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॥ अथ $ीम'गव*ीता-यानम ्॥ 
 

ॐ 

पाथा3य 4ितबोिधतां भगवता नारायणने ?य ं

@यासने Bिथतां पुराणमुिनना म-येमहाभारतम् । 

अGैतामृतविष3णी ंभगवतीमKादशा-याियनीम्  

अNब OामनुसPदधािम भगव*ीते भवGेिषणीम् ॥१॥ 

नमोSत ुते @यास िवशालबुUे फुWारिवPदायतपXनेY  

येन Oया भारततैलपूण3ः 4\ािलतो ]ानमयः 4दीपः ॥२॥ 

4प_पािरजाताय तोXवेYैकपाणये । 

]ानमुcाय कृdणाय गीतामृतदहुे नमः ॥३॥ 

सवो3पिनषदो गावो दोfधा गोपालनPदनः । 

पाथो3 वgसhसुधीभो3iा दfधंु  गीतामृतं महत् ॥४॥ 

वसुदवेसुतं दवें कंसचाणूरमद3नम् । 

दवेकीपरमानPद ंकृdण ंवPद ेजग*ुmम् ॥५॥ 

भीdमcोणतटा जयcथजला गाpधारनीलोgपला  

शqयBाहवती कृपेण वहनी कणे3न वेलाकुला । 

अrsथामिवकण3घोरमकरा दयो3धनावित3नीु   

सोuीणा3 खलु पाwडवै रणनदी कैवत3कः केशवः ॥६॥ 

पाराशय3वचhसरोजममलं गीताथ3गpधोgकट ं 

नानाzयानककेसरं हिरकथासNबोधनाबोिधतम ्। 

लोके स{नष|दरैहरहः पेपीयमान ंमुदा  

भूया'ारतप}ज ंकिलमल4~वंिस न�$येस े॥७॥ 

मूकं करोित वाचालं प�ुं ल�यते िगिरम् । 

यgकृपा तमहं वPद ेपरमानPदमाधवम् ॥८॥ 
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य ं��ा वmणPेcmcमmतSSतPुवि� िद@यैSSतवैः  

वेदhैसा�पद�मोपिनषदगैा3यि� यं सामगाः । 

-यानावि�थतत*तेन मनसा प�यि� यं योिगनो 

य�या�ं न िवदhसुरासुरगणाु  दवेाय त�मै नमः ॥९॥ 
 

॥ इित $ीम'गव*ीता-यानं समा�म ्॥ 
 
 

ॐ 

॥अथ $ीम'गव*ीता ॥ 
 

अथ 4थमोऽ-यायः । 

अजु3निवषादयोगः ॥ 
 

धृतरा� उवाच । 

धम3�ेYे कुm�ेY ेसमवेता ययुुgसवः । 

मामकाः पाwडवा�ैव िकमकुव3त स�य ॥१॥ 
 

स�य उवाच । 

��ा तु पाwडवानीकं @यूढ ंदयो3धनSतदाु  । 

आचाय3मुपस�Nय राजा वचनम�वीत ्॥२॥ 

प�यैता ंपाwडुपुYाणामाचाय3 महती ंचमूम् । 

@यूढा ंcपदपुYेणु  तव िशdयेण धीमता ॥३॥ 

अY शूरा महेdवासा भीमाजु3नसमा युिध । 

युयुधानो िवराट� cपद�ु  महारथः ॥४॥ 

धृKकेतु�ेिकतानः कािशराज� वीय3वान ्। 

पुmिजgकुि�भोज� शै�य� नरपु�वः ॥५॥ 
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युधामPयु� िव�ा� उuमौजा� वीय3वान ्। 

सौभcो cौपदयेा� सव3 एव महारथाः ॥६॥ 

अ�माकं तु िविशKा ये ताि_बोध िGजोuम । 

नायका मम सPैय�य स�ाथ  ताP�वीिम ते ॥७॥ 

भवा¡भीdम� कण3� कृप� सिमित�यः । 

अrsथामा िवकण3� सौमदिuSतथवै च ॥८॥ 

अPय ेच बहव¢राू  मदथे3 gयiजीिवताः । 

नानाशS£4हरणाhसवे3 युUिवशारदाः ॥९॥ 

अपया3�ं तद�माकं बलं भीdमािभरि�तम् । 

पया3�ं िOदमेतेषा ंबलं भीमािभरि�तम् ॥१०॥ 

अयनेषु च सवे3षु यथाभागमवि�थताः । 

भीdममेवािभर��ु भव�hसव3 एव िह ॥११॥ 

त�य स�नयPहष  कुmवृUः िपतामहः । 

िसहंनाद ंिवन¥ो¦¢ै§ं द¨मौ 4तापवान ्॥१२॥ 

तत¢§ा� भेय3� पणवानकगोमुखाः । 

सहसवैा©यहPय� स श�दSतमुुलोऽभवत ्॥१३॥ 

तत�rेतैह3ययैु3iे महित �यPदन ेि�थतौ । 

माधवः पाwडव�ैव िद@यौ श§ौ 4द¨मतुः ॥१४॥ 

पाªजPयं «षीकेशो दवेदuं धन�यः । 

पौw¬ं द¨मौ महाश§ं भीमकमा3 वृकोदरः ॥१५॥ 

अन�िवजय ंराजा कु�ीपुYो युिधिरः । 

नकुलhसहदवे� सुघोषमिणपुdपकौ ॥१६॥ 

का�य� परमेdवासि¢खwडी च महारथः । 

धृK¥ु¯ो िवराट� साgयिक�ापरािजतः ॥१७॥ 
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cपदोु  cौपदयेा� सव3शः पृिथवीपते । 

सौभc� महाबा°¢§ाPद¨मुः पृथ±पृथक् ॥१८॥ 

स घोषो धात3रा�ाणा ं«दयािन @यदारयत् । 

नभ� पृिथवीं चवै तुमुलो @यनुनादयन ्॥१९॥ 

अथ @यवि�थताP��ा धात3रा�ाPकिप²वजः । 

4वृuे शS£स³पाते धनुm¥Nय पाwडवः ॥२०॥ 

«षीकेशं तदा वा´िमदमाह महीपते । 
 

अजु3न उवाच । 

सनेयोmभयोम3-य ेरथ ं�थापय मेऽµयुत ॥२१॥ 

यावदतेाि_िर�ेऽहं योUुकामानवि�थतान ्। 

कैम3या सह योU@यमि�म¶णसमु¥मे ॥२२॥ 

योg�यमानानवे�ेऽहं य एतेऽY समागताः । 

धात3रा��य दबु3Uेयु3Uेु  ि4यिचकीष3वः ॥२३॥ 
 

स�य उवाच । 

एवमुiो «षीकेशो गुडाकेशने भारत । 

सनेयोmभयोम3-य े�थापियOा रथोuमम् ॥२४॥ 

भीdमcोण4मुखतhसवे3षा ंच महीि�ताम ्। 

उवाच पाथ3 प�यैता·समवेताPकु¸िनित ॥२५॥ 

तYाप�यिg�थताPपाथ3ः िपतॄनथ िपतामहान ्। 

आचाया3¡मातुला¡ºातॄPपुYाPपौYाPसखीँSतथा ॥२६॥ 

rशुराPसु«द�ैव सनेयोmभयोरिप । 

ता·समी¼य स कौ�ेयhसवा3Pबpधूनवि�थतान् ॥२७॥ 

कृपया परयािवKो िवषीदि_दम�वीत ्। 
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अजु3न उवाच । 

��ेमं ?जनं कृdण युयुgसु ंसमुपि�थतम ्॥२८॥ 

सीदि� मम गाYािण मुखं च पिरशुdयित । 

वेपथु� शरीरे मे रोमहष3� जायते ॥२९॥ 

गाwडीव ं½संते हSता¾¿ैव पिरदÀते । 

न च शÁोNयव�थातुं ºमतीव च मे मनः ॥३०॥ 

िनिमuािन च प�यािम िवपरीतािन केशव । 

न च $येोऽनुप�यािम हOा ?जनमाहवे ॥३१॥ 

न काÂे िवजय ंकृdण न च राÃयं सुखािन च । 

िकं नो राÃयने गोिवPद िकं भोगैजी3िवतेन वा ॥३२॥ 

येषामथे3 कािÂतं नो राÃयं भोगाhसुखािन च । 

त इमेऽवि�थता युUे 4ाणाSँgयÅा धनािन च ॥३३॥ 

आचाया3ः िपतरः पुYाSतथवै च िपतामहाः । 

मातुला�rशुराः पौYाS�यालाhसNबिpधनSतथा ॥३४॥ 

एता_ ह�ुिमÆछािम Èतोऽिप मधुसूदन । 

अिप Yैलो´राÃय�य हेतोः िकं नु महीकृते ॥३५॥ 

िनहgय धात3रा�ा_ः का 4ीितS�या{नाद3न । 

पापमेवा$येद�माPहOतैानातताियनः ॥३६॥ 

त�मा_ाहा3 वयं ह�ुं धात3रा�ा·?बाpधवान ्। 

?जनं िह कथ ंहOा सुिखनS�याम माधव ॥३७॥ 

य¥Êयेते न प�यि� लोभोपहतचतेसः । 

कुल�यकृतं दोषं िमYcोहे च पातकम् ॥३८॥ 

कथ ंन ]ेयम�मािभः पापाद�माि_वित3तुम् । 

कुल�यकृतं दोषं 4प�यि'ज3नाद3न ॥३९॥ 
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कुल�ये 4ण�यि� कुलधमा3hसनातनाः । 

धमे3 नKे कुलं कृgÌमधमो3ऽिभभवgयुत ॥४०॥ 

अधमा3िभभवाgकृdण 4दdयि�ु  कुलिS£यः । 

S£ीष ुदKासुु  वाdणे3य जायते वण3स}रः ॥४१॥ 

स}रो नरकायैव कुलÈानां कुल�य च । 

पति� िपतरो Àेषा ंलु�िपwडोदकि�याः ॥४२॥ 

दोषैरेतैः कुलÈाना ंवण3स}रकारकैः । 

उgसा¥�े जाितधमा3ः कुलधमा3� शाrताः ॥४३॥ 

उgस_कुलधमा3णां मनुdयाणा ंजनाद3न । 

नरके िनयतं वासो भवतीgयनशुु$ुम ॥४४॥ 

अहो बत महgपाप ंकतु  @यविसता वयम् । 

यcाÃयसुखलोभेन ह�ुं ?जनमु¥ताः ॥४५॥ 

यिद माम4तीकारमशS£ ंशS£पाणयः । 

धात3रा�ा रण ेहPयुSत¡म े�ेमतरं भवेत ्॥४६॥ 
 

स�य उवाच । 

एवमुÅाजु3नhसÍ ेरथोप�थ उपािवशत् । 

िवसृÃय सशरं चापं शोकसिंवÏमानसः ॥४७॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंादऽेजु3निवषादयोगो नाम 4थमोऽ-यायः 

॥१॥ 
 
 

अथ िGतीयोऽ-यायः । 

साÍयोगः ॥ 
 

स�य उवाच । 
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तं तथा कृपयािवKम$ुपूणा3कुले�णम् । 

िवषीद�िमद ंवा´मुवाच मधुसूदनः ॥१॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

कुतSOा कÐमलिमद ंिवषम ेसमुपि�थतम ्। 

अनाय3जुKम?fय3मकीित3करमजु3न ॥२॥ 

Ñै�यं मा �म गमः पाथ3 नैत¾Òयुपप¥ते । 

�ुcं «दयदौब3qयं gयÅोिu पर�प ॥३॥ 
 

अजु3न उवाच । 

कथ ंभीdममहं सÍ ेcोण ंच मधुसूदन । 

इषुिभः 4ितयोg�यािम पूजाहा3विरसूदन ॥४॥ 

गु¸नहOा िह महानुभावाÓÔेयो भोiंु भै¼यमपीह लोके । 

हOाथ3कामाँSतु गु¸िनहैव भ�ुीय भोगा¶ुिधर4िदfधान् ॥५॥ 

न चतैिGÕः कतर_ो गरीयो यGा जयेम यिद वा नो जयेयुः । 

यानेव हOा न िजजीिवषामSतेऽवि�थताः 4मुख ेधात3रा�ाः ॥६॥ 

काप3wयदोषोपहत?भावः पृÆछािम Oा ंधम3सÖमूढचतेाः । 

यÆÔेयS�याि_ि�तं �ूिह त¡म ेिशdयSतेऽहं शािध मां Oां 4प_म् ॥७॥ 

न िह 4प�यािम ममापनु¥ा¥ÆछोकमुÆछोषणिमिPcयाणाम् । 

अवाÊय भूमावसप×मृU ंराÃयं सुराणामिप चािधपgयम ्॥८॥ 
 

स�य उवाच । 

एवमुÅा «षीकेशं गुडाकेशः पर�पः । 

न योg�य इित गोिवPदमुÅा तूdणी ंबभूव ह ॥९॥ 

तमुवाच «षीकेशः 4हसि_व भारत । 

सनेयोmभयोम3-य ेिवषीद�िमद ंवचः ॥१०॥ 
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$ीभगवानुवाच । 

अशोµयानPवशोचSO ं4]ावादाँ� भाषस े। 

गतासूनगतासू�ँ नानुशोचि� पिwडताः ॥११॥ 

न Oवेाहं जात ुनास ंन O ंनेमे जनािधपाः । 

न चवै न भिवdयामhसवे3 वयमतः परम् ॥१२॥ 

दिेहनोऽि�मPयथा दहेे कौमारं यौवन ंजरा । 

तथा दहेा�र4ाि�धी3रSतY न मुÀित ॥१३॥ 

माYाSपशा3Sत ुकौ�ये शीतोdणसुखदःखदाःु  । 

आगमापाियनोऽिनgयाSताँिSतित�? भारत ॥१४॥ 

यं िह न @यथय·यतेे पुmषं पुmषष3भ । 

समदःखसुखंु  धीरं सोऽमृतOाय कqपते ॥१५॥ 

नासतो िव¥ते भावो नाभावो िव¥ते सतः । 

उभयोरिप �Kोऽ�SOनयोSत¾दिश3िभः ॥१६॥ 

अिवनािश तु तिGिU येन सव3िमद ंततम् । 

िवनाशम@यय�या�य न कि�gकतु3मह3ित ॥१७॥ 

अ�व� इम ेदहेा िनgय�योiा¢रीिरणः । 

अनािशनोऽ4मये�य त�मा¥ु-य? भारत ॥१८॥ 

य एनं वेिu ह�ारं य�नैं मPयते हतम् । 

उभौ तौ न िवजानीतो नाय ंहि� न हPयते ॥१९॥ 

न जायते िØयते वा कदािच_ाय ंभूOा भिवता वा न भयूः । 

अजो िनgय¢ाrतोऽय ंपरुाणो न हPयते हPयमान ेशरीरे ॥२०॥ 

वेदािवनािशनं िनgय ंय एनमजम@ययम ्। 

कथ ंस पुmषः पाथ3 कं घातयित हि� कम् ॥२१॥ 

वासांिस जीणा3िन यथा िवहाय नवािन गÙृाित नरोऽपरािण । 
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तथा शरीरािण िवहाय जीणा3PयPयािन सयंाित नवािन दहेी ॥२२॥ 

नैन ंिछPदि� शS£ािण नैन ंदहित पावकः । 

न चनैं Ñेदय·यापो न शोषयित माmतः ॥२३॥ 

अÆछे¥ोऽयमदाÀोऽयमÑे¥ोऽशोdय एव च । 

िनgयhसव3गतS�थाणुरचलोऽय ंसनातनः ॥२४॥ 

अ@यiोऽयमिच·योऽयमिवकायो3ऽयमुµयते । 

त�मादवें िविदOनै ंनानुशोिचतुमह3िस ॥२५॥ 

अथ चनैं िनgयजातं िनgय ंवा मPयस ेमृतम् । 

तथािप O ंमहाबाहो नैवं शोिचतुमह3िस ॥२६॥ 

जात�य िह Úुवो मृgयुÚु3वं ज¡म मृत�य च । 

त�मादपिरहाये3ऽथे3 न O ंशोिचतुमह3िस ॥२७॥ 

अ@यiादीिन भूतािन @यiम-यािन भारत । 

अ@यiिनधनाPयेव तY का पिरदवेना ॥२८॥ 

आ�य3वgप�यित कि�दनेमा�य3वGदित तथवै चाPयः । 

आ�य3व¦नैमPय¢णोितृ  $ुOाÊयनें वेद न चवै कि�त् ॥२९॥ 

दहेी िनgयमव-योऽय ंदहेे सव3�य भारत । 

त�माgसवा3िण भूतािन न O ंशोिचतुमह3िस ॥३०॥ 

?धम3मिप चावे¼य न िवकि³पतुमह3िस । 

धNया3िU युUाÆÔेयोऽPयg�िYय�य न िव¥ते ॥३१॥ 

य�Æछया चोपप_ ं?ग3Gारमपावृतम ्। 

सुिखनः �िYयाः पाथ3 लभ�े युUमी�शम् ॥३२॥ 

अथ च¾ेिममं धNय  सÛामं न किरdयिस । 

ततh?धम  कीित  च िहOा पापमवाÊ�यिस ॥३३॥ 

अकीित  चािप भूतािन कथियdयि� तेऽ@ययाम् । 
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सÖभािवत�य चाकीित3म3रणादितिरµयते ॥३४॥ 

भयाcणादपरतंु  मं�य�े Oा ंमहारथाः । 

येषा ंच O ंब°मतो भूOा या�यिस लाघवम् ॥३५॥ 

अवाµयवादाँ� बÜPविदdयि� तवािहताः । 

िनPद�Sतव सामÝय  ततो दःखतरंु  नु िकम् ॥३६॥ 

हतो वा 4ाÊ�यिस ?ग  िजOा वा भो¼यस ेमहीम ्। 

त�मादिuु  कौ�ेय युUाय कृतिन�यः ॥३७॥ 

सुखदःखेु  समे कृOा लाभालाभौ जयाजयौ । 

ततो युUाय युÃय? नैवं पापमवाÊ�यिस ॥३८॥ 

एषा तेऽिभिहता साÍे बुिUयो3ग ेिOमां Þणु । 

बुßा युiो यया पाथ3 कम3बpधं 4हा�यिस ॥३९॥ 

नेहािभ�मनाशोऽिSत 4gयवायो न िव¥ते । 

?qपमÊय�य धम3�य Yायते महतो भयात् ॥४०॥ 

@यवसायािàमका बुिUरेकेह कुmनPदन । 

ब°शाखा Àन�ा� बुUयोऽ@यवसाियनाम् ॥४१॥ 

यािममां पुिdपता ंवाच ं4वद·यिवपि�तः । 

वेदवादरताः पाथ3 नाPयदSतीित वािदनः ॥४२॥ 

कामाàमानh?ग3परा ज¡मकम3फल4दाम् । 

ि�यािवशेषब°लां भोगैrय3गितं 4ित ॥४३॥ 

भोगैrय34सiाना ंतयाप«तचतेसाम ्। 

@यवसायािàमका बुिUhसमाधौ न िवधीयते ॥४४॥ 

Yैगुwयिवषया वेदा िनS£गैुwयो भवाजु3न । 

िनG3PGो िनgयस¾�थो िनयो3ग�ेम आàमवान ्॥४५॥ 

यावानथ3 उदपाने सव3तhसNáतोदकेु  । 
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तावा·सवे3षु वेदषेु �ा�ण�य िवजानतः ॥४६॥ 

कम3wयेवािधकारSते मा फलेषु कदाचन । 

मा कम3फलहेतुभू3मा3 ते स�ोऽSOकम3िण ॥४७॥ 

योग�थः कुm कमा3िण स�ं gयÅा धन�य । 

िसßिसßोhसमो भूOा समO ंयोग उµयते ॥४८॥ 

दरेणू  Àवरं कम3 बुिUयोगाUन�य । 

बुUौ शरणमिPवÆछ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 

बुिUयुiो जहातीह उभे सुकृतदdकृतेु  । 

त�मा¥ोगाय युÃय? योगः कम3स ुकौशलम् ॥५०॥ 

कम3जं बुिUयुiा िह फलं gयÅा मनीिषणः । 

ज¡मबpधिविनमु3iाः पद ंगÆछ·यनामयम ्॥५१॥ 

यदा ते मोहकिललं बुिU@य3िततिरdयित । 

तदा ग�ािस िनवे3द ं$ोत@य�य $ुत�य च ॥५२॥ 

$ुितिव4ितप_ा ते यदा �था�यित िन�ला । 

समाधावचला बुिUSतदा योगमवाÊ�यिस ॥५३॥ 
 

अजु3न उवाच । 

ि�थत4]�य का भाषा समािध�थ�य केशव । 

ि�थतधीः िकं 4भाषेत िकमासीत âजेत िकम् ॥५४॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

4जहाित यदा कामा·सवा3Pपाथ3 मनोगतान ्। 

आàमPयेवाàमना तुKिS�थत4]Sतदोµयते ॥५५॥ 

दःखेdवनुिGÏमनाhसुखेषुु  िवगतSपृहः । 

वीतरागभय�ोधिS�थतधीमु3िनmµयते ॥५६॥ 
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यhसव3YानिभÌेहSतug4ाÊय शुभाशुभम् । 

नािभनPदित न GेिK त�य 4]ा 4ितिता ॥५७॥ 

यदा सहंरते चाय ंकूमो3ऽ�ानीव सव3शः । 

इिPcयाणीिPcयाथे3©यSत�य 4]ा 4ितिता ॥५८॥ 

िवषया िविनवत3�े िनराहार�य दिेहनः । 

रसवज  रसोऽÊय�य परं ��ा िनवत3ते ॥५९॥ 

यततो Àिप कौ�ेय पुmष�य िवपि�तः । 

इिPcयािण 4माथीिन हरि� 4सभं मनः ॥६०॥ 

तािन सवा3िण सयंNय युi आसीत मgपरः । 

वशे िह य�येिPcयािण त�य 4]ा 4ितिता ॥६१॥ 

-यायतो िवषयाPपुंसhस�Sतेषपूजायते । 

स�ाgस�ायते कामः कामाgãोधोऽिभजायते ॥६२॥ 

�ोधा'वित सÖमोहhसÖमोहाg�मृितिवºमः । 

�मृितºंशाäुिUनाशो बुिUनाशाg4ण�यित ॥६३॥ 

रागGेषिवयुiैSत ुिवषयािनिPcयै�रन ्। 

आàमव�यैिव3धेयाàमा 4सादमिधगÆछित ॥६४॥ 

4साद ेसव3दःखानांु  हािनर�योपजायते । 

4स_चतेसो Àाशु बुिUः पय3वितते ॥६५॥ 

नािSत बुिUरयुi�य न चायiु�य भावना । 

न चाभावयत¢ाि�रशा��य कुतhसुखम् ॥६६॥ 

इिPcयाणा ंिह चरता ंय¡मनोऽनुिवधीयते । 

तद�य हरित 4]ां वायनुा3विमवाÖभिस ॥६७॥ 

त�मा¥�य महाबाहो िनगृहीतािन सव3शः । 

इिPcयाणीिPcयाथे3©यSत�य 4]ा 4ितिता ॥६८॥ 
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या िनशा सव3भूताना ंत�यां जागित3 सयंमी । 

य�यां जाBित भतूािन सा िनशा प�यतो मनुेः ॥६९॥ 

आपूय3माणमचल4ित ंसमुcमापः 4िवशि� यGत ्। 

तGgकामा यं 4िवशि� सवे3 स शाि�माåोित न कामकामी ॥७०॥ 

िवहाय कामाPयhसवा3Pपुमाँ�रित िनSSपहृः । 

िनम3मो िनरह}ारhस शाि�मिधगÆछित ॥७१॥ 

एषा �ा�ी ि�थितः पाथ3 नैना ं4ाÊय िवमुÀित । 

ि�थOा�याम�कालेऽिप ��िनवा3णमृÆछित ॥७२॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद ेसाÍयोगो नाम िGतीयोऽ-यायः ॥२॥ 
 
 

अथ तृतीयोऽ-यायः । 

कम3योगः ॥ 
 

अजु3न उवाच । 

Ãयायसी चgेकम3णSते मता बुिUज3नाद3न । 

तिgकं कम3िण घोरे मा ंिनयोजयिस केशव ॥१॥ 

@यािम$णेवे वा´ेन बुिUं मोहयसीव मे । 

तदकंे वद िनि�gय येन $येोऽहमाåुयाम ्॥२॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

लोकेऽि�मिPGिवधा िना पुरा 4ोiा मयानघ । 

]ानयोगने साÍानां कम3योगेन योिगनाम् ॥३॥ 

न कम3णामनारÖभा_ैdकNय  पुmषोऽæुते । 

न च सçयसनादवे िसिUं समिधगÆछित ॥४॥ 

न िह कि�g�णमिप जात ुितgयकम3कृत् । 
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काय3ते Àवशः कम3 सव3ः 4कृितजैगु3णःै ॥५॥ 

कमे3िPcयािण सयंNय य आSते मनसा �मरन ्। 

इिPcयाथा3िPवमूढाàमा िमÝयाचारhस उµयते ॥६॥ 

यिSOिPcयािण मनसा िनयNयारभतेऽजु3न । 

कमे3िPcयैः कम3योगमसihस िविशdयते ॥७॥ 

िनयतं कुm कम3 O ंकम3 Ãयायो Àकम3णः । 

शरीरयाYािप च ते न 4िसßेदकम3णः ॥८॥ 

य]ाथा3gकम3णोऽPयY लोकोऽयं कम3बpधनः । 

तदथ  कम3 कौ�ेय मुiस�hसमाचर ॥९॥ 

सहय]ाः 4जाhसृ�ा पुरोवाच 4जापितः । 

अनेन 4सिवdय²वमेष वोऽिSOKकामधुक् ॥१०॥ 

दवेा¡भावयतानेन ते दवेा भावय�ु वः । 

परSपरं भावय��$येः परमवाÊ�यथ ॥११॥ 

इKा¡भोगािPह वो दवेा दा�य�े य]भािवताः । 

तैद3uान4दायै©यो यो भèेु Sतेन एव सः ॥१२॥ 

य]िशKािशनः स�ो मुµय�े सव3िकिéषैः । 

भु�ते ते Oघं पापा ये पच·याàमकारणात् ॥१३॥ 

अ_ा'वि� भूतािन पज3Pयाद_सÖभवः । 

य]ा'वित पज3Pयो य]ः कम3समु'वः ॥१४॥ 

कम3 ��ो'व ंिविU ��ा�रसमु'वम् । 

त�माgसव3गतं �� िनgय ंय]े 4ितितम् ॥१५॥ 

एवं 4वित3तं च�ं नानुवत3यतीह यः । 

अघायुिरिPcयारामो मोघं पाथ3 स जीवित ॥१६॥ 

यSOाàमरितरेव �यादाàमतृ�� मानवः । 
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आàमPयेव च स�ुKSत�य काय  न िव¥ते ॥१७॥ 

नैव त�य कृतेनाथो3 नाकृतेनहे क�न । 

न चा�य सव3भूतेष ुकि�दथ3@यपा$यः ॥१८॥ 

त�मादसihसततं काय  कम3 समाचर । 

असiो ÀाचरPकम3 परमाåोित पूmषः ॥१९॥ 

कम3णवै िह सिंसिUमाि�थता जनकादयः । 

लोकसÛहमेवािप स³प�यPकतु3मह3िस ॥२०॥ 

य¥दाचरित $ेSतuदवेेतरो जनः । 

स यg4माण ंकुmते लोकSतदनुवत3ते ॥२१॥ 

न मे पाथा3िSत कत3@य ंिYष ुलोकेषु िकªन । 

नानवा�मवा�@य ंवत3 एव च कम3िण ॥२२॥ 

यिद Àहं न वते3यं जातु कम3wयतिPcतः । 

मम वàमा3नुवत3�े मनुdयाः पाथ3 सव3शः ॥२३॥ 

उgसीदयेिुरमे लोका न कुया  कम3 चदेहम ्। 

स}र�य च कता3 �यामुपहPयािममाः 4जाः ॥२४॥ 

सiाः कम3wयिवGांसो यथा कुव3ि� भारत । 

कुया3िGGाँSतथासiि�कीषु3लो3कसÛहम ्॥२५॥ 

न बुिUभेद ंजनयेद]ाना ंकम3सि�नाम् । 

जोषयेgसव3कमा3िण िवGाPयुihसमाचरन ्॥२६॥ 

4कृतेः ि�यमाणािन गुणःै कमा3िण सव3शः । 

अह}ारिवमूढाàमा कता3हिमित मPयते ॥२७॥ 

त¾िवuु महाबाहो गुणकम3िवभागयोः । 

गुणा गुणषे ुवत3� इित मOा न स{ते ॥२८॥ 

4कृतेगु3णसÖमूढाhस{�े गुणकम3स ु। 
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तानकृgÌिवदो मPदाPकृgÌिव_ िवचालयेत ्॥२९॥ 

मिय सवा3िण कमा3िण सçय�या-याàमचतेसा । 

िनराशीिन3म3मो भूOा यु-य? िवगत\रः ॥३०॥ 

ये मे मतिमद ंिनgयमनुिति� मानवाः । 

$Uाव�ोऽनसूय�ो मुµय�े तेऽिप कम3िभः ॥३१॥ 

ये Oतेद©यसूय�ो नानुिति� मे मतम् । 

सव3]ानिवमूढाँSतािPविU नKानचतेसः ॥३२॥ 

स�शं चKेते ?�याः 4कृते]ा3नवानिप । 

4कृितं याि� भूतािन िनBहः िकं किरdयित ॥३३॥ 

इिPcय�येिPcय�याथे3 रागGेषौ @यवि�थतौ । 

तयोन3 वशमागÆछेuौ À�य पिरपिpथनौ ॥३४॥ 

$येा·?धमो3 िवगुणः परधमा3g?नुितात ्। 

?धमे3 िनधन ं$येः परधमो3 भयावहः ॥३५॥ 
 

अजु3न उवाच । 

अथ केन 4युiोऽय ंपापं चरित पूmषः । 

अिनÆछ_िप वाdणे3य बलािदव िनयोिजतः ॥३६॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

काम एष �ोध एष रजोगुणसमु'वः । 

महाशनो महापाêमा िवßेनिमह वैिरणम् ॥३७॥ 

धूमेनािâयते विëय3थादशो3 मलेन च । 

यथोéनेावृतो गभ3Sतथा तेनेदमावृतम् ॥३८॥ 

आवृतं ]ानमेतेन ]ािननो िनgयवैिरणा । 

काम¸पेण कौ�ेय दdपूरेणानलेनु  च ॥३९॥ 
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इिPcयािण मनो बुिUर�यािधानमुµयते । 

एतैिव3मोहयgयेष ]ानमावृgय दिेहनम ्॥४०॥ 

त�मा¾िमिPcयाwयादौ िनयNय भरतष3भ । 

पाêमान ं4जिह Àेनं ]ानिव]ाननाशनम् ॥४१॥ 

इिPcयािण पराwया°िरिPcय©ेयः परं मनः । 

मनसSत ुपरा बुिUयो3 बुUेः परतSत ुसः ॥४२॥ 

एवं बुUेः परं बुìा सSंत©याàमानमाàमना । 

जिह शYुं महाबाहो काम¸पं दरासदम्ु  ॥४३॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद ेकम3योगो नाम तृतीयोऽ-यायः ॥३॥ 
 
 

अथ चतुथो3ऽ-यायः । 

]ानकम3सçयासयोगः ॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

इमं िवव?ते योग ं4ोiवानहम@ययम् । 

िवव?ा¡मनव े4ाह मनुिर¼वाकवेऽ�वीत ्॥१॥ 

एवं पर³परा4ा�िममं राजष3यो िवदःु । 

स कालेनेह महता योगो नKः पर�प ॥२॥ 

स एवाय ंमया तेऽ¥ योगः 4ोiः पुरातनः । 

भiोऽिस मे सखा चिेत रह�यं Àेतदuमम्ु  ॥३॥ 
 

अजु3न उवाच । 

अपरं भवतो ज¡म परं ज¡म िवव?तः । 

कथमेतिGजानीया ंOमादौ 4ोiवािनित ॥४॥ 
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$ीभगवानुवाच । 

बÜिन मे @यतीतािन ज¡मािन तव चाजु3न । 

ताPयहं वेद सवा3िण न O ंवेsथ पर�प ॥५॥ 

अजोऽिप स_@ययाàमा भूतानामीrरोऽिप सन् । 

4कृितं ?ामिधाय सÖभवाNयाàममायया ॥६॥ 

यदा यदा िह धम3�य íािनभ3वित भारत । 

अ©युsथानमधम3�य तदाàमान ंसृजाNयहम् ॥७॥ 

पिरYाणाय साधूना ंिवनाशाय च दdकृताम्ु  । 

धम3स�ंथापनाथा3य सÖभवािम युग ेयुग े॥८॥ 

ज¡म कम3 च मे िद@यमेवं यो वेिu त¾तः । 

gयÅा दहंे पुनज3¡म नैित मामेित सोऽजु3न ॥९॥ 

वीतरागभय�ोधा म¡मया मामुपाि$ताः । 

बहवो ]ानतपसा पतूा म'ावमागताः ॥१०॥ 

ये यथा मां 4प¥�े ताँSतथवै भजाNयहम् । 

मम वàमा3नुवत3�े मनुdयाः पाथ3 सव3शः ॥११॥ 

काÂ�ः कम3णा ंिसिUं यज� इह दवेताः । 

ि�4ं िह मानुषे लोके िसिUभ3वित कम3जा ॥१२॥ 

चातुव3wय  मया सृKं गुणकम3िवभागशः । 

त�य कता3रमिप मां िवßकता3रम@ययम् ॥१३॥ 

न मां कमा3िण िल³पि� न मे कम3फले Sपृहा । 

इित मां योऽिभजानाित कम3िभन3 स ब-यते ॥१४॥ 

एवं ]ाOा कृतं कम3 पूवै3रिप मुमु�ुिभः । 

कुm कमै3व त�मा¾ ंपूवै3ः पूव3तरं कृतम् ॥१५॥ 

िकं कम3 िकमकमे3ित कवयोऽÊयY मोिहताः । 
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तuे कम3 4व¼यािम यîाOा मो¼यसऽेशुभात ्॥१६॥ 

कम3णो Àिप बोU@य ंबोU@य ंच िवकम3णः । 

अकम3ण� बोU@य ंगहना कम3णो गितः ॥१७॥ 

कम3wयकम3 यः प�येदकम3िण च कम3 यः । 

स बुिUमा¡मनुdयेषु स युiः कृgÌकम3कृत् ॥१८॥ 

य�य सवे3 समारÖभाः कामस}qपविज3ताः । 

]ानािÏदfधकमा3ण ंतमा°ः पिwडतं बुधाः ॥१९॥ 

gयÅा कम3फलास�ं िनgयत�ृो िनरा$यः । 

कम3wयिभ4वृuोऽिप नैव िकिªgकरोित सः ॥२०॥ 

िनराशीय3तिचuाàमा gयiसव3पिरBहः । 

शारीरं केवलं कम3 कुव3_ाåोित िकिéषम् ॥२१॥ 

य�Æछालाभस�ुKो GPGातीतो िवमgसरः । 

समिhसUाविसUौ च कृOािप न िनब-यते ॥२२॥ 

गतस��य मुi�य ]ानावि�थतचतेसः । 

य]ायाचरतः कम3 समB ं4िवलीयते ॥२३॥ 

��ाप3ण ं�� हिव�3�ाÏौ ��णा °तम् । 

��ैव तेन ग�@यं ��कम3समािधना ॥२४॥ 

दवैमेवापरे य]ं योिगनः पयु3पासते । 

��ाÏावपरे य]ं य]ेनैवोपजुðित ॥२५॥ 

$ोYादीनीिPcयाwयPय ेसयंमािÏष ुजुðित । 

श�दादीिPवषयानPय इिPcयािÏष ुजुðित ॥२६॥ 

सवा3णीिPcयकमा3िण 4ाणकमा3िण चापरे । 

आàमसयंमयोगाÏौ जुðित ]ानदीिपते ॥२७॥ 

c@यय]ाSतपोय]ा योगय]ाSतथापरे । 
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?ा-याय]ानय]ा� यतयhसिंशतâताः ॥२८॥ 

अपान ेजुðित 4ाण ं4ाणऽेपान ंतथापरे । 

4ाणापानगती mìा 4ाणायामपरायणाः ॥२९॥ 

अपरे िनयताहाराः 4ाणाP4ाणषे ुजुðित । 

सवे3ऽÊयेते य]िवदो य]�िपतकñमषाः ॥३०॥ 

य]िशKामृतभुजो याि� �� सनातनम् । 

नाय ंलोकोऽSgयय]�य कुतोऽPयः कुmसuम ॥३१॥ 

एवं ब°िवधा य]ा िवतता ��णो मुखे । 

कम3जािPविU ता·सवा3नेव ं]ाOा िवमो¼यस े॥३२॥ 

$येाPc@यमया¥]ाîानय]ः पर�प । 

सव  कमा3िखलं पाथ3 ]ान ेपिरसमाÊयते ॥३३॥ 

तिGिU 4िणपातेन पिर4æेन सवेया । 

उपद¼ेयि� ते ]ान ं]ािननSत¾दिश3नः ॥३४॥ 

यîाOा न पुनमो3हमेवं या�यिस पाwडव । 

येन भूताPयशेषािण c¼य�याàमPयथो मिय ॥३५॥ 

अिप चदेिस पापे©यhसवे3©यः पापकृuमः । 

सव  ]ानáवेनैव वृिजनं स�िरdयिस ॥३६॥ 

यथधैांिस सिमUोऽिÏभ3�मसाgकुmतेऽजु3न । 

]ानािÏhसव3कमा3िण भ�मसाgकुmते तथा ॥३७॥ 

न िह ]ानेन स�शं पिवYिमह िव¥ते । 

तg?यं योगसिंसUः कालेनाàमिन िवPदित ॥३८॥ 

$Uावाq ँल भते ]ान ंतgपरhसयंतेिPcयः । 

]ान ंल�²वा परा ंशाि�मिचरेणािधगÆछित ॥३९॥ 

अ]�ा$òधान� सशंयाàमा िवन�यित । 
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नायं लोकोऽिSत न परो न सुखं सशंयाàमनः ॥४०॥ 

योगसçयSतकमा3ण ं]ानसिóछ_सशंयम् । 

आàमव�ं न कमा3िण िनबôि� धन�य ॥४१॥ 

त�माद]ानसÖभूतं «g�थ ं]ानािसनाàमनः । 

िछ¾नै ंसशंयं योगमाितोिu भारत ॥४२॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद े]ानकम3सçयासयोगो नाम 

चतुथो3ऽ-यायः ॥४॥ 
 
 

अथ पªमोऽ-यायः । 

सçयासयोगः ॥ 
 

अजु3न उवाच । 

सçयास ंकम3णा ंकृdण पुनयो3ग ंच शंसिस । 

यÆÔेय एतयोरेकं त¡मे �ूिह सुिनि�तम् ॥१॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

सçयासः कम3योग� िन�$येसकरावुभौ । 

तयोSतु कम3सçयासाgकम3योगो िविशdयते ॥२॥ 

]ेयhस िनgयसçयासी यो न GेिK न काÂित । 

िनG3PGो िह महाबाहो सुखं बpधाg4मुµयते ॥३॥ 

साÍयोगौ पृथfबालाः 4वदि� न पिwडताः । 

एकमÊयाि�थतhसNयगुभयोिव3Pदते फलम् ॥४॥ 

यgसाÍैः 4ाÊयते �थानं त¥ोगैरिप गNयते । 

एकं साÍ ंच योग ंच यः प�यित स प�यित ॥५॥ 

सçयासSत ुमहाबाहो दःखमा�ुमयोगतःु  । 
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योगयुiो मुिन�3� निचरेणािधगÆछित ॥६॥ 

योगयुiो िवशुUाàमा िविजताàमा िजतेिPcयः । 

सव3भूताàमभूताàमा कुव3_िप न िलÊयते ॥७॥ 

नैव िकिªgकरोमीित युiो मPयेत त¾िवत् । 

प�यÓõwव·सृशि�ö_æPगÆछ·?पó÷सन ्॥८॥ 

4लपिPवसृजPगृÙ_ुि¡मषि_िमष_िप । 

इिPcयाणीिPcयाथे3षु वत3� इित धारयन् ॥९॥ 

��wयाधाय कमा3िण स�ं gयÅा करोित यः । 

िलÊयते न स पापेन पÕपYिमवाÖभसा ॥१०॥ 

कायेन मनसा बुßा केवलैिरिPcयैरिप । 

योिगनः कम3 कुव3ि� स�ं gयÅाàमशुUये ॥११॥ 

युiः कम3फलं gयÅा शाि�माåोित नैिकीम् । 

अयुiः कामकारेण फले सiो िनब-यते ॥१२॥ 

सव3कमा3िण मनसा सçय�याSते सुखं वशी । 

नवGारे पुरे दहेी नैव कुव3_ कारयन् ॥१३॥ 

न कतृ3O ंन कमा3िण लोक�य सृजित 4भुः । 

न कम3फलसयंोग ं?भावSत ु4वत3ते ॥१४॥ 

नादuे क�यिचgपाप ंन चवै सुकृतं िवभुः । 

अ]ानेनावतंृ ]ान ंतेन मुÀि� ज�वः ॥१५॥ 

]ानेन तु तद]ान ंयेषां नािशतमाàमनः । 

तेषामािदgयवîान ं4काशयित तgपरम् ॥१६॥ 

तäUयSतदाàमानSति_ाSतgपरायणाःु  । 

गÆछ·यपुनरावृिuं ]ानिनधू3तकñमषाः ॥१७॥ 

िव¥ािवनयस³प_ े�ा�ण ेगिव हिSतिन । 
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शुिन चवै rपाके च पिwडताhसमदिश3नः ॥१८॥ 

इहैव तैिज3तhसगो3 येषां साNये ि�थतं मनः । 

िनदो3षं िह समं �� त�माø�िण ते ि�थताः ॥१९॥ 

न 4«dयेिg4यं 4ाÊय नोिGजेg4ाÊय चाि4यम् । 

ि�थरबुिUरसÖमूढो ��िवø�िण ि�थतः ॥२०॥ 

बाÀSपशे3dवसiाàमा िवPदgयाàमिन यgसुखम् । 

स ��योगयुiाàमा सुखम�यमæुते ॥२१॥ 

ये िह सSंपश3जा भोगा दःखयोनयु  एव ते । 

आ¥�व�ः कौ�ेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 

शÁोतीहैव यhसोढु ं4ा±छरीरिवमो�णात ्। 

काम�ोधो'व ंवेगं स युihस सुखी नरः ॥२३॥ 

योऽ�hसुखोऽ�रारामSतथा�Ãयो3ितरेव यः । 

स योगी ��िनवा3ण ं��भूतोऽिधगÆछित ॥२४॥ 

लभ�े ��िनवा3णमृषयः �ीणकñमषाः । 

िछ_Gैधा यताàमानhसव3भूतिहते रताः ॥२५॥ 

काम�ोधिवयुiानां यतीनां यतचतेसाम् । 

अिभतो ��िनवा3ण ंवत3ते िविदताàमनाम् ॥२६॥ 

Sपशा3PकृOा बिहबा3Àाँ��ु�ैवा�रे ºुवोः । 

4ाणापानौ समौ कृOा नासा©य�रचािरणौ ॥२७॥ 

यतेिPcयमनोबुिUमु3िनमो3�परायणः । 

िवगतेÆछाभय�ोधो यhसदा मुi एव सः ॥२८॥ 

भोiारं य]तपसां सव3लोकमहेrरम ्। 

सु«द ंसव3भूताना ं]ाOा मा ंशाि�मृÆछित ॥२९॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद ेसçयासयोगो नाम पªमोऽ-यायः ॥५॥ 
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अथ षोऽ-यायः । 

आàमसयंमयोगः ॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

अनाि$तः कम3फलं काय  कम3 करोित यः । 

स सçयासी च योगी च न िनरिÏन3 चाि�यः ॥१॥ 

यं सçयासिमित 4ा°यो3ग ंतं िविU पाwडव । 

न ÀसçयSतस}qपो योगी भवित क�न ॥२॥ 

आmm�ोमु3नेयो3गं कम3 कारणमुµयते । 

योगा¸ढ�य त�यैव शमः कारणमुµयते ॥३॥ 

यदा िह नेिPcयाथे3षु न कम3?नुष{ते । 

सव3स}qपसçयासी योगा¸ढSतदोµयते ॥४॥ 

उUरेदाàमनाàमानं नाàमानमवसादयेत ्। 

आàमैव Àाàमनो बpधुराàमैव िरपुराàमनः ॥५॥ 

बpधुराàमाàमनSत�य यनेाàमैवाàमना िजतः । 

अनाàमनSतु शYुO ेवते3ताàमैव शYुवत् ॥६॥ 

िजताàमनः 4शा��य परमाàमा समािहतः । 

शीतोdणसुखदःखषुेु  तथा मानापमानयोः ॥७॥ 

]ानिव]ानतृ�ाàमा कूट�थो िविजतेिPcयः । 

युi इgयुµयते योगी समलोKाÐमकाªनः ॥८॥ 

सु«ि¡मYायु3दासीनम-य�थGेdयबpधुष ु। 

साधुdविप च पापेषु समबुिUिव3िशdयते ॥९॥ 

योगी यु�ीत सततमाàमान ंरहिस ि�थतः । 

एकाकी यतिचuाàमा िनराशीरपिरBहः ॥१०॥ 
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शुचौ दशेे 4िताÊय ि�थरमासनमाàमनः । 

नाgयुिÆÔतं नाितनीच ंचलैािजनकुशोuरम ्॥११॥ 

तYैकाB ंमनः कृOा यतिचuिेPcयि�यः । 

उपिव�यासन ेयुùया¥ोगमाàमिवशुUय े॥१२॥ 

समं कायिशरोBीव ंधारय_चलं ि�थरः । 

स³4े¼य नािसकाB ं?ं िदश�ानवलोकयन् ॥१३॥ 

4शा�ाàमा िवगतभी�3�चािरâते ि�थतः । 

मनhसयंNय मि¦uो युi आसीत मgपरः ॥१४॥ 

यु�_ेवं सदाàमानं योगी िनयतमानसः । 

शाि�ं िनवा3णपरमा ंमgस�ंथामिधगÆछित ॥१५॥ 

नाgयæतSत ुयोगोऽिSत न चकैा�मनæतः । 

न चाित?åशील�य जाBतो नैव चाजु3न ॥१६॥ 

युiाहारिवहार�य युiचKे�य कम3स ु। 

युi?åावबोध�य योगो भवित दःखहाु  ॥१७॥ 

यदा िविनयतं िचuमाàमPयेवावितते । 

िनSSपृहhसव3कामे©यो युi इgयुµयते तदा ॥१८॥ 

यथा दीपो िनवात�थो ने�ते सोपमा �मृता । 

योिगनो यतिचu�य यु�तो योगमाàमनः ॥१९॥ 

यYोपरमते िचuं िनmUं योगसवेया । 

यY चवैाàमनाàमान ंप�य_ाàमिन तुdयित ॥२०॥ 

सुखमाgयि�कं यuäिUBाÀमतीिPcयम्ु  । 

वेिu यY न चवैाय ंि�थत�लित त¾तः ॥२१॥ 

यं ल�²वा चापरं लाभं मPयते नािधकं ततः । 

यि�मिú�थतो न दःखनेु  गुmणािप िवचाqयते ॥२२॥ 
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तं िव¥ाòःखसयंोगिवयोगंु  योगसि�तम ्। 

स िन�येन योi@यो योगोऽिनिव3wणचतेसा ॥२३॥ 

स}qप4भवाPकामाँSgयÅा सवा3नशेषतः । 

मनसवैेिPcयBामं िविनयNय सम�तः ॥२४॥ 

शनै¢नैmपरमेäßाु  धृितगहृीतया । 

आàमस�ंथ ंमनः कृOा न िकिªदिप िच�येत् ॥२५॥ 

यतोयतो िन�रित मन�ªलमि�थरम् । 

ततSततो िनयNयैतदाàमPयेव वशं नयेत ्॥२६॥ 

4शा�मनस ंÀेनं योिगनं सुखमुuमम् । 

उपैित शा�रजस ं��भूतमकñमषम् ॥२७॥ 

यु�_ेवं सदाàमानं योगी िवगतकñमषः । 

सुखेन ��सSंपश3मgय�ं सुखमæुते ॥२८॥ 

सव3भूत�थमाàमान ंसव3भूतािन चाàमिन । 

ई�ते योगयुiाàमा सव3Y समदश3नः ॥२९॥ 

यो मां प�यित सव3Y सव  च मिय प�यित । 

त�याहं न 4ण�यािम स च मे न 4ण�यित ॥३०॥ 

सव3भूति�थतं यो मां भजgयकेOमाि�थतः । 

सव3था वत3मानोऽिप स योगी मिय वत3ते ॥३१॥ 

आàमौपNयने सव3Y समं प�यित योऽजु3न । 

सुखं वा यिद वा दःखंु  स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
 

अजु3न उवाच । 

योऽय ंयोगSOया 4ोihसाNयेन मधुसूदन । 

एत�याहं न प�यािम चªलOािg�थितं ि�थराम ्॥३३॥ 

चªलं िह मनः कृdण 4मािथ बलवòढम्ृ  । 
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त�याहं िनBहं मPय ेवायोिरव सुदdकरम्ु  ॥३४॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

असशंयं महाबाहो मनो दिन3Bहंु  चलम् । 

अ©यासने तु कौ�ेय वरैाfयणे च गृÀते ॥३५॥ 

असयंताàमना योगो दd4ापु  इित मे मितः । 

व�याàमना तु यतता श´ोऽवा�ुमुपायतः ॥३६॥ 
 

अजु3न उवाच । 

अयित�$Uयोपेतो योगा¦िलतमानसः । 

अ4ाÊय योगसिंसिUं कां गितं कृdण गÆछित ॥३७॥ 

कि¦_ोभयिवºKि�छ_ाºिमव न�यित । 

अ4ितो महाबाहो िवमूढो ��णः पिथ ॥३८॥ 

एत¡मे सशंय ंकृdण छेuुमह3�यशेषतः । 

OदPयhसशंय�या�य छेuा न Àुपप¥ते ॥३९॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

पाथ3 नैवेह नामुY िवनाशSत�य िव¥ते । 

न िह कqयाणकृgकि�òग3ितंु  तात गÆछित ॥४०॥ 

4ाÊय पुwयकृता ंलोकानुिषOा शाrतीhसमाः । 

शुचीनां $ीमता ंगहेे योगºKोऽिभजायते ॥४१॥ 

अथवा योिगनामेव कुले भवित धीमताम् । 

एतिU दल3भतरंु  लोके ज¡म यदी�शम ्॥४२॥ 

तY तं बुिUसयंोग ंलभते पौव3दिेहकम् । 

यतते च ततो भयूhसिंसUौ कुmनPदन ॥४३॥ 

पूवा3©यासने तेनैव िüयते Àवशोऽिप सः । 
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िज]ासुरिप योग�य श�द��ाितवत3ते ॥४४॥ 

4य×ा¥तमानSत ुयोगी सशुंUिकिéषः । 

अनेकज¡मसिंसUSततो याित परा ंगितम् ॥४५॥ 

तपि?©योऽिधको योगी ]ािन©योऽिप मतोऽिधकः । 

किम3©य�ािधको योगी त�मा¥ोगी भवाजु3न ॥४६॥ 

योिगनामिप सवे3षां म*तेना�राàमना । 

$Uावा¡भजते यो मा ंस मे युiतमो मतः ॥४७॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद आàमसयंमयोगो नाम षोऽ-यायः 

॥६॥ 
 
 

अथ स�मोऽ-यायः । 

]ानिव]ानयोगः ॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

मÒयासiमनाः पाथ3 योगं य�ु¡मदा$यः । 

असशंयं समB ंमां यथा ]ा�यिस तÆõणु ॥१॥ 

]ान ंतेऽहं सिव]ानिमद ंव¼याNयशेषतः । 

यîाOा नेह भूयोऽPयîात@यमविशdयते ॥२॥ 

मनुdयाणा ंसह½षुे कि�¥तित िसUये । 

यततामिप िसUानां कि�¡मा ंवेिu त¾तः ॥३॥ 

भूिमरापोऽनलो वायुः खं मनो बुिUरेव च । 

अह}ार इतीयं मे िभ_ा 4कृितरKधा ॥४॥ 

अपरेयिमतSOPया ं4कृितं िविU मे पराम् । 

जीवभूता ंमहाबाहो ययेद ंधाय3ते जगत ्॥५॥ 
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एत¥ोनीिन भतूािन सवा3णीgयुपधारय । 

अहं कृgÌ�य जगतः 4भवः 4लयSतथा ॥६॥ 

मuः परतरं नाPयिgकिªदिSत धन�य । 

मिय सव3िमद ं4ोतं सूYे मिणगणा इव ॥७॥ 

रसोऽहमÊसु कौ�ेय 4भाि�म शिशसूय3योः । 

4णवhसव3वेदषे ुश�दः खे पौmषं नृषु ॥८॥ 

पुwयो गpधः पृिथ@या ंच तेज�ाि�म िवभावसौ । 

जीवनं सव3भूतेष ुतप�ाि�म तपि?ष ु॥९॥ 

बीजं मां सव3भूताना ंिविU पाथ3 सनातनम् । 

बुिUबु3िUमतामि�म तेजSतेजि?नामहम् ॥१०॥ 

बलं बलवता ंचाहं कामरागिवविज3तम ्। 

धमा3िवmUो भूतेषु कामोऽि�म भरतष3भ ॥ 

ये चवै साि¾का भावा राजसाSतामसा� ये । 

मu एवेित तािPविU न Oहं तेषु ते मिय ॥१२॥ 

िYिभगु3णमयैभा3वैरेिभhसव3िमद ंजगत ्। 

मोिहतं नािभजानाित मामे©यः परम@ययम ्॥१३॥ 

दवैी Àेषा गुणमयी मम माया दरgययाु  । 

मामेव ये 4प¥�े मायामेता ंतरि� ते ॥१४॥ 

न मां दdकृितनोु  मूढाः 4प¥� ेनराधमाः । 

माययाप«त]ाना आसुरं भावमाि$ताः ॥१५॥ 

चतुिव3धा भज�े मां जनाhसुकृितनोऽजु3न । 

आतो3 िज]ासुरथा3थी3 ]ानी च भरतष3भ ॥१६॥ 

तेषां ]ानी िनgययुi एकभिiिव3िशdयते । 

ि4यो िह ]ािननोऽgयथ3महं स च मम ि4यः ॥१७॥ 
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उदाराhसव3 एवैते ]ानी Oाàमैव मे मतम् । 

आि�थतhस िह युiाàमा मामेवानुuमां गितम् ॥१८॥ 

बÜना ंज¡मनाम�े ]ानवा¡मा ं4प¥ते । 

वासुदवेhसव3िमित स महाàमा सुदल3भःु  ॥१९॥ 

कामैSतैSतै«3त]ानाः 4प¥�ऽेPयदवेताः । 

तंतं िनयममा�थाय 4कृgया िनयताh?या ॥२०॥ 

योयो यांया ंतनुं भi�$Uयािच3तिुमÆछित । 

त�यत�याचला ं$Uा ंतामेव िवदधाNयहम ्॥२१॥ 

स तया $Uया युiSत�याराधनमीहते । 

लभते च ततः कामा¡मयैव िविहतािPह तान् ॥२२॥ 

अ�वuु फलं तेषां त'वgयqपमेधसाम् । 

दवेाPदवेयजो याि� म'iा याि� मामिप ॥२३॥ 

अ@यiं @यिiमाप_ ंमPय� ेमामबुUयः । 

परं भावमजान�ो ममा@ययमनुuमम ्॥२४॥ 

नाहं 4काशhसव3�य योगमायासमावृतः । 

मूढोऽयं नािभजानाित लोको मामजम@ययम ्॥२५॥ 

वेदाहं समतीतािन वत3मानािन चाजु3न । 

भिवdयािण च भूतािन मा ंत ुवेद न क�न ॥२६॥ 

इÆछाGेषसमुsथने GPGमोहेन भारत । 

सव3भूतािन सÖमोहं सगे3 याि� पर�प ॥२७॥ 

येषा ंO�गतं पापं जनानां पुwयकम3णाम् । 

ते GPGमोहिनमु3iा भज�े मा ं�ढâताः ॥२८॥ 

जरामरणमो�ाय मामाि$gय यति� ये । 

ते �� तिGदःु कृgÌम-याàम ंकम3 चािखलम् ॥२९॥ 
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सािधभूतािधदवैं मां सािधय] ंच ये िवदःु । 

4याणकालेऽिप च मां ते िवदयु3iचतेसःु  ॥३०॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद े]ानिव]ानयोगो नाम स�मोऽ-यायः 

॥७॥ 
 
 

अथ अKमोऽ-यायः । 

अ�र��योगः ॥ 
 

अजु3न उवाच । 

िकं तø� िकम-याàम ंिकं कम3 पुmषोuम । 

अिधभूतं च िकं 4ोiमिधदवै ंिकमुµयते ॥१॥ 

अिधय]ः कथ ंकोऽY दहेेऽि�म¡मधुसूदन । 

4याणकाले च कथ ं]ेयोऽिस िनयताàमिभः ॥२॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

अ�रं �� परमं ?भावोऽ-याàममुµयते । 

भूतभावो'वकरो िवसग3ः कम3सि�तः ॥३॥ 

अिधभूतं �रो भावः पुmष�ािधदवैतम् । 

अिधय]ोऽहमेवाY दहेे दहेभतृा ंवर ॥४॥ 

अ�काले च मामेव �मर¡मÅुा कलेवरम ्। 

यः 4याित स म'ावं याित नाSgयY सशंयः ॥५॥ 

यंय ंवािप �मर¡भावं gयजgय�े कलेवरम ्। 

तंतमेवैित कौ�ये सदा त'ावभािवतः ॥६॥ 

त�माgसवे3षु कालेष ुमामनु�मर यु-य च । 

मÒयिप3तमनोबुिUमा3मेवैdय�यसशंयः ॥७॥ 
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अ©यासयोगयुiेन चतेसा नाPयगािमना । 

परमं पुmषं िद@यं याित पाथा3नुिच�यन ्॥८॥ 

किवं पुराणमनुशािसतारमणोरणीयांसमनु�मरे¥ः । 

सव3�य धातारमिच·य¸पमािदgयवण  तमसः परSतात ्॥९॥ 

4याणकाले मनसाचलेन भýा युiो योगबलेन चवै । 

ºुवोम3-य े4ाणमावे�य सNय±स तं परं पुmषमुपैित िद@यम् ॥१०॥ 

यद�रं वेदिवदो वदि� िवशि� य¥तयो वीतरागाः । 

यिदÆछ�ो ��चय  चरि� तuे पद ंसÛहेण 4व¼य े॥११॥ 

सव3Gारािण सयंNय मनो «िद िनm-य च । 

मूþया3धा3याàमनः 4ाणमाि�थतो योगधारणाम ्॥१२॥ 

ओिमgयेका�रं �� @याहर¡मामनु�मरन ्। 

यः 4याित gयजPदहंे स याित परमा ंगितम् ॥१३॥ 

अनPयचतेाhसततं यो मा ं�मरित िनgयशः । 

त�याहं सुलभः पाथ3 िनgययiु�य योिगनः ॥१४॥ 

मामुपेgय पुनज3¡म दःखालयमशाrतम्ु  । 

नाåुवि� महाàमानhसिंसिUं परमा ंगताः ॥१५॥ 

आ��भुवनाWोकाः पुनरावित3नोऽजु3न । 

मामुपेgय तु कौ�ेय पनुज3¡म न िव¥ते ॥१६॥ 

सह½युगपय3�महय3ø�णो िवदःु । 

रािYं युगसह½ा�ा ंतेऽहोराYिवदो जनाः ॥१७॥ 

अ@यiा!iयhसवा3ः 4भव·यहरागमे । 

रा"यागम े4लीय�े तYैवा@यiस�के ॥१८॥ 

भूतBामhस एवाय ंभूOाभूOा 4लीयते । 

रा"यागमेऽवशः पाथ3 4भवgयहरागम े॥१९॥ 
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परSत�माu ुभावोऽPयोऽ@यiोऽ@यiाgसनातनः । 

यhस सवे3षु भूतेषु न�यgसु न िवन�यित ॥२०॥ 

अ@यiोऽ�र इgयुiSतमा°ः परमां गितम् । 

यं 4ाÊय न िनवत3�े तUाम परमं मम ॥२१॥ 

पुmषhस परः पाथ3 भýा ल©यSOनPयया । 

य�या�S�थािन भूतािन यने सव3िमद ंततम् ॥२२॥ 

यY काले Oनावृिuमावृिuं चवै योिगनः । 

4याता याि� तं कालं व¼यािम भरतष3भ ॥२३॥ 

अिÏÃयो3ितरह¢Ñdषwमासाु  उuरायणम् । 

तY 4याता गÆछि� �� ��िवदो जनाः ॥२४॥ 

धूमो रािYSतथा कृdणdषwमासा दि�णायनम ्। 

तY चाPcमस ंÃयोितयो3गी 4ाÊय िनवत3ते ॥२५॥ 

शुÑकृdण ेगती Àेते जगत¢ाrते मते । 

एकया याgयनावृिuमPययावत3ते पुनः ॥२६॥ 

नैते सृती पाथ3 जानPयोगी मुÀित क�न । 

त�माgसवे3षु कालेष ुयोगयुiो भवाजु3न ॥२७॥ 

वेदषेु य]ेषु तपhसु चवै दानेषु यgपुwयफलं 4िदKम् । 

अgयेित तgसव3िमद ंिविदOा योगी परं �थानमुपैित चा¥म् ॥२८॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंादऽे�र��योगो नामाKमोऽ-यायः ॥८॥ 
 
 

अथ नवमोऽ-यायः । 

राजिव¥ाराजगुÀयोगः ॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 
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इद ंतु ते गुÀतमं 4व¼याNयनसूयव े। 

]ान ंिव]ानसिहतं यîाOा मो¼यसऽेशुभात ्॥१॥ 

राजिव¥ा राजगुÀं पिवYिमदमुuमम् । 

4gय�ावगमं धNय  सुसुखं कतु3म@ययम ्॥२॥ 

अ$òधानाः पुmषा धम3�या�य पर�प । 

अ4ाÊय मां िनवत3�े मृgयुससंारवàम3िन ॥३॥ 

मया ततिमद ंसव  जगद@यiमूित3ना । 

मg�थािन सव3भूतािन न चाहं तेdववि�थतः ॥४॥ 

न च मg�थािन भूतािन प�य मे योगमैrरम ्। 

भूतभृ_ च भूत�थो ममाàमा भूतभावनः ॥५॥ 

यथाकाशि�थतो िनgय ंवायhुसव3Yगो महान ्। 

तथा सवा3िण भूतािन मg�थानीgयुपधारय ॥६॥ 

सव3भूतािन कौ�ेय 4कृितं याि� मािमकाम ्। 

कqप�य ेपुनSतािन कqपादौ िवसृजाNयहम् ॥७॥ 

4कृितं ?ामवK©य िवसृजािम पुनःपुनः । 

भूतBामिममं कृgÌमवशं 4कृतेव3शात ्॥८॥ 

न च मां तािन कमा3िण िनबôि� धन�य । 

उदासीनवदासीनमसiं तेषु कम3स ु॥९॥ 

मया-य�ेण 4कृितhसूयते सचराचरम ्। 

हेतुनानने कौ�ये जगिGपिरवत3ते ॥१०॥ 

अवजानि� मां मूढा मानुषी ंतनुमाि$तम् । 

परं भावमजान�ो मम भतूमहेrरम् ॥११॥ 

मोघाशा मोघकमा3णो मोघ]ाना िवचतेसः । 

रा�सीमासुरी ंचवै 4कृितं मोिहनी ंि$ताः ॥१२॥ 
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महाàमानSत ुमां पाथ3 दवैीं 4कृितमाि$ताः । 

भज·यनPयमनसो ]ाOा भूतािदम@ययम् ॥१३॥ 

सततं कीत3य�ो मां यत�� �ढâताः । 

नम�य�� मां भýा िनgययुiा उपासते ॥१४॥ 

]ानय]ेन चाÊयPये यज�ो मामुपासते । 

एकOने पृथÅेन ब°धा िवrतोमुखम् ॥१५॥ 

अहं �तुरहं य]h?धाहमहमौषधम ्। 

म#ोऽहमहमेवाÃयमहमिÏरहं °तम् ॥१६॥ 

िपताहम�य जगतो माता धाता िपतामहः । 

वे¥ं पिवYमोंकार ऋ±साम यजुरेव च ॥१७॥ 

गितभ3ता3 4भुhसा�ी िनवास¢रण ंसु«त ्। 

4भवः 4लयS�थानं िनधान ंबीजम@ययम ्॥१८॥ 

तपाNयहमहं वष  िनगÙृाNयुgसृजािम च । 

अमृतं चवै मृgयु� सदस¦ाहमजु3न ॥१९॥ 

Yैिव¥ा मां सोमपाः पूतपापा य]ैिर�ा ?ग3ितं 4ाथ3य�े । 

ते पुwयमासा¥ सुरेPcलोकमæि� िद@यािPदिव दवेभोगान ्॥२०॥ 

ते तं भुÅा ?ग3लोकं िवशालं �ीण ेपुwय ेमgय3लोकं िवशि� । 

एवं Yयीधम3मनु4प_ा गतागतं कामकामा लभ�े ॥२१॥ 

अनPयाि��य�ो मा ंये जनाः पयु3पासते । 

तेषां िनgयािभयुiानां योग�ेमं वहाNयहम् ॥२२॥ 

येऽÊयPयदवेताभiा यज�े $UयािPवताः । 

तेऽिप मामेव कौ�ेय यज·यिविधपूव3कम् ॥२३॥ 

अहं िह सव3य]ाना ंभोiा च 4भुरेव च । 

न तु मामिभजानि� त¾नेात%वि� ते ॥२४॥ 
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याि� दवेâता दवेािPपतPॄयाि� िपतृâताः । 

भूतािन याि� भतेूÃया याि� म¥ािजनोऽिप माम् ॥२५॥ 

पYं पुdपं फलं तोय ंयो मे भýा 4यÆछित । 

तदहं भýुप«तमæािम 4यताàमनः ॥२६॥ 

यgकरोिष यदæािस य{होिषु  ददािस यत् । 

यuप�यिस कौ�ेय तgकुmdव मदप3णम् ॥२७॥ 

शुभाशुभफलैरेवं मो¼यस ेकम3बpधनैः । 

सçयासयोगयुiाàमा िवमुiो मामुपैdयिस ॥२८॥ 

समोऽहं सव3भूतेष ुन मे GेdयोऽिSत न ि4यः । 

ये भजि� तु मां भýा मिय ते तेष ुचाÊयहम् ॥२९॥ 

अिप चgेसुदराचारोु  भजते मामनPयभाक् । 

साधुरेव स म�@यhसNयf@यविसतो िह सः ॥३०॥ 

ि�4ं भवित धमा3àमा शrÆछाि�ं िनगÆछित । 

कौ�ेय 4ितजानीिह न मे भiः 4ण�यित ॥३१॥ 

मां िह पाथ3 @यपाि$gय येऽिप �युः पापयोनयः । 

िS£यो वै�याSतथा शूcाSतेऽिप याि� परा ंगितम ्॥३२॥ 

िकं पुन�ा3�णाः पुwया भiा राजष3यSतथा । 

अिनgयमसुख ंलोकिममं 4ाÊय भज? माम् ॥३३॥ 

म¡मना भव म'iो म¥ाजी मा ंनमSकुm । 

मामेवैdयिस युÅैवमाàमान ंमgपरायणः ॥३४॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद ेराजिव¥ाराजगुÀयोगो नाम 

नवमोऽ-यायः ॥९॥ 
 
 

अथ दशमोऽ-यायः । 
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िवभूितयोगः ॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

भूय एव महाबाहो Þणु मे परमं वचः । 

यuेऽहं 4ीयमाणाय व¼यािम िहतकाNयया ॥१॥ 

न मे िवदhसुरगणाःु  4भव ंन महष3यः । 

अहमािदिह3 दवेाना ंमहषी3णा ंच सव3शः ॥२॥ 

यो मामजमनािद ंच वेिu लोकमहेrरम् । 

असÖमूढhस मgये3षु सव3पापैः 4मुµयते ॥३॥ 

बुिU]ा3नमसÖमोहः �मा सgयं दम¢मः । 

सुखं दःखंु  भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 

अिहंसा समता तुिKSतपो दानं यशोऽयशः । 

भवि� भावा भूताना ंमu एव पृथिfवधाः ॥५॥ 

महष3यhस� पूवे3 चOारो मनवSतथा । 

म'ावा मानसा जाता येषां लोक इमाः 4जाः ॥६॥ 

एता ंिवभूितं योग ंच मम यो वेिu त¾तः । 

सोऽिवक³पेन योगेन युÃयते नाY सशंयः ॥७॥ 

अहं सव3�य 4भवो मuhसव  4वत3ते । 

इित मOा भज�े मां बुधा भावसमिPवताः ॥८॥ 

मि¦uा म*त4ाणा बोधय�ः परSपरम् । 

कथय�� मां िनgय ंतुdयि� च रमि� च ॥९॥ 

तेषां सततयुiानां भजता ं4ीितपूव3कम् । 

ददािम बुिUयोग ंतं येन मामुपयाि� ते ॥१०॥ 

तेषामेवानुक³पाथ3महम]ानज ंतमः । 

नाशयाNयाàमभाव�थो ]ानदीपेन भा?ता ॥११॥ 
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अजु3न उवाच । 

परं �� परं धाम पिवY ंपरमं भवान ्। 

पुmषं शाrतं िद@यमािददवेमजं िवभुम् ॥१२॥ 

आ°SOामृषयhसवे3 दवेिष3ना3रदSतथा । 

अिसतो दवेलो @यासh?यं चवै �वीिष मे ॥१३॥ 

सव3मेत�तं मPय ेय¡मा ंवदिस केशव । 

न िह ते भगवP@यिiं िवददे3वाु  न दानवाः ॥१४॥ 

?यमेवाàमनाàमान ंवेsथ O ंपुmषोuम । 

भूतभावन भूतेश दवेदवे जगgपते ॥१५॥ 

वiुमह3�यशेषेण िद@या Àाàमिवभूतयः । 

यािभिव3भूितिभलो3कािनमाँSO ं@याÊय ितिस ॥१६॥ 

कथ ंिव¥ामहं योिगँSOा ंसदा पिरिच�यन ्। 

केषुकेषु च भावेषु िच·योऽिस भगव¡मया ॥१७॥ 

िवSतरेणाàमनो योग ंिवभूितं च जनाद3न । 

भूयः कथय तृि�िह3 Þwवतो नािSत मेऽमृतम् ॥१८॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

ह� ते कथियdयािम िद@या Àाàमिवभूतयः । 

4ाधाPयतः कुm$े नाSgय�ो िवSतर�य मे ॥१९॥ 

अहमाàमा गुडाकेश सव3भूताशयि�थतः । 

अहमािद� म-य ंच भूतानाम� एव च ॥२०॥ 

आिदgयानामहं िवdणुÃयो3ितषा ंरिवरंशुमान ्। 

मरीिचम3mतामि�म न�Yाणामहं शशी ॥२१॥ 

वेदानां सामवेदोऽि�म दवेानामि�म वासवः । 
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इिPcयाणा ंमन�ाि�म भूतानामि�म चतेना ॥२२॥ 

mcाणा ंश}र�ाि�म िवuेशो य�र�साम् । 

वसूना ंपावक�ाि�म मmेि¢खिरणामहम् ॥२३॥ 

पुरोधसा ंच मुzय ंमा ंिविU पाथ3 बृहSपितम् । 

सनेानीनामहं SकPदhसरसामि�म सागरः ॥२४॥ 

महषी3णा ंभृगुरहं िगरामSNयकेम�रम् । 

य]ाना ंजपय]ोऽि�म �थावराणां िहमालयः ॥२५॥ 

अrsथhसव3वृ�ाणा ंदवेषी3णा ंच नारदः । 

गpधवा3णां िचYरथिhसUाना ंकिपलो मुिनः ॥२६॥ 

उ¦�ै$वसमrाना ंिविU माममृतो'वम् । 

ऐरावतं गजेPcाणां नराणां च नरािधपम् ॥२७॥ 

आयुधानामहं व' ं धेनूनामि�म कामधुक् । 

4जन�ाि�म कPदप3hसपा3णामि�म वासुिकः ॥२८॥ 

अन��ाि�म नागानां वmणो यादसामहम् । 

िपतॄणामय3मा चाि�म यमhसयंमतामहम ्॥२९॥ 

4(ाद�ाि�म दgैयाना ंकालः कलयतामहम ्। 

मृगाणा ंच मृगेPcोऽहं वनैतेय� पि�णाम् ॥३०॥ 

पवनः पवतामि�म राम¢S£भृतामहम ्। 

झषाणा ंमकर�ाि�म ½ोतसामि�म जाëवी ॥३१॥ 

सगा3णामािदर�� म-य ंचवैाहमजु3न । 

अ-याàमिव¥ा िव¥ाना ंवादः 4वदतामहम् ॥३२॥ 

अ�राणामकारोऽि�म GPGhसामािसक�य च । 

अहमेवा�यः कालो धाताहं िवrतोमुखः ॥३३॥ 

मृgयुhसव3हर�ाहमु'व� भिवdयताम् । 
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कीित3�$ीवा3¿ नारीणां �मृितमे3धा धृितः �मा ॥३४॥ 

बृहgसाम तथा सा¯ा ंगायYी छPदसामहम् । 

मासाना ंमाग3शीषो3ऽहमतृूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ 

¥ूतं छलयतामि�म तेजSतेजि?नामहम् । 

जयोऽि�म @यवसायोऽि�म स¾ ंस¾वतामहम् ॥३६॥ 

वृdणीना ंवासुदवेोऽि�म पाwडवाना ंधन�यः । 

मुनीनामÊयहं @यासः कवीनामुशना किवः ॥३७॥ 

दwडो दमयतामि�म नीितरि�म िजगीषताम् । 

मौन ंचवैाि�म गुÀानां ]ानं ]ानवतामहम ्॥३८॥ 

य¦ािप सव3भूताना ंबीजं तदहमजु3न । 

न तदिSत िवना यg�या¡मया भूतं चराचरम ्॥३९॥ 

ना�ोऽिSत मम िद@याना ंिवभूतीनां पर�प । 

एष तूòेशतः 4ोiो िवभूतेिव3Sतरो मया ॥४०॥ 

य¥िGभूितमgस¾ ं$ीमदिज3तमेवू  वा । 

तuदवेावगÆछ O ंमम तेजोंशसÖभवम् ॥४१॥ 

अथवा ब°नैतेन िकं ]ातेन तवाजु3न । 

िवK©याहिमद ंकृgÌमेकांशने ि�थतो जगत ्॥४२॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद ेिवभूितयोगो नाम दशमोऽ-यायः ॥१०॥ 
 
 

अथकैादशोऽ-यायः ।  

िवr¸पदश3नयोगः ॥ 
 

अजु3न उवाच । 

मदनुBहाय परमं गुÀम-याàमसि�तम ्। 
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य¾योiं वचSतेन मोहोऽयं िवगतो मम ॥१॥ 

भवाÊययौ िह भूतानां $ुतौ िवSतरशो मया । 

Ouः कमलपYा� माहाgNयमिप चा@ययम ्॥२॥ 

एवमेत¥थाsथ Oमाàमान ंपरमेrर । 

cKुिमÆछािम ते ¸पमैrरं पmुषोuम ॥३॥ 

मPयस ेयिद तÆछ´ं मया cKुिमित 4भो । 

योगेrर ततो मे O ंदश3याàमानम@ययम ्॥४॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

प�य मे पाथ3 ¸पािण शतशोऽथ सह½शः । 

नानािवधािन िद@यािन नानावणा3कृतीिन च ॥५॥ 

प�यािदgयाPवसू¶ुcानिrनौ मmतSतथा । 

बÜPय�Kपूवा3िण प�या�या3िण भारत ॥६॥ 

इहैक�थ ंजगgकृgÌं प�या¥ सचराचरम ्। 

मम दहेे गुडाकेश य¦ाPय*KुिमÆछिस ॥७॥ 

न तु मां श´स ेcKुमनेनैव ?च�ुषा । 

िद@यं ददािम ते च�ुः प�य मे योगमैrरम ्॥८॥ 
 

स�य उवाच । 

एवमुÅा ततो राज¡महायोगrेरो हिरः । 

दश3यामास पाथा3य परमं ¸पमैrरम ्॥९॥ 

अनेकव+नयनमनकेा'तदश3नम्ु  । 

अनेकिद@याभरण ंिद@यानेको¥तायुधम् ॥१०॥ 

िद@यमाqयाNबरधरं िद@यगpधानुलेपनम् । 

सवा3�य3मय ंदवेमन�ं िवrतोमुखम् ॥११॥ 
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िदिव सूय3सह½�य भवे¥ुगपदिsथताु  । 

यिद भाhस�शी सा �या'ासSत�य महाàमनः ॥१२॥ 

तYैक�थ ंजगgकृgÌं 4िवभiमनेकधा । 

अप�यòेवदवे�य शरीरे पाwडवSतदा ॥१३॥ 

ततhस िव�मयािवKो «Kरोमा धन�यः । 

4णNय िशरसा दवें कृता�िलरभाषत ॥१४॥ 
 

अजु3न उवाच । 

प�यािम दवेाँSतव दवे दहेे सवा ,Sतथा भूतिवशेषस�ान ्। 

��ाणमीशं कमलासन�थमषृीँ� सवा3नुरगाँ� िद@यान् ॥१५॥ 

अनेकबाÜदरव+नेYं प�यािम Oा ंसव3तोऽन�¸पम् । 

ना�ं न म-य ंन पुनSतवािद ंप�यािम िवrेrर िवr¸प ॥१६॥ 

िकरीिटनं गिदनं चि�ण ंच तेजोरािशं सव3तो दीि�म�म ्। 

प�यािम Oां दिन3री¼यंु  सम�ाòी�ानलाक3 ¥ुितम4मयेम् ॥१७॥ 

Oम�रं परमं वेिदत@य ंOम�य िवr�य परं िनधानम ्। 

Oम@यय¢ाrतधम3गो�ा सनातनSO ंपुmषो मतो मे ॥१८॥ 

अनािदम-या�मन�वीय3मन�बा° ंशिशसूय3नेYम ्। 

प�यािम Oां दी�°ताशव+ं ?तेजसा िवrिमद ंतप�म् ॥१९॥ 

¥ावापृिथ@योिरदम�रं िह @या�ं Oयकेैन िदश� सवा3ः । 

��ा'ुतं ¸पमुB ंतवेद ंलोकYय ं4@यिथतं महाàमन् ॥२०॥ 

अमी िह Oां सुरस�ा िवशि� केिच'ीताः 4ा�लयो गृणि� । 

?SतीgयुÅा महिष3िसUस�ाSSतुवि� Oा ंSतुितिभः पुdकलािभः ॥२१॥ 

mcािदgया वसवो ये च सा-या िवrे अिrनौ मmत�ोdमपा� । 

गpधव3य�ासुरिसUस�ा वी��े Oा ंिवि�मता�ैव सवे3 ॥२२॥ 

¸पं महuे ब°व+नेYं महाबाहो ब°बाÜmपादम् । 
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बÜदरं ब°द�ंाकरालं ��ा लोकाः 4@यिथताSतथाहम् ॥२३॥ 

नभSSपृशं दी�मनेकवण  @याuाननं दी�िवशालनेYम् । 

��ा िह Oां 4@यिथता�राàमा धृितं न िवPदािम शमं च िवdणो ॥२४॥ 

द�ंाकरालािन च ते मुखािन ��ैव कालानलसि_भािन । 

िदशो न जान ेन लभे च शम3 4सीद दवेेश जगि_वास ॥२५॥ 

अमी च Oां धृतरा��य पुYाhसवे3 सहैवाविनपालस�ैः । 

भीdमो cोणhसूतपुYSतथासौ सहा�मदीयैरिप योधमुzयैः ॥२६॥ 

व+ािण ते Oरमाणा िवशि� द�ंाकरालािन भयानकािन । 

केिचिGलÏा दशना�रेषु सP��य�े चूिण3तैmuमा�ैः ॥२७॥ 

यथा नदीना ंबहवोऽNबुवेगाhसमुcमेवािभमुखा cवि� । 

तथा तवामी नरलोकवीरा िवशि� व+ाwयिभिव\लि� ॥२८॥ 

यथा 4दी�ं \लन ंपत�ा िवशि� नाशाय समृUवेगाः । 

तथवै नाशाय िवशि� लोकाSतवािप व+ािण समृUवेगाः ॥२९॥ 

लेिलÀस ेBसमानhसम�ाWोका·समBाPवदनै\3लि'ः । 

तेजोिभरापूय3 जगgसमB ंभासSतवोBाः 4तपि� िवdणो ॥३०॥ 

आzयािह मे को भवानुB¸पो नमोऽSत ुते दवेवर 4सीद । 

िव]ातुिमÆछािम भव�मा¥ ंन िह 4जानािम तव 4वृिuम ्॥३१॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

कालोऽि�म लोक�यकृg4वUृो लोका·समाहतु3िमह 4वuृः । 

ऋतेऽिप Oां न भिवdयि� सवे3 येऽवि�थताः 4gयनीकेष ुयोधाः ॥३२॥ 

त�मा¾मुिu यशो लभ? िजOा शYू¡भु- राÃयं समृUम् । 

मयैवैते िनहताः पूव3मेव िनिमuमाYं भव स@यसािचन् ॥३३॥ 

cोण ंच भीdमं च जयcथ ंच कण  तथाPयानिप योधवीरान् । 

मया हताSँO ंजिह मा @यिथा यु-य? जेतािस रण ेसप×ान् ॥३४॥ 
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स�य उवाच । 

एतÆÔOाु  वचन ंकेशव�य कृता�िलवे3पमानः िकरीटी । 

नमSकृOा भूय एवाह कृdण ंसग*द ंभीतभीतः 4णNय ॥३५॥ 
 

अजु3न उवाच । 

�थाने «षीकेश तव 4कीgया3 जगg4«dयgयनुरÃयते च । 

र�ांिस भीतािन िदशो cवि� सवे3 नम�यि� च िसUस�ाः ॥३६॥ 

क�मा¦ ते न नमरे¡महाàमPगरीयस े��णोऽÊयािदकYे3 । 

अन� दवेेश जगि_वास Oम�रं सदसugपरं यत् ॥३७॥ 

Oमािददवेः पुmषः पुराणSOम�य िवr�य परं िनधानम् । 

वेuािस वे¥ं च परं च धाम Oया ततं िवrमन�¸प ॥३८॥ 

वायुय3मोऽिÏव3mण¢शा}ः 4जापितSO ं4िपतामह� । 

नमो नमSतेऽSत ुसह½कृOः पुन� भूयोऽिप नमो नमSते ॥३९॥ 

नमः पुरSतादथ पृतSते नमोऽSत ुते सव3त एव सव3 । 

अन�वीया3िमतिव�मSO ंसव  समाåोिष ततोऽिस सव3ः ॥४०॥ 

सखेित मOा 4सभं यदiुं हे कृdण हे यादव हे सखेित । 

अजानता मिहमानं तवेद ंमया 4मादाg4णयने वािप ॥४१॥ 

य¦ावहासाथ3मसgकृतोऽिस िवहारशÒयासनभोजनेषु । 

एकोऽथवाÊयµयुत तgसम�ं तg�ामये Oामहम4मेयम् ॥४२॥ 

िपतािस लोक�य चराचर�य Oम�य पूÃय� गुmग3रीयान ्। 

न OgसमोऽSgय©यिधकः कुतोऽPयो लोकYयेऽÊय4ितम4भाव ॥४३॥ 

त�माg4णNय 4िणधाय काय ं4सादये Oामहमीशमी.म ्। 

िपतेव पुY�य सखवे सzयुः ि4यः ि4यायाह3िस दवे सोढुम् ॥४४॥ 

अ�Kपूव  «िषतोऽि�म ��ा भयेन च 4@यिथतं मनो मे । 
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तदवे मे दश3य दवे ¸पं 4सीद दवेेश जगि_वास ॥४५॥ 

िकरीिटनं गिदनं च�हSतिमÆछािम Oा ंcKुमहं तथवै । 

तेनैव ¸पेण चतुभु3जेन सह½बाहो भव िवrमूते3 ॥४६॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

मया 4स_ेन तवाजु3नेद ं¸पं परं दिश3तमाàमयोगात ्। 

तेजोमयं िवrमन�मा¥ ंय¡मे OदPयेन न �Kपूव3म् ॥४७॥ 

न वेदय]ा-ययनैन3 दाननै3 च ि�यािभन3 तपोिभmBःै । 

एवं¸प¢´ अहं नृलोके cKुं OदPयेन कुm4वीर ॥४८॥ 

मा ते @यथा मा च िवमूढभावो ��ा ¸पं घोरमी�/मेदम् । 

@यपेतभीः 4ीतमनाः पुनSO ंतदवे मे ¸पिमद ं4प�य ॥४९॥ 
 

स�य उवाच । 

इgयजु3न ंवासुदवेSतथोÅा ?कं ¸पं दश3यामास भूयः । 

आrासयामास च भीतमने ंभूOा पुनhसौNयवपुम3हाàमा ॥५०॥ 
 

अजु3न उवाच । 

��ेद ंमानुषं ¸पं तव सौNयं जनाद3न । 

इदानीमि�म सवंृuhसचतेाः 4कृितं गतः ॥५१॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

सुदद3श3िमदंु  ¸पं �Kवानिस य¡मम । 

दवेा अÊय�य ¸प�य िनgय ंदश3नकािÂणः ॥५२॥ 

नाहं वेदनै3 तपसा न दानेन न चÃेयया । 

श´ एवंिवधो cKुं �Kवानिस मा ंयथा ॥५३॥ 

भýा OनPयया श´ अहमवेंिवधोऽजु3न । 
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]ातुं cKुं च त¾ने 4वेKु ंच पर�प ॥५४॥ 

मgकम3कृ¡मgपरमो म'ihस�विज3तः । 

िनवै3रhसव3भूतेषु यhस मामेित पाwडव ॥५५॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद ेिवr¸पदश3नयोगो नामैकादशोऽ-यायः 

॥११॥ 
 
 

अथ Gादशोऽ-यायः । 

भिiयोगः ॥ 
 

अजु3न उवाच । 

एवं सततयुiा ये भiाSOा ंपयु3पासते । 

ये चाÊय�रम@यiं तेषां के योगिवuमाः ॥१॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

मÒयावे�य मनो ये मा ंिनgययुiा उपासते । 

$Uया परयोपेताSते मे युiतमा मताः ॥२॥ 

ये O�रमिनदे3�यम@यiं पयु3पासते । 

सव3Yगमिच·यª कूट�थमचलpÚुवम् ॥३॥ 

सि_यNयेिPcयBामं सव3Y समबुUयः । 

ते 4ाåुवि� मामेव सव3भूतिहते रताः ॥४॥ 

ÑेशोऽिधकतरSतेषाम@यiासiचतेसाम् । 

अ@यiा िह गितद3ःखंु  दहेवि'रवाÊयते ॥५॥ 

ये तु सवा3िण कमा3िण मिय सçय�य मgपराः । 

अनPयेनैव योगने मा ं-याय� उपासते ॥६॥ 

तेषामहं समुUता3 मृgयुससंारसागरात ्। 
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भवािम निचराgपाथ3 मÒयावेिशतचतेसाम् ॥७॥ 

मÒयेव मन आधg? मिय बिुU ंिनवेशय । 

िनविसdयिस मÒयेव अत ऊ²व  न सशंयः ॥८॥ 

अथ िचuं समाधातुं न शÁोिष मिय ि�थरम् । 

अ©यासयोगेन ततो मािमÆछा�ुं धन�य ॥९॥ 

अ©यासऽेÊयसमथो3ऽिस मgकम3परमो भव । 

मदथ3मिप कमा3िण कुव3ि·सिUमवाÊ�यिस ॥१०॥ 

अथतैदÊयशiोऽिस कतु  म¥ोगमाि$तः । 

सव3कम3फलgयाग ंततः कुm यताàमवान् ॥११॥ 

$येो िह ]ानम©यासाîानाßान ंिविशdयते । 

-यानाgकम3फलgयागSgयागाÆछाि�रन�रम ्॥१२॥ 

अGेKा सव3भूताना ंमैYः कmण एव च । 

िनम3मो िनरह}ारhसमदःखसुखःु  �मी ॥१३॥ 

स�ुKhसततं योगी यताàमा �ढिन�यः । 

मÒयिप3तमनोबुिUयो3 म'ihस मे ि4यः ॥१४॥ 

य�मा_ोिGजते लोको लोका_ोिGजते च यः । 

हषा3मष3भयोGेगैमु3iो यhस च मे ि4यः ॥१५॥ 

अनपे�¢िचद3�ु  उदासीनो गत@यथः । 

सवा3रÖभपिरgयागी यो म'ihस मे ि4यः ॥१६॥ 

यो न «dयित न GेिK न शोचित न काÂित । 

शुभाशुभपिरgयागी भिiमाPयhस मे ि4यः ॥१७॥ 

सम¢Yौ च िमYे च तथा मानापमानयोः । 

शीतोdणसुखदःखषुेु  समhस�िवविज3तः ॥१८॥ 

तुqयिनPदाSतुितमौ3नी स�ुKो येन केनिचत् । 
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अिनकेतिS�थरमितभ3िiमा¡म ेि4यो नरः ॥१९॥ 

ये तु धNया3मृतिमद ंयथोiं पयु3पासते । 

$òधाना मgपरमा भiाSतेऽतीव मे ि4याः ॥२०॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद ेभिiयोगो नाम Gादशोऽ-यायः ॥१२॥ 
 
 

अथ Yयोदशोऽ-यायः । 

�ेY�ेY]िवभागयोगः ॥ 
 

अजु3न उवाच । 

4कृितं पुmषं चवै �ेYं �ेY]मेव च । 

एतGेिदतुिमÆछािम ]ान ं]ेय ंच केशव ॥१॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

इद ंशरीरं कौ�ये �ेYिमgयिभधीयते । 

एत¥ो वेिu तं 4ा°ः �ेY] इित तिGदः ॥२॥ 

�ेY]ं चािप मां िविU सव3�ेYेषु भारत । 

�ेY�ेY]यो]ा3न ंयuîान ंमतं मम ॥३॥ 

तg�ेYं य¦ या�¿ यिGकािर यत� यत् । 

स च यो यg4भाव� तgसमासने मे Þणु ॥४॥ 

ऋिषिभब3°धा गीतं छPदोिभिव3िवधैः पृथक् । 

��सूYपद�ैैव हेतुमि'िव3िनि�तैः ॥५॥ 

महाभूताPयह}ारो बुिUर@यiमेव च । 

इिPcयािण दशैकं च पª चिेPcयगोचराः ॥६॥ 

इÆछा Gेषhसुख ंदःखंु  स�ात�ेतना धृितः । 

एतg�ेYं समासने सिवकारमुदा«तम् ॥७॥ 
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अमािनOमदिÖभOमिहंसा �ाि�राज3वम् । 

आचायो3पासन ंशौच ं�थयै3माàमिविनBहः ॥८॥ 

इिPcयाथे3षु वैराfयमनह}ार एव च । 

ज¡ममृgयुजरा@यािधदःखदोषानुदश3नम्ु  ॥९॥ 

असिiरनिभdव�ः पुYदारगृहािदष ु। 

िनgय ंच समिचuOिमKािनKोपपिuष ु॥१०॥ 

मिय चानPययोगेन भिiर@यिभचािरणी । 

िविवiदशेसिेवOमरितज3नससंिद ॥११॥ 

अ-याàम]ानिनgयO ंत¾]ानाथ3दश3नम् । 

एतîानिमित 4ोiम]ान ंयदतोऽPयथा ॥१२॥ 

]ेयं यug4व¼यािम यîाOामतृमæुते । 

अनािद मgपरं �� न सu_ासदµुयते ॥१३॥ 

सव3तः पािणपाद ंतgसव3तोऽि�िशरोमुखम् । 

सव3त�$ुितमWोके सव3मावृgय ितित ॥१४॥ 

सवे3िPcयगुणाभास ंसवे3िPcयिवविज3तम् । 

असiं सव3भृ¦वै िनगु3ण ंगुणभोiृ च ॥१५॥ 

बिहर�� भूतानामचरं चरमवे च । 

सू1मOाuदिव]ेयं दर�थंू  चाि�के च तत् ॥१६॥ 

अिवभiं च भूतेषु िवभiिमव च ि�थतम् । 

भूतभतृ3 च तîेयं Bिसdणु 4भिवdणु च ॥१७॥ 

Ãयोितषामिप त2योितSतमसः परमुµयते । 

]ान ं]ेयं ]ानगNय ं«िद सव3�य िवितम् ॥१८॥ 

इित �ेYं तथा ]ान ं]ेयं चोiं समासतः । 

म'i एतिG]ाय म'ावायोपप¥ते ॥१९॥ 
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4कृितं पुmषं चवै िवßनािद उभाविप । 

िवकाराँ� गुणाँ�ैव िविU 4कृितसÖभवान ्॥२०॥ 

काय3कारणकतृ3O ेहेतुः 4कृितmµयते । 

पुmषhसुखदःखानांु  भोiृO ेहेतुmµयते ॥२१॥ 

पुmषः 4कृित�थो िह भुèे 4कृितजाPगुणान ्। 

कारण ंगुणस�ोऽ�य सदस¥ोिनज¡मसु ॥२२॥ 

उपcKानुम�ा च भता3 भोiा महेrरः । 

परमाàमेित चाÊयiुो दहेेऽि�मPपुmषः परः ॥२३॥ 

य एवं वेिu पुmषं 4कृितं च गुणhैसह । 

सव3था वत3मानोऽिप न स भूयोऽिभजायते ॥२४॥ 

-यानेनाàमिन प�यि� केिचदाàमानमाàमना । 

अPय ेसाÍेन योगने कम3योगेन चापरे ॥२५॥ 

अPय ेOवेमजान��$ुOाPये©य उपासते । 

तेऽिप चािततर·येव मृgयु ं$ुितपरायणाः ॥२६॥ 

यावgस�ायते िकिªgस¾ ं�थावरज�मम् । 

�ेY�ेY]सयंोगाuिGिU भरतष3भ ॥२७॥ 

समं सवे3षु भूतेषु ित�ं परमेrरम ्। 

िवन�यg?िवन�य�ं यः प�यित स प�यित ॥२८॥ 

समं प�यिPह सव3Y समवि�थतमीrरम ्। 

न िहनSgयाàमनाàमान ंततो याित परा ंगितम् ॥२९॥ 

4कृgयैव च कमा3िण ि�यमाणािन सव3शः । 

यः प�यित तथाàमानमकता3रं स प�यित ॥३०॥ 

यदा भूतपृथfभावमेक�थमनपु�यित । 

तत एव च िवSतारं �� स³प¥ते तदा ॥३१॥ 
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अनािदOाि_गु3णOाgपरमाàमायम@ययः । 

शरीर�थोऽिप कौ�ेय न करोित न िलÊयते ॥३२॥ 

यथा सव3गतं सौ¼Nयादाकाश ंनोपिलÊयते । 

सव3Yावि�थतो दहेे तथाàमा नोपिलÊयते ॥३३॥ 

यथा 4काशयgयेकः कृgÌं लोकिममं रिवः । 

�ेYं �ेYी तथा कृgÌं 4काशयित भारत ॥३४॥ 

�ेY�ेY]योरेवम�रं ]ानच�षुा । 

भूत4कृितमो�ं च ये िवदया3ि�ु  ते परम् ॥३५॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद े�ेY�ेY]िवभागयोगो नाम 

Yयोदशोऽ-यायः ॥१३॥ 
 
 

अथ चतुद3शोऽ-यायः ।  

गुणYयिवभागयोगः ॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

परं भूयः 4व¼यािम ]ानाना ं]ानमुuमम् । 

यîाOा मुनयhसवे3 परां िसिUिमतो गताः ॥१॥ 

इद ं]ानमुपाि$gय मम साधNय3मागताः । 

सगे3ऽिप नोपजाय�े 4लय ेन @यथि� च ॥२॥ 

मम योिनम3हø� ति�मPगभ  दधाNयहम ्। 

सÖभवhसव3भूताना ंततो भवित भारत ॥३॥ 

सव3योिनष ुकौ�ेय मतू3यhसÖभवि� याः । 

तासां �� मह¥ोिनरहं बीज4दः िपता ॥४॥ 

स¾ ंरजSतम इित गुणाः 4कृितसÖभवाः । 
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िनबôि� महाबाहो दहेे दिेहनम@ययम ्॥५॥ 

तY स¾ ंिनम3लOाg4काशकमनामयम् । 

सुखस�ेन बôाित ]ानस�ेन चानघ ॥६॥ 

रजो रागाàमकं िविU तृdणास�समु'वम् । 

ति_बôाित कौ�ेय कम3स�ेन दिेहनम ्॥७॥ 

तमSO]ानज ंिविU मोहनं सव3दिेहनाम ्। 

4मादाल�यिनcािभSति_बôाित भारत ॥८॥ 

स¾ ंसुख ेस�यित रजः कम3िण भारत । 

]ानमावृgय तु तमः 4माद ेस�यgयतु ॥९॥ 

रजSतम�ािभभूय स¾ ंभवित भारत । 

रजhस¾ ंतम�ैव तमhस¾ ंरजSतथा ॥१०॥ 

सव3Gारेषु दहेेऽि�मP4काश उपजायते । 

]ान ंयदा तदा िव¥ािGवृUं स¾िमgयुत ॥११॥ 

लोभः 4वृिuरारÖभः कम3णामशमSSपृहा । 

रज�येतािन जाय�े िववृU ेभरतष3भ ॥१२॥ 

अ4काशोऽ4वृिu� 4मादो मोह एव च । 

तम�येतािन जाय�े िववृU ेकुmनPदन ॥१३॥ 

यदा स¾ े4वृUे तु 4लय ंयाित दहेभृत् । 

तदोuमिवदा ंलोकानमलाP4ितप¥ते ॥१४॥ 

रजिस 4लय ंगOा कम3सि�ष ुजायते । 

तथा 4लीनSतमिस मूढयोिनषु जायते ॥१५॥ 

कम3णhसुकृत�या°hसाि¾कं िनम3लं फलम् । 

रजसSत ुफलं दःखम]ानंु  तमसः फलम् ॥१६॥ 

स¾ाgस�ायते ]ान ंरजसो लोभ एव च । 
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4मादमोहौ तमसो भवतोऽ]ानमेव च ॥१७॥ 

ऊ²व  गÆछि� स¾�था म-य ेिति� राजसाः । 

जघPयगुणवृिu�था अधो गÆछि� तामसाः ॥१८॥ 

नाPय ंगुण©ेयः कता3रं यदा cKानुप�यित । 

गुण©ेय� परं वेिu म'ाव ंसोऽिधगÆछित ॥१९॥ 

गुणानेतानतीgय YीPदहेी दहेसमु'वान ्। 

ज¡ममृgयुजरादःुखैिव3मुiोऽमतृमæुते ॥२०॥ 
 

अजु3न उवाच । 

कैिल3 �ैS£ीPगुणानेतानतीतो भवित 4भो । 

िकमाचारः कथ ंचतैाँS£ीPगुणानितवत3ते ॥२१॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

4काशं च 4वृिuं च मोहमेव च पाwडव । 

न GेिK स³4वृuािन न िनवuृािन काÂित ॥२२॥ 

उदासीनवदासीनो गुणयैो3 न िवचाqयते । 

गुणा वत3� इgयेवं योऽवितित ने�ते ॥२३॥ 

समदःखसुखh?�थhसमलोKाÐमकाªनःु  । 

तुqयि4याि4यो धीरSतुqयिनPदाàमसSंतुितः ॥२४॥ 

मानापमानयोSतुqयSतुqयो िमYािरप�योः । 

सवा3रÖभपिरgयागी गुणातीतhस उµयते ॥२५॥ 

मां च योऽ@यिभचारेण भिiयोगेन सवेते । 

स गुणा·समतीgयैताP��भयूाय कqपते ॥२६॥ 

��णो िह 4िताहममृत�या@यय�य च । 

शाrत�य च धम3�य सुख�यकैाि�क�य च ॥२७॥ 
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ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद ेगुणYयिवभागयोगो नाम 

चतुद3शोऽ-यायः ॥१४॥ 
 
 
 

अथ पªदशोऽ-यायः ।  

पुmषोuमयोगः ॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

ऊ²व3मूलमध¢ाखमrsथ ं4ा°र@ययम् । 

छPदािंस य�य पणा3िन यSतं वेद स वेदिवत ्॥१॥ 

अध�ो²व  4सृताSत�य शाखा गुण4वृUा िवषय4वालाः । 

अध� मूलाPयनुस�तािन कमा3नुबpधीिन मनुdयलोके ॥२॥ 

न ¸पम�येह तथोपल©यते ना�ो न चािदन3 च स³4िता । 

अrsथमेन ंसुिव¸ढमूलमस�शS£ेण �ढेन िछ¾ा ॥३॥ 

ततः पद ंतgपिरमािग3त@यं यि�मPगता न िनवत3ि� भयूः । 

तमेव चा¥ ंपुmषं 4प¥े यतः 4वृिuः 4सृता पुराणी ॥४॥ 

िनमा3नमोहा िजतस�दोषा अ-याàमिनgया िविनवृuकामाः । 

GPGैिव3मुiाhसुखदःखस�गै3Æछ·यमूढाःु  पदम@यय ंतत् ॥५॥ 

न त'ासयते सूयो3 न शशा}ो न पावकः । 

य*Oा न िनवत3�े तUाम परमं मम ॥६॥ 

ममैवांशो जीवलोके जीवभतूhसनातनः । 

मनdषानीिPcयािण 4कृित�थािन कष3ित ॥७॥ 

शरीरं यदवाåोित य¦ाÊयुgãामतीrरः । 

गृिहOतैािन सयंाित वायगु3pधािनवाशयात ्॥८॥ 

$ोYं च�ुSSपश3न ंच रसनं öाणमेव च । 
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अिधाय मन�ाय ंिवषयानुपसवेते ॥९॥ 

उgãाम�ं ि�थतं वािप भु�ान ंवा गुणािPवतम् । 

िवमूढा नानुप�यि� प�यि� ]ानच�ुषः ॥१०॥ 

यत�ो योिगन�ैन ंप�य·याàमPयवि�थतम ्। 

यत�ोऽÊयकृताàमानो नैन ंप�य·यचतेसः ॥११॥ 

यदािदgयगतं तेजो जग'ासयतेऽिखलम ्। 

य¦Pcमिस य¦ाÏौ तuेजो िविU मामकम् ॥१२॥ 

गामािव�य च भूतािन धारयाNयहमोजसा । 

पुdणािम चौषधीhसवा3hसोमो भूOा रसाàमकः ॥१३॥ 

अहं वैrानरो भूOा 4ािणनां दहेमाि$तः । 

4ाणापानसमायुiः पचाNय_ ंचतुिव3धम् ॥१४॥ 

सव3�य चाहं «िद सि_िवKो मuS�मृित]ा3नमपोहनª । 

वेद�ै सवै3रहमेव वे¥ो वेदा�कृGेदिवदवे चाहम् ॥१५॥ 

Gािवमौ पुmषौ लोके �र�ा�र एव च । 

�रhसवा3िण भूतािन कूट�थोऽ�र उµयते ॥१६॥ 

उuमः पुmषSOPयः परमाàमेgयुधा«तः । 

यो लोकYयमािव�य िबभgय3@यय ईrरः ॥१७॥ 

य�माg�रमतीतोऽहम�रादिप चोuमः । 

अतोऽि�म लोके वेद ेच 4िथतः पुmषोuमः ॥१८॥ 

यो मामेवमसÖमूढो जानाित पुmषोuमम् । 

स सव3िव'जित मां सव3भावेन भारत ॥१९॥ 

इित गुÀतमं शाS£िमदमुiं मयानघ । 

एतäìाु  बुिUमाú�याgकृतकृgय� भारत ॥२०॥ 
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ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3न सवंाद ेपुmषोuमयोगो नाम पªदशोऽ-यायः 

॥१५॥ 
 
 

अथ षोडशोऽ-यायः ।  

दवैासुरस³पिGभागयोगः ॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

अभय ंस¾सशंुिU]ा3नयोग@यवि�थितः । 

दान ंदम� य]� ?ा-यायSतप आज3वम् ॥१॥ 

अिहंसा सgयम�ोधSgयाग¢ाि�रपैशुनम् । 

दया भूतेdवलोलु3ं माद3वं üीरचापलम ्॥२॥ 

तेजः �मा धृित¢ौचमcोहो नाितमािनता । 

भवि� स³पद ंदवैीमिभजात�य भारत ॥३॥ 

दÖभो दपो3ऽिभमान� �ोधः पाmdयमेव च । 

अ]ान ंचािभजात�य पाथ3 स³पदमासुरीम ्॥४॥ 

दवैी स³पिGमो�ाय िनबpधायासुरी मता । 

मा शुचhस³पद ंदवैीमिभजातोऽिस पाwडव ॥५॥ 

Gौ भूतसगौ3 लोकेऽि�मPदवै आसुर एव च । 

दवैो िवSतरशः 4ोi आसुरं पाथ3 मे Þणु ॥६॥ 

4वृिuं च िनवृिuं च जना न िवदरासुराःु  । 

न शौच ंनािप चाचारो न सgयं तेषु िव¥ते ॥७॥ 

असgयम4ितं ते जगदा°रनीrरम ्। 

अपरSपरसÖभूतं िकमPयgकामहैतुकम् ॥८॥ 

एता ं�िKमवK©य नKाàमानोऽqपबुUयः । 

4भव·युBकमा3णः �याय जगतोऽिहताः ॥९॥ 
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काममाि$gय दdपूरंु  दÖभमानमदािPवताः । 

मोहा*हीOास4ाहाP4वत3�ेऽशिुचâताःृ  ॥१०॥ 

िच�ामपिरमेया ंच 4लया�ामुपाि$ताः । 

कामोपभोगपरमा एताविदित िनि�ताः ॥११॥ 

आशापाशशतैब3Uाः काम�ोधपरायणाः । 

ईह�े कामभोगाथ3मPयायेनाथ3सªयान ्॥१२॥ 

इदम¥ मया ल�धिममं 4ाÊ�ये मनोरथम् । 

इदमSतीदमिप मे भिवdयित पुनध3नम ्॥१३॥ 

असौ मया हत¢Yहु3िनdये चापरानिप । 

ईrरोऽहमहं भोगी िसUोऽहं बलवा·सुखी ॥१४॥ 

आ5ोऽिभजनवानि�म कोऽPयोऽिSत स�शो मया । 

य¼य ेदा�यािम मोिदdय इgय]ानिवमोिहताः ॥१५॥ 

अनेकिचuिवºा�ा मोहजालसमावृताः । 

4सiाः कामभोगेषु पति� नरकेऽशुचौ ॥१६॥ 

आàमसÖभािवताSSत�धा धनमानमदािPवताः । 

यज�े नामय]ैSते दÖभेनािविधपूव3कम ्॥१७॥ 

अह}ारं बलं दप  कामं �ोधं च सिं$ताः । 

मामाàमपरदहेेषु 4िGष�ोऽ©यसूयकाः ॥१८॥ 

तानहं िGषतः �ुरा·ससंारेषु नराधमान् । 

ि�पाNयज½मशुभानासुरीdवेव योिनषु ॥१९॥ 

आसुरी ंयोिनमाप_ा मूढा ज¡मिनज¡मिन । 

माम4ाÊयैव कौ�ेय ततो या·यधमा ंगितम ्॥२०॥ 

िYिवध ंनरक�येद ंGारं नाशनमाàमनः । 

कामः �ोधSतथा लोभSत�मादतेXय ंgयजेत् ॥२१॥ 
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एतैिव3मुiः कौ�ेय तमोGारैिS£िभन3रः । 

आचरgयाàमन�$येSततो याित परा ंगितम् ॥२२॥ 

य¢ाS£िविधमुgसृÃय वत3ते कामकारतः । 

न स िसिUमवाåोित न सुखं न परा ंगितम ्॥२३॥ 

त�माÆछाS£ ं4माण ंते काया3काय3@यवि�थतौ । 

]ाOा शाS£िवधानोiं कम3 कतु3िमहाह3िस ॥२४॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद ेदवैासुरस³पिGभागयोगो नाम 

षोडशोऽ-यायः ॥१६॥ 
 
 

अथ स�दशोऽ-यायः ।  

$UाYयिवभागयोगः ॥ 
 

अजु3न उवाच । 

ये शाS£िविधमुgसृÃय यज� े$UयािPवताः । 

तेषां िना तु का कृdण स¾माहो रजSतमः ॥१॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

िYिवधा भवित $Uा दिेहना ंसा ?भावजा । 

साि¾की राजसी चवै तामसी चिेत तां Þणु ॥२॥ 

स¾ानु¸पा सव3�य $Uा भवित भारत । 

$Uामयोऽय ंपुmषो यो यÆÔUhस एव सः ॥३॥ 

यज�े साि¾का दवेाPय�र�ांिस राजसाः । 

4ेता¡भूतगणाँ�ाPय ेयज�े तामसा जनाः ॥४॥ 

अशाS£िविहतं घोरं तÊय� ेये तपो जनाः । 

दÖभाह}ारसयंुiाः कामरागबलािPवताः ॥५॥ 
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कष3य�¢रीर�थ ंभूतBाममचतेसः । 

मां चवैा�¢रीर�थ ंतािPवßासुरिन�यान् ॥६॥ 

आहारSOिप सव3�य िYिवधो भवित ि4यः । 

य]SतपSतथा दान ंतेषां भेदिममं Þणु ॥७॥ 

आयुhस¾बलारोfयसुख4ीितिववध3नाः । 

र�यािhÌfधािS�थरा «¥ा आहाराhसाि¾कि4याः ॥८॥ 

क67लवणाgयdुणती¼ण¸�िवदािहनः । 

आहारा राजस�येKा दःखशोकामय4दाःु  ॥९॥ 

यातयामं गतरस ंपूित पयु3िषतं च यत् । 

उिÆछKमिप चामे-य ंभोजनं तामसि4यम् ॥१०॥ 

अफलाकािÂिभय3]ो िविध�Kो य इÃयते । 

यK@यमेवेित मनhसमाधाय स साि¾कः ॥११॥ 

अिभसpधाय तु फलं दÖभाथ3मिप चवै यत् । 

इÃयते भरत$े तं य]ं िविU राजसम् ॥१२॥ 

िविधहीनमसृKा_ ंम#हीनमदि�णम् । 

$Uािवरिहतं य]ं तामस ंपिरच�ते ॥१३॥ 

दवेिGजगुm4ा]पूजन ंशौचमाज3वम ्। 

��चय3मिहंसा च शारीरं तप उµयते ॥१४॥ 

अनुGेगकरं वा´ं सgयं ि4यिहतं च यत् । 

?ा-याया©यसन ंचवै वा/य ंतप उµयते ॥१५॥ 

मनः 4सादhसौNयO ंमौनमाàमिविनBहः । 

भावसशंुिUिरgयेतuपो मानसमुµयते ॥१६॥ 

$Uया परया त�ं तपSतिXिवध ंनरैः । 

अफलाकािÂिभयु3iैhसाि¾कं पिरच�ते ॥१७॥ 
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सgकारमानपूजाथ  तपो दÖभेन चवै यत् । 

ि�यते तिदह 4ोiं राजस ंचलमÚुवम् ॥१८॥ 

मूढBाहेणाàमनो यgपीडया ि�यते तपः । 

पर�योgसादनाथ  वा तuामसमुदा«तम ्॥१९॥ 

दात@यिमित यòान ंदीयतेऽनपुकािरण े। 

दशे ेकाले च पाYे च तòान ंसाि¾कं �मृतम् ॥२०॥ 

यuु 4gयुपकाराथ  फलमुिò�य वा पुनः । 

दीयते च पिरिÑKं तòानं राजस ं�मृतम् ॥२१॥ 

अदशेकाले यòानमपाYे©य� दीयते । 

असgकृतमव]ातं तuामसमदुा«तम् ॥२२॥ 

ॐतgसिदित िनदे3शो ��णिS£िवधS�मृतः । 

�ा�णाSतेन वेदा� य]ा� िविहताः पुरा ॥२३॥ 

त�मादोिमgयुदा«gय य]दानतपःि�याः । 

4वत3�े िवधानोiाhसततं ��वािदनाम ्॥२४॥ 

तिदgयनिभसpधाय फलं य]तपःि�याः । 

दानि�या� िविवधाः ि�य� ेमो�कािÂिभः ॥२५॥ 

स'ावे साधुभावे च सिदgयतेg4युÃयते । 

4शSते कम3िण तथा सÆछ�दः पाथ3 युÃयते ॥२६॥ 

य]े तपिस दान ेच ि�थितhसिदित चोµयते । 

कम3 चवै तदथी3य ंसिदgयेवािभधीयते ॥२७॥ 

अ$Uया °तं दuं तपSत�ं कृतं च यत् । 

असिदgयुµयते पाथ3 न च तg4ेÊय नो इह ॥२८॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद े$UाYयिवभागयोगो नाम 

स�दशोऽ-यायः ॥१७॥ 
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अथाKादशोऽ-यायः ।  

मो�सçयासयोगः ॥ 
 

अजु3न उवाच । 

सçयास�य महाबाहो त¾िमÆछािम वेिदतुम ्। 

gयाग�य च «षीकेश पृथ9ेिशिनषूदन ॥१॥ 
 

$ीभगवानुवाच । 

काNयानां कम3णा ंPयास ंसçयास ंकवयो िवदःु । 

सव3कम3फलgयाग ं4ा°Sgयाग ंिवच�णाः ॥२॥ 

gयाÃयं दोषविदgयकेे कम3 4ा°म3नीिषणः । 

य]दानतपःकम3 न gयाÃयिमित चापरे ॥३॥ 

िन�यं Þणु मे तY gयागे भरतसuम । 

gयागो िह पुmष@याö िYिवधhस³4कीित3तः ॥४॥ 

य]दानतपःकम3 न gयाÃयं काय3मेव तत् । 

य]ो दान ंतप�ैव पावनािन मनीिषणाम ्॥५॥ 

एताPयिप तु कमा3िण स�ं gयÅा फलािन च । 

कत3@यानीित मे पाथ3 िनि�तं मतमुuमम् ॥६॥ 

िनयत�य तु सçयासः कम3णो नोपप¥ते । 

मोहाu�य पिरgयागSतामसः पिरकीित3तः ॥७॥ 

दःखिमgयेवु  यgकम3 कायÑेशभया:यजेत् । 

स कृOा राजस ंgयाग ंनैव gयागफलं लभेत ्॥८॥ 

काय3िमgयेव यgकम3 िनयतं ि�यतेऽजु3न । 

स�ं gयÅा फलं चवै स gयागhसाि¾को मतः ॥९॥ 



� ��

न Gे;कुशलं कम3 कुशले नानुष{ते । 

gयागी स¾समािवKो मेधावी िछ_सशंयः ॥१०॥ 

न िह दहेभृता श´ं gयiंु कमा3wयशेषतः । 

यSत ुकम3फलgयागी स gयागीgयिभधीयते ॥११॥ 

अिनKिमKं िम$ ंच िYिवधं कम3णः फलम् । 

भवgयgयािगना ं4ेgय न तु सçयािसना ं<िचत ्॥१२॥ 

पªतैािन महाबाहो कारणािन िनबोध मे । 

साÍे कृता� े4ोiािन िसUये सव3कम3णाम ्॥१३॥ 

अिधान ंतथा कता3 करण ंच पृथिfवधम ्। 

िविवधा� पृथ¿ेKा दवै ंचवैाY पªमम् ॥१४॥ 

शरीरवा/नोिभय3gकम3 4ारभते नरः । 

PयाÒय ंवा िवपरीतं वा पªतेै त�य हेतवः ॥१५॥ 

तYैवं सित कता3रमाàमानं केवलं तु यः । 

प�यgयकृतबुिUOा_ स प�यित दम3ितःु  ॥१६॥ 

य�य नाह}तोृ  भावो बुिUय3�य न िलÊयते । 

हOािप स इमाq लँो का_ हि� न िनब-यते ॥१७॥ 

]ान ं]ेयं पिर]ाता िYिवधा कम3चोदना । 

करण ंकम3 कते3ित िYिवधः कम3सÛहः ॥१८॥ 

]ान ंकम3 च कता3 च िYधवै गुणभेदतः । 

4ोµयते गुणसÍान ेयथावÆõणु ताPयिप ॥१९॥ 

सव3भूतेष ुयेनैकं भावम@ययमी�ते । 

अिवभiं िवभiेषु तîान ंिविU साि¾कम ्॥२०॥ 

पृथÅेन तु यîान ंनानाभावाPपृथिfवधान ्। 

वेिu सवे3षु भूतेषु तîान ंिविU राजसम् ॥२१॥ 
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यuु कृgÌवदकेि�मPकाये3 सiमहैतुकम् । 

अत¾ाथ3वदqपं च तuामसमुदा«तम् ॥२२॥ 

िनयतं स�रिहतमरागGेषतः कृतम् । 

अफल4ेÊसुना कम3 यugसाि¾कमुµयते ॥२३॥ 

यuु कामेÊसुना कम3 साह}ारेण वा पुनः । 

ि�यते ब°लायास ंतcाजसमुदा«तम् ॥२४॥ 

अनुबpधं �यं िहंसामनपे¼य च पौmषम् । 

मोहादार©यते कम3 यuuामसमुµयते ॥२५॥ 

मुiस�ोऽनहंवादी धृgयुgसाहसमिPवतः । 

िसßिसßोिन3िव3कारः कता3 साि¾क उµयते ॥२६॥ 

रागी कम3फल4ेÊसुलु3 �धो िहंसाàमकोऽशुिचः । 

हष3शोकािPवतः कता3 राजसः पिरकीित3तः ॥२७॥ 

अयुiः 4ाकृतSSत�ध¢ठो नैdकृितकोऽलसः । 

िवषादी दीघ3सूYी च कता3 तामस उµयते ॥२८॥ 

बुUेभे3द ंधृते�ैव गुणतिS£िवध ंÞणु । 

4ोµयमानमशेषेण पृथÅेन धन�य ॥२९॥ 

4वृिuं च िनवृिuं च काया3काये3 भयाभय े। 

बpधं मो�ं च या वेिu बुिUhसा पाथ3 साि¾की ॥३०॥ 

यया धम3मधम  च काय  चाकाय3मेव च । 

अयथावg4जानाित बुिUhसा पाथ3 राजसी ॥३१॥ 

अधम  धम3िमित या मPयते तमसावृता । 

सवा3था3िPवपरीताँ� बुिUhसा पाथ3 तामसी ॥३२॥ 

धृgया यया धारयते मनः4ाणिेPcयि�याः । 

योगेना@यिभचािरwया धृितhसा पाथ3 साि¾की ॥३३॥ 
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यया तु धम3कामाथा3pधृgया धारयतेऽजु3न । 

4स�ेन फलाकाÂी धृितhसा पाथ3 राजसी ॥३४॥ 

यया ?åं भय ंशोकं िवषाद ंमदमेव च । 

न िवमुªित दमे3धाु  धृितhसा पाथ3 तामसी ॥३५॥ 

सुखं िOदानी ंिYिवधं Þणु मे भरतष3भ । 

अ©यासाcमते यY दःखा�ंु  च िनगÆछित ॥३६॥ 

यuदB ेिवषिमव पिरणामेऽमृतोपमम् । 

तgसुखं साि¾कं 4ोiमाàमबिुU4सादजम् ॥३७॥ 

िवषयेिPcयसयंोगा¥uदBऽेमृतोपमम् । 

पिरणामे िवषिमव तgसुखं राजस ं�मृतम् ॥३८॥ 

यदB ेचानुबpध ेच सुखं मोहनमाàमनः । 

िनcाल�य4मादोsथ ंतuामसमुदा«तम ्॥३९॥ 

न तदिSत पृिथ@या ंवा िदिव दवेेष ुवा पुनः । 

स¾ ं4कृितजैमु3iं यदिेभS�यािXिभगु3णःै ॥४०॥ 

�ा�ण�िYयिवशा ंशूcाणां च पर�प । 

कमा3िण 4िवभiािन ?भाव4भवैगु3णःै ॥४१॥ 

शमो दमSतप¢ौच ं�ाि�राज3वमेव च । 

]ान ंिव]ानमािSत´ ं��कम3 ?भावजम् ॥४२॥ 

शौय  तेजो धृितदा3¼यं युUे चाÊयपलायनम् । 

दानमीrरभाव� �ाYं कम3 ?भावजम् ॥४३॥ 

कृिषगौर¼यवािणÃय ंवै�यकम3 ?भावजम् । 

पिरचया3àमकं कम3 शूc�यािप ?भावजम् ॥४४॥ 

?े?े कम3wयिभरतhसिंसिUं लभते नरः । 

?कम3िनरतिhसिU ंयथा िवPदित तÆõणु ॥४५॥ 
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यतः 4वृिuभू3ताना ंयेन सव3िमद ंततम् । 

?कम3णा तम©यµय3 िसिUं िवPदित मानवः ॥४६॥ 

$येा·?धमो3 िवगुणः परधमा3g?नुितात ्। 

?भाविनयतं कम3 कुव3_ाåोित िकिéषम् ॥४७॥ 

सहजं कम3 कौ�ेय सदोषमिप न gयजेत् । 

सवा3रÖभा िह दोषेण धूमेनािÏिरवावृताः ॥४८॥ 

असiबुिUhसव3Y िजताàमा िवगतSपृहः । 

नैdकNय3िसिUं परमां सçयासनेािधगÆछित ॥४९॥ 

िसिUं 4ा�ो यथा �� तथाåोित िनबोध मे । 

समासनेवै कौ�ेय िना ]ान�य या परा ॥५०॥ 

बुßा िवशुUया युiो धृgयाàमान ंिनयNय च । 

श�दादीिPवषयाँSgयÅा रागGषेौ @यदु�य च ॥५१॥ 

िविवiसवेी ल~वाशी यतवा9ायमानसः । 

-यानयोगपरो िनgय ंवैराfय ंसमुपाि$तः ॥५२॥ 

अह}ारं बलं दप  कामं �ोधं पिरBहम् । 

िवमुµय िनम3म¢ा�ो ��भूयाय कqपते ॥५३॥ 

��भूतः 4स_ाàमा न शोचित न काÂित । 

समhसवे3षु भूतेषु म'िiं लभते पराम ्॥५४॥ 

भýा मामिभजानाित यावाPय�ाि�म त¾तः । 

ततो मां त¾तो ]ाOा िवशते तदन�रम ्॥५५॥ 

सव3कमा3wयिप सदा कुवा3णो म!पा$यः । 

मg4सादादवाåोित शाrतं पदम@ययम् ॥५६॥ 

चतेसा सव3कमा3िण मिय सçय�य मgपरः । 

बुिUयोगमुपाि$gय मि¦uhसततं भव ॥५७॥ 
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मि¦uhसव3दगा3िणु  मg4सादाuिरdयिस । 

अथ च¾ेमह}ारा_ $ोdयिस िवन>िस ॥५८॥ 

यदह}ारमाि$gय न योg�य इित मPयस े। 

िमÝयैष @यवसायSते 4कृितSOां िनयो¼यित ॥५९॥ 

?भावजेन कौ�ेय िनबUh?ेन कम3णा । 

कतु  नेÆछिस य¡मोहाgकिरdय�यवशोऽिप तत ्॥६०॥ 

ईrरhसव3भूताना ं«òेशेऽजु3न ितित । 

ºामय·सव3भूतािन य#ा¸ढािन मायया ॥६१॥ 

तमेव शरण ंगÆछ सव3भावेन भारत । 

तg4सादाgपरा ंशाि�ं �थानं 4ाÊ�यिस शाrतम ्॥६२॥ 

इित ते ]ानमाzयातं गुÀा*ुÀतरं मया । 

िवमृ�यैतदशेषेण यथÆेछिस तथा कुm ॥६३॥ 

सव3गुÀतमं भूय¢णुृ  मे परम ंवचः । 

इKोऽिस मे �ढिमित ततो व¼यािम ते िहतम् ॥६४॥ 

म¡मना भव म'iो म¥ाजी मा ंनमSकुm । 

मामेवैdयिस सgय ंते 4ितजान ेि4योऽिस मे ॥६५॥ 

सव3धमा3PपिरgयÃय मामेकं शरण ंâज । 

अहं Oां सव3पापे©यो मो¼यियdयािम मा शुचः ॥६६॥ 

इद ंते नातपSकाय नाभiाय कदाचन । 

न चाशु$ूषवे वाµयं न च मा ंयोऽ©यसूयित ॥६७॥ 

य इद ंपरमं गुÀं म'iेdविभधा�यित । 

भिiं मिय परा ंकृOा मामवेैdयgयसशंयः ॥६८॥ 

न च त�मा¡मनुdयेषु कि�¡म ेि4यकृuमः । 

भिवता न च मे त�मादPयः ि4यतरो भुिव ॥६९॥ 
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अ-येdयते च य इमं धNय  सवंादमावयोः । 

]ानय]ेन तेनाहिमKS�यािमित मे मितः ॥७०॥ 

$Uावाननसूय� Þणुयादिप यो नरः । 

सोऽिप मुi¢भाq ँु लो काP4ाåयुाgपुwयकम3णाम् ॥७१॥ 

कि¦दतेÆÔतंु  पाथ3 OयैकाBणे चतेसा । 

कि¦द]ानसÖमोहः 4नKSते धन�य ॥७२॥ 
 

अजु3न उवाच । 

नKो मोहS�मृितल3 �धा Og4सादा¡मयाµयतु । 

ि�थतोऽि�म गतसPदहेः किरdये वचन ंतव ॥७३॥ 
 

स�य उवाच । 

इgयहं वासुदवे�य पाथ3�य च महाàमनः । 

सवंादिममम$ौषम'तंु  रोमहष3णम् ॥७४॥ 

@यास4सादाÆÔतवानेत*ुÀमहंु  परम् । 

योग ंयोगेrराgकृdणाgसा�ाgकथयतh?यम ्॥७५॥ 

राज·स�ंमृgयस�ंमृgय सवंादिममम'तम्ु  । 

केशवाजु3नयोः पुwय ं«dयािम च मु°मु3°ः ॥७६॥ 

त¦ स�ंमृgयस�ंमृgय ¸पमgय'तंु  हरेः । 

िव�मयो मे महा¶ाजP«dयािम च पुनःपुनः ॥७७॥ 

यY योगेrरः कृdणो यY पाथो3 धनुध3रः । 

तY $ीिव3जयो भूितÚु3वा नीितम3ितम3म ॥७८॥ 
 

ॐ तgसिदित $ीम'गव*ीतासूपिनषgसु ��िव¥ाया ंयोगशाS£ े$ीकृdणाजु3नसवंाद ेमो�सçयासयोगो नामाKादशोऽ-यायः 

॥१८॥ 
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॥इित $ीम'गव*ीता॥ 
 

ॐ 

शा�ाकारं भुजगशयनं पÕनाभं सुरेशं िवrाधारं गगनस�शं मेघवण  शुभा�म ्। 

ल1मीका�ं कमलनयन ंयोिगिभ-या3नगNय ंवPद ेिवdणु ंभवभयहरं सव3लोकैकनाथम् ॥ 


