
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 ।।



৪থ, অ)্যা� – জ্ঞান গযাগ              গীতা প্রবাহ 

গীতা-প্রবাহ 
চতুথ, অ)্যা� – জ্ঞান-গযাগ

অ)্যা� কথাসার 
অপ্রাকৃত পারমায়িথ,ক জ্ঞাবেনর স্বরূপ উদ্ঘাটন
এই অ)্যাবে� শ্রীভগবাবেনর আয়িবভ, াব ও য়িতবেরাভাবেবর রহস্য, লীলার য়িনত্যত্ব এবং কম, ও জ্ঞানবেযাবেগর মূল উবেQশ্য বণ0ত হবে�বেA ।
আত্মার য়িচন্ম� তত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব এবং ভগবান ও আত্মার সম্পক, -এই সব অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান য়িবশুদ্ধ ও মুয়ি"প্রদা�ী । এই প্রকার
জ্ঞান হবেW য়িনঃস্বাথ, ভয়ি"মূলক কবেম,র (কম,বেযাগ) ফলস্বরূপ । পরবেমশ্বর ভগবান গীতার সুদীর্ঘ, ইয়িতহাস, জড় জগবেত যুবেগ যুবেগ
তাঁর অবতরবেণর উবেQশ্য ও তাৎপয, এবং আত্মজ্ঞানলব্ধ গুরুর সায়িb)্য লাবেভর আবশ্যকতা ব্যাখ্যা কবেরবেAন ।

এই অ)্যাবে�র মূল  -  য়িশক্ষা   
• ভগবা বেনর অ য়িবভ, াব, য়িত বেরাভাব, ও তাঁর যাবতী� লীল া ভগবাবেনর ইWা� প্রকা য়িশত হন, তা সকলই অ য়িতমত, ্য ।
• তাঁর গদহ বেদহী বেত  বেভদ নাই, তা পূণ, স য়িdদানন্দ বস্তু ।
• অবতারবাদ স্বীকাবেরর দ্বারাই মঙ্গল লাভ হ� ।
• জী বেবর স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই তার বদ্ধদশার কারণ ।
• সমস্ত জ্ঞা বেনর উ বেQশ্যই সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ । 
• প্রয়িণপাত, প য়িরপ্রশ্ন ও গসবার দ্বারা তত্ত্বদ য়িশ,গ বেণর য়িনকট জ্ঞান লাভ হ� । 
• শ্রদ্ধাবানই জ্ঞান লাভ ক রবেত পা বেরন । 
• সংশ�াত্মা য়িবনষ্ট হ� ।

এই অ)্যা� সম্পবেক,  পূব,াচায, গীতা  -  ভা-্যকারগবেণর য়িসদ্ধান্ত  
*** শ্রীল য়িবশ্বনাথ চক্রবত0 ঠাকুর  →

তুবেয,্য স্বায়িবভ, াববেহবেতায়িন,ত্যত্বং জন্মকম,বেণাঃ ।
স্ববেস্যা"ং ব্রহ্মযজ্ঞায়িদজ্ঞাবেনাৎক-,প্রপঞ্চনম্  ।।

চতুথ, অ)্যাবে� স্বী� আয়িবভ, াববেহতু য়িনজজন্মকবেম,র য়িনত্যত্বকয়িথত ও ব্রহ্মযজ্ঞায়িদজ্ঞাবেনর উৎক-, য়িববৃত হবে�বেA ।

*** শ্রীল বলবেদব য়িবদ্যাভূ-ণ →
তুবেয,্য স্বায়িভব্যয়ি"বেহতুং স্বলীলায়িনত্যত্বং সৎকম,সু জ্ঞানবেযাগম্ ।

জ্ঞানস্যায়িপ প্রাগ্ যন্মাহাত্ম্যমুচ্চৈdঃ প্রাখ্যবেQবেবা গদবকীনন্দবেনাঽগসৌ ।।
চতুথ, অ)্যাবে� এই গদবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ য়িনবেজর অয়িভব্যয়ি" অথ,াৎ আয়িব,ভাবেবর কারণ, স্বী�লীলার য়িনত্যত্ব, সব,য়িব) সৎকবেম,র মবে)্য
জ্ঞানবেযাগ এবং জ্ঞাবেনরও পূবেব, গয মাহাত্ম্য গসটাই উচ্চৈdঃস্ববের গর্ঘা-ণা কবেরবেAন ।

অ)্যা� সঙ্গয়িত
তৃতী� অ)্যাবে�র গশ- গsাবেক কামবেক জ� করার উপা� য়িহবেসবেব শ্রীভগবান য়িচৎ-শয়ি"1 বা জ্ঞাবেনর কথা ববেলয়িAবেলন ।

এখন এই অ)্যাবে� গসই জ্ঞানবেযাবেগর কথা য়িবস্তায়িরত ভাবেব বলা হবে�বেA ।

1 সৎ – য়িনত্য; য়িচৎ – জ্ঞান; আনন্দ – আনন্দ  
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৪থ, অ)্যা� – জ্ঞান গযাগ              গীতা প্রবাহ 

অ)্যা� রূপবেরখা
গsাক ১-১০ – শ্রীকৃষ্ণ য়িব-�ক য়িদব্যজ্ঞান
গsাক ১১-১৫ – য়িদব্যজ্ঞাবেনর প্রবে�াগ 
গsাক ১৬-২৪ – জ্ঞানবেযাবেগর য়িভয়ি|বেত কম, 
গsাক ২৫-৩৩ – যজ্ঞ গথবেক য়িদব্যজ্ঞাবেন 
গsাক ৩৪-৪২ – উপসংহার   

গsাক ১-১০ –  শ্রীকৃষ্ণ য়িব-�ক য়িদব্যজ্ঞান
 গsাক ১-৩ — (সঙ্গয়িত)  পূবেব,র  দুটি অ)্যাবে�র দ্বারা  জ্ঞানবেযাগ ও কম,বেযাগ এই উভ�বেযাবেগর ফল একরকম ববেল এই
অ)্যাবে� তা একত্র কবেরই তাঁর য়িবস্তায়িরত বণ,না করবেত য়িগবে� প্রশংসা কবের য়িতনটি গsাবেক বলবেAন –

গীতার পরম্পরা –  পরবেমশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলবেলন – আয়িম পূবেব,  সূয,বেদব য়িববস্বানবেক এই অব্য� য়িনষ্কাম কম,সা)্য
জ্ঞানবেযাগ ববেলয়িAলাম । সূয, তা মানবজায়িতর জনক মনুবেক ববেলয়িAবেলন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুবেক ববেলয়িAবেলন । এভাবেবই পরম্পরা
মা)্যবেম প্রাপ্ত এই পরম য়িবজ্ঞান রাজয়ি-,রা লাভ কবেরয়িAবেলন । য়িকন্তু কাবেলর প্রভাবেব পরম্পরা য়িAb হবে�য়িAল এবং তাই গসই গযাগ
নষ্টপ্রা� হবে�বেA ।  গসই সনাতন গযাগ আজ আয়িম গতামাবেক বললাম,  কারণ তুয়িম আমার ভ" ও সখা এবং তাই তুয়িম এই
য়িবজ্ঞাবেনর অয়িত গূঢ় রহস্য হৃদ�ঙ্গম করবেত পারবেব । 

 গsাক ৪ — (সঙ্গয়িত) শ্রীকৃবেষ্ণর পবেক্ষ সূয,বেদবেবর প্রয়িত গযাগ-উপবেদশ প্রদান করা অসম্ভব মবেন কবের অজু, ন বলবেলন –

অজু, বেনর সংশ� – সূয,বেদব য়িববস্বাবেনর জন্ম হবে�য়িAল গতামার অবেনক পূবেব, । তুয়িম গয পুরাকাবেল তাঁবেক এই জ্ঞান উপবেদশ
কবেরয়িAবেল, তা আয়িম গকমন কবের বুঝব?

 গsাক ৫ — (সঙ্গয়িত) এরূপ অজু, বেনর দ্বারা য়িজজ্ঞায়িসত হবে� শ্রীভগবান বলবেলন –

ঈশ্বর ও জীবেবর মবে)্য সম্বন্ধ ও পাথ,ক্য2 – পরবেমশ্বর ভগবান বলবেলন – গহ পরন্তপ অজু, ন! আমার ও গতামার বহু জন্ম
অতীত হবে�বেA । আয়িম গসই সমস্ত জবেন্মর কথা স্মরণ করবেত পায়ির, য়িকন্তু তুয়িম পার না ।

 গsাক ৬ — (সঙ্গয়িত) অজু, ন যয়িদ ববেলন, “তুয়িম ত অনায়িদ, গতামার আবার জন্ম য়িক? আর তুয়িম অয়িবনাশী, অতএব গতামার
পুনঃ পুনঃ জবেন্মর কথা গয ‘বহূয়িন গম ব্যতীতায়িন’ ইত্যায়িদ বাবেক্য বলবেল, তা-ই বা য়িকরূপ? এই কারবেণ পাপপুণ্যয়িবহীন গয ঈশ্বর
তুয়িম, গতামার জীবেবর ন্যা� জন্মই বা য়িক কবের হ�?”

অজু, বেনর কাA গথবেক এরকম প্রশ্ন আশঙ্কা কবের শ্রীভগবান বলবেAন —

ভগবাবেনর আয়িবভ, াব রহস্য – যয়িদও আয়িম জন্মরয়িহত এবং আমার য়িচন্ম� গদহ অব্য� এবং যয়িদও আয়িম সব,ভূবেতর ঈশ্বর,
তবুও আমার অন্তরঙ্গা শয়ি"বেক আশ্র� কবের আয়িম আমার আয়িদ য়িচন্ম� রূবেপ যুবেগ যুবেগ অবতীণ, হই । 

 গsাক ৭ — (সঙ্গয়িত) কখন আয়িবভূ, ত হন? — 

গহ ভারত! যখনই )বেম,র অ)ঃপতন হ� এবং অ),বেম,র অভু্যত্থান হ�, তখন আয়িম য়িনবেজবেক প্রকাশ কবের অবতীণ, হই । 

 গsাক ৮ — (সঙ্গয়িত) গকন আয়িবভূ, ত হন? —

সা)ুবেদর পয়িরত্রাণ করার জন্য এবং দুষৃ্কতকারীবেদর য়িবনাশ করার জন্য এবং )ম, সংস্থাপবেনর জন্য আয়িম যুবেগ যুবেগ অবতীণ, হই ।

2 সম্বন্ধ – উভবে�ই য়িনত্য; পাথ,ক্য – ঈশ্বর সব,জ্ঞ য়িকন্তু জীব অজ্ঞ ।
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৪থ, অ)্যা� – জ্ঞান গযাগ              গীতা প্রবাহ 
 গsাক ৯ — (সঙ্গয়িত) এবয়িম্ব) ভগবাবেনর জন্ম ও কম, জানবেল য়িক ফল তা বলবেAন —

গহ অজু, ন!  য়িযয়িন আমার এই প্রকার য়িদব্য জন্ম ও কম, যথাযথভাবেব জাবেনন,  তাঁবেক আর গদহত্যাগ করার পর পুনরা�
জন্মগ্রহণ করবেত হ� না, য়িতয়িন আমার য়িনত্য )াম লাভ কবেরন ।

 গsাক ১০ — (সঙ্গয়িত) ভগবাবেনর জন্ম-কম, জানবেল য়িকরূবেপ ভগবানবেক লাভ করা যা�, তা-ই বলবেAন —

এই পন্থা পূব,প্রমায়িণত – আসয়ি", ভ� ও গক্রা) গথবেক মু" হবে�, সমূ্পণ,রূবেপ আমাবেত মগ্ন হবে�, একান্তভাবেব আমার
আয়িশ্রত হবে�, পূবেব, বহু বহু ব্যয়ি" আমার জ্ঞান লাভ কবের পয়িবত্র হবে�বেA – এবং এভাবেবই সকবেলই আমার অপ্রাকৃত প্রীয়িত লাভ
কবেরবেA ।

গsাক ১১-১৫ – য়িদব্যজ্ঞাবেনর প্রবে�াগ 
 গsাক ১১ — (সঙ্গয়িত)  অজু, ন  যয়িদ ববেলন,  “তাহবেল গতামারও য়িক হৈব-ম্য  দৃয়িষ্ট আবেA?  গযবেহতু এরূবেপ তুয়িম গতামার
শরণাগতবেক আত্মজ্ঞান য়িদবে� থাক, অন্য সকাম ব্যয়ি"গণবেক দাও না?” এই আশঙ্কা কবের শ্রীভগবান বলবেAন —

ভগবাবেনর য়িনরবেপক্ষতা – যারা গযভাবেব আমার প্রয়িত আত্মসমপ,ণ কবের, আয়িম তাবেদরবেক গসভাবেবই পুরসৃ্কত কয়ির । গহ
পাথ,! সকবেলই সব,বেতাভাবেব আমার পথ অনুসরণ কবের । 

 গsাক ১২ — (সঙ্গয়িত)  অজু, ন যয়িদ ববেলন, “তাহবেল মুয়ি" লাবেভর জন্য সকবেলই গকন গতামাবেক ভজনা কবের না?”  এর
উ|বের শ্রীভগবান বলবেAন —

গদবেবাপাসকরা সকাম – এই জগবেত মানুবে-রা সকাম কবেম,র য়িসয়িদ্ধ কামনা কবের এবং তাই তারা য়িবয়িভb গদব-গদবীর
উপাসনা কবের । সকাম কবেম,র ফল অবশ্যই অয়িত শীঘ্রই লাভ হ� । 

 গsাক ১৩ — (সঙ্গয়িত)  অজু, ন যয়িদ ববেলন, “গকউ সকাম ভাবেব,  গকউ বা য়িনষ্কামভাবেব কবেম, প্রবৃ| হ�—এবেত কবেম,র
য়িবয়িচত্রতা র্ঘবেট থাবেক;  এই হৈবয়িচবেত্র্যর কারক গয তুয়িম গসই গতামাবেত হৈব-ম্য গনই — এটি গকমন কবের বলব?  এই আশঙ্কা�
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলবেAন —

বণ,াশ্রবেমর য়িভয়ি| – প্রকৃয়িতর য়িতনটি গুণ ও কম, অনুসাবের আয়িম মানব-সমাবেজ চারটি বণ,য়িবভাগ সৃয়িষ্ট কবেরয়িA । আয়িম এই
প্রথার স্রষ্টা হবেলও আমাবেক অকত, া এবং অব্য� ববেল জানবেব । 

 গsাক ১৪ — (সঙ্গয়িত) গসই অকতৃ, ত্ববেকই স্পষ্ট কবের বুঝাবেWন —

ভগবাবেনর সাবেথ  কবেম,র  সম্বন্ধ – গকান  কম,ই  আমাবেক প্রভায়িবত করবেত পাবের  না  এবং  আয়িমও গকান  কম,ফবেলর
আকাঙ্ক্ষা কয়ির না । আমার এই তত্ত্ব য়িযয়িন জাবেনন, য়িতয়িনও কখনও সকাম কবেম,র বন্ধবেন আবদ্ধ হন না । 

 গsাক ১৫ —  (সঙ্গয়িত)  ৪টি গsাকদ্বারা  ঈশ্ববেরর  দৃয়িষ্ট-হৈব-বেম্যর  সম্ভাবনা  পয়িরহার  কবের  এখন য়িবস্তায়িরত ভাবেব  পূবেব,া"
কম,বেযাবেগর কথা বলার জন্য প্রাচীন প্রথা স্মরণ করাবেWন —

মহাজনবেদর পদাঙ্ক –  প্রাচীনকাবেল সমস্ত মু" পুরুবে-রা আমার অপ্রাকৃত তত্ত্ব অবগত হবে� কম, কবেরবেAন  । অতএব
তুয়িমও গসই প্রাচীন মহাজনবেদর পদাঙ্ক অনুসরণ কবের গতামার কত, ব্য সম্পাদন কর ।
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৪থ, অ)্যা� – জ্ঞান গযাগ              গীতা প্রবাহ 

গsাক ১৬-২৪ – জ্ঞানবেযাবেগর য়িভয়ি|বেত কম, 
 গsাক ১৬ — (সঙ্গয়িত) গসই কম,ানুষ্ঠানও তত্ত্বজ্ঞানীবেদর সাবেথ য়িবচার কবের করা কত, ব্য, গকবল গলাক পরম্পরাগত ববেল করা
উয়িচত ন�, তা-ই বলবেAন —

কম,-অকম, য়িস্থর করা দুষ্কর – কাবেক কম, ও কাবেক অকম, ববেল, তা য়িস্থর করবেত য়িববেবকী ব্যয়ি"রাও গমায়িহত হন । আয়িম
গসই কম, য়িব-বে� গতামাবেক উপবেদশ করব । তুয়িম তা অবগত হবে� সমস্ত অশুভ অবস্থা গথবেক মু" হবেব । 

 গsাক ১৭ — (সঙ্গয়িত)  অজু, ন  যয়িদ ববেলন,  “এটি গতা  গলাকপ্রয়িসদ্ধই গয গদহব্যাপার—স্বরূপই কম,,  আর গদহ ব্যাপার
শূন্যতাই অকম,, তবেব গকন বলA গয ‘জ্ঞানীরাও ঐ য়িব-বে� য়িববেমায়িহত?” এর উ|বের শ্রীভগবান বলবেAন –

কম,তত্ত্ব য়িনগূঢ় – কবেম,র য়িনগূঢ় তত্ত্ব হৃদ�ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন । তাই কম,, য়িবকম, ও অকম, সম্ববেন্ধ যথাযথভাবেব জানা
কত, ব্য । 

 গsাক ১৮ — (সঙ্গয়িত) গসই কম,সকবেলর তত্ত্ব গয দুয়িব,বেজ্ঞ� তা বুয়িঝ�া বলবেAন —

কবেম,র )াঁ)া – য়িযয়িন কবেম, অকম, দশ,ন কবেরন এবং অকবেম, কম, দশ,ন কবেরন, য়িতয়িনই মানুবে-র মবে)্য বুয়িদ্ধমান । সব রকম
কবেম, য়িলপ্ত থাকা সবেত্ত্বও য়িতয়িন য়িচন্ম� স্তবের অয়ি)য়িষ্ঠত । 

 গsাক ১৯-২৩ — (সঙ্গয়িত) পূব,বত0 গsাবেকর, শ্রুয়িতর অথ, ও অথ,াপয়ি|দ্বারা গয অথ,দ্ব� ব্যাখ্যাত হবে�বেA, তা-ই পাঁচটি গsাবেক
স্পষ্ট বলবেAন —

য়িযয়িন যথাথ, জ্ঞানী, য়িতয়িনই যথাথ, কম0 –

গsাক ১৯ — যাঁর সমস্ত কম, প্রবেচষ্টা কাম ও সংকল্প রয়িহত, য়িতয়িন পূণ, জ্ঞাবেন অয়ি)য়িষ্ঠত । জ্ঞানীগণ ববেলন গয, তাঁর সমস্ত
কবেম,র প্রয়িতয়িক্র�া পয়িরশুদ্ধ জ্ঞানায়িগ্ন দ্বারা দগ্ধ হবে�বেA । 

গsাক ২০ — য়িযয়িন কম,ফবেলর আসয়ি" সমূ্পণ,রূবেপ ত্যাগ কবের সব,দা তৃপ্ত এবং গকান রকম আশ্রবে�র অবেপক্ষা কবেরন
না, য়িতয়িন সব রকম কবেম, যু" থাকা সবেত্ত্বও কম,ফবেলর আশা� গকান য়িকAুই কবেরন না । 

গsাক ২১ — এই প্রকার জ্ঞানী ব্যয়ি" তাঁর মন ও বুয়িদ্ধবেক সব,বেতাভাবেব সংযত কবের কায, কবেরন । য়িতয়িন প্রভুত্ব করার
প্রবৃয়ি| পয়িরত্যাগ কবের গকবল জীবন )ারবেণর জন্য কম, কবেরন । এভাবেবই কম, করার ফবেল গকান রকম পাপ তাঁবেক স্পশ, করবেত
পাবের না ।

গsাক ২২ — য়িযয়িন অনা�াবেস যা লাভ কবেরন, তাবেতই সন্তুষ্ট থাবেকন, য়িযয়িন সুখ-দুঃখ, রাগ-গদ্ব- আয়িদ দ্ববে¨র বশীভূত
হন না এবং মাৎসয,্যশূন্য,  য়িযয়িন কাবেয,র সাফল্য ও অসাফবেল্য অয়িবচয়িলত থাবেকন, য়িতয়িন কম, সম্পাদন করবেলও কম,ফবেলর দ্বারা
কখনও আবদ্ধ হন না ।

গsাক ২৩ — জড়া প্রকৃয়িতর গুবেণর প্রভাব গথবেক মু" হবে�, য়িচন্ম� জ্ঞানয়িনষ্ঠ ব্যয়ি" যবেজ্ঞর উবেQবেশ্য গয কম, সম্পাদন
কবেরন, গসই সকল কম, সমূ্পণ,রূবেপ ল� প্রাপ্ত হ� ।

 গsাক ২৪ — (সঙ্গয়িত)  গসরূপ পরবেমশ্ববেরর আরা)নারূপ গয কম, তা জ্ঞাবেনর গহতু ববেল তাবেত বন্ধন হ� না,  অবএব তা
অকম, হল । জ্ঞানারূঢ় অবস্থা� আত্মার কতৃ, ত্ব গনই—এই গবাবে) কতৃ, ত্বায়িভমান বায়ি)ত হও�া� তাঁর য়িনত্য গদহ রক্ষাথ, কম, সকলও
অকম, হ�, এটিই “কম,ণ্যকম, যঃ পবেশ্যৎ” ইত্যায়িদ গsাবেক (গsাক ১৮) য়িববেশ-রূবেপ ব্যাখ্যাত হবে�বেA । এখন আরূঢ় অবস্থা� কবেম,
ও তাঁর অবেঙ্গ ব্রহ্মই সতত অনুপ্রয়িবষ্ট রবে�বেAন,  এটি গদখবেত গপবে� তাঁর সকল প্রকার কম,ই য়িবলীন হবে� যা�,  তা-ই জ্ঞাপন
করবেAন —

ভবে"র সবয়িকAুই য়িচন্ম� –  য়িযয়িন কৃষ্ণভাবনা� সমূ্পণ, মগ্ন য়িতয়িন অবশ্যই য়িচৎ-জগবেত উbীত হবেবন,  কারণ তাঁর সমস্ত
কায,কলাপ য়িচন্ম� । তাঁর কবেম,র উবেQশ্য য়িচন্ম� এবং গসই উবেQবেশ্য য়িতয়িন যা য়িনবেবদন কবেরন, তাও য়িচন্ম� । 
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৪থ, অ)্যা� – জ্ঞান গযাগ              গীতা প্রবাহ 

গsাক ২৫-৩৩ – যজ্ঞ গথবেক য়িদব্যজ্ঞাবেন 
 গsাক ২৫ —  (সঙ্গয়িত)  এই প্রকার যজ্ঞরূবেপ সম্পায়িদত সব,ত্র ব্রহ্মদশ,নরূপ জ্ঞান,  সকল প্রকার যজ্ঞায়িদ উপাবে�ই লভ্য,
গসবেহতু সকল যজ্ঞ হবেত ব্রহ্মজ্ঞান গশ্রষ্ঠ,  এটিই য়িববেশ-ভাবেব জ্ঞাপন করার জন্য অয়ি)কায়িরবেভবেদ জ্ঞানলাবেভর উপা� স্বরূপ বহু
যবেজ্ঞর কথা ৮টি গsাবেক বলবেAন (২৫-৩২) —

     গsাক ২৫-২৯

১) হৈদবযজ্ঞ (কম,বেযায়িগরা) – গকানও গকানও গযাগী গদবতাবেদর উবেQবেশ্য যজ্ঞ করার মা)্যবেম তাঁবেদর উপাসনা কবেরন ।

২) ব্রহ্মযজ্ঞ (জ্ঞানবেযায়িগরা) – অন্য অবেনবেক ব্রহ্মরূপ অয়িগ্নবেত সব য়িকAু য়িনবেবদন করার মা)্যবেম যজ্ঞ কবেরন ।

৩) সংযমযজ্ঞ (ব্রহ্মাচায়িররা) – গকউ গকউ (শুদ্ধ ব্রহ্মচারীর) মনঃসংযমরূপ অয়িগ্নবেত শ্রবণ আয়িদ ইয়ি©�গুয়িলবেক আহুয়িত
গদন ।

৪)  ইয়ি©�য়িনগ্রহ যজ্ঞ – অন্য অবেনবেক (য়িন�ময়িনষ্ঠ গৃহবেস্থরা)  শব্দায়িদ ইয়ি©বে�র য়িব-�গুয়িলবেক ইয়ি©�রূপ অয়িগ্নবেত আহুয়িত
গদন । (ইয়ি©�  অয়িগ্ন→ ; ইয়ি©বে�র য়িব-�  য়ির্ঘ→ ) ।

৫)  আত্মসংযমরূপ যজ্ঞ ()্যানয়িনষ্ঠরা) –  মন ও ইয়ি©�-সংযবেমর মা)্যবেম যাঁরা আত্মজ্ঞান লাবেভর প্র�াসী,  তাঁরা তাঁবেদর
সমস্ত ইয়ি©বে�র কায,কলাপ ও প্রাণবা�ু জ্ঞাবেনর দ্বারা প্রদীপ্ত আত্মসংযমরূপ অয়িগ্নবেত আহুয়িত গদন । 

৬) দ্রব্যযজ্ঞ – কবেঠার ব্রত গ্রহণ কবের গকউ দ্রব্য দানরূপ যজ্ঞ কবেরন । 

৭) তবেপাযজ্ঞ – গকউ গকউ তপস্যারূপ যজ্ঞ কবেরন ।

৮) গযাগযজ্ঞ – গকউ গকউ অষ্টাঙ্গ-গযাগরূপ যজ্ঞ কবেরন ।

৯) স্বা)্যা�যজ্ঞ – গবদ পাঠরূপ যজ্ঞ । 

১০) জ্ঞানযজ্ঞ – গবদ অ)্য�নরূপ যজ্ঞ কবেরন ।3

১১)  প্রাণা�াম যজ্ঞ –  যাঁরা প্রাণা�াম চচ, া� আগ্রহী,  তাঁরা অপান বা�ুবেক প্রাণবা�ুবেত এবং প্রাণবা�ুবেক অপান বা�ুবেত
আহুয়িত য়িদবে� অববেশবে- প্রাণ ও অপান বা�ুর গয়িত গরা) কবের সমায়ি)স্থ হন । 

১২) য়িন�তাহার যজ্ঞ – গকউ আহার সংযম কবের প্রাণবা�ুবেক প্রাণবা�ুবেতই আহুয়িত গদন । 

 গsাক ৩০ — (সঙ্গয়িত) এখন এই দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞকারীবেদর ফল বলবেAন – 

এঁরা সকবেলই যজ্ঞতত্ত্বয়িবৎ এবং যবেজ্ঞর প্রভাবেব পাপ গথবেক মু" হবে� তাঁরা যজ্ঞাবয়িশষ্ট অমৃত আস্বাদন কবেরন,  এবং তার পর
সনাতন প্রকৃয়িতবেত য়িফবের যান ।

 গsাক ৩১ — (সঙ্গয়িত) যজ্ঞ না করবেল য়িক গদা- হ�, তা-ই বলবেAন – 

গহ কুরুবেশ্রষ্ঠ! যজ্ঞ অনুষ্ঠান না কবের গকউই এই জগবেত সুবেখ থাকবেত পাবের না, তা হবেল পরবেলাবেক সুখপ্রায়িপ্ত য়িক কবের সম্ভব?

3 শ্রীল শ্রী)র স্বামী, তাঁর টীকা� "স্বা)্যা�জ্ঞানযজ্ঞ" এই শব্দবেক স্বা)্যা�যজ্ঞ বা গবদ পাঠ এবং জ্ঞানযজ্ঞ বা গবদ অ)্য�ন (গসই গববেদর গূঢ় অথ, হৃদ�ঙ্গবেমর প্রবেচষ্টা), এভাবেব ব্যাখ্যা
কবেরবেAন । 
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৪থ, অ)্যা� – জ্ঞান গযাগ              গীতা প্রবাহ 
 গsাক ৪.৩২ — (সঙ্গয়িত) জ্ঞাবেনর প্রশংসার জন্য গয যজ্ঞ সকবেলর কথা বলা হবে�বেA, তার উপসংহার করবেAন – 

এই সমস্ত যজ্ঞই হৈবয়িদক শাবে¯ অনুবেমায়িদত হবে�বেA এবং এই সমস্ত যজ্ঞ য়িবয়িভb প্রকার কম,জাত । গসগুয়িলবেক যথাযথভাবেব জানার
মা)্যবেম তুয়িম মুয়ি" লাভ করবেত পারবেব । 

 গsাক ৩৩ — (সঙ্গয়িত) কম,যজ্ঞ হবেত জ্ঞানযজ্ঞ গয গশ্রষ্ঠ তা-ই বলবেAন –

গহ পরন্তপ! দ্রব্যম� যজ্ঞ গথবেক জ্ঞানম� যজ্ঞ গশ্র� । গহ পাথ,! সমস্ত কম,ই পূণ,রূবেপ য়িচন্ম� জ্ঞাবেন পয়িরসমায়িপ্ত লাভ কবের । 

গsাক ৩৪-৪২ – উপসংহার
 গsাক ৩৪ — (সঙ্গয়িত) উ" প্রকার আত্মজ্ঞান লাবেভর উপা� বলবেAন –  

গুরু ও য়িশবে-্যর গযাগ্যতা – সদু্গরুর শরণাগত হবে� তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার গচষ্টা কর । য়িবনম্র য়িচবে| প্রশ্ন য়িজজ্ঞাসা কর এবং
অকৃয়িত্রম গসবার দ্বারা তাঁবেক সন্তুষ্ট কবের । তা হবেল গসই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুবে-রা গতামাবেক জ্ঞান উপবেদশ দান করবেবন । 

 গsাক ৩৫-৩৬ — (সঙ্গয়িত) জ্ঞাবেনর ফল বলবেAন –  

সমস্ত জীবই আমার – গহ পাণ্ডব! এভাবেব তত্ত্বজ্ঞান লাভ কবের তুয়িম আর গমাহগ্রস্ত হবেব না, গকন না এই জ্ঞাবেনর দ্বারা
তুয়িম দশ,ন করবেব গয, সমস্ত জীবই আমার য়িবয়িভb অংশ অথ,াৎ তারা সকবেলই আমার এবং তারা আমাবেত অবয়িস্থত ।

জ্ঞানরূপ তরণী – তুয়িম যয়িদ সমস্ত পাপীবেদর গথবেকও পায়িপষ্ঠ ববেল গণ্য হবে� থাবেক, তা হবেলও এই জ্ঞানরূপ তরণীবেত
আবেরাহণ কবের তুয়িম দুঃখ-সমুদ্র পার হবেত পারবেব । 

 গsাক ৩৭ — (সঙ্গয়িত) পূব,বেsাবেক গয বলা হবে�বেA তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরণীদ্বারা পাপসমুদ্র পার হও�া যা�, তাবেত পাবেপর নাশ
হ� না—এরূপ ভ্রায়িন্তর য়িনরসন করার জন্য এখন দৃষ্টাবেন্তর সাহাবেয্য বলবেAন –

প্রবলরূবেপ প্রজ্বয়িলত অয়িগ্ন গযমন কাষ্ঠবেক ভস্মসাৎ কবের, গহ অজু, ন! গতমনই জ্ঞানায়িগ্নও সমস্ত কম,বেক দগ্ধ কবের গফবেল । 

 গsাক ৩৮-৩৯ — (সঙ্গয়িত) “জ্ঞান য়িকভাবেব কম,বেক দগ্ধ কবের?” – এর উ|বের গsাক ৩৮ এর প্রথম অবে),বেক জ্ঞাবেনর মাহাত্ম্য
বলবেAন ।
“তাহবেল সকবেলই গকন এই আত্মজ্ঞাবেনর অভ্যাস কবের না?” – এর উ|বের গsাক ৩৮ এর য়িদ্বতী� অবে),ক গথবেক শুরু কবের গsাক
৩৯ পয,ন্ত এই জ্ঞান লাবেভর পূব,শত,  বা গযাগ্যতা বণ,না করবেAন4 – 

জ্ঞাবেনর মাহাত্ম্য – এই জগবেত য়িচন্ম� জ্ঞাবেনর মবেতা পয়িবত্র আর য়িকAুই গনই । এই জ্ঞান সমস্ত গযাবেগর পয়িরপক্ব ফল ।
ভগবদ্ভয়ি" অনুশীলবেনর মা)্যবেম য়িযয়িন গসই জ্ঞান আ�| কবেরবেAন, য়িতয়িন কালক্রবেম আত্মা� পরা শায়িন্ত লাভ কবেরন । 

জ্ঞান লাবেভর পূব,শত,  – ভগবদ্ভয়ি" অনুশীলবেনর মা)্যবেম য়িযয়িন গসই জ্ঞান আ�| কবেরবেAন, য়িতয়িন কালক্রবেম আত্মা� পরা
শায়িন্ত লাভ কবেরন । সংযবেতয়ি©� ও তৎপর হবে� য়িচন্ম� তত্ত্বজ্ঞাবেন শ্রদ্ধাবান ব্যয়ি" এই জ্ঞান লাভ কবেরন । গসই য়িদব্য জ্ঞান লাভ
কবের য়িতয়িন অয়িচবেরই পরা শায়িন্ত প্রাপ্ত হন ।

 গsাক ৪০ — (সঙ্গয়িত) জ্ঞাবেনর অয়ি)কারীর কথা ববেল এখন তাবেদর য়িবপরীত, অথ,াৎ অনয়ি)কারীর য়িব-বে� বলবেAন – 

গক জ্ঞান লাভ করবেত পাবেরনা? – অজ্ঞ ও শাবে¯র প্রয়িত শ্রদ্ধাহীন ব্যয়ি" কখনই ভগবদ্ভয়ি" লাভ করবেত পাবের না  ।
সয়িন্দগ্ধ য়িচ| ব্যয়ি" ইহবেলাবেক সুখবেভাগ করবেত পাবের না এবং পরবেলাবেকও সুখবেভাগ করবেত পাবের না । 

4 দীর্ঘ,কাল কম,বেযাগদ্বারা সংয়িসদ্ধ–গযাগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যয়ি" তা অনা�াবেস লাভ কবেরন ।
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৪থ, অ)্যা� – জ্ঞান গযাগ              গীতা প্রবাহ 
 গsাক ৪১-৪২ — (সঙ্গয়িত) য়িদ্বতী� ও তৃতী� অ)্যাবে� পূব, ও পর ভুয়িমকাবেভবেদ কম, ও জ্ঞানরূপ গয য়িদ্বয়িব) ব্রহ্ময়িনষ্ঠার কথা বলা
হবে�বেA, তা-ই দুটি গsাকদ্বারা উপসংহার করবেAন – 

য়িসদ্ধান্ত দ্বারা সংশ� নাশ – অতএব, গহ )নঞ্জ�! য়িযয়িন য়িনষ্কাম কম,বেযাবেগর দ্বারা কম,ত্যাগ কবেরন, জ্ঞাবেনর দ্বারা সংশ� নাশ
কবেরন এবং য়িযয়িন আত্মার য়িচন্ম� স্বরূপ অবগত হন, তাঁবেক গকান কম,ই আবদ্ধ করবেত পাবের না । 

জ্ঞানরূপ খড়গ – অতএব, গহ ভারত! গতামার হৃদবে� গয অজ্ঞানপ্রসূত সংশবে�র উদ� হবে�বেA, তা জ্ঞানরূপ খড়বেগর
দ্বারা য়িAb কর । গযাগাশ্র� কবের যুদ্ধ করার জন্য উবেঠ দাঁড়াও ।

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

পুমবস্থায়িদবেভবেদন কম,জ্ঞানম�ী য়িদ্ব)া । 
য়িনবেষ্ঠা"া গযন তং ববেন্দ গশৌয়িরং সংশ�সংয়িAদম্  ।।

য়িযয়িন জীবেবর অয়ি)কারায়িদবেভবেদ কম, ও জ্ঞানম�ী য়িদ্বয়িব)া য়িনষ্ঠার কথা ববেলবেAন, সংশ�বেAদনকারী গসই শ্রীকৃষ্ণবেক আয়িম বন্দনা কয়ির।
*** শ্রীল য়িবশ্বনাথ চক্রবত0 ঠাকুর  →

উবে"-ু মু"ু্যপাবে�-ু জ্ঞানমত্র প্রশস্যবেত ।
জ্ঞাবেনাপা�ন্তু কচ্চৈম,বেবত্য)্যা�াবেথ,া য়িনরূয়িপতঃ ।।

মুয়ি"র কয়িথত উপা�সমূবেহর মবে)্য  এখাবেন জ্ঞাবেনর প্রশংসা  করা  হবে�বেA  ।  য়িকন্তু কম,ই জ্ঞাবেনর উপা�—অ)্যাবে�র এই অথ,
য়িনরূয়িপত হবে�বেA ।

*** শ্রীল বলবেদব য়িবদ্যাভূ-ণ →
দ্ব্যংশকং )ান্যবৎ কম, তু-াংশায়িদব তণু্ডলঃ ।

গশ্রষ্ঠং দ্রব্যাংশবেতা জ্ঞানয়িময়িত তুয,্যস্য য়িনণ,�ঃ ।।
কম, দুই অংশয়িবয়িশষ্ট )াবেনর মত, তার তুবে-র অংশ গথবেক তণু্ডল গযমন গশ্রষ্ঠ, গতময়িন সমস্ত দ্রব্য অংশ গথবেক জ্ঞানই

গশ্রষ্ঠ, এটা চতু, থ, অ)্যাবে� য়িনণ,� করা হবে�বেA ।

*** শ্রীল প্রভুপাদ  →

এই অ)্যাবে� গয গযাগমাবেগ,র উপবেদশ গদও�া হবে�বেA, তাবেক বলা হ� ‘সনাতন–গযাগ’ অথ,াৎ জীবেবর উপবেযাগী শাশ্বত
কায,কলাপ । এই গযাবেগ দুই রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান সায়ি)ত হ� । তার একটি হবেW দ্রব্যযজ্ঞ অথ,াৎ সবরকম জড় য়িব-�বেক উৎসগ, করা
এবং অন্যটি হবেW আত্মজ্ঞান যজ্ঞ, যা সমূ্পণ,রূবেপ শুদ্ধ পারমায়িথ,ক কম, । দ্রব্যম�–যজ্ঞ যয়িদ পারমায়িথ,ক উবেQবেশ্য সায়ি)ত না হ�,
তবেব তা জড়-জাগয়িতক কবেম, পয,বয়িসত হ� । য়িকন্তু এই যজ্ঞ যয়িদ পরমাথ, সা)ন করবার জন্য, অথ,াৎ কৃষ্ণভাবনা� ভায়িবত হবে�
সায়ি)ত হ�, তবেব তা সব,াঙ্গীণ পূণ,তা প্রাপ্ত হ� ।

পারমায়িথ,ক কম,ও দুটি ভাবেগ য়িবভ"–য়িনবেজর স্বরূপবেক উপলয়িব্ধ করা এবং পরম পুরুবে-া|ম ভগবাবেনর প্রকৃত তত্ত্ব
উপলয়িব্ধ করা । ভগবদ্গীতার যথাথ, জ্ঞান লাভ করবেল এই দুটি তত্ত্ববেকই অনা�াবেস উপলয়িব্ধ করা যা� । তখন অনা�াবেস উপলয়িব্ধ
করা যা� গয,  জীবাত্মা হবেW ভগবাবেনর অয়িববেWদ্য অংশ  ।  এই প্রকার উপলয়িব্ধ পরম মঙ্গলম�,  কারণ এই জ্ঞাবেনর প্রভাবেব
ভগবাবেনর য়িদব্য লীলা তত্ত্ব সহবেজই বুঝবেত পারা যা� । এই অ)্যাবে�র প্রথবেমই ভগবান য়িনবেজই তাঁর অপ্রাকৃত কায,কলাবেপর কথা
বণ,না কবেরবেAন ।
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	 শ্লোক ১-৩ — (সঙ্গতি) পূর্বের দুটি অধ্যায়ের দ্বারা জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ এই উভয়যোগের ফল একরকম বলে এই অধ্যায়ে তা একত্র করেই তাঁর বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে প্রশংসা করে তিনটি শ্লোকে বলছেন –
	 শ্লোক ৪ — (সঙ্গতি) শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সূর্যদেবের প্রতি যোগ-উপদেশ প্রদান করা অসম্ভব মনে করে অর্জুন বললেন –
	 শ্লোক ৫ — (সঙ্গতি) এরূপ অর্জুনের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীভগবান বললেন –
	 শ্লোক ৬ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, “তুমি ত অনাদি, তোমার আবার জন্ম কি? আর তুমি অবিনাশী, অতএব তোমার পুনঃ পুনঃ জন্মের কথা যে ‘বহূনি মে ব্যতীতানি’ ইত্যাদি বাক্যে বললে, তা-ই বা কিরূপ? এই কারণে পাপপুণ্যবিহীন যে ঈশ্বর তুমি, তোমার জীবের ন্যায় জন্মই বা কি করে হয়?”
	অর্জুনের কাছ থেকে এরকম প্রশ্ন আশঙ্কা করে শ্রীভগবান বলছেন —
	 শ্লোক ৭ — (সঙ্গতি) কখন আবির্ভূত হন? —
	 শ্লোক ৮ — (সঙ্গতি) কেন আবির্ভূত হন? —
	 শ্লোক ৯ — (সঙ্গতি) এবম্বিধ ভগবানের জন্ম ও কর্ম জানলে কি ফল তা বলছেন —
	 শ্লোক ১০ — (সঙ্গতি) ভগবানের জন্ম-কর্ম জানলে কিরূপে ভগবানকে লাভ করা যায়, তা-ই বলছেন —
	 শ্লোক ১১ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, “তাহলে তোমারও কি বৈষম্য দৃষ্টি আছে? যেহেতু এরূপে তুমি তোমার শরণাগতকে আত্মজ্ঞান দিয়ে থাক, অন্য সকাম ব্যক্তিগণকে দাও না?” এই আশঙ্কা করে শ্রীভগবান বলছেন —
	 শ্লোক ১২ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, “তাহলে মুক্তি লাভের জন্য সকলেই কেন তোমাকে ভজনা করে না?” এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন —
	 শ্লোক ১৩ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, “কেউ সকাম ভাবে, কেউ বা নিষ্কামভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হয়—এতে কর্মের বিচিত্রতা ঘটে থাকে; এই বৈচিত্র্যের কারক যে তুমি সেই তোমাতে বৈষম্য নেই — এটি কেমন করে বলব? এই আশঙ্কায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন —
	 শ্লোক ১৪ — (সঙ্গতি) সেই অকর্তৃত্বকেই স্পষ্ট করে বুঝাচ্ছেন —
	 শ্লোক ১৫ — (সঙ্গতি) ৪টি শ্লোকদ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টি-বৈষম্যের সম্ভাবনা পরিহার করে এখন বিস্তারিত ভাবে পূর্বোক্ত কর্মযোগের কথা বলার জন্য প্রাচীন প্রথা স্মরণ করাচ্ছেন —
	 শ্লোক ১৬ — (সঙ্গতি) সেই কর্মানুষ্ঠানও তত্ত্বজ্ঞানীদের সাথে বিচার করে করা কর্তব্য, কেবল লোক পরম্পরাগত বলে করা উচিত নয়, তা-ই বলছেন —
	 শ্লোক ১৭ — (সঙ্গতি) অর্জুন যদি বলেন, “এটি তো লোকপ্রসিদ্ধই যে দেহব্যাপার—স্বরূপই কর্ম, আর দেহ ব্যাপার শূন্যতাই অকর্ম, তবে কেন বলছ যে ‘জ্ঞানীরাও ঐ বিষয়ে বিমোহিত?” এর উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন –
	 শ্লোক ১৮ — (সঙ্গতি) সেই কর্মসকলের তত্ত্ব যে দুর্বিজ্ঞেয় তা বুঝিয়া বলছেন —
	 শ্লোক ১৯-২৩ — (সঙ্গতি) পূর্ববর্তী শ্লোকের, শ্রুতির অর্থ ও অর্থাপত্তিদ্বারা যে অর্থদ্বয় ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা-ই পাঁচটি শ্লোকে স্পষ্ট বলছেন —
	শ্লোক ২১ — এই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর মন ও বুদ্ধিকে সর্বতোভাবে সংযত করে কার্য করেন । তিনি প্রভুত্ব করার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে কেবল জীবন ধারণের জন্য কর্ম করেন । এভাবেই কর্ম করার ফলে কোন রকম পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না ।
	শ্লোক ২২ — যিনি অনায়াসে যা লাভ করেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ আদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না এবং মাৎসর্য্যশূন্য, যিনি কার্যের সাফল্য ও অসাফল্যে অবিচলিত থাকেন, তিনি কর্ম সম্পাদন করলেও কর্মফলের দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না ।
	শ্লোক ২৩ — জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, চিন্ময় জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম সম্পাদন করেন, সেই সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয় ।
	 শ্লোক ২৪ — (সঙ্গতি) সেরূপ পরমেশ্বরের আরাধনারূপ যে কর্ম তা জ্ঞানের হেতু বলে তাতে বন্ধন হয় না, অবএব তা অকর্ম হল । জ্ঞানারূঢ় অবস্থায় আত্মার কর্তৃত্ব নেই—এই বোধে কর্তৃত্বাভিমান বাধিত হওয়ায় তাঁর নিত্য দেহ রক্ষার্থ কর্ম সকলও অকর্ম হয়, এটিই “কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ” ইত্যাদি শ্লোকে (শ্লোক ১৮) বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে । এখন আরূঢ় অবস্থায় কর্মে ও তাঁর অঙ্গে ব্রহ্মই সতত অনুপ্রবিষ্ট রয়েছেন, এটি দেখতে পেয়ে তাঁর সকল প্রকার কর্মই বিলীন হয়ে যায়, তা-ই জ্ঞাপন করছেন —
	 শ্লোক ২৫ — (সঙ্গতি) এই প্রকার যজ্ঞরূপে সম্পাদিত সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞান, সকল প্রকার যজ্ঞাদি উপায়েই লভ্য, সেহেতু সকল যজ্ঞ হতে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, এটিই বিশেষভাবে জ্ঞাপন করার জন্য অধিকারিভেদে জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ বহু যজ্ঞের কথা ৮টি শ্লোকে বলছেন (২৫-৩২) —
	 শ্লোক ৩০ — (সঙ্গতি) এখন এই দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞকারীদের ফল বলছেন –
	 শ্লোক ৩১ — (সঙ্গতি) যজ্ঞ না করলে কি দোষ হয়, তা-ই বলছেন –
	 শ্লোক ৪.৩২ — (সঙ্গতি) জ্ঞানের প্রশংসার জন্য যে যজ্ঞ সকলের কথা বলা হয়েছে, তার উপসংহার করছেন –
	 শ্লোক ৩৩ — (সঙ্গতি) কর্মযজ্ঞ হতে জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ তা-ই বলছেন –
	 শ্লোক ৩৪ — (সঙ্গতি) উক্ত প্রকার আত্মজ্ঞান লাভের উপায় বলছেন –
	 শ্লোক ৩৫-৩৬ — (সঙ্গতি) জ্ঞানের ফল বলছেন –
	 শ্লোক ৩৭ — (সঙ্গতি) পূর্বশ্লোকে যে বলা হয়েছে তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরণীদ্বারা পাপসমুদ্র পার হওয়া যায়, তাতে পাপের নাশ হয় না—এরূপ ভ্রান্তির নিরসন করার জন্য এখন দৃষ্টান্তের সাহায্যে বলছেন –
	 শ্লোক ৩৮-৩৯ — (সঙ্গতি) “জ্ঞান কিভাবে কর্মকে দগ্ধ করে?” – এর উত্তরে শ্লোক ৩৮ এর প্রথম অর্ধেকে জ্ঞানের মাহাত্ম্য বলছেন ।
	“তাহলে সকলেই কেন এই আত্মজ্ঞানের অভ্যাস করে না?” – এর উত্তরে শ্লোক ৩৮ এর দ্বিতীয় অর্ধেক থেকে শুরু করে শ্লোক ৩৯ পর্যন্ত এই জ্ঞান লাভের পূর্বশর্ত বা যোগ্যতা বর্ণনা করছেন –
	 শ্লোক ৪০ — (সঙ্গতি) জ্ঞানের অধিকারীর কথা বলে এখন তাদের বিপরীত, অর্থাৎ অনধিকারীর বিষয়ে বলছেন –
	 শ্লোক ৪১-৪২ — (সঙ্গতি) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব ও পর ভুমিকাভেদে কর্ম ও জ্ঞানরূপ যে দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, তা-ই দুটি শ্লোকদ্বারা উপসংহার করছেন –

