
ୀମ 	ଭଗଵ 	ଗୀତ	ଦଶେମାଽ ାଯଃ

ଅଥ	ଦଶେମାଽ ାଯଃ	|

ୀଭଗଵାନୁଵାଚ	|
ଭୂଯ	ଏଵ	ମହାବାେହା	ଶୃଣୁ	େମ	ପରମଂ	ଵଚଃ	|
ଯେ ଽହଂ	 ୀଯମାଣାଯ	ଵ ାମି	ହିତକାମ ଯା	||	1	||

ନ	େମ	ଵିଦୁଃ	ସୁରଗଣାଃ	 ଭଵଂ	ନ	ମହଷଯଃ	|
ଅହମାଦିହ	େଦଵାନାଂ	ମହଷୀଣାଂ	ଚ	ସଵଶଃ	||	2	||

େଯା	ମାମଜମନାଦିଂ	ଚ	େଵ ି	େଲାକମେହଶର 	|
ଅସଂମୂଢଃ	ସ	ମେତ ଷୁ	ସଵପାେପୖଃ	 ମୁଚ େତ	||	3	||

ବୁ ି ାନମସଂେମାହଃ	 ମା	ସତ ଂ	ଦମଃ	ଶମଃ	|
ସୁଖଂ	ଦୁଃଖଂ	ଭେଵାଽଭାେଵା	ଭଯଂ	ଚାଭଯେମଵ	ଚ	||	4	||

ଅହିଂସା	ସମତା	ତୁ ି େପା	ଦାନଂ	ଯେଶାଽଯଶଃ	|
ଭଵଂତି	ଭାଵା	ଭୂତାନାଂ	ମ 	ଏଵ	ପୃଥଗିଧାଃ	||	5	||

ମହଷଯଃ	ସପ	ପୂେଵ	ଚତାେରା	ମନଵ ଥା	|
ମ ାଵା	ମାନସା	ଜାତା	େଯଷାଂ	େଲାକ	ଇମାଃ	 ଜାଃ	||	6	||

ଏତାଂ	ଵିଭୂତିଂ	େଯାଗଂ	ଚ	ମମ	େଯା	େଵ ି	ତ ୍ ଵତଃ	|
େସାଽଵିକଂେପନ	େଯାେଗନ	ଯୁଜ େତ	ନା 	ସଂଶଯଃ	||	7	||

ଅହଂ	ସଵସ 	 ଭେଵା	ମ ଃ	ସଵଂ	 ଵତେତ	|
ଇତି	ମତା	ଭଜଂେତ	ମାଂ	ବୁଧା	ଭାଵସମନିତାଃ	||	8	||

ମ ି ା	ମଦତ ାଣା	େବାଧଯଂତଃ	ପରସର 	|
କଥଯଂତଶ	ମାଂ	ନିତ ଂ	ତୁଷ ଂତି	ଚ	ରମଂତି	ଚ	||	9	||

େତଷାଂ	ସତତଯୁ ାନାଂ	ଭଜତାଂ	 ୀତିପୂଵକ 	|
ଦଦାମି	ବୁ ି େଯାଗଂ	ତଂ	େଯନ	ମାମୁପଯାଂତି	େତ	||	10	||

େତଷାେମଵାନୁକଂପାଥମହମ ାନଜଂ	ତମଃ	|
ନାଶଯାମ ା ଭାଵେସା	 ାନଦୀେପନ	ଭାସତା	||	11	||

ଅଜୁନ	ଉଵାଚ	|
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ପରଂ	 ହ	ପରଂ	ଧାମ	ପଵି ଂ	ପରମଂ	ଭଵା 	|
ପୁରୁଷଂ	ଶାଶତଂ	ଦିଵ ମାଦିେଦଵମଜଂ	ଵିଭୁ 	||	12	||

ଆହୁ ୍ ଵାମୃଷଯଃ	ସେଵ	େଦଵଷନାରଦ ଥା	|
ଅସିେତା	େଦଵେଲା	ଵ ାସଃ	ସଯଂ	େଚୖଵ	 ଵୀଷି	େମ	||	13	||

ସଵେମତଦୃତଂ	ମେନ 	ଯନାଂ	ଵଦସି	େକଶଵ	|
ନ	ହି	େତ	ଭଗଵନ୍ଯ ି ଂ	ଵିଦୁେଦଵା	ନ	ଦାନଵାଃ	||	14	||

ସଯେମଵା ନା ାନଂ	େଵ 	ତଂ	ପୁରୁେଷା ମ	|
ଭୂତଭାଵନ	ଭୂେତଶ	େଦଵେଦଵ	ଜଗ େତ	||	15	||

ଵ ମହସ େଶେଷଣ	ଦିଵ ା	ହ ା ଵିଭୂତଯଃ	|
ଯାଭିଵଭୂତିଭିେଲାକାନିମାଂ ୍ ଵଂ	ଵ ାପ 	ତିଷସି	||	16	||

କଥଂ	ଵିଦ ାମହଂ	େଯାଗିଂ ୍ ଵାଂ	ସଦା	ପରିଚିଂତଯ 	|
େକଷୁ	େକଷୁ	ଚ	ଭାେଵଷୁ	ଚିଂେତ ାଽସି	ଭଗଵନଯା	||	17	||

ଵି େରଣା େନା	େଯାଗଂ	ଵିଭୂତିଂ	ଚ	ଜନାଦନ	|
ଭୂଯଃ	କଥଯ	ତୃପିହ	ଶୃଣେତା	ନା ି	େମଽମୃତ 	||	18	||

ୀଭଗଵାନୁଵାଚ	|
ହଂତ	େତ	କଥଯିଷ ାମି	ଦିଵ ା	ହ ା ଵିଭୂତଯଃ	|
ାଧାନ ତଃ	କୁରୁେ ଷ	ନା ୍ ଯଂେତା	ଵି ରସ 	େମ	||	19	||

ଅହମା ା	ଗୁଡାେକଶ	ସଵଭୂତାଶଯସିତଃ	|
ଅହମାଦିଶ	ମ ଂ	ଚ	ଭୂତାନାମଂତ	ଏଵ	ଚ	||	20	||

ଆଦିତ ାନାମହଂ	ଵି େଜ ାତିଷାଂ	ରଵିରଂଶୁମା 	|
ମରୀଚିମରୁତାମସି	ନ ାଣାମହଂ	ଶଶୀ	||	21	||

େଵଦାନାଂ	ସାମେଵେଦାଽସି	େଦଵାନାମସି	ଵାସଵଃ	|
ଇଂ ି ଯାଣାଂ	ମନଶାସି	ଭୂତାନାମସି	େଚତନା	||	22	||

ରୁ ାଣାଂ	ଶଂକରଶାସି	ଵିେ େଶା	ଯ ର ସା 	|
ଵସୂନାଂ	ପାଵକଶାସି	େମରୁଃ	ଶିଖରିଣାମହ 	||	23	||

ପୁେରାଧସାଂ	ଚ	ମୁଖ ଂ	ମାଂ	ଵି ି	ପାଥ	ବୃହସତି 	|
େସନାନୀନାମହଂ	ସଂଦଃ	ସରସାମସି	ସାଗରଃ	||	24	||

ମହଷୀଣାଂ	ଭୃଗୁରହଂ	ଗିରାମସ୍େଯକମ ର 	|
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ଯ ାନାଂ	ଜପଯେ ାଽସି	ସାଵରାଣାଂ	ହିମାଲଯଃ	||	25	||

ଅଶ ଃ	ସଵଵୃ ାଣାଂ	େଦଵଷୀଣାଂ	ଚ	ନାରଦଃ	|
ଗଂଧଵାଣାଂ	ଚି ରଥଃ	ସି ାନାଂ	କପିେଲା	ମୁନିଃ	||	26	||

ଉେ ୖଃ ଵସମଶାନାଂ	ଵି ି	ମାମମୃେତା ଵ 	|
ଐରାଵତଂ	ଗେଜଂ ାଣାଂ	ନରାଣାଂ	ଚ	ନରାଧିପ 	||	27	||

ଆଯୁଧାନାମହଂ	ଵ ଂ	େଧନୂନାମସି	କାମଧୁ 	|
ଜନଶାସି	କଂଦପଃ	ସପାଣାମସି	ଵାସୁକିଃ	||	28	||

ଅନଂତଶାସି	ନାଗାନାଂ	ଵରୁେଣା	ଯାଦସାମହ 	|
ପିତ ଣାମଯମା	ଚାସି	ଯମଃ	ସଂଯମତାମହ 	||	29	||

ହାଦଶାସି	େଦୖତ ାନାଂ	କାଲଃ	କଲଯତାମହ 	|
ମୃଗାଣାଂ	ଚ	ମୃେଗଂେ ାଽହଂ	େଵୖନେତଯଶ	ପ ି ଣା 	||	30	||

ପଵନଃ	ପଵତାମସି	ରାମଃ	ଶ ୍ ରଭୃତାମହ 	|
ଝଷାଣାଂ	ମକରଶାସି	େ ାତସାମସି	ଜାହଵୀ	||	31	||

ସଗାଣାମାଦିରଂତଶ	ମ ଂ	େଚୖଵାହମଜୁନ	|
ଅ ା ଵିଦ ା	ଵିଦ ାନାଂ	ଵାଦଃ	 ଵଦତାମହ 	||	32	||

ଅ ରାଣାମକାେରାଽସି	ଦଂଦଃ	ସାମାସିକସ 	ଚ	|
ଅହେମଵା ଯଃ	କାେଲା	ଧାତାହଂ	ଵିଶେତାମୁଖଃ	||	33	||

ମୃତୁ ଃ	ସଵହରଶାହମୁ ଵଶ	ଭଵିଷ ତା 	|
କୀତଃ	 ୀଵାକ	ନାରୀଣାଂ	ସତିେମଧା	ଧୃତିଃ	 ମା	||	34	||

ବୃହ ାମ	ତଥା	ସାମାଂ	ଗାଯ ୀ	ଛଂଦସାମହ 	|
ମାସାନାଂ	ମାଗଶୀେଷାଽହମୃତୂନାଂ	କୁସୁମାକରଃ	||	35	||

ଦୂ ତଂ	ଛଲଯତାମସି	େତଜେ ଜସିନାମହ 	|
ଜେଯାଽସି	ଵ ଵସାେଯାଽସି	ସ ୍ ଵଂ	ସ ୍ ଵଵତାମହ 	||	36	||

ଵୃ ୀନାଂ	ଵାସୁେଦେଵାଽସି	ପାଂଡଵାନାଂ	ଧନଂଜଯଃ	|
ମୁନୀନାମପ ହଂ	ଵ ାସଃ	କଵୀନାମୁଶନା	କଵିଃ	||	37	||

ଦଂେଡା	ଦମଯତାମସି	ନୀତିରସି	ଜିଗୀଷତା 	|
େମୗନଂ	େଚୖଵାସି	ଗୁହ ାନାଂ	 ାନଂ	 ାନଵତାମହ 	||	38	||

ଯ ାପି	ସଵଭୂତାନାଂ	ବୀଜଂ	ତଦହମଜୁନ	|
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ନ	ତଦ ି	ଵିନା	ଯ ୍ଯାନଯା	ଭୂତଂ	ଚରାଚର 	||	39	||

ନାଂେତାଽ ି	ମମ	ଦିଵ ାନାଂ	ଵିଭୂତୀନାଂ	ପରଂତପ	|
ଏଷ	ତୂେ ଶତଃ	େ ାେ ା	ଵିଭୂେତଵ େରା	ମଯା	||	40	||

ଯଦ ଦିଭୂତିମ ୍ ଵଂ	 ୀମଦୂଜତେମଵ	ଵା	|
ତ େଦଵାଵଗ 	ତଂ	ମମ	େତେଜାଂଽଶସଂଭଵ 	||	41	||

ଅଥଵା	ବହୁେନୖେତନ	କିଂ	 ାେତନ	ତଵାଜୁନ	|
ଵି ଭ ାହମିଦଂ	କୃ ୍ ନେମକାଂେଶନ	ସିେତା	ଜଗ 	||	42	||

ଓଂ	ତ ଦିତି	 ୀମ ଗଵଦୀତାସୂପନିଷ 	 ହଵିଦ ାଯାଂ	େଯାଗଶା ୍ େର	 ୀକୃ ାଜୁନସଂଵାେଦ	

ଵିଭୂତିେଯାେଗା	ନାମ	ଦଶେମାଽ ାଯଃ	||10	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/srimad-bhagawad-gita-chapter-10-oriya.html
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