
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 ।।



৩� অ)্যা� – কম, গযাগ              গীতা প্রবাহ 

গীতা-প্রবাহ 
তৃতী� অ)্যা� – কম,-গযাগ

অ)্যা� কথাসার 
      এই অ)্যাবে� য়িনষ্কাম কম,সা)ন ও তৎসা)্য জ্ঞাবেনর সগুণত্ব কয়িথত হবে�বেA ।
এই জড় জগবেত প্রবেত্যবেকই গকানও )রবেনর কাবেজ য়িনযু" থাকবেত হ� । য়িকন্তু কম, সকল মানু-বেক এই জগবেতর বন্ধবেন আবদ্ধ
করবেতও পাবের, আবার তা গথবেক মু" কবের য়িদবেতও পাবের । স্বাথ,য়িচন্তা ব্যয়িতবেরবেক, পরবেমশ্ববেরর সন্তুয়িষ্ট য়িব)াবেনর উবেRবেশ্য কাবেজর
মা)্যবেম,  মানু- তার কাবেজর প্রয়িতয়িক্র�া জয়িনত কম,ফবেলর য়িবয়ি)য়িন�ম গথবেক মুয়ি" গপবেত পাবের এবং আত্মতত্ত্ব ও পরমতবেত্ত্বর
য়িদব্যজ্ঞান অজ, ন করবেত সক্ষম হ� ।

এই অ)্যাবে�র মূল  -  য়িশক্ষা   
* কপটচারী কম,সন্ন্যাসী না হবে� একমাত্র ভগবৎ-গসবার জন্য য়িনষ্কামভাবেব অয়িখল গচষ্টার দ্বারাই দুব,ার কম,বন্ধন গথবেক

মু" হও�া যা� । 
* কামনাই সকল অনবেথ,র মূল । কৃষ্ণ কাবেমর গসবার দ্বারা তা অনা�াবেস য়িবনষ্ট হ� ।

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

অবেত্রাপা�ঃ কম,বেযাগঃ প্রা)াবেন্যবেনাপসংহৃতঃ । 
হয়িরণা জ্ঞানবেযাগশ্চ তদ্ গুণবেত্বন কীয়িত, তঃ ।।   

শ্রীহয়িরকতৃ, ক এই অ)্যাবে� কম,বেযাগই প্র)ানত উপসংহৃত এবং জ্ঞানবেযাগও তদ্ গুণরূবেপ কীয়িত, ত হবে�বেA ।

*** শ্রীল য়িবশ্বনাথ চক্রবত0 ঠাকুর  →

য়িনষ্কামময়িপ,তং কম, তৃতীবে� তু প্রপঞ্চ্যবেত ।
কাম-গক্রা)-য়িজগী-া�াং য়িববেবগকাঽয়িপ প্রদশ,্যবেত ।।

তৃতী� অ)্যাবে� য়িনষ্কামভাবেব অয়িপ,ত কবেম,র য়িবস্তায়িরত বণ,ন হবেব ও কাম-গক্রা) জবে� অয়িভলা-ী ব্যয়ি"র য়িববেবক প্রদয়িশ,ত হবেব ।
*** শ্রীল বলবেদব য়িবদ্যাভূ-ণ →

তৃতীবে� কম, য়িনষ্কামং য়িবস্তবেরবেণাপবয়িণ,তম্  ।
কামাবেদয়িব,জবে�াপা� দুজ, �স্যায়িপ দয়িশ,তঃ ।। 

তৃতী� অ)্যাবে� য়িনষ্কামকম, সম্ববেন্ধ অয়িতশ� য়িবস্তায়িরতভাবেব বণ,না করা হবে�বেA  । অয়িতশ� দুজ, �  (অবা)্য)  কামায়িদবেকও
য়িকরূবেপ জ� করা যা�, তাও গদখান হবে�বেA ।
*** শ্রীল প্রভুপাদ →

পূব,বত0 অ)্যাবে� পরবেমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর য়িপ্র� সখা অজু, নবেক জড় জগবেতর দুঃখাণ,ব গথবেক উদ্ধার করবার জন্য
আত্মার স্বরূপ য়িবশদভাবেব বণ,না কবেরবেAন এবং গসই সবেঙ্গ য়িতয়িন আত্মার স্বরূপ উপলয়িj করার পন্থাও বণ,না কবেরবেAন-গসই পথ
হবেl বুয়িদ্ধবেযাগ অথ,াৎ কৃষ্ণভাবনা । কখনও এই বুয়িদ্ধবেযাবেগর কদথ, কবের একদল য়িনষ্কম,া গলাক কম,-য়িবমুখতার আশ্র� গৃহণ কবের ।
কৃষ্ণভাবনার নাম কবের তারা য়িনজ, বেন ববেস গকবল হয়িরনাম জপ কবেরই কৃষ্ণভাবনাম� হবে� ওঠার দুরাশা কবের । য়িকন্তু যথাযথভাবেব
ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞাবেনর য়িশক্ষা লাভ না কবের য়িনজ, বেন ববেস কৃষ্ণনাম জপ করবেল য়িনরীহ, অজ্ঞ গলাবেকর সস্তা বাহবা পাও�া গযবেত পাবের,
য়িকন্তু তাবেত গকান লাভ হ� না  । অজু, নও প্রথবেম বুয়িদ্ধবেযাগ বা ভয়ি"বেযাগবেক কম,জীবন গথবেক অবসর গনবার নামান্তর ববেল
য়িববেবচনা কবেরয়িAবেলন এবং মবেন কবেরয়িAবেলন,  য়িনজ, ন অরবেণ্য কৃচ্ছ্রসা)না ও তপশ্চয,ার জীবনযাপন করবেবন  । পক্ষান্তবের,  য়িতয়িন
কৃষ্ণভাবনার অজুহাত গদয়িখবে� সুবেকৌশবেল কুরুবেক্ষবেত্রর যুদ্ধ গথবেক য়িনরস্ত হবেত গচবে�য়িAবেলন । য়িকন্তু য়িনষ্ঠাবান য়িশবে-্যর মবেতা যখন
য়িতয়িন তাঁর গুরুবেদব ভগবান শ্রীকৃষ্ণবেক তাঁর কত, ব্য সম্ববেন্ধ য়িজজ্ঞাসা করবেলন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তৃতী� অ)্যাবে� তাঁবেক
কম,বেযাগ বা কৃষ্ণভাবনাম� কম, সম্ববেন্ধ ব্যাখ্যা কবের গশানান ।
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৩� অ)্যা� – কম, গযাগ              গীতা প্রবাহ 

অ)্যা� সঙ্গয়িত
বুয়িদ্ধবেযাগবেক কম,ত্যাগ ববেল )বের য়িনবে� অজু, ন  কৃবেষ্ণর বাক্যবেক দ্ব্যথ,বেবা)ক ববেল মবেন কবেরয়িAবেলন । তাই তাঁর প্রবেrর

পয়িরবেপ্রয়িক্ষবেত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর য়িদ্ব)া দূর কবেরন ।  
অ)্যা� রূপবেরখা

গtাক ১-২ – অজু, বেনর প্রr – কম, য়িকংবা কম,ত্যাগ
গtাক ৩-৯ – কৃবেষ্ণর উত্তর – য়িনষ্কাম কম,বেযাগ
গtাক ১০-১৬ – কম,কাণ্ড গথবেক কম,বেযাগ 
গtাক ১৭-৩৫ – য়িনষ্কাম কবেম,র মা)্যবেম দৃষ্টান্ত স্থাপন 
গtাক ৩৬-৪৩ – জীবেবর য়িচরশত্রু কাম   

গtাক ১-২ – অজু, বেনর প্রr – কম, য়িকংবা কম,ত্যাগ
গtাক ১-২ — যয়িদ গতামার মবেত গমাবেক্ষর অন্তরঙ্গতা গহতু কম, হবেত বুয়িদ্ধ অয়ি)কতর গশ্রষ্ঠা হ�, তবেব য়িক জন্য ‘‘তস্মাদ্  যু)্যস্ব’’
– ‘অতএব যুদ্ধ কর’, ‘‘তস্মাদুয়িত্তষ্ঠ’’-‘অতএব যুবেদ্ধর য়িনয়িমত্ত প্রস্তুত হও ।’ ইত্যায়িদ বারবার ববেল গ�ারয়িহংসাত্মক কবেম, আমাবেক
প্রবৃত্ত করA ?

অজু, বেনর প্রr – অজু, ন বলবেলন- গহ জনাদ, ন! গহ গকশব! যয়িদ গতামার মবেত কম, অবেপক্ষা ভয়ি"-য়িব-য়ি�নী বুয়িদ্ধ গশ্র�তর
হ�, তা হবেল এই ভ�ানক যুবেদ্ধ য়িনযু" হও�ার জন্য গকন আমাবেক প্রবেরায়িচত করA? তুয়িম গযন দ্ব্যথ,বেবা)ক বাবেক্যর দ্বারা আমার
বুয়িদ্ধ য়িবভ্রান্ত করA । তাই, দ�া কবের আমাবেক য়িনয়িশ্চতভাবেব বল গকান্ টি আমার পবেক্ষ সববেচবে� গশ্র�স্কর ।

গtাক ৩-৯ – কৃবেষ্ণর উত্তর – য়িনষ্কাম কম,বেযাগ
গtাক ৩ — এর উত্তবের শ্রীকৃষ্ণ বলবেলন — আয়িম যয়িদ এরকম বলতাম গয, “গমাক্ষ লাভ করার জন্য পরস্পর য়িনরবেপক্ষ কম, ও
জ্ঞানবেযাগরূপ দুটি য়িনষ্ঠা আবেA,” তাহবেল “এই দুটির মবে)্য গকানটি শুভ, তা বল” গতামার এই প্রrটি সঙ্গত হত; য়িকন্তু আয়িম ত’
গসরূপ বয়িলয়িন । ঐ দুটি দ্বারা একমাত্র ব্রহ্ময়িনষ্টাই  উ" হবে�বেA –

দুই প্রকার মানু- – পরবেমশ্বর ভগবান বলবেলন- গহ য়িনষ্পাপ অজু, ন! আয়িম ইয়িতপূবেব, ব্যাখ্যা কবেরয়িA গয, দুই প্রকার মানু-
আত্ম-উপলয়িj করবেত গচষ্টা কবের । য়িকAু গলাক অয়িভজ্ঞতালj দাশ,য়িনক জ্ঞাবেনর আবেলাচনার মা)্যবেম য়িনবেজবেক জানবেত চান এবং
অবেন্যরা আবার তা ভয়ি"র মা)্যবেম জানবেত চান ।

গtাক ৪ — অতএব সম্যক্  য়িচত্তশুয়িদ্ধ দ্বারা জ্ঞাবেনর উৎপয়িত্ত হও�া পয,ন্ত বণ,াশ্রবেমায়িচত কম,সকল করা কত, ব্য, অন্যথা য়িচত্তশুয়িদ্ধর
অভাবেব জ্ঞাবেনর উৎপয়িত্ত হবেত পাবের না, এটিই বলবেAন —

কবেম,র প্রবে�াজনী�তা – গকবল কবেম,র অনুষ্ঠান না করার মা)্যবেম কম,ফল গথবেক মু" হও�া যা� না, আবার কম,ত্যাবেগর
মা)্যবেমও য়িসয়িদ্ধ লাভ করা যা� না ।

গtাক ৫ — কম,সকবেলর সন্ন্যাস বলবেত কবেম, অনাসয়ি" বুঝবেত হবেব; য়িকন্তু স্বরূপতঃ কবেম,র ত্যাগ ন�, গযবেহতু তা অসম্ভব, এটিই
বলবেAন —

কম,ত্যাগ অসম্ভব – সকবেলই মা�াজাত গুণসমূবেহর দ্বারা প্রভায়িবত হবে� অসহা�ভাবেব কম, করবেত বা)্য হ�, তাই কম, না
কবের গকউই ক্ষণকালও থাকবেত পাবের না । 

গtাক ৬ — এজন্য অজ্ঞ কম,ত্যাগীবেক য়িনন্দা করবেAন —

য়িমথ্যাচারী ভণ্ড কম,ত্যাগী – গয ব্যয়ি" পঞ্চ-কবেম,য়ি�� সংযত কবেরও মবেন মবেন শব্দ, রস আয়িদ ইয়ি�� য়িব-�গুয়িল স্মরণ
কবের, গসই মূঢ় অবশ্যই য়িনবেজবেক য়িবভ্রান্ত কবের এবং তাবেক য়িমথ্যাচারী ভণ্ড বলা হবে� থাবেক ।
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৩� অ)্যা� – কম, গযাগ              গীতা প্রবাহ 
গtাক ৭ — য়িকন্তু এরকম য়িমথ্যাচারীর য়িবপরীত কম,কত, া গশ্রষ্ঠ, এটিই বলবেAন —

গশ্রষ্ঠ কম,বেযাগী – য়িকন্তু য়িযয়িন মবেনর দ্বারা ইয়ি��গুয়িলবেক সংযত কবের অনাস"ভাবেব কম,বেযাবেগর অনুষ্ঠান কবেরন, য়িতয়িন
পূবেব,া" য়িমথ্যাচারী অবেপক্ষা অবেনক গুবেণ গশ্রষ্ঠ ।

গtাক ৮ — এখন অজু, বেনর য়িক কত, ব্য তা বলবেAন –

শাবে�া" কম, – তুয়িম শাবে�া" কবেম,র অনুষ্ঠান কর, গকন না কম,ত্যাগ গথবেক কবেম,র অনুষ্ঠান গশ্র� । কম, না কবের গকউ
গদহযাত্রাও য়িনব,াহ করবেত পাবের না ।

গtাক ৯ — সাংখ্যবাদীরা ববেলন — সকল কম,ই বন্ধবেনর গহতু, অতএব কম, করা উয়িচত ন� । এই মত খণ্ডন কবের বলবেAন —

য়িবষু্ণ-সন্তুয়িষ্টই কবেম,র উবেRশ্য – য়িবষু্ণর প্রীয়িত সম্পাদন করার জন্য কম, করা উয়িচত, তা না হবেল কম,ই এই জড় জগবেত
বন্ধবেনর কারণ । তাই, গহ গকৌবেন্ত�! ভগবাবেনর সন্তুয়িষ্ট য়িব)াবেনর জন্যই গকবল তুয়িম গতামার কত, ব্যকম, অনুষ্ঠান কর এবং এভাবেবই
তুয়িম সব,দাই বন্ধন গথবেক মু" থাকবেত পারবেব ।

গtাক ১০-১৬ – কম,কাণ্ড গথবেক কম,বেযাগ 
গtাক ১০ — প্রজাপয়িতর বাক্য হবেতও কয়িম,গণ অকম0 অবেপক্ষা গশ্রষ্ঠ, এটিই চায়িরটি গtাবেক বলবেAন —

যবেজ্ঞর দ্বারা অভীষ্টপূয়িত,  – সৃয়িষ্টর প্রারবেম্ভ সৃয়িষ্টকত, া যজ্ঞায়িদসহ প্রজাসকল সৃয়িষ্ট কবের ববেলয়িAবেলন-  “এই যবেজ্ঞর দ্বারা
গতামরা উত্তবেরাত্তর সমৃদ্ধ হও । এই যজ্ঞ গতামাবেদর সমস্ত অভীষ্ট পূণ, করবেব ।”

গtাক ১১ — যজ্ঞ য়িকভাবেব অভীষ্ট কাম্যফল প্রদান কবের, তা-ই বলবেAন —

গদবতা ও মানবেবর পরস্পর প্রীয়িত সম্পাদন – গতামাবেদর যজ্ঞ অনুষ্ঠাবেন প্রীত হবে� গদবতারা গতামাবেদর প্রীয়িত সা)ন
করবেবন । এভাবেবই পরস্পবেরর প্রীয়িত সম্পাদন করার মা)্যবেম গতামরা পরম মঙ্গল লাভ করবেব ।   

গtাক ১২ — কম, না করবেল, য়িক গদা- হ� ? —

গচার – যবেজ্ঞর ফবেল সন্তুষ্ট হবে� গদবতারা গতামাবেদর বায়িঞ্চত গভাগ্যবস্তু প্রদান করবেবন । য়িকন্তু গদবতাবেদর প্রদত্ত বস্তু
তাঁবেদর য়িনবেবদন না কবের গয গভাগ কবের, গস য়িনশ্চ�ই গচার ।

গtাক ১৩ — অতএব যজ্ঞকারীরাই গশ্রষ্ঠ, অন্যরা না, এটিই বলবেAন —

পাপ গভাজন – ভগবদ্ভবে"রা সমস্ত পাপ গথবেক মু" হন,  কারণ তাঁরা যজ্ঞায়িবয়িশষ্ট অন্নায়িদ গ্রহণ কবেরন । যারা গকবল
স্বাথ,পর হবে� য়িনবেজবেদর ইয়ি�বে�র তৃয়ি�র জন্য অন্নায়িদ পাক কবের, তারা গকবল পাপই গভাজন কবের ।

গtাক ১৪-১৫ — সংসারচক্র প্রবত, বেনর কারণ ববেলও কম, করা কত, ব্য, এটিই  বলবেAন –

যজ্ঞচক্র – অন্ন গখবে� প্রাণীগণ জীবন )ারণ কবের । বৃয়িষ্ট হও�ার ফবেল অন্ন উৎপন্ন হ� । যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফবেল বৃয়িষ্ট
উৎপন্ন হ� এবং শাবে�া" কম, গথবেক যজ্ঞ উৎপন্ন হ� । যজ্ঞায়িদ কম, গবদ গথবেক উদু্ভত হবে�বেA এবং গবদ অক্ষর বা পরবেমশ্বর
ভগবান গথবেক প্রকায়িশত হবে�বেA । অতএব সব,ব্যাপক ব্রহ্ম সব,দা যবেজ্ঞ প্রয়িতয়িষ্ঠত আবেAন ।

গtাক ১৬ — গযবেহতু এই প্রকাবের পরবেমশ্বর ভগবাবেনর দ্বারা জীবগবেণর পুরু-াথ, – য়িসয়িদ্ধর জন্য কম,ায়িদচক্র প্রবয়িত, ত হবে�বেA,
গসবেহতু গয কম, কবের না, তার জীবনই বৃথা, এটিই বলবেAন —

যজ্ঞয়িবহীন ব্যয়ি"র আবস্থা – গহ অজু, ন! গয ব্যয়ি" এই জীববেন গববেদর দ্বারা প্রয়িতয়িষ্ঠত যজ্ঞ অনুষ্ঠাবেনর পন্থা অনুসরণ কবের
না, গসই ইয়ি��সুখ-পরা�ণ পাপী ব্যয়ি" বৃথা জীবন )ারণ কবের ।
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৩� অ)্যা� – কম, গযাগ              গীতা প্রবাহ 

গtাক ১৭-৩৫ – য়িনষ্কাম কবেম,র মা)্যবেম দৃষ্টান্ত স্থাপন 
গtাক ১৭ — এভাবেব অজ্ঞানীর অন্তঃকরণ-শুয়িদ্ধর জন্য কম,বেযাবেগর কথা ববেল জ্ঞানীর পবেক্ষ কম, অনুপবেযাগী এটিই দুটি গtাকদ্বারা
বলবেAন —

কার গকান কম, গনই? – য়িকন্তু গয ব্যয়ি" আত্মাবেতই প্রীত, আত্মাবেতই তৃ� এবং আত্মাবেতই সন্তুষ্ট, তাঁর গকান কত, ব্যকম,
গনই ।

গtাক ১৮ — এখন তার কারণ বলবেAন —

আত্মানন্দী – আত্মানন্দ অনুভবকারী ব্যয়ি"র এই জগবেত )ম, অনুষ্ঠাবেনর গকান প্রবে�াজন গনই এবং এই প্রকার কম, না
করারও গকান কারণ গনই । তাবেক অন্য গকান প্রাণীর উপর য়িনভ, র করবেতও হ� না ।

গtাক ১৯ — গযবেহতু উ" আত্মরয়িত জ্ঞানীর পবেক্ষই কবেম,র উপবেযাগীতা গনই,  অপবেরর পবেক্ষ কবেম,র প্রবে�াজনী�তা আবেA,
গসবেহতু তুয়িম গসরূপ জ্ঞানী নও ববেল কম, কর, এটিই বলবেAন —

অজু, বেনর কত, ব্য – অতএব, কম,ফবেলর প্রয়িত আসয়ি" রয়িহত হবে� কত, ব্যকম, সম্পাদন কর । অনাস" হবে� কম, করার
ফবেলই মানু- পরতত্ত্ববেক লাভ করবেত পাবের ।

গtাক ২০ — এস্থবেল সদাচাবেরর প্রমাণ গদখাবেlন —

দৃষ্টান্ত স্থাপন – জনক আয়িদ রাজারাও কম, দ্বারাই সংয়িসয়িদ্ধ প্রা� হবে�য়িAবেলন । অতএব, জনসা)ারণবেক য়িশক্ষা গদও�ার
জন্য গতামার কম, করা উয়িচত ।

গtাক ২১ — গশ্রষ্ঠ ব্যয়ি"গণ কম, করবেল অজ্ঞগণও স্ব)ম, প্রয়িতপালন কবের, তা-ই বলবেAন —

গশ্রষ্ট ব্যয়ি"ই অনুসরণী� – গশ্রষ্ঠ ব্যয়ি" গযভাবেব আচরণ কবেরন, সা)ারণ মানুবে-রা তার অনুকরণ কবের । য়িতয়িন যা প্রমাণ
ববেল স্বীকার কবেরন, সমগ্র পৃয়িথবী তারই অনুসরণ কবের ।

গtাক ২২ — ‘এ য়িব-বে� আয়িমই দৃষ্টান্ত’ এটিই শ্রীভগবান য়িতনটি গtাবেক বণ,না করবেAন —

ভগবানও কম, কবেরন – গহ পাথ,! এই য়িত্রজগবেত আমার য়িকAুই কত, ব্য গনই । আমার অপ্রা� য়িকAু গনই এবং প্রা�ব্যও
য়িকAু গনই । তবুও আয়িম কবেম, ব্যাপৃত আয়িA । 

গtাক ২৩ — কম, অনুষ্ঠান না করবেল গলাবেকর নাশ �বেট থাবেক, তা-ই গদখাবেlন—

ভগবান গকন কম, কবেরন – গহ পাথ,! আয়িম যয়িদ অনলস হবে� কত, ব্যকবেম, প্রবৃত্ত না হই, তবেব আমার অনুবত0 হবে� সমস্ত
মানু-ই কম, ত্যাগ করবেব । 

গtাক ২৪ — তাবেত য়িক �বেট?

রাজার গদাবে- রাজ্য নষ্ট – আয়িম যয়িদ কম, না কয়ির, তা হবেল এই সমস্ত গলাক উৎসন্ন হবেব । আয়িম বণ,সঙ্কর সৃয়িষ্টর কারণ
হব এবং তার ফবেল আমার দ্বারা সমস্ত প্রজা য়িবনষ্ট হবেব ।

গtাক ২৫ — গসজন্য আত্মজ্ঞ পুরু-ও গলাকয়িশক্ষার জন্য জনসমাবেজর প্রয়িত কৃপাপরবশ হবে� কম, কবের থাবেকন, এটিই বলবেAন
—

কার কবেম,র উবেRশ্য য়িক – গহ ভারত! অজ্ঞানীরা গযমন কম,ফবেলর প্রয়িত আস" হবে� তাবেদর কত, ব্যকম, কবের, গতমনই
জ্ঞানীরা অনাস" হবে�, মানু-বেক সঠিক পবেথ পয়িরচায়িলত করার জন্য কম, করবেবন ।
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৩� অ)্যা� – কম, গযাগ              গীতা প্রবাহ 
গtাক ২৬ — অজু, ন যয়িদ ববেলন, “কৃপা কবের অজ্ঞবেদর তত্ত্বজ্ঞান উপবেদশ গদ�াই যুয়ি"সঙ্গত ।” তার উত্তবের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
বলবেAন — “না, তা ন�” —

জ্ঞানবান ব্যয়ি"বেদর অনুয়িচৎ কায, – জ্ঞানবান ব্যয়ি"রা কম,াস" জ্ঞানহীন ব্যয়ি"বেদর বুয়িদ্ধ য়িবভ্রান্ত করবেবন না । বরং তাঁরা
ভয়ি"যু" য়িচবেত্ত সমস্ত কম, অনুষ্ঠান কবের জ্ঞানহীন ব্যয়ি"বেদর কবেম, প্রবৃত্ত করবেবন ।

গtাক ২৭ — অজু, ন যয়িদ ববেলন, “জ্ঞানীগবেণরও কম, করা কত, ব্য,  তা হবেল জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মবে)্য পাথ,ক্য য়িক?” এটি আশঙ্কা
কবের উভবে�র পাথ,ক্য গদখাবেlন দুটি গtাক দ্বারা —

অজ্ঞানীবেদর মবেনাভাব – অহঙ্কাবের গমাহাlন্ন জীব জড়া প্রকৃয়িতর য়িত্রগুণ দ্বারা য়িক্র�মাণ সমস্ত কায,বেক স্বী� কায, ববেল মবেন
কবের ‘আয়িম কত, া’- এই রকম অয়িভমান কবের ।

গtাক ২৮ — য়িকন্তু জ্ঞানীরা গসরূপ মবেন কবের না, এটিই বলবেAন —

জ্ঞানীবেদর মবেনাভাব – গহ মহাবাবেহা! তত্বজ্ঞ ব্যয়ি" ভগবদ্ভয়ি"মুখী কম, ও সকাম কবেম,র পাথ,ক্য ভালভাবেব অবগত হবে�,
কখনও ইয়ি��সুখ গভাগাত্মক কাবেয, প্রবৃত্ত হন না ।

গtাক ২৯ —  উপসংহার –

মূখ,বেক সদুপবেদশ য়িদবেত গনই – জড়া প্রকৃয়িতর গুবেণর দ্বারা গমাহাlন্ন হবে�, অজ্ঞান ব্যয়ি"রা জাগয়িতক কায,কলাবেপ প্রবৃত্ত
হ� । য়িকন্তু তাবেদর কম, য়িনকৃষ্ট হবেলও তত্ত্বজ্ঞানী পুরুবে-রা গসই মন্দবুয়িদ্ধ ও অল্পজ্ঞ ব্যয়ি"গণবেক য়িবচয়িলত কবেরন না । 

গtাক ৩০ — অতএব উ" প্রকাবের জ্ঞানী ব্যয়ি"রও কম, করা কত, ব্য, তুয়িম য়িকন্তু এখনও তত্ত্বয়িবৎ হও য়িন, অতএব তুয়িম কম,ই কর,
এটিই বলবেAন —

অজু, বেনর কত, ব্য  –  অতএব,  গহ অজু, ন!  অ)্যাত্মবেচতনা-সম্পন্ন হবে� গতামার সমস্ত কম,  আমাবেক সমপ,ণ কর এবং
মমতাশূন্য, য়িনষ্কাম ও গলাকশূন্য হবে� তুয়িম যুদ্ধ কর ।

গtাক ৩১ — উ"রূপ কম, অনুষ্ঠাবেনর ফল বলবেAন —

ভগবাবেনর য়িনবেদ, শ অনুসরবেণর ফল – আমার য়িনবেদ, শ অনুসাবের গয সমস্ত মানু- তাঁবেদর কত, ব্যকম, অনুষ্ঠান কবেরন এবং
যারা শ্রদ্ধাবান ও মাৎসয, রয়িহত হবে� এই উপবেদশ অনুসরণ কবেরন, তাঁরাও কম,বন্ধন গথবেক মু" হন । 

গtাক ৩২ — অন্যথা আচরবেণর পয়িরণয়িত বলবেAন —

ভগবাবেনর য়িনবেদ, শ অগ্রাহ্য করার ফল – য়িকন্তু যারা অসূ�াপূব,ক আমার এই উপবেদশ পালন কবের না, তাবেদরবেক সমস্ত
জ্ঞান গথবেক বয়িঞ্চত, য়িবমূঢ় এবং পরমাথ, লাবেভর সকল প্রবেচষ্টা গথবেক ভ্রষ্ট ববেল জানবেব ।

গtাক ৩৩ — অজু, ন যয়িদ ববেলন, “তবেব গকন গসই মহাফল লাভ করার জন্য  ইয়ি�� দমন কবের য়িনষ্কাম হবে� সকবেলই স্ব)ম,
অনুষ্ঠান কবের না?” এর উত্তবের বলবেAন —

সকবেলই স্বভাবেবর অনুগামী –  জ্ঞানবান ব্যয়ি"ও তাঁর স্বভাব অনুসাবের কায, কবেরন, কারণ প্রবেত্যবেকই য়িত্রগুণজাত তাঁর
স্বী� স্বভাববেক অনুগমন কবেরন । সুতরাং য়িনগ্রহ কবের য়িক লাভ হবেব?

গtাক ৩৪ — অজু, ন যয়িদ ববেলন, “জীবেবর প্রবৃয়িত্ত তার প্রকৃয়িতরই অ)ীন হ�, তবেব তার জন্য য়িবয়ি)য়িনবে-)মূলক শা� ব্যথ, হ� ।” এই
আশঙ্কা� শ্রীভগবান বলবেAন —

প্রয়িতবন্ধক – সমস্ত জীবই ইয়ি��গ্রাহ্য বস্তুবেত আসয়ি" অথবা য়িবরয়ি" অনুভব কবের,  য়িকন্তু এভাবেব ইয়ি�� ও ইয়ি�বে�র
য়িব-বে�র বশীভূত হও�া উয়িচত ন�, কারণ তা পারমায়িথ,ক প্রগয়িতর পবেথ প্রয়িতবন্ধক । 
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৩� অ)্যা� – কম, গযাগ              গীতা প্রবাহ 
গtাক ৩৫ — পশু প্রভৃয়িতর ন্যা� পূবেব,া" প্রকার স্বাভায়িবকী প্রবৃয়িত্ত পয়িরত্যাগ কবের স্ব)বেম, প্রবৃত্ত হও�া কত, ব্য — এটি বলা
হবে�বেA, য়িকন্তু তা হবেল ক্ষয়িত্র�)ম, যুদ্ধায়িদ দুঃখকর ববেল যথায়িবয়ি) তা সম্পন্ন করবেত অক্ষম, আর পর)ম, অয়িহংসায়িদ সুখকর এবং
তার )ম,বেত্ব গকানরূপ য়িববেশ-ত্ব না থাকা� তাবেত প্রবয়িত, ত হবেত ইlুক অজু, বেনর প্রয়িত শ্রীভগবান বলবেAন —

স্ব)ম,ই পালনী� – স্ব)বেম,র অনুষ্ঠান গদা-যু" হবেলও উত্তমরূবেপ অনুয়িষ্ঠত পর)ম, গথবেক উৎকৃষ্ট । স্ব)ম, সা)বেন যয়িদ মৃতু্য
হ�, তাও মঙ্গলজনক, য়িকন্তু অবেন্যর )বেম,র অনুষ্ঠান করা য়িবপজ্জনক । 

গtাক ৩৬-৪৩ – জীবেবর য়িচরশত্রু কাম   
গtাক ৩৬ — “রাগবেদ্ববে-র বশীভূত হবে�া না, এটি বলা হবে�বেA, য়িকন্তু তা অসম্ভব” — এটি মবেন কবের অজু, ন বলবেলন –

পাবেপর গপ্ররণা  য়িক? –  অজু, ন বলবেলন-  গহ বাবেষ্ণ, �!  মানু- কার দ্বারা  চায়িলত হবে� অয়িনlা সবেত্ত্বও গযন বলপূব,ক
য়িনবে�ায়িজত হবে�ই পাপাচরবেণ প্রবৃত্ত হ�?

গtাক ৩৭ — অজু, বেনর প্রবেrর উত্তবের শ্রীভগবান বলবেলন –

কামই মূল শত্রু – পরবেমশ্বর ভগবান বলবেলন- গহ অজু, ন! রবেজাগুণ গথবেক সমুদ্ভত কামই মানু-বেক এই পাবেপ প্রবৃত্ত
কবের এবং এই কামই গক্রাবে) পয়িরণত হ� । কাম সব,গ্রাসী ও পাপাত্মক, কামবেকই জীবেবর প্র)ান শত্রু ববেল জানবেব ।

গtাক ৩৮ — কাবেমর হৈবয়িরত্ব গদখাবেlন –

দৃষ্টান্ত – কামরূপী আবরণ – অয়ি¤ গযমন )ূম দ্বারা আবৃত থাবেক,  দপ,ন গযমন ম�লার দ্বারা আবৃত থাবেক অথবা গভ,
গযমন জরা�ুর দ্বারা আবৃত থাবেক, গতমনই জীবাত্মা য়িবয়িভন্ন মাত্রা� এই কাবেমর দ্বারা আবৃত থাবেক ।

গtাক ৩৯ — কাবেমর হৈবয়িরত্ব আরও পয়িরসু্ফট করবেAন —

দৃষ্টান্ত – কাম য়িচরঅতৃ� – কামরূপী য়িচর শত্রুর দ্বারা জীবেবর শুদ্ধ গচতনা আবৃত হ� । এই কাম দুব,ায়িরত অয়ি¤র মবেতা
য়িচরঅতৃ� ।

গtাক ৪০ — এখন গসই কাবেমর অয়ি)ষ্ঠাবেনর কথা ববেল তাবেক জ� করার উপা� দুটি গtাবেক বলবেAন —

কাবেমর আশ্র�স্থল – ইয়ি��সমূহ,  মন ও বুয়িদ্ধ এই কাবেমর আশ্র�স্থল  । এই ইয়ি�� আয়িদর দ্বারা কাম জীবেবর প্রকৃত
জ্ঞানবেক আlন্ন কবের তাবেক য়িবভ্রান্ত কবের ।

গtাক ৪১ — গযবেহতু কাম এ প্রকার, গসবেহতু বলবেAন —

অজু, বেনর কত, ব্য –  অতএব,  গহ ভরতবেশ্রষ্ঠ!  তুয়িম প্রথবেম ইয়ি��গুয়িলবেক য়িন�য়ি¦ত কবের জ্ঞান ও য়িবজ্ঞান-নাশক পাবেপর
প্রতীকরূপ এই কামবেক য়িবনাশ কর ।

গtাক ৪২ — গয স্থাবেন য়িচত্তপ্রয়িণ)ান করবেল ইয়ি��গণবেক সংযত করবেত পারা যা�, গসই আত্মার স্বরূপ গদহায়িদ হবেত পৃথক কবের
গদখাবেlন —

আত্মার গশ্রষ্ঠত্ব – সূ্থল জড় পদাথ, গথবেক ইয়ি��গুয়িল গশ্র�, ইয়ি��গুয়িল গথবেক মন গশ্র�, মন গথবেক বুয়িদ্ধ গশ্র�, আর য়িতয়িন
(আত্মা) গসই বুয়িদ্ধ গথবেকও গশ্র� ।
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৩� অ)্যা� – কম, গযাগ              গীতা প্রবাহ 
গtাক ৪৩ — এখন উপসংহার করবেAন –

কাম জবে�র উপা� – গহ মহাবীর অজু, ন! য়িনবেজবেক জড় ইয়ি��, মন ও বুয়িদ্ধর অতীত গজবেন, য়িনশ্চ�ায়িত্মকা বুয়িদ্ধর দ্বারা
মনবেক য়িস্থর কর এবং এভাবেবই য়িচৎ-শয়ি"র দ্বারা কামরূপ দুজ, � শত্রুবেক জ� কর ।

সংবেক্ষবেপ কাম সম্ববেন্ধ এ পয,ন্ত   (  ৩৬  -  ৪৩  )   যা বলা হবে�বেA –   

এটি য়িক? – জীবেবর প্র)ান শত্রু 

– সব,গ্রাসী ও পাপাত্মক

– দুব,ায়িরত অয়ি¤র মবেতা য়িচরঅতৃ� (দৃষ্টান্ত – দুব,ায়িরত অয়ি¤র মবেতা) 

– জ্ঞান ও য়িবজ্ঞান-নাশক 

– পাবেপর প্রতীকরূপ

এর জন্ম য়িকভাবেব? –  রবেজাগুণ গথবেক সমুদ্ভত ।

এর পয়িরণয়িত য়িক? – কামই গক্রাবে) পয়িরণত হ� ।

এর কায,প্রণালী য়িক? – জীবাত্মা য়িবয়িভন্ন মাত্রা� এর দ্বারা আবৃত থাবেক । ইয়ি�� আয়িদর দ্বারা কাম জীবেবর প্রকৃত জ্ঞানবেক
আlন্ন কবের তাবেক য়িবভ্রান্ত কবের ।

দৃষ্টান্ত – )ূম দ্বারা অয়ি¤ আবৃত, ম�লার দ্বারা দপ,ন আবৃত, জরা�ুর দ্বারা গভ,  আবৃত ।

এর আশ্র�স্থল গকাথা�? – ইয়ি��সমূহ, মন ও বুয়িদ্ধ ।

এবেক য়িকভাবেব জ� করা যা�? – য়িনশ্চ�ায়িত্মকা বুয়িদ্ধর দ্বারা মনবেক য়িস্থর করবেত হবেব ।

অ)্যা� উপসংহার
*** শ্রীল য়িবশ্বনাথ চক্রবত0 ঠাকুর  →

অ)্যাবে�ঽয়িস্মন্  সা)নস্য য়িনষ্কামস্যৈস্যব কম,ণঃ ।
প্রা)ান্যমূবেচ তৎসা)্যজ্ঞানস্য গুণতাং বদন্  ।।

এই অ)্যাবে� য়িনষ্কাম কম,-সা)ন এবং তৎসা)্য জ্ঞাবেনর সগুণত্ব কয়িথত হল ।

*** শ্রীল ভয়ি"য়িববেনাদ ঠাকুর →
পূব,  অ)্যা বে�র য়িসদ্ধান্ত শ্রবণ ক বের অজু,  বেনর ম বেন এই সংশ� হ ল গয,  য য়িদ কম, উপা� মাত্র হবে� উ বেপ�স্বরূপ অাত্ম-

যাথাত্ম্যবু য়িদ্ধ উৎপাদন ক বের, তবেব এ বেকবা বেরই গস বু য়িদ্ধ অবলম্বন করাই ভাল । এই সংশ� দুর করার অয়িভপ্রাবে� এই অ)্যা বে� জড়
গদহ প্রা� জীবেবর ক বেম,র অপ য়িরহায,তা, যু" ক বেম,র অাবশ্যকতা, অাত্মর য়িত সা)কতা, স্ব)ম, অকারতা, অকম, য়িবকবেম,াৎপাদক প্রবল
ই য়ি��গ বেণর য়িন�ামকতা ও প্রাকৃত কাম জ বে�র একমাত্র উপা�তা প্রদশ,নপূব,ক, ভগবদ্  অয়িপ,ত রূবেপ কম, গযা বেগরই সা)ন কত, ব্য,
ইহা য়িস্থর হল । অপক্ক অবস্থা� কম, সন্ন্যাস শমদমা য়িদর পৃথক গচষ্টা য়িনষ্ফলতার য়িবচারও হবে�বেA ।

*** শ্রীল প্রভুপাদ  →

ভগবদ্গীতার এই তৃতী� অ)্যাবে� আমাবেদর স্বরুপ গয পরম পুরুবে-াত্তম ভগবাবেনর য়িনত্যকাবেলর দাস,  গসই সত্য
উপলয়িj করবেত গপবের ভগবাবেনর গসবা� য়িনবে�ায়িজত হবার য়িনবেদ, শ গদও�া হবে�বেA  । এই অ)্যাবে� ভগবান য়িবশদভাবেব বুয়িঝবে�
য়িদবে�বেAন গয, য়িনয়িব,বেশ- ব্রবেহ্ম লীন হও�া জীববেনর চরম উবেRশ্য ন� ।
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৩� অ)্যা� – কম, গযাগ              গীতা প্রবাহ 
আমাবেদর প্রবৃয়িত্তগুয়িলবেক মুহুবেত, র মবে)্য সংযত করা সম্ভব ন�, য়িকন্তু আমাবেদর অন্তবের কৃষ্ণভাবনার য়িবকাশ হবার ফবেল

আমরা অপ্রাকৃত স্তবের উন্নীত হবেত পায়ির, বুয়িদ্ধর দ্বারা মন ও ইয়ি��গুয়িলবেক ভগবাবেনর শ্রীচরণারয়িববেন্দ একাগ্র করবেত পায়ির । এটিই
হবেl এই অ)্যাবে�র মম,াথ, ।
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	শ্লোক ১-২ — যদি তোমার মতে মোক্ষের অন্তরঙ্গতা হেতু কর্ম হতে বুদ্ধি অধিকতর শ্রেষ্ঠা হয়, তবে কি জন্য ‘‘তস্মাদ্ যুধ্যস্ব’’ – ‘অতএব যুদ্ধ কর’, ‘‘তস্মাদুত্তিষ্ঠ’’-‘অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হও ।’ ইত্যাদি বারবার বলে ঘোরহিংসাত্মক কর্মে আমাকে প্রবৃত্ত করছ ?
	শ্লোক ৩ — এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন — আমি যদি এরকম বলতাম যে, “মোক্ষ লাভ করার জন্য পরস্পর নিরপেক্ষ কর্ম ও জ্ঞানযোগরূপ দুটি নিষ্ঠা আছে,” তাহলে “এই দুটির মধ্যে কোনটি শুভ, তা বল” তোমার এই প্রশ্নটি সঙ্গত হত; কিন্তু আমি ত’ সেরূপ বলিনি । ঐ দুটি দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মনিষ্টাই উক্ত হয়েছে –
	শ্লোক ৪ — অতএব সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়া পর্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্মসকল করা কর্তব্য, অন্যথা চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হতে পারে না, এটিই বলছেন —
	শ্লোক ৬ — এজন্য অজ্ঞ কর্মত্যাগীকে নিন্দা করছেন —
	শ্লোক ৭ — কিন্তু এরকম মিথ্যাচারীর বিপরীত কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ, এটিই বলছেন —
	শ্লোক ৯ — সাংখ্যবাদীরা বলেন — সকল কর্মই বন্ধনের হেতু, অতএব কর্ম করা উচিত নয় । এই মত খণ্ডন করে বলছেন —
	শ্লোক ১০ — প্রজাপতির বাক্য হতেও কর্মিগণ অকর্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এটিই চারিটি শ্লোকে বলছেন —
	শ্লোক ১১ — যজ্ঞ কিভাবে অভীষ্ট কাম্যফল প্রদান করে, তা-ই বলছেন —
	শ্লোক ১২ — কর্ম না করলে, কি দোষ হয় ? —
	শ্লোক ১৩ — অতএব যজ্ঞকারীরাই শ্রেষ্ঠ, অন্যরা না, এটিই বলছেন —
	শ্লোক ১৪-১৫ — সংসারচক্র প্রবর্তনের কারণ বলেও কর্ম করা কর্তব্য, এটিই বলছেন –
	শ্লোক ১৬ — যেহেতু এই প্রকারে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা জীবগণের পুরুষার্থ – সিদ্ধির জন্য কর্মাদিচক্র প্রবর্তিত হয়েছে, সেহেতু যে কর্ম করে না, তার জীবনই বৃথা, এটিই বলছেন —
	শ্লোক ১৭ — এভাবে অজ্ঞানীর অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য কর্মযোগের কথা বলে জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম অনুপযোগী এটিই দুটি শ্লোকদ্বারা বলছেন —
	শ্লোক ১৮ — এখন তার কারণ বলছেন —
	শ্লোক ১৯ — যেহেতু উক্ত আত্মরতি জ্ঞানীর পক্ষেই কর্মের উপযোগীতা নেই, অপরের পক্ষে কর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেহেতু তুমি সেরূপ জ্ঞানী নও বলে কর্ম কর, এটিই বলছেন —
	শ্লোক ২০ — এস্থলে সদাচারের প্রমাণ দেখাচ্ছেন —
	শ্লোক ২১ — শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কর্ম করলে অজ্ঞগণও স্বধর্ম প্রতিপালন করে, তা-ই বলছেন —
	শ্লোক ২২ — ‘এ বিষয়ে আমিই দৃষ্টান্ত’ এটিই শ্রীভগবান তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করছেন —
	শ্লোক ২৩ — কর্ম অনুষ্ঠান না করলে লোকের নাশ ঘটে থাকে, তা-ই দেখাচ্ছেন—
	শ্লোক ২৪ — তাতে কি ঘটে?
	শ্লোক ২৫ — সেজন্য আত্মজ্ঞ পুরুষও লোকশিক্ষার জন্য জনসমাজের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে কর্ম করে থাকেন, এটিই বলছেন—
	শ্লোক ২৬ — অর্জুন যদি বলেন, “কৃপা করে অজ্ঞদের তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেয়াই যুক্তিসঙ্গত ।” তার উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন — “না, তা নয়” —
	শ্লোক ২৭ — অর্জুন যদি বলেন, “জ্ঞানীগণেরও কর্ম করা কর্তব্য, তা হলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য কি?” এটি আশঙ্কা করে উভয়ের পার্থক্য দেখাচ্ছেন দুটি শ্লোক দ্বারা —
	শ্লোক ২৮ — কিন্তু জ্ঞানীরা সেরূপ মনে করে না, এটিই বলছেন —
	শ্লোক ২৯ — উপসংহার –
	শ্লোক ৩০ — অতএব উক্ত প্রকারে জ্ঞানী ব্যক্তিরও কর্ম করা কর্তব্য, তুমি কিন্তু এখনও তত্ত্ববিৎ হও নি, অতএব তুমি কর্মই কর, এটিই বলছেন —
	শ্লোক ৩১ — উক্তরূপ কর্ম অনুষ্ঠানের ফল বলছেন —
	শ্লোক ৩২ — অন্যথা আচরণের পরিণতি বলছেন —
	শ্লোক ৩৩ — অর্জুন যদি বলেন, “তবে কেন সেই মহাফল লাভ করার জন্য ইন্দ্রিয় দমন করে নিষ্কাম হয়ে সকলেই স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে না?” এর উত্তরে বলছেন —
	শ্লোক ৩৪ — অর্জুন যদি বলেন, “জীবের প্রবৃত্তি তার প্রকৃতিরই অধীন হয়, তবে তার জন্য বিধিনিষেধমূলক শাস্ত্র ব্যর্থ হয় ।” এই আশঙ্কায় শ্রীভগবান বলছেন —
	শ্লোক ৩৫ — পশু প্রভৃতির ন্যায় পূর্বোক্ত প্রকার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে স্বধর্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য — এটি বলা হয়েছে, কিন্তু তা হলে ক্ষত্রিয়ধর্ম যুদ্ধাদি দুঃখকর বলে যথাবিধি তা সম্পন্ন করতে অক্ষম, আর পরধর্ম অহিংসাদি সুখকর এবং তার ধর্মত্বে কোনরূপ বিশেষত্ব না থাকায় তাতে প্রবর্তিত হতে ইচ্ছুক অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবান বলছেন —
	শ্লোক ৩৬ — “রাগদ্বেষের বশীভূত হয়ো না, এটি বলা হয়েছে, কিন্তু তা অসম্ভব” — এটি মনে করে অর্জুন বললেন –
	শ্লোক ৩৮ — কামের বৈরিত্ব দেখাচ্ছেন –
	শ্লোক ৩৯ — কামের বৈরিত্ব আরও পরিস্ফুট করছেন —
	শ্লোক ৪০ — এখন সেই কামের অধিষ্ঠানের কথা বলে তাকে জয় করার উপায় দুটি শ্লোকে বলছেন —
	শ্লোক ৪১ — যেহেতু কাম এ প্রকার, সেহেতু বলছেন —
	শ্লোক ৪২ — যে স্থানে চিত্তপ্রণিধান করলে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করতে পারা যায়, সেই আত্মার স্বরূপ দেহাদি হতে পৃথক করে দেখাচ্ছেন —
	শ্লোক ৪৩ — এখন উপসংহার করছেন –

