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Shri Hari Gita Hindi

શ્રી હિર ગીતા િહ દ

હિરગીતા અ યાય ૧
પહલા અ યાય

રા તરાષ્ટ્ર ને કહા -
રણ- લાલસા સે ધમર્- ભૂ, કુ ક્ષતે્ર મ અેકત્ર હાે ।
મેરે સતુા ન,ે પા ડવા ને ક્યા િકયા સજંય કહાે॥ ૧। ૧॥
સજંય ને કહા -
તબ દેખકર પા ડવ- કટક કાે વ્યૂહ- રચના સાજ સે ।
ઇસ ભાઁ ત દુયાધન વચન કહને લગે ગુ રાજ સે॥ ૧। ૨॥
આચાયર્ મહતી સૈ ય સાર , પા ડવા ક દે ખયે ।
તવ શ ય બુધવર દુ્રપદ- સતુ ને દલ સભી વ્યૂિહત િકયે॥ ૧। ૩॥
ભટ ભીમ અજુર્ન સે અનેકા શરૂ શ્રેષ્ઠ ધનુધર્રે ।
સા ત્યક દુ્રપદ યાેદ્ધા િવરાટ મહારથી રણબાંકુરે॥ ૧। ૪॥
કાશી પ ત ભટ ષ્ટકેતુ વ ચેિકતાન નરેશ હ ।
શ્રી કુ તભાજે મહાન પુ જત શબૈ્ય વીર િવશષે હ॥ ૧। ૫॥
શ્રી ઉત્તમાૈ યુધામ ય,ુ પરાક્રમી વરવીર હ ।
સાૈભદ્ર, સારે દ્રાપૈદેય, મહારથી રણધીર હ॥ ૧। ૬॥
દ્વજરાજ! ે અપને કટક કે શ્રેષ્ઠ સનેાપ ત સભી ।
સનુ લી જયે મ નામ ઉનકે ભી સનુાતા હઁૂ અભી॥ ૧। ૭॥
હ આપ િફર શ્રીભી મ, કણર્, અજેય કૃપ રણધીર હ ।
ભૂિરશ્રવા ગુ પતુ્ર આૈર િવકણર્ સે બલવીર હ॥ ૧। ૮॥
રણ સાજ સારે િનપુણ શરૂ અનેક અૈસે બલ ભરે ।
મેરે લયે ત યાર હ, વન હથેલી પર ધરે॥ ૧। ૯॥
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શ્રી હિર ગીતા િહ દ

શ્રી ભી મ- ર ક્ષત હૈ નહી,ં પયાર્પ્ત અપના દલ બડ◌़◌ા ।
પર ભીમ- રક્ષા મ ઉધર, પયાર્પ્ત ઉનકા દલ ખડ◌़◌ા॥ ૧। ૧૦॥
ઇસ હેતુ િનજ- િનજ માેરચા પર, વીર પૂરા બલ ધર ।
સબ આેર ચારા છાેર સ,ે રક્ષા િપતામહ ક કર॥ ૧। ૧૧॥
કુ કુલ- િપતામહ તબ પ ત- મન માેદ સે ભરને લગે ।
કર િવકટ ગજર્ન સહ- સી, િનજ શઙ્ખ- વિન કરને લગે॥ ૧। ૧૨॥
િફર શખં ભેર ઢાેલ આનક ગાેમખુે ચહઁુ આેર સે ।
સબ યુદ્ધ બાજે અેક દમ બજને લગે વિન ઘાેર સે॥ ૧। ૧૩॥
તબ કૃ ણ અજુર્ન શ્વેત ઘાેડ◌़◌ા સે સજે રથ પર ચઢ◌़◌ે ।
િનજ િદવ્ય શખંા કાે બ તે વીરવર આગે બઢ◌़◌ે॥ ૧। ૧૪॥
શ્રીકૃ ણ અજુર્ન ’ પા ચજ ય’ વ ’ દેવદત્ત’ ગું ઉઠે ।
િફર ભીમકમાર્ ભીમ ’ પાૈ ડ્ર ’ િનનાદ કરને મ જુટે॥ ૧। ૧૫॥
કરને લગે વિન પ યુિધ ષ્ઠર, િનજ ’ અન તિવજય’ લયે ।
ગું જત નકુલ સહદેવ ને સ-ુ ’ સઘુાષે’ ’ મ ણપુ પક’ િકયે॥ ૧। ૧૬॥
કાશીનરેશ િવશાલ ધનુધાર , શખ ડી વીર ભી ।
ભટ ષ્ટદ્યુ , િવરાટ, સાત્યિક, શ્રેષ્ઠ યાેધાગણ સભી । ૧। ૧૭॥
સબ દ્રાપૈદ કે સતુ, દુ્રપદ, સાૈભદ્ર બલ ભરને લગે ।
ચહઁુ આેર રાજન!્ વીર િનજ- િનજ શઙ્ખ- વિન કરને લગે॥ ૧। ૧૮॥
વહ ઘાેર શ દ િવદ ણર્ સબ કાૈરવ- હૃદય કરને લગા ।
ચહઁુ આેર ગૂજં વસુ ધરા આકાશ મ ભરને લગા॥ ૧। ૧૯॥
સબ કાૈરવા કાે દેખ રણ કા સાજ સબ પૂરા િકયે ।
શસ્ત્રાિદ ચલને કે સમય અજુર્ન કિપ વજ ધનુ લયે॥ ૧। ૨૦॥
શ્રીકૃ ણ સે કહને લગે આગે બઢ◌़◌ા રથ લી જયે ।
દાનેા દલા કે બીચ મ અચ્યુત! ખડ◌़◌ા કર દ જયે॥ ૧। ૨૧॥
કરલૂં િનર ક્ષણ યુદ્ધ મ ે ે જુડ◌़◌ે રણધીર હ ।
ઇસ યુદ્ધ મ માધવ! મુઝે જન પર ચલને તીર હ॥ ૧। ૨૨॥
મ દેખ લૂં રણ હેતુ ે આયે યહાઁ બલવાન્ હ ।

ે ચાહતે દુબુર્ દ્ધ દુયાધન- કુમ ત- કલ્યાણ હ॥ ૧। ૨૩॥
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સજંય ને કહા - -
શ્રીકૃ ણ ને જબ ગુડાકેશ- િવચાર, ભારત! સનુ લયા ।
દાનેા દલા કે બીચ મ કર ખડ◌़◌ા રથ કાે િકયા॥ ૧। ૨૪॥
રા , રથી, શ્રીભી મ, દ્રાેણાચાયર્ કે સામને ।
લાે દેખલાે! કાૈરવ કટક, અજુર્ન! કહા ભગવાન્ ને॥ ૧। ૨૫॥
તબ પાથર્ ને દેખા વહાઁ, સબ હ વજન બૂઢ◌़◌ે બડ◌़◌ે ।
આચાયર્ ભાઈ પતુ્ર મામા, પાતૈ્ર પ્રયજન હ ખડ◌़◌ે॥ ૧। ૨૬॥
નેહી સસરુ દેખે ખડ◌़◌ે, કાૈ તેય ને દેખા જહાઁ ।

દાનેા દલા મ દેખકર, પ્રય બ ધુ બા ધવ હાે વહાઁ॥ ૧। ૨૭॥
કહને લગે ઇસ ભાઁ ત તબ, હાેકર કૃપાયુત ખન્ન સે ।
હે કૃ ણ! રણ મ દેખકર, અેકત્ર મત્ર અ ભન્ન- સે॥ ૧। ૨૮॥
હાેતે શ થલ હ અઙ્ગ સારે, સખૂ મેરા મખુ રહા ।
તન કાઁપતા થર- થર તથા રાેમા ચ હાેતા હૈ મહા॥ ૧। ૨૯॥
ગા ડીવ ગરતા હાથ સ,ે જલતા સમ ત શર ર હૈ ।
મ રહ નહી ં પાતા ખડ◌़◌ા, મન ભ્ર મત આૈર અધીર હૈ॥ ૧। ૩૦॥
કેશવ! સભી િવપર ત લક્ષણ િદખ રહે, મન લાન હૈ ।
રણ મ વજન સબ મારકર, િદખતા નહી ં કલ્યાણ હૈ॥ ૧। ૩૧॥
ઇચ્છા નહી ં જય રાજ્ય ક હૈ, વ્યથર્ હી સખુ ભાેગ હૈ ।
ગાેિવ દ! વન રાજ્ય- સખુ કા ક્યા હમ ઉપયાેગ હૈ॥ ૧। ૩૨॥
જનકે લયે સખુ- ભાેગ સ પ ત રાજ્ય ક ઇચ્છા રહી ।
લડ◌़ને ખડ◌़◌ે હ આશ તજ ધન આૈર વન ક વહી॥ ૧। ૩૩॥
આચાયર્ગણ, મામા, િપતામહ, સતુ, સભી બૂડ◌़◌ે બડ◌़◌ે ।
સાલે, સસરુ, નેહી, સભી પ્રય પાતૈ્ર સ બ ધી ખડ◌़◌ે॥ ૧। ૩૪॥
ક્યા ભૂ મ, મધુસદૂન! મલે ત્રૈલાેક્ય કા યિદ રાજ્ય ભી ।
વે મારલ પર શસ્ત્ર મ ઉન પર ન છાેડ◌़◌ૂઁગા કભી॥ ૧। ૩૫॥
ઇનકાે જનાદર્ન મારકર હાેગા હમ સતંાપ હી ।
હ આતતાયી મારને સે પર લગેગા પાપ હી॥ ૧। ૩૬॥
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માધવ! ઉ ચત વધ હૈ ન ઇનકા બ ધુ હ અપને સભી ।
િનજ બ ધુઆ કાે મારકર ક્યા હમ સખુી હાગે કભી॥ ૧। ૩૭॥
મ ત મ દ ઉનક લાેભ સ,ે િદખતા ન ઉનકાે આપ હૈ ।
કુલ- નાશ સે ક્યા દાષે, પ્રય- જન- દ્રાેહ સે ક્યા પાપ હૈ॥ ૧। ૩૮॥
કુલ- નાશ દાષેા કા જનાદર્ન! જબ હમ સબ જ્ઞાન હૈ ।
િફર ક્યા ન અૈસે પાપ સે બચના ભલા ભગવાન હૈ॥ ૧। ૩૯॥
કુલ નષ્ટ હાેતે ભ્રષ્ટ હાેતા કુલ- સનાતન- ધમર્ હૈ ।
જબ ધમર્ તા આ દબાતા પાપ આૈર અધમર્ હૈ॥ ૧। ૪૦॥
જબ દ્ધ હાેતી પાપ ક કુલ ક બગડ◌़તી નાિરયાઁ ।
હે કૃ ણ! ફલતી ફૂલતી તબ વણર્સકંર ક્યાિરયાઁ॥ ૧। ૪૧॥
કુલઘાતક કાે આૈર કુલ કાે યે ગરાતે પાપ મ ।
હાેતા ન તપર્ણ િપ ડ યા પડ◌़તે િપતર સતંાપ મ॥ ૧। ૪૨॥
કુલઘાતકા કે વણર્સકંર- કારક ઇસ પાપ સે ।
સારે સનાતન, ત, કુલ કે ધમર્ મટતે આપ સે॥ ૧। ૪૩॥
ઇસ ભાઁ ત સે કુલ- ધમર્ જનકે કૃ ણ હાેતે ભ્રષ્ટ હ ।
કહતે સનુા હૈ વે સદા પાતે નરક મ કષ્ટ હ॥ ૧। ૪૪॥
હમ રાજ્ય સખુ કે લાેભ સે હા! પાપ યહ િનશ્ચય િકયે ।
ઉદ્યત હુઅે સ બ ધયા કે પ્રાણ લનેે કે લયે॥ ૧। ૪૫॥
યહ ઠ ક હાે યિદ શસ્ત્ર લે માર મુઝે કાૈરવ સભી ।
િનઃશસ્ત્ર હાે મ છાેડ◌़ દઁૂ કરના સભી પ્ર તકાર ભી॥ ૧। ૪૬॥
સજંય ને કહા - -
રણભૂ મ મ ઇસ ભાઁ ત કહકર પાથર્ ધન-ુ શર છાેડ◌़કે ।
અ ત શાેક સે વ્યાકુલ હુઅે બૈઠે વહી મખુ માેડ◌़કે॥ ૧। ૪૭॥
પહલા અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૧॥

હિરગીતા અ યાય ૨
દૂસરા અ યાય
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સજંય ને કહા - -
અૈસે કૃપાયુત અશ્રપુૂિરત દુઃખ સે દહતે હુઅે ।
કાૈ તેય સે ઇસ ભાં ત મધુસદૂન વચન કહતે હુઅે॥ ૨। ૧॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
અજુર્ન! તુ હ સકંટ- સમય મ ક્યા હુઆ અજ્ઞાન હૈ ।
યહ આયર્- અનુ ચત આૈર નાશક વગર્, સખુ, સ માન હૈ॥ ૨। ૨॥
અનુ ચત નપુંસકતા તુ હ હે પાથર્! ઇસમ મત પડ◌़◌ાે ।
યહ દ્ર કાયરતા પરંતપ! છાેડ◌़ કર આગે બઢ◌़◌ાે॥ ૨। ૩॥
અજુર્ન ને કહા - -
િકસ ભાઁ ત મધુસદૂન! સમર મ ભી મ દ્રાેણાચાયર્ પર ।
મ બાણ અિરસદૂન ચલાઊઁ વે હમારે પજૂ્યવર॥ ૨। ૪॥
ભગવન્! મહાત્મા ગુ જના કા મારના ન યથેષ્ટ હૈ ।
ઇસસે જગત્ મ માંગ ભક્ષા પેટ- પાલન શ્રેષ્ઠ હૈ॥ ૨। ૫॥
ઇન ગુ જના કાે માર કર, ે અથર્લાેલપુ હ બને॥।
ઉનકે િધર સે હી સન,ે સખુ- ભાેગ હાગે ભાેગને॥ ૨। ૫॥

તે ઉ હ હમ યા હમ વે, યહ ન હમકાે જ્ઞાત હૈ ।
યહ ભી નહી ં હમ નત,ે િહતકર હમ ક્યા બાત હૈ॥ ૨। ૬॥

િવત ન રહના ચાહતે હમ, માર કર રણ મ જ હ॥।
તરાષ્ટ્ર- સતુ કાૈરવ વહી, લડ◌़ને ખડ◌़◌ે હ સામને .. .. ૨। ૬॥

કાયરપને સે હાે ગયા સબ નષ્ટ સત્ય- વભાવ હૈ ।
માેિહત હુઈ મ ત ને ભુલાયા ધમર્ કા ભી ભાવ હૈ॥
આયા શરણ હઁૂ આપક મ શ ય શક્ષા દ જયે॥
િન શ્ચત કહાે કલ્યાણકાર કમર્ ક્યા મેરે લયે॥ ૨। ૭॥
ધન- ધા ય- શાલી રાજ્ય િન કંટક મલે સસંાર મ ।
વા મ વ સારે દેવતાઆ કા મલે િવ તાર મ॥

કાેઈ કહી ં સાધન મુઝે િફર ભી નહી ં િદખતા અહાે॥
જસસે િક ઇ દ્રય- તાપકાર શાેક સારા દૂર હાે॥ ૨। ૮॥
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સજંય ને કહા - -
ઇસ ભાઁ ત કહકર કૃ ણ સ,ે રાજન! ’ લડ◌़◌ૂંગા મ નહી’ં ।
અૈસે વચન કહ ગુડાકેશ અવાચ્ય હાે બૈઠે વહી ં॥ ૨। ૯॥
ઉસ પાથર્ સ,ે રણ- ભૂ મ મ ે, દુઃખ સે દહને લગે ।
હઁસતે હુઅે સે હૃષીકેશ તુર ત યા કહને લગે॥ ૨। ૧૦॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
િનઃશાેચ્ય કા કર શાેક કહતા બાત પ્રજ્ઞાવાદ ક ।

તે મરે કા શાેક જ્ઞાનીજન નહી ં કરતે કભી॥ ૨। ૧૧॥
મ આૈર તૂ રા સભી દેખાે કભી ક્યા થે નહી ં ।
યહ ભી અસ ભવ હમ સભી અબ િફર નહી ં હાગે કહી ં॥ ૨। ૧૨॥
જ્યા બાલપન, યાવૈન જરા ઇસ દેહ મ આતે સભી ।
ત્યા વ પાતા દેહ આૈર, ન ધીર માેિહત હા કભી॥ ૨। ૧૩॥
શીતાે ણ યા સખુ- દુઃખ- પ્રદ કાૈ તેય! ઇ દ્રય- ભાેગ હ ।
આતે વ તે હ સહાે સબ નાશવત સયંાેગ હ॥ ૨। ૧૪॥
નર શ્રેષ્ઠ! વહ નર શ્રેષ્ઠ હૈ ઇનસે વ્યથા જસકાે નહી ં ।
વહ માેક્ષ પાને યાેગ્ય હૈ સખુ દુખ જસે સમ સબ કહી ં॥ ૨। ૧૫॥

ે હૈ અસત્ રહતા નહી,ં સત્ કા ન િક તુ અભાવ હૈ ।
લ ખ અ ત ઇનકા જ્ઞાિનયા ને યા િકયા ઠહરાવ હૈ॥ ૨। ૧૬॥
યહ યાદ રખ અિવના શ હૈ જસને િકયા જગ વ્યાપ હૈ ।
અિવના શ કા નાશક નહી ં કાેઈ કહી ં પયાર્પ હૈ॥ ૨। ૧૭॥
ઇસ દેહ મ આત્મા અ ચ ત્ય સદૈવ અિવનાશી અમર ।
પર દેહ ઉસક નષ્ટ હાેતી અ તુ અજુર્ન! યુદ્ધ કર॥ ૨। ૧૮॥
હૈ વ મરને મારનવેાલા યહી ે માનતે ।
યહ મારતા મરતા નહી ં દાનેા ન વે જન નતે॥ ૨। ૧૯॥
મરતા ન લેતા જન્મ, અબ હૈ, િફર યહી ં હાેગા કહી ં ।
શાશ્વત, પુરાતન, અજ, અમર, તન વધ િકયે મરતા નહી ં॥ ૨। ૨૦॥
અવ્યય અજન્મા િનત્ય અિવનાશી ઇસે ે નતા ।
કૈસે િકસી કા વધ કરાતા આૈર કરતા હૈ બતા॥ ૨। ૨૧॥
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જૈસે પુરાને ત્યાગ કર નર વસ્ત્ર નવ બદલ સભી ।
યા ણર્ તન કાે ત્યાગ નૂતન દેહ ધરતા વ ભી॥ ૨। ૨૨॥
આત્મા ન કટતા શસ્ત્ર સે હૈ, આગ સે જલતા નહી ં ।
સખૂે ન આત્મા વાયુ સ,ે જલ સે કભી ગલતા નહી ં॥ ૨। ૨૩॥
છદને ન જલને આૈર ગલને સખૂનવેાલા કભી ।
યહ િનત્ય િનશ્ચલ, થર, સનાતન આૈર હૈ સવર્ત્ર ભી॥ ૨। ૨૪॥
ઇ દ્રય પહઁુચ સે હૈ પરે, મન- ચ તના સે દૂર હૈ ।
અિવકાર ઇસકાે ન, દુખ મ વ્યથર્ રહના ચૂર હૈ॥ ૨। ૨૫॥
યિદ માનતે હાે િનત્ય મરતા, જન્મતા રહતા યહી ં ।
તાે ભી મહાબાહાે! ઉ ચત અૈસી કભી ચ તા નહી ં॥ ૨। ૨૬॥
જન્મે હુઅે મરત,ે મરે િનશ્ચય જનમ લેતે કહી ં ।
અૈસી અટલ ે બાત હૈ ઉસક ઉ ચત ચ તા નહી ં॥ ૨। ૨૭॥
અવ્યક્ત પ્રાણી આિદ મ હ મ ય મ િદખતે સભી ।
િફર અ ત મ અવ્યક્ત, ક્યા ઇસક ઉ ચત ચ તા કભી॥ ૨। ૨૮॥
કુછ દેખતે આશ્ચયર્ સ,ે આશ્ચયર્વત કહતે કહી ં ।
કાેઈ સનુે આશ્ચયર્વત, પિહચાનતા િફર ભી નહી ં॥ ૨। ૨૯॥
સારે શર રા મ અબધ આત્મા ન બધ હાેતા િકયે ।
િફર પ્રા ણયા કા શાેક યા તુમકાે ન કરના ચાિહયે॥ ૨। ૩૦॥
િફર દેખકર િનજ ધમર્, િહ મત હારના અપકમર્ હૈ ।
ઇસ ધમર્- રણ સે બઢ◌़ ન ક્ષિત્રય કા કહી ં કુછ ધમર્ હૈ॥ ૨। ૩૧॥
રણ વગર્ પી દ્વાર દેખાે ખુલ રહા હૈ આપ સે ।
યહ પ્રાપ્ત હાેતા ક્ષિત્રયા કાે યુદ્ધ ભાગ્ય- પ્રતાપ સે॥ ૨। ૩૨॥
તુમ ધમર્ કે અનુકૂલ રણ સે ે હટે પીછે કભી ।
િનજ ધમર્ ખાે અપક ત લાેગે આૈર લાેગે પાપ ભી॥ ૨। ૩૩॥
અપક ત ગાયગે સભી િફર ઇસ અ મટ અપમાન સે ।
અપક ત, સ માિનત પુ ષ કાે અિધક પ્રાણ- પયાન સે॥ ૨। ૩૪॥
’ રણ છાેડ◌़કર ડર સે ભગા અજુર્ન’ કહગે સબ યહી ।
સ માન કરતે વીરવર ે, તુચ્છ નગે વહી॥ ૨। ૩૫॥
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કહને ન કહને ક ખર ખાેટ કહગે િરપુ સભી ।
સામ યર્- િન દા સે ઘના દુખ આૈર ક્યા હાેગા કભી॥ ૨। ૩૬॥

તે રહે તાે રાજ્ય લાેગે, મર ગયે તાે વગર્ મ ।
ઇસ ભાઁ ત િનશ્ચય યુદ્ધ કા કરકે ઉઠાે અિરવગર્ મ । ૨। ૩૭॥
જય- હાર, લાભાલાભ, સખુ- દુખ સમ સમઝકર સબ કહી ં ।
િફર યુદ્ધ કર તુઝકાે ધનુધર્ર ! પાપ યા હાેગા નહી ં । ૨। ૩૮॥
હૈ સાખં્ય કા યહ જ્ઞાન અબ સનુ યાેગ કા શભુ જ્ઞાન ભી ।
હાે યુક્ત જસસે કમર્- બ ધન પાથર્ છુટગે સભી॥ ૨। ૩૯॥
આર ભ ઇસમ હૈ અ મટ યહ િવઘ્ન બાધા સે પરે ।
ઇસ ધમર્ કા પાલન તિનક ભી સવર્ સકંટ કાે હરે॥ ૨। ૪૦॥
ઇસ માગર્ મ િનત િનશ્ચયાત્મક- બુ દ્ધ અજુર્ન અેક હૈ ।
બહુ બુ દ્ધયાઁ બહુ ભેદ- યુત ઉનક જ હ અિવવેક હૈ॥ ૨। ૪૧॥

ે વેદવાદ , કામના પ્રય, વગર્ઇચ્છુક, મૂઢ◌़ હ ।
’ અ તિરક્ત ઇસકે કુછ નહી’ં બાત બઢ◌़◌ાકર યા કહ॥ ૨। ૪૨॥
નાના િક્રયા િવ તારયુત, સખુ- ભાેગ કે િહત સવર્દા ।
જસ જન્મ પી કમર્- ફલ- પ્રદ બાત કાે કહતે સદા॥ ૨। ૪૩॥
ઉસ બાત સે માેિહત હુઅે ે ભાેગ- વૈભવ- રત સભી ।
વ્યવસાય બુ દ્ધ ન પાથર્ ! ઉનક હાે સમાિધ સ્થત કભી॥ ૨। ૪૪॥
હ વેદ િત્રગુણા કે િવષય, તુમ ગુણાતીત મહાન હાે !
તજ યાેગ ક્ષેમ વ દ્વ દ્વ િનત સ વસ્થ આત્માવાન્ હાે॥ ૨। ૪૫॥
સબ આેર કરકે પ્રાપ્ત જલ, જતના પ્રયાજેન કૂપ કા ।
ઉતના પ્રયાજેન વેદ સ,ે િવદ્વાન બ્રાહ્મણ કા સદા॥ ૨। ૪૬॥
અિધકાર કેવલ કમર્ કરને કા, નહી ં ફલ મ કભી ।
હાનેા ન તૂ ફલ- હેતુ ભી, મત છાેડ◌़ દેના કમર્ ભી॥ ૨। ૪૭॥
આસ ક્ત સબ તજ સ દ્ધ આૈર અ સ દ્ધ માન સમાન હી ।
યાેગસ્થ હાેકર કમર્ કર, હૈ યાેગ સમતા- જ્ઞાન હી॥ ૨। ૪૮॥
ઇસ બુ દ્ધયાેગ મહાન સે સબ કમર્ અ તશય હીન હ ।
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ઇસ બુ દ્ધ ક અજુર્ન! શરણ લાે ચાહતે ફલ દ ન હ॥ ૨। ૪૯॥
ે બુ દ્ધ- યુત હૈ પાપ- પુ યા મ ન પડ◌़તા હૈ કભી ।

બન યાેગ- યુત, હૈ યાેગ હી યહ કમર્ મ કાૈશલ સભી॥ ૨। ૫૦॥
િનત બુ દ્ધ- યુત હાે કમર્ કે ફલ ત્યાગતે મ તમાન હ ।
વે જન્મ- બ ધન તાેડ◌़ પદ પાતે સદૈવ મહાન હ॥ ૨। ૫૧॥
ઇસ માેહ કે ગંદલે સ લલ સે પાર મ ત હાેગી જભી ।
વૈરાગ્ય હાેગા સબ િવષય મ ે સનુા સનુના અભી॥ ૨। ૫૨॥
શ્રુ ત- ભ્રા ત બુ દ્ધ સમાિધ મ િનશ્ચલ અચલ હાેગી જભી ।
હે પાથર્! યાેગ સમ વ હાેગા પ્રાપ્ત યહ તુઝકાે તભી॥ ૨। ૫૩॥
અજુર્ન ને કહા - -
કેશવ! િકસે દૃઢ◌़- પ્રજ્ઞજન અથવા સમાિધ સ્થત કહ ।
થર- બુ દ્ધ કૈસે બાેલતે, બૈઠ, ચલ, કૈસે રહ॥ ૨। ૫૪॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
હે પાથર્! મન ક કામના જબ છાેડ◌़તા હૈ જન સભી ।
હાે આપ આપે મ મગન દૃઢ◌़- પ્રજ્ઞ હાેતા હૈ તભી॥ ૨। ૫૫॥
સખુ મ ન ચાહ, ન ખેદ ે દુખ મ કભી અનુભવ કરે ।
થર- બુ દ્ધ વહ મુિન, રાગ અેવં ક્રાેધ ભય સે ે પરે॥ ૨। ૫૬॥
શભુ યા અશભુ ે ભી મલે ઉસમ ન હષર્ ન દ્વષે હી ।
િનઃ નેહ ે સવર્ત્ર હૈ, થર- બુ દ્ધ હાેતા હૈ વહી॥ ૨। ૫૭॥
હે પાથર્! જ્યા કછુઆ સમેતે અઙ્ગ ચારા છાેર સે ।
થર- બુ દ્ધ જબ યા ઇ દ્રયાઁ સમટ િવષય ક આેર સે॥ ૨। ૫૮॥
હાેતે િવષય સબ દૂર હ આહાર જબ જન ત્યાગતા ।
રસ િક તુ રહતા, બ્રહ્મ કાે કર પ્રાપ્ત વહ ભી ભાગતા॥ ૨। ૫૯॥
કાૈ તેય! કરતે યત્ન ઇ દ્રય- દમન િહત િવદ્વાન્ હ ।
મન િક તુ બલ સે ખચ લેતી ઇ દ્રયાઁ બલવાન હ॥ ૨। ૬૦॥
ઉન ઇ દ્રયા કાે રાેક, બૈઠે યાેગયુત મ પર હુઆ ।
આધીન જસકે ઇ દ્રયાઁ, દૃઢ◌़પ્રજ્ઞ વહ િનત નર હુઆ॥ ૨। ૬૧॥
ચ તન િવષય કા, સઙ્ગ િવષયા મ બઢ◌़◌ાતા હૈ તભી ।
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િફર સગં સે હાે કામના, હાે કામના સે ક્રાેધ ભી॥ ૨। ૬૨॥
િફર ક્રાેધ સે હૈ માેહ, સિુધ કાે માેહ કરતા ભ્રષ્ટ હૈ ।
યહ સિુધ ગઅે િફર બુ દ્ધ િવનશ,ે બુ દ્ધ- િવનશે નષ્ટ હૈ॥ ૨। ૬૩॥
પર રાગ- દ્વષે- િવહીન સાર ઇ દ્રયાઁ આધીન કર ।
િફર ભાેગ કરકે ભી િવષય, રહતા સદૈવ પ્રસન્ન નર॥ ૨। ૬૪॥
પાકર પ્રસાદ પિવત્ર જન કે, દુઃખ કટ તે સભી ।
જબ ચત્ત િનત્ય પ્રસન્ન રહતા, બુ દ્ધ દૄઢ◌़ હાેતી તભી॥ ૨। ૬૫॥
રહકર અયુક્ત ન બુ દ્ધ ઉત્તમ ભાવના હાેતી કહી ં ।
બન ભાવના નિહ શાં ત આૈર અશાં ત મ સખુ હૈ નહી ં॥ ૨। ૬૬॥
સબ િવષય િવચિરત ઇ દ્રયા મ, સાથ મન જસકે રહે ।
વહ બુ દ્ધ હર લેતી, પવન સે નાવ જ્યા જલ મ બહે॥ ૨। ૬૭॥
ચહઁુ આેર સે ઇ દ્રય- િવષય સ,ે ઇ દ્રયાઁ જબ દૂર હી ।
રહતી હટ ં જસક સદા, દૃઢ◌़- પ્રજ્ઞ હાેતા હૈ વહી॥ ૨। ૬૮॥
સબ ક િનશા તબ ગતા યાેગી પુ ષ હે તાત! હૈ ।
જસમ સભી જન ગતે, જ્ઞાની પુ ષ ક રાત હૈ॥ ૨। ૬૯॥
સબ આેર સે પિરપૂણર્ જલિનિધ મ સ લલ જૈસે સદા ।
આકર સમાતા, િક તુ અિવચલ સ ધુ રહતા સવર્દા॥
ઇસ ભાઁ ત હી જસમ િવષય કર સમા તે સભી ।
વહ શાં ત પાતા હૈ, ન પાતા કામ- કામી જન કભી॥ ૨। ૭૦॥
સબ ત્યાગ ઇચ્છા કામના, ે જન િવચરતા િનત્ય હી ।
મદ આૈર મમતા હીન હાેકર, શાં ત પાતા હૈ વહી॥ ૨। ૭૧॥
યહ પાથર્! બ્રાહ્મી સ્થ ત ઇસે પા નર ન માેિહત હાે કભી ।
િનવાર્ણ પદ હાે પ્રાપ્ત ઇસમ ઠૈર અ તમ કાલ ભી॥ ૨। ૭૨॥
દૂસરા અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૨॥

હિરગીતા અ યાય ૩
તીસરા અ યાય
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અજુર્ન ને કહા - -
યિદ હે જનાદર્ન! કમર્ સે તુમ બુ દ્ધ કહતે શ્રેષ્ઠ હાે ।
તાે િફર ભયંકર કમર્ મ મુઝકાે લગાતે ક્યા કહાે॥ ૩। ૧॥
ઉલઝન ભરે કહ વાક્ય, ભ્રમ- સા ડાલતે ભગવાન્ હાે ।
વહ બાત િનશ્ચય કર કહાે જસસે મુઝે કલ્યાણ હાે॥ ૩। ૨॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
પહલે કહી દાે ભાઁ ત િનષ્ઠા, જ્ઞાિનયા ક જ્ઞાન સે ।
િફર યાે ગયા ક યાેગ- િનષ્ઠા, કમર્યાેગ િવધાન સે॥ ૩। ૩॥
આર ભ બન હી કમર્ કે િન કમર્ હાે તે નહી ં ।
સબ કમર્ હી કે ત્યાગ સે ભી સ દ્ધ જન પાતે નહી ં॥ ૩। ૪॥
બન કમર્ રહ પાતા નહી ં કાેઈ પુ ષ પલ ભર કભી ।
હાે પ્રકૃ ત- ગુણ આધીન કરને કમર્ પડ◌़તે હ સભી॥ ૩। ૫॥
કમિદ્રયા કાે રાેક ે મન સે િવષય- ચ તન કરે ।
વહ મૂઢ◌़ પાખ ડી કહાતા દ ભ િનજ મન મ ભરે॥ ૩। ૬॥

ે રાેક મન સે ઇ દ્રયાઁ આસ ક્ત બન હાે િનત્ય હી ।
કમ દ્રયા સે કમર્ કરતા શ્રેષ્ઠ જન અજુર્ન! વહી॥ ૩। ૭॥
બન કમર્ સે િનત શ્રેષ્ઠ િનય મત- કમર્ કરના ધમર્ હૈ ।
બન કમર્ કે તન ભી ન સધતા કર િનયત ે કમર્ હૈ॥ ૩। ૮॥
તજ યજ્ઞ કે શભુ કમર્, સારે કમર્ બ ધન પાથર્! હ ।
અતઅેવ તજ આસ ક્ત સબ કર કમર્ ે યજ્ઞાથર્ હ॥ ૩। ૯॥
િવિધ ને પ્ર કે સાથ પહલે યજ્ઞ કાે રચ કે કહા ।
પૂરે કરે યહ સબ મનાેરથ, દ્ધ હાે ઇસસે મહા॥ ૩। ૧૦॥
મખ સે કરાે તુમ તુષ્ટ સરુગણ, વે કર તુમકાે સદા ।
અૈસે પર પર તુષ્ટ હાે, કલ્યાણ પાઆે સવર્દા॥ ૩। ૧૧॥
મખ પ્ત હાે સરુ કામના પૂર કરગે િનત્ય હી ।
ઉનકા િદયા ઉનકાે ન દે, ે ભાેગતા તસ્કર વહી॥ ૩। ૧૨॥

ે યજ્ઞ મ દે ભાગ ખાતે પાપ સે છુટ કર તર ।
તન હેતુ ે પાપી પકાતે પાપ વે ભક્ષણ કર॥ ૩। ૧૩॥
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સ પૂણર્ પ્રાણી અન્ન સે હ, અન્ન હાેતા ષ્ટ સે ।
યહ ષ્ટ હાેતી યજ્ઞ સ,ે ે કમર્ ક શભુ ષ્ટ સે॥ ૩। ૧૪॥
િફર કમર્ હાેતે બ્રહ્મ સે હ, બ્રહ્મ અક્ષર સે કહા ।
યા યજ્ઞ મ સવર્ત્ર- વ્યાપી બ્રહ્મ િનત હી રમ રહા॥ ૩। ૧૫॥
ચલતા ન ે ઇસ ભાઁ ત ચલતે ચક્ર કે અનુસાર હૈ ।
પાપાયુ ઇ દ્રયલ પટ વહ વ્યથર્ હી ભૂ- ભાર હૈ॥ ૩। ૧૬॥

ે આત્મરત રહતા િનર તર, આત્મ- પ્ત િવશષે હૈ ।
સતંુષ્ટ આત્મા મ, ઉસે કરના નહી ં કુછ શષે હૈ॥ ૩। ૧૭॥
ઉસકાે ન કાેઈ લાભ હૈ કરને ન કરને સે કહી ં ।
હે પાથર્! પ્રાણીમાત્ર સે ઉસકાે પ્રયાજેન હૈ નહી ં॥ ૩। ૧૮॥
અતઅેવ તજ આસ ક્ત, કર કતર્વ્ય કમર્ સદૈવ હી ।
યા કમર્ ે કરતા પરમ પદ પ્રાપ્ત કરતા હૈ વહી॥ ૩। ૧૯॥
જનકાિદ ને ભી સ દ્ધ પાઈ કમર્ અૈસે હી િકયે ।
િફર લાેકસગં્રહ દેખ કર ભી કમર્ કરના ચાિહયે॥ ૩। ૨૦॥

ે કાયર્ કરતા શ્રેષ્ઠ જન કરતે વહી હ આૈર ભી ।
ઉસકે પ્રમા ણત- પંથ પર હી પૈર ધરતે હ સભી॥ ૩। ૨૧॥
અપ્રાપ્ત મુઝકાે કુછ નહી,ં ે પ્રાપ્ત કરના હાે અભી ।
ત્રૈલાેક્ય મ કરના ન કુછ, પર કમર્ કરતા મ સભી॥ ૩। ૨૨॥
આલસ્ય તજકે પાથર્! મ યિદ કમર્ મ વરતૂઁ નહી ં ।
સબ ભાઁ ત મેરા અનુકરણ હી નર કરગે સબ કહી ં॥ ૩। ૨૩॥
યિદ છાેડ◌़ દઁૂ મ કમર્ કરના, લાેક સારા ભ્રષ્ટ હાે ।
મ સવર્ સકંર કા બનૂઁ કતાર્, સભી જગ નષ્ટ હાે॥ ૩। ૨૪॥
જ્યા મૂઢ◌़ માનવ કમર્ કરતે િનત્ય કમાર્સક્ત હાે ।
યા લાેકસગં્રહ- હેતુ કરતા કમર્, િવજ્ઞ િવરક્ત હાે॥ ૩। ૨૫॥
જ્ઞાની ન ડાલે ભેદ કમાર્સક્ત ક મ ત મ કભી ।
વહ યાેગ- યુત હાે કમર્ કર, ઉનસે કરાયે િફર સભી॥ ૩। ૨૬॥
હાેતે પ્રકૃ ત કે હી ગુણા સે સવર્ કમર્ િવધાન સે ।
મ કમર્ કરતા, મૂઢ◌़- માનવ માનતા અ ભમાન સે॥ ૩। ૨૭॥
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ગુણ આૈર કમર્ િવભાગ કે સબ ત વ ે જન નતા ।
હાેતા ન વહ આસક્ત ગુણ કા ખેલ ગુણ મ માનતા॥ ૩। ૨૮॥
ગુણ કમર્ મ આસક્ત હાેતે પ્રકૃ તગુણ માેિહત સભી ।
ઉન મંદ મૂઢ◌़◌ા કાે કરે િવચ લત ન જ્ઞાની જન કભી॥ ૩। ૨૯॥
અ યાત્મ- મ ત સે કમર્ અપર્ણ કર મુઝે આગે બઢ◌़◌ાે ।
ફલ- આશ મમતા છાેડ◌़કર િન શ્ચ ત હાેકર િફર લડ◌़◌ાે॥ ૩। ૩૦॥

ે દાષે- બુ દ્ધ િવહીન માનવ િનત્ય શ્રદ્ધાયુક્ત હ ।
મેરે સમુત અનુસાર કરકે કમર્ વે નર મુક્ત હ॥ ૩। ૩૧॥

ે દાષે- દશ મૂઢ◌़મ ત મત માનતે મેરા નહી ં ।
વે સવર્જ્ઞાન- િવમૂઢ◌़ નર િનત નષ્ટ ના સબ કહી ં॥ ૩। ૩૨॥
વત સદા અપની પ્રકૃ ત અનુસાર જ્ઞાન- િનધાન ભી ।
િનગ્રહ કરેગા ક્યા, પ્રકૃ ત અનુસાર હ પ્રાણી સભી॥ ૩। ૩૩॥
અપને િવષય મ ઇ દ્રયા કાે રાગ ભી હૈ દ્વષે ભી ।
યે શત્રુ હ, વશ મ ન ઇનકે ચાિહયે આના કભી॥ ૩। ૩૪॥
ઊઁચે સલુભ પર- ધમર્ સે િનજ િવગુણ ધમર્ મહાન્ હૈ ।
પરધમર્ ભયપ્રદ, ત્યુ ભી િનજ ધમર્ મ કલ્યાણ હૈ॥ ૩। ૩૫॥
અજુર્ન ને કહા - -
ભગવન્! કહાે કરના નહી ં નર ચાહતા જબ આપ હૈ ।
િફર કાનૈ બલ સે ખીચં કર ઉસસે કરાતા પાપ હૈ॥ ૩। ૩૬॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
પૈદા ર ેગુણ સે હુઆ યહ કામ હી યહ ક્રાેધ હી ।
પેટૂ મહાપાપી કરાતા પાપ હૈ વૈર યહી॥ ૩। ૩૭॥
જ્યા ગભર્ ઝ લી સ,ે ધુઅ સે આગ, શીશા ધૂલ સે ।
યા કામ સે રહતા ઢકા હૈ, જ્ઞાન ભી ( આમૂલ) સે॥ ૩। ૩૮॥
યહ કામ શત્રુ મહાન,્ િનત્ય અ પ્ત અ ગ્ સમાન હૈ ।
ઇસસે ઢકા કાૈ તેય! સારે જ્ઞાિનયા કા જ્ઞાન હૈ॥ ૩। ૩૯॥
મન, ઇ દ્રયા મ, બુ દ્ધ મ યહ વાસ વૈર િનત કરે ।
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ઇનકે સહારે જ્ઞાન ઢક, વાત્મ કાે માેિહત કરે॥ ૩। ૪૦॥
ઇ દ્રય- દમન કરકે કરાે િફર નાશ શત્રુ મહાન્ કા ।
પાપી સદા યહ નાશકાર જ્ઞાન કા િવજ્ઞાન કા॥ ૩। ૪૧॥
હ શ્રેષ્ઠ ઇ દ્રય, ઇ દ્રયા સે પાથર્! મન માનાે પરે ।
મન સે પરે િફર બુ દ્ધ, આત્મા બુ દ્ધ સે નાે પરે॥ ૩। ૪૨॥
યા બુ દ્ધ સે આત્મા પરે હૈ ન ઇસકે જ્ઞાન કાે ।
મન વ ય કરકે ત દુજર્ય કામ શત્રુ મહાન્ કાે॥ ૩। ૪૩॥
તીસરા અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૩॥

હિરગીતા અ યાય ૪
ચાૈથા અ યાય

શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
મને કહા થા સયૂર્ કે પ્ર ત યાેગ યહ અવ્યય મહા ।
િફર સયૂર્ ને મનુ સે કહા ઇ વાકુ સે મનુ ને કહા॥ ૪। ૧॥
યા રાજઋ ષ પિર ચત હુઅે સપુર પરાગત યાેગ સે ।
ઇસ લાેક મ વહ મટ ગયા બહુ કાલ કે સયંાેગ સે॥ ૪। ૨॥
મને સમઝકર યહ પુરાતન યાેગ- શ્રેષ્ઠ રહસ્ય હૈ ।
તુઝસે કહા સબ ક્યાિક તૂ મમ ભક્ત આૈર વયસ્ય હૈ॥ ૪। ૩॥
અજુર્ન ને કહા - -
પૈદા હુઅે થે સયૂર્ પહલે આપ જન્મે હ અભી ।
મ માનલૂં કૈસે કહા યહ આપને ઉનસે કભી॥ ૪। ૪॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
મ આૈર તૂ અજુર્ન! અનેકા બાર જન્મે હ કહી ં ।
સબ નતા હઁૂ મ પરંતપ! જ્ઞાન તુઝકાે હૈ નહી ં॥ ૪। ૫॥
યદ્યિપ અજન્મા, પ્રા ણયા કા ઈશ મ અવ્યય પરમ્ ।
પર િનજ પ્રકૃ ત આધીન કર, લૂં જન્મ માયા સે વયમ્॥ ૪। ૬॥
હે પાથર્! જબ જબ ધમર્ ઘટતા આૈર બઢ◌़તા પાપ હી ।
તબ તબ પ્રકટ મ પ અપના િનત્ય કરતા આપ હી॥ ૪। ૭॥
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સ જન જના કા ત્રાણ કરને દુષ્ટ- જન- સહંાર- િહત ।
યુગ- યુગ પ્રકટ હાેતા વયં મ, ધમર્ કે ઉદ્ધાર િહત॥ ૪। ૮॥

ે િદવ્ય મેરા જન્મ કમર્ રહસ્ય સે સબ ન લે ।
મુઝમ મલે તન ત્યાગ અજુર્ન! િફર ન વહ જન જન્મ લે॥ ૪। ૯॥
મન્મય મમા શ્રત જન હુઅે ભય ક્રાેધ રાગ- િવહીન હ ।
તપ યજ્ઞ સે હાે શદુ્ધ બહુ મુઝમ હુઅે લવલીન હ॥ ૪। ૧૦॥
જસ ભાઁ ત ે ભજતે મુઝે ઉસ ભાઁ ત દંૂ ફલ- ભાેગ ભી ।
સબ આેર સે હી વતર્તે મમ માગર્ મ માનવ સભી॥ ૪। ૧૧॥
ઇસ લાેક મ કરતે ફલેચ્છુક દેવતા- આરાધના ।
ત કાલ હાેતી પૂણર્ ઉનક કમર્ ફલ ક સાધના॥ ૪। ૧૨॥
મને બનાયે કમર્ ગુણ કે ભેદ સે ચહઁુ વણર્ ભી ।
કતાર્ ઉ હા કા ન ત,ૂ અવ્યય અકતાર્ મ સભી॥ ૪। ૧૩॥
ફલ ક ન મુઝકાે ચાહ બઁધતા મ ન કમા સે કહી ં ।
યા નતા હૈ ે મુઝે વહ કમર્ સે બઁધતા નહી ં॥ ૪। ૧૪॥
યહ ન કમર્ મુમુક્ષપુ ષા ને સદા પહલે િકયે ।
પ્રાચીન પવૂર્જ- કૃત કરાે અબ કમર્ તુમ ઇસ હી લયે॥ ૪। ૧૫॥
ક્યા કમર્ આૈર અકમર્ હૈ ભૂલે યહી િવદ્વાન્ ભી ।

ે ન પાપા સે છુટાે, વહ કમર્ કહતા હઁૂ સભી॥ ૪। ૧૬॥
હે પાથર્! કમર્ અકમર્ આૈર િવકમર્ કા ક્યા જ્ઞાન હૈ ।
યહ ન લાે સબ, કમર્ ક ગ ત ગહન આૈર મહાન્ હૈ॥ ૪। ૧૭॥

ે કમર્ મ દેખે અકમર્, અકમર્ મ ભી કમર્ હી ।
હૈ યાેગ- યુત જ્ઞાની વહી, સબ કમર્ કરતા હૈ વહી॥ ૪। ૧૮॥
જ્ઞાની ઉસે પંિડત કહ ઉદ્યાેગ જસકે હા સભી ।
ફલ- વાસના બન, ભ મ હા જ્ઞાના ગ્ મ સબ કમર્ ભી॥ ૪। ૧૯॥

ે હૈ િનરાશ્રય પ્ત િનત, ફલ કામનાઅ તજ સભી ।
વહ કમર્ સબ કરતા હુઆ, કુછ ભી નહી ં કરતા કભી॥ ૪। ૨૦॥

ે કામના તજ, સવર્સગં્રહ ત્યાગ, મન વશ મ કરે ।
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કેવલ કરે ે કમર્ દૈિહક, પાપ સે હૈ વહ પરે॥ ૪। ૨૧॥
બન દ્વષે દ્વ દ્વ અ સ દ્ધ સ દ્ધ સમાન હ જસકાે સભી ।
ે હૈ યદચૃ્છા- લાભ- પ્ત ન બદ્ધ વહ કર કમર્ ભી॥ ૪। ૨૨॥

ચત જ્ઞાન મ જનકા સદા ે મુક્ત સગં- િવહીન હા ।
યજ્ઞાથર્ કરતે કમર્ ઉનકે સવર્ કમર્ િવલીન હા॥ ૪। ૨૩॥
મખ બ્રહ્મ સ,ે બ્રહ્મા ગ્ સ,ે હિવ બ્રહ્મ, અપર્ણ બ્રહ્મ હૈ ।
સબ કમર્ જસકાે બ્રહ્મ, કરતા પ્રાપ્ત વહ જન બ્રહ્મ હૈ॥ ૪। ૨૪॥
યાેગી પુ ષ કુછ દૈવ- યજ્ઞ ઉપાસના મ મન ધર ।
બ્રહ્મા ગ્ મ કુછ યજ્ઞ દ્વારા યજ્ઞ જ્ઞાની જન કર॥ ૪। ૨૫॥
કુછ હામતે શ્રાતે્રાિદ ઇ દ્રય સયંમા ક આગ મ ।
ઇ દ્રય- અનલ મ કુછ િવષય શ દાિદ આહુ ત દે રમ॥ ૪। ૨૬॥
કર આત્મ- સયંમ પ યાેગાનલ પ્રદ પ્ત સજુ્ઞાન સે ।
કુછ પ્રાણ અેવં ઇ દ્રયા કે કમર્ હાેમ યાન સે॥ ૪। ૨૭॥
કુછ સયંમી જન યજ્ઞ કરતે યાેગ, તપ સ,ે દાન સે ।
વા યાય સે કરતે યતી, કુછ યજ્ઞ કરતે જ્ઞાન સે॥ ૪। ૨૮॥

કુછ પ્રાણ મ હાેમ અપાન વ પ્રાણવાયુ અપાન મ ।
કુછ રાેક પ્રાણ અપાન પ્રાણાયામ હી કે યાન મ॥ ૪। ૨૯॥
કુછ મતાહાર હવન કરત,ે પ્રાણ હી મ પ્રાણ હ ।
ક્ષય પાપ યજ્ઞા સે િકયે, યે યજ્ઞ- િવજ્ઞ મહાન્ હ॥ ૪। ૩૦॥

ે યજ્ઞ કા અવશષે ખાત,ે બ્રહ્મ કાે પાતે સભી ।
પરલાેક તાે ક્યા, યજ્ઞ- ત્યાગી કાે નહી ં યહ લાેક ભી । ૪। ૩૧॥
બહુ ભાઁ ત સે યા બ્રહ્મ- મખુ મ યજ્ઞ કા િવ તાર હૈ ।
હાેતે સભી હ કમર્ સ,ે યહ ન કર િન તાર હૈ॥ ૪। ૩૨॥
ધન- યજ્ઞ સે સમઝાે સદા હી જ્ઞાન- યજ્ઞ પ્રધાન હૈ ।
સબ કમર્ કા િનત જ્ઞાન મ હી પાથર્! પયર્વસાન હૈ॥ ૪। ૩૩॥
સવેા િવનય પ્ર ણપાત પવૂર્ક પ્રશ્ન પૂછાે યાન સે ।
ઉપદેશ દગે જ્ઞાન કા તબ ત વ- દશ જ્ઞાન સે॥ ૪। ૩૪॥
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હાેગા નહી ં િફર માેહ અૈસે શ્રેષ્ઠ શદુ્ધ િવવેક સે ।
તબ હી િદખગે વ મુઝમ આૈર તુઝમ અેક સે॥ ૪। ૩૫॥
તેરા કહી ં યિદ પાિપયા સે ઘાેર પાપાચાર હાે ।
ઇસ જ્ઞાન ન યા સે સહજ મ પાપ સાગર પાર હાે॥ ૪। ૩૬॥
જ્યા પાથર્! પાવક પ્ર વ લત ઈંધન જલાતી હૈ સદા ।
જ્ઞાના ગ્ સારે કમર્ કરતી ભ મ યા હી સવર્દા॥ ૪। ૩૭॥
ઇસ લાેક મ સાધન પિવત્ર ન આૈર જ્ઞાન સમાન હૈ ।
યાેગી પુ ષ પાકર સમય પાતા વયં હી જ્ઞાન હૈ॥ ૪। ૩૮॥

ે કમર્- ત પર હૈ જતે દ્રય આૈર શ્રદ્ધાવાન્ હૈ ।
વહ પ્રાપ્ત કરકે જ્ઞાન પાતા શીઘ્ર શા ત મહાન્ હૈ॥ ૪। ૩૯॥
જસમ ન શ્રદ્ધા જ્ઞાન, સશંયવાન ડૂબે સબ કહી ં ।
ઉસકે લયે સખુ, લાેક યા પરલાેક કુછ ભી હૈ નહી ં॥ ૪। ૪૦॥
તજ યાેગ- બલ સે કમર્, કાટે જ્ઞાન સે સશંય સભી ।
ઉસ આત્મ- જ્ઞાની કાે ન બાંધે કમર્ બ ધન મ કભી॥ ૪। ૪૧॥
અજ્ઞાન સે ે ભ્રમ હૃદય મ, કાટ જ્ઞાન કૃપાન સે ।
અજુર્ન ખડ◌़◌ા હાે યુદ્ધ કર, હાે યાેગ આ શ્રત જ્ઞાન સે॥ ૪। ૪૨॥
ચાૈથા અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૪॥

હિરગીતા અ યાય ૫
પાઁચવા અ યાય

અજુર્ન ને કહા - -
કહતે કભી હાે યાેગ કાે ઉત્તમ કભી સં યાસ કાે ।
કે કૃ ણ! િનશ્ચય કર કહાે વહ અેક જસસે શ્રેય હાે॥ ૫। ૧॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
સં યાસ અેવં યાેગ દાનેા માેક્ષકાર હ મહા ।
સં યાસ સે પર કમર્યાેગ મહાન્ િહતકાર કહા॥ ૫। ૨॥
હૈ િનત્ય સયંાસી ન જસમ દ્વષે યા ઇચ્છા રહી ।
તજ દ્વ દ્વ સખુ સે સવર્ બ ધન- મુક્ત હાેતા હૈ વહી॥ ૫। ૩॥
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હૈ ’ સાખં્ય’ ’ યાેગ’ િવ ભન્ન કહતે મૂઢ◌़, નિહ પ ડત કહ ।
પાતે ઉભય ફલ અેક કે ે પૂણર્ સાધન મ રહ॥ ૫। ૪॥
પાતે સગુ ત ે સાખં્ય- જ્ઞાની કમર્- યાેગી ભી વહી ।

ે સાખં્ય, યાેગ સમાન ને ત વ પિહચાને સહી॥ ૫। ૫॥
િન કામ- કમર્- િવહીન હાે, પાન કિઠન સં યાસ હૈ ।
મુિન કમર્- યાેગી શીઘ્ર કરતા બ્રહ્મ મ હી વાસ હૈ॥ ૫। ૬॥

ે યાેગ યુત હૈ, શદુ્ધ મન, િનજ આત્મયુત દેખે સભી ।
વહ આત્મ- ઇ દ્રય ત જન, નિહ લપ્ત કરકે કમર્ ભી॥ ૫। ૭॥
ત વજ્ઞ સમઝે યુક્ત મ કરતા ન કુછ ખાતા હુઆ ।
પાતા િનરખતા સૂઁઘતા સનુતા હુઆ તા હુઆ॥ ૫। ૮॥
છૂતે વ સાેતે સાઁસ લેતે છાેડ◌़તે યા બાેલતે ।
વત િવષય મ ઇ દ્રયાઁ દગૃ બ દ કરતે ખાેલતે॥ ૫। ૯॥
આસ ક્ત તજ ે બ્રહ્મ- અપર્ણ કમર્ કરતા આપ હૈ ।
જૈસે કમલ કાે જલ નહી ં લગતા ઉસે યા પાપ હૈ । ૫। ૧૦॥
મન, બુ દ્ધ, તન સે આૈર કેવલ ઇ દ્રયા સે ભી કભી ।
તજ સગં, યાેગી કમર્ કરતે આત્મ- શાેધન- િહત સભી॥ ૫। ૧૧॥
ફલ સે સદૈવ િવરક્ત હાે ચર- શા ત પાતા યુક્ત હૈ ।
ફલ- કામના મ સક્ત હાે બઁધતા સદૈવ અયુક્ત હૈ॥ ૫। ૧૨॥
સબ કમર્ તજ મન સે જતે દ્રય વધાર માેદ સે ।
બન કુછ કરાયે યા િકયે નવ- દ્વાર- પુર મ િનત બસે॥ ૫। ૧૩॥
ક વ કમર્ ન, કમર્- ફલ- સયંાેગ જગદ શ્વર કભી ।
રચતા નહી ં અજુર્ન! સદૈવ વભાવ કરતા હૈ સભી॥ ૫। ૧૪॥
ઈશ્વર ન લેતા હૈ િકસી કા પુ ય અથવા પાપ હી ।
હૈ જ્ઞાન માયા સે ઢકા યા વ માેિહત આપ હી॥ ૫। ૧૫॥
પર દૂર હાેતા જ્ઞાન સે જનકા હૃદય- અજ્ઞાન હૈ ।
કરતા પ્રકા શત ’ ત વ’ ઉનકા જ્ઞાન સયૂર્ સમાન હૈ॥ ૫। ૧૬॥
તિન્નષ્ઠ ત પર ે ઉસી મ, બુ દ્ધ મન ધરતે વહી ં ।
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વે જ્ઞાન સે િન પાપ હાેકર જન્મ િફર લેતે નહી ં॥ ૫। ૧૭॥
િવદ્યાિવનય- યુત- દ્વજ, શ્વપચ, ચાહે ગઊ, ગજ, શ્વાન હૈ ।
સબકે િવષય મ જ્ઞાિનયા ક દૃ ષ્ટ અેક સમાન હૈ॥ ૫। ૧૮॥

ે જન રખ મન સા ય મ વે ત લેતે જગ યહી ં ।
પર બ્રહ્મ સમ િનદાષ હૈ, યા બ્રહ્મ મ વે સબ કહી ં॥ ૫। ૧૯॥
પ્રય વ તુ પા ન પ્રસન્ન, અ પ્રય પા ન ે સખુ- હીન હૈ ।
િનમાહ દૃઢ- મ ત બ્રહ્મવેત્તા બ્રહ્મ મ લવલીન હૈ॥ ૫। ૨૦॥
નિહ ભાેગ- િવષયાસક્ત ે જન આત્મ- સખુ પાતા વહી ।
વહ બ્રહ્મયુત, અનુભવ કરે અક્ષય મહાસખુિનત્ય હી॥ ૫। ૨૧॥

ે બાહર સયંાેગ સે હ ભાેગ દુખકારણ સભી ।
હૈ આિદ ઉનકા અ ત, ઉનમ િવજ્ઞ નિહ રમતે કભી॥ ૫। ૨૨॥

ે કામ- ક્રાેધાવેગ સહતા હૈ મરણ પયર્ ત હી ।
સસંાર મ યાેગી વહી નર સખુ સદા પાતા વહી॥ ૫। ૨૩॥

ે આત્મરત અ તઃ સખુી હૈ જ્યાે ત જસમ વ્યાપ્ત હૈ ।
વહ યુક્ત બ્રહ્મ- વ પ હાે િનવાર્ણ કરતા પ્રાપ્ત હૈ॥ ૫। ૨૪॥
િન પાપ ે કર આત્મ- સયંમ દ્વ દ્વ- બુ દ્ધ- િવહીન હ ।
રત વિહત મ, બ્રહ્મ મ હાેતે વહી જન લીન હ॥ ૫। ૨૫॥
ય ત કામ ક્રાેધ િવહીન જનમ આત્મ- જ્ઞાન પ્રધાન હૈ ।

તા જ હાને મન ઉ હ સબ આેર હી િનવાર્ણ હૈ॥ ૫। ૨૬॥
ધર દૃ ષ્ટ કુટ મ ય મ તજ બાહ્ય િવષયા કાે સભી ।
િનત ના સકાચાર િકયે સમ પ્રાણ આૈર અપાન ભી॥ ૫। ૨૭॥
વશ મ કરે મન બુ દ્ધ ઇ દ્રય માેક્ષ મ ે યુક્ત હૈ ।
ભય ક્રાેધ ઇચ્છા ત્યાગ કર વહ મુિન સદા હી મુક્ત હૈ॥ ૫। ૨૮॥

ને મુઝે તપ યજ્ઞ ભાેક્તા લાેક વામી િનત્ય હી ।
સબ પ્રા ણયા કા મત્ર ને શા ત પાતા હૈ વહી॥ ૫। ૨૯॥
પાંચવા અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૫॥
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હિરગીતા અ યાય ૬
છઠા અ યાય

શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
ફલ- આશ તજ, કતર્વ્ય કમર્ સદૈવ ે કરતા, વહી ।
યાેગી વ સં યાસી, ન ે બન અ ગ્ યા બન કમર્ હી॥ ૬। ૧॥
વહ યાેગ હી સમઝાે જસે સં યાસ કહતે હ સભી ।
સકં પ કે સં યાસ બન બનતા નહી ં યાેગી કભી॥ ૬। ૨॥

ે યાેગ- સાધન ચાહતા મુિન, હેતુ ઉસકા કમર્ હૈ ।
હાે યાેગ મ આ ઢ◌़, ઉસકા હેતુ ઉપશમ ધમર્ હૈ॥ ૬। ૩॥
જબ દૂર િવષયા સ,ે ન હાે આસક્ત કમા મ કભી ।
સકં પ ત્યાગે સવર્, યાેગા ઢ◌़ કહલાતા તભી॥ ૬। ૪॥
ઉદ્ધાર અપના આપ કર, િનજ કાે ન ગરને દે કભી ।
વહ આપ હી હૈ શત્રુ અપના, આપ હી હૈ મત્ર ભી॥ ૬। ૫॥

ે ત લેતા આપકાે વહ બ ધુ અપના આપ હી ।
ના ન અપને કાે વયં િરપુ સી કરે િરપુતા વહી॥ ૬। ૬॥

અ ત શા ત જન, મન ત કા આત્મા સદૈવ સમાન હૈ ।
સખુ- દુઃખ, શીતલ- ઊ ણ અથવા માન યા અપમાન હૈ॥ ૬। ૭॥
કૂટસ્થ ઇ દ્રય ત જસમ જ્ઞાન હૈ િવજ્ઞાન હૈ ।
વહ યુક્ત જસકાે વણર્, પ થર, ધૂલ અેક સમાન હૈ॥ ૬। ૮॥
વૈર , સહૃુદ, મ યસ્થ, સાધ,ુ અસાધુ, જનસે દ્વષે હૈ ।
બા ધવ, ઉદાસી, મત્ર મ સમ બુ દ્ધ પુ ષ િવશષે હૈ॥ ૬। ૯॥
ચત- આત્મ- સયંમ િનત્ય અેકાક કરે અેકા ત મ ।
તજ આશ- સગં્રહ િનત િનર તર યાેગ મ યાેગી રમ॥ ૬। ૧૦॥
આસન ધરે શુ ચ- ભૂ મ પર થર, ઊઁચ નીચ ન ઠાૈર હાે ।
કુશ પર બછા ગછાલ, ઉસ પર વસ્ત્ર પાવન આૈર હાે॥ ૬। ૧૧॥
અેકાગ્ર કર મન, રાેક ઇ દ્રય ચત્ત કે વ્યાપાર કાે ।
િફર આત્મ- શાેધન હેતુ બૈઠે િનત્ય યાેગાચાર કાે॥ ૬। ૧૨॥
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હાેકર અચલ, દૃઢ◌़, શીશ ગ્રીવા આૈર કાયા સમ કરે ।
િદ શ અ ય અવલાેકે નહી ં નાસાગ્ર પર હી દગૃ ધરે॥ ૬। ૧૩॥
બન બ્રહ્મચાર શા ત, મન- સયંમ કરે ભય- મુક્ત હાે ।
હાે મ પરાયણ ચત્ત મુઝમ હી લગાકર યુક્ત હાે॥ ૬। ૧૪॥
યા ે િનયત- ચત યુક્ત યાેગા યાસ મ રત િનત્ય હી ।
મુઝમ િટક િનવાર્ણ પરમા શાં ત પાતા હૈ વહી॥ ૬। ૧૫॥
યહ યાેગ અ ત ખાકર ન સધતા હૈ ન અ ત ઉપવાસ સે ।
સધતા ન અ તશય નીદં અથવા ગરણ કે ત્રાસ સે॥ ૬। ૧૬॥
જબ યુક્ત સાનેા ગના આહાર આૈર િવહાર હા ।
હાે દુઃખહાર યાેગ જબ પિર મત સભી વ્યવહાર હા॥ ૬। ૧૭॥
સયંત હુઆ ચત આત્મ હી મ િનત્ય રમ રહતા જભી ।
રહતી ન કાેઈ કામના નર યુક્ત કહલાતા તભી॥ ૬। ૧૮॥
અિવચલ રહે બન વાયુ દ પક- જ્યાે ત જૈસે િનત્ય હી ।
હૈ ચત્તસયંત યાેગ- સાધક યુક્ત ક ઉપમા વહી॥ ૬। ૧૯॥
રમતા જહાઁ ચત યાેગ- સવેન સે િન દ્ધ સદૈવ હૈ ।
જબ દેખ અપને આપકાે સતંુષ્ટ આત્મા મ રહે॥ ૬। ૨૦॥
ઇ દ્રય- અગાેચર બુ દ્ધ- ગ ય અન ત સખુ અનુભવ કરે ।
જસમ રમા યાેગી ન િડગતા ત વ સે તલ ભર પરે॥ ૬। ૨૧॥
પાકર જસે જગ મ ન ઉત્તમ લાભ િદખતા હૈ કહી ં ।
જસમ જમે જન કાે કિઠન દુખ ભી િડગા પાતા નહી ં॥ ૬। ૨૨॥
કહતે ઉસે હી યાેગ જસમ સવર્દુઃખ િવયાેગ હૈ ।
દૃઢ◌़- ચત્ત હાેકર સાધને કે યાેગ્ય હી યહ યાેગ હૈ॥ ૬। ૨૩॥
સકં પ સે ઉ પન્ન સાર કામનાઅ છાેડ◌़કે ।
મનસે સદા સબ આેર સે હી ઇ દ્રયા કાે માેડ◌़કે॥ ૬। ૨૪॥
હાે શા ત ક્રમશઃ ધીર મ ત સે આત્મ- સુ સ્થર મન કરે ।
કાેઈ િવષય કા િફર ન િક ચત્ ચત્ત મ ચ તન કરે॥ ૬। ૨૫॥
યહ મન ચપલ અ સ્થર જહાઁ સે ભાગ કર યે પરે ।
રાેકે વહી ં સે આૈર િફર આધીન આત્મા કે કરે॥ ૬। ૨૬॥
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ે બ્રહ્મભૂત, પ્રશા ત- મન, જન રજ- રિહત િન પાપ હૈ ।
ઉસ કમર્યાેગી કાે પરમ સખુ પ્રાપ્ત હાેતા આપ હૈ॥ ૬। ૨૭॥
િન પાપ હાે ઇસ ભાઁ ત ે કરતા િનર તર યાેગ હૈ ।
વહ બ્રહ્મ- પ્રા પ્ત- વ પ- સખુ કરતા સદા ઉપભાેગ હૈ॥ ૬। ૨૮॥
યુક્તાત્મ સમદશ પુ ષ સવર્ત્ર હી દેખે સદા ।
મ પ્રા ણયા મ આૈર પ્રાણીમાત્ર મુઝમ સવર્દા॥ ૬। ૨૯॥

ે દેખતા મુઝમ સભી કાે આૈર મુઝકાે સબ કહી ં ।
મ દૂર ઉસ નર સે નહી ં વહ દૂર મુઝસે હૈ નહી ં॥ ૬। ૩૦॥
અેક વ- મ ત સે ન વા મ મુઝે નર િનત્ય હી ।
ભજતા રહે ે, સવર્થા કર કમર્ મુઝમ હૈ વહી॥ ૬। ૩૧॥
સખુ- દુઃખ અપના આૈર આૈરા કા સમ ત સમાન હૈ ।

ે નતા અજુર્ન! વહી યાેગી સદૈવ પ્રધાન હૈ॥ ૬। ૩૨॥
અજુર્ન ને કહા - -

ે સા ય- મ ત સે પ્રા ય તુમને યાેગ મધુસદૂન! કહા ।
મન ક ચપલતા સે મહા અ સ્થર મુઝે વહ િદખ રહા॥ ૬। ૩૩॥
હે કૃ ણ! મન ચ ચલ હઠ બલવાન્ હૈ દૃઢ◌़ હૈ ઘના ।
મન સાધના દુ કર િદખે જૈસે હવા કા બાઁધના॥ ૬। ૩૪॥
શ્રી ભગવાન્ ને કહા - -
ચચંલ અસશંય મન મહાબાહાે! કિઠન સાધન ઘના ।
અ યાસ આૈર િવરાગ સે પર પાથર્! હાેતી સાધના॥ ૬। ૩૫॥

તા ન ે મન, યાેગ હૈ દુ પ્રા ય મત મેરા યહી ।
મન ત કર ે યત્ન કરતા પ્રાપ્ત કરતા હૈ વહી॥ ૬। ૩૬॥
અજુર્ન ને કહા - -

ે યાેગ- િવચ લત યત્નહીન પર તુ શ્રદ્ધાવાન્ હાે ।
વહ યાેગ- સ દ્ધ ન પ્રાપ્ત કર, ગ ત કાનૈ સી પાતા કહાે? ૬। ૩૭॥
માેિહત િનરાશ્રય, બ્રહ્મ- પથ મ હાે ઉભય પથ- ભ્રષ્ટ ક્યા ।
વહ બાદલા- સા છન્ન હાે, હાેતા સદૈવ િવનષ્ટ ક્યા ? ૬। ૩૮॥
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હે કૃ ણ! ક ણા કર સકલ સ દેહ મેરા મેિટયે ।
તજ કર તુ હ હૈ કાનૈ યહ ભ્રમ દૂર કરને કે લયે ? ૬। ૩૯॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
ઇસ લાેક મ પરલાેક મ વહ નષ્ટ હાેતા હૈ નહી ં ।
કલ્યાણકાર - કમર્ કરને મ નહી ં દુગર્ ત કહી ં॥ ૬। ૪૦॥
શભુ લાેક પાકર પુ યવાના કા, રહે વષા વહી ં ।
િફર યાેગ- િવચ લત જન્મતા શ્રીમાન્ શુ ચ કે ઘર કહી ં॥ ૬। ૪૧॥
યા જન્મ લેતા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાની યાે ગયા કે વંશ મ ।
દુલર્ભ સદા સસંાર મ હૈ જન્મ અૈસે અંશ મ॥ ૬। ૪૨॥
પાતા વહાઁ િફર પવૂર્- મ ત- સયંાેગ વહ નર- રત્ન હૈ ।
ઉસ બુ દ્ધ સે િફર સ દ્ધ કે કરતા સદૈવ પ્રયત્ન હૈ॥ ૬। ૪૩॥
હે પાથર્! પવૂાર્ યાસ સે ખચતા ઉધર લાચાર હાે ।
હાે યાેગ- ઇચ્છુક વેદ- વ ણત કમર્- ફલ સે પાર હાે॥ ૬। ૪૪॥
અ ત યત્ન સે વહ યાેગસવેી સવર્પાપ- િવહીન હાે ।
બહુ જન્મ પીછે સદ્ધ હાેકર પરમ ગ ત મ લીન હાે॥ ૬। ૪૫॥
સારે તપ વી। જ્ઞાિનયા સ,ે કમર્િનષ્ઠા સે સદા ।
હૈ શ્રેષ્ઠ યાેગી, પાથર્! હાે ઇસ હેતુ યાેગી સવર્દા॥ ૬। ૪૬॥
સબ યાે ગયા મ માનતા મ યુક્તતમ યાેગી વહી ।
શ્રદ્ધા- સિહત મમ યાન ધર ભજતા મુઝે ે િનત્ય હી॥ ૬। ૪૭॥
છઠા અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૬॥

હિરગીતા અ યાય ૭
સાતવાં અ યાય

શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
મુઝમ લગા કર ચત્ત મેરે આસરે કર યાેગ ભી ।
જૈસા અસશંય પૂણર્ નેગા મુઝે વહ સનુ સભી॥ ૭। ૧॥
િવજ્ઞાન- યુત વહ જ્ઞાન કહતા હઁૂ સભી િવ તાર મ ।

ે ન કર કુછ નના રહતા નહી ં સસંાર મ॥ ૭। ૨॥
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કાેઈ સહસ્રા માનવા મ સ દ્ધ કરના ઠાનતા ।
ઉન યત્નશીલા મ મુઝે કાેઈ યથાવત્ નતા॥ ૭। ૩॥

વી, પવન, જલ, તજે, નભ, મન, અહંકાર વ બુ દ્ધ ભી ।
ઇન આઠ ભાગા મ િવભા જત હૈ પ્રકૃ ત મેર સભી॥ ૭। ૪॥
હે પાથર્! વહ ’ અપરા’ પ્રકૃ ત કા ન લાે િવ તાર હૈ ।
િફર હૈ ’ પરા’ યહ વ ે સસંાર કા આધાર હૈ॥ ૭। ૫॥
ઉ પન્ન દાનેા સે ઇ હી ં સે વ હ જગ કે સભી ।
મ મૂલ સબ સસંાર કા હઁૂ આૈર મ હી અ ત ભી॥ ૭। ૬॥
મુઝસે પરે કુછ ભી નહી ં સસંાર કા િવ તાર હૈ ।
જસ ભાં ત માલા મ મણી, મુઝમ ગુથા સસંાર હૈ॥ ૭। ૭॥
આકાશ મ વિન, નીર મ રસ, વેદ મ આકાર હઁૂ ।
પાૈ ષ પુ ષ મ, ચાઁદ સરૂજ મ પ્રભામય સાર હઁૂ॥ ૭। ૮॥
શભુ ગ ધ વસધુા મ સદા મ પ્રા ણયા મ પ્રાણ હઁૂ ।
મ અ ગ્ મ હઁૂ તજે, તિપયા મ તપસ્યા જ્ઞાન હઁૂ॥ ૭। ૯॥
હે પાથર્! વા કા સનાતન બીજ હઁૂ, આધાર હઁૂ ।
તજે વયા મ તજે, બુધ મ બુ દ્ધ કા ભ ડાર હઁૂ॥ ૭। ૧૦॥
હે પાથર્! મ કામાિદ રાગ- િવહીન બલ બલવાન્ કા ।
મ કામ ભી હઁૂ ધમર્ કે અિવ દ્ધ િવદ્યાવાન્ કા॥ ૭। ૧૧॥
સત આૈર રજ, તમ ભાવ મુઝસે હી હુઅે હ યે સભી ।
મુઝમ સભી યે િક તુ મ ઉનમ નહી ં રહતા કભી॥ ૭। ૧૨॥
ઇન િત્રગુણ ભાવા મ સભી ભૂલા હુઆ સસંાર હૈ ।

ને ન અવ્યય- ત વ મેરા ે ગુણા સે પાર હૈ॥ ૭। ૧૩॥
યહ િત્રગુણદૈવી ઘાેર માયા અગમ આૈર અપાર હૈ ।
આતા શરણ મેર વહી તા સહજ મ પાર હૈ॥ ૭। ૧૪॥
પાપી, નરાધમ, જ્ઞાન માયા ને હરા જનકા સભી ।
વે મૂઢ◌़ આસરુ બુ દ્ધ- વશ મુઝકાે નહી ં ભજતે કભી॥ ૭। ૧૫॥
અજુર્ન! મુઝે ભજતા સકૃુ ત- સમુદાય ચાર પ્રકાર કા ।
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જજ્ઞાસ,ુ જ્ઞાનીજન, દુખી- મન, અથર્- પ્રય સસંાર કા॥ ૭। ૧૬॥
િનત- યુક્ત જ્ઞાની ષ્રેષ્ઠ, ે મુઝમ અન યાસક્ત હૈ ।
મ ક્યાિક જ્ઞાની કાે પરમ પ્રય, પ્રય મુઝે વહ ભક્ત હૈ॥ ૭। ૧૭॥
વે સબ ઉદાર, પર તુ મેરા પ્રાણ જ્ઞાની ભક્ત હૈ ।
વહ યુક્ત જન, સવાચ્ચ- ગ ત મુઝમ સદા અનુરક્ત હૈ॥ ૭। ૧૮॥
જન્મા તરા મ નકર, ’ સબ વાસદેુવ યથાથર્ હૈ’ ।
જ્ઞાની મુઝે ભજતા, સદુુલર્ભ વહ મહાત્મા પાથર્ હૈ॥ ૭। ૧૯॥
િનજ પ્રકૃ ત- પ્રેિરત, કામના દ્વારા હુઅે હત જ્ઞાન સે ।
કર િનયમ ભજતે િવિવધ િવધ નર અ ય દેવ િવધાન સે॥ ૭। ૨૦॥

ે ે િક જસ જસ પ ક પૂ કરે નર િનત્ય હી ।
ઉસ ભક્ત ક કરતા ઉસી મ, મ અચલ શ્રદ્ધા વહી॥ ૭। ૨૧॥
ઉસ દેવતા કાે પજૂતા િફર વહ, વહી શ્રદ્ધા લયે ।
િનજ ઇષ્ટ- ફલ પાતા સકલ, િનમાર્ણ ે મનૈે િકયે॥ ૭। ૨૨॥
યે મ દમ ત નર િક તુ પાત,ે અ તવત ફલ સવર્દા ।
સરુ- ભક્ત સરુ મ, ભક્ત મેરે, આ મલ મુઝમ સદા॥ ૭। ૨૩॥
અવ્યક્ત મુઝકાે વ્યક્ત, માનવ મૂઢ◌़ લેતે માન હ ।
અિવના શ અનપુમ ભાવ મેરા વે ન પાતે ન હ॥ ૭। ૨૪॥
િનજ યાેગમાયા સે ઢકા સબકાે ન મ, િદખતા કહી ં ।
અવ્યય અજન્મા મ, મુઝે પર મૂઢ◌़ નર ન નહી ં॥ ૭। ૨૫॥
હાગે, હુઅે હ, વ ે મુઝકાે સભી કા જ્ઞાન હૈ ।
ઇનકાે િકસી કાે િક તુ કુછ મેર નહી ં પિહચાન હૈ॥ ૭। ૨૬॥
ઉ પન્ન ઇચ્છા દ્વષે સે ે દ્વ દ્વ જગ મ વ્યાપ્ત હ ।
ઉનસે પરંતપ ! સવર્ પ્રાણી માેહ કરતે પ્રાપ્ત હ॥ ૭। ૨૭॥
પર પુ યવાન્ મનુ ય જનકે છુટ ગયે સબ પાપ હ ।
દૃઢ◌़ દ્વ દ્વ- માેહ- િવહીન હાે ભજતે મુઝે વે આપ હ॥ ૭। ૨૮॥
કરતે મમા શ્રત ે જરા- ત- માેક્ષ કે િહત સાધના ।
વે નતે હ બ્રહ્મ, સબ અ યાત્મ, કમર્ મહામના॥ ૭। ૨૯॥
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અિધ- ભૂત, દૈવ વ યજ્ઞ- યુત, ે િવજ્ઞ મુઝકાે નતે॥
વે યુક્ત- ચત મરતે સમય મ ભી મુઝે પિહચાનતે॥ ૭। ૩૦॥
સાતવાં અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૭॥

હિરગીતા અ યાય ૮
આઠવાં અ યાય

અજુર્ન ને કહા - -
હે કૃ ણ! ક્યા વહ બ્રહ્મ? ક્યા અ યાત્મ હૈ? ક્યા કમર્ હૈ?
અિધભૂત કહતે હ િકસ?ે અિધદેવ કા ક્યા મમર્ હૈ ? ૮। ૧॥
ઇસ દેહ મ અિધયજ્ઞ કૈસે આૈર િકસકાે માનતે ?
મરતે સમય કૈસે જતે દ્રય જન તુ હ પિહચાનતે ? ૮। ૨॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
અક્ષર પરમ વહ બ્રહ્મ હૈ, અ યાત્મ વ વભાવ હી ।

ે ભૂતભાવાેદ્ભવ કરે વ્યાપાર કમર્ કહા વહી॥ ૮। ૩॥
અિધભૂત નશ્વર ભાવ હૈ, ચેતન પુ ષ અિધદૈવ હી ।
અિધયજ્ઞ મ સબ પ્રા ણયા કે દેહ બીચ સદૈવ હી॥ ૮। ૪॥
તન ત્યાગતા ે અ ત મ મેરા મનન કરતા હુઆ ।
મુઝમ અસશંય નર મલે વહ યાન યા ધરતા હુઆ॥ ૮। ૫॥
અ તમ સમય તન ત્યાગતા જસ ભાવ સે જન વ્યાપ્ત હાે ।
ઉસમ રંગા રહકર સદા, ઉસ ભાવ હી કાે પ્રાપ્ત હાે॥ ૮। ૬॥
ઇસ હેતુ મુઝકાે િનત િનર તર હી સમર કર યુદ્ધ ભી ।
સશંય નહી,ં મુઝમ મલે, મન બુ દ્ધ મુઝમ ધર સભી॥ ૮। ૭॥
અ યાસ- બલ સે યુક્ત યાેગી ચત્ત અપના સાધ કે ।
ઉત્તમ પુ ષ કાે પ્રાપ્ત હાેતા હૈ ઉસે આરાધ કે॥ ૮। ૮॥
સવર્જ્ઞ શા તા સૂ મતમ આિદત્ય- સમ તમ સે પરે ।

ે િનત અ ચ ત્ય અનાિદ સવાર્ધાર કા ચ તન કરે॥ ૮। ૯॥
કર યાેગ- બલ સે પ્રાણ કુટ - મ ય અ તમ કાલ મ ।
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િનશ્ચલ હુઆ વહ ભક્ત મલતા િદવ્ય પુ ષ િવશાલ મ॥ ૮। ૧૦॥
અક્ષર કહ વેદજ્ઞ, જસમ રાગ તજ ય ત જન જમ ।
હા બ્રહ્મચાર જસ લયે, વહ પદ સનુાે સકં્ષપે મ॥ ૮। ૧૧॥
સબ ઇ દ્રયા કાે સાધકર િનશ્ચલ હૃદય મ મન ધરે ।
િફર પ્રાણ મ તક મ જમા કર ધારણા યાેગી કરે॥ ૮। ૧૨॥
મેરા લગાતા યાન કહતા ૐ અક્ષર બ્રહ્મ હી ।
તન ત્યાગ તા વ ે પાતા પરમ ગ ત હૈ વહી॥ ૮। ૧૩॥
ભજતા મુઝે ે જન સદૈવ અન ય મન સે પ્રી ત સે ।
િનજ યુક્ત યાેગી વહ મુઝે પાતા સરલ- સી ર ત સે॥ ૮। ૧૪॥
પાઅે હુઅે હ સ દ્ધ- ઉત્તમ ે મહાત્મા- જન સભી ।
પાકર મુઝે દુખ- ધામ નશ્વર- જન્મ નિહ પાતે કભી॥ ૮। ૧૫॥
િવિધલાેક તક કર પનુઃ જન જન્મ પાતે હ યહી ં ।
પર પા ગઅે અજુર્ન! મુઝે વે જન્મ િફર પાતે નહી ં॥ ૮। ૧૬॥
િદન- રાત બ્રહ્મા ક , સહસ્રા યુગ બડ◌़◌ી ે નતે ।
વે હી પુ ષ િદન- રૈન ક ગ ત ઠ ક હ પિહચાનતે॥ ૮। ૧૭॥
જબ હાે િદવસ અવ્યક્ત સે સબ વ્યક્ત હાેતે હ તભી ।
િફર રાિત્ર હાેતે હી ઉસી અવ્યક્ત મ લય હા સભી॥ ૮। ૧૮॥
હાેતા િવવશ સબ ભૂત- ગણ ઉ પન્ન બાર બાર હૈ ।
લય રાિત્ર મ હાેતા િદવસ મ જન્મ લેતા ધાર હૈ॥ ૮। ૧૯॥
ઇસસે પરે િફર આૈર હી અવ્યક્ત િનત્ય- પદાથર્ હૈ ।
સબ વ િવનશે ભી નહી ં વહ નષ્ટ હાેતા પાથર્ હૈ॥ ૮। ૨૦॥
કહતે પરમ ગ ત હ જસે અવ્યક્ત અક્ષર નામ હૈ ।
પાકર જસે લાૈટ ન િફર મેરા વહી પર ધામ હૈ॥ ૮। ૨૧॥
સબ વ જસમ હ સકલ સસંાર જસસે વ્યાપ્ત હૈ ।
વહ પર- પુ ષ હાેતા અન ય સભુ ક્ત સે હી પ્રાપ્ત હૈ॥ ૮। ૨૨॥
વહ કાલ સનુ, તન ત્યાગ જસમ લાૈટતે યાેગી નહી ં ।
વહ ભી કહંૂગા કાલ જબ મર લાૈટ કર આતે યહી ં॥ ૮। ૨૩॥
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િદન, અ ગ્ , વાલા, શકુ્લપખ, ષટ્ ઉત્તરાયણ માસ મ ।
તન ત્યાગ તે બ્રહ્મવાદ , બ્રહ્મ હી કે પાસ મ॥ ૮। ૨૪॥
િન શ, ધૂમ્ર મ મર કૃ ણપખ, ષટ્ દ ક્ષણાયન માસ મ ।
નર ચ દ્રલાેક િવશાલ મ બસ િફર ફઁસે ભવ- ત્રાસ મ॥ ૮। ૨૫॥
યે શકુ્લ, કૃ ણ સદૈવ દાે ગ ત િવશ્વ ક જ્ઞાની કહ ।
દે મુ ક્ત પહલી, દૂસર સે લાૈટ િફર જગ મ રહ॥ ૮। ૨૬॥
યે માગર્ દાનેા ન, યાેગી માેહ મ પડ◌़તા નહી ં ।
ઇસ હેતુ અજુર્ન! યાેગ- યુત સબ કાલ મ હાે સબ કહી ં॥ ૮। ૨૭॥

ે કુછ કહા હૈ પુ યફલ, મખ વેદ સે તપ દાન સે ।
સબ છાેડ◌़ આિદસ્થાન લે, યાેગી પુ ષ ઇસ જ્ઞાન સે॥ ૮। ૨૮॥
આઠવાં અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૮॥

હિરગીતા અ યાય ૯
નાવૈાં અ યાય

શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
અબ દાષેદશ તૂ નહી ં યા, ગુપ્ત, સહ- િવજ્ઞાન કે ।
વહ જ્ઞાન કહતા હઁૂ, અશભુ સે મુક્ત હાે જન ન કે॥ ૯। ૧॥
યહ રાજિવદ્યા, પરમ- ગુપ્ત, પિવત્ર, ઉત્તમ- જ્ઞાન હૈ ।
પ્રત્યક્ષ ફલપ્રદ, ધમર્યુત, અવ્યય, સરલ, સખુ- ખાન હૈ॥ ૯। ૨॥
શ્રદ્ધા ન જનકાે પાથર્ હૈ ઇસ ધમર્ કે શભુ સાર મ ।
મુઝકાે ન પાકર લાૈટ આતે ત્યુમય સસંાર મ॥ ૯। ૩॥
અવ્યક્ત અપને પ સે જગ વ્યાપ્ત મ કરતા સભી ।
મુઝમ સભી પ્રાણી સમઝ પર મ નહી ં ઉનમ કભી॥ ૯। ૪॥
મુઝમ નહી ં હ ભૂત દેખાે યાેગ- શ ક્ત- પ્રભાવ હૈ ।
ઉ પન્ન કરતા પાલતા ઉનસે ન િક તુ લગાવ હૈ॥ ૯। ૫॥
સબ આેર રહતી વાયુ હૈ આકાશ મ જસ ભાઁ ત સે ।
મુઝમ સદા હી હ સમઝ સબ ભૂતગણ ઇસ ભાઁ ત સે॥ ૯। ૬॥
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ક પા ત મ મેર પ્રકૃ ત મ વ લય હાેતે સભી ।
જબ ક પ કા આર ભ હાે, મ િફર ઉ હ રચતા તભી॥ ૯। ૭॥
અપની પ્રકૃ ત આધીન કર, ઇસ ભૂતગણ કાે મ સદા ।
ઉ પન્ન બાર બાર કરતા, ે પ્રકૃ તવશ સવર્દા॥ ૯। ૮॥
બઁધતા નહી ં હઁૂ પાથર્! મ ઇસ કમર્- બ ધન મ કભી ।
રહકર ઉદાસી- સા સદા આસ ક્ત તજ કરતા સભી॥ ૯। ૯॥
અિધકાર સે મેરે પ્રકૃ ત રચતી ચરાચર િવશ્વ હૈ ।
ઇસ હેતુ િફરક ક તરહ િફરતા બરાબર િવશ્વ હૈ॥ ૯। ૧૦॥
મ પ્રા ણયા કા ઈશ હઁૂ, ઇસ ભાવ કાે નિહ ન કે ।
કરતે અવજ્ઞા જડ◌़, મુઝે નર- દેહધાર માન કે॥ ૯। ૧૧॥
ચત્ત ભ્રષ્ટ, આશા જ્ઞાન કમર્ િનરથર્ સારે હી િકયે ।
વે આસરુ અ ત રાક્ષસીય વભાવ માેહાત્મક લયે॥ ૯। ૧૨॥
દૈવી પ્રકૃ ત કે આસરે બુધ- જન ભજન મેરા કર ।
ભૂતાિદ અવ્યય ન પાથર્! અન ય મન સે મન ધર॥ ૯। ૧૩॥
િનત યત્ન સે ક તર્ન કર દૃઢ◌़ વ્રત સદા ધરતે હુઅે ।
કરતે ભજન હ ભ ક્ત સે મમ વ દના કરતે હુઅે॥ ૯। ૧૪॥
કુછ ભેદ આૈર અભેદ સે કુછ જ્ઞાન- યજ્ઞ િવધાન સે ।
પજૂન કર મેરા કહી ં કુછ સવર્તાેમખુ યાન સે॥ ૯। ૧૫॥
મ યજ્ઞ શ્રાૈત માતર્ હઁૂ અેવં વધા આધાર હઁૂ ।
ઘ્ ત આૈર આૈષિધ, અ ગ્ , આહુ ત, મ ત્ર કા મ સાર હઁૂ॥ ૯। ૧૬॥
જગ કા િપતા માતા િપતામહ િવશ્વ- પાષેણ- હાર હઁૂ ।
ઋક્ સામ યજુ શ્રુ ત નને કે યાેગ્ય શુ ચ આકાર હઁૂ॥ ૯। ૧૭॥
પાષેક પ્રલય ઉ પ ત્ત ગ ત આધાર મત્ર િનધાન હઁૂ ।
સાક્ષી શરણ પ્રભુ બીજ અવ્યય મ િનવાસસ્થાન હઁૂ॥ ૯। ૧૮॥
મ તાપ દેતા, રાેકતા જલ, ષ્ટ મ કરતા કભી ।
મ હી અ ત ભી ત્યુ ભી મ સત્ અસત્ અજુર્ન સભી॥ ૯। ૧૯॥

ે સાેમપા ત્રૈિવદ્ય- જન િન પાપ અપને કાે િકયે ।
કર યજ્ઞ મુઝકાે પજૂતે હ વગર્- ઇચ્છા કે લયે॥
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વે પ્રાપ્ત કરકે પુ ય લાેક સરેુ દ્ર કા, સરુવગર્ મ॥
િફર િદવ્ય દેવા કે અનાખેે ભાેગ ભાેગ વગર્ મ॥ ૯। ૨૦॥
વે ભાેગ કર સખુ- ભાેગ કાે, ઉસ વગર્લાેક િવશાલ મ ।
િફર પુ ય બીતે આ ફંસે ઇસ લાેક કે દુખ- લ મ॥
યા તીન વેદા મ કહે ે કમર્- ફલ મ લીન હ॥
વે કામના- પ્રયજન સદા આવાગમન આધીન હ॥ ૯। ૨૧॥

ે જન મુઝે ભજતે સદૈવ અન ય- ભાવાપન્ન હાે ।
ઉનકા વયં મ હી ચલાતા યાેગ- ક્ષેમ પ્રસન્ન હાે॥ ૯। ૨૨

ે અ ય દેવા કાે ભજ નર િનત્ય શ્રદ્ધા- લીન હાે ।
વે ભી મુઝે હી પજૂતે હ પાથર્! પર િવિધ- હીન હાે॥ ૯। ૨૩॥
સબ યજ્ઞ- ભાેક્તા િવશ્વ- વામી પાથર્ મ હી હઁૂ સભી ।
પર વે ન મુઝકાે નતે હ ત વ સે ગરતે તભી॥ ૯। ૨૪॥
સરુભક્ત સરુ કાે િપ કાે પાતે િપતર- અનુરક્ત હ ।

ે ભૂત પજૂ ભૂત કાે, પાતે મુઝે મમ ભક્ત હ॥ ૯। ૨૫॥
અપર્ણ કરે ે ફૂલ ફલ જલ પત્ર મુઝકાે ભ ક્ત સે ।
લેતા પ્રયત- ચત ભક્ત ક વહ ભટ મ અનુર ક્ત સે॥ ૯। ૨૬॥
કાૈ તેય! ે કુછ ભી કરાે તપ યજ્ઞ આહુ ત દાન ભી ।
િનત ખાનપાનાિદક સમપર્ણ તુમ કરાે મેરે સભી॥ ૯। ૨૭॥
હે પાથર્! યા શભુ- અશભુ- ફલ- પ્રદ કમર્- બ ધન- મુક્ત હાે ।
મુઝમ મલેગા મુક્ત હાે, સં યાસ- યાેગ- િનયુક્ત હાે॥ ૯। ૨૮॥
દ્વષૈી િહતષૈી હૈ ન કાેઈ, િવશ્વ મુઝમ અેકસા॥
પર ભક્ત મુઝમ બસ રહા, મ ભક્ત કે મન મ બસા॥ ૯। ૨૯॥
યિદ દુષ્ટ ભી ભજતા અન ય સભુ ક્ત કાે મન મ લયે ।
હૈ ઠ ક િનશ્ચયવાન્ ઉસકાે સાધુ કહના ચાિહયે॥ ૯। ૩૦॥
વહ ધમર્- યુત હાે શીઘ્ર શાશ્વત શા ત પાતા હૈ યહી ં ।
યહ સત્ય સમઝાે ભક્ત મેરા નષ્ટ હાેતા હૈ નહી ં॥ ૯। ૩૧॥
પાતે પરમ- પદ પાથર્! પાકર આસરા મેરા સભી ।
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ે અડ◌़ રહે હ પાપ- ગ ત મ, વૈ ય વિનતા શદૂ્ર ભી॥ ૯। ૩૨॥
િફર રાજ- ઋ ષ પુ યાત્મ બ્રાહ્મણ ભક્ત ક ક્યા બાત હૈ ।
મેરા ભજન કર, તૂ દુખદ નશ્વર જગત્ મ તાત હૈ॥ ૯। ૩૩॥
મુઝમ લગા મન ભક્ત બન, કર યજન પજૂન વ દના ।
મુઝમ મલેગા મ પરાયણ યુક્ત આત્મા કાે બના॥ ૯। ૩૪॥
નવાં અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૯॥

હિરગીતા અ યાય ૧૦
દસવાં અ યાય

શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
મેરે પરમ શભુ સનુ મહાબાહાે! વચન અબ આૈર ભી ।
તૂ પ્રય મુઝે, તુઝસે કહઁૂગા બાત િહત ક મ સભી॥ ૧૦। ૧॥
ઉ પ ત્ત દેવ મહ ષગણ મેર ન કાેઈ નતે ।
સબ ભાઁ ત ઇનકા આિદ હઁૂ મ, યા ન યે પિહચાનતે॥ ૧૦। ૨॥

ે નતા મુઝકાે મહેશ્વર અજ અનાિદ સદૈવ હી ।
જ્ઞાની મનુ યા મ સદા સબ પાપ સે છુટતા વહી॥ ૧૦। ૩॥
િનત િનશ્ચયાત્મક બુ દ્ધ જ્ઞાન અમૂઢ◌़તા સખુ દુઃખ દમ ।
ઉ પ ત્ત લય અેવં ક્ષમા, ભય અભય સત્ય સદૈવ શમ॥ ૧૦। ૪॥
સમતા અિહસા તુ ષ્ટ તપ અેવં અયશ યશ દાન ભી ।
ઉ પન્ન મુઝસે પ્રા ણયા કે ભાવ હાેતે હ સભી॥ ૧૦। ૫॥
હે પાથર્! સપ્ત મહ ષજન અેવં પ્રથમ મનુ ચાર ભી ।
મમ ભાવ- માનસ સે હુઅે, ઉ પન્ન ઉનસે જન સભી॥ ૧૦। ૬॥

ે નતા મેર િવભૂ ત, વ યાેગ- શ ક્ત યથાથર્ હૈ ।
સશંય નહી ં દૃઢ◌़- યાેગ વહ નર પ્રાપ્ત કરતા પાથર્ હૈ॥ ૧૦। ૭॥
મ જન્મદાતા હઁૂ સભી મુઝસે પ્રવ તત તાત હ ।
યહ ન જ્ઞાની ભક્ત ભજતે ભાવ સે િદન- રાત હ॥ ૧૦। ૮॥
મુઝમ લગા કર પ્રાણ મન, કરતે હુઅે મેર કથા ।
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કરતે પર પર બાેધ, રમતે તુષ્ટ રહતે સવર્થા॥ ૧૦। ૯॥
ઇસ ભાઁ ત હાેકર યુક્ત ે નર િનત્ય ભજતે પ્રી ત સે ।
મ ત- યાેગ અૈસા દઁૂ, મુઝે વે પા સક જસ ર ત સે॥ ૧૦। ૧૦॥
ઉનકે હૃદય મ બૈઠ પાથર્! કૃપાથર્ અપને જ્ઞાન કા ।
દ પક જલાકર નાશ કરતા તમ સભી અજ્ઞાન કા॥ ૧૦। ૧૧॥
અજુર્ન ને કહા - -
તુમ પરમ- બ્રહ્મ પિવત્ર અેવં પરમધામ અનપૂ હાે ।
હાે આિદદેવ અજન્મ અિવનાશી અન ત વ પ હાે॥ ૧૦। ૧૨॥
નારદ મહા મુિન અ સત દેવલ વ્યાસ ઋ ષ કહતે યહી ।
મુઝસે વયં ભી આપ હે જગદ શ! કહતે હાે વહી॥ ૧૦। ૧૩॥
કેશવ! કથન સારે તુ હારે સત્ય હી મ માનતા ।
હે હિર! તુ હાર વ્ય ક્ત સરુ દાનવ ન કાેઈ નતા॥ ૧૦। ૧૪॥
હે ભૂતભાવન ભૂતઈશ્વર દેવદેવ જગ પતે ।
તુમ આપ પુ ષાેત્તમ વયં હી આપકાે પિહચાનતે॥ ૧૦। ૧૫॥
જન- જન મહાન્ િવભૂ તયા સે વ્યાપ્ત હાે સસંાર મ ।
વે િદવ્ય આત્મ- િવભૂ તયાઁ બતલાઇયે િવ તાર મ॥ ૧૦। ૧૬॥
ચ તન સદા કરતા હુઆ કૈસે તુ હ પિહચાન લૂઁ ।
િકન- િકન પદાથા મ ક ઁ ચ તન તુ હારા ન લૂઁ ॥ ૧૦। ૧૭॥
ભગવન્! કહાે િનજ યાેગ આૈર િવભૂ તયાઁ િવ તાર સે ।
ભરતા નહી ં મન આપક વાણી સધુામય ધાર સે॥ ૧૦। ૧૮॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
કાૈ તેય! િદવ્ય િવભૂ તઆઁ મેર અન ત િવશષે હ ।
અબ મ બતાઊઁગા તુઝે ે ે િવભૂ ત િવશષે હ॥ ૧૦। ૧૯॥
મ સવર્ વા કે હૃદય મ અ તરાત્મા પાથર્! હઁૂ ।
સબ પ્રા ણયા કા આિદ અેવં મ ય અ ત યથાથર્ હઁૂ॥ ૧૦। ૨૦॥
આિદત્યગણ મ િવ હઁૂ, સબ જ્યાે ત બીચ િદનેશ હઁૂ ।
નક્ષત્ર મ રાકેશ, મ તા મ મર ચ િવશષે હઁૂ॥ ૧૦। ૨૧॥
મ સામ વેદા મ તથા સરુ દ બીચ સરેુ દ્ર હઁૂ ।
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મ શ ક્ત ચેતન વ મ, મન ઇ દ્રયા કા કે દ્ર હઁૂ॥ ૧૦। ૨૨॥
શવ સકલ દ્રા બીચ રાક્ષસ યક્ષ બીચ કુબેર હઁૂ ।
મ અ ગ્ વસઆુ મ, પહાડ◌़◌ા મ પહાડ◌़ સમુે હઁૂ॥ ૧૦। ૨૩॥
મુઝકાે હ પ ત પાથર્! મખુ્ય પુરાેિહતા મ ન તૂ ।
સનેાિનયા મ સ્ક દ, સાગર સબ સરા મ માન તૂ॥ ૧૦। ૨૪॥
ગુ શ્રેષ્ઠ ઋ ષયા મ, વચન મ મ સદા ૐકાર હઁૂ ।

સબ સ્થાવરા મ ગિર િહમાલય, યજ્ઞ મ જપ- સાર હઁૂ॥ ૧૦। ૨૫॥
મુિન કિપલ સદ્ધા બીચ, નારદ દેવ- ઋ ષયા મ કહા ।
ગ ધવર્ગણ મ ચત્રરથ, ત - વગર્ મ પીપલ મહા॥ ૧૦। ૨૬॥
ઉચ્ચૈઃશ્રવા સારે હયા મ, અ ત- જ ય અનપૂ હઁૂ ।
મ હા થયા મ શ્રેષ્ઠ અૈરાવત, નરા મ ભપૂ હઁૂ॥ ૧૦। ૨૭॥
સરુધનેુ ગાૈઆ મ, ભજંુગા બીચ વાસિુક સપર્ હઁૂ ।
મ વજ્ર શસ્ત્રા મ, પ્ર ઉ પ ત્ત- કર ક દપર્ હઁૂ॥ ૧૦। ૨૮॥
મ િપતર ગણ મ, અયર્મા હઁૂ, નાગ- ગણ મ શષે હઁૂ ।
યમ શાસકા મ, જલચરા મ વ ણ પ િવશષે હઁૂ॥ ૧૦। ૨૯॥
પ્રહ્લાદ દૈત્યા બીચ, સખં્યા- સચૂકા મ કાલ હઁૂ ।
મ પ ક્ષયા મ ગ ડ◌़, પશઆુ મ ગે દ્ર િવશાલ હઁૂ॥ ૧૦। ૩૦॥
ગંગા નદા મ, શસ્ત્ર- ધાર - વગર્ મ મ રામ હઁૂ ।
મ પવન્ વેગા બીચ, મીના મ મકર અ ભરામ હઁૂ॥ ૧૦। ૩૧॥
મ આિદ હઁૂ મ યા ત હઁૂ હે પાથર્! સારે સગર્ કા ।
િવદ્યાગણા મ બ્રહ્મિવદ્યા, વાદ વાદ - વગર્ કા॥ ૧૦। ૩૨॥
સારે સમાસા બીચ દ્વ દ્વ, અકાર વણા મ કહા ।
મ કાલ અક્ષય આૈર અજુર્ન િવશ્વમખુ ધાતા મહા॥ ૧૦। ૩૩॥
મ સવર્હતાર્ ત્ય,ુ સબકા મૂલ ે હાગે અભી ।
તય વગર્ મ મેધા ક્ષમા ત ક ત સિુધ શ્રી વાક્ ભી॥ ૧૦। ૩૪॥
હઁૂ સામ મ મ હ સામ, વસ ત ઋતુઆ મ કહા ।
મંગ સર મહીના બીચ, ગાયત્રી સછુ દા મ મહા॥ ૧૦। ૩૫॥
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તજે વયા કા તજે હઁૂ મ આૈર છ લયા મ જુઆ ।
જય આૈર િનશ્ચય, સ વ સારે સ વશીલા કા હુઆ॥ ૧૦। ૩૬॥
મ ણયા મ વાસદેુવ વ પા ડવા મ પાથર્ હઁૂ ।
મ મુિનજના મ વ્યાસ, કિવયા બીચ શકુ્ર યથાથર્ હઁૂ॥ ૧૦। ૩૭॥
મ શાસકા કા દ ડ, િવજયી ક સનુી ત પ્રધાન હઁૂ ।
હઁૂ માનૈ ગુહ્યા મ સદા, મ જ્ઞાિનયા કા જ્ઞાન હઁૂ॥ ૧૦। ૩૮॥
ઇસ ભાઁ ત પ્રાણીમાત્ર કા ે બીજ હૈ, મ હઁૂ સભી ।
મેરે બના અજુર્ન! ચરાચર હૈ નહી ં કાેઈ કભી॥ ૧૦। ૩૯॥
હે પાથર્! િદવ્ય િવભૂ તયાઁ મેર અન ત અપાર હ ।
કુછ કહ િદયે િદગ્દશર્નાથર્ િવભૂ ત કે િવ તાર હ॥ ૧૦। ૪૦॥

ે ે જગત્ મ વ તુ, શ ક્ત િવભૂ ત શ્રીસ પન્ન હ ।
વે ન મેરે તજે કે હી અંશ સે ઉ પન્ન હ॥ ૧૦। ૪૧॥
િવ તાર સે ક્યા કામ તુમકાે નલાે યહ સાર હૈ ।
ઇસ અેક મેરે અંશ સે વ્યાપા હુઆ સસંાર હૈ॥ ૧૦। ૪૨॥
દસવાં અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૧૦॥

હિરગીતા અ યાય ૧૧
ગ્યારહવાં અ યાય

અજુર્ન ને કહા - -
ઉપદેશ યહ અ ત ગુપ્ત ે તુમને કહા કરકે દયા ।
અ યાત્મ િવષયક જ્ઞાન સે સબ માેહ મેરા મટ ગયા॥ ૧૧। ૧॥
િવ તાર સે સબ સનુ લયા ઉ પ ત્ત લય કા ત વ હૈ ।
મને સનુા સબ આપકા અક્ષય અન ત મહ વ હૈ॥ ૧૧। ૨॥
હ આપ વૈસે આપને જૈસા કહા હૈ હે પ્રભાે ।
મ દેખના હંૂ ચાહતા અૈશ્વયર્મય ઉસ પ કાે॥ ૧૧। ૩॥
સમઝ પ્રભાે યિદ આપ, મ વહ દેખ સકતા હઁૂ સભી ।
તાે વહ મુઝે યાેગેશ! અવ્યય પ િદખલાદાે અભી॥ ૧૧। ૪॥
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શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
હે પાથર્! દેખાે િદવ્ય અનપુમ િવિવધ વણાર્કાર કે ।
શત- શત સહસ્રા પ મેરે ભન્ન ભન્ન પ્રકાર કે॥ ૧૧। ૫॥
સબ દેખ ભારત! દ્ર વસુ અ શ્વિન મ ત આિદત્ય ભી ।
આશ્ચયર્ દેખ અનેક અબ પહલે ન દેખે ે કભી॥ ૧૧। ૬॥
ઇસ દેહ મ અેકત્ર સારા જગ ચરાચર દેખલે ।

ે આૈર ચાહે દેખના ઇસમ બરાબર દેખ લે॥ ૧૧। ૭॥
મુઝકાે ન અપની આઁખ સે તુમ દેખ પાઆેગે કભી ।
મ િદવ્ય દેતા દૃ ષ્ટ, દેખાે યાેગ કા વૈભવ સભી॥ ૧૧। ૮॥
સજંય ને કહા- -
જબ પાથર્ સે શ્રીકૃ ણ ને ઇસ ભાઁ ત હે રાજન!્ કહા ।
તબ હી િદયા અૈશ્વયર્- યુક્ત વ પ કા દશર્ન મહા॥ ૧૧। ૯॥
મખુ નયન થે ઉસમ અનેકા હી અનાખેા પ થા ।
પિહને અનેકા િદવ્ય ગહને શસ્ત્ર- સાજ અનપૂ થા॥ ૧૧। ૧૦॥
સીમા- રિહત અદ્ભુત મહા વહ િવશ્વતાેમખુ પ થા ।
ધારણ િકયે અ ત િદવ્ય માલા વસ્ત્ર ગ ધ અનપૂ થા । ૧૧। ૧૧॥
નભ મ સહસ રિવ મલ ઉદય હા પ્રભાપુ જ મહાન્ હાે ।
તબ ઉસ મહાત્મા કા ત કે કુછ કુછ પ્રકાશ સમાન હાે॥ ૧૧। ૧૨॥
ઉસ દેવદેવ શર ર મ દેખા ધનંજય ને તભી ।
બાંટા િવિવધ િવધ સે જગત્ અેકત્ર ઉસમ હૈ સભી॥ ૧૧। ૧૩॥
રાેમાંચ તન મ હાે ઉઠા આશ્ચયર્ સે માનાે જગે ।
તબ યા ધનંજય સર ઝુકા, કર ેડ◌़ કર કહને લગે॥ ૧૧। ૧૪॥
અજુર્ન ને કહા - -
ભગવન્! તુ હાર દેહ મ મ દેખતા સરુ- ગણ સભી ।
મ દેખતા હઁૂ દેવ! ઇસમ પ્રા ણયા કા સઘં ભી॥
શભુ કમલ આસન પર ઇસી મ બ્રહ્મદેવ િવરાજતે ।
ઇસમ મહેશ્વર આૈર ઋ ષગણ, િદવ્ય પન્નગ સાજતે॥ ૧૧। ૧૫॥
બહુ બાહુ ઇસમ હ અનેકા હી ઉદરમય પ હૈ ।
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મખુ આૈર આઁખ હ અનેકા, હિર- વ પ અનપૂ હૈ॥
િદખતા ન િવશ્વેશ્વર તુ હારા આિદ મ ય ન અ ત હૈ॥
મ દેખતા સબ આેર છાયા િવશ્વ પ અન ત હૈ॥ ૧૧। ૧૬॥
પિહને મુકુટ, મ જુલ ગદા, શભુ ચક્ર ધરતે આપ હ ।
હાે તજે- િનિધ, સાર િદશા દૈદ પ્ત કરતે આપ હ॥
તુમ દુિનર ક્ષય મહાન્ અપર પાર હે ભગવાન્ હાે॥
સબ આેર િદખતે દ પ્ત અ ગ્ િદનેશ સમ દ્યુ તવાન હાે॥ ૧૧। ૧૭॥
તુમ નને કે યાેગ્ય અક્ષરબ્રહ્મ અપર પાર હાે ।
જગદ શ! સારે િવશ્વ મ ડલ કે તુ હી ંઆધાર હાે॥
અવ્યય સનાતન ધમર્ કે રક્ષક સદૈવ મહાન્ હાે॥
મેર સમઝ સે તુમ સનાતન પુ ષ હે ભગવાન્ હાે॥ ૧૧। ૧૮॥
નિહ આિદ મ ય ન અ ત આૈર અન ત બલ- ભ ડાર હૈ ।
શ શ- સયૂર્ પી નતે્ર આૈર અપાર ભજુ- િવ તાર હૈ॥
પ્ર વ લત અ ગ્ પ્રચ ડ મખુ મ દેખતા મ ધર રહે॥
સસંાર સારા તપ્ત અપને તજે સે હિર કર રહે॥ ૧૧। ૧૯॥
નભ ભૂ મ અ તર સબ િદશા ઇસ પ સે તુમ વ્યાપતે ।
યહ ઉગ્ર અદ્ભુત પ લ ખ ત્રૈલાેક્ય થર- થર કાઁપતે॥ ૧૧। ૨૦॥
યે આપ હી મ દેવ- દ પ્રવેશ કરતે રહે ।
ડરતે હુઅે કર ેડ◌़ જય- જય દેવ શ દ સનુા રહે॥
સબ સદ્ધ- સઘં મહ ષગણ ભી વ ત કહતે આ રહે॥
પઢ◌़ કર િવિવધ િવધ તાતે્ર વા મન્ આપકે ગુણ ગા રહે॥ ૧૧। ૨૧॥
સબ દ્રગણ આિદત્ય વસુ હ સા યગણ સારે ખડ◌़◌ે ।
સબ િપતર િવશ્વેદેવ અ શ્વિન આૈર સદ્ધ બડ◌़◌ે બડ◌़◌ે॥
ગ ધવર્ગણ રાક્ષસ મ ત સમુદાય અેવં યક્ષ ભી॥
મન મ ચિકત હાેકર હરે! વે દેખતે તુમકાે સભી॥ ૧૧। ૨૨॥
બહુ નતે્ર મખુવાલા મહાબાહાે! વ પ અપાર હૈ ।
હાથા તથા પૈરા વ જંઘા કા બડ◌़◌ા િવ તાર હૈ॥
બહુ ઉદર ઇસમ આૈર બહુ િવકરાલ ડાઢ◌़◌ હ મહા॥
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ભયભીત ઇસકાે દેખ સબ હ ભય મુઝે ભી હાે રહા॥ ૧૧। ૨૩॥
યહ ગગનચુબંી જગમગાતા હિર! અનેકા રંગ કા ।
આઁખ બડ◌़◌ી બલતી, ખુલા મખુ ભી અનાખેે ઢ◌़◌ંગ કા॥
યહ દેખ અૈસા પ મ મન મ હરે! ઘબરા રહા॥
નિહ ધૈયર્ ધર પાતા, ન ભગવન્! શા ત ભી મ પા રહા॥ ૧૧। ૨૪॥
ડાઢ◌़◌ ભયંકર દેખ પડ◌़તા મખુ મહાિવકરાલ હૈ ।
માનાે ધધકતી યહ પ્રલય- પાવક પ્રચ ડ િવશાલ હૈ॥
સખુ હૈ ન અૈસે દેખ મખુ, ભૂલા િદશાય ભી સભી॥
દેવેશ! જગ- આધાર! હે ભગવન્! કરાે ક ણા અભી॥ ૧૧। ૨૫॥
તરાષ્ટ્ર- સતુ સબ સાથ ઉનકે યે પ ત- સમુદાય ભી ।

શ્રી ભી મ દ્રાેણાચાયર્ કણર્ પ્રધાન અપને ભટ સભી॥ ૧૧। ૨૬॥
િવકરાલ ડાડ◌़◌ા યુત ભયાનક આપકે મખુ મ હરે ।
અ તવેગ સે સબ દાૈડ◌़તે તે ધડ◌़◌ાધડ◌़ હ ભરે॥
યે િદખ રહે કુછ દાઁત મ લટકે હુઅે રણ- શરૂ હ॥
ઇસ ડાઢ◌़ મ િપસ કર અભી જનકે હુઅે શર ચૂર હ॥ ૧૧। ૨૭॥
જસ ભાઁ ત બહુ સિરતા- પ્રવાહ સમુદ્ર પ્ર ત તે બહે ।
અૈસે તુ હારે વાલ- મખુ મ વેગ સે નર રહે॥ ૧૧। ૨૮॥
જસ ભાઁ ત જલતી વાલ મ તે પતંગે વેગ સે ।
યા ત્યુ િહત યે નર, મખુા મ આપકે તે બસે॥ ૧૧। ૨૯॥
સબ આેર સે ઇસ વાલમય મખુ મ નરા કાે ધર રહે ।
દેવેશ! રસના ચાટતે ભક્ષણ સભી કા કર રહે॥
િવ ણાે! પ્રભાઅ આપક અ ત ઉગ્ર જગ મ છા રહી ં॥
િનજ તજે સે સસંાર સારા હી સરેુશ તપા રહી॥ ૧૧। ૩૦॥
તુમ ઉગ્ર અદ્ભુત પધાર કાનૈ હાે બતલાઇયે ।
હે દેવદેવ ! નમા મ દેવ! પ્રસન્ન અબ હાે ઇયે॥
તુમ કાનૈ આિદ વ પ હાે, યહ નના મ ચાહતા॥
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કુછ ભી ન મુઝકાે આપક ઇસ િદવ્ય કરની કા પતા॥ ૧૧। ૩૧॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
મ કાલ હઁૂ સબ લાેક- નાશક ઉગ્ર અપને કાે િકયે ।
આયા યહાઁ સસંાર કા સહંાર કરને કે લયે॥
તૂ હાે ન હાે તાે ભી ધનંજય! દેખ બન તેરે લડ◌़◌ે॥
યે નષ્ટ હાગે વીરવર યાેધા બડ◌़◌ે સબ ે ખડ◌़◌ે॥ ૧૧। ૩૨॥
અતઅેવ ઉઠ િરપુદલ- િવજય કર, પ્રાપ્ત કર સ માન કાે ।
િફર ભાેગ ઇસ ધન- ધા ય સે પિરપૂણર્ રાજ્ય મહાન્ કાે॥
હે પાથર્! મને વીર યે સબ માર પિહલે હી િદયે॥
આગે બઢ◌़◌ાે તુમ યુદ્ધ મ બસ નામ કરને કે લયે॥ ૧૧। ૩૩॥
યે ભી મ દ્રાેણ તથા જયદ્રથ કણર્ યાેદ્ધા આૈર ભી ।

ે વીરવર હ માર પિહલે હી િદયે મને સભી॥
અબ માર ઇન મારે હુઆ કાે, વીરવર! વ્યાકુલ ન હાે॥
કર યુદ્ધ રણ મ શત્રુઆ કાે પાથર્! તેગા અહાે॥ ૧૧। ૩૪॥
સજંય ને કહા - -
તબ મુકુટધાર પાથર્ સનુ કેશવ- કથન ઇસ ર ત સે ।
અપને ઉભય કર ેડ◌़ કર કઁપતે હુઅે ભયભીત સે॥
નમતે હુઅે, ગદ્ગદ્ ગલે સ,ે આૈર ભી ડરતે હુઅે॥
શ્રીકૃ ણ સે બાેલે વચન, યા વ દના કરતે હુઅે॥। ૧૧। ૩૫॥
અજુર્ન ને કહા - -
હાેતા જગત્ અનુરક્ત હ ષત આપકા ક તર્ન િકયે ।
સબ ભાગતે રાક્ષસ િદશાઆ મ તુ હારા ભય લયે॥
નમતા તુ હ સબ સદ્ધ- સઘં સરેુશ ! બાર બાર હૈ॥
હે હૃષીકેશ! સમ ત યે ઉનકા ઉ ચત વ્યવહાર હૈ॥ ૧૧। ૩૬॥
તુમ બ્રહ્મ કે ભી આિદકારણ આૈર ઉનસે શ્રેષ્ઠ હાે ।
િફર હે મહાત્મન! આપક યા વ દના કૈસે ન હાે॥
સસંાર કે આધાર હાે, હે દેવદેવ! અન ત હાે॥
તુમ સત,્ અસત્ ઇનસે પરે અક્ષર તુ હી ં ભગવ ત હાે॥ ૧૧। ૩૭॥
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ભગવન્! પુરાતન પુ ષ હાે તુમ િવશ્વ કે આધાર હાે ।
હાે આિદદેવ તથવૈ ઉત્તમ ધામ અપર પાર હાે॥
જ્ઞાતા તુ હી ં હાે નને કે યાેગ્ય ભી ભગવ ત્ હાે॥
સસંાર મ વ્યાપે હુઅે હાે દેવદેવ! અન ત હાે॥ ૧૧। ૩૮॥
તુમ વાયુ યમ પાવક વ ણ અેવં તુ હી ં રાકેશ હાે ।
બ્રહ્મા તથા ઉનકે િપતા ભી આપ હી અ ખલેશ હાે॥
હે દેવદેવ! પ્રણામ દેવ! પ્રણામ સહસા બાર હાે॥
િફર િફર પ્રણામ! પ્રણામ! નાથ, પ્રણામ! બાર બાર હાે॥ ૧૧। ૩૯॥
સાન દ સન્મખુ આૈર પીછે સે પ્રણામ સરેુશ! હાે ।
હિર બાર- બાર પ્રણામ ચારા આેર સે સવશ! હાે॥
હૈ વીયર્ શાૈયર્ અન ત, બલધાર અતુલ બલવ ત હાે॥
વ્યાપે હુઅે સબમ ઇસી સે ’ સવર્’ હે ભગવ ત! હાે॥ ૧૧। ૪૦॥
તુમકાે સમઝ અપના સખા ને બના મિહમા મહા ।
યાદવ! સખા! હે કૃ ણ! યાર પ્રમાદ યા હઠ સે કહા॥ ૧૧। ૪૧॥
અચ્યુત! હઁસાને કે લયે આહાર આૈર િવહાર મ ।
સાેતે અકેલે બૈઠતે સબમ િકસી વ્યવહાર મ॥ ૧૧। ૪૨॥
સબક ક્ષમા મ માંગતા ે કુછ હુઆ અપરાધ હાે॥।
સસંાર મ તુમ અતુલ અપર પાર આૈર અગાધ હાે .. .. ૧૧। ૪૨॥
સારે ચરાચર કે િપતા હ આપ જગ- આધાર હ ।
હ આપ ગુ આ કે ગુ અ ત પજૂ્ય અપર પાર હ॥
ત્રૈલાેક્ય મ તુમસા પ્રભાે! કાેઈ કહી ં ભી હૈ નહી ં॥
અનપુમ અતુલ્ય પ્રભાવ બઢ◌़કર કાનૈ િફર હાેગા કહી ં॥ ૧૧। ૪૩॥
ઇસ હેતુ વ દન- યાેગ્ય ઈશ! શર ર ચરણા મ િકયે ।
મ આપકાે કરતા પ્રણામ પ્રસન્ન કરને કે લયે॥
જ્યા તાત સતુ કે, પ્રય પ્રયા કે, મત્ર સહચર અથર્ હ॥
અપરાધ મેરા આપ ત્યા હી સહન હેતુ સમથર્ હ॥। ૧૧। ૪૪॥
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યહ પ ભગવન્! દેખકર, પહલે ન ે દેખા કભી ।
હ ષત હુઆ મ િક તુ ભય સે હૈ િવકલ ભી મન અભી॥
દેવેશ! િવશ્વાધાર! દેવ! પ્રસન્ન અબ હાે ઇયે॥
હે નાથ! પહલા પ હી અપના મુઝે િદખલાઇયે॥ ૧૧। ૪૫॥
મ ચાહતા હઁૂ દેખના, તુમકાે મુકુટ ધારણ િકયે ।
હે સહસબાહાે! શભુ કરા મ ચક્ર આૈર ગદા લયે॥
હે િવશ્વમૂત! િફર મુઝે વહ સાૈ ય દશર્ન દ જયે॥
વહ હી ચતુભુર્જ પ હે દેવેશ! અપના ક જયે॥ ૧૧। ૪૬॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
હે પાથર્! પરમ પ્રસન્ન હાે તુઝ પર અનુગ્રહ- ભાવ સે ।
મનૈે િદખાયા િવશ્વ પ મહાન યાેગ- પ્રભાવ સે॥
યહ પરમ તે ેમય િવરાટ્ અનંત આિદ અનપૂ હૈ॥
તેરે સવા દેખા િકસી ને ભી નહી ં યહ પ હૈ॥ ૧૧। ૪૭॥
હે કુ પ્રવીર! ન વેદ સ,ે વા યાય યજ્ઞ ન દાન સે ।
િદખતા નહી ં મ ઉગ્ર તપ યા િક્રયા કમર્- િવધાન સે॥
મેરા િવરાટ્ વ પ ઇસ નર- લાેક મ અજુર્ન! કહી ં॥
અ તિરક્ત તેરે આૈર કાેઈ દેખ સકતા હૈ નહી ં॥ ૧૧। ૪૮॥
યહ ઘાેર- પ િનહાર કર મત મૂઢ◌़ આૈર અધીર હાે ।
િફર પ પહલા દેખ, ભય તજ તુષ્ટ મન મ વીર હાે॥ ૧૧। ૪૯॥
સજંય ને કહા - -
યા કહ િદખાયા પ અપના સાૈ ય તન િફર ધર લયા ।
ભગવાન્ ને ભયભીત વ્યાકુલ પાથર્ કાે ધીરજ િદયા॥ ૧૧। ૫૦॥
અજુર્ન ને કહા- -
યહ સાૈ ય નર- તન દેખ ભગવન્! મન િઠકાને આ ગયા ।
જસ ભાઁ ત પહલે થા વહી અપની અવસ્થા પા ગયા॥ ૧૧। ૫૧॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
હે પાથર્! દુલર્ભ પ યહ જસકે અભી દશર્ન િકયે ।
સરુ ભી તરસતે હ ઇસી ક લાલસા મન મ લયે॥ ૧૧। ૫૨॥
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િદખતા ન મ તપ, દાન અથવા યજ્ઞ, વેદા સે કહી ં ।
દેખા જસે તનૂે ઉસે નર દેખ પાતે હ નહી ં॥ ૧૧। ૫૩॥
હે પાથર્! અેક અન ય મેર ભ ક્ત સે સ ભવ સભી ।
યહ જ્ઞાન, દશર્ન, આૈર મુઝમ ત વ ન પ્રવેશ ભી॥ ૧૧। ૫૪॥
મેરે લયે ે કમર્- ત પર, િનત્ય મ પર, ભક્ત હૈ ।
પાતા મુઝે વહ ે સભી સે વૈર હીન િવરક્ત હૈ॥ ૧૧। ૫૫॥
ગ્યારહવાં અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૧૧॥

હિરગીતા અ યાય ૧૨
બારહવાં અ યાય

અજુર્ન ને કહા - -
અવ્યક્ત કાે ભજતે િક ે ધરતે તુ હારા યાન હ ।
ઇન યાે ગયા મ યાેગવેત્તા કાનૈ શ્રેષ્ઠ મહાન હ॥ ૧૨ । ૧॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા - -
કહતા ઉ હ મ શ્રેષ્ઠ મુઝમ ચત્ત ે ધરતે સદા ।

ે યુક્ત હાે શ્રદ્ધા- સિહત મેરા ભજન કરતે સદા॥ ૧૨ । ૨॥
અવ્યક્ત, અક્ષર, અિનદ ય, અ ચ ત્ય િનત્ય વ પ કાે ।
ભજતે અચલ, કૂટસ્થ, ઉત્તમ સવર્વ્યાપી પ કાે॥ ૧૨ । ૩॥
સબ ઇ દ્રયાઁ સાધે સદા સમબુ દ્ધ હી ધરતે હુઅે ।
પાતે મુઝે વે પાથર્ પ્રાણી માત્ર િહત કરતે હુઅે॥ ૧૨ । ૪॥
અવ્યક્ત મ આસક્ત ે હાેતા ઉ હ અ ત ક્લેશ હૈ ।
પાતા પુ ષ યહ ગ ત, સહન કરકે િવપ ત્ત િવશષે હૈ॥ ૧૨ । ૫॥
હાે મ પરાયણ કમર્ સબ અપર્ણ મુઝે કરતે હુઅે ।
ભજતે સદૈવ અન ય મન સે યાન ે ધરતે હુઅે॥ ૧૨ । ૬॥
મુઝમ લગાતે ચત્ત ઉનકા શીઘ્ર કર ઉદ્ધાર મ ।
ઇસ ત્યુમય સસંાર સે બેડ◌़◌ા લગાતા પાર મ॥ ૧૨ । ૭॥
મુઝમ લગાલે મન, મુઝ મ બુ દ્ધ કાે રખ સબ કહી ં ।
મુઝમ મલેગા િફર તભી ઇસમ કભી સશંય નહી ં॥ ૧૨ । ૮॥
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મુઝમ ધનંજય! ે ન ઠ ક પ્રકાર મન પાઆે બસા ।
અ યાસ- યાેગ પ્રયત્ન સે મેર લગાલાે લાલસા॥ ૧૨ । ૯॥
અ યાસ ભી હાેતા નહી ં તાે કમર્ કર મેરે લયે ।
સબ સ દ્ધ હાેગી કમર્ ભી મેરે લયે અજુર્ન! િકયે॥ ૧૨ । ૧૦॥
યહ ભી ન હાે તબ આસરા મેરા લયે કર યાેગ હી।
કર ચત્ત-સયંમ કમર્ફલ કે ત્યાગ સારે ભાેગ હી॥ ૧૨। ૧૧॥
અ યાસ પથ સે જ્ઞાન ઉત્તમ જ્ઞાન સે ગુ યાન હૈ।
ગુ યાન સે ફલત્યાગ કરતા ત્યાગ શા ત પ્રદાન હૈ॥ ૧૨। ૧૨॥
બન દ્વષે સારે પ્રા ણયા કા મત્ર ક ણાવાન્ હાે।
સમ દુઃખસખુ મ મદ ન મમતા ક્ષમાશીલ મહાન્ હાે॥ ૧૨। ૧૩॥

ે તુષ્ટ િનત મન બુ દ્ધ સે મુઝમ હુઆ આસક્ત હૈ।
દૃઢ◌़ િનશ્ચયી હૈ સયંમી યારા મુઝે વહ ભક્ત હૈ॥ ૧૨। ૧૪॥
પાતે ન જસસે ક્લેશ જન ઉનસે ન પાતા આપ હી।
ભય ક્રાેધ હષર્ િવષાદ બન યારા મુઝે હૈ જન વહી॥ ૧૨। ૧૫॥

ે શુ ચ ઉદાસી દક્ષ હૈ જસકાે ન દુખ બાધા રહી।
ઇચ્છા રિહત આર ભ ત્યાગી ભક્ત પ્રય મુઝકાે વહી॥ ૧૨। ૧૬॥
કરતા ન દ્વષે ન હષર્ ે બન શાેક હૈ બન કામના।
ત્યાગે શભુાશભુ ફલ વહી હૈ ભક્ત પ્રય મુઝકાે ઘના॥ ૧૨। ૧૭॥
સમ શત્રુ મત્રા સે સદા અપમાન માન સમાન હૈ।
શીતાે ણ સખુ-દુખ સમ જસે આસ ક્ત બન મ તમાન હૈ॥ ૧૨। ૧૮॥
િન દા પ્રશસંા સમ જસે માનૈી સદા સતંુષ્ટ હી।
અિનકેત િનશ્ચલ બુ દ્ધમય પ્રય ભક્ત હૈ મખુકાે વહી॥ ૧૨। ૧૯॥

ે મ પરાયણ ઇસ સધુામય ધમર્ મ અનુરક્ત હ।
વે િનત્ય શ્રદ્ધાવાન જન મેરે પરમ પ્રય ભક્ત હ॥ ૧૨। ૨૦॥
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હિરગીતા અ યાય ૧૩
તેરહવાં અ યાય

શ્રી ભગવાન્ બાેલે -
કાૈ તેય, યહ તન ક્ષતે્ર હૈ જ્ઞાની બતાતે હ યહી ।

ે નતા ઇસ ક્ષતે્ર કાે ક્ષતે્રજ્ઞ કહલાતા વહી॥ ૧૩। ૧॥
હે પાથર્, ક્ષતે્રા મ મુઝે ક્ષતે્રજ્ઞ ન મહાન તૂ ।
ક્ષતે્રજ્ઞ અેવં ક્ષતે્ર કા સબ જ્ઞાન મેરા ન તૂ॥ ૧૩। ૨॥
વહ ક્ષતે્ર ે, જૈસા, જહાઁ સ,ે જન િવકારા-યુત, સભી ।
સકં્ષપે મ સનુ, જસ પ્રભાવ સમેત વહ ક્ષતે્રજ્ઞ ભી॥ ૧૩। ૩॥
બહુ ભાઁ ત ઋ ષયા આૈર છ દા સે અનેક પ્રકાર સે ।
ગાયા પદા મ બ્રહ્મસતૂ્રા કે સહેતુ િવચાર સે॥ ૧૩। ૪॥
મન બુ દ્ધ અેવં મહાભૂત પ્રકૃ ત અહંકૃત ભાવ ભી ।
પાઁચા િવષય સબ ઇ દ્રયા કે આૈર ઇ દ્રયગણ સભી॥ ૧૩। ૫॥
સખુ-દુઃખ ઇચ્છા દ્વષે ત્ત સઘંાત અેવં ચેતના ।
સકં્ષપે મ યહ ક્ષતે્ર હૈ સમુદાય ે ઇનકા બના॥ ૧૩। ૬॥
અ ભમાન દ ભ અભાવ, આજર્વ, શાૈચ, િહસાહીનતા ।
થરતા, ક્ષમા, િનગ્રહ તથા આચાયર્-સવેા દ નતા॥ ૧૩। ૭॥
ઇ દ્રય-િવષય-વૈરાગ્ય અેવં મદ સદૈવ િનવારના ।

વન, જરા, દુખ, રાેગ। ત્યુ સદાષે િનત્ય િવચારના॥ ૧૩। ૮॥
નિહ લપ્ત નાર પતુ્ર મ, સબ ત્યાગના ફલ-વાસના ।
િનત શભુ અશભુ ક પ્રા પ્ત મ ભી અેકસા રહના બના॥ ૧૩। ૯॥
મુઝમ અન ય િવચાર સે વ્ય ભચાર િવરિહત ભ ક્ત હાે ।
અેકા ત કા સવેન, ન જન સમુદાય મ આસ ક્ત હાે॥ ૧૩। ૧૦॥
અ યાત્મજ્ઞાન વ ત વજ્ઞાન િવચાર, યહ સબ જ્ઞાન હૈ ।
િવપર ત ઇનકે આૈર ે કુછ હૈ સભી અજ્ઞાન હૈ॥ ૧૩। ૧૧॥
અબ વહ બતાતા જ્ઞેય જસકે જ્ઞાન સે િન તાર હૈ ।
નિહ સત્ અસત,્ પરબ્રહ્મ તાે અનાિદ આૈર અપાર હૈ॥ ૧૩। ૧૨॥
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સવર્ત્ર ઉસકે પા ણ પદ સર નતે્ર મખુ સબ આેર હી ।
સબ આેર ઉસકે કાન હ, સવર્ત્ર ફૈલા હૈ વહી॥ ૧૩। ૧૩॥
ઇ દ્રય-ગુણા કા ભાસ ઉસમ િક તુ ઇ દ્રય-હીન હૈ ।
હાે અલગ જગ-પાલક, િનગુર્ણ હાેકર ગુણા મ લીન હૈ॥ ૧૩। ૧૪॥
ભીતર વ બાહર પ્રા ણયા મ દૂર ભી હૈ પાસ ભી
વહ ચર અચર અ ત સૂ મ હૈ ના નહી ં તા કભી॥ ૧૩। ૧૫॥
અિવભક્ત હાેકર પ્રા ણયા મ વહ િવભક્ત સદૈવ હૈ ।
વહ જ્ઞેય પાલક આૈર નાશક જન્મદાતા દેવ હૈ॥ ૧૩। ૧૬॥
વહ જ્યાે તયા ક જ્યાે ત હૈ, તમ સે પરે હૈ, જ્ઞાન હૈ ।
સબ મ બસા હૈ, જ્ઞેય હૈ, વહ જ્ઞાનગ ય મહાન્ હૈ॥ ૧૩। ૧૭॥
યહ ક્ષતે્ર, જ્ઞાન, મહાન્ જ્ઞેય, કહા ગયા સકં્ષપે સે ।
હે પાથર્, ઇસકાે ન મેરા ભક્ત મુઝમ આ બસે॥ ૧૩। ૧૮॥
યહ પ્રકૃ ત અેવં પુ ષ દાનેા હી અનાિદ િવચાર હ ।
પૈદા પ્રકૃ ત સે હી સમઝ, ગુણ તીન આૈર પ્રકાર હ॥ ૧૩। ૧૯॥
હૈ કાયર્ અેવં કરણ ક ઉ પ ત્ત કારણ પ્રકૃ ત હી ।
ઇસ વ કાે કારણ કહા, સખુ-દુઃખ ભાેગ િન મ ત હી॥ ૧૩। ૨૦॥
રહકર પ્રકૃ ત મ િનત પુ ષ, કરતા પ્રકૃ ત-ગુણ ભાેગ હૈ ।
અચ્છ બુર સબ યાેિનયાઁ, દેતા યહી ગુણ-યાેગ હૈ॥ ૧૩। ૨૧॥
દ્રષ્ટા વ અનુમ તા સદા, ભતાર્ પ્રભાેક્તા શવ મહા ।
ઇસ દેહ મ પરમાત્મા, ઉસ પર-પુ ષ કાે હૈ કહા॥ ૧૩। ૨૨॥
અૈસે પુ ષ અેવં પ્રકૃ ત કાે, ગુણ સિહત ે ન લે ।
બરતાવ કૈસા ભી કરે વહ જન્મ િફર જગ મ ન લે॥ ૧૩। ૨૩॥
કુછ આપ હી મ આપ આત્મા દેખતે હ યાન સે ।
કુછ કમર્-યાેગી કમર્ સ,ે કુછ સાખં્ય-યાેગી જ્ઞાન સે॥ ૧૩। ૨૪॥
સનુ દૂસરા સે હી િકયા કરતે ભજન અન ન હ ।
તરતે અસશંય ત્યુ વે, શ્રુ ત મ લગે મ તમાન્ હ॥ ૧૩। ૨૫॥

નાે ચરાચર વ ે પૈદા હુઅે સસંાર મ ।
સબ ક્ષતે્ર આૈર ક્ષતે્રજ્ઞ કે સયંાેગ સે િવ તાર મ॥ ૧૩। ૨૬॥
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અિવના શ, નશ્વર સવર્ભૂતા મ રહે સમ િનત્ય હી ।
ઇસ ભાઁ ત ઈશ્વર કાે પુ ષ ે દેખતા દેખે વહી॥ ૧૩। ૨૭॥

ે દેખતા સમભાવ સે ઈશ્વર સભી મ વ્યાપ્ત હૈ ।
કરતા ન અપની ઘાત હૈ, કરતા પરમપદ પ્રાપ્ત હૈ॥ ૧૩। ૨૮॥
કરતી પ્રકૃ ત સબ કમર્, આત્મા હૈ અકતાર્ િનત્ય હી ।
ઇસ ભાઁ ત સે ે દેખતા હૈ, દેખતા હૈ જન વહી॥ ૧૩। ૨૯॥
જબ પ્રા ણયા ક ભન્નતા જન અેક મ દેખે સભી ।
િવ તાર દેખે અેક સે હી, બ્રહ્મ કાે પાતા તભી॥ ૧૩। ૩૦॥
યહ ઈશ અવ્યય, િનગુર્ણ આૈર અનાિદ હાનેે સે સદા ।
કરતા ન હાેતા લપ્ત હૈ, રહ દેહ મ ભી સવર્દા॥ ૧૩। ૩૧॥
નભ સવર્વ્યાપી સૂ મ હાનેે સે ન જૈસે લપ્ત હાે ।
સવર્ત્ર આત્મા દેહ મ રહકર ન વૈસે લપ્ત હાે॥ ૧૩। ૩૨॥
જ્યા અેક રિવ સ પૂણર્ જગ મ તજે ભરતા હૈ સદા ।
યા હી પ્રકા શત ક્ષતે્ર કાે ક્ષતે્રજ્ઞ કરતા સવર્દા॥ ૧૩। ૩૩॥
ક્ષતે્રજ્ઞ અેવં ક્ષતે્ર અ તર, જ્ઞાન સે સમઝ સહી ।
સમઝ પ્રકૃ ત સે છૂટના, ે બ્રહ્મ કાે પાતે વહી॥ ૧૩। ૩૪॥
ૐ ત સિદ ત ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ॥
તેરહવાઁ અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૧૩॥

હિરગીતા અ યાય ૧૪
ચાૈદહવાઁ અ યાય

શ્રી ભગવાન્ બાેલે
અ તશ્રેષ્ઠ જ્ઞાના મ બતાતા જ્ઞાન મ અબ આૈર ભી ।
મુિન પા ગયે હ સ દ્ધ જસકાે નકર જગ મ સભી॥ ૧૪। ૧॥
ઇસ જ્ઞાન કા આશ્રય લઅે ે પ મેરા હાે રહ ।
ઉ પ ત્ત-કાલ ન જન્મ લ, લય-કાલ મ ન વ્યથા સહ॥ ૧૪। ૨॥
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ઇસ પ્રકૃ ત અપની યાેિન મ, મ ગભર્ રખતા હઁૂ સદા ।
ઉ પન્ન હાેતે હ ઉસીસે સવર્ પ્રાણી સવર્દા॥ ૧૪। ૩॥
સબ યાેિનયા મ મૂ તયા કે ે અનેકા પ હ ।
મ બીજ-પ્રદ િપતા હઁૂ, પ્રકૃ ત યાેિન અનપૂ હ॥ ૧૪। ૪॥
પૈદા પ્રકૃ ત સે સ વ, રજ, તમ િત્રગુણ કા િવ તાર હૈ ।
ઇસ દેહ મ યે વ કાે લ બાંધ, ે અિવકાર હૈ॥ ૧૪। ૫॥
અિવકાર સતગુણ હૈ પ્રકાશક, ક્યાિક િનમર્લ આપ હૈ ।
યહ બાંધ લેતા વ કાે સખુ જ્ઞાન સે િન પાપ હૈ॥ ૧૪। ૬॥

નાે ર ેગુણ રાગમય, ઉ પન્ન ણા સગં સે ।
વહ બાંધ લેતા વ કાે કાૈ તેય, કમર્-પ્રસગં સે॥ ૧૪। ૭॥
અજ્ઞાન સે ઉ પન્ન તમ સબ વ કાે માેિહત કરે ।
આલસ્ય, નીદં, પ્રમાદ સે યહ વ કાે બ ધત કરે॥ ૧૪। ૮॥
સખુ મ સતાેગુણ, કમર્ મ દેતા ર ેગુણ સગં હૈ ।
ઢ◌़ક કર તમાેગુણ જ્ઞાન કાે, દેતા પ્રમાદ પ્રસગં હૈ॥ ૧૪। ૯॥
રજ તમ દબ તબ સ વ ગુણ, તમ સ વ દબતે રજ બઢ◌़અે ।
રજ સ વ દબતે હી તમાેગુણ દેહધાર પર ચઢ◌़અે॥। ૧૪। ૧૦॥
જબ દેહ ક સબ ઇ દ્રયા મ જ્ઞાન કા હાે ચાઁદના ।
તબ ન લનેા ચાિહઅે તન મ સતાેગુણ હૈ ઘના॥ ૧૪। ૧૧॥

ણા અશા ત પ્ર ત્ત હાેકર મન પ્રલાેભન મ પડ◌़અે ।
આર ભ હાેતે કમર્ કે અજુર્ન, ર ેગુણ જબ બઢ◌़અે॥ ૧૪। ૧૨॥
કાૈ તેય, માેહ પ્રમાદ હાે, જબ હાે ન મન મ ચાઁદના ।
ઉ પન્ન હાે આલસ્ય જબ, હાેતા તમાેગુણ હૈ ઘના॥ ૧૪। ૧૩॥
ઇસ દેહ મ યિદ સ વગુણ ક દ્ધ મરતે કાલ હૈ ।
તાે પ્રાપ્ત કરતા જ્ઞાિનયા કા શદુ્ધ લાેક િવશાલ હૈ॥ ૧૪। ૧૪॥
રજ- દ્ધ મ મર, દેહ કમાર્સક્ત પુ ષા મ ધરે ।
જડ◌़ યાેિનયા મ જન્મતા, યિદ જન તમાેગુણ મ મરે॥ ૧૪। ૧૫॥
ફલ પુ ય કમા કા સદા શભુ શ્રેષ્ઠ સા વક જ્ઞાન હૈ ।
ફલ દુખ ર ેગુણ કા, તમાેગુણ-ફલ સદા અજ્ઞાન હૈ॥ ૧૪। ૧૬॥
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ઉ પન્ન સત સે જ્ઞાન, રજ સે િનત્ય લાેભ પ્રધાન હૈ ।
હૈ માેહ આૈર પ્રમાદ તમગુણ સે સદા અજ્ઞાન હૈ॥ ૧૪। ૧૭॥
સા વક પુ ષ વગાર્િદ મ, નરલાેક મ રાજસ બસ ।

ે તામસી ગુણ મ બસ, વે જન અધાેગ ત મ ફઁસ॥ ૧૪। ૧૮॥
કતાર્ ન કાેઈ તજ િત્રગુણ, યહ દેખતા દ્રષ્ટા જભી ।

ને ગુણા સે પાર જબ, પાતા મુઝે હૈ જન તભી॥ ૧૪। ૧૯॥
ે દેહધાર , દેહ-કારણ પાર યે ગુણ તીન હાે ।

છુટ જન્મ ત્યુ જરાિદ દુખ સ,ે વહ અ ત મ લીન હાે॥ ૧૪। ૨૦॥
અજુર્ન બાેલે
લક્ષણ કહાે ઉનકે પ્રભાે, જન ે િત્રગુણ સે પાર હ ।
િકસ ભાઁ ત હાેતે પાર, ક્યા ઉનકે કહાે આચાર હ॥ ૧૪। ૨૧॥
શ્રી ભગવાન્ બાેલે
પાકર પ્રકાશ, પ્ર ત્ત, માેહ, ન પાથર્, ઇનસે દ્વષે હૈ ।
યિદ હા નહી ં વે પ્રાપ્ત, ઉનક લાલસા ન િવશષે હૈ॥ ૧૪। ૨૨॥
રહતા ઉદાસીન-સા ગુણા સ,ે હાેઅે નહી ં િવચ લત કહી ં ।
સબ િત્રગુણ કરતે કાયર્ હ, યહ ન ે િડગતા નહી ં॥ ૧૪। ૨૩॥
હૈ વસ્થ, સખુ-દુખ સમ જસ,ે સમ ઢેલ પ થર વણર્ ભી ।

ે ધીર, િન દા તુ ત જસે સમ, તુલ્ય અ પ્રય- પ્રય સભી॥ ૧૪। ૨૪॥
સમ બ ધુ વૈર હ જસે અપમાન માન સમાન હૈ ।
આર ભ ત્યાગે ે સભી, વહ ગુણાતીત મહાન હૈ॥ ૧૪। ૨૫॥

ે શદુ્ધ િનશ્ચલ ભ ક્ત સે ભજતા મુઝે હૈ િનત્ય હી ।
તીના ગુણા સે પાર હાેકર બ્રહ્મ કાે પાતા વહી॥ ૧૪। ૨૬॥
અવ્યય અ ત મ આૈર મ હી બ્રહ્મ પ મહાન હઁૂ ।
મ હી સનાતન ધમર્ આૈર અપાર માેદ-િનધાન હઁૂ॥ ૧૪। ૨૭॥
ૐ ત સિદ ત ચતુદર્શાેઽ યાયઃ॥
ચાૈદહવાઁ અ યાય સમાપ્ત હુઆ॥ ૧૪॥
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હિરગીતા અ યાય ૧૫
પ દ્રહવા અ યાય

શ્રી ભગવાન્ ને કહા –
હૈ મૂલ ઊપર શાખ નીચે પત્ર જસકે વેદ હ ।
વે વેદિવત્ ે નતે અશ્વ થ - અવ્યય - ભેદ હ॥ ૧૫। ૧॥
પ લવ િવષય, ગુણ સે પલી અધ- ઊ વર્ શાખા છા રહી ં ।
નર- લાેક મ નીચે જડ◌़અ કમાર્નુબ ધી રહી ં॥ ૧૫। ૨॥
ઉસકા યહાં મલતા વ પ ન આિદ મ યાધાર સે ।
દૃઢમૂલ યહ અશ્વ થ કાટ અસગં શસ્ત્ર- પ્રહાર સે॥ ૧૫। ૩॥
િફર વહ િનકાલાે ઢંૂઢકર પદ શ્રેષ્ઠ ઠ ક પ્રકાર સે ।
કર પ્રાપ્ત જસકાે િફર ન લાૈટે, છૂટકર સસંાર સે॥
મ શરણ ઉસક હઁૂ પુ ષ ે આિદ આૈર મહાન હૈ ।
ઉ પન્ન જસસે સબ પુરાતન યહ પ્ર ત્ત- િવધાન હૈ॥ ૧૫। ૪॥

તા જ હાને સગં- દાષે ન માેહ જનમ માન હૈ ।
મન મ સદા જનકે જગા અ યાત્મ- જ્ઞાન પ્રધાન હૈ॥
જનમ ન કાેઈ કામના સખુ- દુઃખ આૈર ન દ્વ દ્વ હી ।
અવ્યય પરમપદ કાે સદા જ્ઞાની પુ ષ પાતે વહી । ૧૫। ૫॥
જસમ ન સયૂર્ પ્રકાશ ચ દ્ર ન આગ હી કા કામ હૈ ।
લાૈટે ન જન જસમ પહઁુચ મેરા વહી પર ધામ હૈ॥ ૧૫। ૬॥
ઇસ લાેક મ મેરા સનાતન અંશ હૈ યહ વ હી ।
મન કે સિહત છૈ પ્રકૃ તવાસી ખીચંતા ઇ દ્રય વહી॥ ૧૫। ૭॥
જબ વ લેતા દેહ અથવા ત્યાગતા સ બ ધ કાે ।
કરતા ગ્રહણ ઇનકાે સમુન સે વાયુ જૈસે ગંધ કાે॥ ૧૫। ૮॥
રસના, વચા, દગૃ, કાન અેવં નાક, મન- આશ્રય લયે ।
યહ વ સબ સવેન િકયા કરતા િવષય િન મત િકયે॥ ૧૫। ૯॥

તે હુઅે તન ત્યાગ, રહતે, ભાેગતે ગુણયુક્ત ભી ।
ન ન ઇસકાે મૂઢ◌़ માનવ, નતે જ્ઞાની સભી॥ ૧૫। ૧૦॥
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કર યત્ન યાેગી આપમ ઇસકાે બસા પિહચાનતે ।
પર યત્ન કરકે ભી ન મૂઢ◌़ અશદુ્ધ- આત્મા નતે॥ ૧૫। ૧૧॥
જસસે પ્રકા શત હૈ જગત,્ ે તજે િદવ્ય િદનેશ મ ।
વહ તજે મેરા તજે હૈ ે અ ગ્ મ રાકેશ મ॥ ૧૫। ૧૨॥
ક્ષ ત મ બસા િનજ તજે સે મ પ્રા ણયા કાે ધર રહા ।
રસ પ હાેકર સાેમ સાર પુષ્ટ આૈષિધ કર રહા॥ ૧૫। ૧૩॥
મ પ્રા ણયા મ બસ રહા હાે પ વૈશ્વાનર મહા ।
પાચન ચતુિવિધ અન્ન પ્રાણાપાન- યુત હાે કર રહા॥ ૧૫। ૧૪॥
સિુધ જ્ઞાન આૈર અપાેહ મુઝસે મ સભી મ બસ રહા ।
વેદા તકતાર્ વેદવેદ્ય સવુેદિવત્ મુઝકાે કહા॥ ૧૫। ૧૫॥
ઇસ લાેક મ ક્ષર આૈર અક્ષર દાે પુ ષ હ સવર્દા ।
ક્ષર સવર્ ભૂતા કાે કહા કૂટસ્થ હૈ અક્ષર સદા॥ ૧૫। ૧૬॥
કહતે જસે પરમાત્મા ઉત્તમ પુ ષ ઇનસે પરે ।
ત્રૈલાેક્ય મ રહ ઈશ અવ્યય સવર્ જગ પાષેણ કરે॥ ૧૫। ૧૭॥
ક્ષર આૈર અક્ષર સે પરે મ શ્રેષ્ઠ હંૂ સસંાર મ ।
ઇસ હેતુ પુ ષાેત્તમ કહાયા વેદ લાેકાચાર મ॥ ૧૫। ૧૮॥
તજ માેહ પુ ષાેત્તમ મુઝે ે પાથર્! લેતા જ્ઞાન હૈ ।
સબ ભાઁ ત વહ સવર્જ્ઞ હાે ભજતા મુઝે મ તમાન્ હૈ॥ ૧૫। ૧૯॥
મને કહા યહ ગુપ્ત સે ભી ગુપ્ત જ્ઞાન મહાન્ હૈ ।
યહ નકર કરતા સદા વન સફલ મ તમાન્ હૈ॥ ૧૫। ૨૦॥
પ દ્રહવાં અ યાય સમાપ્ત હુઆ ।

હિરગીતા અ યાય ૧૬
સાેલહવાં અ યાય

શ્રી ભગવાન્ ને કહા –
ભય- હીનતા, દમ, સ વ ક સશંુ દ્ધ, દૃઢ◌़તા જ્ઞાન ક ।
તન- મન- સરલતા, યજ્ઞ, તપ, વા યાય, સા વક દાન ભી॥ ૧૬। ૧॥
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દુતા, અિહસા, સત્ય, ક ણા, શા ત, ક્રાેધ- િવહીનતા ।
લ , અચ ચલતા, અિન દા, ત્યાગ ણાહીનતા॥ ૧૬। ૨॥

ત, તજે, પાવનતા, ક્ષમા, અદ્રાેહ, માન- િવહીનતા ।
યે ચ હ ઉનકે પાથર્! જનકાે પ્રાપ્ત દૈવી સ પદા॥ ૧૬। ૩॥
મદ, માન, મ યાચાર, ક્રાેધ, કઠાેરતા, અજ્ઞાન ભી ।
યે આસરુ સ પ ત્ત મ જન્મે હુઅે પાતે સભી॥ ૧૬। ૪॥
દે માેક્ષ દૈવી, બાઁધતી હૈ આસરુ સ પ ત્ત યે ।
મત શાેક અજુર્ન! કર હુઆ તૂ દૈવ- સપંદ્ કાે લયે॥ ૧૬। ૫॥
દાે ભાઁ ત ક હૈ ષ્ટ દૈવી, આસરુ સસંાર મ ।
સનુ આસરુ અબ પાથર્! દૈવી કહ ચુકા િવ તાર મ॥ ૧૬। ૬॥
ક્યા હૈ પ્ર ત્ત િન ત્ત! જગ મ નતે આસરુ નહી ં ।
આચાર, સત્ય, િવશદુ્ધતા હાેતી નહી ં ઉનમ કહી ં॥ ૧૬। ૭॥
કહતે અસરુ ઝૂઠા જગત,્ બન ઈશ બન આધાર હૈ ।
કેવલ પર પર યાેગ સે બસ ભાેગ- િહત સસંાર હૈ॥ ૧૬। ૮॥
ઇસ દૃ ષ્ટ કાે ધર, મૂઢ◌़, નર, નષ્ટાત્મ, રત અપકાર મ ।
જગ- નાશ િહત વે કૂ્રર- કમ જન્મતે સસંાર મ॥ ૧૬। ૯॥
મદ માન દ ભ- િવલીન, કામ અપૂર કા આશ્રય લયે ।
વત અશુ ચ નર માેહ વશ હાેકર અસત્ આગ્રહ િકયે॥ ૧૬। ૧૦॥
ઉનમ મરણ પયર્ ત ચ તાઅ અન ત સદા રહ ।
વે ભાેગ- િવષયા મ લગે આન દ ઉસ હી કાે કહ॥ ૧૬। ૧૧॥
આશા કુબ ધન મ બઁધે, ધનુ ક્રાેધ અેવં કામ ક ।
સખુ- ભાેગ િહત અ યાય સે ઇચ્છા કર ધન ધામ ક ॥ ૧૬। ૧૨॥
યહ પા લયા અબ વહ મનાેરથ સદ્ધ કર લૂંગા સભી ।
યહ ધન હુઆ મેરા મલેગા આૈર ભી આગે અભી॥ ૧૬। ૧૩॥
યહ શત્રુ મને આજ મારા, કલ હનૂંગા આૈર ભી ।
ભાેગી, સખુી, બલવાન, ઈશ્વર, સદ્ધ હઁૂ, મ હી સભી॥ ૧૬। ૧૪॥
શ્રીમાન્ આૈર કુલીન મ હંૂ કાનૈ મુઝસે આૈર હ ।
મખ, દાન, સખુ ભી મ ક ઁ ગા, મૂઢ◌़તા- માેિહત કહ॥ ૧૬। ૧૫॥
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ભૂલે અનેકા ક પના મ માેહ- બ ધન બીચ હ ।
વે કામ- ભાેગા મ ફઁસે પડ◌़તે નરક મ નીચ હ॥ ૧૬ । ૧૬॥
ધન, માન, મદ મ મ ત, અઠૂ િનજ- પ્રશસંક અજ્ઞ હ ।
વે દ ભ સે િવિધહીન કરતે નામ હી કાે યજ્ઞ હ॥ ૧૬। ૧૭॥
બલ, કામ ક્રાેધ, ઘમ ડ વશ, િન દા કર મદ સે તને ।
સબ મ વ અપને મ બસે મુઝ દેવ કે દ્વષેી બને॥ ૧૬। ૧૮॥

ે હ નરાધમ કૂ્રર દ્વષેી લીન પાપાચાર મ ।
ઉનકાે ગરાતા િનત્ય આસરુ યાેિન મ સસંાર મ । ૧૬। ૧૯॥
વે જન્મ- જન્મ સદૈવ આસરુ યાેિન હી પાતે રહ ।
મુઝકાે ન પાકર અ ત મ અ ત હી અધાેગ ત કાે ગહ॥ ૧૬। ૨૦॥
યે કામ લાલચ ક્રાેધ તીના હી નરક કે દ્વાર હ ।
ઇસ હેતુ તીના આત્મ- નાશક ત્યાજ્ય સવર્પ્રકાર હ॥ ૧૬। ૨૧॥
ઇન નરક દ્વારા સે પુ ષ ે મુક્ત પાથર્! સદૈવ હી ।
શભુ આચરણ િનજ હેતુ કરતા પરમગ ત પાતા વહી॥ ૧૬। ૨૨॥

ે શાસ્ત્રિવિધ કાે છાેડ◌़, કરતા કમર્ મનમાને સભી ।
વહ સ દ્ધ, સખુ અથવા પરમગ ત કાે ન પાતા હૈ કભી॥ ૧૬। ૨૩॥
ઇસ હેતુ કાયર્- અકાયર્- િનણર્ય માન શાસ્ત્ર- પ્રમાણ હી ।
કરના કહા ે શાસ્ત્ર મ હૈ, નકર વહ્, કર વહી॥ ૧૬। ૨૪॥
સાેલહવાં અ યાય સમાપ્ત હુઆ ।

હિરગીતા અ યાય ૧૭
સત્રહવાં અ યાય

અજુર્ન ને કહા –
કરતે યજન ે શાસ્ત્રિવિધ કાે છાેડ◌़ શ્રદ્ધાયુક્ત હાે ।
હે કૃ ણ! ઉનક સ વ, રજ, તમ કાનૈસી િનષ્ઠા કહાે॥ ૧૭। ૧॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા –
શ્રદ્ધા વભાવજ પ્રા ણયા મ પાથર્! તીન પ્રકાર સે ।
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સનુ સા વક ભી રાજસી ભી તામસી િવ તાર સે॥ ૧૭। ૨॥
શ્રદ્ધા સભી મ સ વ સમ, શ્રદ્ધા વ પ મનુ ય હૈ ।
જસક રહે જસ ભાઁ ત શ્રદ્ધા વહ ઉસી- સા િનત્ય હૈ॥ ૧૭। ૩॥
સા વક સરુા કા, યક્ષ રાક્ષસ કા યજન રાજસ કર ।
િનત ભૂત પ્રેતા કા યજન જન તામસી મન મ ધર॥ ૧૭। ૪॥

ે ઘાેર તપ તપતે પુ ષ હ શાસ્ત્ર- િવિધ સે હીન હાે ।
મદ- દ ભ- પૂિરત, કામના બલ રાગ કે આધીન હાે॥ ૧૭। ૫॥
તન પંચ- ભૂતા કાે, મુઝે ભી - - - દેહ મ ે બસ રહા ।

ે કષ્ટ દેતે ન ઉનકાે મૂઢ◌़મ ત આસરુ મહા॥ ૧૭। ૬॥
હે પાથર્! પ્રય સબકાે સદા આહાર તીન પ્રકાર સે ।
ઇસ ભાઁ ત હી તપ દાન મખ ભી હ, સનુાે િવ તાર સે॥ ૧૭। ૭॥
દ આય,ુ સા વકબુ દ્ધ, બલ, સખુ, પ્રી ત અેવં વા ય ભી ।
રસમય ચર સ્થર હૃદ્ય ચકને ખાદ્ય સા વક પ્રય સભી॥ ૧૭। ૮॥
નમક ન, કટુ, ખટે્ટ, ગરમ, ખે વ દાહક, તી ણ હી ।
દુખ- શાેક- રાેગદ ખાદ્ય, પ્રય હ રાજસી કાે િનત્ય હી॥ ૧૭। ૯॥
રક્ખા હુઆ કુછ કાલ કા, રસહીન બાસી યા સડ◌़◌ા ।
નર તામસી અપિવત્ર ભાજેન ભાેગતે જૂઠા પડ◌़◌ા॥ ૧૭। ૧૦॥
ફલ- આશ તજ, ે શાસ્ત્ર િવિધવત્, માનકર કતર્વ્ય હી ।
અ તશા ત મન કરકે િકયા હાે, યજ્ઞ સા વક હૈ વહી॥ ૧૭। ૧૧॥
હે ભરતશ્રેષ્ઠ! સદૈવ હી ફલ- વાસના જસમ બસી ।
દ ભાચરણ િહત ે િકયા વહ યજ્ઞ નાે રાજસી॥ ૧૭। ૧૨॥
િવિધ- અન્નદાન- િવહીન ે, બન દ ક્ષણા કે હાે રહા ।
બન મ ત્ર- શ્રદ્ધા, યજ્ઞ ે વહ તામસી તા કહા॥ ૧૭। ૧૩॥
સરુ દ્વજ તથા ગુ પ્રાજ્ઞ પજૂન બ્રહ્મચયર્ સદૈવ હી ।
શુ ચતા અિહસા નમ્રતા તન ક તપસ્યા હૈ યહી॥ ૧૭। ૧૪॥
સચ્ચે વચન, િહતકર, મધુર ઉદ્વગે- િવરિહત િનત્ય હી ।
વા યાય કા અ યાસ ભી, વાણી- તપસ્યા હૈ યહી॥ ૧૭। ૧૫॥
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સાૈ ય વ, માનૈ, પ્રસાદ મન કા, શદુ્ધ ભાવ સદૈવ હી ।
કરના મનાેિનગ્રહ સદા મન ક તપસ્યા હૈ યહી॥ ૧૭। ૧૬॥
શ્રદ્ધા રિહત હાે યાેગયુત ફલ વાસનાય તજ સભી ।
કરતે પુ ષ, તપ યે િત્રિવધ, સા વક તપસ્યા હૈ તભી॥ ૧૭। ૧૭॥
સ કાર પૂ માન કે િહત દ ભ સે ે હાે રહા ।
વહ તપ અિન શ્ચત આૈર નશ્વર, રાજસી તા કહા॥ ૧૭। ૧૮॥

ે મૂઢ◌़- હઠ સે આપ હી કાે કષ્ટ દેકર હાે રહા ।
અથવા િકયા પર- નાશ- િહત, તપ તામસી ઉસકાે કહા॥ ૧૭। ૧૯॥
દેના સમઝ કર અનપુકાર કાે િદયા ે દાન હૈ ।
વહ દાન સા વક દેશ કાલ સપુાત્ર કા જબ યાન હૈ॥ ૧૭। ૨૦॥

ે દાન પ્રત્યુપકાર કે િહત ક્લેશ પાકર કે િકયા ।
હૈ રાજસી વહ દાન ે ફલ આશ કે િહત હૈ િદયા॥ ૧૭। ૨૧॥
બન દેશ કાલ સપુાત્ર દેખે ે િદયા બન માન હૈ ।
અથવા િદયા અવહેલના સે તામસી વહ દાન હૈ॥ ૧૭। ૨૨॥
શભુ ૐ તત્ સત્ બ્રહ્મ કા યહ િત્રિવધ ઉચ્ચારણ કહા ।
િન મત ઇસીસે આિદ મ હ, વેદ બ્રાહ્મણ મખ મહા॥ ૧૭। ૨૩॥
ઇસ હેતુ કહકર ૐ હાેતે િનત્ય મખ તપ દાન ભી ।
સબ બ્રહ્મિનષ્ઠા કે સદા શાસ્ત્રાેક્ત કમર્- િવધાન ભી॥ ૧૭। ૨૪॥
કલ્યાણ- ઇચ્છુક ત્યાગ ફલ ’ તત’્ શ દ કહ કર સવર્દા ।
તપ યજ્ઞ દાન િક્રયાિદ કરતે હ િવિવધ િવધ સે સદા॥ ૧૭। ૨૫॥
સદ્ સાધુ ભાવા કે લયે ’ સત’્ કા સદૈવ પ્રયાેગ હૈ ।
હે પાથર્! ઉત્તમ કમર્ મ ’ સત’્ શ દ કા ઉપયાેગ હૈ॥ ૧૭। ૨૬॥
’ સત’્ હી કહાતી દાન તપ મ યજ્ઞ મ દૃઢ◌़તા સભી ।
કહતે ઉ હ ’ સત’્ હી સદા ઉનકે લયે ે કમર્ ભી॥ ૧૭। ૨૭॥
સબ હી અસત્ શ્રદ્ધા બના ે હાેમ તપ યા દાન હૈ ।
દેતા ન વહ ઇસ લાેક મ યા ત્યુ પર કલ્યાન હૈ॥ ૧૭। ૨૮॥
સત્રહવાં અ યાય સમાપ્ત હુઆ ।
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હિરગીતા અ યાય ૧૮
અઠારહવાં અ યાય

અજુર્ન ને કહા –
સં યાસ અેવં ત્યાગ- ત વ, થક્ મહાબાહાે! કહાે ।
ઇચ્છા મુઝે હૈ હૃષીકેશ! સમ ત ઇનકા જ્ઞાન હાે॥ ૧૮। ૧॥
શ્રીભગવાન્ ને કહા –
સબ કા ય- કમર્ યાસ હી સં યાસ જ્ઞાની માનતે ।
સબ કમર્ફલ કે ત્યાગ હી કાે ત્યાગ િવજ્ઞ બખાનતે॥ ૧૮। ૨॥
હ દાષેવત્ સબ કમર્ કહતે ત્યાજ્ય કુછ િવદ્વાન્ હ ।
તપ દાન યજ્ઞ ન ત્યા ગયે કુછ દે રહે યહ જ્ઞાન હ॥ ૧૮। ૩॥
હે પાથર્! સનુ ે ઠ ક મેરા ત્યાગ હેતુ િવચાર હૈ ।
હે પુ ષવ્યાઘ્ર! કહા ગયા યહ ત્યાગ તીન પ્રકાર હૈ॥ ૧૮। ૪॥
મખ દાન તપ યે કમર્ કરને યાેગ્ય, ત્યાજ્ય ન હ કભી ।
મખ દાન તપ િવદ્વાન્ કાે ભી શદુ્ધ કરતે હ સભી॥ ૧૮। ૫॥
યે કમર્ ભી આસ ક્ત બન હાે, ત્યાગ કર ફલ િનત્ય હી ।
કરને ઉ ચત હ પાથર્! મેરા શ્રેષ્ઠ િન શ્ચત મત યહી॥ ૧૮। ૬॥
િનજ િનયત- કમર્ ન ત્યાગને કે યાેગ્ય હાેતે હ કભી ।
યિદ માેહ સે હાે ત્યાગ તાે વહ ત્યાગ તામસ હૈ સભી॥ ૧૮। ૭॥
દુખ ન કાયાક્લેશ ભય સે કમર્ યિદ ત્યાગે કહી ં ।
વહ રાજસી હૈ ત્યાગ ઉસકા ફલ કભી મલતા નહી ં॥ ૧૮। ૮॥
ફલ, સગં, તજ ે કમર્ િનય મત કમર્ અપના માન હૈ ।
માના ગયા વહ ત્યાગ શભુ સા વક સદૈવ મહાન્ હૈ॥ ૧૮। ૯॥
નિહ દ્વષે અકુશલ કમર્ સ,ે ે કુશલ મ નિહ લીન હૈ ।
સશંયરિહત ત્યાગી વહી હૈ સ વિનષ્ઠ પ્રવીન હૈ॥ ૧૮। ૧૦॥
સ ભવ નહી ં હૈ દેહધાર ત્યાગ દે સબ કમર્ હી ।
ફલ કમર્ કે ે ત્યાગતા, ત્યાગી કહા તા વહી॥ ૧૮। ૧૧॥
પાતે સકામી દેહ તજ ફલ શભુ અશભુ મ શ્રત સભી ।
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ત્યાગી પુ ષ કાે પર ન હાેતા હૈ િત્રિવધ ફલ યે કભી॥ ૧૮। ૧૨॥
હ પાઁચ કારણ ન લાે સબ કમર્ હાનેે કે લયે ।
સનુ મ સનુાતા સાખં્ય કે સદ્ધા ત મ ે ભી િદયે॥ ૧૮। ૧૩॥
આધાર કતાર્ આૈર સબ સાધન થક્ િવ તાર સે ।
ચેષ્ટા િવિવધ િવધ, દૈવ , યે હ હેતુ પાઁચ પ્રકાર કે॥ ૧૮। ૧૪॥
તન મન વચન સે જન સભી ે કમર્ જગ મ કર રહે ।
હા ઠ ક યા િવપર ત ઉનકે પાઁચ યે કારણ કહે॥ ૧૮। ૧૫॥

ે મૂઢ◌़ અપને આપકાે હી િક તુ કતાર્ માનતા ।
ઉસક નહી ં હૈ શદુ્ધ બુ દ્ધ ન ઠ ક વહ કુછ નતા॥ ૧૮। ૧૬॥

ે જન અહંકૃ તભાવ બન, નિહ લપ્ત જસક બુ દ્ધ ભી ।
નિહ મારતા વહ મારકર ભી, હૈ ન બ ધન મ કભી॥ ૧૮। ૧૭॥
િનત જ્ઞાન જ્ઞાતા જ્ઞેય કરતે કમર્ મ હ પ્રેરણા ।
હૈ કમર્સગં્રહ, કરણ, કતાર્, કમર્ તીના સે બના॥ ૧૮। ૧૮॥
સનુ જ્ઞાન અેવં કમર્, કતાર્ ભેદ ગુણ અનુસાર હ ।
જૈસે કહે હ સાખં્ય મ વે સવર્ તીન પ્રકાર હ॥ ૧૮। ૧૯॥
સબ ભન્ન ભૂતા મ અનશ્વર અેક ભાવ અ ભન્ન હી ।
જસ જ્ઞાન સે જન દેખતા હૈ, જ્ઞાન સા વક હૈ વહી॥ ૧૮। ૨૦॥
જસ જ્ઞાન સે સબ પ્રા ણયા મ ભન્નતા કા ભાન હૈ ।
સબમ અનેકા ભાવ િદખત,ે રાજસી વહ જ્ઞાન હૈ॥ ૧૮। ૨૧॥

ે અેક હી લઘુકાયર્ મ આસક્ત પૂણર્- સમાન હૈ ।
િનઃસાર યુ ક્ત- િવહીન હૈ વહ તુચ્છ તામસ જ્ઞાન હૈ॥ ૧૮। ૨૨॥
ફલ- આશ- ત્યાગી િનત્ય િનય મત કમર્ ે ભી કર રહા ।
બન રાગ દ્વષે, અસગં હાે, વહ કમર્ સા વક હૈ કહા॥ ૧૮। ૨૩॥
આશા લયે ફલ ક અહંકૃત- બુ દ્ધ સે ે કામ હૈ ।
અ ત હી પિરશ્રમ સે િકયા, રાજસ ઉસી કા નામ હૈ॥ ૧૮। ૨૪॥
પિરણામ, પાૈ ષ, હાિન, િહસા કા ન જસમ યાન હૈ ।
વહ તામસી હૈ કમર્ જસકે મૂલ મ અજ્ઞાન હૈ॥ ૧૮। ૨૫॥
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બન અહંકાર, અસગં, ધીરજવાન્, ઉ સાહી મહા ।
અિવકાર સ દ્ધ અ સ દ્ધ મ સા વક વહી કતાર્ કહા । ૧૮। ૨૬॥
િહસક, િવષય- મય, લાેભ- હષર્- િવષાદ- યુક્ત મલીન હૈ ।
ફલ કામના મ લીન, કતાર્, રાજસી વહ દ ન હૈ॥ ૧૮। ૨૭॥
ચચંલ, ઘમંડી, શઠ, િવષાદ , દ ઘર્સતૂ્રી, આલસી ।
શક્ષા- રિહત, પર- હાિન- કર, કતાર્ કહા હૈ તામસી॥ ૧૮। ૨૮॥
હાેતે િત્રિવધ હી હે ધનંજય! બુ દ્ધ ત કે ભેદ ભી ।
સનુ ભન્ન- ભન્ન સમ ત ગુણ- અનુસાર કહતા હંૂ અભી॥ ૧૮। ૨૯॥

ને પ્ર ત્ત િન ત્ત બ ધન માેક્ષ કાયર્ અકાયર્ ભી ।
હે પાથર્! સા વક બુ દ્ધ હૈ ે ભય અભય ને સભી॥ ૧૮। ૩૦॥
જસ બુ દ્ધ સે િનણર્ય ન કાયર્ અકાયર્ બીચ યથાથર્ હૈ ।
ને ન ધમર્ અધમર્ કાે વહ રાજસી મ ત પાથર્! હૈ॥ ૧૮। ૩૧॥

તમ- વ્યાપ્ત હાે ે બુ દ્ધ, ધમર્ અધમર્ હી કાે માનતી ।
વહ તામસી ે િનત્ય અજુર્ન! અથર્ ઉલટે નતી॥ ૧૮। ૩૨॥
જબ જન અચલ ત સે િક્રયા મન પ્રાણ ઇ દ્રય ક સભી ।
ધારણ કરે િનત યાેગ સ,ે ત શદુ્ધ સા વક હૈ તભી॥ ૧૮। ૩૩॥
આસ ક્ત સે ફલ- કામના- પ્રય ધમર્ અથર્ વ કામ હૈ ।
ધારણ િકયે જસસે ઉસી કા રાજસી ત નામ હૈ॥ ૧૮। ૩૪॥
તામસ વહી ત પાથર્! જસસે વપન, ભય, ઉન્માદ કાે ।
તજતા નહી ં દુબુર્ દ્ધ માનવ, શાેક આૈર િવષાદ કાે॥ ૧૮। ૩૫॥
અબ સનુ િત્રિવધ સખુ- ભેદ ભી જસકે સદા અ યાસ સે ।
સબ દુઃખ કા કર અ ત અજુર્ન! જન ઉસી મ બસે॥ ૧૮। ૩૬॥
આર ભ મ િવષવત્ સધુા સમ િક તુ મધુ પિરણામ હૈ ।

ે આત્મબુ દ્ધ- પ્રસાદ- સખુ, સા વક ઉસી કા નામ હૈ॥ ૧૮। ૩૭॥
રાજસ વહી સખુ હૈ િક ે ઇ દ્રય- િવષય- સયંાેગ સે ।
પિહલે સધુા સમ, અ ત મ િવષ- તુલ્ય હાે ફલ- ભાેગ સે॥ ૧૮। ૩૮॥
આર ભ અેવં અ ત મ ે માેહ જન કાે દે રહા ।
આલસ્ય નીદં પ્રમાદ સે ઉ પન્ન સખુ તામસ કહા॥ ૧૮। ૩૯॥
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ઇસ ભૂ મ પર આકાશ અથવા દેવતાઆ મ કહી ં ।
હાે પ્રકૃ ત કે ઇન તીન ગુણ સે મુક્ત અૈસા કુછ નહી ં॥ ૧૮। ૪૦॥
દ્વજ આૈર ક્ષિત્રય વૈ ય શદૂ્રા કે પરંતપ! કમર્ ભી ।
ઉનકે વભાવજ હી ગુણા અનુસાર બાઁટે હ સભી॥ ૧૮। ૪૧॥
શમ દમ ક્ષમા તપ શુ દ્ધ આ તક બુ દ્ધ ભી િવજ્ઞાન ભી ।
દ્વજ કે વભાવજ કમર્ હ, તન- મન- સરલતા જ્ઞાન ભી॥ ૧૮। ૪૨॥
ત શરૂતા તજે વતા રણ સે ન હટના ધમર્ હૈ ।

ચાતુયર્ વામીભાવ દેના દાન ક્ષિત્રય કમર્ હૈ॥ ૧૮। ૪૩॥
કૃ ષ ધને-ુ પાલન વૈ ય કા વા ણજ્ય કરના કમર્ હૈ ।
િનત કમર્ શદૂ્રા કા વભાવજ લાેક- સવેા ધમર્ હૈ॥ ૧૮। ૪૪॥
કરતા રહે ે કમર્ િનજ- િનજ સ દ્ધ પાતા હૈ વહી ।
િનજ- કમર્- રત નર સ દ્ધ સનુ િકસ ભાઁ ત પાતા િનત્ય હી॥ ૧૮। ૪૫॥
જસસે પ્ર ત્ત સમ ત વા ક તથા જગ વ્યાપ્ત હૈ ।
િનજ કમર્ સ,ે નર પજૂ ઉસકાે સ દ્ધ કરતા પ્રાપ્ત હૈ॥ ૧૮। ૪૬॥
િનજ ધમર્ િનગુર્ણ શ્રેષ્ઠ હૈ, સુ દર સલુભ પર- ધમર્ સે ।
હાેતા ન પાપ વભાવ કે અનુસાર અપને કમર્ સે॥ ૧૮। ૪૭॥
િનજ િનયત કમર્ સદાષે હા, તાે ભી ઉ ચત નિહ ત્યાગ હૈ ।
સબ કમર્ દાષેા સે ઘરે જૈસે ધુઅ સે આગ હૈ॥ ૧૮। ૪૮॥
વશ મ િકયે મન, અ ત અસક્ત, ન કામના કુછ વ્યાપ્ત હાે ।
નૈ ક યર્- સ દ્ધ મહાન તબ, સં યાસ દ્વારા પ્રાપ્ત હાે॥ ૧૮। ૪૯॥
જસ ભાઁ ત પાકર સ દ્ધ હાેતી બ્રહ્મ- પ્રા પ્ત સદૈવ હી ।
સકં્ષપે મ સનુ જ્ઞાન ક અજુર્ન પરા- િનષ્ઠા વહી॥ ૧૮। ૫૦॥
કર આત્મ- સયંમ ધૈયર્ સે અ તશદુ્ધ મ ત મ લીન હાે ।
સબ ત્યાગ શ દાિદક િવષય, િનત રાગ- દ્વષે- િવહીન હાે॥ ૧૮। ૫૧॥
અેકા તસવેી અ પ- ભાે તન વચન મન વશ િકયે ।
હાે યાન- યુક્ત સદૈવ હી, વૈરાગ્ય કા આશ્રય લયે॥ ૧૮। ૫૨॥
બલ અહંકાર ઘમંડ સગં્રહ ક્રાેધ કામ િવમુક્ત હાે ।

harigita.pdf 57



શ્રી હિર ગીતા િહ દ

મમતારિહત નર શા ત, બ્રહ્મ- િવહાર કે ઉપયુક્ત હાે॥ ૧૮। ૫૩॥
ે બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન- મન હૈ, ચાહ- ચ તા- હીન હૈ ।

સમ ભાવ સબમ સાધ, હાેતા ભ ક્ત મ લવલીન હૈ॥ ૧૮। ૫૪॥
મ કાનૈ િકતના, ભ ક્ત સે ઉસકાે સભી યહ જ્ઞાન હાે ।
મુઝમ મલે, મેર ઉસે જબ ત વ સે પિહચાન હાે॥ ૧૮। ૫૫॥
કરતા રહે સબ કમર્ ભી મેરા સદા આશ્રય ધરે ।
મેર કૃપા સે પ્રાપ્ત વહ અવ્યય સનાતન પદ કરે॥ ૧૮। ૫૬॥
મન સે મુઝે સારે સમિપત કમર્ કર મ પર હુઆ ।
મુઝમ િનર તર ચત્ત ધર, સમ- બુ દ્ધ મ ત પર હુઆ॥ ૧૮। ૫૭॥
રખ ચત્ત મુઝમ, મમ કૃપા સે દુઃખ સબ તર યગા ।
અ ભમાન સે મેર ન સનુકર, નાશ કેવલ પાયગા॥ ૧૮। ૫૮॥
’ મ નિહ ક ઁ ગા યુદ્ધ’ તુમ અ ભમાન સે કહતે અભી ।
યહ વ્યથર્ હૈ િનશ્ચય પ્રકૃ ત તુમસે કરા લેગી સભી॥ ૧૮। ૫૯॥
કરના નહી ં ે ચાહતા હૈ માેહ મ ત લીન હાે ।
વહ સબ કરેગા િનજ વભાવજ કમર્ કે આધીન હાે॥ ૧૮। ૬૦॥
ઈશ્વર હૃદય મ પ્રા ણયા કે બસ રહા હૈ િનત્ય હી ।
સબ વ ય ત્રા ઢ◌़ માયા સે ઘુમાતા હૈ વહી॥ ૧૮। ૬૧॥
ઇસ હેતુ લે ઉસક શરણ સબ ભાઁ ત સે સબ આેર સે ।
શભુ શા ત લેગા િનત્ય- પદ, ઉસક કૃપા ક કાેર સે॥ ૧૮। ૬૨॥
તુઝસે કહા અ તગુપ્ત જ્ઞાન સમ ત યહ િવ તાર સે ।
જસ ભાઁ ત ે ચાહે વહી કર પાથર્! પૂણર્ િવચાર સે॥ ૧૮। ૬૩॥
અબ અ ત મ અ તગુપ્ત હૈ કાૈ તેય! કહતા બાત હઁૂ ।
અ ત પ્રય મુઝે તૂ અ તુ િહત ક બાત કહતા તાત હઁૂ॥ ૧૮। ૬૪॥
રખ મન મુઝ મ, કર યજન, મમ ભક્ત બન, કર વ દના ।
મુઝમ મલેગા, સત્ય પ્રણ તુઝસ,ે મુઝે તૂ પ્રય ઘના॥ ૧૮। ૬૫॥
તજ ધમર્ સારે અેક મેર હી શરણ કાે પ્રાપ્ત હાે ।
મ મુક્ત પાપા સે ક ંગા તૂ ન ચ તા વ્યાપ્ત હાે॥ ૧૮। ૬૬॥
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િન દા કરે મેર , ન સનુના ચાહતા, બન ભ ક્ત હૈ ।
ઉસકાે ન દેના જ્ઞાન યહ જસમ નહી ં તપ- શ ક્ત હૈ॥ ૧૮। ૬૭॥
યહ ગુપ્ત જ્ઞાન મહાન ભક્તા સે કહેગા ે સહી ।
મુઝમ મલેગા ભ ક્ત પા મેર , અસશંય નર વહી॥ ૧૮। ૬૮॥
ઉસસે અિધક પ્રય કાયર્- કતાર્ િવશ્વ મ મેરા નહી ં ।
ઉસસે અિધક મુઝકાે ન યારા દૂસરા હાેગા કહી ં॥ ૧૮। ૬૯॥
મેર તુ હાર ધમર્- ચચાર્ ે પઢ◌़અેગા યાન સે ।
મ માનતા પૂ મુઝે હૈ જ્ઞાનયજ્ઞ િવધાન સે॥ ૧૮। ૭૦॥
બન દાષે ઢ◌़ઊઁઢ◌़અે ે સનુેગા િનત્ય શ્રદ્ધાયુક્ત હાે ।
વહ પુ યવાના કા પરમ શભુ લાેક હાેગા મુક્ત હાે॥ ૧૮। ૭૧॥
અજુર્ન! કહાે તુમને સનુા યહ જ્ઞાન સારા યાન સે ।
અબ ભી છુટે હાે યા નહી ં ઉસ માેહમય અજ્ઞાન સે॥ ૧૮। ૭૨॥
અજુર્ન ને કહા –
અચ્યુત! કૃપા સે આપક અબ માેહ સબ તા રહા ।
સશંય રિહત હંૂ સિુધ મુઝે આઈ, ક ઁ ગા હિર કહા॥ ૧૮। ૭૩॥
સજંય ને કહા –
ઇસ ભાઁ ત યહ રાેમાઁચકાર આૈર શ્રેષ્ઠ રહસ્ય ભી ।
શ્રીકૃ ણ અજુર્ન કા સનુા સવંાદ હૈ મને સભી॥ ૧૮। ૭૪॥
સાક્ષાત્ યાેગેશ્વર વયં શ્રીકૃ ણ કા વણર્ન િકયા ।
યહ શ્રેષ્ઠ યાેગ- રહસ્ય વ્યાસ- પ્રસાદ સે સબ સનુ લયા॥ ૧૮। ૭૫॥
શ્રીકૃ ણ, અજુર્ન કા િનરાલા પુ યમય સવંાદ હૈ ।
હર બાર દેતા હષર્ હૈ, આતા મુઝે જબ યાદ હૈ॥ ૧૮। ૭૬॥
જબ યાદ આતા ઉસ અનાખેે પ કા િવ તાર હૈ ।
હાેતા તભી િવ મય તથા આન દ બાર બાર હૈ॥ ૧૮। ૭૭॥
શ્રીકૃ ણ યાેગેશ્વર જહાં અજુર્ન ધનુધાર્ર જહાઁ ।
વૈભવ, િવજય, શ્રી, ની ત સબ મત સે હમારે હ વહાઁ॥ ૧૮। ૭૮॥
અઠારહવાં અ યાય સમાપ્ત હુઆ ।
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