
ીમદ્	ભગવદ્	ગીત	નવમાેઽ ાયઃ

અથ	નવમાેઽ ાયઃ	|

ીભગવાનુવાચ	|
ઇદં	તુ	તે	ગુ તમં	 વ ા નસૂયવે	|
ાનં	 વ ાનસ હતં	ય ા ા	માે સેઽશુભાત્	||	1	||

રાજ વ ા	રાજગુ ં	પ વ મદમુ મમ્	|
ાવગમં	ધ 	સુસુખં	કતુમ યમ્	||	2	||

અ ધાનાઃ	પુરુષા	ધમ ા 	પરંતપ	|
અ ા 	માં	 નવતતે	મૃ ુસંસારવ ન	||	3	||

મયા	તત મદં	સવ	જગદ મૂ તના	|
મ ા ન	સવભૂતા ન	ન	ચાહં	તે વ તઃ	||	4	||

ન	ચ	મ ા ન	ભૂતા ન	પ ય	મે	યાેગમૈ રમ્	|
ભૂતભૃ 	ચ	ભૂત ાે	મમા ા	ભૂતભાવનઃ	||	5	||

યથાકાશ તાે	 ન ં	વાયુઃ	સવ ગાે	મહાન્	|
તથા	સવા ણ	ભૂતા ન	મ ાની ુપધારય	||	6	||

સવભૂતા ન	કાતેય	 કૃ ત	યાં ત	મા મકામ્	|
ક યે	પુન તા ન	ક ાદાૈ	 વસૃ હમ્	||	7	||

કૃ ત	 ામવ 	 વસૃ મ	પુનઃ	પુનઃ	|
ભૂત ામ મમં	કૃ મવશં	 કૃતેવશાત્	||	8	||

ન	ચ	માં	તા ન	કમા ણ	 નબ ં ત	ધનંજય	|
ઉદાસીનવદાસીનમસ ં	તેષુ	કમસુ	||	9	||

મયા ેણ	 કૃ તઃ	સૂયતે	સચરાચરમ્	|
હેતુનાનેન	કાતેય	જગ પ રવતતે	||	10	||

અવ નં ત	માં	મૂઢા	માનુષ 	તનુમા તમ્	|
પરં	ભાવમ નંતાે	મમ	ભૂતમહે રમ્	||	11	||

માેઘાશા	માેઘકમાણાે	માેઘ ાના	 વચેતસઃ	|
રા સીમાસુર 	ચૈવ	 કૃ ત	માે હન 	 તાઃ	||	12	||
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મહા ાન તુ	માં	પાથ	દૈવ 	 કૃ તમા તાઃ	|
ભજં ન મનસાે	 ા ા	ભૂતા દમ યમ્	||	13	||

સતતં	કીતયંતાે	માં	યતંત 	 ઢ તાઃ	|
નમ ંત 	માં	ભ ા	 ન યુ ા	ઉપાસતે	||	14	||

ાનય ેન	ચા ે	યજંતાે	મામુપાસતે	|
અેક ેન	પૃથ ેન	બહુધા	 વ તાેમુખમ્	||	15	||

અહં	 તુરહં	ય ઃ	 ધાહમહમાૈષધમ્	|
મં ાેઽહમહમેવા મહમ રહં	હુતમ્	||	16	||

પતાહમ 	જગતાે	માતા	ધાતા	 પતામહઃ	|
વે ં	પ વ માકાર	ઋ ામ	યજુરેવ	ચ	||	17	||

ગ તભતા	 ભુઃ	સા ી	 નવાસઃ	શરણં	સુ ત્	|
ભવઃ	 લયઃ	 ાનં	 નધાનં	બીજમ યમ્	||	18	||

તપા હમહં	વષ	 નગૃહ્ણા ુ ૃ મ	ચ	|
અમૃતં	ચૈવ	મૃ ુ 	સદસ ાહમજુન	||	19	||

ૈ વ ા	માં	સાેમપાઃ	પૂતપાપા	ય ૈ ર ા	 ગ ત	 ાથયંતે|
તે	પુ યમાસા 	સુર લાેકમ નં ત	 દ ાં દ વ	દેવભાેગાન્	||	20	||

તે	તં	ભુ ા	 ગલાેકં	 વશાલં	 ીણે	પુ યે	મ લાેકં	 વશં ત|
અેવં	 યીધમમનુ પ ા	ગતાગતં	કામકામા	લભંતે	||	21	||

અન ા તયંતાે	માં	યે	જનાઃ	પયુપાસતે	|
અેષાં	 ન ા ભયુ ાનાં	યાેગ ેમં	વહા હમ્	||	22||	
યેઽ દેવતા	ભ ા	યજંતે	 યાિ વતાઃ	|
તેઽ પ	મામેવ	કાતેય	યજં વ ધપૂવકમ્	||	23	||

અહં	 હ	સવય ાનાં	ભાે ા	ચ	 ભુરેવ	ચ	|
ન	તુ	મામ ભ નં ત	ત ેનાત વં ત	તે	||	24	||

યાં ત	દેવ તા	દેવા તૄ ાં ત	 પતૃ તાઃ	|
ભૂતા ન	યાં ત	ભૂતે ા	યાં ત	મ ા જનાેઽ પ	મામ્	||	25	||

પ ં	પુ ં	ફલં	તાેયં	યાે	મે	ભ ા	 ય ત	|
તદહં	ભ ુપ તમ ના મ	 યતા નઃ	||	26	||
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ય રાે ષ	યદ ના સ	ય ુહાે ષ	દદા સ	યત્	|
ય પ સ	કાતેય	ત ુ રુ 	મદપણમ્	||	27	||

શુભાશુભફલૈરેવં	માે સે	કમબંધનૈઃ	|
સં ાસયાેગયુ ા ા	 વમુ ાે	મામુપૈ સ	||	28	||

સમાેઽહં	સવભૂતેષુ	ન	મે	 ે ાેઽિ ત	ન	 યઃ	|
યે	ભજં ત	તુ	માં	ભ ા	મ ય	તે	તેષુ	ચા હમ્	||	29	||

અ પ	ચે ુદુરાચારાે	ભજતે	મામન ભાક્	|
સાધુરેવ	સ	મંત ઃ	સ વ સતાે	 હ	સઃ	||	30	||

ં	ભવ ત	ધમા ા	શ ાં ત	 નગ ત	|
કાતેય	 ત ની હ	ન	મે	ભ ઃ	 ણ ય ત	||	31	||

માં	 હ	પાથ	 પા 	યેઽ પ	 ુઃ	પાપયાેનયઃ	|
યાે	વૈ યા તથા	શૂ ા તેઽ પ	યાં ત	પરાં	ગ તમ્	||	32	||

ક	પુન ા ણાઃ	પુ યા	ભ ા	રાજષય તથા	|
અ ન મસુખં	લાેક મમં	 ા 	ભજ 	મામ્	||	33	||

મ ના	ભવ	મ ાે	મ ા 	માં	નમ ુ રુ	|
મામેવૈ સ	યુ ૈવમા ાનં	મ રાયણઃ	||	34	||

અા	ત દ ત	 ીમ ગવદ્ગીતાસૂપ નષ ુ	 વ ાયાં	યાેગશા ે	 ીકૃ ાજુનસંવાદે	

રાજ વ ારાજગુ યાેગાે	નામ	નવમાેઽ ાયઃ	||9	||
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