
ୀମ 	ଭଗଵ 	ଗୀତ	ଷେଷାଽ ାଯଃ

ଅଥ	ଷେଷାଽ ାଯଃ	|

ୀଭଗଵାନୁଵାଚ	|
ଅନା ି ତଃ	କମଫଲଂ	କାଯଂ	କମ	କେରାତି	ଯଃ	|
ସ	ସଂନ ାସୀ	ଚ	େଯାଗୀ	ଚ	ନ	ନିର ି ନ	ଚା ି ଯଃ	||	1	||

ଯଂ	ସଂନ ାସମିତି	 ାହୁେଯାଗଂ	ତଂ	ଵି ି	ପାଂଡଵ	|
ନ	ହ ସଂନ ସଂକେଲା	େଯାଗୀ	ଭଵତି	କଶନ	||	2	||

ଆରୁରୁେ ାମୁେନେଯାଗଂ	କମ	କାରଣମୁଚ େତ	|
େଯାଗାରୂଢସ 	ତେସୖ ଵ	ଶମଃ	କାରଣମୁଚ େତ	||	3	||

ଯଦା	ହି	େନଂ ି ଯାେଥଷୁ	ନ	କମସନୁଷ େତ	|
ସଵସଂକଲସଂନ ାସୀ	େଯାଗାରୂଢ େଦାଚ େତ	||	4	||

ଉ େରଦା ନା ାନଂ	ନା ାନମଵସାଦେଯ 	|
ଆେ ୖଵ	ହ ା େନା	ବଂଧୁରାେ ୖଵ	ରିପୁରା ନଃ	||	5	||

ବଂଧୁରା ା ନ ସ 	େଯନାେ ୖଵା ନା	ଜିତଃ	|
ଅନା ନ 	ଶ େତ	ଵେତତାେ ୖଵ	ଶ ଵ 	||	6	||

ଜିତା ନଃ	 ଶାଂତସ 	ପରମା ା	ସମାହିତଃ	|
ଶୀେତା ସୁଖଦୁଃେଖଷୁ	ତଥା	ମାନାପମାନେଯାଃ	||	7	||

ାନଵି ାନତୃପା ା	କୂଟେସା	ଵିଜିେତଂ ି ଯଃ	|
ଯୁ 	ଇତୁ ଚ େତ	େଯାଗୀ	ସମେଲା ାଶକାଂଚନଃ	||	8	||

ସୁହୃନି ାଯୁଦାସୀନମ ସେଦଷ ବଂଧୁଷୁ	|
ସାଧୁଷପି	ଚ	ପାେପଷୁ	ସମବୁ ି ଵଶିଷ େତ	||	9	||

େଯାଗୀ	ଯୁଂଜୀତ	ସତତମା ାନଂ	ରହସି	ସିତଃ	|
ଏକାକୀ	ଯତଚି ା ା	ନିରାଶୀରପରି ହଃ	||	10	||

ଶୁେଚୗ	େଦେଶ	 ତିଷାପ 	ସିରମାସନମା ନଃ	|
ନାତୁ ୍ ରିତଂ	ନାତିନୀଚଂ	େଚୖଲାଜିନକୁେଶା ର 	||	11	||

ତେ ୖକା ଂ	ମନଃ	କୃତା	ଯତଚିେ ଂ ି ଯ ି ଯାଃ	|
ଉପଵିଶ ାସେନ	ଯୁଂଜ ାେଦ ାଗମା ଵିଶୁ େଯ	||	12	||
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ସମଂ	କାଯଶିେରା ୀଵଂ	ଧାରଯନଚଲଂ	ସିରଃ	|
ସଂେ 	ନାସିକା ଂ	ସଂ	ଦିଶଶାନଵେଲାକଯ 	||	13	||

ଶାଂତା ା	ଵିଗତଭୀ ହଚାରି େତ	ସିତଃ	|
ମନଃ	ସଂଯମ 	ମ ି େ ା	ଯୁ 	ଆସୀତ	ମ ରଃ	||	14	||

ଯୁଂଜେନଵଂ	ସଦା ାନଂ	େଯାଗୀ	ନିଯତମାନସଃ	|
ଶାଂତିଂ	ନିଵାଣପରମାଂ	ମ ଂସାମଧିଗ ତି	||	15	||

ନାତ ଶତ 	େଯାେଗାଽ ି	ନ	େଚୖକାଂତମନଶତଃ	|
ନ	ଚାତିସପଶୀଲସ 	ଜା େତା	େନୖଵ	ଚାଜୁନ	||	16	||

ଯୁ ାହାରଵିହାରସ 	ଯୁ େଚ ସ 	କମସୁ	|
ଯୁ ସପାଵେବାଧସ 	େଯାେଗା	ଭଵତି	ଦୁଃଖହା	||	17	||

ଯଦା	ଵିନିଯତଂ	ଚି ମା େନ ଵାଵତିଷେତ	|
ନିଃସ ହଃ	ସଵକାେମେଭ ା	ଯୁ 	ଇତୁ ଚ େତ	ତଦା	||	18	||

ଯଥା	ଦୀେପା	ନିଵାତେସା	େନଂଗେତ	େସାପମା	ସତା	|
େଯାଗିେନା	ଯତଚି ସ 	ଯୁଂଜେତା	େଯାଗମା ନଃ	||	19	||

ଯେ ାପରମେତ	ଚି ଂ	ନିରୁ ଂ	େଯାଗେସଵଯା	|
ଯ 	େଚୖଵା ନା ାନଂ	ପଶ ନା ନି	ତୁଷ ତି	||	20	||

ସୁଖମାତ ଂତିକଂ	ଯ ଦ ି ାହ ମତୀଂ ି ଯ 	|
େଵ ି	ଯ 	ନ	େଚୖଵାଯଂ	ସିତଶଲତି	ତ ୍ ଵତଃ	||	21	||

ଯଂ	ଲବ୍ଵା	ଚାପରଂ	ଲାଭଂ	ମନ େତ	ନାଧିକଂ	ତତଃ	|
ଯସିନ୍ଥିେତା	ନ	ଦୁଃେଖନ	ଗୁରୁଣାପି	ଵିଚାଲ େତ	||	22	||

ତଂ	ଵିଦ ା ୁ ଃଖସଂେଯାଗଵିେଯାଗଂ	େଯାଗସଂ ି ତ 	|
ସ	ନିଶେଯନ	େଯା େଵ ା	େଯାେଗାଽନିଵ େଚତସା	||	23	||

ସଂକଲ ଭଵାନାମାଂ ୍ ଯ ୍ ଵା	ସଵାନେଶଷତଃ	|
ମନେସୖେଵଂ ି ଯ ାମଂ	ଵିନିଯମ 	ସମଂତତଃ	||	24	||

ଶେନୖଃ	ଶେନୖରୁପରେମଦ ୍ ଯା	ଧୃତିଗୃହୀତଯା	|
ଆ ସଂସଂ	ମନଃ	କୃତା	ନ	କିଂଚିଦପି	ଚିଂତେଯ 	||	25	||

ଯେତା	ଯେତା	ନିଶରତି	ମନଶଂଚଲମସିର 	|
ତତ େତା	ନିଯେମୖ ତଦା େନ ଵ	ଵଶଂ	ନେଯ 	||	26	||
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ଶାଂତମନସଂ	େହ ନଂ	େଯାଗିନଂ	ସୁଖମୁ ମ 	|
ଉେପୖତି	ଶାଂତରଜସଂ	 ହଭୂତମକଲଷ 	||	27	||

ଯୁଂଜେନଵଂ	ସଦା ାନଂ	େଯାଗୀ	ଵିଗତକଲଷଃ	|
ସୁେଖନ	 ହସଂସଶମତ ଂତଂ	ସୁଖମଶେତ	||	28	||

ସଵଭୂତସମା ାନଂ	ସଵଭୂତାନି	ଚା ନି	|
ଈ େତ	େଯାଗଯୁ ା ା	ସଵ 	ସମଦଶନଃ	||	29	||

େଯା	ମାଂ	ପଶ ତି	ସଵ 	ସଵଂ	ଚ	ମଯି	ପଶ ତି	|
ତସ ାହଂ	ନ	 ଣଶ ାମି	ସ	ଚ	େମ	ନ	 ଣଶ ତି	||	30	||

ସଵଭୂତସିତଂ	େଯା	ମାଂ	ଭଜେତ କତମାସିତଃ	|
ସଵଥା	ଵତମାେନାଽପି	ସ	େଯାଗୀ	ମଯି	ଵତେତ	||	31	||

ଆେ ୗପେମ ନ	ସଵ 	ସମଂ	ପଶ ତି	େଯାଽଜୁନ	|
ସୁଖଂ	ଵା	ଯଦି	ଵା	ଦୁଃଖଂ	ସ	େଯାଗୀ	ପରେମା	ମତଃ	||	32	||

ଅଜୁନ	ଉଵାଚ	|
େଯାଽଯଂ	େଯାଗ ୍ ଵଯା	େ ା ଃ	ସାେମ ନ	ମଧୁସୂଦନ	|
ଏତସ ାହଂ	ନ	ପଶ ାମି	ଚଂଚଲତା ୍ ଥିତିଂ	ସିରା 	||	33	||

ଚଂଚଲଂ	ହି	ମନଃ	କୃ 	 ମାଥି	ବଲଵ ୃ ଢ 	|
ତସ ାହଂ	ନି ହଂ	ମେନ 	ଵାେଯାରିଵ	ସୁଦୁ ର 	||	34	||

ୀଭଗଵାନୁଵାଚ	|
ଅସଂଶଯଂ	ମହାବାେହା	ମେନା	ଦୁନ ହଂ	ଚଲ 	|
ଅଭ ାେସନ	ତୁ	େକୗଂେତଯ	େଵୖରାେଗ ଣ	ଚ	ଗୃହ େତ	||	35	||

ଅସଂଯତା ନା	େଯାେଗା	ଦୁ ୍ରାପ	ଇତି	େମ	ମତିଃ	|
ଵଶ ା ନା	ତୁ	ଯତତା	ଶେକ ାଽଵାପମୁପାଯତଃ	||	36	||

ଅଜୁନ	ଉଵାଚ	|
ଅଯତିଃ	 େଯାେପେତା	େଯାଗା ଲିତମାନସଃ	|
ଅ ାପ 	େଯାଗସଂସି ି ଂ	କାଂ	ଗତିଂ	କୃ 	ଗ ତି	||	37	||

କ ି େନାଭଯଵି ି ନା ମିଵ	ନଶ ତି	|
ଅ ତିେଷା	ମହାବାେହା	ଵିମୂେଢା	 ହଣଃ	ପଥି	||	38	||
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ଏତେନ	ସଂଶଯଂ	କୃ 	େଛ ୁ ମହସ େଶଷତଃ	|
ତଦନ ଃ	ସଂଶଯସ ାସ 	େଛ ା	ନ	ହୁ ପପଦ େତ	||	39	||

ୀଭଗଵାନୁଵାଚ	|
ପାଥ	େନୖେଵହ	ନାମୁ 	ଵିନାଶ ସ 	ଵିଦ େତ	|
ନ	ହି	କଲ ାଣକୃ ଶି ୁ ଗତିଂ	ତାତ	ଗ ତି	||	40	||

ାପ 	ପୁଣ କୃତାଂ	େଲାକାନୁଷିତା	ଶାଶତୀଃ	ସମାଃ	|
ଶୁଚୀନାଂ	 ୀମତାଂ	େଗେହ	େଯାଗ େ ାଽଭିଜାଯେତ	||	41	||

ଅଥଵା	େଯାଗିନାେମଵ	କୁେଲ	ଭଵତି	ଧୀମତା 	|
ଏତ ି	ଦୁଲଭତରଂ	େଲାେକ	ଜନ	ଯଦୀଦୃଶ 	||	42	||

ତ 	ତଂ	ବୁ ି ସଂେଯାଗଂ	ଲଭେତ	େପୗଵେଦହିକ 	|
ଯତେତ	ଚ	ତେତା	ଭୂଯଃ	ସଂସିେ ୗ	କୁରୁନଂଦନ	||	43	||

ପୂଵାଭ ାେସନ	େତେନୖଵ	 ି ଯେତ	ହ ଵେଶାଽପି	ସଃ	|
ଜି ାସୁରପି	େଯାଗସ 	ଶ ହାତିଵତେତ	||	44	||

ଯତାଦ ତମାନ 	େଯାଗୀ	ସଂଶୁ କିଲିଷଃ	|
ଅେନକଜନସଂସି େତା	ଯାତି	ପରାଂ	ଗତି 	||	45	||

ତପସିେଭ ାଽଧିେକା	େଯାଗୀ	 ାନିେଭ ାଽପି	ମେତାଽଧିକଃ	|
କମଭ ଶାଧିେକା	େଯାଗୀ	ତସାେଦ ାଗୀ	ଭଵାଜୁନ	||	46	||

େଯାଗିନାମପି	ସେଵଷାଂ	ମଦେତନାଂତରା ନା	|
ାଵାନଜେତ	େଯା	ମାଂ	ସ	େମ	ଯୁ ତେମା	ମତଃ	||	47	||

ଓଂ	ତ ଦିତି	 ୀମ ଗଵଦୀତାସୂପନିଷ 	 ହଵିଦ ାଯାଂ	େଯାଗଶା ୍ େର	 ୀକୃ ାଜୁନସଂଵାେଦ	

ଆ ସଂଯମେଯାେଗା	ନାମ	ଷେଷାଽ ାଯଃ	||6	||
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