের)  গুহ্যতমং  (অসিত  গগাপ;ীয়)  ইদম্  (এই)  শাস্ত্রম্  (সর্ব্ব�শাস্ত্র
তাৎপর্য�্য) উ!ং (কসিথত হইল)। [গহ] ভারত! (গহ ভারত!) এতৎ (ইহা)
বুর্দ্ধ্বা  (হৃদয়ঙ্গম কসিরয়া)  বুসিদ্ধমান্ (সুজেমধজ;)  কৃতকৃত্যঃ চ (পরম কৃত
কৃতাথ�) স্যাৎ (হইয়া থাজেক;)॥২০॥
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গহ সি;র্ম্ম�ৎসর!  আসিম এই প্রকাজের অসিত গুহ্যতম এই সর্ব্ব�শাস্ত্র
তাৎপর্য�্য  গতামাজেক  বসিললাম।  গহ  ভারত!  ইহা  হৃদয়ঙ্গম  কসিরয়া
সুজেমধজ; পরম কৃতকৃতাথ� হইয়া থাজেক;॥২০॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষদ্ সু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং গর্যাগশাজেস্ত্র

শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ পুরুজের্ষাত্তমজের্যাগ ;াম
প�দজেশাঽধ্যায়ঃ॥১৫॥

ইসিত প�দজেশাঽধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
ইসিত প�দশ অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥

 
 —···—
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গর্ষাড়জেশাঽধ্যায়ঃ
বৈদবাসুরসম্পদ্-সিবভাগ গর্যাগ

 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
অভয়ং সত্ত্বসংশুসিদ্ধজ্ঞ�া;জের্যাগব্যবসিVসিতঃ।

দা;ং দমশ্চ র্যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়Vপ আজ্জ�বম্॥১॥
অসিহংসা সত্যমজেক্রাধV্যাগঃ শাসিন্তরদ্বৈপশু;ম্।
দয়াভূজেতষ্বজেলালুপ্ ত্বং মার্দ্দ�বং üীরচাপলম্॥২॥
গতজঃ ক্ষমা ধৃসিতঃ গশৌচমজেদ্রাজেহা ;াসিতমাসি;তা।
ভবসিন্ত সম্পদং বৈদবী মসিভজাতস্য ভারতঃ॥৩॥

শ্রীভগবান্  উবাচ  (শ্রীভগবা;  বসিলজেল;)  অভয়ং  (ভয়শূ;্যতা)
সত্ত্বসংশুসিদ্ধঃ  (সিচজেত্তর  প্রসন্নতা)  জ্ঞা;জের্যাগব্যবসিস্থসিতঃ  (জ্ঞাজে;াপায়
অমাসি;ত্বাসিদজেত সি;ষ্ঠা)  দা;ং  (দা;)  দমঃ  (বাজেহ্যসিন্দ্রয় সংর্যম)  র্যজ্ঞঃ চ
(র্যজ্ঞ)  স্বাধ্যায়ঃ  (গবদপাঠ)  তপঃ (তপস্যা)  আজ্জ�বম্ (সরলতা)  অসিহংসা
(সিহংসা  রাসিহত্য)  সত্যম্  (সত্য)  অজেক্রাধঃ  (গক্রাধাভাব)  ত্যাগঃ
(পুৎত্রকলত্রাসিদজেত মমতা ত্যাগ) শাসিন্তঃ (ম;ঃ সংর্যম) অদ্বৈপশু;ম্ (পজেরর
গদার্ষা;ুসন্ধা;  বজ্জ�;)  ভূজেতরু্ষ  (প্রাসিণগজেণর  প্রসিত)  দয়া  (করুণা)
অজেলালুপ্ত্বং  (গলাজেভর অভাব)  মার্দ্দ�বং  (মৃদুতা)  üীঃ  (অসৎ কজের্ম্ম� লজ্জা)
অচাপলম্ (অচ�লভাব)  গতজঃ  (গতজ)  ক্ষমা  (সসিহষু্ণতা)  ধৃসিতঃ  (বৈধর্য�্য)
গশৌচম্  (বাহ্য  ও  অভ্যন্তরশুসিদ্ধ)  অজেদ্রাহঃ  (সিজ�াংসারাসিহত্য)  ;
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অসিতমাসি;তা  (অসিভমা; শূ;্যতা) [গহ]  ভারত! (গহ অজু্জ�;!) [এজেতগুণাঃ]
(এই সকল গুণ  )  বৈদবীম্  (সাসিত্ত্বক)  সম্পদং  (সম্পজেদর)  অসিভজাতস্য
(অসিভমুজেখ জাত ব্যসি!র) ভবসিন্ত (উসিদত হইয়া থাজেক)॥১–৩॥

শ্রীভগবান্  কসিহজেল;—অভয়,  সিচজেত্তর  প্রসন্নতা,  আত্মজ্ঞাজে;
দৃঢ়সি;ষ্ঠা,  দা;,  বাজেহ্যসিন্দ্রয়  সংর্যম,  র্যজ্ঞ,  গবদপাঠ,  তপস্যা,  সরলতা,
অসিহংসা, সত্য, অজেক্রাধ, ত্যাগ, শাসিন্ত, পজেরর গদার্ষ ;া গদখা, জীজেব দয়া,
সি;জেল�াভ,  মূদুতা,  লজ্জাশীলতা,  অচপলতা,  গতজ,  ক্ষমা,  বৈধর্য�্য,  গশৌচ,
অজেদ্রাহ  ও  অসিভমা;শূ;্যতা—গহ  ভারত!  এই  সকল  গুণ  সাসিত্ত্বক
সম্পজেদর অসিভমুজেখ জাত ব্যসি!র উসিদত হয়॥১–৩॥
 

দজেম্ভা দজেপ�াঽসিভমা;শ্চ গক্রাধঃ পারুর্ষ্যজেমব চ।
অজ্ঞা;ং চাসিভজাতস্য পাথ� সম্পদমাসুরীম্॥৪॥

[গহ]  পাথ�! (গহ কুন্তীপুত্র!)  দম্ভঃ  (ধর্ম্ম�ধ্বসিজতা)  দপ�ঃ  (সিবদ্যাধ;
সৎকূলত্বাসিদ সি;সিমত্ত গর্ব্ব�)  অসিভমা;ঃ চ  (সি;জেজর পূজ্যত্ব বুসিদ্ধ)  গক্রাধঃ
(গক্রাধ)  পারুর্ষ্যম্ এব চ  (সি;ষু্ঠরতা)  অজ্ঞা;ং চ  (অসিবজেবসিকতা) [এ গত
গুণাঃ]  (এই সকল অসৎগুণ)  আসুরীম্  (আসুরী)  সম্পদম্  (সম্পজেদর)

অসিভজাতস্য (অসিভমুজেখ জাত ব্যসি!র) [ভবসিন্ত] (হইয়া থাজেক)॥৪॥
গহ পাথ�! দম্ভ, দপ�, অসিভমা;, গক্রাধ, সি;ষু্ঠরতা, ও অসিবজেবসিকতা—

এই সকল অসৎগুণ আসুরী সম্পজেদর অসিভমুজেখ জাত ব্যসি!র হইয়া
থাজেক॥৪॥
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বৈদবীসম্পসিwজেমাক্ষায় সি;বন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং বৈদবীমসিভজাজেতাঽসিস পাণ্ডব॥৫॥

বৈদবী সম্পদ্  (বৈদবী সম্পদ্)  সিবজেমাক্ষায়  (বন্ধ; মুসি!র)  আসুরী
[চ] (ও আসুরী সম্পদ্) সি;বন্ধায় (বন্ধজে;র কারণ বসিলয়া) মতা (কসিথত
হর্য), [গহ] পাণ্ডব! (গহ পাণু্ডপুৎত্র!) [ত্বং] (তুসিম) মা শু চঃ (গশাক কসিরও
;া) বৈদবীম্ (বৈদবী) সম্পদং (সম্পদ্) অসিভ (আWয় কসিরয়া) জাতঃ অসিস
(জন্মগ্রহণ কসিরয়াZ)॥৫॥

বৈদবসম্পদ্ বন্ধ;মুসি!র এবং আসুরসম্পদ্ দৃঢ় বন্ধজে;র কারণ
বসিলয়া কসিথত হয়। গহ পাণ্ডব!  গশাক কসিরও ;া,  তুসিম বৈদবী সম্পদ্
আWয় কসিরয়াই জন্মগ্রহণ কসিরয়াZ॥৫॥
 

গwৌ ভুতসজেগ�ৌ গলাজেকঽসিস্মন্ বৈদব আসুর এব চ।
বৈদজেবা সিবVরশঃ গপ্রা! আসুরং পাথ� গম শৃণু॥৬॥

[গহ]  পাথ�! (গহ অজু্জ�;!)  অসিস্মন্ (এই)  গলাজেক (সংসাজের)  বৈদবঃ
(গদবপ্রকৃসিত)  আসুরঃ চ  (ও অসুরপ্রকৃসিত)  গwৌ এব  (এই দুই প্রকার)

ভূতসজেগ�ৌ (প্রাসিণসৃসি2) [দৃশ্যজেত] (গদখা র্যায়)। বৈদবঃ (গদবপ্রকৃসিতর সিবর্ষয়)

সিবVরশঃ (সিবVৃত ভাজেব) গপ্রা!ঃ (কসিথত হইয়াজেZ),  গম (আমার সি;কট)

আসুরং (অসুরপ্রকৃসিতর সিবর্ষয়) শৃণু (Wবণ কর)॥৬॥
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গহ পাথ�!  এই জগজেত গদব-প্রকৃসিত ও অসুর-প্রকৃসিত—এই দুই
প্রকার জীব-সৃসি2 গদখা র্যায়। জীজেবর বৈদবী সম্পৎ সম্বজেন্ধ গতামাজেক
সসিবVাজের বসিলয়াসিZ, এক্ষজেণ আমার সি;কট আসুরী সম্পজেদর সিবর্ষয় Wবণ
কর॥৬॥
 

প্রবৃসিত্ত� সি;বৃসিত্ত� জ;া ; সিবদুরাসুরাঃ।
; গশৌচং ;াসিপ চাচাজেরা ; সত্যং গতরু্ষ সিবদ্যজেত॥৭॥

আসুরাঃ  (অসুর প্রকৃসিত)  জ;াঃ  (গলাকসমূহ)  প্রবৃসিত্তং চ  (ধজের্ম্ম�
প্রবৃসিত্ত) সি;বৃসিত্তং চ (ও অধর্ম্ম� হইজেত সি;বৃসিত্ত) ; সিবদুঃ (জাজে; ;া); গতরু্ষ
(তাহাজেদর  মজেধ্য)  গশৌচং  (শুসিচতা)  ;  সিবদ্যজেত  (;াই),  আচারঃ  অসিপ
(সদাচারও) ; (;াই), সত্যং চ (এবং সত্যও) ; (;াই)॥৭॥

অসুর প্রকৃসিত গলাকসমূহ ধজের্ম্ম� প্রবৃসিত্ত ও অধর্ম্ম� হইজেত সি;বৃসিত্তর
সিবর্ষয় জাজে; ;া;  তাহাজেদর মজেধ্য শুসিচতা সদাচার ও সত্যপরায়ণতার
সিকZুই ;াই॥৭॥
 

অসত্যমপ্রসিতষ্ঠজেন্ত জগদাহুর;ীশ্বরম্।
অপরস্পরসদূ্ভতং সিকম;্যৎ কামজেহতুকম্॥৮॥

গত (তাহারা অথ�াৎ অসুর প্রকৃসিত গলাক সমূহ) জগৎ (জগৎজেক)

অসত্যম্  (সিমথ্যা)  অপ্রসিতষ্ঠং  (সি;রাWয়)  অ;ীশ্বরম্  (সি;রীশ্বর)

অপরস্পরসমূ্ভতং (পরস্পর সংসগ�জাত) সিকম্ অ;্যৎ (অ;্য সিক কথা? )
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কাম গহতুকম্ (গকবল কামই জগৎ সৃসি2র গহতু) আহুঃ (বসিলয়া থাজেক)॥
৮॥

অসুর-প্রকৃসিত গলাকগণ জগৎজেক সিমথ্যা,  আWয়হী;,  সি;রীশ্বর ও
পরস্পর সংসগ�-জাত বজেল;  অ;্য সিক কথা? তাহাজেদর সিসদ্ধান্ত একমাত্র
কামই সিবশ্ব সৃসি2র গহতু॥৮॥
 

এতাং দৃসি2মব2ভ্য ;2াত্মাজে;াঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্তু্যগ্রকর্ম্ম�াণঃ ক্ষয়ায় জগজেতাঽসিহতাঃ॥৯॥

এতাং  (এই প্রকার)  দৃসি2ম্  (দশ�;)  অব2ভ্য  (আWয় কসিরয়া)
;2াত্মা;ঃ  (আত্মতত্ত্ব  জ্ঞা;হী;)  অল্প  বুদ্ধয়ঃ  (কু্ষদ্রবুসিদ্ধ)  উগ্রকর্ম্ম�াণঃ
(ভীর্ষণকর্ম্ম�া)  অসিহতাঃ  (অমঙ্গল  স্বরূপ)  [অসুরাঃ]  (অসুরগণ)  জগতঃ
(জগজেতর) ক্ষয়ায় (ধ্বংজেসর জ;্যই) প্রভবসিন্ত (প্রভাব লাভ কজের)॥৯॥
এইরূপ দশ�;  আWয় কসিরয়া  আত্মজ্ঞা;হী; অল্পবুসিদ্ধ,  ভীর্ষণকর্ম্ম�া  ও
অমঙ্গল স্বরূপ অসুরগণ জগধ্বংজেসর জ;্যই প্রভাব লাভ কজের॥৯॥
 

কামমাসিWত্য দুষূ্পরং দম্ভমা;মদাসিন্বতাঃ।
গমাহাদ্-গৃহীত্বাঽসদ্-গ্রাহান্ প্রবত্ত�জেন্তঽশুসিচব্রতাঃ॥১০॥

[গত] (তাদৃশ অসুরগণ) দুষূ্পরং (দুষূ্পরণীয়) কামম্ (সিবর্ষয়তৃষ্ণা)
আসিWত্য  (আWয় কসিরয়া)  দম্ভমা;মদাসিম্বতাঃ  [সন্তঃ] (দম্ভ,  মা; ও মজেদ
মত্ত হইয়া)  গমাহাৎ (গমাহ বশতঃ)  অসদ্-গ্রাহান্ (অসৎ সিবর্ষজেয় আগ্রহ)
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গৃহীত্বা (অবলম্ব; পূর্ব্ব�ক) অশুসিচব্রতাঃ [সন্তঃ] (গ�ার অ;াচাজের) প্রবত্ত�জেন্ত
(প্রবৃত্ত হয়)॥১০॥

তাদৃশ অসুরগণ দুষূ্পরণীয় কাম;া আWয় কসিরয়া গমাহবশতঃ
অসৎ সিবর্ষজেয় আগ্রহ অবলম্ব; পূর্ব্ব�ক দম্ভ,  মা;,  ও মজেদ মত্ত হইয়া
গ�ার অ;াচাজের প্রবৃত্ত হয়॥১০॥
 

সিচন্তামপসিরজেময়া� প্রলয়ান্তামুপাসিWতাঃ।
কাজেমাপজেভাগপরমা এতাবসিদসিত সি;সিশ্চতাঃ॥১১॥

আশাপাশশদ্বৈতর্ব্ব�দ্ধাঃ কামজেক্রাধপরায়ণাঃ।
ঈহজেV কামজেভাগাথ�ম;্যাজেয়;াথ�স�য়ান্॥১২॥

[গত]  (তাহারা)  প্রলয়ান্তাম্  (মৃতু্যকাল  পর্য�্যন্ত)  অপসিরজেময়াং  চ
(অপসিরসীম)  সিচন্তাং  (সিচন্তাজেক)  উপাসিWতাঃ  (আWয়  পূর্ব্ব�ক)

কাজেমাপজেভাগপরমাঃ  (কাজেমাপজেভাগই  চরম  কার্য�্য)  এতাবৎ  ইসিত
সি;সিশ্চতাঃ (এইরূপ সি;শ্চয় কসিরয়া) আশাপাশশদ্বৈতঃ (শতশত আশাপাজেশ)

বদ্ধাঃ  (আবদ্ধ)  কামজেক্রাধপরায়ণাঃ  [সন্তঃ]  (কাম  ও গক্রাধ  বশীভূত
হইয়া)  কামজেভাগাথ�ম্  (কাম  গভাজেগর  জ;্য)  অ;্যাজেয়;  (অ;্যায়ভাজেব)

অথ�স�য়ান্ (অথ� সংগ্রজেহর) ঈহজেন্ত (গচ2া কসিরয়া থাজেক)॥১১–১২॥
তাহারা  আমৃতু্য  অপসিরসীম  সিচন্তাগ্রস্থ  থাসিকয়া  কাজেমাপজেভাগই

চরম কার্য�্য  সি;শ্চয় পূর্ব্ব�ক শতশত আশাপাজেশ আবদ্ধ এবং কাম ও
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গক্রাধ বশীভূত হইয়া  কামজেভাজেগর জ;্য  অ;্যায়ভাজেব অথ�  সংগ্রজেহর
গচ2া কসিরয়া থাজেক॥১১–১২॥
 

ইদমদ্য ময়া লব্ধসিমদং প্রাপ্-গস্য মজে;ারথম্।
ইদমVীদমসিপ গম ভসিবর্ষ্যসিত পু;দ্ধ�;ম্॥১৩॥

অদ্য  (আজ)  ময়া  (আসিম)  ইদম্ (ইহা)  লব্ধম্ (পাইলাম) [পু;ঃ]
(আবার) ইদং (এই) মজে;ারথম্ (অভী2 বস্তু) প্রাজেপ্স্য (পাইব), ইদম্ (এই
ধ;)  অসিV  (আজেZ)  পু;ঃ  (আবার)  ইদম্ অসিপ ধ;ম্  (এই ধ;ও)  গম
(আমার) ভসিবর্ষ্যসিত (হইজেব)॥১৩॥

আজ আসিম ইহা পাইলাম, আবার এই অভী2 প্রাপ্ত হইব, আমার
এই সম্পসিত্ত আজেZ, আবার এই ধ;ও আমারই হইজেব॥১৩॥
 

অজেসৌ ময়া হতঃ শক্রহ�সি;জের্ষ্য চাপরা;সিপ।
ঈশ্বজেরাঽহমহং গভাগী সিসজেদ্ধাঽহং বলবান্ সুখী॥১৪॥

অজেসৌ  (এই)  শক্রঃ  (শকু্রজেক)  ময়া  (আমাকতৃ্ত�ক)  হতঃ  (সিব;2
হইয়াজেZ) অসিপ চ (আরও) অপরান্ (অপর শক্রসিদগজেক) হসি;জের্ষ্য (সিব;াশ
কসিরব), অহম্ (আসিম) ঈশ্বরঃ (প্রভু), অহং (আসিম) গভাগী (গভা!া), অহং
(আসিম) সিসদ্ধঃ (কৃতকৃত্য) বলবান্ ( বলবান্) সুখী (সুখী)॥১৪॥
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এই শত্রুজেক আসিম বধ কসিরলাম,  অপর শত্রুগণজেকও সিব;াশ
কসিরব, আসিমই ঈশ্বর, আসিমই গভা!া, আসিমই কৃতকৃত্য, ও বলবান্ এবং
আসিমই সুখী॥১৪॥
 

আজেঢ্যাঽসিভজ;বা;সিস্ম গকাঽজে;্যাঽসিV সদৃজেশা ময়া।
র্যজেক্ষ্য দাস্যাসিম গমাসিদর্ষ্য ইত্যজ্ঞা;সিবজেমাসিহতাঃ॥১৫॥

অজে;কসিচত্তসিবভ্রান্তা গমাহজালসমাবৃতাঃ।
প্রস!াঃ কামজেভাজেগরু্ষ পতসিন্ত ;রজেকঽশুজেচৌ॥১৬॥

[অহং] (আসিম)  আঢ্যঃ  (ধ;ী)  অসিভজ;বান্  (কুলী;)  অসিস্ম  (হই)

ময়া (আমার) সদৃশঃ (সমকক্ষ) অ;্যঃ (অপর) কঃ (গক) অসিV (আজেZ)?

[অহং] (আসিম)  র্যজেক্ষ্য (র্যজ্ঞ কসিরব)  দাস্যাসিম (দা; কসিরব)  গমাসিদজের্ষ্য  (ও
আ;ন্দ কসিরব)  ইসিত (এইরূপ)  অজ্ঞা;সিবজেমাসিহতাঃ (অজ্ঞা;—সিবজেমাসিহতা)
অজে;কসিচত্তসিবভ্রান্তাঃ  (;া;া  সিচন্তাজেত  সিবভ্রান্ত  সিচত্ত)  গমাহজালসমাবৃতাঃ
(গমাহজাজেল  আচ্ছন্ন)  কামজেভাজেগরু্ষ  (ও  সিবর্ষয়জেভাজেগ)  প্রস!াঃ  [সন্তঃ]
(অত্যন্ত আস! হইয়া ইঁহারা) অশুজেচৌ (�ৃসিণত) ;রজেক (বৈবতরণী প্রভৃসিত
;রজেক) পতসিন্ত (পসিতত হয়)॥১৫–১৬॥

আসিমই ধ;ী ও কুলী;,  আমার সমকক্ষ গক আজেZ?  আসিম র্যজ্ঞ
কসিরব,  প্রাথ�ীজেক  দা;  কসিরব  এবং  আ;ন্দ  কসিরব—এইরূপ  অজ্ঞা;
সিবজেমাসিহত,  ;া;া সিচন্তায় সিবভ্রান্তসিচত্ত,  গমাহজাজেল আচ্ছন্ন ও সিবর্ষয়জেভাজেগ
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অতীব আস! হইয়া ইহারা �ৃসিণত  (বৈবতরণী প্রভৃসিত)  ;রজেক পসিতত
হয়॥১৫–১৬॥
 

আত্মসম্ভাসিবতাঃ Vব্ধা ধ;মা;মদাসিন্বতাঃ।
র্যজজেন্ত ;ামর্যদ্বৈজ্ঞজেV দজেম্ভ;াসিবসিধপূর্ব্ব�কম্॥১৭॥

আত্মসম্ভাসিবতাঃ  (সি;জ  সি;জেজই  সর্ম্মাসি;ত)  Vব্ধাঃ  (অসিব;ীত)

ধ;মা;মদাসিন্বতাঃ (ধ; ও মা; গহতু মদমত্ত) গত (গসই সমV অসুরগণ)

দজেম্ভ; (দজেম্ভর সসিহত) ;ামর্যদ্বৈজ্ঞঃ (;াম মাত্র র্যজ্ঞ wারা) অসিবসিধপূর্ব্ব�কম্
(অশাস্ত্রীয়) র্যজজেন্ত (র্যজ্ঞ কসিরয়া থাজেক)॥১৭॥

সি;জেজ সি;জেজই সর্ম্মাসি;ত,  অসিব;ীত এবং ধ; ও মা;মজেদ মত্ত,

গসই সকল অসুরগণ দজেম্ভর সসিহত অসিবসিধ পূর্ব্ব�ক ;ামমাত্র  (গলাক
গদখা;) র্যজ্ঞ কসিরয়া থাজেক॥১৭॥
 

অহঙ্কারং বলং দপ�ং কামং গক্রাধ� সংসিWতাঃ।
মামাত্মপরজেদজেহরু্ষ প্রসিwর্ষজেন্তাঽভ্যসূয়কাঃ॥১৮॥

[গত] (তাহারা) অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং (বল) দপ�ং (দপ�) কামং
(কাম)  গক্রাধং  চ  (ও  গক্রাধজেক)  সংসিWতাঃ  (আWয়  কসিরয়া)
আত্মপরজেদজেহরু্ষ  (সি;জেজর  ও  পজেরর  গদজেহ)  [সিস্থতং]  (অবসিস্থত)  মাম্
(আমাজেক)  প্রসিwর্ষন্তঃ  (অসিতশয় গwর্ষ কসিরয়া)  অভ্যসূয়কাঃ  (সাধুসিদজেগর
গুজেণ গদার্ষাজেরাপকারী) [ভবসিন্ত] (হইয়া থাজেক)॥১৮॥
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তাহারা অহঙ্কার,  বল,  দপ�,  কাম ও গক্রাধজেক আWয় কসিরয়া,
সি;জেজর ও অপজেরর গদজেহ অবসিস্থত পরজেমশ্বর স্বরূপ আমাজেক অত্যন্ত
গwর্ষ পূর্ব্ব�ক (সাধুগজেণর) গুজেণ গদার্ষাজেরাপ কসিরয়া থাজেক॥১৮॥
 

তা;হং সিwর্ষতঃ কূ্ররান্ সংসাজেররু্ষ ;রাধমান্।
সিক্ষপাম্যজস্রমশুভা;াসুরীজেষ্বব গর্যাসি;রু্ষ॥১৯॥

অহং  (আসিম)  সিwর্ষতঃ  (গwর্ষকারী)  কূ্ররান্  (সি;ষু্ঠর)  অশুভান্
(অমঙ্গলস্বরূপ)  ;রাধমান্ (;রাধম)  তান্ (গসই অসুরগণজেক)  সংসাজেররু্ষ
(কর্ম্ম�চজেক্র)  আসুরীরু্ষ  (অসুর)  গর্যাসি;রু্ষ  এব  (গর্যাসি;  সমূজেহই)  অজস্রম্
(অ;বরত) সিক্ষপাসিম (সি;জেক্ষপ কসির)॥১৯॥

আসিম গসই সিবজেwর্ষী,  কূ্রর,  অশুভ-গ্রহ ও ;রাধম অসুরগণজেক
কর্ম্ম�চজেক্র অসিবরত আসুরী গর্যাসি; সমূজেহই সি;জেক্ষপ কসিরয়া থাসিক॥১৯॥
 

আসুরীং গর্যাসি;মাপন্না মূঢ়া জন্মসি; জন্মসি;।
মামপ্রাদ্বৈপ্যব গকৌজেন্তয় তজেতা র্যান্ত্যধমাং গসিতম্॥২০॥

[গহ]  গকৌজেন্তয়!  (গহ  কুন্তী;ন্দ;!)  জন্মসি; জন্মসি;  (জজেন্ম জজেন্ম)

আসুরীং  (অসুরী)  গর্যাসি;ম্  (গর্যাসি;)  আপন্নাঃ  (প্রাপ্ত হইয়া)  মূঢ়াঃ  (গসই
মূঢ়গণ) মাম্ (আমাজেক) অপ্রাপ্য এব (;া পাওয়ার গহতুই) ততঃ (তাহা
হইজেতও)  অধমাং  (সি;কৃ2)  গসিতম্  (গসিত)  র্যাসিন্ত  (লাভ কসিরয়া থাজেক)॥
২০॥
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গহ  গকৌজেন্তয়!  জজেন্ম  জজেন্ম  অসুর  গর্যাসি;  প্রাপ্ত  হইয়া  মূঢ়গণ
পরমস্বরূপ আমাজেক ;া পাওয়া গহতু তাহা হইজেতও অধমগসিত লাভ
কসিরয়া থাজেক॥২০॥
 

সিত্রসিবধং ;রকজেস্যদং wারং ;াশ;মাত্ম;ঃ।
কামঃ গক্রাধVথা গলাভVস্মাজেদতৎত্রয়ং ত্যজেজৎ॥২১॥

কামঃ (কাম) গক্রাধঃ (গক্রাধ) তথা গলাভঃ (ও গলাভ) ইদং (এই)

সিত্রসিবধং (সিত; প্রকার) ;রকস্য (;রক প্রাসিপ্তর) আত্ম;ঃ [চ] (ও আত্মার)

;াশ;ম্ (সর্ব্ব�;াশকর) wারং (wার) তস্মাৎ (অতএব) এতৎ (এই) ত্রয়ং
(সিত;টীজেক) ত্যজেজৎ (ত্যাগ কসিরজেব)॥২১॥

কাম,  গক্রাধ  ও গলাভ  এই সিত; প্রকার আত্ম;াশকর ;রক
প্রাসিপ্তর wারস্বরূপ, অতএব এই সিত;টীজেক পসিরত্যাগ কসিরজেব॥২১॥
 

এদ্বৈতসির্ব্ব�মু!ঃ গকৌজেন্তয় তজেমাwাদ্বৈরসিস্ত্রসিভ;�রঃ।
আচরত্যাত্ম;ঃ গWয়Vজেতা র্যাসিত পরাং গসিতম্॥২২॥

[গহ] গকৌজেন্তয়! (গহ গকৌজেন্তয়!) এদ্বৈতঃ (এই) সিত্রসিভঃ (সিত; প্রকার)

তজেমাwাদ্বৈরঃ (;রকwার হইজেত) সিবমু!ঃ (সিবজেশর্ষভাজেব মু!) ;রঃ (গলাক)

আত্ম;ঃ (সি;জেজর আত্মার)  গWয়ঃ  (মঙ্গল)  আচরসিত (সাধ; কজের)  ততঃ
(তাহাwারা) পরাং (পরম) গসিতম্ (গসিত) র্যাসিত (লাভ কজের)॥২২॥
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গহ গকৌজেন্তয়!  এই সিত; প্রকার ;রকwার হইজেত সিবমু! মা;ব
সি;জেজর গWয়ঃসাধ; কজের; এবং পরম গসিত লাভ কসিরয়া থাজেক;॥২২॥
 

র্যঃ শাস্ত্রসিবসিধমুৎসৃজ্য বত্ত�জেত কামচারতঃ।
; স সিসসিদ্ধমবাজেæাসিত ; সুখং ; পরাং গসিতম্॥২৩॥

র্যঃ  (গর্য  ব্যসি!)  শাস্ত্রসিবসিধম্  (শাস্ত্রসিবসিধজেক)  উৎসৃজ্য  (উYঙ্ঘ;
কসিরয়া)  কামচারতঃ  (গস্বচ্ছাচাজের)  বত্ত�জেত  (বত্ত�মা;)  সঃ  (গস)  সিসসিদ্ধম্
(সিচত্তশুসিদ্ধ)  সুখং  (সুখ)  পরাং  গসিতম্  (বা  পরাগসিত)  ;  অবাজেæাসিত
(গকা;টীই লাভ কসিরজেত পাজের ;া)॥২৩॥

গর্য ব্যসি! শাজেস্ত্রয় সিবসিধ উYঙ্ঘ; কসিরয়া গস্বচ্ছাচাজের বত্ত�মা;, গস
ব্যসি! কখ;ও সিসসিদ্ধ বা  সুখ বা  পরমগসিত—গকা;টীই লাভ কসিরজেত
পাজের ;া॥২৩॥
 

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণজেন্ত কার্য�্যাকার্য�্যব্যবসিস্থজেতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রসিবধাজে;া!ং কর্ম্ম� কতু্ত�সিমহাহ�সিস॥২৪॥

তস্মাৎ (অতএব) কার্য�্যাকার্য�্যব্যবসিস্থজেতৌ (করণীয় ও অকর;ীজেয়র
সি;ণ�য় সিবর্ষজেয়) শাস্ত্রং (শাস্ত্র বাক্যই) গত (গতামার পজেক্ষ) প্রমাণং (প্রমাণ)

ইহ (এই কর্ম্ম�ভূসিমজেত) শাস্ত্রসিবধাজে;া!ং (শাস্ত্রসিবসিহত) কর্ম্ম� (কর্ম্ম�) জ্ঞাত্বা
(জাসি;য়া) [তৎ] কতু্ত�ং (তাহা কসিরজেত) অহ�সিস (গর্যাগ্য হও)॥২৪॥
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অতএব কত্ত�ব্য ও অকত্ত�ব্য কজের্ম্ম�র সি;ণ�য় সিবর্ষজেয় শাস্ত্র-বাক্যই
গতামার পজেক্ষ একমাত্র প্রমাণ। এই কর্ম্ম�ভূসিমজেত শাস্ত্র সিবসিহত অথ�াৎ
ভগবৎ-সুখ তাৎপর্য�্যপর কর্ম্ম�—বুসিÔয়া তাহা কসিরজেত গর্যাগ্য হও॥২৪॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভবগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং

গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ বৈদবাসুর-সম্পদ্-সিবভাগ গর্যাজেগা
;াম গর্ষাড়জেশাঽধ্যায়ঃ॥১৬॥

ইসিত গর্ষাড়শ অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
ইসিত গর্ষাড়শ অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥

 —···—
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 সপ্তদজেশাঽধ্যায়ঃ
Wদ্ধাত্রয়-সিবভাগ-গর্যাগ

 

অজু্জ�; উবাচ—
গর্য শাস্ত্রসিবসিধমুৎসৃজ্য র্যজজেন্ত Wদ্ধয়াসিন্বতাঃ।

গতর্ষাং সি;ষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাজেহা রজVমঃ॥১॥
অজু্জ�;  উবাচ  (অজু্জ�;  বসিলজেল;)  [গহ]  কৃষ্ণ!  (গহ  কৃষ্ণ!)  গর্য

(র্যাহারা)  শাস্ত্রসিবসিধম্  (শাস্ত্রসিবসিধ)  উৎসৃজ্য  (পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক)  তু  (সিকন্তু)

Wদ্ধয়াসিন্বতাঃ  [সন্তঃ]  (Wদ্ধারু্য!  হইয়া)  র্যজজেন্ত  (পূজা  কজের),  গতর্ষাং
(তাহাজেদর) সি;ষ্ঠা (সি;ষ্ঠা) কা (সিক বলা র্যায়?) [স সিকম্] (তাহা সিক) সত্ত্বম্
(সাসিত্ত্বক)  আজেহা (কসিথত হয়)  রজঃ (বা রাজসিসক) [উত]  তমঃ (অথবা
তামসিসক?)॥১॥

অজু্জ�;  বসিলজেল;—গহ  কৃষ্ণ!  র্যাহারা  শাস্ত্রসিবসিধজেক  পসিরত্যাগ
পূর্ব্ব�ক,  Wদ্ধা সহকাজের পূজা কজের,  তাহাজেদর সি;ষ্ঠাজেক সিক বলা র্যায়?

উহা সিক সাসিত্ত্বক বা রাজসিসক, অথবা তামসিকস?॥১॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
সিত্রসিবধা ভবসিত Wদ্ধা গদসিহ;াং সা স্বভাবজা।

সাসিত্ত্বকী রাজসী বৈচব তামসী গচসিত তাং শৃণু॥২॥

378



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীভগবান্ উবাচ  (শ্রীভাগবান্  বসিলজেল;)  গদসিহ;াং  (জীবগজেণর)

Wদ্ধা  (Wদ্ধাই)  সাসিত্ত্বকী  (সাসিত্ত্বক)  রাজসী  (রাজসিসক)  তামসী  চ  (ও
তামসিসক)  ইসিত  (এই)  সিত্রসিবধা  (সিত;প্রকার)  ভবসিত  (হইয়া থাজেক)। সা
(গসই Wদ্ধা)  স্বভাবজা  (পূর্ব্ব�  সংস্কার হইজেত জাত)  তাং  (তাহা)  শৃণু
(Wবণ কর)॥২॥

শ্রীভগবান্  কসিহজেল;—গসই  Wদ্ধাই  সিত;  প্রকার;  উহা  জীজেবর
পূর্ব্ব� সংস্কার সঞ্জাত। উহা সাসিত্ত্বক, রাজসিসক বা তামসিসক গভজেদ সিত;
প্রকার—তাহা Wবণ কর॥২॥
 

সত্ত্বা;ুরূপা সর্ব্ব�স্য Wদ্ধা ভবসিত ভারত।
Wদ্ধামজেয়াঽয়ং পুরুজের্ষা গর্যা র্যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥৩॥

[গহ] ভারত! (গহ ভারতবংশীয়!) সর্ব্ব�স্য (সকল মা;জেবরই) Wদ্ধা
(Wদ্ধা)  সত্ত্বা;ুরূপা  (সিচত্তবৃসিত্তর অ;ুরূপ)  ভবসিত  (হইয়া  থাজেক)। অয়ং
(এই) পুরুর্ষঃ (জীব) Wদ্ধাময়ঃ (সিত্রসিবধ Wদ্ধা সিবসিশ2) র্যঃ (সির্যসি;) র্যচ্ছ্রদ্ধবঃ
(গর্য প্রকার সাসিত্ত্বকাসিদ Wদ্ধা সিবসিশ2)  সঃ (সিতসি;)  সঃ এব (তৎস্বরূজেপই
পসিরসিচত হ;)॥৩॥

গহ ভারত! সকল মা;জেবরই Wদ্ধা সি;জ সি;জ সিচত্তবৃসিত্তর অ;ুরূপ
হইয়া  থাজেক।  জীব  মাজেত্রই  Wদ্ধাময়  অথ�াৎ  Wদ্ধা;ুরূপ  তাহার
বাহ্যাভ্যন্তর  গসিঠত,  সুতরাং  র্যাহার  গর্যরূপ পূজেজ্য  Wদ্ধা  হয়,  সিতসি;ও
তৎস্বরূপই হইয়া থাজেক;॥৩॥
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র্যজজেন্ত সাসিত্ত্বকা গদবান্ র্যক্ষরক্ষাংসিস রাজসাঃ।
গপ্রতান্ ভূতগণাংশ্চাজে;্য র্যজজেন্ত তামসা জ;াঃ॥৪॥

সাসিত্ত্বকাঃ  (সাসিত্ত্বক  Wদ্ধা  সিবসিশ2গণ)  গদবান্  (সত্ত্ব-প্রকৃসিত
গদবতাগজেণর)  র্যজজেন্ত  (পূজা কজের;),  রাজসাঃ  (রাজসিসক Wদ্ধাবন্তগণ)

র্যক্ষরক্ষাংসিস (রজঃপ্রকৃসিত র্যক্ষ ও রাক্ষসগজেণর)  র্যজজেন্ত (পূজা কজের;),

অজে;্য (অপর) তামসাঃ জ;াঃ (তামসিসক Wদ্ধারু্য!গণ) গপ্রতান্ ভূতগণান্
চ (তমঃপ্রকৃসিত গপ্রত ও ভূতগজেণর) [র্যজজেন্ত] (পূজা কজের)॥৪॥

সাসিত্ত্বক  Wদ্ধাবন্তগণ  সত্ত্বপ্রকৃসিত  গদবতাগজেণর  পূজা  কজের;,

রাজসিসক  Wদ্ধাসিবসিশ2গণ  রজঃপ্রকৃসিত  র্যক্ষ  ও  রাক্ষসগজেণর  এবং
তামসিসক Wদ্ধারু্য!গণ তমঃপ্রকৃসিত গপ্রত ও ভূতগজেণর পূজা কজের॥৪॥
 

অশাস্ত্রসিবসিহতং গ�ারং তপ্যজেন্ত গর্য তজেপা জ;াঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংরু্য!াঃ কামরাগবলাসিন্বতাঃ॥৫॥

কশ�য়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমজেচতসঃ।
মাদ্বৈ�বান্তঃশরীরস্থং তাং সিবদ্ধ্যাসুরসি;শ্চয়ান্॥৬॥

গর্য (গর্য সকল)  অজেচতসঃ (অসিবজেবকী)  জ;াঃ  (ব্যসি!)  দম্ভাহঙ্কার
সংরু্য!ঃ (দম্ভ ও অহঙ্কার অবলম্ব; পূর্ব্ব�ক) কামরাগবলাসিন্বতাঃ (কাম;া
মূজেল  মা;সিসক  ও  বৈদসিহক  সিবক্রম  প্রকাজেশ)  শরীরস্থং  (গদহসিস্থত)

ভূতগ্রামম্  (প�ভূতজেক)  কশ�য়ন্তঃ  (কৃশ  কসিরয়া)  অন্তঃশরীরস্থং
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(শরীরাভ্যন্তজের  সিস্থত)  মাং  চ  এব  (আমার অংশ ভূত জীবাত্মাজেকও)

[দুঃখয়ন্তঃ]  (দুঃখ প্রদা; পূর্ব্ব�ক)  অশাস্ত্রসিবসিহতং  (শাস্ত্রসিবসিধর বসিহভূ�ত)

গ�ারং  (উৎকট)  তপঃ  (তপস্যা)  তপ্যজেন্ত  (অ;ুষ্ঠা;  কজের),  তান্
(তাহাসিদগজেক)  আসুরসি;শ্চয়ান্  (আসুর  ধজের্ম্ম�  সি;ষ্ঠীত  বসিলয়া)  সিবসিদ্ধ
(জাসি;জেব)॥৫–৬॥

গর্য সকল অসিবজেবকী ব্যসি! দম্ভ ও অহঙ্কার অবলম্ব; পূর্ব্ব�ক
কাম;ামূজেল মা;সিসক ও বৈদসিহক সিবক্রমপ্রকাজেশ গদহসিস্থত ভূতগণ ও
তদভ্যন্তজের  আমার  অংশভূত  জীবাত্মাজেকও  দুঃখ  প্রদা;  পূর্ব্ব�ক
শাস্ত্রসিবসিধর  বসিহভূ�ত  উৎকট  তপস্যা  কজের,  তাহাসিদগজেক  আসুরধজের্ম্ম�
সি;সি2ত বসিলয়া জাসি;জেব॥৫–৬॥
 

আহারস্ত্বসিপ সর্ব্ব�স্য সিত্রসিবধা ভবসিত সিপ্রয়ঃ।
র্যজ্ঞVপVথা দা;ং গতর্ষাং গভদসিমমং শৃণু॥৭॥

[গুণ গভদাৎ]  (গুণত্রজেয়র  গভদ গহতু)  সর্ব্ব�স্য  (সমV প্রাণীর)

সিত্রসিবধঃ (সিত; প্রকার) আহারঃ তু অসিপ (আহারও) সিপ্রয়ঃ (প্রীসিতজ;ক)

ভবসিত (হইয়া থাজেক) তথা (গসইরূপ) র্যজ্ঞঃ (র্যজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) দা;ং
(ও দা;) [সিত্রসিবধং] (সিত; প্রকার), গতর্ষাং (তাহাজেদর) ইমং (এই) গভদম্
(গভদ) শৃণু (Wবণ কর )॥৭॥
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গুণত্রজেয়র গভদ গহতু সমV প্রাণীর আহারও সিত; প্রকার সিপ্রয়
হইয়া থাজেক এবং গসইরূপ র্যজ্ঞ,  তপস্যা ও দা; সমVই সিত্রসিবধ হয়;

তাহাজেদর এই গভদ Wবণ কর॥৭॥
 

আয়ুঃসত্ত্ববলাজেরাগ্যসুখপ্রীসিতসিববদ্ধ�;াঃ।
রস্যাঃ সিস্নগ্ধাঃ সিস্থরা হৃদ্যা আহারাঃ সাসিত্ত্বকসিপ্রয়াঃ॥৮॥

আয়ুঃসত্ত্ববলাজেরাগ্যসুখপ্রীসিতসিববদ্ধ�;াঃ  (আয়ুঃ,  উৎসাহ,  বল,

আজেরাগ্য, সুখ ও প্রীসিতর বৃসিদ্ধকারক) রস্যাঃ (রসরু্য!) সিস্নগ্ধাঃ (গস্নহরু্য!)

সিস্থরাঃ  (সিস্থর-গুণরু্য!)  হৃদ্যাঃ  (সিচত্তাকর্ষ�ক)  আহারাঃ  (ভক্ষ্য  গভাজ্যাসিদ)

সাসিত্ত্বকসিপ্রয়াঃ (সাসিত্ত্বকগজেণর সিপ্রয়) [ভবসিন্ত] (হইয়া থাজেক)॥৮॥
আয়ু, উৎসাহ, বল, আজেরাগ্য, সুখ ও প্রীসিতর বদ্ধ�;কারী, রসরু্য!,

গস্নহরু্য!, সিস্থরগুণসিবসিশ2 ও হৃদয়গ্রাহী ভক্ষ্য গভাজ্যাসিদ—সাসিত্ত্বক প্রকৃসিতর
সিপ্রয় হইয়া থাজেক॥৮॥
 

কট্বম্ললবণাতু্যষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষসিবদাসিহ;ঃ।
আহারা রাজসজেস্য2া দুঃখজেশাকাময়প্রদাঃ॥৯॥

কট্বাম্ললবণাতু্যষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষসিবদাসিহ;ঃ  (অসিতকটু,  অত্যম্ল,  অসিত
লব;, অতু্যষ্ণ, অসিততীক্ষ্ণ, অসিতরুক্ষ, অসিত সিবদাহী) দুঃখ গশাকাময়প্রদাঃ
(দুঃখ,  গশাক  ও  গরাগজ;ক)  আহারাঃ  (ভক্ষ্যদ্রব্য  সমূহ)  রাজসস্য
(রাজসগজেণর) ই2াঃ (সিপ্রয়) [ভবসিন্ত] (হইয়া থাজেক)॥৯॥
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অসিতকুট  (সি;ম্বাসিদ),  অত্যম্ল,  অসিতলব;,  অতু্যষ্ণ,  অসিততীক্ষ্ণ,

(লঙ্কামসিরচাসিদ)  অসিতরুক্ষ, (ভৃ2 চ;কাসিদ)  অসিতসিবদাহী, (সর্ষ�পাসিদ)—দুঃখ,

গশাক  ও  গরাগপ্রদ  ভক্ষ্যদ্রব্যসকল—রাজস প্রকৃসিতর  ব্যসি!জেদর  সিপ্রয়
হইয়া থাজেক॥৯॥
 

র্যাতর্যামং গতরসং পূসিত পরু্য�্যসির্ষত� র্যৎ।
উসিচ্ছ2মসিপ চাজেমধ্যং গভাজ;ং তামসসিপ্রয়ম্॥১০॥

র্যাতর্যামং (ঠাণ্ডা) গতরসং (;ীরস) পূসিত (দুগ�ন্ধরু্য!) পরু্য�্যসির্ষতং চ
(বাসী দ্রব্য) উসিচ্ছ2ম্ অসিপ (গুরুজ; সিভন্ন অপজেরর ভু!াবসিশ2) অজেমধ্যং
চ  (ও অভক্ষ্য-গপয়াজ,  মদ্য,  মাংস প্রভৃসিত)  র্যৎ  (গর্য সকল)  গভাজ;ং
(আহার্য�্য  বস্তু)  [তৎ]  (তাহা)  তামসসিপ্রয়ম্  (তামসগজেণর সিপ্রয়)  [ভবসিত]

(হইয়া থাজেক)॥১০॥
প্রহরাসিধক  লাক  পূজের্ব্ব�  পক্ব  গহতু  ঠাণ্ডা,  ;ীসর,  দুগ�ন্ধ  রু্য!,

পূর্ব্ব�সিদজে;র পক্ব,  (গুরুজ; সিভন্ন)  অজে;্যর  গভাজ;াবজেশর্ষ ও অপসিবত্র
(গপয়াজ, মদ্য-মাংসাসিদ) ভজ্যাসিদ তামস জজে;র সিপ্রয় হইয়া থাজেক॥১০॥
 

অফলাকাসিÆসিভর্য�জেজ্ঞা সিবসিধসিদজে2া র্য ইজ্যজেত।
র্য2ব্যজেমজেবসিত ম;ঃ সমাধায় স সাসিত্ত্বকঃ॥১১॥

অফলাকাসিÆসিভঃ  (ফলাকাÆা রসিহত ব্যসি!)  র্য2ব্যম্ এব  (র্যজ্ঞ
অবশ্যই কত্ত�ব্য)  ইসিত  (এই সিবচাজের)  ম;ঃ  (ম;জেক)  সমাধায়  (সুসিস্থর
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কসিরয়া)  সিবসিধসিদ2ঃ  (শাস্ত্রসিবসিধ সস্মত)  র্যঃ  (গর্য)  র্যজ্ঞঃ  (র্যজেজ্ঞর)  ইজ্যজেত
(অ;ুষ্ঠা; কজের;) সঃ (তাহাই) সাসিত্ত্বকঃ (সাসিত্ত্বক)॥১১॥

ফলাকাÆারসিহত  ব্যসি!  অবশ্যকত্ত�ব্য  গবাজেধ  ম;জেক  সুসিস্থর
কসিরয়া,  শাস্ত্রসিবসিধ সর্ম্মত গর্য র্যজেজ্ঞর অ;ুষ্ঠা; কজের;,—তাহাই সাসিত্ত্বক॥
১১॥
 

অসিভসন্ধায় তু ফলং দম্ভাথ�মসিপ বৈচব র্যৎ।
ইজ্যজেত ভরতজেWষ্ঠ তং র্যজ্ঞং সিবসিদ্ধ রাজসম্॥১২॥

[গহ]  ভরতজেWষ্ঠ!  (গহ  ভারত!)  তু  (সিকন্তু)  ফলং  (ফজেলর)

অসিভসন্ধায় (অসিভসন্ধা; পূর্ব্ব�ক) দম্ভাথ�ং অসিপ চ এব (ও দম্ভ প্রকাজেশর
জ;্যই) র্যৎ (গর্য) ইজ্যজেত (র্যজ্ঞ করা হয়) তং (গসই) র্যজ্ঞং (র্যজ্ঞ) রাজসং
(রাজসিসক বসিলয়া) সিবসিদ্ধ (জাসি;জেব)॥১২॥

গহ  ভারত!  সিকন্তু  ফজেলর  অসিভসসিন্ধ  পূর্ব্ব�ক  ও  দম্ভ  প্রকাশ
সি;সিমত্তই গর্য র্যজ্ঞ করা হয়—তাহাজেক রাজসিসক বসিলয়া জাসি;জেব॥১২॥
 

সিবসিধহী;মসৃ2ান্নং মSহী;মদসিক্ষণম্।
Wদ্ধাসিবরসিহতং র্যজ্ঞং তামসং পসিরচক্ষজেত॥১৩॥

সিবসিধহী;ম্  (অশাস্ত্রীয়)  অসৃ2ান্নং  (অন্নাসিদদা;  রসিহত)  মSহী;ম্
(মS বসিজ্জ�ত) অদসিক্ষণম্ (দসিক্ষণা শূ;্য) Wদ্ধাসিবরসিহতং (অWদ্ধাকৃত) র্যজ্ঞং
(র্যজ্ঞজেক) তামসং (তামসিসক) পসিরচক্ষজেত (বলা হয়)॥১৩॥
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শাস্ত্রসিবসিধহী;,  অন্নাসিদ-দা;রসিহত,  মSবসিজ্জ�ত,  দসিক্ষণাশূ;্য ও অWদ্ধাকৃত
র্যজ্ঞজেক তামসিসক বলা হয়॥১৩॥
 

গদবসিwজগুরুপ্রাজ্ঞপূজ;ং গশৌচমাজ্জ�বম্।
ব্রহ্মচর্য�্যমসিহংসা চ শারীরং তপ উচ্যজেত॥১৪॥

গদবসিwজগুরুপ্রাজ্ঞপূজ;ং  (গদবতা,  ব্রাহ্মণ,  গুরু ও প্রাজ্ঞজজে;র
পূজা)  গশৌচম্  (বাহ্যাভ্যন্তর  শুসিদ্ধ)  আজ্জ�বম্  (সরলতা)  ব্রহ্মচর্য�্যম্
(ব্রহ্মচর্য�্য)  অসিহংসা  চ  (ও  অসিহংসাজেক)  শারীরং  (শারীসিরক)  তপঃ
(তপস্যা) উচ্যজেত (বলা হয়)॥১৪॥

গদবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞজজে;র পূজা এবং গশৌচ, সরলতা,
ব্রহ্মচর্য�্য ও অসিহংসা—এই সরলজেক শাসিররীক তপস্যা বলা হয়॥১৪॥
 

অ;ুজেwগকরং বাক্যং সত্যং সিপ্রয়সিহত� র্যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যস;ং বৈচব বাঙ্-ময়ং তপ উচ্যজেত॥১৫॥

অ;ুজেwগকরং  (অজেবদ;াদায়ক)  সত্যং  (সত্য)  সিপ্রয়সিহতং  চ  (ও
সিপ্রয় অথচ সিহতকর)  র্যৎ  (গর্য)  বাক্যং  (বাক্য)  স্বাধ্যায়াভ্যস;ং চ এব
(এবং  গবদপাঠাভ্যাসজেক)  বাঙ্-ময়ং  (বাসিচক)  তপঃ  (তপস্যা)  উচ্যজেত
(বলা হয়)॥১৫॥

অজে;্যর অ;ুজেwগকর,  সত্য,  সিপ্রয় অথচ সিহতকর গর্য বাক্য এবং
গবদাভ্যাস—এই সকলজেক বাসিচক তপস্যা বলা হয়॥১৫॥
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ম;ঃপ্রসাদঃ গসৌম্যত্ত্বং গমৌ;মাত্মসিবসি;গ্রহঃ।
ভাবসংশুসিদ্ধসিরজেত্যতত্তজেপা মা;সমুচ্যজেত॥১৬॥

ম;ঃ  প্রসাদঃ  (সিচজেত্তর  প্রসন্নতা)  গসৌম্যত্বং  (সিস্নগ্ধতা)  গমৌ;ম্
(বৈস্থর্য�্য) আত্মসিবসি;গ্রহঃ (সংর্যম) ভাবসংশুসিদ্ধঃ (পসিবত্রতা) ইসিত এতৎ (এই
সকলজেক) মা;সং (মা;সিসক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যজেত (বলা হয়)॥১৬॥

সিচজেত্তর প্রসন্নতা,  সিস্নগ্ধগাম্ভীর্য�্য,  বৈস্থর্য�্য,  সংর্যম ও ভাবশুসিদ্ধ এই
সকলই মা;সিসক তপস্যা বসিলয়া কসিথত হয়॥১৬॥
 

Wদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপVসিৎত্রসিবধং ;দ্বৈরঃ।
অফলাকাসিÆসিভরু্য�দ্বৈ!ঃ সাসিত্ত্বকং পসিরচক্ষজেত॥১৭॥

তৎ  (গসই)  সিত্রসিবধং  (কাসিয়ক,  বাসিচক ও মা;সিসক রূপ সিত;
প্রকার)  তপঃ  (তপস্যা)  অফলাকাসিÆসিভঃ  (সি;ষ্কাম)  রু্যদ্বৈ!ঃ  (একসি;ষ্ঠ)

;দ্বৈরঃ  (পুরুর্ষগণ কতৃ্ত�ক)  পরয়া  (পরম)  Wদ্ধয়া  (Wদ্ধা সহকাজের)  তপ্তং
(অ;ুসিষ্ঠত  হইজেল)  (তাহাজেক)  সাসিত্ত্বকং  (সাসিত্ত্বক)  পসিরচক্ষজেত  (বসিলয়া
অসিভসিহত হয়)॥১৭॥

সি;ষ্কাম,  একসি;ষ্ঠ জজে;র ভগবৎপর Wদ্ধা সহকাজের অ;ুসিষ্ঠত—
গসই সিত্রসিবধ তপস্যাজেক সাসিত্ত্বক বলা হয়॥১৭॥
 

সৎকারমা;পূজাথ�ং তজেপা দজেম্ভ; বৈচব র্যৎ।
সিক্রয়জেত তসিদহ গপ্রা!ং রাজসং চলম ধ্রুবম্॥১৮॥
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সৎকারমা;পূজাথ�ং  (লাভ,  পূজা,  প্রসিতষ্ঠার জ;্য)  দজেম্ভ; চ এব
(ও দজেম্ভর সসিহত)  র্যৎ  (গর্য)  তপঃ  (তপস্যা)  সিক্রয়জেত  (কৃত হয়)  তৎ
(তাহা)  ইহ  (এই জগজেত)  চলম্ (অসি;ত্য)  অধ্রুবম্ (অসি;সিশ্চত)  রাজসং
(রাজসিসক তপস্যা) গপ্রা!ং (বসিলয়া অসিভসিহত হয়)॥১৮॥

লাভ, পূজা ও প্রসিতষ্ঠার জ;্য দজেম্ভর সসিহত গর্য তপস্যা কৃত হয়,

গসই অসি;ত্য ও অসি;সিশ্চত তপস্যা রাজসিসক বসিলয়া অসিভসিহত হয়॥১৮॥
 

মূঢ়গ্রাজেহণাত্মজে;া র্যৎ পীড়য়া সিক্রয়জেত তপঃ।
পরজেস্যাৎসাদ;াথ�ং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥১৯॥

মূঢ়গ্রাজেহণ  (সিবচারহী;  আগ্রজেহর  সসিহত)  আত্ম;ঃ  (সি;জেজজেক)

পীড়য়া (পীড়া সিদয়া) বা (অথবা) পরস্য (পজেরর) উৎসাদ;াথ�ং (সিব;াজেশর
জ;্য) র্যৎ (গর্য) তপঃ (তপস্যা) সিক্রয়জেত (কৃত হয়) তৎ (তাহা) তামসম্
(তামসিসক তপস্যা) উদাহৃতম্ (বসিলয়া কসিথত হয়)॥১৯॥

মূজেঢ়র ;্যায়  সিবচারহী; আগ্রজেহর সসিহত সি;জেজজেক পীড়া  সিদয়া
অথবা পজেরর সিব;াজেশর জ;্য, গর্য তপস্যা কৃত হয়—তাহাজেকই তামসিসক
তপস্যা বলা হয়॥১৯॥
 

দাতব্যসিমসিত র্যর্দ্দা;ং দীয়জেতঽ;ুপকাসিরজেণ।
গদজেশ কাজেল চ পাজেত্র চ তর্দ্দা;ং সাসিত্ত্বকং সৃ্মতম্॥২০॥
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অ;ুপকাসিরজেণ  (প্রতু্যপকার লাজেভর বাস;া রসিহত হইয়া)  গদজেশ
(তীথ�াসিদ  পুণ্যজেক্ষজেত্র)  কাজেল  চ  (শুভজের্যাগাসিদ  সমজেয়)  পাজেত্র  চ  (এবং
গর্যাগ্যপাজেত্র) দাতব্যম্ (দা; করা অবশ্য কত্ত�ব্য) ইসিত (এইরূপ বুসিদ্ধজেত)

র্যৎ (র্যাহা) দা;ং (দা;) দীয়জেত (করা র্যায়) তৎ (গসই) দা;ং (দা;জেকই)

সাসিত্ত্বকং (সাসিত্ত্বক দা;) সৃ্মতম্ (বলা হয়)॥২০॥
প্রতু্যপকার লাজেভর বাস;া রসিহত হইয়া,  কত্ত�ব্যজেবাজেধ,  উপরু্য!

গদশ,  কাল ও পাত্র সিবচারপূর্ব্ব�ক,  গর্য দা; করা র্যায়,  তাহাই সাসিত্ত্বক
দা; বসিলয়া কসিথত হয়॥২০॥
 

র্যতু্ত প্রতু্যপকারাথ�ং ফলমুসির্দ্দশ্য বা পু;ঃ।
দীয়জেত চ পসিরসিÃ2ং তর্দ্দা;ং রাজসং সৃ্মতম্॥২১॥

র্যৎ তু  (আর র্যাহা)  প্রতু্যপকারাথ�ং  (প্রতু্যপকাজেরর সি;সিমত্ত)  বা
(অথবা)  ফলং  (ফজেলর)  উসির্দ্দশ্য  (উজের্দ্দশ্য  কসিরয়া)  পু;ঃ  চ  (আবার)

পসিরসিÃ2ং  (অসিত কজে2)  দীয়জেত  (গদওয়া হয়)  তৎ দা;ং  (গসই দা;)

রাজসং (রাজসিসক দা; বসিলয়া) সৃ্মতম্ (কসিথত হয়)॥২১॥
আর,  প্রতু্যপকার লাজেভর জ;্য  বা  স্বগ�াসিদ  কাম;া  কসিরয়া  ও

অসিতশয় ম;ঃকজে2র সসিহত গর্য দা; করা র্যায়,  গসই দা;জেক রাজসিসক
দা; বলা হয়॥২১॥
 

অজেদশকাজেল র্যর্দ্দা;মপাজেত্রভ্যশ্চ দীয়জেত।
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অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥২২॥
অজেদশকাজেল  (অস্থাজে;  ও  অকাজেল)  অপাজেত্রভ্যঃ  (অজের্যাগ্য

ব্যসি!জেক)  অসৎকৃতং  (অ;াদর)  অবজ্ঞাতং চ  (ও অবজ্ঞার সসিহত)  র্যৎ
(গর্য)  দা;ং  (দা;)  দীয়জেত  (গদওয়া  হয়)  তৎ  (গসই  দা;)  তামসং
(তামসিসক দা; বসিলয়া) উদাহৃতম্ (কসিথত হয়)॥২২॥

অস্থাজে;,  অকাজেল ও অজের্যাগ্য পাজেত্র অ;াদর ও অবজ্ঞার সসিহত
গর্য দা; গদওয়া হয়, গসই দা;জেক তামসিসক দা; বলা র্যায়॥২২॥
 

ওঁ তৎ সসিদসিত সি;জের্দ্দ�জেশা ব্রহ্মণসিস্ত্রসিবধঃ সৃ্মতঃ।
ব্রাহ্মণাজেV; গবদাশ্চ র্যজ্ঞাশ্চ সিবসিহতাঃ পুরা॥২৩॥

ওঁ তৎ সৎ  (ওঁ তৎ সৎ)  ইসিত  (এই)  সিত্রসিবধঃ  (সিত; প্রকার)

ব্রহ্মণঃ  (পরব্রজেহ্মর)  সি;জের্দ্দ�শঃ  (উজের্দ্দশক)  সৃ্মতঃ  (বসিলয়া উ! হইয়াজেZ)

গত; (গসই শব্দত্রজেয়র wারা) পুরা (পূর্ব্ব�কাজেল) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণ) গবদাঃ
চ (গবদ) র্যজ্ঞাঃ চ (ও র্যজ্ঞসমূহ) সিবসিহতাঃ (সিবসিহত হইয়াজেZ)॥২৩॥

ওঁ তৎ সৎ এই সিত;সিটই পরব্রজেহ্মর উজের্দ্দশক বসিলয়া শাজেস্ত্র উ!
হইয়াজেZ। গসই শব্দত্রজেয়র সসিহত সৃসি2র আসিদকাজেল ব্রাহ্মণ, গবদ ও র্যজ্ঞ
সমূহও সিবসিহত হইয়াজেZ॥২৩॥
 

তস্মাজেদাসিমতু্যদাহৃত্য র্যজ্ঞদা;তপঃসিক্রয়াঃ।
প্রবত্ত�জেন্ত সিবধাজে;া!াঃ সততং ব্রহ্মবাসিদ;াম্॥২৪॥
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তস্মাৎ (অতএব)  ওঁ ইসিত (ওঁ এই ব্রজেহ্মাজের্দ্দশক শব্দ)  উদাহৃত্য
(উচ্চারণ কসিরয়া) ব্রহ্মবাসিদ;াম্ (গবদবাসিদগজেণর) সিবধাজে;া!াঃ (শাজেস্ত্রা!)

র্যজ্ঞদা;তপঃসিক্রয়া  (র্যজ্ঞ ও  তপস্যা  প্রভৃসিত  কর্ম্ম�)  সততং  (সর্ব্ব�দা)
প্রবত্ত�জেন্ত (অ;ুসিষ্ঠত হয়)॥২৪॥

গসই গহতু গবদবাসিদগজেণর শাজেস্ত্রা! র্যজ্ঞ, দা; ও তপস্যা প্রভৃসিত
কর্ম্ম�, সর্ব্ব�দা ওঁ এই ব্রজেহ্মাজের্দ্দশক শব্দ উচ্চারণ কসিরয়া অ;ুসিষ্ঠত হইয়া
থাজেক॥২৪॥
 

তসিদত্য;সিভসন্ধায় ফলং র্যজ্ঞতপঃসিক্রয়াঃ।
দা;সিক্রয়াশ্চ সিবসিবধাঃ সিক্রয়জেন্ত গমাক্ষকাসিÆসিভঃ॥২৫॥

তৎ  ইসিত  (তৎ  এই  ব্রজেহ্মাজের্দ্দশক শব্দ)  [উদাহৃত]  (উচ্চারণ
পূর্ব্ব�ক)  ফলং  (কজের্ম্ম�র  ফল)  অ;সিভসন্ধায়  (কাম;া  ;া  কসিরয়া)
গমাক্ষকাসিÆসিভ  (গমাক্ষকাসিমগণ)  সিবসিবধাঃ  (সিবসিভন্ন  প্রকার)  র্যজ্ঞ
তপঃসিক্রয়াঃ  (র্যজ্ঞ ও তপস্যার অ;ুষ্ঠা;)  দা;সিক্রয়াঃ চ  (ও দা; কার্য�্য)
সিক্রয়াজেন্ত (সম্পন্ন কসিরয়া থাজেক;)॥২৫॥

গমাক্ষ-কাসিমগণ  কজের্ম্ম�র  ফল  কাম;া  ;া  কসিরয়া  তৎ  এই
ব্রজেহ্মাজের্দ্দশক শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্ব�ক সিবসিভন্ন প্রকার র্যজ্ঞ ও তপস্যার
অ;ুষ্ঠা; ও দা; কার্য�্য সম্পন্ন কসিরয়া থাজেক;॥২৫॥
 

সদ্ভাজেব সাধুভাজেব চ সসিদজেত্যতৎ প্ররু্যজ্যজেত।
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প্রশজেন্ত কর্ম্ম�সিণ তথা সচ্ছব্দঃ পাথ� রু্যজ্যজেত॥২৬॥
[গহ]  পাথ�! (গহ কুন্তী;ন্দ;!)  সদ্ভাজেব  (ব্রহ্মজেত্ব)  সাধুভাজেব চ  (ও

ব্রহ্মজ্ঞজেত)  সৎ ইসিত  (সৎ এই শব্দ)  প্ররু্যজ্যজেত  (প্ররু্য! হয়)।  তথা
(তদ্রূপ)  প্রশজেV  (মাঙ্গসিলক)  কর্ম্ম�াসিণ  (অ;ুষ্ঠাজে;)  এতৎ সৎ শব্দঃ  (এই
ব্রহ্মবাচক সৎ শব্দ) রু্যজ্যজেত (ব্যবহৃত হয়)॥২৬॥

গহ  পাথ�!  সৎ  শজেব্দর  লক্ষ্য—সত্য  ও  সত্যসি;ষ্ঠ  জ;  এবং
মাঙ্গসিলক অ;ুষ্ঠাজে;ও এই সৎ শব্দ প্ররু্য! হয়॥২৬॥
 

র্যজেজ্ঞ তপসিস দাজে; চ সিস্থসিতঃ সসিদসিত গচাচ্যজেত।
কর্ম্ম� বৈচব তদথ�ীয়ং সসিদজেত্যবাসিভধীয়জেত॥২৭॥

র্যজেজ্ঞ (র্যজেজ্ঞ) তপসিস (তপস্যায়) দাজে; চ (এবং দাজে;ও) সিস্থসিতঃ চ
(তাৎপজের্য�্যর সি;ত্যত্ব) সৎ ইসিত চ (এই সৎ শজেব্দ) উচ্যজেত (কসিথত হয়)।
তদথ�ীয়ং (ভগবৎ প্রীসিতর উজের্দ্দজেশ্য অ;ুসিষ্ঠত)  কর্ম্ম� চ এব (কর্ম্ম�ও)  সৎ
ইসিত এব (সৎ এই শজেব্দই) অসিভধীয়জেত (কসিথত হয়)॥২৭॥

র্যজেজ্ঞ,  তপস্যায় এবং দাজে;ও তাৎপজের্য�্যর সি;ত্যত্ব লক্ষ্য কসিরয়া
সৎ শব্দ প্ররু্য! হয়। ভগবৎ প্রীসিতর উজের্দ্দজেশ্য  অ;ুসিষ্ঠত কর্ম্ম�ও সৎ
শজেব্দই অসিভসিহত হইয়া থাজেক॥২৭॥
 

অWদ্ধয়া হুতং দত্তং তপVপ্তংকৃত� র্যৎ।
অসসিদতু্যচ্যজেত পাথ� ; চ তৎ গপ্রত্য গ;া ইহ॥২৮॥
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[গহ] পাথ�! (গহ অজু্জ�;!) অWদ্ধয়া (অWদ্ধার সসিহত) হুতং (গহাম)

দত্তং (দা;) তপ্তং (অ;ুসিষ্ঠত হয়) তপঃ (তপস্যা) র্যৎ চ (ও অ;্যা;্য র্যাহা)
কৃতং  (অ;ুসিষ্ঠত হয়),  তৎ  (গসই সমVই)  অসৎ ইসিত  (অসৎ বসিলয়া)
উচ্যজেত (কসিথত হয়)। [র্যতঃ তৎ] (গর্যজেহতু গসই সমV কর্ম্ম�ই) গ;া ইহ
(;া ইহজেলাজেক)  ; চ গপ্রত্য  (;া পরজেলাজেক) [ফলসিত] (ফলদা; কজের)॥
২৮॥

গহ পাথ�!  অWদ্ধার সসিহত গর্য গহাম,  দা; ও তপস্যা এবং কর্ম্ম�
অ;ুসিষ্ঠত  হয়,  গসই  সমVই  অসৎ  বসিলয়া  কসিথত  হয়।  উহা  সিক
ইহজেলাজেক সিক পরজেলাজেক গকাথাও সুফল দা; কজের ;া॥২৮॥
 

ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভবগদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং

গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;সংবাজেদ Wদ্ধাত্রয়সিবভাগ-

গর্যাজেগা ;াম সপ্তদজেশাঽধ্যায়ঃ॥১৭॥
ইসিত সপ্তদশ অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥

ইসিত সপ্তদশ অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥
 

—···—
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অ2াদজেশাঽধ্যায়ঃ
গমাক্ষজের্যাগ

 

অজু্জ�; উবাচ—
সন্ন্যাসস্য মহাবাজেহা তত্ত্বসিমচ্ছাসিম গবসিদতুম্।

ত্যাগস্য চ হৃর্ষীজেকশ পৃথক্ গকসিশসি;সূদ;॥১॥
অজু্জ�;ঃ উবাচ (অজু্জ�; বসিলজেল;) [গহ] মহাবাজেহা! (গহ মহাবীর!)

[গহ]  হৃর্ষীজেকশ!  (গহ  ইসিন্দ্রয়াধীশ!)  [গহ]  গকসিশসি;সূদ;!  (গহ
গকসিশদ্বৈদত্য�াত;!)  সন্ন্যাসস্য  (সন্ন্যাজেসর)  ত্যাগস্য  চ  (এবং  ত্যাজেগর)

তত্ত্বম্  (স্বরূপ)  পৃথক্  (পৃথকূ্রজেপ)  গবসিদতুম্  (জাসি;জেত)  ইচ্ছাসিম  (ইচ্ছা
কসির)॥১॥

অজু্জ�; বসিলজেল;—গহ মহাবাজেহা! গহ হৃর্ষীজেকশ! গহ গকসিশসি;সূদ;!

আসিম সন্ন্যাস ও ত্যাজেগর প্রকৃত তত্ত্ব পৃথক্ রূজেপ জাসি;জেত ইচ্ছা কসির॥
১॥
 

শ্রীভগবান্ উবাচ—
কাম্যা;াং কর্ম্ম�ণাং ;্যাসং সন্ন্যাসং কবজেয়া সিবদুঃ।
সর্ব্ব�কর্ম্ম�ফলত্যাগং প্রাহুV্যাগং সিবচক্ষণাঃ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বসিলজেল;) সিবচক্ষণাঃ (সি;পুণ) কবয়ঃ
(পসিণ্ডতগণ)  কাম্যা;াং  (সকাম)  কর্ম্ম�ণাং  (কর্ম্ম�সমূজেহর)  ;্যাসং
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(পসিরত্যাগজেক)  সন্ন্যাসং  (সন্ন্যাস  বসিলয়া)  সিবদুঃ  (জাজে;;)

সর্ব্ব�কর্ম্ম�ফলত্যাগং  (সি;ত্য,  বৈ;সিমসিত্তক  ও  কাম্য  সমুদয়  কজের্ম্ম�র  ফল
ত্যাগজেকই) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বসিলয়া থাজেক;)॥২॥

শ্রীভগবান্  কসিহজেল;—সিবচক্ষণ  পসিণ্ডতগণ  কাম্যকর্ম্ম�সমূজেহর
পসিরত্যাগজেক—সন্ন্যাস,  আর  (সি;ত্যদ্বৈ;সিমসিত্তক  ও  কাম্য)  সকল  প্রকার
কজের্ম্ম�র ফল-ত্যাগজেক—ত্যাগ বসিলয়া থাজেক;॥২॥
 

ত্যাজ্যং গদার্ষবসিদজেত্যজেক কর্ম্ম� প্রাহুর্ম্ম�;ীসির্ষণঃ।
র্যজ্ঞদা;তপঃকর্ম্ম� ; ত্যাজ্যসিমসিত চাপজের॥৩॥

এজেক  ম;ীসির্ষণঃ  (সাংখ্যবাদী  গকা;  গকা;  পসিণ্ডতগণ)  কর্ম্ম�
(কর্ম্ম�মাত্রই)  গদার্ষবৎ  (সিহংসাসিদ  গদার্ষরু্য!)  ইসিত  (বসিলয়া)  ত্যাজ্যং
(পসিরত্যাজ্য)  প্রাহুঃ  (বজেল;);  অপজের  চ  (এবং  অপর  মীমাংসকগণ)

র্যজ্ঞদা;তপঃকর্ম্ম�  (র্যজ্ঞ,  দা;  ও  তপস্যা  প্রভৃসিত  শাজেস্ত্রা!  কর্ম্ম�)  ;
ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য ;জেহ) ইসিত [প্রাহুঃ] (এইরূপ বসিলয়া থাজেক;)॥৩॥

গকা;  গকা;  পসিণ্ডত  (সাংখ্যমতা;ুসারী)  কর্ম্ম�মাত্রই  (সিহংসাসিদ
গদার্ষরু্য! বসিলয়া)  পসিরত্যাজ্য বজেল;;  আবার গকহ গকহ (মীমাংসকগণ)

বজেল; র্যজ্ঞ, দা; ও তপস্যাসিদ (শাজেস্ত্রা!) কর্ম্ম� ত্যাজ্য ;জেহ॥৩॥
 

সি;শ্চয়ং শৃণু গম তত্র ত্যাজেগ ভরতসত্তম।
ত্যাজেগা সিহ পুরুর্ষব্যাঘ্র সিত্রসিবধঃ সংপ্রকীসিত্ত�তঃ॥৪॥
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[গহ]  ভরতসত্তম!  (গহ  ভরতজেWষ্ঠ!)  তত্র  (গসই)  ত্যাজেগ  (ত্যাগ
সিবর্ষজেয়)  গম  (আমার)  সি;শ্চয়ং  (সিসদ্ধান্ত)  শৃণু  (Wবণ  কর)।  [গহ]

পুরুর্ষব্যাঘ্র!  (গহ  পুরুর্ষপ্রবর!)  সিহ  (গর্যজেহতু)  ত্যাগঃ  (ত্যাগ)  সিত্রসিবধঃ
(সিত;প্রকার) সংপ্রকীসিত্ত�তঃ (কসিথত হইয়াজেZ)॥৪॥

গহ ভরতজেWষ্ঠ! গসই ত্যাগ-সিবর্ষজেয় আমার সিসদ্ধান্ত Wবণ কর। গহ
পুরুর্ষপ্রবর! এই ত্যাগ সিত; প্রকার—ইহা সুষ্প2 কসিথত হইয়াজেZ॥৪॥
 

র্যজ্ঞদা;তপঃকর্ম্ম� ; ত্যাজ্যং কার্য�্যজেমব তৎ।
র্যজেজ্ঞা দা;ং তপদ্বৈশ্চব পাব;াসি; ম;ীসির্ষণাম্॥৫॥

র্যজ্ঞদা;তপঃকর্ম্ম� (র্যজ্ঞ, দা; ও তপস্যা প্রভৃসিত কর্ম্ম�) ; ত্যাজ্যং
(ত্যাজ্য ;জেহ), তৎ (তাহা) কার্য�্যম্ এব (অবশ্য কত্ত�ব্য) [র্যতঃ] (গর্যজেহতু)

র্যজ্ঞঃ (র্যজ্ঞ) দা;ং (দা;) তপঃ চ (ও তপস্যা) ম;ীসির্ষণাম্ (সিবজেবসিকগজেণর)

পাব;াসি; এব (সিচত্ত-শুসিদ্ধকরই) [ভবসিন্ত] (হইয়া থাজেক)॥৫॥
র্যজ্ঞ,  দা; ও তপস্যা প্রভৃসিত কর্ম্ম�—ত্যাজ্য ;জেহ,  তাহা অবশ্যই

কত্ত�ব্য। কারণ র্যজ্ঞ,  দা; ও তপস্যাসিদ সিবজেবকী ব্যসি!গজেণর সিচত্তশুসিদ্ধ
কজের॥৫॥
 

এতা;্যসিপ তু কর্ম্ম�াসিণ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলাসি; চ।
কত্ত�ব্যা;ীসিত গম পাথ� সি;সিশ্চতং মতমুত্তমম্॥৬॥
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[গহ]  পাথ�!  (গহ  কুন্তী;ন্দ;!)  এতাসি;  (এই)  কর্ম্ম�াসিণ  অসিপ  তু
(কর্ম্ম�গুসিলও সিকন্তু)  সঙ্গং  (আসসি!)  ফলাসি; চ  (ও ফল কাম;া)  ত্যক্ত্বা
(পসিরত্যাগ কসিরয়া)  কত্ত�ব্যাসি;  (শুধু কত্ত�ব্য গবাজেধ করা আবশ্যক),  ইসিত
(ইহাই)  গম (আমার)  সি;সিশ্চতং (সিস্থর)  উত্তমম্ (উত্তম)  মতম্ (সিসদ্ধান্ত)॥
৬॥

গহ  পাথ�!  এই  সমুদয়  কর্ম্ম�ও  আসসি!  ও  ফল  কাম;া
পসিরত্যাগপূর্ব্ব�ক কত্ত�ব্য—ইহাই আমার সি;সিশ্চত উত্তম সিসদ্ধান্ত জাসি;জেব॥
৬॥
 

সি;য়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্ম�জেণা গ;াপপদ্যজেত।
গমাহাত্তস্য পসিরত্যাগVামসঃ পসিরকীসিত্ত�তঃ॥৭॥

তু (সিকন্তু) সি;য়তস্য (সি;ত্য) কর্ম্ম�ণঃ (কজের্ম্ম�র) সন্ন্যাসঃ (পসিরত্যাগ)

;  উপপদ্যজেত  (রু্যসি!সঙ্গত  ;জেহ);  গমাহাৎ  (গমাহবশতঃ)  তস্য  (গসই
সি;ত্যকজের্ম্ম�র) পসিরত্যাগঃ (পসিরত্যাগজেক) তামসঃ (তামসিসক) পসিরকীসিত্ত�তঃ
(বলা হয়)॥৭॥

সি;ত্যকজের্ম্ম�র পসিরত্যাগ কখ;ও রু্যসি!রু্য! ;জেহ; গমাহবশতঃ গসই
সি;ত্যকর্ম্ম� পসিরত্যাগ কসিরজেল উহাজেক তামসিসক বলা হয়॥৭॥
 

দুঃখসিমজেত্যব র্যৎ কর্ম্ম� কায়জেÃশভয়াত্ত্যজেজৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং বৈ;ব ত্যাগফলং লজেভৎ॥৮॥
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[র্যঃ] (গর্য ব্যসি!) র্যৎকর্ম্ম� (গসই সি;ত্যকর্ম্ম�ও) দুঃখম্ এব (গকবল
দুঃখই) ইসিত [মত্বা] (ইহা মজে; কসিরয়া) কায়জেÃশভয়াৎ (শারীসিরক কজে2র
ভজেয়)  ত্যজেজৎ  (ত্যাগ  কজের),  সঃ  (গসই)  রাজসং  (রাজসিসক)  ত্যাগং
(ত্যাগ)  কৃত্বা  (কসিরয়া)  ত্যাগফলং  (ত্যাজেগর ফল—জ্ঞা;)  ; লজেভৎ এব
(কখ;ও লাভ কসিরজেত পাজের ;া)॥৮॥

গর্য  ব্যসি!  ‘দুঃখজ;ক’  মজে;  কসিরয়া  শারীসিরক  কজে2র  ভজেয়
সি;ত্যকর্ম্ম� পসিরত্যাগ কজের, গস এই রাজসিসক ত্যাগ কসিরয়া ত্যাজেগর ফল
(জ্ঞা;) প্রাপ্ত হয় ;া॥৮॥
 

কার্য�্যসিমজেত্যব র্যৎ কর্ম্ম� সি;য়তং সিক্রয়জেতঽজু্জ�;।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলদ্বৈ�ব স ত্যাগঃ সাসিত্ত্বজেকা মতঃ॥৯॥

[গহ]  অজু্জ�;!  (গহ  অজু্জ�;!)  সঙ্গং  (আসসি!)  ফলং এব চ  (ও
ফলকাম;াই)  ত্যক্ত্বা  (ত্যাগ কসিরয়া)  কার্য�্যম্ ইসিত এব  (অবশ্য কত্ত�ব্য
গবাজেধই) র্যৎ (গর্য) সি;য়তং (সি;ত্য) কর্ম্ম� (কজের্ম্ম�র) সিক্রয়জেত (অ;ুষ্ঠা; হয়)

সঃ (উহাই) ত্যাগঃ সাসিত্ত্বকঃ (সাসিত্ত্বক ত্যাগ বসিলয়া) [গম] (আমার) মতঃ
(অসিভমত )॥৯॥

গহ অজু্জ�;!  কত্ত�ব্য গবাজেধ সি;ত্যকজের্ম্ম�র অ;ুষ্ঠা; কসিরয়াও সির্যসি;
আসসি! ও ফলকাম;া পসিরত্যাগ কজের;,  তাঁহার ত্যাগই সাসিত্ত্বক বসিলয়া
আমার অসিভমত॥৯॥
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; গw2্যকুশলং কর্ম্ম� কুশজেল ;া;ুর্ষজ্জজেত।
ত্যাগী সত্ত্বসমাসিবজে2া গমধাবী সিZন্নসংশয়ঃ॥১০॥

সত্ত্বসমাসিব2ঃ  (সত্ত্বগুণ সম্পন্ন)  গমধাবী  (তীক্ষ্ণবুসিদ্ধ)  সিZন্নসংশয়ঃ
(সজেন্দহ রসিহত) ত্যাগী (সাসিত্ত্বক ত্যাগী ব্যসি!)  অকুশলং (দুঃখপ্রদ)  কর্ম্ম�
(কজের্ম্ম�র প্রসিত) ; গwসি2 (সিবজেwর্ষ কজের; ;া), কুশজেল (সুখদায়ক কজের্ম্ম�ও )
; অ;ুর্ষজ্জজেত (আস! হ; ;া)॥১০॥

সুতীক্ষ্ণবুসিদ্ধ, সি;ঃসংশয়, সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, ত্যাগী পুরুর্ষ—দুঃখদায়ক
কজের্ম্ম� সিবজেwর্ষ বা সুখজ;ক কজের্ম্ম� আসসি! কজের; ;া॥১০॥
 

; সিহ গদহভৃতা শক্যং ত্য!ুং কর্ম্ম�াণ্যজেশর্ষতঃ।
র্যস্তু কর্ম্ম�ফলত্যাগী স ত্যাগীত্যসিভধীয়জেত॥১১॥

গদহভৃতা  (গদহধারী  জীব)  অজেশর্ষতঃ  (সি;ঃজেশর্ষরূজেপ)  কর্ম্ম�াসিণ
(কর্ম্ম�সমূহ) ত্য!ুং (ত্যাগ কসিরজেত) ; শক্যং সিহ (পাজেরই ;া)। তু (সিকন্তু)

র্যঃ  (সির্যসি;)  কর্ম্ম�ফলত্যাগী  (কর্ম্ম�ফল  ত্যাগকারী)  সঃ  (সিতসি;ই)  ত্যাগী
(প্রকৃত ত্যাগী) ইসিত (এইরূপ) অসিভধীয়জেত (কসিথত হ;)॥১১॥

গদহধারী জীজেবর পজেক্ষ সি;ঃজেশজের্ষ সমV কর্ম্ম� পসিরত্যাগ—সম্ভবই
হয় ;া। সুতরাং সির্যসি; কর্ম্ম�সমূজেহর ফলমাত্র ত্যাগী—সিতসি;ই বাVসিবক
ত্যাগী বসিলয়া অসিভসিহত হ;॥১১॥
 

অসি;2সিম2ং সিমW� সিত্রসিবধং কর্ম্ম�ণং ফলম্।
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ভবত্যত্যাসিগ;াং গপ্রত্য ; তু সন্ন্যাসিস;াং ক্বসিচৎ॥১২॥
অত্যাসিগ;াং  (সকাম  ব্যসি!গজেণর)  গপ্রত্য  (গদহত্যাজেগর  পর)

অসি;2ম্ (;ারসিকত্ব) ই2ং (গদবত্ব) সিমWং চ (ও ম;ুর্ষ্যত্ব) কর্ম্ম�ণঃ (কজের্ম্ম�র)

ইসিত (এই) সিত্রসিবধং (সিত; প্রকার) ফলম্ (ফল) ভবসিত (হইয়া থাজেক), তু
(সিকন্তু) সন্ন্যাসিস;াং (সন্ন্যাসিসগজেণর) ক্বসিচৎ (কখ;ও) ; [ভবসিত] (হয় ;া)॥
১২॥

সকাম ব্যসি!জেদর মৃতু্যর  পর ভাল,  মন্দ ও সিমW—এই সিত;
প্রকার কর্ম্ম�ফল লাভ হয়, সিকন্তু সন্ন্যাসিসগণজেক কখ;ও (এই কর্ম্ম� ফল)

স্পশ� কজের ;া॥১২॥
 

পদ্বৈ�তাসি; মহাবাজেহা কারণাসি; সি;জেবাধ গম।
সাংজেখ্য কৃতাজেন্ত গপ্রা!াসি; সিসদ্ধজেয় সর্ব্ব�কর্ম্ম�ণাম্॥১৩॥

[গহ]  মহাবাজেহা! (গহ মহাবীর!)  সাংজেখ্য  (গবদান্ত শাজেস্ত্র)  কৃতাজেন্ত
(কর্ম্ম�সিবর্ষয়ক সিসদ্ধান্ত)  গপ্রা!াসি;  (কসিথত)  সর্ব্ব�কর্ম্ম�ণাম্  (সমV কজের্ম্ম�র)

সিসদ্ধজেয় (সি;ষ্পসিত্তর প্রসিত) এতাসি; (এই) প� (পাঁচসিট) কারণাসি; (কারণ)

গম (আমার সি;কট) সি;জেবাধ (অবগত হও)॥১৩॥
গহ  মহাবাজেহা!  সাংখ্য  বা  গবদান্তশাজেস্ত্র  কসিথত  কর্ম্ম�-সমূজেহর

সিসসিদ্ধর এই কারণপ�ক আমার সি;কট অবহত হও॥১৩॥
 

অসিধষ্ঠা;ং তথা কত্ত�া করণ� পৃথসিগ্বধম্।
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সিবসিবধাশ্চ পৃথক্ গচ2া বৈদবদ্বৈ�বাত্র প�মম্॥১৪॥
অসিধষ্ঠা;ং  (গদহ)  তথা  (এবং)  কত্ত�া  (সিচৎ ও জজেড়র গ্রসিন্থরূপ

অহঙ্কার)  পৃথসিগ্বধম্  (পৃথক্ পৃথক্)  করণং চ  (চকু্ষঃকণ�াসিদ ইসিন্দ্রয়গণ)

সিবসিবধাঃ (;া;াসিবধ)  পৃথক্ চ (অথচ সিবসিভন্ন)  গচ2া (প্রাণ ও অপা;াসিদর
ব্যাপার) অত্র প� (এই পাঁচসিট) বৈদবং এব চ (অন্তর্য�্যামীই)॥১৪॥

শরীর,  (সিচজেজ্জড়র  গ্রসিন্থরূপ)  অহঙ্কার,  পৃথক  পৃথক  ইসিন্দ্রয়,

সিবসিভন্ন  গচ2া  ও  বৈদব  অথ�াৎ  জগw্যাপার  সি;য়ামজেকর  সহায়তা—এই
পাচঁটী (কর্ম্ম� সমূজেহর কারণ)॥১৪॥
 

শরীরবাঙ্মজে;াসিভর্য�ৎ কর্ম্ম� প্রারভজেত ;রঃ।
;্যার্য্যং বা সিবপরীতং বা পদ্বৈ�জেত তস্য গহতবঃ॥১৫॥

;র (ম;ুর্ষ্য)  শরীরবাঙ্মজে;াসিভঃ (কায়,  বাক্য ও মজে;র wারা)  র্যৎ
(গর্য)  ;্যার্য্যং  (;্যায়)  সিবপরীতং  বা  (অথবা  অ;্যায়)  কর্ম্ম�  (কজের্ম্ম�র)

প্রারভজেত  (অ;ুষ্ঠা;  কজের)  এজেত  (এই)  প�  (পাচঁসিট)  তস্য  (তাহার)

গহতবঃ (কারণ)॥১৫॥
ম;ুর্ষ্য—কায়, ম; ও বাজেক্যর wারা গর্য কার্য�্য কজের তাহা ;্যার্য্য বা

অ;্যার্য্য র্যাহাই হউক—এই পাচঁটীই তাহার কারণ॥১৫॥
 

তদ্বৈত্রবং সসিত কত্ত�ারমাত্মা;ং গকবলন্তু র্যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুসিদ্ধত্বান্ন স পশ্যসিত দুর্ম্ম�সিতঃ॥১৬॥
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এবং  (এইরূপ)  সসিত  (অবস্থায়)  তত্র  (গসই  কর্ম্ম�  সম্পাদ;
সিবর্ষজেয়)  র্যঃ  (গর্য  ব্যসি!)  তু  (সিকন্তু)  গকবলং  (গকবল  মাত্র)  আত্মা;ং
(জীবাত্মাজেকই)  কত্ত�ারম্ (কত্ত�া বসিলয়া)  পশ্যসিত (দশ�; কজের),  সঃ (গসই
ব্যসি!) অকৃতবুসিদ্ধত্বাৎ (অমাসিজ্জ�ত বুসিদ্ধবশতঃ) দুর্ম্ম�সিতঃ (দু2বুসিদ্ধ) [সঃ] ;
পশ্যসিত (গস র্যথাথ� গদসিখজেতই পায় ;া)॥১৬॥

এইরূপ অবস্থায় গর্য গকবল আপ;াজেকই কত্ত�া  বসিলয়া গদজেখ,

অরু্য! সিবচার গহতু গসই দু2বুসিদ্ধ গদসিখজেতই পায় ;া॥১৬॥
 

র্যস্য ;াহঃকৃজেতা ভাজেবা বুসিদ্ধর্য�স্য ; সিলপ্যজেত।
হত্বাসিপ স ইমাজঁেYাকান্ন হসিন্ত ; সি;বধ্যজেত॥১৭॥

র্যস্য (র্যাঁহার) অহং কৃতঃ (অহং বুসিদ্ধ প্রসূত) ভাবঃ (মজে;াভাব) ;
(;াই),  র্যস্য  (র্যাঁহার)  বুসিদ্ধঃ  (বুসিদ্ধ)  ; সিলপ্যজেত  (কর্ম্ম�ফজেল আস! হয়
;া), সঃ (সিতসি;) ইমান্ (এই সমV) গলাকান্ (গলাকজেক) হত্বা অসিপ (বধ
কসিরয়াও)  ; হসিন্ত  (র্যথাথ�তঃ কাহাজেকও হ;; কজের; ;া)  ; সি;বধ্যজেত
(এবং কর্ম্ম�ফজেলও আবদ্ধ হ; ;া)॥১৭॥

সির্যসি;  (সিwতীয়াসিভসি;জেবশজ)  অহঙ্কাজেরর  বশীভূত  ;জেহ;,  এবং
র্যাঁহার বুসিদ্ধ (জগw্যাপাজের) সিলপ্ত ;জেহ—সিতসি; এই সমুদায় গলাকজেক হত্যা
কসিরয়াও—হত্যা কজের; ;া বা হত্যাকারীর গদার্ষভাক্ হ; ;া॥১৭॥
 

জ্ঞা;ং গজ্ঞয়ং পসিরজ্ঞাতা সিত্রসিবধা কর্ম্ম�জেচাদ;া।
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করণং কর্ম্ম� কজেত্ত�সিত সিত্রসিবধঃ কর্ম্ম�সংগ্রহঃ॥১৮॥
জ্ঞা;ং (জ্ঞা;) গজ্ঞয়ং (জ্ঞাতব্য বস্তু) পসিরজ্ঞাতা (ও সির্যসি; জাজে;;)

[ইসিত] (এই)  সিত্রসিবধা  (সিত; প্রকার)  কর্ম্ম� গচাদ;া  (কর্ম্ম�প্রবৃসিত্তর গহতু),

করণং (সাধ;) কর্ম্ম� (অসিভলসির্ষত সিবর্ষয়) কত্ত�া (ও অ;ুষ্ঠাতা) ইসিত (এই)

সিত্রসিবধঃ (সিত;প্রকার) কর্ম্ম�সংগ্রহঃ (কাজের্য�্যর আWয়)॥১৮॥
জ্ঞা;,  গজ্ঞয় ও জ্ঞাতা—এই সিত;সিট কর্ম্ম�প্রবৃসিত্তর গহতু;  করণ,

কর্ম্ম� ও কত্ত�া—এই সিত;টী কজের্ম্ম�র আWয়॥১৮॥
 

জ্ঞা;ং কর্ম্ম� চ কত্ত�া চ সিত্রদ্বৈধব গুণজেভদতঃ।
গপ্রাচ্যজেত গুণসংখ্যাজে; র্যথাবচৃ্ছণু তা;্যসিপ॥১৯॥

গুণসংখ্যাজে; (সাংখ্যশাজেস্ত্র) জ্ঞা;ং (জ্ঞা;) কর্ম্ম� চ (কর্ম্ম�) কত্ত�া চ
(ও  কত্ত�া)  [এজেত]  (ইহারা  প্রজেত্যজেক)  গুণজেভদতঃ  (সাসিত্ত্বকাসিদ  গুণ-

গভদা;ুসাজের)  সিত্রধা  এব  (সিত; প্রকারই)  গপ্রাচ্যজেত  (কসিথত হইয়াজেZ);

তাসি; অসিপ  (গসই সমুদয়ও)  র্যথাবৎ  (র্যথার্যথভাজেব)  শৃণু  (Wবণ কর)॥
১৯॥

সাংখ্যশাজেস্ত্র জ্ঞা;,  কর্ম্ম� ও কত্ত�া—ইহারা প্রজেত্যজেক  (সাসিত্ত্বকাসিদ)

গুণ-গভজেদ সিত; প্রকারই সি;ণ�ীত হইয়াজেZ,  গসই সকলও র্যথার্যথরূজেপ
Wবণ কর॥১৯॥
 

সর্ব্ব�ভূজেতরু্ষ গর্যদ্বৈ;কং ভাবমব্যয়মীক্ষজেত।
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অসিবভ!ং সিবভজে!রু্ষ তজ্জ্ঞা;ং সিবসিদ্ধ সাসিত্ত্বকম্॥২০॥
গর্য;  (গর্য  জ্ঞা;  wারা)  সিবভজে!রু্ষ  (পরস্পর সিভন্ন)  সর্ব্ব�ভূজেতরু্ষ

(সকল  জীজেবর  মজেধ্য)  একং  (এক)  অসিবভ!ং  (অখণ্ড)  অব্যয়ম্
(অসিব;শ্বর)  ভাবম্ (জীবাত্মাজেক)  ঈক্ষজেত (দশ�; করা র্যায়),  তৎ (গসই)

জ্ঞা;ং (জ্ঞা;জেক) সাসিত্ত্বকম্ (সাসিত্ত্বকজ্ঞা; বসিলয়া) সিবসিদ্ধ (জাসি;জেব)॥২০॥
গর্য জ্ঞা;  wারা  পরস্পর পৃথক্ সমV প্রাসিণজেত বত্ত�মা;  এক

অসিব;শ্বর ও অখণ্ড সিচন্ময় তত্ত্বজেক (জীবরূপ আমার পরাশসি! তত্ত্বজেক)

দশ�; করা র্যায়, গসই জ্ঞা;জেকই সাসিত্ত্বক জ্ঞা; বলা হয়॥২০॥
 

পৃথজেক্ত্ব; তু র্যজ্জ্ঞা;ং ;া;াভাবান্ পৃথসিগ্বধান্।
গবসিত্ত সজের্ব্ব�রু্ষ ভূজেতরু্ষ তজ্জ্ঞা;ং সিবসিদ্ধ রাজসম্॥২১॥

র্যৎ  (গর্য)  জ্ঞা;ং  (জ্ঞা;),  সজের্ব্ব�রু্ষ  (সকল)  ভূজেতরু্ষ  (প্রাণীমজেধ্য)
পৃথজেক্ত্ব;  (পৃথক্  পৃথক্)  পৃথসিগ্বধা;  (;া;াজেচ2ারু্য!)  ;া;াভাবান্  (বহু
পৃথক্  তত্ত্ব)  গবসিত্ত  (অ;ুভব  কজের)  তৎ  (গসই)  জ্ঞা;ং  তু  (জ্ঞা;জেক)

রাজসম্ (রাজসিসক বসিলয়া) সিবসিদ্ধ (জাসি;জেব)॥২১॥
গর্য জ্ঞা;—প্রাণী জগজেত (পরস্পর স্বাথ� সং�াতময়) পৃথক পৃথক

;া;া গচ2ারু্য!, (স্বতS)  বহু পৃথক তত্ত্ব অ;ুভব কজের—তাহাজেক রাজস
জ্ঞা; বজেল॥২১॥
 

র্যতু্ত কৃৎস্নবজেদকসিস্মন্ কাজের্য�্য স!মদ্বৈহতুকম্।
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অতত্ত্বাথ�বদল্প� তত্তামসমুদাহৃতম্॥২২॥
র্যৎ  তু  (আর গর্য  জ্ঞা;)  একসিস্ম¶কাজের্য�্য  (গকা;  খণ্ড  সিবর্ষজেয়)

কৃৎস্নবৎ (পূণ�বৎ) স!ম্ (আকৃ2) অদ্বৈহতুকম্ (গহতু রসিহত) অতক্ত্বাথ�বৎ
(শাস্ত্রসিবচার হী;) অল্পং চ (সঙ্কীণ�) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামসিসক জ্ঞা;
বসিলয়া) উদাহৃতম্ (কসিথত হয়)॥২২॥

আর গর্য জ্ঞা; গকা; খণ্ড (তুচ্ছ) সিবর্ষজেয় পূণ�বৎ (উত্তজেমর ;্যায়)

আকৃ2,  গহতু-রসিহত,  শাস্ত্রসিবচারহী;,  ও  (পশুবৎ)  সঙ্কীণ�—তাহা  তামস
বসিলয়া কসিথত॥২২॥
 

সি;য়তং সঙ্গরসিহতমরাগজেwর্ষতঃ কৃতম্।
অফলজেপ্রপু্স;া কর্ম্ম� র্যত্তৎ সাসিত্ত্বকমুচ্যজেত॥২৩॥

অফলজেপ্রপু্স;া (অফলাকাÆী ব্যসি!)  সঙ্গরসিহতম্ (অ;াস!ভাজেব)

অরাগজেwর্ষতঃ  (রাগজেwর্ষরসিহত  হইয়া)  র্যৎ  (গর্য)  কর্ম্ম�  (কর্ম্ম�)  সি;য়তং
(সি;ত্য) কৃতম্ (সম্পাদ; কজের;) তৎ (তাহাজেক) সাসিত্ত্বকম্ (সাসিত্ত্বক কর্ম্ম�)
উচ্যজেত (বলা হয়)॥২৩॥

ফলাকাÆাশূ;্য ব্যসি! অ;াস!ভাজেব রাগ-গwর্ষ বসিজ্জ�ত হইয়া, গর্য
সি;ত্য-কর্ম্ম� সম্পাদ; কজের; তাহাই সাসিত্ত্বক কর্ম্ম�॥২৩॥
 

র্যতু্ত কাজেমপু্স;া কর্ম্ম� সাহঙ্কাজেরণ বা পু;ঃ।
সিক্রয়জেত বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥২৪॥
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পু;ঃ  (আর)  কাজেমপু্স;া  (ফলকামী)  বা  সাহঙ্কাজেরণ  (অথবা
অহঙ্কারী ব্যসি!)  বহুলায়াসং  (অসিতজেÃশসাধ্য)  র্যৎ তু  (গর্য)  কর্ম্ম�  (কর্ম্ম�)
সিক্রয়জেত  (কজের)  তৎ  (তাহাই)  রাজসম্  (রাজসিসক  কর্ম্ম�)  উদাহৃতম্
(বসিলয়া কসিথত)॥২৪॥

আর ফলকামী বা অহঙ্কারী ব্যসি! বহু গÃশসাধ্য গর্য কর্ম্ম� কজের,

তাহাই রাজসিসক বসিলয়া কসিথত॥২৪॥
 

অ;ুবন্ধং ক্ষয়ং সিহংসাম;জেপক্ষ্য চ গপৌরুর্ষম্।
গমাহাদারভ্যজেত কর্ম্ম� র্যত্তত্তামসমুচ্যজেত॥২৫॥

অ;ুবন্ধং (পসিরণাম) ক্ষয়ং (ক্ষসিত) সিহংসাম্ (সিহংসা) গপৌরুর্ষম্ চ (ও সি;জ
সামথ�্য)  অ;জেপক্ষ্য  (পর্য�্যাজেলাচ;া ;া কসিরয়া)  গমাহাৎ  (গমাহবশতঃ)  র্যৎ
কর্ম্ম� (গর্য কর্ম্ম�) আরভ্যজেত (আরম্ভ করা হয়),  তৎ (তাহাজেকই) তামসম্
(তামসিসক কর্ম্ম�) উচ্যজেত (বলা হয়)॥২৫॥

আর পসিরণাম,  ক্ষসিত,  সিহংসা  ও  সি;জেজর  সামথ�্য—এই  সকল
পর্য�্যাজেলাচ;া ;া কসিরয়া গমাহবশতঃ গর্য কর্ম্ম� আরম্ভ করা হয়, তাহাজেকই
তামসিসক কর্ম্ম� বজেল॥২৫॥
 

মু!সজেঙ্গাঽ;হংবাদী ধৃতু্যৎসাহসমসিন্বতঃ।
সিসদ্ধ্যসিসজেদ্ধ্যাসি;�সির্ব্ব�কারঃ কত্ত�া সাসিত্ত্বক উচ্যজেত॥২৬॥
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মু!সঙ্গঃ  (আসসি!  শূ;্য)  অ;হংবাদী  (অহঙ্কার  বসিজ্জ�ত)

ধৃতু্যৎসাহ সমসিন্বতঃ (বৈধর্য�্য ও উৎসাহশালী)  সিসদ্ধ্যসিসজেদ্ধ্যাঃ  (কার্য�্যফজেলর
সিসসিদ্ধ ও অসিসসিদ্ধ সিবর্ষজেয়)  সি;সির্ব্ব�কারঃ  (অসিবকৃতসিচত্ত)  কত্ত�া  (কত্ত�াজেক)

সাসিত্ত্বকঃ (সাসিত্ত্বক কত্ত�া) উচ্যজেত (বজেল)॥২৬॥
আসসি!শূ;্য, সি;রহঙ্কার অথচ বৈদর্য�্য ও উৎসাহশালী এবং ফজেলর

সিসসিদ্ধ ও অসিসসিদ্ধজেত সি;সির্ব্ব�কার কত্ত�া—সাসিত্ত্বক বসিলয়া কসিথত হ;॥২৬॥
 

রাগী কর্ম্ম�ফলজেপ্রপু্সলু�জেব্ধা সিহংসাত্মজেকাঽশুসিচঃ।
হর্ষ�জেশাকাসিন্বতঃ কত্ত�া রাজসঃ পসিরকীসিত্ত�তঃ॥২৭॥

রাগী  (আসসি!রু্য!)  কর্ম্ম�ফলজেপ্রপু্সঃ  (কর্ম্ম�ফলাকাÆী)  লুব্ধঃ
(গলাভী)  সিহংসাত্মকঃ  (সিহংস্রস্বভাব)  অশুসিচঃ  (অ;াচারী)  হর্ষ�জেশাকাসিন্বতঃ
(হর্ষ�  গশাকাসিদর  বশীভূত)  কত্ত�া  (কত্ত�াজেক)  রাজসঃ  (রাজসিসক  কত্ত�া)
পসিরকীসিত্ত�তঃ (বলা হয়)॥২৭॥

আসসি!রু্য!,  ফলকামী,  গলাভী,  সিহংস্রস্বভাব,  অ;াচারী  ও হর্ষ�-
গশাকাসিদর বশীভূত কত্ত�া—রাজসিসক বসিলয়া কসিথত হয়॥২৭॥
 

অরু্য!ঃ প্রাকৃতঃ Vব্ধঃ শজেঠা বৈ;ষৃ্কসিতজেকাঽলসঃ।
সিবর্ষাদী দী��সূত্রী চ কত্ত�া তামস উচ্যজেত॥২৮॥

অরু্য!ঃ (অসিস্থরমসিত) প্রাকৃতঃ (সি;র্ব্ব�াধ) Vব্ধঃ (অ;ম্র) শঠঃ (ধূত্ত�)
বৈ;ষৃ্কসিতকঃ (পজেরর অপমা;কারী) অলসঃ (অলস) সিবর্ষাদী (সিখন্ন) দী��সূত্রী
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চ  (ও  দী��সূত্রী)  কত্ত�া  (কত্ত�াজেক)  তামসঃ  (তামসিসক  কত্ত�া)  উচ্যজেত
(বজেল)॥২৮॥

অসিস্থরমসিত, জড়বুসিদ্ধ, অ;ম্র, ধূত্ত�, পরাপমা;কারী, অলস, সিখন্ন ও
দী��সূত্রী কত্ত�া—তামসিসক বসিলয়া কসিথত হয়॥২৮॥
 

বৃজেদ্ধজেভ�দং ধৃজেতদ্বৈশ্চব গুণতসিস্ত্রসিবধং শৃণু।
গপ্রাচ্যমা;মজেশজের্ষণ পৃথজেক্ত্ব; ধ;ঞ্জয়॥২৯॥

[গহ]  ধ;ঞ্জয়!  (গহ ধ;ঞ্জয়!)  বুজেদ্ধঃ  (বুসিদ্ধর)  ধৃজেতঃ চ এব  (ও
ধৃসিতর)  গুণতঃ  (গুণত্রয়া;ুসাজের)  সিত্রসিবধং  (সিত; প্রকার)  গভদং  (গভদ)

অজেশজের্ষণ (সমূ্পণ�রূজেপ) পৃথজেক্ত্ব; (ও পৃথক্ভাজেব) গপ্রাচ্যমা;ং (বসিলজেতসিZ),

শৃণু (Wবণ কর)॥২৯॥
গহ  ধ;ঞ্জয়!  গুণা;ুসাজের  বুসিদ্ধ  ও  ধৃসিতর  সিত;  প্রকার  গভদ

সমূ্পণ�রূজেপ ও পৃথক্ভাজেব বসিলজেতসিZ—Wবণ কর॥২৯॥
 

প্রবৃসিত্ত� সি;বৃসিত্ত� কার্য�্যাকাজের্য�্য ভয়াভজেয়।
বন্ধং গমাক্ষ� র্যা গবসিত্ত বুসিদ্ধঃ সা পাথ� সাসিত্ত্বকী॥৩০॥

[গহ] পাথ�! (গহ কুন্তীপুৎত্র!) র্যা বুসিদ্ধঃ (গর্য বুসিদ্ধ) প্রবৃসিত্তং চ (ধজের্ম্ম� প্রবৃসিত্ত)

সি;বৃসিত্তং চ (ও অধর্ম্ম� হইজেত সি;বৃসিত্ত) কার্য�্যাকাজের্য�্য (কত্ত�ব্য ও অকত্ত�ব্য),
ভয়াভজেয়  (ভয় ও  অভয়)  বন্ধং  গমাক্ষং  চ  (বন্ধ; ও গমাক্ষ),  গবসিত্ত
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(র্যথাথ�ভাজেব জাসি;জেত পাজের) সা (গসই বুসিদ্ধই) সাসিত্ত্বকী (সাসিত্ত্বকী বুসিদ্ধ)॥
৩০॥

গহ পাথ�! গর্য বুসিদ্ধ-wারা (ধজের্ম্ম�) প্রবৃসিত্ত ও (অধজের্ম্ম�) সি;বৃসিত্ত, কত্ত�ব্য
ও  অকত্ত�ব্য,  ভয় ও অভয় এবং  বন্ধ; ও মুসি!  (প্রভৃসিতর  স্বরূপ)

জাসি;জেত পারা র্যায় তাহাই—সাসিত্ত্বক বুসিদ্ধ॥৩০॥
 

র্যয়া ধর্ম্ম�মধর্ম্ম�� কার্য�্য�াকার্য�্যজেমব চ।
অর্যথাবৎ প্রজা;াসিত বুসিদ্ধঃ সা পাথ� রাজসী॥৩১॥

[গহ] পাথ�! (গহ পাথ�!) র্যয়া (গর্য বুসিদ্ধ wারা) ধর্ম্ম�ম্ (ধর্ম্ম�) অধর্ম্ম�ং
চ (ও অধর্ম্ম�), কার্য�্যং চ (কার্য�্য) অকার্য�্যম্ এব চ (ও অকার্য�্য) অর্যথাবৎ
(অসম্যগ্রূজেপ)  প্রজা;াসিত  (জাসি;জেত পারা র্যায়),  সা বুসিদ্ধঃ  (গসই বুসিদ্ধই)

রাজসী (রাজসিসক বুসিদ্ধ)॥৩১॥
গহ পাথ�! গর্য বুসিদ্ধ-wারা ধর্ম্ম� ও অধর্ম্ম�, কার্য�্য ও অকার্য�্য প্রভৃসিতর

স্বরূপ অসম্যগ্ভাজেব সি;ণ�ীত হয় তাহাই—রাজসিসক বুসিদ্ধ॥৩১॥
 

অধর্ম্ম�ং ধর্ম্ম�সিমসিত র্যা ম;্যজেত তমসাবৃতা।
সর্ব্ব�াথ�ান্ সিবপরীতাংশ্চ বুসিদ্ধঃ সা পাথ� তামসী॥৩২॥

[গহ]  পাথ�! (গহ পাথ�!)  র্যা বুসিদ্ধঃ  (গর্য বুসিদ্ধ)  অধর্ম্ম�ং  (অধর্ম্ম�জেক)

ধর্ম্ম�ম্ (ধর্ম্ম�) সর্ব্ব�াথ�ান্ চ (এবং সমV গজ্ঞয় পদাথ�জেক) সিবপরীতান্ ইসিত
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(সিবপরীত  বসিলয়া)  ম;্যজেত  (মজে;  কজের),  সা  (গসই  বুসিদ্ধ)  তমসা
(তজেমাগুজেণ) আবৃতা (আচ্ছন্ন) তামসী (তামসিসকী বুসিদ্ধ)॥৩২॥

গহ পাথ�!  গর্য বুসিদ্ধ-wারা অধর্ম্ম�জেক ধর্ম্ম� তথা সমুদয় সিবর্ষয়জেকই
তাহার  সিবপরীতরূজেপ  ধারণা  হয়,  গসই  গমাহাবৃত  বুসিদ্ধই—তামসিসক
বুসিদ্ধ॥৩২॥
 

ধৃত্যা র্যয়া ধারয়জেত ম;ঃপ্রাজেণসিন্দ্রয়সিক্রয়াঃ।
গর্যাজেগ;াব্যসিভচাসিরণ্যা ধৃসিতঃ সা পাথ� সাসিত্ত্বকী॥৩৩॥

[গহ]  পাথ�!  (গহ  পাথ�!)  গর্যাজেগ;  (সিচজেত্তর  একাগ্রতা  বশতঃ)
অব্যসিভচাসিরণ্যা  (অব্যসিভচাসিরণী)  র্যয়া  (গর্য)  ধৃত্যা  (ধৃসিত  wারা)
ম;ঃপ্রাজেণসিন্দ্রয় সিক্রয়াঃ (ম;, প্রাণ ও ইসিন্দ্রয় সকজেলর গচ2াজেক) ধারয়জেত
(সি;য়সিমত কজের) সা ধৃসিতঃ (গসই ধৃসিতই) সাসিত্ত্বকী (সাসিত্ত্বকী ধৃসিত)॥৩৩॥

গহ পাথ�! গর্য ঐকাসিন্তকী ধৃসিত সি;ষ্ঠার সসিহত ম;, প্রাণ, ইসিন্দ্রয় ও
তাহাজেদর সিক্রয়াসমূহ সি;য়সিমত কজের, গসই ধৃসিতই—সাসিত্ত্বক॥৩৩॥
 

র্যয়া তু ধর্ম্ম�কামাথ�ান্ ধৃত্যা ধারয়জেতঽজু্জ�;।
প্রসজেঙ্গ; ফলাকাÆী ধৃসিতঃ সা পাথ� রাজসী॥৩৪॥

[গহ] পাথ�! (গহ পাথ�!) [গহ] অজু্জ�;! (গহ অজু্জ�;!) র্যয়া (গর্য) ধৃত্যা
(ধৃসিত wারা)  ধর্ম্ম�কামাথ�ান্  (ধর্ম্ম�,  কাম ও অথ�জেক) [প্রাধাজে;্য;] (প্রধা;
বসিলয়া)  ধারয়জেত (ধারণ কজের) [এবং]  প্রসজেঙ্গ; (ইহাজেদর সঙ্গ বশতঃ)
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ফলাকাÆী  (ফলকামী) [ভবসিত] (হয়);  সা ধৃসিতঃ  (গসই ধৃসিতই)  রাজসী
(রাজসিসকী ধৃসিত)॥৩৪॥

গহ পাথ�! গহ অজু্জ�;! গর্য ধৃসিত ফলাকাÆার সসিহত ধর্ম্ম�, অথ� ও
কামজেক ধসিরয়া থাজেক তাহাজেকই—রাজসিসক ধৃসিত বলা হয়॥৩৪॥
 

র্যয়া স্বæং ভয়ং গশাকং সিবর্ষাদং মদজেমব চ।
; সিবমু�সিত দুজের্ম্ম�ধা ধৃসিতঃ সা তামসী মতা॥৩৫॥

দুজের্ম্ম�ধাঃ (দুরু্ব্ব�সিদ্ধ ব্যসি!) র্যয়া (গর্য ধৃসিত wারা) স্বæং (সি;দ্রা) ভয়ং
(ভয়) গশাকং (গশাক) সিবর্ষাদং (দুঃখ) মদম্ এব চ (ও সিবর্ষজেয়র গর্ব্ব�জেক)

;  সিবমু�সিত  (পসিরত্যাগ  কজের  ;া)  সা  ধৃসিতঃ  (গসই  ধৃসিতই)  তামসী
(তামসিসকী ধৃসিত বসিলয়া) মতা (কসিথত হয়)॥৩৫॥

দুর্ম্ম�সিত ব্যসি! গর্য ধৃসিত wারা সি;দ্রা,  ভয়,  গশাক,  সিবর্ষাদ ও গর্ব্ব�
প্রভৃসিতজেক পসিরত্যাগ কজের ;া, গসই ধৃসিতই—তামসিসক ধৃসিত॥৩৫॥
 

সুখং সিত্বদা;ীং সিত্রসিবধং শৃণু গম ভরতর্ষ�ভ।
অভ্যাসাদ্রমজেত র্যত্র দুঃখান্ত� সি;গচ্ছসিত॥৩৬॥

র্যত্তদজেগ্র সিবর্ষসিমব পসিরণাজেমঽমৃজেতাপমম্।
তৎ সুখং সাসিত্ত্বকং গপ্রা!মাত্মবুসিদ্ধপ্রসাদজম্॥৩৭॥

[গহ]  ভরতর্ষ�ভ! (গহ ভরতজেWষ্ঠ!)  ইদা;ী তু  (এখ;)  গম  (আমার
সি;কট) সিত্রসিবধং (সিত; প্রকার) সুখং (সুজেখর সিবর্ষয়) শৃণু (Wবণ কর) র্যত্র
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(র্যাহাজেত)  অভ্যাসাৎ  (পু;ঃ  পু;ঃ  অ;ুশীল;  wারাক্রজেম)  রমজেত  (রসিত
জজেন্ম) দুঃখান্তং চ (এবং দুঃজেখর অবসা;) সি;গচ্ছসিত (লাভ কজের)।

র্যৎ তৎ (গর্য গকা; সুখ )অজেগ্র (প্রথজেম) সিবর্ষম্ ইব (সিবজের্ষর মত)

পসিরণাজেম  (অবজেশজের্ষ)  অমৃজেতাপমম্  (অমৃততুল্য),  আত্মবুসিদ্ধপ্রসাদজম্
(আত্মা সম্বসিন্ধ;ী বুসিদ্ধর সি;র্ম্ম�লতা হইজেত জাত) তৎ সুখং (গসই সুখজেক)

সাসিত্ত্বকং (সাসিত্ত্বক সুখ) গপ্রা!ম্ (বলা হয়)॥৩৬–৩৭॥
গহ ভরতর্ষ�ভ!  সম্প্রসিত আমার সি;কট সিত; প্রকার সুজেখর সিবর্ষয়

Wবণ কর। র্যাহাজেত পু;ঃ পু;ঃ (অ;ুশীল;রূপ) অভ্যাস wারা রসিত জজেন্ম
এবং দুঃজেখর অবসা;ও �জেট,  র্যাহা প্রথজেম সিবজের্ষয় ;্যায় ক2কর সিকন্তু
পসিরণাজেম র্যাহা অমৃততুল্য সুখকর এবং র্যাহা শুদ্ধ আত্মজ্ঞা; হইজেত
উৎপন্ন, গসই সুখজেকই—সাসিত্ত্বক সুখ বজেল॥৩৬–৩৭॥
 

সিবর্ষজেয়সিন্দ্রয়সংজের্যাগাদ্-র্যত্তদজেগ্রঽমৃজেতাপমম্।
পসিরণাজেম সিবর্ষসিমব তৎ সুখং রাজসং সৃ্মতম্॥৩৮॥

র্যৎ (গর্য সুখ) সিবর্ষজেয়সিন্দ্রয়সংজের্যাগাৎ (সিবর্ষয় ও ইসিন্দ্রজেয়র সংজের্যাগ
হইজেত)  [জায়জেত]  (উৎপন্ন  হয়),  তৎ  (গসই  সুখ)  অজেগ্র  (প্রথজেম)

অমৃজেতাপমম্  (অমৃত তুল্য)  পসিরণাজেম  (অবজেশজের্ষ)  সিবর্ষম্ ইব  (সিবজের্ষর
;্যায়)  তৎ সুখং  (গসই সুখই)  রাজসং  (রাজসিসক সুখ)  সৃ্মতম্ (বজেল)॥
৩৮॥
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গর্য সুখ, সিবর্ষয় ও ইসিন্দ্রজেয়র সংজের্যাগ হইজেত সঞ্জাত—র্যাহা প্রথজেম
অমৃজেতর মত এবং পসিরণাজেম সিবর্ষতুল্য অ;ুভূত হয়,  গসই সুখজেকই—
রাজসিসক সুখ বজেল॥৩৮॥
 

র্যদজেগ্র চা;ুবজেন্ধ চ সুখং গমাহ;মাত্ম;ঃ।
সি;দ্রালস্যপ্রমাজেদাত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥৩৯॥

র্যৎ সুখং  (গর্য সুখ)  অজেগ্র  (আরজেম্ভ)  অ;ুবজেন্ধ চ  (ও পসিরণাজেম)

আত্ম;ঃ  (আত্মার সম্বজেন্ধ)  গমাহ;ম্  (গমাহ জ;ক)  সি;দ্রালস্যপ্রমাজেদাত্থং
(সি;দ্রা, আলস্য ও অসিবজেবক হইজেত উৎপন্ন) তৎ (গসই সুখজেক) তামসম্
(তামসিসক সুখ) উদাহৃতম্ (বলা হয়)॥৩৯॥

গর্য সুখ আজেগ ও পজের আত্মার গমাহজ;ক,  সি;দ্রা,  আলস্য ও
অ;বধা;তা হইজেত উসিত্থত,  গসই সুখজেকই—তামসিসক সুখ বলা হয়॥
৩৯॥

 

; তদসিV পৃসিথব্যাং বা সিদসিব গদজেবরু্ষ বা পু;ঃ।
সত্ত্বং প্রকৃসিতদ্বৈজমু�!ং র্যজেদসিভঃ স্যাসিৎত্রসিভগু�দ্বৈণঃ॥৪০॥

পু;ঃ  (আবার)  পৃসিথব্যাং  (পৃসিথবীজেত)  [ম;ুর্ষ্যাসিদরু্ষ]  (ম;ুর্ষ্যাসিদ
জীবগজেণর মজেধ্য) সিদসিব বা (অথবা স্বজেগ�) গদজেবরু্ষ বা (গদবগজেণর মজেধ্যও)

তৎ সত্ত্বং  (গসইরূপ গকা; প্রাণী  বা  অ;্য বস্তু)  ; অসিV  (;াই),  র্যৎ
(র্যাহার)  প্রকৃসিতদ্বৈজঃ  (প্রকৃসিত সমূ্ভত)  এসিভঃ  (এই)  সিত্রসিভঃ  (সিত;)  গুদ্বৈণঃ
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(গুণ হইজেত)  মু!ং স্যাৎ  (স্বরূপতঃ মু! থাসিকবার সম্ভাব;া আজেZ)॥
৪০॥

এই পৃসিথবীজেত  (ম;ুর্ষ্য  প্রভৃসিত জীবগজেণর মজেধ্য)  অথবা  স্বজেগ�
গদবগজেণর মজেধ্য এম; গকা; জীব বা বস্তু ;াই,  র্যাহা প্রকৃসিতজাত এই
সিত;গুণ হইজেত মু!॥৪০॥
 

ব্রাহ্মণক্ষসিত্রয়সিবশাং শূদ্রণা� পরন্তপ।
কর্ম্ম�াসিণ প্রসিবভ!াসি; স্বভাবপ্রভদ্বৈবগু�দ্বৈণঃ॥৪১॥

[গহ]  পরন্তপ!  (গহ  শক্রসিবমর্দ্দ�;!)  ব্রাহ্মণক্ষসিত্রয়সিবশাং  (ব্রাহ্মণ,

ক্ষসিৎত্রয় ও বৈবজেশ্যর)  শূদ্রা;াং চ  (এবং শূদ্রগজেণর)  কর্ম্ম�াসিণ  (কর্ম্ম�সমূহ)

স্বভাবপ্রভদ্বৈবঃ  (প্রকৃসিতজাত)  গুদ্বৈণঃ  (সত্ত্বাসিদ  গুণ  wারা)  প্রসিবভ!াসি;
(প্রকৃতরূজেপ সিবভাগ করা হইয়াজেZ)॥৪১॥

গহ পরন্তপ!  ব্রাহ্মণ,  ক্ষসিৎত্রয়,  বৈবশ্য  ও শূদ্রগজেণর স্বভাবজাত
সত্ত্বাসিদ গুজেণর wারাই কর্ম্ম�সকল প্রকৃ2ভাজেব সিবভ!  (গWণীবদ্ধ)  করা
হইয়াজেZ॥৪১॥
 

শজেমা দমVপঃ গশৌচং ক্ষাসিন্তরাজ্জ�বজেমব চ।
জ্ঞা;ং সিবজ্ঞা;মাসিVক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম� স্বভাবজম্॥৪২॥

শমঃ  (অন্তসিরসিন্দ্রয়  সংর্যম)  দমঃ  (বাজেহ্যসিন্দ্রয়  সি;গ্রহ)  তপঃ
(তপস্যা) গশৌচং (বাহ্য ও অভ্যন্তজের শুসিদ্ধ) ক্ষাসিন্তঃ (ক্ষমা) আজ্জ�বম্ এব

413



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চ  (ও সরলতা)  জ্ঞা;ং  (শাস্ত্রজ্ঞা;)  সিবজ্ঞা;ম্  (তত্ত্বা;ুভব)  আসিVক্যং  (ও
শাস্ত্র  বাজেক্য  সুদৃঢ়  সিবশ্বাস)  [এতাসি;]  (এই  সকলই)  স্বভাবজম্
(স্বভাবজসি;ত) ব্রহ্মকর্ম্ম� (ব্রহ্মজেণর কর্ম্ম�) [ভবসিত] (হয়)॥৪২॥

শম,  দম,  তপস্যা,  গশৌচ,  ক্ষমা,  সরলতা,  জ্ঞা;,  সিবজ্ঞা;  ও
আসিVক্য—এই সকলই ব্রহ্মজেণর স্বভাবজাত কর্ম্ম�॥৪২॥
 

গশৌর্য�্যং গতজেজা ধৃসিতদ�াক্ষ্যং রু্যজেদ্ধ চাপ্যপলায়;ম্।
দা;মীশ্বরভাবশ্চ ক্ষৎত্রকর্ম্ম� স্বভাবজম্॥৪৩॥

গশৌর্য�্যং  (পরাক্রম)  গতজঃ  (গতজসিস্বভাব)  ধৃসিতঃ  (বৈধর্য�্য)  দাক্ষ্যং
(কর্ম্ম�  কুশলতা)  রু্যজেদ্ধ চ অসিপ  (ও রু্যজেদ্ধ)  অপলায়;ম্  (অপরাঙু্মখতা)
দা;ম্ (দা;) ঈশ্বর ভাবঃ চ (ও গলাকসি;য়ন্তত্ব) [এতাসি;] (এই সকলই)

স্বভাবজম্ (স্বভাবজাত)  ক্ষৎত্রং কর্ম্ম� (ক্ষসিৎত্রজেয়র কর্ম্ম�) [ভবসিত] (হয়)॥
৪৩॥

গশৌর্য�্য,  গতজ,  বৈধর্য�্য,  দক্ষতা,  রু্যজেদ্ধ  অপলায়;,  দা;শীলতা  ও
প্রভুত্ব—এই সকলই ক্ষসিত্রজেয়র স্বাভাসিবক কর্ম্ম�॥৪৩॥
 

কৃসির্ষজেগারক্ষ্যবাসিণজ্যং বৈবশ্যকর্ম্ম� স্বভাবজম্।
পসিরচর্য�্যাত্মকং কর্ম্ম� শূদ্রাস্যাসিপ স্বভাবজম্॥৪৪॥

কৃসির্ষজেগারক্ষ্য  বাসিণজ্যং  (কৃসির্ষকার্য�্য,  গগাপাল;  ও  বাসিণজ্য)
[এতাসি;] (এই সকল) স্বভাবজম্ (স্বাভাসিবক) বৈবশ্যকর্ম্ম� (বৈবজেশ্যর কর্ম্ম�)।

414



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পসিরচর্য�্যাত্মকং (ব্রাহ্মণাসিদবণ�ত্রজেয়র গসবারূপ) কর্ম্ম� অসিপ (কর্ম্ম�ই) শূদ্রস্য
(শূজেদ্রর পজেক্ষ) স্বভাবজম্ (স্বাভাসিবক)॥৪৪॥

কৃসির্ষকার্য�্য, গগা-পাল; ও বাসিণজ্য এই সকলই বৈবজেশ্যর স্বাভাসিবক
কর্ম্ম� এবং ব্রাহ্মণ,  ক্ষসিত্রয় ও বৈবজেশ্যর পসিরচর্য�্যারূপ কর্ম্ম�ই  (বা সিবসিবধ
কজের্ম্ম�র সহায়তাই) শূজেদ্রর স্বাভাসিবক কর্ম্ম�॥৪৪॥
 

গস্ব গস্ব কর্ম্ম�ণ্যসিভরতঃ সংসিসসিদ্ধং লভজেত ;রঃ।
স্বকর্ম্ম�সি;রতঃ সিসসিদ্ধং র্যথা সিবন্দসিত তচৃ্ছণু॥৪৫॥

গস্ব গস্ব (সি;জ সি;জ অসিধকার সিবসিহত)  কর্ম্ম�সিণ (কজের্ম্ম�)  অসিভরতঃ
(পসিরসি;সিষ্ঠত)  ;রঃ (মা;ব)  সংসিসসিদ্ধং (স্বরূপজ্ঞা;)  লভজেত (লাভ কজের)।
স্বকর্ম্ম�সি;রতঃ  (সি;জ ;সিজ অসিধকার-সিবসিহত কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;কারী)  র্যথা  (গর্য
প্রকাজের)  সিসসিদ্ধং  (সিসসিদ্ধ)  সিবন্দসিত  (লাভ কজের)  তৎ  (তাহা)  শৃণু  (Wবণ
কর)॥৪৫॥

স্ব-স্ব অসিধকার  সিবসিহত কজের্ম্ম�  তৎপর ব্যসি!  স্বরূপজ্ঞা;  লাভ
কজের;  সি;জ সি;জ অসিধকার সিবসিহত কর্ম্ম�া;ুষ্ঠা;কারী গর্যরূজেপ সিসসিদ্ধলাভ
কজের—তাহা Wবণ কর॥৪৫॥
 

র্যতঃ প্রবৃসিত্তভূ�তা;াং গর্য; সর্ব্ব�সিমদং ততম্।
স্বকর্ম্ম�ণা তমভ্যচ্চ�্য সিসসিদ্ধং সিবন্দসিত মা;বঃ॥৪৬॥
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র্যতঃ (র্যাহা হইজেত) ভূতা;াং (জীবগজেণর) প্রবৃসিত্তঃ (জন্মাসিদ) গর্য;
(সির্যসি; ব্যসি2 ও সমসি2রূজেপ) ইদং (এই) সর্ব্ব�ম্ (সমV সিবজেশ্ব) ততম্ (ব্যাপ্ত
রসিহয়াজেZ;),  তম্  (গসই পরজেমশ্বরজেক)  মা;বঃ  (ম;ুর্ষ্য)  স্বকর্ম্ম�ণা  (সি;জ
সি;জ অসিধকার-সিবসিহত কজের্ম্ম�র wারা)  অভ্যচ্চ�্য  (আরাধ;া কসিরয়া)  সিসসিদ্ধং
(সিসসিদ্ধ) সিবন্দসিত (লাভ কজের)॥৪৬॥

গর্য পরজেমশ্বর হইজেত সি;সিখল প্রাসিণগজেণর উৎপসিত্ত বা গচ2া এবং
সির্যসি;  (ব্যাসি2  ও  সমসি2প্রকাশ  অসিধকার  কসিরয়া)  এই  সমগ্র  সিবজেশ্ব
পসিরব্যাপ্ত আজেZ;, গসই পরজেমশ্বরজেক মা;ব, সি;জ সি;জ অসিধকার সিবসিহত
কজের্ম্ম�র wারা আরাধ;া কসিরয়া সিসসিদ্ধলাভ কজের॥৪৬॥
 

গWয়ান্ স্বধজের্ম্ম�া সিবগুণঃ পরধর্ম্ম�াৎ স্ব;ুসিষ্ঠতাৎ।
স্বভাবসি;য়তং কর্ম্ম� কুর্ব্ব�ন্নাজেæাসিত সিকসিéর্ষম্॥৪৭॥

স্ব;ুসিষ্ঠতাৎ  (সমক্-রূজেপ  অ;ুসিষ্ঠত)  পরধর্ম্ম�াৎ  (পজেরর  ধর্ম্ম�
অজেপক্ষা)  সিবগুণঃ  (অসম্যক্-রূজেপ অ;ুসিষ্ঠত)  স্বধর্ম্ম�ঃ  (সি;জ সি;জ ধর্ম্ম�)
গWয়ান্  (গWষ্ঠ),  স্বভাবসি;য়তং  (প্রকৃসিত-গপ্রসিরত)  কর্ম্ম�  (কর্ম্ম�)  কুর্ব্ব�ন্
(কসিরয়া) [মা;বঃ] (মা;ব)  সিকসিéর্ষম্ ; আজেæাসিত  (পাপভাগী হয় ;া)॥
৪৭॥

স্বধর্ম্ম�  গদার্ষরু্য! হইজেলও,  সুষু্ঠ  অ;ুসিষ্ঠত অপজেরর ধর্ম্ম�  হইজেত
গWষ্ঠ; প্রকৃসিত-গপ্রসিরত ধর্ম্ম� কসিরয়া ম;ুর্ষ্য পাপভাগী হয় ;া॥৪৭॥
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সহজং কর্ম্ম� গকৌজেন্তয় সজেদার্ষমসিপ ; ত্যজেজৎ।
সর্ব্ব�ারম্ভা সিহ গদাজের্ষণ ধূজেম;াসিগ্নসিরবাবৃতাঃ॥৪৮॥

[গহ]  গকৌজেন্তয়!  (গহ  কুন্তীপুৎত্র!)  সজেদার্ষম্  অসিপ  (গদার্ষ  রু্য!
হইজেলও)  সহজং (স্বভাবসিবসিহত)  কর্ম্ম�  (কর্ম্ম�)  ; ত্যজেজৎ (ত্যাগ কসিরজেত
;াই) সিহ (কারণ) ধূজেম; (ধূজেমর wারা) অসিগ্নঃ ইব (আবৃত অসিগ্নর ;্যায়)

সর্ব্ব�ারম্ভাঃ  (সমV কর্ম্ম�ই)  গদাজের্ষণ  (গদাজের্ষর wারা)  আবৃতাঃ  (আবৃত)॥
৪৮॥

গহ গকৌজেন্তয়! গদার্ষরু্য! হইজেলও স্বভাবসিবসিহত কর্ম্ম� ত্যাগ কসিরজেত
;াই, কারণ ধূজেমর wারা আবৃত বসিßর ;্যায়—সমV কর্ম্ম�ই গদাজের্ষর wারা
(;ূ;াসিধক) আবৃত॥৪৮॥
 

অস!বুসিদ্ধঃ সর্ব্ব�ত্র সিজতাত্মা সিবগতসৃ্পহঃ।
বৈ;ষ্কর্ম্ম�্যসিসসিদ্ধং পরমাং সন্ন্যাজেস;াসিধগচ্ছসিত॥৪৯॥

সর্ব্ব�ত্র  (প্রাকৃত সমV বস্তুজেত)  অসজে! বুসিদ্ধঃ  (অ;াস! বুসিদ্ধ)

জীতাত্মা  (বশীকৃত-সিচত্ত)  সিবগতসৃ্পহঃ  (ও  সি;ষ্কাম  ব্যসি!)  সন্ন্যাজেস;
(কর্ম্ম�ফজেলর  পসিরত্যাগ  wারা)  পরমাং  বৈ;ষ্কর্ম্ম�্যসিসসিদ্ধং  (বৈ;ষ্কর্ম্ম�্যরূপ
পরমসিসসিদ্ধ) অসিধগচ্ছসিত (লাভ কজের;)॥৪৯॥

প্রাকৃত সমুদয় বস্তুজেত অ;াস!-বুসিদ্ধ,  বশীকৃত-সিচত্ত ও সি;ষ্কাম
ব্যসি! কর্ম্ম�ফজেলর পসিরত্যাগ wারা বৈ;ষ্কর্ম্ম�্যরূপ পরমসিসসিদ্ধ লাভ কজের;॥
৪৯॥
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সিসসিদ্ধং প্রাজেপ্তা র্যথা ব্রহ্ম তথাজেæাসিত সি;জেবাধ গম।
সমাজেসদ্বৈ;ব গকৌজেন্তয় সি;ষ্ঠা জ্ঞা;স্য র্যা পরা॥৫০॥

[গহ]  গকৌজেন্তয়!  (গহ  কুন্তী;ন্দ;!)  সিসসিদ্ধং  প্রাপ্তঃ  (বৈ;ষ্কর্ম্ম�্যরূপ
সিসসিদ্ধপ্রাপ্ত ব্যসি!) র্যথা (গর্যরূজেপ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মজেক) আজেæাসিত (প্রাপ্ত হ;), র্যা
(গর্য ব্রহ্মপ্রাসিপ্ত)  জ্ঞা;স্য  (জ্ঞাজে;র)  পরা সি;ষ্ঠা  (পরমগসিত),  তথা  (তাহা)
সমাজেস; এব (সংজেক্ষজেপ) গম (আমার সি;কট) সি;জেবাধ (Wবণ কর)॥৫০॥

গহ গকৌজেন্তয়! বৈ;ষ্কর্ম্ম�্যরূপ সিসসিদ্ধ প্রাপ্ত ব্যসি! গর্যরূজেপ ব্রহ্মজেক প্রাপ্ত
হ;,—গর্য ব্রহ্মপ্রাসিপ্ত (সিচদাত্মজেবাধ) জ্ঞাজে;র পরম গসিত—তাহা তুসিম আমার
সি;কট সংজেক্ষজেপ Wবণ কর॥৫০॥
 

বুদ্ধ্যা সিবশুদ্ধয়া রু্যজে!া ধৃত্যাত্মা;ং সি;য়ম্য চ।
শব্দাদীন্ সিবর্ষয়াংV্যক্ত্বা রাগজেwজের্ষৌ বু্যদস্য চ॥৫১॥

সিবসিব!জেসবী লঘ্বাশী র্যতবাক্কায়মা;সঃ।
ধ্যা;জের্যাগপজেরা সি;ত্যং বৈবরাগ্যং সমুপাসিWতঃ॥৫২॥
অহঙ্কারং বলং দপ�ং কামং গক্রাধং পসিরগ্রহম্।
সিবমুচ্য সি;র্ম্ম�মঃ শাজেন্তা ব্রহ্মভূয়ায় কল্পজেত॥৫৩॥

সিবশুদ্ধয়া  (সাসিত্ত্বকী)  বুদ্ধ্যা  (বুসিদ্ধ)  রু্য!ঃ [সন্] (রু্য! হইয়া)  ধৃত্যা
(তাদৃশ  ধৃসিতর  wারা)  আত্মা;ং  (ম;জেক)  সি;য়ম্য  চ  (সংর্যত  কসিরয়া),
শব্দাদীন্ (শব্দ, স্পশ� প্রভৃসিত) সিবর্ষয়ান্ (সিবর্ষয় সমূহজেক) ত্যক্ত্বা (পসিরত্যাগ
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পূর্ব্ব�ক)  রাগজেwজের্ষৌ  (রাগ  ও  গwর্ষ)  বু্যদস্য  চ  (সিবদূসিরত  করতঃ),
সিবসিব!জেসবী  (সিবর্ষসিয়সঙ্গ-রসিহত)  লঘ্বাশী  (সিমতজেভাজী)  র্যতবাক্কায়মা;সঃ
(কায়-ম;-বাক্য-সংর্যমী)  সি;ত্যং  (সর্ব্ব�দা)  ধ্যা;জের্যাগপরঃ
(ভগবসিচ্চন্তাপরায়ণ)  বৈবরাগ্যং সমুপাসিWতঃ  (ও বৈবরাগ্য-সমাসিWত হইয়া)
অহঙ্কারং  (অহঙ্কার)  বলং  (সামথ�্য)  দপ�ং  (দপ�)  কামং  (কাম)  গক্রাধং
(গক্রাধ)  পসিরগ্রহম্  (ও দা;াসিদগ্রহণ)  সিবমূচ্য  (পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক)  সি;র্ম্ম�মঃ
(মমতাশূ;্য)  শান্তঃ  (শাসিন্তপরায়ণ  পুরুর্ষ)  ব্রহ্মভূয়ায়  (সিচদাত্মজেবাজেধর)

কল্পজেত (গর্যাগ্য হ;)॥৫১–৫৩॥
সাসিত্ত্বক  বুসিদ্ধরু্য!  হইয়া,  তাদৃশ  ধৃসিতর  wারা  ম;জেক  সংর্যত

কসিরয়া, শব্দাসিদ সিবর্ষয় সকলজেক পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক, রাগ ও গwর্ষ সিবদূসিরত
করতঃ,  সিবর্ষসিয়সঙ্গ-রসিহত,  সিমতজেভাজী,  কায়-ম;-বাক্য-সংর্যমী,  সর্ব্ব�দা
ভগবসিচ্চন্তা-পরায়ণ ও বৈবরাগ্য-সমাসিWত হইয়া—অহঙ্কার, বল, দপ�, কাম,

গক্রাধ ও দা;াসিদ-গ্রহণ পসিরত্যাগ পূর্ব্ব�ক,  মমতাশূ;্য  ও শাসিন্তপরায়ণ
ব্যসি! সিচদাত্মজেবাজেধর গর্যাগ্য হ;॥৫১–৫৩॥
 

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ; গশাচসিত ; কাÆসিত।
সমঃ সজের্ব্ব�রু্ষ ভূজেতরু্ষ মদ্ভসি!ং লভজেত পরাম্॥৫৪॥

ব্রহ্মভূতঃ  (সিচৎ স্বরূপ প্রাপ্ত)  প্রসন্নাত্মা  (প্রসন্ন সিচত্ত ব্যসি!)  ;
গশাচসিত  (গশাক  কজের;  ;া)  ;  কাÆসিত  (আকাÆাও  কজের;  ;া)।
সজের্ব্ব�রু্ষ  (সকল)  ভূজেতরু্ষ  (প্রাণীর প্রসিত)  সমঃ (আমার পরাশসি! সিবচাজের
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সমদশ�ী হইয়া) পরাম্ (সি;গু�ণা) মদ্-ভসি!ং (আমার ভসি!) লভজেত (লাভ
কজের;)॥৫৪॥

সিচৎ-স্বরূপ  প্রাপ্ত  ও  প্রসন্ন-সিচত্ত  ব্যসি!  গশাকও  কজের;  ;া,
আকাÆাও  কজের;  ;া;  সিতসি;  সর্ব্ব�ভূজেত  (আমার  পরাশসি!  সিবচাজের)

সমদশ�ী হইয়া ক্রমশঃ আমার পরাভসি! (গপ্রমভসি!) লাভ কজের;॥৫৪॥
 

ভ!্যা মামসিভজা;াসিত র্যাবান্ র্যশ্চাসিস্ম তত্ত্বতঃ।
তজেতা মাং তত্ত্বজেতা জ্ঞাত্বা সিবশজেত তদ;ন্তরম্॥৫৫॥

[অহং] (আসিম)  র্যাবান্  (গর্যরূপ সিবভূসিত সম্পন্ন)  র্যঃ চ অসিস্ম (ও
স্বরূপতঃ র্যাহা  হই)  মাম্  (আমাজেক)  [সঃ]  (গসই জ্ঞা;ী ব্যসি!)  ভ!্যা
(সি;গু�ণা ভসি! wারা) তত্ত্বতঃ (র্যথাথ�রূজেপ) অসিভজা;াসিত (সম্যক্ জাসি;জেত
পাজের;); তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) জ্ঞাত্বা (আমাজেক অবগত হইয়া) তদ;ন্তরম্
(তাহার  পর)  ততঃ  (গসই  ভসি! প্রভাজেব)  মাং  (আমার  সি;ত্যলীলায়)

সিবশজেত (প্রজেবশ লাভ কজের;)॥৫৫॥
গসই পরাভসি! প্রভাজেব আমার ঐশ্বর্য�্যময় ও মাধুর্য�্যময় স্বরূপwয়

সম্যক্ জাসি;জেত পাজের; এবং  তৎপর স্বরূপগত সম্বন্ধজ্ঞা; উপলসিব্ধ
কসিরয়া  আমার অসিভন্ন-স্বরূপ অন্তরঙ্গ পসিরকরগণ মজেধ্য  প্রজেবশ লাভ
কজের;॥৫৫॥
 

সর্ব্ব�কর্ম্ম�াণ্যসিপ সদা কুর্ব্ব�াজেণা মw্যপাWয়ঃ।
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মৎপ্রসাদাদবাজেæাসিত শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥৫৬॥
মw্যপাWয়ঃ  (আমার একান্ত আসিWত জ;)  সদা  (সর্ব্ব�দা)  সর্ব্ব�

কর্ম্ম�াসিণ  (সর্ব্ব�প্রকার  কর্ম্ম�)  কুর্ব্ব�াণঃ  অসিপ  (কসিরয়াও)  মৎপ্রসাদাৎ
(আমার  প্রসাজেদ)  শাশ্বতং  (সি;ত্য)  অব্যয়ম্  (সমৃদ্ধ)  পদম্  (গসবাপদ)

অবাজেæাসিত (লাভ কজের;)॥৫৬॥
আমার একান্ত আসিWত জ; সর্ব্ব�দা সর্ব্ব�প্রকার কর্ম্ম� কসিরয়াও—

আমার অ;ুগ্রজেহ সি;ত্য সমৃদ্ধ গসবাপদ লাভ কজের;॥৫৬॥
 

গচতসা সর্ব্ব�কর্ম্ম�াসিণ মসিয় সং;্যস্য মৎপরঃ।
বুসিদ্ধজের্যাগমুপাসিWত্য মসিচ্চত্তঃ সততং ভব॥৫৭॥

গচতসা  (সর্ব্ব�ান্তঃকরজেণ)  সর্ব্ব�  কর্ম্ম�াসিণ  (সমV  কর্ম্ম�)  মসিয়
(আমাজেত)  সং;্যস্য  (সমপ�ণ  পূর্ব্ব�ক)  মৎপরঃ  (মৎপরায়ণ  হইয়া)
বুসিদ্ধজের্যাগম্  (সি;শ্চয়াসিত্মকা বুসিদ্ধজেক)  উপাসিWত্য  (আWয় কসিরয়া)  সততং
(সর্ব্ব�দা) মসিচ্চত্তঃ (আমাজেত অ;ুর!) ভব (হও)॥৫৭॥

সম্বন্ধ গকৌশজেল সমুদয় কর্ম্ম� আমাজেত সমপ�ণ পূর্ব্ব�ক,  আসিমই
পরমগসিত—সি;শ্চয়  করতঃ,  বুসিদ্ধজের্যাগ  (ব্যবহাসিরক  কাজের্য�্য  অ;াসসি!)

আWয় কসিরয়া—সর্ব্ব�দা আমাজেত অ;ুর! হও॥৫৭॥
 

মসিচ্চত্তঃ সর্ব্ব�দুগ�াসিণ মৎপ্রসাদাত্তসিরর্ষ্যসিস।
অথ গচত্ত্বমহঙ্কারান্ন গWার্ষ্যসিস সিব;Æ্যসিস॥৫৮॥
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ত্বং  (তুসিম)  মসিচ্চত্তঃ  (মদ্-গতসিচত্ত হইয়া)  মৎপ্রসাদাৎ  (আমার
অ;ুগ্রজেহ) সর্ব্ব�দুগ�াসিণ (সমV বাধা-সিবপসিত্ত) তসিরর্ষ্যসিস (অসিতক্রম কসিরজেব)।
অথ গচৎ (আর র্যসিদ)  অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কার বজেশ)  ; গWার্ষ্যসিস (;া শু;),

[তসিহ�] (তাহা হইজেল) সিব;Æ্যসিস (সিব;াশ প্রাপ্ত হইজেব)॥৫৮॥
তুসিম মদ্ গত সিচত্ত হইজেল আমার অ;ুগ্রজেহ সর্ব্ব�প্রকার দুVর বাধা-সিবপদ
উত্তীণ� হইজেত পাসিরজেব। আর র্যসিদ অহঙ্কার বজেশ আমার কথা ;া শু;
তাহা হইজেল সিব;াশ প্রাপ্ত হইজেব॥৫৮॥
 

র্যদহঙ্কারমাসিWত্য ; গর্যাৎস্য ইসিত ম;্যজেস।
সিমদ্বৈথ্যব ব্যবসায়জেV প্রকৃসিতস্ত্বাং সি;জের্যাক্ষ্যসিত॥৫৯॥

অহঙ্কারম্  (অহঙ্কারজেক)  আসিWত্য  (আWয় কসিরয়া)  ;  গর্যাৎজেস্য
(রু্যদ্ধ কসিরব ;া)  ইসিত  (এইরূপ)  র্যৎ ম;্যজেস  (গর্য মজে; কসিরজেতZ),  গত
(গতামার)  [এর্ষঃ]  (এই)  ব্যবসায়ঃ  (সঙ্কল্প)  সিমথ্যা  এব  (সিমথ্যাই)

[ভসিবর্ষ্যসিত]  (হইজেব)।  প্রকৃসিতঃ  (ক্ষসিত্রজেয়াসিচত  স্বভাব)  ত্বাং  (গতামাজেক)

সি;জের্যাক্ষ্যসিত (সি;রু্য! কসিরজেব)॥৫৯॥
অহঙ্কারজেক আWয় কসিরয়া ‘রু্যদ্ধ কসিরব ;া’  এইরূপ গর্য মজে;

কসিরজেতZ—গতামার  এই  সংকল্প  সিমথ্যাই  হইজেব।  কারণ  গতামার
(ক্ষসিত্রজেয়াসিচত) স্বভাব গতামাজেক অবশ্যই রু্যজেদ্ধ সি;রু্য! কসিরজেব॥৫৯॥
 

স্বভাবজেজ; গকৌজেন্তয় সি;বদ্ধঃ গস্ব; কর্ম্ম�ণা।
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কতু্ত�ং গ;চ্ছসিস র্যজেন্মাহাৎ কসিরর্ষ্যস্যবজেশাঽসিপ তৎ॥৬০॥
[গহ]  গকৌজেন্তয়! (গহ কুন্তীপুত্র!) [ত্বং] (তুসিম)  গমাহাৎ  (গমাহবজেশ)

র্যৎ (র্যাহা)  কতু্ত�ং  (কসিরজেত)  ; ইচ্ছসিস (ইচ্ছা কসিরজেতZ ;া),  স্বভাবজেজ;
(স্বভাবজাত)  গস্ব;  (সি;জেজর)  কর্ম্ম�ণা  (বৃসিত্তর wারা)  সি;বদ্ধঃ  [সন্] (বাধ্য
হইয়া)  তৎ অসিপ  (গসই কর্ম্ম�ই)  অবশঃ  [সন্] (অবশভাজেবই)  কসিরর্ষ্যসিস
(কসিরজেব)॥৬০॥

গহ গকৌজেন্তয়! তুসিম গমাহবজেশ র্যাহা এখ; কসিরজেত ইচ্ছা কসিরজেতZ
;া, স্বভাবজাত সি;জেজর বৃসিত্ত wারা বাধ্য হইয়াই (একটু পজের) গসই কর্ম্ম�
অবশভাজেবই কসিরজেব॥৬০॥
 

ঈশ্বরঃ সর্ব্ব�ভূতা;াং হৃজের্দ্দজেশঽজু্জ�; সিতষ্ঠসিত।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব�ভূতাসি; র্যSারূঢ়াসি; মায়য়া॥৬১॥

[গহ]  অজু্জ�;!  (গহ  অজু্জ�;!)  ঈশ্বরঃ  (অন্তর্য�ামী  শ্রীভগবান্)

সর্ব্ব�ভূতাসি;  (জীবসমূহজেক)  র্যSারূঢ়াসিণ  [ইব]  (র্যSারূঢ় পুত্তজেলর ;্যায়)

মায়য়া  (সি;জ  মায়াশসি!  wারা)  ভ্রাময়ন্  (;া;াভাজেব  ভ্রমণ  করাইজেত
করাইজেত) সর্ব্ব�ভূতা;াং (সি;সিখল জীজেবর) হৃজের্দ্দজেশ (হৃদয় গদজেশই) সিতষ্ঠসিত
(অবস্থা; কসিরজেতজেZ;)॥৬১॥

গহ  অজু্জ�;!  অন্তর্য�ামী  শ্রীভগবান্  স্বীয়  মায়াশসি!  প্রভাজেব
জীবগণজেক র্যSারূঢ় পুত্তজেলর ;্যায় (;া;াভাজেব) ভ্রমণ করাইজেত করাইজেত
সি;সিখল জীজেবর হৃদয়জেদজেশই অবস্থা; কসিরজেতজেZ;॥৬১॥
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তজেমব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব�ভাজেব; ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শাসিন্তং স্থা;ং প্রাপ্স্যসিস শাশ্বতম্॥৬২॥
[গহ]  ভারত!  (গহ  ভারত!)  [অতঃ]  (অতএব)  সর্ব্ব�ভাজেব;

(সর্ব্ব�জেতাভাজেব)  তম্ এব  (তাঁহারই)  শরণং গচ্ছ  (শরণ গ্রহণ কর)।
তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার কৃপায়) পরাং (পরম ) শাসিন্তং (শাসিন্ত) শাশ্বতম্ (ও
সি;ত্য) স্থা;ং (ধাম) প্রাপ্স্যসিস (প্রাপ্ত হইজেব)॥৬২॥

গহ ভারত!  সর্ব্ব�জেতাভাজেব  তাহঁারই  শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার
কৃপায় পরম শাসিন্ত ও সি;ত্যধাম লাভ কসিরজেব॥৬২॥
 

ইসিত গত জ্ঞা;মাখ্যাতং গুহ্যাদ্-গুহ্যতরং ময়া।
সিবমৃদ্বৈশ্যতদজেশজের্ষণ র্যজেথচ্ছসিস তথা কুরু॥৬৩॥

ইসিত  (এই পর্য�্যন্ত)  গুহ্যাৎ  (গূঢ়  হইজেতও)  গুহ্যতরং  (গূঢ়তর)

জ্ঞা;ম্ (জ্ঞাজে;র কথা) ময়া (আমা কতৃ্ত�ক) গত (গতামার সি;কট) আখ্যাতং
(কসিথত হইল); এতৎ (ইহা) অজেশর্ষণ (সমূ্পণ�রূজেপ) সিবমৃশ্য (পর্য�্যাজেলাচ;া
কসিরয়া) র্যথা (গর্যরূপ) ইচ্ছসিস (ইচ্ছা কর) তথা (গসইরূপই) কুরু (কর)॥
৬৩॥
গতামাজেক এই গূঢ় হইজেতও গূঢ়তর জ্ঞাজে;র কথা আসিম বসিললাম। ইহা
অজেশর্ষভাজেব পর্য�্যাজেলাচ;া কসিরয়া  গতামার গর্যরূপ ইচ্ছা তাহাই কর॥
৬৩॥
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সর্ব্ব�গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু গম পরমং বচঃ।
ইজে2াঽসিস গম দৃঢ়সিমসিত তজেতা বক্ষ্যাসিম গত সিহতম্॥৬৪॥

গম (আমার) সর্ব্ব�গুহ্যতমং (সর্ব্ব�গুহ্যতম) পরমং (সর্ব্ব�জেWষ্ঠ) বচঃ
(উপজেদশ)  ভূয়ঃ  (আবার)  শৃণু  (শু;)  [ত্বং]  (তুসিম)  গম  (আমার)  দৃঢ়ম্
(অসিতশয়)  ই2ঃ  (সিপ্রয়)  অসিস  (হও),  ইসিত  ততঃ  (গসইজেহতু)  গত
(গতামাজেক) সিহতম্ (মঙ্গজেলর কথা) বক্ষ্যাসিম (বসিলজেতসিZ)॥৬৪॥

আমার  সর্ব্ব�গুহ্যতম  সর্ব্ব�জেWষ্ঠ  উপজেদশ  আবার  শু;।  তুসিম
আমার অত্যন্ত সিপ্রয়, এই জ;্যই গতামার সিহত বসিলজেতসিZ॥৬৪॥
 

মন্ম;া ভব মদ্ভজে!া মদ্-র্যাজী মাং ;মসু্করু।
মাজেমদ্বৈবর্ষ্যসিস সত্যং গত প্রসিতজাজে; সিপ্রজেয়াঽসিস গম॥৬৫॥
[ত্বং] (তুসিম) মন্ম;াঃ (আমাজেতই সমসিপ�ত সিচত্ত) মদ্ভ!ঃ (আমারই

Wবণ কীত্ত�;াসিদ ভসি! পরায়ণ) মদ্-র্যাজী (ও অমারই পূজক) ভব (হও),

মাং (আমাজেক) ;মসু্করু (;মস্কার কর)। [তসিহ�] (তাহা হইজেল) মাম্ এব
(আমাজেকই)  এর্ষ্যসিস  (প্রাপ্ত হইজেব),  গত  (গতামার সি;কট)  সত্যং  (সত্য)
প্রসিতজাজে; (প্রসিতজ্ঞা কসিরজেতসিZ), [র্যতঃ ত্বং] (গর্য গহতু তুসিম) গম (আমার)

সিপ্রয়ঃ অসিস (সিপ্রয় হও)॥৬৫॥
তুসিম আমারই সিচন্তা কর,  আমারই গসবা কর,  আমারই পূজা

কর,  ও আমাজেকই আত্মসি;জেবদ; কর;  তাহা  হইজেল আমাজেকই প্রাপ্ত

425



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

হইজেব—গতামার  সি;কট প্রসিতজ্ঞা কসিরয়া  সত্য  বসিলজেতসিZ,  কারণ তুসিম
আমার সিপ্রয় সখা॥৬৫॥
 

সর্ব্ব�ধর্ম্ম�ান্ পসিরত্যজ্য মাজেমকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব�পাজেপজেভ্যা গমাক্ষসিয়র্ষ্যাসিম মা শুচঃ॥৬৬॥

সর্ব্ব�ধর্ম্ম�ান্ (সর্ব্ব�প্রকার ধর্ম্ম�) পসিরত্যজ্য (সমূ্পণ� সিবসজ্জ�; সিদয়া)
একং (একমাত্র) মাম্ (আমারই) শরণং ব্রজ (শরণ লও); অহং (আসিম)

ত্বাং (গতামাজেক) সর্ব্ব�পাজেপভ্যঃ (সর্ব্ব� প্রকার পাপ হইজেত) গমাক্ষসিয়র্ষ্যাসিম
(মু! কসিরব), মা শুচঃ (গশাক কসিরও ;া)॥৬৩॥

সর্ব্ব�প্রকার ধর্ম্ম� সমূ্পণ� সিবসজ্জ�; সিদয়া একমাত্র আমারই শরণ
লও। আসিম গতামাজেক সর্ব্ব�প্রকার পাপ হইজেত মু! কসিরব,  তুসিম গশাক
কসিরও ;া॥৬৬॥
 

ইদজেন্ত ;াতপস্কায় ;াভ!ায় কদাচ;।
; চাশুশ্রূর্ষজেব বাচ্যং ; চ মাং গর্যাঽভ্যসূয়সিত॥৬৭॥

ইদং (এই কথা) গত (তুসিম) অতপস্কায় (আরাম সিপ্রয়) অভ!ায়
; (অভ!), অশুশ্রূর্ষজেব ; চ (গসবা-সিবমুখ), র্যঃ চ (ও গর্য) মাং (আমাজেত)

অভ্যসূয়সিত (অসূয়াকারী অথ�াৎ মৎসর—তাহাসিদগজেক) কদাচ; (কখ;ও)

; বাচ্যং (বসিলজেব ;া)॥৬৭॥
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এই কথা তুসিম কখ;ও আরামসিপ্রয়,  Wদ্ধাহী;,  গসবা-সিবমুখ ও
আমাজেত অসূয়াকারী অথ�াৎ মৎসর ব্যসি!গণজেক বসিলজেব ;া॥৬৭॥
 

র্য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভজে!ষ্বসিভধাস্যসিত।
ভসি!ং মসিয় পরাং কৃত্বা মাজেমদ্বৈবর্ষ্যত্যসংশয়ঃ॥৬৮॥

র্যঃ  (সির্যসি;)  পরমং  (সজের্ব্ব�াৎকৃ2)  গুহ্যং  (গগাপ;ীয়)  ইমং  (এই
সংবাদ)  সদ্ভজে!রু্ষ  (আমার  ভ!গজেণর  সি;কট)  অসিভধাস্যসিত  (কীত্ত�;
কসিরজেব;), [সঃ] (সিতসি;) মসিয় (আমার)  পরাং (পরা) ভসি!ং (ভসি!) কৃত্বা
(লাভ কসিরয়া)  অসংশয়ঃ  (সি;ঃসজেন্দজেহ)  মাম্ এব  (আমাজেকই)  এর্ষ্যসিস
(প্রাপ্ত হইজেব;)॥৬৮॥

সির্যসি; এই গগাপ;ীয় পরম তত্ত্ব আমার ভ!গজেণর সি;কট কীত্ত�;
কসিরজেব;, সিতসি; আমার পরাভসি! লাভ কসিরয়া আমাজেকই প্রাপ্ত হইজেব;,

ইহাজেত গকা; সংশয় ;াই॥৬৮॥
 

; চ তস্মান্ম;ুজের্ষ্যরু্ষ কসিশ্চজেন্ম সিপ্রয়কৃত্তমঃ।
ভসিবতা ; চ গম তস্মাদ;্যঃ সিপ্রয়তজেরা ভুসিব॥৬৯॥

ম;ুজের্ষ্যরু্ষ  (ম;ুর্ষ্য সমাজেজ)  তস্মাৎ (তাঁর অথ�াৎ গীতা প্রচারজেকর
অজেপক্ষা)  কসিশ্চৎ (গকহ)  গম (আমার)  সিপ্রয়কৃত্তমঃ (অসিধক সিপ্রয়কারী)  ;
চ  (;াই),  ভুসিব  চ  (এবং পৃসিথবীজেত)  তস্মাৎ  (তাঁহার  অজেপক্ষা)  অ;্যঃ
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(অপর গকহ) গম (আবার) সিপ্রয়তরঃ (সিপ্রয়তরও) ; ভসিবতা (হইজেব ;া)॥
৬৯॥

মা;ব সমাজেজ তারঁ  (গীতা প্রচারজেকর)  অজেপক্ষা গকহই আমার
অসিধক  সিপ্রয়কারী  ;াই,  এবং  (ভসিবর্ষ্যজেত)  পৃসিথবীজেত  তাঁহা  অজেপক্ষা
আমার সিপ্রয়তরও গকহ হইজেব ;া॥৬৯॥
 

অজেধ্যর্ষ্যজেত চ র্য ইমং ধর্ম্ম�্যং সংবাদমাবজেয়াঃ।
জ্ঞা;র্যজেজ্ঞ; গত;াহসিম2ঃ স্যাসিমসিত গম মসিতঃ॥৭০॥

র্যঃ চ  (আর সির্যসি;)  আবজেয়াঃ  (আমাজেদর উভজেয়র)  ইমং  (এই)

ধর্ম্ম�্যং  (ধর্ম্ম�)  সংবাদম্  (সংলাপ)  অজেধ্যর্ষ্যজেত  (পাঠ  কসিরজেব;),  অহং
(আসিম)  জ্ঞা;র্যজেজ্ঞ;  (জ্ঞা;র্যজ্ঞwারা)  গত;  (তৎকতৃ্ত�ক)  ই2ঃ  (আরাসিধত)

স্যাম্ (হইব), ইসিত (ইহাই) গম (আমার) মসিতঃ (অসিভমত)॥৭০॥
আর সির্যসি; আমাজেদর উভজেয়র এই ধর্ম্ম�-সংলাপ পাঠ কসিরজেব;,

আসিম  জ্ঞা;-র্যজেজ্ঞর  wারা  তৎকতৃ্ত�ক  আরাসিধত  হইব,  ইহাই  আমার
অসিভমত॥৭০॥
 

Wদ্ধাবা;;সূয়শ্চ শৃণুয়াদসিপ গর্যা ;রঃ।
গসাঽসিপ মু!ঃ শুভা;-গলাকান্ প্রাæুয়াৎ পুণ্যকর্ম্ম�ণাম্॥৭১॥

Wদ্ধাবান্  (Wদ্ধারু্য!)  অ;সূয়ঃ চ  (ও গদার্ষদৃসি2  রসিহত)  র্যঃ  (গর্য)  ;রঃ
(মা;ব) শৃণুয়াৎ অসিপ (গকবল Wবণ কজের;), সঃ অসিপ (সিতসি;ও) [পাপাৎ]
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(পাপ হইজেত)  মু!ঃ  [সন্] (মু! হইয়া)  পুণ্যকর্ম্ম�ণাম্  (পুণ্যকাসিরগজেণর)

[প্রাপ্য]  (লভ্য)  শুভান্  (উত্তম)  গলাকন্  (ধাম  সকল)  প্রাæুয়াৎ  (প্রাপ্ত
হইজেব;)॥৭১॥

গর্য  Wদ্ধাবান্  জ;  সি;ম�ৎসর  ভাজেব  গকবল  Wবণও  কসিরজেব;,

সিতসি;ও মু! হইয়া সুকৃসিতশালী জজে;র গর্যাগ্য মঙ্গলময় গলাক সকল
লাভ কসিরজেব;॥৭১॥
 

কসিচ্চজেদৎ শ্রুতং পাথ� ত্বদ্বৈয়কাজেগ্রণ গচতসা।
কসিচ্চদজ্ঞা;সজের্ম্মাহঃ প্রণ2জেV ধ;ঞ্জয়॥৭২॥

[গহ]  পাথ�!  (গহ কুন্তীপুৎত্র!)  ত্বয়া কসিচ্চৎ  (তুসিম সিক)  একাজেগ্রণ
(একাগ্র)  গচতসা  (সিচজেত্ত)  এতৎ  (এই  গীতা  শাস্ত্র)  শ্রুতং  (Wবণ
কসিরয়াZ?) [গহ]  ধ;ঞ্জয়!  (গহ অজু্জ�;!)  গত  (গতামার)  অজ্ঞা; সজের্ম্মাহঃ
(অজ্ঞা; জসি;ত সিবপরীত বুসিদ্ধ) প্রণ2ঃ কসিচ্চৎ (সিব;2 লইল সিক?)॥৭২॥

গহ পাথ�! তুসিম সিক একাগ্রসিচজেত্ত ইহা Wবণ কসিরজেল? গহ ধ;ঞ্জয়!

গতামার অজ্ঞাজে;াত্থ গমাহ সিক সিবদূসিরত হইল?॥৭২॥
 

অজু্জ�; উবাচ—
;জে2া গমাহঃ সৃ্মসিতল�ব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচু্যত।

সিস্থজেতাঽসিস্ম গতসজেন্দহঃ কসিরজের্ষ্য বচ;ং তব॥৭৩॥
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অজু্জ�; উবাচ (অজু্জ�; বসিলজেল;) [গহ] অচু্যত! (গহ শ্রীকৃষ্ণ!) ত্বৎ
প্রসাদাৎ  (গতামার অ;ুগ্রজেহ)  [গম]  (আমার)  গমাহঃ  (গমাহ)  ;2ঃ  (দূর
হইয়াজেZ), ময়া (আসিম) সৃ্মসিতঃ (আত্মসৃ্মসিত) লব্ধা (লাভ কসিরয়াসিZ), সিস্থতঃ
অসিস্ম (সিস্থরতা প্রাপ্ত হইলাম),  গত সজেন্দহঃ (সংশয় দূর হইয়াজেZ)  তব
(গতামার) বচ;ং (আজেদশ) কসিরজের্ষ্য (পাল; কসিরব)॥৭৩॥

অজু্জ�; কসিহজেল;—গহ অচু্যত! গতামার কৃপায় আমার গমাহ সিব;2
হইয়াজেZ,  আসিম  স্বরূপসৃ্মসিত  লাভ  কসিরয়াসিZ,  আসিম  সি;ঃসংশজেয়
শরণাপসিত্তজেত অবসিস্থত হইলাম,—গতামার আজেদশ পাল; কসিরব॥৭৩॥
 

সঞ্জয় উবাচ—
ইত্যহং বাসুজেদবস্য পাথ�স্য চ মহাত্ম;ঃ।
সম্বাদসিমমমজেWৌর্ষমদু্ভতং গরামহর্ষ�ণম্॥৭৪॥

সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বসিলজেল;) অহং (আসিম) ইসিত (এই প্রকাজের)

মহাত্ম;ঃ  (মহাত্ম)  বাসুজেদবস্য  (বাসুজেদজেবর)  পাথ�স্য  চ  (ও অজু্জ�জে;র)

ইমম্  (এই)  অদু্ভতঃ  (আশ্চর্য�্য)  গরামহর্ষ�ণম্  (গরামা�কর)  সংবাদম্
(কজেথাপকথ;) অজেWৌর্ষম্ (Wবণ কসিরলাম)॥৭৪॥

সঞ্জয় কসিহজেল;—এইরূজেপ আসিম মহাত্মা বাসুজেদব ও অজু্জ�জে;র—
এই অদু্ভত গরামা�কর সংলাপ Wবণ কসিরলাম॥৭৪॥
 

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুসিতবাসি;মং গুহ্যমহং পরম্।
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গর্যাগং গর্যাজেগশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥৭৫॥
অহং  (আসিম)  ব্যাসপ্রসাদাৎ  (ব্যাসজেদজেবর  কৃপায়)  ইমং  (এই)

পরম্  (পরম)  গুহ্যম্  (গগাপ;ীয়)  গর্যাগং  (কর্ম্ম�,  জ্ঞা;  ও  ভসি!জের্যাগ)

সাক্ষাৎ  কথয়তঃ  (স্বমুজেখ  উপজেদশ  কসিরজেত  প্রবৃত্ত)  গর্যাজেগশ্বরাৎ
(গর্যাজেগশ্বর)  স্বয়ম্  (স্বয়ংরূপ)  কৃষ্ণাৎ  (কৃষ্ণ  হইজেত)  শ্রুতবান্  (Wবণ
কসিরলাম)॥৭৫॥

আসিম শ্রীব্যাসজেদজেবর অ;ুগ্রজেহ গর্যাজেগশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃজেষ্ণর সাক্ষাৎ
শ্রীমুখগাথা হইজেত এই গুহ্য সর্ব্ব�জেWষ্ঠ গর্যাগ—Wবণ কসিরয়াসিZ॥৭৫॥
 

রাজন্ সংসৃ্মত্য সংসৃ্মত্য সম্বাদসিমমমদু্ভতম্।
গকশবাজু্জ�;জেয়াঃ পুণ্যং হৃর্ষ্যাসিম চ মুহুমু�হুঃ॥৭৬॥

[গহ] রাজন্! (গহ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র!) গকশবাজু্জ�;জেয়াঃ (শ্রীকৃষ্ণ ও
অজু্জ�জে;র)  ইমম্  (এই)  পুণ্যং  (পসিবত্র)  অদু্ভতম্  (সিবস্ময়কর)  সংবাদম্
(কজেথাপকথ;) সংসৃ্মত্য সংসৃ্মত্য (পু;ঃ পু;ঃ স্মরণ কসিরয়া) মুহুর্ম্ম�হুঃ চ
(বারংবারই) হৃর্ষ্যাসিম (গরামাসি�ত হইজেতসিZ)॥৭৬॥

গহ মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ ও অজু্জ�জে;র এই পুণ্যময়, অসিত সিবস্ময়কর
সংলাপ পু;ঃ পু;ঃ স্মরণ কসিরজেত কসিরজেত আসিম মুহুমু�হুঃ হজের্ষ� পুলসিকত
হইজেতসিZ॥৭৬॥
 

তচ্চ সংসৃ্মত্য সংসৃ্মত্য রূপমত্যদু্ভতং হজেরঃ।
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সিবস্মজেয়া গম মহান্ রাজন্ হৃর্ষ্যাসিম চ পু;ঃ পু;ঃ॥৭৭॥
[গহ]  রাজন্! (গহ মহারাজ!)  হজেরঃ চ (আর শ্রীহসিরর)  অত্যদু্ভতং

(অসিত আশ্চর্য�্য) তৎ রূপম্ (গসই সিবশ্বরূপ) সংসৃ্মত্য সংসৃ্মত্য (পু;ঃ পু;ঃ
স্মরণ কসিরয়া)  গম  (আমার)  মহান্  (পরম)  সিবস্ময়ঃ  (সিবস্ময়)  [ভবসিত]

(হইজেতজেZ)  পু;ঃ পু;ঃ চ  (এবং আসিম বারংবার)  হৃর্ষ্যাসিম  (গরামাসি�ত
হইজেতসিZ)॥৭৭॥

গহ রাজন্!  আবার ভগবান্ শ্রীহসিরর গসই মহান্ অত্যাশ্চর্য�্যময়
সিবশ্বরূপ বারংবার স্মরণ কসিরজেত কসিরজেত আমার অত্যন্ত সিবস্ময় ও পু;ঃ
পু;ঃ পুলজেকাদ্গম হইজেতজেZ॥৭৭॥
 

র্যত্র গর্যাজেগশ্বরঃ কৃজেষ্ণা র্যত্র পাজেথ�া ধ;ুদ্ধ�রঃ।
তত্র শ্রীসির্ব্ব�জজেয়া ভূসিতধ্রু�বা ;ীসিতর্ম্ম�সিতর্ম্ম�ম॥৭৮॥

র্যত্র  (গর্যখাজে;)  গর্যাজেগশ্বরঃ কৃষ্ণঃ  (গর্যাজেগশ্বর শ্রীকৃষ্ণ)  র্যত্র  (ও
গর্যখাজে;)  ধ;ুদ্ধ�রঃ  পাথ�ঃ  (ধ;ুদ্ধ�র  ধ;ঞ্জয়)  তত্র  (গসইখাজে;ই)  শ্রীঃ
(রাজলক্ষ্মী)  সিবজয়ঃ  (জয়শ্রী)  ভূসিতঃ  (সম্পwৃসিদ্ধ)  ;ীসিতঃ  (ও ;্যায়)  ধ্রুবা
(প্রসিতসিষ্ঠত), [ইসিত] (ইহাই) মম (আমার) মসিতঃ (অসিভমত)॥৭৮॥

গর্যখাজে; ভগবান্ গর্যাজেগশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও গর্যখাজে; স্বয়ং ধ;ঞ্জয়
ধ;ুদ্ধ�র—গসইখাজে;ই রাজলক্ষ্মী,  গসইখাজে;ই জয়শ্রী,  গসইখাজে;ই সমৃসিদ্ধ
ও গসইখাজে;ই সু;ীসিত সুপ্রসিতসিষ্ঠত—ইহাই আমার অসিভমত॥৭৮॥
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ইসিত শ্রীমহাভারজেত শতসাহস্র্যাং সংসিহতায়াং বৈবয়াসিসক্যাং
ভীষ্মপর্ব্ব�সিণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপসি;র্ষৎসু ব্রহ্মসিবদ্যায়াং

গর্যাগশাজেস্ত্র শ্রীকৃষ্ণাজু্জ�;-সংবাজেদ গমাক্ষজের্যাজেগা
;ামা2াদজেশাঽধ্যায়ঃ॥১৮॥

ইসিত অ2াদশ অধ্যাজেয়র অন্বয় সমাপ্ত॥
ইসিত অ2াদশ অধ্যাজেয়র বঙ্গা;ুবাদ সমাপ্ত॥

 —···—
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গীতামাহাত্ম্যম্ (অবশ্য পাঠ্য)
 

গীতাশাস্ত্রসিমদং পুণ্যং র্যঃ পজেঠৎ প্রর্যতঃ পুমান্।
সিবজেষ্ণাঃ পদমবাজেæাসিত ভয়জেশাকাসিদবসিজ্জ�তঃ॥১॥

গর্য  পুরুর্ষ  সংর্যত  সিচত্ত  হইয়া  পুণ্যপ্রদ  এই  গীতাশাস্ত্র  পাঠ
কসিরজেব;,  সিতসি; ভয় এবং গশাকাসিদরসিহত সিবষু্ণর ধাম বৈবকুণ্ঠাসিদ প্রাপ্ত
হইজেব;॥১॥
 

গীতাধ্যয়;শীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।
বৈ;ব সসিন্ত সিহ পাপাসি; পূর্ব্ব�জন্মকৃতাসি; চ॥২॥

গীতাশাস্ত্র অধ্যয়;শীল ও প্রাণায়াম পরায়ণ ব্যসি!র পূর্ব্ব�জন্ম
কৃত বা এই বত্ত�মা; জন্মকৃত গকা; পাপই থাজেক ;া,  সমVই ভষ্ম
হইয়া র্যায়॥২॥
 

মলসি;জের্ম্ম�াচ;ং পুংসাং জলস্না;ং সিদজে; সিদজে;।
সকৃদ্গীতাম্ভসিস স্না;ং সংসারমল;াশ;ম্॥৩॥

ম;ুজের্ষ্যর প্রসিতসিদ; জজেল স্না;wারা গর্যম; শরীজেরর মল দূর হয়,

গসইরূপ একবার মাত্র গীতারূপ জজেল স্না; কসিরজেল অথ�াৎ গীতা পাঠ
কসিরজেল সংসাররূপ মল ;াশ হয়॥৩॥
 

গীতা সুগীতা কত্ত�ব্যা সিকমদ্বৈ;্যঃ শাস্ত্রসিবVদ্বৈরঃ।
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র্যা স্বয়ং পদ্ম;াভস্য মুখপদ্মাসিwসি;ঃসৃতা॥৪॥
গর্য  গীতা  স্বয়ং  ভগবান্  শ্রীকৃজেষ্ণর  মুখপদ্ম  হইজেত  সিবসি;গ�ত

হইয়াজেZ,  তাহারই সি;ত্য সুন্দররূজেপ অধ্যয়;াসিদ করা কত্ত�ব্য। অ;্যা;্য
বহু শাস্ত্রাধ্যয়; wারা সিক ফল হইজেব॥৪॥
 

ভারতামৃতসর্ব্ব�স্বং সিবজেষ্ণাব�ক্ত্রাদ্-সিবসি;সৃতম্।
গীতা-গজেঙ্গাদকং পীত্বা পু;জ�ন্ম ; সিবদ্যজেত॥৫॥

সিবষু্ণর মুখ হইজেত সিবসি;গ�ত; মহাভারতরূপ অমৃজেতর সার; গীতা
;ামক গঙ্গাজল পা; অথ�াৎ গীতা পাঠ কসিরজেল আর পু;রায় জন্ম হয়
;া॥৫॥
 

সজের্ব্ব�াপসি;র্ষজেদা গাজেবা গদাগ্ধা গগাপাল;ন্দ;ঃ।
পাজেথ�া বৎসঃ সুধীজেভ�া!া দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥৬॥

সমুদয় উপসি;র্ষদ্গণ গগা সদৃশ; তাহাজেদর গদাহ;কারী ;ন্দ;ন্দ;
শ্রীকৃষ্ণ;  বৎস অজু্জ�;;  দুগ্ধ গীতারূপ গWষ্ঠ অমৃত এবং  পসিণ্ডতগণই
ইহার গভা!া অথ�াৎ পা;কারী॥৬॥
 

একং শাস্ত্রং গদবকীপুৎত্রগীতজেমজেকা গদজেবা গদবকীপুৎত্র এব।
এজেকা মSVস্য ;ামাসি; র্যাসি; কর্ম্ম�াজেপ্যকং তস্য গদবস্য গসবা॥৭॥
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শ্রীকৃষ্ণ-মুজেখাচ্চাসিরত  গীতাই  একমাত্র  শাস্ত্র,  কৃষ্ণই  একমাত্র
গদবতা,  তাহঁার গর্য সকল ;াম আজেZ তাহাই একমাত্র মS এবং গসই
গদবতা শ্রীকৃজেষ্ণর গসবাই একমাত্র কর্ম্ম�॥৭॥

 —···—
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শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতামাহাত্ম্যম্ (শ্রীদ্বৈবষ্ণবীয় তSসাজেরা!)
 

ঋসির্ষরুবাচ
গীতায়াদ্বৈশ্চব মাহাত্ম্যং র্যথাবৎ সূত! গম বদ।

পুরা ;ারায়ণ-গক্ষজেত্র ব্যাজেস; মুসি;জে;াসিদতম্॥১॥
ঋসির্ষ  কসিহজেল;—গহ  সূত!  পুরাকাজেল  ;ারায়ণজেক্ষজেত্র  মহামুসি;

ব্যাস-কসিথত গীতা-মাহাত্ম্য আমাজেক বলু;॥১॥
 

সূত উবাচ
ভদ্রং ভগবতা পৃ2ং র্যসিদ্ধ গুপ্ততমং পরম্।

শক্যজেত গক; তw!ুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥২॥
সূত বসিলজেল;—গহ ভগবান্! আপসি; উত্তম সিজজ্ঞাসা কসিরয়াজেZ;।

র্যাহা পরম গগাপ;ীয়তম গসই উত্তম গীতামাহাত্ম্য গক বসিলজেত সমথ�?॥
২॥
 

কৃজেষ্ণা জা;াসিত বৈব সম্যক্ সিকসি�ৎ কুন্তীসূতঃ ফলম্।
ব্যাজেসা বা ব্যাসপুজেৎত্রা বা র্যাজ্ঞবজেé্যাঽথ বৈমসিথলঃ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণই ইহা সম্যক্ অবগত;  কুন্তীপুত্র অজু্জ�; ইহার সিকসি�ৎ
ফল  জাজে;;,  আর ব্যাসজেদব,  শুকজেদব,  র্যাজ্ঞবল্ক্য  ও  রাজসির্ষ�  জ;ক
ইঁহারাও সিকZু সিকZু জ্ঞাত আজেZ;॥৩॥
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অজে;্য Wবণতঃ শ্রুত্বা গলশং সঙ্কীত্ত�য়সিন্ত চ।
তস্মাৎ সিকসি�wদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্॥৪॥

এতw্যতীত  অজে;্য  পরম্পরায়  Wবণ  কসিরয়া  ইহার  গলশমাত্র
কীত্ত�;  কসিরয়া  থাজেক;।  আসিম  ব্যাসজেদজেবর  সি;কট  গর্য  প্রকার  Wবণ
কসিরয়াসিZ তাহারই সিকসি�ৎ এখাজে; বসিলজেতসিZ॥৪॥
 

সজের্ব্ব�াপসি;র্ষজেদা গাজেবা গদাগ্ধা গগাপাল;ন্দ;ঃ।
পাজেথ�া বৎসঃ সুধীজেভ�া!া দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥৫॥

উপসি;র্ষদ্ সমূহ গাভী-স্বরূপ। গগাপাল;ন্দ; শ্রীকৃষ্ণ তাহাজেদর
গদাহ;কত্ত�া। পৃথা;ন্দ; বৎস স্বরূপ। এই গীতামৃতই পরজেমাৎকৃ2 দুগ্ধ
এবং সুধীগণই ইহার আস্বাদ;কারী॥৫॥
 

সারথ্যমজু্জ�;স্যাজেদৌ কুর্ব্ব�ন্ গীতামৃতং দজেদৌ।
গলাকত্রজেয়াপকারায় তদ্বৈস্ম কৃষ্ণাত্মজে; ;মঃ॥৬॥

গর্য  কৃষ্ণ  অজু্জ�জে;র  সারথ্য  অঙ্গীকার  পূর্ব্ব�ক  সিত্রজেলাজেকর
উপকারাথ� এই গীতামৃত প্রদা; কসিরয়াজেZ;, আসিম প্রথজেমই গসই কৃষ্ণ-

স্বরূপজেক ;মস্কার কসির॥৬॥
 

সংসারসাগরং গ�ারং ততু্ত�সিমচ্ছসিত গর্যা ;রঃ।
গীতা;াবং সমাসাদ্য পারং র্যাসিত সুজেখ; সঃ॥৭॥
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গর্য  ব্যসি!  গ�ার  সংসার-সাগর  উত্তীণ�  হইজেত  চাজেহ;,  সিতসি;
গীতারূপ গ;ৌকার আWজেয় তাহা সুজেখই পার হইজেত পাজের;॥৭॥
 

গীতাজ্ঞা;ং শ্রুতং বৈ;ব সদ্বৈদবাভ্যাসজের্যাগতঃ।
গমাক্ষসিমচ্ছসিত মূঢ়াত্মা র্যাসিত বালকহাস্যতাম্॥৮॥

গীতাজ্ঞা; Wবণ ;া কসিরয়াই গর্য মূঢ়াত্মা সর্ব্ব�দা অভ্যাসজের্যাজেগ
গমাক্ষলাভ কসিরজেত চায়, তাহাজেক বালজেকও উপহাস কজের॥৮॥
 

গর্য শৃণ্বসিন্ত পঠজেন্ত্যব গীতাশাস্ত্রমহসি;�শম্।
; গত বৈব মা;ুর্ষা গজ্ঞয়া গদবরূপা ; সংশয়ঃ॥৯॥

র্যাঁহারা অহসি;�শ গীতাশাস্ত্র Wবণ বা পাঠ কজের;, তাহঁারা কখ;ই
ম;ুর্ষ্য ;জেহ;—সি;সিশ্চত গদবতুল্য, ইহাজেত সংশয় ;াই॥৯॥
 

গীতাজ্ঞাজে;; সজেম্বাধং কৃষ্ণঃ প্রাহাজু্জ�;ায় বৈব।
ভসি!তত্ত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ সি;গু�ণম্॥১০॥

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গীতাজ্ঞা; wারা অজু্জ�জে;র সজেম্বাধ;াথ�  সগুণ
এবং সি;গু�ণ পরমাভসি!তত্ত্ব কীত্ত�; কসিরয়াসিZজেল;॥১০॥
 

গসাপা;া2াদদ্বৈশজেরবং ভুসি!মুসি!সমুসিচ্ছ্রদ্বৈতঃ।
ক্রমশসিশ্চত্তশুসিদ্ধঃ স্যাৎ গপ্রমভ!্যাসিদকর্ম্ম�সু॥১১॥
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এই  প্রকাজের  গভাগ  ও  গমাক্ষ-সি;রাকৃত  অ2াদশাধ্যায়-

গসাপা;সিবসিশ2 গীতাজ্ঞা;-wারা সিচত্তশুসিদ্ধ হয় এবং ক্রমশঃ গপ্রমভ!্যাসিদ
কাজের্য�্য অসিধকার জজেন্ম॥১১॥
 

সাজেধা গ�ীতাম্ভসিস স্না;ং সংসারমল;াশ;ম্।
Wদ্ধাহী;স্য তৎ কার্য�্যং হসিVস্না;ং বৃদ্বৈথব তৎ॥১২॥

এই গীতারূপ সসিলজেল স্না; কসিরয়া সাধুগণ সংসার-মল মু! হ; সিকন্তু
Wদ্ধাহী; জজে;র উহাই হসিVস্নাজে;র ;্যায় বৃথা হইয়া থাজেক॥১২॥
 

গীতায়াশ্চ ; জা;াসিত পঠ;ং বৈ;ব পাঠ;ম্।
স এব মা;ুজের্ষ গলাজেক গমা�কর্ম্ম�কজেরা ভজেবৎ॥১৩॥

গর্য ব্যসি! গীতার পঠ; পাঠ; সিকZুই জাজে; ;া,  গস ব্যসি! ম;ুর্ষ্যজেলাজেক
সি;ষ্ফল কর্ম্ম�কারী॥১৩॥
 

তস্মাদ্গীতাং ; জা;াসিত ;াধমVৎপজেরা জ;ঃ।
সিধক্ তস্য মা;ুর্ষং গদহং সিবজ্ঞা;ং কুলশীলতাম্॥১৪॥

অতএব গীতাতত্ত্ব গর্য  জাজে;  ;া  তদজেপক্ষা  অধম আর গকহ ;াই।
তাহার কুল, শীল, সিবজ্ঞা; ও ম;ুর্ষ্যজেদজেহ সিধক্॥১৪॥
 

গীতাথ�ং ; সিবজা;াসিত ;াধমVৎপজেরা জ;ঃ।
সিধক্ শরীরং শুভং শীলং সিবভবন্তদৃ্গহাWমম্॥১৫॥
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গর্য গীতাথ� অবগত ;জেহ,  তদজেপক্ষা অধম আর ;াই। তাহার
সুন্দর গদহ, চসিরত্র, বৈবভব, গৃহাWম সকসিল সিধক্॥১৫॥
 

গীতাশাস্ত্রং ; জা;াসিত ;াধমVৎপজেরা জ;ঃ।
সিধক্ প্রারব্ধং প্রসিতষ্ঠা� পূজাং দা;ং মহত্তমম্॥১৬॥

গর্য ব্যসি! গীতাশাস্ত্র জাজে; ;া, তদজেপক্ষা অধম জ; আর ;াই।
তাহার প্রারজেদ্ধ সিধক্,  প্রসিতষ্ঠায় সিধক্,  পূজা,  দা;,  মহত্ত্ব সমVই সিধক্॥
১৬॥
 

গীতাশাজেস্ত্র মসিত;�াসিV সর্ব্ব�ং তসিন্নষ্ফলং জগুঃ।
সিধক্ তস্য জ্ঞা;দাতারং ব্রতং সি;ষ্ঠাং তজেপা র্যশঃ॥১৭॥

গীতাশাজেস্ত্র মসিতহী; ব্যসি!র সমVই সি;ষ্ফল বসিলয়া কসিথত হয়। তাহার
জ্ঞা;দাতাজেক সিধক্, তাহার ব্রজেত সিধক্, তাহার সি;ষ্ঠায় ও তপস্যায়, র্যজেশও
সিধক্॥১৭॥
 

গীতাথ�পঠ;ং ;াসিV ;াধমVৎপজেরা জ;ঃ।
গীতাগীতং ; র্যজ্-জ্ঞা;ং তসিwদ্ধ্যাসুরসর্ম্মতম্।
তজেন্মা�ং ধর্ম্ম�রসিহতং গবদজেবদান্তগসিহ�তম্॥১৮॥

গর্য ব্যসি! গীতাথ� আজেলাচ;া কজের ;া,  তার গচজেয় অধম আর
;াই;  গর্য জ্ঞা; গীতায় গীত হয় ;াই,  গসই জ্ঞা; সি;ষ্ফল,  ধর্ম্ম�রসিহত,

গবদ-গবদান্ত-গসিহ�ত এবং অসুর-সর্ম্মত জ্ঞা; বসিলয়া জাসি;জেব॥১৮॥
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তস্মাদ্ধর্ম্ম�ময়ী গীতা সর্ব্ব�জ্ঞা;প্রজের্যাসিজকা।
সর্ব্ব�শাস্ত্রসারভূতা সিবশুদ্ধা সা সিবসিশর্ষ্যজেত॥১৯॥

অতএব  গীতাই  ধর্ম্ম�ময়ী  সর্ব্ব�জ্ঞা;-প্রজের্যাসিজকা  এবং
সর্ব্ব�শাস্ত্রসারভূতা সিবশুদ্ধা বসিলয়া সর্ব্ব�ত্র সর্ব্ব�কাজেল সমাদৃতা॥১৯॥
 

গর্যাঽধীজেত সিবষু্ণপর্ব্ব�াজেহ গীতাং শ্রীহসিরবাসজের।
স্বপন্ জাগ্রৎ চলন্ সিতষ্ঠন্ শত্রুসিভ;� স হীয়জেত॥২০॥

গর্য  ব্যসি!  সিবষু্ণপর্ব্ব�সিদজে;  সিবজেশর্ষতঃ  শ্রীহসিরবাসরসিতসিথ
একাদশীজেত গীতা অধ্যয়; কজের;, সিতসি; সি;সিদ্রত বা জাগ্রতাবস্থায়, গম;
বা অবস্থা;কাজেল কখ;ই শক্রwারা পরাভূত হ; ;া॥২০॥
 

শালগ্রাম-সিশলায়াং বা গদবাগাজের সিশবালজেয়।
তীজেথ� ;দ্যাং পজেঠদ্গীতাং গসৌভাগ্যং লভজেত ধ্রুবম্॥২১॥
সির্যসি; শালগ্রামসিশলার সামজে;,  গদবাগাজের বা সিশবালজেয়,  তীজেথ� ও

;দীতজেট গীতা পাঠ কজের;,  সিতসি; সি;সিশ্চত গসৌভাগ্য লাজেভর অসিধকারী
হ;॥২১॥
 

গদবকী;ন্দ;ঃ কৃজেষ্ণা গীতাপাজেঠ; তুর্ষ্যসিত।
র্যথা ; গবদ্বৈদদ�াজে;; র্যজ্ঞতীথ�ব্রতাসিদসিভঃ॥২২॥
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গদবকী;ন্দ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা পাজেঠ গর্য প্রকার তু2 হ;,

গবদাধ্যয়;, দা;, র্যজ্ঞ, তীথ�ভ্রমণ বা ব্রতাসিদ wারাও গস প্রকার সন্তু2 হ;
;া॥২২॥
 

গীতাধীতা চ গর্য;াসিপ ভসি!ভাজেব; গচতসা।
গবদশাস্ত্রপুরাণাসি; গত;াধীতাসি; সর্ব্ব�শঃ॥২৩॥

সির্যসি; ভসি!ভাসিবতসিচজেত্ত গীতাধ্যয়; কজের;,  গবদপুরাণাসিদ সমV
শাস্ত্রই সর্ব্ব�জেতাভাজেব তাঁহার অধ্যয়; করা হইয়া র্যায়॥২৩॥
 

গর্যাগস্থাজে; সিসদ্ধপীজেঠ সিশলাজেগ্র সৎসভাসু চ।
র্যজেজ্ঞ চ সিবষু্ণভ!াজেগ্র পঠন্ সিসসিদ্ধং পরাং লজেভৎ॥২৪॥

গর্যাগস্থাজে;,  সিসদ্ধপীজেঠ,  শালগ্রামসিশলাজেগ্র,  সজ্জ;সভায়,  র্যজেজ্ঞ
সিবজেশর্ষতঃ সিবষু্ণ-ভজে!র সি;কট গীতাপাঠ কসিরজেল পরমা সিসসিদ্ধ লাভ হয়॥
২৪॥
 

গীতাপাঠ� Wবণং র্যঃ কজেরাসিত সিদজে; সিদজে;।
ক্রতজেবা বাসিজজেমধাদ্যাঃ কৃতাজেV; সদসিক্ষণাঃ॥২৫॥

সির্যসি; প্রসিতসিদ; গীতা পাঠ এবং Wবণ কজের; তাঁহার সদসিক্ষণা
অশ্বজেমধাসিদ র্যজ্ঞ স্বাভাসিবক ভাজেবই করা হইয়া র্যায়॥২৫॥
 

র্যঃ শৃজেণাসিত চ গীতাথ�ং কীত্ত�য়জেত্যব র্যঃ পরম্।
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Wাবজেয়চ্চ পরাথ�ং বৈব স প্রর্যাসিত পরং পদম্॥২৬॥
সির্যসি; র্যত্নপূর্ব্ব�ক গীতাথ� Wবণ-কীত্ত�; কজের; বা অ;্যজেক Wবণ

করা;, সিতসি; পরমপদ লাভ কজের;॥২৬॥
 

গীতায়াঃ পুVকং শুদ্ধং গর্যাঽপ�য়জেত্যর সাদরাৎ।
সিবসিধ;া ভসি!ভাজেব; তস্য ভার্য�্যা সিপ্রয়া ভজেবৎ॥২৭॥

গর্য  ব্যসি!  সাদজের  ভসি!ভাজেব  সিবসিধপূর্ব্ব�ক  শুদ্ধ  গীতাপুVক
কাহাজেকও অপ�ণ কজের;, তাঁহার ভার্য�্যা সিপ্রয়া হয়॥২৭॥
 

র্যশঃ গসৌভাগ্যমাজেরাগ্যং লভজেত ;াত্র সংশয়ঃ।
দসিয়তা;াং সিপ্রজেয়া ভূত্বা পরমং সুখমশু্নজেত॥২৮॥

এবং সিতসি; র্যশ, গসৌভাগ্য, আজেরাগ্যলাভ কজের;, ইহা সি;ঃসজেন্দহ।
অসিধকন্তু সিপ্রয়জজে;র অসিতসিপ্রয় হইয়া পরম সুখ গভাগ কজের;॥২৮॥
 

অসিভচাজেরাদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগত� র্যৎ।
গ;াপসপ�সিত তদ্বৈত্রব র্যত্র গীতাচ্চ�;ং গৃজেহ॥২৯॥

গর্য গৃজেহ গীতাচ্চ�; হইয়া থাজেক গসখাজে; কখ;ও অসিভশাপ বা
অসিভচাজেরাদ্ভব দুঃখ প্রজেবশ কজের ;া॥২৯॥
 

তাপত্রজেয়াদ্ভবা পীড়া বৈ;ব ব্যাসিধভ�জেবৎ ক্বসিচৎ।
; শাজেপা বৈ;ব পাপ� দুগ�সিত;�রকং ; চ॥৩০॥
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বা কখ;ও গসখাজে; সিত্রতাজেপাদ্ভব পীড়া, বা অ;্য প্রকার ব্যাসিধ বা
শাপ, পাপ, দুগ�সিত বা ;রকভয় থাজেক ;া॥৩০॥
 

সিবজেষ্ফাটকাদজেয়া গদজেহ ; বাধজেন্ত কদাচ;।
লজেভৎ কৃষ্ণপজেদ দাস্যাং ভসি!�াব্যসিভচাসিরণীম্॥৩১॥

কদাচ সিবজেষ্ফাটকাসিদ পীড়া গদজেহ জজেন্ম ;া। এবং তত্রস্থ জ;গণ
শ্রীকৃষ্ণপাদপজেদ্ম অব্যসিভচাসিরণী দাস্য-ভসি! লাভ কজের;॥৩১॥
 

জায়জেত সততং সখ্যং সর্ব্ব�জীবগদ্বৈণঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জজেতা বাসিপ গীতাভ্যাসরতস্য চ॥৩২॥

গীতাভ্যাসরত  ব্যসি!  প্রারব্ধ  ফল  গভাগ  কসিরজেলও  সমV
জীবগজেণর সসিহত তাহার সখ্যভাব উৎপন্ন হয়॥৩২॥
 

স মু!ঃ স সুখী গলাজেক কর্ম্ম�ণা গ;াপসিলপ্যজেত।
মহাপাপাসিতপাপাসি; গীতাধ্যায়ী কজেরাসিত গচৎ।

; সিকসি�ৎ সৃ্পশ্যজেত তস্য ;সিল;ীদলমম্ভসা॥৩৩॥
গস ব্যসি! মু!, সুখী। এ জগজেত কর্ম্ম� কসিরয়াও গস কজের্ম্ম� সিলপ্ত

হয় ;া। গীতাধ্যয়;কারী মহাপাপ,  অসিভপাপ কসিরয়া গফসিলজেলও গসই
সমV পাপ তাহাজেক পদ্মপত্র জজেলর ;্যায় সিবনু্দমাত্র স্পশ� কসিরজেত পাজের
;া॥৩৩॥
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অ;াচাজেরাদ্ভবং পাপমবাচ্যাসিদকৃত� র্যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং গদার্ষমসৃ্পশ্যস্পশ�জং তথা॥৩৪॥

জ্ঞা;াজ্ঞা;কৃতং সি;ত্যসিমন্দ্রদ্বৈয়জ�সি;ত� র্যৎ।
তৎ সর্ব্ব�ং ;াশমায়াসিত গীতাপাজেঠ; তৎক্ষণাৎ॥৩৫॥

অ;াচার-উদূ্ভত পাপ বা অবাচ্য কথ; পাপ, অভক্ষ্য-ভক্ষণ গদার্ষ
এবং  জ্ঞা;-অজ্ঞা;কৃত  বৈদ;সিন্দ;  ইসিন্দ্রয়জ  সমV  প্রকার  পাপই
গীতাপাজেঠ সদ্য সিব;2 হয়॥৩৪–৩৫॥
 

সর্ব্ব�ত্র প্রসিতজেভা!া চ প্রসিতগৃহ্য চ সর্ব্ব�শঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্ব�াজেণা ; সিলজেপ্যত কদাচ;॥৩৬॥

সর্ব্ব�ত্র গভাজ; বা সর্ব্ব�জেতাভাজেব প্রসিতগ্রহণ কসিরজেলও প্রকৃ2রূজেপ
গীতাপাঠকারী সর্ব্ব�দা তাহাজেত সি;সিল�প্ত থাজেক॥৩৬॥
 

রত্নপূণ�াং মহীং সর্ব্ব�াং প্রসিতগৃহ্যাসিবধা;তঃ।
গীতাপাজেঠ; বৈচজেক; শুদ্ধস্ফসিটকবৎ সদা॥৩৭॥

এম; সিক অসিবসিধপূর্ব্ব�ক রত্নপূণ�া সসাগরা ধসিরত্রী প্রসিতগ্রহকারীও
একবার গীতাপাজেঠই শুদ্ধ স্ফসিটকবৎ সি;র্ম্ম�ল হয়॥৩৭॥
 

র্যস্যান্তঃকরণং সি;ত্যং গীতায়াং রমজেত সদা।
স সাসিগ্নকঃ সদা জাপী সিক্রয়াবান্ স চ পসিণ্ডতঃ॥৩৮॥
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র্যাহার অন্তঃকরণ সদা সর্ব্ব�দা গীতাজেতই সি;সিব2, সিতসি;ই প্রকৃ2 সাসিগ্নক,

সর্ব্ব�দা জাপী, সিক্রয়াবান্, এবং সিতসি;ই প্রকৃত পসিণ্ডত॥৩৮॥
 

দশ�;ীয়ঃ স ধ;বান্ স গর্যাগী জ্ঞা;বা;সিপ।
স এব র্যাসিজ্ঞজেকা র্যাজী সর্ব্ব�জেবদাথ�দশ�কঃ॥৩৯॥

সিতসি;ই  দশ�;ীয়,  সিতসি;ই  ধ;বান্,  সিতসি;ই  গর্যাগী  বা  প্রকৃত
জ্ঞা;বান্ এবং সিতসি;ই র্যাসিজ্ঞক,  র্যাজ;কারী এবং সিতসি;ই সর্ব্ব� গবদাথ�-
দশ�ক॥৩৯॥
 

গীতায়াঃ পুVকং র্যত্র সি;ত্যপাঠশ্চ বত্ত�জেত।
তত্র সর্ব্ব�াসি; তীথ�াসি; প্রয়াগাদীসি; ভূতজেল॥৪০॥

গর্যখাজে; সি;ত্য গীতা-পুVক অবস্থা; কজের,  এ জগজেত গসখাজে;
প্রয়াগাসিদ সকল তীথ�গণ সর্ব্ব�দা অবস্থা; কজের;॥৪০॥
 

সি;বসসিন্ত সদা গদজেহ গদহজেশজের্ষঽসিপ সর্ব্ব�দা।
সজের্ব্ব� গদবাশ্চ ঋর্ষজেয়া গর্যাসিগজে;া গদহরক্ষকাঃ॥৪১॥

সর্ব্ব�দা গীতাধ্যয়;কারীর গদজেহ, বা গদহজেশজের্ষও গদহরক্ষক রূজেপ
গদব, ঋসির্ষ বা গর্যাসিগগণ অবস্থা; কজের;॥৪১॥
 

গগাপাজেলা বালকৃজেষ্ণাঽসিপ ;ারদধ্রুবপার্ষ�দ্বৈদঃ।
সহাজেয়া জায়জেত শীঘ্রং র্যত্র গীতা প্রবত্ত�জেত॥৪২॥
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গর্যখাজে;  গীতা  বত্ত�মা;  থাজেক;,  গসখাজে;  ;ারদধ্রুবাসিদ
পার্ষ�দবৃন্দসহ স্বয়ং বালজেগাপাল শ্রীকৃষ্ণ সহায় রূজেপ আসিবভূ�ত হ;॥
৪২॥
 

র্যত্র গীতা-সিবচারশ্চ পঠ;ং পাঠ;ং তথা।
গমাদজেত তত্র শ্রীকৃজেষ্ণা ভগবান্ রাধয়া সহ॥৪৩॥

গর্য স্থাজে; গীতা শাজেস্ত্রর সিবচার এবং পঠ; পাঠ; হয়,  ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ তথায় শ্রীরাসিধকার সসিহত পরমা;জেন্দ সিবরাজ কজের;॥৪৩॥
 

শ্রীভগবা;ুবাচ—
গীতা গম হৃদয়ং পাথ�! গীতা গম সারমুত্তমম্।

গীতা গম জ্ঞা;মতু্যগ্রং গীতা গম জ্ঞা;মব্যয়ম্॥৪৪॥
শ্রীভগবান্ কসিহজেল;,—গহ পাথ�! গীতা আমার হৃদয়, গীতা আমার

উত্তম  সার-স্বরূপ,  গীতা  আমার  অতু্যগ্র  জ্ঞা;  এবং  গীতাই  আমার
অব্যয়-জ্ঞা;॥৪৪॥
 

গীতা গম গচাত্তমং স্থা;ং গীতা গম পরমং পদম্।
গীতা গম পরমং গুহ্যং গীতা গম পরজেমা গুরুঃ॥৪৫॥

গীতা আমার উত্তম স্থা;,  গীতা আমার পরমপদ,  গীতা আমার
পরম গগাপ;ীয় বস্তু, সিবজেশর্ষ সিক গীতাই আমার পরম গুরু॥৪৫॥
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গীতাWজেয়ঽহং সিতষ্ঠাসিম গীতা গম পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞা;ং সমাসিWত্য সিত্রজেলাকীং পালয়াম্যহম্॥৪৬॥

গীতার আWজেয়ই আসিম বত্ত�মা; আসিZ, গীতাই আমার পরম গৃহ।
এই গীতাজ্ঞা;জেক সম্যক্ আWয় কসিরয়াই আসিম সিত্রজেলাক পাল; কসিরয়া
থাসিক॥৪৬॥
 

গীতা গম পরমা সিবদ্যা ব্রহ্মরূপা ; সংশয়ঃ।
অদ্ধ�মাত্রাহরা সি;ত্যমসি;র্ব্ব�াচ্যপদাসিত্মকা॥৪৭॥

অদ্ধ�মাত্রা-স্বরূপ  সি;ত্য  অসি;র্ব্ব�াচ্যপদাসিত্মকা  গীতাই  আমার
ব্রহ্মরূপা পরাসিবদ্যা—ইহা সি;ঃসংশজেয় জাসি;জেব॥৪৭॥
 

গীতা;ামাসি; বক্ষ্যাসিম গুহ্যাসি; শৃণু পাণ্ডব।
কীত্ত�;াৎ সর্ব্ব�পাপাসি; সিবলয়ং র্যাসিন্ত তৎক্ষণাৎ॥৪৮॥

গহ পাণ্ডব! গীতার গর্য ;াম সমূহ কীত্ত�জে;র wারা তৎক্ষণাৎ সমV
পাপ ধ্বংস হয়, গসই গগাপ;ীয় ;াম সকল বসিলজেতসিZ, Wবণ কর॥৪৮॥
 

গঙ্গা গীতা চ সাসিবত্রী সীতা সত্যা পসিতব্রতা।
ব্রহ্মাবসিলব্র�হ্মসিবদ্যা সিত্রসন্ধ্যা মু!জেগসিহ;ী॥৪৯॥

অদ্ধ�মাত্রা সিচদা;ন্দা ভবঘ্নী ভ্রাসিন্ত;াসিশ;ী।
গবদত্রয়ী পরা;ন্দা তত্ত্বাথ�জ্ঞা;মঞ্জরী॥৫০॥
ইজেত্যতাসি; জজেপসিন্নত্যং ;জেরা সি;শ্চলমা;সঃ।
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জ্ঞা;সিসসিদ্ধং লজেভসিন্নত্যং তথাজেন্ত পরমং পদম্॥৫১॥
গঙ্গা, গীতা, সাসিবত্রী, সীতা, সত্যা, পসিতব্রতা, ব্রহ্মাবলী, ব্রহ্মসিবদ্যা,

সিত্রসন্ধ্যা,  মু!জেগসিহ;ী,  অদ্ধ�মাত্রা,  সিচদা;ন্দা,  ভবঘ্নী,  ভ্রাসিন্ত-;াসিশ;ী,
গবদত্রয়ী, পরা;ন্দ, তত্ত্বাথ�জ্ঞা;মঞ্জরী, গর্য ;র অচ�লসিচজেত্ত এই গুপ্ত ;াম
সমূহ সি;ত্য জপ কজের;, সিতসি; সিদব্যজ্ঞা;-সিসসিদ্ধ লাভ কজের; এবং অজেন্ত
পরমপদ প্রাপ্ত হ;॥৪৯–৫১॥
 

পাজেঠঽসমথ�ঃ সমূ্পজেণ� তদদ্ধ�ং পাঠমাচজেরৎ।
তদা গগা-দা;জং পুণ্যং লভজেত ;াত্র সংশয়ঃ॥৫২॥

সমূ্পণ� গীতাপাজেঠ অসমথ� হইজেল তাহার অর্দ্ধ্ব�াংশ পাঠ কসিরজেব।
তদ্দ্বারা গগা-দা; জসি;ত পুণ্য লাভ হইজেব—ইহাজেত সজেন্দহ ;াই॥৫২॥
 

সিত্রভাগং পঠমা;ন্তু গসামর্যাগফলং লজেভৎ।
র্ষড়ংশং জপমা;ন্তু গঙ্গাস্না;ফলং লজেভৎ॥৫৩॥

এক-তৃতীয়াংশ পাজেঠ গসাম-র্যজেজ্ঞর ফল এবং এক-র্ষষ্ঠাংশ জজেপ
গঙ্গাস্না; ফল লাভ কসিরজেব॥৫৩॥
 

তথাধ্যায়wয়ং সি;ত্যং পঠমাজে;া সি;রন্তরম্।
ইন্দ্রজেলাকমবাজেæাসিত কল্পজেমকং বজেসর্দ্ধ্নধ্রুবম্॥৫৪॥

সির্যসি; সি;ষ্ঠাসহকাজের সি;ত্য ইহার দুইসিট অধ্যায় পাঠ কজের;, সিতসি;
সি;ঃসজেন্দজেহ ইন্দ্রজেলাক লাভ কসিরয়া তথায় কল্পকাল বাস কজের;॥৫৪॥
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একমধ্যায়কং সি;ত্যং পঠজেত ভসি!সংরু্যতঃ।
রুদ্রজেলাকমবাজেæাসিত গজেণা ভূত্বা বজেসসিচ্চরম্॥৫৫॥

সির্যসি; ভসি! সহকাজের বৈদসি;ক একসিট অধ্যায় পাঠ কজের;,  সিতসি;
সিচরকাজেলর জ;্য রুদ্রগজেণ পসিরগসিণত হইয়া রুদ্রজেলাক লাভ কজের;॥
৫৫॥
 

অধ্যায়াদ্ধ�� পাদং বা সি;ত্যং র্যঃ পঠজেত জ;ঃ।
প্রাজেæাসিত রসিবজেলাকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্॥৫৬॥

গর্য জ; অদ্ধ�-অধ্যায় বা এক-চতুথ�াংশ সি;ত্য পাঠ কজের;,  সিতসি;
শতমন্বন্তর সমকাল রসিবজেলাক প্রাপ্ত হ;॥৫৬॥
 

গীতায়াঃ গOাকদশকং সপ্ত প� চতু2য়ম্।
সিত্রজেw্যকমদ্ধ�মথ বা গOাকা;াং র্যঃ পজেঠন্নরঃ।
চন্দ্রজেলাকমবাজেæাসিত বর্ষ�াণামরু্যতং তথা॥৫৭॥

গর্য ব্যসি! এই গীতার দশসিট বা সাতসিট বা পাচঁসিট বা সিত;সিট বা
দুইসিট  বা  একসিট  বা  অদ্ধ�জেOাকও  Wদ্ধাসহকাজের  পাঠ  কজের;,  সিতসি;
চন্দ্রজেলাক প্রাপ্ত হইয়া তথায় অরু্যতবর্ষ�কাল বাস কজের;॥৫৭॥
 

গীতাদ্ধ�জেমকপাদ� গOাকমধ্যায়জেমব চ।
স্মরংV্যক্ত্বা জজে;া গদহং প্রয়াসিত পরমং পদম্॥৫৮॥
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সির্যসি; গীতার অদ্ধ�ভাগ,  একপাদ,  বা একসিট অধ্যায় বা গOাকও
স্মরণ কসিরজেত কসিরজেত গদহত্যাগ কজের;,  সিতসি; পরমপদ লাভ কজের;॥
৫৮॥
 

গীতাথ�মসিপ পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকরু্যজে!াঽসিপ মুসি!ভাগী ভজেবজ্জ;ঃ॥৫৯॥

মৃতু্যকাজেল গীতাথ� পাঠ বা Wবণ কসিরয়া মহাপাতকরু্য! জ;ও
মুসি!ভাগী হয়॥৫৯॥
 

গীতাপুVক সংরু্য!ঃ প্রাণাংV্যক্ত্বা প্রয়াসিত র্যঃ।
স বৈবকুণ্ঠমবাজেæাসিত সিবষু্ণ;া সহ গমাদজেত॥৬০॥

সির্যসি;  গীতাপুVক-সংরু্য!  হইয়া  গদহত্যাগ  কজের;,  সিতসি;
বৈবকুণ্ঠলাভ কসিরয়া ভগবান্ সিবষু্ণর সজেঙ্গ আ;জেন্দ সিবরাজ কজের;॥৬০॥
 

গীতাধ্যায়সমারু্যজে!া মৃজেতা মা;ুর্ষতাং ব্রজেজৎ।
গীতাভ্যাসং পু;ঃ কৃত্বা লভজেত মুসি!মুত্তমাম্॥৬১॥

গীতার একসিট অধ্যায় সমারু্য! হইয়া মৃতু্য হইজেল,  পু;রায় গস
ম;ুর্ষ্যজন্ম লাভ কসিরয়া গীতাভ্যাজেসর wারা উত্তমা-মুসি! লাভ কজের;॥
৬১॥
 

গীজেততু্যচ্চার-সংরু্যজে!া সিম্রয়মাজেণা গসিতং লজেভৎ॥৬২॥
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‘গীতা’ এই শব্দ উচ্চারজেণর সজেঙ্গ মৃতু্য হইজেলও সদ্গসিত লাভ হয়॥৬২॥
 

র্যদ্-র্যৎ কর্ম্ম� চ সর্ব্ব�ত্র গীতাপাঠপ্রকীসিত্ত�মৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম� চ সি;জের্দ্দ�ার্ষং ভূত্বা পূণ�ত্বমাæুয়াৎ॥৬৩॥

গর্য সমV কর্ম্ম� গীতাপাঠ সহকাজের অ;ুসিষ্ঠত হয়,  তৎসমুদয়ই সি;জের্দ্দ�ার্ষ
হইয়া পুণ�ত্ব লাভ কজের॥৬৩॥
 

সিপতৄ;ুসির্দ্দশ্য র্যঃ Wাজেদ্ধ গীতাপাঠং কজেরাসিত সিহ।
সন্তু2াঃ সিপতরVস্য সি;রয়াদ্-র্যাসিন্ত স্বগ�সিতম্॥৬৪॥

সিপতৃগজেণর উজের্দ্দজেশ্য গর্য ব্যসি! Wাজেদ্ধ গীতাপাঠ কজের;,  তাঁহার
সিপতৃগণ সন্তু2 হ; ও ;রক হইজেত স্বগ�গম; কজের;॥৬৪॥
 

গীতাপাজেঠ; সন্তু2াঃ সিপতরঃ Wাদ্ধতসিপ�তাঃ।
সিপতৃজেলাকং প্রয়াজেন্ত্যব পুত্রাশীর্ব্ব�াদতৎপরাঃ॥৬৫॥

Wাদ্ধকাজেল  গীতাপাঠ  wারা  Wাদ্ধতসিপ�ত  সিপতৃগণ,  গসই  পুত্রজেক
আসিশর্ব্ব�াদ কসিরজেত কসিরজেত সিপতৃজেলাক গম; কজের;॥৬৫॥
 

গীতাপুVকদা;� গধ;ুপুচ্ছসমসিন্বতম্।
কৃত্বা চ তসির্দ্দজে; সম্যক্ কৃতাজেথ�া জায়জেত জ;ঃ॥৬৬॥

চামর সমসিন্বত গীতাগ্রন্থ দা; কসিরজেল তসির্দ্দজে;ই মা;ুর্ষ সম্যক্
কৃতাথ�তা লাভ কজের;॥৬৬॥

453



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

 

পুVকং গহমসংরু্য!ং গীতায়াঃ প্রকজেরাসিত র্যঃ।
দত্ত্বা সিবপ্রায় সিবদুজের্ষ জায়জেত ; পু;ভ�বম্॥৬৭॥

পসিণ্ডত ব্রাহ্মণজেক সির্যসি; সুবণ� সংরু্য! গীতা দা; কজের;,  তাঁহার
আর জন্ম হয় ;া॥৬৭॥
 

শতপুVকদা;� গীতায়াঃ প্রকজেরাসিত র্যঃ।
স র্যাসিত ব্রহ্মসদ;ং পু;রাবৃসিত্তদুY�ভম্॥৬৮॥

সির্যসি;  একশতখাসি;  গীতা  দা;  কজের;,  সিতসি;  পু;রাবৃসিত্তদুY�ভ
ব্রহ্মধাজেম গম; কজের;॥৬৮॥
 

গীতাদা; প্রভাজেব; সপ্তকল্পসিমতাঃ সমাঃ।
সিবষু্ণজেলাকমবাপ্যজেন্ত সিবষু্ণ;া সহ গমাদজেত॥৬৯॥

গীতাদা;-প্রভাব  সপ্ত-কল্পকাল  র্যাবৎ  সিবষু্ণজেলাজেক  স্থা;  লাভ
কসিরয়া জীব পরমা;জেন্দ সিবষু্ণর সসিহত বাস কজের;॥৬৯॥
 

সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতাথ�ং পুVকং র্যঃ প্রদাপজেয়ৎ।
তদ্বৈস্ম প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাসিত মা;জেসসিপ্সতম্॥৭০॥

সির্যসি;  গীতাথ�সম্যক্ Wবণ কসিরয়া  গসই পুVক ব্রাহ্মণজেক দা;
কজের;, শ্রীভগবান্ প্রীত হইয়া তাঁহার মজে;াঽভী2 পূরণ কজের;॥৭০॥
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; শৃজেণাসিত ; পঠসিত গীতামমৃতরূসিপণীম্।
হVাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স ;জেরা সিবর্ষমশু্নজেত॥৭১॥

গর্য  ব্যসি!  অমৃতরূসিপণী  গীতা  পাঠ  বা  Wবণ  ;া  কজের,  গস
হVসিস্থত অমৃত পসিরত্যাগ কসিরয়া সিবর্ষ ভক্ষণ কজের॥৭১॥
 

জ;ঃ সংসারদুঃখাজেত্ত�া গীতাজ্ঞা;ং সমালজেভৎ।
পীত্বা গীতামৃতং গলাজেক লব্ধ্বা ভসি!ং সুখী ভজেবৎ॥৭২॥

মরজগজেত  সংসার-দুঃখাত্ত�জ;  গীতাজ্ঞা;  লাভ  কসিরয়া  ও
গীতামৃত পা; কসিরয়া ভগবদ্ভসি!র আWয় লাভ কজের ও সুখী হয়॥৭২॥
 

গীতামাসিWত্য বহজেবা ভূভুজেজা জ;কাদয়ঃ।
সি;ধূ�তকল্মর্ষা গলাজেক গতাজেV পরমং পদম্॥৭৩॥

জ;কাসিদ  বহু  রাজসির্ষ�  গীতা-জ্ঞা;  আWজেয়ই  সি;ষ্পাপ  থাসিকয়া
পরমপদ লাভ কসিরয়াজেZ;॥৭৩॥
 

গীতাসু ; সিবজেশজের্ষাঽসিV জজে;রূ্ষচ্চাবজেচরু্ষ চ।
জ্ঞাজে;জেষ্বব সমজেগ্ররু্ষ সমা ব্রহ্মস্বরূসিপণী॥৭৪॥

গীতাপাজেঠ  উচ্চ  ;ীচ  কুজেলর  সিবচার  ;াই।  Wদ্ধালু  মাজেত্রই
গীতাপাজেঠর  অসিধকারী।  গর্যজেহতু  সমগ্র  জ্ঞাজে;র  মজেধ্য  গীতাই  ব্রহ্ম-

স্বরূসিপণী॥৭৪॥
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গর্যাঽসিভমাজে;; গজের্ব্ব�ণ গীতাসি;ন্দাং কজেরাসিত চ।
স র্যাসিত ;রকং গ�ারং র্যাবদাহূতসংপ্লবম্॥৭৫॥

গর্য  ব্যসি!  অসিভমা;  বা  গর্ব্ব�ভজের  গীতার  সি;ন্দা  কজের,  গস
মহাপ্রলয় কাল পর্য�্যন্ত গ�ার ;রজেক বাস কজের॥৭৫॥
 

অহঙ্কাজেরণ মূঢ়াত্মা গীতাথ�ং বৈ;ব ম;্যজেত।
কুম্ভীপাজেকরু্ষ পজেচ্যত র্যাবৎ কল্পক্ষজেয়া ভজেবৎ॥৭৬॥

গর্য মূঢ়াত্মা অহঙ্কাজের স্ফীত হইয়া গীতাথ� অবমা;;া কজের,  গস
কল্পক্ষয় কালপর্য�্যন্ত কুম্ভীপাক ;রজেক পসিচজেত থাজেক॥৭৬॥
 

গীতাথ�ং বাচ্যমা;ং গর্যা ; শৃজেণাসিত সমাসতঃ।
স শূকরভবাং গর্যাসি;মজে;কামসিধগচ্ছসিত॥৭৭॥

সম্যক্-রূজেপ গীতার অথ� কীত্ত�; কসিরজেলও গর্য ব্যসি! তাহা Wবণ কজের
;া, গস পু;ঃ পু;ঃ শূকরজের্যাসি; প্রাপ্ত হয়॥৭৭॥
 

গচৌর্য�্যং কৃত্বা চ গীতায়াং পুVকং র্যঃ সমা;জেয়ৎ।
; তস্য সফলং সিকসি�ৎ পঠ;� বৃথা ভজেবৎ॥৭৮॥

গীতা-পুVক গর্য ব্যসি! চুসির কসিরয়া আজে;,  তাহার সিকZুই সফল
হয় ;া, এবং পাঠও বৃথা হইয়া র্যায়॥৭৮॥
 

র্যঃ শ্রুত্বা বৈ;ব গীতা� গমাদজেত পরমাথ�তঃ।
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বৈ;ব তস্য ফলং গলাজেক প্রমত্তস্য র্যথা Wমঃ॥৭৯॥
গর্য  জ;  গীতা  Wবণ  কসিরয়াও  পরমাথ�তঃ  আ;ন্দ পায়  ;া,

পাগজেলর পসিরWজেমর ;্যায় গস গকা; ফলই পায় ;া॥৭৯॥
 

গীতাং শ্রুত্বা সিহরণ্য� গভাজ্যং প�াম্বরং তথা।
সি;জেবদজেয়ং প্রদা;াথ�ং প্রীতজেয় পরমাত্ম;ঃ॥৮০॥

ভগবাজে;র প্রীসিতর জ;্য গীতা Wবণ কসিরয়া সুবণ�,  গভাজ্য ও
প�বস্ত্র বৈবষ্ণব-ব্রাহ্মণজেক সি;জেবদ; কসিরজেব॥৮০॥
 

বাচকং পূজজেয়দ্ভ!্যা দ্রব্য-বস্ত্রাদু্যপস্কদ্বৈরঃ।
অজে;দ্বৈকব�হুধা প্রীত্যা তুর্ষ্যতাং ভগবান্ হসিরঃ॥৮১॥

ভগবান্ শ্রীহসিরর প্রীসিতর জ;্য গীতা পাঠকজেক বহুপ্রকার দ্রব্য
বস্ত্রাসিদ উপচার-wারা ভসি!পূর্ব্ব�ক পূজা কসিরজেব॥৮১॥
 

সূত উবাচ—
মাহাত্ম্যজেমতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণজেপ্রা!ং পুরাত;ম্।

গীতাজেন্ত পঠজেত র্যস্তু র্যজেথা!ফলভাগ্-ভজেবৎ॥৮২॥
সূত  কসিহজেল;,—ভগবা;  শ্রীকৃষ্ণ-কসিথত  এই  স;াত;

গীতামাহাত্ম্য,  সির্যসি; গীতাপাঠাজেন্ত পাঠ কজের;,  সিতসি; র্যজেথা! ফলভাগী
হ;॥৮২॥
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গীতায়াঃ পঠ;ং কৃত্বা মাহাত্ম্যং বৈ;ব র্যঃ পজেঠৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য Wম এব উদাহৃতঃ॥৮৩॥

গীতাপাঠ কসিরয়া সির্যসি; মাহাত্ম্য পাঠ ;া কজের;,  তাঁহার পাঠফল
বৃথা, পণ্ডWম হয়॥৮৩॥
 

এতন্মাহাত্ম্যসংরু্য!ং গীতাপাঠং কজেরাসিত র্যঃ।
Wদ্ধয়া র্যঃ শৃজেণাজেত্যব পরমাং গসিতমাæুয়াৎ॥৮৪॥

মাহাত্ম্য-সংরু্য! গীতা সির্যসি; Wদ্ধাপূর্ব্ব�ক পাঠ বা Wবণ কজের;,

সিতসি; পরমাগসিত প্রাপ্ত হ;॥৮৪॥
 

শ্রুত্বা গীতামথ�রু্য!াং মাহাত্ম্যং র্যঃ শৃজেণাসিত চ।
তস্য পুণ্যফলং গলাজেক ভজেবৎ সর্ব্ব�সুখাবহম্॥৮৫॥

গর্য জ; Wদ্ধাপূর্ব্ব�ক অথ�রু্য! গীতা Wবণ কসিরয়া গীতা-মাহাত্মা
Wবণ  কজের;,  ইহজেলাজেক  তাহঁার  পুণ্যফল  সর্ব্ব�সুজেখর  কারণ  হইয়া
থাজেক॥৮৫॥
 

ইসিত শ্রীদ্বৈবষ্ণবীয়-তSসাজের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা- মাহাত্ম্যং সমূ্পণ�ম্।
ইসিত শ্রীগীতা মাহাজেত্ম্যর বঙ্গা;ুবাদ সমূ্পণ�।

সমূ্পজেণ�াঽয়ং গ্রন্থঃ। শ্রীকৃষ্ণাপ�ণমস্তু।
 

—···—

458


