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அத்தியாயம் ஒன்று 

குருக்ஷேத்திரப் க்ஷபார்க்களத்தில் படைகடளக் 
கவனித்தல்  

பதம் 1 

த்₄ருதராஷ்ட்ர உவாச 
த₄ர்ம-க்ஷேத்க்ஷர குரு-க்ஷேத்க்ஷர 

ஸமக்ஷவதா யுயுத்ஸவ꞉ 
மாமகா꞉ பாண்ட₃வாஸ்² சசவ 

கிம் அகுர்வத ஸஞ்ஜய 

பதம் 2 

ஸஞ்ஜய உவாச 
த்₃ருஷ்ட்வா து பாண்ட₃வானீகம் 
வ்யூட₄ம் து₃ர்க்ஷயாத₄னஸ் ததா₃ 

ஆசார்யம் உபஸங்க₃ம்ய 
ராஜா வசனம் அப்₃ரவீத் 

 

பதம் 3 

பஸ்²சயதாம் பாண்டு₃-புத்ரானாம் 
ஆசார்ய மஹதீம் சமூம் 

வ்யூடா₄ம் த்₃ருபத₃-புத்க்ஷரண 
தவ ஸி²ஷ்க்ஷயண தீ₄மதா 
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பதம் 4 

அத்ர ஸூ²ரா மக்ஷஹஷ்வ்-ஆஸா 
பீ₄மார்ஜுன-ஸமா யுதி₄ 

யுயுதா₄க்ஷனா விராடஸ்² ச 
த்₃ருபத₃ஸ்² ச மஹா-ரத₂꞉ 

பதம் 5 

த்₄ருஷ்டக்ஷகதுஸ்² க்ஷசகிதான꞉ 
காஸி²ராஜஸ்² ச வீர்யவான் 
புருஜித் குந்திக்ஷபா₄ஜஸ்² ச 
சஸ²ப்₃யஸ்² ச நர-புங்க₃வ꞉ 

பதம் 6 

யுதா₄மன்யுஸ்² ச விக்ராந்த 
உத்தமமௌஜாஸ்² ச வீர்யவான் 

மஸௌப₄த்₃க்ஷரா த்₃மரௌபக்ஷத₃யாஸ்² ச 
ஸர்வ ஏவ மஹா-ரதா₂꞉ 

பதம் 7 

அஸ்மாகம் து விஸி²ஷ்டா க்ஷய 
தான் நிக்ஷபா₃த₄ த்₃விக்ஷஜாத்தம 

நாயகா மம சஸன்யஸ்ய 
ஸஞ்ஜ்ஞார்த₂ம் தான் ப்₃ரவீமி க்ஷத 
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பதம் 8 

ப₄வான் பீ₄ஷ்மஸ்² ச கர்ணஸ்² ச 
க்ருபஸ்² ச ஸமிதிம்-ஜய꞉ 

அஸ்²வத்தா₂மா விகர்ணஸ்² ச 
மஸௌமத₃த்திஸ் தசத₂வ ச 

பதம் 9 

அன்க்ஷய ச ப₃ஹவ꞉ ஸூ²ரா 
மத்₃-அர்க்ஷத₂ த்யக்த-ஜீவிதா꞉ 
நானா-ஸ²ஸ்த்ர-ப்ரஹரணா꞉ 
ஸர்க்ஷவ யுத்₃த₄-விஸா²ரதா₃꞉ 

பதம் 10 

அபர்யாப்தம் தத்₃ அஸ்மாகம் 
ப₃லம் பீ₄ஷ்மாபி₄ரேிதம் 

பர்யாப்தம் த்வ் இத₃ம் ஏக்ஷதஷாம் 
ப₃லம் பீ₄மாபி₄ரேிதம் 

பதம் 11 

அயக்ஷனஷு ச ஸர்க்ஷவஷு 
யதா₂-பா₄க₃ம் அவஸ்தி₂தா꞉ 
பீ₄ஷ்மம் ஏவாபி₄ரேந்து 

ப₄வந்த꞉ ஸர்வ ஏவ ஹி 
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பதம் 12 

தஸ்ய ஸஞ்ஜனயன் ஹர்ஷம் 
குரு-வ்ருத்₃த₄꞉ பிதாமஹ꞉ 

ஸிம்ஹ-நாத₃ம் வினத்₃க்ஷயாச்சச꞉ 
ஸ²ங்க₂ம் த₃த்₄மமௌ ப்ரதாபவான் 

பதம் 13 

தத꞉ ஸ²ங்கா₂ஸ்² ச க்ஷப₄ர்யஸ்² ச 
பணவானக-க்ஷகா₃முகா₂꞉ 

ஸஹசஸவாப்₄யஹன்யந்த 
ஸ ஸ²ப்₃த₃ஸ் துமுக்ஷலா ’ப₄வத் 

பதம் 14 

தத꞉ ஸ்²க்ஷவசதர் ஹசயர் யுக்க்ஷத 
மஹதி ஸ்யந்த₃க்ஷன ஸ்தி₂மதௌ 

மாத₄வ꞉ பாண்ட₃வஸ்² சசவ 
தி₃வ்மயௌ ஸ²ங்மகௌ₂ ப்ரத₃த்₄மது꞉ 

பதம் 15 

பாஞ்சஜன்யம் ஹ்ருஷீக்ஷகக்ஷஸா² 
க்ஷத₃வத₃த்தம் த₄னஞ்-ஜய꞉ 

மபௌண்ட்₃ரம் த₃த்₄மமௌ மஹா-ஸ²ங்க₂ம் 
பீ₄ம-கர்மா வ்ருக்ஷகாத₃ர꞉ 
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பதங்கள் 16-18 

அனந்தவிஜயம் ராஜா 
குந்தீ-புத்க்ஷரா யுதி₄ஷ்டி₂ர꞉ 
நகுல꞉ ஸஹக்ஷத₃வஸ்² ச 

ஸுக்ஷகா₄ஷ-மணிபுஷ்பமகௌ 

காஸ்²யஸ்² ச பரக்ஷமஷ்வ்-ஆஸ꞉ 
ஸி²க₂ண்டீ₃ ச மஹா-ரத₂꞉ 

த்₄ருஷ்டத்₃யும்க்ஷனா விராடஸ்² ச 
ஸாத்யகிஸ்² சாபராஜித꞉ 

த்₃ருபக்ஷதா₃ த்₃மரௌபக்ஷத₃யாஸ்² ச 
ஸர்வஸ²꞉ ப்ருதி₂வீ-பக்ஷத 

மஸௌப₄த்₃ரஸ்² ச மஹா-பா₃ஹு꞉ 
ஸ²ங்கா₂ன் த₃த்₄மு꞉ ப்ருத₂க் ப்ருத₂க் 

பதம் 19 

ஸ க்ஷகா₄க்ஷஷா தா₄ர்தராஷ்ட்ராணாம் 
ஹ்ருத₃யானி வ்யதா₃ரயத் 
நப₄ஸ்² ச ப்ருதி₂வீம் சசவ 

துமுக்ஷலா ’ப்₄யனுனாத₃யன் 

பதம் 20 

அத₂ வ்யவஸ்தி₂தான் த்₃ருஷ்ட்வா 
தா₄ர்தராஷ்ட்ரான் கபி-த்₄வஜ꞉ 

ப்ரவ்ருத்க்ஷத ஸ²ஸ்த்ர-ஸம்பாக்ஷத 
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த₄னுர் உத்₃யம்ய பாண்ட₃வ꞉ 
ஹ்ருஷீக்ஷகஸ²ம் ததா₃ வாக்யம் 

இத₃ம் ஆஹ மஹீ-பக்ஷத 

பதங்கள் 21-22 

அர்ஜுன உவாச 
க்ஷஸனக்ஷயார் உப₄க்ஷயார் மத்₄க்ஷய 

ரத₂ம் ஸ்தா₂பய க்ஷம ’ச்யுத 
யாவத்₃ ஏதான் நிர ீக்ஷே ’ஹம் 

க்ஷயாத்₃து₄-காமான் அவஸ்தி₂தான் 
சகர் மயா ஸஹ க்ஷயாத்₃த₄வ்யம் 

அஸ்மின் ரண-ஸமுத்₃யக்ஷம 

பதம் 23 

க்ஷயாத்ஸ்யமானான் அக்ஷவக்ஷே ’ஹம் 
ய ஏக்ஷத ’த்ர ஸமாக₃தா꞉ 

தா₄ர்தராஷ்ட்ரஸ்ய து₃ர்பு₃த்₃க்ஷத₄ர் 
யுத்₃க்ஷத₄ ப்ரிய-சிகீர்ஷவ꞉ 

பதம் 24 

ஸஞ்ஜய உவாச 
ஏவம் உக்க்ஷதா ஹ்ருஷீக்ஷகக்ஷஸா² 

கு₃டா₃க்ஷகக்ஷஸ²ன பா₄ரத 
க்ஷஸனக்ஷயார் உப₄க்ஷயார் மத்₄க்ஷய 

ஸ்தா₂பயித்வா ரக்ஷதா₂த்தமம் 
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பதம் 25 

பீ₄ஷ்ம-த்₃க்ஷராண-ப்ரமுக₂த꞉ 
ஸர்க்ஷவஷாம் ச மஹீ-ேிதாம் 
உவாச பார்த₂ பஸ்²சயதான் 

ஸமக்ஷவதான் குரூன் இதி 

பதம் 26 

தத்ராபஸ்²யத் ஸ்தி₂தான் பார்த₂꞉ 
பித்ரூன் அத₂ பிதாமஹான் 

ஆசார்யான் மாதுலான் ப்₄ராத்ரூன் 
புத்ரான் மபௌத்ரான் ஸகீ₂ம்ஸ் ததா₂ 
ஸ்²வஸு²ரான் ஸுஹ்ருத₃ஸ்² சசவ 

க்ஷஸனக்ஷயார் உப₄க்ஷயார் அபி 

பதம் 27 

தான் ஸமீக்ஷ்ய ஸ மகௌந்க்ஷதய꞉ 
ஸர்வான் ப₃ந்தூ₄ன் அவஸ்தி₂தான் 

க்ருபயா பரயாவிஷ்க்ஷடா 
விஷீத₃ன்ன் இத₃ம் அப்₃ரவீத் 

பதம் 28 

அர்ஜுன உவாச 
த்₃ருஷ்ட்க்ஷவமம் ஸ்வ-ஜனம் க்ருஷ்ண 

யுயுத்ஸும் ஸமுபஸ்தி₂தம் 
ஸீத₃ந்தி மம கா₃த்ராணி 
முக₂ம் ச பரிஸு²ஷ்யதி 
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பதம் 29 

க்ஷவபது₂ஸ்² ச ஸ²ர ீக்ஷர க்ஷம 
க்ஷராம-ஹர்ஷஸ்² ச ஜாயக்ஷத 

கா₃ண்டீ₃வம் ஸ்ரம்ஸக்ஷத ஹஸ்தாத் 
த்வக் சசவ பரித₃ஹ்யக்ஷத 

பதம் 30 

ந ச ஸ²க்க்ஷனாம்ய் அவஸ்தா₂தும் 
ப்₄ரமதீவ ச க்ஷம மன꞉ 

நிமித்தானி ச பஸ்²யாமி 
விபரீதானி க்ஷகஸ²வ 

பதம் 31 

ந ச ஸ்²க்ஷரக்ஷயா ’நுபஸ்²யாமி 
ஹத்வா ஸ்வ-ஜனம் ஆஹக்ஷவ 

ந காங்க்ஷே விஜயம் க்ருஷ்ண 
ந ச ராஜ்யம் ஸுகா₂னி ச 

பதங்கள் 32-35 

கிம் க்ஷநா ராஜ்க்ஷயன க்ஷகா₃விந்த₃ 
கிம் க்ஷபா₄சக₃ர் ஜீவிக்ஷதன வா 

க்ஷயஷாம் அர்க்ஷத₂ காங்ேிதம் க்ஷநா 
ராஜ்யம் க்ஷபா₄கா₃꞉ ஸுகா₂னி ச 

த இக்ஷம ’வஸ்தி₂தா யுத்₃க்ஷத₄ 
ப்ராணாம்ஸ் த்யக்த்வா த₄னானி ச 
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ஆசார்யா꞉ பிதர꞉ புத்ராஸ் 
தசத₂வ ச பிதாமஹா꞉ 

மாதுலா꞉ ஸ்²வஸு²ரா꞉ மபௌத்ரா꞉ 
ஸ்²யாலா꞉ ஸம்ப₃ந்தி₄னஸ் ததா₂ 

ஏதான் ந ஹந்தும் இச்சா₂மி 
க்₄னக்ஷதா ’பி மது₄ஸூத₃ன 

அபி த்சரக்ஷலாக்ய-ராஜ்யஸ்ய 
க்ஷஹக்ஷதா꞉ கிம் நு மஹீ-க்ருக்ஷத 
நிஹத்ய தா₄ர்தராஷ்ட்ரான் ந꞉ 
கா ப்ரீதி꞉ ஸ்யாஜ் ஜனார்த₃ன 

பதம் 36 

பாபம் ஏவாஸ்²ரக்ஷயத்₃ அஸ்மான் 
ஹத்சவதான் ஆததாயின꞉ 

தஸ்மான் நார்ஹா வயம் ஹந்தும் 
தா₄ர்தராஷ்ட்ரான் ஸ-பா₃ந்த₄வான் 

ஸ்வ-ஜனம் ஹி கத₂ம் ஹத்வா 
ஸுகி₂ன꞉ ஸ்யாம மாத₄வ 

பதங்கள் 37-38 

யத்₃ய் அப்ய் ஏக்ஷத ந பஸ்²யந்தி 
க்ஷலாக்ஷபா₄பஹத-க்ஷசதஸ꞉ 

குல-ேய-க்ருதம் க்ஷதா₃ஷம் 
மித்ர-த்₃க்ஷராக்ஷஹ ச பாதகம் 
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கத₂ம் ந ஜ்க்ஷஞயம் அஸ்மாபி₄꞉ 
பாபாத்₃ அஸ்மான் நிவர்திதும் 

குல-ேய-க்ருதம் க்ஷதா₃ஷம் 
ப்ரபஸ்²யத்₃பி₄ர் ஜனார்த₃ன 

பதம் 39 

குல-ேக்ஷய ப்ரணஸ்²யந்தி 
குல-த₄ர்மா꞉ ஸனாதனா꞉ 

த₄ர்க்ஷம நஷ்க்ஷட குலம் க்ருத்ஸ்னம் 
அத₄ர்க்ஷமா ’பி₄ப₄வத்ய் உத 

பதம் 40 

அத₄ர்மாபி₄ப₄வாத் க்ருஷ்ண 
ப்ரது₃ஷ்யந்தி குல-ஸ்த்ரிய꞉ 

ஸ்த்ரீஷு து₃ஷ்டாஸு வார்ஷ்க்ஷணய 
ஜாயக்ஷத வர்ண-ஸங்கர꞉ 

பதம் 41 

ஸங்கக்ஷரா நரகாசயவ 
குல-க்₄னானாம் குலஸ்ய ச 

பதந்தி பிதக்ஷரா ஹ்ய் ஏஷாம் 
லுப்த-பிண்க்ஷடா₃த₃க-க்ரியா꞉ 

பதம் 42 

க்ஷதா₃சஷர் ஏசத꞉ குல-க்₄னானாம் 
வர்ண-ஸங்கர-காரசக꞉ 
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உத்ஸாத்₃யந்க்ஷத ஜாதி-த₄ர்மா꞉ 
குல-த₄ர்மாஸ்² ச ஸா²ஸ்²வதா꞉ 

பதம் 43 

உத்ஸன்ன-குல-த₄ர்மாணாம் 
மனுஷ்யாணாம் ஜனார்த₃ன 

நரக்ஷக நியதம் வாக்ஷஸா 
ப₄வதீத்ய் அனுஸு²ஸ்²ரும 

பதம் 44 

அக்ஷஹா ப₃த மஹத் பாபம் 
கர்தும் வ்யவஸிதா வயம் 

யத்₃ ராஜ்ய-ஸுக₂-க்ஷலாக்ஷப₄ன 
ஹந்தும் ஸ்வ-ஜனம் உத்₃யதா꞉ 

பதம் 45 

யதி₃ மாம் அப்ரதீகாரம் 
அஸ²ஸ்த்ரம் ஸ²ஸ்த்ர-பாணய꞉ 

தா₄ர்தராஷ்ட்ரா ரக்ஷண ஹன்யுஸ் 
தன் க்ஷம க்ஷேம-தரம் ப₄க்ஷவத் 

பதம் 46 

ஸஞ்ஜய உவாச 
ஏவம் உக்த்வார்ஜுன꞉ ஸங்க்₂க்ஷய 

ரக்ஷதா₂பஸ்த₂ உபாவிஸ²த் 
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விஸ்ருஜ்ய ஸ-ஸ²ரம் சாபம் 
க்ஷஸா²க-ஸம்விக்₃ன-மானஸ꞉ 
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அத்தியாயம் இரண்டு 

கீடதயின் உட்பபாருள் சுருக்கம்  

பதம் 1 

ஸஞ்ஜய உவாச 
தம் ததா₂ க்ருபயாவிஷ்டம் 

அஸ்²ரு-பூர்ணாகுக்ஷலேணம் 
விஷீத₃ந்தம் இத₃ம் வாக்யம் 

உவாச மது₄ஸூத₃ன꞉ 

பதம் 2 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
குதஸ் த்வா கஸ்²மலம் இத₃ம் 

விஷக்ஷம ஸமுபஸ்தி₂தம் 
அனார்ய-ஜுஷ்டம் அஸ்வர்க்₃யம் 

அகீர்தி-கரம் அர்ஜுன 

பதம் 3 

க்சலப்₃யம் மா ஸ்ம க₃ம꞉ பார்த₂ 
சநதத் த்வய்ய் உபபத்₃யக்ஷத 

ேுத்₃ரம் ஹ்ருத₃ய-மதௌ₃ர்ப₃ல்யம் 
த்யக்த்க்ஷவாத்திஷ்ட₂ பரன்-தப 
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பதம் 4 

அர்ஜுன உவாச 
கத₂ம் பீ₄ஷ்மம் அஹம் ஸங்க்₂க்ஷய 

த்₃க்ஷராணம் ச மது₄ஸூத₃ன 
இஷுபி₄꞉ ப்ரதிக்ஷயாத்ஸ்யாமி 
பூஜார்ஹாவ் அரி-ஸூத₃ன 

பதம் 5 

கு₃ரூன் அஹத்வா ஹி மஹானுபா₄வான் 
ஸ்²க்ஷரக்ஷயா க்ஷபா₄க்தும் சப₄க்ஷ்யம் அபீஹ க்ஷலாக்ஷக 

ஹத்வார்த₂-காமாம்ஸ் து கு₃ரூன் இசஹவ 
பு₄ஞ்ஜீய க்ஷபா₄கா₃ன் ருதி₄ர-ப்ரதி₃க்₃தா₄ன் 

பதம் 6 

ந சசதத்₃ வித்₃ம꞉ கதரன் க்ஷநா க₃ர ீக்ஷயா 
யத்₃ வா ஜக்ஷயம யதி₃ வா க்ஷநா ஜக்ஷயயு꞉ 
யான் ஏவ ஹத்வா ந ஜிஜீவிஷாமஸ் 

க்ஷத ’வஸ்தி₂தா꞉ ப்ரமுக்ஷக₂ தா₄ர்தராஷ்ட்ரா꞉ 

பதம் 7 

கார்பண்ய-க்ஷதா₃க்ஷஷாபஹத-ஸ்வபா₄வ꞉ 
ப்ருச்சா₂மி த்வாம் த₄ர்ம-ஸம்மூட₄-க்ஷசதா꞉ 

யச் ச்₂க்ஷரய꞉ ஸ்யான் நிஸ்²சிதம் ப்₃ரூஹி தன் க்ஷம 
ஸி²ஷ்யஸ் க்ஷத ’ஹம் ஸா²தி₄ மாம் த்வாம் ப்ரபன்னம் 
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பதம் 8 

ந ஹி ப்ரபஸ்²யாமி மமாபனுத்₃யாத்₃ 
யச் க்ஷசா₂கம் உச்க்ஷசா₂ஷணம் இந்த்₃ரியாணாம் 

அவாப்ய பூ₄மாவ் அஸபத்னம் ருத்₃த₄ம் 
ராஜ்யம் ஸுராணாம் அபி சாதி₄பத்யம் 

பதம் 9 

ஸஞ்ஜய உவாச 
ஏவம் உக்த்வா ஹ்ருஷீக்ஷகஸ²ம் 

கு₃டா₃க்ஷகஸ²꞉ பரன்-தப꞉ 
ந க்ஷயாத்ஸ்ய இதி க்ஷகா₃விந்த₃ம் 
உக்த்வா தூஷ்ணீம் ப₃பூ₄வ ஹ 

பதம் 10 

தம் உவாச ஹ்ருஷீக்ஷகஸ²꞉ 
ப்ரஹஸன்ன் இவ பா₄ரத 

க்ஷஸனக்ஷயார் உப₄க்ஷயார் மத்₄க்ஷய 
விஷீத₃ந்தம் இத₃ம் வச꞉ 

பதம் 11 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
அக்ஷஸா²ச்யான் அன்வக்ஷஸா²சஸ் த்வம் 

ப்ரஜ்ஞா-வாதா₃ம்ஸ்² ச பா₄ஷக்ஷஸ 
க₃தாஸூன் அக₃தாஸூம்ஸ்² ச 

நானுக்ஷஸா²சந்தி பண்டி₃தா꞉ 



பகவத் கதீத உண்தையுருவில் 
 

16 
 

பதம் 12 

ந த்வ் ஏவாஹம் ஜாது நாஸம் 
ந த்வம் க்ஷநக்ஷம ஜனாதி₄பா꞉ 

ந சசவ ந ப₄விஷ்யாம꞉ 
ஸர்க்ஷவ வயம் அத꞉ பரம் 

பதம் 13 

க்ஷத₃ஹிக்ஷனா ’ஸ்மின் யதா₂ க்ஷத₃க்ஷஹ 
மகௌமாரம் மயௌவனம் ஜரா 
ததா₂ க்ஷத₃ஹாந்தர-ப்ராப்திர் 

தீ₄ரஸ் தத்ர ந முஹ்யதி 

பதம் 14 

மாத்ரா-ஸ்பர்ஸா²ஸ் து மகௌந்க்ஷதய 
ஸீ²க்ஷதாஷ்ண-ஸுக₂-து₃꞉க₂-தா₃꞉ 

ஆக₃மாபாயிக்ஷனா ’நித்யாஸ் 
தாம்ஸ் திதிேஸ்வ பா₄ரத 

பதம் 15 

யம் ஹி ந வ்யத₂யந்த்ய் ஏக்ஷத 
புருஷம் புருஷர்ஷப₄ 

ஸம-து₃꞉க₂-ஸுக₂ம் தீ₄ரம் 
க்ஷஸா ’ம்ருதத்வாய கல்பக்ஷத 
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பதம் 16 

நாஸக்ஷதா வித்₃யக்ஷத பா₄க்ஷவா 
நாபா₄க்ஷவா வித்₃யக்ஷத ஸத꞉ 

உப₄க்ஷயார் அபி த்₃ருஷ்க்ஷடா ’ந்தஸ் 
த்வ் அனக்ஷயாஸ் தத்த்வ-த₃ர்ஸி²பி₄꞉ 

பதம் 17 

அவினாஸி² து தத்₃ வித்₃தி₄ 
க்ஷயன ஸர்வம் இத₃ம் ததம் 

வினாஸ²ம் அவ்யயஸ்யாஸ்ய 
ந கஸ்²சித் கர்தும் அர்ஹதி 

பதம் 18 

அந்தவந்த இக்ஷம க்ஷத₃ஹா 
நித்யஸ்க்ஷயாக்தா꞉ ஸ²ரீரிண꞉ 
அனாஸி²க்ஷனா ’ப்ரக்ஷமயஸ்ய 
தஸ்மாத்₃ யுத்₄யஸ்வ பா₄ரத 

பதம் 19 

ய ஏனம் க்ஷவத்தி ஹந்தாரம் 
யஸ்² சசனம் மன்யக்ஷத ஹதம் 
உமபௌ₄ மதௌ ந விஜானீக்ஷதா 

நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யக்ஷத 
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பதம் 20 

ந ஜாயக்ஷத ம்ரியக்ஷத வா கதா₃சின் 
நாயம் பூ₄த்வா ப₄விதா வா ந பூ₄ய꞉ 

அக்ஷஜா நித்ய꞉ ஸா²ஸ்²வக்ஷதா ’யம் புராக்ஷணா 
ந ஹன்யக்ஷத ஹன்யமாக்ஷன ஸ²ரீக்ஷர 

பதம் 21 

க்ஷவதா₃வினாஸி²னம் நித்யம் 
ய ஏனம் அஜம் அவ்யயம் 

கத₂ம் ஸ புருஷ꞉ பார்த₂ 
கம் கா₄தயதி ஹந்தி கம் 

பதம் 22 

வாஸாம்ஸி ஜீர்ணானி யதா₂ விஹாய 
நவானி க்₃ருஹ்ணாதி நக்ஷரா ’பராணி 

ததா₂ ஸ²ரீராணி விஹாய ஜீர்ணான்ய் 
அன்யானி ஸம்யாதி நவானி க்ஷத₃ஹீ 

பதம் 23 

சநனம் சி₂ந்த₃ந்தி ஸ²ஸ்த்ராணி 
சநனம் த₃ஹதி பாவக꞉ 

ந சசனம் க்க்ஷலத₃யந்த்ய் ஆக்ஷபா 
ந க்ஷஸா²ஷயதி மாருத꞉ 
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பதம் 24 

அச்க்ஷச₂த்₃க்ஷயா ’யம் அதா₃ஹ்க்ஷயா ’யம் 
அக்க்ஷலத்₃க்ஷயா ’க்ஷஸா²ஷ்ய ஏவ ச 

நித்ய꞉ ஸர்வ-க₃த꞉ ஸ்தா₂ணுர் 
அசக்ஷலா ’யம் ஸனாதன꞉ 

பதம் 25 

அவ்யக்க்ஷதா ’யம் அசிந்த்க்ஷயா ’யம் 
அவிகார்க்ஷயா ’யம் உச்யக்ஷத 

தஸ்மாத்₃ ஏவம் விதி₃த்சவனம் 
நானுக்ஷஸா²சிதும் அர்ஹஸி 

பதம் 26 

அத₂ சசனம் நித்ய-ஜாதம் 
நித்யம் வா மன்யக்ஷஸ ம்ருதம் 
ததா₂பி த்வம் மஹா-பா₃க்ஷஹா 
சநனம் க்ஷஸா²சிதும் அர்ஹஸி 

பதம் 27 

ஜாதஸ்ய ஹி த்₄ருக்ஷவா ம்ருத்யுர் 
த்₄ருவம் ஜன்ம ம்ருதஸ்ய ச 

தஸ்மாத்₃ அபரிஹார்க்ஷய ’ர்க்ஷத₂ 
ந த்வம் க்ஷஸா²சிதும் அர்ஹஸி 
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பதம் 28 

அவ்யக்தாதீ₃னி பூ₄தானி 
வ்யக்த-மத்₄யானி பா₄ரத 

அவ்யக்த-நித₄னான்ய் ஏவ 
தத்ர கா பரிக்ஷத₃வனா 

பதம் 29 

ஆஸ்²சர்ய-வத் பஸ்²யதி கஸ்²சித்₃ ஏனம் 
ஆஸ்²சர்ய-வத்₃ வத₃தி தசத₂வ சான்ய꞉ 

ஆஸ்²சர்ய-வச் சசனம் அன்ய꞉ ஸ்²ருக்ஷணாதி 
ஸ்²ருத்வாப்ய் ஏனம் க்ஷவத₃ ந சசவ கஸ்²சித் 

பதம் 30 

க்ஷத₃ஹீ நித்யம் அவத்₄க்ஷயா ’யம் 
க்ஷத₃க்ஷஹ ஸர்வஸ்ய பா₄ரத 

தஸ்மாத் ஸர்வாணி பூ₄தானி 
ந த்வம் க்ஷஸா²சிதும் அர்ஹஸி 

பதம் 31 

ஸ்வ-த₄ர்மம் அபி சாக்ஷவக்ஷ்ய 
ந விகம்பிதும் அர்ஹஸி 

த₄ர்ம்யாத்₃ தி₄ யுத்₃தா₄ச் ச்₂க்ஷரக்ஷயா ’ந்யத் 
ேத்ரியஸ்ய ந வித்₃யக்ஷத 
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பதம் 32 

யத்₃ருச்ச₂யா க்ஷசாபபன்னம் 
ஸ்வர்க₃-த்₃வாரம் அபாவ்ருதம் 

ஸுகி₂ன꞉ ேத்ரியா꞉ பார்த₂ 
லப₄ந்க்ஷத யுத்₃த₄ம் ஈத்₃ருஸ²ம் 

பதம் 33 

அத₂ க்ஷசத் த்வம் இமம் த₄ர்ம்யம் 
ஸங்க்₃ராமம் ந கரிஷ்யஸி 
தத꞉ ஸ்வ-த₄ர்மம் கீர்திம் ச 

ஹித்வா பாபம் அவாப்ஸ்யஸி 

பதம் 34 

அகீர்திம் சாபி பூ₄தானி 
கத₂யிஷ்யந்தி க்ஷத ’வ்யயாம் 
ஸம்பா₄விதஸ்ய சாகீர்திர் 

மரணாத்₃ அதிரிச்யக்ஷத 

பதம் 35 

ப₄யாத்₃ ரணாத்₃ உபரதம் 
மம்ஸ்யந்க்ஷத த்வாம் மஹா-ரதா₂꞉ 
க்ஷயஷாம் ச த்வம் ப₃ஹு-மக்ஷதா 
பூ₄த்வா யாஸ்யஸி லாக₄வம் 
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பதம் 36 

அவாச்ய-வாதா₃ம்ஸ்² ச ப₃ஹூன் 
வதி₃ஷ்யந்தி தவாஹிதா꞉ 

நிந்த₃ந்தஸ் தவ ஸாமர்த்₂யம் 
தக்ஷதா து₃꞉க₂-தரம் நு கிம் 

பதம் 37 

ஹக்ஷதா வா ப்ராப்ஸ்யஸி ஸ்வர்க₃ம் 
ஜித்வா வா க்ஷபா₄க்ஷ்யக்ஷஸ மஹீம் 
தஸ்மாத்₃ உத்திஷ்ட₂ மகௌந்க்ஷதய 

யுத்₃தா₄ய க்ருத-நிஸ்²சய꞉ 

பதம் 38 

ஸுக₂-து₃꞉க்ஷக₂ ஸக்ஷம க்ருத்வா 
லாபா₄லாமபௌ₄ ஜயாஜமயௌ 

தக்ஷதா யுத்₃தா₄ய யுஜ்யஸ்வ 
சநவம் பாபம் அவாப்ஸ்யஸி 

பதம் 39 

ஏஷா க்ஷத ’பி₄ஹிதா ஸாங்க்₂க்ஷய 
பு₃த்₃தி₄ர் க்ஷயாக்ஷக₃ த்வ் இமாம் ஸ்²ருணு 

பு₃த்₃த்₄யா யுக்க்ஷதா யயா பார்த₂ 
கர்ம-ப₃ந்த₄ம் ப்ரஹாஸ்யஸி 
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பதம் 40 

க்ஷநஹாபி₄க்ரம-நாக்ஷஸா² ’ஸ்தி 
ப்ரத்யவாக்ஷயா ந வித்₃யக்ஷத 

ஸ்வ்-அல்பம் அப்ய் அஸ்ய த₄ர்மஸ்ய 
த்ராயக்ஷத மஹக்ஷதா ப₄யாத் 

பதம் 41 

வ்யவஸாயாத்மிகா பு₃த்₃தி₄ர் 
ஏக்ஷகஹ குரு-நந்த₃ன 

ப₃ஹு-ஸா²கா₂ ஹ்ய் அனந்தாஸ்² ச 
பு₃த்₃த₄க்ஷயா ’வ்யவஸாயினாம் 

பதங்கள் 42-43 

யாம் இமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் 
ப்ரவத₃ந்த்ய் அவிபஸ்²சித꞉ 

க்ஷவத₃-வாத₃-ரதா꞉ பார்த₂ 
நான்யத்₃ அஸ்தீதி வாதி₃ன꞉ 

காமாத்மான꞉ ஸ்வர்க₃-பரா 
ஜன்ம-கர்ம-ப₂ல-ப்ரதா₃ம் 

க்ரியா-விக்ஷஸ²ஷ-ப₃ஹுலாம் 
க்ஷபா₄சக₃ஸ்²வர்ய-க₃திம் ப்ரதி 

பதம் 44 

க்ஷபா₄சக₃ஸ்²வர்ய-ப்ரஸக்தானாம் 
தயாபஹ்ருத-க்ஷசதஸாம் 
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வ்யவஸாயாத்மிகா பு₃த்₃தி₄꞉ 
ஸமாமதௌ₄ ந விதீ₄யக்ஷத 

பதம் 45 

த்சர-கு₃ண்ய-விஷயா க்ஷவதா₃ 
நிஸ்த்சர-கு₃ண்க்ஷயா ப₄வார்ஜுன 

நிர்த்₃வந்த்₃க்ஷவா நித்ய-ஸத்த்வ-ஸ்க்ஷதா₂ 
நிர்க்ஷயாக₃-க்ஷேம ஆத்மவான் 

பதம் 46 

யாவான் அர்த₂ உத₃-பாக்ஷன 
ஸர்வத꞉ ஸம்ப்லுக்ஷதாத₃க்ஷக 

தாவான் ஸர்க்ஷவஷு க்ஷவக்ஷத₃ஷு 
ப்₃ராஹ்மணஸ்ய விஜானத꞉ 

பதம் 47 

கர்மண்ய் ஏவாதி₄காரஸ் க்ஷத 
மா ப₂க்ஷலஷு கதா₃சன 

மா கர்ம-ப₂ல-க்ஷஹதுர் பூ₄ர் 
மா க்ஷத ஸங்க்ஷகா₃ ’ஸ்த்வ் அகர்மணி 

பதம் 48 

க்ஷயாக₃-ஸ்த₂꞉ குரு கர்மாணி 
ஸங்க₃ம் த்யக்த்வா த₄னஞ்-ஜய 

ஸித்₃த்₄ய்-அஸித்₃த்₄க்ஷயா꞉ ஸக்ஷமா பூ₄த்வா 
ஸமத்வம் க்ஷயாக₃ உச்யக்ஷத 
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பதம் 49 

தூ₃க்ஷரண ஹ்ய் அவரம் கர்ம 
பு₃த்₃தி₄-க்ஷயாகா₃த்₃ த₄னஞ்-ஜய 
பு₃த்₃மதௌ₄ ஸ²ரனம் அன்விச்ச₂ 

க்ருபணா꞉ ப₂ல-க்ஷஹதவ꞉ 

பதம் 50 

பு₃த்₃தி₄-யுக்க்ஷதா ஜஹாதீஹ 
உக்ஷப₄ ஸுக்ருத-து₃ஷ்க்ருக்ஷத 

தஸ்மாத்₃ க்ஷயாகா₃ய யுஜ்யஸ்வ 
க்ஷயாக₃꞉ கர்மஸு மகௌஸ²லம் 

பதம் 51 

கர்ம-ஜம் பு₃த்₃தி₄-யுக்தா ஹி 
ப₂லம் த்யக்த்வா மனீஷிண꞉ 
ஜன்ம-ப₃ந்த₄-வினிர்முக்தா꞉ 
பத₃ம் க₃ச்ச₂ந்த்ய் அனாமயம் 

பதம் 52 

யதா₃ க்ஷத க்ஷமாஹ-கலிலம் 
பு₃த்₃தி₄ர் வ்யதிதரிஷ்யதி 

ததா₃ க₃ந்தாஸி நிர்க்ஷவத₃ம் 
ஸ்²க்ஷராதவ்யஸ்ய ஸ்²ருதஸ்ய ச 
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பதம் 53 

ஸ்²ருதி-விப்ரதிபன்னா க்ஷத 
யதா₃ ஸ்தா₂ஸ்யதி நிஸ்²சலா 
ஸமாதா₄வ் அசலா பு₃த்₃தி₄ஸ் 
ததா₃ க்ஷயாக₃ம் அவாப்ஸ்யஸி 

பதம் 54 

அர்ஜுன உவாச 
ஸ்தி₂த-ப்ரஜ்ஞஸ்ய கா பா₄ஷா 

ஸமாதி₄-ஸ்த₂ஸ்ய க்ஷகஸ²வ 
ஸ்தி₂த-தீ₄꞉ கிம் ப்ரபா₄க்ஷஷத 

கிம் ஆஸீத வ்ரக்ஷஜத கிம் 

பதம் 55 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
ப்ரஜஹாதி யதா₃ காமான் 

ஸர்வான் பார்த₂ மக்ஷனா-க₃தான் 
ஆத்மன்ய் ஏவாத்மனா துஷ்ட꞉ 
ஸ்தி₂த-ப்ரஜ்ஞஸ் தக்ஷதா₃ச்யக்ஷத 

பதம் 56 

து₃꞉க்ஷக₂ஷ்வ் அனுத்₃விக்₃ன-மனா꞉ 
ஸுக்ஷக₂ஷு விக₃த-ஸ்ப்ருஹ꞉ 

வீத-ராக₃-ப₄ய-க்க்ஷராத₄꞉ 
ஸ்தி₂த-தீ₄ர் முனிர் உச்யக்ஷத 
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பதம் 57 

ய꞉ ஸர்வத்ரானபி₄ஸ்க்ஷனஹஸ் 
தத் தத் ப்ராப்ய ஸு²பா₄ஸு²ப₄ம் 

நாபி₄னந்த₃தி ந த்₃க்ஷவஷ்டி 
தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி₂தா 

பதம் 58 

யதா₃ ஸம்ஹரக்ஷத சாயம் 
கூர்க்ஷமா ’ங்கா₃னீவ ஸர்வஸ²꞉ 

இந்த்₃ரியாணீந்த்₃ரியார்க்ஷத₂ப்₄யஸ் 
தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி₂தா 

பதம் 59 

விஷயா வினிவர்தந்க்ஷத 
நிராஹாரஸ்ய க்ஷத₃ஹின꞉ 

ரஸ-வர்ஜம் ரக்ஷஸா ’ப்ய் அஸ்ய 
பரம் த்₃ருஷ்ட்வா நிவர்தக்ஷத 

பதம் 60 

யதக்ஷதா ஹ்ய் அபி மகௌந்க்ஷதய 
புருஷஸ்ய விபஸ்²சித꞉ 

இந்த்₃ரியாணி ப்ரமாதீ₂னி 
ஹரந்தி ப்ரஸப₄ம் மன꞉ 
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பதம் 61 

தானி ஸர்வாணி ஸம்யம்ய 
யுக்த ஆஸீத மத்-பர꞉ 

வக்ஷஸ² ஹி யஸ்க்ஷயந்த்₃ரியாணி 
தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி₂தா 

பதம் 62 

த்₄யாயக்ஷதா விஷயான் பும்ஸ꞉ 
ஸங்க₃ஸ் க்ஷதஷூபஜாயக்ஷத 

ஸங்கா₃த் ஸஞ்ஜாயக்ஷத காம꞉ 
காமாத் க்க்ஷராக்ஷதா₄ ’பி₄ஜாயக்ஷத 

பதம் 63 

க்க்ஷராதா₄த்₃ ப₄வதி ஸம்க்ஷமாஹ꞉ 
ஸம்க்ஷமாஹாத் ஸ்ம்ருதி-விப்₄ரம꞉ 

ஸ்ம்ருதி-ப்₄ரம்ஸா²த்₃ பு₃த்₃தி₄-நாக்ஷஸா² 
பு₃த்₃தி₄-நாஸா²த் ப்ரணஸ்²யதி 

பதம் 64 

ராக₃-த்₃க்ஷவஷ-விமுக்சதஸ் து 
விஷயான் இந்த்₃ரிசயஸ்² சரன் 
ஆத்ம-வஸ்²சயர் விக்ஷத₄யாத்மா 

ப்ரஸாத₃ம் அதி₄க₃ச்ச₂தி 
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பதம் 65 

ப்ரஸாக்ஷத₃ ஸர்வ-து₃꞉கா₂னாம் 
ஹானிர் அஸ்க்ஷயாபஜாயக்ஷத 

ப்ரஸன்ன-க்ஷசதக்ஷஸா ஹ்ய் ஆஸு² 
பு₃த்₃தி₄꞉ பர்யவதிஷ்ட₂க்ஷத 

பதம் 66 

நாஸ்தி பு₃த்₃தி₄ர் அயுக்தஸ்ய 
ந சாயுக்தஸ்ய பா₄வனா 
ந சாபா₄வயத꞉ ஸா²ந்திர் 

அஸா²ந்தஸ்ய குத꞉ ஸுக₂ம் 

பதம் 67 

இந்த்₃ரியாணாம் ஹி சரதாம் 
யன் மக்ஷனா ’நுவிதீ₄யக்ஷத 

தத்₃ அஸ்ய ஹரதி ப்ரஜ்ஞாம் 
வாயுர் நாவம் இவாம்ப₄ஸி 

பதம் 68 

தஸ்மாத்₃ யஸ்ய மஹா-பா₃க்ஷஹா 
நிக்₃ருஹீதானி ஸர்வஸ²꞉ 

இந்த்₃ரியாணீந்த்₃ரியார்க்ஷத₂ப்₄யஸ் 
தஸ்ய ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டி₂தா 
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பதம் 69 

யா நிஸா² ஸர்வ-பூ₄தானாம் 
தஸ்யாம் ஜாக₃ர்தி ஸம்யமீ 
யஸ்யாம் ஜாக்₃ரதி பூ₄தானி 

ஸா நிஸா² பஸ்²யக்ஷதா முக்ஷன꞉ 

பதம் 70 

ஆபூர்யமாணம் அசல-ப்ரதிஷ்ட₂ம் 
ஸமுத்₃ரம் ஆப꞉ ப்ரவிஸ²ந்தி யத்₃வத் 

தத்₃வத் காமா யம் ப்ரவிஸ²ந்தி ஸர்க்ஷவ 
ஸ ஸா²ந்திம் ஆப்க்ஷனாதி ந காம-காமீ 

பதம் 71 

விஹாய காமான் ய꞉ ஸர்வான் 
புமாம்ஸ்² சரதி நி꞉ஸ்ப்ருஹ꞉ 

நிர்மக்ஷமா நிரஹங்கார꞉ 
ஸ ஸா²ந்திம் அதி₄க₃ச்ச₂தி 

பதம் 72 

ஏஷா ப்₃ராஹ்மீ ஸ்தி₂தி꞉ பார்த₂ 
சநனாம் ப்ராப்ய விமுஹ்யதி 

ஸ்தி₂த்வாஸ்யாம் அந்த-காக்ஷல ’பி 
ப்₃ரஹ்ம-நிர்வாணம் ருச்ச₂தி 
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அத்தியாயம் மூன்று 

கர்ம-க்ஷயாகம் 

பதம் 1 

அர்ஜுன உவாச 
ஜ்யாயஸீ க்ஷசத் கர்மணஸ் க்ஷத 

மதா பு₃த்₃தி₄ர் ஜனார்த₃ன 
தத் கிம் கர்மணி க்ஷகா₄க்ஷர மாம் 

நிக்ஷயாஜயஸி க்ஷகஸ²வ 

பதம் 2 

வ்யாமிஸ்²க்ஷரக்ஷணவ வாக்க்ஷயன 
பு₃த்₃தி₄ம் க்ஷமாஹயஸீவ க்ஷம 
தத்₃ ஏகம் வத₃ நிஸ்²சித்ய 

க்ஷயன ஸ்²க்ஷரக்ஷயா ’ஹம் ஆப்னுயாம் 

பதம் 3 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
க்ஷலாக்ஷக ’ஸ்மின் த்₃வி-விதா₄ நிஷ்டா₂ 

புரா ப்க்ஷராக்தா மயானக₄ 
ஜ்ஞான-க்ஷயாக்ஷக₃ன ஸாங்க்₂யானாம் 

கர்ம-க்ஷயாக்ஷக₃ன க்ஷயாகி₃னாம் 

பதம் 4 

ந கர்மணாம் அனாரம்பா₄ன் 
சநஷ்கர்ம்யம் புருக்ஷஷா ’ஸ்²னுக்ஷத 
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ந ச ஸன்ன்யஸனாத்₃ ஏவ 
ஸித்₃தி₄ம் ஸமதி₄க₃ச்ச₂தி 

பதம் 5 

ந ஹி கஸ்²சித் ேணம் அபி 
ஜாது திஷ்ட₂த்ய் அகர்ம-க்ருத் 
கார்யக்ஷத ஹ்ய் அவஸ²꞉ கர்ம 

ஸர்வ꞉ ப்ரக்ருதி-சஜர் கு₃சண꞉ 

பதம் 6 

கர்க்ஷமந்த்₃ரியாணி ஸம்யம்ய 
ய ஆஸ்க்ஷத மனஸா ஸ்மரன் 

இந்த்₃ரியார்தா₂ன் விமூடா₄த்மா 
மித்₂யாசார꞉ ஸ உச்யக்ஷத 

பதம் 7 

யஸ் த்வ் இந்த்₃ரியாணி மனஸா 
நியம்யாரப₄க்ஷத ’ர்ஜுன 

கர்க்ஷமந்த்₃ரிசய꞉ கர்ம-க்ஷயாக₃ம் 
அஸக்த꞉ ஸ விஸி²ஷ்யக்ஷத 

பதம் 8 

நியதம் குரு கர்ம த்வம் 
கர்ம ஜ்யாக்ஷயா ஹ்ய் அகர்மண꞉ 

ஸ²ரீர-யாத்ராபி ச க்ஷத 
ந ப்ரஸித்₄க்ஷயத்₃ அகர்மண꞉ 
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பதம் 9 

யஜ்ஞார்தா₂த் கர்மக்ஷணா ’ந்யத்ர 
க்ஷலாக்ஷகா ’யம் கர்ம-ப₃ந்த₄ன꞉ 

தத்₃-அர்த₂ம் கர்ம மகௌந்க்ஷதய 
முக்த-ஸங்க₃꞉ ஸமாசர 

பதம் 10 

ஸஹ-யஜ்ஞா꞉ ப்ரஜா꞉ ஸ்ருஷ்ட்வா 
புக்ஷராவாச ப்ரஜாபதி꞉ 

அக்ஷனன ப்ரஸவிஷ்யத்₄வம் 
ஏஷ க்ஷவா ’ஸ்த்வ் இஷ்ட-காம-து₄க் 

பதம் 11 

க்ஷத₃வான் பா₄வயதாக்ஷனன 
க்ஷத க்ஷத₃வா பா₄வயந்து வ꞉ 

பரஸ்பரம் பா₄வயந்த꞉ 
ஸ்²க்ஷரய꞉ பரம் அவாப்ஸ்யத₂ 

பதம் 12 

இஷ்டான் க்ஷபா₄கா₃ன் ஹி க்ஷவா க்ஷத₃வா 
தா₃ஸ்யந்க்ஷத யஜ்ஞ-பா₄விதா꞉ 

சதர் த₃த்தான் அப்ரதா₃சயப்₄க்ஷயா 
க்ஷயா பு₄ங்க்க்ஷத ஸ்க்ஷதன ஏவ ஸ꞉ 
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பதம் 13 

யஜ்ஞ-ஸி²ஷ்டாஸி²ன꞉ ஸந்க்ஷதா 
முச்யந்க்ஷத ஸர்வ-கில்பி₃சஷ꞉ 
பு₄ஞ்ஜக்ஷத க்ஷத த்வ் அக₄ம் பாபா 
க்ஷய பசந்த்ய் ஆத்ம-காரணாத் 

பதம் 14 

அன்னாத்₃ ப₄வந்தி பூ₄தானி 
பர்ஜன்யாத்₃ அன்ன-ஸம்ப₄வ꞉ 
யஜ்ஞாத்₃ ப₄வதி பர்ஜன்க்ஷயா 

யஜ்ஞ꞉ கர்ம-ஸமுத்₃ப₄வ꞉ 

பதம் 15 

கர்ம ப்₃ரஹ்க்ஷமாத்₃ப₄வம் வித்₃தி₄ 
ப்₃ரஹ்மாேர-ஸமுத்₃ப₄வம் 

தஸ்மாத் ஸர்வ-க₃தம் ப்₃ரஹ்ம 
நித்யம் யஜ்க்ஷஞ ப்ரதிஷ்டி₂தம் 

பதம் 16 

ஏவம் ப்ரவர்திதம் சக்ரம் 
நானுவர்தயதீஹ ய꞉ 

அகா₄யுர் இந்த்₃ரியாராக்ஷமா 
க்ஷமாக₄ம் பார்த₂ ஸ ஜீவதி 
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பதம் 17 

யஸ் த்வ் ஆத்ம-ரதிர் ஏவ ஸ்யாத்₃ 
ஆத்ம-த்ருப்தஸ்² ச மானவ꞉ 

ஆத்மன்ய் ஏவ ச ஸந்துஷ்டஸ் 
தஸ்ய கார்யம் ந வித்₃யக்ஷத 

பதம் 18 

சநவ தஸ்ய க்ருக்ஷதனார்க்ஷதா₂ 
நாக்ருக்ஷதக்ஷனஹ கஸ்²சன 
ந சாஸ்ய ஸர்வ-பூ₄க்ஷதஷு 

கஸ்²சித்₃ அர்த₂-வ்யபாஸ்²ரய꞉ 

பதம் 19 

தஸ்மாத்₃ அஸக்த꞉ ஸததம் 
கார்யம் கர்ம ஸமாசர 

அஸக்க்ஷதா ஹ்ய் ஆசரன் கர்ம 
பரம் ஆப்க்ஷனாதி பூருஷ꞉ 

பதம் 20 

கர்மசணவ ஹி ஸம்ஸித்₃தி₄ம் 
ஆஸ்தி₂தா ஜனகாத₃ய꞉ 

க்ஷலாக-ஸங்க்₃ரஹம் ஏவாபி 
ஸம்பஸ்²யன் கர்தும் அர்ஹஸி 
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பதம் 21 

யத்₃ யத்₃ ஆசரதி ஸ்²க்ஷரஷ்ட₂ஸ் 
தத் தத்₃ ஏக்ஷவதக்ஷரா ஜன꞉ 

ஸ யத் ப்ரமாணம் குருக்ஷத 
க்ஷலாகஸ் தத்₃ அனுவர்தக்ஷத 

பதம் 22 

ந க்ஷம பார்தா₂ஸ்தி கர்தவ்யம் 
த்ரிஷு க்ஷலாக்ஷகஷு கிஞ்சன 
நானவாப்தம் அவாப்தவ்யம் 

வர்த ஏவ ச கர்மணி 

பதம் 23 

யதி₃ ஹ்ய் அஹம் ந வர்க்ஷதயம் 
ஜாது கர்மண்ய் அதந்த்₃ரித꞉ 

மம வர்த்மானுவர்தந்க்ஷத 
மனுஷ்யா꞉ பார்த₂ ஸர்வஸ²꞉ 

பதம் 24 

உத்ஸீக்ஷத₃யுர் இக்ஷம க்ஷலாகா 
ந குர்யாம் கர்ம க்ஷசத்₃ அஹம் 
ஸங்கரஸ்ய ச கர்தா ஸ்யாம் 
உபஹன்யாம் இமா꞉ ப்ரஜா꞉ 
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பதம் 25 

ஸக்தா꞉ கர்மண்ய் அவித்₃வாம்க்ஷஸா 
யதா₂ குர்வந்தி பா₄ரத 

குர்யாத்₃ வித்₃வாம்ஸ் ததா₂ஸக்தஸ்² 
சிகீர்ஷுர் க்ஷலாக-ஸங்க்₃ரஹம் 

பதம் 26 

ந பு₃த்₃தி₄-க்ஷப₄த₃ம் ஜனக்ஷயத்₃ 
அஜ்ஞானாம் கர்ம-ஸங்கி₃னாம் 

க்ஷஜாஷக்ஷயத் ஸர்வ-கர்மாணி 
வித்₃வான் யுக்த꞉ ஸமாசரன் 

பதம் 27 

ப்ரக்ருக்ஷத꞉ க்ரியமாணானி 
கு₃சண꞉ கர்மாணி ஸர்வஸ²꞉ 

அஹங்கார-விமூடா₄த்மா 
கர்தாஹம் இதி மன்யக்ஷத 

பதம் 28 

தத்த்வ-வித் து மஹா-பா₃க்ஷஹா 
கு₃ண-கர்ம-விபா₄க₃க்ஷயா꞉ 

கு₃ணா கு₃க்ஷணஷு வர்தந்த 
இதி மத்வா ந ஸஜ்ஜக்ஷத 
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பதம் 29 

ப்ரக்ருக்ஷதர் கு₃ண-ஸம்மூடா₄꞉ 
ஸஜ்ஜந்க்ஷத கு₃ண-கர்மஸு 

தான் அக்ருத்ஸ்ன-விக்ஷதா₃ மந்தா₃ன் 
க்ருத்ஸ்ன-வின் ந விசாலக்ஷயத் 

பதம் 30 

மயி ஸர்வாணி கர்மாணி 
ஸன்ன்யஸ்யாத்₄யாத்ம-க்ஷசதஸா 

நிராஸீ²ர் நிர்மக்ஷமா பூ₄த்வா 
யுத்₄யஸ்வ விக₃த-ஜ்வர꞉ 

பதம் 31 

க்ஷய க்ஷம மதம் இத₃ம் நித்யம் 
அனுதிஷ்ட₂ந்தி மானவா꞉ 

ஸ்²ரத்₃தா₄வந்க்ஷதா ’நஸூயந்க்ஷதா 
முச்யந்க்ஷத க்ஷத ’பி கர்மபி₄꞉ 

பதம் 32 

க்ஷய த்வ் ஏதத்₃ அப்₄யஸூயந்க்ஷதா 
நானுதிஷ்ட₂ந்தி க்ஷம மதம் 

ஸர்வ-ஜ்ஞான-விமூடா₄ம்ஸ் தான் 
வித்₃தி₄ நஷ்டான் அக்ஷசதஸ꞉ 
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பதம் 33 

ஸத்₃ருஸ²ம் க்ஷசஷ்டக்ஷத ஸ்வஸ்யா꞉ 
ப்ரக்ருக்ஷதர் ஜ்ஞானவான் அபி 

ப்ரக்ருதிம் யாந்தி பூ₄தானி 
நிக்₃ரஹ꞉ கிம் கரிஷ்யதி 

பதம் 34 

இந்த்₃ரியஸ்க்ஷயந்த்₃ரியஸ்யார்க்ஷத₂ 
ராக₃-த்₃க்ஷவமஷௌ வ்யவஸ்தி₂மதௌ 

தக்ஷயார் ந வஸ²ம் ஆக₃ச்க்ஷச₂த் 
மதௌ ஹ்ய் அஸ்ய பரிபந்தி₂மனௌ 

பதம் 35 

ஸ்²க்ஷரயான் ஸ்வ-த₄ர்க்ஷமா விகு₃ண꞉ 
பர-த₄ர்மாத் ஸ்வ்-அனுஷ்டி₂தாத் 
ஸ்வ-த₄ர்க்ஷம நித₄னம் ஸ்²க்ஷரய꞉ 

பர-த₄ர்க்ஷமா ப₄யாவஹ꞉ 

பதம் 36 

அர்ஜுன உவாச 
அத₂ க்ஷகன ப்ரயுக்க்ஷதா ’யம் 

பாபம் சரதி பூருஷ꞉ 
அனிச்ச₂ன்ன் அபி வார்ஷ்க்ஷணய 

ப₃லாத்₃ இவ நிக்ஷயாஜித꞉ 
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பதம் 37 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
காம ஏஷ க்க்ஷராத₄ ஏஷ 

ரக்ஷஜா-கு₃ண-ஸமுத்₃ப₄வ꞉ 
மஹாஸ²க்ஷனா மஹா-பாப்மா 

வித்₃த்₄ய் ஏனம் இஹ சவரிணம் 

பதம் 38 

தூ₄க்ஷமனாவ்ரியக்ஷத வஹ்னிர் 
யதா₂த₃ர்க்ஷஸா² மக்ஷலன ச 

யக்ஷதா₂ல்க்ஷப₃னாவ்ருக்ஷதா க₃ர்ப₄ஸ் 
ததா₂ க்ஷதக்ஷனத₃ம் ஆவ்ருதம் 

பதம் 39 

ஆவ்ருதம் ஜ்ஞானம் ஏக்ஷதன 
ஜ்ஞானிக்ஷனா நித்ய-சவரிணா 

காம-ரூக்ஷபண மகௌந்க்ஷதய 
து₃ஷ்பூக்ஷரணானக்ஷலன ச 

பதம் 40 

இந்த்₃ரியாணி மக்ஷனா பு₃த்₃தி₄ர் 
அஸ்யாதி₄ஷ்டா₂னம் உச்யக்ஷத 

ஏசதர் விக்ஷமாஹயத்ய் ஏஷ 
ஜ்ஞானம் ஆவ்ருத்ய க்ஷத₃ஹினம் 
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பதம் 41 

தஸ்மாத் த்வம் இந்த்₃ரியாண்ய் ஆமதௌ₃ 
நியம்ய ப₄ரதர்ஷப₄ 

பாப்மானம் ப்ரஜஹி ஹ்ய் ஏனம் 
ஜ்ஞான-விஜ்ஞான-நாஸ²னம் 

பதம் 42 

இந்த்₃ரியாணி பராண்ய் ஆஹுர் 
இந்த்₃ரிக்ஷயப்₄ய꞉ பரம் மன꞉ 
மனஸஸ் து பரா பு₃த்₃தி₄ர் 

க்ஷயா பு₃த்₃க்ஷத₄꞉ பரதஸ் து ஸ꞉ 

பதம் 43 

ஏவம் பு₃த்₃க்ஷத₄꞉ பரம் பு₃த்₃த்₄வா 
ஸம்ஸ்தப்₄யாத்மானம் ஆத்மனா 
ஜஹி ஸ²த்ரும் மஹா-பா₃க்ஷஹா 

காம-ரூபம் து₃ராஸத₃ம் 
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அத்தியாயம் நான்கு 

உன்னத அறிவு  

பதம் 1 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
இமம் விவஸ்வக்ஷத க்ஷயாக₃ம் 

ப்க்ஷராக்தவான் அஹம் அவ்யயம் 
விவஸ்வான் மனக்ஷவ ப்ராஹ 
மனுர் இக்ஷ்வாகக்ஷவ ’ப்₃ரவீத் 

பதம் 2 

ஏவம் பரம்பரா-ப்ராப்தம் 
இமம் ராஜர்ஷக்ஷயா விது₃꞉ 
ஸ காக்ஷலக்ஷனஹ மஹதா 
க்ஷயாக்ஷகா₃ நஷ்ட꞉ பரன்-தப 

பதம் 3 

ஸ ஏவாயம் மயா க்ஷத ’த்₃ய 
க்ஷயாக₃꞉ ப்க்ஷராக்த꞉ புராதன꞉ 

ப₄க்க்ஷதா ’ஸி க்ஷம ஸகா₂ க்ஷசதி 
ரஹஸ்யம் ஹ்ய் ஏதத்₃ உத்தமம் 

பதம் 4 

அர்ஜுன உவாச 
அபரம் ப₄வக்ஷதா ஜன்ம 
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பரம் ஜன்ம விவஸ்வத꞉ 
கத₂ம் ஏதத்₃ விஜானீயாம் 

த்வம் ஆமதௌ₃ ப்க்ஷராக்தவான் இதி 

பதம் 5 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
ப₃ஹூனி க்ஷம வ்யதீதானி 
ஜன்மானி தவ சார்ஜுன 

தான்ய் அஹம் க்ஷவத₃ ஸர்வாணி 
ந த்வம் க்ஷவத்த₂ பரன்-தப 

பதம் 6 

அக்ஷஜா ’பி ஸன்ன் அவ்யயாத்மா 
பூ₄தானாம் ஈஸ்²வக்ஷரா ’பி ஸன் 

ப்ரக்ருதிம் ஸ்வாம் அதி₄ஷ்டா₂ய 
ஸம்ப₄வாம்ய் ஆத்ம-மாயயா 

பதம் 7 

யதா₃ யதா₃ ஹி த₄ர்மஸ்ய 
க்₃லானிர் ப₄வதி பா₄ரத 

அப்₄யுத்தா₂னம் அத₄ர்மஸ்ய 
ததா₃த்மானம் ஸ்ருஜாம்ய் அஹம் 

பதம் 8 

பரித்ராணாய ஸாதூ₄னாம் 
வினாஸா²ய ச து₃ஷ்க்ருதாம் 
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த₄ர்ம-ஸம்ஸ்தா₂பனார்தா₂ய 
ஸம்ப₄வாமி யுக்ஷக₃ யுக்ஷக₃ 

பதம் 9 

ஜன்ம கர்ம ச க்ஷம தி₃வ்யம் 
ஏவம் க்ஷயா க்ஷவத்தி தத்த்வத꞉ 

த்யக்த்வா க்ஷத₃ஹம் புனர் ஜன்ம 
சநதி மாம் ஏதி க்ஷஸா ’ர்ஜுன 

பதம் 10 

வீத-ராக₃-ப₄ய-க்க்ஷராதா₄ 
மன்-மயா மாம் உபாஸ்²ரிதா꞉ 

ப₃ஹக்ஷவா ஜ்ஞான-தபஸா 
பூதா மத்₃-பா₄வம் ஆக₃தா꞉ 

பதம் 11 

க்ஷய யதா₂ மாம் ப்ரபத்₃யந்க்ஷத 
தாம்ஸ் தசத₂வ ப₄ஜாம்ய் அஹம் 

மம வர்த்மானுவர்தந்க்ஷத 
மனுஷ்யா꞉ பார்த₂ ஸர்வஸ²꞉ 

பதம் 12 

காங்ேந்த꞉ கர்மணாம் ஸித்₃தி₄ம் 
யஜந்த இஹ க்ஷத₃வதா꞉ 

ேிப்ரம் ஹி மானுக்ஷஷ க்ஷலாக்ஷக 
ஸித்₃தி₄ர் ப₄வதி கர்ம-ஜா 
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பதம் 13 

சாதுர்-வர்ண்யம் மயா ஸ்ருஷ்டம் 
கு₃ண-கர்ம-விபா₄க₃ஸ²꞉ 

தஸ்ய கர்தாரம் அபி மாம் 
வித்₃த்₄ய் அகர்தாரம் அவ்யயம் 

பதம் 14 

ந மாம் கர்மாணி லிம்பந்தி 
ந க்ஷம கர்ம-ப₂க்ஷல ஸ்ப்ருஹா 
இதி மாம் க்ஷயா ’பி₄ஜானாதி 

கர்மபி₄ர் ந ஸ ப₃த்₄யக்ஷத 

பதம் 15 

ஏவம் ஜ்ஞாத்வா க்ருதம் கர்ம 
பூர்சவர் அபி முமுேுபி₄꞉ 

குரு கர்சமவ தஸ்மாத் த்வம் 
பூர்சவ꞉ பூர்வ-தரம் க்ருதம் 

பதம் 16 

கிம் கர்ம கிம் அகர்க்ஷமதி 
கவக்ஷயா ’ப்ய் அத்ர க்ஷமாஹிதா꞉ 

தத் க்ஷத கர்ம ப்ரவக்ஷ்யாமி 
யஜ் ஜ்ஞாத்வா க்ஷமாக்ஷ்யக்ஷஸ ’ஸு²பா₄த் 
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பதம் 17 

கர்மக்ஷணா ஹ்ய் அபி க்ஷபா₃த்₃த₄வ்யம் 
க்ஷபா₃த்₃த₄வ்யம் ச விகர்மண꞉ 

அகர்மணஸ்² ச க்ஷபா₃த்₃த₄வ்யம் 
க₃ஹனா கர்மக்ஷணா க₃தி꞉ 

பதம் 18 

கர்மண்ய் அகர்ம ய꞉ பஸ்²க்ஷயத்₃ 
அகர்மணி ச கர்ம ய꞉ 

ஸ பு₃த்₃தி₄மான் மனுஷ்க்ஷயஷு 
ஸ யுக்த꞉ க்ருத்ஸ்ன-கர்ம-க்ருத் 

பதம் 19 

யஸ்ய ஸர்க்ஷவ ஸமாரம்பா₄꞉ 
காம-ஸங்கல்ப-வர்ஜிதா꞉ 

ஜ்ஞானாக்₃னி-த₃க்₃த₄-கர்மாணம் 
தம் ஆஹு꞉ பண்டி₃தம் பு₃தா₄꞉ 

பதம் 20 

த்யக்த்வா கர்ம-ப₂லாஸங்க₃ம் 
நித்ய-த்ருப்க்ஷதா நிராஸ்²ரய꞉ 

கர்மண்ய் அபி₄ப்ரவ்ருத்க்ஷதா ’பி 
சநவ கிஞ்சித் கக்ஷராதி ஸ꞉ 
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பதம் 21 

நிராஸீ²ர் யத-சித்தாத்மா 
த்யக்த-ஸர்வ-பரிக்₃ரஹ꞉ 
ஸா²ரீரம் க்ஷகவலம் கர்ம 

குர்வன் நாப்க்ஷனாதி கில்பி₃ஷம் 

பதம் 22 

யத்₃ருச்சா₂-லாப₄-ஸந்துஷ்க்ஷடா 
த்₃வந்த்₃வாதீக்ஷதா விமத்ஸர꞉ 

ஸம꞉ ஸித்₃தா₄வ் அஸித்₃மதௌ₄ ச 
க்ருத்வாபி ந நிப₃த்₄யக்ஷத 

பதம் 23 

க₃த-ஸங்க₃ஸ்ய முக்தஸ்ய 
ஜ்ஞானாவஸ்தி₂த-க்ஷசதஸ꞉ 

யஜ்ஞாயாசரத꞉ கர்ம 
ஸமக்₃ரம் ப்ரவிலீயக்ஷத 

பதம் 24 

ப்₃ரஹ்மார்பணம் ப்₃ரஹ்ம ஹவிர் 
ப்₃ரஹ்மாக்₃மனௌ ப்₃ரஹ்மணா ஹுதம் 

ப்₃ரஹ்சமவ க்ஷதன க₃ந்தவ்யம் 
ப்₃ரஹ்ம-கர்ம-ஸமாதி₄னா 
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பதம் 25 

சத₃வம் ஏவாபக்ஷர யஜ்ஞம் 
க்ஷயாகி₃ன꞉ பர்யுபாஸக்ஷத 

ப்₃ரஹ்மாக்₃னாவ் அபக்ஷர யஜ்ஞம் 
யஜ்க்ஷஞசனக்ஷவாபஜுஹ்வதி 

பதம் 26 

ஸ்²க்ஷராத்ராதீ₃னீந்த்₃ரியாண்ய் அன்க்ஷய 
ஸம்யமாக்₃னிஷு ஜுஹ்வதி 

ஸ²ப்₃தா₃தீ₃ன் விஷயான் அன்ய 
இந்த்₃ரியாக்₃னிஷு ஜுஹ்வதி 

பதம் 27 

ஸர்வாணீந்த்₃ரிய-கர்மாணி 
ப்ராண-கர்மாணி சாபக்ஷர 

ஆத்ம-ஸம்யம-க்ஷயாகா₃க்₃மனௌ 
ஜுஹ்வதி ஜ்ஞான-தீ₃பிக்ஷத 

பதம் 28 

த்₃ரவ்ய-யஜ்ஞாஸ் தக்ஷபா-யஜ்ஞா 
க்ஷயாக₃-யஜ்ஞாஸ் ததா₂பக்ஷர 

ஸ்வாத்₄யாய-ஜ்ஞான-யஜ்ஞாஸ்² ச 
யதய꞉ ஸம்ஸி²த-வ்ரதா꞉ 
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பதம் 29 

அபாக்ஷன ஜுஹ்வதி ப்ராணம் 
ப்ராக்ஷண ’பானம் ததா₂பக்ஷர 

ப்ராணாபான-க₃தீ ருத்₃த்₄வா 
ப்ராணாயாம-பராயணா꞉ 

அபக்ஷர நியதாஹாரா꞉ 
ப்ராணான் ப்ராக்ஷணஷு ஜுஹ்வதி 

பதம் 30 

ஸர்க்ஷவ ’ப்ய் ஏக்ஷத யஜ்ஞ-விக்ஷதா₃ 
யஜ்ஞ-ேபித-கல்மஷா꞉ 

யஜ்ஞ-ஸி²ஷ்டாம்ருத-பு₄க்ஷஜா 
யாந்தி ப்₃ரஹ்ம ஸனாதனம் 

பதம் 31 

நாயம் க்ஷலாக்ஷகா ’ஸ்த்ய் அயஜ்ஞஸ்ய 
குக்ஷதா ’ந்ய꞉ குரு-ஸத்தம 

பதம் 32 

ஏவம் ப₃ஹு-விதா₄ யஜ்ஞா 
விததா ப்₃ரஹ்மக்ஷணா முக்ஷக₂ 

கர்ம-ஜான் வித்₃தி₄ தான் ஸர்வான் 
ஏவம் ஜ்ஞாத்வா விக்ஷமாக்ஷ்யக்ஷஸ 
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பதம் 33 

ஸ்²க்ஷரயான் த்₃ரவ்ய-மயாத்₃ யஜ்ஞாஜ் 
ஜ்ஞான-யஜ்ஞ꞉ பரன்-தப 

ஸர்வம் கர்மாகி₂லம் பார்த₂ 
ஜ்ஞாக்ஷன பரிஸமாப்யக்ஷத 

பதம் 34 

தத்₃ வித்₃தி₄ ப்ரணிபாக்ஷதன 
பரிப்ரஸ்²க்ஷனன க்ஷஸவயா 

உபக்ஷத₃க்ஷ்யந்தி க்ஷத ஜ்ஞானம் 
ஜ்ஞானினஸ் தத்த்வ-த₃ர்ஸி²ன꞉ 

பதம் 35 

யஜ் ஜ்ஞாத்வா ந புனர் க்ஷமாஹம் 
ஏவம் யாஸ்யஸி பாண்ட₃வ 

க்ஷயன பூ₄தான்ய் அக்ஷஸ²ஷாணி 
த்₃ரக்ஷ்யஸ்ய் ஆத்மன்ய் அக்ஷதா₂ மயி 

பதம் 36 

அபி க்ஷசத்₃ அஸி பாக்ஷபப்₄ய꞉ 
ஸர்க்ஷவப்₄ய꞉ பாப-க்ருத்-தம꞉ 

ஸர்வம் ஜ்ஞான-ப்லக்ஷவசனவ 
வ்ருஜினம் ஸந்தரிஷ்யஸி 
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பதம் 37 

யசத₂தா₄ம்ஸி ஸமித்₃க்ஷதா₄ ’க்₃னிர் 
ப₄ஸ்ம-ஸாத் குருக்ஷத ’ர்ஜுன 

ஜ்ஞானாக்₃னி꞉ ஸர்வ-கர்மாணி 
ப₄ஸ்ம-ஸாத் குருக்ஷத ததா₂ 

பதம் 38 

ந ஹி ஜ்ஞாக்ஷனன ஸத்₃ருஸ²ம் 
பவித்ரம் இஹ வித்₃யக்ஷத 

தத் ஸ்வயம் க்ஷயாக₃-ஸம்ஸித்₃த₄꞉ 
காக்ஷலனாத்மனி விந்த₃தி 

பதம் 39 

ஸ்²ரத்₃தா₄வாழ் லப₄க்ஷத ஜ்ஞானம் 
தத்-பர꞉ ஸம்யக்ஷதந்த்₃ரிய꞉ 

ஜ்ஞானம் லப்₃த்₄வா பராம் ஸா²ந்திம் 
அசிக்ஷரணாதி₄க₃ச்ச₂தி 

பதம் 40 

அஜ்ஞஸ்² சாஸ்²ரத்₃த₃தா₄னஸ்² ச 
ஸம்ஸ²யாத்மா வினஸ்²யதி 

நாயம் க்ஷலாக்ஷகா ’ஸ்தி ந பக்ஷரா 
ந ஸுக₂ம் ஸம்ஸ²யாத்மன꞉ 
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பதம் 41 

க்ஷயாக₃-ஸன்ன்யஸ்த-கர்மாணம் 
ஜ்ஞான-ஸஞ்சி₂ன்ன-ஸம்ஸ²யம் 

ஆத்மவந்தம் ந கர்மாணி 
நிப₃த்₄னந்தி த₄னஞ்-ஜய 

பதம் 42 

தஸ்மாத்₃ அஜ்ஞான-ஸம்பூ₄தம் 
ஹ்ருத்-ஸ்த₂ம் ஜ்ஞானாஸினாத்மன꞉ 
சி₂த்த்சவனம் ஸம்ஸ²யம் க்ஷயாக₃ம் 

ஆதிஷ்க்ஷடா₂த்திஷ்ட₂ பா₄ரத 
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அத்தியாயம் ஐந்து 

கர்ம க்ஷயாகம் - கிருஷ்ண உணர்வில் பெயல்  

பதம் 1 

அர்ஜுன உவாச 
ஸன்ன்யாஸம் கர்மணாம் க்ருஷ்ண 

புனர் க்ஷயாக₃ம் ச ஸ²ம்ஸஸி 
யச் ச்₂க்ஷரய ஏதக்ஷயார் ஏகம் 

தன் க்ஷம ப்₃ரூஹி ஸு-நிஸ்²சிதம் 

பதம் 2 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
ஸன்ன்யாஸ꞉ கர்ம-க்ஷயாக₃ஸ்² ச 

நி꞉ஸ்²க்ஷரயஸ-கராவ் உமபௌ₄ 
தக்ஷயாஸ் து கர்ம-ஸன்ன்யாஸாத் 

கர்ம-க்ஷயாக்ஷகா₃ விஸி²ஷ்யக்ஷத 

பதம் 3 

ஜ்க்ஷஞய꞉ ஸ நித்ய-ஸன்ன்யாஸீ 
க்ஷயா ந த்₃க்ஷவஷ்டி ந காங்ேதி 

நிர்த்₃வந்த்₃க்ஷவா ஹி மஹா-பா₃க்ஷஹா 
ஸுக₂ம் ப₃ந்தா₄த் ப்ரமுச்யக்ஷத 
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பதம் 4 

ஸாங்க்₂ய-க்ஷயாமகௌ₃ ப்ருத₂க்₃ பா₃லா꞉ 
ப்ரவத₃ந்தி ந பண்டி₃தா꞉ 

ஏகம் அப்ய் ஆஸ்தி₂த꞉ ஸம்யக்₃ 
உப₄க்ஷயார் விந்த₃க்ஷத ப₂லம் 

பதம் 5 

யத் ஸாங்க்₂சய꞉ ப்ராப்யக்ஷத ஸ்தா₂னம் 
தத்₃ க்ஷயாசக₃ர் அபி க₃ம்யக்ஷத 
ஏகம் ஸாங்க்₂யம் ச க்ஷயாக₃ம் ச 

ய꞉ பஸ்²யதி ஸ பஸ்²யதி 

பதம் 6 

ஸன்ன்யாஸஸ் து மஹா-பா₃க்ஷஹா 
து₃꞉க₂ம் ஆப்தும் அக்ஷயாக₃த꞉ 

க்ஷயாக₃-யுக்க்ஷதா முனிர் ப்₃ரஹ்ம 
ந சிக்ஷரணாதி₄க₃ச்ச₂தி 

பதம் 7 

க்ஷயாக₃-யுக்க்ஷதா விஸு²த்₃தா₄த்மா 
விஜிதாத்மா ஜிக்ஷதந்த்₃ரிய꞉ 
ஸர்வ-பூ₄தாத்ம-பூ₄தாத்மா 
குர்வன்ன் அபி ந லிப்யக்ஷத 
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பதங்கள் 8-9 

சநவ கிஞ்சித் கக்ஷராமீதி 
யுக்க்ஷதா மன்க்ஷயத தத்த்வ-வித் 

பஸ்²யஞ் ஸ்²ருண்வன் ஸ்ப்ருஸ²ஞ் ஜிக்₄ரன்ன் 
அஸ்²னந் க₃ச்ச₂ன் ஸ்வபஞ் ஸ்²வஸன் 

ப்ரலபன் விஸ்ருஜன் க்₃ருஹ்ணன்ன் 
உன்மிஷன் நிமிஷன்ன் அபி 

இந்த்₃ரியாணீந்த்₃ரியார்க்ஷத₂ஷு 
வர்தந்த இதி தா₄ரயன் 

பதம் 10 

ப்₃ரஹ்மண்ய் ஆதா₄ய கர்மாணி 
ஸங்க₃ம் த்யக்த்வா கக்ஷராதி ய꞉ 

லிப்யக்ஷத ந ஸ பாக்ஷபன 
பத்₃ம-பத்ரம் இவாம்ப₄ஸா 

பதம் 11 

காக்ஷயன மனஸா பு₃த்₃த்₄யா 
க்ஷகவசலர் இந்த்₃ரிசயர் அபி 

க்ஷயாகி₃ன꞉ கர்ம குர்வந்தி 
ஸங்க₃ம் த்யக்த்வாத்ம-ஸு²த்₃த₄க்ஷய 

பதம் 12 

யுக்த꞉ கர்ம-ப₂லம் த்யக்த்வா 
ஸா²ந்திம் ஆப்க்ஷனாதி சநஷ்டி₂கீம் 
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அயுக்த꞉ காம-காக்ஷரண 
ப₂க்ஷல ஸக்க்ஷதா நிப₃த்₄யக்ஷத 

பதம் 13 

ஸர்வ-கர்மாணி மனஸா 
ஸன்ன்யஸ்யாஸ்க்ஷத ஸுக₂ம் வஸீ² 

நவ-த்₃வாக்ஷர புக்ஷர க்ஷத₃ஹீ 
சநவ குர்வன் ந காரயன் 

பதம் 14 

ந கர்த்ருத்வம் ந கர்மாணி 
க்ஷலாகஸ்ய ஸ்ருஜதி ப்ரபு₄꞉ 
ந கர்ம-ப₂ல-ஸம்க்ஷயாக₃ம் 

ஸ்வபா₄வஸ் து ப்ரவர்தக்ஷத 

பதம் 15 

நாத₃த்க்ஷத கஸ்யசித் பாபம் 
ந சசவ ஸுக்ருதம் விபு₄꞉ 

அஜ்ஞாக்ஷனனாவ்ருதம் ஜ்ஞானம் 
க்ஷதன முஹ்யந்தி ஜந்தவ꞉ 

பதம் 16 

ஜ்ஞாக்ஷனன து தத்₃ அஜ்ஞானம் 
க்ஷயஷாம் நாஸி²தம் ஆத்மன꞉ 

க்ஷதஷாம் ஆதி₃த்ய-வஜ் ஜ்ஞானம் 
ப்ரகாஸ²யதி தத் பரம் 
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பதம் 17 

தத்₃-பு₃த்₃த₄யஸ் தத்₃-ஆத்மானஸ் 
தன்-நிஷ்டா₂ஸ் தத்-பராயணா꞉ 
க₃ச்ச₂ந்த்ய் அபுனர்-ஆவ்ருத்திம் 

ஜ்ஞான-நிர்தூ₄த-கல்மஷா꞉ 

பதம் 18 

வித்₃யா-வினய-ஸம்பன்க்ஷன 
ப்₃ராஹ்மக்ஷண க₃வி ஹஸ்தினி 

ஸு²னி சசவ ஸ்²வ-பாக்ஷக ச 
பண்டி₃தா꞉ ஸம-த₃ர்ஸி²ன꞉ 

பதம் 19 

இசஹவ சதர் ஜித꞉ ஸர்க்ஷகா₃ 
க்ஷயஷாம் ஸாம்க்ஷய ஸ்தி₂தம் மன꞉ 
நிர்க்ஷதா₃ஷம் ஹி ஸமம் ப்₃ரஹ்ம 

தஸ்மாத்₃ ப்₃ரஹ்மணி க்ஷத ஸ்தி₂தா꞉ 

பதம் 20 

ந ப்ரஹ்ருஷ்க்ஷயத் ப்ரியம் ப்ராப்ய 
க்ஷநாத்₃விக்ஷஜத் ப்ராப்ய சாப்ரியம் 

ஸ்தி₂ர-பு₃த்₃தி₄ர் அஸம்மூக்ஷடா₄ 
ப்₃ரஹ்ம-வித்₃ ப்₃ரஹ்மணி ஸ்தி₂த꞉ 
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பதம் 21 

பா₃ஹ்ய-ஸ்பர்க்ஷஸ²ஷ்வ் அஸக்தாத்மா 
விந்த₃த்ய் ஆத்மனி யத் ஸுக₂ம் 
ஸ ப்₃ரஹ்ம-க்ஷயாக₃-யுக்தாத்மா 
ஸுக₂ம் அேயம் அஸ்²னுக்ஷத 

பதம் 22 

க்ஷய ஹி ஸம்ஸ்பர்ஸ²-ஜா க்ஷபா₄கா₃ 
து₃꞉க₂-க்ஷயானய ஏவ க்ஷத 

ஆத்₃ய்-அந்தவந்த꞉ மகௌந்க்ஷதய 
ந க்ஷதஷு ரமக்ஷத பு₃த₄꞉ 

பதம் 23 

ஸ²க்க்ஷனாதீசஹவ ய꞉ க்ஷஸாடு₄ம் 
ப்ராக் ஸ²ரீர-விக்ஷமாேணாத் 

காம-க்க்ஷராக்ஷதா₄த்₃ப₄வம் க்ஷவக₃ம் 
ஸ யுக்த꞉ ஸ ஸுகீ₂ நர꞉ 

பதம் 24 

க்ஷயா ’ந்த꞉-ஸுக்ஷகா₂ ’ந்தர்-ஆராமஸ் 
ததா₂ந்தர்-ஜ்க்ஷயாதிர் ஏவ ய꞉ 

ஸ க்ஷயாகீ₃ ப்₃ரஹ்ம-நிர்வாணம் 
ப்₃ரஹ்ம-பூ₄க்ஷதா ’தி₄க₃ச்ச₂தி 
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பதம் 25 

லப₄ந்க்ஷத ப்₃ரஹ்ம-நிர்வாணம் 
ருஷய꞉ ேீண-கல்மஷா꞉ 

சி₂ன்ன-த்₃சவதா₄ யதாத்மான꞉ 
ஸர்வ-பூ₄த-ஹிக்ஷத ரதா꞉ 

பதம் 26 

காம-க்க்ஷராத₄-விமுக்தானாம் 
யதீனாம் யத-க்ஷசதஸாம் 

அபி₄க்ஷதா ப்₃ரஹ்ம-நிர்வாணம் 
வர்தக்ஷத விதி₃தாத்மனாம் 

பதங்கள் 27-28 

ஸ்பர்ஸா²ன் க்ருத்வா ப₃ஹிர் பா₃ஹ்யாம்ஸ்² 
சேுஸ்² சசவாந்தக்ஷர ப்₄ருக்ஷவா꞉ 

ப்ராணாபாமனௌ ஸமமௌ க்ருத்வா 
நாஸாப்₄யந்தர-சாரிமணௌ 

யக்ஷதந்த்₃ரிய-மக்ஷனா-பு₃த்₃தி₄ர் 
முனிர் க்ஷமாே-பராயண꞉ 

விக₃க்ஷதச்சா₂-ப₄ய-க்க்ஷராக்ஷதா₄ 
ய꞉ ஸதா₃ முக்த ஏவ ஸ꞉ 
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பதம் 29 

க்ஷபா₄க்தாரம் யஜ்ஞ-தபஸாம் 
ஸர்வ-க்ஷலாக-மக்ஷஹஸ்²வரம் 

ஸுஹ்ருத₃ம் ஸர்வ-பூ₄தானாம் 
ஜ்ஞாத்வா மாம் ஸா²ந்திம் ருச்ச₂தி 
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அத்தியாயம் ஆறு 

தியான க்ஷயாகம் 

பதம் 1 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
அனாஸ்²ரித꞉ கர்ம-ப₂லம் 
கார்யம் கர்ம கக்ஷராதி ய꞉ 

ஸ ஸன்ன்யாஸீ ச க்ஷயாகீ₃ ச 
ந நிரக்₃னிர் ந சாக்ரிய꞉ 

பதம் 2 

யம் ஸன்ன்யாஸம் இதி ப்ராஹுர் 
க்ஷயாக₃ம் தம் வித்₃தி₄ பாண்ட₃வ 

ந ஹ்ய் அஸன்ன்யஸ்த-ஸங்கல்க்ஷபா 
க்ஷயாகீ₃ ப₄வதி கஸ்²சன 

பதம் 3 

ஆருருக்ஷோர் முக்ஷனர் க்ஷயாக₃ம் 
கர்ம காரணம் உச்யக்ஷத 

க்ஷயாகா₃ரூட₄ஸ்ய தஸ்சயவ 
ஸ²ம꞉ காரணம் உச்யக்ஷத 

பதம் 4 

யதா₃ ஹி க்ஷநந்த்₃ரியார்க்ஷத₂ஷு 
ந கர்மஸ்வ் அனுஷஜ்ஜக்ஷத 
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ஸர்வ-ஸங்கல்ப-ஸன்ன்யாஸீ 
க்ஷயாகா₃ரூட₄ஸ் தக்ஷதா₃ச்யக்ஷத 

பதம் 5 

உத்₃த₄க்ஷரத்₃ ஆத்மனாத்மானம் 
நாத்மானம் அவஸாத₃க்ஷயத் 

ஆத்சமவ ஹ்ய் ஆத்மக்ஷனா ப₃ந்து₄ர் 
ஆத்சமவ ரிபுர் ஆத்மன꞉ 

பதம் 6 

ப₃ந்து₄ர் ஆத்மாத்மனஸ் தஸ்ய 
க்ஷயனாத்சமவாத்மனா ஜித꞉ 

அனாத்மனஸ் து ஸ²த்ருத்க்ஷவ 
வர்க்ஷததாத்சமவ ஸ²த்ரு-வத் 

பதம் 7 

ஜிதாத்மன꞉ ப்ரஸா²ந்தஸ்ய 
பரமாத்மா ஸமாஹித꞉ 

ஸீ²க்ஷதாஷ்ண-ஸுக₂-து₃꞉க்ஷக₂ஷு 
ததா₂ மானாபமானக்ஷயா꞉ 

பதம் 8 

ஜ்ஞான-விஜ்ஞான-த்ருப்தாத்மா 
கூட-ஸ்க்ஷதா₂ விஜிக்ஷதந்த்₃ரிய꞉ 
யுக்த இத்ய் உச்யக்ஷத க்ஷயாகீ₃ 

ஸம-க்ஷலாஷ்ட்ராஸ்²ம-காஞ்சன꞉ 
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பதம் 9 

ஸுஹ்ருன்-மித்ரார்ய்-உதா₃ஸீன- 
மத்₄யஸ்த₂-த்₃க்ஷவஷ்ய-ப₃ந்து₄ஷு 

ஸாது₄ஷ்வ் அபி ச பாக்ஷபஷு 
ஸம-பு₃த்₃தி₄ர் விஸி²ஷ்யக்ஷத 

பதம் 10 

க்ஷயாகீ₃ யுஞ்ஜீத ஸததம் 
ஆத்மானம் ரஹஸி ஸ்தி₂த꞉ 

ஏகாகீ யத-சித்தாத்மா 
நிராஸீ²ர் அபரிக்₃ரஹ꞉ 

பதங்கள் 11-12 

ஸு²மசௌ க்ஷத₃க்ஷஸ² ப்ரதிஷ்டா₂ப்ய 
ஸ்தி₂ரம் ஆஸனம் ஆத்மன꞉ 
நாத்ய்-உச்ச்₂ரிதம் நாதி-நீசம் 
சசலாஜின-குக்ஷஸா²த்தரம் 

தத்சரகாக்₃ரம் மன꞉ க்ருத்வா 
யத-சித்க்ஷதந்த்₃ரிய-க்ரிய꞉ 

உபவிஸ்²யாஸக்ஷன யுஞ்ஜ்யாத்₃ 
க்ஷயாக₃ம் ஆத்ம-விஸு²த்₃த₄க்ஷய 

பதங்கள் 13-14 

ஸமம் காய-ஸி²க்ஷரா-க்₃ர ீவம் 
தா₄ரயன்ன் அசலம் ஸ்தி₂ர꞉ 
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ஸம்ப்க்ஷரக்ஷ்ய நாஸிகாக்₃ரம் ஸ்வம் 
தி₃ஸ²ஸ்² சானவக்ஷலாகயன் 

ப்ரஸா²ந்தாத்மா விக₃த-பீ₄ர் 
ப்₃ரஹ்மசாரி-வ்ரக்ஷத ஸ்தி₂த꞉ 
மன꞉ ஸம்யம்ய மச்-சித்க்ஷதா 

யுக்த ஆஸீத மத்-பர꞉ 

பதம் 15 

யுஞ்ஜன்ன் ஏவம் ஸதா₃த்மானம் 
க்ஷயாகீ₃ நியத-மானஸ꞉ 

ஸா²ந்திம் நிர்வாண-பரமாம் 
மத்-ஸம்ஸ்தா₂ம் அதி₄க₃ச்ச₂தி 

பதம் 16 

நாத்ய்-அஸ்²னதஸ் து க்ஷயாக்ஷகா₃ ’ஸ்தி 
ந சசகாந்தம் அனஸ்²னத꞉ 
ந சாதி-ஸ்வப்ன-ஸீ²லஸ்ய 

ஜாக்₃ரக்ஷதா சநவ சார்ஜுன 

பதம் 17 

யுக்தாஹார-விஹாரஸ்ய 
யுக்த-க்ஷசஷ்டஸ்ய கர்மஸு 

யுக்த-ஸ்வப்னாவக்ஷபா₃த₄ஸ்ய 
க்ஷயாக்ஷகா₃ ப₄வதி து₃꞉க₂-ஹா 
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பதம் 18 

யதா₃ வினியதம் சித்தம் 
ஆத்மன்ய் ஏவாவதிஷ்ட₂க்ஷத 

நிஸ்ப்ருஹ꞉ ஸர்வ-காக்ஷமப்₄க்ஷயா 
யுக்த இத்ய் உச்யக்ஷத ததா₃ 

பதம் 19 

யதா₂ தீ₃க்ஷபா நிவாத-ஸ்க்ஷதா₂ 
க்ஷநங்க₃க்ஷத க்ஷஸாபமா ஸ்ம்ருதா 

க்ஷயாகி₃க்ஷனா யத-சித்தஸ்ய 
யுஞ்ஜக்ஷதா க்ஷயாக₃ம் ஆத்மன꞉ 

பதங்கள் 20-23 

யத்க்ஷராபரமக்ஷத சித்தம் 
நிருத்₃த₄ம் க்ஷயாக₃-க்ஷஸவயா 
யத்ர சசவாத்மனாத்மானம் 

பஸ்²யன்ன் ஆத்மனி துஷ்யதி 

ஸுக₂ம் ஆத்யந்திகம் யத் தத்₃ 
பு₃த்₃தி₄-க்₃ராஹ்யம் அதீந்த்₃ரியம் 

க்ஷவத்தி யத்ர ந சசவாயம் 
ஸ்தி₂தஸ்² சலதி தத்த்வத꞉ 

யம் லப்₃த்₄வா சாபரம் லாப₄ம் 
மன்யக்ஷத நாதி₄கம் தத꞉ 
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யஸ்மின் ஸ்தி₂க்ஷதா ந து₃꞉க்ஷக₂ன 
கு₃ருணாபி விசால்யக்ஷத 

தம் வித்₃யாத்₃ து₃꞉க₂-ஸம்க்ஷயாக₃- 
விக்ஷயாக₃ம் க்ஷயாக₃-ஸஞ்ஜ்ஞிதம் 

பதம் 24 

ஸ நிஸ்²சக்ஷயன க்ஷயாக்தவ்க்ஷயா 
க்ஷயாக்ஷகா₃ ’நிர்விண்ண-க்ஷசதஸா 
ஸங்கல்ப-ப்ரப₄வான் காமாம்ஸ் 
த்யக்த்வா ஸர்வான் அக்ஷஸ²ஷத꞉ 

மனசஸக்ஷவந்த்₃ரிய-க்₃ராமம் 
வினியம்ய ஸமந்தத꞉ 

பதம் 25 

ஸ²சன꞉ ஸ²சனர் உபரக்ஷமத்₃ 
பு₃த்₃த்₄யா த்₄ருதி-க்₃ருஹீதயா 

ஆத்ம-ஸம்ஸ்த₂ம் மன꞉ க்ருத்வா 
ந கிஞ்சித்₃ அபி சிந்தக்ஷயத் 

பதம் 26 

யக்ஷதா யக்ஷதா நிஸ்²சலதி 
மனஸ்² சஞ்சலம் அஸ்தி₂ரம் 
ததஸ் தக்ஷதா நியம்சயதத்₃ 

ஆத்மன்ய் ஏவ வஸ²ம் நக்ஷயத் 
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பதம் 27 

ப்ரஸா²ந்த-மனஸம் ஹ்ய் ஏனம் 
க்ஷயாகி₃னம் ஸுக₂ம் உத்தமம் 

உசபதி ஸா²ந்த-ரஜஸம் 
ப்₃ரஹ்ம-பூ₄தம் அகல்மஷம் 

பதம் 28 

யுஞ்ஜன்ன் ஏவம் ஸதா₃த்மானம் 
க்ஷயாகீ₃ விக₃த-கல்மஷ꞉ 

ஸுக்ஷக₂ன ப்₃ரஹ்ம-ஸம்ஸ்பர்ஸ²ம் 
அத்யந்தம் ஸுக₂ம் அஸ்²னுக்ஷத 

பதம் 29 

ஸர்வ-பூ₄த-ஸ்த₂ம் ஆத்மானம் 
ஸர்வ-பூ₄தானி சாத்மனி 

ஈேக்ஷத க்ஷயாக₃-யுக்தாத்மா 
ஸர்வத்ர ஸம-த₃ர்ஸ²ன꞉ 

பதம் 30 

க்ஷயா மாம் பஸ்²யதி ஸர்வத்ர 
ஸர்வம் ச மயி பஸ்²யதி 

தஸ்யாஹம் ந ப்ரணஸ்²யாமி 
ஸ ச க்ஷம ந ப்ரணஸ்²யதி 
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பதம் 31 

ஸர்வ-பூ₄த-ஸ்தி₂தம் க்ஷயா மாம் 
ப₄ஜத்ய் ஏகத்வம் ஆஸ்தி₂த꞉ 
ஸர்வதா₂ வர்தமாக்ஷனா ’பி 

ஸ க்ஷயாகீ₃ மயி வர்தக்ஷத 

பதம் 32 

ஆத்மமௌபம்க்ஷயன ஸர்வத்ர 
ஸமம் பஸ்²யதி க்ஷயா ’ர்ஜுன 
ஸுக₂ம் வா யதி₃ வா து₃꞉க₂ம் 

ஸ க்ஷயாகீ₃ பரக்ஷமா மத꞉ 

பதம் 33 

அர்ஜுன உவாச 
க்ஷயா ’யம் க்ஷயாக₃ஸ் த்வயா ப்க்ஷராக்த꞉ 

ஸாம்க்ஷயன மது₄ஸூத₃ன 
ஏதஸ்யாஹம் ந பஸ்²யாமி 

சஞ்சலத்வாத் ஸ்தி₂திம் ஸ்தி₂ராம் 

பதம் 34 

சஞ்சலம் ஹி மன꞉ க்ருஷ்ண 
ப்ரமாதி₂ ப₃லவத்₃ த்₃ருட₄ம் 

தஸ்யாஹம் நிக்₃ரஹம் மன்க்ஷய 
வாக்ஷயார் இவ ஸு-து₃ஷ்கரம் 
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பதம் 35 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
அஸம்ஸ²யம் மஹா-பா₃க்ஷஹா 
மக்ஷனா து₃ர்னிக்₃ரஹம் சலம் 
அப்₄யாக்ஷஸன து மகௌந்க்ஷதய 

சவராக்₃க்ஷயண ச க்₃ருஹ்யக்ஷத 

பதம் 36 

அஸம்யதாத்மனா க்ஷயாக்ஷகா₃ 
து₃ஷ்ப்ராப இதி க்ஷம மதி꞉ 
வஸ்²யாத்மனா து யததா 

ஸ²க்க்ஷயா ’வாப்தும் உபாயத꞉ 

பதம் 37 

அர்ஜுன உவாச 
அயதி꞉ ஸ்²ரத்₃த₄க்ஷயாக்ஷபக்ஷதா 

க்ஷயாகா₃ச் சலித-மானஸ꞉ 
அப்ராப்ய க்ஷயாக₃-ஸம்ஸித்₃தி₄ம் 

காம் க₃திம் க்ருஷ்ண க₃ச்ச₂தி 

பதம் 38 

கச்சின் க்ஷநாப₄ய-விப்₄ரஷ்டஸ்² 
சி₂ன்னாப்₄ரம் இவ நஸ்²யதி 

அப்ரதிஷ்க்ஷடா₂ மஹா-பா₃க்ஷஹா 
விமூக்ஷடா₄ ப்₃ரஹ்மண꞉ பதி₂ 
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பதம் 39 

ஏதன் க்ஷம ஸம்ஸ²யம் க்ருஷ்ண 
க்ஷச₂த்தும் அர்ஹஸ்ய் அக்ஷஸ²ஷத꞉ 
த்வத்₃-அன்ய꞉ ஸம்ஸ²யஸ்யாஸ்ய 

க்ஷச₂த்தா ந ஹ்ய் உபபத்₃யக்ஷத 

பதம் 40 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
பார்த₂ சநக்ஷவஹ நாமுத்ர 

வினாஸ²ஸ் தஸ்ய வித்₃யக்ஷத 
ந ஹி கல்யாண-க்ருத் கஸ்²சித்₃ 

து₃ர்க₃திம் தாத க₃ச்ச₂தி 

பதம் 41 

ப்ராப்ய புண்ய-க்ருதாம் க்ஷலாகான் 
உஷித்வா ஸா²ஸ்²வதீ꞉ ஸமா꞉ 
ஸு²சீனாம் ஸ்ரீமதாம் க்ஷக₃க்ஷஹ 
க்ஷயாக₃-ப்₄ரஷ்க்ஷடா ’பி₄ஜாயக்ஷத 

பதம் 42 

அத₂ வா க்ஷயாகி₃னாம் ஏவ 
குக்ஷல ப₄வதி தீ₄மதாம் 

ஏதத்₃ தி₄ து₃ர்லப₄-தரம் 
க்ஷலாக்ஷக ஜன்ம யத்₃ ஈத்₃ருஸ²ம் 
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பதம் 43 

தத்ர தம் பு₃த்₃தி₄-ஸம்க்ஷயாக₃ம் 
லப₄க்ஷத மபௌர்வ-க்ஷத₃ஹிகம் 

யதக்ஷத ச தக்ஷதா பூ₄ய꞉ 
ஸம்ஸித்₃மதௌ₄ குரு-நந்த₃ன 

பதம் 44 

பூர்வாப்₄யாக்ஷஸன க்ஷதசனவ 
ஹ்ரியக்ஷத ஹ்ய் அவக்ஷஸா² ’பி ஸ꞉ 

ஜிஜ்ஞாஸுர் அபி க்ஷயாக₃ஸ்ய 
ஸ²ப்₃த₃-ப்₃ரஹ்மாதிவர்தக்ஷத 

பதம் 45 

ப்ரயத்னாத்₃ யதமானஸ் து 
க்ஷயாகீ₃ ஸம்ஸு²த்₃த₄-கில்பி₃ஷ꞉ 
அக்ஷனக-ஜன்ம-ஸம்ஸித்₃த₄ஸ் 

தக்ஷதா யாதி பராம் க₃திம் 

பதம் 46 

தபஸ்விப்₄க்ஷயா ’தி₄க்ஷகா க்ஷயாகீ₃ 
ஜ்ஞானிப்₄க்ஷயா ’பி மக்ஷதா ’தி₄க꞉ 
கர்மிப்₄யஸ்² சாதி₄க்ஷகா க்ஷயாகீ₃ 
தஸ்மாத்₃ க்ஷயாகீ₃ ப₄வார்ஜுன 
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பதம் 47 

க்ஷயாகி₃னாம் அபி ஸர்க்ஷவஷாம் 
மத்₃-க₃க்ஷதனாந்தர்-ஆத்மனா 

ஸ்²ரத்₃தா₄வான் ப₄ஜக்ஷத க்ஷயா மாம் 
ஸ க்ஷம யுக்த-தக்ஷமா மத꞉ 
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அத்தியாயம் ஏழு 

பூரணத்தின் ஞானம் 

பதம் 1 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
மய்ய் ஆஸக்த-மனா꞉ பார்த₂ 

க்ஷயாக₃ம் யுஞ்ஜன் மத்₃-ஆஸ்²ரய꞉ 
அஸம்ஸ²யம் ஸமக்₃ரம் மாம் 

யதா₂ ஜ்ஞாஸ்யஸி தச் ச்₂ருணு 

பதம் 2 

ஜ்ஞானம் க்ஷத ’ஹம் ஸ-விஜ்ஞானம் 
இத₃ம் வக்ஷ்யாம்ய் அக்ஷஸ²ஷத꞉ 

யஜ் ஜ்ஞாத்வா க்ஷநஹ பூ₄க்ஷயா ’ந்யஜ் 
ஜ்ஞாதவ்யம் அவஸி²ஷ்யக்ஷத 

பதம் 3 

மனுஷ்யாணாம் ஸஹஸ்க்ஷரஷு 
கஸ்²சித்₃ யததி ஸித்₃த₄க்ஷய 
யததாம் அபி ஸித்₃தா₄னாம் 

கஸ்²சின் மாம் க்ஷவத்தி தத்த்வத꞉ 

பதம் 4 

பூ₄மிர் ஆக்ஷபா ’நக்ஷலா வாயு꞉ 
க₂ம் மக்ஷனா பு₃த்₃தி₄ர் ஏவ ச 
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அஹங்கார இதீயம் க்ஷம 
பி₄ன்னா ப்ரக்ருதிர் அஷ்டதா₄ 

பதம் 5 

அபக்ஷரயம் இதஸ் த்வ் அன்யாம் 
ப்ரக்ருதிம் வித்₃தி₄ க்ஷம பராம் 
ஜீவ-பூ₄தாம் மஹா-பா₃க்ஷஹா 

யக்ஷயத₃ம் தா₄ர்யக்ஷத ஜக₃த் 

பதம் 6 

ஏதத்₃-க்ஷயானீனி பூ₄தானி 
ஸர்வாணீத்ய் உபதா₄ரய 

அஹம் க்ருத்ஸ்னஸ்ய ஜக₃த꞉ 
ப்ரப₄வ꞉ ப்ரலயஸ் ததா₂ 

பதம் 7 

மத்த꞉ பரதரம் நான்யத் 
கிஞ்சித்₃ அஸ்தி த₄னஞ்-ஜய 
மயி ஸர்வம் இத₃ம் ப்க்ஷராதம் 
ஸூத்க்ஷர மணி-க₃ணா இவ 

பதம் 8 

ரக்ஷஸா ’ஹம் அப்ஸு மகௌந்க்ஷதய 
ப்ரபா₄ஸ்மி ஸ²ஸி²-ஸூர்யக்ஷயா꞉ 

ப்ரணவ꞉ ஸர்வ-க்ஷவக்ஷத₃ஷு 
ஸ²ப்₃த₃꞉ க்ஷக₂ மபௌருஷம் ந்ருஷு 
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பதம் 9 

புண்க்ஷயா க₃ந்த₄꞉ ப்ருதி₂வ்யாம் ச 
க்ஷதஜஸ்² சாஸ்மி விபா₄வமஸௌ 

ஜீவனம் ஸர்வ-பூ₄க்ஷதஷு 
தபஸ்² சாஸ்மி தபஸ்விஷு 

பதம் 10 

பீ₃ஜம் மாம் ஸர்வ-பூ₄தானாம் 
வித்₃தி₄ பார்த₂ ஸனாதனம் 

பு₃த்₃தி₄ர் பு₃த்₃தி₄மதாம் அஸ்மி 
க்ஷதஜஸ் க்ஷதஜஸ்வினாம் அஹம் 

பதம் 11 

ப₃லம் ப₃லவதாம் சாஹம் 
காம-ராக₃-விவர்ஜிதம் 

த₄ர்மாவிருத்₃க்ஷதா₄ பூ₄க்ஷதஷு 
காக்ஷமா ’ஸ்மி ப₄ரதர்ஷப₄ 

பதம் 12 

க்ஷய சசவ ஸாத்த்விகா பா₄வா 
ராஜஸாஸ் தாமஸாஸ்² ச க்ஷய 
மத்த ஏக்ஷவதி தான் வித்₃தி₄ 

ந த்வ் அஹம் க்ஷதஷு க்ஷத மயி 
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பதம் 13 

த்ரிபி₄ர் கு₃ண-மசயர் பா₄சவர் 
ஏபி₄꞉ ஸர்வம் இத₃ம் ஜக₃த் 
க்ஷமாஹிதம் நாபி₄ஜானாதி 
மாம் ஏப்₄ய꞉ பரம் அவ்யயம் 

பதம் 14 

சத₃வீ ஹ்ய் ஏஷா கு₃ண-மயீ 
மம மாயா து₃ரத்யயா 

மாம் ஏவ க்ஷய ப்ரபத்₃யந்க்ஷத 
மாயாம் ஏதாம் தரந்தி க்ஷத 

பதம் 15 

ந மாம் து₃ஷ்க்ருதிக்ஷனா மூடா₄꞉ 
ப்ரபத்₃யந்க்ஷத நராத₄மா꞉ 

மாயயாபஹ்ருத-ஜ்ஞானா 
ஆஸுரம் பா₄வம் ஆஸ்²ரிதா꞉ 

பதம் 16 

சதுர்-விதா₄ ப₄ஜந்க்ஷத மாம் 
ஜனா꞉ ஸு-க்ருதிக்ஷனா ’ர்ஜுன 

ஆர்க்ஷதா ஜிஜ்ஞாஸுர் அர்தா₂ர்தீ₂ 
ஜ்ஞானீ ச ப₄ரதர்ஷப₄ 
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பதம் 17 

க்ஷதஷாம் ஜ்ஞானீ நித்ய-யுக்த 
ஏக-ப₄க்திர் விஸி²ஷ்யக்ஷத 

ப்ரிக்ஷயா ஹி ஜ்ஞானிக்ஷனா ’த்யர்த₂ம் 
அஹம் ஸ ச மம ப்ரிய꞉ 

பதம் 18 

உதா₃ரா꞉ ஸர்வ ஏசவக்ஷத 
ஜ்ஞானீ த்வ் ஆத்சமவ க்ஷம மதம் 

ஆஸ்தி₂த꞉ ஸ ஹி யுக்தாத்மா 
மாம் ஏவானுத்தமாம் க₃திம் 

பதம் 19 

ப₃ஹூனாம் ஜன்மனாம் அந்க்ஷத 
ஜ்ஞானவான் மாம் ப்ரபத்₃யக்ஷத 

வாஸுக்ஷத₃வ꞉ ஸர்வம் இதி 
ஸ மஹாத்மா ஸு-து₃ர்லப₄꞉ 

பதம் 20 

காசமஸ் சதஸ் சதர் ஹ்ருத-ஜ்ஞானா꞉ 
ப்ரபத்₃யந்க்ஷத ’ந்ய-க்ஷத₃வதா꞉ 
தம் தம் நியமம் ஆஸ்தா₂ய 

ப்ரக்ருத்யா நியதா꞉ ஸ்வயா 
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பதம் 21 

க்ஷயா க்ஷயா யாம் யாம் தனும் ப₄க்த꞉ 
ஸ்²ரத்₃த₄யார்சிதும் இச்ச₂தி 

தஸ்ய தஸ்யாசலாம் ஸ்²ரத்₃தா₄ம் 
தாம் ஏவ வித₃தா₄ம்ய் அஹம் 

பதம் 22 

ஸ தயா ஸ்²ரத்₃த₄யா யுக்தஸ் 
தஸ்யாராத₄னம் ஈஹக்ஷத 

லப₄க்ஷத ச தத꞉ காமான் 
மசயவ விஹிதான் ஹி தான் 

பதம் 23 

அந்தவத் து ப₂லம் க்ஷதஷாம் 
தத்₃ ப₄வத்ய் அல்ப-க்ஷமத₄ஸாம் 
க்ஷத₃வான் க்ஷத₃வ-யக்ஷஜா யாந்தி 
மத்₃-ப₄க்தா யாந்தி மாம் அபி 

பதம் 24 

அவ்யக்தம் வ்யக்திம் ஆபன்னம் 
மன்யந்க்ஷத மாம் அபு₃த்₃த₄ய꞉ 
பரம் பா₄வம் அஜானந்க்ஷதா 

மமாவ்யயம் அனுத்தமம் 
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பதம் 25 

நாஹம் ப்ரகாஸ²꞉ ஸர்வஸ்ய 
க்ஷயாக₃-மாயா-ஸமாவ்ருத꞉ 
மூக்ஷடா₄ ’யம் நாபி₄ஜானாதி 

க்ஷலாக்ஷகா மாம் அஜம் அவ்யயம் 

பதம் 26 

க்ஷவதா₃ஹம் ஸமதீதானி 
வர்தமானானி சார்ஜுன 
ப₄விஷ்யாணி ச பூ₄தானி 
மாம் து க்ஷவத₃ ந கஸ்²சன 

பதம் 27 

இச்சா₂-த்₃க்ஷவஷ-ஸமுத்க்ஷத₂ன 
த்₃வந்த்₃வ-க்ஷமாக்ஷஹன பா₄ரத 
ஸர்வ-பூ₄தானி ஸம்க்ஷமாஹம் 

ஸர்க்ஷக₃ யாந்தி பரன்-தப 

பதம் 28 

க்ஷயஷாம் த்வ் அந்த-க₃தம் பாபம் 
ஜனானாம் புண்ய-கர்மணாம் 

க்ஷத த்₃வந்த்₃வ-க்ஷமாஹ-நிர்முக்தா 
ப₄ஜந்க்ஷத மாம் த்₃ருட₄-வ்ரதா꞉ 
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பதம் 29 

ஜரா-மரண-க்ஷமாோய 
மாம் ஆஸ்²ரித்ய யதந்தி க்ஷய 

க்ஷத ப்₃ரஹ்ம தத்₃ விது₃꞉ க்ருத்ஸ்னம் 
அத்₄யாத்மம் கர்ம சாகி₂லம் 

பதம் 30 

ஸாதி₄பூ₄தாதி₄சத₃வம் மாம் 
ஸாதி₄யஜ்ஞம் ச க்ஷய விது₃꞉ 
ப்ரயாண-காக்ஷல ’பி ச மாம் 

க்ஷத விது₃ர் யுக்த-க்ஷசதஸ꞉ 
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அத்தியாயம் எட்டு 

பரத்டத அடைதல்  

பதம் 1 

அர்ஜுன உவாச 
கிம் தத்₃ ப்₃ரஹ்ம கிம் அத்₄யாத்மம் 

கிம் கர்ம புருக்ஷஷாத்தம 
அதி₄பூ₄தம் ச கிம் ப்க்ஷராக்தம் 
அதி₄சத₃வம் கிம் உச்யக்ஷத 

பதம் 2 

அதி₄யஜ்ஞ꞉ கத₂ம் க்ஷகா ’த்ர 
க்ஷத₃க்ஷஹ ’ஸ்மின் மது₄ஸூத₃ன 

ப்ரயாண-காக்ஷல ச கத₂ம் 
ஜ்க்ஷஞக்ஷயா ’ஸி நியதாத்மபி₄꞉ 

பதம் 3 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
அேரம் ப்₃ரஹ்ம பரமம் 

ஸ்வபா₄க்ஷவா ’த்₄யாத்மம் உச்யக்ஷத 
பூ₄த-பா₄க்ஷவாத்₃ப₄வ-கக்ஷரா 

விஸர்க₃꞉ கர்ம-ஸஞ்ஜ்ஞித꞉ 
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பதம் 4 

அதி₄பூ₄தம் ேக்ஷரா பா₄வ꞉ 
புருஷஸ்² சாதி₄சத₃வதம் 

அதி₄யஜ்க்ஷஞா ’ஹம் ஏவாத்ர 
க்ஷத₃க்ஷஹ க்ஷத₃ஹ-ப்₄ருதாம் வர 

பதம் 5 

அந்த-காக்ஷல ச மாம் ஏவ 
ஸ்மரன் முக்த்வா கக்ஷலவரம் 
ய꞉ ப்ரயாதி ஸ மத்₃-பா₄வம் 

யாதி நாஸ்த்ய் அத்ர ஸம்ஸ²ய꞉ 

பதம் 6 

யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பா₄வம் 
த்யஜத்ய் அந்க்ஷத கக்ஷலவரம் 

தம் தம் ஏசவதி மகௌந்க்ஷதய 
ஸதா₃ தத்₃-பா₄வ-பா₄வித꞉ 

பதம் 7 

தஸ்மாத் ஸர்க்ஷவஷு காக்ஷலஷு 
மாம் அனுஸ்மர யுத்₄ய ச 

மய்ய் அர்பித-மக்ஷனா-பு₃த்₃தி₄ர் 
மாம் ஏசவஷ்யஸ்ய் அஸம்ஸ²ய꞉ 
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பதம் 8 

அப்₄யாஸ-க்ஷயாக₃-யுக்க்ஷதன 
க்ஷசதஸா நான்ய-கா₃மினா 

பரமம் புருஷம் தி₃வ்யம் 
யாதி பார்தா₂னுசிந்தயன் 

பதம் 9 

கவிம் புராணம் அனுஸா²ஸிதாரம் 
அக்ஷணார் அணீயாம்ஸம் அனுஸ்மக்ஷரத்₃ ய꞉ 

ஸர்வஸ்ய தா₄தாரம் அசிந்த்ய-ரூபம் 
ஆதி₃த்ய-வர்ணம் தமஸ꞉ பரஸ்தாத் 

பதம் 10 

ப்ரயாண-காக்ஷல மனஸாசக்ஷலன 
ப₄க்த்யா யுக்க்ஷதா க்ஷயாக₃-ப₃க்ஷலன சசவ 

ப்₄ருக்ஷவார் மத்₄க்ஷய ப்ராணம் ஆக்ஷவஸ்²ய ஸம்யக் 
ஸ தம் பரம் புருஷம் உசபதி தி₃வ்யம் 

பதம் 11 

யத்₃ அேரம் க்ஷவத₃-விக்ஷதா₃ வத₃ந்தி 
விஸ²ந்தி யத்₃ யதக்ஷயா வீத-ராகா₃꞉ 

யத்₃ இச்ச₂ந்க்ஷதா ப்₃ரஹ்ம-சர்யம் சரந்தி 
தத் க்ஷத பத₃ம் ஸங்க்₃ரக்ஷஹண ப்ரவக்ஷ்க்ஷய 
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பதம் 12 

ஸர்வ-த்₃வாராணி ஸம்யம்ய 
மக்ஷனா ஹ்ருதி₃ நிருத்₄ய ச 

மூர்த்₄ன்ய் ஆதா₄யாத்மன꞉ ப்ராணம் 
ஆஸ்தி₂க்ஷதா க்ஷயாக₃-தா₄ரணாம் 

பதம் 13 

ௐ இத்ய் ஏகாேரம் ப்₃ரஹ்ம 
வ்யாஹரன் மாம் அனுஸ்மரன் 

ய꞉ ப்ரயாதி த்யஜன் க்ஷத₃ஹம் 
ஸ யாதி பரமாம் க₃திம் 

பதம் 14 

அனந்ய-க்ஷசதா꞉ ஸததம் 
க்ஷயா மாம் ஸ்மரதி நித்யஸ²꞉ 
தஸ்யாஹம் ஸு-லப₄꞉ பார்த₂ 
நித்ய-யுக்தஸ்ய க்ஷயாகி₃ன꞉ 

பதம் 15 

மாம் உக்ஷபத்ய புனர் ஜன்ம 
து₃꞉கா₂லயம் அஸா²ஸ்²வதம் 
நாப்னுவந்தி மஹாத்மான꞉ 

ஸம்ஸித்₃தி₄ம் பரமாம் க₃தா꞉ 
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பதம் 16 

ஆ-ப்₃ரஹ்ம-பு₄வனால் க்ஷலாகா꞉ 
புனர் ஆவர்திக்ஷனா ’ர்ஜுன 

மாம் உக்ஷபத்ய து மகௌந்க்ஷதய 
புனர் ஜன்ம ந வித்₃யக்ஷத 

பதம் 17 

ஸஹஸ்ர-யுக₃-பர்யந்தம் 
அஹர் யத்₃ ப்₃ரஹ்மக்ஷணா விது₃꞉ 

ராத்ரிம் யுக₃-ஸஹஸ்ராந்தாம் 
க்ஷத ’க்ஷஹா-ராத்ர-விக்ஷதா₃ ஜனா꞉ 

பதம் 18 

அவ்யக்தாத்₃ வ்யக்தய꞉ ஸர்வா꞉ 
ப்ரப₄வந்த்ய் அஹர்-ஆக₃க்ஷம 
ராத்ர்ய்-ஆக₃க்ஷம ப்ரலீயந்க்ஷத 

தத்சரவாவ்யக்த-ஸஞ்ஜ்ஞக்ஷக 

பதம் 19 

பூ₄த-க்₃ராம꞉ ஸ ஏவாயம் 
பூ₄த்வா பூ₄த்வா ப்ரலீயக்ஷத 

ராத்ர்ய்-ஆக₃க்ஷம ’வஸ²꞉ பார்த₂ 
ப்ரப₄வத்ய் அஹர்-ஆக₃க்ஷம 
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பதம் 20 

பரஸ் தஸ்மாத் து பா₄க்ஷவா ’ந்க்ஷயா 
’வ்யக்க்ஷதா ’வ்யக்தாத் ஸனாதன꞉ 

ய꞉ ஸ ஸர்க்ஷவஷு பூ₄க்ஷதஷு 
நஸ்²யத்ஸு ந வினஸ்²யதி 

பதம் 21 

அவ்யக்க்ஷதா ’ேர இத்ய் உக்தஸ் 
தம் ஆஹு꞉ பரமாம் க₃திம் 
யம் ப்ராப்ய ந நிவர்தந்க்ஷத 

தத்₃ தா₄ம பரமம் மம 

பதம் 22 

புருஷ꞉ ஸ பர꞉ பார்த₂ 
ப₄க்த்யா லப்₄யஸ் த்வ் அனந்யயா 

யஸ்யாந்த꞉-ஸ்தா₂னி பூ₄தானி 
க்ஷயன ஸர்வம் இத₃ம் ததம் 

பதம் 23 

யத்ர காக்ஷல த்வ் அனாவ்ருத்திம் 
ஆவ்ருத்திம் சசவ க்ஷயாகி₃ன꞉ 

ப்ரயாதா யாந்தி தம் காலம் 
வக்ஷ்யாமி ப₄ரதர்ஷப₄ 
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பதம் 24 

அக்₃னிர் ஜ்க்ஷயாதிர் அஹ꞉ ஸு²க்ல꞉ 
ஷண்-மாஸா உத்தராயணம் 

தத்ர ப்ரயாதா க₃ச்ச₂ந்தி 
ப்₃ரஹ்ம ப்₃ரஹ்ம-விக்ஷதா₃ ஜனா꞉ 

பதம் 25 

தூ₄க்ஷமா ராத்ரிஸ் ததா₂ க்ருஷ்ண꞉ 
ஷண்-மாஸா த₃ேிணாயனம் 
தத்ர சாந்த்₃ரமஸம் ஜ்க்ஷயாதிர் 

க்ஷயாகீ₃ ப்ராப்ய நிவர்தக்ஷத 

பதம் 26 

ஸு²க்ல-க்ருஷ்க்ஷண க₃தீ ஹ்ய் ஏக்ஷத 
ஜக₃த꞉ ஸா²ஸ்²வக்ஷத மக்ஷத 

ஏகயா யாத்ய் அனாவ்ருத்திம் 
அன்யயாவர்தக்ஷத புன꞉ 

பதம் 27 

சநக்ஷத ஸ்ருதீ பார்த₂ ஜானந் 
க்ஷயாகீ₃ முஹ்யதி கஸ்²சன 

தஸ்மாத் ஸர்க்ஷவஷு காக்ஷலஷு 
க்ஷயாக₃-யுக்க்ஷதா ப₄வார்ஜுன 
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பதம் 28 

க்ஷவக்ஷத₃ஷு யஜ்க்ஷஞஷு தப꞉ஸு சசவ 
தா₃க்ஷனஷு யத் புண்ய-ப₂லம் ப்ரதி₃ஷ்டம் 
அத்க்ஷயதி தத் ஸர்வம் இத₃ம் விதி₃த்வா 

க்ஷயாகீ₃ பரம் ஸ்தா₂னம் உசபதி சாத்₃யம் 
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அத்தியாயம் ஒன்பது 

மிக ரகெியமான அறிவு 

பதம் 1 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
இத₃ம் து க்ஷத கு₃ஹ்ய-தமம் 

ப்ரவக்ஷ்யாம்ய் அனஸூயக்ஷவ 
ஜ்ஞானம் விஜ்ஞான-ஸஹிதம் 

யஜ் ஜ்ஞாத்வா க்ஷமாக்ஷ்யக்ஷஸ ’ஸு²பா₄த் 

பதம் 2 

ராஜ-வித்₃யா ராஜ-கு₃ஹ்யம் 
பவித்ரம் இத₃ம் உத்தமம் 

ப்ரத்யோவக₃மம் த₄ர்ம்யம் 
ஸு-ஸுக₂ம் கர்தும் அவ்யயம் 

பதம் 3 

அஸ்²ரத்₃த₃தா₄னா꞉ புருஷா 
த₄ர்மஸ்யாஸ்ய பரன்-தப 

அப்ராப்ய மாம் நிவர்தந்க்ஷத 
ம்ருத்யு-ஸம்ஸார-வர்த்மனி 

பதம் 4 

மயா ததம் இத₃ம் ஸர்வம் 
ஜக₃த்₃ அவ்யக்த-மூர்தினா 
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மத்-ஸ்தா₂னி ஸர்வ-பூ₄தானி 
ந சாஹம் க்ஷதஷ்வ் அவஸ்தி₂த꞉ 

பதம் 5 

ந ச மத்-ஸ்தா₂னி பூ₄தானி 
பஸ்²ய க்ஷம க்ஷயாக₃ம் ஐஸ்²வரம் 
பூ₄த-ப்₄ருன் ந ச பூ₄த-ஸ்க்ஷதா₂ 

மமாத்மா பூ₄த-பா₄வன꞉ 

பதம் 6 

யதா₂காஸ²-ஸ்தி₂க்ஷதா நித்யம் 
வாயு꞉ ஸர்வத்ர-க்ஷகா₃ மஹான் 

ததா₂ ஸர்வாணி பூ₄தானி 
மத்-ஸ்தா₂னீத்ய் உபதா₄ரய 

பதம் 7 

ஸர்வ-பூ₄தானி மகௌந்க்ஷதய 
ப்ரக்ருதிம் யாந்தி மாமிகாம் 
கல்ப-ேக்ஷய புனஸ் தானி 

கல்பாமதௌ₃ விஸ்ருஜாம்ய் அஹம் 

பதம் 8 

ப்ரக்ருதிம் ஸ்வாம் அவஷ்டப்₄ய 
விஸ்ருஜாமி புன꞉ புன꞉ 

பூ₄த-க்₃ராமம் இமம் க்ருத்ஸ்னம் 
அவஸ²ம் ப்ரக்ருக்ஷதர் வஸா²த் 
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பதம் 9 

ந ச மாம் தானி கர்மாணி 
நிப₃த்₄னந்தி த₄னஞ்-ஜய 
உதா₃ஸீன-வத்₃ ஆஸீனம் 
அஸக்தம் க்ஷதஷு கர்மஸு 

பதம் 10 

மயாத்₄யக்ஷேண ப்ரக்ருதி꞉ 
ஸூயக்ஷத ஸ-சராசரம் 

க்ஷஹதுனாக்ஷனன மகௌந்க்ஷதய 
ஜக₃த்₃ விபரிவர்தக்ஷத 

பதம் 11 

அவஜானந்தி மாம் மூடா₄ 
மானுஷீம் தனும் ஆஸ்²ரிதம் 
பரம் பா₄வம் அஜானந்க்ஷதா 

மம பூ₄த-மக்ஷஹஸ்²வரம் 

பதம் 12 

க்ஷமாகா₄ஸா² க்ஷமாக₄-கர்மாக்ஷணா 
க்ஷமாக₄-ஜ்ஞானா விக்ஷசதஸ꞉ 
ராேஸீம் ஆஸுரீம் சசவ 

ப்ரக்ருதிம் க்ஷமாஹினீம் ஸ்²ரிதா꞉ 
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பதம் 13 

மஹாத்மானஸ் து மாம் பார்த₂ 
சத₃வீம் ப்ரக்ருதிம் ஆஸ்²ரிதா꞉ 

ப₄ஜந்த்ய் அனந்ய-மனக்ஷஸா 
ஜ்ஞாத்வா பூ₄தாதி₃ம் அவ்யயம் 

பதம் 14 

ஸததம் கீர்தயந்க்ஷதா மாம் 
யதந்தஸ்² ச த்₃ருட₄-வ்ரதா꞉ 

நமஸ்யந்தஸ்² ச மாம் ப₄க்த்யா 
நித்ய-யுக்தா உபாஸக்ஷத 

பதம் 15 

ஜ்ஞான-யஜ்க்ஷஞன சாப்ய் அன்க்ஷய 
யஜந்க்ஷதா மாம் உபாஸக்ஷத 
ஏகத்க்ஷவன ப்ருத₂க்த்க்ஷவன 

ப₃ஹுதா₄ விஸ்²வக்ஷதா-முக₂ம் 

பதம் 16 

அஹம் க்ரதுர் அஹம் யஜ்ஞ꞉ 
ஸ்வதா₄ஹம் அஹம் ஔஷத₄ம் 

மந்த்க்ஷரா ’ஹம் அஹம் ஏவாஜ்யம் 
அஹம் அக்₃னிர் அஹம் ஹுதம் 
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பதம் 17 

பிதாஹம் அஸ்ய ஜக₃க்ஷதா 
மாதா தா₄தா பிதாமஹ꞉ 

க்ஷவத்₃யம் பவித்ரம் ௐ-கார 
ருக் ஸாம யஜுர் ஏவ ச 

பதம் 18 

க₃திர் ப₄ர்தா ப்ரபு₄꞉ ஸாேீ 
நிவாஸ꞉ ஸ²ரணம் ஸுஹ்ருத் 

ப்ரப₄வ꞉ ப்ரலய꞉ ஸ்தா₂னம் 
நிதா₄னம் பீ₃ஜம் அவ்யயம் 

பதம் 19 

தபாம்ய் அஹம் அஹம் வர்ஷம் 
நிக்₃ருஹ்ணாம்ய் உத்ஸ்ருஜாமி ச 

அம்ருதம் சசவ ம்ருத்யுஸ்² ச 
ஸத்₃ அஸச் சாஹம் அர்ஜுன 

பதம் 20 

த்சர-வித்₃யா மாம் க்ஷஸாம-பா꞉ பூத-பாபா 
யஜ்சஞர் இஷ்ட்வா ஸ்வர்-க₃திம் ப்ரார்த₂யந்க்ஷத 

க்ஷத புண்யம் ஆஸாத்₃ய ஸுக்ஷரந்த்₃ர-க்ஷலாகம் 
அஸ்²னந்தி தி₃வ்யான் தி₃வி க்ஷத₃வ-க்ஷபா₄கா₃ன் 
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பதம் 21 

க்ஷத தம் பு₄க்த்வா ஸ்வர்க₃-க்ஷலாகம் விஸா²லம் 
ேீக்ஷண புண்க்ஷய மர்த்ய-க்ஷலாகம் விஸ²ந்தி 

ஏவம் த்ரயீ-த₄ர்மம் அனுப்ரபன்னா 
க₃தாக₃தம் காம-காமா லப₄ந்க்ஷத 

பதம் 22 

அனந்யாஸ்² சிந்தயந்க்ஷதா மாம் 
க்ஷய ஜனா꞉ பர்யுபாஸக்ஷத 

க்ஷதஷாம் நித்யாபி₄யுக்தானாம் 
க்ஷயாக₃-க்ஷேமம் வஹாம்ய் அஹம் 

பதம் 23 

க்ஷய ’ப்ய் அன்ய-க்ஷத₃வதா-ப₄க்தா 
யஜந்க்ஷத ஸ்²ரத்₃த₄யான்விதா꞉ 
க்ஷத ’பி மாம் ஏவ மகௌந்க்ஷதய 
யஜந்த்ய் அவிதி₄-பூர்வகம் 

பதம் 24 

அஹம் ஹி ஸர்வ-யஜ்ஞானாம் 
க்ஷபா₄க்தா ச ப்ரபு₄ர் ஏவ ச 
ந து மாம் அபி₄ஜானந்தி 

தத்த்க்ஷவனாதஸ்² ச்யவந்தி க்ஷத 
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பதம் 25 

யாந்தி க்ஷத₃வ-வ்ரதா க்ஷத₃வான் 
பித்ரூன் யாந்தி பித்ரு-வ்ரதா꞉ 

பூ₄தானி யாந்தி பூ₄க்ஷதஜ்யா 
யாந்தி மத்₃-யாஜிக்ஷனா ’பி மாம் 

பதம் 26 

பத்ரம் புஷ்பம் ப₂லம் க்ஷதாயம் 
க்ஷயா க்ஷம ப₄க்த்யா ப்ரயச்ச₂தி 

தத்₃ அஹம் ப₄க்த்ய்-உபஹ்ருதம் 
அஸ்²னாமி ப்ரயதாத்மன꞉ 

பதம் 27 

யத் கக்ஷராஷி யத்₃ அஸ்²னாஸி 
யஜ் ஜுக்ஷஹாஷி த₃தா₃ஸி யத் 

யத் தபஸ்யஸி மகௌந்க்ஷதய 
தத் குருஷ்வ மத்₃-அர்பணம் 

பதம் 28 

ஸு²பா₄ஸு²ப₄-ப₂சலர் ஏவம் 
க்ஷமாக்ஷ்யக்ஷஸ கர்ம-ப₃ந்த₄சன꞉ 

ஸன்ன்யாஸ-க்ஷயாக₃-யுக்தாத்மா 
விமுக்க்ஷதா மாம் உசபஷ்யஸி 

 



பகவத் கதீத உண்தையுருவில் 
 

96 
 

பதம் 29 

ஸக்ஷமா ’ஹம் ஸர்வ-பூ₄க்ஷதஷு 
ந க்ஷம த்₃க்ஷவஷ்க்ஷயா ’ஸ்தி ந ப்ரிய꞉ 

க்ஷய ப₄ஜந்தி து மாம் ப₄க்த்யா 
மயி க்ஷத க்ஷதஷு சாப்ய் அஹம் 

பதம் 30 

அபி க்ஷசத் ஸு-து₃ராசாக்ஷரா 
ப₄ஜக்ஷத மாம் அனந்ய-பா₄க் 
ஸாது₄ர் ஏவ ஸ மந்தவ்ய꞉ 

ஸம்யக்₃ வ்யவஸிக்ஷதா ஹி ஸ꞉ 

பதம் 31 

ேிப்ரம் ப₄வதி த₄ர்மாத்மா 
ஸ²ஸ்²வச்-சா₂ந்திம் நிக₃ச்ச₂தி 

மகௌந்க்ஷதய ப்ரதிஜானீஹி 
ந க்ஷம ப₄க்த꞉ ப்ரணஸ்²யதி 

பதம் 32 

மாம் ஹி பார்த₂ வ்யபாஸ்²ரித்ய 
க்ஷய ’பி ஸ்யு꞉ பாப-க்ஷயானய꞉ 

ஸ்த்ரிக்ஷயா சவஸ்²யாஸ் ததா₂ ஸூ²த்₃ராஸ் 
க்ஷத ’பி யாந்தி பராம் க₃திம் 
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பதம் 33 

கிம் புனர் ப்₃ராஹ்மணா꞉ புண்யா 
ப₄க்தா ராஜர்ஷயஸ் ததா₂ 

அனித்யம் அஸுக₂ம் க்ஷலாகம் 
இமம் ப்ராப்ய ப₄ஜஸ்வ மாம் 

பதம் 34 

மன்-மனா ப₄வ மத்₃-ப₄க்க்ஷதா 
மத்₃-யாஜீ மாம் நமஸ்குரு 

மாம் ஏசவஷ்யஸி யுக்த்சவவம் 
ஆத்மானம் மத்-பராயண꞉ 
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அத்தியாயம் பத்து 

பூரணத்தின் டவபவம்  

பதம் 1 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
பூ₄ய ஏவ மஹா-பா₃க்ஷஹா 
ஸ்²ருணு க்ஷம பரமம் வச꞉ 

யத் க்ஷத ’ஹம் ப்ரீயமாணாய 
வக்ஷ்யாமி ஹித-காம்யயா 

பதம் 2 

ந க்ஷம விது₃꞉ ஸுர-க₃ணா꞉ 
ப்ரப₄வம் ந மஹர்ஷய꞉ 

அஹம் ஆதி₃ர் ஹி க்ஷத₃வானாம் 
மஹர்ஷீணாம் ச ஸர்வஸ²꞉ 

பதம் 3 

க்ஷயா மாம் அஜம் அனாதி₃ம் ச 
க்ஷவத்தி க்ஷலாக-மக்ஷஹஸ்²வரம் 

அஸம்மூட₄꞉ ஸ மர்த்க்ஷயஷு 
ஸர்வ-பாசப꞉ ப்ரமுச்யக்ஷத 

பதங்கள் 4-5 

பு₃த்₃தி₄ர் ஜ்ஞானம் அஸம்க்ஷமாஹ꞉ 
ேமா ஸத்யம் த₃ம꞉ ஸ²ம꞉ 
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ஸுக₂ம் து₃꞉க₂ம் ப₄க்ஷவா ’பா₄க்ஷவா 
ப₄யம் சாப₄யம் ஏவ ச 

அஹிம்ஸா ஸமதா துஷ்டிஸ் 
தக்ஷபா தா₃னம் யக்ஷஸா² ’யஸ²꞉ 

ப₄வந்தி பா₄வா பூ₄தானாம் 
மத்த ஏவ ப்ருத₂க்₃-விதா₄꞉ 

பதம் 6 

மஹர்ஷய꞉ ஸப்த பூர்க்ஷவ 
சத்வாக்ஷரா மனவஸ் ததா₂ 

மத்₃-பா₄வா மானஸா ஜாதா 
க்ஷயஷாம் க்ஷலாக இமா꞉ ப்ரஜா꞉ 

பதம் 7 

ஏதாம் விபூ₄திம் க்ஷயாக₃ம் ச 
மம க்ஷயா க்ஷவத்தி தத்த்வத꞉ 

க்ஷஸா ’விகல்க்ஷபன க்ஷயாக்ஷக₃ன 
யுஜ்யக்ஷத நாத்ர ஸம்ஸ²ய꞉ 

பதம் 8 

அஹம் ஸர்வஸ்ய ப்ரப₄க்ஷவா 
மத்த꞉ ஸர்வம் ப்ரவர்தக்ஷத 

இதி மத்வா ப₄ஜந்க்ஷத மாம் 
பு₃தா₄ பா₄வ-ஸமன்விதா꞉ 
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பதம் 9 

மச்-சித்தா மத்₃-க₃த-ப்ராணா 
க்ஷபா₃த₄யந்த꞉ பரஸ்பரம் 

கத₂யந்தஸ்² ச மாம் நித்யம் 
துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச 

பதம் 10 

க்ஷதஷாம் ஸதத-யுக்தானாம் 
ப₄ஜதாம் ப்ரீதி-பூர்வகம் 

த₃தா₃மி பு₃த்₃தி₄-க்ஷயாக₃ம் தம் 
க்ஷயன மாம் உபயாந்தி க்ஷத 

பதம் 11 

க்ஷதஷாம் ஏவானுகம்பார்த₂ம் 
அஹம் அஜ்ஞான-ஜம் தம꞉ 

நாஸ²யாம்ய் ஆத்ம-பா₄வ-ஸ்க்ஷதா₂ 
ஜ்ஞான-தீ₃க்ஷபன பா₄ஸ்வதா 

பதங்கள் 12-13 

அர்ஜுன உவாச 
பரம் ப்₃ரஹ்ம பரம் தா₄ம 
பவித்ரம் பரமம் ப₄வான் 

புருஷம் ஸா²ஸ்²வதம் தி₃வ்யம் 
ஆதி₃-க்ஷத₃வம் அஜம் விபு₄ம் 
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ஆஹுஸ் த்வாம் ருஷய꞉ ஸர்க்ஷவ 
க்ஷத₃வர்ஷிர் நாரத₃ஸ் ததா₂ 

அஸிக்ஷதா க்ஷத₃வக்ஷலா வ்யாஸ꞉ 
ஸ்வயம் சசவ ப்₃ரவீஷி க்ஷம 

பதம் 14 

ஸர்வம் ஏதத்₃ ருதம் மன்க்ஷய 
யன் மாம் வத₃ஸி க்ஷகஸ²வ 

ந ஹி க்ஷத ப₄க₃வன் வ்யக்திம் 
விது₃ர் க்ஷத₃வா ந தா₃னவா꞉ 

பதம் 15 

ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் 
க்ஷவத்த₂ த்வம் புருக்ஷஷாத்தம 

பூ₄த-பா₄வன பூ₄க்ஷதஸ² 
க்ஷத₃வ-க்ஷத₃வ ஜக₃த்-பக்ஷத 

பதம் 16 

வக்தும் அர்ஹஸ்ய் அக்ஷஸ²க்ஷஷண 
தி₃வ்யா ஹ்ய் ஆத்ம-விபூ₄தய꞉ 
யாபி₄ர் விபூ₄திபி₄ர் க்ஷலாகான் 

இமாம்ஸ் த்வம் வ்யாப்ய திஷ்ட₂ஸி 

பதம் 17 

கத₂ம் வித்₃யாம் அஹம் க்ஷயாகி₃ம்ஸ் 
த்வாம் ஸதா₃ பரிசிந்தயன் 
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க்ஷகஷு க்ஷகஷு ச பா₄க்ஷவஷு 
சிந்த்க்ஷயா ’ஸி ப₄க₃வன் மயா 

பதம் 18 

விஸ்தக்ஷரணாத்மக்ஷனா க்ஷயாக₃ம் 
விபூ₄திம் ச ஜனார்த₃ன 

பூ₄ய꞉ கத₂ய த்ருப்திர் ஹி 
ஸ்²ருண்வக்ஷதா நாஸ்தி க்ஷம ’ம்ருதம் 

பதம் 19 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
ஹந்த க்ஷத கத₂யிஷ்யாமி 

தி₃வ்யா ஹ்ய் ஆத்ம-விபூ₄தய꞉ 
ப்ராதா₄ன்யத꞉ குரு-ஸ்²க்ஷரஷ்ட₂ 

நாஸ்த்ய் அந்க்ஷதா விஸ்தரஸ்ய க்ஷம 

பதம் 20 

அஹம் ஆத்மா கு₃டா₃க்ஷகஸ² 
ஸர்வ-பூ₄தாஸ²ய-ஸ்தி₂த꞉ 

அஹம் ஆதி₃ஸ்² ச மத்₄யம் ச 
பூ₄தானாம் அந்த ஏவ ச 

பதம் 21 

ஆதி₃த்யானாம் அஹம் விஷ்ணுர் 
ஜ்க்ஷயாதிஷாம் ரவிர் அம்ஸு²மான் 
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மரீசிர் மருதாம் அஸ்மி 
நேத்ராணாம் அஹம் ஸ²ஸீ² 

பதம் 22 

க்ஷவதா₃னாம் ஸாம-க்ஷவக்ஷதா₃ ’ஸ்மி 
க்ஷத₃வானாம் அஸ்மி வாஸவ꞉ 

இந்த்₃ரியாணாம் மனஸ்² சாஸ்மி 
பூ₄தானாம் அஸ்மி க்ஷசதனா 

பதம் 23 

ருத்₃ராணாம் ஸ²ங்கரஸ்² சாஸ்மி 
வித்க்ஷதக்ஷஸா² யே-ரேஸாம் 
வஸூனாம் பாவகஸ்² சாஸ்மி 
க்ஷமரு꞉ ஸி²க₂ரிணாம் அஹம் 

பதம் 24 

புக்ஷராத₄ஸாம் ச முக்₂யம் மாம் 
வித்₃தி₄ பார்த₂ ப்₃ருஹஸ்பதிம் 

க்ஷஸனானீனாம் அஹம் ஸ்கந்த₃꞉ 
ஸரஸாம் அஸ்மி ஸாக₃ர꞉ 

பதம் 25 

மஹர்ஷீணாம் ப்₄ருகு₃ர் அஹம் 
கி₃ராம் அஸ்ம்ய் ஏகம் அேரம் 

யஜ்ஞானாம் ஜப-யஜ்க்ஷஞா ’ஸ்மி 
ஸ்தா₂வராணாம் ஹிமாலய꞉ 
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பதம் 26 

அஸ்²வத்த₂꞉ ஸர்வ-வ்ருோணாம் 
க்ஷத₃வர்ஷீணாம் ச நாரத₃꞉ 

க₃ந்த₄ர்வாணாம் சித்ரரத₂꞉ 
ஸித்₃தா₄னாம் கபிக்ஷலா முனி꞉ 

பதம் 27 

உச்சச꞉ஸ்²ரவஸம் அஸ்²வானாம் 
வித்₃தி₄ மாம் அம்ருக்ஷதாத்₃ப₄வம் 

ஐராவதம் க₃க்ஷஜந்த்₃ராணாம் 
நராணாம் ச நராதி₄பம் 

பதம் 28 

ஆயுதா₄னாம் அஹம் வஜ்ரம் 
க்ஷத₄னூனாம் அஸ்மி காம-து₄க் 

ப்ரஜனஸ்² சாஸ்மி கந்த₃ர்ப꞉ 
ஸர்பாணாம் அஸ்மி வாஸுகி꞉ 

பதம் 29 

அனந்தஸ்² சாஸ்மி நாகா₃னாம் 
வருக்ஷணா யாத₃ஸாம் அஹம் 
பித்ரூணாம் அர்யமா சாஸ்மி 

யம꞉ ஸம்யமதாம் அஹம் 
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பதம் 30 

ப்ரஹ்லாத₃ஸ்² சாஸ்மி சத₃த்யானாம் 
கால꞉ கலயதாம் அஹம் 

ம்ருகா₃ணாம் ச ம்ருக்ஷக₃ந்த்₃க்ஷரா ’ஹம் 
சவனக்ஷதயஸ்² ச பேிணாம் 

பதம் 31 

பவன꞉ பவதாம் அஸ்மி 
ராம꞉ ஸ²ஸ்த்ர-ப்₄ருதாம் அஹம் 

ஜ₂ஷாணாம் மகரஸ்² சாஸ்மி 
ஸ்க்ஷராதஸாம் அஸ்மி ஜாஹ்னவீ 

பதம் 32 

ஸர்கா₃ணாம் ஆதி₃ர் அந்தஸ்² ச 
மத்₄யம் சசவாஹம் அர்ஜுன 

அத்₄யாத்ம-வித்₃யா வித்₃யானாம் 
வாத₃꞉ ப்ரவத₃தாம் அஹம் 

பதம் 33 

அேராணாம் அ-காக்ஷரா ’ஸ்மி 
த்₃வந்த்₃வ꞉ ஸாமாஸிகஸ்ய ச 

அஹம் ஏவாேய꞉ காக்ஷலா 
தா₄தாஹம் விஸ்²வக்ஷதா-முக₂꞉ 
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பதம் 34 

ம்ருத்யு꞉ ஸர்வ-ஹரஸ்² சாஹம் 
உத்₃ப₄வஸ்² ச ப₄விஷ்யதாம் 
கீர்தி꞉ ஸ்ரீர் வாக் ச நாரீணாம் 

ஸ்ம்ருதிர் க்ஷமதா₄ த்₄ருதி꞉ ேமா 

பதம் 35 

ப்₃ருஹத்-ஸாம ததா₂ ஸாம்னாம் 
கா₃யத்ரீ ச₂ந்த₃ஸாம் அஹம் 

மாஸானாம் மார்க₃-ஸீ²ர்க்ஷஷா ’ஹம் 
ருதூனாம் குஸுமாகர꞉ 

பதம் 36 

த்₃யூதம் ச₂லயதாம் அஸ்மி 
க்ஷதஜஸ் க்ஷதஜஸ்வினாம் அஹம் 

ஜக்ஷயா ’ஸ்மி வ்யவஸாக்ஷயா ’ஸ்மி 
ஸத்த்வம் ஸத்த்வவதாம் அஹம் 

பதம் 37 

வ்ருஷ்ணீனாம் வாஸுக்ஷத₃க்ஷவா ’ஸ்மி 
பாண்ட₃வானாம் த₄னஞ்-ஜய꞉ 

முனீனாம் அப்ய் அஹம் வ்யாஸ꞉ 
கவீனாம் உஸ²னா கவி꞉ 
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பதம் 38 

த₃ண்க்ஷடா₃ த₃மயதாம் அஸ்மி 
நீதிர் அஸ்மி ஜிகீ₃ஷதாம் 

மமௌனம் சசவாஸ்மி கு₃ஹ்யானாம் 
ஜ்ஞானம் ஜ்ஞானவதாம் அஹம் 

பதம் 39 

யச் சாபி ஸர்வ-பூ₄தானாம் 
பீ₃ஜம் தத்₃ அஹம் அர்ஜுன 

ந தத்₃ அஸ்தி வினா யத் ஸ்யான் 
மயா பூ₄தம் சராசரம் 

பதம் 40 

நாந்க்ஷதா ’ஸ்தி மம தி₃வ்யானாம் 
விபூ₄தீனாம் பரன்-தப 

ஏஷ தூத்₃க்ஷத₃ஸ²த꞉ ப்க்ஷராக்க்ஷதா 
விபூ₄க்ஷதர் விஸ்தக்ஷரா மயா 

பதம் 41 

யத்₃ யத்₃ விபூ₄திமத் ஸத்த்வம் 
ஸ்ரீமத்₃ ஊர்ஜிதம் ஏவ வா 

தத் தத்₃ ஏவாவக₃ச்ச₂ த்வம் 
மம க்ஷதக்ஷஜா-’ம்ஸ²-ஸம்ப₄வம் 
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பதம் 42 

அத₂ வா ப₃ஹுசனக்ஷதன 
கிம் ஜ்ஞாக்ஷதன தவார்ஜுன 

விஷ்டப்₄யாஹம் இத₃ம் க்ருத்ஸ்னம் 
ஏகாம்க்ஷஸ²ன ஸ்தி₂க்ஷதா ஜக₃த் 
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அத்தியாயம் பதிபனான்று 

விஸ்வரூபம்  

பதம் 1 

அர்ஜுன உவாச 
மத்₃-அனுக்₃ரஹாய பரமம் 

கு₃ஹ்யம் அத்₄யாத்ம-ஸஞ்ஜ்ஞிதம் 
யத் த்வக்ஷயாக்தம் வசஸ் க்ஷதன 
க்ஷமாக்ஷஹா ’யம் விக₃க்ஷதா மம 

பதம் 2 

ப₄வாப்யமயௌ ஹி பூ₄தானாம் 
ஸ்²ருமதௌ விஸ்தரக்ஷஸா² மயா 

த்வத்த꞉ கமல-பத்ராே 
மாஹாத்ம்யம் அபி சாவ்யயம் 

பதம் 3 

ஏவம் ஏதத்₃ யதா₂த்த₂ த்வம் 
ஆத்மானம் பரக்ஷமஸ்²வர 

த்₃ரஷ்டும் இச்சா₂மி க்ஷத ரூபம் 
ஐஸ்²வரம் புருக்ஷஷாத்தம 

பதம் 4 

மன்யக்ஷஸ யதி₃ தச் ச₂க்யம் 
மயா த்₃ரஷ்டும் இதி ப்ரக்ஷபா₄ 
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க்ஷயாக்ஷக₃ஸ்²வர தக்ஷதா க்ஷம த்வம் 
த₃ர்ஸ²யாத்மானம் அவ்யயம் 

பதம் 5 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
பஸ்²ய க்ஷம பார்த₂ ரூபாணி 

ஸ²தக்ஷஸா² ’த₂ ஸஹஸ்ரஸ²꞉ 
நானா-விதா₄னி தி₃வ்யானி 

நானா-வர்ணாக்ருதீனி ச 

பதம் 6 

பஸ்²யாதி₃த்யான் வஸூன் ருத்₃ரான் 
அஸ்²விமனௌ மருதஸ் ததா₂ 

ப₃ஹூன்ய் அத்₃ருஷ்ட-பூர்வாணி 
பஸ்²யாஸ்²சர்யாணி பா₄ரத 

பதம் 7 

இசஹக-ஸ்த₂ம் ஜக₃த் க்ருத்ஸ்னம் 
பஸ்²யாத்₃ய ஸ-சராசரம் 
மம க்ஷத₃க்ஷஹ கு₃டா₃க்ஷகஸ² 

யச் சான்யத்₃ த்₃ரஷ்டும் இச்ச₂ஸி 

பதம் 8 

ந து மாம் ஸ²க்யக்ஷஸ த்₃ரஷ்டும் 
அக்ஷனசனவ ஸ்வ-சேுஷா 
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தி₃வ்யம் த₃தா₃மி க்ஷத சேு꞉ 
பஸ்²ய க்ஷம க்ஷயாக₃ம் ஐஸ்²வரம் 

பதம் 9 

ஸஞ்ஜய உவாச 
ஏவம் உக்த்வா தக்ஷதா ராஜன் 

மஹா-க்ஷயாக்ஷக₃ஸ்²வக்ஷரா ஹரி꞉ 
த₃ர்ஸ²யாம் ஆஸ பார்தா₂ய 

பரமம் ரூபம் ஐஸ்²வரம் 

பதங்கள் 10-11 

அக்ஷனக-வக்த்ர-நயனம் 
அக்ஷனகாத்₃பு₄த-த₃ர்ஸ²னம் 
அக்ஷனக-தி₃வ்யாப₄ரணம் 

தி₃வ்யாக்ஷனக்ஷகாத்₃யதாயுத₄ம் 

தி₃வ்ய-மால்யாம்ப₃ர-த₄ரம் 
தி₃வ்ய-க₃ந்தா₄னுக்ஷலபனம் 

ஸர்வாஸ்²சர்ய-மயம் க்ஷத₃வம் 
அனந்தம் விஸ்²வக்ஷதா-முக₂ம் 

பதம் 12 

தி₃வி ஸூர்ய-ஸஹஸ்ரஸ்ய 
ப₄க்ஷவத்₃ யுக₃பத்₃ உத்தி₂தா 

யதி₃ பா₄꞉ ஸத்₃ருஸீ² ஸா ஸ்யாத்₃ 
பா₄ஸஸ் தஸ்ய மஹாத்மன꞉ 
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பதம் 13 

தத்சரக-ஸ்த₂ம் ஜக₃த் க்ருத்ஸ்னம் 
ப்ரவிப₄க்தம் அக்ஷனகதா₄ 

அபஸ்²யத்₃ க்ஷத₃வ-க்ஷத₃வஸ்ய 
ஸ²ரீக்ஷர பாண்ட₃வஸ் ததா₃ 

பதம் 14 

தத꞉ ஸ விஸ்மயாவிஷ்க்ஷடா 
ஹ்ருஷ்ட-க்ஷராமா த₄னஞ்-ஜய꞉ 

ப்ரணம்ய ஸி²ரஸா க்ஷத₃வம் 
க்ருதாஞ்ஜலிர் அபா₄ஷத 

பதம் 15 

அர்ஜுன உவாச 
பஸ்²யாமி க்ஷத₃வாம்ஸ் தவ க்ஷத₃வ க்ஷத₃க்ஷஹ 

ஸர்வாம்ஸ் ததா₂ பூ₄த-விக்ஷஸ²ஷ-ஸங்கா₄ன் 
ப்₃ரஹ்மாணம் ஈஸ²ம் கமலாஸன-ஸ்த₂ம் 

ருஷீம்ஸ்² ச ஸர்வான் உரகா₃ம்ஸ்² ச தி₃வ்யான் 

பதம் 16 

அக்ஷனக-பா₃ஹூத₃ர-வக்த்ர-க்ஷநத்ரம் 
பஸ்²யாமி த்வாம் ஸர்வக்ஷதா ’நந்த-ரூபம் 

நாந்தம் ந மத்₄யம் ந புனஸ் தவாதி₃ம் 
பஸ்²யாமி விஸ்²க்ஷவஸ்²வர விஸ்²வ-ரூப 
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பதம் 17 

கிர ீடினம் க₃தி₃னம் சக்ரிணம் ச 
க்ஷதக்ஷஜா-ராஸி²ம் ஸர்வக்ஷதா தீ₃ப்திமந்தம் 

பஸ்²யாமி த்வாம் து₃ர்னிரீக்ஷ்யம் ஸமந்தாத்₃ 
தீ₃ப்தானலார்க-த்₃யுதிம் அப்ரக்ஷமயம் 

பதம் 18 

த்வம் அேரம் பரமம் க்ஷவதி₃தவ்யம் 
த்வம் அஸ்ய விஸ்²வஸ்ய பரம் நிதா₄னம் 

த்வம் அவ்யய꞉ ஸா²ஸ்²வத-த₄ர்ம-க்ஷகா₃ப்தா 
ஸனாதனஸ் த்வம் புருக்ஷஷா மக்ஷதா க்ஷம 

பதம் 19 

அனாதி₃-மத்₄யாந்தம் அனந்த-வீர்யம் 
அனந்த-பா₃ஹும் ஸ²ஸி²-ஸூர்ய-க்ஷநத்ரம் 

பஸ்²யாமி த்வாம் தீ₃ப்த-ஹுதாஸ²-வக்த்ரம் 
ஸ்வ-க்ஷதஜஸா விஸ்²வம் இத₃ம் தபந்தம் 

பதம் 20 

த்₃யாவ் ஆ-ப்ருதி₂வ்க்ஷயார் இத₃ம் அந்தரம் ஹி 
வ்யாப்தம் த்வசயக்ஷகன தி₃ஸ²ஸ்² ச ஸர்வா꞉ 
த்₃ருஷ்ட்வாத்₃பு₄தம் ரூபம் உக்₃ரம் தக்ஷவத₃ம் 

க்ஷலாக-த்ரயம் ப்ரவ்யதி₂தம் மஹாத்மன் 
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பதம் 21 

அமீ ஹி த்வாம் ஸுர-ஸங்கா₄ விஸ²ந்தி 
க்ஷகசித்₃ பீ₄தா꞉ ப்ராஞ்ஜலக்ஷயா க்₃ருணந்தி 

ஸ்வஸ்தீத்ய் உக்த்வா மஹர்ஷி-ஸித்₃த₄-ஸங்கா₄꞉ 
ஸ்துவந்தி த்வாம் ஸ்துதிபி₄꞉ புஷ்கலாபி₄꞉ 

பதம் 22 

ருத்₃ராதி₃த்யா வஸக்ஷவா க்ஷய ச ஸாத்₄யா 
விஸ்²க்ஷவ ’ஸ்²விமனௌ மருதஸ்² க்ஷசாஷ்மபாஸ்² ச 

க₃ந்த₄ர்வ-யோஸுர-ஸித்₃த₄-ஸங்கா₄ 
வீேந்க்ஷத த்வாம் விஸ்மிதாஸ்² சசவ ஸர்க்ஷவ 

பதம் 23 

ரூபம் மஹத் க்ஷத ப₃ஹு-வக்த்ர-க்ஷநத்ரம் 
மஹா-பா₃க்ஷஹா ப₃ஹு-பா₃ஹூரு-பாத₃ம் 

ப₃ஹூத₃ரம் ப₃ஹு-த₃ம்ஷ்ட்ரா-கராலம் 
த்₃ருஷ்ட்வா க்ஷலாகா꞉ ப்ரவ்யதி₂தாஸ் ததா₂ஹம் 

பதம் 24 

நப₄꞉-ஸ்ப்ருஸ²ம் தீ₃ப்தம் அக்ஷனக-வர்ணம் 
வ்யாத்தானநம் தீ₃ப்த-விஸா²ல-க்ஷநத்ரம் 

த்₃ருஷ்ட்வா ஹி த்வாம் ப்ரவ்யதி₂தாந்தர்-ஆத்மா 
த்₄ருதிம் ந விந்தா₃மி ஸ²மம் ச விஷ்க்ஷணா 
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பதம் 25 

த₃ம்ஷ்ட்ரா-கராலானி ச க்ஷத முகா₂னி 
த்₃ருஷ்ட்சவவ காலானல-ஸன்னிபா₄னி 

தி₃க்ஷஸா² ந ஜாக்ஷன ந லக்ஷப₄ ச ஸ²ர்ம 
ப்ரஸீத₃ க்ஷத₃க்ஷவஸ² ஜக₃ன்-நிவாஸ 

பதங்கள் 26-27 

அம ீச த்வாம் த்₄ருதராஷ்ட்ரஸ்ய புத்ரா꞉ 
ஸர்க்ஷவ ஸசஹவாவனி-பால-ஸங்சக₄꞉ 

பீ₄ஷ்க்ஷமா த்₃க்ஷராண꞉ ஸூத-புத்ரஸ் ததா₂மஸௌ 
ஸஹாஸ்மதீ₃சயர் அபி க்ஷயாத₄-முக்₂சய꞉ 

வக்த்ராணி க்ஷத த்வரமாணா விஸ²ந்தி 
த₃ம்ஷ்ட்ரா-கராலானி ப₄யானகானி 

க்ஷகசித்₃ விலக்₃னா த₃ஸ²னாந்தக்ஷரஷு 
ஸந்த்₃ருஸ்²யந்க்ஷத சூர்ணிசதர் உத்தமாங்சக₃꞉ 

பதம் 28 

யதா₂ நதீ₃னாம் ப₃ஹக்ஷவா ’ம்பு₃-க்ஷவகா₃꞉ 
ஸமுத்₃ரம் ஏவாபி₄முகா₂ த்₃ரவந்தி 

ததா₂ தவாமீ நர-க்ஷலாக-வீரா 
விஸ²ந்தி வக்த்ராண்ய் அபி₄விஜ்வலந்தி 

பதம் 29 

யதா₂ ப்ரதீ₃ப்தம் ஜ்வலனம் பதங்கா₃ 
விஸ²ந்தி நாஸா²ய ஸம்ருத்₃த₄-க்ஷவகா₃꞉ 
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தசத₂வ நாஸா²ய விஸ²ந்தி க்ஷலாகாஸ் 
தவாபி வக்த்ராணி ஸம்ருத்₃த₄-க்ஷவகா₃꞉ 

பதம் 30 

க்ஷலலிஹ்யக்ஷஸ க்₃ரஸமான꞉ ஸமந்தால் 
க்ஷலாகான் ஸமக்₃ரான் வத₃சனர் ஜ்வலத்₃பி₄꞉ 

க்ஷதக்ஷஜாபி₄ர் ஆபூர்ய ஜக₃த் ஸமக்₃ரம் 
பா₄ஸஸ் தக்ஷவாக்₃ரா꞉ ப்ரதபந்தி விஷ்க்ஷணா 

பதம் 31 

ஆக்₂யாஹி க்ஷம க்ஷகா ப₄வான் உக்₃ர-ரூக்ஷபா 
நக்ஷமா ’ஸ்து க்ஷத க்ஷத₃வ-வர ப்ரஸீத₃ 

விஜ்ஞாதும் இச்சா₂மி ப₄வந்தம் ஆத்₃யம் 
ந ஹி ப்ரஜானாமி தவ ப்ரவ்ருத்திம் 

பதம் 32 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
காக்ஷலா ’ஸ்மி க்ஷலாக-ேய-க்ருத் ப்ரவ்ருத்₃க்ஷதா₄ 

க்ஷலாகான் ஸமாஹர்தும் இஹ ப்ரவ்ருத்த꞉ 
ருக்ஷத ’பி த்வாம் ந ப₄விஷ்யந்தி ஸர்க்ஷவ 

க்ஷய ’வஸ்தி₂தா꞉ ப்ரத்ய்-அனீக்ஷகஷு க்ஷயாதா₄꞉ 

பதம் 33 

தஸ்மாத் த்வம் உத்திஷ்ட₂ யக்ஷஸா² லப₄ஸ்வ 
ஜித்வா ஸ²த்ரூன் பு₄ங்க்ஷ்வ ராஜ்யம் ஸம்ருத்₃த₄ம் 
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மசயசவக்ஷத நிஹதா꞉ பூர்வம் ஏவ 
நிமித்த-மாத்ரம் ப₄வ ஸவ்ய-ஸாசின் 

பதம் 34 

த்₃க்ஷராணம் ச பீ₄ஷ்மம் ச ஜயத்₃ரத₂ம் ச 
கர்ணம் ததா₂ன்யான் அபி க்ஷயாத₄-வீரான் 

மயா ஹதாம்ஸ் த்வம் ஜஹி மா வ்யதி₂ஷ்டா₂ 
யுத்₄யஸ்வ க்ஷஜதாஸி ரக்ஷண ஸபத்னான் 

பதம் 35 

ஸஞ்ஜய உவாச 
ஏதச் ச்₂ருத்வா வசனம் க்ஷகஸ²வஸ்ய 

க்ருதாஞ்ஜலிர் க்ஷவபமான꞉ கிர ீடீ 
நமஸ்க்ருத்வா பூ₄ய ஏவாஹ க்ருஷ்ணம் 

ஸ-க₃த்₃க₃த₃ம் பீ₄த-பீ₄த꞉ ப்ரணம்ய 

பதம் 36 

அர்ஜுன உவாச 
ஸ்தா₂க்ஷன ஹ்ருஷீக்ஷகஸ² தவ ப்ரகீர்த்யா 
ஜக₃த் ப்ரஹ்ருஷ்யத்ய் அனுரஜ்யக்ஷத ச 
ரோம்ஸி பீ₄தானி தி₃க்ஷஸா² த்₃ரவந்தி 
ஸர்க்ஷவ நமஸ்யந்தி ச ஸித்₃த₄-ஸங்கா₄꞉ 

பதம் 37 

கஸ்மாச் ச க்ஷத ந நக்ஷமரன் மஹாத்மன் 
க₃ரீயக்ஷஸ ப்₃ரஹ்மக்ஷணா ’ப்ய் ஆதி₃-கர்த்க்ஷர 
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அனந்த க்ஷத₃க்ஷவஸ² ஜக₃ன்-நிவாஸ 
த்வம் அேரம் ஸத்₃-அஸத் தத் பரம் யத் 

பதம் 38 

த்வம் ஆதி₃-க்ஷத₃வ꞉ புருஷ꞉ புராணஸ் 
த்வம் அஸ்ய விஸ்²வஸ்ய பரம் நிதா₄னம் 

க்ஷவத்தாஸி க்ஷவத்₃யம் ச பரம் ச தா₄ம 
த்வயா ததம் விஸ்²வம் அனந்த-ரூப 

பதம் 39 

வாயுர் யக்ஷமா ’க்₃னிர் வருண꞉ ஸ²ஸா²ங்க꞉ 
ப்ரஜாபதிஸ் த்வம் ப்ரபிதாமஹஸ்² ச 

நக்ஷமா நமஸ் க்ஷத ’ஸ்து ஸஹஸ்ர-க்ருத்வ꞉ 
புனஸ்² ச பூ₄க்ஷயா ’பி நக்ஷமா நமஸ் க்ஷத 

பதம் 40 

நம꞉ புரஸ்தாத்₃ அத₂ ப்ருஷ்ட₂தஸ் க்ஷத 
நக்ஷமா ’ஸ்து க்ஷத ஸர்வத ஏவ ஸர்வ 

அனந்த-வீர்யாமித-விக்ரமஸ் த்வம் 
ஸர்வம் ஸமாப்க்ஷனாஷி தக்ஷதா ’ஸி ஸர்வ꞉ 

பதங்கள் 41-42 

ஸக்ஷக₂தி மத்வா ப்ரஸப₄ம் யத்₃ உக்தம் 
க்ஷஹ க்ருஷ்ண க்ஷஹ யாத₃வ க்ஷஹ ஸக்ஷக₂தி 

அஜானதா மஹிமானம் தக்ஷவத₃ம் 
மயா ப்ரமாதா₃த் ப்ரணக்ஷயன வாபி 
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யச் சாவஹாஸார்த₂ம் அஸத்-க்ருக்ஷதா ’ஸி 
விஹார-ஸ²ய்யாஸன-க்ஷபா₄ஜக்ஷனஷு 
ஏக்ஷகா ’த₂ வாப்ய் அச்யுத தத்-ஸமேம் 

தத் ோமக்ஷய த்வாம் அஹம் அப்ரக்ஷமயம் 

பதம் 43 

பிதாஸி க்ஷலாகஸ்ய சராசரஸ்ய 
த்வம் அஸ்ய பூஜ்யஸ்² ச கு₃ருர் க₃ர ீயான் 

ந த்வத்-ஸக்ஷமா ’ஸ்த்ய் அப்₄யதி₄க꞉ குக்ஷதா ’ந்க்ஷயா 
க்ஷலாக-த்ரக்ஷய ’ப்ய் அப்ரதிம-ப்ரபா₄வ 

பதம் 44 

தஸ்மாத் ப்ரணம்ய ப்ரணிதா₄ய காயம் 
ப்ரஸாத₃க்ஷய த்வாம் அஹம் ஈஸ²ம் ஈட்₃யம் 

பிக்ஷதவ புத்ரஸ்ய ஸக்ஷக₂வ ஸக்₂யு꞉ 
ப்ரிய꞉ ப்ரியாயார்ஹஸி க்ஷத₃வ க்ஷஸாடு₄ம் 

பதம் 45 

அத்₃ருஷ்ட-பூர்வம் ஹ்ருஷிக்ஷதா ’ஸ்மி த்₃ருஷ்ட்வா 
ப₄க்ஷயன ச ப்ரவ்யதி₂தம் மக்ஷனா க்ஷம 
தத்₃ ஏவ க்ஷம த₃ர்ஸ²ய க்ஷத₃வ ரூபம் 

ப்ரஸீத₃ க்ஷத₃க்ஷவஸ² ஜக₃ன்-நிவாஸ 

பதம் 46 

கிர ீடினம் க₃தி₃னம் சக்ர-ஹஸ்தம் 
இச்சா₂மி த்வாம் த்₃ரஷ்டும் அஹம் தசத₂வ 
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க்ஷதசனவ ரூக்ஷபண சதுர்-பு₄க்ஷஜன 
ஸஹஸ்ர-பா₃க்ஷஹா ப₄வ விஸ்²வ-மூர்க்ஷத 

பதம் 47 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
மயா ப்ரஸன்க்ஷனன தவார்ஜுக்ஷனத₃ம் 

ரூபம் பரம் த₃ர்ஸி²தம் ஆத்ம-க்ஷயாகா₃த் 
க்ஷதக்ஷஜா-மயம் விஸ்²வம் அனந்தம் ஆத்₃யம் 

யன் க்ஷம த்வத்₃ அன்க்ஷயன ந த்₃ருஷ்ட-பூர்வம் 

பதம் 48 

ந க்ஷவத₃-யஜ்ஞாத்₄யயசனர் ந தா₃சனர் 
ந ச க்ரியாபி₄ர் ந தக்ஷபாபி₄ர் உக்₃சர꞉ 

ஏவம்-ரூப꞉ ஸ²க்ய அஹம் ந்ரு-க்ஷலாக்ஷக 
த்₃ரஷ்டும் த்வத்₃ அன்க்ஷயன குரு-ப்ரவீர 

பதம் 49 

மா க்ஷத வ்யதா₂ மா ச விமூட₄-பா₄க்ஷவா 
த்₃ருஷ்ட்வா ரூபம் க்ஷகா₄ரம் ஈத்₃ருங் மக்ஷமத₃ம் 

வ்யக்ஷபத-பீ₄꞉ ப்ரீத-மனா꞉ புனஸ் த்வம் 
தத்₃ ஏவ க்ஷம ரூபம் இத₃ம் ப்ரபஸ்²ய 

பதம் 50 

ஸஞ்ஜய உவாச 
இத்ய் அர்ஜுனம் வாஸுக்ஷத₃வஸ் தக்ஷதா₂க்த்வா 

ஸ்வகம் ரூபம் த₃ர்ஸ²யாம் ஆஸ பூ₄ய꞉ 
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ஆஸ்²வாஸயாம் ஆஸ ச பீ₄தம் ஏனம் 
பூ₄த்வா புன꞉ மஸௌம்ய-வபுர் மஹாத்மா 

பதம் 51 

அர்ஜுன உவாச 
த்₃ருஷ்ட்க்ஷவத₃ம் மானுஷம் ரூபம் 

தவ மஸௌம்யம் ஜனார்த₃ன 
இதா₃னீம் அஸ்மி ஸம்வ்ருத்த꞉ 

ஸ-க்ஷசதா꞉ ப்ரக்ருதிம் க₃த꞉ 

பதம் 52 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
ஸு-து₃ர்த₃ர்ஸ²ம் இத₃ம் ரூபம் 
த்₃ருஷ்டவான் அஸி யன் மம 
க்ஷத₃வா அப்ய் அஸ்ய ரூபஸ்ய 

நித்யம் த₃ர்ஸ²ன-காங்ேிண꞉ 

பதம் 53 

நாஹம் க்ஷவசத₃ர் ந தபஸா 
ந தா₃க்ஷனன ந க்ஷசஜ்யயா 

ஸ²க்ய ஏவம்-விக்ஷதா₄ த்₃ரஷ்டும் 
த்₃ருஷ்டவான் அஸி மாம் யதா₂ 

பதம் 54 

ப₄க்த்யா த்வ் அனந்யயா ஸ²க்ய 
அஹம் ஏவம்-விக்ஷதா₄ ’ர்ஜுன 
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ஜ்ஞாதும் த்₃ரஷ்டும் ச தத்த்க்ஷவன 
ப்ரக்ஷவஷ்டும் ச பரன்-தப 

பதம் 55 

மத்-கர்ம-க்ருன் மத்-பரக்ஷமா 
மத்₃-ப₄க்த꞉ ஸங்க₃-வர்ஜித꞉ 
நிர்சவர꞉ ஸர்வ-பூ₄க்ஷதஷு 
ய꞉ ஸ மாம் ஏதி பாண்ட₃வ 
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அத்தியாயம் பன்னிரண்டு 

பக்தித் பதாண்டு  

பதம் 1 

அர்ஜுன உவாச 
ஏவம் ஸதத-யுக்தா க்ஷய 

ப₄க்தாஸ் த்வாம் பர்யுபாஸக்ஷத 
க்ஷய சாப்ய் அேரம் அவ்யக்தம் 
க்ஷதஷாம் க்ஷக க்ஷயாக₃-வித்தமா꞉ 

பதம் 2 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
மய்ய் ஆக்ஷவஸ்²ய மக்ஷனா க்ஷய மாம் 

நித்ய-யுக்தா உபாஸக்ஷத 
ஸ்²ரத்₃த₄யா பரக்ஷயாக்ஷபதாஸ் 

க்ஷத க்ஷம யுக்த-தமா மதா꞉ 

பதங்கள் 3-4 

க்ஷய த்வ் அேரம் அனிர்க்ஷத₃ஸ்²யம் 
அவ்யக்தம் பர்யுபாஸக்ஷத 

ஸர்வத்ர-க₃ம் அசிந்த்யம் ச 
கூட-ஸ்த₂ம் அசலம் த்₄ருவம் 

ஸன்னியம்க்ஷயந்த்₃ரிய-க்₃ராமம் 
ஸர்வத்ர ஸம-பு₃த்₃த₄ய꞉ 
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க்ஷத ப்ராப்னுவந்தி மாம் ஏவ 
ஸர்வ-பூ₄த-ஹிக்ஷத ரதா꞉ 

பதம் 5 

க்க்ஷலக்ஷஸா² ’தி₄க-தரஸ் க்ஷதஷாம் 
அவ்யக்தாஸக்த-க்ஷசதஸாம் 

அவ்யக்தா ஹி க₃திர் து₃꞉க₂ம் 
க்ஷத₃ஹவத்₃பி₄ர் அவாப்யக்ஷத 

பதங்கள் 6-7 

க்ஷய து ஸர்வாணி கர்மாணி 
மயி ஸன்ன்யஸ்ய மத்-பரா꞉ 
அனந்க்ஷயசனவ க்ஷயாக்ஷக₃ன 
மாம் த்₄யாயந்த உபாஸக்ஷத 

க்ஷதஷாம் அஹம் ஸமுத்₃த₄ர்தா 
ம்ருத்யு-ஸம்ஸார-ஸாக₃ராத் 

ப₄வாமி ந சிராத் பார்த₂ 
மய்ய் ஆக்ஷவஸி²த-க்ஷசதஸாம் 

பதம் 8 

மய்ய் ஏவ மன ஆத₄த்ஸ்வ 
மயி பு₃த்₃தி₄ம் நிக்ஷவஸ²ய 
நிவஸிஷ்யஸி மய்ய் ஏவ 

அத ஊர்த்₄வம் ந ஸம்ஸ²ய꞉ 
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பதம் 9 

அத₂ சித்தம் ஸமாதா₄தும் 
ந ஸ²க்க்ஷனாஷி மயி ஸ்தி₂ரம் 
அப்₄யாஸ-க்ஷயாக்ஷக₃ன தக்ஷதா 

மாம் இச்சா₂ப்தும் த₄னஞ்-ஜய 

பதம் 10 

அப்₄யாக்ஷஸ ’ப்ய் அஸமர்க்ஷதா₂ ’ஸி 
மத்-கர்ம-பரக்ஷமா ப₄வ 

மத்₃-அர்த₂ம் அபி கர்மாணி 
குர்வன் ஸித்₃தி₄ம் அவாப்ஸ்யஸி 

பதம் 11 

அசத₂தத்₃ அப்ய் அஸ²க்க்ஷதா ’ஸி 
கர்தும் மத்₃-க்ஷயாக₃ம் ஆஸ்²ரித꞉ 

ஸர்வ-கர்ம-ப₂ல-த்யாக₃ம் 
தத꞉ குரு யதாத்மவான் 

பதம் 12 

ஸ்²க்ஷரக்ஷயா ஹி ஜ்ஞானம் அப்₄யாஸாஜ் 
ஜ்ஞானாத்₃ த்₄யானம் விஸி²ஷ்யக்ஷத 

த்₄யானாத் கர்ம-ப₂ல-த்யாக₃ஸ் 
த்யாகா₃ச் சா₂ந்திர் அனந்தரம் 
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பதங்கள் 13-14 

அத்₃க்ஷவஷ்டா ஸர்வ-பூ₄தானாம் 
சமத்ர꞉ கருண ஏவ ச 

நிர்மக்ஷமா நிரஹங்கார꞉ 
ஸம-து₃꞉க₂-ஸுக₂꞉ ேமீ 

ஸந்துஷ்ட꞉ ஸததம் க்ஷயாகீ₃ 
யதாத்மா த்₃ருட₄-நிஸ்²சய꞉ 

மய்ய் அர்பித-மக்ஷனா-பு₃த்₃தி₄ர் 
க்ஷயா மத்₃-ப₄க்த꞉ ஸ க்ஷம ப்ரிய꞉ 

பதம் 15 

யஸ்மான் க்ஷநாத்₃விஜக்ஷத க்ஷலாக்ஷகா 
க்ஷலாகான் க்ஷநாத்₃விஜக்ஷத ச ய꞉ 

ஹர்ஷாமர்ஷ-ப₄க்ஷயாத்₃க்ஷவசக₃ர் 
முக்க்ஷதா ய꞉ ஸ ச க்ஷம ப்ரிய꞉ 

பதம் 16 

அனக்ஷபே꞉ ஸு²சிர் த₃ே 
உதா₃ஸீக்ஷனா க₃த-வ்யத₂꞉ 
ஸர்வாரம்ப₄-பரித்யாகீ₃ 

க்ஷயா மத்₃-ப₄க்த꞉ ஸ க்ஷம ப்ரிய꞉ 

பதம் 17 

க்ஷயா ந ஹ்ருஷ்யதி ந த்₃க்ஷவஷ்டி 
ந க்ஷஸா²சதி ந காங்ேதி 



பகவத் கதீத உண்தையுருவில் 
 

127 
 

ஸு²பா₄ஸு²ப₄-பரித்யாகீ₃ 
ப₄க்திமான் ய꞉ ஸ க்ஷம ப்ரிய꞉ 

பதங்கள் 18-19 

ஸம꞉ ஸ²த்மரௌ ச மித்க்ஷர ச 
ததா₂ மானாபமானக்ஷயா꞉ 

ஸீ²க்ஷதாஷ்ண-ஸுக₂-து₃꞉க்ஷக₂ஷு 
ஸம꞉ ஸங்க₃-விவர்ஜித꞉ 

துல்ய-நிந்தா₃-ஸ்துதிர் மமௌனீ 
ஸந்துஷ்க்ஷடா க்ஷயன க்ஷகனசித் 

அனிக்ஷகத꞉ ஸ்தி₂ர-மதிர் 
ப₄க்திமான் க்ஷம ப்ரிக்ஷயா நர꞉ 

பதம் 20 

க்ஷய து த₄ர்மாம்ருதம் இத₃ம் 
யக்ஷதா₂க்தம் பர்யுபாஸக்ஷத 

ஸ்²ரத்₃த₃தா₄னா மத்-பரமா 
ப₄க்தாஸ் க்ஷத ’தீவ க்ஷம ப்ரியா꞉ 
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அத்தியாயம் பதிமூன்று 

இயற்டகயும் அனுபவிப்பவனும் உணர்வும்  

பதங்கள் 1-2 

அர்ஜுன உவாச 
ப்ரக்ருதிம் புருஷம் சசவ 

க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ர-ஜ்ஞம் ஏவ ச 
ஏதத்₃ க்ஷவதி₃தும் இச்சா₂மி 

ஜ்ஞானம் ஜ்க்ஷஞயம் ச க்ஷகஸ²வ 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
இத₃ம் ஸ²ரீரம் மகௌந்க்ஷதய 

க்ஷேத்ரம் இத்ய் அபி₄தீ₄யக்ஷத 
ஏதத்₃ க்ஷயா க்ஷவத்தி தம் ப்ராஹு꞉ 

க்ஷேத்ர-ஜ்ஞ இதி தத்₃-வித₃꞉ 

பதம் 3 

க்ஷேத்ர-ஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்₃தி₄ 
ஸர்வ-க்ஷேத்க்ஷரஷு பா₄ரத 

க்ஷேத்ர-க்ஷேத்ரஜ்ஞக்ஷயார் ஜ்ஞானம் 
யத் தஜ் ஜ்ஞானம் மதம் மம 

பதம் 4 

தத் க்ஷேத்ரம் யச் ச யாத்₃ருக் ச 
யத்₃-விகாரி யதஸ்² ச யத் 
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ஸ ச க்ஷயா யத்-ப்ரபா₄வஸ்² ச 
தத் ஸமாக்ஷஸன க்ஷம ஸ்²ருணு 

பதம் 5 

ருஷிபி₄ர் ப₃ஹுதா₄ கீ₃தம் 
ச₂ந்க்ஷதா₃பி₄ர் விவிசத₄꞉ ப்ருத₂க் 
ப்₃ரஹ்ம-ஸூத்ர-பசத₃ஸ்² சசவ 
க்ஷஹதுமத்₃பி₄ர் வினிஸ்²சிசத꞉ 

பதங்கள் 6-7 

மஹா-பூ₄தான்ய் அஹங்காக்ஷரா 
பு₃த்₃தி₄ர் அவ்யக்தம் ஏவ ச 

இந்த்₃ரியாணி த₃சஸ²கம் ச 
பஞ்ச க்ஷசந்த்₃ரிய-க்ஷகா₃சரா꞉ 

இச்சா₂ த்₃க்ஷவஷ꞉ ஸுக₂ம் து₃꞉க₂ம் 
ஸங்கா₄தஸ்² க்ஷசதனா த்₄ருதி꞉ 
ஏதத் க்ஷேத்ரம் ஸமாக்ஷஸன 
ஸ-விகாரம் உதா₃ஹ்ருதம் 

பதங்கள் 8-12 

அமானித்வம் அத₃ம்பி₄த்வம் 
அஹிம்ஸா ோந்திர் ஆர்ஜவம் 
ஆசார்க்ஷயாபாஸனம் மஸௌ²சம் 
ஸ்சத₂ர்யம் ஆத்ம-வினிக்₃ரஹ꞉ 
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இந்த்₃ரியார்க்ஷத₂ஷு சவராக்₃யம் 
அனஹங்கார ஏவ ச 

ஜன்ம-ம்ருத்யு-ஜரா-வ்யாதி₄- 
து₃꞉க₂-க்ஷதா₃ஷானுத₃ர்ஸ²னம் 

அஸக்திர் அனபி₄ஷ்வங்க₃꞉ 
புத்ர-தா₃ர-க்₃ருஹாதி₃ஷு 
நித்யம் ச ஸம-சித்தத்வம் 

இஷ்டானிஷ்க்ஷடாபபத்திஷு 

மயி சானந்ய-க்ஷயாக்ஷக₃ன 
ப₄க்திர் அவ்யபி₄சாரிணீ 

விவிக்த-க்ஷத₃ஸ²-க்ஷஸவித்வம் 
அரதிர் ஜன-ஸம்ஸதி₃ 

அத்₄யாத்ம-ஜ்ஞான-நித்யத்வம் 
தத்த்வ-ஜ்ஞானார்த₂-த₃ர்ஸ²னம் 
ஏதஜ் ஜ்ஞானம் இதி ப்க்ஷராக்தம் 
அஜ்ஞானம் யத்₃ அக்ஷதா ’ந்யதா₂ 

பதம் 13 

ஜ்க்ஷஞயம் யத் தத் ப்ரவக்ஷ்யாமி 
யஜ் ஜ்ஞாத்வாம்ருதம் அஸ்²னுக்ஷத 

அனாதி₃ மத்-பரம் ப்₃ரஹ்ம 
ந ஸத் தன் நாஸத்₃ உச்யக்ஷத 
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பதம் 14 

ஸர்வத꞉ பாணி-பாத₃ம் தத் 
ஸர்வக்ஷதா ’ேி-ஸி²க்ஷரா-முக₂ம் 

ஸர்வத꞉ ஸ்²ருதிமல் க்ஷலாக்ஷக 
ஸர்வம் ஆவ்ருத்ய திஷ்ட₂தி 

பதம் 15 

ஸர்க்ஷவந்த்₃ரிய-கு₃ணாபா₄ஸம் 
ஸர்க்ஷவந்த்₃ரிய-விவர்ஜிதம் 

அஸக்தம் ஸர்வ-ப்₄ருச் சசவ 
நிர்கு₃ணம் கு₃ண-க்ஷபா₄க்த்ரு ச 

பதம் 16 

ப₃ஹிர் அந்தஸ்² ச பூ₄தானாம் 
அசரம் சரம் ஏவ ச 

ஸூக்ஷ்மத்வாத் தத்₃ அவிஜ்க்ஷஞயம் 
தூ₃ர-ஸ்த₂ம் சாந்திக்ஷக ச தத் 

பதம் 17 

அவிப₄க்தம் ச பூ₄க்ஷதஷு 
விப₄க்தம் இவ ச ஸ்தி₂தம் 

பூ₄த-ப₄ர்த்ரு ச தஜ் ஜ்க்ஷஞயம் 
க்₃ரஸிஷ்ணு ப்ரப₄விஷ்ணு ச 
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பதம் 18 

ஜ்க்ஷயாதிஷாம் அபி தஜ் ஜ்க்ஷயாதிஸ் 
தமஸ꞉ பரம் உச்யக்ஷத 

ஜ்ஞானம் ஜ்க்ஷஞயம் ஜ்ஞான-க₃ம்யம் 
ஹ்ருதி₃ ஸர்வஸ்ய விஷ்டி₂தம் 

பதம் 19 

இதி க்ஷேத்ரம் ததா₂ ஜ்ஞானம் 
ஜ்க்ஷஞயம் க்ஷசாக்தம் ஸமாஸத꞉ 

மத்₃-ப₄க்த ஏதத்₃ விஜ்ஞாய 
மத்₃-பா₄வாக்ஷயாபபத்₃யக்ஷத 

பதம் 20 

ப்ரக்ருதிம் புருஷம் சசவ 
வித்₃த்₄ய் அனாதீ₃ உபா₄வ் அபி 

விகாராம்ஸ்² ச கு₃ணாம்ஸ்² சசவ 
வித்₃தி₄ ப்ரக்ருதி-ஸம்ப₄வான் 

பதம் 21 

கார்ய-காரண-கர்த்ருத்க்ஷவ 
க்ஷஹது꞉ ப்ரக்ருதிர் உச்யக்ஷத 
புருஷ꞉ ஸுக₂-து₃꞉கா₂னாம் 

க்ஷபா₄க்த்ருத்க்ஷவ க்ஷஹதுர் உச்யக்ஷத 
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பதம் 22 

புருஷ꞉ ப்ரக்ருதி-ஸ்க்ஷதா₂ ஹி 
பு₄ங்க்க்ஷத ப்ரக்ருதி-ஜான் கு₃ணான் 

காரணம் கு₃ண-ஸங்க்ஷகா₃ ’ஸ்ய 
ஸத்₃-அஸத்₃-க்ஷயானி-ஜன்மஸு 

பதம் 23 

உபத்₃ரஷ்டானுமந்தா ச 
ப₄ர்தா க்ஷபா₄க்தா மக்ஷஹஸ்²வர꞉ 

பரமாத்க்ஷமதி சாப்ய் உக்க்ஷதா 
க்ஷத₃க்ஷஹ ’ஸ்மின் புருஷ꞉ பர꞉ 

பதம் 24 

ய ஏவம் க்ஷவத்தி புருஷம் 
ப்ரக்ருதிம் ச கு₃சண꞉ ஸஹ 
ஸர்வதா₂ வர்தமாக்ஷனா ’பி 
ந ஸ பூ₄க்ஷயா ’பி₄ஜாயக்ஷத 

பதம் 25 

த்₄யாக்ஷனனாத்மனி பஸ்²யந்தி 
க்ஷகசித்₃ ஆத்மானம் ஆத்மனா 

அன்க்ஷய ஸாங்க்₂க்ஷயன க்ஷயாக்ஷக₃ன 
கர்ம-க்ஷயாக்ஷக₃ன சாபக்ஷர 
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பதம் 26 

அன்க்ஷய த்வ் ஏவம் அஜானந்த꞉ 
ஸ்²ருத்வான்க்ஷயப்₄ய உபாஸக்ஷத 

க்ஷத ’பி சாதிதரந்த்ய் ஏவ 
ம்ருத்யும் ஸ்²ருதி-பராயணா꞉ 

பதம் 27 

யாவத் ஸஞ்ஜாயக்ஷத கிஞ்சித் 
ஸத்த்வம் ஸ்தா₂வர-ஜங்க₃மம் 

க்ஷேத்ர-க்ஷேத்ரஜ்ஞ-ஸம்க்ஷயாகா₃த் 
தத்₃ வித்₃தி₄ ப₄ரதர்ஷப₄ 

பதம் 28 

ஸமம் ஸர்க்ஷவஷு பூ₄க்ஷதஷு 
திஷ்ட₂ந்தம் பரக்ஷமஸ்²வரம் 

வினஸ்²யத்ஸ்வ் அவினஸ்²யந்தம் 
ய꞉ பஸ்²யதி ஸ பஸ்²யதி 

பதம் 29 

ஸமம் பஸ்²யன் ஹி ஸர்வத்ர 
ஸமவஸ்தி₂தம் ஈஸ்²வரம் 

ந ஹினஸ்த்ய் ஆத்மனாத்மானம் 
தக்ஷதா யாதி பராம் க₃திம் 
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பதம் 30 

ப்ரக்ருத்சயவ ச கர்மாணி 
க்ரியமாணானி ஸர்வஸ²꞉ 
ய꞉ பஸ்²யதி ததா₂த்மானம் 

அகர்தாரம் ஸ பஸ்²யதி 

பதம் 31 

யதா₃ பூ₄த-ப்ருத₂க்₃-பா₄வம் 
ஏக-ஸ்த₂ம் அனுபஸ்²யதி 

தத ஏவ ச விஸ்தாரம் 
ப்₃ரஹ்ம ஸம்பத்₃யக்ஷத ததா₃ 

பதம் 32 

அனாதி₃த்வான் நிர்கு₃ணத்வாத் 
பரமாத்மாயம் அவ்யய꞉ 

ஸ²ரீர-ஸ்க்ஷதா₂ ’பி மகௌந்க்ஷதய 
ந கக்ஷராதி ந லிப்யக்ஷத 

பதம் 33 

யதா₂ ஸர்வ-க₃தம் மஸௌக்ஷ்ம்யாத்₃ 
ஆகாஸ²ம் க்ஷநாபலிப்யக்ஷத 

ஸர்வத்ராவஸ்தி₂க்ஷதா க்ஷத₃க்ஷஹ 
ததா₂த்மா க்ஷநாபலிப்யக்ஷத 
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பதம் 34 

யதா₂ ப்ரகாஸ²யத்ய் ஏக꞉ 
க்ருத்ஸ்னம் க்ஷலாகம் இமம் ரவி꞉ 

க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரீ ததா₂ க்ருத்ஸ்னம் 
ப்ரகாஸ²யதி பா₄ரத 

பதம் 35 

க்ஷேத்ர-க்ஷேத்ரஜ்ஞக்ஷயார் ஏவம் 
அந்தரம் ஜ்ஞான-சேுஷா 
பூ₄த-ப்ரக்ருதி-க்ஷமாேம் ச 
க்ஷய விது₃ர் யாந்தி க்ஷத பரம் 
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அத்தியாயம் பதினான்கு 

ஜை இயற்டகயின் முக்குணங்கள் 

பதம் 1 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
பரம் பூ₄ய꞉ ப்ரவக்ஷ்யாமி 

ஜ்ஞானானாம் ஜ்ஞானம் உத்தமம் 
யஜ் ஜ்ஞாத்வா முனய꞉ ஸர்க்ஷவ 
பராம் ஸித்₃தி₄ம் இக்ஷதா க₃தா꞉ 

பதம் 2 

இத₃ம் ஜ்ஞானம் உபாஸ்²ரித்ய 
மம ஸாத₄ர்ம்யம் ஆக₃தா꞉ 

ஸர்க்ஷக₃ ’பி க்ஷநாபஜாயந்க்ஷத 
ப்ரலக்ஷய ந வ்யத₂ந்தி ச 

பதம் 3 

மம க்ஷயானிர் மஹத்₃ ப்₃ரஹ்ம 
தஸ்மின் க₃ர்ப₄ம் த₃தா₄ம்ய் அஹம் 

ஸம்ப₄வ꞉ ஸர்வ-பூ₄தானாம் 
தக்ஷதா ப₄வதி பா₄ரத 

பதம் 4 

ஸர்வ-க்ஷயானிஷு மகௌந்க்ஷதய 
மூர்தய꞉ ஸம்ப₄வந்தி யா꞉ 



பகவத் கதீத உண்தையுருவில் 
 

138 
 

தாஸாம் ப்₃ரஹ்ம மஹத்₃ க்ஷயானிர் 
அஹம் பீ₃ஜ-ப்ரத₃꞉ பிதா 

பதம் 5 

ஸத்த்வம் ரஜஸ் தம இதி 
கு₃ணா꞉ ப்ரக்ருதி-ஸம்ப₄வா꞉ 

நிப₃த்₄னந்தி மஹா-பா₃க்ஷஹா 
க்ஷத₃க்ஷஹ க்ஷத₃ஹினம் அவ்யயம் 

பதம் 6 

தத்ர ஸத்த்வம் நிர்மலத்வாத் 
ப்ரகாஸ²கம் அனாமயம் 

ஸுக₂-ஸங்க்ஷக₃ன ப₃த்₄னாதி 
ஜ்ஞான-ஸங்க்ஷக₃ன சானக₄ 

பதம் 7 

ரக்ஷஜா ராகா₃த்மகம் வித்₃தி₄ 
த்ருஷ்ணா-ஸங்க₃-ஸமுத்₃ப₄வம் 

தன் நிப₃த்₄னாதி மகௌந்க்ஷதய 
கர்ம-ஸங்க்ஷக₃ன க்ஷத₃ஹினம் 

பதம் 8 

தமஸ் த்வ் அஜ்ஞான-ஜம் வித்₃தி₄ 
க்ஷமாஹனம் ஸர்வ-க்ஷத₃ஹினாம் 

ப்ரமாதா₃லஸ்ய-நித்₃ராபி₄ஸ் 
தன் நிப₃த்₄னாதி பா₄ரத 
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பதம் 9 

ஸத்த்வம் ஸுக்ஷக₂ ஸஞ்ஜயதி 
ரஜ꞉ கர்மணி பா₄ரத 

ஜ்ஞானம் ஆவ்ருத்ய து தம꞉ 
ப்ரமாக்ஷத₃ ஸஞ்ஜயத்ய் உத 

பதம் 10 

ரஜஸ் தமஸ்² சாபி₄பூ₄ய 
ஸத்த்வம் ப₄வதி பா₄ரத 

ரஜ꞉ ஸத்த்வம் தமஸ்² சசவ 
தம꞉ ஸத்த்வம் ரஜஸ் ததா₂ 

பதம் 11 

ஸர்வ-த்₃வாக்ஷரஷு க்ஷத₃க்ஷஹ ’ஸ்மின் 
ப்ரகாஸ² உபஜாயக்ஷத 

ஜ்ஞானம் யதா₃ ததா₃ வித்₃யாத்₃ 
விவ்ருத்₃த₄ம் ஸத்த்வம் இத்ய் உத 

பதம் 12 

க்ஷலாப₄꞉ ப்ரவ்ருத்திர் ஆரம்ப₄꞉ 
கர்மணாம் அஸ²ம꞉ ஸ்ப்ருஹா 

ரஜஸ்ய் ஏதானி ஜாயந்க்ஷத 
விவ்ருத்₃க்ஷத₄ ப₄ரதர்ஷப₄ 
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பதம் 13 

அப்ரகாக்ஷஸா² ’ப்ரவ்ருத்திஸ்² ச 
ப்ரமாக்ஷதா₃ க்ஷமாஹ ஏவ ச 

தமஸ்ய் ஏதானி ஜாயந்க்ஷத 
விவ்ருத்₃க்ஷத₄ குரு-நந்த₃ன 

பதம் 14 

யதா₃ ஸத்த்க்ஷவ ப்ரவ்ருத்₃க்ஷத₄ து 
ப்ரலயம் யாதி க்ஷத₃ஹ-ப்₄ருத் 

தக்ஷதா₃த்தம-விதா₃ம் க்ஷலாகான் 
அமலான் ப்ரதிபத்₃யக்ஷத 

பதம் 15 

ரஜஸி ப்ரலயம் க₃த்வா 
கர்ம-ஸங்கி₃ஷு ஜாயக்ஷத 

ததா₂ ப்ரலீனஸ் தமஸி 
மூட₄-க்ஷயானிஷு ஜாயக்ஷத 

பதம் 16 

கர்மண꞉ ஸுக்ருதஸ்யாஹு꞉ 
ஸாத்த்விகம் நிர்மலம் ப₂லம் 

ரஜஸஸ் து ப₂லம் து₃꞉க₂ம் 
அஜ்ஞானம் தமஸ꞉ ப₂லம் 
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பதம் 17 

ஸத்த்வாத் ஸஞ்ஜாயக்ஷத ஜ்ஞானம் 
ரஜக்ஷஸா க்ஷலாப₄ ஏவ ச 

ப்ரமாத₃-க்ஷமாமஹௌ தமக்ஷஸா 
ப₄வக்ஷதா ’ஜ்ஞானம் ஏவ ச 

பதம் 18 

ஊர்த்₄வம் க₃ச்ச₂ந்தி ஸத்த்வ-ஸ்தா₂ 
மத்₄க்ஷய திஷ்ட₂ந்தி ராஜஸா꞉ 

ஜக₄ன்ய-கு₃ண-வ்ருத்தி-ஸ்தா₂ 
அக்ஷதா₄ க₃ச்ச₂ந்தி தாமஸா꞉ 

பதம் 19 

நான்யம் கு₃க்ஷணப்₄ய꞉ கர்தாரம் 
யதா₃ த்₃ரஷ்டானுபஸ்²யதி 

கு₃க்ஷணப்₄யஸ்² ச பரம் க்ஷவத்தி 
மத்₃-பா₄வம் க்ஷஸா ’தி₄க₃ச்ச₂தி 

பதம் 20 

கு₃ணான் ஏதான் அதீத்ய த்ரீன் 
க்ஷத₃ஹீ க்ஷத₃ஹ-ஸமுத்₃ப₄வான் 
ஜன்ம-ம்ருத்யு-ஜரா-து₃꞉சக₂ர் 

விமுக்க்ஷதா ’ம்ருதம் அஸ்²னுக்ஷத 
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பதம் 21 

அர்ஜுன உவாச 
சகர் லிங்சக₃ஸ் த்ரீன் கு₃ணான் ஏதான் 

அதீக்ஷதா ப₄வதி ப்ரக்ஷபா₄ 
கிம்-ஆசார꞉ கத₂ம் சசதாம்ஸ் 
த்ரீன் கு₃ணான் அதிவர்தக்ஷத 

பதங்கள் 22-25 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
ப்ரகாஸ²ம் ச ப்ரவ்ருத்திம் ச 
க்ஷமாஹம் ஏவ ச பாண்ட₃வ 

ந த்₃க்ஷவஷ்டி ஸம்ப்ரவ்ருத்தானி 
ந நிவ்ருத்தானி காங்ேதி 

உதா₃ஸீன-வத்₃ ஆஸீக்ஷனா 
கு₃சணர் க்ஷயா ந விசால்யக்ஷத 
கு₃ணா வர்தந்த இத்ய் ஏவம் 
க்ஷயா ’வதிஷ்ட₂தி க்ஷநங்க₃க்ஷத 

ஸம-து₃꞉க₂-ஸுக₂꞉ ஸ்வ-ஸ்த₂꞉ 
ஸம-க்ஷலாஷ்டாஸ்²ம-காஞ்சன꞉ 

துல்ய-ப்ரியாப்ரிக்ஷயா தீ₄ரஸ் 
துல்ய-நிந்தா₃த்ம-ஸம்ஸ்துதி꞉ 

மானாபமானக்ஷயாஸ் துல்யஸ் 
துல்க்ஷயா மித்ராரி-பேக்ஷயா꞉ 
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ஸர்வாரம்ப₄-பரித்யாகீ₃ 
கு₃ணாதீத꞉ ஸ உச்யக்ஷத 

பதம் 26 

மாம் ச க்ஷயா ’வ்யபி₄சாக்ஷரண 
ப₄க்தி-க்ஷயாக்ஷக₃ன க்ஷஸவக்ஷத 

ஸ கு₃ணான் ஸமதீத்சயதான் 
ப்₃ரஹ்ம-பூ₄யாய கல்பக்ஷத 

பதம் 27 

ப்₃ரஹ்மக்ஷணா ஹி ப்ரதிஷ்டா₂ஹம் 
அம்ருதஸ்யாவ்யயஸ்ய ச 

ஸா²ஸ்²வதஸ்ய ச த₄ர்மஸ்ய 
ஸுக₂ஸ்சயகாந்திகஸ்ய ச 
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அத்தியாயம் பதிடனந்து 

புருக்ஷ ாத்தம க்ஷயாகம் 

பதம் 1 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
ஊர்த்₄வ-மூலம் அத₄꞉-ஸா²க₂ம் 

அஸ்²வத்த₂ம் ப்ராஹுர் அவ்யயம் 
ச₂ந்தா₃ம்ஸி யஸ்ய பர்ணானி 
யஸ் தம் க்ஷவத₃ ஸ க்ஷவத₃-வித் 

பதம் 2 

அத₄ஸ்² க்ஷசார்த்₄வம் ப்ரஸ்ருதாஸ் தஸ்ய ஸா²கா₂ 
கு₃ண-ப்ரவ்ருத்₃தா₄ விஷய-ப்ரவாலா꞉ 
அத₄ஸ்² ச மூலான்ய் அனுஸந்ததானி 
கர்மானுப₃ந்தீ₄னி மனுஷ்ய-க்ஷலாக்ஷக 

பதங்கள் 3-4 

ந ரூபம் அஸ்க்ஷயஹ தக்ஷதா₂பலப்₄யக்ஷத 
நாந்க்ஷதா ந சாதி₃ர் ந ச ஸம்ப்ரதிஷ்டா₂ 
அஸ்²வத்த₂ம் ஏனம் ஸு-விரூட₄-மூலம் 

அஸங்க₃-ஸ²ஸ்த்க்ஷரண த்₃ருக்ஷட₄ன சி₂த்த்வா 

தத꞉ பத₃ம் தத் பரிமார்கி₃தவ்யம் 
யஸ்மின் க₃தா ந நிவர்தந்தி பூ₄ய꞉ 

தம் ஏவ சாத்₃யம் புருஷம் ப்ரபத்₃க்ஷய 
யத꞉ ப்ரவ்ருத்தி꞉ ப்ரஸ்ருதா புராணீ 
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பதம் 5 

நிர்மான-க்ஷமாஹா ஜித-ஸங்க₃-க்ஷதா₃ஷா 
அத்₄யாத்ம-நித்யா வினிவ்ருத்த-காமா꞉ 

த்₃வந்த்₃சவர் விமுக்தா꞉ ஸுக₂-து₃꞉க₂-ஸஞ்ஜ்சஞர் 
க₃ச்ச₂ந்த்ய் அமூடா₄꞉ பத₃ம் அவ்யயம் தத் 

பதம் 6 

ந தத்₃ பா₄ஸயக்ஷத ஸூர்க்ஷயா 
ந ஸ²ஸா²ங்க்ஷகா ந பாவக꞉ 
யத்₃ க₃த்வா ந நிவர்தந்க்ஷத 

தத்₃ தா₄ம பரமம் மம 

பதம் 7 

மசமவாம்க்ஷஸா² ஜீவ-க்ஷலாக்ஷக 
ஜீவ-பூ₄த꞉ ஸனாதன꞉ 

மன꞉-ஷஷ்டா₂னீந்த்₃ரியாணி 
ப்ரக்ருதி-ஸ்தா₂னி கர்ஷதி 

பதம் 8 

ஸ²ரீரம் யத்₃ அவாப்க்ஷனாதி 
யச் சாப்ய் உத்க்ராமதீஸ்²வர꞉ 
க்₃ருஹீத்சவதானி ஸம்யாதி 

வாயுர் க₃ந்தா₄ன் இவாஸ²யாத் 
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பதம் 9 

ஸ்²க்ஷராத்ரம் சேு꞉ ஸ்பர்ஸ²னம் ச 
ரஸனம் க்₄ராணம் ஏவ ச 

அதி₄ஷ்டா₂ய மனஸ்² சாயம் 
விஷயான் உபக்ஷஸவக்ஷத 

பதம் 10 

உத்க்ராமந்தம் ஸ்தி₂தம் வாபி 
பு₄ஞ்ஜானம் வா கு₃ணான்விதம் 

விமூடா₄ நானுபஸ்²யந்தி 
பஸ்²யந்தி ஜ்ஞான-சேுஷ꞉ 

பதம் 11 

யதந்க்ஷதா க்ஷயாகி₃னஸ்² சசனம் 
பஸ்²யந்த்ய் ஆத்மன்ய் அவஸ்தி₂தம் 

யதந்க்ஷதா ’ப்ய் அக்ருதாத்மாக்ஷனா 
சநனம் பஸ்²யந்த்ய் அக்ஷசதஸ꞉ 

பதம் 12 

யத்₃ ஆதி₃த்ய-க₃தம் க்ஷதக்ஷஜா 
ஜக₃த்₃ பா₄ஸயக்ஷத ’கி₂லம் 

யச் சந்த்₃ரமஸி யச் சாக்₃மனௌ 
தத் க்ஷதக்ஷஜா வித்₃தி₄ மாமகம் 
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பதம் 13 

கா₃ம் ஆவிஸ்²ய ச பூ₄தானி 
தா₄ரயாம்ய் அஹம் ஓஜஸா 

புஷ்ணாமி மசௌஷதீ₄꞉ ஸர்வா꞉ 
க்ஷஸாக்ஷமா பூ₄த்வா ரஸாத்மக꞉ 

பதம் 14 

அஹம் சவஸ்²வானக்ஷரா பூ₄த்வா 
ப்ராணினாம் க்ஷத₃ஹம் ஆஸ்²ரித꞉ 

ப்ராணாபான-ஸமாயுக்த꞉ 
பசாம்ய் அன்னம் சதுர்-வித₄ம் 

பதம் 15 

ஸர்வஸ்ய சாஹம் ஹ்ருதி₃ ஸன்னிவிஷ்க்ஷடா 
மத்த꞉ ஸ்ம்ருதிர் ஜ்ஞானம் அக்ஷபாஹனம் ச 

க்ஷவசத₃ஸ்² ச ஸர்சவர் அஹம் ஏவ க்ஷவத்₃க்ஷயா 
க்ஷவதா₃ந்த-க்ருத்₃ க்ஷவத₃-வித்₃ ஏவ சாஹம் 

பதம் 16 

த்₃வாவ் இமமௌ புருமஷௌ க்ஷலாக்ஷக 
ேரஸ்² சாேர ஏவ ச 

ேர꞉ ஸர்வாணி பூ₄தானி 
கூட-ஸ்க்ஷதா₂ ’ேர உச்யக்ஷத 
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பதம் 17 

உத்தம꞉ புருஷஸ் த்வ் அன்ய꞉ 
பரமாத்க்ஷமத்ய் உதா₃ஹ்ருத꞉ 

க்ஷயா க்ஷலாக-த்ரயம் ஆவிஸ்²ய 
பி₃ப₄ர்த்ய் அவ்யய ஈஸ்²வர꞉ 

பதம் 18 

யஸ்மாத் ேரம் அதீக்ஷதா ’ஹம் 
அேராத்₃ அபி க்ஷசாத்தம꞉ 

அக்ஷதா ’ஸ்மி க்ஷலாக்ஷக க்ஷவக்ஷத₃ ச 
ப்ரதி₂த꞉ புருக்ஷஷாத்தம꞉ 

பதம் 19 

க்ஷயா மாம் ஏவம் அஸம்மூக்ஷடா₄ 
ஜானாதி புருக்ஷஷாத்தமம் 

ஸ ஸர்வ-வித்₃ ப₄ஜதி மாம் 
ஸர்வ-பா₄க்ஷவன பா₄ரத 

பதம் 20 

இதி கு₃ஹ்ய-தமம் ஸா²ஸ்த்ரம் 
இத₃ம் உக்தம் மயானக₄ 

ஏதத்₃ பு₃த்₃த்₄வா பு₃த்₃தி₄மான் ஸ்யாத் 
க்ருத-க்ருத்யஸ்² ச பா₄ரத 
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அத்தியாயம் பதினாறு 

பதய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் 

பதங்கள் 1-3 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
அப₄யம் ஸத்த்வ-ஸம்ஸு²த்₃தி₄ர் 
ஜ்ஞான-க்ஷயாக₃-வ்யவஸ்தி₂தி꞉ 
தா₃னம் த₃மஸ்² ச யஜ்ஞஸ்² ச 
ஸ்வாத்₄யாயஸ் தப ஆர்ஜவம் 

அஹிம்ஸா ஸத்யம் அக்க்ஷராத₄ஸ் 
த்யாக₃꞉ ஸா²ந்திர் அசபஸு²னம் 
த₃யா பூ₄க்ஷதஷ்வ் அக்ஷலாலுப்த்வம் 

மார்த₃வம் ஹ்ரீர் அசாபலம் 

க்ஷதஜ꞉ ேமா த்₄ருதி꞉ மஸௌ²சம் 
அத்₃க்ஷராக்ஷஹா நாதி-மானிதா 

ப₄வந்தி ஸம்பத₃ம் சத₃வீம் 
அபி₄ஜாதஸ்ய பா₄ரத 

பதம் 4 

த₃ம்க்ஷபா₄ த₃ர்க்ஷபா ’பி₄மானஸ்² ச 
க்க்ஷராத₄꞉ பாருஷ்யம் ஏவ ச 

அஜ்ஞானம் சாபி₄ஜாதஸ்ய 
பார்த₂ ஸம்பத₃ம் ஆஸுரீம் 
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பதம் 5 

சத₃வீ ஸம்பத்₃ விக்ஷமாோய 
நிப₃ந்தா₄யாஸுரீ மதா 

மா ஸு²ச꞉ ஸம்பத₃ம் சத₃வீம் 
அபி₄ஜாக்ஷதா ’ஸி பாண்ட₃வ 

பதம் 6 

த்₃மவௌ பூ₄த-ஸர்மகௌ₃ க்ஷலாக்ஷக ’ஸ்மின் 
சத₃வ ஆஸுர ஏவ ச 

சத₃க்ஷவா விஸ்தரஸ²꞉ ப்க்ஷராக்த 
ஆஸுரம் பார்த₂ க்ஷம ஸ்²ருணு 

பதம் 7 

ப்ரவ்ருத்திம் ச நிவ்ருத்திம் ச 
ஜனா ந விது₃ர் ஆஸுரா꞉ 

ந மஸௌ²சம் நாபி சாசாக்ஷரா 
ந ஸத்யம் க்ஷதஷு வித்₃யக்ஷத 

பதம் 8 

அஸத்யம் அப்ரதிஷ்ட₂ம் க்ஷத 
ஜக₃த்₃ ஆஹுர் அனீஸ்²வரம் 

அபரஸ்பர-ஸம்பூ₄தம் 
கிம் அன்யத் காம-சஹதுகம் 
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பதம் 9 

ஏதாம் த்₃ருஷ்டிம் அவஷ்டப்₄ய 
நஷ்டாத்மாக்ஷனா ’ல்ப-பு₃த்₃த₄ய꞉ 

ப்ரப₄வந்த்ய் உக்₃ர-கர்மாண꞉ 
ேயாய ஜக₃க்ஷதா ’ஹிதா꞉ 

பதம் 10 

காமம் ஆஸ்²ரித்ய து₃ஷ்பூரம் 
த₃ம்ப₄-மான-மதா₃ன்விதா꞉ 

க்ஷமாஹாத்₃ க்₃ருஹீத்வாஸத்₃-க்₃ராஹான் 
ப்ரவர்தந்க்ஷத ’ஸு²சி-வ்ரதா꞉ 

பதங்கள் 11-12 

சிந்தாம் அபரிக்ஷமயாம் ச 
ப்ரலயாந்தாம் உபாஸ்²ரிதா꞉ 

காக்ஷமாபக்ஷபா₄க₃-பரமா 
ஏதாவத்₃ இதி நிஸ்²சிதா꞉ 

ஆஸா²-பாஸ²-ஸ²சதர் ப₃த்₃தா₄꞉ 
காம-க்க்ஷராத₄-பராயணா꞉ 

ஈஹந்க்ஷத காம-க்ஷபா₄கா₃ர்த₂ம் 
அன்யாக்ஷயனார்த₂-ஸஞ்சயான் 

பதங்கள் 13-15 

இத₃ம் அத்₃ய மயா லப்₃த₄ம் 
இமம் ப்ராப்ஸ்க்ஷய மக்ஷனாரத₂ம் 
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இத₃ம் அஸ்தீத₃ம் அபி க்ஷம 
ப₄விஷ்யதி புனர் த₄னம் 

அமஸௌ மயா ஹத꞉ ஸ²த்ருர் 
ஹனிஷ்க்ஷய சாபரான் அபி 

ஈஸ்²வக்ஷரா ’ஹம் அஹம் க்ஷபா₄கீ₃ 
ஸித்₃க்ஷதா₄ ’ஹம் ப₃லவான் ஸுகீ₂ 

ஆட்₄க்ஷயா ’பி₄ஜனவான் அஸ்மி 
க்ஷகா ’ந்க்ஷயா ’ஸ்தி ஸத்₃ருக்ஷஸா² மயா 

யக்ஷ்க்ஷய தா₃ஸ்யாமி க்ஷமாதி₃ஷ்ய 
இத்ய் அஜ்ஞான-விக்ஷமாஹிதா꞉ 

பதம் 16 

அக்ஷனக-சித்த-விப்₄ராந்தா 
க்ஷமாஹ-ஜால-ஸமாவ்ருதா꞉ 

ப்ரஸக்தா꞉ காம-க்ஷபா₄க்ஷக₃ஷு 
பதந்தி நரக்ஷக ’ஸு²மசௌ 

பதம் 17 

ஆத்ம-ஸம்பா₄விதா꞉ ஸ்தப்₃தா₄ 
த₄ன-மான-மதா₃ன்விதா꞉ 

யஜந்க்ஷத நாம-யஜ்சஞஸ் க்ஷத 
த₃ம்க்ஷப₄னாவிதி₄-பூர்வகம் 
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பதம் 18 

அஹங்காரம் ப₃லம் த₃ர்பம் 
காமம் க்க்ஷராத₄ம் ச ஸம்ஸ்²ரிதா꞉ 

மாம் ஆத்ம-பர-க்ஷத₃க்ஷஹஷு 
ப்ரத்₃விஷந்க்ஷதா ’ப்₄யஸூயகா꞉ 

பதம் 19 

தான் அஹம் த்₃விஷத꞉ க்ரூரான் 
ஸம்ஸாக்ஷரஷு நராத₄மான் 

ேிபாம்ய் அஜஸ்ரம் அஸு²பா₄ன் 
ஆஸுரீஷ்வ் ஏவ க்ஷயானிஷு 

பதம் 20 

ஆஸுரீம் க்ஷயானிம் ஆபன்னா 
மூடா₄ ஜன்மனி ஜன்மனி 

மாம் அப்ராப்சயவ மகௌந்க்ஷதய 
தக்ஷதா யாந்த்ய் அத₄மாம் க₃திம் 

பதம் 21 

த்ரி-வித₄ம் நரகஸ்க்ஷயத₃ம் 
த்₃வாரம் நாஸ²னம் ஆத்மன꞉ 

காம꞉ க்க்ஷராத₄ஸ் ததா₂ க்ஷலாப₄ஸ் 
தஸ்மாத்₃ ஏதத் த்ரயம் த்யக்ஷஜத் 
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பதம் 22 

ஏசதர் விமுக்த꞉ மகௌந்க்ஷதய 
தக்ஷமா-த்₃வாசரஸ் த்ரிபி₄ர் நர꞉ 
ஆசரத்ய் ஆத்மன꞉ ஸ்²க்ஷரயஸ் 

தக்ஷதா யாதி பராம் க₃திம் 

பதம் 23 

ய꞉ ஸா²ஸ்த்ர-விதி₄ம் உத்ஸ்ருஜ்ய 
வர்தக்ஷத காம-காரத꞉ 

ந ஸ ஸித்₃தி₄ம் அவாப்க்ஷனாதி 
ந ஸுக₂ம் ந பராம் க₃திம் 

பதம் 24 

தஸ்மாச் சா₂ஸ்த்ரம் ப்ரமாணம் க்ஷத 
கார்யாகார்ய-வ்யவஸ்தி₂மதௌ 

ஜ்ஞாத்வா ஸா²ஸ்த்ர-விதா₄க்ஷனாக்தம் 
கர்ம கர்தும் இஹார்ஹஸி 
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அத்தியாயம் பதிக்ஷனழு 

நம்பிக்டகயின் பிரிவுகள் 

பதம் 1 

அர்ஜுன உவாச 
க்ஷய ஸா²ஸ்த்ர-விதி₄ம் உத்ஸ்ருஜ்ய 

யஜந்க்ஷத ஸ்²ரத்₃த₄யான்விதா꞉ 
க்ஷதஷாம் நிஷ்டா₂ து கா க்ருஷ்ண 

ஸத்த்வம் ஆக்ஷஹா ரஜஸ் தம꞉ 

பதம் 2 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
த்ரி-விதா₄ ப₄வதி ஸ்²ரத்₃தா₄ 

க்ஷத₃ஹினாம் ஸா ஸ்வபா₄வ-ஜா 
ஸாத்த்விகீ ராஜஸீ சசவ 

தாமஸீ க்ஷசதி தாம் ஸ்²ருணு 

பதம் 3 

ஸத்த்வானுரூபா ஸர்வஸ்ய 
ஸ்²ரத்₃தா₄ ப₄வதி பா₄ரத 

ஸ்²ரத்₃தா₄-மக்ஷயா ’யம் புருக்ஷஷா 
க்ஷயா யச்-ச்₂ரத்₃த₄꞉ ஸ ஏவ ஸ꞉ 
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பதம் 4 

யஜந்க்ஷத ஸாத்த்விகா க்ஷத₃வான் 
யே-ரோம்ஸி ராஜஸா꞉ 

ப்க்ஷரதான் பூ₄த-க₃ணாம்ஸ்² சான்க்ஷய 
யஜந்க்ஷத தாமஸா ஜனா꞉ 

பதங்கள் 5-6 

அஸா²ஸ்த்ர-விஹிதம் க்ஷகா₄ரம் 
தப்யந்க்ஷத க்ஷய தக்ஷபா ஜனா꞉ 

த₃ம்பா₄ஹங்கார-ஸம்யுக்தா꞉ 
காம-ராக₃-ப₃லான்விதா꞉ 

கர்ஷயந்த꞉ ஸ²ரீர-ஸ்த₂ம் 
பூ₄த-க்₃ராமம் அக்ஷசதஸ꞉ 

மாம் சசவாந்த꞉ ஸ²ரீர-ஸ்த₂ம் 
தான் வித்₃த்₄ய் ஆஸுர-நிஸ்²சயான் 

பதம் 7 

ஆஹாரஸ் த்வ் அபி ஸர்வஸ்ய 
த்ரி-விக்ஷதா₄ ப₄வதி ப்ரிய꞉ 

யஜ்ஞஸ் தபஸ் ததா₂ தா₃னம் 
க்ஷதஷாம் க்ஷப₄த₃ம் இமம் ஸ்²ருணு 

பதம் 8 

ஆயு꞉-ஸத்த்வ-ப₃லாக்ஷராக்₃ய- 
ஸுக₂-ப்ரீதி-விவர்த₄னா꞉ 
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ரஸ்யா꞉ ஸ்னிக்₃தா₄꞉ ஸ்தி₂ரா ஹ்ருத்₃யா 
ஆஹாரா꞉ ஸாத்த்விக-ப்ரியா꞉ 

பதம் 9 

கட்வ்-அம்ல-லவணாத்ய்-உஷ்ண- 
தீக்ஷ்ண-ரூே-விதா₃ஹின꞉ 
ஆஹாரா ராஜஸஸ்க்ஷயஷ்டா 

து₃꞉க₂-க்ஷஸா²காமய-ப்ரதா₃꞉ 

பதம் 10 

யாத-யாமம் க₃த-ரஸம் 
பூதி பர்யுஷிதம் ச யத் 

உச்சி₂ஷ்டம் அபி சாக்ஷமத்₄யம் 
க்ஷபா₄ஜனம் தாமஸ-ப்ரியம் 

பதம் 11 

அப₂லாகாங்ேிபி₄ர் யஜ்க்ஷஞா 
விதி₄-தி₃ஷ்க்ஷடா ய இஜ்யக்ஷத 

யஷ்டவ்யம் ஏக்ஷவதி மன꞉ 
ஸமாதா₄ய ஸ ஸாத்த்விக꞉ 

பதம் 12 

அபி₄ஸந்தா₄ய து ப₂லம் 
த₃ம்பா₄ர்த₂ம் அபி சசவ யத் 
இஜ்யக்ஷத ப₄ரத-ஸ்²க்ஷரஷ்ட₂ 

தம் யஜ்ஞம் வித்₃தி₄ ராஜஸம் 
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பதம் 13 

விதி₄-ஹீனம் அஸ்ருஷ்டான்னம் 
மந்த்ர-ஹீனம் அத₃ேிணம் 

ஸ்²ரத்₃தா₄-விரஹிதம் யஜ்ஞம் 
தாமஸம் பரிசேக்ஷத 

பதம் 14 

க்ஷத₃வ-த்₃விஜ-கு₃ரு-ப்ராஜ்ஞ- 
பூஜனம் மஸௌ²சம் ஆர்ஜவம் 
ப்₃ரஹ்மசர்யம் அஹிம்ஸா ச 

ஸா²ரீரம் தப உச்யக்ஷத 

பதம் 15 

அனுத்₃க்ஷவக₃-கரம் வாக்யம் 
ஸத்யம் ப்ரிய-ஹிதம் ச யத் 

ஸ்வாத்₄யாயாப்₄யஸனம் சசவ 
வாங்-மயம் தப உச்யக்ஷத 

பதம் 16 

மன꞉-ப்ரஸாத₃꞉ மஸௌம்யத்வம் 
மமௌனம் ஆத்ம-வினிக்₃ரஹ꞉ 

பா₄வ-ஸம்ஸு²த்₃தி₄ர் இத்ய் ஏதத் 
தக்ஷபா மானஸம் உச்யக்ஷத 
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பதம் 17 

ஸ்²ரத்₃த₄யா பரயா தப்தம் 
தபஸ் தத் த்ரி-வித₄ம் நசர꞉ 

அப₂லாகாங்ேிபி₄ர் யுக்சத꞉ 
ஸாத்த்விகம் பரிசேக்ஷத 

பதம் 18 

ஸத்கார-மான-பூஜார்த₂ம் 
தக்ஷபா த₃ம்க்ஷப₄ன சசவ யத் 

க்ரியக்ஷத தத்₃ இஹ ப்க்ஷராக்தம் 
ராஜஸம் சலம் அத்₄ருவம் 

பதம் 19 

மூட₄-க்₃ராக்ஷஹணாத்மக்ஷனா யத் 
பீட₃யா க்ரியக்ஷத தப꞉ 

பரஸ்க்ஷயாத்ஸாத₃னார்த₂ம் வா 
தத் தாமஸம் உதா₃ஹ்ருதம் 

பதம் 20 

தா₃தவ்யம் இதி யத்₃ தா₃னம் 
தீ₃யக்ஷத ’நுபகாரிக்ஷண 

க்ஷத₃க்ஷஸ² காக்ஷல ச பாத்க்ஷர ச 
தத்₃ தா₃னம் ஸாத்த்விகம் ஸ்ம்ருதம் 
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பதம் 21 

யத் து ப்ரத்யுபகாரார்த₂ம் 
ப₂லம் உத்₃தி₃ஸ்²ய வா புன꞉ 

தீ₃யக்ஷத ச பரிக்லிஷ்டம் 
தத்₃ தா₃னம் ராஜஸம் ஸ்ம்ருதம் 

பதம் 22 

அக்ஷத₃ஸ²-காக்ஷல யத்₃ தா₃னம் 
அபாத்க்ஷரப்₄யஸ்² ச தீ₃யக்ஷத 

அஸத்-க்ருதம் அவஜ்ஞாதம் 
தத் தாமஸம் உதா₃ஹ்ருதம் 

பதம் 23 

ௐ தத் ஸத்₃ இதி நிர்க்ஷத₃க்ஷஸா² 
ப்₃ரஹ்மணஸ் த்ரி-வித₄꞉ ஸ்ம்ருத꞉ 

ப்₃ராஹ்மணாஸ் க்ஷதன க்ஷவதா₃ஸ்² ச 
யஜ்ஞாஸ்² ச விஹிதா꞉ புரா 

பதம் 24 

தஸ்மாத்₃ ௐ இத்ய் உதா₃ஹ்ருத்ய 
யஜ்ஞ-தா₃ன-தப꞉-க்ரியா꞉ 

ப்ரவர்தந்க்ஷத விதா₄க்ஷனாக்தா꞉ 
ஸததம் ப்₃ரஹ்ம-வாதி₃னாம் 
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பதம் 25 

தத்₃ இத்ய் அனபி₄ஸந்தா₄ய 
ப₂லம் யஜ்ஞ-தப꞉-க்ரியா꞉ 

தா₃ன-க்ரியாஸ்² ச விவிதா₄꞉ 
க்ரியந்க்ஷத க்ஷமாே-காங்ேிபி₄꞉ 

பதங்கள் 26-27 

ஸத்₃-பா₄க்ஷவ ஸாது₄-பா₄க்ஷவ ச 
ஸத்₃ இத்ய் ஏதத் ப்ரயுஜ்யக்ஷத 

ப்ரஸ²ஸ்க்ஷத கர்மணி ததா₂ 
ஸச்-ச₂ப்₃த₃꞉ பார்த₂ யுஜ்யக்ஷத 

யஜ்க்ஷஞ தபஸி தா₃க்ஷன ச 
ஸ்தி₂தி꞉ ஸத்₃ இதி க்ஷசாச்யக்ஷத 

கர்ம சசவ தத்₃-அர்தீ₂யம் 
ஸத்₃ இத்ய் ஏவாபி₄தீ₄யக்ஷத 

பதம் 28 

அஸ்²ரத்₃த₄யா ஹுதம் த₃த்தம் 
தபஸ் தப்தம் க்ருதம் ச யத் 

அஸத்₃ இத்ய் உச்யக்ஷத பார்த₂ 
ந ச தத் ப்க்ஷரத்ய க்ஷநா இஹ 
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அத்தியாயம் பதிபனட்டு 

முடிவு - துறவின் பக்குவம் 

பதம் 1 

அர்ஜுன உவாச 
ஸன்ன்யாஸஸ்ய மஹா-பா₃க்ஷஹா 

தத்த்வம் இச்சா₂மி க்ஷவதி₃தும் 
த்யாக₃ஸ்ய ச ஹ்ருஷீக்ஷகஸ² 
ப்ருத₂க் க்ஷகஸி²-நிஷூத₃ன 

பதம் 2 

ஸ்ரீ-ப₄க₃வான் உவாச 
காம்யானாம் கர்மணாம் ந்யாஸம் 

ஸன்ன்யாஸம் கவக்ஷயா விது₃꞉ 
ஸர்வ-கர்ம-ப₂ல-த்யாக₃ம் 

ப்ராஹுஸ் த்யாக₃ம் விசேணா꞉ 

பதம் 3 

த்யாஜ்யம் க்ஷதா₃ஷ-வத்₃ இத்ய் ஏக்ஷக 
கர்ம ப்ராஹுர் மனீஷிண꞉ 

யஜ்ஞ-தா₃ன-தப꞉-கர்ம 
ந த்யாஜ்யம் இதி சாபக்ஷர 
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பதம் 4 

நிஸ்²சயம் ஸ்²ருணு க்ஷம தத்ர 
த்யாக்ஷக₃ ப₄ரத-ஸத்தம 

த்யாக்ஷகா₃ ஹி புருஷ-வ்யாக்₄ர 
த்ரி-வித₄꞉ ஸம்ப்ரகீர்தித꞉ 

பதம் 5 

யஜ்ஞ-தா₃ன-தப꞉-கர்ம 
ந த்யாஜ்யம் கார்யம் ஏவ தத் 

யஜ்க்ஷஞா தா₃னம் தபஸ்² சசவ 
பாவனானி மனீஷிணாம் 

பதம் 6 

ஏதான்ய் அபி து கர்மாணி 
ஸங்க₃ம் த்யக்த்வா ப₂லானி ச 

கர்தவ்யானீதி க்ஷம பார்த₂ 
நிஸ்²சிதம் மதம் உத்தமம் 

பதம் 7 

நியதஸ்ய து ஸன்ன்யாஸ꞉ 
கர்மக்ஷணா க்ஷநாபபத்₃யக்ஷத 

க்ஷமாஹாத் தஸ்ய பரித்யாக₃ஸ் 
தாமஸ꞉ பரிகீர்தித꞉ 
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பதம் 8 

து₃꞉க₂ம் இத்ய் ஏவ யத் கர்ம 
காய-க்க்ஷலஸ²-ப₄யாத் த்யக்ஷஜத் 
ஸ க்ருத்வா ராஜஸம் த்யாக₃ம் 

சநவ த்யாக₃-ப₂லம் லக்ஷப₄த் 

பதம் 9 

கார்யம் இத்ய் ஏவ யத் கர்ம 
நியதம் க்ரியக்ஷத ’ர்ஜுன 

ஸங்க₃ம் த்யக்த்வா ப₂லம் சசவ 
ஸ த்யாக₃꞉ ஸாத்த்விக்ஷகா மத꞉ 

பதம் 10 

ந த்₃க்ஷவஷ்ட்ய் அகுஸ²லம் கர்ம 
குஸ²க்ஷல நானுஷஜ்ஜக்ஷத 

த்யாகீ₃ ஸத்த்வ-ஸமாவிஷ்க்ஷடா 
க்ஷமதா₄வீ சி₂ன்ன-ஸம்ஸ²ய꞉ 

பதம் 11 

ந ஹி க்ஷத₃ஹ-ப்₄ருதா ஸ²க்யம் 
த்யக்தும் கர்மாண்ய் அக்ஷஸ²ஷத꞉ 

யஸ் து கர்ம-ப₂ல-த்யாகீ₃ 
ஸ த்யாகீ₃த்ய் அபி₄தீ₄யக்ஷத 
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பதம் 12 

அனிஷ்டம் இஷ்டம் மிஸ்²ரம் ச 
த்ரி-வித₄ம் கர்மண꞉ ப₂லம் 

ப₄வத்ய் அத்யாகி₃னாம் ப்க்ஷரத்ய 
ந து ஸன்ன்யாஸினாம் க்வசித் 

பதம் 13 

பஞ்சசதானி மஹா-பா₃க்ஷஹா 
காரணானி நிக்ஷபா₃த₄ க்ஷம 

ஸாங்க்₂க்ஷய க்ருதாந்க்ஷத ப்க்ஷராக்தானி 
ஸித்₃த₄க்ஷய ஸர்வ-கர்மணாம் 

பதம் 14 

அதி₄ஷ்டா₂னம் ததா₂ கர்தா 
கரணம் ச ப்ருத₂க்₃-வித₄ம் 

விவிதா₄ஸ்² ச ப்ருத₂க் க்ஷசஷ்டா 
சத₃வம் சசவாத்ர பஞ்சமம் 

பதம் 15 

ஸ²ரீர-வாங்-மக்ஷனாபி₄ர் யத் 
கர்ம ப்ராரப₄க்ஷத நர꞉ 

ந்யாய்யம் வா விபரீதம் வா 
பஞ்சசக்ஷத தஸ்ய க்ஷஹதவ꞉ 
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பதம் 16 

தத்சரவம் ஸதி கர்தாரம் 
ஆத்மானம் க்ஷகவலம் து ய꞉ 

பஸ்²யத்ய் அக்ருத-பு₃த்₃தி₄த்வான் 
ந ஸ பஸ்²யதி து₃ர்மதி꞉ 

பதம் 17 

யஸ்ய நாஹங்க்ருக்ஷதா பா₄க்ஷவா 
பு₃த்₃தி₄ர் யஸ்ய ந லிப்யக்ஷத 

ஹத்வாபி ஸ இமாழ் க்ஷலாகான் 
ந ஹந்தி ந நிப₃த்₄யக்ஷத 

பதம் 18 

ஜ்ஞானம் ஜ்க்ஷஞயம் பரிஜ்ஞாதா 
த்ரி-விதா₄ கர்ம-க்ஷசாத₃னா 

கரணம் கர்ம கர்க்ஷததி 
த்ரி-வித₄꞉ கர்ம-ஸங்க்₃ரஹ꞉ 

பதம் 19 

ஜ்ஞானம் கர்ம ச கர்தா ச 
த்ரிசத₄வ கு₃ண-க்ஷப₄த₃த꞉ 

ப்க்ஷராச்யக்ஷத கு₃ண-ஸங்க்₂யாக்ஷன 
யதா₂வச் ச்₂ருணு தான்ய் அபி 
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பதம் 20 

ஸர்வ-பூ₄க்ஷதஷு க்ஷயசனகம் 
பா₄வம் அவ்யயம் ஈேக்ஷத 
அவிப₄க்தம் விப₄க்க்ஷதஷு 

தஜ் ஜ்ஞானம் வித்₃தி₄ ஸாத்த்விகம் 

பதம் 21 

ப்ருத₂க்த்க்ஷவன து யஜ் ஜ்ஞானம் 
நானா-பா₄வான் ப்ருத₂க்₃-விதா₄ன் 

க்ஷவத்தி ஸர்க்ஷவஷு பூ₄க்ஷதஷு 
தஜ் ஜ்ஞானம் வித்₃தி₄ ராஜஸம் 

பதம் 22 

யத் து க்ருத்ஸ்ன-வத்₃ ஏகஸ்மின் 
கார்க்ஷய ஸக்தம் அசஹதுகம் 
அதத்த்வார்த₂-வத்₃ அல்பம் ச 
தத் தாமஸம் உதா₃ஹ்ருதம் 

பதம் 23 

நியதம் ஸங்க₃-ரஹிதம் 
அராக₃-த்₃க்ஷவஷத꞉ க்ருதம் 
அப₂ல-ப்க்ஷரப்ஸுனா கர்ம 

யத் தத் ஸாத்த்விகம் உச்யக்ஷத 
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பதம் 24 

யத் து காக்ஷமப்ஸுனா கர்ம 
ஸாஹங்காக்ஷரண வா புன꞉ 
க்ரியக்ஷத ப₃ஹுலாயாஸம் 

தத்₃ ராஜஸம் உதா₃ஹ்ருதம் 

பதம் 25 

அனுப₃ந்த₄ம் ேயம் ஹிம்ஸாம் 
அனக்ஷபக்ஷ்ய ச மபௌருஷம் 
க்ஷமாஹாத்₃ ஆரப்₄யக்ஷத கர்ம 

யத் தத் தாமஸம் உச்யக்ஷத 

பதம் 26 

முக்த-ஸங்க்ஷகா₃ ’நஹம்-வாதீ₃ 
த்₄ருத்ய்-உத்ஸாஹ-ஸமன்வித꞉ 

ஸித்₃த்₄ய்-அஸித்₃த்₄க்ஷயார் நிர்விகார꞉ 
கர்தா ஸாத்த்விக உச்யக்ஷத 

பதம் 27 

ராகீ₃ கர்ம-ப₂ல-ப்க்ஷரப்ஸுர் 
லுப்₃க்ஷதா₄ ஹிம்ஸாத்மக்ஷகா ’ஸு²சி꞉ 

ஹர்ஷ-க்ஷஸா²கான்வித꞉ கர்தா 
ராஜஸ꞉ பரிகீர்தித꞉ 
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பதம் 28 

அயுக்த꞉ ப்ராக்ருத꞉ ஸ்தப்₃த₄꞉ 
ஸ²க்ஷடா₂ சநஷ்க்ருதிக்ஷகா ’லஸ꞉ 

விஷாதீ₃ தீ₃ர்க₄-ஸூத்ரீ ச 
கர்தா தாமஸ உச்யக்ஷத 

பதம் 29 

பு₃த்₃க்ஷத₄ர் க்ஷப₄த₃ம் த்₄ருக்ஷதஸ்² சசவ 
கு₃ணதஸ் த்ரி-வித₄ம் ஸ்²ருணு 
ப்க்ஷராச்யமானம் அக்ஷஸ²க்ஷஷண 

ப்ருத₂க்த்க்ஷவன த₄னஞ்-ஜய 

பதம் 30 

ப்ரவ்ருத்திம் ச நிவ்ருத்திம் ச 
கார்யாகார்க்ஷய ப₄யாப₄க்ஷய 

ப₃ந்த₄ம் க்ஷமாேம் ச யா க்ஷவத்தி 
பு₃த்₃தி₄꞉ ஸா பார்த₂ ஸாத்த்விகீ 

பதம் 31 

யயா த₄ர்மம் அத₄ர்மம் ச 
கார்யம் சாகார்யம் ஏவ ச 
அயதா₂வத் ப்ரஜானாதி 

பு₃த்₃தி₄꞉ ஸா பார்த₂ ராஜஸீ 
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பதம் 32 

அத₄ர்மம் த₄ர்மம் இதி யா 
மன்யக்ஷத தமஸாவ்ருதா 

ஸர்வார்தா₂ன் விபரீதாம்ஸ்² ச 
பு₃த்₃தி₄꞉ ஸா பார்த₂ தாமஸீ 

பதம் 33 

த்₄ருத்யா யயா தா₄ரயக்ஷத 
மன꞉-ப்ராக்ஷணந்த்₃ரிய-க்ரியா꞉ 
க்ஷயாக்ஷக₃னாவ்யபி₄சாரிண்யா 
த்₄ருதி꞉ ஸா பார்த₂ ஸாத்த்விகீ 

பதம் 34 

யயா து த₄ர்ம-காமார்தா₂ன் 
த்₄ருத்யா தா₄ரயக்ஷத ’ர்ஜுன 
ப்ரஸங்க்ஷக₃ன ப₂லாகாங்ேீ 

த்₄ருதி꞉ ஸா பார்த₂ ராஜஸீ 

பதம் 35 

யயா ஸ்வப்னம் ப₄யம் க்ஷஸா²கம் 
விஷாத₃ம் மத₃ம் ஏவ ச 

ந விமுஞ்சதி து₃ர்க்ஷமதா₄ 
த்₄ருதி꞉ ஸா பார்த₂ தாமஸீ 
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பதம் 36 

ஸுக₂ம் த்வ் இதா₃னீம் த்ரி-வித₄ம் 
ஸ்²ருணு க்ஷம ப₄ரதர்ஷப₄ 

அப்₄யாஸாத்₃ ரமக்ஷத யத்ர 
து₃꞉கா₂ந்தம் ச நிக₃ச்ச₂தி 

பதம் 37 

யத் தத்₃ அக்₃க்ஷர விஷம் இவ 
பரிணாக்ஷம ’ம்ருக்ஷதாபமம் 

தத் ஸுக₂ம் ஸாத்த்விகம் ப்க்ஷராக்தம் 
ஆத்ம-பு₃த்₃தி₄-ப்ரஸாத₃-ஜம் 

பதம் 38 

விஷக்ஷயந்த்₃ரிய-ஸம்க்ஷயாகா₃த்₃ 
யத் தத்₃ அக்₃க்ஷர ’ம்ருக்ஷதாபமம் 

பரிணாக்ஷம விஷம் இவ 
தத் ஸுக₂ம் ராஜஸம் ஸ்ம்ருதம் 

பதம் 39 

யத்₃ அக்₃க்ஷர சானுப₃ந்க்ஷத₄ ச 
ஸுக₂ம் க்ஷமாஹனம் ஆத்மன꞉ 

நித்₃ராலஸ்ய-ப்ரமாக்ஷதா₃த்த₂ம் 
தத் தாமஸம் உதா₃ஹ்ருதம் 
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பதம் 40 

ந தத்₃ அஸ்தி ப்ருதி₂வ்யாம் வா 
தி₃வி க்ஷத₃க்ஷவஷு வா புன꞉ 

ஸத்த்வம் ப்ரக்ருதி-சஜர் முக்தம் 
யத்₃ ஏபி₄꞉ ஸ்யாத் த்ரிபி₄ர் கு₃சண꞉ 

பதம் 41 

ப்₃ராஹ்மண-ேத்ரிய-விஸா²ம் 
ஸூ²த்₃ராணாம் ச பரன்-தப 

கர்மாணி ப்ரவிப₄க்தானி 
ஸ்வபா₄வ-ப்ரப₄சவர் கு₃சண꞉ 

பதம் 42 

ஸ²க்ஷமா த₃மஸ் தப꞉ மஸௌ²சம் 
ோந்திர் ஆர்ஜவம் ஏவ ச 

ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் 
ப்₃ரஹ்ம-கர்ம ஸ்வபா₄வ-ஜம் 

பதம் 43 

மஸௌ²ர்யம் க்ஷதக்ஷஜா த்₄ருதிர் தா₃க்ஷ்யம் 
யுத்₃க்ஷத₄ சாப்ய் அபலாயனம் 
தா₃னம் ஈஸ்²வர-பா₄வஸ்² ச 

ோத்ரம் கர்ம ஸ்வபா₄வ-ஜம் 
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பதம் 44 

க்ருஷி-க்ஷகா₃-ரக்ஷ்ய-வாணிஜ்யம் 
சவஸ்²ய-கர்ம ஸ்வபா₄வ-ஜம் 

பரிசர்யாத்மகம் கர்ம 
ஸூ²த்₃ரஸ்யாபி ஸ்வபா₄வ-ஜம் 

பதம் 45 

ஸ்க்ஷவ ஸ்க்ஷவ கர்மண்ய் அபி₄ரத꞉ 
ஸம்ஸித்₃தி₄ம் லப₄க்ஷத நர꞉ 
ஸ்வ-கர்ம-நிரத꞉ ஸித்₃தி₄ம் 
யதா₂ விந்த₃தி தச் ச்₂ருணு 

பதம் 46 

யத꞉ ப்ரவ்ருத்திர் பூ₄தானாம் 
க்ஷயன ஸர்வம் இத₃ம் ததம் 

ஸ்வ-கர்மணா தம் அப்₄யர்ச்ய 
ஸித்₃தி₄ம் விந்த₃தி மானவ꞉ 

பதம் 47 

ஸ்²க்ஷரயான் ஸ்வ-த₄ர்க்ஷமா விகு₃ண꞉ 
பர-த₄ர்மாத் ஸ்வ்-அனுஷ்டி₂தாத் 

ஸ்வபா₄வ-நியதம் கர்ம 
குர்வன் நாப்க்ஷனாதி கில்பி₃ஷம் 
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பதம் 48 

ஸஹ-ஜம் கர்ம மகௌந்க்ஷதய 
ஸ-க்ஷதா₃ஷம் அபி ந த்யக்ஷஜத் 

ஸர்வாரம்பா₄ ஹி க்ஷதா₃க்ஷஷண 
தூ₄க்ஷமனாக்₃னிர் இவாவ்ருதா꞉ 

பதம் 49 

அஸக்த-பு₃த்₃தி₄꞉ ஸர்வத்ர 
ஜிதாத்மா விக₃த-ஸ்ப்ருஹ꞉ 

சநஷ்கர்ம்ய-ஸித்₃தி₄ம் பரமாம் 
ஸன்ன்யாக்ஷஸனாதி₄க₃ச்ச₂தி 

பதம் 50 

ஸித்₃தி₄ம் ப்ராப்க்ஷதா யதா₂ ப்₃ரஹ்ம 
ததா₂ப்க்ஷனாதி நிக்ஷபா₃த₄ க்ஷம 

ஸமாக்ஷஸசனவ மகௌந்க்ஷதய 
நிஷ்டா₂ ஜ்ஞானஸ்ய யா பரா 

பதங்கள் 51-53 

பு₃த்₃த்₄யா விஸு²த்₃த₄யா யுக்க்ஷதா 
த்₄ருத்யாத்மானம் நியம்ய ச 

ஸ²ப்₃தா₃தீ₃ன் விஷயாம்ஸ் த்யக்த்வா 
ராக₃-த்₃க்ஷவமஷௌ வ்யுத₃ஸ்ய ச 

விவிக்த-க்ஷஸவீ லக்₄வ்-ஆஸீ² 
யத-வாக்-காய-மானஸ꞉ 
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த்₄யான-க்ஷயாக₃-பக்ஷரா நித்யம் 
சவராக்₃யம் ஸமுபாஸ்²ரித꞉ 

அஹங்காரம் ப₃லம் த₃ர்பம் 
காமம் க்க்ஷராத₄ம் பரிக்₃ரஹம் 
விமுச்ய நிர்மம꞉ ஸா²ந்க்ஷதா 
ப்₃ரஹ்ம-பூ₄யாய கல்பக்ஷத 

பதம் 54 

ப்₃ரஹ்ம-பூ₄த꞉ ப்ரஸன்னாத்மா 
ந க்ஷஸா²சதி ந காங்ேதி 

ஸம꞉ ஸர்க்ஷவஷு பூ₄க்ஷதஷு 
மத்₃-ப₄க்திம் லப₄க்ஷத பராம் 

பதம் 55 

ப₄க்த்யா மாம் அபி₄ஜானாதி 
யாவான் யஸ்² சாஸ்மி தத்த்வத꞉ 

தக்ஷதா மாம் தத்த்வக்ஷதா ஜ்ஞாத்வா 
விஸ²க்ஷத தத்₃-அனந்தரம் 

பதம் 56 

ஸர்வ-கர்மாண்ய் அபி ஸதா₃ 
குர்வாக்ஷணா மத்₃-வ்யபாஸ்²ரய꞉ 
மத்-ப்ரஸாதா₃த்₃ அவாப்க்ஷனாதி 
ஸா²ஸ்²வதம் பத₃ம் அவ்யயம் 
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பதம் 57 

க்ஷசதஸா ஸர்வ-கர்மாணி 
மயி ஸன்ன்யஸ்ய மத்-பர꞉ 

பு₃த்₃தி₄-க்ஷயாக₃ம் உபாஸ்²ரித்ய 
மச்-சித்த꞉ ஸததம் ப₄வ 

பதம் 58 

மச்-சித்த꞉ ஸர்வ-து₃ர்கா₃ணி 
மத்-ப்ரஸாதா₃த் தரிஷ்யஸி 

அத₂ க்ஷசத் த்வம் அஹங்காரான் 
ந ஸ்²க்ஷராஷ்யஸி வினங்க்ஷ்யஸி 

பதம் 59 

யத்₃ அஹங்காரம் ஆஸ்²ரித்ய 
ந க்ஷயாத்ஸ்ய இதி மன்யக்ஷஸ 

மித்₂சயஷ வ்யவஸாயஸ் க்ஷத 
ப்ரக்ருதிஸ் த்வாம் நிக்ஷயாக்ஷ்யதி 

பதம் 60 

ஸ்வபா₄வ-க்ஷஜன மகௌந்க்ஷதய 
நிப₃த்₃த₄꞉ ஸ்க்ஷவன கர்மணா 

கர்தும் க்ஷநச்ச₂ஸி யன் க்ஷமாஹாத் 
கரிஷ்யஸ்ய் அவக்ஷஸா² ’பி தத் 
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பதம் 61 

ஈஸ்²வர꞉ ஸர்வ-பூ₄தானாம் 
ஹ்ருத்₃-க்ஷத₃க்ஷஸ² ’ர்ஜுன திஷ்ட₂தி 

ப்₄ராமயன் ஸர்வ-பூ₄தானி 
யந்த்ராரூடா₄னி மாயயா 

பதம் 62 

தம் ஏவ ஸ²ரணம் க₃ச்ச₂ 
ஸர்வ-பா₄க்ஷவன பா₄ரத 

தத்-ப்ரஸாதா₃த் பராம் ஸா²ந்திம் 
ஸ்தா₂னம் ப்ராப்ஸ்யஸி ஸா²ஸ்²வதம் 

பதம் 63 

இதி க்ஷத ஜ்ஞானம் ஆக்₂யாதம் 
கு₃ஹ்யாத்₃ கு₃ஹ்ய-தரம் மயா 

விம்ருஸ்²சயதத்₃ அக்ஷஸ²க்ஷஷண 
யக்ஷத₂ச்ச₂ஸி ததா₂ குரு 

பதம் 64 

ஸர்வ-கு₃ஹ்யதமம் பூ₄ய꞉ 
ஸ்²ருணு க்ஷம பரமம் வச꞉ 

இஷ்க்ஷடா ’ஸி க்ஷம த்₃ருட₄ம் இதி 
தக்ஷதா வக்ஷ்யாமி க்ஷத ஹிதம் 
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பதம் 65 

மன்-மனா ப₄வ மத்₃-ப₄க்க்ஷதா 
மத்₃-யாஜீ மாம் நமஸ்குரு 

மாம் ஏசவஷ்யஸி ஸத்யம் க்ஷத 
ப்ரதிஜாக்ஷன ப்ரிக்ஷயா ’ஸி க்ஷம 

பதம் 66 

ஸர்வ-த₄ர்மான் பரித்யஜ்ய 
மாம் ஏகம் ஸ²ரணம் வ்ரஜ 

அஹம் த்வாம் ஸர்வ-பாக்ஷபப்₄க்ஷயா 
க்ஷமாேயிஷ்யாமி மா ஸு²ச꞉ 

பதம் 67 

இத₃ம் க்ஷத நாதபஸ்காய 
நாப₄க்தாய கதா₃சன 

ந சாஸு²ஸ்²ரூஷக்ஷவ வாச்யம் 
ந ச மாம் க்ஷயா ’ப்₄யஸூயதி 

பதம் 68 

ய இத₃ம் பரமம் கு₃ஹ்யம் 
மத்₃-ப₄க்க்ஷதஷ்வ் அபி₄தா₄ஸ்யதி 

ப₄க்திம் மயி பராம் க்ருத்வா 
மாம் ஏசவஷ்யத்ய் அஸம்ஸ²ய꞉ 
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பதம் 69 

ந ச தஸ்மான் மனுஷ்க்ஷயஷு 
கஸ்²சின் க்ஷம ப்ரிய-க்ருத்தம꞉ 

ப₄விதா ந ச க்ஷம தஸ்மாத்₃ 
அன்ய꞉ ப்ரிய-தக்ஷரா பு₄வி 

பதம் 70 

அத்₄க்ஷயஷ்யக்ஷத ச ய இமம் 
த₄ர்ம்யம் ஸம்வாத₃ம் ஆவக்ஷயா꞉ 
ஜ்ஞான-யஜ்க்ஷஞன க்ஷதனாஹம் 

இஷ்ட꞉ ஸ்யாம் இதி க்ஷம மதி꞉ 

பதம் 71 

ஸ்²ரத்₃தா₄வான் அனஸூயஸ்² ச 
ஸ்²ருணுயாத்₃ அபி க்ஷயா நர꞉ 

க்ஷஸா ’பி முக்த꞉ ஸு²பா₄ழ் க்ஷலாகான் 
ப்ராப்னுயாத் புண்ய-கர்மணாம் 

பதம் 72 

கச்சித்₃ ஏதச் ச்₂ருதம் பார்த₂ 
த்வசயகாக்₃க்ஷரண க்ஷசதஸா 

கச்சித்₃ அஜ்ஞான-ஸம்க்ஷமாஹ꞉ 
ப்ரணஷ்டஸ் க்ஷத த₄னஞ்-ஜய 
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பதம் 73 

அர்ஜுன உவாச 
நஷ்க்ஷடா க்ஷமாஹ꞉ ஸ்ம்ருதிர் லப்₃தா₄ 

த்வத்-ப்ரஸாதா₃ன் மயாச்யுத 
ஸ்தி₂க்ஷதா ’ஸ்மி க₃த-ஸந்க்ஷத₃ஹ꞉ 

கரிஷ்க்ஷய வசனம் தவ 

பதம் 74 

ஸஞ்ஜய உவாச 
இத்ய் அஹம் வாஸுக்ஷத₃வஸ்ய 

பார்த₂ஸ்ய ச மஹாத்மன꞉ 
ஸம்வாத₃ம் இமம் அஸ்²மரௌஷம் 

அத்₃பு₄தம் க்ஷராம-ஹர்ஷணம் 

பதம் 75 

வ்யாஸ-ப்ரஸாதா₃ச் ச்₂ருதவான் 
ஏதத்₃ கு₃ஹ்யம் அஹம் பரம் 

க்ஷயாக₃ம் க்ஷயாக்ஷக₃ஸ்²வராத் க்ருஷ்ணாத் 
ஸாோத் கத₂யத꞉ ஸ்வயம் 

பதம் 76 

ராஜன் ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஸம்ஸ்ம்ருத்ய 
ஸம்வாத₃ம் இமம் அத்₃பு₄தம் 

க்ஷகஸ²வார்ஜுனக்ஷயா꞉ புண்யம் 
ஹ்ருஷ்யாமி ச முஹுர் முஹு꞉ 
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பதம் 77 

தச் ச ஸம்ஸ்ம்ருத்ய ஸம்ஸ்ம்ருத்ய 
ரூபம் அத்ய்-அத்₃பு₄தம் ஹக்ஷர꞉ 

விஸ்மக்ஷயா க்ஷம மஹான் ராஜன் 
ஹ்ருஷ்யாமி ச புன꞉ புன꞉ 

பதம் 78 

யத்ர க்ஷயாக்ஷக₃ஸ்²வர꞉ க்ருஷ்க்ஷணா 
யத்ர பார்க்ஷதா₂ த₄னுர்-த₄ர꞉ 
தத்ர ஸ்ரீர் விஜக்ஷயா பூ₄திர் 

த்₄ருவா நீதிர் மதிர் மம 
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