
গীতা  -  প্রবাহ   
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ সহায়ি�কা 

মূল উৎস  → *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ – শ্রীল অভ�চরণারয়িবন্দ ভয়ি"বেবদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ।
সহা�ক উৎস   → *সুবেবায়ি)নী – শ্রীল শ্রী)র স্বামীপাবেদর ভগবদ্গীতা টীকা ।

       *সারাথ, বয়ি-,ণী – শ্রীল য়িবশ্বনাথ চক্রবত0 ঠাকুবেরর ভগবদ্গীতা টীকা । 
       *গীতা ভূ-ণ – শ্রীল বলবেদব য়িবদ্যাভূ-বেণর গীতা ভা-্য ।
       *য়িবদ্বৎ রঞ্জন ও *রয়িসক রঞ্জন – শ্রীল ভয়ি"য়িববেনাদ ঠাকুবেরর গীতা ভা-্যদ্ব� । 
       *আমার শরণাগত হও – শ্রীপাদ ভূয়িরজন দাস ।

সংকলন  - পদ্মমুখ য়িনমাই দাস 

গগায়িবন্দ চরণ হৈহবেত,  সুর)নী গঙ্গা হৈযবেA,
)রণীবেত প্রবায়িহত হ� ।

গস গগায়িববেন্দর মুখ হৈহবেত, গীতার প্রবাহ হৈতবেA,
সা)ু-সন্ত সভা� সদা ব� ।।

গস প্রবাবেহর এক কণ, ডুবা� গয সব,জন,
গকন ভাই ভায়িবA অন্যথা ।

গস প্রবাবেহর এক য়িবনু্দ, শুষ্ক কবের ভব য়িসনু্ধ, 
অবেলৌয়িকক এ অদু্ভত কথা ।।

তাবেহ য়িনত্য স্নান কয়ির, ওবেহ ভাই ভজ হয়ির,
য়িশবের )য়ির গতামার চরণ ।

জ্ঞায়িত-গগাষ্টী-বনু্ধ লই�া, গস প্রবাবেহ ডুব যাই�া,
পদ্মমুখ কবের য়িনবেবদন ।।



 ভূয়িমকা-মুখবন্ধ 
 ভগবদ্গীতার য়িব-�বস্তু

@ ঈশ্বর – পরম য়িন�ন্তা  
 পূণ, জ্ঞানম� অথ,াৎ সব,জ্ঞ 

@ জীব – জীবসত্তা
 কু্ষদ্র জ্ঞানযু" বা অল্পজ্ঞ ।

@ প্রকৃয়িত – জড়া প্রকৃয়িত
 সও্ব, রজ ও তম এই য়িতন গুবেনর আশ্র� । 

@ কাল – ধ্বংস সা)নকারী কাল
 য়িWগুণ শূন্য জড়দ্রব্য য়িববেশ- ।

@ কম, – গদহ )ারবেনর য়িনয়িমত্ত কম,
 পুরুবে-র প্রযত্ন সা)্য অদৃষ্টায়িদ শব্দ বাচ্য । 

ঈশ্বর, জীব, প্রকৃয়িত ও কাল য়িনত্যবস্তু । কম, অনায়িদ হবেলও য়িবনাশী । 

 ভগবদ্গীতার রূপবেরখা
১) কম,-টক – অ)্যা� (১-৬)
• জীবেবর স্বরূপ –  কৃবেbর অংশ, কৃbদাস, কৃbবেসবা 
• গসই স্বরূপ লাবেভর পন্থা – য়িনষ্কাম কম,বেযাগ (জ্ঞান এর অন্তগ,ত)
২) ভয়ি"-টক – অ)্যা� (৭-১২)
• ভগবৎ-প্রায়িfর উপা� হবেg ভয়ি", যা ভগবাবেনর ময়িহমা জ্ঞান হবেত জবেh । 
৩) জ্ঞান-টক – অ)্যা� (১৩-১৮)
• পূবেব, বয়িণ,ত য়িব-� গযমন ঈশ্বর, জীব, প্রকৃয়িত, প্রভৃয়িত আরও য়িবসৃ্ততভাবেব বয়িণ,ত হবে�বেA । 

প্রবেত্যকটি -টবেকই কম,, জ্ঞান, ও ভয়ি" থাকবেলও তাবেদর প্রা)ান্য অনুসাবের -টক্ গুয়িলর নাম প্রদান করা হবে�বেA ।

 অনুবন্ধ চতুষ্ট�ঃ (শ্রীল বলবেদব য়িবদ্যাভূ-ণ কৃত “গীতা-ভূ-ণ”)
ক) অয়ি)কারী (অয়িভবে)�) – শ্রদ্ধালু, সদ্ধম,য়িনষ্ট, য়িবয়িজবেতয়িr� ।
 স্বয়িনষ্ঠ – য়িনষ্ঠাসহ য়িনষ্কাম কম, দ্বারা স্ব)ম,-আচরণ এবং হয়িরবেসবা, য়িকন্তু গকৌতুহলবশত স্বগ,বেলাক প্রভৃয়িত দশ,বেনর বাসনা 

আবেA। এরা আশ্রবেমর অন্তগ,ত । (গকৌতুহলবশত অথ,াৎ গকবল ভগবাবেনর ঐশ্বয, দশ,বেনর জন্য, য়িকন্তু গভাগ করার জন্য ন� । 
সকাম কম0রা স্বগ,বেলাবেক গভাগ করবেত চা�) 

 পয়িরয়িনষ্ঠ – য়িনজ আচরবেনর দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন কবের গলাকবেক ভয়ি"পবেথ আকৃষ্ট করার জন্য সদাচার ও স্ব)ম, পালন কবের 
হয়িরবেসবা কবেরন । এরাও আশ্রবেমর অন্তগ,ত ।

 য়িনরবেপক্ষ – সত্য, তপস্যা ও জপ প্রভৃয়িতর দ্বারা য়িচত্ত শুয়িদ্ধলাভ কবেরবেAন, একমাW হয়িরভয়ি"বেতই আস" । তাঁবেদর গকান 
আশ্রম গনই ।   

খ) সম্বন্ধ1 – বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ । 
o বাচ্য – শ্রীকৃb 
o বাচক – গীতা
গ) য়িব-� – ভগবৎ-তত্ত্ব-য়িনরূপণ ।
ঘ) প্রবে�াজন – অয়িবদ্যা প্রভৃয়িত অবেশ- গ|শ য়িনবৃয়িত্ত পূব,ক শ্রীভগবাবেনর সাক্ষাৎকার । 

 গীতার ২ )রবেনর পাঠকঃ (শ্রীল ভয়ি"য়িববেনাদ ঠাকুর কৃত “রয়িসক-রঞ্জন”)
@ সূ্থলদশ0 – গকবল বাক্যাথ, য়িনবে�ই য়িসদ্ধান্ত কবেরন ।
@ সূক্ষ্মদশ0 – শাবে~র তায়িত্ত্বক অথ, অনুসন্ধান কবেরন । 

1 এই গ্রন্থটি তার আবেলাচ্য য়িব-�বেক প্রকাশ করবেA  ।

Study Notes -Padmamukha Nimai Das  - Page 2



গীতা-প্রবাহ 
প্রথম অ)্যা� - য়িব-াদ-গযাগ

অ)্যা� কথাসার 
রণাঙ্গবেন প্রতীক্ষমাণ গসনাবায়িহনীর মুবেখামুয়িখ হবে�, মহাবেযাদ্ধা অজু, ন উভ� পবেক্ষর হৈসন্যসজ্জার মবে)্য সমবেবত তাঁর অয়িত য়িনকট
অন্তরঙ্গ আত্মী�-পয়িরজন,  আচায,বগ,  ও বনু্ধ-বান্ধববেদর সকলবেক যুবেদ্ধ প্রস্তুত হবেত এবং জীবন য়িবসজ, বেন উhুখ হবে� থাকবেত
গদবেখন । গশাবেক ও দুঃবেখ কাতর হবে� অজু, ন শয়ি"হীন হবেলন, তাঁর মন গমাহাgন্ন হল এবং য়িতয়িন যুদ্ধ করার সংকল্প পয়িরত্যাগ
কবেরন ।

এই অ)্যাবে�র মূল  -  য়িশক্ষা   
১ম অ)্যাবে� প্র)ানত ২টি য়িব-বে�র পুনরাবৃয়িত্ত হবে�বেA—

 ভগবাবেনর সুরক্ষা   –  সকল বায়িহ্যক ও জাগয়িতক প্রয়িতকূল পয়িরয়িস্থয়িত সবেত্ত্বও অয়িন্তবেম য়িবজ� শরণাগত ভবে"র জন্যই
সুয়িনয়ি�ত ।  

 ভগবান তাঁর ভবে"র ব্যয়ি"গত গসবক   – ভগবদ্গীতার মূল চয়িরW শ্রীকৃবেbর প্রবেবশ হবেg তাঁর ভবে"র ব্যয়ি"গত গসবক
য়িহবেসবেব ।

অ)্যা� রূপবেরখা

 গ�াক ১.১-২৭ — ভূয়িমকা 
o গ�াক ১.১-১১ — যুবেদ্ধর প্রস্তুয়িত
o গ�াক ১.১২-২০ — পাণ্ডববেদর যুদ্ধ জবে�র সংবেকতসমূহ
o গ�াক ১.২১-২৭ — কৃবেbর ভ"বাৎসল্য

 গ�াক ১.২৮-৪৬ — যুদ্ধ না করার জন্য অজু, বেনর পাঁচটি যুয়ি"
o গ�াক ১.২৮-৩০ — করুণা 
o গ�াক ১.৩১-৩৫ — উপবেভাগ
o গ�াক ১.৩৬-৩৮ — পাবেপর ভ�
o গ�াক ১.৩৯-৪৩ — পায়িরবায়িরক সংসৃ্কয়িত নষ্ট হবার ভ�
o গ�াক ২.৬ — য়িসদ্ধান্তহীনতা

গ�াক ১.১-২৭ — ভূয়িমকা 
গ�াক ১.১-১১ — যুবেদ্ধর প্রস্তুয়িত

)ৃতরাষ্ট্র উবাচ  →
*গ�াক ১.১ —  )ৃতরাবেষ্ট্রর প্রশ্ন ও মবেনাভাব

)ৃতরাষ্ট্র য়িজজ্ঞাসা করবেলন-  গহ সঞ্জ�!  )ম,বেক্ষবেW যুদ্ধ করার মানবেস সমবেবত হবে� আমার পুW এবং পাণু্ডর পুবেWরা তারপর য়িক
করল?

সঞ্জ� উবাচ →
*গ�াক ১.২ — গদ্রাণাচাবেয,র কাবেA দুবেয,া)বেনর গমন এবং উয়ি" –

সঞ্জ� বলবেলন- গহ রাজন্! পান্ডববেদর হৈসন্যসজ্জা দশ,ন কবের রাজা দুবেয,া)ন গদ্রাণাচাবেয,র কাবেA য়িগবে� বলবেলন- 
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সঞ্জবে�র ভা-া� বাকপটু দুবেয,া)বেনর উয়ি"  ৯টি গ�াক → (৩-১১) 
*গ�াক ১.৩ — গদ্রাণাচায,বেক দ্রুপদপুW )ৃষ্টদু্যবে�র রয়িচত পাণ্ডববেদর হৈসন্যসজ্জা গদয়িখবে� পূব,শত্রুতাবেক সজীব করবেত দুবেয,া)বেনর
প্র�াস  –

গহ আচায,! পাণ্ডববেদর মহান হৈসন্যবল দশ,ন করুন, যা আপনার অত্যন্ত বুয়িদ্ধমান য়িশ-্য দ্রুপবেদর পুW অত্যন্ত দক্ষতার সবেঙ্গ বূ্যবেহর
আকাবের রচনা কবেরবেAন ।

*গ�াক ১.৪-৬ — পাণ্ডবপবেক্ষর বীরবেযাদ্ধাবেদর নাম –

গসই সমস্ত গসনাবেদর মবে)্য  অবেনবেক ভীম ও অজু, বেনর মবেতা  বীর  )নু),ারী  রবে�বেAন এবং যুযু)ান,  য়িবরাট ও দ্রুপবেদর মবেতা
মহাবেযাদ্ধা রবে�বেAন । গসখাবেন )ৃষ্টবেকতু, গচয়িকতান, কায়িশরাজ, পুরুয়িজৎ, কুয়িন্তবেভাজ ও হৈশবেব্যর মবেতা অত্যন্ত বলবান যু)ামুন্য,
প্রবল পরাক্রমশালী উত্তবেমৌজা, সুভদ্রার পুW এবং গদ্রৌপদীর পুWগণ । এই সব গযাদ্ধারা সকবেলই এক-একজন মহারথী । 

*গ�াক ১.৭-৯ — গকৌরবপবেক্ষর অথ,াৎ স্বপবেক্ষর গযাদ্ধাবেদর নাম –

গহ য়িদ্ববেজাত্তম! আমাবেদর পবেক্ষ গয সমস্ত য়িবয়িশষ্ট গসনাপয়িত সাময়িরক শয়ি" পয়িরচালনার জন্য রবে�বেAন, আপনার অবগয়িতর জন্য
আয়িম তাঁবেদর সম্ববেদ্ধ বলয়িA । গসখাবেন রবে�বেAন আপনার মবেতাই ব্যয়ি"ত্বশালী-ভীষ্ম, কণ,, কৃপা, অশ্বত্থামা, য়িবকণ, ও গসামদবেত্তর
পুW ভূয়িরশ্রবা, যাঁরা সব,দা সংগ্রাবেম য়িবজ�ী হবে� থাবেকন । এ Aাড়া আরও বহু গসনানা�ক রবে�বেAন, যাঁরা আমার জন্য তাঁবেদর জীবন
ত্যাগ করবেত প্রস্তুত । তাঁরা সকবেলই নানা প্রকার অ~শবে~ সয়িজ্জত এবং তাঁরা সকবেলই সাময়িরক য়িবজ্ঞাবেন য়িবশারদ ।

*গ�াক ১.১০-১১ – আমরা ভীবেষ্মর দ্বারা সুরয়িক্ষত এবং পাণ্ডবেবরা ভীবেমর দ্বারা সুরয়িক্ষত –

আমাবেদর হৈসন্যবল অপয়িরয়িমত এবং আমার য়িপতামহ ভীবেষ্মর দ্বারা পূণ,রূবেপ সুরয়িক্ষত,  য়িকন্তু ভীবেমর দ্বারা সতক, ভাবেব সুরয়িক্ষত
পাণ্ডববেদর শয়ি" সীয়িমত । এখন আপনারা সকবেল গসনাবূ্যবেহর প্রবেবশপবেথ য়িনজ য়িনজ গুরুত্বপূণ, স্থাবেন য়িস্থত হবে� য়িপতামহ ভীষ্মবেক
সব,বেতাভাবেব সাহায্য প্রদান করুন ।

গ�াক ১.১২-২০ — পাণ্ডববেদর যুদ্ধ জবে�র সংবেকতসমূহ
সঞ্জবে�র ভা-া� যুদ্ধক্ষবেWর বণ,না →

*গ�াক ১.১২ — (সংঙ্গয়িত)2 রাজা দুবেয,া)বেনর বহুমানযু" বাক্য শুবেন ভীষ্মবেদব য়িক করবেলন? – 

ভীবেষ্মর উচ্চনাবেদ শঙ্খবাদন – তখন কুরুবংবেশর বৃদ্ধ য়িপতামহ ভীষ্ম দুবেয,া)বেনর হ-, উৎপাদবেনর জন্য য়িসংবেহর গজ, বেনর
মবেতা অয়িত উচ্চনাবেদ তাঁর শঙ্খ  বাজাবেলন ।

*গ�াক ১.১৩ — (সংঙ্গয়িত) তারপর ভীষ্মবেদবেবর যুবেদ্ধাৎসাহ গদবেখ সব,Wই যুবেদ্ধাৎসাহ আরম্ভ হল –

শঙ্খসহ য়িবয়িভন্ন বাদ্যযন্ত্র একবেW ধ্বয়িনত হবে� তুমুল শবেব্দর সৃয়িষ্ট  – তারপর শঙ্খ, গভরী, পণব, আনক, ঢাক ও গগামুখ
য়িশঙাসমূহ হঠাৎ একবেW ধ্বয়িনত হবে� এক তুমুল শবেব্দর সৃয়িষ্ট হল ।

*গ�াক ১.১৪ — (সংঙ্গয়িত) তারপর পাণ্ডববেদর যুবেদ্ধ ঔৎসুবেক্যর কথা পাঁচটি গ�াবেক বলবেAন (১৪-১৮) –

শ্রীকৃb ও অজু, বেনর শঙ্খবাদন – অন্য য়িদবেক, গশ্বত অশ্বযু" এক য়িদব্য রবেথ য়িস্থত শ্রীকৃb ও অজু, ন উভবে� তাঁবেদর য়িদব্য
শঙ্খ বাজাবেলন ।

2 সঙ্গয়িত - প্রামায়িনক শা~ভা-্যকার আচায,গণ তাবেদর ভাবে-্য পূব,বত0 ও পরবত0 গ�াবেকর মবে)্য পরস্পর সম্পক,  স্থাপন কবেরন যাবেক সংসৃ্কত ভা-া� সব,জনস্বীকৃতভাবেব ‘সঙ্গয়িত’
বলা হ� । এই সংকলবেন সঙ্গয়িতগুয়িল মূলত শ্রীল শ্রী)র স্বামীপাবেদর ‘সুবেবায়ি)নী’ টীকা গথবেক সংগৃহীত হবে�বেA । এAাড়াও গক্ষWয়িববেশবে- শ্রীল য়িবশ্বনাথ চক্রবত0 ঠাকুবেরর ‘সারাথ,
বয়ি-,ণী’ এবং শ্রীল বলবেদব য়িবদ্যাভূ-বেণর ‘গীতা ভূ-ণ’ গথবেকও গ্রহণ করা হবে�বেA । যয়িদও সা)ারন পাঠবেকর দ্বারা গীতার মূল গ�াবেক এই সঙ্গয়িতগুয়িল পাও�া যা� না, য়িকন্তু
য়িনত্যয়িসদ্ধ আচায,গণ গযবেহতু ভয়ি"ববেল য়িWকালজ্ঞ গসবেহতু এই গ�াকগুয়িল বলার সম� ভগবান শ্রীকৃb এবং অজু, বেনর মবেনাভাব তাঁরা অনা�াবেস জানবেত পাবেরন । তাই আমাবেদর
মত বদ্ধ জীববেদর প্রয়িত সুয়িববেশ- কৃপাবশ হবে� তাঁরা গসই গুহ্যভাবগুয়িল তাঁবেদর টীকা� প্রকাশ কবেরবেAন ।      
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*গ�াক ১.১৫-১৮ – শ্রীকৃbসহ পঞ্চপাণ্ডববেদর শবেঙ্খর নাম এবং অন্য গযাদ্ধাবেদরও য়িনজ য়িনজ শঙ্খবাদন –

তখন,  শ্রীকৃb পাঞ্চজন্য নামক তাঁর শঙ্খ বাজাবেলন অজু, ন বাজাবেলন,  তাঁর গদবদত্ত নামক শঙ্খ এবং য়িবপুল গভাজনয়িপ্র� ও
ভীমকম,া ভীমবেসন বাজাবেলন গপৌণ্ড্র নামক তাঁর ভ�ংকর শঙ্খ । কুন্তীপুW মহারাজ যুয়ি)য়িষ্ঠর অনন্তয়িবজ� নামক শঙ্খ বাজাবেলন এবং
নকুল ও সহবেদব বাজাবেলন সুবেঘা- ও ময়িণপুষ্পক নাম শঙ্খ । গহ মহারাজ! তখন মহান )নু),র কাশীরাজ, প্রবল গযাদ্ধা য়িশখণ্ডী,
)ৃষ্টদু্য�,  য়িবরাট,  অপরায়িজত সাত্যয়িক,  দ্রুপদ,  গদ্রৌপদীর পুWগণ,  সুভদ্রার মহা বলবান পুW এবং অন্য সকবেল তাঁবেদর য়িনজ য়িনজ
পৃথক শঙ্খ বাজাবেলন । 

*গ�াক ১.১৯ – (সংঙ্গয়িত) গসই শঙ্খনাদ গতামার ()ৃতরাবেষ্ট্রর) পক্ষী�গবেণর মহাভ� উৎপাদন করল – 

প্রচণ্ড শঙ্খয়িননাবেদ গকৌরববেদর হৃদ� য়িবদারণ –  শঙ্খ-য়িননাবেদর গসই প্রচন্ড শব্দ আকাশ ও পৃয়িথবী  প্রয়িতধ্বয়িনত কবের
)ৃতরাবেষ্ট্রর পুWবেদর হৃদ� য়িবদায়িরত করবেত লাগল ।

*গ�াক ১.২০ – য়িববেশ- রথ অয়ি)য়িষ্ঠত এবং শর য়িনবেক্ষবেপ প্রস্তুত অজু, বেনর শ্রীকৃবেbর কাবেA য়িনবে�া" উয়ি" –

গসই সম� পানু্ডপুW অজু, ন হনুমান য়িচয়ি¬ত পতাকা গশায়িভত রবেথ অয়ি)য়িষ্ঠত হবে�, তাঁর )নুক তুবেল য়িনবে� শর য়িনবেক্ষপ করবেত প্রস্তুত
হবেলন । গহ মহারাজ! )ৃতরাবেষ্ট্রর পুWবেদর সমরসজ্জা� য়িবন্যস্ত গদবেখ, অজু, ন তখন শ্রীকৃbবেক এই কথা বলবেলন  ।

পাণ্ডববেদর য়িবজবে�র সংবেকতসমূহঃ
@ কৃবেbর স্ব�ং উপয়িস্থয়িত (১.১৪)
@ লক্ষীবেদবীর উপয়িস্থয়িত (১.১৪)
@ স্থানঃ কুরুবেক্ষW (১.১)
@ রবেথর ধ্বজা� শ্রী হনুমাবেনর উপয়িস্থয়িত (১.২০)
@ য়িদব্য শঙ্খ (১.১৪)
@ অয়িবেদব প্রদত্ত রথ (১.১৪)
@ গকৌরববেদর হৃদ্কম্পন (১.১৯)

গ�াক ১.২১-২৭ — কৃবেbর ভ"বাৎসল্য
সঞ্জবে�র ভা-া� অজু, বেনর উয়ি" →

*গ�াক ১.২১-২২ — উভ�পবেক্ষর গসনাবেদর মাঝখাবেন রথ স্থাপন করার জন্য শ্রীকৃবেbর প্রয়িত অজু, বেনর উয়ি" –

অজু, ন বলবেলন- গহ অচু্যত! তুয়িম উভ� পবেক্ষর হৈসন্যবেদর মাঝখাবেন আমার রথ স্থাপন কর, যাবেত আয়িম গদখবেত পায়ির যুদ্ধ করার
অয়িভলা-ী হবে� কারা এখাবেন এবেসবেA এবং এই মহা সংগ্রাবেম আমাবেক কাবেদর সবেঙ্গ যুদ্ধ করবেত হবেব ।

*গ�াক ১.২৩ – অজু, বেনর হঠাৎ এরকম ইgাবেপা-বেণর কারণ –

)ৃতরাবেষ্ট্রর দুবু,য়িদ্ধসম্পন্ন পুWবেক সন্তুষ্ট করার বাসনা কবের যারা এখাবেন যুদ্ধ করবেত এবেসবেA, তাবেদর আয়িম গদখবেত চাই । 

সঞ্জ� উবাচ (অতঃপর য়িক হল তার বণ,না) →
*গ�াক ১.২৪ – অজু, বেনর আবেদশানুসাবের শ্রীকৃবেbর উভ� গসনাবেদর মাঝখাবেন রথ স্থাপন –

সঞ্জ� বলবেলন- গহ ভরত-বংশ)র! অজু, ন কতৃ, ক এভাবেব আয়িদষ্ট হবে�, শ্রীকৃb গসই অয়িত উত্তম রথটি চায়িলবে� য়িনবে� উভ� পবেক্ষর
হৈসন্যবেদর মাঝখাবেন রাখবেলন ।
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*গ�াক ১.২৫ – শ্রীকৃb অজু, নবেক ভীষ্ম, গদ্রাণসহ সমস্ত গকৌরববেদরবেক গদখবেত বলবেলন –

ভীষ্ম, গদ্রাণ প্রমুখ পৃয়িথবীর অন্য সমস্ত নৃপয়িতবেদর সামবেন ভগবান হৃ-ীবেকশ বলবেলন, গহ পাথ,! এখাবেন সমবেবত সমস্ত গকৌরববেদর
গদখ ।

*গ�াক ১.২৬ – উভ� পবেক্ষর গসনাদবেলর মবে)্য অজু, ন কতৃ, ক গুরুবগ, ও আত্মী�বেদর দশ,ন –

তখন অজু, ন উভ� পবেক্ষর গসনাদবেলর মবে)্য য়িপতৃব্য, য়িপতামহ, আচায,, মাতুল, ভ্রাতা, পুW, গপৌW, শ্বশুর, য়িমW ও শুভাকাঙ্খীবেদর
উপয়িস্থত গদখবেত গপবেলন ।

*গ�াক ১.২৭ – (সংঙ্গয়িত) এসব গদবেখ অজু, ন য়িক করবেলন? –

গুরুবগ, ও আত্মী�বেদর দশ,ন কবের কৃপায়িবষ্ট ও য়িব-ণ্ণ অজু, বেনর উয়ি" –  যখন কুন্তীপুW অজু, ন সকল রকবেমর বনু্ধ ও
আত্মী�-স্বজনবেদর যুদ্ধবেক্ষবেW অবয়িস্থত গদখবেলন, তখন য়িতয়িন অত্যন্ত কৃপায়িবষ্ট ও য়িব-ন্ন হবে� বলবেলন ।

গ�াক ১.২৮-৪৬ — যুদ্ধ না করার জন্য অজু, বেনর পাঁচটি যুয়ি"
গ�াক ১.২৮-৩০ — করুণা 

২.১১-২.৩০ গ�াবেক এর খণ্ডন করা হবে�বেA
সঞ্জবে�র ভা-া� অজু, বেনর উয়ি" →

*গ�াক ১.২৮-৩০ – অজু, বেনর অবস্থা
অজু, ন বলবেলন-  গহ য়িপ্র�বর কৃb!  আমার সমস্ত বনু্ধবান্ধব ও আত্মী�-স্বজনবেদর এমনভাবেব যুদ্ধায়িভলা-ী  হবে� আমার সামবেন
অবস্থান করবেত গদবেখ আমার –

@ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হবেg,
@ মুখ শুষ্ক হবে� উঠবেA,
@ সব,শরীর কয়িম্পত ও গরামায়িঞ্চত হবেg,
@ হাত গথবেক গাণ্ডীব খবেস পড়বেA,
@ ত্বক গযন জ্ববেল যাবেg,
@ য়িস্থর থাকা সম্ভব হবেg না,
@ আত্ময়িবসৃ্ময়িত হবেg,
@ য়িচত্ত উদ্ভ্রান্ত হবেg,
@ গকবল অমঙ্গলসূচক লক্ষণসমূহ দশ,ন হবেg ।

গ�াক ১.৩১-৩৫ — উপবেভাগ
২.৩১-২.৩২ গ�াবেক এর খণ্ডন করা হবে�বেA  

*গ�াক ১.৩১ — য়িনষ্কাম অজু, ন –
গহ কৃb! যুবেদ্ধ আত্মী�-স্বজনবেদর য়িন)ন করা গশ্র�স্কর গদখয়িA না । আয়িম যুবেদ্ধ জ�লাভ চাই না,  রাজ্য এবং সুখবেভাগও কামনা
কয়ির না ।
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*গ�াক ১.৩২-৩৫ – যাবেদর জন্য রাজ্য ও গভাগসুবেখর কামনা, তারা সকবেলই এই রণবেক্ষবেW আজ উপয়িস্থত? পৃয়িথবীর গতা কথাই
গনই, এমন য়িক সমগ্র য়িWভুববেনর য়িবয়িনমবে�ও আয়িম যুদ্ধ করবেত প্রস্তুত নই –
গহ গগায়িবন্দ! আমাবেদর রাবেজ্য য়িক প্রবে�াজন, আর সুখবেভাগ বা জীবন )ারবেণই বা কী প্রবে�াজন, যখন গদখয়িA- যাবেদর জন্য রাজ্য
ও গভাগসুবেখর কামনা, তারা সকবেলই এই রণবেক্ষবেW আজ উপয়িস্থত? গহ ম)ুসূদন! যখন আচায,, য়িপতৃব্য, পুW, য়িপতামহ, মাতুল,
শ্বশুর, গপৌW,  শ্যালক ও আত্মী�স্বজন, সকবেলই প্রাণ ও )নায়িদর আশা পয়িরত্যাগ কবের আমার সামবেন যুবেদ্ধ উপয়িস্থত হবে�বেAন,
তখন তাঁরা আমাবেক ব) করবেলও আয়িম তাঁবেদর হত্যা করবেত চাইব গকন? গহ সমস্ত জীবেবর প্রয়িতপালক জনাদ, ন! পৃয়িথবীর গতা
কথাই গনই, এমন য়িক সমগ্র য়িWভুববেনর য়িবয়িনমবে�ও আয়িম যুদ্ধ করবেত প্রস্তুত নই । )ৃতরাবেষ্ট্রর পুWবেদর য়িন)ন কবের য়িক সবেন্তা- আমরা
লাভ করবেত পারব? 

সারকথা →
@ অজু, বেনর ইgা   – যুদ্ধ করবেবন না, দুবৃ,ত্তবেদর ক্ষমা করবেত গচবে�য়িAবেলন ।

 গকন ?     – গদহাত্মবুয়িদ্ধ – গদহাত্মবুয়িদ্ধর ফবেল আত্মী� স্বজবেনর প্রয়িত সহানুভূয়িত, এAাড়াও একাকী রাজ্যবেভাগ অসম্ভব
 –ভবে"ায়িচত গুণ – সকবেলর প্রয়িত করুণা   

@ কৃবেbর ইgা   – অজু, নবেক য়িদবে� যুদ্ধ কয়িরবে� গকৌরববেদর ধ্বংস করবেত গচবে�য়িAবেলন ।
 গকন ? – কারণ তারা তাঁর ভ" পাণ্ডববেদর কাবেA অপরা) কবেরয়িAল ।

গ�াক ১.৩৬-৩৮ — পাবেপর ভ�
২.৩৩-২.৩৭ গ�াবেক এর খণ্ডন করা হবে�বেA

*গ�াক ১.৩৬ – (সঙ্গয়িত) কৃb যয়িদ ববেলন গয, “অয়িদাতা, য়িব-দাতা, শ~)ারী এবং )ন, গক্ষW ও ~ী অপহরণকারী এই A�জনই
আততা�ী ববেল সৃ্ময়িতশাবে~ অয়িভয়িহত হ�, এবং দুবেয,া)ন আয়িদ গকৌরবেবরা এই A�প্রকাবেরই পাণ্ডববেদর কাবেA আততা�ী ।3 অতএব
তাবেদরবেক ব) করাই যুয়ি"যু" । গকননা শাবে~ বল হবে�বেA,  আততা�ীবেক আসবেত গদখবেল য়িবচার না কবেরই ব) করা কত, ব্য  ।
আততা�ী ববে) গকান পাপ হ� না ।” কৃবেbর কাA গথবেক এরূপ যুয়ি" আশঙ্কা কবের অজু, ন বলবেAন, “আততা�ীবেদর ব) করা
উয়িচত, এটি অথ,শাবে~র কথা । অথ,শাবে~র বচন )ম,শা~ অবেপক্ষা দুব,ল ।4” – 

এবেদর হত্যা  করবেল মহাপাপ আমাবেদর আgন্ন করবেব –  এই )রবেনর আততা�ীবেদর ব) করবেল মহাপাপ আমাবেদর
আgন্ন করবেব । সুতরাং বনু্ধবান্ধব সহ )ৃতরাবেষ্ট্রর পুWবেদর সংহার করা আমাবেদর পবেক্ষ অবশ্যই উয়িচত হবেব না । গহ মা)ব,
লক্ষ্মীপয়িত শ্রীকৃb! আত্মী�-স্বজনবেদর হত্যা কবের আমাবেদর কী লাভ হবেব? আর তা গথবেক আমরা গকমন কবের সুখী হব?

*গ�াক ১.৩৭-৩৮ — (সঙ্গয়িত) কৃb যয়িদ ববেলন, “গতামার মত ত গকৌরববেদরও বনু্ধব)জয়িনত পাপ সমানই হবেব । অতএব, এরা
গযমন বনু্ধব)জয়িনত পাপ স্বীকার কবের যুবেদ্ধ প্রবৃত্ত হবে�বেA, তুয়িমও গসরূপ হও ।” একথা আশঙ্কা কবের অজু, ন বলবেAন –

রাজ্যবেলাবেভ অয়িভভূত হবে� তারা এই পাপ লক্ষ্য করবেA না, য়িকন্তু আমরা ত তা লক্ষ্য করয়িA – গহ জনাদ, ন! যয়িদও এরা
রাজ্যবেলাবেভ অয়িভভূত হবে� কুলক্ষ� জয়িনত গদা- ও য়িমWবেদ্রাহ য়িনয়িমত্ত পাপ লক্ষ্য করবেA না, য়িকন্তু আমরা কুলক্ষ� জয়িনত গদা-
লক্ষ্য কবেরও এই পাপকবেম, গকন প্রবৃত্ত হব?

গ�াক ১.৩৯-৪৩ — পায়িরবায়িরক সংসৃ্কয়িত নষ্ট হবার ভ�
২.৪৫-৪৬ এবং ৩.২৪ গ�াবেক এর খণ্ডন করা হবে�বেA

*গ�াক ১.৩৯ — কুলক্ষবে�র ফল – কুল)ম, য়িবনষ্ট –

কুলক্ষ� হবেল সনাতন কুল)ম, য়িবনষ্ট হ� এবং তা হবেল সমগ্র বংশ অ)বেম, অয়িভভুত হ� । 

3 জতুগৃবেহ অয়িপ্রদান, ভীমবেসনবেক বাল্যকাবেল য়িব-প্রদান, যুবেদ্ধ শ~ দ্বারা আক্রমণকারী, অসৎ সভা� দ্যূ্যতক্রীড়া� )ন, গক্ষW ও ~ী অপহরণকারী, অতএব এই A�প্রকাবেরই 
গকৌরবেবরা আততা�ী ।

4 যাজ্ঞববেº্য – "দুই সৃ্ময়িতশা~মবে)্য য়িববেরা) হইবেল ব্যাবহারানুকূল ন্যা�ই বলবান্  হ� আর অথ,শা~ অবেপক্ষা )ম,শা~ই বলবান, ইহাই য়িন�� ।"  
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*গ�াক ১.৪০ — কুলব)ুগবেণর ব্যয়িভচাবের প্রবৃয়িত্ত এবং অবায়ি»ত প্রজায়িতর উৎপয়িত্ত –

গহ কৃb!  কুল অ)বেম,র দ্বারা অয়িভভূত হবেল কুলব)ূগণ ব্যয়িভচাবের প্রবৃত্ত হ� এবং গহ বাবেb, �!  কুল~ীগণ অসৎ চয়িরWা হবেল
অবায়ি»ত প্রজায়িত উৎপন্ন হ� ।

*গ�াক ১.৪১ — কুল, কুলঘাতক এবং য়িপতৃপুরু-বেদর নরকগমন –

বণ,সঙ্কর উৎপাদন বৃয়িদ্ধ হবেল কুল ও কুলঘাতবেকরা নরকগামী হ� । গসই কুবেল য়িপ-দান ও তপ,ণয়িক্র�া গলাপ পাও�ার ফবেল তাবেদর
য়িপতৃপুরুবে-রাও নরবেক অ)ঃপয়িতত হ� । 

*গ�াক ১.৪২ — সব,প্রকার জাতী� উন্ন�ন প্রকল্প এবং বংবেশর কল্যাণ-)ম, উৎসবেন্ন যা� –

যারা বংবেশর ঐয়িতহ্য নষ্ট কবের এবং তার ফবেল অবায়ি»ত সন্তানায়িদ সৃয়িষ্ট কবের, তাবেদর কুকম,জয়িনত গদাবে-র ফবেল সব,প্রকার জাতী�
উন্ন�ন প্রকল্প এবং বংবেশর কল্যাণ-)ম, উৎসবেন্ন যা� ।

*গ�াক ১.৪৩ — কুল)ম, য়িবনষ্ট হও�ার ফল –

গহ জনাদ, ন! আয়িম পরম্পরাক্রবেম শুবেনয়িA গয, যাবেদর কুল)ম, য়িবনষ্ট হবে�বেA, তাবেদর য়িন�ত নরবেক বাস করবেত হ� । 

*গ�াক ১.৪৪-৪৫ — (সঙ্গয়িত) বনু্ধব) কাবেয, উদ্যত হবে� সন্তাপ করবেত করবেত মৃতু্য কামনা কবের অজু, ন বলবেAন – 

অজু, বেনর গখদ – হা�! কী আ�াবেয,র য়িব-� গয, আমরা রাজ্যসুবেখর গলাবেভ স্বজনবেদর হত্যা করবেত উদ্যত হবে� মহাপাপ
করবেত সংকল্পবদ্ধ হবে�য়িA । প্রয়িতবেরা) রয়িহত ও য়িনর~ অবস্থা� আমাবেক যয়িদ শ~)ারী )ৃতরাবেষ্ট্রর পুবেWরা যুবেদ্ধ ব) কবের, তা হবেল
আমার অয়ি)কতর মঙ্গলই হবেব ।

সঞ্জ� উবাচ →
*গ�াক ১.৪৬ — )নুব,াণ ত্যাগ কবের গশাবেক ভারাক্রান্ত য়িচবেত্ত অজু, বেনর রবেথাপয়ির উপবেবশন –

সঞ্জ� বলবেলন- রণবেক্ষবেW এই কথা ববেল অজু, ন তাঁর )নুব,াণ ত্যাগ কবের গশাবেক ভারাক্রান্ত য়িচবেত্ত রবেথাপয়ির উপবেবশন করবেলন ।

অ)্যা� উপসংহার
*** শ্রীল বলবেদব য়িবদ্যাভূ-ণ  →

অয়িহংস্রস্যাত্ময়িজজ্ঞাসা দ�াদ্র, বেস্যাপজা�বেত ।
তয়িদ্বরুদ্ধস্য হৈনবেবয়িত প্রথমাদুপ)ায়িরতম্  ।।

   প্রথম অ)্যা� হবেত এটিই য়িসদ্ধান্ত হল গয,  গয ব্যয়ি" জীবয়িহংসা হবেত য়িবরত এবং দ�াদ্র,  য়িচত্ত তার আত্ময়িজজ্ঞাসা  (আত্মজ্ঞান
য়িব-বে� য়িবচার) জবেh, গয তার য়িবপরীত অথ,াৎ জীবয়িহংসাপরা�ণ ও য়িনষু্ঠর য়িচত্ত, তার তা হ� না ।
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গীতা-প্রবাহ 
য়িদ্বতী� অ)্যা� – সাংখ্য-গযাগ

অ)্যা� কথাসার 
এই অ)্যাবে� পরবেমশ্বর ভগবান  শ্রীকৃb গশাকাকুবেলর ন্যা�  অয়িভন�কারী  অজু, নবেক আত্মতত্ত্ব উপবেদশ প্রদান  কবের

য়িস্থতপ্রবেজ্ঞর লক্ষণ প্রকাশ কবেরবেAন ।

পরবেমশ্বর ভগবান শ্রীকৃবেbর কাবেA তাঁর য়িশ-্যরূবেপ অজু, ন আত্মসমপ,ণ কবেরন এবং অয়িনত্য জড় গদহ ও শাশ্বত য়িচh�
আত্মার মূলগত পাথ,ক্য য়িনণ,বে�র মা)্যবেম অজু, নবেক শ্রীকৃb উপবেদশ প্রদান করবেত শুরু কবেরন । গদহান্তর প্রয়িক্র�া,  পরবেমশ্ববেরর
উবে¾বেশ্য য়িনঃস্বাথ, গসবার প্রকৃয়িত এবং আত্মজ্ঞানলব্ধ মানুবে-র হৈবয়িশষ্ট্যায়িদ সম্পবেক,  শ্রীকৃb ব্যাখ্যা উপস্থাপন কবেরন ।

এই অ)্যাবে�র মূল  -  য়িশক্ষা   
গদহ)ম, অয়িনত্য ও হৈনয়িময়িত্তক, আত্ম)ম,ই য়িনত্য স্বরূপ)ম, ।

এই অ)্যা� সম্পবেক,  পূব,াচায, গীতা  -  ভা-্যকারগবেণর য়িসদ্ধান্ত  
*** শ্রীল শ্রী)র স্বামী  →

য়িদ্বতীবে� গশাকসন্তfমজু, নং ব্রহ্ময়িবদ্য�া । 
প্রয়িতবেবা)্য হয়ির�বেক্র য়িস্থতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্  ।।

য়িদ্বতী� অ)্যাবে� শ্রীকৃb গশাকসন্তf অজু, নবেক ব্রহ্ময়িবদ্যাদ্বারা সান্ত্বনা প্রদানপূব,ক য়িস্থতপ্রবেজ্ঞর লক্ষণ য়িন),ারণ করবেলন ।

*** শ্রীল য়িবশ্বনাথ চক্রবত0 ঠাকুর  →

আত্মানাত্ময়িববেববেকন গশাকবেমাহতবেমা নুদন্  ।
য়িদ্বতীবে� কৃbচবেrাঽW গপ্রাবেচ মু"স্য লক্ষণম্  ।।

আত্মানাত্ময়িববেবক দ্বারা গশাকবেমাহরূপ তমঃ দ্যূর কবের য়িদ্বতী� অ)্যাবে� কৃbচr মু"জবেনর লক্ষণ ববেলবেAন ।

*** শ্রীল বলবেদব য়িবদ্যাভূ-ণ  →

য়িদ্বতীবে� জীবযাথাত্ম্যজ্ঞানং তৎসা)নং হয়িরঃ ।
য়িনষ্কামকম, চ গপ্রাবেচ য়িস্থতপ্রজ্ঞস্য লক্ষনম্  ।।

 জীবেবর যথাযথ আত্মজ্ঞান, তার প্রায়িfর উপা�, য়িনষ্কাম কম, এবং য়িস্থতপ্রবেজ্ঞর লক্ষণ য়িদ্বতী� অ)্যাবে� শ্রীহয়ির কতৃ, ক কয়িথত হবে�বেA ।

*** শ্রীল প্রভুপাদ →
গীতার এই অ)্যাবে� জড় গদহ ও গচতন আত্মার সম্ববেন্ধ য়িবশদভাবেব আবেলাচনার মা)্যবেম পরম য়িন�ন্তা ভগবান শ্রীকৃb

আমাবেদর বুয়িঝবে� য়িদবে�বেAন  -  আমাবেদর স্বরূপ য়িক,  আমাবেদর প্রকৃত পয়িরচ� য়িক  । পারমায়িথ,ক তবেত্ত্বর উপলয়িব্ধ এবং কম,ফবেল
য়িনরাসয়ি" Aাড়া এই অনুভূয়িত হ� না ।

অ)্যা� সঙ্গয়িত
১ম অ)্যাবে�  অজু, ন  যুদ্ধ না  করার  জন্য  গয যুয়ি"সমূহ প্রদশ,ন  কবেরয়িAবেলন,  এই অ)্যাবে�  ভগবান  শ্রীকৃb গসগুয়িল

ক্রমান্ববে� খণ্ডন করবেবন ।
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অ)্যা� রূপবেরখা
 গ�াক ১ – ১০ - কৃবেbর কাবেA অজু, বেনর আত্মসমপ,ণ
 গ�াক ১১ - ৩০ – জ্ঞানবেযাগ প্রাf হবে� যুদ্ধ কর  
 গ�াক ৩১ – ৩৮ – কম,কাবেণ্ডর য়িভয়িত্তবেত যুদ্ধ কর
 গ�াক ৩৯ - ৫৩ - বুয়িদ্ধবেযাগ স্তবের অয়ি)য়িষ্টত হবে� যুদ্ধ কর
 গ�াক ৫৪ - ৭২ - য়িস্থতপ্রজ্ঞ বা সমায়ি) স্তবের অয়ি)য়িষ্টত হবে� যুদ্ধ কর

গ�াক ১ – ১০ - কৃবেbর কাবেA অজু, বেনর আত্মসমপ,ণ 
*গ�াক ১ — (সঙ্গয়িত) অজু, ন গাণ্ডীব পয়িরত্যাগ কবের রবেথর উপর উপয়িবষ্ট হবেল য়িক ঘবেটয়িAল? –

অজু, বেনর করুণ অবস্থা দশ,ন কবের শ্রীকৃবেbর উয়ি" – সঞ্জ� বলবেলন- অজু, নবেক এভাবেব অনুতf, ব্যাকুল ও অশ্রুয়িস"
গদবেখ, কৃপা� আয়িবষ্ট হবে� ম)ুসূদন বা শ্রীকৃb এই কথাগুয়িল বলবেলন ।

*গ�াক ২-৩ —  

অজু, নবেক ভগবান শ্রীকৃবেbর ভৎ, সনা – পুরুবে-াত্তম শ্রীভগবান বলবেলন- য়িপ্র� অজু, ন, এই গঘার সঙ্কটম� যুদ্ধস্থবেল যারা
জীববেনর প্রকৃত মূল্য গবাবেঝ না, গসই সব অনাবেয,র মবেতা গশাকানল গতামার হৃদবে� য়িকভাবেব প্রজ্বয়িলত হল? এই )রবেনর মবেনাভাব
গতামাবেক স্বগ,বেলাবেক উন্নীত করবেব না, পক্ষান্তবের গতামার সমস্ত যশরায়িশ য়িবনষ্ট করবেব । গহ পাথ,! এই সম্মান হায়িনকর |ীববেত্বর
বশবত0 হবে�া না । এই )রবেনর আচরণ গতামার পবেক্ষ অনুয়িচত । গহ পরন্তপ! হৃদবে�র এই কু্ষদ্র দুব,লতা পয়িরত্যাগ কবের তুয়িম উবেঠ
দাঁড়াও ।

*গ�াক ৪ — (সঙ্গয়িত) আয়িম হৃদবে�র দুব,লতাবশতঃ যুদ্ধ হবেত য়িনরস্ত হয়িg না, য়িকন্তু এই যুদ্ধকায, অন্যা� ও অ)ম,কর ববেলই তা
গথবেক ক্ষান্ত হয়িg - একথা বুঝাবার জন্য অজু, ন বলবেAন - 

অজু, বেনর আত্মপক্ষ সমথ,ন – অজু, ন বলবেলন- গহ অয়িরসূদন ! গহ ম)ুসূদন ! এই যুদ্ধবেক্ষবেW ভীষ্ম ও গদ্রাবেণর মবেতা পরম
পূজনী� ব্যয়ি"বেদর গকমন কবের আয়িম বাবেণর দ্বারা প্রয়িতদ্বয়িÇতা করব?

*গ�াক ৫ — (সঙ্গয়িত) শ্রীকৃb যয়িদ ববেলন, “তাঁবেদরবেক ব) না কবের গতামার গদহযাWা য়িকভাবেব য়িনব,াহ হবেব?” এর উত্তবের অজু, ন
বলবেAন –

য়িশক্ষাগুরুবেদর হত্যার য়িবয়িনমবে� প্রাf গভাবেগর পয়িরববেত,  য়িভক্ষার জীবন আরও ভাল – আমার মহানুভব য়িশক্ষাগুরুবেদর
জীবন হায়িন কবের এই জগৎ গভাগ করার গথবেক বরং য়িভক্ষা কবের জীবন )ারণ করা ভাল । তাঁরা পায়িথ,ব বস্তুর অয়িভলা-ী হবেলও
আমার গুরুজন । তাঁবেদর হত্যা করা হবেল, যুদ্ধলব্ধ সমস্ত গভাগ্যবস্তু তাঁবেদর র"মাখা হবেব । 

*গ�াক ৬-৭ — (সঙ্গয়িত) আর অ)ম, হ� হউক, এরূপ য়িস্থর কবের যয়িদ যুদ্ধ কয়ির, তথায়িপ আমাবেদর জ� য়িকংবা পরাজবে�র গকানটি
গশ্র�, তা বুঝবেত পারয়িA না, তাই বলবেAন –

অজু, বেনর য়িসদ্ধান্তহীনতা ও শরণাগয়িত – তাবেদর জ� করা গশ্র�, না তাবেদর দ্বারা পরায়িজত হও�া গশ্র�, তা আয়িম বুঝবেত
পারয়িA না । আমরা যয়িদ )ৃতরাবেষ্ট্রর পুWবেদর হত্যা কয়ির, তা হবেল আমাবেদর আর গবঁবেচ থাকবেত ইgা করবেব না । তবুও এই রণাঙ্গবেন
তারা আমাবেদর সামবেন উপয়িস্থত হবে�বেA । কাপ,ণ্যজয়িনত দুব,লতার প্রভাবেব আয়িম এখন য়িকংকত, ব্যয়িমূঢ় হবে�য়িA এবং আমার কত, ব্য
সম্ববেন্ধ য়িবভ্রান্ত হবে�য়িA । এই অবস্থা� আয়িম গতামাবেক য়িজজ্ঞাসা করয়িA, এখন য়িক করা আমার পবেক্ষ গশ্র�স্কর, তা আমাবেক বল ।
এখন আয়িম গতামার য়িশ-্য এবং সব,বেতাভাবেব গতামার শরণাগত । দ�া কবের তুয়িম আমাবেক য়িনবেদ, শ দাও । 

*গ�াক ৮ — (সঙ্গয়িত) শ্রীকৃb হ�ত বলবেত পাবেরন, “গহ অজু, ন, যা গতামার য়িনবেজর পবেক্ষ ভাল, তা তুয়িমই য়িববেবচনা কবের য়িস্থর
কর ।”  এরূপ আশঙ্কা কবের অজু, ন বলবেলন –

স্বী� দুব,লতার কথা প্রকাশ – আমার ইয়িr�গুয়িলবেক শুয়িকবে� য়িদবেg গয গশাক, তা দ্যূর করবার গকান উপা� আয়িম খঁুবেজ
পায়িg না । এমন য়িক স্ববেগ,র গদবতাবেদর মবেতা আয়ি)পত্য য়িনবে� সমৃয়িদ্ধশালী, প্রয়িতদ্বয়িÇতায়িবহীন রাজ্য এই পৃয়িথবীবেত লাভ করবেলও
আমার এই গশাবেকর য়িবনাশ হবেব না ।
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*গ�াক ৯ — (সঙ্গয়িত) এরূপ ববেল অজু, ন য়িক করবেলন? এই মবেম, সঞ্জ� বলবেলন – 

যুদ্ধ করবেত অস্বীকৃয়িত জায়িনবে� অজু, বেনর গমৌনাবস্থা অবলম্বন –  এভাবেব মবেনাভাব ব্য" কবের গুড়াবেকশ অজু, ন তখন
হৃ-ীবেকশবেক বলবেলন, “গহ গগায়িবন্দ! আয়িম যুদ্ধ করব না,” এই ববেল য়িতয়িন গমৌন হবেলন । 

*গ�াক ১০ — (সঙ্গয়িত) তারপর য়িক হল? –

য়িস্মত গহবেস ভগবাবেনর বাণী  –  গহ ভরতবংশী� )ৃতরাষ্ট্র!  গসই সম� য়িস্মত গহবেস শ্রীকৃb উভ� পবেক্ষর হৈসন্যবেদর
মাঝখাবেন য়িব-াদগ্রস্ত অজু, নবেক এই কথা বলবেলন । 

গ�াক ১১ - ৩০ – জ্ঞানবেযাগ প্রাf হবে� যুদ্ধ কর  
[যুদ্ধ না করার ১ম যুয়ি" (করুণা) খণ্ডন]

*গ�াক ১১ — (সঙ্গয়িত) অজু, বেনর এই গশাবেকর কারণ য়িAল গদহ ও আত্মার পাথ,ক্য সম্ববেন্ধ অজ্ঞতা । অতএব গসই গদহ ও আত্মার
মবে)্য পাথ,ক্য য়িনরূপণ করার জন্য শ্রীভগবান বলবেলন –

যথাথ, পয়িণ্ডত কখনও কারও জন্য গশাক কবেরন না – তুয়িম প্রাবেজ্ঞর মবেতা কথা বলA, অথচ গয য়িব-বে� গশাক করা উয়িচত
ন�, গসই য়িব-বে� গশাক করA । যাঁরা যথাথ,ই পয়িন্ডত তাঁরা কখনও জীয়িবত অথবা মৃত কারও জন্যই গশাক কবেরন না । 

*গ�াক ১২ — (সঙ্গয়িত) গকন অবেশাচ্য ? –

য়িনত্য অয়িস্তত্ব – এমন গকান সম� য়িAল না যখন আয়িম, তুয়িম ও এই সমস্ত রাজারা য়িAবেলন না এবং ভয়িব-্যবেতও কখনও
আমাবেদর অয়িস্তত্ব য়িবনষ্ট হবেব না । 

*গ�াক  ১৩ —  (সঙ্গয়িত)  অজু, ন যয়িদ ববেলন, “ওবেহ!  তুয়িম ত ঈশ্বর,  গতামার গয জh-মরণ গনই তা সত্য,  য়িকন্তু জীবেবর ত’
জhমরণ আবেA ।” এর উত্তবের শ্রীভগবান বলবেAন –  

য়িস্থতপ্রজ্ঞ পয়িন্ডবেতরা আত্মার গদহান্তবের মুহ্যমান হন না – গদহীর গদহ গযভাবেব গকৌমার, গযৌবন ও জরার মা)্যবেম তার
রূপ পয়িরবত, ন কবের চবেল, মৃতু্যকাবেল গতমনই ঐ গদহী (আত্মা) এক গদহ গথবেক অন্য গকানও গদবেহ গদহান্তয়িরত হ� । য়িস্থতপ্রজ্ঞ
পয়িন্ডবেতরা কখনও এই পয়িরবত, বেন মুহ্যমান হন না । 

*গ�াক  ১৪ —  (সঙ্গয়িত)  অজু, ন যয়িদ ববেলন, “আয়িম তাঁবেদর জন্য গশাক করয়িA না  ।  য়িকন্তু তাঁবেদর মৃতু্যবেত পরবত0বেত আয়িমই
দুঃখভাগী হব । অতএব গসবেহতু আয়িম য়িনবেজর জন্যই গশাক করয়িA ।” এর উত্তবের শ্রীভগবান বলবেAন –

শীত ও গ্রীবেষ্মর গমনাগমবেনর ন্যা� সুখ ও দুঃখবেকও সহ্য কর – গহ গকৌবেন্ত�! ইয়িrবে�র সবেঙ্গ য়িব-বে�র সংবেযাবেগর ফবেল
অয়িনত্য সুখ ও দুঃবেখর অনুভব হ� । গসগুয়িল ঠিক গযন শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমবেনর মবেতা । গহ ভরতকুল-প্রদীপ!  গসই
ইয়িr�জাত অনুভূয়িতর দ্বারা প্রভায়িবত না হবে� গসগুয়িল সহ্য করার গচষ্টা কর ।

*গ�াক ১৫ — (সঙ্গয়িত) দুঃখ প্রতীকাবেরর গচষ্টা করা অবেপক্ষা তা সহ্য করাই উয়িচত, গকননা তাবেত মহাফল লাভ হ�, – গসজন্য
বলবেAন –

মুয়ি" লাবেভর প্রকৃত অয়ি)কারী ব্যয়ি"র লক্ষণ – গহ পুরু-বেশ্রষ্ঠ (অজু, ন)!  গয জ্ঞানী ব্যয়ি" সুখ ও দুঃখবেক সমান জ্ঞান
কবেরন এবং শীত ও উb আয়িদ দ্ববেÇ য়িবচয়িলত হন না, য়িতয়িনই মুয়ি" লাবেভর প্রকৃত অয়ি)কারী । 

*গ�াক ১৬ — (সঙ্গয়িত) অজু, ন যয়িদ ববেলন, “শীত-উb ইত্যায়িদ অত্যন্ত দুঃসহ, তা য়িকভাবেব সহ্য করব? অত্যয়ি)ক সহ্য করবেল
কখনও আত্মনাশ ঘটবেত পাবের ।”  এর উত্তবের শ্রীভগবান বলবেAন গয, এরূপ আশঙ্কা ঠিক ন� । কারণ তত্ত্বয়িবচারপূব,ক ঐ সকল
সহ্য করবেত পারা যা� ।   

আত্মা ও জড় বস্তু সম্ববেন্ধ তত্ত্বদ্রষ্টা ব্যয়ি"বেদর য়িসদ্ধান্ত –  যাঁরা তত্ত্বদ্রষ্টা তাঁরা য়িসদ্ধান্ত কবেরবেAন গয অয়িনত্য জড় বস্তুর
স্থায়ি�ত্ব গনই এবং য়িনত্য বস্তু আত্মার কখনও য়িবনাশ হ� না । তাঁরা উভ� প্রকৃয়িতর যথাথ, স্বরূপ উপলয়িব্ধ কবের এই য়িসদ্ধাবেন্ত উপনীত
হবে�বেAন । 
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*গ�াক ১৭ — (সঙ্গয়িত) পূব,বে�াবেক সদ্ বস্তুটি অয়িবনাশী – এটি সামান্যভাবেব ববেলবেAন, এখন তা য়িববেশ-ভাবেব বলবেAন –

আত্মা অয়িবনাশী,  সমগ্র শরীবের পয়িরব্যf – যা সমগ্র শরীবের পয়িরব্যf হবে� রবে�বেA, তাবেক তুয়িম অয়িবনাশী ববেল জানবেব ।
গসই অব্য� আত্মাবেক গকউ য়িবনাশ করবেত সক্ষম ন� । 

*গ�াক ১৮ — (সঙ্গয়িত) উৎপয়িত্ত ও য়িবনাশশীল অসবেতর স্বরূপ য়িক? –

আত্মা ও জড়বেদবেহর হৈবয়িশবেষ্ট্যর মবে)্য পাথ,ক্য গজবেন যুদ্ধ কর –  অয়িবনাশী,  অপয়িরবেম� ও শাশ্বত আত্মার জড় গদহ
য়িনঃসবেন্দবেহ য়িবনাশশীল । অতএব গহ ভারত! তুয়িম শা~য়িবয়িহত স্ব)ম, পয়িরত্যাগ না কবের যুদ্ধ কর । 

*গ�াক  ১৯ — (সঙ্গয়িত)  গতামার ভীষ্মায়িদর মৃতু্যজয়িনত গশাক য়িনবায়িরত হল,  য়িকন্তু “আয়িম এবেদরবেক ব) করবেত ইgা কয়ির না”
ইতায়িদ ববেল গয আত্মাবেক হন্তা ববেল দুঃখ প্রকাশ করা হবেg তাও গয অকারণ, গসটিই বলবেAন –

আত্মা য়িক হন্তা নায়িক হত? –  য়িযয়িন জীবাত্মাবেক হন্তা ববেল মবেন কবেরন য়িকংবা য়িযয়িন এবেক য়িনহত ববেল ভাবেবন,  তাঁরা
উভবে�ই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জাবেনন না । কারণ আত্মা কাউবেক হত্যা কবেরন না এবং কারও দ্বারা য়িনহতও হন না । 

*গ�াক ২০ — (সঙ্গয়িত) আত্মা গয হত হ� না,  তা গয জh, য়িস্থয়িত, বৃয়িদ্ধ, পয়িরণাম, ক্ষ� ও নাশরূপ -ড়্  য়িবকারশূন্য, গসটিই দৃঢ়
কবের বলবেAন –

আত্মার স্বরূপ (হৈবয়িশষ্ট্য) – আত্মার কখনও জh হ� না বা মৃতু্য হ� না, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপয়িত্ত বা বৃয়িদ্ধ হ� না ।
য়িতয়িন জhরয়িহত, শাশ্বত, য়িনত্য এবং পুরাতন হবেলও য়িচরনবীন । শরীর নষ্ট হবেলও আত্মা কখনও য়িবনষ্ট হ� না । 

*গ�াক ২১ — (সঙ্গয়িত) অতএব পূবেব, গয বলা হবে�য়িAল, “আত্মা হন্তা ন�”, – গসটি বলবেAন ।

আত্মার স্বরূপ (হৈবয়িশষ্ট্য) সম্ববেন্ধ জ্ঞাত ব্যয়ি" য়িকভাবেব হত্যাকারী হবেত পাবেরন? – গহ পাথ,! য়িযয়িন এই আত্মাবেক অয়িবনাশী,
শাশ্বত, জhরয়িহত ও অক্ষ� ববেল জাবেনন, য়িতয়িন য়িকভাবেব কাউবেক হত্যা করবেত বা হত্যা করাবেত পাবেরন? 

*গ�াক ২২ — সঙ্গয়িতঃ অজু, ন যয়িদ ববেলন, “আত্মা অয়িবনাশী হবেলও তার শরীবেরর নাশ হ�, এটি পয,্যাবেলাচনা কবের গশাক করয়িA ।”
তার উত্তবের শ্রীকৃb এই গ�াক বলবেAন –

দৃষ্টান্তঃ আত্মার গদহ পয়িরবত, বেনর সাবেথ মানুবে-র জীণ, ব~ পয়িরবত, বেনর তুলনা – মানু- গযমন জীণ, ব~ পয়িরত্যাগ কবের
নতুন ব~ পয়ির)ান কবের, গদহীও গতমনই জীণ, শরীর ত্যাগ কবের নতুন গদহ )ারণ কবেরন । 

*গ�াক ২৩ — (সঙ্গয়িত) “কথং হয়িন্ত” – ‘য়িক প্রকাবের ব) কবের’ (গ�াক ২১) ইত্যায়িদ গ�াবেক উ" বাক্যদ্বারা ব)সা)বেনর অভাব
গদয়িখবে� আত্মার অয়িবনায়িশত্ব পয়িরসু্ফট কবের বলবেAন –

আত্মার স্বরূপ (হৈবয়িশষ্ট্য) – আত্মাবেক অবে~র দ্বারা কাটা যা� না,  আগুবেন গপাড়াবেনা যা� না,  জবেল গভজাবেনা যা� না,
অথবা হাও�াবেত শুকাবেনাও যা� না । 

*গ�াক ২৪ — (সঙ্গয়িত) উ" য়িব-বে� কারণ গদড়টি গ�াক দ্বারা বলবেAন –

আত্মার স্বরূপ (হৈবয়িশষ্ট্য)  – এই আত্মা অবেgদ্য, অদাহ্য, অবে|দ্য ও অবেশা-্য । য়িতয়িন য়িচরস্থা�ী, সব,ব্যাf, অপয়িরবত, নী�,
অচল ও সনাতন ।

*গ�াক ২৫ — (সঙ্গয়িত) উ"বাবেক্যর উপসংহার করবেAন –

এই আত্মার স্বরূপ গজবেন গদবেহর জন্য গশাক করা উয়িচত ন� – এই আত্মাবেক অব্য", অয়িচন্ত্য ও অয়িবকারী ববেল শাবে~
উ" হবে�বেA । অতএব এই সনাতন স্বরূপ অবগত হবে� গদবেহর জন্য গতামার গশাক করা উয়িচত ন� । 

*গ�াক ২৬ — (সঙ্গয়িত) “আত্মার জন্য গশাক করা কত, ব্য ন�” — এটি পূবেব, বলা হবে�বেA । “এখন গদবেহর সাবেথ আত্মার জh
এবং গদবেহর নাশ হবেল আত্মারও নাশ হ�”— এটি স্বীকার করবেলও গশাক করা কত, ব্য ন� । এটিই বলবেAন –

য়িবকল্প যুয়ি"র দ্বারা সান্ত্বনা গদবার প্রবেচষ্টা – গহ মহাবাবেহা! আর যয়িদ তুয়িম মবেন কর গয, আত্মার বারবার জh হ� এবং
মৃতু্য হ�, তা হবেলও গতামার গশাক করার গকান কারণ গনই । 
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*গ�াক ২৭ — সঙ্গয়িতঃ গকন গশাক করবেব না? –

অবশ্যম্ভাবী জh-মৃতু্যর জন্য গশাক করা উয়িচত ন� –  যার জh হবে�বেA তার মৃতু্য অবশ্যম্ভাবী এবং যার মৃতু্য হবে�বেA
তার জhও অবশ্যম্ভাবী । অতএব অপয়িরহায, কত, ব্য সম্পাদন করার সম� গতামার গশাক করা উয়িচত ন� । 

*গ�াক ২৮ — (সঙ্গয়িত)  আর,  কবেম,র জন্য গদহায়িদ হ� ও নাশ পা� — এরূপ গদহায়িদর স্বভাব পয,্যাবেলাচনা কবের আত্মার গয
জhমরণ, তা গদহরূপ উপায়ি)বশত হ� ববেল গশাক করা কত, ব্য ন� । তাই বলবেAন –

জীবেবর অয়িস্তত্ব য়িনত্য – কখবেনা অপ্রকায়িশত,  কখবেনা প্রকায়িশত – গহ ভারত!  সমস্ত সৃষ্ট জীব উৎপন্ন হও�ার আবেগ
অপ্রকায়িশত য়িAল, তাবেদর য়িস্থয়িতকাবেল প্রকায়িশত থাবেক এবং য়িবনাবেশর পর আবার অপ্রকায়িশত হবে� যা� । সুতরাং গসই জন্য গশাক
করার য়িক কারণ ? 

*গ�াক ২৯ — (সঙ্গয়িত) অজু, ন যয়িদ ববেলন, “তাহবেল এই সংসাবের য়িবদ্বান্  ব্যয়ি"রাও গকন গশাক কবেরন?” তার উত্তবের শ্রীভগবান
বলবেAন, “আত্মার য়িব-বে� অজ্ঞানই এর কারণ ।” এই অয়িভপ্রাবে� আত্মার দুয়িব,বেজ্ঞ�ত্ব বলবেAন –

আত্মার আ�য,বৎ প্রতীয়িত – গকউ এই আত্মাবেক আ�য,বৎ দশ,ন কবেরন, গকউ আ�য,ভাবেব বণ,না কবেরন এবং গকউ
আ�য, জ্ঞাবেন শ্রবণ কবেরন, আর গকউ শুবেনও তাবেক বুঝবেত পাবেরন না । 

 *গ�াক ৩০ — (সঙ্গয়িত) উ" প্রকাবের আত্মার অব)্যত্ব সংবেক্ষবেপ ববেল গশাক করা গয অনুয়িচত তারই উপসংহার করবেAন ।

আত্মা সব,দাই অব)্য, তাই  গকান জীবেবর জন্য গশাক করা উয়িচত ন� – গহ ভারত!  প্রাণীবেদর গদবেহ অবয়িস্থত আত্মা
সব,দাই অব)্য । অতএব গকান জীবেবর জন্য গতামার গশাক করা উয়িচত ন� । 

গ�াক ৩১ – ৩৮ – কম,কাবেণ্ডর য়িভয়িত্তবেত যুদ্ধ কর
*গ�াক ৩১-৩২ —  (সঙ্গয়িত)  আরও,  এই গয মহৎ গশ্র�ঃ আপনা হবেতই উপয়িস্থত হও�া� তুয়িম য়িবকয়িম্পত হg গকন?  এটিই
বলবেAন– 

“আয়িম স্বজন ব) কবের য়িকভাবেব সুয়িখ হব?” অজু, বেনর এই যুয়ি"ও য়িনরস্ত হবেলা –

যুদ্ধ না করার ২� যুয়ি" (উপবেভাগ)  খণ্ডন –  ক্ষয়িW�রূবেপ গতামার স্ব)ম, য়িববেবচনা কবের গতামার জানা উয়িচত গয,  )ম,
রক্ষাবেথ, যুদ্ধ করার গথবেক ক্ষয়িWবে�র পবেক্ষ মঙ্গলকর আর য়িকAুই গনই । তাই, গতামার য়িদ্ব)াগ্রস্থ হও�া উয়িচত ন� । গহ পাথ,! স্বগ,দ্বার
উবেhাচনকারী এই প্রকার )ম,যুবেদ্ধ অংশগ্রহণ করার সুবেযাগ না চাইবেতই গয সব ক্ষয়িWবে�র কাবেA আবেস, তাঁরা সুখী হন । 

*গ�াক ৩৩-৩৬ — (সঙ্গয়িত) অন্যথা আচরবেণর গদা- গদখাবেgন –

এই )ম,যুদ্ধ না করার পয়িরণয়িত – য়িকন্তু, তুয়িম যয়িদ এই )ম,যুদ্ধ না কর, তা হবেল গতামার স্বী� )ম, এবং কীয়িত,  গথবেক ভ্রষ্ট
হবে� পাপ গভাগ করবেব । সমস্ত গলাক গতামার কীয়িত, হীনতার কথা বলবেব এবং গয-গকান ময,াদাবান গলাবেকর পবেক্ষই এই অসম্মান
মৃতু্য অবেপক্ষাও অয়ি)কতর মন্দ । সমস্ত মহারথীরা মবেন করবেবন গয, তুয়িম ভ� গপবে� যুদ্ধবেক্ষW পয়িরত্যাগ কবেরA এবং তুয়িম যাবেদর
কাবেA সম্মায়িনত য়িAবেল, তারাই গতামাবেক তুgতায়িgল্য জ্ঞান করবেব । গতামার শত্রুরা গতামার সামবেথ,্যর য়িনন্দা কবের বহু অকথ্য কথা
বলবেব । তার গচবে� অয়ি)কতর দুঃখদা�ক গতামার পবেক্ষ আর য়িক হবেত পাবের?

*গ�াক ৩৭ — (সঙ্গয়িত) পূবেব, অজু, ন ববেলয়িAবেলন (২/৬ গ�াবেক) “তাবেদর জ� করা গশ্র�, না তাবেদর দ্বারা পরায়িজত হও�া গশ্র�,
তা আয়িম বুঝবেত পারয়িA না ।” এর উত্তবের শ্রীভগবান বলবেAন –

যুদ্ধ না করার ৫ম যুয়ি" (য়িসদ্ধান্তহীনতা) খণ্ডন – গহ কুন্তীপুW! এই যুবেদ্ধ য়িনহত হবেল তুয়িম স্বগ, লাভ করবেব, আর জ�ী
হবেল পৃয়িথবী গভাগ করবেব । অতএব যুবেদ্ধর জন্য দৃঢ়সংকল্প হবে� উয়িত্থত হও । 

*গ�াক ৩৮ —  (সঙ্গয়িত)  পূবেব, অজু, ন  ববেলয়িAবেলন  (১/৩৬ গ�াবেক) “পাপবেমবাশ্রবে�দস্মান্...”  ইত্যায়িদ  (এবেদরবেক ব)  করবেল
মহাপাপ আমাবেদর আgন্ন করবেব ।) এর উত্তবের শ্রীভগবান বলবেAন –

যুদ্ধ না করার ৩� যুয়ি" (পাবেপর ভ�) খণ্ডন – সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষয়িত ও জ�-পরাজ�বেক সমান জ্ঞান কবের তুয়িম যুবেদ্ধর
য়িনয়িমত্ত যুদ্ধ কর, তা হবেল গতামাবেক পাপভাগী হবেত হবেব না ।
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গ�াক ৩৯ - ৫৩ - বুয়িদ্ধবেযাগ স্তবের অয়ি)য়িষ্টত হবে� যুদ্ধ কর
*গ�াক ৩৯ — (সঙ্গয়িত) উপয়িদষ্ট জ্ঞানবেযাবেগর উপসংহার কবের তার সা)নভূত কম,বেযাবেগর প্রস্তাব করবেAন –

ভয়ি"বেযাগ সম্বয়িন্ধনী বুুয়িদ্ধ – গহ পাথ,!  আয়িম গতামাবেক সাংখ্য-গযাবেগর কথা বললাম । এখন ভয়ি"বেযাগ সম্বয়িন্ধনী বুুয়িদ্ধর
কথা শ্রবণ কর, যার দ্বারা তুয়িম কম,বন্ধন গথবেক মু" হবেত পারবেব । 

*গ�াক ৪০ — (সঙ্গয়িত) অজু, ন যয়িদ ববেলন, “ওবেহ! কখনও কখনও প্রচুর য়িবঘ্ন থাকবেল কৃয়ি-কাবেয,র ন্যা� কম,ফল নষ্ট হ�, আর
মন্ত্রায়িদর অঙ্গহায়িন হবেলও হবার সম্ভাবনা আবেA, অতএব কম,বেযাবেগর দ্বারা য়িকভাবেব কম,বন্ধন নষ্ট হইবেব?” এর উত্তবের শ্রীভগবান
বলবেAন —

ভয়ি"বেযাবেগর অব্যথ,তা – ভয়ি"বেযাবেগর অনুশীলন কখনও ব্যথ, হ� না এবং তার গকানও ক্ষ� গনই । তার স্বল্প অনুষ্ঠানও
অনুষ্ঠাতাবেক সংসাররূপ মহাভ� গথবেক পয়িরWাণ কবের । 

*গ�াক ৪১ — (সঙ্গয়িত) অজু, ন যয়িদ ববেলন, “গকন রক্ষা কবেরন?” এর উত্তবের ভগবান শ্রীকৃb য়িনষ্কাম ও সকাম কবেম,র পাথ,ক্য
গদয়িখবে� বলবেAন —

ভ" ও অভবে"র মবে)্য পাথ,ক্য – যারা এই পথ অবলম্বন কবেরবেA তাবেদর য়িন��ায়িত্মকা বুয়িদ্ধ একয়িনষ্ঠ । গহ কুরুনন্দন,
অয়িস্থরয়িচত্ত সকাম ব্যয়ি"বেদর বুয়িদ্ধ বহু শাখায়িবয়িশষ্ট ও বহুমুখী ।

*গ�াক ৪২-৪৪ — (সঙ্গয়িত) অজু, ন যয়িদ ববেলন, “সকাম কম0রা কষ্টসা)্য কাম্য কম, পয়িরত্যাগ কবের ঈশ্ববের য়িন��ায়িত্মকা বুয়িদ্ধ গকন
কবের না?” তার উত্তর শ্রীভগবান বলবেAন —

গববেদর পুয়িষ্পত বাক্য –  য়িববেবকবয়িজ, ত গলাবেকরাই গববেদর পুয়িষ্পত বাবেক্য আস" হবে� স্বগ,সুখ গভাগ,  উচ্চকুবেল জh,
ক্ষমতা লাভ আয়িদ সকাম কম,বেকই জীববেনর চরম উবে¾শ্য ববেল মবেন কবের । ইয়িr�সুখ গভাগ ও ঐশ্ববেয,র প্রয়িত আকৃষ্ট হবে� তারা
ববেল গয, তার উবেধ্ব,  আর য়িকAুই গনই । যারা গভাগ ও ঐশ্বয,সুবেখ একান্ত আস", গসই সমস্ত য়িববেবকবয়িজ, ত মূঢ় ব্যয়ি"বেদর বুয়িদ্ধ
সমায়ি) অথ,াৎ ভগবাবেন একয়িনষ্ঠতা লাভ হ� না । 

*গ�াক ৪৫ — (সঙ্গয়িত)  অজু, ন  যয়িদ ববেলন, “যয়িদ স্বগ,ায়িদ লাভ পরমফলই ন�,  তবেব গকন গবদ তার সা)নরূপ কম,ায়িদর য়িব)ান
কবেরন?” তার উত্তবের শ্রীভগবান বলবেAন —

যুদ্ধ না করার ৪থ, যুয়ি" (কুলক্ষ�) খণ্ডন – গববেদ প্র)ানত জড়া প্রকৃয়িতর য়িতনটি গুণ সম্ববেন্ধই আবেলাচনা করা হবে�বেA ।
গহ অজু, ন!  তুয়িম গসই গুণগুয়িলবেক অয়িতক্রম কবের য়িনগু,ণ স্তবের অয়ি)য়িষ্ঠত হও । সমস্ত দ্বÇ গথবেক মু" হও এবং লাভ-ক্ষয়িত ও
আত্মরক্ষার দুয়ি�ন্তা গথবেক মু" হবে� অ)্যাত্ম গচতনা� অয়ি)য়িষ্ঠত হও ।

*গ�াক ৪৬ —  (সঙ্গয়িত)  অজু, ন  যয়িদ ববেলন, “ওবেহ!  গববেদ বয়িণ,ত নানা  ফল ত্যাগ কবের য়িনষ্কামভাবেব ঈশ্বর-আরা)না-য়িব-�ক
য়িন��ায়িত্মকা বুয়িদ্ধও কুবুয়িদ্ধই ববেট ।” এরকম কথা আশঙ্কা কবের শ্রীভগবান বলবেAন — 

দৃষ্টান্তঃ কু্ষদ্র ও বৃহৎ জলাশ� – কু্ষদ্র জলাশবে� গয সমস্ত প্রবে�াজন সায়ি)ত হ�, গসগুয়িল বৃহৎ জলাশ� গথবেক আপনা
হবেতই সায়ি)ত হবে� যা� । গতমনই, ভগবাবেনর উপাসনার মা)্যবেম য়িযয়িন পরব্রবেহ্মর জ্ঞান লাভ কবের সব য়িকAুর উবে¾শ্য উপলয়িব্ধ
কবেরবেAন, তাঁর কাবেA গববেদর উবে¾শ্য সায়ি)ত হবে�বেA । 

*গ�াক ৪৭ — (সঙ্গয়িত) এর গপ্রয়িক্ষবেত অজু, ন যয়িদ ববেলন, “তবেব, পরবেমশ্বর ভগবাবেনর আরা)নাবেতই সকল কম,ফল লাভ হ� —
এই অয়িভসয়িন্ধবেত সকবেল প্রবৃত্ত হউক; কম, কবের য়িক হবেব?” তাই অজু, বেনর এই সম্ভাব্য আশংকা য়িনবারণ করার জন্য শ্রীভগবান
বলবেAন—

জীবেবর অয়ি)কার  (য়িকবেস আবেA  -  য়িকবেস গনই) –  স্ব)ম, য়িবয়িহত কবেম, গতামার অয়ি)কার আবেA,  য়িকন্তু গকান কম,ফবেল
গতামার অয়ি)কার গনই । কখনও য়িনবেজবেক কম,ফবেলর গহতু ববেল মবেন কবেরা না এবং কখনও স্ব)ম, আচরণ না করার প্রয়িত আস"
হবে�া না । 

*গ�াক ৪৮ — (সঙ্গয়িত) অজু, ন যয়িদ ববেলন, “তবেব য়িক করবেত হবেব?” তার উত্তর শ্রীভগবান বলবেAন —

গযাবেগর সংজ্ঞা –  গহ অজু, ন!  ফলবেভাবেগর কামনা পয়িরত্যাগ কবের ভয়ি"বেযাগস্থ হবে� স্ব)ম,-য়িবয়িহত কম, আচরণ কর ।
কবেম,র য়িসয়িদ্ধ ও অয়িসয়িদ্ধ সম্ববেন্ধ গয সমবুয়িদ্ধ, তাবেকই গযাগ বলা হ� । 
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*গ�াক ৪৯ — (সঙ্গয়িত) কাম্যকম, অয়িত য়িনকৃষ্টতার কথা বলবেAন – 

কৃপবেণর সংজ্ঞা – গহ )নঞ্জ�! বুয়িদ্ধবেযাগ দ্বারা ভয়ি"র অনুশীলন কবের সকাম কম, গথবেক দ্যূবের থাক এবং গসই গচতনা�
অয়ি)য়িষ্ঠত হবে� ভগবাবেনর শরণাগত হও । যারা তাবেদর কবেম,র ফল গভাগ করবেত চা�, তারা কৃপণ । 

*গ�াক ৫০ — (সঙ্গয়িত) য়িকন্তু বুয়িদ্ধবেযাগযু" ব্যয়ি" গশ্রষ্ট –

পাপ-পুণ্য গথবেক মুয়ি"র উপা� – য়িযয়িন ভগদ্ভয়ি"র অনুশীলন কবেরন,  য়িতয়িন এই জীববেনই পাপ ও পুণ্য উভ� গথবেকই
মু" হন । অতএব, তুয়িম য়িনষ্কাম কম,বেযাবেগর অনুষ্ঠান কর । গসটিই হবেg সব,াঙ্গীণ কম,বেকৌশল ।  

*গ�াক ৫১ — (সঙ্গয়িত) কম,সকবেলর গমাক্ষসা)নত্ব য়িক প্রকার হ�? –

গমাক্ষ লাবেভর উপা� – মনীয়ি-গণ ভগবাবেনর গসবা� যু" হবে� কম,জাত ফল ত্যাগ কবের জh-মৃতু্যর বন্ধন গথবেক মু"
হন । এভাবেব তাঁরা সমস্ত দুঃখ-দুদ, শার অতীত অবস্থা লাভ কবেরন । 

*গ�াক ৫২-৫৩ — (সঙ্গয়িত) অজু, ন যয়িদ ববেলন, “কবেব আয়িম গসই পদ লাভ করব?” এই অবেপক্ষা� দুটি গ�াবেক বলবেAন —

য়িনষ্কাম কম, অভ্যাবেসর ফল – এভাবেব পরবেমশ্বর ভগবাবেন অয়িপ,ত য়িনষ্কাম কম, অভ্যাস করবেত করবেত যখন গতামার বুয়িদ্ধ
গমাহরূপ গভীর অরণ্যবেক সমূ্পণ,রূবেপ অয়িতক্রম করবেব,  তখন তুয়িম যা য়িকAু শুবেনA এবং যা য়িকAু শ্রবণী�,  গসই সবেবর প্রয়িত
সমূ্পণ,রূবেপ য়িনরবেপক্ষ হবেত পারবেব ।  গতামার বুয়িদ্ধ যখন গববেদর য়িবয়িচW ভা-ার দ্বারা আর য়িবচয়িলত হবেব না এবং আত্ম-উপলয়িব্ধর
সমায়ি)বেত য়িস্থর হবেব, তখন তুয়িম য়িদব্যজ্ঞান লাভ কবের ভয়ি"বেযাবেগ অয়ি)য়িষ্ঠত হবেব ।

গ�াক ৫৪ - ৭২ - য়িস্থতপ্রজ্ঞ বা সমায়ি) স্তবের অয়ি)য়িষ্টত হবে� যুদ্ধ কর
*গ�াক ৫৪ — (সঙ্গয়িত) পূব,বে�াবেক কয়িথত আত্মতত্ত্ববেজ্ঞর লক্ষণ জানবেত ইgা কবের অজু, বেনর য়িজজ্ঞাসা –

য়িস্থতপ্রজ্ঞ সম্ববেন্ধ ৪টি প্রশ্ন – অজু, ন য়িজজ্ঞাসা করবেলন- গহ গকশব! য়িস্থতপ্রজ্ঞ অথ,াৎ অচলা বুয়িদ্ধসম্পন্ন মানুবে-র লক্ষণ য়িক?
য়িতয়িন য়িকভাবেব কথা ববেলন, য়িকভাবেব অবস্থান কবেরন এবং য়িকভাবেবই বা য়িতয়িন য়িবচরণ কবেরন? 

*গ�াক ৫৫-৫৬ — (সঙ্গয়িত) এস্থবেল যাহা সা)কবেদর জ্ঞাবেনর সা)ন,  তা-ই য়িসদ্ধব্যয়ি"র স্বাভায়িবক লক্ষণ, এই গহতু য়িসদ্ধব্যয়ি"র
লক্ষণ বণ,না করবেত করবেত অন্তরঙ্গ সা)ন সমূহ এই অ)্যাবে�র গশ- পয,ন্ত বলবেAন –

য়িস্থতপ্রবেজ্ঞর সংজ্ঞা –  পরবেমশ্বর ভগবান বলবেলন-  গহ পাথ,!  জীব যখন মানয়িসক জল্পনা-কল্পনা গথবেক উদু্ভত সমস্ত
মবেনাগত কাম পয়িরত্যাগ কবের এবং তার মন যখন এভাবেব পয়িবW হবে� আত্মাবেতই পূণ, পয়িরতৃয়িf লাভ কবের,  তখনই তাবেক
য়িস্থতপ্রজ্ঞ বলা হ� । য়িWতাপ দুঃখ উপয়িস্থত হবেলও যাঁর মন উয়িদ্ব হ� না, সুখ উপয়িস্থত হবেলও যাঁর সৃ্পহা হ� না এবং য়িযয়িন রাগ,
ভ� ও গক্রা) গথবেক মু", য়িতয়িনই য়িস্থত)ী অথ,াৎ য়িস্থতপ্রজ্ঞ । 

*গ�াক ৫৭ — (সঙ্গয়িত) অজু, বেনর প্রশ্ন য়িAল, “য়িস্থতপ্রজ্ঞ য়িক ববেলন?” এর উত্তবের বলবেAন —

জড় জগবেত য়িযয়িন সমস্ত য়িব-বে� আসয়ি" রয়িহত,  য়িযয়িন য়িপ্র� বস্তু লাবেভ আনয়িন্দত হন না এবং অয়িপ্র� য়িব-� উপয়িস্থত হবেল গদ্ব-
কবেরন না, য়িতয়িন পূণ, জ্ঞাবেন প্রয়িতয়িষ্ঠত হবে�বেAন । 

*গ�াক ৫৮ — (সঙ্গয়িত) অজু, বেনর প্রশ্ন য়িAল, “য়িকমাসীত – য়িকভাবেব অবস্থান কবেরন?” এর উত্তবের বলবেAন —

দৃষ্টান্ত ~ য়িস্থতপ্রজ্ঞ য়িজবেতয়িr� – কূম, গযমন তার অঙ্গসমূহ তার কঠিন বয়িহরাবরবেণর মবে)্য সঙ্কুয়িচত কবের, গতমনই গয
ব্যয়ি" তাঁর ইয়িr�গুয়িলবেক ইয়িrবে�র য়িব-� গথবেক প্রত্যাহার কবের য়িনবেত পাবেরন, তাঁর গচতনা য়িচh� জ্ঞাবেন প্রয়িতয়িষ্ঠত । 

*গ�াক ৫৯ — (সঙ্গয়িত)  অজু, ন  যয়িদ ববেলন, “ওবেহ!  ইয়িr�গবেণর য়িব-বে� অপ্রবৃয়িত্তই য়িস্থতপ্রবেজ্ঞর লক্ষণ হবেত পাবের না;  গকননা
জড়, আতুর, উপবাস পরা�ণ ব্যয়ি"গবেণরও য়িব-বে�র প্রয়িত প্রবৃয়িত্ত থাবেক না ।” এর উত্তবের শ্রীভগবান বলবেAন —

ভয়ি" প্রবৃয়িত্ত  ~  য়িব-� য়িনবৃয়িত্ত –  গদহয়িবয়িশষ্ট জীব ইয়িr�সুখ গভাগ গথবেক য়িনবৃত্ত হবেত পাবের,  য়িকন্তু তবুও ইয়িr�সুখ
গভাবেগর আসয়ি" গথবেক যা� । য়িকন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফবেল য়িতয়িন গসই য়িব-�তৃbা গথবেক য়িচরতবের য়িনবৃত্ত হন । 
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*গ�াক ৬০-৬১ — (সঙ্গয়িত) ইয়িr�সংযম ব্যতীত য়িস্থতপ্রজ্ঞতা সম্ভব হ� না,  অতএব সা)নাবস্থাবেত সংযম-য়িব-বে� মহাযত্ন করা
কত, ব্য, এ কথাই দুটি গ�াবেক বলবেAন —

বাহ্য ইয়িr� সংযবেমর অভাবেব সৃষ্ট গদা- –  গহ গকৌবেন্ত�!  ইয়িr�সমূহ এতই বলবান এবং গক্ষাভকারী গয,  তারা অয়িত
যত্নশীল য়িববেবকসম্পন্ন পুরুবে-র মনবেকও বলপূব,ক য়িব-�ায়িভমুবেখ আক-,ণ কবের । য়িযয়িন তাঁর ইয়িr�গুয়িলবেক সমূ্পণ,রূবেপ সংযত কবের
আমার প্রয়িত উত্তমা ভয়ি"পরা�ণ হবে� তাঁর ইয়িr�গুয়িলবেক সমূ্পণ,রূবেপ বশীভূত কবেরবেAন, য়িতয়িনই য়িস্থতপ্রজ্ঞ ।  

*গ�াক ৬২-৬৩ — (সঙ্গয়িত) পূব,বে�াবেক বাবেহ্যয়িr�-সংযবেমর অভাবেব গয গদা- ঘবেট তা ববেল এখন দুইটি গ�াকদ্বারা মনঃসংযবেমর
অভাবজয়িনত গদা- বলবেAন —

মনঃসংযবেমর অভাবেব সৃষ্ট গদা- –  ইয়িrবে�র য়িব-�সমূহ সম্ববেন্ধ য়িচন্তা করবেত করবেত মানুবে-র তাবেত আসয়ি" জhা�,
আসয়ি" গথবেক কাম উৎপন্ন হ� এবং কামনা গথবেক গক্রা) উৎপন্ন হ� । গক্রা) গথবেক সবেম্মাহ,  সবেম্মাহ গথবেক সৃ্ময়িতয়িবভ্রম,
সৃ্ময়িতয়িবভ্রম গথবেক বুয়িদ্ধনাশ এবং বুয়িদ্ধনাশ হও�ার ফবেল সব,নাশ হ� । অথ,াৎ মানু- পুনরা� জড় জগবেতর অন্ধকূবেপ অ)ঃপয়িতত
হ�। 

*গ�াক ৬৪-৬৫ — (সঙ্গয়িত) অজু, ন যয়িদ ববেলন, “ইয়িr�গণ স্বভাবতই য়িব-বে�র অয়িভমুখী, তাবেদরবেক য়িনবেরা) করবেত পারা যা� না
ববেল উ" গদা- পয়িরহার করা দুষ্কর, অতএব য়িস্থতপ্রজ্ঞ য়িক ভাবেব হও�া যা�?” এই প্রশ্ন আশঙ্কা কবের শ্রীভগবান তার উত্তর দুটি
গ�াকদ্বারা বলবেAন —

য়িস্থতপ্রজ্ঞ য়িক ভাবেব হও�া যা� ~ রাগ ও গদ্ব- ত্যাগ – সংযতয়িচত্ত মানু- য়িপ্র� বস্তুবেত স্বাভায়িবক আসয়ি" এবং অয়িপ্র�
বস্তুবেত স্বাভায়িবক য়িববেদ্ব- গথবেক মু" হবে�, তাঁর বশীভূত ইয়িrবে�র দ্বারা ভগবদ্ভয়ি"র অনুশীলন কবের ভগবাবেনর কৃপা লাভ কবেরন ।
য়িচh� গচতনা� অয়ি)য়িষ্ঠত হও�ার ফবেল তখন আর জড় জগবেতর য়িWতাপ দুঃখ থাবেক না, এভাবেব প্রসন্নতা লাভ করার ফবেল বুয়িদ্ধ
শীঘ্রই য়িস্থর হ� । 

*গ�াক  ৬৬ — ইয়িr�য়িনগ্রহ  য়িস্থতপ্রজ্ঞতার  সা)ন;  ইয়িr�য়িনগ্রহ  না  হবেল  য়িস্থতপ্রজ্ঞতা  হ�  না,  এটি ব্যয়িতবেরকভাবেব5 প্রয়িতপন্ন
করবেAন —

পরমাথ, য়িচন্তাশূন্য ব্যয়ি"র পয়িরণয়িত – গয ব্যয়ি" [কৃbভাবনা�] যু" ন�, তার য়িচত্ত সংযত ন� এবং তার পারমায়িথ,ক বুয়িদ্ধ
থাকবেত পাবের না । আর পরমাথ, য়িচন্তাশূন্য ব্যয়ি"র শায়িন্ত লাবেভর গকান সম্ভাবনা গনই । এই রকম শায়িন্তহীন ব্যয়ি"র প্রকৃত সুখ
গকাথা�? 

*গ�াক ৬৭ — অজু, ন যয়িদ ববেলন, “অযু" ব্যয়ি"র শুদ্ধবুয়িদ্ধ জhাবেত পাবের না গকন?”  তার উত্তবের শ্রীভগবান বলবেAন —

দৃষ্টান্ত ~ অয়িন�য়িন্ত্রত ইয়িr� – প্রয়িতকূল বা�ু গনৌকাবেক গযমন অয়িস্থর কবের, গতমনই সদা য়িবচরণকারী গয গকান একটি মাW
ইয়িrবে�র আক-,বেণও মন অসংযত ব্যয়ি"র প্রজ্ঞাবেক হরণ করবেত পাবের । 

*গ�াক ৬৮ — ইয়িr�সংযম গয য়িস্থতপ্রজ্ঞতার সা)ন ও লক্ষণ, এটি পূবেব, বয়িণ,ত হবে�বেA । এখন তার উপসংহার করবেAন –

সুতরাং, গহ মহাবাবেহা! যাঁর ইয়িr�গুয়িল ইয়িrবে�র য়িব-� গথবেক সব,প্রকাবের য়িনবৃত্ত হবে�বেA, য়িতয়িনই য়িস্থতপ্রজ্ঞ । 

*গ�াক ৬৯ — অজু, ন যয়িদ ববেলন, “য়িনয়িদ্রত ব্যয়ি"র ন্যা� দশ,নায়িদ-ব্যাপারশূন্য সম্যক্  য়িনগৃহীত ইয়িr� এমন কাউবেক গদখয়িA না,
অতএব এরূপ লক্ষণ অসম্ভব ।” একথা আশঙ্কা কবের শ্রীভগবান বলবেAন —

য়িস্থতপ্রজ্ঞ ব্যয়ি"র সাবেথ সা)রন জীবেবর পাথ,ক্য – সমস্ত জীবেবর পবেক্ষ যা রায়িWস্বরূপ, য়িস্থতপ্রজ্ঞ গসই রায়িWবেত জাগয়িরত
গথবেক আত্ম-বুয়িদ্ধয়িনষ্ঠ আনন্দবেক সাক্ষাৎ অনুভব কবেরন । আর যখন সমস্ত জীবেবরা গজবেগ থাবেক, তখন তত্ত্বদশ0 মুয়িনর য়িনকট তা
রায়িWস্বরূপ ।

*গ�াক ৭০-৭১ — অজু, ন  যয়িদ আবার ববেলন, “য়িব-� সমূবেহ দৃয়িষ্ট থাবেক না ববেল য়িক কবের গসই গযাগী ব্যয়ি" য়িব-�সমূহ গভাগ
করবেত পাবেরন?” তার উত্তবের বলবেAন —

য়িস্থতপ্রজ্ঞ ব্যয়ি"ই প্রকৃত শায়িন্ত লাভ কবেরন –  য়িব-�কামী ব্যয়ি" কখনও শায়িন্ত লাভ কবের না । জলরায়িশ গযমন সদা
পয়িরপূণ, এবং য়িস্থর সমুবেদ্র প্রবেবশ কবেরও তাবেক গক্ষায়িভত করবেত পাবের না, কামসমূহও গতমন য়িস্থতপ্রজ্ঞ ব্যয়ি"বেত প্রয়িবষ্ট হবে�ও

5 ব্যয়িতবেরকভাবেব - পবেরাক্ষভাবেব (অন্ব�াৎ – প্রত্যক্ষভাবেব) 
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তাঁবেক য়িবকু্ষব্ধ করবেত পাবের না, অতএব য়িতয়িনই শায়িন্ত লাভ কবেরন । গয ব্যয়ি" সমস্ত কামনা-বাসনা পয়িরত্যাগ কবের জড় য়িব-বে�র
প্রয়িত য়িনসৃ্পহ, য়িনরহঙ্কার ও মমত্ববেবা) রয়িহত হবে� য়িবচরণ কবেরন, য়িতয়িনই প্রকৃত শায়িন্ত লাভ কবেরন ।

*গ�াক ৭২ — পূবেব,া" জ্ঞানয়িনষ্ঠাবেক প্রশংসা করবেত করবেত উপসংহার করবেAন —

ব্রাহ্মীয়িস্থয়িতর সংজ্ঞা ও ফল – তার এই প্রকার য়িস্থয়িতবেকই ব্রাহ্মীয়িস্থয়িত ববেল । গহ পাথ,! য়িযয়িন এই য়িস্থয়িত লাভ কবেরন, য়িতয়িন
গমাহপ্রাf হন না । জীববেনর অয়িন্তম সমবে� এই য়িস্থয়িত লাভ কবের, য়িতয়িন এই জড় জগবেতর বন্ধন গথবেক মু" হবে� ভগবৎ-)াবেম
প্রবেবশ কবেরন ।  

অ)্যা� উপসংহার
*** শ্রীল শ্রী)র স্বামী  →

গশাকপঙ্কয়িনমং যঃ সাংখ্যবেযাবেগাপবেদশতঃ । 
উজ্জহারাজু, নং ভ"ং স কৃbঃ শরণং মম ।।

 য়িযয়িন গশাকরূপ পবেঙ্ক য়িনম ভ" অজু, নবেক সাংখ্যবেযাগ উপবেদশ দ্বারা উদ্ধার কয়ির�ায়িAবেলন, গসই শ্রীকৃb আমার আশ্র� ।

*** শ্রীল য়িবশ্বনাথ চক্রবত0 ঠাকুর  →

জ্ঞানং কম, চ য়িবস্পষ্টং অস্পষ্টং ভয়ি"মু"বান্  ।
অতএবা�ম)্যা�ঃ শ্রীগীতাসূWমুচ্যবেত ।।

এই অ)্যা�বেক গীতাসূW বলা যা�, গযবেহতু ইহাবেত য়িবয়িশষ্টরূবেপ কম্ম,  ও জ্ঞান এবং অস্পষ্টরূবেপ ভয়ি" উ" হবে�বেA ।

*** শ্রীল বলবেদব য়িবদ্যাভূ-ণ → 
য়িনষ্কামকম,য়িভজ্ঞ, ানী হয়িরবেমব স্মরণ ভবেবৎ ।

অন্যথা য়িবঘ্ন এবেবয়িত য়িদ্বতীবে�াঽ)্যা�য়িনণ,�ঃ ।।
য়িনষ্কাম-কম,সমূবেহর দ্বারা হয়িরবেকই স্মরণ করবেত করবেত জ্ঞানী হবেব । অন্যথা য়িবঘ্ন হবেবই, এটি য়িদ্বতী� অ)্যাবে� য়িনণ0ত হবে�বেA । 

*** শ্রীল ভয়ি"য়িববেনাদ ঠাকুর →
এই অ)্যা�বেক ‘গীতাসূW’ বলা যা�; গযবেহতু এখাবেন য়িবস্পষ্টরূবেপ কম্ম,  ও জ্ঞান এবং অস্পষ্টরূবেপ তৎ-উয়ি¾ষ্ট ভয়ি" উ" হবে�বেA ।
১০ম গ�াক পয,ন্ত প্রশ্নকত, ার স্বভাবপয়িরচ�,  ১১ গ�াক হবেত ৩০ গ�াক পয,ন্ত আত্ম-অনাত্ম য়িববেবক, ৩১ গ�াক হবেত ৩৮ গ�াক
পয,ন্ত  স্ব)ম,রূপ  কবেম,র  অন্তগ,ত  পাপ-পুণ্য-য়িবচার  এবং  ৩৯  গ�াক  হবেত  অ)্যা�  সমায়িf-পয,ন্ত  পূবেব,া"  জ্ঞান  ও  কবেম,র
সংবেযাজকরূপ আত্ম-যাথাত্ম্যসা)ক য়িনষ্কাম কম্ম, বেযাগ এবং গসই গযাগয়িস্থত পুরুবে-র (জীবেবর) জীবন ও আচার প্রদয়িশ,ত হবে�বেA ।

*** শ্রীল প্রভুপাদ  →

শ্রীল ভয়ি"য়িববেনাদ ঠাকুর ভগবদ্গীতার য়িদ্বতী� অ)্যা�বেক সমগ্র ভগবদ্গীতার সারাংশ ববেল বণ,না কবেরবেAন । ভগবদ্গীতার য়িব-�বস্তু
হবেg কম,বেযাগ, জ্ঞানবেযাগ ও ভয়ি"বেযাগ । য়িদ্বতী� অ)্যাবে� কম,বেযাগ ও জ্ঞানবেযাবেগর য়িবশদ বণ,না করা হবে�বেA এবং সমগ্র গীতার
সারমম,-স্বরূপ ভয়ি"বেযাবেগর আভাস গদও�া হবে�বেA । 
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	সঞ্জয়ের ভাষায় অর্জুনের উক্তি →
	*শ্লোক ১.২১-২২ — উভয়পক্ষের সেনাদের মাঝখানে রথ স্থাপন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের উক্তি –
	*শ্লোক ১.২৩ – অর্জুনের হঠাৎ এরকম ইচ্ছাপোষণের কারণ –
	সঞ্জয় উবাচ (অতঃপর কি হল তার বর্ণনা) →
	*শ্লোক ১.২৪ – অর্জুনের আদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণের উভয় সেনাদের মাঝখানে রথ স্থাপন –
	*শ্লোক ১.২৫ – শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভীষ্ম, দ্রোণসহ সমস্ত কৌরবদেরকে দেখতে বললেন –
	*শ্লোক ১.২৬ – উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যে অর্জুন কর্তৃক গুরুবর্গ ও আত্মীয়দের দর্শন –
	*শ্লোক ১.২৭ – (সংঙ্গতি) এসব দেখে অর্জুন কি করলেন? –
	সঞ্জয়ের ভাষায় অর্জুনের উক্তি →
	*শ্লোক ১.৩১ — নিষ্কাম অর্জুন –
	*শ্লোক ১.৩২-৩৫ – যাদের জন্য রাজ্য ও ভোগসুখের কামনা, তারা সকলেই এই রণক্ষেত্রে আজ উপস্থিত? পৃথিবীর তো কথাই নেই, এমন কি সমগ্র ত্রিভুবনের বিনিময়েও আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই –
	*শ্লোক ১.৩৬ – (সঙ্গতি) কৃষ্ণ যদি বলেন যে, “অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রধারী এবং ধন, ক্ষেত্র ও স্ত্রী অপহরণকারী এই ছয়জনই আততায়ী বলে স্মৃতিশাস্ত্রে অভিহিত হয়, এবং দুর্যোধন আদি কৌরবেরা এই ছয়প্রকারেই পাণ্ডবদের কাছে আততায়ী । অতএব তাদেরকে বধ করাই যুক্তিযুক্ত । কেননা শাস্ত্রে বল হয়েছে, আততায়ীকে আসতে দেখলে বিচার না করেই বধ করা কর্তব্য । আততায়ী বধে কোন পাপ হয় না ।” কৃষ্ণের কাছ থেকে এরূপ যুক্তি আশঙ্কা করে অর্জুন বলছেন, “আততায়ীদের বধ করা উচিত, এটি অর্থশাস্ত্রের কথা । অর্থশাস্ত্রের বচন ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা দুর্বল ।” –
	*শ্লোক ১.৩৯ — কুলক্ষয়ের ফল – কুলধর্ম বিনষ্ট –
	*শ্লোক ১.৪০ — কুলবধুগণের ব্যভিচারে প্রবৃত্তি এবং অবাঞ্ছিত প্রজাতির উৎপত্তি –
	*শ্লোক ১.৪১ — কুল, কুলঘাতক এবং পিতৃপুরুষদের নরকগমন –
	*শ্লোক ১.৪২ — সর্বপ্রকার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প এবং বংশের কল্যাণ-ধর্ম উৎসন্নে যায় –
	*শ্লোক ১.৪৩ — কুলধর্ম বিনষ্ট হওয়ার ফল –
	*শ্লোক ১.৪৪-৪৫ — (সঙ্গতি) বন্ধুবধ কার্যে উদ্যত হয়ে সন্তাপ করতে করতে মৃত্যু কামনা করে অর্জুন বলছেন –
	সঞ্জয় উবাচ →
	*শ্লোক ১.৪৬ — ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকে ভারাক্রান্ত চিত্তে অর্জুনের রথোপরি উপবেশন –


