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garbhagItA

ગભર્ગીતા

વ દે કૃ ણં સરેુ દં્ર સ્થ તલયજનને કારણં સવર્જ તાેઃ
વેચ્છાચારં કૃપાલું ગુણગણરિહતં યાે ગનાં યાેગગ યમ્ ।
દ્વ દ્વાતીતં ચ સતં્ય હરમખુિવબુધૈઃ સિેવતં જ્ઞાન પં
ભક્તાધીનં તુર યં નવઘન ચરં દેવક ન દનં તમ્॥
અજુર્ન ઉવાચ –

ગભર્વાસં જરા ત્યું િકમથ ભ્રમતે નરઃ ।
કથં વા વિહતં જન્મ બ્રૂિહ દેવ જનાદર્ન॥ ૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ –

માનવાે મૂઢ અ ધશ્ચ સસંારેઽ મન્ િવ લ યતે ।
આશા તથા ન જહા ત પ્રાણાનાં જનસ પદામ્॥ ૨॥
અજુર્ન ઉવાચ –

આશા કેન જતા લાેકૈઃ સસંારિવષયાૈ તથા ।
કેન કમર્પ્રકારેણ લાેકાે મુચ્યેત બ ધનાત્॥ ૩॥
કામઃ ક્રાેધશ્ચ લાેભશ્ચ મદમા સયર્મવે ચ ।
અેતે મન સ વતર્ તે કમર્પાશં કથમ્ ત્યજેત્॥ ૪॥
શ્રીભગવાનવુાચ –

જ્ઞાના ગ્ દર્હતે કમર્ ભૂયાેઽિપ તને લ યતે ।
િવશદુ્ધાત્મા િહ લાેકઃ સઃ પનુજર્ન્મ ન ભુ જતે॥ ૫॥
જતં સવર્કૃતં કમર્ િવ શ્રીગુ ચ તનમ્ ।
િવક પાે ના ત સઙ્ક પઃ પનુજર્ન્મ ન િવદ્યતે॥ ૬॥
નાનાશાસં્ત્ર પઠે લાેકાે નાનાદૈવતપજૂનમ્ ।
આત્મજ્ઞાનં િવના પાથર્ સવર્કમર્ િનરથર્કમ્॥ ૭॥
આચારઃ િક્રયતે કાેિટ દાનં ચ ગિરકા ચનમ્ ।
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આત્મત વં ન ના ત મુ ક્તનાર્ ત ન સશંયઃ॥ ૮॥
કાેિટયજ્ઞકૃતં પુ યં કાેિટદાનં હયાે ગજઃ ।
ગાેદાનં ચ સહસ્રા ણ મુ ક્તનાર્ ત ન વા શુ ચઃ॥ ૯॥
ન માેકં્ષ ભ્રમતે તીથ ન માેકં્ષ ભ મલપેનમ્ ।
ન માેકં્ષ બ્રહ્મચય િહ માેકં્ષ ને દ્રયિનગ્રહઃ॥ ૧૦॥
ન માેકં્ષ કાેિટયજ્ઞં ચ ન માેકં્ષ દાનકા ચનમ્ ।
ન માેકં્ષ વનવાસને ન માેકં્ષ ભાજેનં િવના॥ ૧૧॥
ન માેકં્ષ મ દમાનૈને ન માેકં્ષ દેહતાડનમ્ ।
ન માેકં્ષ ગાયને ગીતં ન માેકં્ષ શ પિનગ્રહમ્॥ ૧૨॥
ન માેકં્ષ કમર્કમષુ ન માેકં્ષ મુ ક્તભાવને ।
ન માેકં્ષ સજુટાભારં િનજર્નસવેન તથા॥ ૧૩॥
ન માેકં્ષ ધારણા યાનં ન માેકં્ષ વાયુરાેધનમ્ ।
ન માેકં્ષ ક દભકે્ષણ ન માેકં્ષ સવર્રાેધનમ્॥ ૧૪॥
યાવદુ્બ દ્ધિવકારેણઆત્મત વં ન િવ દ ત ।
યાવદ્યાેગં ચ સં યાસં તાવ ચ્ચત્તં ન િહ સ્થરમ્॥ ૧૫॥
અ ય તરં ભવેત્ શદંુ્ધ ચદ્ભાવસ્ય િવકારજમ્ ।
ન ક્ષા લતં મનાેમાલં્ય િક ભવેત્ તપકાેિટષુ॥ ૧૬॥
અજુર્ન ઉવાચ –

અ ય તરં કથં શદંુ્ધ ચદ્ભાવસ્ય થક્ કૃતમ્ ।
મનાેમાલં્ય સદા કૃ ણ કથં તિન્નમર્લં ભવેત્॥ ૧૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ –

પ્રશદુ્ધાત્મા તપાેિનષ્ઠાે જ્ઞાના ગ્ દગ્ધક મષઃ ।
ત પરાે ગુ વાક્યે ચ પનુજર્ન્મ ન ભુ જતે॥ ૧૮॥
અજુર્ન ઉવાચ –

કમાર્કમર્દ્વયં બીજં લાેકે િહ દૃઢબ ધનમ્ ।
કેન કમર્પ્રકારેણ લાેકાે મુચ્યેત બ ધનાત્॥ ૧૯॥
શ્રીભગવાનવુાચ –

કમાર્કમર્દ્વયં સાધાે જ્ઞાના યાસસયુાેગતઃ ।
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બ્રહ્મા ગ્ ભુર્ જતે બીજં અબીજં મુ ક્તસાધકમ્॥ ૨૦॥
યાે ગનાં સહ ન દઃ જન્મ ત્યુિવનાશકમ્ ।
િનષેધિવિધરિહતં અબીજં ચ વ પકમ્॥ ૨૧॥
ત માત્ સવાર્ન્ થક્ કૃત્યઆત્મનવૈ વસતે્ સદા ।
મ યાભૂતં જગત્ ત્ય વા સદાન દં લભેત્ સધુીઃ॥ ૨૨॥
ઇ ત શ્રીગભર્ગીતા સમાપ્તા ।
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