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അർത്ഥം ഭഗ ദ്-ഗീത

ാകയങ്ങൾ

I n ലളിതമായ മലയാളി ഭാഷ
(SHLOKARTHA മാപ്തം )
അധയായം 1

1. അർജ്ജുനന്റെ ധർമ്മസങ്കടം
അന്ധനായ രാജാ ്

യചാദിച്ചെിഞ്ഞു തന്റെ

നിന്ന് : യഹ സഞ്ജയ്,

പടയിൽനിന്നു

ിശദമായി എറന്ന പെയുന്നു, എന്റെ ജനം പി

റചയ്തു Ā യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ംംദ സ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ ൽ
എന്തു? (1.01)

അധ്യായം 1 സംഗ്രഹം:
തന്റെ രഥസുഹൃത്തായ
ശ്രീകൃഷ്ണനോട് രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ
സഞ്ജയ

പെഞ്ഞു: അർജുനൻ

തന്റെ

രഥം

ഓടിക്കാൻ

ആവശ്യപ്പെട്ടു,

അങ്ങനെ ഇരുവശത്തും ഭുജം കാണാനാകും . അർജുന
അവൻ ാം

വിജയം

മറുവശത്തുകൂടെ
ബന്ധുക്കളെയും

കൊല്ലണം

ആരെ,

തന്റെ
സുഹൃത്തുക്കളെയും
കാണാൻ
വലിയ

മനസ്സലിഞ്ഞു ആണ് യുദ്ധം. അവൻ
ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി,
തിന്മകളെക്കുറിച്ച്

യുദ്ധത്തിന്റെ

സംസാരിച്ചു,

യുദ്ധം

ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു.
അർജുന

ഇരുന്നു

ീണടും ഇരിപ്പിടം തന്റെ ദുുഃഖം

മുങ്ങിമരിക്കാൊയയപ്പാൾ മനസ്സിൽ റകാണട് രഥം. (

ാകയം 1.47)

അധയായം 2

2. ആത്മീയ പരിജ്ഞാനം
സഞ്ജയ

പെഞ്ഞു:

പ്ശീകൃഷ്ണൻ

ഈ

ാക്കുകൾ

അർജ്ജുനയനാട്

സംസാരിച്ചു, അ രുറട കണ്ണുകൾ കണ്ണുനീർ തളർന്നുയപായി, അനുകമ്പയും
നിരാശയും

നിെഞ്ഞ നായിരുന്നു. (2.01) രാജായ ,

പുഞ്ചിരിക്കുന്നതുയപാറല,

രണട്

ദുരിതമനുഭ ിക്കുന്ന അർജ്ജുനയനാട് ഈ

പ്ശീകൃഷ്ണൻ,

ദസനയങ്ങൾക്കിടയിലും
ാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു. (2.10)

ഗീതയുറട പഠിപ്പിക്കലുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു

പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾ മഞ്ഞയിൽ ഹൈലൈറ്റ്
ചെയ്തിരിക്കുന്നു . ആദ്യമായി വായനക്കാർ ഈ
വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം വായിക്കുകയും
മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം.
പരമമായ

കർത്താ ്

അർഹതയിലലാത്ത ർക്കായി

പെഞ്ഞു:
നിങ്ങൾ

ദു
ദു

ve

rief

ഖത്തിന്

ഖിക്കുന്നു; എന്നിട്ടും
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ജ്ഞാനത്തിന്റെ

ാക്കുകൾ

സംസാരിക്കുക. ജ്ഞാനികൾ

ജീ നുള്ള ർയക്കാ മരിച്ച ർയക്കാ യ ണടി ദു ve ഖിക്കുന്നിലല. (2.11) ഈ
രാജാക്കന്മാർ, നിങ്ങയളാ, ഞായനാ ഇലലാതിരുന്ന ഒരു കാല ും ഭാ ിയിൽ
ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇലലാതാകിലല. (2.12) റ െും ജീ നുള്ള സ്ഥാപനം എന്ന
നിലയിൽ (എടിഎം Ā , ജീ , ജീ ് Ā ടി.എം. Ā ) ഈ ജീ ിതത്തിൽ ഒരു
ബാലയകാല ശരീരം, ഒരു റചെുപ്പക്കാരൻ ശരീരം, ഒരു

ാർദ്ധകയം ശരീരം

ദക രിക്കുന്നുണട്; അതുയപാറല, മരണയശഷം മററാരു
സവന്തമാക്കുന്നു . ജ്ഞാനികൾ ഇതിൽ
(2.13) ഇപ്രിയങ്ങളുറട ഇപ്രിയ
യ ദനയും

ആനര ും

ശരീരം

ഞ്ചിതരലല. (15.08 ഉം കാണുക)

സ്തുക്കൾ സമ്പർക്കം ചൂടും തണുപ്പും
അനുഭ റപ്പടുന്നു. അ

ക്ഷണിക ും

അസവാഭാ ിക ുമാണ്. അതിനാൽ, അർജുനയന, അ റര
(2.14)

പഠിക്കൂ,

കാരണം,

ശാന്തനായ

ഒരു

സഹിക്കാൻ

യക്തി

ഇപ്രിയ സ്തുക്കളാൽ കഷ്ടറപ്പടാത്ത നും യ ദനയിലും
സ്ഥിരത

അത്

പുലർത്തുന്ന നും

-

അർജ്ജുനയന,

-

ഈ

ആനരത്തിലും
അമർതയതയ്ക്ക്

അനുയയാജയനാകുന്നു. (2.15)
ആത്മാ ് ശാശവതമാണ്, ശരീരം ക്ഷണികമാണ്
അദൃശയാത്മാ ് (ശനി, ആത്മ) ശാശവതമാണ്, കാണാ ുന്ന യലാകം (ഭ body
തിക ശരീരം ഉൾറപ്പറട) ക്ഷണികമാണ്. ഈ രണടിന്റെയും യാഥാർത്ഥയം
തീർച്ചയായും

സതയത്തിന്റെ

പ്പപഞ്ചറമലലാം

കാണുന്നു. (2.16)

ദർശകർ

യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന

അ ഗണിക്കാനാ ാത്തതാണ്. നശിക്കാത്ത

ആത്മാ ്
ആത്മാ ിറന

ഈ
(ആത്മ)

നശിപ്പിക്കാൻ

ആർക്കും കഴിയിലല. (2.17) ശാശവത ും മാറമിലലാത്തതും മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയാത്തതുമായ

ആത്മാ ിന്റെ

അർജ്ജുനൻ, യുദ്ധം
കരുതുന്ന ൻ,

ശരീരങ്ങൾ

നശിക്കുന്നു. അതിനാൽ,

റചയ്യുക. (2.18) ആത്മാ ്

ആത്മാ ്

അജ്ഞരാണ്. കാരണം,

റകാലലറപ്പട്ട നാറണന്ന്
കരുതുന്ന ൻ

റകാലലറപ്പട്ടുറ ന്ന്

ആത്മാ ്

റകാലലുകയയാ

റകാലലറപ്പടുകയയാ

ഇലല. (2.19) ആത്മാ ് ജനിക്കുന്നിലല, ഒരു സമയത്തും മരിക്കുന്നിലല. അത്
നില ിൽ

ന്നിലല, അറലലങ്കിൽ നിലനിൽക്കുന്നിലല. അത് ജനിക്കാത്തതും

ശാശവത ും

ശാശവത ും

ആത്മാ ്

നശിപ്പിക്കറപ്പടുന്നിലല. (2.20)

അ ിഭാജയ ും
അെിയുന്ന

പ്പാകൃത ുമാണ്. ശരീരം

ശാശവത ും

ഒരാൾക്ക്

നശിപ്പിക്കുയമ്പാൾ

അർജ്ജുനയന,

ജനിക്കാത്തതും

ആറരറയങ്കിലും

ആത്മാ ്

മാറമിലലാത്തതുമാറണന്ന്

റകാലലായനാ

ആറരറയങ്കിലും

റകാലലായനാ ഇടയാക്കും? (2.21)
ആത്മാ ിന്റെ മരണ ും ദകമാറ ും
ഒരു

യക്തി

പഴയ

സ്പ്തങ്ങൾ

ഉയപക്ഷിച്ചതിനുയശഷം

പുതിയ

സ്പ്തങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതുയപാറല; അതുയപാറല, ജീ നുള്ള എന്െിറി പഴയ
മൃതയദഹങ്ങൾ

ലിറച്ചെിഞ്ഞ

യശഷം

പുതിയ

മൃതയദഹങ്ങൾ

യനടുന്നു. (2.22) ആയുധങ്ങൾ ഈ ആത്മാ ിറന റ ട്ടുന്നിലല, തീ അതിറന
കത്തിക്കുന്നിലല,

റ ള്ളം

അതിറന

നനയ്ക്കുന്നിലല,

കാറ്

അതിറന

രണടതാക്കുന്നിലല. ആത്മാ ിറന മുെിക്കായനാ കത്തിക്കായനാ നനയ്ക്കായനാ
രണടതാക്കായനാ
മാറമിലലാത്തതും

കഴിയിലല. അത്
സ്ഥാ ര ും

ശാശവത ും

സർവ്വ യാപിയായതും

പ്പാകൃത ുമാണ്. (2.23-24)

ആത്മാ ്

4
ിശദീകരിക്കാനാകാത്തതും

മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിയാത്തതും

മാറമിലലാത്തതുമാറണന്ന് പെയറപ്പടുന്നു.
ഈ ആത്മാ ിറന അെിയുന്നത് നിങ്ങൾ ദു .ഖിക്കരുത്. (2.25) ഈ
ജീ നുള്ള

സ്തു

അറലലങ്കിൽ

ശരീരം

ജനിക്കുകയും

സ്ഥിരമായി

മരിക്കുകയും റചയ്യുന്നുറ ന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണറടങ്കിൽ യപാലും,
അർജ്ജുനയന, നിങ്ങൾ ഇതുയപാറല ദു ve ഖിക്കരുത്. കാരണം, ജനിച്ച ന്
ഉെപ്പാണ്,

മരണം

മരിക്കുന്നയാൾക്ക്

ജീ ജാലങ്ങളും

ഉെപ്പാണ്. അതിനാൽ,

ിലപിക്കരുത്. (2.26-27) അർജുനയന ,

അനി ാരയമായതിൽ നിങ്ങൾ
എലലാ

ജനനം

പ്പതയക്ഷറപ്പടാത്ത രാണ്

-

നമ്മുറട

ശാരീരിക

കണ്ണുകൾക്ക് അദൃശയമാണ് - ജനനത്തിന് മുമ്പും മരണയശഷ ും. അ
ജനനത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ മാപ്തം പ്പകടമാകുന്നു. ദു rie ഖിക്കാൻ
എന്താണ് ഉള്ളത്? (2.28) ചിലർ ഈ ആത്മാ ിറന ഒരു അത്ഭുതമായി
കാണുന്നു,

മററാരാൾ

മറുള്ള ർ

അതിറന

അതിറന
ഒരു

അത്ഭുതറമന്ന്

അത്ഭുതമായി

ിയശഷിപ്പിക്കുന്നു,

യകൾക്കുന്നു. അയതക്കുെിച്ച്

ളറര കുെച്ച് ആളുകൾക്ക് മാപ്തയമ ഇത് അെിയൂ. (2.29)

യകട്ടിട്ടും

അർജ്ജുനയന, എലലാ മനുഷയരുറടയും ശരീരത്തിൽ
നിതയമായി

സിക്കുന്ന ആത്മാ ്

അ ഗണിക്കാനാ ാത്തതാണ്. അതിനാൽ,

നിങ്ങൾ

ഒരു

ിലപിക്കരുത്. (2.30)

ശരീരത്തിനും യ ണടി

ഒരു യയാദ്ധാ ് എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ കടമറയക്കുെിച്ച് പ്ശീകൃഷ്ണൻ
അർജ്ജുനറന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു
ഒരു

യയാദ്ധാ ്

എന്ന

നിലയിലുള്ള

നിങ്ങളുറട

കടമയും

കണക്കിറലടുക്കുയമ്പാൾ നിങ്ങൾ അലയരുത്. കാരണം, ഒരു യയാദ്ധാ ിന്
നീതിപൂർ കമായ

യുദ്ധയത്തക്കാൾ

ശുഭകരമായ

മററാന്നുമിലല. (2.31)

അർജ്ജുനൻ, ഭാഗയ ാനായ യയാദ്ധാക്കൾക്ക് മാപ്തയമ സവർഗ്ഗത്തിയലക്കുള്ള
ഒരു തുെന്ന

ാതിൽ യപാറലയുള്ള, ചിന്തിക്കാത്ത യുദ്ധത്തിന് അത്തരറമാരു

അ സരം ലഭിക്കുന്നു. (2.32) നിങ്ങൾ ഈ നീതിപൂർ കമായ യുദ്ധം
നടത്തുന്നിറലലങ്കിൽ, നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുറട

പ്പശസ്തി

ആളുകൾ

നിങ്ങളുറട

നഷ്ടറപ്പടും,

നിങ്ങളുറട

കടമയിൽ

പരാജയറപ്പടും,

ിയധയരാകും. (2.33)

പാപത്തിന്

അപമാനറത്തക്കുെിച്ച്

എറന്നയന്നക്കുമായി

സംസാരിക്കും. ബഹുമാനിക്കറപ്പടുന്ന ർക്ക്, അപമാനം

മരണയത്തക്കാൾ

യമാശമാണ്. (2.34) നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഭയയത്താറട പിന്മാെിറയന്ന്
മഹാനായ

യയാദ്ധാക്കൾ

ിചാരിക്കും. നിങ്ങറള

ളറരയധികം

ബഹുമാനിച്ച ർക്ക് നിങ്ങയളാട് ബഹുമാനം നഷ്ടറപ്പടും. (2.35) നിങ്ങളുറട
ശപ്തുക്കൾ

പരാമർശിക്കാനാ ാത്ത

സംസാരിക്കുകയും

നിങ്ങളുറട

റചയ്യും. ഇതിറനക്കാൾ

നിര ധി
കഴി ിറന

യ ദനാജനകമായ

ാക്കുകൾ
പുച്ഛിക്കുകയും

മററന്താണ്? (2.36)

റകാലലറപ്പട്ടാൽ നിങ്ങൾ സവർഗത്തിയലക്ക് യപാകും (കടമയുറട
അറലലങ്കിൽ

ിജയിച്ചാൽ

നിങ്ങൾ

ഭൂമിയിൽ

രിയിൽ),
രാജയം

ആസവദിക്കും. അതിനാൽ, അർജ്ജുനയന, യുദ്ധം റചയ്യാനുള്ള ദൃ mination
നിശ്ചയയത്താറട

എഴുയന്നൽക്കുക. (2.37) ആനരം, യ ദന, യനട്ടം, നഷ്ടം,

ിജയ ും പരാജയ ും ഒരുയപാറല പരിഗണിക്കുക, നിങ്ങളുറട കടമയിൽ
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മുഴുകുക. നിങ്ങളുറട കടമ ഈ

ിധത്തിൽ റചയ്യുന്നതിലൂറട, നിങ്ങൾ

പാപം റചയ്യിലല. (2.38)
നിസവാർത്ഥ യസ നമായ കർമ്മയയാഗയുറട പ്പാധാനയം
അർജ്ജുനയര,

അമാനുഷിക

അെി ിന്റെ

ജ്ഞാനം

നിങ്ങൾക്ക്

നൽകിയിട്ടുണട്. പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ

അടിമത്തത്തിൽ

(കർമ്മത്തിൽ

യമാചിതരാകുന്ന

നിന്ന്)

യസ നമായ

(യസ ്)

നിങ്ങൾ

സവയം

കർമ്മയയാഗയുറട

നിന്ന്
നിസവാർത്ഥ

പ്ശദ്ധിക്കുക. (2.39)

ജ്ഞാനം

കർമ്മയയാഗയിൽ, ഒരു പ്ശമ ും ഒരിക്കലും നഷ്ടറപ്പടുന്നിലല, പ്പതികൂല
ഫല ുമിലല. ഈ

ശിക്ഷണത്തിന്റെ

ജനനമരണറത്തക്കുെിച്ചുള്ള

ഒരു

ലിയ

റചെിയ

പരിശീലനം

ഭയത്തിൽ

യപാലും

നിന്ന്

ഒരാറള

സംരക്ഷിക്കുന്നു. (2.40) അർജ്ജുനയന, ദദ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഒരു
കർമ്മയയാഗിക്ക് ദൃ deter നിശ്ചയമുണട്, എന്നാൽ യജാലിയുറട ഫലം
ആസവദിക്കാൻ പ്പ ർത്തിക്കുന്ന ഒരാളുറട ആപ്ഗഹങ്ങൾ അനന്ത ും പല
ശാഖകളുമാണ്. (2.41)
ജീ ിതത്തിന്റെ ഭൗതിക ും ആത്മീയ ുമായ

ശങ്ങറള യ ദങ്ങൾ

ദകകാരയം റചയ്യുന്നു
യ ദങ്ങളുറട

യഥാർത്ഥ

സവരമാധുരമായ
അർജുനയന,

ഉയേശയം

മനസിലാക്കാറത

മയപ്ന്താച്ചാരണത്തിൽ

ചിന്തിക്കുക,

സവർഗ്ഗീയ

-

ഴിറതറിയ ർ,

ആനരിക്കുന്ന
ആനരം

യ ദങ്ങളുറട

യനടുകറയന്ന

ഏക

ലക്ഷയ്ത്തിനായി ആചാരങ്ങളലലാറത യ ദങ്ങളിൽ മററാന്നുമിറലലന്ന്. (2.42)
ഭ material തിക യമാഹങ്ങളാൽ അ ർ ആധിപതയം പുലർത്തുകയും
സവർഗ്ഗത്തിറലത്തൽ

ജീ ിതത്തിന്റെ

പരയമാന്നത

ലക്ഷയ്മായി

കണക്കാക്കുകയും റചയ്യുന്നു. അഭി ൃദ്ധിക്കും ആസവാദനത്തിനുമായി അ ർ
പ്പയതയക ആചാരങ്ങളിൽ ഏർറപ്പടുന്നു. അ രുറട പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ
ഫലമാണ് പുനർജന്മം. (2.43) സവയം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ദൃ deter
നിശ്ചയം

ആനരയത്താടും

അത്തരം

ശക്തിയയാടും

യചർന്നുനിൽക്കുന്ന രുറടയും

പ്പ ർത്തനങ്ങളാൽ

ആചാരപരമായ

നയായ ിധി

മെഞ്ഞിരിക്കുന്ന രുറടയും മനസ്സിൽ രൂപറപ്പടുന്നിലല. (2.44) യ ദങ്ങളുറട
ഒരു ഭാഗം പ്പകൃതിയുറട മൂന്ന് രീതികൾ അറലലങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ
(ഗുണങ്ങൾ)

ദകകാരയം

റചയ്യുന്നു. യജാഡി

സവതപ്ന്തരാകുക; ഏററടുക്കലിന്യെയും
ചിന്തകളുമായി

ിപരീതങ്ങളിൽ

നിന്ന്

സംരക്ഷണത്തിന്യെയും

എലലായ്യപ്പാഴും

സന്തുലിത ും

പരിഗണനയിലലാത്തതുമായിരിക്കുക. അർജുനയന, മൂന്ന്

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്

മുകളിലായി സവയം യബാധമുള്ള രായിരിക്കുക. (2.45) സവയം തിരിച്ചെിഞ്ഞ
ഒരാൾക്ക്, ഒരു

ലിയ തടാകത്തിറല റ ള്ളം ലഭയമാകുയമ്പാൾ ഒരു റചെിയ

ജലസംഭരണി യപാറല യ ദങ്ങൾ ഉപയയാഗപ്പദമാണ്. (2.46)
കർമ്മയയാഗ സിദ്ധാന്ത ും പ്പയയാഗ ും
നിങ്ങളുറട ബന്ധറപ്പട്ട ഡയൂട്ടിയിൽ മാപ്തം നിങ്ങൾക്ക് നിയപ്ന്തണമുണട്,
പയക്ഷ ഫലങ്ങളിൽ നിയപ്ന്തണയമാ റെയിയമാ ഇലല. യജാലിയുറട ഫലം
നിങ്ങളുറട

ലക്ഷയ്മായിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ

നിഷ്പ്കിയരാകരുത്. (2.47)
കർത്താ ിയനാട്

അർജ്ജുനയന,

യചർന്നുനിൽക്കുക,

ഒരിക്കലും

നിങ്ങളുറട

മനസ്സിയനാട്

ഫലങ്ങയളാടുള്ള

ഉത്കണഠയും
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സവാർത്ഥമായ അടുപ്പ ും ഉയപക്ഷിക്കുക,
ശാന്തത

പാലിക്കുക. മനസ്സിന്റെ

ശാന്തതറയ

ിളിക്കുന്നു. (2.48) സവാർത്ഥപരമായ
നിസവാർത്ഥ

ിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും
കർമ്മയയാഗ

ഉയേശയയത്താറട

യസ നയത്തക്കാളും

റചയ്യുന്ന

എന്ന്
യജാലി

കർമ്മയയാഗയയക്കാളും

താഴ്ന്ന്നതാണ്. അതിനാൽ,

അർജ്ജുനയന,

കർമ്മയയാഗിയാകുക. അധവാനത്തിന്റെ

ഫലം

ഒരു

ആസവദിക്കാൻ

മാപ്തം

പ്പ ർത്തിക്കുന്ന ർ സതയത്തിൽ അസന്തുഷ്ടരാണ്. (കാരണം ഫലങ്ങളിൽ
ഒരാൾക്ക് നിയപ്ന്തണമിലല). (2.49)
ഒരു കർമ്മയയാഗി ഈ ജീ ിതത്തിൽ തറന്ന ദു and ഖത്തിൽ നിന്നും
സദ്ഗുണങ്ങളിൽ

നിന്നും

സവതപ്ന്തനാകുന്നു. അതിനാൽ,

കർമ്മയയാഗത്തിനായി

പരിപ്ശമിക്കുക. യജാലിയുറട

ഫലങ്ങളുമായി

ബന്ധറപ്പടാറത ഒരാളുറട കഴി ിന്റെ പരമാ ധി പ്പ ർത്തിക്കുന്നതിറന
കർമ്മയയാഗ

ിളിക്കുന്നു. (2.50) എലലാ

എന്ന്

യജാലിയുറടയും

ഫലങ്ങയളാടുള്ള സവാർത്ഥമായ അടുപ്പം ഉയപക്ഷിച്ച് ആനരകരമായ ഒരു
ദി യാ സ്ഥ

ദക രിക്കുന്നതിലൂറട

ിയ കമുള്ള

പുനർജന്മത്തിന്റെ

ബന്ധനത്തിൽ

നിങ്ങളുറട

ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ

ബുദ്ധി

തുളച്ചുകയെുയമ്പാൾ,

യമാചിപ്പിക്കറപ്പടുന്നു. (2.51)

നിന്ന്

നിങ്ങൾ

കർമ്മയയാഗികൾ

മൂടുപടം

യകട്ട

പൂർണ്ണമായും

കാരയങ്ങറളക്കുെിച്ചും

തിരുറ ഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് യകൾയക്കണട കാരയങ്ങറളക്കുെിച്ചും നിങ്ങൾ
നിസ്സംഗരാകും. (2.52)
പരസ്പര ിരുദ്ധമായ അഭിപ്പായങ്ങളും യ ദങ്ങളുറട ആചാരപരമായ
ഉപയദശങ്ങളും ഉപയയാഗിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ നിങ്ങളുറട ബുദ്ധി,
പരമമായ

യക്തിയിൽ

പ്ശദ്ധ

യകപ്രീകരിക്കുന്നതിൽ

ഉെച്ചതുമായി തുടരുയമ്പാൾ, നിങ്ങൾ പരമമായ

സ്ഥിര ും

യക്തിയുമായി (സമാധി)

ഐകയറപ്പടും. (2.53) അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു: കൃഷ്ണാ, ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള
യക്തിയുറട അടയാളങ്ങൾ എറന്താറക്കയാണ്? സ്ഥിരതയുള്ള

ഒരു പ്പബുദ്ധ

ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾ എങ്ങറന സംസാരിക്കും? അത്തരറമാരു

യക്തി

എങ്ങറന ഇരുന്നു നടക്കുന്നു? (2.54)
സവയം തിരിച്ചെിഞ്ഞ

യക്തിയുറട അടയാളങ്ങൾ

പരമമായ കർത്താ ് പെഞ്ഞു: ഒരാൾ മനസ്സിന്റെ എലലാ യമാഹങ്ങളിൽ
നിന്നും

പൂർണമായും

നിതയജീ ിയുറട
പ്പബുദ്ധനായ

സവതപ്ന്തനായി

സയന്താഷത്താൽ
യക്തി എന്ന്

നിതയജീ ിയുറട

(പ്ബഹ്മാ ിൽ)

സംതൃപ്തനായിരിക്കുയമ്പാൾ, ഒരാറള

ിളിക്കുന്നു, അർജ്ജുനൻ. (2.55) ദു orrow

ഖത്താൽ മനസ്സിറന തടസ്സറപ്പടുത്താത്ത, ആനരങ്ങൾക്ക് റകാതിക്കാത്ത,
അടുപ്പം, ഭയം, യകാപം എന്നി യിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും
ഒരാറള സ്ഥിരമായ ബുദ്ധിയുറട മുനി എന്ന്

ിമുക്തനായ

ിളിക്കുന്നു. (2.56) ഒന്നിയനാടും

ബന്ധമിലലാത്ത ർ, ആപ്ഗഹിച്ച ഫലങ്ങൾ യനടുന്നതിൽ ആഹ്ലാദിക്കാത്ത ർ,
അഭികാമയമലലാത്ത

ഫലങ്ങളാൽ

സുസ്ഥിരമായി
ഇപ്രിയ സ്തുക്കളിൽ

ിഷമിക്കുന്ന ർ, അ രുറട

കണക്കാക്കറപ്പടുന്നു. (2.57)
നിന്ന്

പൂർണ്ണമായും

ബുദ്ധി

ഇപ്രിയങ്ങറള
പിൻ ലിക്കാൻ

കഴിയുയമ്പാൾ, ഒരു ആമ സംരക്ഷണത്തിനായി റഷലലിയലക്ക് ദകകാലുകൾ
പിൻ ലിക്കുയമ്പാൾ, അത്തരറമാരു

യക്തിയുറട ബുദ്ധി സുസ്ഥിരമായി
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കണക്കാക്കറപ്പടുന്നു. (2.58)

ഇപ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന്

ഒരാൾ

ിട്ടുനിൽക്കുകയാറണങ്കിൽ ഇപ്രിയസുഖങ്ങൾക്കായുള്ള
ആപ്ഗഹം മാഞ്ഞുയപാകുന്നു,

പയക്ഷ

നിലനിൽക്കുന്നു. പരമമായ

ഇപ്രിയാനുഭൂതിയുറട

യക്തിറയ

അെിയുന്ന

ആസക്തി

ഒരാളിൽ

നിന്നും

ആസക്തി അപ്പതയക്ഷമാകുന്നു. (2.59)
അനിയപ്ന്തിതമായ ഇപ്രിയങ്ങളുറട അപകടങ്ങൾ
അർജ്ജുനയന, അസവസ്ഥതയിലലാത്ത ഇപ്രിയങ്ങൾ, പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കായി
പരിപ്ശമിക്കുന്ന

ഒരു

ജ്ഞാനിയുറട

മനസ്സിറന

യപാലും

റകാണടുയപാകുന്നു. (2.60)

ബലമായി
ഇപ്രിയങ്ങറള

നിയപ്ന്തണ ിയധയമാക്കിയതിനുയശഷം സ്യനഹപൂർവ്വം ആയലാചിച്ച് ഒരാൾ
എന്നിൽ

മനസ്സ്

ഉെപ്പിക്കണം. ഒരാളുറട

ഇപ്രിയങ്ങൾ

പൂർണ്ണ

നിയപ്ന്തണത്തിലായിരിക്കുയമ്പാൾ ഒരാളുറട ബുദ്ധി സുസ്ഥിരമാകും. (2.61)
ഇപ്രിയ സ്തുക്കറളക്കുെിച്ച്

ചിന്തിക്കുന്നതിലൂറട

ഇപ്രിയ സ്തുക്കളുമായി

ഒരാൾ
അറാച്ചുറമന്െ്

ികസിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്രിയ സ്തുക്കയളാടുള്ള ആപ്ഗഹം അറാച്ചുറമന്െിൽ
നിന്ന്

ഇപ്രിയ സ്തുക്കളിയലക്ക്

നിന്നാണ്. (2.62) യകാപത്തിൽ

യമാഹങ്ങളിൽ
നയമായ

രുന്നു, യകാപം

ആശയങ്ങയളാ

അമ്പരക്കുന്നു. മനസ്സ്

പൂർത്തീകരിക്കാത്ത

നിന്ന്

യായമാഹയമാ

ഉണടാകുന്നു. മായയാൽ

മനസ്സ്

അസവസ്ഥമാകുയമ്പാൾ

യുക്തി

നശിപ്പിക്കറപ്പടുന്നു. യുക്തി നശിക്കുയമ്പാൾ ഒരാൾ ശരിയായ പാതയിൽ
നിന്ന്

ീഴുന്നു. (2.63)

ഇപ്രിയ നിയപ്ന്തണത്തിലൂറടയും ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂറടയും സമാധാന ും
സയന്താഷ ും ദക രിക്കുക
അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു

യക്തി, നിയപ്ന്തണത്തിലായതും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്

ിമുക്ത ുമായ ഇപ്രിയങ്ങളുള്ള ഇപ്രിയ സ്തുക്കൾ ആസവദിച്ച് സമാധാനം
ദക രിക്കുന്നു. (2.64) സമാധാനം പ്പാപിക്കുയമ്പാൾ എലലാ സങ്കടങ്ങളും
നശിപ്പിക്കറപ്പടുന്നു. അത്തരറമാരു

ശാന്തനായ

യക്തിയുറട

ബുദ്ധി

റപറട്ടന്നുതറന്ന പൂർണ്ണമായും സ്ഥിരത ദക രിക്കുകയും നിതയജീ ിയുമായി
ഐകയറപ്പടുകയും
ഐകയറപ്പടാത്ത ർക്ക്
ഇലല. ആത്മയബാധമിലലാറത

റചയ്യുന്നു. (2.65)
ആത്മജ്ഞാനയമാ
സമാധാനമിലല,

നിതയജീ ിയുമായി
ആത്മയബാധയമാ

സമാധാനമിലലാറത

സയന്താഷം

ഉണടാകിലല. (2.66)
മനസ്സ്, ചുറിത്തിരിയുന്ന ഇപ്രിയങ്ങളാൽ നിയപ്ന്തിക്കറപ്പടുയമ്പാൾ, ഒരു
റകാടുങ്കാറ് കടലിൽ ഒരു യബാട്ടിറന ലക്ഷയ്സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് - ആത്മീയ
തീരത്ത്

നിന്ന്

റകാണടുയപാകുയമ്പാൾ

യമാഷ്ടിക്കുന്നു. (2.67) അതിനാൽ,

അർജ്ജുനയന,

ബുദ്ധിറയ
ഇപ്രിയങ്ങറള

ഇപ്രിയ സ്തുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പിൻ ലിക്കുയമ്പാൾ ഒരാളുറട
ബുദ്ധി സുസ്ഥിരമാകും. (2.68) സവയം സംയമനം പാലിക്കുന്ന ഒരു യയാഗി
മററലലാ ർക്കും

രാപ്തി

ആയിരിക്കുയമ്പാൾ

ഉണർന്നിരിക്കും. മറുള്ള റരലലാം ഉണരുയമ്പാൾ കാണുന്ന യയാഗിക്ക് ഇത്
രാപ്തിയാണ്. (2.69) (മായ യലാകത്തിന്റെ രാപ്തിയിൽ മിക്ക ആളുകളും

ഉെങ്ങുകയും സവപ്ന പദ്ധതികൾ ആസൂപ്തണം റചയ്യുകയും റചയ്യുയമ്പാൾ,
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ഒരു യയാഗി ജീ ിക്കുയമ്പാൾ യലാകത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നിരിക്കുകയയാ
യ ർറപടുത്തുകയയാ റചയ്യുന്നു.)
എലലാ

അസവസ്ഥതകളും

മാനസിക

അസവസ്ഥതകൾ

സൃഷ്ടിക്കാറത

മനസ്സിനുള്ളിൽ അലിഞ്ഞുയചരുയമ്പാൾ ഒരാൾ സമാധാനം ദക രിക്കുന്നു,
നദി ജലം ഒരു സമുപ്ദ ും കടലിയലക്ക് പ്പയ ശിക്കുന്നത് യപാറല. ഭ objects
തിക

സ്തുക്കൾ

ആപ്ഗഹിക്കുന്ന

ഒരാൾ

ഒരിക്കലും

സമാധാനപരമലല. (2.70) എലലാ ആപ്ഗഹങ്ങളും ഉയപക്ഷിച്ച്,

ാഞ്ഛയിൽ

നിന്ന് മുക്തനാകുകയും “ഞാൻ”, “എന്റെ” എന്ന യതാന്നൽ എന്നി
യനടുകയും

റചയ്യുന്നയാൾ

അർജ്ജുനൻ,

ഇതാണ്

മാനസികാ സ്ഥ. ഈ

ദക രിക്കുന്നു. (2.71)

സമാധാനം

അയബാധാ സ്ഥയിലുള്ള

അ സ്ഥ

ദക രിക്കുയമ്പാൾ,

ഓ

(പ്ബഹ്മി)

ഒരാൾ

ഇനി

ഞ്ചിതനലല. ഈ അ സ്ഥ യനടുന്നതിലൂറട, ഒരാളുറട ജീ ിതാ സാനം
റര, ഒരു

യക്തി

പ്ബഹ്മനിർ ാണറത്ത

പ്പാപിക്കുന്നു

(അറലലങ്കിൽ

സമ്പൂർണ്ണമായിത്തീരുന്നു). (2.72)

3. കർമ്മത്തിന്റെ പാത - യയാഗ
അർജ്ജുനൻ

പെഞ്ഞു:

റചയ്യുന്നതിയനക്കാൾ

അമാനുഷിക

നലലതാറണന്ന്

അെി ്

യനടുന്നത്

നിങ്ങൾ

യജാലി

കരുതുന്നുറ ങ്കിൽ,

കൃഷ്ണയന, ഈ ഭയാനകമായ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ഏർറപ്പടാൻ നിങ്ങൾ
എന്തുറകാണടാണ്? പ്പതയക്ഷത്തിൽ

ആപ്ഗഹിക്കുന്നത്

ദ രുദ്ധയമുള്ള

ാക്കുകളാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിറന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതായി
യതാന്നുന്നു. നിർണ്ണായകമായി

എയന്നാട്

പെയുക,

അതിലൂറട

ഞാൻ

പരയമാന്നതനായിത്തീരും. (൩.൦൧-൦൨) സുപ്പീം രക്ഷിതാ ് പെഞ്ഞു: ഈ
യലാകത്ത്, യഹ അർജ്ജുന, ആത്മീയ അച്ചടക്കം മടങ്ങ് പാതയിൽ മുമ്പ്
എറന്ന

രണടിഭിപ്പായമിലല

റചയ്തു

-

സവയം

അെി ്

(യയാഹ

മാർഗത്തിൽ Ā ചിന്താ ിഷ്ടനും യ ണടി നറയാഗ), പാത്തും നിസ്സവാർഥ
സൃഷ്ടിയുറട

(റസ ് ഒരു സജീ മാക്കിയ,

യജാലിയിൽ

നിന്ന്

കര്മറയാഗ). (3.03) യക ലം

ിട്ടുനിൽക്കുന്നതിലൂറട

ഒരാൾ

കർമ്മത്തിന്റെ

അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സവാതപ്ന്തയം യനടുന്നിലല. യക ലം യജാലി ഉയപക്ഷിച്ച്
ആരും പൂർണത ദക രിക്കുന്നിലല. (3.04) ആർക്കും ഒരു നിമിഷം യപാലും
പ്പ ർത്തനരഹിതമായി
പ്പ ർത്തനത്തിയലക്ക്

തുടരാനാകാത്തതിനാൽ,
നയിക്കറപ്പടുന്നു

-

നിസ്സഹായതയയാറട

തങ്ങളുറട

നിയപ്ന്തിക്കുകയും

ഇപ്രിയാനുഭൂതിയിൽ

സിക്കുകയും

റചയ്യുന്ന

ഞ്ചിതറര

-

പ്പ ർത്തനാ യ ങ്ങറള

പ്പകൃതിശക്തികളാൽ. (3.05)
എന്നാൽ

എലലാ രും

മാനസികമായി

കപട ിശവാസികൾ

എന്ന്

ിളിക്കുന്നു. (3.06)
ഒരാൾ മറുള്ള റര യസ ിയക്കണടത് എന്തുറകാണട്?
പരിശീലനം

സിദ്ധിച്ച

മനസ്സും

ബുദ്ധിയും

നിയപ്ന്തിക്കുകയും

നിസവാർത്ഥ

അ യ ങ്ങളിൽ

ഏർറപ്പടുകയും

അർജ്ജുനൻ. (3.07) നിങ്ങളുറട

ഉപയയാഗിച്ച്

യസ നത്തിനായി
റചയ്യുന്ന

നിർബന്ധിത

ഇപ്രിയങ്ങറള

പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ
ഒരാൾ

കടമ

യപ്ശഷ്ഠനാണ്,
നിർ ഹിക്കുക,

കാരണം യജാലി റ െുറത ഇരിക്കുന്നതിയനക്കാൾ നലലതാണ്. യജാലി കൂടാറത
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നിങ്ങളുറട

ശരീരത്തിന്റെ

പരിപാലനം

യപാലും

അസാധയമാണ്. (3.08) മനുഷയർ

നിസവാർത്ഥ

യസ നമായി

റചയ്യാത്ത

യജാലിയുമായി

ബന്ധറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അർജ്ജുനയന, യജാലിയുറട ഫലങ്ങയളാടുള്ള
സവാർത്ഥമായ അടുപ്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുക, എനിക്ക് ഒരു യസ നറമന്ന
നിലയിൽ നിങ്ങളുറട കടമ കാരയക്ഷമമായി റചയ്യുക. (3.09)
പരസ്പരം സഹായിക്കുക എന്നത് പ്സഷ്ടാ ിന്റെ ആദയ കൽപ്പനയാണ്
പ്സഷ്ടാ ായ പ്ബഹ്മം തുടക്കത്തിൽ മനുഷയറര നിസവാർത്ഥയസ നത്തിലൂറട
സൃഷ്ടിച്ചു (യസ ്, യജ്ഞം, തയാഗം) പെഞ്ഞു: യജ്ഞത്തിലൂറട നിങ്ങൾ
അഭി ൃദ്ധി

പ്പാപിക്കും,

യജ്ഞം

നിങ്ങളുറട

എലലാ

ആപ്ഗഹങ്ങളും

നിെയ റും. (3.10) നിസവാർത്ഥ യസ നത്തിലൂറട ഖയഗാള കൺയപ്ടാളെുകറള
സഹായിക്കുക,

അ ർ

സഹായിക്കുന്ന CH മറ്,

നിങ്ങറള

നിങ്ങൾ

മനുഷയ

യനടാനാ ിലല. (3.11) നിസവാർത്ഥ

ആസവദിക്കുന്ന

നിസവാർത്ഥയസ നത്തിന്റെ

സുപ്പീം

ആ ശയമുള്ള

ഒന്നും

ഒരാൾ

ജീ ന്റെ

ലക്ഷയ്ം

യസ നത്തിൽ സംതൃപ്തരായ ആകാശ

കൺയപ്ടാളെുകൾ നിങ്ങൾക്ക്
നൽകും. പ്പതിഫലമായി

EA

സഹായിക്കും. അങ്ങറന

നൽകാറത

സ്തുക്കൾ

യദ ന്മാരുറട

സമ്മാനം

കള്ളനാണ്. (3.12)

തീർച്ചയായും

ഒരു

അ ശിഷ്ടങ്ങൾ

ഭക്ഷിക്കുന്ന

നീതിമാന്മാർ

എലലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും യമാചിതരാകുന്നു, എന്നാൽ തങ്ങൾക്കു
യ ണടി മാപ്തം ഭക്ഷണം പാകം റചയ്യുന്ന ധിക്കാരികൾ (ആദയം എനിക്ക്
സമർപ്പിക്കാറത, മറുള്ള രുമായി പങ്കുറ ക്കാറത), സതയത്തിൽ, പാപം
ഭക്ഷിക്കുന്നു (3.13) . ജീ ജാലങ്ങളുറട ഭ body തിക ശരീരം ഭക്ഷണത്താൽ
നിർമ്മിച്ചതും നിലനിർത്തുന്നതുമാണ്; അഞ്ച് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ
നിന്നാണ്

ദദ ം

ഭക്ഷണം

സൃഷ്ടിച്ചത്

പ്പസാദമുള്ള ൻ യാഗം സവയം

(AiU

1.3.01). ദദ ം

പലിശ -p ഹിലംറപ്ഥാപിച്

പ്പ ൃത്തി , റസ ് Ā - അ ൻറെ

അനുപ്ഗഹങ്ങൾ

നൽകുന്നു . യസ ിക്കാൻ ഓയരാ മറ് നമ്മുറട
ഡയൂട്ടി

നിർയേശിക്കറപ്പടുന്നു. യ ദങ്ങൾ

(നിതയജീ ൻ). അങ്ങറന

കടമയാണ്. യ ദങ്ങളിൽ
പ്ബഹ്മത്തിൽ

സർവ്വ യാപിയായ

പ്ബഹ്മാ ്

ഉണട്. (3.14-15)

എലലായ്യപ്പാഴും

നിന്നാണ്
യസ യിൽ
തയാഗപരമായ

കടമയിലൂറട (യസ ് ā ) സൃഷ്ടിയുറട
ചപ്കം ചലിക്കാൻ സഹായിക്കാത്ത നും ,
ആനരിക്കുന്ന നുമായ

ഒരാൾ, ആ

ഇപ്രിയങ്ങളിൽ
പാപിയായ

യക്തി

ജീ ിക്കുന്നു, അർജുനൻ. (3.16) സവയം തിരിച്ചെിഞ്ഞ ഒരു

റ െുറത
യക്തിക്ക്,

നിതയജീ ിയുമായി മാപ്തം സയന്താഷിക്കുന്ന, നിതയജീ ികളിൽ ആനരിക്കുന്ന,
നിതയജീ ിയുമായി സംതൃപ്തനായ ഒരു
അത്തരറമാരു

യക്തിക്ക്

യക്തിക്ക് ഒരു കടമയുമിലല. (3.17)

റചയ്യുന്നതിലും

താൽപ്പരയ ുമിലല. സവയം തിരിച്ചെിഞ്ഞ

റചയ്യാത്തതിലും

ഒരു

യക്തി ആറരയും (ദദ മലലാറത)

ഒന്നിറനയും ആപ്ശയിക്കുന്നിലല. (3.18)
യനതാക്കൾ ഒരു മാതൃക റ ക്കണം
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അതിനാൽ, എലലായ്യപ്പാഴും നിങ്ങളുറട കടമ കാരയക്ഷമമായും ഫലങ്ങയളാട്
യാറതാരു സവാർത്ഥതയുമിലലാറത നിർ ഹിക്കുക, കാരണം അറാച്ചുറമന്െ്
ഇലലാറത യജാലി റചയ്യുന്നതിലൂറട ഒരാൾ പരയമാന്നതനായിത്തീരുന്നു. (3.19)
ജനക രാജാ ും മറുള്ള രും നിസവാർത്ഥ യസ നത്തിലൂറട (കർമ്മയയാഗ)
മാപ്തം

പൂർണത

(അറലലങ്കിൽ

സവയം

തിരിച്ചെി ്)

യനടി. ആളുകറള

നയിക്കാനും സമൂഹത്തിന്റെ സാർ പ്തിക യക്ഷമത്തിനും യ ണടി നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുറട കടമ നിർ ഹിക്കണം. (3.20) കുലീനരായ ആളുകൾ എന്തു
മറുള്ള ർ

റചയ്താലും
സ്ഥാപിച്ചാലും

പിന്തുടരുന്നു. അ ർ
പിന്തുടരുന്നു. (3.21)

യലാകം

ഏത്

മാനദണ്ഡം

അർജ്ജുനയന,

മൂന്ന്

യലാകങ്ങളിൽ (സവർഗ്ഗം, ഭൂമി, താഴറത്ത പ്പയദശങ്ങൾ) ഞാൻ റചയയ്യണട
ഇലല,

ഒന്നും

ഞാൻ

ഇലല,

യനയടണടറതാന്നും

എന്നിട്ടും

ഞാൻ

പ്പ ർത്തനത്തിൽ ഏർറപ്പടുന്നു. (3.22) അർജ്ജുനയന, ഞാൻ നിരന്തരം
പ്പ ർത്തനത്തിൽ ഏർറപ്പടുന്നിറലലങ്കിൽ, ആളുകൾ എലലാ

ഴികളിലും

ഒയര പാത പിന്തുടരും. ഞാൻ പ്പ ർത്തിക്കുന്നിറലലങ്കിൽ ഈ യലാകങ്ങൾ
നശിക്കും, ഈ ആളുകളുറടറയലലാം ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും നാശത്തിനും ഞാൻ
കാരണമാകും. (3.23-24)

അജ്ഞരായ

പ്പ ൃത്തിയയ,

അർജ്ജുനൻ,

യജാലിയുറട ഫലങ്ങയളാട് അടുപ്പം പുലർത്തുന്നതുയപാറല, ജ്ഞാനികൾ
സമൂഹത്തിന്റെ

യക്ഷമത്തിനായി

അറാച്ചറച്ചമൻെ്

പ്പ ർത്തിക്കണം. (3.25) ജ്ഞാനികൾ

യജാലിയുറട

ഇലലാറത

ഫലങ്ങളുമായി

ി രമിലലാത്ത രുറട മനസ്സിറന അസവസ്ഥരാക്കരുത്,

ബന്ധറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന

മെിച്ച് സവാർത്ഥമായ അടുപ്പമിലലാറത എലലാ പ്പ ൃത്തികളും കാരയക്ഷമമായി
നിർ ഹിച്ച് മറുള്ള റര പ്പയചാദിപ്പിക്കണം. (3.29 ഉം കാണുക) (3.26)
എലലാ കൃതികളും പ്പകൃതിയുറട സൃഷ്ടികളാണ്
എലലാ യജാലികളും റചയ്യുന്നത് പ്പകൃതിയുറട and ർജ്ജ ും ശക്തിയും
ആണ്, എന്നാൽ അജ്ഞതയുറട

ഞ്ചന കാരണം ആളുകൾ സവയം

റചയ്യുന്ന രാറണന്ന് സവയം കരുതുന്നു. (5.09, 13.29, 14.19 എന്നി യും
കാണുക)

പ്പ ർത്തനറത്തയും

(3.27) പ്പകൃതിറയയും

പങ്കിറനക്കുെിച്ച്

അർജുനൻ, സതയം

ശക്തികളുറട

അെിയുന്നയാൾ, യജാലിയുമായി

ബന്ധറപ്പടുന്നിലല, അത് പ്പകൃതിയുറട ശക്തികളാറണന്ന് നന്നായി അെിയാം
അത്

അ രുറട

പ്പ ർത്തിക്കുന്നു

ഉപകരണങ്ങളുമായി

അ യ ങ്ങൾ. (3.28)
ഞ്ചിതരായ ർ

പ്പകൃതിയുറട
പ്പകൃതിശക്തികൾ

-

നമ്മുറട

മിഥയാധാരണയാൽ
റചയ്യുന്ന

യജാലിയുമായി

ബന്ധറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അെി ് അപൂർണ്ണമായ അെി ിലലാത്ത രുറട മനസ്സിറന
ജ്ഞാനികൾ

ശലയറപ്പടുത്തരുത്. (പുെയമ

സൂക്ഷിക്കുകയും

-

എന്റെ

അറാച്ചറച്ചമന്െ്, മാനസിക
ആത്മീയ

എലലാ

ആത്മാർത്ഥതയയാടും)

പ്പ ൃത്തി

ഇരുകണ്ണുകളും

റപ്ഫയിം,. (3.30) എന്റെ

പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ർ -

3.26

ഈ

കാണുക)

(3.29) -

സമർപ്പിച്ചു ആപ്ഗഹം,

സവതപ്ന്ത

മനസ്സിന്റെ

പഠിപ്പിക്കലിറന

ഒരു

എയപ്പാഴും

ിശവാസയത്താറട (അറലലങ്കിൽ പൂർണ്ണ പ്ശദ്ധയയാടും
കാ ലിൽ

നിന്ന്

മുക്തയരാ

-

കർമ്മത്തിന്റെ

അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് യമാചിതരാകുന്നു. പയക്ഷ, എന്റെ പഠിപ്പിക്കലിറന
പരിശീലിപ്പിക്കുകയും
അെി ുകറളയും

പരിശീലിക്കുകയും

അജ്ഞരും,

റചയ്യാത്ത റര

എലലാ

ിയ കമിലലാത്ത രും, നഷ്ടറപ്പട്ട രുമായി
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കണക്കാക്കണം. (3.31-32) എലലാ
പിന്തുടരുന്നു. ജ്ഞാനികൾ

ജീ ജാലങ്ങളും

യപാലും

അ യുറട

അ രുറട

പ്പ ർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങറനറയങ്കിൽ, ഇപ്രിയ

സവഭാ ം

സവഭാ മനുസരിച്ച്

സംയമനത്തിന്റെ

മൂലയം

എന്താണ്? (3.33)
പരിപൂർണ്ണതയുറട പാതയിറല രണട് പ്പധാന ഇടർച്ചകൾ
ഇപ്രിയ സ്തുക്കൾക്കുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഇപ്രിയങ്ങളിൽ
നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരാൾ

ഇ

കാരണം

തിരിച്ചെി ിന്റെ

അ

സവയം

ഇടർച്ചകളാണ്. (3.34) പ്പകൃതയാതീതമായ
പ്പകൃതിദത്തമായ

യജാലി. ഒരാളുറട

നിർ ഹിക്കുന്നതിറല

മരണം

യജാലി

നിയപ്ന്തണത്തിലാകരുത്,

രണടിന്റെയും

പാതയിറല

രണട്

പ്പധാന

സൃഷ്ടിറയക്കാൾ

മികച്ചതാണ്

സവാഭാ ിക

യജാലി

ഉപയയാഗപ്പദമാണ്. പ്പകൃതി ിരുദ്ധമായ

ളറരയധികം സമ്മർേം ഉണടാക്കുന്നു. (18.47 ഉം കാണുക) (3.35)
കാമമാണ് പാപത്തിന്റെ ഉത്ഭ ം

അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു: കൃഷ്ണാ, മനസ്സിലലാമനയസ്സാറട ഒരാളുറട ഇഷ്ടത്തിന്
ിരുദ്ധമായി

പാപം

റചയ്യാൻ

ഒരാറള

എന്താണ്? (3.36) സുപ്പീം

രക്ഷിതാ ്

പെഞ്ഞു:

സഫലമാകാത്ത

യകാപം

ആനരത്തിലും

ഉറ

തൃപ്തികരമലല, ഒരു

മാെുന്നു

യമാഹം

ആപ്ഗഹം), പാഷൻ

യപ്പരിപ്പിക്കുന്നത്
അത്

(ഭൗതിക
നിന്നു

എയപ്പാൾ

ഐപ്രിക ുമായ

ജനിച്ച, ആണ്. കാമം

ലിയ പിശാചാണ്. ഇത് ശപ്തു ായി അെിയുക. (3.37)

തീ പുകറകാണടും, റപാടിപടലങ്ങളായ കണ്ണാടിയിലും, അമ്നിയയാണിന്റെ
പ്ഭൂണമായും,

അതുയപാറല

ആത്മജ്ഞാനം

കാമത്താൽ

മെഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (3.38) അർജ്ജുനയന, ജ്ഞാനികളുറട

ശാശവതശപ്തു ായ

കാമത്തിന്റെ

തീരാത്ത

അഗ്നിയിൽ

മൂടുന്നു. (3.39) ഇപ്രിയങ്ങളും

മനസ്സും

ആത്മജ്ഞാനം

ബുദ്ധിയും

കാമത്തിന്റെ

ഇരിപ്പിടമാറണന്ന് പെയറപ്പടുന്നു. കാമം - ഇപ്രിയങ്ങറളയും മനസ്സിറനയും
ബുദ്ധിറയയും നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിലൂറട - ആത്മജ്ഞാനം മെച്ചുറ ച്ച് ഒരു
യക്തിറയ

ഞ്ചിക്കുന്നു. (3.40) അതിനാൽ, അർജ്ജുനയന, ഇപ്രിയങ്ങറള

ആദയം

നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിലൂറട,

ആത്മജ്ഞാനറത്തയും

ആത്മസാക്ഷാത്കാരറത്തയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഭ material തിക യമാഹത്തിന്റെ
ഈ പിശാചിറന റകാലലുക. (3.41)
കാമം എങ്ങറന നിയപ്ന്തിക്കാം
ഇപ്രിയങ്ങൾ

ശരീരയത്തക്കാൾ

പെയറപ്പടുന്നു; മനസ്സ്

യപ്ശഷ്ഠമാണ്; ബുദ്ധി

ഇപ്രിയങ്ങറളക്കാൾ
യപ്ശഷ്ഠമാണ്; ആത്മാ ്
കാണുക)

യപ്ശഷ്ഠമാറണന്ന്

ബുദ്ധിറയക്കാൾ

(3.42) അതിനാൽ,

മനസ്സിറനക്കാൾ

യപ്ശഷ്ഠമാണ്. (6.07-08 ഇതും

ആത്മാ ിറന

ബുദ്ധിയയക്കാൾ

യപ്ശഷ്ഠനാറണന്ന് അെിയുക, ബുദ്ധിയാൽ മനസ്സിറന നിയപ്ന്തിക്കുക (ആത്മീയ
ആചാരങ്ങളാൽ

ശുദ്ധീകരിക്കറപ്പടുന്നു),

ഈ

ശക്തനായ

ശപ്തു ിറന

റകാലലണം, കാമയമ, അർജുനൻ (3.43)

4. അെിയ ാറട തയജിക്കാനുള്ള പാത
കർമ്മയയാഗ ഒരു പുരാതന നിയമമാണ്
പരയമാന്നതനായ

കർത്താ ്

പെഞ്ഞു:

ശാശവത ശാസ്പ്തമായ ഈ കർമ്മയയാഗം
പഠിപ്പിച്ചു.

ി ാസവൻ

അത്

ശരിയായ

പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ

ി ാസവൻ രാജാ ിറന ഞാൻ

മനു ിറന

പഠിപ്പിച്ചു. മനു

അത്
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ഇക്ഷ ്ാകു ിറന പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങറന തുടർച്ചയായി ദകമാെിയ
രാജാക്കന്മാർക്ക്
(കർമ്മയയാഗ).

ഇത്

ിശുദ്ധ

അെിയാമായിരുന്നു

ളറരക്കാലത്തിനുയശഷം കർമ്മയയാഗയുറട ശാസ്പ്തം ഈ

ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടറപ്പട്ടു. അയത പുരാതന ശാസ്പ്തറത്ത ഇന്ന് ഞാൻ
ി രിച്ചിട്ടുണട്, കാരണം

നിങ്ങയളാട്
ഭക്തനും

സുഹൃത്തും

നിങ്ങൾ

ആണ്. കർമ്മയയാഗ

എന്റെ

എന്നത്

ആത്മാർത്ഥ

ഒരു

പരമമായ

രഹസയമാണ്. (4.01-03) അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു: നിങ്ങൾ പിന്നീട് ജനിച്ചു,
പയക്ഷ

ി ാസവൻ

ജനിച്ചത്

പുരാതന

കാലത്താണ്. സൃഷ്ടിയുറട

തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ കർമ്മയയാഗം പഠിപ്പിച്ചുറ ന്ന് ഞാൻ എങ്ങറന
മനസ്സിലാക്കും? (4.04)
ദദ ത്തിന്റെ അ താരത്തിന്റെ ഉയേശയം
പരമമായ കർത്താ ് പെഞ്ഞു: നിങ്ങളും ഞാനും രണടുയപരും ധാരാളം
ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണട്. അർജ്ജുനയന, ഞാൻ എലലാ റരയും ഓർക്കുന്നു,
പയക്ഷ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നിലല. . (10.14 ഉം കാണുക) (4.06) അർജ്ജുനയന,
ധർമ്മത്തിന്റെ (നീതിയുറട) അധാർമ്മികതയും അധർമ്മത്തിന്റെ (അനീതി)
ആധിപതയ ും

ഉണടാകുയമ്പാറഴലലാം

ഞാൻ

എറന്നത്തറന്ന

പ്പകടിപ്പിക്കുന്നു. നന്മറയ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ദുഷ്ടന്മാറര പരി ർത്തനം
റചയ്യുന്നതിനും

യലാകപ്കമറത്ത

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും

പ്പതയക്ഷറപ്പടുന്നു. (4.07-08) എന്റെ

കാലാകാലങ്ങളിൽ

പ്പ ർത്തനങ്ങളും

രൂപ ും

(ധർമ്മം)
(സൃഷ്ടി,

പരിപാലനം,

യഥാർഥത്തിൽ

ആപ്ഗഹിക്കുന്ന ൻ, എന്റെ

ദക രിക്കുന്നു,

ഈ

അർജുനൻ. (4.09)
ചിന്തകളിൽ

ശരീരം
എന്നിൽ

പൂർണ്ണമായി

അഭയം

അതിരുകടന്ന
പിരിച്ചു ിടൽ)

പരമമായ

ഉയപക്ഷിച്ച്

ഞാൻ

ാസസ്ഥാനം
ജനിക്കുന്നിലല,

ീണടും

പ്പാപിച്ചുറകാണട്,

ലയിച്ചുയചർന്ന്,

എന്റെ

ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ

അഗ്നിയിലൂറട ശുദ്ധീകരിക്കറപ്പടുന്നതിലൂറട അയനകർ അറാച്ചുറമന്െ്, ഭയം,
യകാപം, രക്ഷ (മുക്തി) എന്നി യിൽ നിന്ന് മുക്തരായി. (4.10)
ആരാധനയുറടയും പ്പാർത്ഥനയുറടയും പാത
ആളുകൾ എറന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഏറതാരു ഉയേശയയത്താറടയും ഞാൻ
അ രുറട ആപ്ഗഹങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നിെയ റുന്നു. ആളുകൾ എറന്ന
ി ിധ

ലക്ഷയ്ങ്ങയളാറട ആരാധിക്കുന്നു. (4.11) ഭൂമിയിറല തങ്ങളുറട

യ ലയിൽ

ആപ്ഗഹിക്കുന്ന ർ

ിജയിക്കണറമന്ന്

സവർഗീയ

കൺയപ്ടാളെുകറള ആരാധിക്കുന്നു. ഈ മനുഷയ യലാകത്ത് യജാലിയിറല
ിജയം

രുന്നു. (4.12) മനുഷയ

യ ഗത്തിൽ

അഭിരുചിറയയും

റതാഴിലിറനയും

ഡി ിഷനുകൾ
യ സ്ഥയുറട

ഞാൻ

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള

സൃഷ്ടിച്ചത്. റതാഴിൽ

രചയിതാ ാണ്

ഞാൻ

സമൂഹത്തിന്റെ
ിഭജനത്തിന്റെ

എങ്കിലും,

ഞാൻ

നാല്
ഈ
ഒന്നും

റചയ്യുന്നിറലലന്നും ഞാൻ ശാശവതനാറണന്നും ഒരാൾ അെിയണം. (18.41 ഉം
കാണുക) (4.13) യജാലിയയാ കർമ്മയമാ എറന്ന ബന്ധിപ്പിക്കുന്നിലല, കാരണം
യജാലിയുറട ഫലങ്ങയളാട് എനിക്ക് ആപ്ഗഹമിലല. ഈ സതയം പൂർണ്ണമായി
മനസ്സിലാക്കുകയും
ബന്ധിതനലല. (4.14)

പ്പയയാഗിക്കുകയും

റചയ്യുന്ന നും

കർമ്മത്താൽ

ിയമാചനത്തിനായുള്ള പുരാതന അയനവഷകരും ഈ
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ധാരണയയാറട തങ്ങളുറട കടമകൾ നിർ ഹിച്ചു. അതിനാൽ, പൂർവ്വികർ
റചയ്തതുയപാറല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുറട കടമ നിർ ഹിക്കണം. (4.15)
അറാച്ചുറചയ്തതും യ ർറപടുത്തിയതും നിയരാധിച്ചതുമായ പ്പ ർത്തനം
ജ്ഞാനികൾ യപാലും പ്പ ൃത്തി എന്താറണന്നും നിഷ്പ്കിയതവം എന്താറണന്നും
ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. അതിനാൽ, ജനനമരണത്തിന്റെ തിന്മയിൽ നിന്ന്
ഒരാൾ യമാചിതനാകുറമന്ന് അെിഞ്ഞുറകാണട് പ്പ ൃത്തി എന്താറണന്ന്
ഞാൻ

ിശദീകരിക്കും. (4.16) പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ

യക്തമായി

സവഭാ ം

മനസിലാക്കാൻ

ളറര

പ്പയാസമാണ്. അതിനാൽ,

അറാച്ചുറചയ്ത (അറലലങ്കിൽ സവാർത്ഥമായ) പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ സവഭാ ം,
യ ർറപടുത്തിയ (അറലലങ്കിൽ നിസവാർത്ഥ) പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ സവഭാ ം,
പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ

ിലക്കറപ്പട്ട

സവഭാ ം

എന്നി

അെിഞ്ഞിരിക്കണം. (4.17)
ഒരു കർമ്മയയാഗി കർമ്മ നിയമങ്ങൾക്ക്
പ്പ ർത്തനത്തിറല

നിഷ്പ്കിയതവ ും

ിയധയമലല

നിഷ്പ്കിയതവ ും

കാണുന്ന ൻ

യയാഗിയാണ്,

ബുദ്ധിമാനാണ്. അത്തരറമാരു

യക്തി

ഒരു

പൂർത്തിയാക്കി. (3.05, 3.27,

5.08, 13.29 എന്നി യും

എലലാം
കാണുക)

(4.18) (പ്പ ർത്തനത്തിറല നിഷ്പ്കിയതവം കാണുന്നതിന്

ിപരീതമായി,
കർത്താ ് നറമ്മ ഉപയയാഗിച്ചുറകാണട് തന്റെ പ്പ ർത്തനത്തിലൂറട
പയരാക്ഷമായി എലലാ യജാലികളും റചയ്യുന്നുറ ന്ന് മനസ്സിലാക്കുക
എന്നതാണ്. അ ൻ നിഷ്പ്കിയ നടനാണ്, ഞങ്ങൾ സജീ മായി
നിഷ്പ്കിയമായതിനാൽ അ ന്റെ ശക്തിയുറട ഒഴുക്കിലലാറത നമുക്ക് ഒന്നും
റചയ്യാൻ കഴിയിലല. അതിനാൽ, നാം റചയ്യുന്ന നലല, അ ന്റെ ദകകളിറല
ഒരു
ഉപകരണം
മാപ്തമാണ്.) ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ
അഗ്നിയിൽ
െുത്തുറകാണട്
ജ്ഞാനികളാൽ
ആപ്ശയിച്ച്

സവാർത്ഥതയിലലാത്ത
ഒരു

ഒരു

യക്തിറയ

മുനി. (4.19) എയപ്പാറഴങ്കിലും

അ ശിഷ്ടങ്ങൾ

സൃഷ്ടിയുറട

ിളിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം

പഴങ്ങൾ

അറാച്ചറച്ചമന്െ്, എന്നാല് അലലാഹു, അത്തരം ഒരു

ആരും

അര്ഹതയിലല

യക്തി ഉയപക്ഷിച്ചു

ആർ ഒരു - പ്പ ർത്തനത്തിൽ ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന എങ്കിലും - ഒന്നും
റചയ്യുന്നിലല ആരും റക തൻറെരക്ഷിതാ ായ Ā ര്മിച് പ്പതികരണം, നലല
അറലലങ്കിൽ
ഇപ്രിയങ്ങളും

യമാശം. (4.20) യമാഹങ്ങളിൽ
നിയപ്ന്തണത്തിലായതും

നിന്ന്
എലലാ

മുക്തനും

മനസ്സും

ഉടമസ്ഥാ കാശ ും

ഉയപക്ഷിച്ച നും ശാരീരിക പ്പ ർത്തികൾ റചയ്തുറകാണട് പാപത്തിന് കർമ്മപ്പതികരണത്തിന്

ിയധയമാകുന്നിലല. (4.21) ഏറതാരു യനട്ടത്തിലുമുള്ള

ഉള്ളടക്കം സവാഭാ ികമായും അ ന്റെ ഹിതത്താൽ ലഭിക്കുന്നു, യജാഡി
ിപരീതങ്ങളാൽ ബാധിക്കറപ്പടാത്ത, അസൂയയിൽ നിന്ന് മുക്തനായി,
ിജയത്തിലും

പരാജയത്തിലും

ഏർറപ്പട്ടിട്ടുണറടങ്കിലും, അത്തരം
ബന്ധറപ്പടുന്നിലല. (4.22)

ശാന്തനായി,
ഒരു

യജാലിയിൽ

കർമ്മയയാഗി

അറാച്ചുറമൻെിൽ

കർമ്മ ുമായി

നിന്ന്

മുക്തനായ,

ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ മനസ്സ് ഉെപ്പിച്ച, കർത്താ ിന് ഒരു യസ നമായി (യസ ്)
പ്പ ർത്തിക്കുന്ന, അത്തരം ഒരു മനുഷയസ്യനഹിയുറട (കർമ്മയയാഗി) എലലാ
കർമ്മ ബന്ധനങ്ങളും അലിഞ്ഞു യപാകുന്നു. (4.23) എലലാം പ്ബഹ്മാ ിന്റെ
പ്പകടനമായി

അറലലങ്കിൽ

പ്പ ൃത്തിയായി

കരുതുന്നയാൾക്ക്
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പ്ബഹ്മാ ്

സാക്ഷാത്കരിക്കറപ്പടും. (9.16 ഉം

കാണുക)

(4.24)
യതയസ്ത തരം ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങൾ
ചില

യയാഗികൾ

സവർഗ്ഗീയ

രക്ഷാധികാരികൾ)

കൺയപ്ടാളെുകൾക്ക്

ആരാധന

യസ നം

(യദ ന്മാർ,
മറുള്ള ർ

റചയ്യുന്നു,

ആത്മജ്ഞാനത്തിനായി തിരുറ ഴുത്തുകൾ പഠിക്കുന്നു. ചിലർ ഇപ്രിയങ്ങറള
നിയപ്ന്തിക്കുകയും

ഇപ്രിയസുഖങ്ങൾ

റചയ്യുന്നു. മറുള്ള ർ
റചയ്യുന്നു. ചിലർ
തയാഗമായി

ശവസന ും

ഉയപക്ഷിക്കുകയും

മറ്

ദാനധർമ്മങ്ങൾ

യയാഗ

റചയ്യുകയും

അ രുറട

സമ്പത്ത്

റചയ്യുന്നു. (4.25-28)

അർപ്പിക്കുകയും

ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ർ,

പരിശീലനങ്ങളിൽ

യായാമങ്ങളും

യയാഗ

യയാഗ

സയങ്കതങ്ങൾ

ഉപയയാഗിച്ച് ശവസനറത്ത ശവായസാച്ഛവാസം, ശവസനത്തിയലക്ക് ഒരു തയാഗം
എന്നി

ഴി

ശവസിക്കുന്ന

പ്ടാൻസ്

അ സ്ഥയിയലക്ക്

(സമാധി)

എത്തിയച്ചരുന്നു. (4.29) മറുള്ള ർ ഭക്ഷണപ്കമം പരിമിതറപ്പടുത്തുകയും
ശവസനറത്ത തയാഗമായി അർപ്പിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. ഈ ആളുകറളലലാം
അെിയുന്ന രാണ്,

തയാഗറത്ത

അ രുറട

തയാഗത്താൽ
നടത്തുന്ന ർ

ശുദ്ധീകരിക്കറപ്പടുന്നു. (4.30) നിസവാർത്ഥയസ നം
തയാഗത്തിന്റെ

ഫലമായി

ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ

അമൃത്

യനടുകയും

നിതയജീ ിറയ യനടുകയും റചയ്യുന്നു. ഓ അർജ്ജുനൻ, ഈ യലാകം യപാലും
ബലിയർപ്പിക്കാത്ത ർക്ക് സയന്താഷകരമായ സ്ഥലമലല, മറ് യലാകം എങ്ങറന
ആകും? (4.38, 5.06 എന്നി യും

കാണുക). (4.31) പല

ആത്മീയ ശിക്ഷണങ്ങളും യ ദങ്ങളിൽ

തരത്തിലുള്ള

ി രിച്ചിരിക്കുന്നു. കർമ്മത്തിൽ

നിയന്നാ ശരീരം, മനസ്സ്, ഇപ്രിയങ്ങൾ എന്നി യുറട പ്പ ർത്തനത്തിൽ
നിയന്നാ

ജനിക്കാൻ

എലലാ റരയും

അെിയുക. ഇത്

അെിയുന്നതിലൂറട

നിങ്ങൾ രക്ഷ പ്പാപിക്കും (യമാക്ഷം, നിർ ാണ). (3.14 ഉം കാണുക) (4.32)
അതീപ്രിയ അെി ് യനടുന്നത് ഒരു മികച്ച ആത്മീയ പരിശീലനമാണ്
ആത്മജ്ഞാനം സവായത്തമാക്കുന്നതും പ്പചരിപ്പിക്കുന്നതും ഏറതാരു ഭ material

തിക

യനട്ടയത്തക്കാളും

സമ്മാനയത്തക്കാളും
പ്പ ർത്തനങ്ങളും

അർജുനൻ. കാരണം,

എലലാ

പരിജ്ഞാനത്തിൽ

കലാശിക്കുന്നു. (4.33) താഴ്മയുള്ള

ആത്മാർത്ഥമായ
തിരിച്ചെിഞ്ഞ

അയനവഷണം,

യസ നം

മികച്ചതാണ്,
പൂർണ്ണമായി

എന്നി യിലൂറട

ഭക്തി,
സവയം

യക്തിയിൽ നിന്ന് ഈ അമാനുഷിക അെി ് യനടുക. സതയം

തിരിച്ചെിഞ്ഞ ജ്ഞാനികൾ നിങ്ങറള പഠിപ്പിക്കും. (4.34) അർജ്ജുനയന,
സതയം അെിഞ്ഞതിനുയശഷം നിങ്ങൾ ഇതുയപാറല

ഞ്ചിതരാകരുത്. ഈ

അെി ിലൂറട, സൃഷ്ടി മുഴു നും (ആദയം) എന്നിൽ, പരമമായ

യക്തി,

പിറന്ന നിങ്ങളുറട ഉയർന്ന സവയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കാണും (എന്നിട്ട്
എലലാത്തിലും എറന്ന മാപ്തം കാണുക). (4.35) ഒരാൾ എലലാ പാപികളിലും
ഏറ ും പാപിയാറണങ്കിലും, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ൊഫ്റ്റിലൂറട ഒരാൾ
പാപത്തിന്റെ സമുപ്ദം കടക്കും. (4.36) ജവലിക്കുന്ന തീ

ിെകിറന ചാരമാക്കി

മാറുന്നു; അതുയപാറല, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നി, കർമ്മത്തിന്റെ എലലാ
ബന്ധങ്ങറളയും ചാരമാക്കി മാറുന്നു, അർജുനയന. (4.37)
അതീപ്രിയ അെി ് ഒരു കർമ്മയയാഗിക്ക് യാപ്ന്തികമായി റ ളിറപ്പടും
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സതയത്തിൽ,

പരമാത്മാ ിന്റെ

ശുദ്ധീകരണക്കാരനും

യഥാർത്ഥ

ഈ

യലാകത്ത്

അെി ്

യപാറല

ഒരു

ഇലല. കർമ്മയയാഗത്താൽ

ശുദ്ധീകരിക്കറപ്പടുന്ന ഒരാൾ സവാഭാ ികമായും കാലപ്കയമണ ഈ അെി ്
കണറടത്തുന്നു. (4.31,

5.06,

18.78

എന്നി യും

കാണുക)

(4.38)

ിശവാസമുള്ള നും യയാഗ പരിശീലനങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള നും
ഇപ്രിയങ്ങറള നിയപ്ന്തിക്കുന്ന നുമായ ഒരാൾ ഈ അമാനുഷിക അെി ്
യനടുന്നു. ഈ അെി ് യനടിയ യശഷം ഒരാൾക്ക് പരമമായ സമാധാനം
ലഭിക്കുന്നു. (4.39) യുക്തിരഹിത ും

അ ിശവാസിയും

അ ിശവാസിയും

(നിരീശവര ാദി) നശിക്കുന്നു. ഈ യലാകയമാ അതിനപ്പുെമുള്ള യലാകയമാ
അ ിശവാസിക്കു സയന്താഷയമാ ഇലല. (4.40)
നിർ ാണത്തിന് അമാനുഷിക അെി ും കർമ്മയയാഗയും ആ ശയമാണ്
യജാലിയുറട ഫലം ഉയപക്ഷിച്ച് യജാലിറയ തയജിച്ച ഒരു
(കർമ്മം)

ബന്ധിപ്പിക്കുന്നിലല, സവയം

സംബന്ധിച്ച

യക്തിറയ പ്പ ൃത്തി
അെി ുകൾ

സവയം

ിജ്ഞാനത്താൽ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കറപ്പടുന്നു, അർജുനൻ. (4.41)
അതിനാൽ, അജ്ഞത ജനിച്ച സംശയം (പരമമായ
ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ
കർമ്മയയാഗറയ

യക്തിറയക്കുെിച്ച്)

ാളുറകാണട് നിങ്ങളുറട മനസ്സിൽ
ആപ്ശയിക്കുക,

യുദ്ധത്തിന്

സിക്കുക,

എഴുയന്നൽക്കുക,

അർജുനൻ. (4.42)

5. തയാഗത്തിന്റെ പാത
അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു: കൃഷ്ണയന, അമാനുഷിക അെി ിറനയും നിസവാർത്ഥ
യസ നത്തിന്റെ

പ്പകടനറത്തയും

നിങ്ങൾ

പ്പശംസിക്കുന്നു. എയന്നാട്

പെയുക, തീർച്ചയായും, രണടിൽ ഏതാണ് മികച്ചത്. (5.05 ഉം കാണുക)
(5.01) പരമമായ കർത്താ ് പെഞ്ഞു: ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാതയും
നിസവാർത്ഥ

യസ നത്തിന്റെ

പാതയും

പരമമായ

ലക്ഷയ്ത്തിയലക്ക്

നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ,

രണടിൽ,
യപ്ശഷ്ഠമാണ്. (5.02)

നിസവാർത്ഥയസ നം ആത്മജ്ഞാനയത്തക്കാൾ

ഒരു

യക്തിറയ ഇഷ്ടറപ്പടാത്തയതാ ഇഷ്ടറപ്പടാത്തയതാ ആയ ഒരു യഥാർത്ഥ
സാംനയാസി (തയാഗിയായ) ആയി കണക്കാക്കണം. ഓ അർജുനൻ,

ിപരീത

യജാഡികളിൽ നിന്ന് യമാചിതനായി ഒരാറള കാർമിക് അടിമത്തത്തിൽ
നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ യമാചിപ്പിക്കും. (5.03)
രണട്

ഴികളും പരയമാന്നതത്തിയലക്ക് നയിക്കുന്നു

അെി ിലലാത്ത ർ - ജ്ഞാനികളലല - ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാത (അറലലങ്കിൽ
തയജിക്കൽ), നിസവാർത്ഥ യസ നത്തിന്റെ പാത (കർമ്മയയാഗ) എന്നി
പരസ്പരം
മായേഴ്ന്സ്

യതയസ്തമാറണന്ന്
റചയ്ത

കരുതുന്നു. ഒറരണ്ണം

യക്തിക്ക്

യഥാർഥത്തിൽ

രണടിന്റെയും

യനട്ടങ്ങൾ

ലഭിക്കുന്നു. (5.04) ഒരു സാംനയാസി ഏത് ലക്ഷയ്ത്തിറലത്തിയാലും ഒരു
കർമ്മയയാഗിയും അയത ലക്ഷയ്ത്തിറലത്തുന്നു. അതിനാൽ, തയാഗത്തിന്റെ
പാതയും

നിസവാർത്ഥ

പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ

പാതയും

ഒയരയപാറല

കാണുന്ന ൻ ശരിക്കും കാണുന്നു. (6.01, 6.02 എന്നി യും കാണുക)
(5.05) പയക്ഷ, അർജ്ജുനയന, യഥാർത്ഥ

തയാഗം

കർമ്മയയാഗമിലലാറത

യനടാൻ പ്പയാസമാണ്. കർമ്മയയാഗം ഉൾറക്കാള്ളുന്ന ഒരു മുനി റപറട്ടന്ന്
പ്ബഹ്മറത്ത പ്പാപിക്കുന്നു. (4.31, 4.38 എന്നി യും കാണുക) (5.06 ) മനസ്സ്
ശുദ്ധ ും

മനസ്സും

ഇപ്രിയങ്ങളും

നിയപ്ന്തണത്തിലായതും

എലലാ
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ജീ ജാലങ്ങളിലും ഒയര നിതയജീ ിറയ കാണുന്നതുമായ ഒരു കർമ്മയയാഗി,
യജാലിയിൽ

ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുകയാറണങ്കിലും

കർമ്മത്താൽ

ബന്ധിതനലല. (5.07)
ഒരു കർമ്മയയാഗി ദദ ത്തിനായി പ്പ ർത്തിക്കുന്നു
സതയം അെിയുന്ന ജ്ഞാനികൾ (അറലലങ്കിൽ സാംനയാസി) ചിന്തിക്കുന്നു:
"ഞാൻ

ഒന്നും

റചയ്യുന്നിലല". കാണുന്നതിലും

സ്പർശിക്കുന്നതിലും
നടക്കുന്നതിലും

മണക്കുന്നതിലും

ഉെങ്ങുന്നതിലും

യകൾക്കുന്നതിലും

ഭക്ഷണം

കഴിക്കുന്നതിലും

ശവസിക്കുന്നതിലും; സംസാരിക്കുക,

റകാടുക്കുക, എടുക്കുക, കണ്ണുതുെക്കുക, അടയ്ക്കുക എന്നി
മാപ്തമാണ്

തങ്ങളുറട

ഇപ്രിയങ്ങൾ

പ്പ ർത്തിക്കുന്നറതന്ന്

സ്തുക്കളിൽ

ഒരു

ിശവസിക്കുന്നു. (പുെയമ 3.27, 13,29, ഒപ്പം 14.19 കാണുക)

സാംനിയാസി

ഴിപാടായി എലലാ പ്പ ൃത്തി റചയ്യുന്ന ൻ -

(൫.൦൮-൦൯) കർത്താ ു

ഫലങ്ങൾ അര്ഹതയിലല അറാച്ചറച്ചമന്െ് ഉയപക്ഷിച്ച് - റക സ്പർശിക്കിലല
തുടരുന്നു Ā ഒരു താമരയുറട ഇല ആർപ്ദ ലഭിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ര്മിച്
പ്പതികരണം അറലലങ്കിൽ പാപം റ ള്ളത്താൽ. (5.10) കർമ്മയയാഗികൾ
സവാർത്ഥമായ

അടുപ്പമിലലാറത

ഇപ്രിയങ്ങൾ എന്നി

-

ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി,

അ രുറട

ഉപയയാഗിച്ച് സവയം ശുദ്ധീകരണത്തിനായി മാപ്തം

പ്പ ർത്തിക്കുന്നു. (5.11) യജാലിയുറട ഫലങ്ങയളാടുള്ള അടുപ്പം ഉയപക്ഷിച്ച്
ഒരു കർമ്മയയാഗി പരമമായ ആനരം യനടുന്നു; യജാലിയുറട ഫലങ്ങളുമായി
മറുള്ള ർ

ബന്ധറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന

സവാർത്ഥപ്പ ൃത്തികളാൽ

ബന്ധിതരാകുന്നു. (5.12)
ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാത
എലലാ പ്പ ൃത്തികളുറടയും ഫലം പൂർണ്ണമായും തയജിച്ച ഒരു
സയന്താഷയത്താറട

ജീ ിക്കുന്നു,

യക്തി

പ്പ ർത്തന ും

ഒരു

നിർ ഹിക്കുന്നിലല. (5.13) കർത്താ ് പ്പ ർത്തനത്തിനുള്ള യപ്പരണയയാ,
പ്പ ൃത്തിയുറട
അടുപ്പയമാ

പ്പ ർത്തന

ികാരയമാ, ആളുകളുറട
സൃഷ്ടിക്കുന്നിലല. ഇറതലലാം

ശക്തികളാണ്. (5.14)

ആരുയടയും

റചയ്യുന്നത്
നന്മയുറടയയാ

ഫലങ്ങയളാടുള്ള
പ്പകൃതിയുറട
തിന്മയുറടയയാ

ഉത്തര ാദിത്തം കർത്താ ് ഏററടുക്കുന്നിലല. അജ്ഞതയുറട മൂടുപടത്താൽ
ആത്മജ്ഞാനം

മൂടുന്നു; അതു ഴി

(ദുഷ്പ്പ ൃത്തികൾ

ആളുകൾ

റചയ്യുന്നു). (5.15)

ഞ്ചിതരാകുന്നു

സൂരയൻ

യലാകത്തിറല

സ്തുക്കളുറട ഭംഗി റ ളിറപ്പടുത്തുന്നതുയപാറല, അമാനുഷിക അെി ്
സവയം അജ്ഞതറയ നശിപ്പിക്കുകയും പരമപ്പധാനറത്ത റ ളിറപ്പടുത്തുകയും
റചയ്യുന്നു. (5.16) മനസ്സും

ബുദ്ധിയും

പൂർണ്ണമായും

പ്ബഹ്മത്തിൽ

ലയിക്കുന്ന (നിതയജീ ൻ), പ്ബഹ്മയത്താട് ഉെച്ചുനിൽക്കുന്ന രും, പ്ബഹ്മറത്ത
പരയമാന്നത

ലക്ഷയ് ും

ഏക

അഭയസ്ഥാന ുമാക്കി,

പരിജ്ഞാനത്താൽ മാലിനയങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്ന

പ്ബഹ്മാ ിന്റെ

യക്തികൾ

ീണടും

ജനനം. (5.17)
പ്പബുദ്ധനായ
ഒരു പ്പബുദ്ധനായ
ഒരു

യക്തിയുറട അധിക അടയാളങ്ങൾ

യക്തി (എലലാ രിലും കർത്താ ിറന പ്ഗഹിച്ചുറകാണട്)

ിദയാസമ്പന്നനും

ിനീതനുമായ

ഒരു

പുയരാഹിതറന,

പുെത്താക്കറപ്പട്ട റന, പശു ിറനയയാ ആനറയയയാ നായറയയയാ തുലയ
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കയണ്ണാറട യനാക്കുന്നു. (6.29 ഉം കാണുക) (5.18) സമതവത്തിൽ മനസ്സ്
ച്ചിരിക്കുന്ന നാണ് ഈ ജീ ിതത്തിൽ എലലാം യനടിയത്. അത്തരറമാരു
യക്തി നിതയജീ ിറയ തിരിച്ചെിഞ്ഞു, കാരണം നിതയജീ ൻ കുറമറതും
നിഷ്പക്ഷ ുമാണ്. (18.55

ഉം

കാണുക)

(5.19)

സുഖകരമായത്

യനടുന്നതിൽ സയന്താഷിക്കാത്ത, അസുഖകരമായത് യനടുന്നതിൽ ദു rie
ഖിക്കാത്ത, സ്ഥിരതയുള്ള മനസ്സുള്ള, അ ിഭാജയനായ, നിതയജീ ിറയക്കുെിച്ച്
അെിയുന്ന ഒരാൾ, അത്തരറമാരു

യക്തി നിതയമായി നിലനിൽക്കുന്നു

നിതയജീ ൻ. (5.20) നിതയജീ ിയുമായി

ഐകയറപ്പടുന്ന

അത്തരറമാരു

യക്തി ധയാനത്തിലൂറട സവയം സയന്താഷം കണറടത്തുന്നതിലൂറട ബാഹയ
ബന്ധറപ്പടുന്നിലല,

ഇപ്രിയസുഖങ്ങളുമായി

ആസവദിക്കുന്നു. (5.21) ഇപ്രിയസുഖങ്ങൾ

അതീപ്രിയ

സതയത്തിൽ

ആനരം

ദുരിതത്തിന്റെ

ഉെ ിടമാണ്, അ യ്ക്ക് ഒരു തുടക്ക ും അ സാന ുമുണട്. അതിനാൽ
ജ്ഞാനികയള, അർജ്ജുനയര, ഇപ്രിയസുഖങ്ങളിൽ ആനരിക്കരുത്. (18.38 ഉം
കാണുക) (5.22) മരണത്തിനുമുമ്പ് കാമത്തിന്റെയും യകാപത്തിന്റെയും
യപ്പരണറയ

കഴി ുള്ള ൻ

യനരിടാൻ

ഒരു

യയാഗിയും

സന്തുഷ്ടനുമാണ്. (5.23) നിതയജീ ിയുമായി സയന്താഷം കണറടത്തുന്ന ൻ,
ഉള്ളിൽ

നിതയജീ ിറയ

ആത്മജ്ഞാനത്താൽ

(പ്ബഹ്മറത്ത)

സയന്താഷിപ്പിക്കുന്ന നും

പ്പകാശിപ്പിക്കുന്ന നും; അത്തരറമാരു

പ്ബഹ്മനിർ ാണറത്ത

പ്പാപിക്കുകയും

റചയ്യുന്നു. (5.24)

പാപങ്ങൾ

പരമാത്മാ ിയലക്ക്
(അറലലങ്കിൽ

യയാഗി

യപാകുകയും

അപൂർണതകൾ)

നശിപ്പിക്കറപ്പടുന്ന രും, ആത്മജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന രും,
അ രുറട

മനസ്സ്

അച്ചടക്കമുള്ള രും,

എലലാ

ഏർറപ്പടുന്ന രുമായ ർ

യക്ഷമത്തിൽ

ദക രിക്കുന്നു. (5.25) യമാഹത്തിൽ

ജീ ജാലങ്ങളുറടയും

പരമമായ

നിന്നും

യക്തിതവം

യകാപത്തിൽ

നിന്നും

മുക്തരും മനസ്സിറനയും ഇപ്രിയങ്ങറളയും കീഴടക്കി സവയം അെിയുന്ന രും
എളുപ്പത്തിൽ പ്ബഹ്മനിർ ാണറത്ത പ്പാപിക്കുന്നു. (5.26)
മൂന്നാമറത്ത പാത - ഭക്തി ധയാനത്തിന്റെയും ധയാനത്തിന്റെയും പാത
ഒരു മുനി, സതയത്തിൽ, എലലാ ഇപ്രിയാനുഭൂതികളും ഉയപക്ഷിച്ച്, കണ്ണ് പ്ബ
rows സുകൾക്കിടയിൽ മനസ്സ് ഉെപ്പിക്കുക, മൂക്കിലൂറട സഞ്ചരിക്കുന്ന
ശവാസറത്ത തുലയമാക്കുക, ഇപ്രിയങ്ങറളയും മനസ്സിറനയും ബുദ്ധിറയയും
നിയപ്ന്തണത്തിലാക്കുക, രക്ഷ (മുക്തി) പ്പധാന ലക്ഷയ്മായി , കാമം, യകാപം,
ഭയം എന്നി യിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. (5.27-28) തയാഗങ്ങളുറടയും
റചല ുചുരുക്കലിന്റെയും ആസവാദകനായും, എലലാ പ്പപഞ്ചത്തിൻറെയും
മഹാനായ കർത്താ ായും, എലലാ ജീ ജാലങ്ങളുറടയും സുഹൃത്തായും
എറന്ന (അറലലങ്കിൽ പ്ശീകൃഷ്ണറന) അെിയുന്നതിലൂറട എന്റെ ഭക്തൻ
സമാധാനം ദക രിക്കുന്നു. (5.29)

6. ധയാനത്തിന്റെ പാത
ഒരു കർമ്മയയാഗിയും ഒരു തയാഗിയാണ്
പരയമാന്നതനായ

കർത്താ ്

പെഞ്ഞു:

അതിന്റെ

ഫലം

യതടാറത

( യക്തിപരമായ ആസവാദനത്തിനായി) നിശ്ചിത കടമ നിർ ഹിക്കുന്ന ൻ
ഒരു പുനർ ിജ്ഞാപകനും (സാംനയാസി) ഒരു കർമ്മയയാഗിയുമാണ്. ഒരാൾ
തീ

കത്തിക്കാറത

യക ലം

ിട്ടുനിൽക്കുന്നതിലൂറട

സംനയാസിയാകുന്നിലല, യജാലിയിൽ

നിന്ന്

യയാഗിയാകുന്നിലല. (6.01)

ഓ

ഒരാൾ
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അർജ്ജുനൻ, അ ർ തയാഗം (സാംനയസ) എന്ന്

ിളിക്കുന്നത് കർമ്മയയാഗ

എന്നും അെിയറപ്പടുന്നു. ഒരു പ്പ ർത്തനത്തിന് പിന്നിറല സവാർത്ഥലക്ഷയ്ം
ഉയപക്ഷിക്കാത്ത ആരും കർമ്മയയാഗിയാകുന്നിലല. (5.01, 5.05, 6.01, 18.02
എന്നി യും കാണുക) (6.02)
യയാഗയുറടയും യയാഗിയുറടയും നിർ ചനം
യയാഗ (ധയാനം, അറലലങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ശാന്തത) യനടാൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്ന
ജ്ഞാനികൾക്ക്, കർമ്മയയാഗമാണ് ഉപാധികൾ എന്ന് പെയറപ്പടുന്നു. യയാഗ
യനടിയ റന സംബന്ധിച്ചിടയത്താളം ശാന്തത ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള
മാർഗമായി

മാെുന്നു. ഒരു

യക്തിക്ക്

ഇപ്രിയസുഖങ്ങയളാ

ഫലങ്ങയളാടുള്ള അടുപ്പയമാ ഇലലാതിരിക്കുയമ്പാഴും
സവാർത്ഥ ലക്ഷയ്ങ്ങളും ഉയപക്ഷിക്കുയമ്പാഴും ഒരു

യജാലിയുറട

യക്തിപരമായ എലലാ
യക്തി യയാഗ പൂർണത

ദക രിക്കുറമന്ന് പെയറപ്പടുന്നു. (6.03-04)
മനസ്സ് ഒരു സുഹൃത്തും ശപ്തു ുമാണ്
ഒരാൾ

സവന്തം

മനസ്സിനാൽ

പതിക്കരുത്. മനസ്സ്
അതിന്റെ

മാപ്തം

യമൽ

സവയം

ഒരാളുറട

ഉയർത്തണം

സുഹൃത്തും

മനസ്സ്

പ്പ ർത്തിക്കുന്നു. (6.05-06) താഴ്ന്ന്ന

അധ

gra

ശപ്തു ുമാണ്. മനസ്സ്

ചങ്ങാതിയാണ്,

നിയപ്ന്തണമുള്ള രുറട

നിയപ്ന്തിക്കാത്ത ർക്ക്

-

ഒരു

അത്

ശപ്തു ിറനയപ്പാറല

സവയറത്ത

-

മനസ്സിറനയും

ഇപ്രിയങ്ങറളയും നിയപ്ന്തിക്കുന്ന ൻ ചൂടിലും തണുപ്പിലും ശാന്തതയിലും
ആനരത്തിലും യ ദനയിലും ബഹുമാനത്തിലും അപമാനത്തിലും ശാന്തനാണ്,
പരമമായ സവയ ുമായി എയപ്പാഴും സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നു. (6.07) ഒരു
യക്തിറയ

യയാഗി

എന്ന്

ആത്മസാക്ഷാത്കാര ും
യമൽ

ിളിക്കുന്നു, അയാൾക്ക്

ഉണട്, ശാന്തനും

നിയപ്ന്തണമുള്ള നും

ഒരു

മനസ്സിനും

കട്ടയും

ഒരുയപാറലയാണ്. (6.08) കൂട്ടാളികൾ,

ആത്മജ്ഞാന ും
ഇപ്രിയങ്ങൾക്കും

കലലും

സവർണ്ണ ും

സുഹൃത്തുക്കൾ,

ശപ്തുക്കൾ,

നയൂപ്ടലുകൾ, മദ്ധയസ്ഥർ, റ െുക്കുന്ന ർ, ബന്ധുക്കൾ,
പാപികൾ എന്നി യരാട് പക്ഷപാതമിലലാത്ത ഒരു

ിശുദ്ധന്മാർ,

യക്തിറയ യപ്ശഷ്ഠനായി

കണക്കാക്കുന്നു. (6.09)
ധയാനത്തിന്റെ സായങ്കതികതകൾ
ഏകാന്തതയിലും
ഇപ്രിയങ്ങറളയും

ഒറയിലും

തന്റെ

സവന്തം

അലലാത്തതും,
മൂടി,

ഒരു

നിയപ്ന്തണത്തിലാക്കി,

ഉടമസ്ഥാ കാശത്തിൽ
യക്തിറയക്കുെിച്ച്

ഇരിക്കുന്ന

നിന്നും

ചിന്തിക്കാൻ
ഇരിപ്പിടത്തിൽ

യയാഗി, മനസ്സിറനയും

യമാഹങ്ങളിൽ

മുക്തനായതിനുയശഷം
നിരന്തരം
ളറര

നിന്നും
പരമമായ

പ്ശമിക്കണം. (6.10) ഒരാൾ
ഉയർന്നയതാ

താഴ്ന്ന്നയതാ

ിശുദ്ധ കുഷ പുലലും, ഡീർസ്കിനും, ഒരു തുണിയും റകാണട്

ഒന്നിനു

മുകളിൽ

ഒന്നായി

ൃത്തിയുള്ള

സ്ഥലത്ത്

ഇരിക്കണം. സുഖപ്പദമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന് മനസ്സിറന ദദ ത്തിൽ
യകപ്രീകരിക്കുക,

ചിന്തകറളയും

ഇപ്രിയങ്ങളുറട

പ്പ ർത്തനങ്ങറളയും

നിയപ്ന്തിക്കുക, സവയം ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ധയാനം പരിശീലിക്കണം. (6.1112) അര, നറട്ടലല്, റനഞ്ച്, കഴുത്ത്, തല എന്നി

നി ർന്ന്, ചലനരഹിത ും

സുസ്ഥിര ുമായി പിടിച്ച് ഇരിക്കണം; ചുറും യനാക്കാറത കണ്ണും മനസ്സും
മൂക്കിനു മുന്നിൽ സ്ഥിരമായി ഉെപ്പിക്കുക; നിങ്ങളുറട മനസ്സിറന ശാന്ത ും
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നിർഭയ ുമാക്കുക; പ്ബഹ്മചരയം

പരിശീലിക്കുക; മനസ്സിറന

നിയപ്ന്തണത്തിലാക്കുക; എറന്നക്കുെിച്ച്

ചിന്തിക്കുക; ഒപ്പം

തറന്ന സുപ്പീം

ലക്ഷയ്ം എനിക്കു. (4.29, 5.27, 8.10, 8.12 എന്നി യും കാണുക) (6.1314) ഇപ്പകാരം, മനസ്സിറന എന്നിൽ ഉെപ്പിച്ചു നിർത്താൻ എലലായ്യപ്പാഴും
പരിശീലിക്കുന്നതിലൂറട,

മനസ്സിറന

കീഴ്ന്റപ്പടുത്തിയ

പ്ബഹ്മനിർ ാണത്തിന്റെ സമാധാനം യനടി എന്നിയലക്ക്
അർജ്ജുനയര,

അമിതമായി

ഭക്ഷണം

യയാഗി

രുന്നു. (6.15)

കഴിക്കുന്ന യരാ

ഭക്ഷണം

കഴിക്കാത്ത യരായടാ ഈ യയാഗ സാധയമലല; ആരാണ് കൂടുതൽ ഉെങ്ങുന്നത്
അറലലങ്കിൽ
ിയനാദം,

ആരാണ്

ഉണർന്നിരിക്കുന്നത്. (6.16) എന്നാൽ

യജാലി,

ഉെക്കം,

പാലിക്കുന്നയാൾക്ക്

ധയാനത്തിന്റെ

നശിപ്പിക്കുന്നു. (6.17) ഒരു
നിതയജീ ിയുമായുള്ള
യമാഹങ്ങളിൽ

ഉണരുക

എന്നി യിൽ

യയാഗ

എലലാ

മിതതവം

സങ്കടങ്ങറളയും

യക്തി യയാഗ യനടിറയന്ന് പെയറപ്പടുന്നു,

ഐകയം, തികഞ്ഞ

നിന്നും

ഭക്ഷണം,

അച്ചടക്കമുള്ള

മുക്തമാ ുകയും

മനസ്സ്

സമാധിയിൽ

എലലാ

(പ്ടാൻസ്)

പ്ബഹ്മാ ുമായി പൂർണ്ണമായും ഐകയറപ്പടുകയും റചയ്യുയമ്പാൾ. (6.18)
കാറിൽ നിന്ന് (യമാഹങ്ങളുറട) അഭയം പ്പാപിച്ച സ്ഥലത്ത് (നിതയജീ ൻ)
ിളക്ക് റതളിയുന്നിലല; ഈ ഉപമ ഒരു യയാഗിയുറട മനസ്സിറന കീഴടക്കി
നിതയജീ ിറയക്കുെിച്ച് ധയാനിക്കുന്നു. (6.19)
ധയാന പരിശീലനത്തിലൂറട അച്ചടക്കമുള്ള മനസ്സ് സുസ്ഥിരമാകുയമ്പാൾ,
ശുദ്ധമായ

ബുദ്ധിയയാറട

അ റന

കാണുന്നതിലൂറട

ഒരാൾ

നിതയജീ ിയുമായി സംതൃപ്തനായിത്തീരുന്നു. (6.20) ഒരാൾക്ക് അനന്തമായ
ആനരം അനുഭ റപ്പടുന്നു, അത് ബുദ്ധിയിലൂറട മാപ്തം മനസ്സിലാക്കാ ുന്നതും
പരിധിക്കപ്പുെ ുമാണ്. നിതയജീ ൻ

ഇപ്രിയങ്ങൾക്ക്

തിരിച്ചെിഞ്ഞതിനുയശഷം, ഒരാൾ ഒരിക്കലും സമ്പൂർണ്ണ യാഥാർത്ഥയത്തിൽ
നിന്ന് യ ർതിരിക്കറപ്പടുന്നിലല. (6.21) സവയം തിരിച്ചെി ് (SR) ന് യശഷം,
SR റനക്കാൾ മികച്ച മററാരു യനട്ടറത്ത ഒരാൾ പരിഗണിക്കുന്നിലല. SR ൽ
സ്ഥാപിതമായ, ഏറ ും

ലിയ

ിപത്ത് യപാലും ചലിക്കുന്നിലല. (6.22) ദു

orrow ഖ ുമായുള്ള ഐകയറത്ത യ ർറപടുത്തുന്നതിറന യയാഗ എന്ന്
ിളിക്കുന്നു. ഈ യയാഗ ഉെച്ച ദൃ mination നിശ്ചയയത്താറടയും മാനസിക
സം രണമിലലാറതയും പരിശീലിക്കണം. (6.23) ഒരാൾ സവാർത്ഥമായ എലലാ
യമാഹങ്ങറളയും

പൂർണ്ണമായും

ഇപ്രിയ സ്തുക്കളിൽ
ശാശവതമായി

നിന്ന്

ഉയപക്ഷിച്ച്,

പൂർണ്ണമായി

ഉൾറക്കാള്ളുകയും,

നന്നായി

ഇപ്രിയങ്ങറള

നിയപ്ന്തിച്ച്,
പരിശീലനം

മനസ്സിറന
യനടിയതും

ശുദ്ധീകരിക്കറപ്പട്ടതുമായ ഒരു ബുദ്ധിയിലൂറട മനസ്സിറന ശാന്തമാക്കുകയും
എന്റെ. (6.24-25) ഈ

റചയ്യുന്നു.

അസവസ്ഥതയും അസ്ഥിര ുമായ മനസ്സ് ധയാനസമയത്ത് അലഞ്ഞുതിരിയുന്നിട
ത്ത്, ഒരാൾ അത് സവയം നിരീക്ഷിച്ച് (അറലലങ്കിൽ യമൽയനാട്ടത്തിൽ)
സാക്ഷയ്ം

ഹിക്കണം. (6.26)
ആരാണ് യയാഗി?

പരമമായ ആനരം സവയം തിരിച്ചെിഞ്ഞ ഒരു യയാഗിറയയാണ്, അ ന്റെ
മനസ്സ് ശാന്ത ും, യമാഹങ്ങൾ നിയപ്ന്തണ ിയധയ ുമാണ്, പാപത്തിൽ നിന്ന്
(അറലലങ്കിൽ റതറുകൾ) മുക്തനാണ്. (6.27) അത്തരറമാരു പാപരഹിതനായ
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ഇടപഴകുന്ന, പ്ബഹ്മാ ുമായുള്ള

അനന്തമായ

എളുപ്പത്തിൽ

നിതയജീ ൻ

ആസവദിക്കുന്നു. (6.28) സർവ്വ യാപിയായ
ജീ ജാലങ്ങളിലും

ആനരം

സിക്കുന്നതായും

എലലാ

എലലാ

ജീ ജാലങ്ങളും

നിതയജീ ികളിൽ

സിക്കുന്നതായും

മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാലാണ്; നിതയജീ ിയുമായി ഐകയറപ്പടുന്ന ഒരു യയാഗി,
എലലാ ജീ ികറളയും തുലയ കയണ്ണാറട കാണുന്നു. (4.35, 5.18 കൂടി കാണുക)
(6.29) എലലാത്തിലും എറന്ന പ്ഗഹിക്കുകയും എന്നിലുള്ളറതലലാം കാണുകയും
റചയ്യുന്ന ർ എന്നിൽ നിന്ന് യ ർറപടുത്തുകയിലല, ഞാൻ അ രിൽ നിന്ന്
യ ർറപടുത്തുകയുമിലല . (6.30) എലലാ
സിക്കുന്നുറ ന്ന്

എറന്ന

ജീ ജാലങ്ങളിലും

എറന്ന

ദവരവ ാദികൾ

അ രുറട

ആരാധിക്കുന്ന

ജീ ിതരീതി

പരിഗണിക്കാറത

എന്നിൽ

സിക്കുന്നു. (6.31) ഓയരാരുത്തറരയും

തറന്നയപ്പാറലയാറണന്നും

മറുള്ള രുറട യ ദനയും ആനര ും സവന്തമായി കരുതുന്ന ഏറ ും മികച്ച
യയാഗിയായാണ് അർജുനൻ. (6.32)
മനസ്സിറന കീഴടക്കാൻ രണട് രീതികൾ
അർജ്ജുനൻ

പെഞ്ഞു:

കൃഷ്ണാ, ധയാനത്തിന്റെ

യയാഗ

മനസ്സിന്റെ

ശാന്തതയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പെഞ്ഞു, പയക്ഷ മനസ്സിന്റെ അസവസ്ഥത
കാരണം, മനസ്സിന്റെ സ്ഥിരമായ അ സ്ഥ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിലല. കാരണം,
മനസ്സ്

ളറര അസ്ഥിര ും പ്പക്ഷുബ്ധ ും ശക്ത ും കഠിന ുമാണ്. മനസ്സിറന

നിയപ്ന്തിക്കുന്നത് കാറിറന നിയപ്ന്തിക്കുന്നത് യപാറല ബുദ്ധിമുട്ടാറണന്ന് ഞാൻ
കരുതുന്നു. (6.33-34) പരയമാന്നതനായ
നിസ്സംശയമായും,

അർജ്ജുനയന,

പ്പയാസ ുമാണ്,

പയക്ഷ

കീഴടങ്ങുന്നു. (6.35) എന്റെ

ർജ്ജസവലമായ ആത്മീയ

സ്ഥിയരാത്സാഹയത്താറട

അത്

അഭിപ്പായത്തിൽ, മനസ്സ്

കീഴടങ്ങാത്ത ന്

ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നിരുന്നാലും,

പരിപ്ശമിക്കുന്നതിലൂറട

പെഞ്ഞു:

മനസ്സ് അസവസ്ഥ ും നിയപ്ന്തിക്കാൻ

നിരന്തരമായ ig

പരിശീലനത്തിലൂറട
യയാഗ

കർത്താ ്

മനസ്സിറന

ശരിയായ

കീഴ്ന്റപ്പടുത്തിയ

മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂറട
യക്തിക്ക്

യയാഗ

ദക രിക്കാനാകും. (6.36)
ിജയിക്കാത്ത യയാഗിയുറട ലക്ഷയ്സ്ഥാനം
അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു: ധയാനത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന്

യതിചലിക്കുകയും

മനസ്സിൻറെ യപരിൽ യയാഗ പൂർണത യനടുന്നതിൽ പരാജയറപ്പടുകയും
റചയ്യുന്ന

ിശവസ്തൻ

-

കൃഷ്ണയന,

അത്തരറമാരു

യക്തിയുറട

ലക്ഷയ്സ്ഥാനം എന്താണ്? (6.37) കൃഷ്ണയന, ചിതെിക്കിടക്കുന്ന ഒരു യമഘം
യപാറല അ ൻ നശിക്കുന്നിയലല? (യയാഗയും യഭാഗയും, സവർഗ്ഗീയ ും ല ly
കിക ുമായ

ആനരങ്ങൾ)

ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ

പാതയിൽ

നഷ്ടറപ്പട്ടു,

പിന്തുണയും

പരിപ്ഭാന്തരായി. (6.38)

ഓ

കൃഷ്ണാ, എന്റെ ഈ സംശയം നിങ്ങൾക്ക് തീർത്തും നീക്കാൻ മാപ്തയമ
കഴിയൂ, കാരണം ഈ സംശയം നീക്കാൻ നിങ്ങളലലാറത മറാരുമിലല. (15.15
ഉം കാണുക) (6.39) പരമമായ കർത്താ ് പെഞ്ഞു: അർജ്ജുനയര, ഒരു
യയാഗിക്ക് ഇ ിറടയയാ പരയലാകയത്താ നാശമിലല. എന്റെ പ്പിയ സുഹൃയത്ത,
ഒരു അമാനുഷിക ാദിറയ ഒരിക്കലും സങ്കടറപ്പടുത്തുന്നിലല. (6.40)
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ർഷങ്ങയളാളം അ ിറട

താമസിച്ച യശഷം ഭക്തരുറടയും സമ്പന്നരുറടയും

ീട്ടിൽ പുനർജനിക്കുന്നു,

അറലലങ്കിൽ

അത്തരറമാരു

യയാഗി

പ്പബുദ്ധരായ

യയാഗികളുറട

കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. ഇതുയപാലുള്ള ഒരു ജനനം ഈ യലാകത്ത്
ളറര പ്പയാസമാണ്. (6.41-42) അ ിറട അ ൻ അറലലങ്കിൽ

ലഭിക്കുന്നത്

അ ൾ മുൻ ജീ ിതത്തിൽ യനടിയ അെി ്
ദക രിക്കാൻ

ീണടും

പരിപ്ശമിക്കുകയും

അർജുനൻ. (6.43) പരാജയറപ്പട്ട
(സമ്സ്ക്

ബലത്തില്

ീണറടടുക്കുകയും പൂർണത

യയാഗി

സത്തയാണ്

ഷർട്ടിന്റെ

റചയ്യുന്നു,
മതിപ്പുകളുറടയും

റകാണടുയപായി Ā മുൻ

യനറര

ജീ ിതത്തിന്റെ നാഡി രീതികളും െ). യയാഗ അയനവഷിക്കുന്ന ർ യപാലും ദദ

ുമായുള്ള ഐകയം - യ ദ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന റര

മെികടക്കുന്നു. (6.44) ജാപ്ഗതയയാറട

പരിപ്ശമിക്കുന്ന

യയാഗി

എലലാ

അ താരങ്ങളിലൂറടയും

പൂർത്തീകരിച്ചതിനുയശഷം

എലലാ

പ്കയമണ

പാപങ്ങളിൽ

നിന്നും

(അറലലങ്കിൽ

അപൂർണതകളിൽ)

പൂർണമായും

മുക്തനാകുകയും പരമമായ

ാസസ്ഥലത്ത്

നിന്ന്

എത്തുകയും

റചയ്യുന്നു. (6.45)
ആരാണ് മികച്ച യയാഗി?
സനയാസികയളക്കാൾ യപ്ശഷ്ഠനാണ് യയാഗി. (യ ദ) പണ്ഡിതന്മായരക്കാൾ
യപ്ശഷ്ഠനാണ്

യയാഗി. ആചാരാനുഷ്ഠാന ാദികയളക്കാൾ

യപ്ശഷ്ഠനാണ്

യയാഗി. അതിനാൽ, അർജ്ജുനൻ, ഒരു യയാഗിയാകൂ. (6.46) യയാഗി-ഭക്തൻ
- എറന്ന പരമമായ

ിശവാസയത്താറട സ്യനഹപൂർവ്വം ധയാനിക്കുകയും,

എന്നിൽ എന്നിൽ ലയിക്കുകയും റചയ്യുന്ന - എലലാ യയാഗികളിലും ഏറ ും
മികച്ച നായി ഞാൻ കരുതുന്നു. (12.02, 18.66 എന്നി യും കാണുക)
(6.47)

7. ആത്മജ്ഞാന ും പ്പബുദ്ധതയും
പരമമായ

കർത്താ ്

പെഞ്ഞു:

അർജുനയന, സംശയമിലലാറത

എറന്ന

എങ്ങറന പൂർണ്ണമായി അെിയും, നിങ്ങളുറട മനസ്സ് എന്നിൽ ലയിച്ചു,
എന്നിൽ അഭയം പ്പാപിക്കുക, യയാഗ പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുക. (7.01) ഈ
യലാകത്ത് കൂടുതൽ ഒന്നും അെിയാനിറലലന്ന് മനസിലാക്കിയതിനുയശഷം
ഞാൻ

നിങ്ങൾക്ക്

ആയിരക്കണക്കിന്
പൂർണതയ്ക്കായി

ആത്മജ്ഞാനം
ആളുകളിൽ

പ്പബുദ്ധതയയാറട
ഒരാൾ

പരിപ്ശമിക്കുന്നു.

സവയം

നൽകും. (7.02)
തിരിച്ചെി ിന്റെ

ിജയികളായ

ആ

സമരം

റചയ്യുന്ന രിൽ ഒരാൾ എറന്ന ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നിലല. (7.03)
പ്ദ യം, യബാധം, ആത്മാ ് എന്നി യുറട നിർ ചനങ്ങൾ
മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹം, ഈതർ,
ഭ

material തിക

പരി ർത്തനം

ായു, തീ, ജലം, ഭൂമി എന്നി യാണ് എന്റെ

energy ർജ്ജത്തിന്റെ

(അറലലങ്കിൽ

(പ്പാകൃതി)

ിഭജനം). (13.05 ഉം

എട്ട്

മടങ്ങ്

കാണുക)

(7.04)

ഭ material തിക energy ർജ്ജം എന്റെ താഴ്ന്ന്ന സവഭാ മാണ്. അർജുനയന,
ഈ പ്പപഞ്ചം മുഴു ൻ നിലനിൽക്കുന്ന സ്പിരിറ് (പുരുഷൻ) ആണ്
എന്റെ മററാരു ഉയർന്ന സവഭാ ം. (7.05) എലലാ ജീ ികളും ഈ ഇരട്ട energy ർജ്ജത്തിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചുറ ന്ന് അെിയുക; ഞാൻ - പരമമായ
യക്തി (പരപ്ബഹ്മ, കൃഷ്ണ) - ഉത്ഭ ത്തിന്റെ ഉെ ിട ും പ്പപഞ്ചം
മുഴു ൻ ഇലലാതാകുന്നതും ആണ്. (13.26 ഉം കാണുക) (7.06)
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എലലാറിന്റെയും അടിസ്ഥാനം പരമമായ ആത്മാ ാണ്
അർജുനയന, എറന്നക്കാൾ

ഉയർന്നറതാന്നുമിലല. പ്പപഞ്ചത്തിറല

എലലാം

എന്നിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പരമാത്മാ ്, ആഭരണങ്ങൾ റപ്തഡിൽ (ഒരു
റകട്ടിയതുയപാറല. (7.07) ഓ

മാലയുറട)

അർജ്ജുനൻ,

ഞാനാണ്

റ ള്ളത്തിറല സാപിഡിറി, ഞാൻ സൂരയനിലും ചപ്രനിലുമുള്ള പ്പകാശമാണ്,
എലലാ യ ദങ്ങളിലും 'ഓം' എന്ന
മനുഷയരിൽ

ിശുദ്ധ അക്ഷരം, ഈഥെിറല ശബ്ദം,

ശക്തിയുണട്. ഞാൻ

ഭൂമിയിറല

മധുരമുള്ള

സുഗന്ധമാണ്. ഞാൻ തീയിറല ചൂടും എലലാ ജീ ജാലങ്ങളുറടയും ജീ നും
സനയാസത്തിറല

ആകുന്നു. (7.08-09) അർജ്ജുനയന,

റചല ുചുരുക്കലും

എലലാ സൃഷ്ടികളുറടയും നിതയ സന്തതിയായി എറന്ന അെിയുക. ഞാൻ
ബുദ്ധിജീ ിയുറട

ബുദ്ധിയും

മിഴി ുമാണ്. (9.18, 10.39

മിടുക്കന്റെ

എന്നി യും

കാണുക). കാമ ും

ശക്തന്റെ

ശക്തിയാണ്

സവാർത്ഥമായ

അടുപ്പ ും

ഇലലാത്ത

നീതി

(ധർമ്മം)

ഞാൻ. അർജ്ജുനയന,

( ി ാഹത്തിനുയശഷം പ്പതയുൽപാദനത്തിന്റെ പ ിപ്ത ും ഏക ുമായ
ഉയേശയത്തിനായി)

അനുസരിക്കുന്ന

(കപട). (7.10-11) ഭ

മനുഷയരിൽ

material തിക

ഞാൻ

പ്പകൃതിയുറട

കാമമാണ്

മൂന്ന്

രീതികൾ

(ഗുണങ്ങൾ) - നന്മ, അഭിനിയ ശം, അജ്ഞത എന്നി യും എന്നിൽ നിന്ന്
പുെറപ്പടുന്നുറ ന്ന്

അെിയുക. ഞാൻ

ബാധിക്കുകയയാ

റചയ്യുന്നിലല,

ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. (9.04,
(7.12) പ്പകൃതിയിറല ഈ

ഗുണങ്ങറള

പയക്ഷ
9.05

ആപ്ശയിക്കുകയയാ

ഗുണങ്ങൾ

എറന്ന

എന്നി യും

മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുറട

കാണുക)

ി ിധ

ശങ്ങളാൽ

ഞ്ചിക്കറപ്പടുന്നു ; അതിനാൽ, എറന്നയന്നക്കുമായി

മനുഷയർ

അ ർ

അെിയുന്നിലല,

എറന്നയന്നക്കുമായി

ഈ

അ ർ

ഗുണങ്ങൾക്ക്

മുകളിലാണ്. (7.13)
ആരാണ് ദദ റത്ത അയനവഷിക്കുന്നത്?
ഭൗതിക

പ്പകൃതിയുറട

മൂന്ന്

ഗുണങ്ങൾ

ദി യശക്തി (M ā y ā ) മെികടക്കാൻ

അടങ്ങിയ

ഖനിയുറട ഈ

ളറര പ്പയാസമാണ്. മാപ്തം എയന്നാടു

കീഴ്ന്റപടുന്ന രിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഈ എം കടന്നു Ā ക Ā . (7.14) (പുെയമ
14,26,

15.19,

18.66

ഒപ്പം

കാണുക)

ി രമിലലാത്ത,

ദപശാചികശക്തികൾ സവഭാ ം അറാച്ച് ആർ ആൻഡ്
ഏറതാരു ദദ ിക ഇലലുസിറ

അപ്കമം,
ിയ ചനം

പ ർ (മായ) നീക്കുകയും റചയ്തു താഴ്ന്ന്ന

യക്തികൾ ആരാധിക്കുക അറലലങ്കിൽ അയനവഷിക്കുന്നിലല ഞാൻ. (7.15)
അർജ്ജുനയന, നാലുതരം

സദ്ഗുണങ്ങൾ

എറന്ന

ആരാധിക്കുകയയാ

അയനവഷിക്കുകയയാ റചയ്യുന്നു. അ : ദുരിതമനുഭ ിക്കുന്ന ർ, ആത്മജ്ഞാനം
യതടുന്ന ർ,

സമ്പത്ത്

അയനവഷിക്കുന്ന ർ,

പരയമാന്നത

അനുഭ ിച്ച

പ്പബുദ്ധൻ. (7.16) അ രിൽ പ്പബുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ, എയന്നാറടാപ്പം
എയപ്പാഴും ഐകയമുള്ള നും ഭക്തി ഏകമനസ്സുള്ള നുമാണ് ഏറ ും നലലത്,
കാരണം
എനിക്ക്

ഞാൻ

പ്പബുദ്ധർക്ക്

ളറര

പ്പിയറപ്പട്ട നാണ്, പ്പബുദ്ധൻ

ളറര പ്പിയറപ്പട്ട നാണ്. (7.17) ഈ അയനവഷിക്കുന്ന റരലലാം

തീർച്ചയായും യപ്ശഷ്ഠരാണ്, എന്നാൽ പ്പബുദ്ധരായ ഭക്തറന ഞാൻ സവയം
കണക്കാക്കുന്നു. സ്ഥിരതയുള്ള ൻ
എന്റെ പരയമാന്നത

സതിയിൽ

എയന്നാറടാപ്പം

ഒന്നായിത്തീരുകയും

സിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. (9.29 ഉം

23
കാണുക) (7.18) പല ജനനങ്ങൾക്കും യശഷം പ്പബുദ്ധനായ ഒരാൾ എറന്ന
സമീപിക്കുന്നു,

എലലാം

പ്പകടനമാറണന്ന്

(അറലലങ്കിൽ

തിരിച്ചെിഞ്ഞു. അത്തരറമാരു

അപൂർ മാണ്. (7.19)
ക ർന്ന

എന്റെ
ി ിധ

പരയമാന്നതന്റെ)

മഹാത്മാ ്

യമാഹങ്ങളാൽ

ളറര

ിയ ചനാധികാരം

യക്തികൾ, അ രുറട കർമ്മപ്പതിഭാസത്താൽ (സംസ്കാരം)

പ്പയചാദനം ഉൾറക്കാണട്, ആകാശ കൺയപ്ടാളെുകറള ആപ്ശയിക്കുകയും
ി ിധ മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. (7.20)
ആരാധനയുറട ഏറതങ്കിലും രൂപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ദദ റത്ത
കാണാൻ കഴിയും
ഏറതാരു ദദ റത്തയും (ഏത് യപരും രൂപ ും രീതിയും ഉപയയാഗിച്ച്)
ിശവാസയത്താറട ആരാധിക്കാൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്നുയ ാ, ഞാൻ അ രുറട
ിശവാസം ആ യദ തയിൽ സ്ഥിരമാക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ

ിശവാസമുള്ള

അ ർ ആ യദ തറയ ആരാധിക്കുകയും ആ ദദ ത്തിലൂറട അ രുറട
ആപ്ഗഹങ്ങൾ യനടുകയും റചയ്യുന്നു. ആ ആപ്ഗഹങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഞാൻ
നൽകിയതാണ്. (7.21-22) ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഈ മനുഷയരുറട അത്തരം ഭ
gain തിക യനട്ടങ്ങൾ

താൽക്കാലികമാണ്. ഖയഗാള

കൺയപ്ടാളെുകളുറട

ആരാധകർ ആകാശ കൺയപ്ടാളെുകളിയലക്ക് യപാകുന്നു, പയക്ഷ എന്റെ
രുന്നു. (7.23)

ഭക്തർ തീർച്ചയായും എന്റെയടുക്കൽ

ി രമിലലാത്ത ർ - എന്റെ മാറമിലലാത്ത, താരതമയറപ്പടുത്താനാ ാത്ത,
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത, അതിരുകടന്ന രൂപം (അറലലങ്കിൽ അസ്തിതവം)
മനസിലാക്കാൻ

കഴിയുന്നിലല

രൂപരഹിതനാറണന്നും

-

ഞാൻ,

രൂപങ്ങൾ

പരമാധികാരിയായ,
സവീകരിക്കുന്നുറ ന്നും

അനുമാനിക്കുന്നു. (7.24) എൻറെ ദി യശക്തി (എം മറെച്ചു Ā ക Ā ), ഞാൻ
അെിയുന്നു ആർ മനസ്സിലാക്കാനും എന്റെ അജാത
നിതയജീ ൻ, ഒപ്പം

ആദ്ധയാത്മിക

യഫാം

ി രംറകട്ട യര,

യക്തിതവ ും

സയരശമായി

റചയ്യരുത് (കൂടാറത പാഴായും എറന്ന പരിഗണിക്കുക). (7.25)
ർത്തമാനറത്തയും

അർജുനയന, ഭൂതകാലറത്തയും
ജീ ികറള

എനിക്കെിയാം,

പയക്ഷ

ആരും

ഭാ ിയിറലയും

എറന്ന

ശരിക്കും

അെിയുന്നിലല. (7.26) അർജുനയന , ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും റകാണട് ജനിച്ച
ിപരീത

യജാഡികളുറട

ജീ ജാലങ്ങളും തീർത്തും
അ സാനിച്ച

നിസവാർത്ഥ

യജാഡികളുറട

ഞ്ചന

കാരണം

ഈ

യലാകത്തിറല എലലാ

അജ്ഞരാണ്. എന്നാൽ, കർമ്മയമാ
പ്പ ർത്തനങ്ങളുറട

ഞ്ചനയിൽ

നിന്ന്

പാപയമാ

യക്തികൾ, എതിർ

യമാചിതരാകുകയും

ഉെച്ച

ദൃ

.നിശ്ചയയത്താറട എറന്ന ആരാധിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. (7.27-28) എന്നിൽ
അഭയം പ്പാപിച്ച് ജനനം,
സവാതപ്ന്തയത്തിനായി

ാർദ്ധകയം, മരണം എന്നീ ചപ്കങ്ങളിൽ നിന്ന്

പരിപ്ശമിക്കുന്ന ർ

പ്ബഹ്മാ ്

(നിതയജീ ൻ),

പ്ബഹ്മാ ിന്റെ സവഭാ ം, പ്ബഹ്മാ ിന്റെ ശക്തിയായ കർമ്മം എന്നി
പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. (7.29) മരണസമയത്ത് യപാലും എറന്ന മാപ്തം
മർതയജീ ികളായി, താൽക്കാലിക

ദി യജീ ികളായി, സൂപ്പർസൗളായി

അെിയുന്ന അചഞ്ചലരായ ആളുകൾ എറന്ന പ്പാപിക്കുന്നു. (8.04 കൂടി
കാണുക) (7.30)
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8. നിതയജീ ൻ
അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു: കൃഷ്ണാ, ആരാണ് നിതയജീ ൻ? നിതയജീ ിയുറട
എന്താണ്? എന്താണ്

സവഭാ ം

കർമ്മം? ആരാണ്

മർതയർ? ആരാണ്

ദി യജീ ികൾ? ആരാണ് സൂപ്പർയസാൾ, അ ൻ ശരീരത്തിൽ എങ്ങറന
സിക്കുന്നു? കൃഷ്ണയര,

നിയപ്ന്തിക്കുന്ന ർ

മനസ്സിറന

നിങ്ങറള

മരണസമയത്ത് എങ്ങറന ഓർക്കും? (8.01-02)
പരമമായ ആത്മാ ്, ആത്മാ ്,

യക്തിഗത ആത്മാ ്, കർമ്മം

എന്നി യുറട നിർ ചനം
പെഞ്ഞു: ഇട രുന്നു എടിഎം Ā (ആത്മാ ിറന) പ്ബഹ്മ

സുപ്പീം കർത്തായ
(സത്തയാണ്)

ിളിക്കുന്നു. പ്ബഹ്മ സവഭാ ം (ദധഷണികയശഷി ആപ്ഗഹം

അന്തർലീനമായ

ശക്തി

ഉൾറപ്പറട)

അധയ്

ിളിക്കുന്നു Ā ടി.എം.എ. ജീ നുള്ള സത്തയുറട പ്പകടനത്തിന് കാരണമാകുന്ന
പ്ബഹ്മാ ിന്റെ

സൃഷ്ടിപരമായ

ശക്തിറയ

ിളിക്കുന്നു. (8.03) മർതയജീ ികറള

കർമ്മം

അദിഭുട്ട

ിളിക്കുന്നു. നാരായണൻ, മഹാ ിഷ്ണു, ഈശവരൻ
യക്തിതവത്തിന്റെ

എന്ന്
എന്ന്

തുടങ്ങിയ

ികാസങ്ങറള ദി യജീ ികൾ എന്ന്

ദി യ

ിളിക്കുന്നു. ഓ

അർജുനൻ എന്ന പരയമാന്നത കൺയപ്ടാളൊയി ഞാൻ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ
സിക്കുന്ന സൂപ്പർയസാൾ ആണ്. (8.04)
പുനർജന്മത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും സിദ്ധാന്തം
മരണസമയത്ത് ശരീരം ഉയപക്ഷിക്കുയമ്പാഴും എറന്ന മാപ്തം ഓർമിക്കുന്ന ൻ
എറന്ന പ്പാപിക്കുന്നു; അതിൽ സംശയമിലല. (8.05) ജീ ിതാ സാനത്തിൽ
ഒരാൾ ശരീരം ഉയപക്ഷിക്കുന്ന ഏറതാരു
അർജ്ജുനയന, ആ
ഒരാൾ ആ

സ്തു ിറനയും ഓർമിക്കുന്നു,

സ്തു ിറനക്കുെിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ചിന്ത കാരണം

സ്തു ിറന പ്പാപിക്കുന്നു (ഒരാൾ ജീ ിതാ സാനത്തിൽ ആ

സ്തു ിറന ഓർമ്മിക്കുകയും അത് യനടുകയും റചയ്യുന്നു). (8.06)
ദദ റത്ത സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ലളിതമായ രീതി
അതിനാൽ, എറന്ന

എയപ്പാഴും

ഓർമ്മിക്കുകയും

നിങ്ങളുറട

കടമ

നിർ ഹിക്കുകയും റചയ്യുക. നിങ്ങളുറട മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ
യകപ്രീകരിച്ചിട്ടുണറടങ്കിൽ

നിങ്ങൾ

പ്പാപിക്കും. (8.07) ധയാന
അചഞ്ചലമായ
അർജ്ജുനയന,

പരിശീലനത്തിലൂറട

മനയസ്സാറട
ഒരാൾ

തീർച്ചയായും

അച്ചടക്കമുള്ള

എറന്നക്കുെിച്ച്

പരമമായ

യക്തിറയ

എറന്ന

ചിന്തിക്കുന്നതിലൂറട,
പ്പാപിക്കുന്നു. (8.08)

പരമാത്മാ ിറനക്കുെിച്ച് ധയാനിക്കുന്ന ഒരാൾ - സർ ജ്ഞൻ, ഏറ ും
പഴയത്, കൺയപ്ടാളർ, റചെുതിയനക്കാൾ

റചെുത്

( ലുതിയനക്കാൾ

ലുത്), എലലാം നിലനിർത്തുന്നയാൾ, അചിന്തനീയമായത്, സൂരയറനയപ്പാറല
പ്പകാശിക്കുന്ന ൻ,

സവയം
അതീ

മനയസ്സാറടയും

ഭൗതിക

യാഥാർത്ഥയത്തിനപ്പുെം

-

ഭക്തിയയാറടയും മരണസമയത്ത് ; ബയയാ

ഇംപൾസുകളുറട (ജീ ശക്തികൾ, പ്പാണ) ഒഴുക്ക് രണട് കണ്ണ് പ്ബ rows
സുകളുറട (അറലലങ്കിൽ ആൊമറത്ത ചപ്കത്തിന്റെ) മധയത്തിൽ യയാഗയുറട
ശക്തിയാൽ ഉയർന്ന് അ ിറട പിടിച്ച്, പരമമായ ദദ ിക

യക്തിയായ

കൃഷ്ണറന പ്പാപിക്കുന്നു. (4.29, 5.27, 6.13 ഉം കാണുക) (8.09-10)
യ ദറത്ത

അെിയുന്ന ർ

മാറമിലലാത്ത റയന്ന്

ിളിക്കുന്ന

പരമമായ
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ാസസ്ഥാനം

ദക രിക്കുന്നതിനുള്ള

പ്ഹസവമായി

പ്പപ്കിയറയക്കുെിച്ച്

ിശദീകരിക്കും; അറാച്ചുറമന്െിൽ

സന്നയാസിമാർ

അതിയലക്ക്

നിന്ന്

ഞാൻ

യമാചിതരായ

പ്പയ ശിക്കുന്നു; ആളുകൾ

പ്ബഹ്മചരയം

നയിക്കുന്നു. (8.11)
മരണസമയത്ത് ദദ റത്ത ധയാനിച്ച് രക്ഷ യനടുക
ഒരുത്തൻ ഇല, എലലാ ഇപ്രിയങ്ങളും നിയപ്ന്തിക്കാൻ ദദ ം പിആർ ന്
മനസ്സ് പ്ശദ്ധ ശാരീരിക ശരീരം Ā റചറരപ്ബുമ് ൽ നാ (ജീ ൻ ദസനയം),
എറന്ന ധയാനിക്കുകയും സത്തയാണ് പ ിപ്തത റമാറനാസ്യലല്റെ ശബ്ദം
ശക്തി ഒമ്- ഉച്ചരിക്കുക ധയാനസ്ഥലമാണ് പ്പാക്ടീസ് ഏർറപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ാസസ്ഥാനം പ്പാപിക്കുന്നു. (8.12-13) അർജുനയന,

ഒരാൾ പരയമാന്നത
എറന്നക്കുെിച്ച്

എയപ്പാഴും

ചിന്തിക്കുന്നതും

മററ ിറടറയങ്കിലും

യപാകാത്തതുമായ സ്ഥിരതയുള്ള യയാഗിയിലൂറട എനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ
എത്തിയച്ചരാനാകും. (8.14) എറന്ന പ്പാപിച്ചതിനുയശഷം, മഹാത്മാക്കൾ ഈ
പരിതാപകരമായ യലാകത്തിൽ പുനർജന്മം യനടുന്നിലല, കാരണം അ ർ
പരമമായ സമ്പൂർണ്ണത യനടി. (8.15) പ്സഷ്ടാ ായ പ്ബഹ്മയലാകം ഉൾറപ്പറട
എലലാ യലാകങ്ങളിറലയും നി ാസികൾ ആ ർത്തിച്ചുള്ള ജനനമരണങ്ങളുറട
ദുരിതങ്ങൾക്ക്
ഒരാൾ

ിയധയരാണ്. പയക്ഷ, അർജുനയന, എറന്ന യനടിയയശഷം

ീണടും ജനിക്കുന്നിലല. (9.25 ഉം കാണുക) (8.16)
സൃഷ്ടിയിറല എലലാം ചാപ്കികമാണ്

പ്സഷ്ടാ ിന്റെ ദി സം (പ്ബഹ്മം) ആയിരം യുഗങ്ങൾ (അറലലങ്കിൽ 4.32
ർഷങ്ങൾ)

ബിലയൺ

നീണടുനിൽക്കുന്നുറ ന്നും

അ ന്റെ

രാപ്തി

ആയിരം യുഗങ്ങൾ നീണടുനിൽക്കുന്നുറ ന്നും അെിയുന്ന ർ രാ ും
പകലും അെിയുന്ന രാണ്. (8.17) പ്കിയാത്മകശക്തിയായ പ്ബഹ്മത്തിന്റെ
ദി സത്തിന്റെ

രയ ാറട പ്പാഥമിക

(ആദി-പ്പാകൃതി)

എലലാ

രാപ്തിയുറട

സ്തുക്കളായ പ്പകൃതിയിൽ നിന്ന്

പ്പകടനങ്ങളും

പുെത്തു രുന്നു, പ്ബഹ്മത്തിന്റെ

ീണടും ലയിക്കുന്നു. (8.18) ജീ ികളുറട ഒയര

ര ിൽ അ

പുരുഷാരം പ്സഷ്ടാ ് (പ്ബഹ്മ് ദി സം
രുന്നത് Ā ); ഒപ്പം പ്ബഹ്മ്

ര ്

ീണടും

ീണടും നില ിൽ

ര ിനു ന്, അനി ാരയമായും, നശിപ്പിച്ചു

റചയ്യുന്നു Ā ന്റെ രാപ്തി. (8.19)
മററാരു

ശാശവതമായ

അമാനുഷിക

അസ്തിതവമുണട്

-

മാൊ ുന്ന

സ്തുക്കയളക്കാൾ ഉയർന്നത് പ്പകൃതി (പ്പാകൃതി) - സൃഷ്ടിക്കറപ്പട്ട എലലാ
നശിക്കുന്നിലല. ഇതിറന

നിതയജീ ൻ

ിളിക്കുന്നു. ഇതും

പരമമായ

ാസസ്ഥാനമാറണന്നും പെയറപ്പടുന്നു. എന്റെ പരയമാന്നത

ാസസ്ഥാനം

ജീ ികളും

നശിക്കുയമ്പാൾ

(അറലലങ്കിൽ

പ്ബഹ്മാ ്)

യനടുന്ന ർ

മുഴു ൻ

എന്ന്

ീണടും ജനിക്കുന്നിലല. (8.20-21) അർജ്ജുനയന, ഈ പരയമാന്നത

ാസസ്ഥാനം
അതിൽ

അത്

എയന്നാടുള്ള

എലലാ

ഭക്തിയിലലാത്തതിലൂറട

ജീ ജാലങ്ങളും

ദക രിക്കാനാകും,

നിലനിൽക്കുകയും

ഈ

പ്പപഞ്ചം

യാപിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. (9.04, 11.55 എന്നി യും കാണുക)

(8.22)
പുെറപ്പടലിന്റെ രണട് അടിസ്ഥാന
അർജ്ജുനയന,

മരണാനന്തരം

തിരിച്ചു രാതിരിക്കുകയയാ റചയ്യുന്ന

യയാഗികൾ

ഴികൾ
മടങ്ങിറയത്തുകയയാ

യതയസ്ത പാതകറളക്കുെിച്ച് ഞാൻ
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ി രിക്കും. (8.23) മരണാനന്തരം, തീ, റ ളിച്ചം, പകൽ,

ഇയപ്പാൾ
യശാഭയുള്ള

ചാപ്ര

രണടാഴ്ന്ച, സൂരയന്റെ

ടക്കൻ

യസാളിറിസിന്റെ

ആെുമാസം എന്നി യിലൂറട കടന്നുയപാകുന്നു, സവയം അെിയുന്ന യയാഗികൾ
പരമമായ

ാസസ്ഥാനം

ദക രിക്കുന്നു

(തിരിറക

രരുത്

ഭൂമിയിയലക്ക്). (8.24) പ്കയമണ കടന്നു, മരണയശഷം, പുക, രാപ്തി, ഇരുണട
ചാപ്ര രണടാഴ്ന്ച, സൂരയൻ റതയക്ക അയാനന്ത ആെു മാസം ഖയഗാള
ഴി, റചയ്തത് നീതിമാന്റെ - ആകാശത്തിന്റെ ദതംസ്

കണയപ്ടാളെുകൾ
ീണടും
പാതയും

ീണടും

രുയമ്പാൾ. (8.25) റ ളിച്ചത്തിന്റെ

ഭൂമിയിയലക്കു

(ആത്മീയ

പരിശീലനത്തിന്റെയും

ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും)

ഇരുട്ടിന്റെ പാതയും (ഭ material തിക ാദത്തിന്റെയും അജ്ഞതയുറടയും)
യലാകത്തിറല രണട് ശാശവത പാതകളാറണന്ന് കരുതറപ്പടുന്നു. രക്ഷ (മുക്തി,
നിരവ് മുൻ ലീഡുകൾ Ā ഒപ്പം), പുനർജന്മത്തിന്റെയും അ

പിന്നീട്

ലീഡുകൾ. (8.26)
അതീപ്രിയ അെി ് രക്ഷയിയലക്ക് നയിക്കുന്നു
അർജ്ജുനയന, ഈ

രണട്

ഴികൾ

അസവസ്ഥനലല. അതിനാൽ,

അെിയുന്ന

അർജ്ജുനയന,

ഉെച്ചുനിൽക്കുക. (8.27) ഇറതലലാം

യ ദങ്ങളുറട

പഠനം,

പ്പ ർത്തനങ്ങൾ
പരമമായ നിതയ

എന്നി യുറട

യയാഗി

എയപ്പാഴും

യയാഗയിൽ

തയാഗങ്ങൾ,

ഒരു

എയന്നാറടാപ്പം

അെിയുന്ന

റചല ുചുരുക്കൽ,

യനട്ടങ്ങൾ

ഒട്ടും
യയാഗി

ജീ കാരുണയ

യനടുന്നതിനപ്പുെം

എന്റെ

ാസസ്ഥാനം ദക രിക്കുന്നു. (8.28)

9. പരമമായ അെി ും

ലിയ രഹസയ ും

പരമമായ കർത്താ ് പെഞ്ഞു: അ ിശവാസികളായ, ഏറ ും ആഴയമെിയ,
രഹസയമായ, അതീപ്രിയമായ
നിങ്ങൾക്ക്

അെി ും

റ ളിറപ്പടുത്തും. ഇത്

അതീപ്രിയാനുഭ

ും

അെിയുന്നതിലൂറട,

ഞാൻ
ലൗകിക

അസ്തിതവത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങറള യമാചിപ്പിക്കും. (9.01)
പരയമാന്നത സവഭാ റത്തക്കുെിച്ചുള്ള അെി ാണ് ഏറ ും
ഈ

ആത്മജ്ഞാനം

രഹസയമാണ്,

എലലാ

മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിയും,

പരിശീലിക്കാൻ

ളറര

അർജ്ജുനയന,

ഈ

എളുപ്പമാണ്,

റകാണട്

അനുസൃതമായി

(ധർമ്മം),

കാലാതീത ുമാണ്. (9.02)

ചപ്കങ്ങൾ

എറന്ന

പിന്തുടരുകയും

മുഴു ൻ എന്യെതാണ് . എലലാ

പ്പപഞ്ചം

എറന്ന

ഏറ ും

സഹജാ യബാധം

ിശവാസമിലലാത്ത ർ

ജനനമരണ

റചയ്യുന്നിലല. (9.03) ഈ
ജീ ജാലങ്ങളും

നീതിക്ക്

അെി ിൽ

പ്പാപിക്കുകയും

രാജാ ാണ്,

അെി ിന്റെയും

പ ിപ്തമാണ്,

ളറര

ലിയ രഹസയം

ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ

അ റര

ആപ്ശയിക്കുന്നിലല (കാരണം ഞാൻ എലലാ രിലും ഉന്നതനാണ്). (7.12 ഉം
കാണുക)

(9.04)

യനാക്കൂ;

ാസ്ത ത്തിൽ,

എന്റെ
ഞാൻ

ദി യരഹസയത്തിന്റെ
-

എലലാ

ശക്തി

ജീ ജാലങ്ങളുറടയും

പരിപാലകനും പ്സഷ്ടാ ും - അ റര ആപ്ശയിക്കുന്നിലല, അ രും എറന്ന
ആപ്ശയിക്കുന്നിലല. (9.05) (ഒരു

സവർണ്ണ
ശൃംഖല
സവർണ്ണറത്ത
ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു, പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ പാലിറന ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ാസ്ത ത്തിൽ, സവർണ്ണ ശൃംഖല സവർണ്ണറത്ത ആപ്ശയിക്കുന്നിലല; ശൃംഖല
സവർണ്ണമലലാറത മററാന്നുമലല. അതുയപാറല, പ്ദ യ ും energy ർജ്ജ ും
യതയസ്തമാണ്, അലലാത്ത യും
- യതയസ്ത). എലലാ ജീ ജാലങ്ങളും
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എന്നിൽ

(യാറതാരു ബന്ധ ുമിലലാറത അറലലങ്കിൽ ഫലമുണടാക്കാറത)

ശക്തമായ

കാറായി

എലലായിടത്തും

ചലിക്കുന്നതായി

മനസ്സിലാക്കുക,

ശാശവതമായി ബഹിരാകാശത്ത് തുടരുന്നു. (9.06)
പരിണാമത്തിന്റെയും കടന്നുകയറത്തിന്റെയും സിദ്ധാന്തം
ർഷങ്ങളുറട ഒരു ചപ്കത്തിന്റെ

അർജുന, 311 പ്ടിലയൺ സൗയരാർജ്ജ

അ സാനത്തിൽ എലലാ ജീ ജാലങ്ങളും എന്റെ ആദി-പ്പാകൃതിയിൽ
(പ്പാഥമിക റമറീരിയൽ പ്പകൃതി) ലയിക്കുന്നു , അടുത്ത ചപ്കത്തിന്റെ
തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ അ

ീണടും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. (8.17 ഉം കാണുക)

(9.07) എന്റെ ഭ material തിക പ്പകൃതിയുറട സഹായയത്താറട ഞാൻ
ീണടും മുഴു ൻ മനുഷയറരയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭ material തിക

ീണടും

പ്പകൃതിയുറട യമാഡുകളുറട നിയപ്ന്തണത്തിലാണ് ഈ ജീ ികൾ. (9.08)
അർജ്ജുനയന, ഈ സൃഷ്ടികൾ എറന്ന ബന്ധിപ്പിക്കുന്നിലല, കാരണം ഞാൻ ആ
പ്പ ൃത്തികയളാട്
ദി യ

നിസ്സംഗനും

ഗതിയകാർജ്ജം

സഹായയത്താറട
നിർജീ

-

ുമായ

തുടരുന്നു. (9.09)

ബന്ധമിലലാത്ത നുമായി

(āāāā) - ഭ
എന്റെ

material തിക

യമൽയനാട്ടത്തിൽ

സ്തുക്കൾ

പ്പകൃതിയുറട

എലലാ

ആനിയമറും

സൃഷ്ടിക്കുന്നു; അർജ്ജുനയന,

സൃഷ്ടി

തുടരുന്നു. (14.03 കൂടി കാണുക) (9.10)
ജ്ഞാനികളുറടയും അജ്ഞരുറടയും

ഴികൾ

ഞാൻ മനുഷയരൂപത്തിൽ പ്പതയക്ഷറപ്പടുയമ്പാൾ അജ്ഞരായ ആളുകൾ
എറന്ന

പുച്ഛിക്കുന്നു,

കാരണം

എലലാ

മനുഷയരുറടയും

മഹാനായ

കർത്താറ ന്ന നിലയിൽ എന്റെ അമാനുഷിക സവഭാ റത്ത അ ർ
അെിയുന്നിലല (എറന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷയനായി എടുക്കുക), അ ർക്ക്
റതറായ പ്പതീക്ഷകളും റതറായ പ്പ ർത്തനങ്ങളും റതറായ അെി ും
ഞ്ചനാപരമായ

ഗുണങ്ങളും

പ്ഭാന്തന്മാരുറടയും

ഉണട്.

അസുരന്മാരുറടയും

കഴിയുന്നിലല). (9.11-12) എന്നാൽ

(16.04-18

കാണുക)

(എറന്ന

തിരിച്ചെിയാൻ

മഹാത്മാക്കയള,

ദി യഗുണങ്ങളുള്ള

(16.01-03 കാണുക), സൃഷ്ടിയുറട ഭ and തിക ും കാരയക്ഷമ ുമായ
കാരണമായി എറന്ന മാറമിലലാത്ത നായി അെിയുകയും സ്യനഹപൂർ മായ
ഭക്തിയയാറട എറന്ന ഏകമനയസ്സാറട ആരാധിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. (9.13)
ഉെച്ച ദൃ people നിശ്ചയമുള്ള ആളുകൾ എയപ്പാഴും എന്റെ മഹതവം
ആലപിച്ചും, എറന്ന യനടാൻ പരിപ്ശമിച്ചും, ഭക്തിയയാറട എന്റെ മുമ്പിൽ
സാഷ്ടാംഗം

പ്പണമിച്ചും

എറന്ന

അചഞ്ചലമായ

ഭക്തിയയാറട

ആരാധിക്കുന്നു. (9.14) ചിലർ ആത്മജ്ഞാനം യനടി പ്പചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂറട
എറന്ന ആരാധിക്കുന്നു. മറുചിലർ അനന്തറര എലലാ രിലും (അറലലങ്കിൽ
ഇരട്ടയിലലാത്ത), എലലാ രുറടയും (അറലലങ്കിൽ ഇരട്ട) യജമാനനായി, മറ് പല
ഴികളിലൂറടയും ആരാധിക്കുന്നു. (9.15)
എലലാം സമ്പൂർണ്ണതയുറട പ്പകടനമാണ്
ഞാൻ ആചാരമാണ്, ഞാൻ തയാഗമാണ്, ഞാൻ
സസയമാണ്, ഞാൻ മപ്ന്തമാണ്, ഞാൻ
തീയാണ്,

ഞാൻ

ഴിപാടാണ്, ഞാൻ

യക്തമാക്കിയ റ ണ്ണയാണ്, ഞാൻ

സമർപ്പണമാണ്. (4.24

ഉം

കാണുക). ഞാൻ

പ്പപഞ്ചത്തിന്റെ പിന്തുണക്കാരനാണ്, അച്ഛൻ, അമ്മ, മുത്തച്ഛൻ. ഞാൻ
അെി ിന്റെ

സ്തു ാണ്, 'ഓം' എന്ന

ിശുദ്ധ അക്ഷരം, കൂടാറത ig ഗ്,
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യജുർ, സമയ ദങ്ങൾ എന്നി യും. ഞാൻ ലക്ഷയ്ം, പിന്തുണയ്ക്കുന്നയാൾ,
കർത്താ ്,

സാക്ഷി,

ാസസ്ഥലം,

സുഹൃത്ത്,

അഭയം,

ഉത്ഭ ം,

ിത്ത്. (7.10, 10.39

പിരിച്ചു ിടൽ, അടിത്തെ, സബ്സ്സ്പ്ടാറം, മാറമിലലാത്ത

എന്നി യും കാണുക) (9.16-18) ഞാൻ ചൂട് നൽകുന്നു. ഞാൻ മഴ
അയയ്ക്കുന്നു,

ഒപ്പം

നിർത്തുന്നു. ഞാൻ

മരണ ുമാണ്. അർജുനൻ,

അമർതയതയും

ഞാൻ

യക ല ും

താൽക്കാലിക ുമാണ്. ( പരമാത്മാ ് എലലാം ആയിത്തീർന്നു. 13.12 ഉം

കാണുക ) (9.19)
ഭക്തി സ്യനഹത്താൽ രക്ഷ യനടുന്നു
യ ദങ്ങളിൽ നിർയേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ റചയ്യുന്ന ർ, ഭക്തിയുറട
അമൃതിന്റെ മദയപാനികൾ, പാപങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കറപ്പടുന്നു, സവർഗ്ഗം
യനടുന്നതിനായി സൽകർമ്മങ്ങൾ റചയ്ത് എറന്ന ആരാധിക്കുക. അ രുറട
പുണയപ്പ ൃത്തികളുറട

അ ർ

ഫലമായി,

ആകാശയബാധം

ആസവദിക്കുന്നു. (9.20)

മടങ്ങുന്നു

സവർഗ്ഗീയ

-

ആസവദിച്ചതിനുയശഷം

-

സവർഗത്തിൽ

അ ർ

ആനരങ്ങളുറട
അ രുറട

യപായി

മർതയയലാകയത്തക്ക്
ിശാലമായ

നലല കർമ്മം

യലാകം

തളർന്നുയപായ

യശഷം. അങ്ങറന മൂന്ന് യ ദങ്ങളുറട നിർയദശങ്ങറളത്തുടർന്ന്, അ രുറട
പ്പ ൃത്തികളുറട

പ്പ ർത്തിക്കുന്ന ർ

ഫലത്തിനായി

ആ ർത്തിച്ച്

ജനനമരണം നടത്തുന്നു. (8.25 ഉം കാണുക) (9.21)
എറന്ന എയപ്പാഴും സ്മരിക്കുകയും ഏകമനയസ്സാറട ആദരിക്കുകയും
റചയ്യുന്ന

സ്ഥിരതയുള്ള

ഭക്തരുറട

ഭൗതിക ുമായ

യക്തിപരമായി പ്ശദ്ധിക്കുന്നു. (9.22) അർജ്ജുനയര,

യക്ഷമത്തിനായി ഞാൻ

ിശവാസയത്താറട ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മായര, അ ർ എറന്ന

യദ ന്മാറര

ആരാധിക്കുന്നു, അനുചിതമായ
പരമമായ

ആത്മീയ ും

രീതിയിൽ. (9.23) കാരണം, ഞാൻ

-

യക്തി - എലലാ തയാഗ യസ നങ്ങളും (യജ്ഞം) പ്പപഞ്ചത്തിന്റെ

കർത്താ ും മാപ്തമാണ്. പറക്ഷ എന്റെ യഥാർത്ഥ, അതീപ്രിയ സവഭാ ം
ആളുകൾക്ക് അെിയിലല. അതിനാൽ, അ

ീഴുന്നു (ജനനമരണത്തിന്റെ

ആ ർത്തിച്ചുള്ള ചപ്കങ്ങളിയലക്ക്). (9.24) യദ ന്മാറര ആരാധിക്കുന്ന ർ
യദ തകളിയലക്ക്

യപാകുന്നു; പൂർവ്വികറര

ആരാധിക്കുന്ന ർ

പൂർവ്വികരുറട അടുയത്തക്ക് യപാകുന്നു, യപ്പതങ്ങറള ആരാധിക്കുന്ന ർ
യപ്പതങ്ങളിയലക്ക് യപാകുന്നു; എന്റെ ഭക്തർ എന്റെയടുക്കൽ

രുന്നു

( ീണടും ജനിക്കുന്നിലല). (8.16 ഉം കാണുക) (9.25)
സ്യനഹത്തിന്റെയും ഭക്തിയുറടയും

ഴിപാട് കർത്താ ്

സവീകരിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും റചയ്യുന്നു
ആറരങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ഇലയയാ പുഷ്പയമാ ഫലയമാ റ ള്ളയമാ
ഭക്തിയയാറട അർപ്പിക്കുന്നുറ ങ്കിൽ, ശുദ്ധമനസ്സുള്ള ഭക്തിയുറട

ഴിപാട്

ഞാൻ സവീകരിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. (9.26) അർജുനയന,
നിങ്ങൾ റചയ്യുന്നറതന്തും, നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നറതന്തും,
സമർപ്പണമായി നിങ്ങൾ

ിശുദ്ധ തീയുറട

ാഗ്ദാനം റചയ്യുന്നറതന്തും, നിങ്ങൾ നൽകുന്ന

ഏത് ദാനധർമ്മ ും, ഏത് റചല ുചുരുക്കലും, എനിക്ക് സമർപ്പണമായി
എലലാം

റചയ്യുക. (12.10,

തയാഗത്തിന്റെ

18.46

(സാംനയ-യയാഗ)

ഉം
ഈ

കാണുക)

(9.27) സമ്പൂർണ്ണ

മയനാഭാ ത്താൽ

നിങ്ങൾ
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കർമ്മത്തിന്റെ

അടിമത്തത്തിൽ

നിന്ന്

-

നലലതും

ചീത്തയും

-

രും. (9.28)

സവതപ്ന്തരാകും. യമാചിതരായി, നിങ്ങൾ എന്റെയടുക്കൽ
മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപിറയാന്നുമിലല
സവയം

എലലാ

ജീ ജാലങ്ങളിലും

തുലയമായി

നിലനിൽക്കുന്നു. എറന്ന

റ െുക്കുന്ന യനാ പ്പിയറപ്പട്ട യനാ ആരുമിലല. എന്നാൽ സ്യനഹയത്താടും
ഭക്തിയയാടുംകൂറട

ആരാധിക്കുന്ന ർ

എറന്ന

എയന്നാട്

ളറര

അടുപ്പമുള്ള രാണ്, ഞാനും അ യരാട്

ളറര അടുപ്പത്തിലാണ്. (7.18 ഉം

കാണുക) (9.29) ഏറ ും പാപിയായ

യക്തി യപാലും ഏകമനയസ്സാറടയും

സ്യനഹപൂർ

ുമായ

ഭക്തിയയാറട

തീരുമാനിക്കുന്നുറ ങ്കിൽ,
അത്തരറമാരു

എറന്ന

ശരിയായ

തീരുമാനറമടുക്കുന്നതിനാൽ

യക്തിറയ

ഒരു

കണക്കാക്കണം. (9.30) അത്തരറമാരു
നീതിമാനായിത്തീരുകയും

എന്റെ

ിശുദ്ധനായി

യക്തി

നിതയ

റചയ്യുന്നു. അർജ്ജുനയന,

ആരാധിക്കാൻ

താമസിയാറത

സമാധാനം

ഭക്തൻ

യനടുകയും

ഒരിക്കലും

നശിക്കുകയയാ

ീഴുകയയാ റചയ്യിറലലന്ന് അെിയുക. (9.31)
ഭക്തി സ്യനഹത്തിന്റെ പാത എളുപ്പമാണ്
അർജ്ജുനയന, സ്യനഹപൂർ മായ
കീഴടങ്ങുന്നതിലൂറട

ഭക്തിയയാറട

എന്റെ

സ്പ്തീകൾക്കും

ഹിതത്തിന്

യാപാരികൾക്കും

റതാഴിലാളികൾക്കും ദുഷ്ടമനസ്സുകൾക്കും ഉൾറപ്പറട ആർക്കും പരമമായ
ാസസ്ഥാനം

കഴിയും. (18.66 ഉം

ദക രിക്കാൻ

അയപ്പാൾ

ിശുദ്ധ

മുനിമാർക്കും

പുയരാഹിതന്മാർക്കും

പരമമായ

യക്തിതവം

കാണുക)

(9.32)

ഭക്തരായ

രാജകീയ

യനടുന്നത്

ളറര

എളുപ്പമായിരിക്കണം. അതിനാൽ, സയന്താഷകര ും ക്ഷണിക ുമായ ഈ
മനുഷയജീ ിതം

യനടിയയശഷം,

എയപ്പാഴും

എറന്ന

സ്യനഹപൂർവ്വം

ആരാധിക്കണം. (9.33) എന്നിൽ നിങ്ങളുറട മനസ്സ് ഉെപ്പിക്കുക, എയന്നാട്
ഭക്തി

പുലർത്തുക,

എറന്ന

ആരാധിക്കുക,

നമസ്കരിക്കുക. ഇപ്പകാരം എറന്ന
ഏക ആപ്ശയ ുമാക്കി

പരയമാന്നത

മാറുന്നതിലൂറട

ഐകയറപ്പടുന്നതിലൂറട നിങ്ങൾ

ലക്ഷയ് ും

നിങ്ങൾ

തീർച്ചയായും

എറന്ന

എയന്നാറടാപ്പം

എന്റെ

അടുക്കൽ

രും. (9.34)

10. യക ലമായ പ്പകടനം
പരയമാന്നതനായ

കർത്താ ്

പെഞ്ഞു:

പ്പിയറപ്പട്ട യരാട്,

നിങ്ങളുറട

യക്ഷമത്തിനായി

സംസാരിക്കും

എന്ന

എന്റെ

അർജ്ജുനയന,

പരമമായ

ഞാൻ

ചനം

എൻറെ
നിങ്ങയളാട്

ഒരിക്കൽ

കൂടി

പ്ശദ്ധിക്കുക. (10.01)
എലലാറിന്റെയും ഉത്ഭ ം ദദ മാണ്
എലലാ

യദ ന്മാരുറടയും

ഞാനായതിനാൽ
ഉത്ഭ റത്ത

ഖയഗാള

മഹാ

ges

ഷിമാരുറടയും

കൺയപ്ടാളെുകയളാ

അെിയുന്നിലല. (10.02)

എറന്ന

(മഹാന്മാർ)

പിഞ്ചു,

ഉത്ഭ ം
എന്റെ

തുടക്കമിലലാത്ത,

പ്പപഞ്ചത്തിന്റെ പരമമായ കർത്താ ായി അെിയുന്ന ൻ മനുഷയരിൽ
ജ്ഞാനിയായി കണക്കാക്കറപ്പടുകയും കർമ്മത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന്
യമാചിതനാകുകയും റചയ്യുന്നു. . യമാശം പ്പശസ്തി - മനുഷയരിറല ഈ
ദ

ിധയമാർന്ന

ഗുണങ്ങൾ

എന്നിൽ

നിന്ന്

മാപ്തമാണ്
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ഉണടാകുന്നത്. (10.04-05) യലാകത്തിറല എലലാ സൃഷ്ടികളും ജനിച്ച ഏഴ്
മഹാ ges ഷിമാർ, നാല് സനകന്മാർ, പതിനാല് മനുസ് എന്നി

എന്റെ

സാധയതയുള്ള from ർജ്ജത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭ ിച്ചത്. (10.06)
എന്റെ പ്പകടനങ്ങളും യയാഗശക്തികളും യഥാർഥത്തിൽ ആപ്ഗഹിക്കുന്ന
ഒരാൾ, ഭക്തിയിലലാത്തതിലൂറട

എയന്നാറടാപ്പം

ഐകയറപ്പടുന്നു. അതിൽ

സംശയമിലല. (10.07) എലലാ രുറടയും ഉത്ഭ ം ഞാനാണ്. എലലാം എന്നിൽ
നിന്ന്

പുെറപ്പടുന്നു. ഇത്

സ്യനഹയത്താടും
എയപ്പാഴും

മനസിലാക്കിയ

ഭക്തിയയാടും

സംതൃപ്തരും

ജ്ഞാനികൾ

എറന്ന

ആരാധിക്കുന്നു. (10.08) എന്റെ

സന്തുഷ്ടരുമാണ്. അ രുറട

മനസ്സ്

ഭക്തർ
എന്നിൽ

ലയിച്ചുനിൽക്കുന്നു, അ രുറട ജീ ിതം എയന്നാട് കീഴടങ്ങി. എറന്നക്കുെിച്ച്
അ ർ

സംസാരിച്ചുറകാണട്

എയപ്പാഴും

പരസ്പരം

പ്പബുദ്ധരാക്കുന്നു. (10.09)
ദദ ം തന്റെ ഭക്തർക്ക് അെി ് നൽകുന്നു
റമറാഫിസിക്കൽ സയൻസിറനക്കുെിച്ചുള്ള അെി ും

ിയ ക ും ഞാൻ

നൽകുന്നു - എയന്നാറടാപ്പം ഐകയറപ്പടുന്ന രും എറന്ന സ്യനഹപൂർവ്വം
ആരാധിക്കുന്ന രുമായ ർക്ക് - അ ർ എന്നിയലക്ക്
അ രുറട ആന്തരിക മനസ്സിനുള്ളിൽ യബാധമായി

രുന്നു. (10.10)
സിക്കുന്ന ഞാൻ,

അജ്ഞതയാൽ ജനിച്ച അന്ധകാരറത്ത അതിരുകടന്ന അെി ിന്റെ തിളങ്ങുന്ന
ിളക്കിനാൽ നശിപ്പിക്കുന്നു. (10.11) അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു: നിങ്ങൾ
പരമമായ

യക്തി, പരമമായ

ാസസ്ഥലം, പരമശുദ്ധീകരണം, നിതയമായ

ദി യതവം, പ്പാഥമിക ദദ ം, പിഞ്ചു, സർവ്വ യാപി. എലലാ ges ഷിമാരും
നിങ്ങറള പ്പശംസിച്ചു. നാരദ, അസിത, യദ ാല,

യാസ, നീ എന്ന ദി യ മുനി

അത് എയന്നാട് പെയുന്നു. (10.12-13)
യാഥാർത്ഥയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സവഭാ ം ആർക്കും അെിയാൻ കഴിയിലല
ഓ

കൃഷ്ണാ, നീ

എയന്നാട്

പെഞ്ഞറതലലാം

സതയമാറണന്ന്

ഞാൻ

ിശവസിക്കുന്നു. കർത്തായ , ആകാശയഗാളങ്ങയളാ ഭൂതങ്ങയളാ നിങ്ങളുറട
യഥാർത്ഥ സവഭാ ം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നിലല. (4.06 ഉം കാണുക)
(10.14) പ്സഷ്ടാ ും

എലലാ ജീ ജാലങ്ങളുറടയും നാഥാ, എലലാ

ആകാശയഗാളങ്ങളുറടയും ദദ ം, പരയമാന്നത
നിങ്ങൾ

മാപ്തം

സവയം

പ്പപഞ്ചങ്ങറളലലാം
പ്പകടനങ്ങറള

-

യക്തി, പ്പപഞ്ചനാഥൻ,

അെിയുന്നു. (10.15) അതിനാൽ, നിങ്ങളുറട

യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന നിങ്ങളുറട ദി യ മഹതവങ്ങറള പൂർണ്ണമായി

ി രിക്കാൻ

നിങ്ങൾക്ക്

മാപ്തയമ

കഴിയൂ. (10.16) കർത്തായ , നിരന്തരമായ ധയാനത്തിലൂറട ഞാൻ നിങ്ങറള
എങ്ങറന അെിയും? കർത്തായ , ഞാൻ നിറന്നക്കുെിച്ച് ഏതു രൂപത്തിൽ
ചിന്തിക്കണം? (10.17)
ാക്കുകൾ

യകട്ട്

യയാഗശക്തിയും

കർത്തായ ,
ഞാൻ

നിന്റെ

അമൃത്

സംതൃപ്തനലലാത്തതിനാൽ,

മഹതവ ും

ീണടും

ിശദമായി

യപാറലയുള്ള
നിങ്ങളുറട
എനിക്ക്

ിശദീകരിക്കുക. (10.18)
എലലാം സമ്പൂർണ്ണതയുറട പ്പകടനമാണ്
പരമമായ

കർത്താ ്

പെഞ്ഞു:

അർജുനയന, എന്റെ

പ്പകടനങ്ങൾ

അനന്തമായതിനാൽ ഞാൻ ഇയപ്പാൾ എന്റെ പ്പമുഖ ദി യപ്പകടനങ്ങൾ
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ിശദീകരിക്കാം. (10.19)

നിങ്ങൾക്ക്

അർജ്ജുനയന,

ജീ ജാലങ്ങളുറടയും ആന്തരിക മനസ്സിൽ
എലലാ

ജീ ികളുറടയും

സൂരയൻ, ഞാൻ

കാറിന്റെ

എലലാ

സിക്കുന്ന ആത്മാ ാണ്. ഞാൻ

ആരംഭം,

എന്നി യാണ്. (10.20) ഞാനാണ്

ഞാൻ

മധയഭാഗം,

അ സാനം

പരിപാലകൻ, ഞാൻ
അമാനുഷിക

തിളക്കമുള്ള

നിയപ്ന്തണങ്ങൾ, ഞാൻ

നക്ഷപ്തങ്ങൾക്കിടയിൽ ചപ്രനാണ്. (10.21) ഞാൻ യ ദങ്ങളാണ്, ഞാൻ
ആകാശഗാളികളാണ്,

ഇപ്രിയങ്ങൾക്കിടയിറല
യബാധമാണ്. (10.22)

ജീ ജാലങ്ങളിറല

യദ നാണ്,

സമ്പത്തിന്റെ

ഞാൻ

മനസ്സാണ്

ഞാൻ,

ശി നാണ്,

ഞാൻ

തീയുറടയും

ഞാൻ

പർ തങ്ങളുറടയും

യദ നാണ്. (10.23) അർജുന, ആകാശയഗാളങ്ങളുറട പുയരാഹിതനും ആർമി
ജനെലുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ ഞാൻ സമുപ്ദമാണ്. (10.24) ഞാൻ
മഹാ ges ഷിമാരിൽ ഒരാളാണ്. ഞാൻ യമായണാദസലബിൾ യകാസ്മിക്
ശബ്ദമാണ്,

OM,

മപ്ന്തത്തിന്റെ

ാക്കുകൾക്കിടയിൽ; ആത്മീയ ിഷയങ്ങളിൽ

(ജപ)

ആ ർത്തനമാണ്

നിശബ്ദ

ഞാൻ; ഞാൻ

പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹിമാലയം ആകുന്നു. (10.25)
ദി യപ്പകടനങ്ങളുറട ഒരു പ്ഹസവ
ഞാൻ മരങ്ങൾക്കിടയിറല

ി രണം

ിശുദ്ധ അത്തിമരം, ges ഷിമാർക്കിടയിൽ

നാരദ, ഞാൻ മററലലാ ആകാശഗാളികൾ. (10.26) മൃഗങ്ങൾക്കിടയിറല
ആകാശയഗാളമായും

മനുഷയരിൽ

രാജാ ായും

അെിയുക. ആയുധങ്ങൾക്കിടയിറല

എറന്ന

ഇടിമിന്നലാണ്

ഞാൻ,

മൻയമാഹമാണ്. (10.27-28)

പ്പതയുൽപാദനത്തിനുള്ള

ഞാനാണ്

ജലയദ നും മാറനസും. ഞാൻ മരണറത്ത നിയപ്ന്തിക്കുന്ന നാണ്. എന്റെ
ഏറ ും

ലിയ

ഭക്തനായിരുന്നു

പ്പഹ്ലാദ. യരാഗശാന്തിക്കാർക്കിടയിൽ

ഞാൻ മരണ ും മൃഗങ്ങളുറട ഇടയിൽ സിംഹ ും പക്ഷികളുറട ഇടയിൽ
പക്ഷികളുറട രാജാ ും ആകുന്നു. (10.29-30) ഞാൻ ശുദ്ധീകരണക്കാരിൽ
കാറും

യയാദ്ധാക്കളിൽ

പുഴകൾക്കിടയിറല

രാമനും. ഞാൻ

മത്സയങ്ങളിൽ

മുതലയും

ിശുദ്ധ ഗംഗാ നദിയുമാണ്. (10.31)

അർജ്ജുനയന, ഞാൻ എലലാ

സൃഷ്ടിയുറടയും

ആരംഭ ും

മധയ ും

അ സാന ുമാണ്. അെി ിൽ ഞാൻ പരമമായ ആത്മജ്ഞാനമാണ്. ഞാൻ
യുക്തി ാദിയുറട യുക്തിയാണ്. (10.32) അക്ഷരമാലയിറല 'എ' അക്ഷരമാണ്
ഞാൻ. സംയുക്ത

പദങ്ങളിൽ

ഇരട്ട

സംയുക്തമാണ്

ഞാൻ. ഞാൻ

അനന്തമായ സമയമാണ്. ഞാൻ എലലാ രുറടയും പരിപാലകനാണ്, എലലാ
ശങ്ങളിലും മുഖങ്ങളുണട് (അറലലങ്കിൽ ഞാൻ സർവ്വജ്ഞനാണ്). (10.33)
ഞാൻ
ഉത്ഭ

എലലാം

ിഴുങ്ങുന്ന

മരണ ും

ഭാ ി

ജീ ികളുറട

ുമാണ്. പ്പശസ്തി, സമൃദ്ധി, സംസാരം, ഓർമ്മ, ബുദ്ധി, ദൃ ve

നിശ്ചയം,

പാപയമാചനം

എന്നീ

ഏഴ്

ഗുണങ്ങളുറട

അദ്ധയക്ഷത

ഹിക്കുന്ന ഏഴ് യദ തകളാണ് ഞാൻ . (10.34) യ ദ ഗീതങ്ങളിൽ ഞാൻ
ബൃഹത്സമയാണ്. ഞാൻ
മാസങ്ങളിൽ

യ ദമപ്ന്തങ്ങളിൽ

ഗായപ്തി

ന ംബർ-ഡിസംബർ,

മപ്ന്തമാണ്. ഞാൻ
സീസണുകളിൽ

സന്തമാണ്. (10.35) ഞാൻ ചതികളുറട ചൂതാട്ടം, ഗംഭീരമായ പ്പതാപം,
ിജയികളുറട

ിജയം,

എന്നി യാണ്. (10.36)

ദൃ

ute

നിശ്ചയം,

നന്മയുറട

നന്മ
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ഞാൻ കൃഷ്ണ കുടുംബത്തിറല കൃഷ്ണൻ, പാണ്ഡ രുറട ഇടയിൽ
അർജ്ജുനൻ, ges ഷിമാർക്കിടയിൽ
എന്നി രാണ്. (10.37) ഞാൻ
അയനവഷിക്കുന്ന രുറട
നിശബ്ദത,

ഭരണാധികാരികളുറട

രാപ്ഷ്ടതപ്ന്തം,

അെി ുള്ള രുറട

യാസൻ, ക ികളിൽ ഉഷാന
ശക്തി,

ിജയം

രഹസയങ്ങൾക്കിടയിൽ

ഞാൻ

ആത്മജ്ഞാനം

എന്നി യാണ്. (10.38)

അർജുനയന, ഞാൻ എലലാ ജീ ജാലങ്ങളുറടയും ഉത്ഭ മാണ്. ഞാനിലലാറത
നിലനിൽക്കാൻ ഒന്നുമിലല, ആനിയമറുറചയ്യുകയയാ നിർജ്ജീ മാക്കുകയയാ
ഇലല. (7.10, 9.18 എന്നി യും കാണുക) (10.39)
പ്പകടമായ സൃഷ്ടി സമ്പൂർണ്ണതയുറട
അർജ്ജുനയന,

എന്റെ

ദി യപ്പകടനങ്ങളുറട

ദി യപ്പകടനങ്ങളുറട
യാപ്തിറയക്കുെിച്ചുള്ള

ഇത്. (10.40)

മാപ്തമാണ്

സമ്പന്നമായറതന്തും
ഭാഗത്തിന്റെ

ളറര റചെിയ ഭാഗമാണ്

-

എന്റെ

പ്പകടനമാറണന്ന്

ഒരു

മിഴി ്,

മഹതവം,

അ സാനമിലല. എന്റെ

മഹതവത്തിന്റെ

പ്ഹസവ

ശക്തി
ളറര

ി രണം

എന്നി യാൽ
റചെിയ

ഒരു

അെിയുക. (10.41) അർജ്ജുനയന, ഈ

ിശദമായ അെി ിന്റെ ആ ശയകത എന്താണ്? എന്റെ ദി യശക്തിയുറട
(യയാഗദമ) ഒരു റചെിയ ഭാഗം റകാണട് ഞാൻ പ്പപഞ്ചറത്ത മുഴു ൻ
നിരന്തരം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. (10.42)

11. യകാസ്മിക് രൂപത്തിന്റെ ദർശനം
അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു: നിതയജീ ന്റെ പരമമായ രഹസയറത്തക്കുെിച്ച്
നിങ്ങൾ എയന്നാട് അനുകമ്പയയാറട സംസാരിച്ച ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗാധമായ
ാക്കുകളാൽ എന്റെ മിഥയാധാരണ ഇലലാതാകുന്നു. (11.01) കൃഷ്ണാ,
മനുഷയരുറട

ഉത്ഭ റത്തക്കുെിച്ചും

ിയയാഗറത്തക്കുെിച്ചും

മാറമിലലാത്ത മഹതവറത്തക്കുെിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന്

നിന്റെ
ിശദമായി

യകട്ടിട്ടുണട്. (11.02)
ദദ ത്തിന്റെ ദർശനം ഒരു അയനവഷകന്റെ ആതയന്തിക ലക്ഷയ്മാണ്
കർത്തായ , നീ പെഞ്ഞതുയപാറല തയന്ന, എങ്കിലും പരമാത്മായ , നിന്റെ
ദി യപ്പപഞ്ച

രൂപം

കാണാൻ

ഞാൻ

ആപ്ഗഹിക്കുന്നു. (11.03) കർത്തായ , നിന്റെ സാർ പ്തിക രൂപം എനിക്ക്
കാണാൻ കഴിയുറമന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുറ ങ്കിൽ, യയാഗികളുറട നാഥാ,
നിന്റെ അമാനുഷിക രൂപം എറന്ന കാണിക്കൂ. (11.04) പരയമാന്നതനായ
കർത്താ ്

പെഞ്ഞു:

ആകൃതികളുറടയും

അർജുനയന,

നൂെുകണക്കിന്

യതയസ്ത

ആയിരക്കണക്കിന്

നിെങ്ങളുറടയും
ദി യരൂപങ്ങൾ

ഇതാ. എലലാ ആകാശയഗാളങ്ങളും മുറമ്പാരിക്കലും കണടിട്ടിലലാത്ത നിര ധി
അത്ഭുതങ്ങളും കാണുക. മുഴു ൻ സൃഷ്ടിയും കാണുക - ആനിയമറുറചയ്യുക,
നിർജീ ം, നിങ്ങൾ കാണാൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്ന മറററന്തങ്കിലും - എലലാം
എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരിടത്ത്. (11.05-07) എന്നാൽ നിങ്ങളുറട ശാരീരിക
കണ്ണുറകാണട് എറന്ന കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയിലല; അതിനാൽ, എന്റെ
മഹതവ ും

മഹതവ ും

കാണുന്നതിന്

ഞാൻ

നിങ്ങൾക്ക്

നൽകുന്നു. (11.08)
പ്ശീകൃഷ്ണൻ തന്റെ പ്പപഞ്ച രൂപം കാണിക്കുന്നു

ദി യകണ്ണ്
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സഞ്ജയ പെഞ്ഞു: രാജായ , ഇത് പെഞ്ഞുറകാണട്, യയാഗയുറട നിഗൂ
power

ശക്തിയുറട

മഹാനായ

പ്ശീകൃഷ്ണൻ

രൂപം അർജ്ജുനന് റ ളിറപ്പടുത്തി . . എലലാ

തന്റെ

ശങ്ങളിലും

മഹത്തായ
മുഖങ്ങളുള്ള

പരിധിയിലലാത്ത ദദ ം. (11.10-11) ആയിരക്കണക്കിന് സൂരയന്മാരുറട ആ
le ംംബരം ആകാശത്ത് ഒറയടിക്ക് ജവലിക്കുന്നുണറടങ്കിൽ, അതും ആ
ഉന്നതന്റെ

സാമയമുള്ളതലല. (11.12)

മഹതവ ുമായി

അർജ്ജുനൻ

പ്പപഞ്ചം മുഴു നും പല ിധത്തിൽ

ിഭജിക്കറപ്പട്ടിട്ടുണട്, എന്നാൽ

ആകാശഭരണാധികാരികളുറട

കൃഷ്ണന്റെ

നാഥനായ

അതിരുകടന്ന

ശരീരത്തിൽ (എലലാം) ഒന്നായി (എലലാ രിലും) നിൽക്കുന്നു. (13.16, 18.20
എന്നി യും കാണുക) (11.13)
ദദ റത്ത കാണാൻ ഒരാൾ തയ്യാൊകുകയയാ യയാഗയനാകുകയയാ റചയ്യിലല
(കർത്താ ിന്റെ

പ്പപഞ്ച

അത്ഭുതറപ്പട്ടു; അ ന്റെ

രൂപം

തലമുടി

കണടയപ്പാൾ)

അർജ്ജുനൻ

അ സാനിച്ചു, കർത്താ ിനു

തല

കുനിച്ചു, ദകകൾ മടക്കി പ്പാർത്ഥിച്ചു. (11.14) അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു:
കർത്തായ , എലലാ അമാനുഷിക നിയപ്ന്തണങ്ങളും അയനകം മനുഷയരും,
എലലാ മുനിമാരും, ആകാശ സർപ്പങ്ങളും, ശി നും, താമരയിൽ ഇരിക്കുന്ന
പ്ബഹ്മയദ നും

ഞാൻ

നിങ്ങളുറട

ശരീരത്തിൽ

കാണുന്നു. (11.15) പ്പപഞ്ചനാഥാ, അനന്തമായ രൂപങ്ങയളാടും അയനകം
ആയുധങ്ങളും

യെുകളും മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും ഉള്ള എലലായിടത്തും

ഞാൻ നിങ്ങറള കാണുന്നു. സാർ പ്തിക യഫാം, നിങ്ങളുറട തുടക്കയമാ
മധയയമാ അ സാനയമാ ഞാൻ കാണുന്നിലല. (11.16) നിങ്ങളുറട കിരീടം,
െബ്, ഡിസ്കസ്, കൂറൻ

പ്പകാശം

എന്നി യാൽ

ഞാൻ

നിങ്ങറള

കാണുന്നു, കാണാൻ പ്പയാസമാണ്, അളക്കാനാ ാത്ത തിളക്ക ും സൂരയന്റെ
ജവലിക്കുന്ന തീയും യപാറല ചുറും തിളങ്ങുന്നു. (11.17)
സാക്ഷാത്കരിക്കറപ്പയടണട പരയമാന്നത
ിശവസിക്കുന്നു. നിങ്ങളാണ്
െിയസാർട്ട്. നിങ്ങൾ

യക്തി നിങ്ങളാറണന്ന് ഞാൻ

പ്പപഞ്ചത്തിന്റെ

നിതയജീ ിയും

നിതയ

ആതയന്തിക

പ്കമത്തിന്റെ

(ധർമ്മ)

സംരക്ഷകനുമാണ്. (11.18) ആരംഭയമാ മധയയമാ അ സാനയമാ ഇലലാറത
ഞാൻ

നിങ്ങറള

അനന്തശക്തിയയാറട

കാണുന്നു; ധാരാളം

ആയുധങ്ങളുമായി; സൂരയനും ചപ്രനും നിന്റെ കണ്ണുയപാറല; നിങ്ങളുറട
ായിൽ

ജവലിക്കുന്ന

അഗ്നിയപാറല,

നിങ്ങളുറട

പ്പകാശത്താൽ

പ്പപഞ്ചറത്ത മുഴു ൻ കത്തിക്കുന്നു. (11.19) യയഹായ , ആകാശത്തിനും
ഭൂമിക്കും

ഇടയിലുള്ള

എലലാ

യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുറട

സ്ഥല ും

അത്ഭുതകര ും

കണട്, മൂന്ന് യലാകങ്ങളും ഭയയത്താറട

നിങ്ങളിൽ

ഭയങ്കര ുമായ

രൂപം

ിെയ്ക്കുന്നു. (11.20) അമാനുഷിക

ഭരണാധികാരികളുറട യഹാേുകൾ നിങ്ങളിയലക്ക് പ്പയ ശിക്കുന്നു. മടക്കിയ
ദകകളുള്ള

ചിലർ

നിങ്ങളുറട

യപരും

മഹതവ ും

ഭയയത്താറട

പാടുന്നു. പരിപൂർണ്ണരായ അയനകം ആളുകൾ നിങ്ങറള പ്പശംസിക്കുകയും
ആരാധിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. (11.21) എലലാ ആകാശയഗാളങ്ങളും നിങ്ങറള
അത്ഭുതകരമായി യനാക്കുന്നു. ധാരാളം
തുടകൾ, പാദങ്ങൾ,
ഉപയയാഗിച്ച്

ായ, കണ്ണുകൾ, ആയുധങ്ങൾ,

യെുകൾ, ഭയാനകമായ നിര ധി പലലുകൾ എന്നി

നിങ്ങളുറട

അനന്തമായ

രൂപം

കാണുന്നത്; യലാകങ്ങൾ
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ഭയത്താൽ

ിെയ്ക്കുന്നു, ശക്തനായ

കർത്തായ , ഞാനും

അങ്ങറന

തറന്ന. (11.22-23)
യകാസ്മിക് രൂപം കണട് അർജുനൻ ഭയറപ്പടുന്നു
ർണ്ണാഭമായ

നിങ്ങളുറട

ർണ്ണരൂപം

ആകാശറത്ത

സ്പർശിക്കുന്നു; നിങ്ങളുറട

ായ

ിശാല ും

തിളങ്ങുന്നതുമായ

കണ്ണുകൾ; കൃഷ്ണയര, ഞാൻ

ഭയറപ്പടുന്നു, സമാധാനയമാ

കണറടത്തുന്നിലല. (11.24) യപടിച്ചരണട നിങ്ങളുറട

ദധരയയമാ

ായിൽ, പ്പപഞ്ച

ിയയാഗത്തിന്റെ തീയപാറല തിളങ്ങുന്നു, എനിക്ക് ദിശായബാധം നഷ്ടറപ്പടുന്നു,
ഭരണാധികാരികളുറട നാഥാ , പ്പപഞ്ചത്തിന്റെ

ആശവാസമിലല. സവർഗ്ഗീയ

അഭയസ്ഥാനയമ, എയന്നാടു കരുണയുണടാകണയമ . (11.25) എന്റെ എലലാ
കസിൻ സയഹാദരന്മാരും, മറ് രാജാക്കന്മാരുറട ദസനയ ും, മെു ശറത്ത
യയാദ്ധാക്കളും, ഞങ്ങളുറട ഭാഗത്തുള്ള പ്പധാന യയാദ്ധാക്കളും, ഭയാനകമായ
റകാമ്പുകളുമായി

നിങ്ങളുറട

പ്പയ ശിക്കുന്നു. ചിലർ

തല

യപടിച്ചരണട

ായിയലക്ക്

തകർത്തുറകാണട്

യ ഗത്തിൽ

റകാമ്പുകൾക്കിടയിൽ

പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. (11.26-27) നദികളുറട പല യതാടുകളും
സമുപ്ദത്തിയലക്ക് പ്പയ ശിക്കുയമ്പാൾ മർതയയലാകറത്ത ഈ യയാദ്ധാക്കൾ
ായിയലക്ക് പ്പയ ശിക്കുന്നു. (11.28) നാശത്തിനായി

നിങ്ങളുറട ജവലിക്കുന്ന
ജവലിക്കുന്ന

ജവാലയിയലക്ക്

ഓടിറയത്തുയമ്പാൾ

ഈ

പുഴുക്കൾ

ജനങ്ങറളലലാം

ളറര

യ ഗത്തിൽ

നാശത്തിനായി

യ ഗത്തിൽ

ായിയലക്ക് ഓടുന്നു. (11.29) യലാകങ്ങറള നിന്റെ ജവലിക്കുന്ന

നിങ്ങളുറട
ായറകാണട്

നക്കി,

എലലാ

ഭാഗത്തുനിന്നും

ിഴുങ്ങുന്നു. നിങ്ങളുറട

ശക്തമായ പ്പകാശം പ്പപഞ്ചം മുഴു ൻ നിെയുകയും അത് കത്തിക്കുകയും
റചയ്യുന്നു, കൃഷ്ണാ. (11.30) ഇപ്ത
ആരാറണന്ന്

എയന്നാട്

കഠിനമായ

പെയൂ? എലലാ

രൂപത്തിൽ

ആകാശ

നിങ്ങൾ

ഭരണാധികാരികളിലും

ഏറ ും നലല യര, എന്റെ കരുണ. പ്പഥമദദ യമ, നിറന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ
ഞാൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങളുറട ദൗതയം എനിക്കെിയിലല. (11.31)
നാം ഒരു ദി യ ഉപകരണം മാപ്തമാണ്
പരയമാന്നതനായ കർത്താ ് പെഞ്ഞു: ഞാൻ മരണമാണ്, യലാകത്തിറല
ശക്തനായ നാശം. ഈ ആളുകറളറയലലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇ ിറട
ന്നിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിൽ

നിങ്ങളുറട

പങ്കാളിത്തമിലലാറത,

എതിർ

ദസനയത്തിൽ അണിനിരക്കുന്ന എലലാ യയാദ്ധാക്കളും ഇലലാതാകും. (11.32)
അതിനാൽ എഴുയന്നറു മഹതവം യനടുക. നിങ്ങളുറട ശപ്തുക്കറള ജയിക്കുക,
സമ്പന്നമായ ഒരു രാജയം ആസവദിക്കുക. ഈ യയാദ്ധാക്കറളറയലലാം ഞാൻ
ഇതിനകം

നശിപ്പിച്ചു. അർജ്ജുനയന,

മാപ്തമാണ്. (11.33) ഇതിനകം
യയാദ്ധാക്കറളറയലലാം

എറന്ന

നീ

എന്റെ

റകാന്ന

ഈ

ഉപകരണം
മഹാനായ

റകാലലുക. യപടിയക്കണട. യുദ്ധത്തിൽ

നിങ്ങൾ

തീർച്ചയായും ശപ്തുക്കറള ജയിക്കും; അതിനാൽ യുദ്ധം റചയ്യുക! (11.34)
യകാസ്മിക് രൂപത്തിയലക്കുള്ള അർജ്ജുനന്റെ പ്പാർത്ഥന
സഞ്ജയ പെഞ്ഞു: കിരീടമണിഞ്ഞ അർജുനന്റെ ഈ
മടക്കിറ ച്ച

ദകകളാൽ

കൃഷ്ണയനാട്

ശവാസം

പെഞ്ഞു:

കൃഷ്ണയര,

ിെച്ച്,

മുട്ടിക്കുകയും
യലാകം

ഭയയത്താറട

ാക്കുകൾ യകട്ട്,
പ്പണമിക്കുകയും

റചയ്തു. (11.35) അർജ്ജുനൻ

നിങ്ങറള

മഹതവറപ്പടുത്തുന്നതിൽ
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സയന്താഷിക്കുകയും സയന്താഷിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. പരിപ്ഭാന്തരായ ഭൂതങ്ങൾ
എലലാ

ദിശകളിയലക്കും

ഓടിയപ്പാകുന്നു. പരിപൂർണ്ണരായ രുറട

ദസനയങ്ങൾ നിങ്ങറള ആരാധിക്കുന്നു. (11.36) ഭ world തിക യലാകങ്ങളുറട
പ്സഷ്ടാ ായ

പ്ബഹ്മയത്തക്കാൾ

മഹാത്മായ , അ ർ
കർത്തായ ,

നിങ്ങറള

എലലാ

പ്പപഞ്ചത്തിന്റെ
(താൽക്കാലികം),

ലിയ നായ

പ്സഷ്ടായ ,

യഥാർത്ഥ

നമസ്കരിക്കാത്തറതന്താണ്? അനന്തമായ

ആകാശഭരണാധികാരികളുറടയും

ദദ യമ,

ാസസ്ഥലയമ, നീ രണടും ശനി (ശാശവത), ആസത്ത്
ശനിക്കും

ആസത്തിനും

അപ്പുെത്തുള്ള

പരമമായ

യക്തി. (9.19, 13.12 എന്നി യും കാണുക) (11.37)
നിങ്ങൾ പ്പാഥമിക ദദ മാണ്, ഏറ ും പുരാതന
പ്പപഞ്ചത്തിന്റെയും
അെിയുന്ന നും

ആതയന്തിക

െിയസാർട്ടാണ്

അെി ിന്റെ

യക്തി. എലലാ

നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ

സ്തു ും

പരമമായ

ാസസ്ഥല ുമാണ്. അനന്തരൂപത്തിന്റെ കർത്തായ , പ്പപഞ്ചം മുഴു ൻ
യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. (11.38)

നിങ്ങളിൽ

നിങ്ങൾ

മരണറത്ത

നിയപ്ന്തിക്കുന്നു, തീ, കാറ്, ജലയദ ൻ, ചപ്രയദ ൻ, പ്സഷ്ടാ ായ പ്ബഹ്മ ും
പ്ബഹ്മത്തിന്റെ

പിതാ ും. അഭി ാദയങ്ങൾ

ആയിരം ത ണ,
നിന്നും

ീണടും

നിങ്ങൾക്ക്

രന ും

നിങ്ങൾ

ീണടും. (11.39) മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ

എന്റെ

ശത്തുനിന്നും ഞാൻ നിറന്ന

അഭി ാദയങ്ങൾ. കർത്തായ ,
ണങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ അനന്തമായ

അതിരുകളിലലാത്ത

ശക്തിയുമാണ്. നിങ്ങൾ

യാപിക്കുന്നു; അതിനാൽ,

ഒരു

നിങ്ങൾ

എലലാ
ീരയ ും
എലലാം

എലലായിടത്തും

എലലാത്തിലും

ഉണട്. (11.40)
നിങ്ങറള ഒരു ചങ്ങാതിയായി മാപ്തം പരിഗണിക്കുകയും നിങ്ങളുറട
മഹതവം അെിയാതിരിക്കുകയും റചയ്ത ഞാൻ, അപ്ശദ്ധമായി നിങ്ങറള ഓ
കൃഷ്ണൻ,

ഓ

റചയ്തിട്ടുണട്,

യാദ ,

സുഹൃയത്ത,

യക ലം

എന്നിങ്ങറന

ാത്സലയത്തിൽ

അഭിസംയബാധന

നിയന്നാ

അപ്ശദ്ധയിൽ

നിയന്നാ. (11.41) കളിക്കുയമ്പായഴാ കിടക്കയിയലാ ഇരിക്കുയമ്പായഴാ ഭക്ഷണം
കഴിക്കുയമ്പായഴാ

ഞാൻ

നിങ്ങറള

അപമാനിച്ചിരിക്കാം. അളക്കാനാ ാത്ത നായ
മറുള്ള രുറട

മുമ്പിയലാ

തമാശകളിൽ
കൃഷ്ണാ,

ആയിരിക്കുയമ്പാൾ,

ഞാൻ

യചാദിക്കുന്നു. (11.42) നിങ്ങൾ ഈ ആനിയമറ്, നിർജീ
പിതാ ും

ആരാധിക്കറപ്പടുന്ന

യലാകങ്ങളിൽ

ആരും

മഹതവമുള്ള യര,

ഏറ ും
നിങ്ങയളാട്

നിങ്ങറളക്കാൾ

ലിയ

തനിയച്ചാ
ക്ഷമ

യലാകത്തിന്റെ

ഗുരു ുമാണ്. മൂന്ന്

തുലയരലല; സമാനതകളിലലാത്ത
ലിയ ൻ

എങ്ങറന

ഉണടാകും? (11.43)
ആകയാൽ ഓമനത്തം കർത്തായ , ഞാൻ മുട്ടുകുത്തി തിരുമുമ്പിൽ
എന്റെ ശരീരം റകാണട് സാഷ്ടാംഗം നിങ്ങളുറട കരുണ യതടുക. കർത്തായ ,
ഒരു പിതാറ ന്ന നിലയിൽ, മകന് ഒരു സുഹൃത്ത്, ഒരു സുഹൃത്തിന് ഒരു
സുഹൃത്ത്, ഭാരയറയ ഒരു ഭർത്താ ് എന്ന നിലയിൽ

ഹിക്കുക. (11.44)

മുറമ്പാരിക്കലും കാണാത്തതു കണട് ഞാൻ സയന്താഷിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും
എന്റെ

മനസ്സ്

ഭയത്താൽ

യ ദനിക്കുന്നു. അതുറകാണടു,

ഖയഗാള
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ഭരണാധികാരികളുറട ദദ യമ, പ്പപഞ്ചത്തിന്റെ ശരണം, എയന്നാടു കരുണ
എറന്ന നിങ്ങളുറട നാലു-സായുധ രൂപം കാണിക്കുക. (11.45)
ഒരാൾക്ക് ഏത് രൂപത്തിലും ദദ റത്ത കാണാൻ കഴിയും
നിങ്ങളുറട കയ്യിൽ റമസ്സും ഡിസ്കസും പിടിച്ച് ഒരു കിരീടയത്താറട നിങ്ങറള
കാണാൻ

ആപ്ഗഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ, കർത്തായ , ആയിരം

ഞാൻ

ആയുധങ്ങളും സാർ പ്തിക രൂപ ും, ദയ ായി നാല് സായുധരൂപത്തിൽ
പ്പതയക്ഷറപ്പടുക. (11.46)
അർജുനൻ,

നിങ്ങറള

പരയമാന്നതനായ

കർത്താ ്

പ്പസാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂറട

-

പെഞ്ഞു:

എന്റെ

സവന്തം

യയാഗശക്തികളിലൂറട - ഈ പ്പയതയക, പരമമായ, തിളങ്ങുന്ന, സാർ പ്തിക,
അനന്തമായ, പ്പാഥമികമായ എന്റെ രൂപം ആരും ഇതു റര കണടിട്ടിലല
നിങ്ങളലലാറത. (11.47)

അർജുനയന,

യ ദങ്ങറള

പഠിച്ചതിലൂറടയയാ

തയാഗത്തിലൂറടയയാ, ദാനത്തിലൂറടയയാ, ആചാരങ്ങളിലൂറടയയാ, കഠിനമായ
റചല ുചുരുക്കലുകളിലൂറടയയാ, ഈ മനുഷയ യലാകത്തിൽ നിങ്ങളലലാറത
മറാർക്കും എറന്ന ഈ പ്പപഞ്ച രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയിലല. (11.48)
ഇതുയപാലുള്ള

എന്റെ

ഭയാനകമായ

ഒരു

ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകരുത്. നിർഭയ ും

രൂപം

കണട്

സയന്താഷപൂർണ്ണ ുമായ

മനയസ്സാറട, ഇയപ്പാൾ എന്റെ നാല് സായുധ രൂപം കാണുക. (11.49)
സഞ്ജയ

പെഞ്ഞു:

കൃഷ്ണൻ

തന്റെ

അർജ്ജുനയനാട്

ഇങ്ങറന

നാല്

രൂപം

സായുധ

സംസാരിച്ചതിന്

യശഷം

റ ളിറപ്പടുത്തി. മഹാനായ

പ്ശീകൃഷ്ണൻ തന്റെ മയനാഹരമായ മനുഷയരൂപം സവീകരിച്ച് പരിപ്ഭാന്തരായ
അർജ്ജുനറന ആശവസിപ്പിച്ചു. (11.50) അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു: കൃഷ്ണാ,
നിന്റെ

ഈ

മയനാഹരമായ

മനുഷയരൂപം

കണട്

ഞാൻ

ഇയപ്പാൾ

ീണടും സാധാരണക്കാരനാണ്. (11.51)

ശാന്തനായി, ഞാൻ

ഭക്തി സ്യനഹത്താൽ ദദ റത്ത കാണാൻ കഴിയും
പരയമാന്നതനായ കർത്താ ് പെഞ്ഞു: നിങ്ങൾ കണട ഈ (നാല് സായുധ)
എന്റെ രൂപം കാണാൻ

ളറര പ്പയാസമാണ്. ഖയഗാള കൺയപ്ടാളെുകൾ

യപാലും ഈ യഫാം കാണാൻ എയപ്പാഴും ആപ്ഗഹിക്കുന്നു. (11.52) നിങ്ങൾ
ഇയപ്പാൾ

കണട

ഈ

പഠനത്തിലൂറടയയാ

നാല് സായുധരൂപം യ ദങ്ങറളക്കുെിച്ചുള്ള

റചല ുചുരുക്കലിലൂറടയയാ

ജീ കാരുണയ

പ്പ ർത്തനങ്ങളിലൂറടയയാ ആചാരങ്ങളുറട പ്പകടനത്തിലൂറടയയാ കാണാൻ
കഴിയിലല. (11.53) എന്നിരുന്നാലും, ഏകമനസ്സുള്ള ഭക്തിയിലൂറട

മാപ്തം,

എറന്ന ഈ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും, സാരാംശത്തിൽ അെിയാൻ
കഴിയും,

കൂടാറത

പ്പ ൃത്തികളും

എത്തിയച്ചരാം. (11.54) എലലാ

അർജുനയനയും

എനിക്കായി

സമർപ്പിക്കുന്ന ൻ, ഞാൻ

ആർക്കാണ്

പരമമായ ലക്ഷയ്ം, എന്റെ ഭക്തൻ, യാറതാരു ബന്ധ ുമിലലാത്ത, ഏറതാരു
സത്തയയാടും

ശപ്തുതയിലലാത്ത ൻ

-

അർജ്ജുനയന,

എറന്ന

പ്പാപിക്കുന്നു. (8.22 ഉം കാണുക) (11.55)

12. ഭക്തിയുറട പാത
യക്തിപരയമാ

യക്തിതവമിലലാത്തയതാ ആയ ഒരു ദദ റത്ത
ആരാധിക്കയണാ?

അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു: ഇ യിൽ ഏതാണ് യയാഗറയക്കുെിച്ച് മികച്ച
അെി ുള്ളത് - ഇപ്പകാരം നിങ്ങറള ആരാധിക്കുന്ന (കൃഷ്ണൻ, നിങ്ങളുറട
യക്തിപരമായ

ശം), അറലലങ്കിൽ

നിങ്ങളുറട

ആൾമാൊട്ട

ശം,
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നിതയജീ ിറയ ആരാധിക്കുന്ന ർ? (12.01) പരയമാന്നതനായ കർത്താ ്
പെഞ്ഞു: എറന്ന അ രുറട
പരമമായ

യക്തിപരമായ ദദ മായി കരുതി മനസ്സിരുത്തി

ിശവാസയത്താറട ആരാധിക്കുന്ന എക്കാലറത്തയും സ്ഥിരതയുള്ള

ഭക്തന്മാരായി ഞാൻ കരുതുന്നു. (6.47 ഉം കാണുക) (12.02) മാറമിലലാത്ത,
ി രണാതീതമായ, അദൃശയനായ, സർവ്വ യാപിയായ, അചിന്തനീയമായ,
മാറമിലലാത്ത, സ്ഥായിയായ
പ്പാപിക്കുന്നു; എലലാ

നിതയജീ ിറയ

ആരാധിക്കുന്ന രും

എറന്ന

നിയപ്ന്തിക്കുക,

എലലാ

ഇപ്രിയങ്ങറളയും

സാഹചരയങ്ങളിലും ചിന്തിക്കുക, എലലാ സൃഷ്ടികളുറടയും യക്ഷമത്തിൽ
ഏർറപ്പടുക. (12.03-04)
ദദ ത്തിന്റെ

യക്തിപരമായ രൂപറത്ത ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള
കാരണങ്ങൾ
നിതയജീ ൻ

മാനിറഫേ്,

ആൾമാൊട്ടം,

എന്നി യിൽ

മനസ്സ്

ഉെപ്പിക്കുന്ന ർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം
ആ ിഷ്കൃതരായ

മനുഷയർ

റ ളിറപ്പടുത്തുന്നത്

മനസിലാക്കുന്നത്

പ്പയാസയത്താറടയാണ്. (12.05) എന്നാൽ, എറന്ന അ രുറട

യക്തിപരമായ

ദദ റമന്ന നിലയിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയയാറട ആരാധിക്കുകയും
എലലാ പ്പ ൃത്തികളും എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും എറന്ന പരയമാന്നതനായി
ഉയേശിക്കുകയും എറന്ന ധയാനിക്കുകയും റചയ്യുന്ന ർക്കായി; അർജുനയന,
എന്റെ

യക്തിപരമായ

രൂപത്തിൽ

ചിന്തകൾ

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന

മരണത്തിന്റെയും ദകമാറത്തിന്റെയും സമുപ്ദമായ യലാകത്തിൽ നിന്ന്
ഞാൻ യ ഗത്തിൽ അ രുറട രക്ഷകനാകുന്നു. (12.06-07)
ദദ ത്തിയലക്കുള്ള നാല്

ഴികൾ

അതിനാൽ, നിങ്ങളുറട മനസ്സ് എന്നിൽ യകപ്രീകരിക്കുക, നിങ്ങളുറട ബുദ്ധി
എന്നിൽ

മാപ്തം

സിക്കറട്ട

ധയാനത്തിലൂറടയും). അതിനുയശഷം
പ്പാപിക്കും. (12.08) നിങ്ങളുറട

(ധയാനത്തിലൂറടയും

നിങ്ങൾ

തീർച്ചയായും

മനസ്സിറന

എന്നിൽ

എറന്ന

സ്ഥിരമായി

യകപ്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നിറലലങ്കിൽ, അർജുനയന, നിങ്ങൾക്ക്
അനുയയാജയമായ (മയററതങ്കിലും) ആത്മീയ ശിക്ഷണം പ്പയയാഗിച്ച് എറന്ന
യനടാൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്നു. (12.09) നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മീയ ശിക്ഷണം
യപാലും റചയ്യാൻ കഴിയുന്നിറലലങ്കിൽ, എനിക്കുയ ണടി നിങ്ങളുറട കടമ
നിർ ഹിക്കാൻ
നിങ്ങൾ

പൂർണത

യസ ിക്കാനും
18.46

ഇതും

പ്പ ർത്തിച്ചുറകാണട്

ഉയേശിക്കുക. എനിക്കുയ ണടി
ദക രിക്കും

(ഒരു

പ്പസാദിപ്പിക്കാനും, സവാർത്ഥ
കാണുക)

(12.10)

ഉപകരണമായി,

എറന്ന

ലക്ഷയ്ങ്ങളിലലാറത). (9.27,

നിങ്ങൾക്ക്

എനിക്കുയ ണടി

പ്പ ർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നിറലലങ്കിൽ, എന്റെ ഹിതത്തിന് കീഴടങ്ങുക ,
എലലാ യജാലിയുറടയും ഫലങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയ മനയസ്സാറട ഉയപക്ഷിക്കുക
(സവീകരിക്കാൻ

പഠിച്ചുറകാണട്)

എലലാ

ഫലങ്ങളും

ശാന്തതയയാറട

ദദ കൃപയായി. (12.11)
കർമ്മയയാഗയാണ് ഏറ ും നലല മാർഗം
ആചാരപരമായ

പരിശീലനയത്തക്കാൾ

തിരുറ ഴുത്തുകറളക്കുെിച്ചുള്ള
പരിജ്ഞാനയത്തക്കാൾ

നലലതാണ്

നലലതാണ്
അെി ്; തിരുറ ഴുത്തു

ധയാനം; ഞാനിയതാര്ത്തിരുന്നു Ā GA,
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അറലലങ്കിൽ

സൃഷ്ടിയുറട

എളിതായി

പഴങ്ങൾ

അര്ഹതയിലല

അറാച്ചറച്ചമന്െ്

നലലത്; സമാധാനം തയാഗറയ ഉടനടി

ധയാനം

പിന്തുടരുന്നു . (18.02, 18.09-ൽ തയാഗറത്തക്കുെിച്ച് കൂടുതൽ കാണുക)
(12.12)
ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണ ിയശഷങ്ങൾ
ഒരു സൃഷ്ടിറയയും റ െുക്കാത്ത, സൗഹൃദ ും അനുകമ്പയും ഉള്ള, "ഞാൻ",
"എന്റെ"

എന്ന

സങ്കൽപ്പത്തിൽ

നിന്ന്

മുക്തനായ,

യ ദനയിലും

ആനരത്തിലും യപാലും ചിന്തിക്കുന്ന, ക്ഷമിക്കുന്ന ൻ; എറന്നയന്നക്കുമായി
സംതൃപ്തനായ, മനസ്സിറന കീഴടക്കിയ, ദൃ resol നിശ്ചയമുള്ള, മനസ്സും
ബുദ്ധിയും എന്നിൽ

സിക്കുന്ന, എയന്നാട് അർപ്പണയബാധമുള്ള, എറന്ന

സ്യനഹിക്കുന്ന യയാഗി എനിക്ക് പ്പിയറപ്പട്ട നാണ്. (12.13-14) സയന്താഷം,
അസൂയ, ഭയം, ഉത്കണഠ എന്നി യിൽ നിന്ന് മുക്തനായ മറുള്ള ർ
പ്പയക്ഷാഭം റചയ്യാത്ത രും മറുള്ള രാൽ പ്പക്ഷുബ്ധരലലാത്ത നും എനിക്ക്
പ്പിയറപ്പട്ട നാണ്. (12.15) യമാഹമിലലാത്ത, നിർമ്മലനായ, ജ്ഞാനിയായ,
നിഷ്പക്ഷനായ, ഉത്കണഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ൻ; എലലാ കാരയങ്ങളിലും
അ ൻ

യജാലി

ഉയപക്ഷിച്ചു

-

അത്തരറമാരു

ഭക്തൻ

എനിക്ക്

പ്പിയറപ്പട്ട നാണ്. (12.16) സയന്താഷ ും ദു rie ഖ ും ഇഷ്ടറപ്പടാത്തതും
ഇഷ്ടറപ്പടാത്തതും നലലതും തിന്മയും തയജിക്കുകയും ഭക്തി നിെഞ്ഞ നുമായ
ഒരാൾ

പ്പിയറപ്പട്ട നാണ്. (12.17) സുഹൃത്തിയനായടാ

എനിക്ക്

ശപ്തു ിയനായടാ

ഒയരയപാറല

നിലറകാള്ളുന്ന ൻ,

ബഹുമാനയമാ

അപമാനയമാ,

ചൂടിയലാ

തണുപ്പിയലാ,

ആനരത്തിയലാ

യ ദനയിയലാ; അറാച്ചുറമൻെിൽ
പ്പശംസിക്കായനാ

നിന്ന്

മുക്തൻ; കുററപ്പടുത്തായനാ

പുലർത്തുന്ന ൻ,

നിസ്സംഗത

ശാന്തമായ,

ഒരാളുറട

പക്കലുള്ള യിൽ സംതൃപ്തിയുള്ള, ഒരു സ്ഥലയത്താട് (ഒരു രാജയയത്തായടാ
ീടിയനായടാ) ബന്ധമിലലാത്ത നും ശാന്തനും ഭക്തി നിെഞ്ഞ നും - ആ

യക്തി

എനിക്ക് പ്പിയറപ്പട്ട നാണ്. (12.18-19)
ദി യഗുണങ്ങൾ
എന്നാൽ

ളർത്തിറയടുക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്ശമിക്കണം

ിശവസ്തരായ ആ ഭക്തർ എറന്ന

ളറര പ്പിയറപ്പട്ട രാണ്,

എറന്ന അ രുറട പരയമാന്നത ലക്ഷയ്മാക്കി, മുകളിൽ പെഞ്ഞ ധാർമ്മിക
മൂലയങ്ങളുറട

അമൃതിറന

പിന്തുടരുക

(അറലലങ്കിൽ

ികസിപ്പിക്കാൻ

ആത്മാർത്ഥമായി പ്ശമിക്കുക). (12.20)

13. സൃഷ്ടിയും പ്സഷ്ടാ ും
സൃഷ്ടിയുറട സിദ്ധാന്തം
പരമമായ കർത്താ ് പെഞ്ഞു: ഓ അർജ്ജുനൻ, ഈ ഭ body തിക ശരീരം,
മിനിയയച്ചർ

പ്പപഞ്ചറത്ത

ഫീൽഡ്

അറലലങ്കിൽ

സൃഷ്ടി

എന്ന്

ിളിക്കാം. സൃഷ്ടിറയ അെിയുന്ന ഒരാറള പ്സഷ്ടാ ് എന്ന് സതയത്തിന്റെ
ദർശകർ

ിളിക്കുന്നു. (13.01) അർജ്ജുനയന, എലലാ

സൃഷ്ടികളുറടയും

പ്സഷ്ടാ ാകാൻ എറന്ന അെിയുക. പ്സഷ്ടാ ിറനയും സൃഷ്ടിറയയും കുെിച്ചുള്ള
ശരിയായ പ്ഗാഹയം എറന്ന അമാനുഷിക (അറലലങ്കിൽ റമറാഫിസിക്കൽ)
അെി ായി

കണക്കാക്കുന്നു. (13.02 )

എങ്ങറനയുള്ളതാണ്, അതിന്റെ

സൃഷ്ടി

പരി ർത്തനങ്ങൾ

എന്താണ്,

അത്

എറന്താറക്കയാണ്,

അതിന്റെ ഉെ ിടം എ ിറട, ആ പ്സഷ്ടാ ് ആരാണ്, അ ന്റെ ശക്തികൾ

39
എറന്താറക്കയാണ്

-

ഇ റയലലാം എന്നിൽ

പ്ഹസവമായി യകൾക്കുക . (13.03) യ ദപ്ഗന്ഥങ്ങളിലും
നിർണ്ണായക ും യബാധയറപ്പടുത്തുന്നതുമായ
പ്സഷ്ടാ ിറനയും

യതയസ്ത

നിന്ന്

പ്ബഹ്മസൂപ്തത്തിറല

ാകയങ്ങളിലും സൃഷ്ടികറളയും

രീതികളിൽ

ദർശകർ

പ്പയതയകം

ി രിച്ചിട്ടുണട്. (13.04) പ്പാഥമിക റമറീരിയൽ പ്പകൃതി, പ്പപഞ്ചബുദ്ധി,
"ഞാൻ" യബാധം അറലലങ്കിൽ അർഥം, അഞ്ച് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ,
പത്ത് അ യ ങ്ങൾ, മനസ്സ്, അഞ്ച് ഇപ്രിയ

സ്തുക്കൾ; ആപ്ഗഹം,

ിയദവഷം, ആനരം, യ ദന, ശാരീരിക ശരീരം, യബാധം, ദൃ ve നിശ്ചയം അങ്ങറന

മുഴു ൻ

യമഖലയും

പരി ർത്തനങ്ങളുമായി

അതിന്റെ

ി രിക്കുന്നു. (7.04 ഉം കാണുക) (13.05-06)

സംക്ഷിപ്തമായി

നിർ ാണത്തിന്റെ മാർഗമായി നാലിരട്ടി യപ്ശഷ്ഠമായ സതയം
ിനയം, എളിമ, അഹിംസ, ക്ഷമ, സതയസന്ധത, ഗുരു ിനുള്ള യസ നം,
ിശുദ്ധി (ചിന്തയുറടയും

ാക്കുകളുറടയും പ്പ ൃത്തിയുറടയും), സ്ഥിരത,

ആത്മനിയപ്ന്തണം; ഇപ്രിയ സ്തുക്കയളാടുള്ള
അഭാ ം; ജനനം,

ാർദ്ധകയം,

അകൽച്ച,

അർഥത്തിന്റെ

മരണം

എന്നി യിൽ

യരാഗം,

അന്തർലീനമായ യ ദനറയയും കഷ്ടപ്പാടുകറളയും കുെിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ
പ്പതിഫലനം; (13.07-08) കുടുംബാംഗങ്ങൾ,

ീട്

യ ർതിരിച്ച

അഭികാമയമലലാത്തതുമായ

അറാച്ചുറമന്െ്; അഭികാമയ ും

യനട്ടങ്ങളിൽ

മുതലായ യുമായി

ശാന്തതയിലലായ്മ; ഏകമനയസ്സാറട

ആയലാചിക്കുക,

ഏകാന്തതയയാടുള്ള അഭിരുചി, സാമൂഹയ സയമ്മളനങ്ങൾ, യഗാസിപ്പുകൾ
റ െുപ്പ്; നിതയജീ ിയുറട

എന്നി യയാടുള്ള

അചഞ്ചലത, സർവ്വ യാപിയായ

പരമമായ

അെി ്

യനടുന്നതിറല

ഒരാറള

എലലായിടത്തും

കാണുക - ഇത് അെി ാറണന്ന് പെയറപ്പടുന്നു. ഇതിന്

ിരുദ്ധമായത്

അജ്ഞതയാണ്. (13.09-11)
ദദ റത്ത ഉപമകളാൽ
അെി ിന്റെ

ി രിക്കാം, അലലാറത മററാരു തരത്തിലും അലല

സ്തു ിറന ഞാൻ പൂർണ്ണമായി

ി രിക്കും - ഏതാണ്

അമർതയത ദക രിക്കുന്നറതന്ന് അെിയുന്നത്. തുടക്കമിലലാത്ത പരമാത്മാ ്
ശാശവതയമാ

(ശനി)

താൽക്കാലികയമാ

(ആസത്ത്)

പെയറപ്പടുന്നു. (9.19, 11.37, 15.18 എന്നി യും

അറലലന്ന്

കാണുക)

(13.12)

നിതയജീ ിയ്ക്ക് എലലായിടത്തും അ ന്റെ ദകകളും കാലുകളും കണ്ണുകളും
ായയും റച ികളുമുണട്, കാരണം അ ൻ സർവ്വ യാപിയും

തലയും

സർവ്വ യാപിയുമാണ്. (13.13) ഭ sense തിക ഇപ്രിയങ്ങളിലലാറത എലലാ
സ്തുക്കറളയും കാണുന്ന നാണ് അ ൻ; അറാച്ചുറചയ്തിട്ടിലല,

ഇപ്രിയ

എന്നിട്ടും എലലാ രുറടയും നിലനിൽപ്പ്; ഭ material തിക പ്പകൃതിയുറട
മൂന്ന്

യമാഡുകൾ

മാെുന്നതിലൂറട

ഇലലാറത, എന്നിട്ടും
material

ഭ

തിക

ഒരു ജീ നുള്ള

സ്തു ായി

പ്പകൃതിയുറട

യമാഡുകൾ

ആസവദിക്കുന്നയാൾ. (13.14) അ ൻ എലലാ ജീ ജാലങ്ങൾക്കും അകത്തും
പുെത്തും

ജീ ിക്കുന്നു. അ ന്റെ

സൂക്ഷ്മത

കാരണം

അ ൻ

മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നാണ്. അ ന്റെ സർവ്വ യാപിതവം കാരണം,
അ ൻ

ളറര

അടുത്താണ്

സിക്കുന്നു; പരയമാന്നത
എന്നിട്ടും

മനുഷയരിൽ

-

ഒരാളുറട

ആന്തരിക

മനസ്സിൽ

ാസസ്ഥലത്ത്. (13.15) അ ൻ അ ിഭക്തനാണ്,
ഭിന്നിച്ചതുയപാറല

കാണറപ്പടുന്നു. അ ൻ,
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അെി ിന്റെ

സ്തു ായി പ്പതയക്ഷറപ്പടുന്നു: പ്സഷ്ടാ ായ പ്ബഹ്മ;

ിഷ്ണു,

പരിപാലകൻ; എലലാ ജീ ജാലങ്ങറളയും നശിപ്പിക്കുന്ന ശി നും. (11.13,
18.20 എന്നി യും കാണുക) (13.16)
യക്തിയാണ്. അ ൻ

എലലാ പ്പകാശത്തിന്റെയും ഉെ ിടം പരയമാന്നത

അന്ധകാരത്തിന് അതീതനാറണന്ന് പെയറപ്പടുന്നു (അജ്ഞത അറലലങ്കിൽ
മായ). അ ൻ സവയം അെി ാണ്, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ

സ്തു ാണ്,

ഒപ്പം എലലാ

(അറലലങ്കിൽ

മനുഷയരുറടയും ആന്തരിക

കാരയകാരണഹൃദയറത്ത

മനസ്സിൽ

യബാധമായി

(18.61

അ ൻ

ഇരിക്കുന്നു) ,

ാകയം

സവയം

കാണുക)

അെി ിലൂറട

സാക്ഷാത്കരിക്കറപ്പടണം. (15.06, 15.12 എന്നി യും കാണുക) (13.17)
അങ്ങറന സൃഷ്ടിയും അെി ും

ിജ്ഞാന സ്തു ും ഞാൻ പ്ഹസവമായി

ി രിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് മനസിലാക്കുന്നതിലൂറട, എന്റെ ഭക്തൻ എന്റെ
പരമമായ

ാസസ്ഥാനം ദക രിക്കുന്നു. (13.18)

പരമമായ ആത്മാ ്, ആത്മാ ്, ഭ nature തിക സവഭാ ം,
ആത്മാ ് എന്നി യുറട

യക്തിഗത

ി രണം

പ്പകൃതിയും ആത്മീയ ും ഭ material തിക ും ആരംഭമിലലാത്ത യാറണന്ന്
മനസ്സിലാക്കുക. എലലാ
മൂന്ന്

പ്പകടനങ്ങളും

മനസ്സിന്റെയും

യമാഡുകൾ

അറലലങ്കിൽ

അ സ്ഥകറള

ിളിക്കുന്നു. ഭൗതിക

ശരീരത്തിന്റെ

(യബാധം,

പ്പാകൃതമാണ്

ആത്മാ ്)

കാരണറമന്ന്

ആനര ും

എന്ന്

ഉത്പാദനത്തിനും
പതിറനാന്ന്

പെയറപ്പടുന്നു. പുരുഷ

യ ദനയും

അനുഭ ിക്കാൻ

പെയറപ്പടുന്നു. (13.19-20)

കാരണമാകുറമന്ന്
പുരുഷനുമായി പ്പകൃതിയുമായി
(പ്പാകൃതി)

ഗുണസ്

പ്പ ർത്തനത്തിന്റെയും

ഗർഭധാരണത്തിന്റെയും
അ യ ങ്ങൾക്കും

പ്ദ യത്തിൻറെയും

മൂന്ന്

രീതികൾ

സഹ സിക്കുന്നതിലൂറട
പുരുഷ

പ്പകൃതിയുറട

ആസവദിക്കുന്നു. ഗുണങ്ങയളാടുള്ള

അറാച്ചുറമന്െ് (മുമ്പറത്ത കർമ്മം മൂലമുണടായ അജ്ഞത മൂലമാണ്) നലലതും
ചീത്തയുമായ ഗർഭപാപ്തങ്ങളിൽ ജീ ിക്കുന്ന

യക്തിയുറട ജനനത്തിന്

കാരണം. (13.21)
ശരീരത്തിറല നിതയജീ ിറയ (പ്ബഹ്മ, ആത്മ, ആത്മാ ്) സാക്ഷി,
പിന്തുണക്കാരൻ, ആസവാദകൻ, മഹാനായ
എന്നും
(പ്പാകൃതി)

ഴികാട്ടി,

കർത്താ ്, പരയമാന്നതൻ

ിളിക്കുന്നു. (13.22) ആത്മീയ സവഭാ ം (പുരുഷൻ), പ്പകൃതി
എന്നീ

ആപ്ഗഹിക്കുന്ന ർ

മൂന്ന്

രീതികയളാറട

അ രുറട

ജനിക്കുന്നിലല. (13.23)
പരിജ്ഞാനത്തിലൂറടയയാ

(ഗുണങ്ങൾ)

ജീ ിതരീതി

യഥാർഥത്തിൽ

പരിഗണിക്കാറത

ധയാനത്തിലൂറടയയാ

ീണടും

റമറാഫിസിക്കൽ

കർമ്മയയാഗത്തിലൂറടയയാ

ശുദ്ധീകരിക്കറപ്പട്ട

മനസിലൂറടയും ബുദ്ധിയിലൂറടയും ചിലർ അ രുറട ആന്തരിക മനസ്സിറല
സൂപ്പർസൗലിറന കാണുന്നു. (13.24)
ിശവാസം മാപ്തം നിർ ാണത്തിയലക്ക് നയിക്കും
എന്നിരുന്നാലും

മറുള്ള ർക്ക്

യയാഗകൾ അെിയിലല;

ധയാനം, അെി ്, യജാലി

എന്നി യുറട

ിശുദ്ധന്മാരും ges ഷിമാരും തിരുറ ഴുത്തുകളിൽ

സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുയപാറല

അ ർ

ിശവാസയത്താറട

നടത്തുന്നു. തങ്ങൾ യകട്ട കാരയങ്ങളിൽ ഉെച്ച

യദ ാരാധന

ിശവാസത്താൽ അ ർ
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മെികടക്കുന്നു. (13.25)

മരണറത്ത

ആനിയമറുറചയ്തയതാ,

അർജുനയന,

നിർജ്ജീ യമാ

ആയ

ജനിച്ചയതാ,

ഏറതാരു

കാരയ ും,

പ്ദ യത്തിന്റെയും ആത്മാ ിന്റെയും ഐകയത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച രാറണന്ന്
അെിയുക. (7.06 ഉം കാണുക) (13.26)
എലലാ മർതയജീ ികൾക്കും തുലയമായി ആത്മാ ്

സിക്കുന്ന അയത ശാശവത

പരമാധികാരിറയ കാണുന്ന ൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നു. (13.27)
ഒയര

കർത്താ ിറന

എലലാ

ജീ ജാലങ്ങളിലും

തുലയമായി

കാണുന്നതിനാൽ, ഒരാൾ ആറരയും യപ്ദാഹിക്കുന്നിലല, തുടർന്ന് പരമമായ
ാസസ്ഥാനം ദക രിക്കുന്നു. (13.28) എലലാ പ്പ ൃത്തികളും റചയ്യുന്നത്
പ്പകൃതിയുറട

(പ്പാകൃതി)

ശക്തികളാൽ

(ഗുണങ്ങൾ)

ആറണന്ന്

മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ, അങ്ങറന റചയ്യുന്ന നായി സവയം കണക്കാക്കുന്നിലല,
ആ

യക്തി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നു. (3.27, 5.09, 14.19 എന്നി യും

കാണുക)

(13.29)

ദ

ആശയങ്ങറളയും ഒന്നിൽ

ിധയമാർന്ന

ജീ ജാലങ്ങറളയും

അ രുറട

സിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പുെത്തു രുകയും

റചയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരാൾ പരമജീ ിറയ പ്പാപിക്കുന്നു. (13.30)
ആത്മാ ിന്റെ ഗുണ ിയശഷങ്ങൾ
ഭ material തിക പ്പകൃതിയുറട മൂന്ന് രീതികളാൽ തുടക്കമിലലാത്തതും
ബാധിക്കാത്തതും ആയതിനാൽ, ശാശവതമായ സൂപ്പർയസാൾ - ശരീരത്തിൽ
ഒരു ജീ നുള്ള

സ്തു ായി

സിക്കുന്നുണറടങ്കിലും - അർജ്ജുനയന, ഒന്നും

റചയ്യുന്നിലല, കളങ്കമാ ിലല. (13.31)
കാരണം

യാപകമായ ഇടം അതിന്റെ സൂക്ഷ്മത

കളങ്കറപ്പടാത്തതുയപാറല; അതുയപാറല,

എലലാ

ശരീരങ്ങളിലും

സിക്കുന്ന ആത്മാ ിന് കളങ്കമിലല. (13.32) ഒരു സൂരയൻ യലാകറത്ത
മുഴു ൻ

പ്പകാശിപ്പിക്കുന്നതുയപാറല; അതുയപാറല,

അർജുനയന, മുഴു ൻ

സൃഷ്ടിയയയും

പ്പകാശിപ്പിക്കുന്നു

നിതയജീ ൻ
(അറലലങ്കിൽ

ജീ ൻ നൽകുന്നു). (13.33)
അ ർ സൃഷ്ടി (അറലലങ്കിൽ ശരീരം) തമ്മിലുള്ള

യതയാസം കാണുന്നു

സുപ്പീം, പ്സഷ്ടാ ും (അറലലങ്കിൽ എടിഎം ദക രിക്കുന്നതിന് Ā സവയം
അെി ് കണ്ണാൽ), ഒപ്പം രീതി അെിയുന്നു ( നിസവാർത്ഥ യസ ന ും -

അഞ്ചു പാതകൾ ഏറതങ്കിലും ഉപയയാഗിച്ച് അെി ്, ഭക്തി, ധയാനം,
കീഴടങ്ങാൻ ) ജീ ിത എന്െിറി (ജീ )
ിയമാചനം ദദ ീകമായ
ിഭ മലലാറത ഊർജ്ജം (എം റകണിയിൽ നിന്നും Ā ക Ā ). (13.34)

14. പ്പകൃതിയുറട മൂന്ന് യമാഡുകൾ (ഗുണകൾ)
പരയമാന്നതനായ കർത്താ ് പെഞ്ഞു: ഈ ജീ ിതത്തിനുയശഷം എലലാ ges
ഷിമാരും പരമമായ സമ്പൂർണ്ണത ദക രിച്ചതായി അെിയുന്ന പരമമായ
അെി ്, എലലാ അെി ിലും ഏറ ും മികച്ചത്. (14.01) ഈ അമാനുഷിക
അെി ിൽ അഭയം പ്പാപിച്ച ർ എയന്നാറടാപ്പം ഐകയം പ്പാപിക്കുകയും
സൃഷ്ടിക്കുന്ന

സമയത്ത്

ജനിക്കുകയയാ

പിരിച്ചു ിടൽ

സമയത്ത്

കഷ്ടറപ്പടുകയയാ റചയ്യുന്നിലല. (14.02)
എലലാ ജീ ികളും ജനിക്കുന്നത് ആത്മാ ിന്റെയും പ്ദ യത്തിന്റെയും
ഒത്തുയചരലിൽ നിന്നാണ്
എന്റെ ഭ material തിക പ്പകൃതി സൃഷ്ടിയുറട ഗർഭപാപ്തമാണ്, അതിൽ
അർജുനയന, എലലാ ജീ ജാലങ്ങളും ജനിക്കുന്ന യബാധത്തിന്റെ

ിത്ത് ഞാൻ
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സ്ഥാപിക്കുന്നു. (9.10 ഉം കാണുക) (14.03) അർജ്ജുനയന, എലലാ

യതയസ്ത

ഗർഭപാപ്തങ്ങളിലും ഏത് രൂപങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കറപ്പടുന്നുയ ാ, പ്പകൃതി
അ രുറട

ശരീരം

അമ്മയാണ്; ഞാൻ

നൽകുന്ന

ജീ ൻ

നൽകുന്ന

പിതാ ാണ്. (14.04)
ഭ nature തിക പ്പകൃതിയുറട മൂന്ന് രീതികൾ എങ്ങറന ആത്മാ ിറന
ശരീര ുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു
സതവ

അറലലങ്കിൽ

നന്മ; രാജാസ്

അറലലങ്കിൽ

അഭിനിയ ശം,

പ്പ ർത്തനം; തമസ് അറലലങ്കിൽ അജ്ഞത, ജഡതവം - ഭ material തിക
പ്പകൃതിയുറട ഈ മൂന്ന് രീതികൾ (കയെുകൾ, ഗുണങ്ങൾ) പ്പകൃതിയുറട
(പ്പാകൃതി)

ശാശവത

ആത്മാ ിറന

(ജീ )

അർജുനൻ. (14.05) ഇ യിൽ,

റകാണടു രുന്നു,
പ്പകാശമാന ും

യക്തിഗത

നലലതുമാണ്, കാരണം

അത്

ശരീരത്തിയലക്ക്

നന്മയുറട

രീതി

ശുദ്ധമാണ്. പാപമിലലാത്ത

അർജ്ജുനയന, സയന്താഷയത്താടും അെി ിയനാടും ഉള്ള അടുപ്പംറകാണട് അത്
ജീ നുള്ള സത്തറയ ലഭയമാക്കുന്നു. (14.06) അഭിനിയ ശത്തിന്റെ രീതിറയ
തീപ് മായ

ആസക്തിയാണ്

ആപ്ഗഹത്തിന്റെയും

ിയശഷിപ്പിക്കുന്നറതന്നും

അറാച്ചുറമന്െിന്റെയും

അെിയുക. യജാലിയുറട

ഫലങ്ങളുമായി

അത്

ഉെ ിടമാറണന്നും

അറാച്ചുറചയ്യുന്നതിലൂറട

ഇത്

ജീ നുള്ള സത്തറയ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. (14.07) അർജുനയന, അജ്ഞതയുറട
രീതി - ജീ നുള്ള അസ്തിതവറത്ത

ഞ്ചിക്കുന്നയാൾ - ജഡതവത്തിൽ

നിന്നാണ് ജനിച്ചറതന്ന് അെിയുക. അപ്ശദ്ധ, അലസത, അമിതമായ ഉെക്കം
എന്നി യാൽ

ഇത്

ജീ നുള്ള

ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. (14.08)

യക്തിറയ

അർജ്ജുനയന, നന്മയുറട രീതി ഒരാറള സയന്താഷ ുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു
(നിതയജീ ിറയ

പഠിക്കുന്നതിനും

പ്പ ർത്തന ുമായി

യമാഡ്

മെച്ചുറ ച്ചുറകാണട്

അെിയുന്നതിനും); അഭിനിയ ശത്തിന്റെ
ബന്ധറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; സവയം

അജ്ഞതയുറട

രീതി

അെി ്

അ ഗണനയുമായി

ബന്ധറപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. (14.09)
പ്പകൃതിയുറട മൂന്ന് രീതികളുറട സ ിയശഷതകൾ
അഭിനിയ ശ ും

അജ്ഞതയും

നിലനിൽക്കുന്നു; നന്മറയയും
അഭിനിയ ശം

അടിച്ചമർത്തുന്നതിലൂറട

അജ്ഞതറയയും

അടിച്ചമർത്തുന്നതിലൂറട

നിലനിൽക്കുന്നു; അർജ്ജുനയന,

അഭിനിയ ശറത്തയും

നിലനിൽക്കുന്നു. (14.10) ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ
നന്മയാണ്
അഭിനിയ ശം

പ്പകാശം

പ്പബലമാകുയമ്പാൾ,

അർജ്ജുനൻ,

അതയാപ്ഗഹം,

പ്പ ർത്തനം,

ആയ ശം

അർജ്ജുനൻ, ജഡതവം

നിഷ്പ്കിയതവം,

ശരീരത്തിറല

ഓ

അസവസ്ഥത,

ഉണടാകുന്നു. (14.12) ഓ

അജ്ഞത

ാതിലുകറള) പ്പകാശിപ്പിക്കുയമ്പാൾ,

അെിയണം. (14.11)

പ്പധാനറമന്ന്

സവാർത്ഥപ്പ ൃത്തികൾ,
അജ്ഞത,

നന്മറയയും

അടിച്ചമർത്തുന്നതിലൂറട

എലലാ ഇപ്രിയങ്ങറളയും (അറലലങ്കിൽ

നന്മ

അപ്ശദ്ധ,

തുടങ്ങിയ

പ്പധാനമാകുയമ്പാൾ,

ഞ്ചന

തുടങ്ങിയ

ഉയർന്നു രുന്നു. (14.13)
മൂന്ന് യമാഡുകൾ

യക്തിഗത ആത്മാ ിനുള്ള പ്ടാൻസ്മിഷൻ
ാഹനങ്ങളാണ്
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നന്മയിൽ

ആധിപതയം

സ്ഥാപിക്കുയമ്പാൾ

മരിക്കുന്ന

ഒരാൾ

സവർഗത്തിയലക്ക് യപാകുന്നു - പരമമായ അെി ുള്ള രുറട ശുദ്ധമായ
യലാകം. (14.14) അഭിനിയ ശം ആധിപതയം സ്ഥാപിക്കുയമ്പാൾ മരിക്കുന്ന
ഒരാൾ

പ്പ ർത്തന ുമായി

(അറലലങ്കിൽ

യൂട്ടിലിയറെിയൻ

തരം)

പുനർജനിക്കുന്നു. അജ്ഞത മൂലം മരിക്കുന്ന ഒരാൾ താഴ്ന്ന്ന സൃഷ്ടിയായി
പുനർജനിക്കുന്നു. (14.15) നലല പ്പ ൃത്തിയുറട ഫലം പ്പയയാജനകര ും
ികാരാധീനമായ പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ

നിർമ്മല ുമാറണന്ന് പെയറപ്പടുന്നു;

പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ

യ ദനയാണ്; അെി ിലലാത്ത

ഫലം

ഫലം

അലസതയാണ്. (14.16) നന്മയുറട മാതൃകയിൽ നിന്നാണ് ആത്മജ്ഞാനം
ഉണടാകുന്നത്; അതയാപ്ഗഹം

ഉണടാകുന്നത്

രീതിയിലാണ്; അ ഗണന,

ഞ്ചന,

അഭിനിയ ശത്തിന്റെ

മനസ്സിന്റെ

മരത

എന്നി

അജ്ഞതയുറട രീതിയിൽ നിന്നാണ് ഉണടാകുന്നത്. (14.17) നന്മയിൽ
സ്ഥാപിതമായ ർ
യക്തികൾ

സവർഗത്തിയലക്ക്

യപാകുന്നു;

ികാരാധീനരായ

പുനർജനിക്കുന്നു; അെി ിലലാത്ത ർ,

മർതയയലാകത്ത്

അജ്ഞതയുറട ഏറ ും താഴ്ന്ന്ന രീതിയിലാണ്, താഴ്ന്ന്ന പ്ഗഹങ്ങളിയലയക്കാ
നരകത്തിയലയക്കാ യപാകുക (അറലലങ്കിൽ ജന്മറത്ത താഴ്ന്ന്ന സൃഷ്ടികളായി
എടുക്കുക). (14.18)
ഭ material തിക സവഭാ ത്തിന്റെ മൂന്ന് രീതികൾ മെികടന്ന്
നിർ ാണറത്ത യനടുക
ഭ material തിക പ്പകൃതിയുറട മൂന്ന് രീതികറളാഴിറക മറാറരയും ദർശകർ
തിരിച്ചെിയുകയും
പരയമാന്നതറത്ത

ഈ

യമാഡുകൾക്ക്

അെിയുകയും

മുകളിലും

അപ്പുെത്തുമുള്ള

റചയ്യുയമ്പാൾ, അ ർ

രക്ഷ

യനടുന്നു

(മുക്തി). (3.27, 5.09, 13.29 എന്നി യും കാണുക) (14.19) ശരീരറത്ത
സൃഷ്ടിക്കുന്ന (കൂടാറത / അറലലങ്കിൽ ഉത്ഭ ിക്കുന്ന) പ്പകൃതിയുറട മൂന്ന്
രീതികറള മെികടക്കുയമ്പാൾ (അറലലങ്കിൽ മുകളിൽ ഉയരുയമ്പാൾ) ഒരാൾ
അമർതയതയയാ രക്ഷയയാ യനടുന്നു (മുക്തി) ജനനം,

ാർദ്ധകയം, മരണം

എന്നി യുറട യ ദനകളിൽ നിന്ന്. (14.20)
മൂന്ന് യമാഡുകൾക്ക് മുകളിൽ ഉയരുന്ന പ്പപ്കിയ
അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു: പ്പകൃതിയുറട മൂന്ന് രീതികറള മെികടന്ന രുറട
അടയാളങ്ങൾ

എറന്താറക്കയാണ്,

അ രുറട

എന്താണ്? പ്ശീകൃഷ്ണയന, പ്പകൃതിയുറട
എങ്ങറന
പ്പബുദ്ധത,

ഈ

മൂന്ന്

മെികടക്കും? (14.21) പരയമാന്നതനായ
പ്പ ർത്തനം,

ഞ്ചന

റപരുമാറം

രീതികറള

കർത്താ ്

എന്നി യുറട

ഒരാൾ
പെഞ്ഞു:

സാന്നിധയറത്ത

റ െുക്കാത്ത ഭ material തിക പ്പകൃതിയുറട രീതികറള മെികടന്നതായി
പെയറപ്പടുന്നു; അ ർ ഇലലാതിരിക്കുയമ്പാൾ അ ർ ആപ്ഗഹിക്കുന്നിലല; ഭ
material തിക പ്പകൃതിയുറട രീതികറള ബാധിക്കാറത സാക്ഷിറയയപ്പാറല
അ യശഷിക്കുന്ന ൻ; പ്പകൃതിയുറട

ഭൗതിക

പ്പ ർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ

-

കർത്താ ുമായി

എന്ന്

കരുതി

അ ൻ

രീതികൾ

മാപ്തയമ

അലഞ്ഞുതിരിയാറത

ഉെച്ചുനിൽക്കുന്നു. (14.22-23) കർത്താ ിൽ

ആപ്ശയിക്കുകയും യ ദനയയാടും ആനരയത്താടും നിസ്സംഗത കാണിക്കുകയും
റചയ്യുന്ന ൻ; ഒരു
തയന്ന. പ്പിയറപ്പട്ട രും

കട്ടയും

കലലും

സവർണ്ണ ും

സൗഹൃദമിലലാത്ത രും

ഒരുയപാറല

ഒരുയപാറല; ഉെച്ച
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മനസ്സുള്ള ൻ; അ ൻ

ശാസനയിലും

സ്തുതിയിലും

ശാന്തനും

ബഹുമാനത്തിനും അപമാനത്തിനും നിസ്സംഗനും; സുഹൃത്തിനും ശപ്തു ിനും
പക്ഷപാതമിലലാത്ത ൻ; ആരാണ്

പ്പ ർത്തിയബാധം

ഉയപക്ഷിച്ചത്? (14.24-25)
മൂന്ന് യമാഡുകളുറട യബാണടുകൾ ഭക്തി സ്യനഹത്താൽ മുെിക്കാൻ
കഴിയും
സ്യനഹം അഭയസ്ഥാനമായിരുന്നിലലാറയന്നും റ ടിഞ്ഞ് എന്റെ യസ നം
പ്പദാനം

റചയ്യുന്ന

ഒരു

സ്തു

പ്പകൃതിയുറട

മൂന്നു

യമാഡുകൾ

അതിലംഘിച്ചു ഒപ്പം പ്ബഹ്മനിരവ് യ ണടി ഫിറ് മാെുന്നു Ā എ. (7.14, 15.19
എന്നി യും കാണുക) (14.26) കാരണം, അനശവരമായ നിതയജീ ിയുറടയും,
നിതയമായ

പ്കമത്തിന്റെയും

(ധർമ്മത്തിന്റെയും),

പരമമായ

ആനരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഞാനാണ്. (14.27)

15. പരയമാന്നത

യക്തി

മായയുറട ശക്തികൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു

ൃക്ഷം യപാറലയാണ് സൃഷ്ടി

പരയമാന്നതനായ കർത്താ ് പെഞ്ഞു: മുനിമാർ നിതയമായ ആൽമരറത്ത
അതിന്റെ

ഉത്ഭ ം

(അറലലങ്കിൽ

യ രുകൾ)

പരമമായ

സത്തയിലും

പ്പപഞ്ചത്തിൽ താറഴയുള്ള ശാഖകളിലും സംസാരിക്കുന്നു, അ യുറട
ഇലകൾ യ ദഗീതങ്ങൾ. ഈ

ീക്ഷണം ആപ്ഗഹിക്കുന്ന ഒരാൾ യ ദങ്ങറള

അെിയുന്ന നാണ്. (10.08

ഉം

കാണുക)

(15.01)

ഈ

പ്പപഞ്ച ൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖയായ മായ (മായ) പ്പപഞ്ചത്തിലുടനീളം
യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്പകൃതിയുറട

മൂന്ന്

പരിയപാഷിപ്പിക്കുന്നു; ഇപ്രിയങ്ങൾ

രീതികളാൽ

അതിന്റെ

ൃക്ഷറത്ത

മുളകളാണ്; അതിന്റെ

യ രുകൾ (അഹംഭാ ത്തിന്റെയും യമാഹങ്ങളുറടയും) മനുഷയ യലാകത്ത്
യാപിച്ച് കർമിക് അടിമത്തത്തിന് കാരണമാകുന്നു. (15.02)

താറഴ

അറാച്ചുറമന്െ്
ഈ

ൃക്ഷം മുെിച്ച് രക്ഷ യനടുന്നറതങ്ങറന

ൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇ ിറട ഭൂമിയിൽ ദൃശയമലല,

അതിന്റെ

ആരംഭയമാ

ൃക്ഷത്തിന്റെ

ഉെച്ച

അ സാനയമാ
യ രുകൾ

ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും

-

അസ്തിതവയമാ

അഹംഭാ

ും

യ ർപിരിയലിന്റെയും

അലല. ഈ

യമാഹങ്ങളും

ശക്തമായ

-

യകാടാലി

ഉപയയാഗിച്ച് മുെിച്ചു; ഇങ്ങറന ചിന്തിക്കുന്നു: "ഈ പ്പാഥമിക പ്പകടനം
പുെത്തു രുന്ന

ആ

പ്പാഥമിക

പ്പാപിക്കുന്നു", ഒരാൾ
പരമമായ

ാസസ്ഥലം

ഞ്ചനയിൽ നിന്നും
ജയിച്ച, എലലാ

യക്തിയിൽ

നിന്ന്

ഞാൻ

അഭയം

ീണടും മടങ്ങി രാത്ത (മർതയയലാകയത്തക്ക്) ആ
യതടുക. (15.03-04) അഹങ്കാരത്തിൽ

നിന്നും

ിമുക്തരായ, അറാച്ചുറമൻെിൻറെ തിന്മറയ

അഭിലാഷങ്ങയളാടും

ആനരത്തിന്റെ ദദവതതകളിൽ

പൂർണമായും
നിന്ന്

ഉെച്ചുനിൽക്കുന്ന,

മുക്തരായ ,

നിതയമായ

ലക്ഷയ്ത്തിയലക്ക് ജ്ഞാനികൾ എത്തിയച്ചരുന്നു. യ ദന. (15.05) സൂരയൻ
എന്റെ

പരയമാന്നത

ാസസ്ഥലറത്തയും

ചപ്രറനയും തീറയയും പ്പകാശിപ്പിക്കുന്നിലല. അ ിറടറയത്തിയ
സ്ഥിരമായ
ീണടും

ആളുകൾ

ിയമാചനം (മുക്തി) യനടുന്നു, ഈ താൽക്കാലിക യലാകയത്തക്ക്
രരുത്. (13.17, 15.12 എന്നി യും കാണുക) (15.06)
ആ ിഷ്കരിച്ച ആത്മാ ാണ് ആസവാദകൻ
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ജീ ികളുറട ശരീരത്തിറല ശാശവത

യക്തിഗത ആത്മാ ് തീർച്ചയായും

എന്റെ അ ിഭാജയ ഘടകമാണ്. ഇത് ഗർഭധാരണത്തിന്റെ ആെ് റസൻസെി
ഫാക്കൽറികളുമായി - മനസ്സ് ഉൾറപ്പറട - ബന്ധറപ്പടുത്തുകയും അ റയ
സജീ മാക്കുകയും റചയ്യുന്നു. (15.07)

ായു പുഷ്പത്തിൽ നിന്ന് സ ma

രഭയ ാസന എടുക്കുന്നതുയപാറല; അതുയപാറല,
മരണസമയത്ത്

പുെന്തള്ളുന്ന

ഭ

യക്തിഗത

physical തിക

ആത്മാ ്

ശരീരത്തിൽ

നിന്ന്

പുനർജന്മത്തിൽ (കർമ്മശക്തിയാൽ) യനടുന്ന പുതിയ ഭ body തിക
ശരീരത്തിയലക്ക് ആെ് റസൻസെി ഫാക്കൽറികറള എടുക്കുന്നു. (2.13 ഉം
കാണുക)

(15.08) പ്ശ ണ, സ്പർശം, കാഴ്ന്ച, രുചി, മണം, മനസ്സ്

എന്നി യുറട ആെ് റസൻസെി ഫാക്കൽറികൾ ഉപയയാഗിച്ച് ജീ നുള്ള
എന്െിറി (ജീ ) ഇപ്രിയാനുഭ ങ്ങൾ ആസവദിക്കുന്നു. ജീ ൻ ശരീരത്തിൽ
നിന്ന്

പുെറപ്പടുന്നതായും

ഭൗതിക

രീതികളുമായി

ശരീരത്തിൽ

തുടരുന്നതായും

സഹ സിക്കുന്നതിലൂറട

പ്പകൃതിയുറട

ഇപ്രിയസുഖങ്ങൾ

ആസവദിക്കുന്നതായും അജ്ഞർക്ക് കഴിയിലല. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ
കണ്ണുള്ള ർക്ക്

അത്

കഴിയും. (15.09-10)

കാണാൻ

പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കായി പരിപ്ശമിക്കുന്ന യയാഗികൾ ജീ നുള്ള അസ്തിതവം
(ജീ ) അ രുറട ആന്തരിക മനസ്സിൽ (യബാധമായി)
കാണുന്നു, എന്നാൽ

അജ്ഞരും

ആന്തരിക

മനസ്സ്

സിക്കുന്നതായി
ശുദ്ധമലലാത്ത രും

പരിപ്ശമിക്കുന്നുണറടങ്കിലും അ റന തിരിച്ചെിയുന്നിലല. (15.11)
എലലാറിന്റെയും സത്തയാണ് ആത്മാ ്
സൂരയനിൽ നിന്ന്

രുന്നതും യലാകറത്ത മുഴു ൻ പ്പകാശിപ്പിക്കുന്നതും

ചപ്രനിലും തീയിലുമുള്ള എന്യെതായിരിയക്കണട പ്പകാശ energy ർജ്ജം
അെിയുക. (13.17, 15.06 എന്നി യും

കാണുക)

(15.12) ഭൂമിയിൽ

പ്പയ ശിക്കുയമ്പാൾ ഞാൻ എലലാ ജീ ികറളയും എന്റെ with ർജ്ജയത്താറട
പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പ്സ ം

നൽകുന്ന

ചപ്രനായി

ഞാൻ

എലലാ

സസയങ്ങറളയും യപാഷിപ്പിക്കുന്നു. (15.13) ദഹന തീയായിത്തീർന്ന ഞാൻ
എലലാ

ജീ ജാലങ്ങളുറടയും

ജീ ശക്തികളുമായി
ഭക്ഷണങ്ങളും

(പ്പാണ,

ശരീരത്തിൽ
അപീന)

ഒന്നിച്ച്

തുടരുന്നു. സുപ്പധാന
ഞാൻ

എലലാത്തരം

റചയ്യുന്നു. (15.14) ഞാൻ

ആഗിരണം

എലലാ

ജീ ജാലങ്ങളുറടയും ആന്തരിക മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു. റമമ്മെി, സവയംഅെി ും (നയായ ാദങ്ങൾ അറലലങ്കിൽ

ി ശതയിൽ സത്തയാണ് (സാം

സംശയം റതറും സങ്കൽപങ്ങളിൽ നീക്കം Ā ധി)) എറന്ന

രുന്നു. എലലാ

യ ദങ്ങളുറടയും പഠനത്തിലൂറട അെിയറപ്പയടണട കാരയമാണ് ഞാൻ. ഞാൻ
തീർച്ചയായും യ ദത്തിന്റെ രചയിതാ ും യ ദങ്ങറള
അെിയുന്ന നുമാണ്. (6.39 ഉം കാണുക) (15.15)
എന്താണ് പരമമായ ആത്മാ ്, ആത്മാ ്, സൃഷ്ടിക്കറപ്പട്ട ജീ ികൾ?
പ്പപഞ്ചത്തിൽ രണട് എന്െിറികൾ (അറലലങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ) ഉണട്:
മാറാ ുന്ന അറലലങ്കിൽ താൽക്കാലിക ദി യബലി (ക്ഷാര പുരുഷൻ),
മാറാനാ ാത്ത നിതയജീ ൻ (പ്ബഹ്മ, അക്ഷര പുരുഷൻ). സൃഷ്ടിക്കറപ്പട്ട എലലാ
ജീ ികളും

മാറത്തിന്

മാെുന്നിലല. (15.16)

ിയധയമാണ്,

പരമാത്മാ ്

എന്നാൽ

താൽക്കാലിക

നിതയജീ ൻ
ദി യതവത്തിനും

നിതയജീ ിക്കും അതീതമാണ്. എലലാം സമ്പൂർണ്ണമാക്കി താൽക്കാലിക ും
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ശാശവത ും നിലനിർത്തുന്ന സമ്പൂർണ്ണ െിയാലിറി അറലലങ്കിൽ പരമത്മി
എന്നും

ിളിക്കുന്നു. (15.17) ഞാൻ

അയേഹറത്ത

ക്ഷണികമായ,

നിതയദദ മായ ഇരു രും അപ്പുെം ഞാൻ കാരണം, അതുറകാണടു ഞാൻ
ഈ യലാകത്തും അഥർ യ ദത്തിന് സുപ്പീം യലാകങ്ങളുറട (പരപ്ബഹ്മ, പരം
എന്നെിയറപ്പടുന്ന ഞാൻ Ā ടി.എം. Ā , പുരുറശാത്തമ, പരാപ്ശയമുക്തനും
സതയം, ശ, സുറപര്റസാഉല്, തുടങ്ങിയ

.). (15.18) അർജ്ജുനയര , എറന്ന

പരമാധികാരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനികൾ എലലാം അെിയുകയും
പൂർണ്ണഹൃദയയത്താറട എറന്ന ആരാധിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. (7.14, 14.26,
18.66 എന്നി യും കാണുക) (15.19) പാപരഹിതനായ അർജ്ജുനയന,
ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ

ഏറ ും

ിശദീകരിച്ചു. ഇത്

രഹസയമായ

ഈ

ശാസ്പ്തം

മനസ്സിലാക്കിയാൽ

ഞാൻ
ഒരാൾ

പ്പബുദ്ധനായിത്തീരുന്നു; ഒരാളുറട

എലലാ

കടമകളും

നിെയ ററപ്പടുന്നു; അർജ്ജുനയന,

മനുഷയജീ ിതത്തിന്റെ

ലക്ഷയ്ം

ദക രിക്കുന്നു. (15.20)

16. ദദ ിക ും ദപശാചിക ുമായ ഗുണങ്ങൾ
രക്ഷയ്ക്കായി
പരമമായ

ളർത്തിറയടുയക്കണട പ്പധാന ദി യഗുണങ്ങളുറട പട്ടിക

കർത്താ ്

പെഞ്ഞു:

പരിശുദ്ധി, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ
ഇപ്രിയ

സംയമനം,

നിർഭയതവം, ആന്തരിക
യയാഗയിറല

തയാഗം,

മനസ്സിന്റെ

സ്ഥിയരാത്സാഹം, ദാനം,

തിരുറ ഴുത്തുകളുറട

പഠനം,

റചല ുചുരുക്കൽ, സതയസന്ധത; അഹിംസ, സതയസന്ധത, യകാപത്തിന്റെ
അഭാ ം, തയാഗം, ശാന്തത, ക്ഷുപ്ദ സംസാരത്തിൽ നിന്ന്

ിട്ടുനിൽക്കുക,

എലലാ സൃഷ്ടികയളാടും അനുകമ്പ, അതയാപ്ഗഹത്തിൽ നിന്നുള്ള സവാതപ്ന്തയം,
സൗമയത, എളിമ, ചഞ്ചലതയുറട അഭാ ം, ആ le ംംബരം, ക്ഷമ, ദധരയം,
ശുചിതവം, ദുഷ്ടതയുറട

അഭാ ം

-

അർജ്ജുനയന, ദി യഗുണങ്ങളാൽ

സമ്പന്നമായ (ഇരുപത്തിയാെ്) ഗുണങ്ങളാണി . (16.01-03)
ഉയപക്ഷിയക്കണട ദപശാചിക ഗുണങ്ങളുറട ഒരു പട്ടിക
ഓ അർജ്ജുനൻ, ദപശാചിക ഗുണങ്ങളാൽ ജനിച്ച രുറട അടയാളങ്ങൾ
ഇ യാണ്:

കാപടയം,

അജ്ഞത. (16.04)
(യമാക്ഷം); ദപശാചിക

അഹങ്കാരം,

ദി യഗുണങ്ങൾ

അഹങ്കാരം,

യകാപം,

രക്ഷയിയലക്ക്

ഗുണങ്ങൾ

പരുഷത,
നയിക്കുന്നു

അടിമത്തത്തിനുള്ളതാറണന്ന്

പെയറപ്പടുന്നു. അർജ്ജുനയന, ദു rie ഖിക്കരുതു; നിങ്ങൾ ദി യഗുണങ്ങളാൽ
ജനിച്ച രാണ്. (16.05)
മനുഷയരിൽ രണടുതരം മാപ്തയമയുള്ളൂ: ജ്ഞാനികളും അജ്ഞരും
അടിസ്ഥാനപരമായി, ഈ യലാകത്ത് മനുഷയന്റെ രണട് തരം അറലലങ്കിൽ
ജാതികൾ മാപ്തയമയുള്ളൂ: ദി യ, ദപശാചിക. ദദ ികതറയ

ിശദമായി

ി രിച്ചിരിക്കുന്നു. അർജുന, ദപശാചികതറയക്കുെിച്ച് എന്നിൽ നിന്ന്
യകൾക്കുക. (16.06)
എന്തുറചയ്യണറമന്നും

ദപശാചിക

സവഭാ മുള്ള

എന്തുറചയ്യരുറതന്നും

ആളുകൾക്ക്

അെിയിലല. അ ർക്ക്

ിശുദ്ധിയയാ നലല റപരുമാറയമാ സതയസന്ധതയയാ ഇലല. (16.07) യലാകം
യാഥാർത്ഥയമറലലന്നും,

അടിമയിലലാറതയും,

ദദ മിലലാറതയും,

പ്കമമിലലാറതയാറണന്നും അ ർ പെയുന്നു. പുരുഷനും സ്പ്തീയും മാപ്തം
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ദലംഗിക ഐകയം മൂലമാണ് യലാകം സംഭ ിക്കുന്നത്, മററാന്നുമലല. (16.08)
ഈ റതറായ, നിരീശവര ാദ

ീക്ഷണയത്താട് യചർന്നുനിൽക്കുയമ്പാൾ, അധ

ded പതിച്ച ഈ ആത്മാക്കൾ - റചെിയ ബുദ്ധിയും പ്കൂരകൃതയങ്ങളും
ഉള്ള ർ - യലാകത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശപ്തുക്കളായി ജനിക്കുന്നു. (16.09)
തീരാത്ത യമാഹങ്ങൾ, കാപടയം, അഹങ്കാരം, ധാർഷ്ടയം എന്നി യാൽ
നിെഞ്ഞു;

ീക്ഷണങ്ങൾ പുലർത്തുക; അ ർ

ഞ്ചന കാരണം റതറായ

അശുദ്ധമായ ഉയേശയയത്താറടയാണ് പ്പ ർത്തിക്കുന്നത്, (16.10) മരണം
നീണടുനിൽക്കുന്ന

അനന്തമായ

ഉത്കണഠയിൽ

മുഴുകി,

റര

ഇപ്രിയ

സംതൃപ്തിറയ അ രുറട പരയമാന്നത ലക്ഷയ്മാക്കി, ഇപ്രിയ സുഖമാണ്
എലലാം എന്ന് യബാധയറപ്പടുത്തി; (16.11)
നൂെുകണക്കിന്
കാമ ും

യമാഹങ്ങളുറട

യകാപ ും

റകാണട്

ബന്ധങ്ങളാൽ

ബന്ധിക്കറപ്പടുകയും

അടിമകളാകുകയും

അ ർ

റചയ്യുന്ന

ഇപ്രിയസുഖങ്ങൾ നിെയ റുന്നതിന് നിയമ ിരുദ്ധമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂറട
സമ്പത്ത് യനടാൻ പ്ശമിക്കുന്നു. അ ർ ചിന്തിക്കുന്നു: (16.12) ഇത് ഇന്ന്
ഞാൻ

യനടിയിട്ടുണട്; ഞാൻ

ളറരയധികം

ഉണട്,

സമ്പത്ത്

ഉണടാകും; (16.13)

ഈ

ആ

ആപ്ഗഹം

ഭാ ിയിൽ

ശപ്തു

എറന്ന

നിെയ റും; എനിക്ക്
കൂടുതൽ

സമ്പത്തും

റകാന്നുകളഞ്ഞു;

ഞാൻ

മറുള്ള റരയും റകാലലും. ഞാൻ യജമാനൻ. ഞാനാണ് ആസവാദകൻ. ഞാൻ
ിജയിയും ശക്തനും സന്തുഷ്ടനുമാണ്; (16.14)
ഞാൻ ധനികനും കുലീന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച നുമാണ്. ആരാണ്
എനിക്ക്

തുലയൻ? ഞാൻ

സയന്താഷിക്കും. (16.15)

അങ്ങറന

അയനകം പ്ഭാന്തന്മാരാൽ
ഇപ്രിയസുഖങ്ങളുറട
നരകത്തിൽ

തയാഗം

റചയ്യും, ദാനം

റചയ്യും, ഞാൻ

അജ്ഞതയാൽ

ിസ്മയിച്ചു,

ഞ്ചിതരാകുന്നു,

ഞ്ചനയുറട

ആസവാദനത്തിന്

ലയിൽ കുടുങ്ങി,
അ ർ

അടിമകളായ

ഒരു

ീഴുന്നു. (16.16) സവയം അഹങ്കാരിയായ, ധാർഷ്ടയമുള്ള,

അഭിമാന ും സമ്പത്തിന്റെ ലഹരിയും നിെഞ്ഞ അ ർ തയാഗം റചയ്യുന്നു
(ദാനം, യജ്ഞം മുതലായ ) പ്പദർശനത്തിന്റെ യപരിൽ മാപ്തമാണ്, അലലാറത
തിരുറ ഴുത്തു നിർയദശപ്പകാരം അലല. (16.17) ഈ ക്ഷുപ്ദ ആളുകൾ
അഹംഭാ ം,

ശക്തി,

അഹങ്കാരം,

പറിനിൽക്കുന്നു; അ രുറട

യമാഹം,

ശരീരത്തിലും

യകാപം

മറുള്ള രുറട

എന്നി യിൽ
ശരീരത്തിലും

എന്റെ സാന്നിധയം അ ർ നിയഷധിക്കുന്നു. (16.18)
കഷ്ടതയാണ് അജ്ഞരുറട

ിധി

പ്കൂരമായ, പാപിയായ, നിരയരായ ആളുകറള ഈ
ീണടും

ിയദവഷികറള ഞാൻ

ീണടും ഭൂതങ്ങളുറട ഉദരത്തിൽ പുനർജന്മ ചപ്കങ്ങളിയലക്ക്

ലിറച്ചെിയുന്നു. (16.19) അർജുനൻ, ഭൂതങ്ങളുറട
പ്പയ ശിച്ച്, ജനനത്തിനു യശഷമുള്ള ജനനം,

ഗർഭപാപ്തത്തിൽ

ഞ്ചിതർ എറന്ന യനടാറത

ഏറ ും താഴ്ന്ന്ന നരകത്തിൽ മുങ്ങുന്നു. (16.20)
കാമം, യകാപം, അതയാപ്ഗഹം എന്നി യാണ് നരകത്തിയലക്കുള്ള മൂന്ന്
ാതിലുകൾ
കാമം, യകാപം, അതയാപ്ഗഹം എന്നി
യക്തിയുറട

പതനത്തിയലക്ക്

നയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ,

ഈ

നരകത്തിന്റെ മൂന്ന്
(അറലലങ്കിൽ
മൂറന്നണ്ണം

ാതിലുകളാണ്

അടിമത്തത്തിയലക്ക്)

ഉയപക്ഷിക്കാൻ

ഒരാൾ
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പഠിക്കണം. (16.21) അർജ്ജുനയന, നരകത്തിന്റെ ഈ മൂന്ന് ക ാടങ്ങളിൽ
നിന്ന് യമാചിതനായ ൻ ഏറ ും മികച്ചത് റചയ്യുകയും തന്മൂലം പരമമായ
ാസസ്ഥാനം യനടുകയും റചയ്യുന്നു. (16.22)
ഒരാൾ തിരുറ ഴുത്ത് പിന്തുടരണം
തിരുറ ഴുത്തു നിർയദശങ്ങൾ അനുസരിക്കാറത, അ ന്റെ അറലലങ്കിൽ
അ ളുറട

ആപ്ഗഹങ്ങളുറട

പരിപൂർണ്ണതയയാ

പ്പ ർത്തിക്കുന്ന

സവാധീനത്തിൽ

സയന്താഷയമാ

യനടുന്നിലല. (16.23) അതിനാൽ,

പരയമാന്നത

എന്തുറചയ്യണം,

നിർണ്ണയിക്കാൻ

ാസസ്ഥലയമാ

എന്തു

റചയ്യരുറതന്ന്

നിങ്ങളുറട

യ ദപ്ഗന്ഥമായിരിക്കറട്ട. തിരുറ ഴുത്തു

ഒരാൾ

അധികാരം

നിർയദശം

അനുസരിച്ച്

നിങ്ങൾ

നിങ്ങളുറട കടമ നിർ ഹിക്കണം. (16.24)

17. മൂന്നിരട്ടി
അർജ്ജുനൻ

പെഞ്ഞു:

ിശവാസം

ിശവാസയത്താറട

നടത്തുന്ന രുറട

ഭക്തിയുറട

തിരുറ ഴുത്തു

നിർയദശങ്ങൾ

ആത്മീയ

പരിശീലനങ്ങൾ

എന്താണ്, എന്നാൽ

രീതി

പാലിക്കാറത? ഇത്

കൃഷ്ണയര,

നന്മയുറടയയാ

അഭിനിയ ശത്തിന്റെയയാ അജ്ഞതയുറടയയാ രീതിയിലായണാ? (17.01)
മൂന്ന് തരം

ിശവാസം

പരമമായ കർത്താ ് പെഞ്ഞു: ആ ിഷ്കൃത മനുഷയരുറട സവാഭാ ിക
ിശവാസം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതാണ്: നന്മ, അഭിനിയ ശം, അജ്ഞത. എന്നിൽ
നിന്ന്

ഇ റയക്കുെിച്ച്

ിശവാസം

സവന്തം

യകൾക്കുക. (17.02) യഹ
പ്പകൃതി

നിയപ്ന്തണത്തിലുള്ള പ്പകാരം

മയനാഭാ ം

ആണ് Ā ര്മിച്

അർജ്ജുന,
(റക

ഓയരാ

എന്നി യുറട

ഇംപ്പഷനുകൾ). ഒരാളുറട

ിശവാസത്താൽ അെിയറപ്പടുന്നു. ഒരാൾ ആകാൻ ആപ്ഗഹിക്കുന്നറതന്തും
ആകാം (ഒരാൾ നിരന്തരം ആപ്ഗഹത്തിന്റെ

സ്തു ിറന

ചിന്തിക്കുന്നുറ ങ്കിൽ). (17.03) നന്മയുറട

രീതിയിലുള്ള

സവർഗ്ഗീയ

കൺയപ്ടാളെുകറള

രീതിയിലുള്ള ർ

അമാനുഷിക

ിശവാസയത്താറട
ആളുകൾ

ആരാധിക്കുന്നു; അഭിനിയ ശത്തിന്റെ
ഭരണാധികാരികറളയും

ആരാധിക്കുന്നു; അെി ിലലായ്മയിലുള്ള ർ

ഭൂതങ്ങറളയും
യപ്പതങ്ങറളയും

ആത്മാക്കറളയും ആരാധിക്കുന്നു. (17.04) തിരുറ ഴുത്തുകളുറട കുെിപ്പടി
പാലിക്കാറത കഠിനമായ റചല ുചുരുക്കൽ നടത്തുന്ന രും, കാപടയ ും
അഹംഭാ

ും നിെഞ്ഞ രും, ആപ്ഗഹത്തിന്റെയും അറാച്ചുറമന്െിന്റെയും

ശക്തിയാൽ

പ്പയചാദിതരാകുകയും,

ിയ കപൂർവ്വം

ശരീരത്തിറല

പീഡിപ്പിക്കുകയും

ദപശാചിക സവഭാ മുള്ള

അജ്ഞരായ

ഘടകങ്ങറള
റചയ്യുന്ന രാണ്

യക്തികൾ. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ

സിക്കുന്ന ഞാനും. (17.05-06)
മൂന്ന് തരം ഭക്ഷണം
നമുറക്കലലാ ർക്കും ഇഷ്ടറപ്പടുന്ന ഭക്ഷണ ും മൂന്ന് തരത്തിലാണ്. തയാഗ ും
റചല ുചുരുക്കലും

ദാനധർമ്മ ും

അങ്ങറനതറന്ന. ഇയപ്പാൾ

അ

തമ്മിലുള്ള

യതയാസം യകൾക്കുക. (17.07) ദീർഘായുസ്സ്, പുണയം, ശക്തി,

ആയരാഗയം,

സയന്താഷം,

ഭക്ഷണങ്ങൾ

സയന്താഷം

ചീഞ്ഞതും

യപാഷകപ്പദ ുമാണ്. അത്തരം

എന്നി

യപ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന

മിനുസമാർന്നതും
ഭക്ഷണങ്ങൾ

യക്തികൾ ഇഷ്ടറപ്പടുന്നു. (17.08)

നന്മയുറട

ഗണയമായതും
രീതിയിലുള്ള

ളറര കയ്യപെിയതും പുളിച്ചതും
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ഉപ്പിട്ടതും ചൂടുള്ളതും കഠിന ും

രണടതും കത്തുന്നതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ

യപാലുള്ള അഭിനിയ ശമുള്ള ആളുകൾ; യ ദന, ദു rief ഖം, യരാഗം എന്നി
ഉണടാക്കുക. (17.09) അജ്ഞതയുറട രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ പഴകിയതും
രുചിയുള്ളതുമായ, ചീഞ്ഞ, ചീഞ്ഞ, നിരസിക്കുന്ന, അശുദ്ധമായ (മാംസം, മദയം
എന്നി

യപാലുള്ള) ഭക്ഷണങ്ങൾ യപാലുള്ള . (17.10)
മൂന്ന് തരം തയാഗങ്ങൾ

നിസവാർത്ഥയസ നം, തിരുറ ഴുത്തുകളാൽ കൽപിക്കറപ്പടുകയും ഫലറത്ത
യമാഹിക്കാറത നിർ ഹിക്കുകയും റചയ്യുന്നു, ഉെച്ച

ിശവാസയത്താടും അത്

ഒരു കടമയാറണന്ന യബാധയയത്താടും കൂടി നന്മയുറട രീതിയിലാണ്. (17.11)
പ്പകടനത്തിനും ഫലത്തിനുമായി മാപ്തം റചയ്യുന്ന നിസവാർത്ഥ യസ നം,
രീതിയിലാണ്,

അഭിനിയ ശത്തിന്റെ
ിശവാസ ും

ദാന ും

തിരുറ ഴുത്ത്

അർജുനൻ. (17.12)

ഇലലാത്ത,

പിന്തുടരാറത

ഭക്ഷണം

ിതരണം

നിർ ഹിക്കുന്ന

മപ്ന്ത ും
റചയ്യാത്ത,

നിസവാർത്ഥ

യസ നം

അജ്ഞതയുറട രീതിയിലാറണന്ന് പെയറപ്പടുന്നു. (17.13)
ാക്ക്, പ്പ ൃത്തി എന്നി യുറട റചല ുചുരുക്കൽ

ചിന്ത,

ആകാശയഗാളകർ,
ആരാധന;

പുയരാഹിതൻ,

ിശുദ്ധി,

സതയസന്ധത,

കർമ്മത്തിന്റെ

ഗുരു,

ജ്ഞാനികൾ

പ്ബഹ്മചരയം,

എന്നി രുറട

അഹിംസ

-

റചല ുചുരുക്കൽ

പെയറപ്പടുന്നു. (17.14) കുറകരമലലാത്ത,
പ്പയയാജനകരമായ,

ഉപയയാഗിക്കുന്ന സംഭാഷണറത്ത

പ്പസന്നമായ,

പതി ്

പഠനത്തിനായി

ാക്കിന്റെ റചല ുചുരുക്കൽ എന്ന്

ിളിക്കുന്നു. (17.15) മനസ്സിന്റെ
ആത്മനിയപ്ന്തണം,

എന്ന്

സതയസന്ധമായ,

തിരുറ ഴുത്തുകളുറട

ഇ

gentle മയത, ശാന്തത,

ശാന്തത, സ

ചിന്തയുറട

പരിശുദ്ധി

-

ഇ റയ

ചിന്തയുറട

ിളിക്കുന്നു. (17.16)

റചല ുചുരുക്കൽ എന്ന്

മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റചല ുചുരുക്കൽ
യമൽപ്പെഞ്ഞ മൂന്നിരട്ടി റചല ുചുരുക്കൽ (ചിന്ത,
യയാഗികൾ പരമമായ

ിശവാസയത്താറട, ഫലയത്താടുള്ള ആപ്ഗഹമിലലാറത

പരിശീലിക്കുന്നത്, നന്മയുറട
ബഹുമാനം,

ബഹുമാനം,

പെയറപ്പടുന്നു. (17.17)

രീതിയിലാറണന്ന്

ഭക്തി,

പ്പദർശനത്തിനായി,

താൽക്കാലിക ുമായ

ഫലം

റചല ുചുരുക്കൽ

അഭിനിയ ശത്തിന്റെ

പെയറപ്പടുന്നു. (17.18)
പീഡനത്തിലൂറടയയാ

ാക്ക്, പ്പ ൃത്തി),

ിഡ് ish
മറുള്ള റര

അനിശ്ചിത ും

നൽകുന്നതിനായി

നടത്തുന്ന

രീതിയിലാറണന്ന്

ംിത്ത ധാർഷ്ടയയത്താറടയയാ
യപ്ദാഹിക്കുന്നതിലൂറടയയാ

സവയം
റചയ്യുന്ന

റചല ുചുരുക്കൽ അജ്ഞതയുറട രീതിയിലാറണന്ന് പെയറപ്പടുന്നു. (17.19)
മൂന്ന് തരം ചാരിറി
പ്പതിഫലമായി ഒന്നും റചയ്യാത്ത അർഹരായ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കടമയായി
ശരിയായ

സ്ഥലത്തും

സമയത്തും

നൽകുന്ന

ചാരിറി,

നന്മയുറട

രീതിയിലായി കണക്കാക്കറപ്പടുന്നു. (17.20) മനസ്സിലലാമനയസ്സാറട നൽകുന്ന
ദാനം, അറലലങ്കിൽ എറന്തങ്കിലും തിരിറക ലഭിക്കുക, അറലലങ്കിൽ കുെച്ച്
ഫലം

യനടുക

എന്നി

അഭിനിയ ശത്തിന്റെ

പെയറപ്പടുന്നു. (17.21) യയാഗയതയിലലാത്ത

രീതിയിലാറണന്ന്

യക്തികൾക്ക്

റതറായ

സ്ഥലത്തും സമയത്തും അറലലങ്കിൽ സവീകർത്താ ിറന ബഹുമാനിക്കാറത
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അറലലങ്കിൽ പരിഹാസയത്താറട നൽകറപ്പടുന്ന ചാരിറി അജ്ഞതയുറട
രീതിയിലാറണന്ന് പെയറപ്പടുന്നു. (17.22)
ദദ ത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടി നാമം
'ഓം

സാറ്' എന്നത്

ടാറ്

മൂന്നിരട്ടി

യപരാറണന്ന്

ഗുണങ്ങളുള്ള ർ, യ ദങ്ങൾ, നിസവാർത്ഥയസ നം

പെയറപ്പടുന്നു. നലല
എന്നി

നിതയജീ ിയുറട

പുരാതന കാലത്ത് പ്ബഹ്മാ ിനാൽ സൃഷ്ടിക്കറപ്പട്ടതാണ്. (17.23)

അതിനാൽ,

തിരുറ ഴുത്തുകളിൽ

ദാനധർമ്മം, റചല ുചുരുക്കൽ
പരമമായ

നിർയേശിച്ചിരിക്കുന്ന

എന്നി

എയപ്പാഴും

തയാഗം,

ആരംഭിക്കുന്നത്

അെിയുന്ന ർ

യക്തിറയ

'ഓം'

ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂറടയാണ്. (17.24) പലതരം തയാഗങ്ങളും ദാനധർമ്മങ്ങളും
റചല ുചുരുക്കലും രക്ഷ യതടുന്ന ർ (യമാക്ഷം) പ്പതിഫലം യതടാറത 'ടാറ്'
അ ൻ

(അറലലങ്കിൽ

എലലാം)

നടത്തുന്നു. (17.25)

ഉച്ചരിച്ചുറകാണട്

യാഥാർത്ഥയത്തിന്റെയും നന്മയുറടയും അർത്ഥത്തിൽ 'സാറ്' എന്ന പദം
ഉപയയാഗിച്ചു. ഓ അർജ്ജുനൻ എന്ന ശുഭപ്പ ൃത്തിക്കും 'സാറ്' എന്ന പദം
ഉപയയാഗിക്കുന്നു. (17.26) തയാഗം, ദാനം, റചല ുചുരുക്കൽ എന്നി യിറല
ിശവാസറത്ത 'സാറ്' എന്നും
നിസവാർത്ഥ

ിളിക്കുന്നു. പരയമാന്നതത്തിനുയ ണടിയുള്ള

യസ നറത്ത

ിളിക്കുന്നു. (17.27)

'സാറ്'

സതയത്തിൽ

എന്ന്

ിശവാസമിലലാറത റചയ്യുന്നറതന്തും - അത് തയാഗയമാ

ദാനധർമ്മയമാ റചല ുചുരുക്കയലാ മയററതങ്കിലും പ്പ ൃത്തിയയാ ആകറട്ട അതിറന

'അസറ്' എന്ന്

ിളിക്കുന്നു. അർജ്ജുന, ഇതിന്

ഇ ിറടയയാ

പരയലാകത്തിയനാ ഒരു മൂലയ ുമിലല. (17.28)

18. അർഥം ഉയപക്ഷിച്ച്

ിയമാചനം യനടുക

അർജ്ജുനൻ പെഞ്ഞു: പ്ശീകൃഷ്ണയന, സാംനയയുറടയും തയാഗയുറടയും
സവഭാ

ും

രണടും

തമ്മിലുള്ള

യതയാസ ും

അെിയാൻ

ഞാൻ

ആപ്ഗഹിക്കുന്നു. (18.01)
തയാഗത്തിന്റെയും തയാഗത്തിന്റെയും നിർ ചനം
സുപ്പീം

കർത്തായ

പെഞ്ഞു:

ഈ

ജന്മ

ിളിച്ചു Ā SA

സമ്ംയ്

(തയാഗറത്തയും) ഏറതങ്കിലും സവകാരയ ലാഭത്തിനുയ ണടി സൃഷ്ടിയുറട
പൂർണ്ണമായ

തയാഗറത്തയും. എലലാ

യജാലിയുറടയും

സവാർത്ഥമായ അടുപ്പമാണ് തയാഗം

(തയാഗം)

ഫലങ്ങയളാടുള്ള
എന്ന് ജ്ഞാനികൾ

നിർ ചിക്കുന്നത് . (5.01, 5.05, 6.01 എന്നി യും കാണുക) (18.02) എലലാ
തത്തവചിന്തകരും

പെയുന്നത്

നിെഞ്ഞതാറണന്നും

അത്

എലലാ

ഉയപക്ഷിക്കണറമന്നും

തയാഗം, ദാനം, റചല ുചുരുക്കൽ എന്നി
അർജ്ജുനയന,

യജാലികളും
മറുചിലർ

റതറുകൾ
പെയുന്നത്

ഉയപക്ഷിക്കരുറതന്നാണ്. (18.03)

തയാഗറത്തക്കുെിച്ചുള്ള

എന്റെ

നിഗമനം

പ്ശദ്ധിക്കുക. തയാഗം മൂന്ന് തരത്തിലാറണന്ന് പെയറപ്പടുന്നു. (18.04) യസ നം,
ജീ കാരുണയ

പ്പ ർത്തനങ്ങൾ,

ഉയപക്ഷിക്കരുത്, മെിച്ച്

റചല ുചുരുക്കൽ

യസ നം, ദാനം, റചല ുചുരുക്കൽ

എന്നി
എന്നി

ജ്ഞാനികളുറട ശുദ്ധീകരണമാണ്. (18.05) ഈ നിർബന്ധിത പ്പ ൃത്തികൾ
യപാലും

പഴങ്ങയളാട്

യചരാറത

റചയ്യണം. അർജുനയന, ഇത്

കൃതയമായ പരയമാന്നത ഉപയദശമാണ്. (18.06)

എന്റെ
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മൂന്ന് തരം തയാഗം
ഒരാളുറട

കടമ

ഉയപക്ഷിക്കുന്നത്

യജാലി

ഞ്ചന മൂലമാണ്, അത് അജ്ഞതയുറട രീതിയിലാറണന്ന്

ഉയപക്ഷിക്കുന്നത്

പ്പഖയാപിക്കറപ്പടുന്നു. (18.07)
യെശങ്ങറള

ശരിയലല. നിർബന്ധിത

ഭയന്നുറകാണയടാ

ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുറകാണയടാ
മാപ്തം

കടമ

ശാരീരിക

ഉയപക്ഷിക്കുന്ന

ഒരാൾ,

അഭിനിയ ശത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ അത്തരറമാരു തയാഗം റചയ്യുന്നതിലൂറട
തയാഗത്തിന്റെ

ഗുണം

ലഭിക്കുന്നിലല. (18.08)

നിർ ഹിക്കുന്ന

ചുമതല,

ഫലയത്താടുള്ള

ഉയപക്ഷിക്കുക,

അർജ്ജുനയന,

നന്മയുറട

കണക്കായക്കണടതാണ്. (18.09)
റ െുക്കുകയയാ

കർത്ത യമായി

സവാർത്ഥമായ
മാതൃകയിൽ

ിയയാജിപ്പുള്ള

അംഗീകരിക്കാ ുന്ന

അടുപ്പം
തയാഗമായി

ഒരു

പ്പ ൃത്തിറയ

ഒരു

യജാലിയുമായി

ബന്ധറപ്പടാതിരിക്കുകയയാ റചയ്യുന്ന ഒരാറള തയാഗിയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്
(തയാഗി), നന്മയുറട രീതിയും ബുദ്ധിമാനും പരമാത്മാ ിറനക്കുെിച്ചുള്ള
എലലാ

സംശയങ്ങളിൽ

മുക്തനുമാണ്. (18.10) മനുഷയർക്ക്

നിന്നും

യജാലിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും
എലലാ

യജാലിയുറടയും

ിട്ടുനിൽക്കാൻ കഴിയിലല. അതിനാൽ,

ഫലങ്ങയളാടുള്ള

പൂർണ്ണമായും

സവാർത്ഥമായ

അടുപ്പം

ഉയപക്ഷിക്കുന്ന

ഒരാറള

ഒരു തയാഗിയായി കണക്കാക്കുന്നു . (18.11) കൃതികളുറട മൂന്നിരട്ടി ഫലം അഭികാമയ ും അഭികാമയമലലാത്തതും മിപ്ശിത ുമാണ് - മരണയശഷം ഒരു
തയാഗിയലലാത്ത, എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒരു തയാഗിയലല. (18.12)
ഒരു പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ
എലലാ പ്പ ൃത്തികളുറടയും പൂർത്തീകരണത്തിനായി സംഖയ ഉപയദശത്തിൽ
ി രിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് കാരണങ്ങളായ അർജുനയന, എന്നിൽ നിന്ന്
പഠിക്കുക. അ :

body

ഭ

തിക

ശരീരം,

കർമ്മത്തിന്റെ

ഇരിപ്പിടം; റമറീരിയലിന്റെ

രീതികൾ,
പ്പ ർത്തനത്തിന്റെയും

റചയ്യുന്നയാൾ; ഗർഭധാരണത്തിന്റെയും
പതിറനാന്ന്

അ യ ങ്ങൾ,

(ബയയാഇമ്പൾസുകൾ,

ഉപകരണങ്ങൾ;

ി ിധ

ജീ ശക്തികൾ); അഞ്ചാമയത്തത്

പ്പീനകൾ
യദ ന്മാറര

(പതിറനാന്ന് അ യ ങ്ങളിൽ) അദ്ധയക്ഷനാക്കുന്നു. (18.13-14) ഏറതാരു
പ്പ ൃത്തിയുറടയും അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ ഇ യാണ്, ശരി അറലലങ്കിൽ
റതറ്, ചിന്ത,

ാക്ക്, പ്പ ൃത്തി എന്നി യാൽ ഒരാൾ റചയ്യുന്നു. (18.15)

അതിനാൽ, ഒരാളുറട ശരീരറത്തയയാ ആത്മാ ിറനയയാ ഏക ഏജന്ൊയി
കരുതുന്ന

അജ്ഞർക്ക്

അപൂർണ്ണമായ

മനസ്സിലാകുന്നിലല. (18.16) യഡാർഷിപ്പ്
മുക്തനും

ഫലം

എന്ന

റകായ്യാനുള്ള

മലിനമാകാത്ത നുമായ

ഒരാൾ

അെി ്

സങ്കൽപ്പത്തിൽ

ആപ്ഗഹത്താൽ
-

കാരണം

ഈ

നിന്ന്
ബുദ്ധി

ആളുകറളറയലലാം

റകാന്നതിനുയശഷ ും - റകാലലുകയയാ റകാലലുകയയാ റചയ്യുന്നിലല. (18.17)
ിഷയം,

സ്തു, അെി ് എന്നി

ചാലകശക്തിയാണ്

(അറലലങ്കിൽ

ഒരു പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടി
പ്പയചാദനം). ഗർഭധാരണത്തിന്റെയും

പ്പ ർത്തനത്തിന്റെയും പതിറനാന്ന് അ യ ങ്ങൾ, പ്പ ൃത്തി, ഭ material തിക പ്പകൃതിയുറട രീതികൾ എന്നി യാണ് പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ മൂന്ന്
ഘടകങ്ങൾ. (18.18)
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മൂന്ന് തരം അെി ്
സംഖയ

സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ

പ്പ ർത്തനം,

ഗുണ

ഏജന്െ്

സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്

എന്നി

മൂന്ന്

ആത്മജ്ഞാനം,
തരത്തിലാറണന്ന്

പെയറപ്പടുന്നു. ഇ റയക്കുെിച്ചും കൃതയമായി യകൾക്കുക. (18.19) എലലാ
ജീ ജാലങ്ങളിലും

മാറമിലലാത്ത

ഒറരാറ

യാഥാർത്ഥയറത്ത

ഭിന്നിപ്പിൽ

ിഭജിക്കറപ്പടാത്തതായി കാണുന്ന അെി ്, അത്തരം അെി ് നന്മയുറട
രീതിയിലാണ്. (11.13, 13.16 എന്നി യും
ജീ ജാലങ്ങളുറടയും

ി ിധതരം

യ ർതിരിക്കുന്നതായി

ഒരാൾ

കാണുക)

യാഥാർത്ഥയങ്ങറള

പരസ്പരം

അെി ്; അത്തരം

കാണുന്ന

അെി ്

രീതിയിലാണ്. (18.21)

അഭിനിയ ശത്തിന്റെ

ിലറകട്ടതുമായ അെി ്, ഒറരാറ

യുക്തിരഹിത ും അടിസ്ഥാനരഹിത ും
ഫലത്തിൽ

(18.20) എലലാ

(ശരീരം

യപാലുള്ള )

പറിനിൽക്കുന്നു, അത്തരം

എലലാം

അെി ്

യപാറല

അജ്ഞതയുറട

എന്നയപാറല

അന്ധകാരത്തിന്റെ

രീതിയിലാറണന്ന് പ്പഖയാപിക്കറപ്പടുന്നു (18.22)

മൂന്ന് തരം പ്പ ർത്തനം
ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിലലാറത,
ആസവദിക്കാനുള്ള

സവാർത്ഥപരമായ

അറാച്ചുറമന്െും

ഇലലാറത

ലക്ഷയ്ങ്ങളും

ഫലം

നിർ ഹിക്കുന്ന

കടമ,

നന്മയുറട രീതിയിലാറണന്ന് പെയറപ്പടുന്നു. (18.23) അഹംഭാ യത്താറടയും
സവാർത്ഥ ലക്ഷയ്ങ്ങയളാറടയും
പ്പ ർത്തനം

ളറരയധികം പരിപ്ശമയത്താറടയും റചയ്യുന്ന
രീതിയിലാണ്. (18.24)

അഭിനിയ ശത്തിന്റെ

ഞ്ചന,

അനന്തരഫലങ്ങൾ അ ഗണിക്കുക, നഷ്ടം, മറുള്ള ർക്ക് പരിയക്കൽക്കുക,
അതുയപാറല

തറന്ന

സവന്തം

കഴി ്

എന്നി

കാരണം

ഏററടുക്കുന്ന

പ്പ ർത്തനം അജ്ഞതയുറട രീതിയിലാറണന്ന് പെയറപ്പടുന്നു. (18.25)
മൂന്ന് തരം ഏജന്െ്
അറാച്ചുറമന്െിൽ നിന്ന് മുക്തനായ, അഹംഭാ മിലലാത്ത നും, ദൃ ve
നിശ്ചയ ും

ഉത്സാഹ ും

ഉള്ള നും,

അപ്ശദ്ധനായ ഏജന്െിറന നലലത് എന്ന്

ിജയത്തിയലാ

പരാജയത്തിയലാ

ിളിക്കുന്നു. (18.26) ദധരയമുള്ള,

യജാലിയുറട ഫലം ആപ്ഗഹിക്കുന്ന, അതയാപ്ഗഹം, അപ്കമാസക്തൻ, അശുദ്ധൻ,
സയന്താഷ ും

ദു

ികാരാധീനനായി

orrow ഖ ും

ബാധിക്കുന്ന

ഏജന്െ്

എന്നി റര

ിളിക്കുന്നു. (18.27) അച്ചടക്കമിലലാത്ത, അശ്ലീലനായ,

ധാർഷ്ടയമുള്ള, ദുഷ്ടനായ, ക്ഷുപ്ദകരമായ, അലസനായ,
ഏജന്െിറന അജ്ഞൻ എന്ന്

ിഷാദമുള്ള, നീട്ടിറ ച്ച

ിളിക്കുന്നു. (18.28)
മൂന്ന് തരം ബുദ്ധി

ഭൗതിക പ്പകൃതിയുറട രീതികറള അടിസ്ഥാനമാക്കി ബുദ്ധിയുറടയും ദൃ ve
നിശ്ചയത്തിന്റെയും
പൂർണ്ണമായും

മൂന്നിരട്ടി

റ യവ്വറെ

ിഭജനം

അർജുനയന, പൂർണ്ണമായും

ിശദീകരിക്കുക. (18.29) അർജ്ജുനൻ, ആ

ബുദ്ധി, നന്മയുറട രീതിയിലാണ്, അത് യജാലിയുറട പാതയും തയാഗത്തിന്റെ
പാതയും, ശരിയും റതറും, ഭയം, നിർഭയം, അടിമത്തം,

ിയമാചനം എന്നി
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മനസ്സിലാക്കുന്നു. (18.30) അർജ്ജുനയന, നീതിയും
റതറും

യ ർതിരിച്ചെിയാൻ

തമ്മിൽ

അനീതിയും

കഴിയാത്ത

ശരിയും

അഭിനിയ ശ

രീതിയിലാണ് ആ ബുദ്ധി. (18.31) ആ ബുദ്ധി അജ്ഞതയുറട രീതിയിലാണ്,
അത്

അജ്ഞതയാൽ

അംഗീകരിക്കുകയും

മൂടറപ്പടുയമ്പാൾ,
എലലാം

അനീതി

നീതിയായി

അർജുനനറലലന്ന്

കരുതുകയും

റചയ്യുന്നു. (18.32)
മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ദൃ ve നിശ്ചയം, മനുഷയജീ ിതത്തിന്റെ നാല്
ലക്ഷയ്ങ്ങൾ
ആ

ദൃ

ve നിശ്ചയം

നന്മയുറട

രീതിയിലാണ്, അത്

മനസ്സിന്റെ

പ്പ ർത്തനങ്ങറള ദകകാരയം റചയ്യുന്നു, പ്പാണ (ബയയാഇമ്പൾസുകൾ,
ജീ ശക്തികൾ),

ദദ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള

അർജുനൻ. (18.33)
രീതിയിലാണ്,

ആ

ve

ദൃ

യജാലിയുറട

നിശ്ചയം,

ഫലത്തിനായി

ഇപ്രിയങ്ങൾ,
അഭിനിയ ശത്തിന്റെ

റകാതിക്കുക,

കടമയിൽ

പറിനിൽക്കുക (ധർമ്മം), സമ്പത്ത് (അർത്ഥം), ആനരം (കാമ) എന്നി
ലിയ അടുപ്പയത്താറട. (18.34) അർജുന, മരബുദ്ധിയായ ഒരാൾ ഉെക്കം,
ഭയം, ദു rief ഖം, നിരാശ, അപ്ശദ്ധ എന്നി

ഉയപക്ഷിക്കാത്ത അജ്ഞതയുറട

രീതിയിലാണ്. (18.35)
മൂന്ന് തരം ആനരം
അർജ്ജുനയന, മൂന്നു

പ്പാ ശയം

എന്നിൽ

നിന്ന്

യകൾക്കൂ. ആത്മീയ

പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആസവദിക്കുന്ന ആനരം എലലാ സങ്കടങ്ങളും
അ സാനിപ്പിക്കും. (18.36) തുടക്കത്തിൽ
എന്നാൽ

അ സാനം

ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ

ിഷമായി

പ്പതയക്ഷറപ്പടുന്ന,

അമൃതിറനയപ്പാറലയുള്ള

കൃപയാൽ

രുന്നു,

ആനരം

അത്

നന്മയുറട

രീതിയിലാണ്. (18.37) തുടക്കത്തിൽ അമൃതിനായി പ്പതയക്ഷറപ്പടുന്നു, പയക്ഷ
അ സാനം

ിഷമായി മാെുന്ന ഇപ്രിയാനുഭൂതികൾ അഭിനിയ ശത്തിന്റെ

രീതിയിലാണ്. (5.22

ഉം

കാണുക)

(18.38) ഉെക്കത്തിന്റെയും

അലസതയുറടയും അപ്ശദ്ധയുറടയും ഫലമായി ഒരു
അ സാനത്തിലും

ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന

യക്തിറയ തുടക്കത്തിലും
ആനരം

അജ്ഞതയുറട

രീതിയിലാണ്. (18.39) ഭൂമിയിയലാ സവർഗ്ഗത്തിറല ആകാശയഗാളങ്ങളിൽ
ഒരായളാ ഇലല, ഈ മൂന്ന് ഭ material തിക രീതികളിൽ നിന്നും സവതപ്ന്തമായി
തുടരാൻ അ ർക്ക് കഴിയിലല. (18.40)
അധവാനത്തിന്റെ

ിഭജനം ഒരാളുറട കഴി ിറന

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്
പ്ബഹ്മ, ക്ഷപ്തിയ, ദ ശയ, ശൂപ്ദ എന്നീ നാല്
ിഭജനം

ആളുകളുറട

സവഭാ ത്തിൽ

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്
ഒരാളുറട

ജനന

ിഭാഗങ്ങളായി അധവാനത്തിന്റെ
അന്തർലീനമായ

ഗുണങ്ങറള

പ്പകൃതിദത്തമായ

പ്പ ണത,

(അറലലങ്കിൽ

അ കാശമായിരിക്കണറമന്നിലല), അർജുനൻ. (4.13 ഉം

കാണുക) (18.41) ശാന്തത, ആത്മനിയപ്ന്തണം, റചല ുചുരുക്കൽ,
ക്ഷമ,

സതയസന്ധത,

ദദ ത്തിലുള്ള

അെി ്,

അമാനുഷിക

അനുഭ ം,

ിശവാസം എന്നി യുള്ള ബുദ്ധിജീ ികറള പ്ബാഹ്മണർ എന്ന്

മുപ്ദകുത്തുന്നു. (18.42)
യുദ്ധത്തിൽ

അതീപ്രിയ

ിശുദ്ധി,

ീരതവം, ig ർജ്ജസവലത, ഉെച്ചത, ദ ദഗ്ദ്ധയം,

അചഞ്ചലത,

ദാനം,

ഭരണപരമായ

കഴി ുകൾ
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എന്നി യുള്ള റര

ക്ഷപ്തിയ

അറലലങ്കിൽ

സംരക്ഷകർ

ിളിക്കുന്നു. (18.43) കൃഷി, കന്നുകാലികറള
യാപാരം,

യ സായം

എന്നി യിൽ

എന്ന്

ളർത്തൽ, ബിസിനസ്സ്,
മിക ു

പുലർത്തുന്ന റര

ദ ശയന്മാർ എന്നെിയറപ്പടുന്നു. യസ നത്തിലും റതാഴിൽ രീതിയിലും
ളറര മികച്ച രായ റര ശൂപ്ദർ എന്ന് തരംതിരിക്കുന്നു. (18.44)
കടമ, അച്ചടക്കം, ഭക്തി എന്നി യിലൂറട രക്ഷ ദക രിക്കുക
ഒരാളുറട

പ്പ ർത്തനയത്താടുള്ള

സവാഭാ ിക

ഭക്തിയാൽ

ഒരാൾക്ക്

ഏറ ും മികച്ചത് യനടാൻ കഴിയും. ഒരാളുറട സവാഭാ ിക യ ലയിൽ
ഏർറപ്പടുയമ്പാൾ ഒരാൾ എങ്ങറന പൂർണത ദക രിക്കും എന്ന് ഞാൻ
പ്ശദ്ധിക്കൂ. (18.45)

പരമമായ ഒരാറള

ആരാധിക്കുന്നതിലൂറട

ഒരാൾ

പൂർണത ദക രിക്കുന്നു all അ രിൽ നിന്നാണ് എലലാ ജീ ജാലങ്ങളും
ഉത്ഭ ിക്കുന്നത്, ഈ

മുഴു ൻ

പ്പപഞ്ചം

യാപിച്ചുകിടക്കുന്നത്

-

അ നുയ ണടിയുള്ള സവാഭാ ിക കടമയുറട പ്പകടനത്തിലൂറട. (9.27, 12.10
ഉം കാണുക) (18.46) മികച്ച പ്പകടനം കാഴ്ന്ച ച്ചിട്ടുണറടങ്കിലും ഒരാളുറട
നില ാരമിലലാത്ത
സൃഷ്ടികയളക്കാൾ

പ്പകൃതിദത്ത

സൃഷ്ടി

മികച്ചതാണ്. ഒരാളുറട

മികച്ച

പ്പകൃതി ിരുദ്ധ

അന്തർലീന

സവഭാ ത്താൽ

(സവാർത്ഥ ലക്ഷയ്ങ്ങളിലലാറത) പ്കമീകരിച്ച യജാലി റചയ്യുന്നയാൾ ഒരു
ിയധയനലല. (3.35 ഉം

പാപത്തിനും (അറലലങ്കിൽ കർമ്മപ്പതികരണത്തിനും)

കാണുക) (18.47) ഒരാളുറട സവാഭാ ിക പ്പ ൃത്തി, തകരാെുണറടങ്കിലും,
ഉയപക്ഷിക്കരുത്, കാരണം അർജുന, അഗ്നി പുകറകാണട് മൂടുന്നതിനാൽ
ലയം റചയ്യറപ്പടുന്നു. (18.48) മനസ്സ്

എലലാ കാരയങ്ങളും ദ കലയങ്ങളാൽ
എലലായ്യപ്പാഴും

സവാർത്ഥമായ

അടുപ്പത്തിൽ

നിന്ന്

ിമുക്തനും

മനസ്സിറനയും ഇപ്രിയങ്ങറളയും കീഴടക്കിയ നും യമാഹങ്ങളിൽ നിന്ന്
യമാചിതനുമായ

യക്തി, കർമ്മത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ

നിന്ന്

സവാതപ്ന്തയത്തിന്റെ പരമമായ സമ്പൂർണ്ണത ദക രിക്കുന്നത് യജാലിയുറട
ഫലങ്ങയളാടുള്ള

സവാർത്ഥമായ

അടുപ്പം

ഉയപക്ഷിക്കുന്നതിലൂറടയാണ്. (18.49)
അർജ്ജുനയന, എന്നിൽ നിന്ന് ചുരുക്കമായി മനസിലാക്കുക, അത്തരം
പരിപൂർണ്ണത

യനടിയ

ഒരാൾ

(അറലലങ്കിൽ

കർമ്മത്തിന്റെ

അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള സവാതപ്ന്തയം) എങ്ങറനയാണ് പരമമായ
യനടുന്നത്, അതീപ്രിയ

ിജ്ഞാനത്തിന്റെ

ബുദ്ധിശക്തി, മനസ്സിറന

ഉെച്ച

ശബ്ദത്തിൽ

നിന്നും

ദൃ

ലക്ഷയ്ം. (18.50) ശുദ്ധീകരിച്ച

resol നിശ്ചയയത്താറട

ഇപ്രിയങ്ങളുറട

യക്തിറയ

മറ്

കീഴടക്കുക,

സ്തുക്കളിൽ

നിന്നും

അകന്നുയപാകുക, ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഉയപക്ഷിക്കുക; ഏകാന്തതയിൽ
ജീ ിക്കുന്നു; ലഘു ായി കഴിക്കുന്നു; പ്പ ർത്തനത്തിന്റെ മനസ്സ്, സംസാരം,
അ യ ങ്ങൾ
എയപ്പാഴും

എന്നി

യയാഗയിൽ

ലയിച്ചുയചരുന്നു; അകൽച്ചയിൽ

പ്പാപിക്കുക; അഹംഭാ ം,
ഉടമസ്ഥാ കാശം

നിയപ്ന്തിക്കുക; ധയാനത്തിന്റെ
അപ്കമം,

എന്നി

അഹങ്കാരം,
ഉയപക്ഷിക്കുക

അഭയം

യമാഹം,

യകാപം,

-

ഒരാൾ

സമാധാനപരമായിത്തീരുന്നു, "ഞാൻ", "എന്റെ" എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിൽ
നിന്ന് മുക്തനാകുകയും പരയമാന്നത

യക്തിതവ ുമായി ഐകയം യനടുന്നതിന്

അനുയയാജയമാ ുകയും റചയ്യുന്നു. (18.51-53) പരമാത്മാ ിൽ ആഗിരണം
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റചയ്യറപ്പടുന്ന, ശാന്തൻ
റചയ്യുന്നിലല. എലലാ
ഏറ ും

rie

ദു

മനുഷയയരാടും

ഉയർന്ന

ഖിക്കുകയയാ ആപ്ഗഹിക്കുകയയാ

നിഷ്പക്ഷത

ഭക്തി

പാലിക്കുന്ന

സ്യനഹമായ

ഒരാൾക്ക്

എന്റെ

ലഭിക്കുന്നു. (18.54) ഞാൻ

പരഭക്തി

എന്താറണന്നും

ആരാറണന്നും ചുരുക്കമായി ഭക്തിയാൽ
മനസ്സിലാക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ

ഒരാൾ

എറന്ന

അെിയുന്ന

ഒരാൾ

ഉടറന

എയന്നാറടാപ്പം ലയിക്കുന്നു. (5.19 ഉം കാണുക) (18.55)
ഒരു കർമ്മയയാഗി ഭക്തൻ എന്റെ കൃപയാൽ - എലലാ കടമകളും
റചയ്യുയമ്പാഴും

-

എന്നിൽ

അഭയം

പ്പാപിച്ചുറകാണട്

പ്പ ർത്തനങ്ങളും

സ്യനഹപൂർ മായ

ഭക്തിയയാറട

സമർപ്പിച്ചുറകാണട്)

എന്റെ

നിതയമായ

കൃപയാൽ

(എലലാ
എനിക്ക്

മാറമിലലാത്ത

ാസസ്ഥാനമായ യമാക്ഷറത്ത പ്പാപിക്കുന്നു. (18.56) എലലാ പ്പ ൃത്തികളും
ആത്മാർത്ഥമായി എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുക, എറന്ന നിങ്ങളുറട പരയമാന്നത
ലക്ഷയ്മാക്കി,
എന്നിൽ

എറന്ന

പൂർണമായും

നിങ്ങളുറട

മനസ്സ്

ആപ്ശയിക്കുക. എലലായ്യപ്പാഴും

ഉെപ്പിച്ച്

കർമ്മയയാഗയിയലക്ക്

തിരിയുക. (18.57) എയപ്പാൾ
നിന്റെ മനസ്സ് എന്നിൽ ഉെപ്പിക്കുന്നു, എന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ
എലലാ

പ്പതിസന്ധികറളയും

തരണം റചയ്യും. പയക്ഷ, അഹംഭാ ത്താൽ

ാക്കു യകൾക്കുന്നിറലലങ്കിൽ നിങ്ങൾ നശിക്കും. (18.58)

നിങ്ങൾ എന്റെ

യകാർമിക് അടിമത്ത ും സവതപ്ന്ത ഇച്ഛാശക്തിയും
അർഥം കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുറ ങ്കിൽ: ഞാൻ യുദ്ധം റചയ്യിലല,
നിങ്ങളുറട ദൃ ve നിശ്ചയം

യർത്ഥമാണ്. കാരണം നിങ്ങളുറട സവന്തം

സവഭാ ം നിങ്ങറള യുദ്ധം റചയ്യാൻ യപ്പരിപ്പിക്കും. (18.59) അർജ്ജുനയന,
നിങ്ങളുറട പ്പകൃതിയിൽ ജനിച്ച കർമ്മ ഇംപ്പഷനുകളാൽ (അറലലങ്കിൽ
സംസ്കാരത്തിലൂറട) നിങ്ങറള നിയപ്ന്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ,

ഞ്ചനയിൽ

നിന്ന് റചയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആപ്ഗഹിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ റചയ്യും - നിങ്ങളുറട
ഇഷ്ടത്തിന്

ിരുദ്ധമായി

കൃഷ്ണൻ,

എലലാ

കൺയപ്ടാളൊയി

യപാലും. (18.60)

പരമമായ കർത്താ ായ

ജീ ജാലങ്ങളുറടയും

നിലറകാള്ളുന്നു,

ആന്തരിക

അർജ്ജുനൻ,

ഒരു

മനസ്സിൽ
യപ്ന്തത്തിൽ

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാ റയയപ്പാറല (കർമ്മത്തിന്റെ) പ്പ ർത്തിക്കാൻ
(അറലലങ്കിൽ

അ രുറട

കർമ്മറത്ത)

യപ്പരിപ്പിക്കുന്നു. (18.61) അർജ്ജുനയന, പരമമായ കർത്താ ിൽ

മാപ്തം

അഭയം യതടുക. അ ന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ പരമമായ സമാധാന ും
പ്പാപിക്കും. (18.62)

നിതയ ാസ ും
രഹസയമായ

അെി ്

ഞാൻ

അങ്ങറന,

രഹസയയത്തക്കാൾ

ിശദീകരിച്ചു. ഇത്

പൂർണ്ണമായി

പ്പതിഫലിപ്പിച്ച യശഷം, നിങ്ങൾ ആപ്ഗഹിക്കുന്നതുയപാറല റചയ്യുക. (18.63)
കീഴടങ്ങലിന്റെ പാത ദദ ത്തിയലക്കുള്ള ആതയന്തിക പാതയാണ്
എന്റെ ഏറ ും രഹസയ ും പരമ ുമായ
എനിക്ക്

ളറര

പ്പയയാജനത്തിനായി

ാക്ക്

ീണടും യകൾക്കുക. നീ

പ്പിയറപ്പട്ട നാണ്; അതിനാൽ,
ഞാൻ

പെയാം. (18.64) എന്നിൽ നിങ്ങളുറട മനസ്സ്

നിങ്ങളുറട
ഇത്

ഉെപ്പിക്കുക,

എയന്നാട്
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അർപ്പണയബാധമുള്ള രായിരിക്കുക, എറന്ന യസ ിക്കുക, എറന്ന
നിങ്ങൾ

തീർച്ചയായും

എന്നിൽ

എത്തും. നിങ്ങൾ

ഞാൻ

നിങ്ങയളാട്

സുഹൃത്തായതിനാൽ
റചയ്യുന്നു. (18.65) എലലാ
(റദാഎര്ശിപ്,

പ്പ ൃത്തികൾ, യക ലം

ഉടമസ്ഥാ കാശം,

പ്കമീകരിക്കുന്നു - അറലലങ്കിൽ
ഇഷ്ടം. ഞാൻ

നിങ്ങറള

അറലലങ്കിൽ

അറാച്ചുറമന്െ്

കർമ്മത്തിന്റെ

(എലലാ

എൻറെ

പ്പിയ
ാഗ്ദാനം

സെണടർ

യ െിട്ടു

പഴങ്ങൾ

റര)

നിലനിലക്കും - എന്റെ

സയന്താഷയത്താറട

യമാചിപ്പിക്കും

ണങ്ങുക,

പാപങ്ങളിൽ

അടിമത്തത്തിൽ

നിന്നും

നിന്നും). ദു

.ഖിക്കരുത്. (18.66)

എലലാ കടമകളും ഉയപക്ഷിച്ച് ദദ ത്തിൽ അഭയം പ്പാപിക്കുക
എന്നതിന്റെ
അർത്ഥം, കർത്താ ിനുള്ള
ഴിപാടായി
ഫലങ്ങയളാടുള്ള അഹംഭാ
ും സവാർത്ഥമായ അടുപ്പ ുമിലലാറത ഒരാൾ
കടമ നിർ ഹിക്കണം , പൂർണ്ണമായും അ നിൽ മാപ്തം ആപ്ശയിക്കുക
എന്നതാണ്. തറന്ന
പൂർണമായും
ആപ്ശയിക്കുകയും എലലാം മനസ്സിലാക്കുകയും റചയ്യുന്ന യക്തിയുറട പൂർണ്ണ
ഉത്തര ാദിത്തം കർത്താ ് ഏററടുക്കുന്നു .
ദദ ത്തിനുള്ള ഏറ ും ഉയർന്ന യസ ന ും മികച്ച ദാനധർമ്മ ും
റചല ുചുരുക്കാത്ത,

ഭക്തിയിലലാത്ത,

യകൾക്കാൻ

ആപ്ഗഹിക്കാത്ത,

അറലലങ്കിൽ എറന്ന യമാശമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരായളാട് ഈ അെി ്
നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കരുത്. (18.67) എന്റെ ഭക്തർക്കിടയിൽ
ഈ ഗീതയുറട പരമമായ രഹസയ തത്തവചിന്ത പ്പചരിപ്പിക്കുന്ന (അറലലങ്കിൽ
പ്പചരിപ്പിക്കാൻ
ഭക്തിയസ നം
യനടുകയും)

സഹായിക്കുന്നയാൾ)
നടത്തുകയും

എയന്നാട്

തീർച്ചയായും

എന്റെയടുക്കൽ

രികയും

ഏറ ും

(പരയമാന്നത
റചയ്യും.

ഉയർന്ന
ാസസ്ഥാനം

. (18.68) മറാരും

എറന്നക്കാൾ പ്പസാദകരമായ ഒരു യസ നം റചയ്യിലല, ഭൂമിയിലുള്ള ആരും
എറന്ന കൂടുതൽ സ്യനഹിക്കുകയിലല. (18.69)
ഗീതയുറട കൃപ
ഞങ്ങളുറട പ ിപ്തമായ സംഭാഷണം പഠിക്കുന്ന ർ അെി ്-തയാഗത്തിന്റെ
ഒരു

ിശുദ്ധ പ്പ ൃത്തി റചയ്യും. ഇതാണ് എന്റെ

ആറരങ്കിലും

ഈ

ിശുദ്ധ

സംഭാഷണം

ാഗ്ദാനം. (18.70)

ഗീതയുറട

ിശവാസയത്താറടയും കാ ലിലലാറതയും യകൾക്കുകയും
റചയ്യുന്നയാൾ

പാപത്തിൽ

ദക രിക്കുകയും

നിന്ന്

റചയ്യുന്നു

സദ്ഗുണ ുമുള്ള രുറട

-

രൂപത്തിൽ
ായിക്കുകയും

മുക്തനാകുകയും
പ്പ ൃത്തികളുറട

ശുദ്ധ ും

യലാകങ്ങൾ. (18.71)

ഉയർന്ന

സവർഗ്ഗം
അർജുനയന,

ഏകമനയസ്സാറട നിങ്ങൾ ഇത് പ്ശദ്ധിയച്ചാ? അജ്ഞതയാൽ ജനിച്ച നിങ്ങളുറട
ഞ്ചന

പൂർണ്ണമായും

നശിപ്പിക്കറപ്പട്ടുയ ാ? (18.72)

പെഞ്ഞു: നിന്റെ കൃപയാൽ എന്റെ

അർജ്ജുനൻ

ഞ്ചന നശിപ്പിക്കറപ്പടുന്നു; ഞാൻ

ആത്മജ്ഞാനം യനടി; എന്റെ ആശയക്കുഴപ്പം (ശരീരറത്തയും ആത്മറയയും
സംബന്ധിച്ച്)

നീക്കിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ

അനുസരിക്കും. (18.73) സഞ്ജയ

പെഞ്ഞു:

നിന്റെ
പ്ശീകൃഷ്ണനും

കല്പന
മഹാത്മാ

അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ഈ അത്ഭുതകരമായ സംഭാഷണം ഞാൻ യകട്ടു,
എന്റെ മുടി അ സാനിച്ചു. (18.74)

യാസ മുനി (ഗുരു) യുറട കൃപയാൽ,

57
യയാഗയുറട

കർത്താ ായ

പരമമായതുമായ

യയാഗ

കൃഷ്ണനിൽ
ഞാൻ

നിന്ന്

യനരിട്ട്

ഈ

യകട്ടു,

രഹസയ ും

അയേഹം

തറന്ന

(അർജ്ജുനയനാട്) എന്റെ കൺമുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നു ( യാസ മുനി
യക്തത). (18.75) രാജായ , പ്ശീകൃഷ്ണനും

നൽകിയ

അർജ്ജുനനും

തമ്മിലുള്ള ഈ അത്ഭുതകര ും പ ിപ്ത ുമായ സംഭാഷണറത്തക്കുെിച്ച്
ആ ർത്തിച്ച്

ഓർമിക്കുന്നതിലൂറട,

ഞാൻ

ഓയരാ

നിമിഷ ും

പുളകിതനാണ്, (18.76) രാജായ , കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതകരമായ രൂപം
ഞാൻ

ളറരയധികം

ആശ്ചരയറപ്പടുന്നു, ഞാൻ

ീണടും

ീണടും

സയന്താഷിക്കുന്നു. (18.77)
അെി ും പ്പ ർത്തന ും ആ ശയമാണ്
കൃഷ്ണനും യയാഗയുറട കർത്താ ും (അറലലങ്കിൽ തിരുറ ഴുത്തുകളുറട
രൂപത്തിലുള്ള

ധർമ്മ ും)

ആയുധങ്ങളുള്ള
അഭി ൃദ്ധി,

കടമയുറടയും

അർജ്ജുനനും

സംരക്ഷണത്തിന്റെയും

എ ിറടയായിരുന്നാലും

ിജയം, സയന്താഷം, ധാർമ്മികത എന്നി

ഉണടാകും. ഇതാണ്

എന്റെ യബാധയം. (18.78)
അങ്ങറന ഭഗ ദ്ഗീത അ സാനിക്കുന്നു

ഈ പുസ്തകം പ്ശീകൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നു.
അ ൻ നറമ്മറയലലാം നന്മയാൽ അനുപ്ഗഹിക്കറട്ട,
സമൃദ്ധി, സമാധാനം.
ഓം ടാറ് സാറ്

നിതയമായ

