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DİQQƏT 

 
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və 

əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı 

olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə 

də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar 

üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur. 
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“Mahabbarata” 
 

“Bhagavad Gita” 
 

 
“Bhagavad Gita” dünyanın ən böyük eposu sayılan, Qədim 

Şərq – Hindistan dastanı “Mahabbarata”nın on səkkiz 

bölümündən biri, həm də bu unikal mədəniyyət-ruhi əsərin 

əsas kitabı sayılır.  

“Mahabbarata” eposu qardaşlar arasındakı hakimiyyət və 

ədalət mübarizəsi haqqında uzun-uzadı əhvalatlardan bəhs 

edərkən, “Bhagavad Gita”da daha çox insanın daxili – ruhi 

savaşı, şəxsin öz qorxularına, arzularına və içindəki zülmətə 

qarşı olan mübarizə haqqında ustad ilə tələbələrinin dilində 

danışılır. “Bhagavad Gita”nı oxuyan hər kəs özünün güçlü və 

zaif tərəflərini görəcək, varlığı ilə mübarizə apardığınızı 

duyacaqsız... 

Azərbaycanca parçaları gedən bu kitab vaxtilə çap olunsa da, 

tərcüməçisinin kimliyi verilməyib.  

“Bhaktivedanta Book Trust” nəşri 

 

 

Daha geniş məlumatlar burada: 

 

http://onedio.com/haber/binlerce-yillik-hint-bilgeligi-hazinesi-

bhagavad-gita-dan-ogreti-585829 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%B0%

D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D

0%B8%D1%82%D0%B0   

 

http://www.kitabxana.net/
http://onedio.com/haber/binlerce-yillik-hint-bilgeligi-hazinesi-bhagavad-gita-dan-ogreti-585829
http://onedio.com/haber/binlerce-yillik-hint-bilgeligi-hazinesi-bhagavad-gita-dan-ogreti-585829
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

     “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

5 

 

 “Mahabbarata” 

 

“Bhagavad Gita” 
 

 

 

Mündəricat 

 

Birinci fəsil 

 

Kurukşetra döyüş meydanında orduların nəzərdən keçirilməsi 

Rəqib orduların döyüşə hazırlaşdığı zaman qüdrətli döyüşçü 

Arcuna hər iki tərəfdə öz yaxın qohumlarını, müəllimlərini və 

dostlarını gördü. Onların son nəfəsədək döyüşmək əzmində 

olduqlarını gördükdə Arcuna rəhmə gəlir və kədərə qərq olur. 

Çıxılmaz vəziyyətə düşən Arcuna döyüş əzmini itirir. 

 

İkinci fəsil 

Gitanın xülasəsi 

http://www.kitabxana.net/
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Arcuna Həzrət Krşnanı özünə ruhani ustad götürür və Krşna 

müvəqqəti maddi bədənlə əbədi ruhi can arasındakı fərqi izah 

edərək ona nəsihət verməyə başlayır. Uca Tanrı canın 

bədəndən-bədənə keçməsini, Allaha təmənnasız xidmətin 

mahiyyətini və özünü dərk etmiş şəxsin xüsusiyyətlərini izah 

edir. 

 

Üçüncü fəsil 

Karma-yoqa 

Bu maddi dünyada hamı müəyyən fəaliyyətlə məşğul 

olmalıdır. Lakin fəaliyyət insanı ya bu dünyaya bağlayır, ya 

da ondan azad edir. İnsan Allaha həzz vermək üçün xudbin 

niyyətləri olmadan hərəkət edərək karma qanunundan azad 

olub, özü və Tanrı barədə transsendental bilik əldə edə bilər. 

 

Dördüncü fəsil 

Transsendental bilik 

Can, Uca Tanrı və onların qarşılıqlı münasibətləri barədə 

transsendental, yəni ruhi bilik insanı paklaşdırır və azadlığa 

çıxarır. Bu cür bilik Tanrıya təmənnasız sədaqətli xidmət 

nəticəsində əldə edilir. Uca Tanrı Gitanın tarixini, Özünün 

maddi dünyaya vaxtaşırı gəlişlərinin məqsədini və 

http://www.kitabxana.net/
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əhəmiyyətini, eləcə də quruya müraciət etməyin zəruriliyini 

izah edir. 

 

Beşinci fəsil 

Karma-yoqa – Krşna şüurunda fəaliyyət 

Zahirən müxtəlif işlər yerinə yetirərək, əslində isə onların 

bəhrələrindən əl çəkmiş, transsendental bilik alovunda 

təmizlənmiş müdrik insan sakitlik, tərki-dünyalıq, səbr, ruhi 

görmə qabiliyyəti və həzz əldə edir. 

 

Altıncı fəsil 

Dhayana-yoqa 

Aştanqa-yoqada insan mexaniki müditasiyanın köməyilə 

ağlına və hisslərinə nəzarət edərək bütün diqqətini 

Paramatmaya yönəldir. Bu prosesin son mərhələsində insan 

samadhi halına çatır, yəni Tanrını bütünlüklə dərk edir. 

 

Yeddinci fəsil 

Mütləq haqqında bilik 

Həzrət Krşna Ali həqiqət, ali səbəb, həmçinin mövcud olan 

bütün ruhi və maddi şeyləri saxlayan qüvvədir. Xeyirxah 

canlar özlərini Ona həsr edir, günahlı canlar isə öz ağıllarını 

başqa sitayiş obyektlərinə yönəldirlər. 

http://www.kitabxana.net/
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Səkkizinci fəsil 

Uca Tanrıya yetişmə 

İnsan bütün həyatı boyu, xüsusilə, ölüm anında Həzrət 

Krşnanı sədaqətlə yada salarsa, Onun maddi dünya 

xaricindəki ali məskəninə yütişə bilər. 

 

Doqquzuncu fəsil 

Ən məxfi bilik 

Həzrət Krşna Allah-Ali Şəxs və ali sitayiş obyektidir. Can 

sədaqətli transsendental xidmət vasitəsilə əbədi olaraq ona 

bağlıdır. İnsan Krşnaya olan saf məhəbbətini dirçəltdikdə, ruhi 

səltənətə qayıdır. 

 

Onuncu fəsil 

Mütləqin əzəməti 

Həm ruhi, həm də maddi dünyada güc, gözəllik, qüdrət, yaxud 

ucalıq nümayiş etdirən bütün qəribə fenomenlər Krşnanın 

ilahi enerjilərinin və əzəmətinin yalnız natamam təzahürüdür. 

Bütün səbəblərin ali səbəbi, hər şeyi saxlayan və hər şeyin 

mahiyyəti olan Krşna bütün canlı məxluqların ali sitayiş 

obyektidir. 

 

http://www.kitabxana.net/
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On birinci fəsil 

Kainat forması 

Həzrət Krşna Arcunaya ilah görmə qabiliyyəti verir və ona 

Özünün heybətli, ucsuz-bucaqsız kosmik kainat formasını 

göstərir. Beləliklə, o Özünün ilahi təbiətini qəti surətdə sübut 

edir. Krşna izah edir ki, Onun insanabənzər cazibədar forması 

Tanrının ilkin formasıdır. Bu formanı insan yalnız saf 

sədaqətli xidmət vasitəsilə görə bilər. 

 

On ikinci fəsil 

Sədaqətli xidmət 

Bhakti-yoqa – Tanrıya sədaqətli xidmət, Krşnaya saf 

məhəbbətə nail olmaq üçün ən mükəmməl və əlverişli yoldur. 

Belə saf məhəbbət ruhi həyatın ən yüksək məqsədidir. Bu 

yüksək yolla gedənlər, özlərində ilahi keyfiyyətlər inkişaf 

etdirirlər. 

 

On üçüncü fəsil 

Təbiət, həzzalan və şüur 

Bədən, can və onların üzərində dayanan Yüksək Can 

arasındakı fərqi anlayan insan bu maddi dünyadan azad olur. 

 

On dördüncü fəsil 

http://www.kitabxana.net/
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Maddi təbiətin üç qunası 

Bütün təcəssüm etmiş canlar maddi təbiətin üç qunasının, yəni 

keyfiyyətinin nəzarəti altındadır. Həzrət Krşna qunaların 

təbiətini, onların bizə necə təsir etdiyini, bu təsir 

hüdudlarından necə çıxmağı, eləcə də transsendental hala 

çatmış insanın əlamətlərini izah edir. 

 

On beşinci fəsil  

Ali Şəxsiyyətin yoqası 

Veda biliyinin son məqsədi maddi dünyanın əsarətindən azad 

olub, Həzrət Krşnanın Allah-Ali Şəxs olduğunu dərk 

etməkdir. Krşnanın ali təbiətini dərk etmiş şəxs sədaqətli 

xidmətlə məşğul olaraq, özünü Ona həsr edir. 

 

On altıncı fəsil 

İlahi və allahsız təbiətlər 

İblisanə keyfiyyətlərə malik olan, müqəddəs kitabların 

göstərişlərinə əml etməyən və istədiyi kimi yaşayan adamlar 

növbəti həyatlarında pis doğuluş alaraq maddi dünyaya daha 

çox zəncirlənirlər. Ilahi keyfiyyətlərə malik olan və müqəddəs 

kitabların göstərişlərinə müvafiq yaşayan insanlar isə tədricən 

ruhi kamilliyə nail olurlar. 

 

http://www.kitabxana.net/
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On yeddinci fəsil 

Etiqad növləri 

Maddi təbiətin üç qunasına müvafiq olaraq üç cür etiqad növü 

vardır. Ehtiras və cahalət qunasında olan adamların gördükləri 

işlər yalnız müvəqqəti, maddi bəhrələr gətirir, halbuki, 

müqəddəs kitabların göstərişlərinə müvafiq olaraq xeyirxahlıq 

qunasında yerinə yetirilə fəaliyyət ürəyi təmizləyir və insanda 

həzrət Krşnaya möhkəm inam yaradır. 

 

On səkkizinci fəsil 

Mükəmməl tərki-dünyalıq 

Krşna tərki-dünyalığın əhəmiyyətini, insanların şüur və 

fəaliyyətinə maddi təbiət qunalarının təsirini, Brahmanın dərk 

edilməsini izah edir. O, Bhaqavad-Gitanın şöhrətini və son 

nəticəsini: insanın özünün Həzrət Krşnaya mütləq, şərtsiz 

məhəbbətlə həsr etməsinin ən yüksək etiqad yolu olduğunu və 

bu yolun insanı bütün günahlardan azad etdiyini, ona tam bilik 

və Krşnanın əbədi ruhi məskəninə qayıtmağa imkan verdiyini 

izah edir. 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/
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Birinci fəsil 

 

Kurukşetra döyüş meydanında orduların nəzərdən 

keçirilməsi 

 

 

                                         Mətn 1 

 

Dhrtaraştrah uvaça – şah Dhrtaraştra dedi; dharma-kşetre – 

ziyarət yerində; kuru-kşetre – Kurukşetra adlanan yer; 

samavetah – toplaşan; yuyutsavah – döyüşmək istəyənlər; 

mamakah – tərəfdarlarım; pandavah – Pandunun oğulları; ça – 

və; eva – hökmən; kim – nə; akurvata – onlar etdilər; sancaya 

– ey Sancaya. 

Dhrtaraştra dedi: “Ey Sancaya, mənim oğullarımla Pandunun 

oğulları döyüşmək məqsədilə Kurukşetra ziyarətgahına 

toplaşıb nə edirlər? 

 

                                                 Mətn 2 

 

sancaya uvaca – Sancaya dedi; dhrştva – görərək; tu – lakin; 

pandava-anikam – Pandavların döyüşçülərinin; vyudham – 

http://www.kitabxana.net/
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hərbi falanqalara düzülmüş; duryodhanah – şah Duryodhana; 

tada – bu zaman; açaryam – müəllim; upasanqamya – 

yaxınlaşaraq; raca – şah; vaçanam – sözlər; abravit – dedi. 

 

Sancaya dedi: “Şahı, şah Duryodhana Panduların düzdüyü 

qoşunu nəzərdən keçirib öz ustadına yaxınlaşdı və ona bu 

sözlərlə müraciət etdi: 

 

                                                 Mətn 3 

 

paşya – baxaraq; etam – bu; pandu-putranam – Pandunun 

oğullarına; açarya – ey müəllim; mahatim – böyük; çamum – 

hərbi qüvvə; vyudham – cərgəyə düzülmüş; drupada-putrena – 

Drupadanın oğlu tərəfindən; tava – sənin; şişyena – şagird; 

dhi-mata – çox dərrakəli. 

 

“Ustad, Panduların böyük ordusuna bax, gör sənin istedadlı 

şagirdin, Drupadanın oğlu onları necə düzüb. 

 

 

                                                    Mətn 4 

 

http://www.kitabxana.net/
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Atra – burada; şurah – qəhrəmanlar; maha-işu-asah – mahir 

oxatanlar; bhima-arcuna – Bhima və Arcuna; samah – 

bərabər; yudhi – döyüşdə; yuyudhanah – Yuyudhana; viratah 

– Virata; ça – həmçinin; drupadah – Drupada; ça – həmçinin; 

maha-rathah – böyük döyüşçü. 

 

 

 Bu orduda döyüşdə hər biri Bhimaya və Arcunaya bərabər 

olan çoxlu cəsur oxatanlar var: Yuyudhana, Virata və Drupada 

kimi böyük döyüşçülər var. 

 

 

                                                   Mətn 5 

 

Dhrştaketuh – Dhrştaketu; çekitanah – Çekitana; kaşiracah – 

Kaşiraca; ça – həmçinin; virya-van – böyük qüvvətə malik 

olan; purucit – Purucit; kuntibhocah – Kuntibhoca; ça – və; 

şaibyah – Şaibya; ça – və; nara-punqavah – insanlar arasında 

qəhrəman. 

 

Onların arasında Dhrştaketu, Çekitana, Kaşiraca, Purucit, 

Kuitibhoca və Şaibya kimi böyük, şücaətli və qüdrətli 

döyüşçülər var. 

http://www.kitabxana.net/
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                                                   Mətn 6 

 

Yudhamanyuh – Yudhamanyu; ça – və; vikrantah – qüdrətli; 

uttamaucah – Uttamauca; ça – və; virya-van – böyük qüvvəyə 

malik olan; saubhadrah – Subhadranın oğlu; draupadeyah – 

Draupadinin oğulları; ça – və; sarve – hamısı; eva – hökmən; 

maha-rathah – araba döyüşündə məharətli olanlar. 

 

Qüdrətli Yudhamandu, zəhmli Uttamauca, Subhadranın və 

Draupadinin oğulları da oradadırlar. Bütün bu döyüşçülər 

araba döyüşündə çox məharətlidirlər. 

 

                                                     

                                                    Mətn 7 

 

Asmakam – bizim; tu – lakin; vişişta – olduqca qüdrətli; ye – 

hansı; tan – onları; nibodha – sadəcə olaraq nəzərə al; dvica-

uttama – ey brahmanalardan ən yaxşısı; nayakah – 

sərkərdələr; mama – mənim; sainyasya – döyüşçülərin; 

samcna-artham – məlumat üçün; tan – onları; bravimi – Mən 

deyirəm; te – sənin.  

http://www.kitabxana.net/
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Ey brahmanaların ən yaxşısı, izn ver, mənim hərbi 

qüvvələrimə başçılıq  

etmək üçün , xüsusilə, yararlı olan sərkərdələr barədə sənə 

məlumat verim. 

 

 

                                                     Mətn 8 

 

Bhavan – sənin kimi; bhiştah – dədə Bhişma; ça – həmçinin; 

karnah – Karna; ça – və; krpah – Krpa; ça – və; samitim-cayah 

– döyüşdən qalib çıxan; aşvatthama – Aşvatthama; vikarnah – 

Vikarna; ça – necə ki; saumadattih – Somadattanın oğlu; tatha 

– necə ki; eva – hökmən; ça – həmçinin. 

 

Onların arasında sənin kimi həmişə döyüşlərdən qalib çıxan 

Bhişma, Krpa, Aşvatthama, Vikarna və Somadattanın oğlu 

Bhurişrava kimi döyüşçülər var. 

 

 

                                                     Mətn 9   

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

     “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

17 

Anye – başqaları; ça – həmçinin; bahavah – külli miqdarda; 

şurah – igidlər; mat-arthe – məndən ötrü; tyakta-civitah – 

həyatlarını təhlükə altına qoymağa hazır olanlar; nana – çoxlu; 

şastra – silah; praharanah – təchiz edilmiş; sarve – onların 

hamısı; yuddha-vişaradah – hərbi işdə mahir olanlar. 

 

Orada məndən ötrü həyatını qurban verməyə hazır olan bir 

çox başqa igidlər var. Onların hamısı müxtəlif silahlarla yaxşı 

silahlanmışlar və hərb elində təcrübəlidirlər. 

 

 

                                               Mətn 10 

 

 aparyaptam – ölçüyə gəlməyən; tat – o; asmakam – bizlərdən; 

balam – qüvvə; bhişma – Bhişma tərəfindən; abhirakşitam – 

çox yaxşı müdafiə olunan; paryaptam – məhdud; tu – lakin; 

idam – bütün bunlar; eteşam – Pandavların; balam – qüvvə; 

bhima – Bhima tərəfindən; abhirakşitam – səylə müdafiə 

olunan. 

 

Bizim qüvvələrimizin həddi-hüdudu yoxdur, dədə Bhişma bizi 

çox yaxşı müdafiə edir; halbuki, Pandavların qüvvələri, 

Bhima çox səylə müdafiə etsə də, məhduddur. 
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                                                     Mətn 11 

 

 Ayaneşu – hərbi əhəmiyyəti olan mövqelərdə; ça – həmçinin; 

sarveşu – hər yerdə; yatha-bhaqam – çünki onlar müxtəlif 

mövqelərdə yerləşirlər; avasthitah – yerləşən; bhiştam – dədə 

Bhişma; eva – hökmən; abhirakşantu – dayaq olmaq; 

bhavantah – siz; sarve – hamı müvafiq olaraq; eva hi – 

hökmən. 

 

İndi siz hamınız ordu falanqalarında strateji mövqelərinizi 

tutub, dədə Bhişmaya dayaq olmalısınız.” 

 

 

                                                     Mətn 12 

 

 Tasya – onun; sancanayan – artan; harşam – gümrahlıq; kuru-

vrdohah – Kuru sülaləsinin dədəsi; pitamahah – baba; simha-

nadam – şir nəriltisinə bənzər səs; vinadya – titrəyən; uççaih – 

ucadan; şankham – çanaq; dadhmau – üfürdü; pratapa-van – 

cəsur. 
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Bu zaman Kuru sülaləsinin cəsur ağsaqqalı, döyüşçülərin 

dədəsi Bhişma çanağını ucadan çaldı və şir nəriltisinə bənzər 

səs Duryodhananın ürəyini sevinclə doldurdu. 

 

 

                                                      Mətn 13 

 

 Tatah – bundan sonra; şankhah – çanaqlar; ça – həmçinin; 

dheryah – böyük təbillər; ça – və; panava-anaka – kiçik 

təbillər və nağaralar; qomukhah – şeypurlar; sahasa – 

gözlənilmədən; eva – hökmən; abhyahanyanta – bir vaxtda 

səsləndilər; sah – o; şabdah – birləşmiş səs; tumulah – qarışıq; 

abhavat – olur. 

 

Bundan sonra gözlənilmədən bütün çanaqlar, böyüklü-kiçikli 

təbillər, nağaralar və şeypurlar vahiməli səs-küy yaratdılar. 

 

                                                      Mətn 14 

 

 Tatah – bundan sonra; şvetaih – ağ; hayaih – atlarla; yukte – 

qoşulmuş; mahati – çox böyük; syandane – araba; sthitau – 

belə yerləşmiş; madhavah – Krşna; pandavah – Arcuna; ça – 
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həmçinin; eva – hökmən; divyau – transsendental; şankhau – 

çanaqlar; pradadhmatuh – səsləndilər. 

 

Meydanın o biri başında Krşna ilə Arcuna ağ atlar qoşulmuş 

böyük arabada dayanaraq, öz transsendental çanaqlarını 

səsləndirdilər. 

 

 

                                                      Mətn 15 

 

 Pançacanyam – Pançacanya adlı çanaq; hrşika-işah – 

hrşikeşa; devadattam – Devadatta adlanan çanaq; dhanam-

cayah – Dhanancaya; paundram – Paundra adlanan çanaq; 

dadhmau – üfürdü; maha-şankham – böyük çanaq; bhima-

karma – fövqəladə qoçaqlıqlar göstərən; vrka-udarah – 

doymaq bilməyən. 

 

Həzrət Krşna öz Pançacanya adlanan çanağına, Arcuna öz 

Devadattasına, qeyri-adi igidliklər göstərən, yedikcə 

doymayan Bhima isə Paundra adlanan çanağına üfürdü. 

 

  

                                                      Mətn 16-18                                                
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 ananta-vicayam – Anantavicaya adlanan çanaq; raca – şah; 

kunti-putrah – Kuntinin oğlu; yudhişthirah – Yudhiştthira; 

nakulah – Nakula; sahadevah – Sahadeva; ça - və; suqhoşa-

manipuşpakau – Suqhoşa və Manipuşpaka adlanan çanaqlar; 

kaşyah – şah Kaşi; ça – və; parama-işu-asah – sərrast oxatan; 

şikhandi – Şikhandi; ça – həmçinin; maha-rathah – min nəfərə 

qarşı tək döyüşə bilən; dhrştadyumnah – Dhrştadyumna; 

viratah – Virata; ça – həmçinin; satyakih – Satyaki; ça – və; 

aparacitah – heç vaxt məğlub olmayan; drupadah – Drupada; 

draupadeyah – Draupadinin oğulları; ça – həmçinin; sarvaşah 

– hamısı; prthivipate – ey şah; saubhadrah – Subhadranın oğlu 

Abhimanyu; ça – həmçinin; maha-bahuh – qoluqüvvətli; 

şankhan – çanaqlar; dadhmuh – üfürdü; prthak prthak – ayrı-

ayrılıqda. 

Kuntinin oğlu şah Yudhişthira Anantavicaya çanağına, Nakula 

və Sahadeva isə Suqhoşa və Manipuşpaka çanaqlarına 

üfürdülər. Ey şah, böyük oxatan şah Kaşi, qüdrətli döyüşçü 

Şikhandi, Dhrştadyumna, Virata, məğlubedilməz Satyaki, 

Drupada, Draypadinin oğulları ilə bərabər Subhadranın 

qoluqüvvəli oğlu misalında olan başqaları da öz çanaqlarına 

üfürdülər. 
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                                                         Mətn 19 

qhoşah – vibrasiya; dhartaraştranam – Dhrtaraştranın oğulları; 

sah – bu; hrdayani – ürəkləri; vyadarayat – qırıldı; nabhah – 

səma; ça – həmçinin; prthivim – yer üzü; ça – həmçinin; eva – 

hökmən; tumulah – hay-küylü; abhyanunadayan – verərək. 

Bütün çanaqların səsi bir-birinə qarışaraq, yeri-göyü titrədən, 

arasıkəsilməyən bir uğultuya çevrildi və Dhrtaraştranın 

oğullarının ürəyə lərzəyə düşdü. 

 

 

                                                        Mətn 20 

 atha – bunun ardınca; vyavasthitan – yerləşmiş; drştva – 

nəzər salan; dhartaraştran – Dhrtaraştranın oğulları; kapi-

dhavacah – bayrağında Hnumanın şəkli olan; pravrtte – 

döyüşə hazır olan; şastra-sampate – oxlarını ataraq; dhanuh – 

yay; udyamya – götürüb; pandavah – Pandunun oğlu; 

hrşikeşam – Uca Tanrı Krşnaya; tada – bu vaxt; vakyam – 

sözlər; idam – bu; aha – dedi; mahi-pate – ey şah. 

Elə bu vaxt Pandu oğlu Arcuna üstündə Hanumanın şəkli olan 

bayraq sancılmış gərdunəsində oturmuşdu və yayını götürüb 

ox atmağa hazırlaşdı. Şahım, Arcuna Dhrtaraştranın hərbi 

qaydada düzülmüş oğullarına nəzər salıb, həzrət Krşnaya belə 

dedi: 
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                                                       Mətn 21-22          

     arcunah uvaca – Arcuna dedi; senoyah – orduların; 

ubhayoh – hər iki tərəfin; madhye – onların arasında; ratham – 

cəng arabası; sthapaya – rica edirəm; me – mənim; açyuta – 

ey qüsursuz; yavat – hələlik; etan – bütün bunlar; nirikşe – 

baxa bilərlər; aham – mən; yoddhu-kaman – vurumaq 

istəyənlər; avasthitan – döyüş meydanında düzülənlər; kaih – 

kiminlə; maya – mənimlə; saha – birlikdə; yoddhavyam – 

döyüşəcəyəm; asmin – bunda; rana – mübarizə; samudyame – 

cəhd edərək. 

 

Arcuna dedi: “Ey qüsursuz, rica edirəm, gərdunəmi iki 

ordunun arasında sür, mən vuruşmaq arzusu ilə buraya 

toplaşanları, bu böyük döyüşdə kimlərlə vuruşacağımı görmək 

istəyirəm. 

 

 

                                                              Mətn 23 

    yotsyamanan – döyüşməli olanlar; avekşe – qoy baxım; 

aham – mən; ye – kim; ete – onlar; atra – burada; samaqatah – 

toplaşanlar; dhartaraştrasya – Dhrtaraştranın oğlu; durbuddheh 
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– pisniyyət; yuddhe – döyüşdə; priya – yaxşı; çikişavah – 

arzulayaraq. 

İzin ver, Dhrtaraştranın bədniyyət oğlunu razı salmaq üçün 

buraya vuruşmağa toplaşanlara nəzərə salım.” 

 

 

                                                                Mətn 24 

sancayah uvaca – Sancaya dedi; evam – beləliklə; uktah – 

müraciət etdi; hrşikeşah – həzrət Krşna; qudakeşena – Arcuna 

tərəfindən; bharata – ey Bharata övladı; senayoh – orduların; 

ubhayoh – hər ikisinin; madhye – ortasında; sthapayitva – 

yerləşdirib; ratha-uttamam – olduqca gözəl gərdunə. 

Sancaya dedi: Ey Bharata övladı, həzrət Krşna Arcunanın 

xahişi ilə yaraşıqlı gərdunəni sürüb iki ordu arasında saxladı. 

 

 

                                                            Mətn 25 

 bhişma – Bhişma; drona –ustad Drona; pramukhatah – 

qarşıda; sarveşam – hamı; ça – həmçinin; mahi-kşitam – 

dünyanın hökmdarları; uvaca – dedi; partha – ey Prthanın 

oğlu; paşya – bir nəzər sal; etan – onların hamısı; samavetan – 

toplaşanlar; kurun – Kuru sülaləsinin üzvləri; iti – beləliklə. 
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Uca Tanrı Bhişmanın, Dronanın və dünyanın bütün 

hökmdarlarının qarşısında Arcunaya dedi “Partha, buraya 

toplaşan Kurulara nəzər sal.” 

 

 

                                                          Mətn 26 

tatra – orada; apaşyat – o görə bildi; sthitan – dayanan; 

parthah – Arcuna; pitrn – atalar; atha – həmçinin; pitamahan – 

babalar; acaryan – müəllimlər; matulan – dayılar; bhratrn – 

qardaşlar; putran – oğullar; pautran – nəvələr; sakhin – 

dostlar; tatha – həm də; şvaşuran – qayınatalar; sudrdah – 

xeyirxah adamlar; ça – həmçinin; eva – hökmən; senayoh – 

orduların; ubyayoh – hər iki tərəfdən; api – daxil olmaqla. 

Arcuna hər iki orduda ata-babalarını, müəllimlərini, dayılarını, 

qardaşlarını və xeyirxahlarını gördü. 

 

 

                                                        Mətn 27 

 tan – onların hamısı; samikşya – görərək; sah – o; kaunteyah 

– Kuntinin oğlu; sarvan – hər cür; bandhun – qohumlar; 

avasthitan – düzülmüş; krpaya – mərhəmətlə; paraya – yüksək 

dərəcəli; aviştah – dolu olan; vişidan – kədərlənərək; idam – 

beləliklə; abravit – dedi. 
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Kuntinin oğlu Arcuna dostlarını və qohumlarını gördükdə 

ürəyi mərhəmətlə doldu və dedi: 

 

 

                                                        Mətn 28 

arcunah uvaca – Arcuna dedi; drştva – görüb; imam – bütün 

bu; sva-canam – qohumları; krşna – ey Krşna; yuyutsum – 

hamısı döyüş əhval-ruhiyyəsində; samupasthitam – iştirak 

edənlər; sidanti – titrəyənlər; mama – mənim; qatrani – bədən 

üzvləri; mukham – ağız; ça – həmçinin; parişuşyati – quruyur. 

Arcuna dedi: “Əzizim Krşna, qarşımda dostlarımı və 

qohumlarımı bu cür döyüş əhval-ruhiyyəsində gördükdə 

bədənimin əsdiyini, ağzımın quruduğunu hiss edirəm. 

 

 

                                                        Mətn 29 

vepathuh – bədənin titrəməsi; ça – həmçinin; şarire – bədən 

üzərində; me – mənim; roma-harşah – tükləri biz-biz olur; ça 

– həmçinin; cayate – yeri var; qandivam – Arcunanın yayı; 

sramsate – sürüşüb düşmək; hastat - əldən; tvak – dəri; ça – 

həmçinin; eva – hökmən; paridahyate – yanır. 

Bütün cismim titrəyir və tüklərim biz-biz olur. Qandina yayım 

əlindən sürüşüb düşür və bədənimin dərisi od tutub yanır. 
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                                                        Mətn 30         

na – deyil; ça – həmçinin; şaknomi – bacararammı; 

avasthatum – qalmaq; bhratami – unudaraq; iva – necə; ça – 

və; me – mənim; manah – ağıl; nimittani – səbəblər; ça – 

həmçinin; paşyami – mən görürəm; vinaritani – tamamilə əks; 

keşava – ey iblis Keşinin öldürən. 

Mən artıq ayaq üstə dayana bilmirəm, özümü itirmişəm və 

başım hərlənir. Ey iblis Keşini məhv etmiş Krşna, ən irəlidə 

yalnız bədbəxtliklər görürəm. 

 

 

 

                                                     Mətn 31 

 na –deyil; ça – həmçinin; şreyah – fayda; anupaşyami – 

qabaqcadan görürəm; hatva – öldürülməsindən; sva-canam – 

öz qohumlarımızın; ahave – döyüşdə; na – deyil; kankşe – 

arzulayırammı; vicayam – qələbə; krşna – ey Krşna; na – 

deyil; ça – həmçinin; racyam – şahlıq; sukhani – bundan gələn 

xoşbəxtlik; ça – həmçinin. 
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 Qohumlarımın məhv olacağı bu döyüş yaxşı nə verə bilər? 

Əzizim Krşna, mənə bunun bahasına qazanılan qələbə, şahlıq 

və xoşbəxtlik lazım deyil. 

 

 

                                                       Mətn 32-35 

kim- nə faydası; nah – bizə; racyena – şahlıq; qovinda – ey 

Krşna; kim – nə; bhoqaih – həzz; civitena – yaşayaraq; va – 

yaxud; yeşam – kimi; arthe – xatirinə; kankşitam – arzu edilən 

idi; nah – bizim; racyam – şahlıq; bhoqah – maddi həzz; 

sukhani – tam xoşbəxtlik; ça – həmçinin; te – onların hamısı; 

ime – bunlar; avasthitah – düzülənlər; yuddhe – bu döyüş 

çölündə; pranan – həyatdan; tyaktva – imtina edərək; dhanani 

– var-dövlət; ça – həmçinin; açaryah – müəllimlər; pişatah – 

atalar; putrah – oğullar; tatha – həmçinin; eva – hökmən; ça – 

həmçinin; pimamahah – babalar; matulah – dayılar; şvaşurah 

– qayınatalar; pautrah – nəvələr; şyalah – kürəkənlər; 

sambandhinah – qohumlar; tatha – həmçinin; etan – bütün 

bunlar; na – heç vaxt; hantum – öldürmək; iççhami – arzu 

edirəmmi; qhnatah – öldürüldükdə; api – hətta; madhusudana 

– ey iblis Madhunu öldürən; api – hətta; trailokya – üç 

dünyanın; racyasya – şahlığından; hetoh - əvəzinə; kim nu – 

nəzərə almadıqda; mahi-krte – torpaqdan ötrü; nihatya – 
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öldürərək; dhartaraştran – Dhrtaraştranın oğulları; nah – 

bizim; ka – nə; pri-tih – həzz; syat – onda olacaq; canardana – 

ey bütün canlı varlıqların müdafiəçisi. 

Ey Qovinda, bu döyüş meydanında hərbi qaydada düzülmüş 

adamlardan ötrü arzuladığımız şahlıq, xoşbəxtlik və həyatın 

özü belə onların ölümündən sonra nəyə gərəkdir? Ey 

Madhusudana, müəllimlər, atalar, oğullar, babalar, dayılar, 

qayınatalar, nəvələr, kürəkənlər və başqa qohumlar 

həyatlarından, var-dövlətlərindən keçməyə razı olub mənə 

qarşı durublarsa, məni öldürmək istəsələr belə, onların 

ölümünü arzulaya bilmərəm. Ey canlı varlıqların dayağı, 

nəinki bu yeri, hətta hər üç dünyanı versələr də mən onlarla 

vuruşa bilmərəm. Dhrtaraştranın oğullarının öldürülməsi bizə 

sevinc gətirə bilərmi? 

 

 

 

                                                             Mətn 36 

papam – qüsurlar; eva – hökmən; aşrayet – gələ bilər; asman – 

bizə; hatva – öldürərək; etan – bütün bunlar; atatayinah – 

təcavüzkarlar; tasmat – buna görə; na – heç vaxt; arhah – 

qazanan; vayam – bizi; hantum – öldürmək; dhartaraştran – 

Dhrtaraştranın oğulları; sa-bandhavan – dostlarla birlikdə; 
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sva-canam – qohumlar; hi – hökmən; katham – necə; hatva – 

öldürərək; sukhinah – xoşbəxt; syama – biz olacağıq; 

madhava – ey bəxt ilahəsinin əri, Krşna. 

Nə olsun ki, onlar təcavüzkardırlar, Dhrtaraştranın oğullarını 

və dostlarımızı öldürsək, günaha batacağıq; biz onları 

öldürməməliyik. Bununla biz nəyə nail olacağıq, ey bəxt 

ilahəsinin sevgilisi, ey Krşna, qohumlarımızı öldürməklə axı 

biz necə xoşbəxt ola bilərik? 

 

 

 

                                                          Mətn 37-38 

yadi - əgər; api – hətta; ete – onlar; na –deyil; paşyanti – 

görmək; lobha – tamahkarlıqdan; upahata – tutulmuş; çetasah 

– ürəkləri; kula-kşaya – ailə üzvlərini öldürmək; krtam – 

düzəldilmiş; doşam – təqsir; çitra-drohe – dostlarla küsüşərək; 

ça – həmçinin; patakam – günahların əks-təsirləri; katham – 

nə üçün; na – deyil; cneyam – məlumdur; asmadhim – bizə; 

papat – günahlardan; asmat – bunlar; nivartitum – kəsmək; 

kula-kşaya – sülalənin məhv edilməsində; krtam – edilib; 

doşam – cinayət; prapaşyadbhih – görə bilənlər tərəfindən; 

canardana – ey Krşna. 
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 Ey Canardana, tamahkarlıqdan gözləri tutulmuş bu adamlar 

ailə üzvlərinin öldürülməsini, yaxud dostlarla düşmənçilik 

etməyi günah saymırlarsa, qoy saymasınlar. Bəs biz bunun 

cinayət olduğunu bilə-bilə nə üçün bu cür günah iş tutmalıyıq? 

 

 

                                                              Mətn 39 

 kula-kşaye – ailəni məhv edərək; pranayanti – pozulur; kula-

dharmah – ailə ənənələri; sanatanah - əbədi; dharme – din; 

naşte – dağılır; kulam – ailə; krtsnam – hamı; adharmah – 

dinsiz; abhibhavati – çevrilir; uta – deyilir. 

Sülalənin dağılması nəticəsində ailənin əbədi ənənələri 

pozulur və beləliklə, yerdə qalan ailə üzvləri dinsizliyə düçar 

olur. 

 

 

                                                               Mətn 40 

adharma – dinsizlik; abhibhavat – üstün gələrək; krşna – ey 

Krşna; praduşyanti – pozğunlaşmaq; kula-striyah – ailə 

qadınları; strişu – qadınlar; duştasu -  o qədər 

pozğunlaşacaqlar ki; varşneya – ey Vrşni övladı; cayate – 

yaradır; varna-sankarah – arzuedilməz nəsil. 
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 Ey Krşna, dinsizlik hökm sürəndə, bu ailənin qadınları 

pozğunlar; qadınların düşkünlüyü isə, ey Vrşni övladı, 

arzuedilməz nəslin həyata gəlməsi ilə nəticələnir. 

 

 

                                                              Mətn 41 

 sankarah – belə arzuedilməz uşaqlar; narakaya – cəhənnəm 

həyatı üçün etmək; eva – hökmən; kula-qhnanam – ailə 

üzvlərinin qatilləri; kulasya – ailə üçün; ça – həmçinin; patanti 

– aşağı düşmək; pitarah – ulu babalar; hi – hökmən; eşam – 

onları; lupta – dayandırılmış; pinda – qida təklifi; idaka – və 

su; kriyah – icra etmə. 

Arzuedilməz əhalinin artması istər ailə üçün, istərsə də ailə 

ənələrini dağıdanlar üçün hökmən cəhənnəm əzabına səbəb 

olur. Belə pozğun ailələrin ulu babalarına su və qida təklif 

eidlməkdə, onlar aşağılara enirlər. 

 

 

               

 

                                                            Mətn 42 

doşaih – bu cür qüsurlar üzündən; etaih – bütün bunlar; kula-

qhnanam – ailə dağıdanlar; varna-sankara – arzuedilməz 
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uşaqlar; karakaih – səbəbkarlar; utsadyante – unudulmaq; cati-

dharmah – icmanın vəzifələri; kula-dharmah – ailə ənənələri; 

ça – həmçinin; şaşvatah - əbədi. 

Ailə ənənlərini dağıdanların qüsurlu əməlləri üzündən 

arzuedilməz uşaqların sayı artır, icmanın vəzifələri və ailə 

ənənələri unudulur. 

 

 

                                                         Mətn 43 

utsanna – korlanmış; kula-dharmanam – ailə ənənələri olan 

insan; manuşyanam – belə adamları; canardana – ey Krşna; 

narake – cəhənnəmə; niyatam – həmişə; vasah – məskən; 

bhavati – belə olur; iti – beləliklə; anuşuşruma – şagird 

ardıcıllığında eşitmişəm. 

 Ey insanların dayağı Krşna, mötəbər mənbədən eşitmişəm ki, 

ailə ənənələrini dağıdanlar həmişə cəhənnəmə düşürlər. 

 

 

                                                         Mətn 44 

 aho - əfsus; bata – qəribədir ki; mahat – böyük; papam – 

günahlar; kartum – etmək; vyavasitah – qərara almışıq; vayam 

– biz; yat – ona görə ki; racya-sukha-lobhena – şahlıq edərək 
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xoşbəxt olmaq arzusu ilə idarə olunaraq; hantum – öldürmək; 

sva-canam – qohumlar; udyatah – cəhd edərək. 

Əfsus, qəribə olsa da, biz böyük günah etməyə hazırlaşırıq; 

şahlıq edib, xoşbəxt olmaq arzusu ilə qohumlarımızı öldürmək 

fikrindəyik. 

 

 

 

 

                                                         Mətn 45 

yadi – hətta; mam – mənə; apratikaram – müqavimət 

göstərmək; aşastram – silahsız; şastra-panayah - əllərində 

silahla; dhartaraştrah – Dhrtaraştranın oğulları; rane – döyüş 

çölündə; hanyuh – öldürə bilər; tat – o; me – mənim üçün; 

kşema-taram – daha yaxşı; bhavet – olacaq. 

Yaxşısı budur, döyüş meydanında qoy mən silahsız olum, 

müqavimət göstərməyim, qoy Dhrtaraştranın əlisilahlı oğulları 

məni öldürsünlər”. 

 

 

                                                        Mətn 46 

 sancayah uvaca – Sancaya dedi; evam – beləliklə; uktva – 

deyərək; arcunah – Arcuna; sankhye – döyüş çölündə; ratha – 
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gərdunə; upasthe – yerləşən; upavişat – yenə oturdu; visrcya – 

kənara qoyaraq; sa-şaram – oxlarla birlikdə; çapam – yay; 

şoka – təəssüf edərək; samviqna – iztirab çəkən; manasah – 

fikrində. 

Sancaya dedi: bu sözləri deyib, Arcuna ox-kamanını kənara 

atdı və qəm-qüssə içində gərdunəyə oturdu. 

 

 

 

                                                         İkinci fəsil 

 

                                                     Gitanın xülasəsi 

 

                                                         Mətn 1 

 

Sancaya uvaca – Sancaya dedi; tam – Arcuna; tatha – 

beləliklə; krpaya – şəfqətlə; aviştam – dolmuş; aşru-purna-

akula – yaşla dolu; ikşanam – gözlər; vişidantam – 

kədərlənərək; idam – bu; vakyam – sözləri; uvaca – dedi; 

madhu-sudanah – Madhunu öldürən. 

 

Sancaya dedi “Ürəyi şəfqətlə dolu Arcunanın tutqun halını və 

yaşla dolu gözlərini gördükdə Madhusudana, Krşna, dedi: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

                  “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

36 36 

 

 

                                                      Mətn 2 

 

Şri – bhaqavan uvaca –Allah-ali Şəxs dedi; kutah – haradan; 

tva – sənə; kaşmalam – natəmizlik; idam – bu qədər; vişame – 

bu həlledici anda; samupasthitam – gəldi; anarya – həyatın 

qiymətini bilməyən adam; cuştam – işlədilən; asvarqyam - ən 

yüksək planetlərə aparmayan; akirti – rüsvayçılıq; karam – 

səbəb; arcuna – ey Arcuna. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: ”Əzizim Arcuna, necə olub ki, bu 

natəmizlik sənə üstün gəlib? Bu, həyatın həqiqi mənasını bilən 

şəxsə yaraşan şey deyil, bu onu yüksək planetlərə yox, 

rüsvayçılığa gətirib çıxarır. 

 

 

                                                      Mətn 3 

 

Klaibyam – gücsüzlük; ma sma – etmə; qamah – qəbul; partha 

– ey Prthanın oğlu; na – heç vaxt; etat – bu; tvayi – sənə; 

upadyate – yaraşır; kşudram - əhəmiyyətsiz; hrdaya – ürək; 
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daurbalyam – zəiflik; tyaktva – imtina edərək; uttiştha – qalx; 

param-tapa – ey düşmənlərin qənimi. 

 

Ey Prthanın oğlu, alçaldıcı zəifliyə uyma. Bu, sənə yaraşmaz. 

Qalx və bu yersiz ürəyiyumşaqlığı boşla, ey düşmənlərin 

qənimi.” 

 

 

                                                      Mətn 4 

 

Arcunah uvaca – Arcuna dedi; katham – necə; bhişmam – 

dədə Bhişma; aham – mən; sankhye – döyüşdə; dronam – 

Drona; ça – həmçinin” madhu-sudana – ey Madhunu məhv 

edən; işubhih – oxlarla; pratiyotsyami - əks-hücuma keçərəm; 

puca-arhau – kimə sitayiş etmək lazımdır; ari-sudana – ey 

düşmənləri öldürən. 

 

Arcuna dedi: “Ey düşmənləri öldürən, ey Madhunu məhv 

edən, Bhişma və Drona kimi itaətə layiq adamlara ox atıb, 

əks-hücum edə bilərəmmi? 

 

 

                                                     Mətn 5 
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Qurun – böyüklər; ahatva – öldürməyərək; hi – hökmən; 

maha-anubhavan – böyük canlar; şreyah – daha yaxşı; 

bhoktum – həyatdan həzz almaq; bhaikşyam – dilənərək; api – 

hətta; iha – bu həyatda; loke – bu dünyada; hatva – öldürərək; 

artha – qalib gəlmək; kaman – arzulayaraq; tu – lakin; qurun – 

böyüklər; iha – bu dünyada; eva – hökmən; bhunciya – həzz 

alaraq; bhoqan – zövq verən şeylər; rudhira – qan; pradiqdhan 

– boyanmış. 

 

Böyük canların, ustadlarımın həyatı bahasına ömür 

sürməkdənsə, dilənçilik edərək yaşasam yaxşıdır. Maddi 

istəkləri olsa da, onlar ağsaqqaldırlar. Onları öldürsək, 

sevincimiz qana boyanacaq. 

 

 

                                                     Mətn 6 

 

Na -  deyil; ça – həmçinin; etat – bu; vidmah – biz bilirikmi; 

katarat – hansı; nah – bizim üçün; qariyah – daha yaxşı; yat va 

– biz; cayema – biz istila edə bilərik; yadi - əgər; va – yaxud; 

nah – bizi; cayeyuh – onlar istila edirlər; yan – kim; eva – 

hökmən; hatva – öldürərək; na – heç vaxt; cicivişamah – biz 
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yaşamaq istəyirik; te – onların hamısı; avasthitah – 

yerləşənlər; pramukhe – qarşıda; dhartaraştrah – Dhrtaratranın 

oğulları. 

 

 Biz bilmirik onlara qalib gəlmək yaxşıdır, yoxsa məğlub 

olmaq. Dhrtaraştranın döyüş meydanında qarşımızda 

dayanmış oğullarını öldürsək, həyat bizim üçün mənasını 

itirəcək. 

 

 

 

                                                    Mətn 7 

 

Karpanya – xəsislikdən; doşa – zəiflikdən; uöahata – kədərli; 

sva-bhavah – xassələr; prççhami – mən soruşuram; tvam – 

səndən; dharma- din; sammudha – karıxdırılmış; çetah – 

ürəkdə; yat – nə; şreyah – daha yaxşı; syat – ola bilər; 

nişçitam – gizli; bruhi – de; tat – bunu; me – mənə; şişyah – 

şagird; te – Sənin; aham – mən; şadhi – ancaq göstəriş ver; 

mam – mənə; tvam – sənə; prapannam – həvalə etmiş. 

 

Zəifliyim üzündən özümü indi tamamilə itirmişəm, borcumun 

nədən ibarət olduğunu da bilmirəm. Səndən xahiş edirəm, qəti 
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de, mən nə etməliyəm. İndi mən Sənin şagirdinəm, özümü 

Sənə tapşırıram, buyur, mənə yol göstər. 

 

 

                                                    Mətn 8 

 

Na – deyil; hi – hökmən; prapaşyami – mən görürəm; mama – 

mənim; apanudyam – qova bilmək; yat – bu; şokam – 

kədərlənmə; uççhoşanam – quruyaraq; indriyanam – hislər; 

avapya – çataraq; bhumau – yerdə; aspatnam – rəqibsiz; 

rddham – çiçəklənən; racyam – şahlıq; suranam – tanrıçalar; 

api – hətta; ça – həmçinin; adhipatyam – ali hakimiyyət. 

 

Hisslərimi üzən kədəri dağıtmaq üçün çarə tapa bilmirəm, 

hətta göydəki tanrıçaların hakimiyyətinə bənzər ali 

hakimiyyət, yer üzündə tayı-bərabəri olmayan firavan şahlıq 

əldə etsəm də, kədərimi dağıtmaq iqtidarında deyiləm. 

 

 

                                                    Mətn 9 

 

Sancayah uvaca – Sancaya dedi; evam – beləliklə; uktva – 

deyərək; hrşikeşam – hislərin ağası Krşnaya; qudakeşah – 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

     “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

41 

cəhalətin qarşısını almaqda məharətli olan Arcuna; parantapah 

– düşmənlərin – qənimi; na yotsye – mən döyüşməyəcəm; iti 

– beləliklə; qovindam – hislərə həzz verən Krşnaya; uktva – 

deyərək; tuşnim – dinməz; babhuva – oldu; ha – hökmən. 

 

Sancaya dedi: “Düşmənlərin qənimi Arcuna bu sözlərdən 

sonra, Krşnaya: “Qovinda, mən döyüşməyəcəyəm”, - deyib 

sükuta qərq oldu. 

 

 

                                                    Mətn 10 

 

 Tat – ona; uvaca – dedi; hrşikeah – hislərin ağası; prahasan – 

təbəssümlə; iva – bu cür; bharata – ey Bharata övladı;  

senayoh – orduların; ubhayoh – iki tərəfdən; madhye – 

arasında; vişidantam – kədərlənən; idam – aşağıdakı; vaçah – 

sözlər. 

 

Ey Bhrata övladı, bu vaxt iki ordu arasında duran Krşna dərdə 

batmış Arcunaya təbəssümlə belə dedi: 

 

 

                                                  Mətn 11 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

                  “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

42 42 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; aoçyan – kədərə 

layiq deyil; anvaşoçah – sən kədərlənirsən; tvam – sən; 

pracna-vadan – elmi söhbətlər; ça – həmçinin; bhaşase – 

deyərək; qata – itirilmiş; asun – həyat; aqata – keçməyib; asun 

– həyat; ça – həmçinin; na – heç vaxt; anuşoçanti – 

kədərlənmək; panditah – alim. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Ağıllı sözlər desən də, sən əbəs yerə 

kədərlənirsən. Müdriklər nə ölülərdən, nə də dirilərdən ötrü 

kədərlənmirlər.  

 

 

                                                  Mətn 12 

 

 na – heç vaxt; tu –ancaq; aham – Mən; catu – bir zaman; 

acam mövcud; na – yox; tvam – sən; na – deyil; ime – bütün 

bu; cana-adhipah – şahlar; na – heç vaxt; ça – həmçinin; eva – 

hökmən; na – deyil; bhavişyamah – mövcud olacaq; sarve 

vayam – biz hamımız; atah param – gələcəkdə. 
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Elə bir vaxt olmayıb ki, Mən, sən, yaxud bütün bu şahlar 

mövcud olmamış olaq və heç vatx elə olmayacaq ki, bizlərdən 

kimsə mövcud olmasın. 

 

 

                                                 Mətn 13 

 

 Dehinah – təcəssüm etməmiş; samin – bu; yatha – necə; dehe 

– bədəndə; kaumaram – yeniyetməlik dövrü; yauvanam – 

gənclik; cara – qocalıq; tatha – buna bənzər; deha-antara – 

bədənin məhvi; praptih – nail olma; dhirah – düşüncəli; tatra – 

ona görə; na – heç vaxt; muhyati – aldadılmış. 

 

Təcəssüm etmiş can bu bədəndə fasiləsiz olaraq uşaqlıq, 

cavanlıq və qocalıq mərhələlərindən keçdiyi kimi, bədənin 

ölümündən sonra da başqa bədənə keçir. Bu cür dəyişikliklər 

düşüncəli şəxsi çaşdırmır. 

 

 

                                                  Mətn 14 

 

 Matra-sparşah – hissi qavrayış; tu – ancaq; kaunteya – ey 

Kuntinin oğlu; şita – qış; uşna – yay; sukha – xoşbəxtlik; 
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duhkha – bədbəxtlik; dah – verərək; aqama –təzahür edərək; 

apayinah – yox olaraq; anityah – müvəqqəti; tan – onların 

hamısı; titikşasva – dözməyə çalış; bharata – ey Bharat övladı. 

 

Ey Kuntinin oğlu, xoşbəxtliyin və bədbəxtliyin müvəqqəti 

təzahürü, müəyyən vaxtdan sonra yox olması qışın və yayın 

gəlib-getməsinə bənzəyir. Onlar hissi qavrayışdan törəyir, ey 

Bharata övladı, insan həyəcanlanmadan onlara dözməyi 

öyrənməlidir. 

 

 

                                                     Mətn15 

 

 Yam – kimə; hi – hökmən; na – heç vaxt; vyathayanti – 

həyəcanlandıran; ete – bunların hamısı; puruşam – şəxsiyyət; 

puruşa-rşabha – ey insanların ən yaxşısı; sama – dəyişməz; 

duhkha – bədbəxtlik; sukham – xoşbəxtlik; dhiram – səbrli; 

sah – o; amrtatvaya – qurtuluş üçün; kalpate – yararlı hesab 

olunur. 

 

Ey insanların ən yaxşısı (Arcuna), xoşbəxtlik ya bədbəxtlik 

baş verdikdə həyəcanlanmayan, hər iki halda mətin qalan 

şəxs, şübhəsiz ki, qurtuluşa layiqdir. 
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                                                    Mətn 16 

 

 Na – heç vaxt; asatah – mövcud olmayan; vidyate – var; 

bhavah – uzun ömürlü; na – heç vaxt; abhavah – dəyişkənlik; 

vidyate – var; satah - əbədi; ubhayoh – ikisindən; api – 

həqiqət; drştah – müşahidə edilənlər; antah – nəticədə; tu – 

həqiqətən; anayoh – onlardan; tattva – həqiqəti; daribhih – 

görənlərə. 

 

Həqiqəti bilənlər bu nəticəyə gəlmişlər ki, müvəqqəti olan 

maddi bədən fanidir, əbədi olan can isə dəyişməzdir. Onlar 

hər ikisinin təbiətini öyrəndikdən sonra belə nəticə 

çıxarmışlar. 

 

 

                                                 Mətn 17 

 

 Avinaşi – ölməz; tu – lakin; tat – o; viddhi – bunu bil; yena – 

kimin tərəfindən; sarvam – bütün bədən; idam – bu; tatam – 

nüfuz edən; vinaşam – dağıtma; avyayasya – ölməz olanı; 
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asya – bunu; na kaşçit – heç kəs; kartum – etmək; arhati – 

bacarıqlı. 

 

Bil və agah ol, bütün bədənə nüfuz edən dağılmazdır. Ölməz 

canı heç kəs məhv edə bilməz. 

 

 

                                                   Mətn 18 

 

 Anta-vantah – fani; ime – bütün bunlar; dehah – maddi 

bədənlər; nityasya - əbədi mövcudiyyət; uktah – deyilir; 

şaririnah – təcəssüm etmiş can; anaşinah – heç vaxt dağıdıla 

bilməz; aprameyasya – ölçüyə gəlməz; tasmat – buna görə; 

yudhyasva – döyüş; bharata – ey Bharata övladı. 

 

Canlı varlıq dağıdılmaz, ölçüyə gəlməz və əbədidir, maddi 

bədən isə ölümlüdür. Ona görə də vuruş, ey Bharata övladı. 

 

 

                                                    Mətn 19 

 

 Yah – hər kəs; enam – bu; vetti – bilir; hantaram – qatil; yah 

– hər kəs; ça – həmçinin; enam – bu; manyate – fikirləşir; 
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hatam – öldürülmüş; ubhau – hər ikisi; tau – onlar; na – heç 

vaxt; vicanitah – bilirlər; na – heç vaxt; ayam – bu; hanti – 

öldürür; na – deyil; hanyate – öldürülmüşdür. 

 

Canlı varlığın öldürülüb-öldürülə bildiyini düşünən insan 

biliksizdir, çünki can öldürmür və öldürülə bilməz. 

 

 

                                                     Mətn 20 

 

 Na – heç vaxt; cayate – doğulur; mriyate – ölür; va – yaxud; 

kadaçit – hər zaman; na – heç vaxt; ayam – bu; bhutva - əmələ 

gəlib; bhavita - əmələ gələcək; va – yaxud; na – deyil; bhuyah 

– yaxud yenə də əmələ gələcək; acah – doğulmaz; nityah - 

əbədi; şaşvatah – daim; ayam – bu; Puranah - ən yaşlı; na – 

heç vaxt; hanyate – öldürülüb; hanyamane – öldürülmüş; 

şarire – bədən. 

 

Can heç vaxt doğulmur və ölmür. O, həyata gəlməyib və 

gəlməyəcək. Bədən öldürüldükdə, o ölmür. 

 

 

                                                        Mətn 21 
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 Veda – bilir; avinaşinam – dağıdılmaz; nityam – daim 

mövcud olan; yah – o kəs ki; enam – bu; acam – doğulmaz; 

avyayam – dəyişməz; katham – necə; sah – bu; puruşah – 

şəxsiyyət; partha – ey Partha; kam – kimə; qhatayami – ağrı 

vermək; hanti – öldürür; kam – kimi. 

 

Ey Partha, necə ola bilər ki, canın dağılmaz, əbədi, doğulmaz 

və dəyişməz olduğunu bilən şəxs kimisə öldürsün və 

öldürülməsinə səbəb olsun. 

 

 

                                                       Mətn 22 

 

 Vasamsi – paltar; cirnani – köhnə və yırtılmış; yatha – eynilə; 

vihaya – imtina edərək; navani – təzə paltar; qrhnati – qəbul 

edir; narah – adam; aparani – baqaları; tatha – həmin yolla; 

şarirani – bədənlər; vihaya- - imtina edərək; cirnani – köhnə 

və faydasız; anyani – başqa; samyati – həqiqətən qəbul edir; 

navani – təzə geyim; dehi – təcəssüm etmiş. 

 

İnsan köhnə paltarı çıxarıb təzə paltar geydiyi kimi, can da 

qoca və faydasız bədəni tərk edib, təzə maddi bədən alır. 
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                                                      Mətn 23 

 

 Na – heç vaxt; enam – bu can; çhindanti – tikələrə doğramaq 

olar; şastrani – silah; na – heç vaxt; enam – bu can; dahati – 

yandırmaq; pavakah – od; na – heç vaxt; ça – həmçinin; enam 

– bu can; kledayanti – islatmaq; apah – su; na – heç vaxt; 

şoşayati – qurutmaq; marutah – külək. 

 

Canı heç bir silahla doğramaq, odla yandırmaq, su ilə 

islatmaq, küləklə qurutmaq olmaz. 

 

 

                                                     Mətn 24 

 

 Aççhedyah – sınmaz; ayam – bu can; adahyah – yandırıla 

bilməz; ayam – bu can; akledyah - əridilməz; aşoşyah – 

qurudula bilməz; eva – hökmən; ça – və; nityah - əbədi; sarva-

qatah – hər yerdə mövcud olan; sthanuh – dəyişməz; açalah – 

hərəkətsiz; ayam – bu can; sanatanah – həmişə eyni olan. 
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Bu fərdi can dağıdılmaz və əridilməzdir, o nə yandırıla, nə də 

qurudula bilər. O, əbədidir, hər yerdə mövcud olandır, 

dəyişməzdir, hərəkətsizdir və həmişə eynidir. 

 

 

                                                       Mətn 25 

 

Avyaktah – görünməz; ayam – bu can; açintyah – dərk 

olunmaz; ayam – bu can; avikaryah – dəyişməz; ayam – bu 

can; uçyate – deyilib; tasmat – buna görə; evam – buna 

bənzər; viditva – bunu yaxşı bilərək; enam – bu can; na –

deyil; anuşoçitum – kədərlənmək; arhasi – sən layiqsən. 

 

Can görünməz, dərkolunmaz və dəyişməzdir. Bunu bilərək, 

bədənə görə kədərlənmək lazım deyil. 

 

 

                                                       Mətn 26 

 

Atha – lakin; ça – həmçinin; enam – bu can; nitya-çatam – 

daim doğulur; nityam – həmişə; va – yaxud; manyase – sən 

belə fikirləşirsən; mrtam – ölür; tatha-api – hələ də; tvam – 
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sən; maha-baho – ey qoluqüvvəli; na – heç vaxt; enam – can 

haqqında; şoçitum – kədərlənmək; arhasi – layiq olmaq. 

 

Lakin canın doğulduğunu və həmişəlik öldüyünü güman 

edirsənsə, yenə də kədərlənməyə əsasın yoxdur, ey 

qoluqüvvəli Arcuna. 

 

 

                                                       Mətn 27 

 

Catasya – doğulan; hi = hökmən; dhruvah – fakt; mrtyuh – 

ölüm; dhruvam – bu həmçinin faktdır; canma – doğuluş; 

mrtasya – ölü; ça – həmçinin; tasmat – buna görə; apariharye 

– labüd olan; arthe - əslində; na – deyil; tvam – sən; şoçitum – 

kədərlənmə; arhasi – layiqsən. 

 

Doğulan mütləq öləcək, ölümdən sonra mütləq yenidən 

doğulacaq. Ona görə də, borcunu yerinə yetirərkən 

kədərlənməməlisən. 

 

 

                                                      Mətn 28 
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Avyakta-adini - əvvəlcə; bhutani – yaradılmış hər şey; vyakta 

– təzahür etmiş; madhyani – ortada; bharata – ey Bharata 

övladı; avyakta – təzahür etməmiş; nidhanani – məhv 

edildikdə; eva – bu belədir; tatra – buna görə; ka – nə; 

paridevana – kədər. 

 

Yaradılmış hər şey əvvəlcə təzahür etməmiş halda olur, arada 

təzahür edir, məhv edildikdə isə yenidən təzahür etməmiş hala 

qayıdır. Beləliklə, kədərlənməyə nə hacət? 

 

 

                                                      Mətn 29 

 

Aşçarya-vat – qəribə şey kimi; paşyati – görür; kaşçit – kimsə; 

enam – bu can; aşçarya-vat – qəribə şey kimi; vidati – o haqda 

deyir; tatha – beləliklə; eva – hökmən; ça – həmçinin; enam – 

bu can; anyah – başqaları; şrnoti – o haqda eşidir; şrutva – 

eşidərək; api – hətta; enam – bu can; veda – bilir; na – heç 

vaxt; ça – və; eva – hökmən; kaşçit – kimsə. 

 

Bəziləri cana qeyri-adi bir şey kimi baxır, digərləri onu qeyri-

adi bir şey kimi təsvir edir, bir başqaları onun qeyri-adi bir şey 
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olduğunu eşidir, elələri də var ki, onun barəsində eşitdikdə də, 

onu anlaya bilmir. 

 

 

                                                      Mətn 30 

 

 Dehi – maddi bədən sahibi; nityam - əbədi; avadhyah – 

öldürülə bilməz; ayam – bu can; dehe – bədəndə; sarvasya – 

hər kəsin; bharata –ey bharat övladı; tasmat – buna görə; 

sarvani – bütün; bhutani – canlı məxluqlar; na – heç vaxt; 

tvam – sən; şoçitum – kədərlənmək; arhasi – layiq olmaq. 

 

Ey Bharata övladı, bu bədəndə mövcud olan heç vaxt öldürülə 

bilməz. Ona görə də canlı məxluqlardan ötrü dərd çəkməyə 

dəyməz. 

 

 

                                                    Mətn 31 

 

Sva-dharmam – dini prinsipləri; api – həmçinin; ça – 

həqiqətən; avekşya – nəzərə alaraq; na – heç vaxt; 

vikampitum – tərəddüd etmək; arhasi – sən layiqsən; 

dharmyat – dini prinsiplər naminə; hi – həqiqətən; yuddhat – 
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döyüşdən; şreyah – daha yaxşı məşquliyyət; anyat – başqa bir 

şey; kşatriyasya – kşatriya; na – deyil; vidyate – yaşamaq. 

 

Bir kşatriya kimi nəzərə alaraq bilməlisən ki, sənin üçün dini 

prinsiplər naminə vuruşmaqdan yaxşı məşğuliyyət yoxdur; 

ona görə də tərəddüd etmək lazım deyil. 

 

 

                                                   Mətn 32 

 

 Yadrççhaya – öz razılığı ilə; ça – həmçinin; upapannam – 

gəlmiş; svarqa – səma planetlərindən; dvaram – qapı; 

apavrtam – geniş açaraq; sukhinah – xoşbəxt; kşatriyah – şah 

ailəsinin üzvləri; partha – ey Prthanın oğlu; labhante – nail ol; 

yuddham – müharibə; idrşam – belə. 

 

Ey Partha, kşatriyalar xoşbəxtdirlər ki, bu cür əlverişli 

vuruşmaq imkanı səma planetlərinin qapısını onların üzünə 

açır. 

 

 

                                                   Mətn 33 
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 Atha – buna görə; çet - əgər; tvam – sən; işam – bu; 

dharmyam – dini borc; sanqramam – vuruşaraq; na – deyil; 

karişyasi – yerinə yetirmək; tatah – onda; sva-dharmam – 

sənin dini borcun; kirtim – şərəf; ça – həmçinin; hitva – 

itirərək; papam – günah əməllərin əks-təsirləri; avapsyasi – 

düçar olmaq. 

 

Əgər sən döyüşərək dini borcunu yerinə yetirməsən, bu 

etinasızlığa görə günaha batacaqsan və cəngavər şöhrətini 

itirəcəksən. 

 

 

                                                   Mətn 34 

 

Akirtim – rüsvayçılıq; ça – həm də; api – hər yerdə; bhutani – 

bütün adamlar; kathayişyanti – deyəcəklər; te – sənin; 

avyayam – həmişə; sambhavitasya – hörmətli adam üçün; ça – 

həmçinin; akirtih – rüsvayçılıq; maranat – ölümdən; atiriçyate 

– daha da olmaq. 

 

 Hamı sənin rüsvayçılığından danışacaq, hörmətli adam üçün 

isə rüsvayçılıq ölümdən betərdir. 
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                                                    Mətn 35 

 

 Bhayat – qorxudan; ranat – döyüş meydanından; uparatam – 

yox olmuş; mamsyante – hesab ediləcək; tvam – səni; maha-

rathah – böyük sərkərdələr; yeam – kimin üçün; ça – 

həmçinin; tvam – sənin; bahu-matah- böyük hörmətlə; bhutva 

– olacaq; yasyasi – sən getsən; laqhavam – hörmətdən düşmə. 

 

Sənin ad-sanını uca tutan böyük sərkərdələr sənin döyüş 

meydanını yalnız qorxudan tərk etiyini düşünəcək, səni aciz 

hesab edəcəklər. 

 

 

                                                     Mətn 36 

 

 Avacya – pis; vadan – uydurulmuş sözlər; ça – həmçinin; 

bahun – çox; vadişyanti – deyəcəklər; tava – sənə; ahitah – 

düşmənlər; nindantah – qara yaxaraq; tava – sənin; 

samarthyam – bacarıq; tatah – bundan; duhkha-taram – daha 

əzablı; nu - əlbəttə; kim – nə var. 
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Düşmənlərin səni biabırçı şəkildə qələmə verəcək, hünərinə 

qara yaxacaqlar. Sənin üçün bundan pis nə ola bilər? 

 

 

                                                     Mətn 37 

 

Hatah – öldürüldükdə; va – ya; prapsyasi – sən çatacaqsan; 

svarqam – göy şahlığı; citva – qalib gələrək; va – ya; 

bhokşyase – sən həzz alırsan; mahim – dünya; tasmat – buna 

görə; uttiştha – qalx; kaunteya – ey Kuntinin oğlu; yuddhaya – 

vuruşmaq; krta – cəsarətli; nişçayah – inamla. 

 

Ey Kuntinin oğlu, sən ya döyüş meydanında şəhid olub səma 

planetlərinə ucalacaqsan, ya da qalib gəlib yer şahlığından 

həzz alacaqsan. Ona görə də qalx və qətiyyətlə vuruş. 

 

 

                                                     Mətn 38 

 

 Sukha – xoşbəxtlik; duhkhe – bədbəxtlik; same – 

soyuqqanlıqla; krtva – belə edərək; labha-alabhau – həm 

itirdikdə; caya-cayau – həm məğlubiyyətdə, həm qələbədə; 

tatah – bundan sonra; yuddhaya – döyüş naminə; yucyasva – 
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məşğul ol; na – heç vaxt; evam – beləliklə; papam – günah 

əməllərinin əks-təsirləri; avapsyasi – sən alacaqsan. 

 

Xoşbəxtliyi və bədbəxtliyi, itki və uduşu, qələbə və 

məğlubiyyəti düşünmədən borcunu yerinə yetirmək naminə 

döyüş, belə etsən, heç bir günaha batmayacaqsan. 

 

 

                                                       Mətn 39 

 

 Eşa – bütün bunlar; te – sənə; abhihita – təsvir edilmiş; 

sankhye – təhlil yolu ilə öyrənmə; buddhih – dərrakə; yoqe – 

mənfəət gətirməyən iş; tu – lakin; imam – bu; şrnu – sadəcə 

olaraq qulaq as; buddhya – dərrakə ilə; yuktah – müvafiq; 

yaya – hansılara; partha – ey Prthanın oğlu; karma-bandham - 

əks-təsirlər əsarəti; prahasyasi – sən azad ola bilərsən. 

 

İndiyədək Mən sənə bu biliyin nəzəri yolla alınmasını təsvir 

edirdim, indi isə mənfəət güdmədən fəaliyyəti yerinə 

yetirməklə onun necə əldə edildiyinə qulaq as. Ey Prthanın 

oğlu, bu biliyə yiyələnib, ona müvafiq hərəkət etsən, fəaliyyət 

əsarətindən azad olacaqsan. 
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                                                         Mətn 40 

 

 Na – yoxdur; iha – bu yoqada; abhikrama – cəhdində; naşah – 

itki; asti – var; pratyavayah – azalma; na – heç vaxt; vidyate – 

var; su-alpam – az; api – baxmayaraq ki; asya – bunu; 

dharmasya – məşquliyyət; trayate – azad edir; mahatah – çox 

böyük; dhayat – təhlükədən. 

 

Bu yolda heç nə itmir, heç nə azalmır və bu istiqamətdə cüzi 

irəliləyiş insanı hər cür xətadan hifz edəcəkdir. 

 

 

                                                           Mətn 41 

 

Vyavasaya-atmika – Krşna şüurunda mətin olan; buddhih – 

dərrakə; eka – yeganə; iha – bu dünyada; kuru-nandana – ey 

Kuruların sevimli övladı; baku-şakhah – müxtəlif budaqları 

olan; hi – həqiqətən; anantah – məhdudlanmış; ça – həmçinin; 

buddhayah – dərrakə; avyavasiya nam – Krşna şüurunda 

olmayanlar. 
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Bu yolla gedənlərin fikri qəti, məramı birdir. Ey Kuruların 

sevimli oğlu, qətiyyətsiz olanların idrakı çoxşaxəlidir. 

 

 

                                                     Mətn 42-43 

 Yam imam – bütün bunlar; puşpitam – təmtəraqlı; vaçam – 

sözlər; pravadanti – demək; avipaşçitah – cüzi bilik ehtiyatı 

olan adamlar; veda-vada-ratah – üzdəniraq Veda ardıcılları; 

partha – ey Prthanın oğlu; na – heç vaxt; anyat – artıq heç bir 

şey; asti – var; iti – beləliklə; vadinah – müdafiəçilər; kama-

atmanah – rahatlıq arzulayaraq; svarqa-parah – göy 

planetlərinə can atan; canma-karma-phala-pradam – nəticəsi 

yaxşı doğuluş və digər həzz verən bəhrələr olan; kriye-vişeşa 

– təmtəraqlı mərasimlər; bahulam – müxtəlif; bhoqa- həzz 

hissi; aşşvarya – var-dövlət; qatim – inkişaf; prati – 

istiqamətdə. 

Az bilikli adamlar Vedaların səma planetlərinə yüksəlmək, 

yaxşı doğuluş, qüdrət və s. əldə etmək üçün həzzgüdən 

fəaliyyətlə məşğul olmağı məsləhət görən təmtəraqlı sözlərinə 

möhkəm bağlanırlar. Rahatlıq və var-dövlət arzulayan bu 

adamlar bundan yaxşı heç nəyin olmadığını iddia edirlər. 
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                                                             Mətn 44 

 Bhoqa – maddi həzz; avarya – var-dövlət; prasaktnam – bağlı 

olanlar; taya – bu cür şeylərə; apahrta-çetasa – çaşdırılmış; 

vyavasaya-atmika – qətiyyətlə; buddhih – Uca Tanrıya 

sədaqətli xidmət; samadhau – nəzarət edilən ağılda; na – heç 

vaxt; vidhiyate – baş verir. 

Həzzə, maddi var-dövlətə bağlananlar və bu şeylərlə 

çaşdırılanlar Uca Tanrıya sədaqətlə xidmət etmək qərarına 

gələ bilmirlər. 

 

 

                                                                    Mətn 45 

 

Tari-qunya – maddi təbiətin üç qunasına aid olan; vişayah – 

obyekt; vedah – veda ədəbiyyatı; nistrai-qunyah – maddi 

təbiətin üç qunasından azad olan; bhava – olmaq; arcuna – ey 

Arcuna; nirdvandvah - əksliksiz; nitya-sattva-sthah – 

tamamilə ruhi mövcudiyyət halında; niryoqakşemah - əldə 

edib qorumaq fikrindən azad olan; atma-van – həqiqi 

“mən”ində qərarlaşmış. 

 

Vedalarda maddi təbiətin üç qunasından tez-tez danışılır. Ey 

Arcuna, bu üç qunanın təsirindən azad ol. Bütün əksiklərdən, 
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əldə etmək və qorumaq cəhdlərindən qurtul, özündə bərqərar 

ol. 

 

 

                                                 Mətn 46 

 

Yavan – bütün bunlar; arthah – təyin edilmiş; uda-pane – su 

mənbəyində; sarvatah – hər cəhətdən; sampluta-udake – 

böyük hovuzda; tavan – buna bənzər; sarveşu – hər şeydə; 

vedeşu – vedə ədəbiyyatında; brahmanasya – Ali Brahman 

barədə biliyi olan insan; vicanatah – tam biliyi olan şəxs. 

 

Hovuz vasitəsilə görülən işin gölün köməyilə asanlıqla yerinə 

yetirmək olar. Eynilə də Vedaların qayəsini bilən adam onun 

bütün məqsədlərinə nail ola bilər. 

 

 

                                            Mətn 47 

 

Karmani – təyin olunmuş vəzifə; eva – hökmən; adhikarah –

ixtiyar; te – sənin; ma – heç vaxt; phaleşu – bəhrələrdə; 

kadaçana – hər vaxt; ma – heç vaxt; karma-phala – işin 

nəticəsində; hetuh – səbəb; bhuh – olur; ma – heç vaxt; te – 
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sənin; sanqah – bağlılıq; astu – olmalıdır; akarmani – təyin 

olunmuş vəzifəni yerinə yetirməyərək. 

 

Təyin olunmuş borcunu yerinə yetirməyə haqqın çatır, amma 

fəaliyyətinin bəhrələri sənin deyil. Özünü fəaliyyətinin 

nəticələrinə səbəbkar sanma və borcundan heç vaxt yayınma. 

 

 

                                                  Mətn 48 

 

Yoqa-sthah – müvazinətdə olan; kuru – yerinə yetir; karmani 

– borcunu; sanqam – bağlılıq; tyaktva – imtina edərək; 

dhanancaya – ey Arcuna; siddhi-asiddhyoh – uğur və 

uğursuzluq; samah – müvazinətli olan; bhutva – olacaq; 

samatvam – təmkinlilik; yoqah – yoqa; uçyate – adlanır. 

 

Ey Arcuna, uğur və uğursuzluğu düşünmə, borcunu təmkinlə 

yerinə yetir. Belə soyuqqanlılıq yoqa adlanır. 

 

 

                                                Mətn 49 
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 Durena – bunu böyük məsafəyə ataraq; hi – hökmən; avaram 

– iyrənc; karma – fəaliyyət; buddhi-yoqat – Krşna şüurunun 

gücü ilə; dhanancaya – ey var-dövlət istilaçısı; buddhau – belə 

şüurda; şaranam – tam tabelik; anviççya – istək; krpanah – 

xəsis; phala-hetavah – fəaliyyətin bəhrələrinə can atan. 

 

Ey Dhanancaya, sədaqətli xidmət vasitəsilə bütün iyrənc 

hərəkətlərdən uzaq ol və bu şüurda özünü Tanrıya həsr et. Öz 

işinin bəhrəsindən uzaq qalmaq istəyənlər xəsislərdir. 

 

 

                                                 Mətn 50 

 

Buddhi-yuktah – sədaqətli xidmətlə məşğul olan şəxs; cahati – 

nail ola bilər; iha – bu həyatda; ubhe – hər ikisi; sukrta-

duşkrte – yaxşı və pis nəticələr; tasmat – buna görə; yoqaya – 

sədaqətli xidmət naminə; yucyasva – bu cür cəlb olunmuş; 

yoqah – Krşna şüuru; karmasu – bütün fəaliyyətdə; kauşalam 

– məharət. 

 

 Tanrıya sədaqətlə xidmət edən adam, hətta bu həyatında yaxşı 

və pis təsirlərdən azad olur. Buna görə də yoqaya can at, hər 

cür fəaliyyətin ustalığı ondadır. 
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                                                Mətn 51 

 

 Karma-cam – həzgüdən fəaliyyətlə; buddhi-yuktah – 

sədaqətli xidmət edən; hi – hökmən; phalam – nəticələr; 

tyaktva – imtina edərək; manişinah – böyük aqillər; canma-

bandha – doğuluş və ölüm əsarətindən; vinirmuktah – 

qurtuluş; padam – mövqe; qaççhanti – onlar nail olurlar; 

anamayam – iztirabsız. 

 

Böyük müdriklər, yaxud fədailər Tanrıya belə sədaqətli 

xidmət sayəsində maddi dünyada gördüklərini əməllərin əks-

təsirlərindən yaxa qurtarmışlar. Onlar bu yolla doğuluş və 

ölüm dövranından  qurtulmuş, iztirabsızlığa nail olmuşlar. 

 

 

                                              Mətn 52 

 

Yada – heç vaxt; te – sənin; moha – aldadıcı; kalilam – sıx 

meşə; buddhih – dərrakə vasitəsilə xidmət; vyatitarişyati – 

üstündür; tada – o vaxt; qanta asi – sən gedəcəksən; nirvedam 
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– daş ürəklidir; şrotavyasya – eşidəcəyin hər şeyə qarşı; 

şrutasya – eşidilmiş hər şey; ça – həmçinin. 

 

Ağlın illüziya cəngəlliyindən çıxdıqda, eşitdiyin və eşidəcəyin 

hər şeyə etinasız olacaqsan. 

 

 

 

                                              Mətn 53 

 

 Şruti – veda vəhyi; vipratipanna – fəaliyyətin nəticələrindən 

asılı olmayaraq; te – sənin; yada – heç vaxt; sthasyati – qalır; 

nişçala – hərəkətsiz; samadhau – transsendental şüurda; açala 

– sarsılmaq; buddhih – dərrakə; tada – o vaxt; yoqam – 

özünüdərketmə; avapsyasi – sən çatacaqsan. 

 

Vedaların təmtəraqlı dili sənin ağlını narahat etmədikdə, ağlın 

özünü gerçəkləşdirmə transında sabitləşdikdə, sən ilahi şüura 

nail olacaqsan. 

 

 

                                             Mətn 54 
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Arcunah uvaca – Arcuna dedi; sthita-pracnasya – Krşna 

şüurunda qərarlaşan; ka – nə; bhaşa – dil; samadhi-sthasya – 

ruhi vəcddə olanı; keşava – ey Krşna; sthita-dhih – Krşna 

şüurunda bərqərar olan; kim – nə; prabhaşeta – danışır; kim – 

necə; asita – sakit qalır; vraceta – yeriyir; kim – necə. 

 

Arcuna dedi: “Ey Krşna, şüuru transsendental aləmə qapılmış 

insanın hansı əlamətləri var? O nə deyir, necə deyir? Necə 

oturur, necə gəzir? 

 

 

 

                                            Mətn 55 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; pracahati – imtina 

edir; yada – nə vaxt; kaman – hisləri məmnun etmək istəyi; 

sarvan – hamısından; partha – ey Prthanın oğlu; manah-qatan 

– uydurma; atmani – canın pak halında; eva – hökmən; 

atmana – təmizlənmiş ağılla; tuştah – məmnun; sthita-pracnah 

– transsendental halda olan; tada – o zaman; uçyate – 

deyilmişdir. 
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Allah-Ali Şəxs dedi: “Ey Partha, insan ağlın uydurmalarından 

doğan hissi həzz arzularından imtina etdikdə, onun ağlı 

təmizlənir, o, tək özündə həzz alır; demək, o, saf 

transsendental şüurdadır. 

 

 

                                             Mətn 56 

 

Duhkheşu – üç növ iztirab; anudbviqna-manah – həyəcanlara 

qapılmış ağılla; sukheşu – xoşbəxtlikdə; viqata-sprhah – 

marağı olmadan; vita – azad; raqa – bağlılıq; bhaya – qorxu; 

krodhah – qəzəb; sthitadhih – möhkəm olan; munih – müdrik; 

uçyate – adlanır. 

 

Hətta üç növ iztirablar arasında başını itirməyən, xoş günündə 

şellənməyən, maddi bağlılıqdan, qorxudan qəzəbdən uzaq 

olan insan sabit ağıllı müdrik adlanır. 

 

 

                                             Mətn 57 

 

Yah – kim ki; sarvatra – hər yerdə; anabhisnehah – bağlılıqsız; 

tat – o; tat – o; prapya – çataraq; şubha – yaxşılıq; aşubham – 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

     “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

69 

pislik; na – heç vaxt; abhinandati – xahiş etmək; na – heç 

vaxt; dveşti – paxıllıq edir; tasya – onun; pracna – mükəmməl 

bilik; pratişthita – bərqərar olmuş. 

 

Maddi dünyadakı bütün yaxşı və pis şeylərə bağlanmayan, 

onlara can atmayan və nifrət etməyən kamil bilikdə 

qərarlaşmışlar. 

 

 

                                                  Mətn 58 

 

yada – nə vaxt; samharate – çəkmək; ça – həmçinin; ayam – o; 

kurmah – tısbağa; anqani – ayaqlar; iva – bənzər; sarvaşah – 

hamılıqla; indriyani – hisslər; indriya – arthebhyah – hisslərin 

obyektlərində; tasya – onun; pracna – şüur; pratişthita – 

qərarlaşmış. 

 

Tısbağa əl-ayağını qınına çəkdiyi kimi, hisslərini hiss 

obyektindən çəkə bilən insan mükəmməl şüurda 

qərarlaşmışlar. 
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                                                  Mətn 59 

 

 Vişayah – hissi həzz obyektləri; vinivartante – nəfsini 

saxlamaq; niraharasya – məhdudiyyətlərə; dehinah – təcəssüm 

edənlər üçün; rasa-varcam – ləzzətindən imtina edərək; rasah 

– həzz hissi; api – olduğuna baxmayaraq; asya – onun; param 

– daha yüksək şeylər; brştva – duyaraq; nivartate – kəsir. 

 

 Təcəssüm etmiş can hiss obyektlərinə meylli qalsa da, hissi 

həzzdən nəfsini salaya bilər. Lakin, o, ən yüksək həzzi 

duyduqda, bu vərdişlərdən əl çəkir və şüuru möhkəmlənir. 

 

 

                                                   Mətn 60 

 

Yatatah – cəhd edərək; hi – hökmən; api – baxmayaraq; 

kaunteya – ey Kuntinin oğlu; puruşasya – adamı; vipaşçitah – 

bəsirətli; indriyani – hislər; pramathini – qızışdıran; haranti – 

atmaq; prasabham – güclə; manah – ağıl. 

 

Ey Arcuna, hisslər elə güclü, elə coşqundur ki, hətta hisslərə 

nəzarət etməyə çalışan bəsirətli adamın da ağlını zorla dartıb 

aparır. 
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                                                    Mətn 61 

 

 Tani – o hislər; sarvani – hamısı; samyamya – nəzarət altında 

saxlayaraq; yuktah – məşğul olmuş; asita – belə mövqe 

tutmuş; mat-parah – Mənimlə qarşılıqlı münasibətlərdə; vae – 

tam tabelikdə; hi – hökmən; yasya – onun; indriyani – hisslər; 

tasya – onun; pracna – şüur; pratişthita – qərarlaşmış. 

 

 Hisslərini cilovlayıb, onları tam nəzarət altında saxlayan, 

şüurunu Məndə cəmləşdirən insan möhkəm dərrakəyə 

malikdir. 

 

 

                                                  Mətn 62 

 

 Dhyayatah – seyr edərək; vişayan – hislərin obyektləri; 

pumsah – şəxsiyyətin; sanqah – bağlılıq; teşu – hislərin 

obyektlərinə; upacayate – inkişaf edir; sanqat – bağlılıqdan; 

sancayate – inkişaf edir; kamah – istək; kamay – istəkdən; 

krodhah – qəzəb; abhicayate – çıxır. 
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İnsan hiss obyektlərini seyr etdikcə, onlara bağlanmağa 

başlayır, bu bağlılıqdan ehtiras, ehtirasdan isə qəzəb doğur. 

 

 

                                                  Mətn 63 

 

Krodhat – qəzəbdən; bhavati - əmələ gəlir; sammohah – tam 

illüziya; sammohat – illüziyadan; smrti – yaddaşdan; 

vibhramah – çaşdırılma; smrti-bhramşat – yaddaşın 

yanılmasından sonra; buddhi-naşah – dərrakənin itirilməsi; 

buddhi –naşat – dərrakənin itirilməsi üzündən; pranaşyati – 

düşür. 

 

Qəzəbdən tam yanılma, yanılmadan yaddaşın tutqunlaşması 

baş verir. Yaddaş tutqunlaşdıqda, dərrakə itirilir, dərrakə 

itirildikdə isə, insan yenidən maddi burulğana düşür. 

 

 

                                               Mətn 64 

 

Raqa – bağlılıq; dveşa – nifrət; vimuktaih – azad olanlarla; tu 

– lakin; vişayan – hislərin obyektləri; indriyaih – hislərdə; 

çaran – hərəkət edərək; atma-vaşyaih – nəzarət altında; 
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vidheya-atma – nəzarət edilən azadlıq prinsipi ilə; örasadam – 

Tanrının mərhəməti; adhiqaççhati - əldə edir. 

 

Yalnız bütün bağlılıqlardan, nifrətdən azad olan, qurtuluşun 

nizamlayıcı prinsipləri vasitəsilə hisslərində nəzarət etməyə 

iqtidarlı olan şəxs Tanrının tam mərhəmətinə nail ola bilər. 

 

 

                                               Mətn 65 

 

Prasade – Tanrının səbəbsiz mərhəmətinə nail olduqda; sarva 

– hamısını; duhkhanam – maddi bədbəxtliklər; hanih – 

dağıtma; asya – onu; upacayate – baş verir; prasanna-çetasah 

– xoşbəxt halda fikirləşən; hi – hökmən; aşu – tezliklə; 

buddhih – dərrakə; pari – kifayət qədər; avatişthate – 

sabitləşib. 

 

Beləliklə, həzz alan insan üçün maddi həyatın üç növ 

iztirabları mövcud deyildir; şüuru belə həzz içində olduğu 

üçün onun dərrakəsi tezliklər möhkəmlənir. 

 

 

                                                Mətn 66 
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 Na asti – ola bilməz; buddhih – transsendental dərrakə; 

ayuktasya – Krşna üurunda olmayan; na – deyil; ça – və; 

ayuktasya – Krşna şüurunda olmayan; bhavana – 

qərarlaşmayan; şantih – sülh; aşantasya – narahat olan; kutah 

– harada; sukham – xoşbəxtlik. 

 

Uca Tanrıya bağlı olmayan adam nə transsendental dərrakəyə, 

nə də möhkəm ağıla malik ola bilər, bunlarsız isə rahatlıq 

mümkün deyil. Bəs rahatlıq olmadan xoşbəxtlik 

mümkündürmü? 

 

 

                                                Mətn 67 

 

 

indriyanam – hislər; hi – hökmən; çaratam – sərsərilik edərək; 

yat – nə; manah – ağıl; anuvidhiyate – daim cəlb olunmuş 

olur; tat – o; asya – onu; harati – aparır; pracnam – dərrakə; 

vayuh – külək; navam – qayıq; iva – necə; ambhasi – suda. 

 

 Güclü külək dəryada qayığı apardığı kimi, eləcə də ağlı özünə 

cəlb etmiş bir çılğın hiss dərrakəni apara bilər. 
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                                                  Mətn 68 

 

Tasmat – buna görə; yasya – kimin; maha-baho – ey 

qoluqüvvəli; niqrhitani – belə cilovlanmış; sarvaşah - 

ətrafında hər şey; indriyani – hislər; indriya – arthebhyah – 

hislərin obyektlərindən; tasya – onun; pracna – dərrakə; 

pratişthita – cəmləşdirib. 

 

Buna görə də, ey qoluqüvvəli, hisslərin hiss obyektlərindən 

təcrid etmiş adam mətin dərrakə sahibidir. 

 

 

                                                 Mətn 69 

 

Ya – nə; nişa – gecədir; sarva – hamısı; bhutanam – canlı 

məxluqlar; tasyam  - onda; caqarti – sayıq olan; samyami – 

özünə nəzarət edən; yasyam – hansında; caqrati – oyanış; 

bhutani – bütün canlılar; sa – bu; nişa – gecə; paşyatah – sahili 

görmə qabiliyyətinə malik olan üçün; muneh – müdrik. 
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O şey ki, bütün məxluqlar üçün gecədir, özünə nəzarət edən 

üçün oyanış vaxtıdır; bütün məxluqların oyanış vaxtı isə 

özünə nəzarət edən müdrik üçün gecədir. 

 

 

                                                  Mətn 70 

 

Apuryamanam – həmişə dolmuş; açala-pratiştham – bərqərar 

olmuş; samudram – okean; apah – su; pravişanti – daxil 

olmaq; yadvat – necə; tadvat – belə; kamah – istəklər; yam – 

ona; pravişanti – girmək; sarve – hamısı; sah – o adam; şantim 

– rahatlıq; apnoti – nail olur; na – deyil; kama-kami – 

arzularını həyata keçirmək istəyən şəxs. 

 

Saysız-hesabsız çayların töküldüyü okean tarazlığını saxladığı 

kimi, yalnız aramsız arzular axınından narahat olmayan adam 

rahatlıq əldə edə bilər. İstəklərini təmin etməyə can atan 

adama rahatlıq yoxdur. 

 

 

                                                     Mətn 71 
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Vihaya – imtina edərək; kaman – bütün maddi hissi arzular; 

yah – o kəs ki; sarvan – hamısı; puman – insan; çarati – 

yaşayır; nihsprhah – istəkləri olmayan; nirmamah – sahiblik 

meyli olmayan; nirahankarah – yalançı eqosu olmayan; sah – 

hamısı; şantim – tam rahatlıq; abhiqaçmhati - əldə edir. 

 

Bütün hissi həzz arzularından imtina etmiş, istəklərdən azad 

olmuş,  və sahiblik meylindən əl çəkmiş və yalançı eqosu 

olmayan insan əsil rahatlıq əldə edə bilər.  

 

 

                                                   Mətn 72 

 

Eşa – bu; brahmi – ruhi; sthitih – vəziyyət; partha – ey 

Prthanın oğlu; na – heç vaxt; enam – bu; prapya – çataraq; 

vimuhyati – yanılır; sthitva – belə mövqe tutaraq; asyam – 

bunda; anta-kale – həyatın axırında; api – həmçinin; brahma-

nirvanam – Allahın ruhi səltənəti; riçhati - əldə edir. 

 

 Bu, ruhi və mömin həyat yoludur, ona nail olan insan bir 

daha yanılmır, hətta ölüm anında bu hala gələn şəxs Allahın 

səltənətinə daxil ola bilər. 
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                                    Üçüncü fəsil 

 

 

                                   Karma – Yoqa    

 

 

 

 

                                  Mətn 1 
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Arcunah uvaca – Arcuna dedi; cyayasi – daha yaxşı; çet - 

əgər; karmanah – həzgüdən fəaliyyət; te – Sən; mama – hesab 

edilir; buddhih – dərrakə; canardana – ey Krşna; tat – buna 

görə; kim – nə üçün; karmani – fəaliyyət; qhore – dəhşətli; 

mam – məni; niyocayasi – Sən cəlb edirsən; keşava – ey 

Krşna. 

Arcuna dedi: “Ey Canardana, ey Keşava, idrak yolunu 

həzzgüdən fəaliyyətdən üstün tutursansa, nə üçün məni bu 

dəhşətli müharibəyə sövq edirsən? 

 

 

                                Mətn 2 

 

Vyamişrena – ikimənalı; iva – hökmən; vakyena – sözlər; 

buddhim – dərrakə; mohayasi – çaşdırırsan; iva – hökmən; me 

– mənim; tat – buna görə; ekam – yalnız bir; vada – xahiş 

edirəm de; nişçitya – inandıraraq; yena – hansı; şreyah – 

həqiqi rifah; aham – mən; apnuyam - əldə edə bilirəm. 

 İkimənalı nəsihətlərin mənim ağlımı çaşdırıb. Ona görə xahiş 

edirəm, qəti de, mənim üçün ən əlverişlisi hansıdır?”. 

 

                                        

                                              Mətn 3 
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Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali şəxs dedi; loke – dünyada; 

asmin – bu; dhi-vidha – iki növ; niştha – etiqad; pura - əvvəl; 

prokta – deyilmişdi; maya – Mən; anaqha – ey günahsız insan; 

cnana-yoqena – birləşdirici bilik prosesi; sankhyanam – 

empirik filosof tərəfindən; karma-yoqena – birləşdirici 

sədaqətlilik prosesi; yoqinam – fədailər tərəfindən. 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Ey günahsız Arcuna, Mən izah etdim 

axı, öz “mən”ini dərk etməyə cəhd  edən adamlar iki cür olur. 

Bəziləri bunu empirik fəlsəfi mühakimələrin, digərləri isə 

sədaqətli xidmətin köməyilə etmək istəyir”. 

 

                                                Mətn 4 

 

Na – yox; karmanam – təyin olunmuş vəzifələr; anarambhat – 

yerinə yetirmədən; naişkarmyam - əks-təsirlərdən azad olma; 

puruşah – insan; aşnute – nail olur; na – yox; ça – həmçinin; 

sannyasanat – tərki-dünyalıqla; eva – sadəcə; siddhim – 

nailiyyət; samadhiqaççhati – nail olur. 

 

Sadəcə olaraq, fəaliyyətdən imtina etməklə əks-təsirlərdən 

azad olmaq, tərki-dünyalıqlar kamilliyə çatmaq mümkün 

deyil. 
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                                                 Mətn 5 

 

Na – yox; hi – hökmən; kaşçit – hər bir; kşanam – an; api – 

həm də; çatu – hər zaman; tişthati – qalır; akarma-krt – heç nə 

etmədən; karyate – məcbursan; hi – hökmən; avaşah – 

köməksiz; karma – iş; sarvah – hamısı; prakrti-caih – maddi 

təbiətin qanunlarından doğan; qunaih – keyfiyyətlərdə. 

 

Hər bir kəs maddi dünyanın qunalarından aldığı keyfiyyətlərə 

müvafiq hərəkət etməyə məcburdur; buna görə də heç kəs, 

hətta bir an belə fəaliyyətsiz qala bilmir.  

 

                                                    Mətn 6 

 

Karma-indriyani – fəaliyyət göstərən beş hiss üzvü; 

samyamya – idarə edərək; yah – hər bir kəs; aste – qalır; 

manasa – ağıl ilə; smaran – fikirləşərək; indriyani-arthan – 

hiss obyektləri; vimudha – səfeh; atma – can; mithya-açarah – 

riyakar; sah – o; uçyate – adlanır. 

Hisslərini fəaliyyətdən çəkindirən, ancaq ağlı hiss 

obyektlərində olan insan, əlbəttə ki, özü-özünü aldadır və 

riyakar adlanır. 
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                                                      Mətn 7 

 

Yah – o kəs ki; tu – lakin; indriyani – hislər; manasa – ağıl ilə; 

niyamya – nizamlayaraq; arabhate – başlanır; arcuna  -ey 

Arcuna; karma-indriyaih – fəal hiss üzvləri ilə; karma-yoqam 

– sədaqətlilik; asaktah – bağlılıqsız; sah – o; vişişyate – daha 

yaxşıdır. 

 

Digər tərəfdən, kim ki, ağlının vasitəsilə fəal hiss üzvlərinə 

səmimiyyətlə nəzarət etməyə çalışıb, maddi bağlılığı olmadan 

karma-yoqa ilə məşğul olursa, o daha yüksəkdə durur. 

 

                                                     Mətn 8 

 

Niyatam – təyin olunmuş; kuru – et; karma – vəzifə; tvam – 

sən; karma – iş; cyayah – daha yaxşı; hi – hökmən; akarmanah 

– işləməməkdən; şarira – cismani; yatra – saxlama; api – 

hətta; ça – həmçinin; te – sənin; na – heç vaxt; prasiddyet – 

təsir altında; akarmanah – işsiz. 
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Təyin edilmiş vəzifəni yerinə, yetir, çünki bu, işləməməkdən 

yaxşıdır. İşləmədən, heç maddi bədəni də saxlamaq mümkün 

deyil. 

 

                                                    

                                                     Mətn 9 

 

Yacna-arthat – yalnız Yacna; karmanah – fəaliyyətdən; 

anyatra – yoxsa; lokah – dünyada; ayam – bu; karma-

bandhanah – fəaliyyət əsarəti; tat – Onun; artham – ötrü; 

karma – iş; kaunteya – ey Kuntinin oğlu; mukta – sanqah – 

ünsiyyətdən azad; samaçara – mükəmməl surətdə yerinə yetir. 

 

Fəaliyyət Vişnuya qurban edilməlidir, əks halda, o, insanın 

maddi dünya əsarətinə düşməsinə səbəb olacaqdır. Buna görə 

də, ey Kuntinin oğlu, təyin olunmuş vəzifələrini Allahı razı 

salmaqdan ötrü yerinə yetir. Bu yolla, sən əsarətdən həmişəlik 

azad olacaqsan.  

 

                                  

                                                   Mətn 10 
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Saha – yanaşı; yacnah – qurban; pracah – nəsillər; srştva – 

yaradaraq; pura – qədimdən; uvaca – dedi; praca-patih – 

canlıların ağası; anena – bunun sayəsində; prasavişyadhvam – 

getdikcə çiçəklənmək; eşah – bu; vah – sənin; satu – qoy 

olsun; işta – arzu edilən bütün şeylər; kama-dhuk – bəxş edən. 

 

Yaradılışın əvvəlində bütün canlıların ağası – Vişnu 

qurbanlarla birlikdə insan və tanrıça nəsillərini də yaratdı və 

onlara xeyir-dua verərək dedi: “Bu qurbanı icra etməklə 

xoşbəxt olun, çünki onun icrası sizə səadət və qurtuluş üçün 

lazım olan hər şeyi bəxş edəcəkdir”. 

 

                                 

                                                      Mətn 11 

 

Devan – tanrıçalar; bhavayata – zövq verib; anena – bu 

qurbanla; te – onlar; devah – tanrıçalar; bhavayantu – zövq 

verəcəklər; vah – sən; parasparam – qarşılıqlı; bhavayantah – 

bir-birini razı salaraq; şreyah – xeyir-dua; param - ən yüksək; 

avpsyatha – sən nail olacaqsan. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

     “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

85 

Qurbanlardan razı olan tanrıçalar səni də razı salacaqlar, 

beləliklə də, insanlar və tanrıçalar arasındakı əməkdaşlığın 

nəticəsində hamı əmin-amanlıq işində yaşayacaq. 

 

                                                 

                                                   Mətn 12 

 

Iştan – arzu edilən; bhoqan – həyat tələbatları; hi – hökmən; 

vah – sənə; devah – tanrıçalar; dasyante – 

mükafatlandırılacaqlar; yacna-bhavitah – qurbanların icrası ilə 

razı salındıqda; taih – onlar tərəfindən; dattan – verilən şeylər; 

apradaya – təklif etmədən; ebhyah – bu tanrıçalar; yah – o 

şəxs ki; bhunkte – həzz alır; stenah – oğru; eva – hökmən; sah 

– o. 

 

Müxtəlif həyat tələbatlarının ödənilməsinə məsul olan 

tanrıçalar qurban icrası ilə razı salındıqda, səni bütün zəruri 

şeylərlə təmin edəcəklər. Ancaq bu nemətləri tanrıçalara təklif 

etməyib onlardan zövq alan adam, şübhəsiz ki, oğrudur. 

                                    

 

 

                                                     Mətn 13 
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Yacna-şişta – yacna icrasından sonra qəbul edilən qida; aşinah 

– yeyənlər; santah – fədailər; muçyante – azad olurlar; sarva – 

hər növ; kilbişaih – günahlardan; bhuncate – həzz almağı; te – 

onlar; tu – lakin; aqham – dəhşətli günahlar; papah – 

günahkarlar; ye – o kəs ki; paçanti – qida hazırlamaq; atma-

karanat – hissi həzz üçün. 

 

Allah fədailər yalnız qurban edilmiş qida yediklərinə görə hər 

cür günahlardan azad olurlar. Qidanı hissi həzz üçün 

hazırlayanlar isə, əslində, haram yeyirlər. 

 

                                     

 

                                                     Mətn 14 

 

Annat – dənli bitkilər; bhavanti – böyümək; bhutani – maddi 

bədənlər; parcanyat – yağışlardan; anna – qida; sambhavah – 

istehsal; yacnat – qurban icrasında; bhavati – mümkün olur; 

parcanyah – yacna icrası; yacnah – qurban icrası; karma – 

təyin olunmuş vəzifələr;samudbvah – doğulmuş. 
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Bütün canlılar dənli bitkilərlə, dənli bitkilər isə yağışla 

qidalanırlar. Yağışlar qurban icrasının nəticəsidir, qurban isə 

təyin olunmuş vəzifələrdən doğur. 

 

                           

 

                                                 Mətn 15 

 

 

 

Karma – fəaliyyət; brahma – Vedalardan; udbhavam – 

törədilmiş; vibbhi – bilmək lazımdır; brahma – Vedalar; 

akşara – Ali Brahmandan; samudbhavam – bilavasitə təzahür 

etmiş; tasmat – buna görə; sarva-qatam – hər şeyə nüfuz edən; 

brahma – transsendental; nityam - əbədi; yacne – qurbanda; 

pratişthitam – yerləşmiş. 

 

Nizamlayıcı fəaliyyət Vedalarda təyin olunmuşdur. Vedalar 

isə bilavasitə Allah-Ali Şəxsdən təzahür etmişdir. Buna görə 

də hər şeyə nüfuz edən Transsendent əbədi olaraq qurbanlarda 

mövcuddur.  
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                                                  Mətn 16 

 

Evam – beləliklə; pravartitam – Vedalarda təyin edilmiş; 

çakram – dövr; na – yox; anuvartayati – qəbul etmək; iha – bu 

ömürdə; yah – o kəs ki; aqha-ayuh – həyatı günahla dolu olan; 

indriya-aramah – hissi həzzlərdən məmnun olmuş; moqham – 

faydasız; partha – ey Prthanın oğlu; sah – o; civati – yaşayır. 

 

 Əzizim Arcuna, Vedalarda göstərilmiş qurbanları öz insan 

həyatında yerinə yetirməyən şəxs, şübhəsiz ki, günahla dolu 

həyat sürür. O, yalnız hisslərinə həzz verməkdən ötrü 

yaşadığına görə, həyatını boş yerə keçirir. 

 

                                      

                                              Mətn 17 

 

Yah – o kəs ki; tu – lakin; atma-ratih – öz-özünə həzz almaq; 

eva – hökmən; syat – qalır; atma-trptah – özündən işıq saçan; 

ça – və; manavah – insan; atmani – öz-özündə; eva – ancaq; 

ça – və; santuştah – tamamilə məmnun; tasya – onun; karyam 

– borc; na – yox; vidyate – mövcuddur. 
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Özü-özündə həzz alan, həyatını yalnız özünügerçəkləşdirməyə 

həsr edən, ancaq özü-özündə məmnunluq tapan tam məmnun 

insan üçün borc yoxdur.  

 

                                        

 

                                                  Mətn 18 

 

 Na – heç vaxt; eva – hökmən; tasya – onun; krtena – borcun 

yerinə yetirilməsi; arthah – məqsəd; na – yox; akrtena – 

borcunu yerinə yetirmədən; iha – bu dünyada; kaşçana – nə; 

na – heç vaxt; ça – və; asya – onu; sarva-bhuteşu – bütün canlı 

varlıqlar arasında; kaşçit – hər bir; artha – məqsəd; 

vyapaşrayah – sığınacaq. 

 

Özünü dərk etmiş insan təyin olunmuş vəzifələrini yerinə 

yetirərkən müəyyən bir məqsəd güdmür, ancaq bu işi yerinə 

yetirməmək üçün də səbəb görmür. O həm də digər canlı 

məxluqlardan asılı deyil. 

 

                                    

 

                                                    Mətn 19 
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Tasmat – buna görə də; saktah – bağlılıqsız; satatam – daim; 

karyam – borc kimi; karma – iş; samaçara – yerinə yetirərək; 

asaktah – bağlanmayan; hi – hökmən; açaran – icra edərək; 

karma – iş; param – Ali; apnoti – nail olur; puruşah – insan. 

 

Buna görə də insan gördüyü işin bəhrələrinə bağlanmadan, 

onu bir borc kimi yerinə yetirməlidir. Belə etdikdə, o, Uca 

Tanrıya nail olur. 

 

                                       

 

                                           Mətn 20 

 

Karmana – iş; eva – hətta; hi – hökmən; samsiddhim – 

mükəmməl sürətdə; asthitah – yerləşmiş; canaka-adayah – 

Canaka və başqa şahlar; loka-sanqraham – insanların 

əksəriyyəti; eva api – həmçinin; sampaşyan – hesab edərək; 

kartum – hərəkət etmək; arhasi – sən layiqsən. 

 

Canaka kimi şahlar təkcə təyin olunmuş vəzifələrini yerinə 

yetirməklə kamilliyə çatmışlar. Buna görə də sən, heç olmasa, 

insanları tərbiyə etmək üçün öz işini yerinə yetirməlisən.  
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                                                    Mətn 21 

 

Yat yat – nə; açarati – o edir; şreşthah – hörmətli rəhbər; tat – 

o; tat – və yalnız o; eva – hökmən; itarah – ümumi; canah – 

şəxs; sah – o; yat – hansı; pramanam – misal; kurute – icra 

edir; lokah – bütün dünyada; tat – o; anuvartate – ardınca 

gedir. 

 

Dahi insan nə edirsə, adi adamlar onun ardınca gedirlər. Və o 

öz əməlləri ilə nə cür qaydalar qoyursa, bütün dünya onlara 

əməl edir. 

 

                                    

 

                                                    Mətn 22 

 

 Na – yox; me – Mənim; partha – ey Prthanın oğlu; asti – 

mövcuddur; kartavyam – təyin olunmuş vəzifə; trişu – üç; 

lokeşu – planet sistemləri; kinçana – hər bir; na – heç nə; 

anavaptam – arzu edilən; avaptavyam – udmaq; varte – mən 
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məşğulam; eva – hökmən; ça – həmçinin; karmani – təyin 

olunmuş vəzifələr. 

 

Ey Prthanın oğlu, üç planet sisteminin üçündə də Mənim üçün 

təyin olunmuş heç bir iş yoxdur. Mən heç nə arzulamıram, heç 

nəyə ehtiyacım yoxdur, lakin yenə də təyin olunmuş 

vəzifələrimi yerinə yetirirəm.  

 

 

 

                                                 Mətn 23 

 

Yadi - əgər; hi – hökmən; aham – Mən; varteyam – beləliklə 

məşğulam; catu – hətta; karmani – təyin olunmuş vəzifələrin 

yerinə yetirilməsində; atandritah – böyük səylə; mama – Mən; 

vartma – yol; anuvartante – yoluyla gedəcək; manuşyah – 

bütün insanlar; partha – ey Prthanın oğlu; sarvaşah – hər 

cəhətdən. 

 

Ey Partha, əgər Mən təyin olunmuş vəzifələri yerinə 

yetirməsəydim, şübhəsiz ki, bütün insanlar Mənim yolumla 

gedərdilər.  
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                                                 Mətn 24 

 

 Utsideyuh – dağılardı; ime – bütün bu; lokah – dünyalar; na – 

yox; kuryam – Mən icra edirəm; karma – təyin olunmuş 

vəzifələr; çet - əgər; aham – Mən; sankarasya – arzu 

edilməyən əhali; ça – və; karta – yaradan; syam – olacaq; 

upahanyam – dağıdılacaq; imah – bütün bu; pracah – canlı 

məxluqlar. 

 

Əgər mən təyin olunmuş vəzifələri yerinə yetirməsəydim, 

bütün dünyalar dağılardı. Mən arzuedilməz əhalinin 

yaranmasına səbəb olub, bütün canlı məxluqların dincliyini 

pozmuş olardım. 

 

                                      

 

 

                                                   Mətn 25 

 

 Saktah – bağlı olaraq; karmani – təyin olunmuş vəzifələrində; 

avidvamsah – cahil; yatha – bir o qədər; kurvanti – onlar 
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edirlər; bharata – ey Bharata övladı; kuryat – yerinə 

yetirməlisən; vidvan – bilikli; tatha – beləliklə; asaktah – 

bağlılıqsız; çikirşuh – idarə etməyi arzulayaraq; loka-

sanqraham – insanların əksəriyyəti. 

 

Cahil adam öz vəzifələrini onların bəhrələrinə bağlanaraq 

yerinə yetirir, bilik sahibi isə bu işi insanları düz yola 

çıxarmaq üçün görür. 

 

                                      

 

 

                                              Mətn 26 

 

Na – yox; buddhi-bhedam – ağıl narahatlığı; canayet – uyğun 

olmalıdır; acnanam – səfeh; karma-sanqinam – həzgüdən 

fəaliyyətlərə bağlı olanların; coşayet – uyğun olmalıdır; sarva 

– bütün; karmani – iş; vidvan – bilikli; yuktah – məşğul 

olmuş; samaçaran – həyata keçirərək. 

 

Qoy, müdrik insan təyin olunmuş vəzifələrinin bəhrələrinə 

bağlı cahil adamların ağıllarını həyəcanlandırmasın. Əksinə, 

tədricən Krşna şüurunda inkişaf etsinlər deyə, o bu adamları 
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öz işlərindən çəkindirməyib, sədaqətli xidmət ruhunda 

fəaliyyətə cəlb etməlidir. 

 

                                       

 

 

                                                Mətn 27 

 

Prakrteh – maddi təbiətin; kriyamanani – edilərək; qunaih – 

qunalarla; karmani – fəaliyyət; sarvaşah – hər növ; ahankara-

vimudha – yalançı eqo tərəfindən aldadılmış; atma – ruhi can; 

karta – icraçı; aham – Mən; iti – beləliklə; manyate – 

fikirləşir. 

 

Yalançı eqo tərəfindən çaşdırılmış ruhi can özünü fəaliyyət 

icraçısı hesab edir, əslində isə, bu fəaliyyət maddi təbiətin üç 

qunası tərəfindən həyata keçirilir. 

 

                                        

 

 

                                                  Mətn 28 
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 Tattva-vit – Mütləq həqiqəti bilən; tu – lakin; maha-baho – ey 

qoluqüvvəli; quna-karma – maddi təsir altında görülən işlər; 

vibhaqoyah – fərqlər; qunah – hisslər; quneşu – hissi həzlərlə; 

vartante – cəlb olunurlar; iti – beləliklə; matva – düşünərək; 

na – heç vaxt;  sancate – bağlanır. 

 

Ey qoluqüvvəli, Mütləq həqiqəti bilən insan sədaqətli 

xidmətlə həzzgüdən fəaliyyət arasındakı fərqi anladığı üçün 

hisslərini razı salmaqla məşğul olmur. 

 

                                     

 

 

                                             Mətn 29 

 

Prakrteh – maddi təbiət; quna –qunalar tərəfindən; 

sammudhah – maddi şeylərlə eyniləşdirmə nəticəsində 

aldadılmış; saccante – onlar məşğul olurlar; quna-karmasu – 

maddi fəaliyyət; tan – onlar; akrtsna-vidah – bilikdən kasad 

olanlar; mandan – öz mahiyyətini anlamağa tənbəllik edənlər; 

krtsna-vit – həqiqi biliyi olan; na – yox; viçalayet – 

həyəcanlandırmağa cəhd. 
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Maddi təbiətin qunaları ilə çaşdırılmış cahil adamlar 

bütünlüklə maddi fəaliyyətə qapılır və ona bağlanırlar. Bu cür 

adamların fəaliyyəti biliksizlikləri üzündən aşağı qəbildən olsa 

da, müdrik insan onları narahat etmir. 

 

                                       

 

 

                                               Mətn 30 

 

Mayi – Mənə; sarvani – hər cür; karmani – fəaliyyət; sanyasya 

– tam imtina edərək; adhyatma – özü barədə tam biliyə malik 

olaraq; çetasa – şüurla; niraşih – mənfəət güdmədən; 

nirmamah – xüsusiyyətçilik hissi olmadan; bhutva – belə 

olaraq; yudhyasva – vuruş; viqata-cvarah – süstlük etmədən. 

 

Buna görə də, ey Arcuna, bütün fəaliyyətini Mənə həsr et, 

mənfəət arzulama, Məni bütünlüklə dərk et, sahiblik iddiasına 

düşmə, süstlükdən çıx və vuruş. 
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                                               Mətn 31 

 

 Ye – onlar; me – Mənim; mamam – təlimatlar; idam – bu; 

nityam - əbədi vəzifə kimi; anutişthanti – müntəzəm sürətdə 

yerinə yetirmək; manavah – insanlar; şraddha-vantah – inam 

və sədaqətlə; anasuyantah – paxıllıq çəkmədən; muçyante – 

azad olur; te – onların hamısı; api – hətta; karmabhih – 

həzgüdən fəaliyyətin əsarətindən. 

 

Vəzifələrini Mənim göstərişimə müvafiq yerinə yetirən, bu 

təlimə inamla və paxıllıq çəkmədən riayət edən insan 

həzzgüdən fəaliyyətin əsarətindən azad olur. 

 

                                       

 

 

                                                Mətn 32 

 

Ye – onlar; tu – lakin; etat – bu; abhyasuyantah – paxıllıqdan; 

na – yox; anutişthanti – müntəzəm surətdə yerinə yetirmək; 

me – Mənim; matam – təlimat; sarva-cnana – hər cür bilik; 

vimudhan – tamamilə aldadılmış; tan – onlar; viddhi – bunu 
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yaxşı bilmək; naştan – hər şey məhv olmuşdur; açetasah – 

Krşna şüurunda olmadan. 

 

Lakin paxıllıqları üzündən bu nəsihətlərlə hesablaşmayan, 

onlara əməl etməyən adamlar hər cür bilikdən məhrumdurlar, 

onlar aldadılmışlar və kamilliyə çatmaq cəhdləri uğursuzluğa 

məhkumdur. 

 

 

                                        Mətn 33 

 

Sadrşam – müvafiq; çeştate – cəhd edir; savsyah – şəxsi; 

prakrteh – təbiət qanunları; cnana-van – alimlər; api – 

hərçənd; prakrtim – təbiət; yanti – uğramaq; bhutani – bütün 

canlı məxluqlar; niqrahah – boğmaq; kim – nə; krirşyati – edə 

bilər. 

 

Hətta bilik sahibi olan insan belə öz təbiətinə müvafiq hərəkət 

edir, çünki hər bir adamın davranışı üç qunanın təsirindən 

asılıdır. Təbiətini boğmaqla insan nə əldə edə bilər? 
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                                            Mətn 34 

 

Indriyasya – hisslərin; indriyasya arthe – hiss obyektlərində; 

raqa – bağlılıq; dveşau – həmçinin tərki-dünya; vyavasthitau – 

nizamlamaq; tayoh – onları; na – heç vaxt; vaşam – nəzarət; 

aqaççhet – gəlmək lazımdır; tau – onlar; hi – hökmən; asya – 

onun; paripanthinau – maneə. 

 

Hisslərin hiss obyektlərinə bağlılığını və ikrahını nizamlamaq 

üçün prinsiplər vardır. Özünügerçəkləşdirmə yolunda maneə 

olduğu üçün insan bu cür bağlılıqdan və ikrahdan asılı 

olmamalıdır. 

 

                                         

 

 

                                               Mətn 35 

 

Şreyan – daha yaxşı; sva-dharmah – təyin olunmuş vəzifələr; 

viqunah – hətta qeyri-kamil; para-dharmat – başqaları üçün 

təyin olunmuş vəzifələrdən; su-anuşthitat – yaxşı yerinə 

yetirilmiş; sva-dharme – təyin olunmuş vəzifələrdə; nidhanam 
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– dağılma; şreyah – daha yaxşı; para-dharmah – başqaları 

üçün təyin olunmuş vəzifələr; bhaya-avahah – təhlükəli. 

 

 İnsan başqalarının işini mükəmməl surətdə görməkdənsə, öz 

təyin olunmuş vəzifələrini hətta qüsurlu şəkildə yerinə yetirsə, 

daha yaxşı olar. O, borcunu yerinə yetirərkən, uğursuzluqlarla 

üzləşsə də, bu, başqasının borcunu yerinə yetirməkdən 

yaxşıdır. Çünki başqasının yolu ilə getmək təhlükəlidir.” 

 

 

 

                                      

                                               Mətn 36 

 

Arcunah uvaca – Arcuna dedi; atha – onda; kena – nə ilə; 

prayuktah – məcbur edilmiş; ayam – bir; papam – günahlar; 

çarati – hərəkət edir; puruşah – insan; aniççhan – istəmədən; 

api – hərçənd; varşneya – ey Vrşni övladı; balat – zorla; iva – 

elə bil; niyocitah – cəlb olunmuş. 

 

Arcuna dedi: “Ey Vrşni övladı, insanı hətta iradəsinə zidd 

olaraq, sanki zorla, günah iş tutmağa vadar edən nədir? 
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                                                   Mətn 37 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah – Ali Şəxs dedi; kamah – ehtiras; 

eşah – bu; krodhah – qəzəb; eşah – bu; racah-quna – ehtiras 

qunası; saudbhavah – doğulmuş; maha-aşanah – hər şeyi 

məhv edən; mahi-papma – çox günahlı; viddhi – bilmək; 

enam – bu; iha – maddi dünya; vairinam - ən böyük düşmən. 

 

 Allah-Ali Şəxs dedi: “Bu, yalnız şiddətli istəkdir, ay Arcuna. 

O, ehtiras qunası ilə təmasdan doğur və sonra qəzəbə çebrilir; 

o, bu dünyanın hər eşyi məhv edən günahlı düşmənidir.  

 

                                      

                                               Mətn 38 

 

Dhumena – tüstü ilə; avriyate – örtülüdür; vahnih – od; yatha 

– eynilə; adarşah – güzgü; malena – tozla; ça – həmçinin; 

yatha – eynilə; ulbena – bətn ilə; avrtah – örtülüdür; qarbhah – 

rüşeym; tatha – belə; tena – ehtirasla; idam – bu; avrtam – 

örtülmüşdür. 
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Od tüstü ilə, güzgü tozla, rüşeym ana bətni ilə örtülü olduğu 

kimi, canlı varlıq da müxtəlif dərəcədə ehtirasla örtülmüşdür. 

 

                                       

 

 

                                                  Mətn 39 

 

 Avrtam – örtülmüş; cnanam – saf şüur; etena – bu; cnaninah 

– bilicini; nitya-vairina – daimi düşməni; karma-rupena – 

ehtiras qunasında; kaunteya – ey Kuntinin oğlu; dupurena – 

heç vaxt məmnun olmamaq; analena odla; ça – həmçinin. 

 

Beləliklə, müdrik canlı varlığın saf şüuru onun heç vaxt 

məmnun olmayan və od kimi alovlanan daimi düşməni ilə - 

ehtirasla örtülür. 

 

 

                                     

 

 

                                                     Mətn 40 
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Indriyani – hislər; manah – ağıl; buddhih – dərrakə; asya – bu 

ehtirasın; adhişthanam – yerləşdiyi yer; uçyate – adlanır; etaih 

– bütün bu; vimohayati – çaşdırır; eşah – bu ehtiras; cnanam – 

bilik; avrtya – örtərək; dehinam – təcəssüm edəni. 

 

Hisslər, ağıl və dərrakə ehtirasın məskənidir. Onların 

vasitəsilə ehtiras canlı varlığın həqiqi biliyini örtür və onu 

çaşdırır. 

 

                                                Mətn 41 

 

Tasmat – buna görə; tvam – sən; indriyani – hislər; adau – 

başlanqıcda; niyamya – nizamlayaraq; bharata-rşabha – ey 

Bharataların ən yaxşısı; papmanam – günahın böyük rəmzi; 

pracahi – cilovlamaq; hi – hökmən; enam – bu; cnana – bilik; 

vicnana – pak can haqqında elmi bilik; naşanam – məhv edən. 

 

 Buna görə də, ey Arcuna, ey Bharataların ən yaxşısı, əvvəlcə 

hisslərinə nəzarət edərək böyük günah rəmzini (ehtiras) 

cilovla, həm biliyin, həm də özünügerçəkləşdirmənin bu 

düşmənini sarsıt. 
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                                                   Mətn 42 

 

 Indriyani – hislər; parani – yüksək; ahuh – o barədə 

deyilmişdir; indiryebhyah – hislərdən də; param – yüksək; 

manah – ağıl; mansah – ağıldan da; tu – həmçinin; para – 

yüksək; buddhih – dərrakə; yah – o kəs ki; buddheh – 

dərrakədən də; paratah – yüksək; tu – ancaq; sah – o. 

 

Fəal hisslər ölü materiyadan üstündür, ağıl hisslərdən 

üstündür, dərrakə ağıldan üstündür, o (can) isə dərrakədən 

üstündür. 

 

                                    

 

                                                    Mətn 43 

 

 Evam – beləliklə; buddheh – dərrakəyə; param - ən yüksək; 

buddhva – bilərək; samstabhya – möhkəmləndirərək; 

atmanam – ağıl; atmana – kamil dərrakə ilə; cahi – qalib 

gəlmək; şatrum – düşmən; maha-baho – ey qoluqüvvəli; 

kama-rupam – ehtiras formasında; durasadam – dəhşətli. 
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Beləliklə, ey qoluqüvvəli Arcuna, insan maddi hisslərə, ağla 

və dərrakəyə münasibətdə öz transsendental təbiətini anlayıb, 

kamil ruhi dərrakənin köməyilə ağlını möhkəmləndirməli və 

ruhi qüvvə ilə bu gözüdoymaz düşmənə - ehtirasa qalib 

gəlməlidir.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Dördüncü fəsil 

 

 

 

                              Transsendental bilik 

 

 

 

 

                                         Mətn 1 
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Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; imam – bu; 

vivasvate – günəş tanrıçasına; yoqam – Tanrı ilə qarşılıqlı 

münasibətlər haqqında olan elm; proktavan – nəsihət verirdi; 

aham – Mən; avyayam - əbədi; vivasvan – Vivasvan; manave 

– insanların əcdadına; praha – dedi; manuh – insanların 

əcdadı; ikşvakave – şah İkşvakuya; abravit – dedi. 

 

 Allah-Ali Şəxs Şri Krşna dedi: “Mən bu əbədi yoqa elmini 

Günəş tanrıçası Vivasvana vermişəm. Vivasvan onu insanların 

əcdadı Manuya, Manu isə öz növbəsində İkşvakuya 

çatdırmışdır. 

 

 

 

 

                                  Mətn 2 

 

Evam – beləliklə; parampara – şagird ardıcıllığı; praptam – 

alınmışdır; imam – bu elm; raca-rşayah – övliya şahlar; viduh 

– başa düşülmüşdür; sah – bu bilik; kalena – vaxt ərzində; iha 

– bu dünyada; mahata – böyük; yoqah – Tanrı ilə qarşılıqlı 
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münasibətlər barədə elm; naştah – dağıdılmışdır; parantapa – 

düşmənləri sarsıdan Arcuna. 

 

Bu ən yüksən elm şagird ardıcıllığı vasitəsilə alınmışdır və 

övliya şahlar onu bu yolla mənimsəyirdilər. Lakin vaxt 

ötdükcə ardıcıllıq pozulmuş, buna görə də biliyin mahiyyəti 

itirilmişdir.  

 

                                   

 

                                             Mətn 3 

 

Sah – həmin o; eva – hökmən; ayam – bu; maya – Mənim; te 

– sənə; adya – bu gün; yoqah – yoqa elmi; proktah – 

deyilmişdir; puratanah – çox qədim; bhaktah – fədai; asi – sən 

varsan; me – Mənim; sakha – dost; ça – həmçinin; iti – buna 

görə də; rahasyam – sirr; hi – hökmən; etat – bu; uttamam – 

transsendental. 

 

Bu gün Mən sənə Tanrı ilə qarşılıqlı münasibətlərdən bəhs 

edən ən qədim elmi çatdırıram, çünki sən Mən həm fədaim, 

həm də dostumsan və buna görə də bu elmin transsendental 

sirrini anlaya bilərsən.” 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

     “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

109 

 

                                       

                                              Mətn 4 

 

Arcunah uvaca – Arcuna dedi; aparam – kiçik; bhavatah – 

Sənin; canma – doğuluş; param – yüksək; canma – doğuluş; 

vivasvatah – Günəş tanrıçası; katham – necə; etat – bu; 

vicaniyam – başa düşməliyəm; tvam – Sən; adau - əvvəlcə; 

proktavan – nəsihət verdin; iti – beləliklə. 

 

Arcuna dedi: “Günəş tanrıçası Vivasvan yaşca Səndən 

böyükdür. Anlaya bilmirəm, necə ola bilər ki, bu elmi ona sən 

vermisən?” 

 

 

 

 

                                        Mətn 5 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-ali Şəxs dedi; bahuni – dəfələrlə; 

me – Mənim; vyatitani – keçmişdir; canmani – doğuluş; tava 

– sənin; ça – həmçinin; arcuna – ey Arcuna; tani – onlar; aham 
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– Mən; veda – bilirəm; sarvani – hər şey; na – yox; tvam – 

sən; vettha – bilmək; parantapa – ey düşmənləri sarsıdan. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Ey düşmənləri sarsıdan, biz səninlə 

dəfələrlə doğulmuşuq. Bunların hamısı mənim yadımdadır, 

səninsə yox. 

 

                                   

 

                                          Mətn 6 

 

Acah – doğulmayan; api – hərçənd; san – belə olan; avyaya – 

qocalmayan; atma – bədən; bhutanam – doğulanların hamısı; 

işvarah – Uca Tanrı; api – hərçənd; san – belə olan; prakrtim – 

transsendental formada; svam – Məni; adhişthaya – bu cür 

mövqedə olan; sambhavami – Mən nazil oluram; atma-

mayaya – Mənim daxili enerjimlə. 

 

Mənim doğulmaz olsam da, Mənim transsendental bədənim 

heç vaxt qocalmasa da, bütün canlı məxluqların ağası olsam 

da, yenə hər minillikdə öz əzəli transsendental formamda nazil 

oluram. 
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                                       Mətn 7 

 

Yada yada – nə vaxt; hi – hökmən; dharmasya – din; qlanih – 

aralanma; bhavati – nazil olur; bharata – ey bharat övladı; 

abhyutthanam – üstün gəlmə; abharmasya – dinsizlik; tada – o 

zaman; atmanam – Özüm; srcami – təzahür edirəm; aham – 

Mən. 

 

 Din tənəzzülə uğradıqda, dinsizliksə artaraq üstünlük təşkil 

etdikdə, Mən özüm nazil oluram, ey Bharata övladı. 

 

                                        

 

                                           Mətn 8 

 

Paritranaya – qurtuluş üçün; sadhunam – fədailər; vinaşaya – 

məhv etmək üçün; ça – və; duşkrtam – cinayətkarları; dharma 

– dini prinsiplər; samsthapana – bərpa etmək; sambhavami – 

Mən nazil oluram; yuqe – minillikdən; yuqe – minilliyə. 

 

Möminləri xilas, cinayətkarları məhv, dini prinsipləri bərpa 

etmək üçün Mən hər minillikdən-minilliyə zühur edirəm. 
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                                             Mətn 9 

 

Canma – doğuluş; karma – iş; ça – həmçinin; me – Mənim; 

divyam – transsendental; evam – belə; yah – hər kəs; vetti – 

bilir; tattvatah - əslində; tyaktva – kənara qoyaraq; deham – bu 

bədən; punah – yenidən; canma – doğuluş; na – heç vaxt; eti - 

əldə edir; mam – Mənə; eti – nail olur; sah – o; arcuna – ey 

Arcuna. 

 

Mənim gəlişimin və fəaliyyətimin transsendental təbiətini 

anlayan insan bədənini tərk etdikdə, yenidən bu maddi 

dünyada doğulmur, o, Mənim əbədi məskənimə çatır, ey 

Arcuna. 

 

                                  

 

                                     Mətn 10 

 

 Vita – qurtulub; raqa – bağlılıq; bhaya – qorxu; kradhah – 

qəzəb; matmaya – bütünlüklə Məndə; mam – Mənə; upaşritah 
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– tamamilə yerləşərək; bahavah – çox; cnana – bilik; tapasa – 

zahidanə vəd; putah – təmizlənib; mat-bhavam – Mənə qarşı 

transsendental məhəbbət; aqatah - əldə edilmiş. 

 

Keçmişdə bir çox şəxsiyyətlər bağlılıqdan, qorxudan və 

qəzəbdən azad olub, bütünlüklə Mənə qapılaraq Məndə 

sığınacaq tapmış, Məni dərk edərək təmizlənmişlər. Beləliklə 

də onların hamısı Mənə qarşı transsendental məhəbbətə nail 

olmuşlar. 

 

                                        

 

 

                                             Mətn 11 

 

 Ye – onların; yatha – necə; mam – Mənə; prapadyante – 

özünü həsr etmə; tan – onlara; tatha – belə; eva – hökmən; 

bhacami – mükafatlandırıram; aham – Mən; mama – Mənim; 

vartma – yol; anuvartante - əməl etmək; manuşyah – bütün 

insanlar; partha – ey Prthanın oğlu; sarvaşah – hər cəhətdən. 
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İnsan özünü Mənə necə həsr edirsə, Mən onu buna müvafiq 

olaraq mükafatlandırıram. Hamı hər cəhətdən Mənim yolumla 

gedir, ey Prthanın oğlu. 

 

                                           

 

                                               Mətn 12 

 

 Kankşantah – arzusu ilə; karmanam – həzgüdən fəaliyyətin; 

siddhim – kamillik; yacante – qurban gətirməklə sitayiş 

etmək; iha – maddi dünyada; devatah – tanrıçalar; kşipram – 

çox tez; hi – hökmən; manuşe – cəmiyyətdə; loke – bu 

dünyada; siddhih – uğur; bhavati – gəlir; karmaca – həzgüdən 

fəaliyyət üçün. 

 

Bu dünyada insanlar həzzgüdən fəaliyyət göstərərək uğur 

qazanmaq istədikləri üçün tanrıçalara sitayiş edirlər. Əlbəttə, 

insanlar bu dünyada həzzgüdən fəaliyyətin nəticələrini tez 

əldə edirlər. 
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                                               Mətn 13 

 

Çatuh-varnyam – dörd silk; maya – Mənə; srştam – 

yaradılmış; quna – keyfiyyətlər; karma – iş; vibhaqaşah – 

bölünmə nöqteyi-nəzərindən; tasya – bunun; kartaram – ata; 

api – hərçənd; mam – Mənə; viddhi – sən öyrənə bilərsən; 

akartaram – icraçı olmadan; avyayam – dəyişməz. 

 

Maddi təbiətin üç qunasında və onlarla bağlı fəaliyyətə 

müvafiq olaraq, Mən cəmiyyətdə dörd silk yaratmışam. Bu 

sistemi mən yaratsam da, sən bilməlisən ki, dəyişməz 

olduğuna görə Mən ona daxil deyiləm. 

 

                                   

 

                                              Mətn 14 

 

Na – heç vaxt; mam – Mənə; karmani – hər cür işlər; limpanti 

– təsir edir; na – yox; me – Mənim; karma-phale – həzgüdən 

fəaliyyyətdə; sprha – can atma; iti – beləliklə; mam – Mənə; 

yah – o kəs ki; abhicanati – bilir; karmabhih – bu cür işin ək-

təsirləri; na – heç vaxt; sah – o; badhyate – dolaşır. 
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Elə bir fəaliyyət yoxdur ki, Mənə təsir etsin; Mən fəaliyyətin 

bəhrələrinə can atmıram. Mənim haqqımda bu həqiqəti 

anlayan insan da fəaliyyətinin əks-təsirlərində dolaşmışdır. 

 

 

 

 

                                         Mətn 15 

 

 Evam – beləliklə; cnatva – yaxşı bilərək; krtam – yerinə 

yetirilmişdir; karma – fəaliyyət; purvaih – keçmişdəki 

mötəbər tərəfindən; api – həqiqətən; mumukşubhih – 

qurtuluşa nail olmuş; kuru – sadəcə yerinə yetir; karma – təyin 

olunmuş vəzifə; eva – hökmən; tasmat – buna görə; tvam – 

sən; purvaih – sələflər tərəfindən; purva-taram – qədim 

zamanlarda; krtam – yerinə yetirildiyi kimi. 

 

Qədim zamanlarda bütün qurtulmuş canlar Mənim 

transsendental təbiətimi bu cür anlayaraq hərəkət etmişlər. 

Buna görə də sən öz borcunu yerinə yetirmək üçün onların 

yolu ilə getməlisən. 

 

                                        

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

     “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

117 

 

 

                                            Mətn 16 

 

 Kim – nədir; karma – fəaliyyət; kim – nədir; akarma – 

fəaliyyətsizlik; iti – beləliklə; kavayah – dərrakəli; api – 

həmçinin; atra – bu məsələdə; mohitah – çaşdırılmış; tat – o; 

te – sənə; karma – iş; pravakşyami – izah edəcəyəm; yat – 

hansı; cnatva – bilərək; mokşyase – sən qurtulacaqsan; 

aşubhat – bədbəxtliklərdən. 

 

Hətta dərrakəli adam belə fəaliyyət və fəaliyyətsizliyin nə 

olduğunu müəyyən edərkən səhvə yol verir. İndi mən yenə 

fəaliyyətin nə olduğunu izah edəcəyəm, bunu bildikdə, sən 

bütün bədbəxtliklərdən azad olacaqsan.  

 

                                           Mətn 17 

 

Karmanah – işdən; hi – hökmən; api – həm də; boddhavyam – 

başa düşməlidir; vikarmanah – qadağan edilmiş işdən; 

akarmanah – fəaliyyətsizlik; ça – həmçinin; biddhavyam – 

başa düşülməlidir; qahana – çox çətin; karmanah – işdən; 

qatih – giriş. 
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Fəaliyyətin incəliklərini anlamaq çox çətindir. Buna görə də 

insan fəaliyyət, qadağan edilmi fəaliyyət və fəaliyyətsizliyin 

olduğunu yaxşı bilməlidir. 

 

 

 

 

                                         Mətn 18 

 

Karmani – fəaliyyətdə; akarma – fəaliyyətsizlik; yah – o şəxs 

ki; paşyet – müşahidə edir; akarmani – fəaliyyətsizlikdə; ça – 

həm də; karma – həzgüdən fəaliyyət; yah – o kəs ki; sah – o; 

buddhi-man – transsendental mövqedir; krtsna-karma-krt – 

müxtəlif işlərlə məşğul olsa da. 

 

Fəaliyyətdə fəaliyyətsizlik, fəaliyyətsizlikdə fəaliyyət görən 

şəxs dərrakəli insandır və müxtəlif işlərlə məşğul olsa da, o 

transsendental mövqedədir.  

 

                                           

 

                                            Mətn 19 
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 Yasya – kim ki; sarve – hər cür; samarambhah – cəhdlər; 

kama – hissi həzz arzularına əsaslanan; sankalpa – qətiyyət; 

varcitah – məhrum olmuşlar; cnana – kamillikdən; aqni – 

odla; daqdha – yandırılmışdır; karmanam – iş; tat – ona; ahuh 

– elan etmək; panditam – alim; budhah – bilənlər. 

 

Hər bir təşəbbüsü hissi həzz arzusundan azad olan insan tam 

bilik sahibi hesab edilir. Müdriklər deyirlər ki, onun 

fəaliyyətinin əks-təsirləri kamil bilik odu ilə yandırılmışdır. 

 

                                           Mətn 20 

 

 Tyaktva – imtina edib; karma-phala-asanqam – fəaliyyətin 

nəticələrinə bağlılıq; nitya – həmişə; trptah – razı salınaraq; 

niraşrayah – heç bir sığınacağı olmadan; karmani – 

fəaliyyətdə; abhipravrttah – tamamilə məşğul olaraq; api – 

baxmayaraq ki; na – deyil; eva – hökmən; kinçit – nə isə; 

karoti – etmək; sah – o. 

 

Fəaliyyətinin nəticələrinə bağlılıqdan imtina etmiş şəxs 

həmişə məmnundur və heç nədən asılı deyil, o, müxtəlif işlər 

görsə də, həzzgüdən fəaliyyətdən uzaqdır. 
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                                         Mətn 21 

 

Niraşih – nəticə gözləmədən; yata – nəzarət edilən; çitta-atma 

– ağıl və dərrakə; tyakta – imtina edərək; sarva – bütün; 

pariqrahah - əmlak üzərində sahiblik iddiası; şariram – bədən 

və canı bir yerdə saxlayaraq; kevalam – yalnız; karma – iş; 

kurvan – edərək; na – heç vaxt; apnoti – qazanmır; kilbişam – 

günah əməllərin əks-təsirləri. 

 

Bu cür bilikli insan ağlını və dərrakəsini tam nəzarət altında 

saxlayaraq hərəkət edir, əmlakı üzərində sahiblik iddiasından 

əl çəkir və yalnız həyatı üçün zəruri olan şeylərdən ötrü 

işləyir. Belə fəaliyyət günah əməllərin əks-təsirlərini törətmir. 

 

                                        Mətn 22 

 

Yadrççha – öz-özünə; labha – qazanc; santuştah – 

kifayətlənən; dvandva - əkslik; atitah – üstün gəlmiş; 

vimatsarah – paxıllıqdan azad; samah – möhkəm; siddhau – 

uğurda; asiddhau – və uğursuzluqda; ça – həm də; krtva – 

edərək; api – hərçənd; na – heç vaxt; nibadhyate – təsir altına 

düşür. 
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Öz-özünə əldə edilən gəlirlə kifayətlənən, əksiklərdən azad 

olan və heç kimə paxıllıq etməyən, uğurda və uğursuzluqda 

möhkəm olan insan fəaliyyətdə olsa da, heç vaxt dolaşmır.  

 

                                         Mətn 23 

 

 Qata-sanqasya – maddi təbiətin qunalarına bağlı olmayan 

insan; muktasya – qurtuluş; cnana-avasthita – transsendental 

biliyi olan; çetasah – müdrikliyi; yacnaya – Yacna naminə; 

açaratah – hərəkət edərək; karma – iş; samaqram – tamamilə; 

praviliyate – qovuşur. 

 

Maddi təbiətin qunlarına bağlı olmayan, hərtərəfli 

transsendental biliyə malik insanın fəaliyyəti tamamilə 

transsendental olur. 

 

                                         Mətn 24 

 

Brahma – təbiətcə ruhi; arpanam - əmanət; brahma – Tanrı; 

havih – yağ; brahma – ruhi; aqnau – istehlak olunan; 

brahmana – ruhi can; hutam – təklif edilmiş; brahma – ruhi 

məskən; eva – hökmən; tena – onunla; qantavyam - əldə 
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edilmiş; brahma – ruhi; karma – fəaliyyətdə; samadhina – tam 

qapılma. 

 

Bütünlüklə Krşna şüuruna qapılmış insna möhkəm ruhi 

məskənə çatır, çünki o, hər şeyi ruhi fəaliyyətə həsr edir. Bu 

cür fəaliyyətdə istehlak mütləqdir və təklif edilən şey də ruhi 

təbiətlidir. 

 

                                          Mətn 25 

 

Daivam – tanrıçalara sitayiş; eva – buna bənzər; apare – 

başqaları; yacnam – qurbanlar; yoqinah – mistiklər; 

paryupasate – kamil sitayiş; brahma – Mütləq həqiqət; aqnau 

– odda; apare – başqaları; upacuhvati – təklif etmək. 

 

Bəzi yoqilər müxtəlif qurbanlar icra etməklə tanrıçalara 

mükəmməl surətdə sitayiş edirlər, bəziləri isə qurbanları Ali 

Brahman oduna təklif edirlər.  

 

                                         Mətn 26 

 

 Şrotra-adini – dinləmə prosesi; indriyani – hislər; anye – 

başqaları; samyama – qabağını almaq; aqnişu – odda; cuhvati 
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– təklif edirlər; şabda-adin – səs vibrasiyası; vişayan – hissi 

həzz obyektləri; anye – başqaları; indriya – hissi həzz 

obyektləri; aqnişu – odda; cuhvati – qurban edirlər. 

 

Bəziləri dinləmə prosesini və hisslərini ağıla nəzarət odunda 

qurban edirlər, başqaları isə hiss obyektlərini hisslərin oduna 

qurban edirlər. 

 

 

                                        Mətn 27 

 

 Sarvani – hamısı; indriya – hisləri; karmani – fəaliyyət; 

prana-karmani – həyat havasının fəaliyyəti; ça – həmçinin; 

apare – başqaları; atma-samyama – ağıla nəzarət; yoqa – 

birləşdirən proses; aqnau – odda; cuhvati – təklif edirlər; 

cnana-dipite – özünü gerçəkləşdirməyə can atdığına görə. 

 

Ağıla və hisslərə nəzarət etməklə özünü dərk etmək istəyənlər 

bütün hisslərinin və həyat havasının fəaliyyətini nəzarət edilən 

ağlın odunda qurban edirlər.  

 

                                       Mətn 28 
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 Dravya-yacnah - əmlakı qurban edərək; tapah-yacnah – 

zahidlik vasitəsilə qurban vermək; yoqa-yacnah – səkkizpilləli 

mistisizm vasitəsilə qurban gətirmək; tatha – beləliklə; apare – 

başqaları; svadhyaya – Vedaları öyrənmək vasitəsilə qurban 

vermək; cnana-yacnah – transsendental biliyə yiyələnmək 

vasitəsilə qurban vermək; ça – həmçinin; yatayah – nurlanmış; 

samşita-vratah – sərt vədlər verib. 

 

Sərt vədlər verərək, bir çoxları əmlakını qurban gətirməklə, 

bəziləri zahidlik etməklə, başqaları isə səkkizpilləli mistik 

yoqa ilə məşğul olmaqla, yaxud transsendental biliyə 

yiyələnmək üçün Vedaları öyrənməklə nurlanırlar. 

 

                                        Mətn 29 

 

Apane – aşağı gedən havada; cuhvati – təklif edirlər; pranam 

xaric olan hava; prane – xaric olan havada; apanam – aşağı 

doğru gedən hava; tatha – kimi; apare – başqaları; prana – 

xaric olan hava; apana – aşağı gedən hava; qati – hərəkət; 

ruddhva – yoxlama; prana-ayama – nəfəsin tamamilə 

dayandırılması nəticəsində əldə edilən trans; parayanah – 

meylli; apare – başqaları; niyata – nəzarət edərək; aharah – 
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yemək; pranan – xaric olan hava; praneşu – xaric olan hava; 

cuhvati  - qurban icrası. 

 

Başqaları trans halına çatmaq üçün nəfəsin dayandırılması 

prosesinə meyl edirlər. Onlar nəfəs verməni nəfəs almaya 

keçiddə, nəfəs almanı nəfəs verməyə keçiddə dayandırır və 

nəticədə, nəfəsi tamamilə dayandıraraq, trans halına çatırlar. 

Onlardan bəzilər yeməyi azaldaraq, nəfəsi ilə çıxan havanı 

qurban edirlər. 

 

 

                                   Mətn 30 

 

 Sarve – hamısı; api – zahirən fərqli olsa da; ete – bu; yacna-

vidah – qurban icrasının məqsədini bilən; yacna-kşapita – bu 

cür işin nəticəsində təmizlənmiş; kalmaşah – günah əməllərin 

əks-təsirləri; yacna-şişta – bu cür yacna icrasının nəticəsi; 

amrta-bhucah  - bu cür nektarın dadını bilən; yanti – 

yaxınlaşır; brahma – ali; sanatanam - əbədi mühit. 

 

Qurbanların mənasını dərk edən bu cür icraıların hamısı günah 

əməllərin əks-təsirlərindən təmizlənir və qurbanların 

nəticələrinin cövhərini dadıb, əbədi mühitə nail olurlar.  
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                                     Mətn 31 

 

Na – heç vaxt; ayam – bu; lokah – planet; asti – mövcuddur; 

ayacnasya – qurban verməyən üçün; kutah – hardadır; anyah – 

başqaları; kuru-sattama – ey Kuruların ən yaxşısı. 

 

Ey Kuruların ən yaxşısı, insan qurban vermədən bu planetdə 

və bu həyatında heç vaxt xoşbəxt ola bilməz; belə olan halda 

onun sonrakı həyatı barədə nə demək olar? 

 

                                       Mətn 32 

 

 Evam – beləliklə; bahi-vidhah – müxtəlif növ; yacnah – 

qurbanların; vitatah – yayılmışlar; brahmanah – Vedaların; 

mukhe – ağızda; karma-can – fəaliyyətdən doğulmuş; viddhi – 

bilməlisən; tan – onların; sarvan – hamısı; evam – beləliklə; 

cnatva – bilərək; vimokşyase – azad olunacaqsan. 

 

Bu müxtəlif qurbanlar Vedalarda tövsiyə edilir və onların hər 

biri müəyyən fəaliyyət növündən törəyir. Onları bildikdə, sən 

qurtuluşa nail olacaqsan.  
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                                          Mətn 33 

 

Şreyan – daha çox; dravya – mayat – maddi əmlak; yacnat – 

qurbanlardan; cnana-yacnah – biliyi qurban gətirmək; 

parantapa – ey düşmənlərin qənimi; sarvam – hamısı; karma – 

fəaliyyət; akhilam – bütünlüklə; partha – ey Prthanın oğlu; 

cnane – bilikdə; parisambyate – son. 

 

Bu düşmənlərin qənimi, biliyi qurban etmək, maddi əmlakı 

qurban etməkdən daha yaxşıdır. Son nəticədə, ey Prthanın 

oğlu, bütün qurbanlar insanı transsendental biliyə gətirib 

çıxarır.  

 

 

                                          Mətn 34 

 

Tat – müxtəlif qurbanlardan bəhs edən bu bilik; viddhi – 

anlamağa çalışmaq; pranipatena – ruhani ustada müraciət 

etmək; paripraşnena – itaətlə soruşmaq; sevaya – xidmət 

göstərmək; upadekşyanti – həsr etmə; te – səni; cnanam – 

bilik; cnaninah – özünü gerçəkləşdirmiş; tattva – həqiqət; 

darşinah – görənlər. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

                  “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

128 128 

Ruhani ustada yaxınlaş, həqiqəti bilməyə çalış. Ona itaətlə 

sual ver və xidmət et. Yalnız özünügerçəkləşdirmiş, həqiqəti 

görən canlar sənə bilik vermək iqtidarındadırlar.  

 

                                          Mətn 35 

 

Yat – o kəs; cnatva – bilərək; na – heç vaxt; punah – yenidən; 

moham – illüziya; evam – bu kimi; yasyasi – sən getməlisən; 

pandava – ey Pandunun oğlu; yena – o kəslərə; bhutani – canlı 

məxluqlar; aşeşani – hamısı; drakşyasi – sən görəcəksən; 

atmani – Yüksək Canda; atha – yaxud başqa sözlə; mayi – 

Məndə. 

 

 Özünügerçəkləşdirmiş candan həqiqi bilik aldıqda, sən bir də 

bu cür illüziyaya düşməyəcəksən, çünki bu biliyin köməyilə 

bütün canlı varlıqların Uca Tanrının yalnız hissəsi olduğunu, 

yaxud, başqa sözlə, onların Mənə mənsub olduqlarını 

görəcəksən.  

 

                                            Mətn 36 

 

Api – hətta; çet - əgər; asi – sən varsan; papabhyah – 

günahlılardan; sarvebhyah – hamısını; papa-krt-tamah – 
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böyük günahkar; sarvam – bütün günah əməllərin əks-

təsirləri; cnana-plavena – transsendental bilik qayığı; eva – 

hökmən; vrcinam – iztirablar okeanı; santarşyasi – sən 

keçəcəksən. 

 

Sən hətta bütün günahlardan ən günahlısı olsan da, 

transsendental bilik gəmisində mövqe tutsan, iztirablar 

okeanını üzüb keçə biləcəksən. 

 

 

 

                                            Mətn 37 

 

 Yatha – necə; edhamsi – odun; samiddhah – yanan; aqnih – 

od; bhasmasit – gül; kurute – çevirir; arcuna – ey Arcuna; 

cnana-aqnih – bilik odu; sarva-karmani – maddi fəaliyyətin 

əks-təsirləri; bhasma-sat – kulə; kurute – çevirir; tatha – 

bənzər. 

 

Şölələnən alov odunları külə çevirdiyi kimi, ey Arcuna, bilik 

odu da maddi fəaliyyətin bütün əks-təsirlərini yandırıb külə 

çevirir.  
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                                            Mətn 38 

 

Na – heç nə; hi – hökmən; cnanena – biliklə; sadrşam – 

müqayisədə; pavitra – tədris edilmiş; iha – bu dünyada; 

vidyate – mövcuddur; tat – o; svyaam – özü; yoqa – 

sədaqətdə; samsiddhah – yetkin; kalena – vaxt keçdikcə; 

atmani – özündə; vindati – həzz alır. 

 

 

Bu dünyada transsendental bilikdən yüksək və saf heç nə 

yoxdur. Belə bilik mistisizmin yetkin bəhrəsidir. Və vaxt 

gələcək ki, sədaqətli xidmətdə kamilliyə çatan insan bu 

bilikdən öz daxilində həzz alacaq. 

 

                                           Mətn 39 

 

Şraddha-van – dindar; labhate – nail olur; cnanam – bilik; tat-

parah – buna həddən artıq bağlıdır; samyata – nəzarət edilən; 

indriyah – hislər; labhva – nail olub; param – transsendental; 

şantim – sakitlik; açirena – çox tezliklə; adhiqaççhati – nail 

olur. 
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 Özünü transsendental biliyə həsr etmiş və hisslərini özünə 

tabe etmiş dindar insan belə biliyə layiqdir və ona nail 

olduqda, o, tezliklə, ən yüksək ruhi sakitlik əldə edir.  

 

                                           Mətn 40 

 

 Acnah – müqəddəs kitablardan xəbərsiz olan səfehlər; ça – 

və; aşraddadhanah – müqəddəs kitablara inanmayanlar; ça – 

həmçinin; samşaya – şübhələr; atma – şəxsiyyət; vinaşyati – 

yenidən düşür; na – heç vaxt; ayam – bunda; lokah – aləm; 

asti – var; na – deyil; parah – sonrakı həyatda; na – yox; 

sukham – xoşbəxtlik; samşaya – şübhəli; atmanah – 

şəxsiyyətlər. 

 

Lakin müqəddəs kitablara şübhə edən cahil və dinsiz adamlar 

Allahı dərk edə bilmirlər, onlar düşkünləşirlər. Şübhə edən 

can üçün nə bu, nə də sonrakı dünyada xoşbəxtlik yoxdur.  

 

                                          Mətn 41 

 

Yoqa – karma-yoqada sədaqətli xidmət; sanyasta - əl çəkmiş; 

karmanam – fəaliyyətin bəhrələri; cnana – biliklə; sançhinna – 

kəsilmiş; samşayam – şübhələr; atma-vantam – özündə 
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qərarlaşan; na – heç vaxt; karmani – iş; nibadhnanti – 

bağlayır; dhanancaya – ey var-dövlət istilaçısı. 

 

Fəaliyyətin bəhrələrindən əl çəkərək sədaqətlə xidmət edən və 

transsendental bilik vasitəsilə şübhələri məhv etmiş insan, 

həqiqətən özünü dərk etmişdir. Beləliklə, fəaliyyətinin əks-

təsirləri onun əl-qolunu bağlamır, ey var-dövlət istilaçısı.  

 

 

                                       Mətn 42 

 

Tasmat – buna görə; acnana-sambhutam – cəhalətdən 

doğulmuş; hrtstham – ürəkdə yerləşən; cnana – bilik; asina – 

silahla; atanah – özün; çhittva – kəsmək; enam – bu; 

samşayam – şübhəsiz; yoqam – yoqada; atiştha – yerləşən; 

uttiştha – qalx və döyüş; bharata - ey Bharata övladı. 

 

Beləliklə, biliksizlikdən doğan ürəyindəki şübhələri bilik 

silahı ilə məhv et. Yoqa ilə silahlanaraq, ey Bharata övladı, 

qal və döyüş.” 
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                                                     Beşinci fəsil 

 

                                    Karma – Yoqa, Krşna şüurunda 

fəaliyyət 

 

 

 

 

                                                                Mətn 1 

Arcunah uvaca – Arcuna dedi; sannyasam - əl çəkmə; hər cür 

fəaliyyətdən; krşna – ey Krşna; punah – yenidən; yoqam – 

sədaqətli xidmət; ça – həmçinin; şamsasi – Sən tərifləyirsən; 

yat – hansı; şreyah – daha faydalıdır; etayoh – ikisindən; ekam 

– biri; tat – o; me – mənə; bruhi – buyur; su-nişçitam – qəti. 

 

Arcuna dedi: “Ey Krşna, əvvəlcə işdən əl çəkməyimi, sonra 

isə sədaqətlə işləməyi məsləhət görürsən. Xahiş edirəm, qəti 

de görüm, bunlardan hansı daha yaxşıdır?” 
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                                                  Mətn 2 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; sannyasah – işdən 

əl çəkmə; karma-ypqah – sədaqətlə görülən iş; ça – həmçinin; 

nihşreyasa-karau – qurtuluş yoluna aparan; ubhau – hər ikisi; 

tayoh – ikisindən biri; tu – lakin; karma-sannyasat – həzgüdən 

fəaliyyətdən əl çəkmə ilə müqayisədə; karma-yoqah – 

sədaqətdə görülən iş; vişşyate – daha yaxşı. 

 

Allah-Ali Şəxs cavabında dedi: “Həm fəaliyyətdən imtina 

etmə, həm də sədaqətlə görülən iş qurtuluş üçün faydalıdır. 

Lakin sədaqətli xidmət fəaliyyətdən imtina etməkdən daha 

üstündür. 

 

                                                   Mətn 3 

 

Cneyah – məlum olmalıdır; sah – o; nitya – həmişə; sannyasi 

– dünya; yah – kim; na – heç vaxt; dveşti – nifrət edir; na – 

deyil; kankşati – arzu edir; nirdvandvah – bütün əksliklərdən 

azad; hi – hökmən; maha-baho – qoluqüvvəli; sukham – 

xoşbəxt; bandham - əsarətdən; pramuçyate – tamamilə azad 

olur. 
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Həm fəaliyyətin bəhrələrinə can atmayan, həm də onlara nifrət 

etməyən şəxs tərki-dünya hesab olunur. Belə adam bütün 

əksiklərdən azaddır, o, maddi əsarətdən asanlıqla çıxıb tam 

qurtuluşa nail olur, ey qoluqüvvəli Arcuna. 

 

                                                  Mətn 4 

 

Sankhya – maddi dünyanın nəzəri tədqiqi; yoqay – sədaqətli 

xidmət; prthak – müxtəlif; balah – dərrakəsiz; pravadanti – 

deyir; na – heç vaxt; panditah – elmli; ekam – birində; api – 

hətta; asthitah – yerləşmiş; samyak – tamamilə; ubhayoh – hər 

ikisini; vindate – həzz alır; phalam – nəticə. 

 

Yalnız cahil insan sədaqətli xidmətlə maddi dünyanın nəzəri 

tədqiqinin bir-birindən fərqləndiyini deyə bilər. Həqiqi 

müdriklər isə deyirlər ki, bu yolların birində olan adam hər 

ikisinin nəticələrini əldə edir.  

 

                                                 Mətn 5 

 

Yat – nə; sankhyaih – Sankhya fəlsəfəsinin köməyilə; 

prapyate – nail olur; sthanam – yer; tat – bu; yoqaih – 

sədaqətli xidmətlə; api – həmçinin; qamyate – nail olmaq olar; 
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ekam – bir; sankhyam – nəzəri tədqiqat; ça – və; yah – o kəs 

ki; paşyati – görür; sah – o; paşyati – həqiqətən görür. 

 

Nəzəri tədqiqat vasitəsilə əldə edilən nəticəyə sədaqətli 

xidmətin köməyi ilə də çatmaq olar. Ona görə də nəzəri 

tədqiqatın və sədaqətli xidmətin eyni səviyyədə olduğunu 

görən şəxs hər şeyi həqiqətdə olduğu kimi görür. 

 

 

                                                 Mətn 6 

 

Sannyasah – tərki-dünya həyat tərzi; tu – lakin; maha-baho – 

ey qoluqüvvəli; dukham – bədbəxtlik; aptum – uğramaq; 

ayoqatah – sədaqətli xidmətsiz; yoqa-yuktah – sədaqətlə 

xidmət edən; munih – müdrik; brahma – Tanrı; na çirena – 

dayanmadan; adhiqaççhati – çatır. 

 

İnsan Tanrıya sədaqətlə xidmət etmirsə, sadəcə olaraq, hər cür 

fəaliyyətdən əl çəkməklə xoşbəxt ola bilməz. Sədaqətli 

xidmətlə məşğul olan müdrik adam isə uca Tanrıya çata bilər.  

 

                                                 Mətn 7 
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Yoqa-yktah – sədaqətlə xidmət edən; vişuddha-atma – 

təmizlənmiş can; vicita-atma – özünə nəzarət edən: cita-

indriyah – hislərə qalib gəlmiş;  

sarva-bhuta – bütün canlı varlıqlar; atma-bhuta-atma – 

mərhəmət edən; kurvan api – işlə məşğul olduğuna 

baxmayaraq; na – heç vaxt; lipyate – dolaşmış. 

 

Kim ki Tanrıya sədaqətli xidmətdədir, kim ki, pak candır, kim 

ki, ağlına və hisslərinə nəzartə edir, o hamıya əzizdir və hamı 

ona əzizdir. O həmiə işləsə də, heç vaxt dolaşmır.  

 

                                                  Mətn 8-9 

 

Na – heç vaxt; eva – hökmən; kinçit – hər nə isə; karomi – 

mən edirəm; iti – beləliklə; yuktah – Uca Tanrını dərk edən; 

manyeta – düşünür; tattva-vit – həqiqəti bilən; paşyan – 

görərək; şrnvan – eşidərək; sprşan – toxunaraq; ciqhran – 

iyləyərək; aşnan – yeyərək; qaççhan – hərəkət edərək; svapan 

– yataraq; şvasan – nəfəs alaraq; pralapan – danışaraq; visrcan 

– imtina edərək; qrhnan – toxunaraq; unmişan – açaraq; 

nimişan – örtərək; api – baxmayaraq; indriyani – hislər; 

indriya-artheşu – hissi həzlə; vartante – qoy onlar məşğul 

olsunlar; iti – beləliklə; dharayan – hesab edərək. 
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Tanrı şüurunda olan insane gördüyünə, eşitdiyinə, 

toxunduğuna, iylədiyinə, yediyinə, hərəkət etdiyinə, yatdığına 

və nəfəs aldığına baxmayaraq, əslində, heç bir şey etmədiyini 

anlayır. Çünki, danışaraq, mədəsini doldurub-boşaldaraq, 

gözlərini açıb-yumaraq, o yalnız maddi hisslərin hiss 

obyektləri ilə əlaqədə olduğunu, özünün isə onlardan kənarda 

durduğunu bilir. 

 

 

 

 

 

                                              Mətn 10 

 

 brahmani – Allah-Ali Şəxs; adhaya – imtina edərək; karmani 

– müxtəlif işlər; sanqam – bağlılıq; tyaktva – imtina edərək; 

karoti – yerinə yetirir; yah – kim; lipyate – təsir etmək; na – 

heç vaxt; sah – o; papena – günahla; padma-patram – nilufər 

yarpağı; iva – bənzər; ambhasa – su ilə. 

Vəzifələrini bağlılıqsız yerinə yetirən, fəaliyyətinin 

nəticələrini Uca tanrıya qurban edən şəxs suda islanmayan 

nilufər yarpağı təki əməllərin əks-təsirlərinə məruz qalmır. 
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                                                            Mətn 11 

 

 kayena – bədənlə; manasa – ağılla; buddhya – dərrakə ilə; 

kevalaih – təmizlənmiş; indriyaih – hislərlə; api – hətta; 

yoqinah – Krşna şüurunda olan şəxs; karma – hərəkətlər; 

kurvanti – onlar icra edirlər; sanqam – bağlılıq; tyaktva – 

imtina edərək; atma – özündən; şuddhaye – təmizlənmə 

məqsədilə. 

Yoqilər bağlılıqlardan imtina edib fəaliyyət göstərərkən, 

bədənlərindən, ağıllarından, dərrakələrindən və hətta 

hisslərindən də paklaşmaq məqsədilə istifadə edirlər.  

                                                       Mətn 12 

 

yuktah – sədaqətlə xidmət edən; karma-phalam – fəaliyyətin 

nəticələri; tyaktva – imtina edərək; şantim – tam sakitlik; 

apnoti – nail olur; naişthikim – mətin; ayuktah – Krşna 

şüurunda olmayan şəxs; kamakarena – işin bəhrələrindən həzz 

almaq üçün; phale – nəticə; saktah – bağlanmış; nibadhyate – 

dolaşır. 

Fəaliyyətinin bəhrələrini Mənə təklif etiyi üçün mətin 

sədaqətli can həqiqi sakitliyə nail olur; İlahi ilə əlaqədə 
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olmayan, öz əməyinin bəhrələrinə hərisliklə can atan adam isə 

maddi əsarətə düşür. 

 

                                                            

                                                     Mətn 13 

 sarva – hamı; karmani – fəaliyyət; manasa – ağıllı; sanyasya - 

əl çəkərək; sate – qalır; sukham – xoşbəxtlikdə; vaşi – nəzarət 

edən; navadvare – doqquz qapısı olan yer; pure – dəhşətdə; 

dehi – təcəssüm etmiş can; na – heç vaxt; eva – hökmən; 

kurvan – nə isə edərək; na – deyil; karayan – məcbur etmək. 

Təcəssüm etmiş canlı varlıq öz təbiətini idarə etdikdə və 

fikrən hər cür fəaliyyətdən əl çəkdikdə, doqquz qapılı şəhərdə 

xoşbəxt olur; o, heç bir iş görmür və heç bir iin görülməsinə 

səbəb olmur. 

 

                                                          Mətn 14 

 na – heç vaxt; kartrtvam – sahiblik hüququ; na – deyil; 

karmani – fəaliyyət; lokasya – insanların; srcati – yaradır; 

prabhuh – bədən şəhərinin ağası; na – deyil; karma-phala – 

fəaliyyətin nəticələri ilə; samyoqam - əlaqə; svabhavah – 

maddi təbiətin qunaları; tu – lakin; pravartate – hərəkət edir. 

Bədən şəhərinin ağası olan təcəssüm etmiş ruh fəaliyyət 

göstərmir, insanları fəaliyyət göstərməyə vadar etmir və 
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fəaliyyətin bəhrələrini törətmir. Bunların hamısı maddi 

təbiətin qunaları tərəfindən həyata keçirilir.  

 

                                                             Mətn 15 

 

na – heç vaxt; adatte – qəbul edir; kasyaçit – kiminsə; papam 

– günah; na – deyil; ça – həmçinin; eva – hökmən; su-krtam – 

mömin əməllər; vibhuh – Tanrı; acnanena – cəhalətlə; avrtam 

– örtülmüş; cnanam – bilik; tena – onunla; muhyanti – 

yanılan; cantavah – canlı varlıqlar. 

Uca Tanrı heç kəsin mömin, yaxud günah əməllərinə 

cavabdeh deyil. Təcəssüm etmiş canlı varlıqlar isə həqiqi 

bilikləri cəhalətlə örtüldüyünə görə çaşdırılmışdır. 

 

 

 

 

                                                           Mətn 16 

 

cnanena – biliklə; tu – lakin; tat – bu; acnanam – 

cəhalət;yeşam – kimi; naşitam – dağıdılır; atmanah – canlı 

varlığın; teşam – onların; adiya-vam – doğan Günəş kimi; 
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cnanam – bilik; prakaşayati – aşkar etmək; tat param – Krşna 

şüuru. 

İnsan cəhaləti dağıdan biliklə nurlandıqda, bu bilik, sübh çağı 

aləmi işıqlandıran Günəş təki, hər şeyi ona açır.  

 

                                                     Mətn 17 

 

tat-buddhayah – dərrakəsi həmişə Tanrıya qapılmış şəxs; tat-

atmanah – ağlı tanrıya qapılmış şəxs; tat-nişthah – inamı 

yalnız Tanrıya yönəlmiş; tat-parayanah – tamamilə Ona 

sığınmış; qaççhanti – gedir; apunah-avrttim – qurtuluşa; cnana 

– biliklə; nirdhuta – təmizlənmiş; kalmaşah – qorxular. 

İnsan dərrakəsini, ağlını, inamını və ümidini Uca tanrıya 

bağladıqda, tam bilik sayəsində qorxulardan tamamilə azad 

olur və beləliklə, qurtuluşa aparılan yolla irəliləyir.  

 

                                                        Mətn 18 

 

vidya – bilikli; vinaya – rəhmli; sampanne – tam yiyələnmiş; 

brahmane – brahmanada; qavi – inəkdə; hastini – fildə; şuni – 

itdə; ça – və; eva – hökmən; şva-pake – it əti yeyənə; ça – 

müvafiq olaraq; panditah – müdriklər; sama-darşinah – bir 

gözlə baxan. 
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İtaətkar müdriklər həqiqi biliyin gücü sayəsində bilikli və 

nəcib brahmanaya, inəyə,filə, itə və it əti yeyənə bir gözlə 

baxırlar. 

 

 

                                                       Mətn 19 

 

iha – bu həyatda; eva – hökmən; taih – onlarla; cita – istila 

edilmişdir; sarqah – doğuluş və ölüm; yeşam – kimin; samye 

– sakitlik; sthitam – mövqe tutmuş; manah – ağıl; nirdoşam – 

qüsursuz; hi - hökmən; samam – sakitlik; brahma – Tanrı 

kimi; tasmat – buna görə; brahani – Tanrıda; te – onlar; sthitah 

– mövqe tutmuşlar. 

Ağlı sakit və sabit olan şəxslər doğuluş və ölümə artıq qalib 

gəliblər. Onlar Brahman təki qüsursuz olduqları üçün 

Brahmanda mövqe tutmuşlar.  

 

                                                    Mətn 20 

 

na – heç vaxt; prahrşyet – sevinmək; priyam – xoş; prapya – 

nail olaraq; na – deyil; udvicet – həyəcanlanır; prapya - əldə 

edərək; ça – həm də; apriyam – xoşagəlməz; sthir-buddhih – 

özünü dərk etmiş; asammudhah – çaşdırılmamış; brahma-vit – 
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Tanrını mükəmməl surətdə dərk edən; brahmani – 

transsendental; sthitah – mövqe tutmuş. 

Xoş günündə sevinməyən, pis günündə kədərlənməyən, özünü 

dərk etmiş, çaşdırılmayan və Allah barədə elmə yiyələnmiş 

şəxs artıq transsendentdədir. 

 

                                                    Mətn 21 

 

vagya-sparşeşu – zahiri hissi həzz; asakta-atma – bağlılıqları 

olmayan; vindati – həzz alır; atmani – özündə; yat – o kəs ki; 

sukham – xoşbəxtlik; sah – o; brahma-yoqa – diqqətin 

Brahmana cəmlənməsi; yukta-atma – özünü bağlama; sukham 

– xoşbəxtlik; akşayam – qeyri-məhdud; aşnute – həzz. 

Bu cür qurtulmuş insan maddi hissi həzzlərə bağlı deyil, o, 

özü-özündə həzz alaraq, daim trans halındadır. Beləliklə, 

özünügerçəkləşdirmiş adam diqqətini Uca Tanrıda 

cəmləşdirdiyi üçün hədsiz xoşbəxtlikdən həzz alır. 

 

                                                    Mətn 22 

 

ye – onlar; hi – hökmən; samsparşa-cah – maddi həzlərlə 

əlaqə nəticəsində; bhoqah – həzz; duhkha – bədbəxtlik; 

yinayoh – mənbələr; eva – hökmən; te – onlar; adi – 
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başlanqıc; anta – son; vantah – düçar olur; kaunteya - ey 

Kuntinin oğlu; na – heç vaxt; teşu – onlar; ramate – həzz 

almaq; budhah – dərrakəli. 

Dərrakəli insan maddi hisslərlə təmasdan doğan iztirab 

mənbələri ilə əlaqəyə girmir. Ey Kuntinin oğlu, bu həzzlərin 

əvvəli və sonu var, müdrik insan onlardan həzz almır. 

 

                                                   Mətn 23 

 

şaknoti – iqtidarlıdır; iha eva – hazırki bədəndə; yah – o kəs 

ki; sodhum – dözmək; prak - əvvəl; şarira – bədən; 

vimokşanat – imtina edərək; kama – istək; krodha – qəzəb; 

udbhavam – doğan; veqam – məcbur etmək; sah – o; yuktah – 

transda; sah – o; sukhi – xoşbəxtlik; narah – insan. 

Canlı varlıq bədənini tərk etməzdən əvvəl maddi hisslərin 

istəklərinə dözürsə, arzu və qəzəbini cilovlayırsa, o, bu 

dünyada yaxşı mövqe tutub və xəşbəxtdir. 

 

                                                    Mətn 24 

 

yah – o kəs ki; antah-sukhah – özü-özündə xoşbəxt; antah-

aramah – özü-özündə fəal; tatha -  necə ki; antah-cyotih – 

daxilinə yönəlmiş; eva – hökmən; yah – hər kəs; sah – o; yoqi 
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– mistik; brahma-nirvanam – Uca Tanrıda qurtulma; brahma-

bhutah – gerçəkləşdirmiş; adhiqaççhati – nail olur. 

Özü-özündə xoşbəxt, fəal və həzz içində olan, diqqətini 

daxilinə yönəltmiş insan, həqiqətən, mistikdir. O Uca Tanrıya 

aparan yolda qurtulur və son nəticədə, Uca Tanrıya çatır. 

 

                                                  Mətn 25 

 

labhante – nail olmaq; brahma-nirvanam – Uca Tanrıda 

qurtuluş; rşayah – özü-özündə fəal; kşina-kalmaşah – bütün 

günahlardan azad olan; çhinna – qoparmaq; dvaidhah - əkslik; 

yata-atmanah – özünü gerçəkləşdirən; sarva-bhuta – bütün 

canlı məxluqlar; hite – xeyri üçün; ratah – məşğul olan. 

Kim ki, şübhələrdən doğan əksiklərdən yüksəkdə durur, kimin 

ki, fikirlərini öz daxilinə yönəlib, kim ki, həmişə bütün canlı 

məxluqların rifahı naminə fəaliyyət göstərir, kim ki, bütün 

günahlardan azaddır, o, Uca Tanrıya aparan yolda qurtuluşa 

nail olur. 

                                                Mətn 26 

 

kama – istək; krodha – qəzəb; vimuktanam – qurtulanlar; 

yatinam – övliya şəxslər; yata-çetasam – ağlına tam nəzarət 

edən insan; abhitah – yaxın gələcəkdə; brahma-nirvanam – 
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Uca Tanrıya aparan yolda qurtuluş; vartate – mövcuddur; 

vidita-atmanam – özünü gerçəkləşdirmiş. 

Qəzəb və maddi istəklərdən azad olmuş, 

özünügerçəkləşdirmiş, özünü idarə edən və daim kamilliyə 

can atan insan, şübhəsiz, Uca Tanrıya aparan yolda tezliklə 

qurtuluşa nail olacaqdır. 

 

                                                 Mətn 27-28 

 

 sparşan – səda kimi hiss obyektləri; krtva – saxlayaraq; bahih 

– daxili; bahyan – lazımsız; çakşuh – gözlər; ça – həmçinin; 

eva – hökmən; antare – daxili; bhruvoh – qaşlar; prana-apanau 

– yuxarı və aşağı hərəkət edən hava axınları; samau – 

saxlayaraq; krtva – saxlama; nasaabhyantara – burunda; 

çarinau – üfürərək; yata – nəzarət edilən; indriya – hislər; 

manah – ağıl; buddhih – dərrakə; munih – transsendentalist; 

mokşa – qurtuluş üçün; parayanah – bunun üçün təyin 

olunmuş; viqata – imtina etmiş; iççha – istəklər; bhaya – 

qorxu; krodhah – qəzəb; yah – o kəs ki; sada – daim; muktah 

– qurtulmuş; eva – hökmən; sah – o. 

Qurtuluşa can atan transsendentalist bütün xarici hiss 

obyektlərindən imtina edib, nəzərini qaşları arasında 

cəmləyib, yuxarı və aşağı hərəkət edən hava axınlarını 
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burnunda dayandırır, ağlına, hisslərinə və dərrakəsinə nəzarət 

edib istək, qorxu və qəzəbdən azad olur. Daim bu halda olan 

insan, sözsüz ki, qurtulmuş candır. 

 

                                                           Mətn 29 

 

 bhoktaram – sahib; yacna – qurbanların; tapasam – zahidlik; 

sarva-loka – bütün planetlər və onların tanrıçaları; maha-

işvaram – Ali ağa; su-hrdam – havadar; sarva – bütün; 

bhutanam – canlı məxluqların; cnatva – bilərək; mam – Məni; 

şantim – maddi iztirablardan qurtuluş; rççhati – nail olur. 

Məni mükəmməl surətdə dərk edən, son nəticədə, qurbanların 

və zahidliyin sahibi, bütün planetlərin və onların tanrıçalarının 

Ali ağası, bütün canlı varlıqların havadarı olduğumu görən 

insan maddi iztirablardan azad olub sakitliyə çatır. 

 

 

 

                                                    Altıncı fəsil 

 

                                                  Dhyana- Yoqa 
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                                                     Mətn 1 

şri-bhaqavan uvaca – Uca Tanrı dedi; anaşritah – sığınacaq 

almadan; karma-phalam – işin nəticəsindən; karyam – 

hökmən; karma – iş; karoti – icra edir; yah – o kəs ki; sah – o; 

sannyasi – tərki-dünya; ça – həmçinin; yoqi – mistik; ça – 

həmçinin; na – deyil; nih – qeyri; aqnih – od; na – deyil; ça – 

həmçinin; akriyah – vəzifəsiz. 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Ocaq çatmayan və öz borcunu yerinə 

yetirməyən yox, işin bəhrələrinə bağlanmayan, öz işini lazımi 

qaydada yerinə yetirən şəxs, tərki-dünya həyat sürür və o - əsil 

mistikdir. 

 

                                                  Mətn 2 

 

Yam – nə; sannyasam – tərki-dünyalıq; iti – beləliklə; prahuh 

– onlar deyirlər; yoqam – Uca Tanrı ilə birləşərək; tat – o; 

viddhi – sən bilməlisən; pandava – ey Pandunun oğlu; na – 

heç vaxt; hi – hökmən; asannyasta – imtina etməyərək; 

sankalpah – özünü razı salmaq istəyi; yoqi – mistik 

transsendentalist; bhavati – olur; kaşçana – hər kəs. 

Sən bilməlisən ki, tərki-dünyalıq və yoqa, yaxud Uca Tanrı ilə 

birləşmə, eyni şeydir, ey Pandunun oğlu, çünki hissi həzz 

arzusundan əl çəkmədən heç kəs yoqi ola bilməz. 
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                                                 Mətn 3 

 

Arurukşoh – yoqa ilə məşğul olmağa təzə başlayanlar; muneh 

– müdrik insanın; yoqam – səkkizpilləli sistemi; karma- iş; 

karanam – vasitələr; uçyate – deyilmişdir; yoqa – səkkizpilləli 

yoqa; arudhasaya – nail olmuş; tasya – ona; eva – hökmən; 

şamah – hər cür maddi fəaliyyətin dayandırılması; karanam – 

vasitələr; uçyate – deyilmişdir. 

Deyilir ki, iş səkkizpilləli yoqa sistemində təzə şagird üçün 

vasitədir; lakin yoqada yüksək mövqe tutmuş insan üçün 

vasitə - hər cür maddi fəaliyyətin dayandırılmasıdır. 

 

                                                  Mətn 4 

 

Yada – nə vaxt; hi – hökmən; na – heç vaxt; indriya-artheşu – 

hissi həzdə; na – heç vaxt; karmasu – həzgüdən fəaliyyətdən; 

anuşaccate – hökmən məşğul olur; sarva-sankalpa – hər cür 

maddi istəklərin; sannyasi – tərki-dünya; yoqa-arudhah – 

yoqada yüksəlmiş; tada – o vaxt; uçyate – deyilir. 

Bütün maddi istəklərdən əl çəkmiş, həm hissi həzzlə, həm də 

həzzgüdən fəaliyyətlə məşğul olmayan insan yoqada 

yüksəlmiş hesab edilir. 
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                                                Mətn 5 

 

Uddharet – insan azad etməlidir; atmana – ağılla; atmanam – 

məhdudlandırılmış can; na – heç vaxt; atmanam – 

məhdudlandırılmış can; avasadayet – düşgünləşmək; atma – 

ağıl; eva – hökmən; hi – həqiqətən; atmanah – 

məhdudlandırılmış canın; bandhuh – dost; atma – ağıl; ripuh – 

düşmən; atmanah – məhdudlandırılmış canın. 

İnsan öz ağlını düşkünlük üçün deyil, qurtuluş üçün 

işlətməlidir. Ağıl məhdudlandırılmış cana həm dost, həm də 

düşməndir. 

 

                                                 Mətn 6 

 

Badhuh – dost; atma – ağır; atmanah – canlı varlığın; tasya – 

onun; yena – kiminlə; eva – hökmən; atmana – canlı varlıq 

tərəfindən; citah – məğlub edilmiş; anatmanah – ağlına 

nəzarət edə bilməyən; tu – lakin; şatrutve – düşmənçilikdən; 

varteta – qalır; atma eva – ağıl özü; şatru-vat – düşməncəsinə. 

 

Ağlını tabe etmiş adam üçün ağıl ən yaxşı dostdur, bunu 

bacardıqda isə, ağıl insanın ən böyük düşməninə çevrilir.  
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                                               Mətn 7 

 

Cita-atmanah – ağlına qalib gəlmiş şəxsin; praşantasya – 

ağlına bu cür nəzarət edərək sakitlik əldə etmiş; parama-atma 

– Yüksək Can; samahitah – yaxınlaşmaq; şita – soyuqda; uşna 

– isti; sukha – xoşbəxtlik; duhkheşu – bədbəxtlik; tatha – 

həmçinin; mana – şərəf; apamanayoh – şərəfsizlik. 

 

 Ağlını özünə tabe etmiş insan sakitliyə qovuşduğu üçün artıq 

Yüksək Cana nail olmuşdur. Belə insan üçün xoşbəxtlik və 

bədbəxtlik, isti və soyuq, şərəf və şərəfsizlik arasında fərq yox 

dur.  

 

                                                 Mətn 8 

 

Cnana – biliyə yiyələnməklə; vicnana – və gerçəkləşdirilmiş 

bilik; trpta – razı salınmış; atma – canlı varlıq; kuta-sthah – 

ruhi mövqe tutmuş; vicita-indriyah – hislərə nəzarət edən; 

yuktah – özünü gerçəkləşdirmək iqtidarında olan; iti – 

beləliklə; uçyate – deyilmişdir; yoqi – mistik; sama tarazlıqda 

olan; loştra – çınqıl; aşma – daş; kançanah – qızıl. 
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Əldə edilən bilik və dərketmə sayəsində öz vəziyyətindən tam 

razı olan insan özünügeçəkləşdirmə səviyyəsinə çatmış hesab 

edilir və o, yoqi adlanır. Belə insan transsendental 

səviyyədədir və özünü idarə edə bilir. O, çınqıl, daş və qızıl 

arasında fərq görmür. 

 

 

 

                                                  Mətn 9 

 

Su-hrt – öz təbiəti etibarilə xeyirxah olanlar; mitra – mehriban 

havadarlar; ari – düşmənlər; udasina – döyüşənlərə bitərəf 

olanlar; madhya-stha – döyüşənlər arasında vasitəçilik 

edənlər; dveşya – paxıllıq edənlər; badhuşu – qohumlar; 

sadhuşu – möminlər; api – həmçinin; ça – və; papeşu – 

günahlılar; sama-buddhih – fərqləndirməyən dərrakə; 

vişişyate – çox irəli getmiş. 

 

İnsan o zaman daha yüksək səviyyəyə qalxmış hesab edilir ki, 

o, fikrində heç kəsi: namuslu xeyirxahları, mehriban 

havadarları, bitərəfləri, vasitəçiləri, dostları və düşmənləri, 

möminləri və günahkarları bir-birindən fərqləndirmir.  
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                                                    Mətn 10 

 

 Yoqi – transsendentalist; yuncita – Krşna şüurunda 

cəmləməli; satatam – daim; atmanam – özü; rahasi – kimsəszi 

yerdə; sthitah – olaraq; ekaki – tək; yata-çitta-atma – həmişə 

diqqətli olan; niraşih – başqa bir yerə cəlb olunmayan; 

apariqrahah – sahiblik hissindən azad. 

 

Transsendentalist həmişə bədənini, ağlını və canını Uca Tanrı 

ilə qarşılıqlı münasibətlərə cəlb etməlidir; o, kimsəsiz yerdə 

tək yaşamalı, ağlına diqqətlə nəzarət etməlidir. O, istəklərdən 

və sahiblik iddiasından azad olmalıdır. 

 

                                                      

 

 

                                                                  Mətn 11-12 

 

 Şuçau – müqəddəs; deşe – yerdə; pratişthapya – 

yerləşdirərək; sthiram – möhkəm; asanam – oturaraq; atmanah 

– özünün; na – deyil; ati – həmçinin; uççhritam – hündür; na –

deyil; ati – həmçinin; niçam – alçaq; çaila-acina – yumaq 

parça və maral dərisi ilə; kuşa – kuşa otu; uttaram – örtərək; 
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tatra – bunun ardınca; eka-qaram – diqqətlə; manah – ağıl; 

krtva – edərək; yata-çitta – ağıla nəzarət edərək; indriya – 

hislər; kriyah – fəaliyyət; upavişya – oturaraq; asane – 

oturacağın üstündə; yuncyat – yerinə yetirmək; yoqam – yoqa 

praktikası; atma – ürək; vişuddhaye – təmizləyərək. 

 

 Yoqa ilə məşğul olmaq üçün tənhalığa çəkilməli, yerə kuşa 

otu sərib, üstünə maral dərisi, sonra isə yumşaq parça ilə 

örtməlidir. Oturacaq nə hündür, nə də alçaq olmalı və 

müqəddəs yerdə olmalıdır. Sonra yoqi düz əyləşməli, ağlına 

və hisslərinə nəzarət edərək ürəyini təmizləməli, diqqətini bir 

nöqtəyə yönəldib, yoqa ilə məşğul olmalıdır. 

 

 

                                                           Mətn 13-14 

 

 Samam – düz; kaya – bədən; şirah – baş; qrivam – boyun; 

dharayn – tutaraq; açalam – tərpənməz; sthirah – sakit; 

samprekşya – baxaraq; nasika – burun; aqram – uc; svam – 

özünün; dişah – hər yana; ça – həm də; anavalokayan – 

baxmayaraq; praşanta – həyəcanlanmayıb; atma – ağıl; viqata-

bhih – qorxudan azad olmuş; brahmaçari-vrate – kəbinsizlik 

vəd edərək; sthitah – mövqe tutmuş; manah – ağıl; samyamya 
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– tamamilə tabe olmuş; mat – Mənə; çittah – cəmləşdirilmiş 

ağıl; yuktah – həqiqi yoqi; asita – oturmalıdır; mat – Mənə; 

parah – son məqsəd. 

İnsan bədənini, boynunu, başını şaquli saxlamalı, nəzərini 

burnunun ucuna yönəltməlidir. Beləliklə, o, qorxudan, cinsi 

əlaqədən azad olmalı, həyəcanlanmayan cilovlanmış ağılla, 

ürəyində ənə meditasiya etməli və Məni həyatın son məqsədi 

bilməlidir. 

 

                                                      Mətn 15 

 

Yuncan – məşqul olaraq; evam – yuxarıda deyildiyi kimi; 

sada – daim; atmanam – bədən, ağıl və can; yoqi – mistik 

transsendentalist; niyata – manasah – idarə edilən ağıl; şantim 

– sakitlik; nirvana-paramam – maddi mövcudluğa son qoyma; 

mat-samstham – ruhi səma; adhiqaççhati – nail olur. 

 

Beləliklə, mistik-transsendentalist daim bədəninə, ağlına və 

canına nəzarət etməklə məşğul olur və maddi mövcudluğa son 

qoyub, ağlını idarə edərək Allahın səltənətinə çatır. 

 

                                                      Mətn 16 
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 Na – heç vaxt; ati – həddən artıq; aşnatah – yeyənə; tu – 

lakin; yoqah – Uca tanrı ilə əlaqə yaradan; asti – var; na – 

deyil; ça – həmçinin; ekantam – həddən artıq; anaşnatah – 

yeməkdən imtina edərək; na – deyil; ça – həmçinin; ati – 

həddən artıq; svanpa-şilasya – yatan; caqratah – gecələr 

həddən artıq oyaq qalan; na – deyil; eva – nə vaxtsa; ça – və; 

arcuna – ey Arcuna. 

 

İnsan hədən artıq çox yeyirsə, yaxud həddən artıq az yeyirsə, 

həddən artıq çox yatırsa və ya kifayət qədər yatmırsa, o yoqi 

ola bilməz, ey Arcuna. 

 

                                                      Mətn 17 

 

Yukta – nizamlanan; ahara – qida; viharasya – istirahət; yukta 

– nizamlanan; çeştasya – özünü saxlamaq üçün işləyən; 

karmasu – vəzifələri yerinə yetirərkən; yukta – nizamlamış; 

svarpa – avabodhasya – yuxu və oyaqlıq; yoqah – yoqa ilə 

məşğul olma; bhavati – olur; duhkha-ha – azalan ağrılar. 

 

Yemək, yatmaq, dincəlmək və işləmək proseslərini 

nizamlamış insan yoqa ilə məşğul olaraq, bütün maddi 

iztirablarını azalda bilər. 
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                                                        Mətn 18 

 

Yada – nə vaxt; viniyatam – xüsusilə intizamlı; çittam – ağıl 

və onun fəaliyyəti; atmani – transsendentdə; eva – hökmən; 

avatişthate – mövqe tutur; nisprhah – arzulardan azad; sarva – 

hər cür; kamebhyah – maddi hissi həzlər; yuktah – yoqada 

yüksək mövqe tutmuş; iti – beləliklə; uçyate – deyilir; tada – 

bu vaxt. 

 

Yoqa məşğələlərinin köməyilə əqli fəaliyyətini nizama salıb 

transsendental səviyyəyə yüksələn, maddi istəkləri olmayan 

yoqi, yoqa kamilliyinə nail olmuş hesab edilir.  

 

 

 

                                                   Mətn 19 

 

 Yatha – kimi; dipah – çıraq; nivata-sthah – küləksiz yerdə; na 

– deyil; inqate – titrəyir; sa – bu; upama – müqayisə; smrta – 

hesab edilir; yoqinah – yoqinin; yata-çittasya – ağlına nəzarətə 

edən; yuncatah – daim məşğuldur; yoqam – meditasiya ilə; 

atmanah – transsendentə. 
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Çırağın şöləsi küləksiz yerdə titrəmədiyi kimi, ağlına nəzarət 

edən transsendentalist də ruhi mahiyyətə meditasiyada həmişə 

mətin qalır. 

 

 

 

 

                                                         Mətn 20-24 

 

Yatra – işlərin bu vəziyyətində; uparamate – kəsilir; çittam - 

əqli fəaliyyət; niruddham – maddidən çəkindirmək; yoqa-

sevaya – yoqa icra etməklə; yatra – hansında; ça – həmçinin; 

eva – hökmən; atmana – pak ağılla; atmanam – mən; paşyan – 

vəziyyəti dərk edərək; atmani – özündə; tuşyati – razı qalır; 

sukham – xoşbəxtlik; atyantikam - ən yüksək; yat – hansı; tat 

– o; buddhi – dərrakə; qrahyam – rahat; atindriyam – 

transsendental; vetti – bilir; yatra – harada; na – heç vaxt; ça – 

həmçinin; eva – hökmən; ayam – o; sthitah – mövqe tutmuş; 

çalati – hərəkət edir; tattvatah – həqiqətdən; yam – o kəs ki; 

labdhva – nail olaraq; ça – həmçinin; aparam – başqası; 

labham – udur; manyate – hesab edilir; na – heç vaxt; 

adhikam – daha çox; tatah – bundansa; yasmin – hansında; 
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sthitah – mövqe tutmuş; na – heç vaxt; duhkhena – 

iztirablarla; quruna api – hətta çox çətin olsa da; viçalyate – 

sarsıdılır; tat – o; vidyat – bilməlisən; duhkha-samyoqa – 

materiya ilə təmasdan; viyoqam – məhv etmə; yoqa-

samcnitam – yoqada trans adlanır. 

 

 Yoqa praktikasının köməyilə insanın ağlı maddi əqli 

fəaliyyətdən tamamilə azad olur və bu mükəmməl pillə 

samadhi, yəni trans adlanır. Bu mərhələdə insan özünü pak 

ağılla görür, öz daxilində həzz və sevinc hissi keçirir. Belə şən 

halda, o özünü transsendental hissləri ilə sonsuz 

transsendental xoşbəxtlik hissi keçirir. Bu səviyyəyə çatan 

insan heç vaxt həqiqətdən uzaqlaşmır və bilir ki, bundan 

böyük uğur ola bilməz. Bu mövqeyi tutan insan hətta ən 

böyük çətinliklər qarşısında belə təşvişə düşmür. Bu, 

doğrudan da materiya ilə təmasdan doğan bütün iztirablardan 

həqiqi azadlıqdır. 

 

                                                Mətn 25 

 

 Sah – bu; nişçayena – qətiyyətlə; yoktavyah – həyata 

keçirilməlidir; yoqah – yoqa sistemi; anirvinna-çetasa – 

yayınmadan; sankalpa – mücərrəd mühakimələr; prabhavan – 
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doğan; kaman – maddi istəklər; tyaktva - əl çəkərək; sarvan – 

bütün; aşeşatah – tamamilə; manasa – ağılla; eva – hökmən; 

indriya-qramam – bütün hislərlə; viniyamya – nizamlayaraq; 

samantatah – hər tərəfdən. 

 

İnsan yoqa ilə qətiyyətlə və inamla məşğul olmalı, bu yoldan 

sapmamalıdır. O, mücərrəd mühakimələrdən doğan hər cür 

istəkləri istisnasız olaraq rədd etməli, beləliklə də, öz 

hisslərinə ağlının vasitəsilə hərtərəfli nəzarət etməlidir. 

 

                                                 Mətn 26 

 

Şanaih – tədricən; şanaih – addım-addım; aparamet – nəfsini 

saxlamaq; buddhya – dərrakə ilə; dhrti-qrhitaya – qəti inam 

sayəsində; atmasamstham – transsendental səviyyədə; manah 

– ağır; krtva – edərək; na – yox; kinçit – daha bir şey; api – 

hətta; çintayet – düşünməlidir. 

 

İnsan qəti inama arxalanan dərrakənin vasitəsilə tədricən, 

addımbaaddım trans halına gəlməlidir və beləliklə də, ağıl 

yalnız insanın mahiyyəti üzərində cəmləşməli, başqa heç bir 

şey haqqından fikirləşməməlidir. 
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                                                 Mətn 27 

 

Yatah yatah – harada olsa; nişçalati – həqiqətən də həyəcana 

gəlir; manah – ağıl; çançalam – qərarsız; asthirat – səbatsız; 

tatah tath – o vaxtdan; niyamya – nizamlayaraq; etat – bu; 

atmani – özündə; eva – hökmən; vaşam – nəzarət; nayet – 

altına gətirilməlidir. 

 

Qərarsız və səbatsız təbiəti üzündən ağıl harada dolaşırsa 

dolaşsın, insan onu geriyə qaytarmalı və öz nəzarəti altına 

almalıdır.  

 

                                                  Mətn 28 

 

 Praşanta – sakit; mansam – kimin ağlı; hi – hökmən; enam – 

bu; yoqinam – yoqi; sukham – xoşbəxtlik; uttamam - ən 

yüksək; upaiti – nail olur; şanta-racasam – sönmüş ehtiras; 

brahma-bhutam – Mütləqlə vahidləşmə vasitəsilə qurtulma; 

akalmaşam – keçmiş əməllərin bütün əks-təsirlərindən azad 

olma. 

 

Ağlı Məndə cəmlənmiş yoqi həqiqətən transsendental 

xoşbəxtliyin ən yüksək pilləsinə nail olur. O, ehtiras 
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qunasından kənardadır, Tanrı ilə keyfiyyətcə eyni olduğunu 

dərk edir və beləliklə, keçmiş əməllərinin bütün təsirlərindən 

azad olur. 

 

                                                   Mətn 29 

 

 Yuncan – yoqa ilə məşğul olaraq; evam – beləliklə; sada – 

həmişə; atmanam – mən; yoqi – Ali Mənlə əlaqədə olan; 

viqata – azad; kalmaşah – hər cür maddi çirkab; sukhena – 

transsendental xoşbəxtlikdə; brahma-samsparşam – Uca Tanrı 

ilə daim əlaqədə olaraq; atyantam - ən yüksək; sukham – 

xoşbəxtlik; aşnute – nail olur. 

 

Beləliklə, özünə nəzarət edən yoqi daim yoqa ilə məşğul 

olmaqda hər cür maddi çirkabdan azad olur və Allaha 

transsendental xidmətdə tam xoşbəxtliyin ən yüksək 

mərhələsinə çatır. 

 

                                                      Mətn 30 

 

Sarva-bhuta-stham – bütün məxluqlarda olan; atmanam – 

Yüksək Can; sarva – hamı; bhutani – varlıqlar; ça – həmçinin; 

atmani – özündə; ikşate – görür; yoqa-yukta-atma – Krşna 
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şüurunda olan; sarvatra – hər yerdə; sama-darşanah – bir gözlə 

baxaraq. 

 

Əsil yoqi bütün varlıqları Məndə, Məni bütün varlıqlarda 

görür, həqiqətən özünügerçəkləşdirmiş insan Məni – vahid 

Uca Tanrını hər yerdə görür. 

 

 

 

                                                      Mətn 31 

 

 Yah – o kəs ki; mam – Məni; paşyati – görür; sarvatra – hər 

yerdə; sarvam – hər şey; ça – və; mayi – Məndə; paşyati – 

görür; tasya – onun üçün; aham – Mən; na – deyil; pranaşyami 

– itirilmişdir; sah – o; ça – həmçinin; me – Mənə; na – deyil; 

pranaşyati – itirilmişdir. 

 

Məni hər şeydə və hər şeyi Məndə görən heç vaxt Məni 

itirmir. Mən də onu heç vaxt itirmirəm. 

 

 

                                                  Mətn 32 
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 Sarva-bhuta-sthitam – hər kəsin ürəyində yerləşən; yah – o 

kəs ki; mam – Mənə; bhacati – sədaqətlə xidmət edir; ekatvam 

– vahidlik; asthitah – mövqe tutmuş; sarvatha – hər cəhətdən; 

varta-manah – mövqe tutub; api – baxmayaraq; sah – o; yoqi – 

transsendentalist; mayi – Mənim; vartate – qalır. 

 

Yüksək Cana ehtiramla xidmət edən belə yoqi Mənim Yüksək 

Canla bir olduğumu bildiyindən, hər cür şəraitdə Mənim 

daxilimdə qalır.  

 

                                                  Mətn 33 

 

 Atma – mahiyyət; aupamyane – müqayisədəki; sarvatra – hər 

yerdə; samam -  bərabərlik; paşyati – görür; yah – o kəs ki; 

arcuna – ey Arcuna; sukham – xoşbəxtlik; va – yaxud; yadi - 

əgər; duhkham – bədbəxtlik; sah – belə; yoqi – 

transsendentalist; paramah – kamil; manah – hesab edilir. 

 

Bütün məxluqları öz mahiyyəti ilə müqayisə edərək, onların 

həm xoşbəxtlikdə, həm bədbəxtlikdə əsil bərabərliyini görən 

insan kamil yoqidir, ey Arcuna!” 

 

                                                   Mətn 34 
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Arcunah uvaca – Arcuna dedi; yah ayam – bu sistem; yoqah – 

mistisizm; tvaya – Sənin; proktah – təsvir edilmiş; samyena – 

ümumiyyətlə; dhu-sudana – ey iblis Madhunun qalibi; etasya 

– bunu; aham – mən; na –deyil; paşyati – görmək; çançalatvat 

– narahatlıq üzündən; sthitim – vəziyyət; sthiram – mətin. 

 

Arcuna dedi: “Ey Madhusudana, ağlım narahat və səbatsız 

olduğuna görə, təsvir etdiyin yoqa sistemi mənim üçün 

həyatakeçirilməz və çox çətindir. 

 

                                                     Mətn 35 

 

Çançalam – qərarsız; hi – hökmən; manah – ağıl; krşna – ey 

Krşna; pramathi – həyəcana gətirərək; bala-vat – qüvvətli; 

drdham – inadlı; tasya – onun; aham – mən; niqraham – tabe 

edərək; manye – fikirləşmək; vayoh – küləyi; iva – bənzər; su-

duşkaram – çətin. 

 

 Ağıl narahat, coşqun, inadkar və çox güclü olduğundan, ey 

Krşna, onu ram etmək, məncə, küləyi idarə etməkdən çətindir. 

 

                                                     Mətn 36 
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 Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; asamşayam – 

şübhəsiz; maha-baho – ey qoluqüvvəli; manah – ağıl; 

durniqraham – cilovlamaq çətindir4 çalam – qərarsız; 

abhyasena – məşğul olaraq; tu – lakin; kaunteya – ey Kuntinin 

oğlu; vairaqyena – tərki-dünyalıq; ça – həmçinin; qrhyate – 

nəzarət edə bilər. 

 

Allah-Ali Şəxs Şri Krşna dedi: “Ey Kuntinin qoluqüvvəli 

oğlu, şübhəsiz ki, narahat ağlı cilovlamaq çox çətindir, lakin 

buna müvafiq məşğələnin və tərki-dünyalığın köməyilə nail 

olmaq mümkündür. 

 

                                                       Mətn 37 

 

 Asamyata – cilovlanmış; atmana – ağılla; yoqah – 

özünügerçəklədirmə; duşprapah - əldə etmək çətindir; iti – 

beləliklə; me – Mənim; matih – fikrim; vaşya – nəzarət edilən; 

atmana – ağılla; tu – lakin; yatata – cəhd edərək; şakyah - 

əməli; avaptum – nail olmaq; upayatah – müvafiq vasitələrdə. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

                  “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

168 168 

Ağlı cilovlanmamış insan üçün özünügerçəkləşdirmə ağır 

işdir. Lakin ağlına nəzarət edən və doğru yolla gedən adam 

hökmən müvəffəqiyyət qazanacaq. Mən belə hesab edirəm.” 

 

                                                         Mətn 38 

 

 Arcunah uvaca – Arcuna dedi; ayatih – uğursuz 

transsendentalist; şraddhaya – inamla; upetah – məşğul olan; 

yoqat – mistik əlaqədən; çalita – yayınmaq; manasah – bu cür 

ağla malik olan; aprapya – müvəffəqiyyətsizliyə uğrayaraq; 

yoqa-samsiddhim – mistisizmin kamil pilləsi; kam – hansı; 

qatim – təyinat; krşna – ey Krşna; qaççhati – nail olur. 

 

 Arcuna dedi: “Ey Krşna, əvvəlcə inamla 

özünügerçəkləşdirmə prosesinə başlayan, lakin sonralar 

dünyəvi fikir tərzi üzündən bu işi yarımçıq qoyan və beləliklə 

də, mistisizmdə kamilliyə çatmayan uğursuz transsendentalisti 

nə gözləyir? 

 

                                                         Mətn 39 

 

 Kaççit – yaxud; na – deyil; ubhaya – hər ikisi; vibhraştah – 

sapmış; çhinna – parçalanmış; abhram – bulud; iva – bənzər; 
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naşyati – məhv olur; apratişthah – mövqesiz; maha-baho – 

transsendentalist; pathi – yolunda. 

 

Ey qoluqüvvəli Krşna, transsendentallıq yolundan dönən bu 

cür adam heç yerdə qərar tutmayaraq parçalanan bulud kimi 

yox olmurmu? 

 

                                                         Mətn 40 

 

Etat – bu; me – mənim; samşayam – şübhə; krşna – ey Krşna; 

çhettum – qonmaq; arhasi – səndən xahiş edirəm; aşeşatah – 

tamamilə; tvat – Səndən savayı; anyah – başqası; samşayasya 

– şübhə; asya – bunu; çhetta – kənar edən; na – heç vaxt; hi – 

hökmən; upapadyate – tapılmalıdır. 

 

Ey Krşna, Mənim şübhəm bundan ibarətdir və Səndən xahiş 

edirəm, dağıt mənim şübhəmi. Bunu Səndən başqa heç kəs 

edə bilməz.” 

 

                                                        Mətn 41 

 

 Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; partha – ey 

Prthanın oğlu; na eva – heç vaxt belə olmur; iha – bu maddi 
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dünyada; na – heç vaxt; amutra – sonrakı həyatda; vinaşah – 

dağıdılma; tasya – onun; vidyate – mövcuddur; na – heç vaxt; 

hi – hökmən; kalyana-krt – münasib fəaliyyətlə məşğul olan; 

kaşçit – hər kəs; durqatim – düşgünlüyə; tata – Mənim 

dostum; qaççhati – gedir. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Ey Prthanın oğlu, münasib fəaliyyətlə 

məşğul olan transsendentalist nə bu dünyada, nə də ruhi 

dünyada məhv olmayacaq; ey dost, xeyirxah işlər görən 

adama şər heç vaxt qalib gələ bilməz. 

 

                                                         Mətn 42 

 

Prapya – nail olduqdan sonra; punya-krtam – mömin fəaliyyət 

həyata keçirənləri; lokan – planetlər; uşitva – yaşadıqdan 

sonra; şaşvatih – çoxlu; samah – illər; şuçinam – mömin; şri-

matam – firavan; qehe – evdə; yoqa-bhraştah – 

özünügerçəkləşdirmə yolundan çıxmış; abhicayate – doğulur. 

 

Uğursuz yoqi mömin canlı varlıqların yaşadığı planetlərdə 

uzun illər boyu həzz aldıqdan sonra, ya dindar adamların 

ailəsində, ya da varlı kübar ailədə doğulur.  
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                                                          Mətn 43 

 

Atha va – yaxud; yoqinam – elmli transsendentalisti; eva – 

hökmən; kule  -ailədə; bhavati – doğulur; dhi-matam – böyük 

müdriklərin; etat – bu; hi – hökmən; durlabha-taram – çox 

nadir; loke – bu dünyada; canma – doğuluş; yat – o kəs; 

idrşam – buna bənzər. 

 

Və yaxud yoqa ilə uzun müddət məşğul olduqdan sonra 

uğursuzluğa düçar olmuşsa, şübhəsiz ki, o, müdrik 

transsendentalistlər ailəsində doğulacaq, həqiqətən, bu 

dünyada belə doğuluş çox nadirdir. 

 

                                                         Mətn 44 

 

 Tatra – bundan sonra; tat – o; buddhi-samyoqam – belə 

şüurun bərpası; labhate – udur; paurva-dehikam - əvvəlki 

bədəndən; yatate – can atır; ça – həmçinin; tatah – buna görə; 

bhuyah – yenidən; samsiddhau – kamillik naminə; kuru-

nandana – ey Kuru övladı. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

                  “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

172 172 

Belə qurtuluş alaraq, o ötən həyatındakı ilahi şüurunu bərpa 

edir və tam müvəffəqiyyətə nail olmaq üçün daha da inkişaf 

etməyə çalışır, ey Kuru övladı.  

 

                                                     Mətn 45 

 

 Purva - əvvəlki; abhyasena – məşğələ ilə; tena – bu; eva – 

hökmən; hriyate – cəlb edilmişdir; hi – hökmən; avaşah – öz-

özünə; api – həmçinin; sah – o; cicnasuh – öyrənmək 

istəyərək; api – hətta; yoqasya – yoqa haqqında; şabda-brahma 

– müqəddəs kitablardan ayinlər; apivartate – üstün gəlir. 

 

Ötən həyatındakı ilahi şüurun sayəsində, o, yoqa prinsiplərinə 

öz-özünə, onları axtarmadan belə cəlb olunur. Biliyə can atan 

bu cür transsendentalist müqəddəs kitablardakı ayinlərdən 

həmişə üstündür.  

 

                                               Mətn 46 

 

 Prayatnam – sərt məşğələlərlə; yatamanah – can ataraq; tu – 

və; yoqi – bu cür transsendentalist; samşuddha – 

yuyulmuşdur; kilbişah – onun bütün günahları; aneka – çox-

çox; canma – doğuluşlar; samsiddhah – kamilliyə çatıb; tatah 
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– buna görə; yati – nail olur; param - ən yüksək; qatim – 

təyinat. 

 

Yoqi daha da inkişaf etmək məqsədilə səmimiyyətlə cəhd 

göstərirsə, yoqa məşğələlərinə həsr olunmuş çoxlu 

həyatlardan sonra bütün çirkablardan təmizlənib, kamilliyə 

çatır və nəhayət, ən yüksək məqsədə nail olur. 

 

                                              Mətn 47 

 

 Tapasvibhyah – zahiddən; adhikah – üstünlük; yoqi – yoqi; 

cnanibhyah – müdrikdən; api – həmçinin; matah – baxılan; 

anhikah – daha böyük; karmibhyah – həzgüdən fəaliyyət 

icrasından; ça – həmçinin; abhikah – daha böyük; yoqi – yoqi; 

tasmat - buna  görə; yoqi – transsendentalist; bhava – ol; 

arcuna – ey Arcuna. 

 

Yoqi zahiddən, empirikdən və həzzgüdən fəaliyyət 

icraçısından üstündür. Buna görə də, ey Arcuna, hər cür 

şəraitdə yoqi ol. 

 

                                                Mətn 48 
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 Yoqinam – yoqilərdən; api – həm də; sarveşam – hər növ; 

mat-qatena – Məndə yaşayaraq; antah-atmana – özündə; 

şraddha-van – qəti inamla; bhacate – transsendental 

məhəbbətlə xidmət edərək; yah – o şəxs ki; mam – Mənə; sah 

– o; me – Mən; yukta-tamah - ən böyük yoqi; matah – hesab 

edilir. 

 

Bütün yoqilərdən böyük inamla həmişə Mənə sadiq qalan, 

Məni düşünən və transsendental məhəbbətlə Mənə xidmət 

edən şəxs yoqada Mənimlə daha sıx bağlıdır və hamıdan 

üstündür. Mənim fikrim belədir.” 

 

 

 

                                         

                                     Yeddinci fəsil 

 

 

 

 

 

                                          Mütləq haqqında bilik. 
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                                              Mətn 1 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; mayi – Mənə; 

asakta-manah – bağlanmış ağıl; partha – ey Prthanın oğlu; 

yoqam – özünügerçəkləşdirmə; yuncan – məşğul olaraq; mat-

aşrayah – Məni dərk edərək; asamşayam – şübhəsiz; 

samaqram – tamamilə; mam – Mənə; yatha – necə; cnasyasi – 

sən öyrənə bilərsən; tat – o; şrnu – eşitməyə çalış. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “İndi, ey Prthanın oğlu, yoqa vasitəsilə 

tam Mənə qapılıb, ağlını Mənə cəmləşdirib, bütün 

şübhələrdən tam azad olub, Məni necə dərk etməyi dinlə. 

 

                                           Mətn 2 

 

Cnanam – hislərlə qavranılan bilik; te – sənə; aham – Mən; sa 

– birgə; vicnanam – ilahi bilik; idam – bu; vakşyami – izah 

edəcəyəm; aşeşatah – tamamilə; yat – hansı; cnatva – bilərək; 

na – deyil; iha – bu dünyada; bhuyah – sonra; anyat – artıq 

heç nə; cnatavyam – dərk edilən; avaşişyate – qalır. 
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İndi Mən sənə həm hisslərlə qavranılan biliyi, həm də ilahi 

biliyi tam şəkildə bəyan edəcəyəm. Bunu bildikdə artıq sənin 

üçün öyrənməli heç bir şey qalmayacaq. 

 

                                          

 

 

                                            Mətn 3 

 

Manuşyanam – insanlardan; sahasreşu – minlərlə; kaşçit – 

kimsə; yatati – çalışır; siddhaye – kamillik üçün; yatatam – 

can atanları; api - əslində; siddhanam – kamilliyə çatanların; 

kaşçit – kimsə; mam – Mənə; vetti – bilir; tattvatah – 

həqiqətən. 

 

Minlərlə adamdan, ola bilsin ki, yalnız biri kamilliyə can atır 

və kamilliyə çatanlardan, bəlkə də, biri həqiqətən Məni dərk 

edir.  

 

                                           Mətn 4 

 

Bhumih – torpaq; apah – su; analah – od; vayuh – hava; kham 

– efir; manah – ağıl; buddhih – dərrakə; eva – hökmən; ça – 
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və; ahankarah – yalançı eqo; iti – beləliklə; iyam – bütün bu; 

me – Mənim; bhinna – bölünmüş; prakrtih – enerjilər; aştadha 

– səkkiz cür. 

 

Torpaq, su, od, hava, efir, ağıl, dərrakə, yalançı eqo – bu 

səkkiz amil Mənim ayrılmış maddi enerjilərimdir.  

 

                                             Mətn 5 

 

Apara – aşağı; iyam – bu; itah – bundan sonra; tu – lakin; 

anyam – başqa; prakrtim – enerji; viddhi – anlamağa çalış; me 

– Mənim; param - ən yüksək; civa – bhutam – canlı varlıqlar; 

maha-baho – ey qoluqüvvəli; yaya – kim tərəfindən; idam – 

bu; dharyate – istifadə edilir; caqat – maddi dünyada. 

 

Bunlardan əlavə, ey qoluqüvvəli Arcuna, bu maddi, aşağı 

təbiətin ehtiyatlarından istifadə edən canlı varlıqları özündə 

birləşdirən ali enerjim də vardır. 

 

                                           Mətn 6 

 

Etat – bu iki təbiət; yonini – doğuluş mənbəyi; bhutani – 

yaradılmış hər şeyin; sarvani – hamısı; iti – beləliklə; 
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upadharaya – bil; aham – Mən; krtsnasya – hər şeyi daxilinə 

alan; caqatah – dünyanın; prabhavah – təzahür mənbəyi; 

pralayah – məhv; tatha – həmçinin. 

 

Bu iki təbiət yaradılmış bütün məxxluqların mənbəyidir. Qəti 

bil ki, Mən bu dünyadakı həm maddi, həm də ruhi şeylərin 

hamısının əvvəli və sonuyam.  

 

                                          Mətn 7 

 

Mattah – mənim üzərimdə; para-taram – yüksək; na – deyil; 

anyat kinçit – daha nə isə; asti – var; dhanancaya – ey 

sərvətlər istilaçısı; mayi – Məndə; sarvam – mövcud olan hər 

şey; idam – gördüyünüz; protam – düzülüb; sutre – sapa; 

mani-qanah – mirvarilər; iva – bənzər. 

 

Ey sərvətlər istilaçısı, Məndən yüksək həqiqət yoxdur. Sapa 

düzülmüş mirvarilər kimi, hər şey Mənim üzərimdə durur.  

 

                                            Mətn 8 

 

Rasah – dad; aham – Mən; apsu – suda; kaunteya – ey 

Kuntinin oğlu; prabha – işıq; asmi – Mənəm; şaşi-suryayoh – 
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Günəş və Ayın; pranavah – üç hərf; sarva – hər şeydə; vedeşu 

– vedalar; şabdah – səs vibrasiyası; khe – efirdə; pauruşam – 

istedad; nrşu – insanda. 

 

Ey Kuntinin oğlu, Mən – suyun dadı, Günəşin və Ayın işığı, 

veda mantralarındakı om hecasıyam; Mən efirdə səda, insanda 

istedadam. 

 

                                          Mətn 9 

 

Punyah – ilkin; qandhah – qoxu; prthivyam – torpaqda; ça – 

həmçinin; tecah – isti; asmi – Mənəm; vibhavasau – odda; 

civanam – həyat; sarva – hər şeydə; bhuteşu – canlı 

məxluqlar; tapah – zahidlik; ça – həmçinin; asmi – Mənəm; 

tapasvişu – zahidlikdə. 

 

 Mən – torpağın ilkin ətriyəm, mən – odun istisiyəm. Mən – 

yaşayanların həyatıyam, Mən – zahidlərin zahidliyiyəm. 

 

                                        Mətn 10 

 

Bicam – toxum; mam – Mənə; sarva-bhutanam – bütün 

canlıların; viddhi – anlamağa çalış; partha – ey Prthanın oğlu; 
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sanatanam – ilkin; buddhih – dərrakə; buddhi-matam – 

dərrakəlinin; asmi – Mənəm; tecah – şücaət; tecasvinam – 

qüdrətlilərin; aham – Mənəm. 

 

Ey Prthanın oğlu, bil ki, Mən bütün canlıların ilkin 

toxumuyam, dərrakəli adamların dərrakəsi, qüdrətli insanların 

şücaətiyəm. 

 

                                          Mətn 11 

 

Balam – güc; bala-vatam – güclünün; ça – və; aham – Mən; 

kama – ehtiras; raqa – bağlılıq; vivarcitam – azad; dharma-

aviruddhah – dini prinsiplərə zidd olmayan; bhuteşu – bütün 

məxluqlarda; kamah – cinsi əlaqə; asmi – Mənəm; bharata-

rşabha – ey Bharataların övladı. 

 

 Mən – ehtiras və istəklərdən azad olan güclülərin gücüyəm. 

Mən – dinin prinsiplərə zidd olmayan cinsi əlaqəyəm, ey 

Bharataların hökmdarı. 

 

                                         Mətn 12 
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Ye – hamısı; ça – və; eva – hökmən; sattvikah – 

xeyirxahlıqda; bhavah – həyat şəraiti; racasah – ehtiras 

qunasında; tamasah – cəhalət qunasında; ça – həmçinin; ye – 

hər şey; mattah – Məndən; eva – hökmən; iti – beləliklə; tan – 

onlar; viddhi – öyrənməyə cəhd et; na – deyil; tu – lakin; 

aham – Mən; teşu – onlarda; te – onlar; mayi – Mənə. 

 

Bil ki, maddi dünyanın keyfiyyətləri olan xeyirxahlıq, ehtiras 

və cəhalət Mənim enerjimin təzahürüdür. Mən hər şeyəm, 

lakin eyni zamanda heç nədən asılı deyiləm. Bu maddi 

dünyanın keyfiyyətləri Mənə heç vaxt təsir etmir, əksinə, 

onları Mən idarə edirəm. 

 

                                          Mətn 13 

 

Tribhih – üç; quna-mayaih – qunalardan ibarət olan; bhavaih – 

həyat şəraiti; ebhih – bütün bunlar; sarvam – bütöv; idam – 

bu; caqat – kainat; mohitam – çaşdırılmış; na abhicanati – 

bilmir; mam – Məni; ebhyah – onların üzərində; param – Uca 

Tanrı; avyayam – tükənməz. 

 

Üç quna ilə çaşdırılmış bütün dünya qunalardan yüksəkdə 

duran və tükənməyən Məni tanımır. 
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                                          Mətn 14 

 

 Daivi – transsendental; hi – hökmən; eşa – bu; quna-mayi – 

maddi təbiətin üç qunasından ibarət olan; mama – Mənim; 

maya – enerji; buratyaya – dəf etmək çox çətindir; mam – 

Mənə; eva – hökmən; ye – o kəs ki; prapadyante – özünü həsr 

etmək; mayam etam – bu illüzor enerji; taranti – dəf etmək; te 

– onlar. 

 

Maddi təbiətin üç qunasından ibarət olan Mənim bu ilahi 

enerjimi dəf etmək çox çətindir. Lakin özlərini Mənə həsr 

edənlər asanlıqla onu dəf edə bilərlər.  

 

                                           Mətn 15 

 

Na – deyil; mam – Mənə; duşkrtinah – dinsiz; mudhih – səfeh; 

prapadyante – özünü həsr etmək; nara-abhamah – insanlardan 

ən düşgünü; mayaya – illüzor enerji ilə; apahrta – oğurlanıb; 
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cnanah – biliyi; asuram – allahsız; bhavam – təbiət; aşritah – 

qəbul edərək. 

 

Həddən artıq səfehlər, insanların ən düşkünləri, biliyi illüziya 

tərəfindən oğurlananlar və ateist təbiətli allahsızlar özlərini 

Mənə həsr etmirlər. 

 

                                            Mətn 16 

 

 Çatuh-vidhah – dörd cür; bhacante – xidmət etmək; mam – 

Mənə; canah  - şəxslər; su-krtinah – möminlər; arcuna – ey 

Arcuna; artah – ağır vəziyyətdə olan; cicnasuh – hər şeyi 

bilmək istəyən; artha-arthi – maddi qazanc arzulayan; cnani – 

hər şeyi həqiqətdə olduğu kimi bilən; ça – həmçinin; bharata-

rşabha – ey Bharata övladlarının ən yaxşısı. 

 

Ey Bharataların ən yaxşısı, dörd cür mömin adam – ağır 

vəziyyətdə olanlar, var-dövlət arzulayanlar, hər şeylə 

maraqlananlar və Mütləqi dərk etmək istəyənlər Mənə 

sədaqətlə xidmət edir.  

 

                                             Mətn 17 
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 Teşam – onlardan; cnani – tam biliyi olan; nitya-yuktah – 

daim məşğul olan; eka – təkcə; bhaktih – sədaqətli xidmət; 

vişişyate – xüsusilə; priyah – çox əzizdir; hi – hökmən; 

cnaninah – tam biliyi olan insana; atyartham – yüksək; aham – 

Mənəm; sah – o; ça – həmçinin; mama – Mənə; priyah - 

əzizdir. 

 

Bunlardan tam biliyi olan və həmişə saf sədaqətlə xidmət edən 

insan ən yaxşısıdır. Çünki Mən onun üçün çox əzizəm və o da 

Mənim üçün çox əzizdir.  

 

                                             Mətn 18 

 

 Udarah – xeyirxah; sarve – hamısı; eva – hökmən; ete – bu; 

cnani – o ki bilir; tu – lakin; atma eva – Mənim kimi; me – 

Mənim; matam – rəy; asthitah – qərarlaşmış; sah – o; hi – 

hökmən; yukta-atma – sədaqətlə məşğul olan; mam – Mənə; 

eva – hökmən; anuttamam - ən yüksək; qatim – təyinat. 

 

 Bütün bu fədailər, şübhəsiz ki, xeyirxah canlardır, lakin Məni 

dərk edənləri Mən Özümə bərabər hesab edirəm. Mənə 

transsendental xidmət göstərən insan, şübhəsiz ki, Mənə - ən 

yüksək və kamil məqsədə çatacaq. 
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                                            Mətn 19 

 

 Bahunam – çoxlu; canmanam – doğuluş və ölüm; ante – 

sonra; cnana-van – tam biliyə malik olan; mam – Mənə; 

prapadyate – özünün həsr edir; vasudevah – Allah-Ali Şəxs 

Krşna; sarvam – hamısı; iti – beləliklə; sah – bu; maha-atma – 

böyük can; su-durlabhah – çox nadir. 

 

 Çoxlu doğuşlardan və ölümlərdən sonra həqiqətən biliyə 

yiyələnmiş şəxs Mənim bütün səbəblərin və mövcud olan hər 

şeyin səbəbi olduğumu bilərək özünü Mənə həsr edir. Belə 

böyük can çox nadirdir. 

 

                                            Mətn 20 

 

Kamaih – arzularla; taih taih – müxtəlif; hrta – məhrum olan; 

cnanah – bilik; prapadyante – özünü həsr etmə; anya – başqa; 

devatah – tanrıçalar; tam tam – müvafiq olan; niyamam  - 

qaydalar; asthaya - əməl edənlər; prakrtya – təbiət tərəfindən; 

niyatah – nəzarət edilən; svaya – özlərinin. 
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Dərrakələri maddi arzularla oğurlanmış adamlar özlərini 

tanrıçalara həsr edir və öz təbiətlərinə uyğun olaraq müəyyən 

sitayiş qaydalarına əməl edirlər. 

 

                                          Mətn 21 

 

yah yah – kim olursa-olsun; yam yam – necə olursa-olsun; 

tanum – tanrıçaların forması; bhaktah – fədai; şraddhaya – 

inamla; arçitum – sitayiş edərək; iççhati – arzulayır; tasya 

tasya – ona; açalam – möhkəm; şraddham – vermək; tam – nə; 

eva – hökmən; vidadhami – vermək; aham – Mən. 

 

Mən Yüksək Can kimi hamının ürəyindəyəm. İnsan hər hansı 

tanrıçaya sitayiş etmək istəyirsə, Mən onun inamını 

möhkəmləndirirəm ki, o özünü həmin tanrıçaya həsr edə 

bilsin.  

 

                                         Mətn 22 

 

Sah – o; taya – onunla; şraddhaya – inama gəlmə; yuktah – 

verilmiş; tasya – bu tanrıçanın; aradhanam – sitayiş üçün; 

ihate – can atır; labhate - əldə edir; ça – və; tatah – bundan; 
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kaman – arzulayır; maya – Mən; eva – təkcə; vihitan – 

qurulub; hi – hökmən; tan – onlar. 

 

Belə inamla o, müəyyən tanrıçaya sitayiş edir və arzusuna 

çatır. Əslində isə, bu səadəti ona yalnız Mən bəxş edirəm.  

 

                                           Mətn 23 

 

Anta-vat – fani; tu – lakin; phalam – bəhrə; teşam – onları; tat 

– o; bhavati – olur; alpa-medhasam – az dərrakəli; devan – 

tanrıçalara; deva-yacah – tanrıçalara sitayiş edən; yanti – 

gedirlər; tat – Mənim; bhaktah – fədailər; yanti – gedirlər; 

mam – Mənim yanıma; api – həmçinin. 

 

Az dərrakəli adamlar tanrıçalara sitayiş edirlər və onların əldə 

etdikləri nəticələr məhdud və müvəqqətidir. Tanrıçalara 

sitayiş edənlər tanrıçaların planetlərinə, Mənim fədailərim isə, 

son nəticədə, Mənim ali planetimə çatırlar. 

 

 

 

                                           Mətn 24 
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 Avyaktam – təzahür etməmiş; vyaktim – şəxsiyyət; apannam 

– nail olmuşdur; manyante – fikirləşmək; mam – Məni; 

abuddhayah – dərrakəsiz adamlar; param - ən yüksək; bhavam 

– mövcudiyyət; acanantah – bilməyərək; mama – Mənim; 

avyayam – bilməyərək; anuttamam – son dərəcə gözəl. 

 

Məni yaxşı tanımayan dərrakəsiz adamlar elə bilirlər ki, Mən 

– Allah-Ali Şəxs Krşna əvvəllər şəxssiz olmuşam, indi isə bu 

şəxsiyyət formamı qəbul etmişəm. Biliklərinin azlığı üzündən 

onlar Mənim əbədi ali təbiətimdən xəbərsizdirlər.  

 

                                           Mətn 25 

 

 Na – deyil; aham – Mən; prakaşah – təzahür; sarvasya – hər 

kəsə; yoqamaya – daxili qüvvəmlə; samavrtah – örtülmüş; 

mudhah – səfeh; ayam – bu; na – deyil; abhicanati – anlaya 

bilər; lokah – insanlar; mam – Mənə; acam – doğulmaz; 

avyayam – tükənməz. 

 

Mən heç vaxt Özümü səfehlərə və dərrakəsizlərə göstərmirəm, 

daxili enerjimlə örtülü olduğuma görə, onlar Məni görmürlər 

və buna görə də Mənim doğulmaz və qüsursuz olduğumu 

bilmirlər.  
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                                            Mətn 26 

 

Veda – bilirəm; aham – Mən; samatitani – uzaq keçmişdə; 

vartamanani – indiki; ça – və; arcuna – ey Arcuna; bhavişyani 

– gələcəkdə; ça – həmçinin; bhutani – bütün canlı varlıqlar; 

mam – Mənə; tu – lakin; veda – bilir; na – deyil; kaşçana – hər 

kəs. 

 

 Ey Arcuna, Allah-Ali Şəxs olduğum üçün Məni keçmişdə baş 

vermiş, hal-hazırda baş verən və gələcəkdə baş verəcək bütün 

şeyləri bilirəm. Eləcə də, Mən bütün canlı varlıqları tanıyıram; 

Məni isə heç kəs tanımır.  

 

                                           Mətn 27 

 

 Iççha – arzulamaq; dveşa – nifrət etmək; samutthena – 

doğulmaq; dvandva - əkslik; mohena – illüziya tərəfindən; 

bharata – ey Bharata övladı; sarva – hamısı; bhutani – canlı 

məxluqlar; sammoham – yanılaraq; sarqe – doğularaq; yanti – 

getmək; parantapa – ey düşmənləri sarsıdan. 
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Ey düşmənləri sarsıdan, ey Bharata övladı, cəhalət zülmündə 

doğulmuş bütün canlı varlıqlar arzu və nifrətdən doğan 

əksliklərlə çaşdırılmışdır.  

 

                                            Mətn 28 

 

 Yeşam – kimin; tu – lakin; anta-qatam – bütünlüklə aradan 

qaldırılmışdır; papam – günah; cananam – adamların; punya – 

xeyirxah; karmanam – keçmiş fəaliyyəti; te – onlar; dvandva - 

əkslik; moha – yanılma; nirmuktah – azad; bhacante – 

sədaqətli olmaq; mam – Mənə; drdhavratah – qətiyyətlə. 

 

Keçmiş və indiki həyatında mömin fəaliyyət göstərən, günah 

əməlləri tamamilə aradan qaldırılmış insanlar illüziyanın 

törətdiyi əksliklərdən azaddırlar və onlar qətiyyətlə Mənə 

xidmət edirlər.  

 

                                           Mətn 29 

 

 Cara – qocalıqdan; marana – ölümdən; mokşaya – qurtulmaq 

məqsədilə; mam – Mənə; aşritya – sığınaraq; yatanti – səy; ye 

– hamısı; te – onlar; brahma – Brahman; tat - əslində; viduh – 
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onlar bilirlər; krtsnam – hər şey; adhyatmam – transsendental; 

karma – fəaliyyət; ça – həmçinin; akhilam – tamamilə. 

 

Qocalıq və ölümdən qurtulmaq istəyən dərrakəli adamlar 

Mənə sədaqətlə xidmət edərək Məndə sığınacaq tapırlar. 

Transsendental fəaliyyət haqqında hər şeyi bildiklərinə görə, 

əslində, onlar Brahman səviyyəsindədirlər.  

 

                                            Mətn 30 

 

 Sa-adhibhuta – maddi kainatın əsas prinsipləri; adhidaivam – 

bütün tanrıçaları idarə edən; mam – Məni; sa-adhiyacnam – 

bütün qurbanların icrasını idarə edən; ça – həmçinin; ye – 

onlar; viduh – bilirlər; prayana – ölüm; kale – zamanı; api – 

hətta; ça – və; mam – Məni; te – onlar; viduh – bilirlər; yukta-

çetasah – onların ağlı Mənimlə məşğuldur. 

 

 Maddi kainatın, tanrıçaların və qurbanların idarəedici prinsipi 

olduğumu bilənlər, hətta ölüm anında belə Məni – Allah-Ali 

Şəxsi dərk edib, tanıya bilərlər.” 
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                                              Səkkizinci fəsil 

 

 

 

                                         Uca Tanrıya yetişmə.  

 

 

 

                                                       Mətn 1 

Arcunah uvaca – Arcuna dedi; kim – nə; tat – o; brahma – 

Brahman; kim – nə; adhyatmam – can; kim – nə; karma – 

həzgüdən fəaliyyət; puruşa-uttama – ey Ali Şəxsiyyət; 

adhibhutam – maddi kainat; ça – və; kim – nə; proltam – 

adlanır; adhidaivam – tanrıçalar; kim – nə; uçyate – adlanır. 
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Arcuna soruşdu: “Tanrım mənim, ey Ali Şəxsiyyət, Brahman 

nədir? Can nədir? Həzzgüdən fəaliyyət nədir? Tanrıçalar 

kimlərdir? Zəhmət olmasa, bunları mənə izah et. 

 

                                               Mətn 2 

 

Adhiyacnah – qurbanların sahibi; katham – necə; kah – kim; 

atra – burada; dehe – bədəndə; asmin – bunda; madhusudana – 

ey Madhusudana; prayana-kale – ölüm anında; katham – necə; 

cneyah asi – Səni necə tanımaq olar; niyata-atmabhih – özünə 

nəzarət edən insan tərəfindən. 

Ey Madhusudana, qurbanların sahibi kimdir? O, bədəndə necə 

yaşayır? Və sədaqətli xidmətlə məşğul olanlar ölüm anında 

Səni necə yada sala bilərlər?” 

                                                 Mətn 3 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; akşaram – 

məhvedilməz; brahma – Brahman; paramam – transsendental; 

svabhavah - əbədi təbiət; adhyatmam – can; uçyate – adlanır; 

bhuta-bhava-udbhava-karah – canlı varlıqların maddi 

bədənlərinin yaradılması; visarqah – yaradılmış; karma – 

həzgüdən fəaliyyət; samcnitah – adlanır. 
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 Allah-Ali Şəxs dedi: “Məhvedilməz, transsendental canlı 

varlıq adhyatma, yəni can, onun əbədi təbiəti isə Brahman 

adlanır. Canlı varlıqların yeni maddi bədənlər almasına gətirib 

çıxaran fəaliyyət karma və ya həzzgüdən fəaliyyət adlanır. 

                                                   Mətn 4 

 

Adhibhutam – maddi təzahür; kşarah – daim dəyişərək; 

bhavah – təbiət; puruşah – kainat forması; ça – və; 

adhidaivatam – adhidaiva adlanan; adhiyacnah – Yüksək Can; 

aham – Mən; eva – hökmən; atra – buna; dehe – bədən; deha-

bhrtam – təcəssüm etmiş; vara – ey ən yaxşısı. 

 

Ey təcəssüm etmiş canların ən yaxşısı, daim dəyişən maddi 

təbiət adhibhuta adlanır. Tanrının kainat forması Günəş, ay 

tanrıçaları da daxil olmaqla bütün tanrıçaları özündə 

birləşdirir və adhidaiva adlanır. Mən – hər bir canlı məxluqun 

ürəyindı Yüksək Can kimi yerləşən Uca Tanrı adhiyacna 

adlanıram. 

                                                  

                                                      Mətn 5 

 

Anta-kale – ömrünün sonunda; ça – həmçinin; mam – Məni; 

eva – hökmən; smaran – xatırlayaraq; muktva – dərk edərkən; 
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kalevaram – bədən; yah – o kəs ki; prayati – gedir; sah – o; 

mat-bhavam – Mənim təbiətim; yati – nail olur; na – deyil; 

asti – var; atra – burada; samşayah – şübhə. 

 

Kim ki, ömrünün sonunda bədənini tərk edərkən yalnız Məni 

düşünür, dərhal mənim məskənimə çatır. Buna heç bir şübhə 

yoxdur. 

 

                                                     Mətn 6 

 

Yam yam – nə olursa; va api – tamamilə; smaran – 

xatırlayaraq; bhavam – təbiət; tyacati – imtina edərək; ante – 

sonunda; kalevaram – bu bədən; tam tam – bənzər; eva – 

hökmən; eti - əldə edir; kaunteya – ey Kuntinin oğlu; sada – 

daim; tat – o; bhava – həyat tərzi; bhavitah – xatırlayaraq. 

 

Ey Kuntinin oğlu, canlı varlıq bədənini tərk edərkən, hansı 

həyat tərzini yada salırsa, sonrakı həyatında ona nail olur.  

 

                                                     Mətn 7 

 

Tasmat – buna görə; sarveşu – daim; mam – Məni; anusmara 

– xatırlamağı davam et; yudhya – döyüş; ça – həmçinin; mayi 
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– Mənə; arpita – özünü həsr edərək; manah – ağıl; buddhih – 

dərrakə; mam – Mənə; eva – hökmən; eşyasi – sən nail 

olacaqsan; asamşayah – şübhəsiz. 

 

Arcuna, buna görə də sən daim Mənim Krşna formamda 

düşünməli, eyni zamanda, təyin olunmuş döyüşçü borcunu 

yerinə yetirməlisən. Bütün fəaliyyətini Mənə həsr edib , 

idrakını və ağlını Mənə yönəldərək, sən, şübhəsiz, Mənə 

çatacaqsan. 

 

                                                       Mətn 8 

 

Abhyasa-yoqa – məşğul olaraq; yuktena – meditasiya ilə 

məşğul olaraq; çetasa – ağıl və dərrakə ilə; nə anya-qamina – 

onların yoldan çıxması üçün; paramam – Uca Tanrı; puruşam 

– Allah-Ali Şəxs; divyam – transsendental; yati – nail olur; 

partha – ey Prthanın oğlu; anuçintayan – daim düşünərək. 

 

Daim Məni Allah-Ali Şəxs bilib Məni düşünən, daim Mənim 

barəmdə fikirlərə dalan və bu yoldan sapmayan insan, ey 

Partha, şübhəsiz ki, Mənə çatacaq. 

 

                                                         Mətn 9 
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Kavim – hər şeyi bilən; puranam – ulu; anuşasitaram – nəzarət 

edən; anoh – atomdan; aniyamsam – daha kiçik; anusmaret – 

həmişə fikirləşir; yah – o kəs ki; sarvasya – hər şey barədə; 

dhataram – dayaq; açintya – dərk edilməz; rupam – forma; 

aditya-varnam – Günəş təki işıqlı; tamasah – qaranlığa; 

parastat – transsendental. 

 

 İnsan hər şeyi bilən, hər şeyə nəzarət edən, ən kiçikdən kiçik, 

hər şeyin dayağı, bütün maddi anlayışlardan yüksəkdə duran, 

dərkedilməz və əbədi fərdiyyət olan ulu Ali Şəxsiyyəti 

düşünməlidir. O, Günəş təki parlaqdır, O, transsendentaldır və 

O, maddi dünya xaricindədir. 

 

                                                      Mətn 10 

 

 Prayane-kale – ölüm anında; manasa – ağılla; açalena – 

sapmadan; bhaktya – tam sədaqətlə; yuktah – məşğul olan; 

yoqa-balena – mistik yoqanın gücü ilə; ça – həmçinin; eva – 

hökmən; bhruvoh – iki qaşın; madhye – arasında; pranam – 

həyat havası; aveşya – cəmləşdirərək; samyak – tamamilə; sah 

– o; param – transsendental; puruşam – Allah-ali Şəxs; upaiti 

– nail olur; divyam – ruhi səltənətə. 
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Kim ölüm anında həyat havasını qaşları arasında cəmləşdirib, 

yoqanın gücü ilə, ağlını yayındırmadan, tam sədaqətlə Uca 

Tanrını xatırlayırsa, o hökmən Allah-Ali Şəxsə yetişəcəkdir. 

 

                                                     Mətn 11 

 

Yat – o kəs ki; akşaram – om hecası; veda-vidah – Vedaları 

bilən insan; vidanti – deyir; vişanti – daxil olur; yat – 

hansında; yatayah – böyük müdriklər; vita-raqah – tərki-dünya 

həyat tərzində; yat – o kəs ki; iççhantah – arzulayaraq; 

brahmaçaryam – nikahsızlıq; çaranti – məşğul olur; tat – nə; te 

– sənə; padam – vəziyyət; sanqrahena – cəmləyərək; 

pravakşye – mən izah edəcəyəm. 

 

Vedaları bilən, omkaranı tələffüz edən, tərki-dünya həyat 

tərzini qəbul etmiş böyük müdriklər Brahmana daxil olurlar. 

Belə kamillik arzulayanlar nikahsızlıq vəd edirlər. İndi isə 

Mən sənə qurtuluş əldə etmək prosesini qısa izah edəcəyəm. 

 

                                                   Mətn 12 
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 Sarva-dvarani – bədənin bütün qapıları; samyamya-  nəzarət 

edərək; manah – ağıl; hrdi – ürəkdə; nirudhya – 

məhdudlandıraraq; ça – həmçinin; murdhni – başında; adhaya 

– cəmləşdirərək; atmanah – canın; pranam – həyat havası; 

asthitah – yerləşmiş; yoqa-dharanam – yoqa halı. 

 

Yoqa halında olan insan hər cür hissi fəaliyyətdən əl çəkir. 

Hisslərinin qapılarını bağlayıb, ağlı ürəkdə, həyat havasını isə 

başın yuxarı hissəsində cəmləşdirməklə insan yoqa halına 

gəlir.  

 

                                                   Mətn 13 

 

 Om – a, u, m hərflərinin birləşməsi (omkara); iti – beləliklə; 

eka-akşaram – təkcə bu heca; brahma – mütləq; vyaharan – 

deyərək; mam – Mənə; anusmaran – xatırlayaraq; yah – hər 

kəs; prayati – gedir; tyacan – tərk edərək; deham – bu bədən; 

sah – o; yati – nail olur; paramam – ali; qatim – təyinat. 

 

Yoqa halına nail olmuş, ali hərf birləşməsini – müqəddəs om 

hecasını təkrar edən şəxs, bədənini tərk edərkən Allah-Ali 

Şəxsi düşünürsə, hökmən ruhi planetlərə çatır.  
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                                                    Mətn 14 

 

Ananya-çetah – ağlını yayındırmadan; satatam – daim; yah – 

hər kəs; mam – Məni; smarati – xatırlayır; nityaşah – 

müntəzəm surətdə; tasya – ona; aham – Mən; su-labhah – nail 

olmaq çox asandır; partha – ey Prthanın oğlu; nitya – 

müntəzəm surətdə; yuktasya – məşğul olan; yaqinah – fədai 

üçün. 

 

Ey Prthanın oğlu, diqqətini yayındırmadan, həmişə Məni 

xatırlayan insan daim sədaqətli xidmətlə məşğul olduğu üçün 

Mənə asanlıqla yetişə bilər.  

 

 

 

                                                    Mətn 15 

 

 Mam – Mən; upetya – nail olaraq; punah – yenidən; canma – 

doğuluş; duhkha-alayam – iztirablar yeri; aşaşvatam – 

müvəqqəti; na – heç vaxt; apnuvanti – nail olmaq; maha-

atmanah – böyük canlar; samsiddhim – kamillik; paramam – 

son; qatah – nail olub. 
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Sədaqətli yoqi olan böyük canlar Mənə yetişdikdən sonra, 

iztirabla dolu bu müvəqqəti dünyaya qayıtmayacaqlar, çünki 

onlar kamilliyin ən yüksək pilləsinə çatmışlar. 

 

                                                   Mətn 16 

 

 A-brahma-bhuvanat – Brahmaloka planetinədək; lokah – 

planet sistemləri; punah – yenidən; avartinah – qayıdaraq; 

arcuna – ey Arcuna; mam – Mənə; upetya – yetişmək; tu – 

lakin; kaunteya – ey Kuntinin oğlu; punah canma – təkrar 

doğuluş; na – heç vaxt; vidyate – baş verir. 

 

Maddi dünyadakı ən yüksək planetdən ən aşağı planetədək 

hamısı doğuluş və ölümün təkrar olunduğu iztirabla dolu 

yerlərdir. Lakin, ey Kuntinin oğlu, Mənim məskənimə çatan 

şəxs bir daha.  

 

                                                   Mətn 17 

 

Sahasra – kim; yuqa – minillik; paryantam – daxil olmaqla; 

ahah – gün; yat – nə; brahmanah – Brahmanın; viduh – onlar 

bilirlər; ratrim – gecə; yuqa – minillik; sahasra-antam – eləcə 
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də mindən sonra; te – onlar; ahah-ratra – gecə və gündüz; 

vidah – anlayanlar; canah – insanlar. 

 

Yerdə keçən min dövran Brahmanın bir gününə bərabərdir. 

Onun gecəsinin uzunluğu da bu qədərdir.  

 

                                                    Mətn 18 

 

Anyaktat – təzahür etməyəndən; vyaktayah – canlı varlıqlar; 

sarvah – hamısı; pradhavanti – təzahür edənlər; ahah-aqame – 

günün əvvəlində; ratri-aqame – gecə düşdükdə; praliyante – 

məhv edilirlər; tatra – orada; eva – hökmən; avyakta – təzahür 

etməmiş; samcnake – adlanan. 

 

Brahmanın gününün başlanğıcında bütün canlı varlıqlar 

təzahür etməmiş haldan təzahür edirlər, sonra isə, gecə 

düşdükdə, onlar yenidən təzahür etməmiş hala qayıdırlar.  

 

                                                  Mətn 19 

 

 Bhuta-qramah – bütün canlı məxluqların məcmusu; sah – bu; 

eva – hökmən; ayam – bu; bhutva bhutva – yenidən 

doğularaq; praliyate – məhv edilir; ratri – gecəsi; aqame – 
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gəldikdə; avaşah – öz-özünə; partha – ey Prthanın oğlu; 

prabhavati – təzahür edir; ahah – gündüz vaxtı; aqame – 

gəldikdə. 

 

Brahmanın günü başlandıqda bütün canlı məxluqlar yenidən 

yaşamağa başlayırlar, Brahmanın gücəsi düşdükdə isə onlar 

köməksizdirlər, məhv edilirlər.  

 

                                                Mətn 20 

 

Parah – transsendental; tasmat – buna; tu – lakin; bhavah – 

təbiət; anyah – digər; avyaktah – təzahür etməmiş; avyaktat – 

təzahür etməyə; sanatanah - əbədi; yah sah – o kəs ki; sarveşu 

– hamısı; bhuteşu – təzahür; naşyatsu – məhv edilmiş; na – 

heç vaxt; vinaşyati – məhv edilmiş. 

 

Bununla belə təzahür edən və təzahür etməyən bu materiyaya 

münasibətdə transsendental olan başqa bir təzahür etməyən 

təbiət vardır. O, hər şeydən üstündür və heç vaxt məhv 

edilmir. Bu dünyada hər şey məhv edildikdə, bu hissə olduğu 

kimi qalır.  

 

                                                 Mətn 21 
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Avyaktah – təzahür etməmiş; akşarah – qüsursuz; iti – 

beləliklə; uktah – deyilmişdir; tat – o; ahuh – məlumdur; 

paramam – son; qatim – təyinat; yam – o kəs ki; prapya – nail 

olaraq; na – heç vaxt; nivartante – qayıdır; tat – o; bhama – 

məskən; paramam – ali; mama – Mənim. 

 

Vedantistlərin təzahür etməyən və qüsursuz kimi təsvir 

etdikləri, ali məqsəd adlandırılan, canlı varlığın bir dəfə nail 

olduqda heç vaxt geri qayıtmadığı yer Mənim ali 

məskənimdir. 

 

 

                                               Mətn 22 

 

Puruşah – Ali Şəxsiyyət; sah – o; parah – hamıdan üstün olan 

Uca Tanrı; partha – ey Prthanın oğlu; bhaktya – sədaqətli 

xidmətlə; labhyah – nail olmaq olar; tu – lakin; ananyaya – 

həqiqi; yasya – hansını; antah-sthani – daxildə; bhutani – 

bütün bu maddi kainat; yena – kimin tərəfindən; sarvam – hər 

şey; idam – biz nə görə bilərik; tatam – daxil olmuşdur. 
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Hamıdan üstün olan Allah-Ali Şəxsə saf sədaqət yolu ilə 

yetişmək olar. O, daim öz məskənində olsa da, yenə hər yerdə 

mövcuddur və hər şey Onun daxilində yerləşir. 

 

                                                 Mətn 23 

 

 Yatra – harada; kale – zaman; tu – lakin; anvrttim – geri 

qayıtmır; avrttim – qayıdır; ça – həmçinin; eva – hökmən; 

yoqinah – müxtəlif cür mistiklər; prayatah – yollanaraq; yanti 

– nail olur; tat – o; kalam – zaman; vakşyami – Mən təsvir 

edəcəyəm; bharata-rşabha – ey Bharataların ən yaxşısı. 

 

Ey Bharataların ən yaxşısı, bu maddi dünyanı tərk edən 

yoqilərin buraya dönüb, ya da dönməyəcəklər müxtəlif 

vaxtları indi sənə təsvir edəcəyəm. 

 

                                                Mətn 24 

 

 Aqnih – od; cyorih – işıq; ahah – gün; şuklah – iki həftə 

davam edən işıqlı gecələr; şam-masah – altı ay; uttara-ayanam 

– Günəş şimal tərəfə hərəkət etdikdə; tatra – orada; prayatah – 

tərk edənlər; qaççhanti – gedir; brahma – Mütləqə; brahma-

vidah – Mütləqi dərk edən; canah – insanlar. 
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Ali Brahmanı dərk edənlər od tanrıçasının təsir göstərdiyi 

zaman, işıqlı vaxtda, günün münasib çağında, Ayın artdığı iki 

həftə ərzində, yaxud Günəşin Şimal tərəflə hərəkət etdiyi altı 

ay ərzində bu dünyanı tərk etdikdə Ona nail ola bilərlər.  

 

                                              Mətn 25 

 

Dhumah – duman; ratrih – gecə; tatha – həmçinin; krşnah – 

Ayın kiçildiyi iki həftə ərzində; şam-masah – altı ay; dakşina-

ayanam – Günəş cənub tərəflə hərəkət etdikdə; tatra – orada; 

çandra masam – Ay planeti; cyotih – işıq; yoqi – mistik; 

prapya – nail olur; nivartate – qayıdır. 

 

 Ey dünyanı dumanlı havada, gecə vaxtı, Ayın kiçildiyi iki 

həftə ərzində və yaxud Günəşin Cənub tərəflə hərəkət etdiyi 

altı ay ərzində tərk edən mistik, Ay planetinı çatır və yenidən 

geri qayıdır. 

 

                                              Mətn 26 

 

Şukla – işıq; krşne – qaranlıq; qati – getmək üçün yollar; hi – 

hökmən; ete – bu iki; caqatah – maddi dünyanın; şaşvate – 
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Vedaların; mate – fikrincə; ekaya – tək; yati – gedir; anavrttim 

– qayıtmır; anyaya – başqası; avartate – qayıdır; punah – 

yenidən. 

 

Vedalara görə bu dünyadan köçməyin iki yolu var – biri 

işıqda, o biri qaranlıqda. İşıqda köçən geri qayıtmır, 

qaranlıqda köçən qayıdır. 

 

                                               Mətn 27 

 

Na – heç vaxt; ete – bu iki; srti – müxtəlif yollar; partha – ey 

Prthanın oğlu; canan – bilsələr də; yoqi – Allah fədaisi; 

muhyati – çaşdırılmış; kaşçana – hər kəs; tasmat – buna görə; 

sarveşu kaleşu – həmişə; yoqa-yuktah – Krşna şüurunda 

məşğul olaraq; bhava – ol; arcuna – ey Arcuna. 

 

Fədailər bu iki yolu bilsələr də, Ey Arcuna, bu, onları narahat 

etmir. Ona görə də sədaqətli xidmətdə həmişə mətin ol. 

 

                                               Mətn 28 

 

 Vedeşu – Vedaların öyrənilməsində; yacneşu – yacna; 

tapahsu – müxtəlif cür zahidlik; ça – həmçinin; eva – hökmən; 
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daneşu – sədəqə vermək; yat – o kəs ki; punya-phalam – 

mömin fəaliyyətin nəticəsi; pradiştam – istiqamətləndirilən; 

atyeti – üstündür; tat sarvam – onların hamısı; idam – bu; 

viditva – bilərək; yoqi – fədaisi; param – ali; sthanam – 

məskən; upaiti – nail olur; ça – həmçinin; adyam - əzəli. 

 

 Sədaqətli xidmət yolunda duran insan Vedaları öyrənməkdən, 

zahidlik etməkdən, sədəqə verməkdən, fəlsəfi məşğələlərdən 

və həzzgüdən fəaliyyətdən alınan nəticələrdən məhrum 

deyildir. Sadəcə olaraq, sədaqətlə xidmət etməklə, o, bütün 

bunlara nail olur və axırda ali əbədi məskənə yetişir.” 

 

 

 

                                                  

                                      

                           

                                                          Doqquzuncu fəsil 

 

 

                                                              Ən məxfi bilik. 
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                                               Mətn 1 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; idam – bu; tu – 

lakin; te – sənə; quhya-tamam - ən məxfi; pravaksşyami – 

mən deyirəm; anasuyave – paxıl olmayan; cnanam – bilik; 

vicnana – dərk edilmiş bilik; sahitam – birlikdə; yat – hansı; 

cnatva – bilərək; mokşyase – sən azad olacaqsan; aşudhat – 

iztirablarla dolu bu maddi həyatda. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Əzizi Arcuna, heç vaxt mənə paxıllıq 

etmədiyinə görə, Mən sənə ən məxfi bilik verəcəyəm və onu 

dərk etməklə sən maddi həyatın bütün iztirablarından azad 

olacaqsan. 

 

                                           Mətn 2 

 

Raca-vidya – biliklər şahı; raca-quhyam – məxfi biliklərin 

şahı; pavitram – saf; idam – bu; uttamam – transsendental; 
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pratyakşa – bilavasitə təcrübə ilə; avaqamam – anladı; 

dharmyam – dini prinsip; susukham – son dərəcə xoşbəxt; 

kartum – icra etmək; avyayam - əbədi. 

 

Bu bilik biliklər şahı, sirrlər sirridir. O, saf bilikdir və insana 

öz mahiyyətini dərk edib, onu bilavasitə duymağa imkan 

verdiyinə görə din kamilliyidir. O, əbədidir, onun həyata 

keçirilməsi sevinc göstərir. 

 

                                           Mətn 3 

 

Aşraddadhanah – inamı olmayanlar; puruşah – belə adamlar; 

dharmasya – dini prosesə; asya – bu; parantapa – ey 

düşmənlərin qalibi; aprapya – nail olmayaraq; mam – Mənə; 

nivartante – qayıdır; mrtyu – ölüm; samsara – maddi həyatda; 

vartmani – yolunda. 

 

Sədaqətli xidmətə inamı olmayanlar Mənə yetişə bilməzlər, ey 

düşmənlərin qalibi. Buna görə də onlar bu maddi dünyaya, 

doğuluş və ölüm yoluna qayıdırlar. 

 

                                            Mətn 4    
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Maya – Mən; tatam – daxil olmuş; idam – bu; sarvam – bütün; 

caqat – kainat; avyakta-bhutani – bütün canlı varlıqlar; na – 

yox; ça – həmçinin; aham – Mən; teşu – onların daxilində; 

avasthitah – yerləşmirəm. 

 

Mən təzahür etməmiş formada bütün bu kainata nüfuz edirəm. 

Bütün varlıqlar Mənim daxilimdə olsalar da, Mən onların 

daxilində deyiləm. 

 

                                           Mətn 5 

 

Na – heç vaxt; ça – həmçinin; mat-sthani – Mənim daxilimdə 

yerləşən;bhutani – bütün kainat; paşya – bax; me – Mənim; 

yoqam aişvaram – dərkedilməz mistik güc; bhuta-bhrt – bütün 

canlı varlıqları saxlayan; na – heç vaxt; ça – həmçinin; bhuta-

sthah – kainatda; mama – Mənim; atma – mahiyyət; bhuta – 

bhavanah – bütün kainatın mənbəyi. 

 

Bununla belə yaradılmış şeylər Mənim daxilimdə deyil. 

Mənim mistik qüdrətimə nəzər sal! Baxmayaraq ki, Mən 

bütün canlı varlıqların dayağıyam, baxmayaq ki, Mən hər 

yerdəyəm, lakin Mən bu kainatın hissəsi yox, Mən onun 

mənbəyiyəm. 
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                                           Mətn 6 

 

Yatha – eynilə; akaşa-sthitah – kainatda yerləşmiş; nityam – 

daim; vayuh – külək; sarvatra-qah – hər yerdə əsən; mahan – 

böyük; tatha – bənzər; sarvani bhutani – yaradılmış bütün 

canlı məxluqlar; matsthani – Mənim daxilimdə yerləşən; iti – 

beləliklə; upadharaya – anlamağa çalış. 

 

Hər yerdə əsən qüdrətli külək həmişə fəzada qaldığı kimi, 

yaradılmış bütün canlı varlıqların da Mənim daxilimdə 

olduqlarını başa düş. 

 

                                           Mətn 7 

 

Sarva-bhutani – yaradılmış bütün məxluqlar; kaunteya – ey 

Kuntinin oğlu; prakrtim – təbiət; yanti – daxil olurlar; 

mamikam – Mənim; kalpa-kşaye – dövranın sonunda; punah – 

yenidən; tani – hamısı; kalpa-adau – dövranın əvvəlində; 

visrcami – yaradıram; aham – Mən. 
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Ey Kuntinin oğlu, dövranın sonunda bütün maddi kainatlar 

Mənim təbiətimə daxil olur, növbəti dövranın başlanğıcında 

isə öz qüdrətim sayəsində Mən onları yenidən yaradıram. 

 

 

                                            Mətn 8 

 

Prakrtim – maddi təbiət; svam – Mənim mahiyyətim; 

avaştabhya – daxil olub; visrcami – Mən yaradıram; punah 

punah – yenidən; bhuta-qramam – bütün maddi kainat; imam 

– bunlar; krtsnam – ümumiyyətlə; avaşam – öz-özünə; 

prakrteh – təbiət; vaşat – öhdəsində. 

 

Bütün maddi kainat Mənə tabedir. Mənim hökmümlə o hər 

dəfə təzahür edir və vaxt gəldikdə, Mənim hökmümlə məhv 

edilir.  

 

                                              Mətn 9 

 

Na – heç vaxt; ça – həmçinin; mam – Məni; tani – hamısı; 

karmani – hərəkətlər; nibadnanti – bağlayır; dhanancaya – ey 

sərvətlər istilaçısı; udasina-vat – bitərəf kimi; asinam – 
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yerləşmiş; asaktam – bağlılıqsız; teşu – onlardan ötrü; 

karmasu – hərəkətlər. 

 

Ey Dhanancaya, bütün bu işlər Məni bağlamır. Mən bu maddi 

fəaliyyətdən kənardayam və bitərəf mövqe tuturam. 

 

 

                                          Mətn 10 

 

Maya – Mənim; adhyakşena – nəzarət; prakrtih – maddi 

təbiət; suyate – təzahür edir; sa – eynilə; çara-açaram – 

hərəkət edən və hərəkət etməyən; hetuna – bu səbəbdən; 

anena – bu; kaunteya – ey Kuntinin oğlu; caqat – kainat; 

viparivartate – işləyir. 

 

Enerjilərimdən biri olan bu maddi təbiət bütün hərəkətedən və 

hərəkətetməyən varlıqları Mənim nəzarətim altında yaradır, ey 

Kuntinin oğlu, onun idarəsi altında bu kainat hər dəfə yenidən 

yaradılır və məhv edilir. 

 

                                          Mətn 11 
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 Avacananti – istehza edirlər; mam – Mənə; mudhah – 

səfehlər; manuşim – insan formasında; tanum – bədən; 

aşritam – qəbul edərək; param – transsendental; bhavam – 

təbiət; acanantah – bilməyərək; mama – Mənim; bhuta – 

mövcud olan hər şey; maha-işvaram – ali hökmdar. 

 

Mən insan formasında enəndə, səfehlər Mənə istehza edirlər. 

Onlar bilmirlər ki, Mən hər şeyin hökmdarıyam və Mənim 

təbiəti transsendentaldır.  

 

                                           Mətn 12 

 

Moqha-aşah – ümidləri boşa çıxanlar; moqha-karmanah – 

həzgüdən fəaliyyəti uğursuzluqla nəticələnənlər; moqha-

cnanah – elmdə uğur qazanmayanlar; viçetasah – çaşdırılmış; 

rakşasim – allahsız; asurim – ateist; ça – və; eva – hökmən; 

prakrtim – təbiət; mohinim – çaşdırılmış; şritah – sığınacaq. 

 

Bu cür çaşdırılmış adamları allahsız və ateist baxışlar cəlb 

edir. Belə aldadılmış vəziyyətdə onların qurtuluş ümidləri, 

həzzgüdən fəaliyyətləri və bilik əldə etmək səyləri boşa çıxır.  
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                                               Mətn 13 

 

 Maha-atmanah – böyük canlar; tu – lakin; mam – Mənə; 

partha – ey Prthanın oğlu; daivim – ilahi; prakrtim – təbiət; 

aşritah – sığınacaq; bhacanti – xidmət etmək; ananya-mansah 

– ağlını yayındırmadan; cnatva – bilərək; bhuta – kainat; adim 

– mənbə; avyayam – tükənməz. 

 

Ey Prthanın oğlu, heç nə ilə çaşdırılmayan böyük canlar ilahi 

təbiətin himayəsi altındadırlar. Onlar mənim əzəli və 

tükənməz Allah-Ali Şəxs olduğumu bildiklərinə görə özlərini 

tamamilə sədaqətli xidmətə həsr etmişlər.  

 

                                               Mətn 14   

 

 Satatam – daim; kirtayantah – tərənnüm edərək; mam – 

Mənə; yatantah – can ataraq; ça – həmçinin; drdha-vratah – 

qətiyyətlə; namasyantah – ehtiram göstərərək; ça – və; mam – 

Mənə; bhaktya – sədaqətlə; nitya-yuktah – daim məşğul 

olaraq; upasate – sitayiş. 
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Daim Məni tərənnüm edən, tam qətiyyətlə səy göstərən, Mənə 

səcdə edən bu böyük canlar daim böyük sədaqət və 

məhəbbətlə Mənə xidmət edirlər. 

 

                                              Mətn 15 

 

 Cnana-yacnena – biliyi artırmaqla; ça – həmçinin; api – 

hökmən; anye – başqaları; yacantah – qurban gətirərək; mam 

– Mənə; upasate – sitayiş; ekatvena – birlikdə; prthaktvena – 

ikilikdə; bahudha – möxtəliflik; vişvatah-mukham – kainat 

formasında. 

 

Biliyə yiyələnməklə qurban göstərənlər və Uca Tanrının şəriki 

olmayan vahid kimi, mövcudatdakı rəngarənglik kimi və 

kainat forması kimi qəbul edərək, Ona sitayiş edirlər. 

 

                                               Mətn 16 

 

Aham – Mən; kratuh – veda mərasimi; aham – Mən; yacnah – 

smrtiyə müvafiq olaraq qurban icrası; svadha – təklif; aham – 

Mən; auşadham – səhhət otu; mantrah – transsendental 

mədhiyyə; aham – Mən; aham – Mən; eva – hökmən; acyam - 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

                  “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

218 218 

ərinmiş yağ; aham – Mən; aqnih – od; aham – Mən; hutam – 

təklif edərək. 

 

Ayin Mənəm, qurban Mənəm, əcdadlara təklif olunan səhhət 

otu, transsendental tərənnüm Mənəm. Yağ, od və təklif olunan 

şeylər Mənəm. 

 

                                               Mətn 17 

 

 Pita – ata; aham – Mən; asya – bu; caqatah – kainatın; mata – 

ana; dhata – dayaq; pitamahah - əcdad; vedyam – öyrənilən 

şey; pavitram – təmizləyici; om-kara – om hecası; rk – Rq 

Veda; sama – Sama Veda; yacuh – Yacur Veda; eva – 

hökmən; ça – və. 

 

Mən bu kainatın atası, anası, dayağı və əcdadıyam. Mən bilik 

obyekti, təmizləyici amil və om hecasıyam. Mən eləcə də Rq, 

Sama və Yacur Vedalaram. 

 

                                              Mətn 18 

 

 Qatih – məqsəd; bhara – dayaq; prabhuh – Tanrı; sakşi – 

şahid; nivasah – məskən; şaranam – sığınacaq; su-hrt - ən 
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yaxın dost; prabhavah – kainat; pralayah – dağılma; sthanam – 

bünövrə; nidhanam – rahatlıq yeri; bicam – toxum; avyayam - 

əbədi. 

 

Məqsəd, dayaq, ustad, şahid, məskən, sığınacaq və yaxud dost 

Mənəm. Yaranma və dağılma, hər şeyin bünövrəsi, rahatlıq 

yeri və əbədi toxum Mənəm. 

 

                                             Mətn 19 

 

 Tapami – istilik vermə; aham – Mən; aham – Mən; varşam – 

yağış; niqrhnami – saxlamaq; utsrcami – göndərmək; ça – və; 

amrtam – hökmən; ça – və; eva – hökmən; mrtyuh – ölüm; ça 

– və; sat – ruh; asat – materiya; ça – və; aham – Mən; arcuna – 

ey Arcuna. 

 

Ay Arcuna, istiliyi verən Mənəm, yağışı dayandıran və 

yağdıran Mənəm. Ölməzlik də Mən, ölüm də Mənəm. Həm 

ruh, həm də materiya Mənim daxilimdədir. 

 

 

                                              Mətn 20   
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Trai-vidyah – üç Vedaların biliciləri; mam – Mənə; soma-pah 

– soma şirəsi içənlər; puta – təmizlənmiş; papah – 

günahlardan; yacnaih – qurbanlarla; iştva – sitayiş edərək; 

svah-qatim – göylərə aparan yol; prarthayante – dua etmək; te 

– o; punyam – mömin; asadya – nail olaraq; sura-indra – 

İndranın; lokam – aləm; aşnanti – həzz almaq; divyan – 

göylərə məxsus; divi göylərdə; deva-bhoqan – tanrıçanın 

aldığı həzz. 

 

Səma planetlərinə can ataraq Vedaları öyrənənlər və soma 

şirəsi içənlər Mənə bilavasitə sitayiş edirlər. Günah əməllərin 

əks-təsirlərindən təmizləndikdə, onlar İndranın mömin səma 

planetində doğulur və ilahi həzzlərdən nəşələnirlər.  

 

                                                Mətn 21 

 

Te – onlar; tam – bu; bhuktva – həzz alaraq; svarqa-lokam – 

göylər; vişalam – hədsiz; kşine – tükəndikdə; punye – onların 

mömin fəaliyyətinin nəticələri; martya-lokam – ölüm məskəni 

olan yerə; vişanti – düşürlər; evam – beləliklə; trayi – üç 

Vedaların; dharmam – nəzəriyyələri; anuprapannah - əməl 

edənlər; qata-aqatam – doğuluş və ölüm; kama-kamah – hissi 

həzz arzulayaraq; labhante – nail olmaq. 
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Səma hissi aləmində hədsiz həzz aldıqdan sonra onların 

mömin fəaliyyətlərinin nəticələri tükənir və onlar yenidən 

ölüm məskəni olan bu planetə qayıdırlar. Beləliklə, üç 

Vedaların prinsiplərinə riayət edərək hissi həzz axtaranlar, 

yalnız təkrar doğuluş və ölüm əldə edirlər. 

 

                                            Mətn 22 

 

Ananyah – başqa məqsədi olmayan; çintayantah – diqqəti 

cəmləyərək; mam – Mənə; ye – o kəs ki; canah – insanlar; 

paryupasate – düzgün sitayiş edirlər; teşam – onları; nitya – 

həmişə; abhiyuktanam – sədaqətindən dönməyən; yoqa – 

tələblər; kşemam – müdafiə; vahami – aparmaq; aham – Mən. 

 

Lakin insan Mənim transsendental formama dalıb, daim Mənə 

sədaqətlə sitayiş edirsə, nəyi çatmırsa, verirəm, nəyi varsa, 

hamısını saxlayıram. 

 

                                           Mətn 23 

 

Ye – o kəs ki; api – həmçinin; anya- başqası; devata – 

tanrıçalar; bhaktah – Tanrı fədailəri; yacante – sitayiş edirlər; 
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şraddhaya anvitah – inamla; te – onlar; api – həmçinin; mam – 

Mənə; eva – yalnız; kaunteya – Kuntinin oğlu; yacanti – onlar 

sitayiş edirlər; avidhipurvakam – yanlış yolla. 

 

Tanrıçalara xidmət edib, möhkəm inamla onlara sitayiş 

edənlər, əslində, Mənə sitayiş edirlər, ey Kuntinin oğlu, lakin 

onlar bunu düzgün etmirlər.  

 

                                             Mətn 24 

 

Aham – Mən; hi – yəqin; sarva – hər şey; yacnanam – 

qurbanlar; bhokta – həzzalan; ça – və; prabhuh – Tanrı; eva – 

həmçinin; ça – və; na – deyil; tu – lakin; mam – Mənə; 

abhicananti – onlar bilirlər; tattvena - əslində; atah – buna 

görə də; çyavanti – düşürlər; te – onlar. 

 

Bütün qurbanların yeganə sahibi və ağası Mənəm. Buna görə 

də Mainim həqiqi transsendental təbiətimi tanımayanlar aşağı 

yuvarlanırlar.  

 

                                             Mətn 25 
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 Yanti – gedirlər; deva-vratah – tanrıçalara sitayi edənlər; 

devan – tanrıçaların yanına; pitrn - əcdadların yanına; yanti – 

gedirlər; pitr-vratah - əcdadlara sitayiş edənlər; bhutani – 

kabuslara və ruhlara sitayiş; yanti – gedirlər; bhuta-icyah – 

kabuslara və sitayiş edənlər; yanti – gedirlər; mat – Mənim; 

yacinah – fədailər; api – lakin; mam – Mənə. 

 

Tanrıçalara sitayiş edənlər tanrıçaların arasında doğulacaqlar, 

əcdadlara sitayiş edənlər əcdadların yanında gedəcəklər; 

kabuslara və ya ruhlara sitayiş edənlər onların arasında 

doğulacaqlar; Mənə sitayiş edənlər isə Mənimlə yaşayacaqlar. 

 

                                              Mətn 26 

 

Patram – yarpaq; puşpam – gül; phalam – bar-bəhər; toyam – 

su; yah – hər kəs; me – Mənə; bhaktya – sədaqətlə; 

prayaççhati – təklif edir; tat – bu; aham – Mən; bhakti-

upahrtam – sədaqətlə təklif edilmiş; aşnami – qəbul edərəm; 

prayata-atmanah – pak şüurlu insandan. 

 

Əgər insan Mənə məhəbbət və sədaqətlə yarpaq, kül, bar, 

yaxud su təklif edərsə, Mən bunu qəbul edərəm. 
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                                              Mətn 27 

 

Yat – nə; karoşi – edirsən; yat – nə; aşnasi – yeyirsən; yat – 

nə; cuhoşi – təklif edirsən; dadasi – verirsən; yat – nə; yat – 

nə; tapsyasi – zahidlik edirsən; kaunteya – ey Kuntinin oğlu; 

tat – nə; kuruşva – etmək; mat – Mənə; arpanam – qurban 

kimi. 

 

Hansı işi görürsənsə, nə yeyirsənsə, nə təklif edir, yaxud 

verirsənsə, necə zahidlik edirsənsə, ey Kuntinin oğlu, bunu 

Mənə qurban kimi et. 

 

                                              Mətn 28 

 

Şudha - əlverişli; aşubha - əlverişsiz; phalaih – nəticələrdən; 

evam – beləliklə; mokşyase – qurtulacaqsan; karma – 

fəaliyyət; bandhanaih - əsarətindən; sannyasa – tərki-dünyalıq; 

yoqa – yoqa; yukta-atma – mətin ağılla; vimuktah – 

qurtulmuş; mam – Mənə; upaşşyasi – nail olacaqsan. 

 

Bu yolla sən həm fəaliyyət əsarətindən, həm də onun əlverişli 

və əlverişsiz əks-təsirlərindən azad olacaqsan. Tərki-
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dünyalığın bu prinsipinə əməl edib, ağlını Məndə cəmlədirib 

sən azad olacaqsan və Mənim yanıma gələcəksən. 

 

                                               Mətn 29 

 

Samah – eyni cür münasibət bəsləyir; aham – Mən; sarva-

bhuteşu – bütün canlı məxluqlara; na – heç kəs; me – Mənə; 

dveşyah – nifrət edir; asti – var; na – deyil; priyah - əzizdir; ye 

– o kəs ki; bhacanti – transsendental xidmət göstərirlər; tu – 

lakin; mam – Mənə; bhaktya – sədaqətlə; mayi – Mənə; te – 

belə insanlar; teşu – onlarda; ça – həmçinin; api – hökmən; 

aham – Mən. 

 

Mən heç kəsə paxıllıq etmirəm, heç kəsin də tərəfini 

saxlamıram. Mən hamıya eyni cür münasibət bəsləyirəm. 

Lakin Mənə sədaqətlə xidmət edən kəs Mənim dostumdur, o, 

Mənimlədir və Mən də onun dostuyam. 

 

 

                                                  Mətn 30 

 

Api – hətta; şet - əgər; su-duraçarah – nalayiq hərəkətlər edən 

adam; bhacate – sədaqətli xidmətlə məşquldur; mam – Mənə; 
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ananya-bhak – sapınmadan; sadhuh – övliya; eva – hökmən; 

sah – o; mantavyah – sayılmalıdır; samyak – dolu; vyavasitah 

– qətiyyətlə; hi – hökmən; sah – o. 

 

Sədaqətli xidmətlə məşğul olan insan nalayiq hərəkətlər etsə 

də, doğru yolda olduğuna görə övliya hesab edilməlidir. 

 

                                               Mətn 31 

 

Kşipram – tezliklə; bhavati – olur; dharma-atma – mömin; 

şaşvatşantim - əbədi rahatlıq; niqaççhati – nail olur; kaunteya 

– ey Kuntinin oğlu; praticanihi – elan et; na – heç vaxt; me – 

Mənim; bhaktah – fədai; pranaşyati – məhv olmur. 

 

O, tezliklə, mömin olur və əbədi rahatlığa çatır. Ey Kuntinin 

oğlu, cəsarətlə elan et ki, Mənim fədaim heç vaxt məhv olmur. 

 

                                               Mətn 32 

 

Mam – Mənə; hi – hökmən; partha – ey Prthanın  oğlu; 

vyapaşritya – sığınacaq; ye – o kəs ki; api – həmçinin; syuh – 

var; papa-yonayah – aşağı doğuluş; striyah – qadınlar; vaişyah 

– ticarətçilər; tatha – eləcə də; şudrah – aşağı silkə mənsub 
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olanlar; te api – hətta onlar; yanti – gedirlər; param - ən 

yüksək; qatim təyinat. 

 

Ey Prthanın oğlu, Məndə sığınacaq tapanlar aşağı mənşədən – 

qadınlar, vaişyalar (ticarətçilər), şudralar (fəhlələr) – olsalar 

da, ali məskənə çata bilərlər.  

 

                                                   Mətn 33 

 

 Kim – nə qədər; punah – yenidən; brahmanah – brahmanalar; 

pun-yah – möminlər; bhaktah – Tanrı fədailəri; raca-rşayah – 

övliya şahlar; tatha – həmçinin; anityam – müvəqqəti; 

asukham – iztirabla dolu; lokam – planet; imam – bu; prapya 

– uğur qazanmaq; bhacasva – məhəbbətlə xidmət et; mam – 

Mənə. 

 

Onda gör mömin brahmanlar, fədailər və övliya şahlar üçün 

bu nə qədər asandır. Buna görə də iztirablarla dolu bu 

müvəqqəti dünyaya düşdükdə, Mənə məhəbbətlə xidmət et.  

 

                                                   Mətn 34 
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 Mat-manah – həmişə Məni düşünərək; bhava – ol; mat – 

Mənə; bhaktah – fədaim; mat – Mənim; yaci – sitayiş edən; 

mam – Mənə; namaskuru – ehtiram göstər; mam – Mənə; eva 

– tamamilə; eşyasi – sən gələcəksən; yuktva – qapılaraq; evam 

– beləliklə; atmanam – canın; mat-parayanah – Mənə sadiq 

olan. 

 

Həmişə Mənim haqqımda düşün, Mənim fədaim ol, Mənə 

ehtiram göstər və Mənə sitayiş et. Tamamilə Mənə qapıldıqda, 

hökmən Mənim yanıma gələcəksən”. 

 

 

 

                                        Onuncu fəsil 

 

 

 

 

                                   Mütləqin əzəməti. 
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                                           Mətn 1 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; bhuyah – yenidən; 

eva – hökmən; maha-baho – ey qoluqüvvəli; şrnu – eşit; me – 

Mənim; paramam – ali; vacah – nəsihət; yat – hansı ki; te – 

sənə; aham – Mən; priyamanaya – Mənə əziz olduğunu 

fikirləşərək; vakşyami – deyirəm; hita-kamyaya – sənin 

rifahın üçün. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Ardını dinlə, ey qoluqüvvəli Arcuna. 

Sən Mənim əziz dostumsan, indi Mən sənə sənin rifahın 

naminə öncə izah etdiyimdən daha yaxşı bilik verəcəyəm. 

 

                                       Mətn 2  

 

Na – yox; me – Mənim; viduh – bilik; sura-qanah – tanrıçalar; 

prabhavam - əsil əzəmət; na – heç vaxt; maha-rşayah – böyük 

müdriklər; aham – Mən; adih – mənbə; hi – hökmən; devanam 

– tanrıçaların; maha-rşinam – tanrıçaların; ça – həmçinin; 

sarvaşah – hər cəhətdən. 
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Hə tanrıçalar dəstəsi, həm də böyük müdriklər Mənim 

mənşəyimdən və sərvətimdən xəbərsizdirlər, çünki Mən hər 

cəhətdən həm tanrıçaların, həm də müdriklərin mənbəyiyəm. 

 

                                        Mətn 3  

 

     Yah – hər kəs; mam – Məni; acam – doğulmaz; anadim – 

başlanqıcsız; ça – həmçinin; vetti – bilir; loka – planetlərin; 

maha-aşvaram – ali sahib; asammudhah – yanılmır; sah – o; 

martyeşu – ölümə məruz qalanlar arasında; sarva-papaih – 

bütün günah əməllərin nəticələrindən; pramuçyate – azad 

olmuşdur. 

Mənim doğulmaz, əzəli və bütün dünyaların ali hökmdarı 

olduğumu bilən insan yanılmız və bütün günahlardan azaddır.  

 

                                          

 

                                         Mətn 4-5 

 

Buddhih – dərrakə; cnanam – bilik; asammohah – şübhələrdən 

azad olma; kşama – rəhmdillik; satyam – düzlük; damah – 

hislərə nəzarət; şamah – ağla nəzarət; sukham – xoşbəxtlik; 

duhkham – bədbəxtlik; bhavah – doğuluş; abhavah – ölüm; 
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bhayam – qorxu; ça – həmçinin; abhayam – qorxmazlıq; eva – 

həmçinin; ça – və; ahimsa – zorakılıq etməmə; samata – 

tarazlıq; tuştih – məmnunluq; tapah – zahidlik; danam – 

xeyriyyəçilik; yaşah – şərəf; ayaşah – şərəfsizlik; bhavanti – 

çıxır; bhavah – təbiət; bhutanam – canlı məxluqlar; mattah – 

Məndən; eva – hökmən; prthak-vidhih – müxtəlif cür 

qurulmuşdur.  

 

Canlı məxluqlara xas olan müxtəlif keyfiyyətlərin – ağıllılıq, 

elmlilik, şübhə və səhvlərdən azad olma, rəhmdillik, düzlük, 

hisslərə nəzarət, ağlı idarə etmə, xoşbəxtlik və bədbəxtlik, 

doğuluş və ölüm, qorxu və qorxmazlıq, zorakılıqdan imtina 

etmə, tarazlıq, məmnunluq, zahidlik, xeyriyyəçilik, şöhrət və 

şərəfsizlik – hamısını Mən yaratmışam. 

 

                                           Mətn 6 

 

Maha-rşayah – böyük müdriklər; sapta – yeddi; purve – qədər; 

çatvarah – dörd; manavah – Manular; tatha – həmçinin; mat-

bhavah – Məndən törəmişdir; manasah – ağıldan; catah – 

doğulmuşdur; yeşam – onları; loke – dünyada; imah – hamısı; 

pracah - əhali.     
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Yeddi böyük müdrik, onlardan əvvəl isə dörd böyük müdrik 

və Manular Məndən törəyirlər, Mənim ağlımdan doğulmuşlar, 

müxtəlif planetlərdə yaşayan bütün canlı məxluqlar isə 

onlardan törəyirlər. 

 

                                             Mətn 7 

 

Etam – bunların hamısı; vidhutim - əzəmət; yoqam – mistik 

qüdrət; ça – həmçinin; mama – Mənim; yah – o kəs ki; vetti – 

bilir; tattvatah - əslində; sah – o; avikalpena – bütünlüklə; 

yoqena – sədaqətli xidmətdə; yucyate – məşğul olan; na – heç 

vaxt; atra – burada; samşayah – şübhə. 

 

Mənim əzəmət və pislik qüdrət sahibi olduğumu bilən insan 

özünü bütünlüklə sədaqətli xidmətə həsr edir, buna heç bir 

şübhə yoxdur. 

 

                                           Mətn 8 

 

Aham – Mən; sarvasya – hamısı; prabhavah – kainatın 

mənbəyi; mattah – Məndən; sarvam – hər şey; pravartate – 

çıxır; iti – beləliklə; matva – bilərək; bhacante – fədai olur; 
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mam – Mənə; budhih – alim; bhava-samanvitah – böyük 

diqqətlə. 

 

Bütün maddi və ruhi dünyaların mənbəyi Mənəm. Hər şey 

Məndən törəyir. Bunu mükəmməl surətdə bilən müdriklər 

özlərini Mənə sədaqətli xidmətə həsr edir və Mənə səmimi 

qəlbdən sitayiş edirlər.  

 

 

 

 

                                         Mətn 9 

 

Mat-çittah – onların ağlı bütünlüklə Mənə qapılıb; mat-qata-

pranah – onların ömrü Mənə həsr edilmişdir; bodhayantah – 

təbliğ edərək; parasparam – öz aralarında; kathayantah – 

danışaraq; ça – həmçinin; mam – Mənim barəmdə; nityam – 

daim; tuşyanti – zövq alırlar; ça – həmçinin; ramanti – 

transsendental həzdən nəşələnirlər; ça – həmçinin. 

 

Mənim pak fədailərimin fikirləri Mənə cəmlənmiş, ömürləri 

bütünlüklə Mənə həsr edilmişdir; onlar daim bir-birinə bilik 
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verməkdən, Mənim haqqımda söhbət etməkdən həzz alır, 

nəşələnirlər. 

 

                                        Mətn 10    

 

Teşam – onlara; satata-yuktanam – daim məşqul olan; 

bhacatam – sədaqətli xidmətdə; priti-purvakam – məhəbbətlə 

dolu vəcd; dadami – Mən verirəm; buddhi-yoqam - əsil 

dərrakə; tam – o; yena – köməyilə; mam – Mənə; upayanti – 

gəlirlər; te – onlar. 

 

Mənə çata bilsinlər deyə daim məhəbbət və sədaqətlə Mənə 

xidmət edənlərə dərrakə verirəm. 

 

                                       Mətn 11 

 

Teşam – onlar üçün; eva – hökmən; anukampa-artham – 

xüsusi mərhəmət göstərmək; aham – Mən; acnana-cam – 

cəhalət üzündən; tamah – zülmət; naşayami – dağıtmaq; atma-

bhava – onların ürəyində; sthah – yerləşmiş; cnana – bilik; 

dipena – çıraqla; bhasvata – işıqlandıraraq. 
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Onların ürəyində yerləşən Mən, onlara mərhəmət göstərmək 

üçün cəhalətdən doğan zülməti bilik çırağı ilə dağıdıram”. 

 

                                        

 

                                              

 

                                             Mətn 12-13 

 

 Arcunah uvaca – Arcuna dedi; param – ali; brahma – həqiqət; 

param – ali; dhama – saxlama; pavitram – saf; paramam – ali; 

bhavan – Sən; puruşam – şəxsiyyət; şaşvatam - əzəli; divyam 

– transsendental; adi-devam - əzəli Tanrı; acam – doğulmaz; 

vidhum - ən böyük; ahuh – deyirlər; tvam – Sənin barəndə; 

rşayah – müdriklər; sarve – hamısı; deva-rşih – tanrıçalar 

arasında müdrik; naradah – Narada; tatha – həmçinin; asitah – 

Asita; devalah – Devala; vyasah – Vyasa; svayam – şəxsən; ça 

– həmçinin; eva – hökmən; bravişi – Sən izah edirsən; me – 

mənə. 

Arcuna dedi: “Sən Allah-Ali Şəxssən, son məskənsən, safsan, 

Mütləq həqiqətsən. Sən əbədisən, transsendentalsan, əzəli 

şəxsiyyətsən, doğulmazsan, əzəmətlisən. Narada, Asita, 

Devala və Vyasa kimi bütün böyük müdriklər bunun həqiqət 
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olduğunu təsdiq edirlər, indi isə Sən özün bunu mənə elan 

edirsən. 

 

                                           Mətn 14 

 

 Sarvam -  bütün; etat – bunlar; rtam – həqiqət; manye – mən 

qəbul edirəm; yat – hansı; mam – Mənə; vidasi – Sən 

söyləyirsən; keşava – ey Krşna; na – heç vaxt; hi – hökmən; te 

– Sənin; bhaqavan – ey Allah-Ali Şəxs; vyaktim – xəbər; 

viduh – anlaya bilər; devah – tanrıçalar; na – yox; danavah – 

allahsızlar. 

 

Ey Krşna, Sənin dediklərinin hamısını həqiqət kimi qəbul 

edirəm. İlahi, nə tanrıçalar, nə də allahsızlar Sənin 

şəxsiyyətini dərk edə bilmirlər. 

 

                                           Mətn 15 

 

Svayam – şəxsən; eva – hökmən; atmana – Sən; atmanam – 

Özünü; vettha – bilirsən; tvam – Sən; puruşa-uttama – bütün 

şəxsiyyətlərin ən böyüyü; bhuta-bhavana – ey hər şeyin ilkin 

mənbəyi; bhuta-işa – ey hər şeyin hökmdarı; deva-deva – 

tanrıçaların hökmdarı; caqat-pate – bütün kainatın hökmdarı. 
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Ey Ali Şəxsiyyət, hər şeyin ilkin mənbəyi, bütün məxluqların 

hökmdarı, tanrıçalar Tanrısı, kainatın sahibi, həqiqətən, yalnız 

Sən özünü daxili potensiyan vasitəsilə tanıyırsan! 

 

                                            Mətn 16 

 

Vaktum – demək; arhasi – Sən layiqsən; aşeşena – müfəssəl 

surətdə; divyah – ilahi; hi – hökmən; atma – Sənin özünün; 

vidhutayah – qüdrət; yabhih – hansılar; vidhutibhih - əzəmət; 

lokan – bütün planetlər; iman – bunlar; tvam – Sən; vyapya – 

nüfuz edən; tişthasi – qalırsan. 

Öz ilahi qüdrətinlə Sən bütün dünyalara nüfuz edirsən, xahiş 

edirəm, bu barədə mənə müfəssəl surətdə danış. 

 

                                         Mətn 17   

 

Katham – necə; vidyam aham – mən dərk edim; yoqin – ali 

mistik; tvam – Səni; sada – daim; pariçintayan – fikirləşərək; 

keşu – hansında; keşu – hansında; ça – həmçinin; bhaveşu – 

təbiət; çintyah asi – Səni  xatırlayıram; bhaqavan – Tanrı; 

maya – mən. 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

                  “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

238 238 

Ey Krşna, ey Ali mistik, necə edim ki, daim Səni düşünüm, 

necə edim ki, Səni dərk edim? Müxtəlif formalarından hansı 

birində Səni xatırlayım, ey Allah-Ali Şəxs? 

 

                                         Mətn 18 

 

Vistarena – müfəssəl surətdə; atmanah – Sənin; yoqam – 

mistik güc; vidhutim - əzəmət; ça – həmçinin; cana-ardana – 

ey ateistlərin qənimi; bhuyah – yenidən; kathaya – təsvir et; 

trptih – məmnunluq; hi – hökmən; şrnvatah – dinləyərək; na 

asti – mövcud deyil; me – Mənim; amrtam – cövhər. 

 

Ey Canardana, xahiş edirəm, mənə yenidən Öz ilahi 

qüdrətinin mistik gücünü təsvir et. Mən Sənin barəndə 

dinləməkdən heç vaxt doymuram və Sənin sözlərini 

dinlədikcə, onların cövhərini dadmağı bir o qədər çox 

arzulayıram”. 

 

 

                                          Mətn 19 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; hanta – bəli; te – 

sənə; kathayişyami – Mən söyləyirəm; divyah – ilahi; hi – 
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hökmən; atma-vibgutayah – şəxsi əzəmət; pradhanyatah - əsas 

olan; kuru-şreştha – ey Kuruların ən yaxşısı; na asti – mövcud 

deyil; antah – hədd; vistarasya – dərəcədə; me – Mənim. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “ Yaxşı, Mən sənə müxtəlif cür təzahür 

edən əzəmətimdən danışacağam, ey Arcuna, Mənim qüdrətim 

hüdudsuz olduğu üçün onun ancaq təzahür etmiş əsas 

formalarından söz açacağam. 

 

                                           Mətn 20 

 

 Aham – Mən; atma – can; qudakeşa – Arcuna; sarva-bhuta – 

bütün canlı varlıqların; aşaya-sthitah – ürəkdə yerləşən; aham 

– Mən; adih – ilkin; ça – həmçinin; madhyam – orta; ça – 

həmçinin; bhutanam – bütün canlı varlıqların; antah – son; eva 

– hökmən; ça – və. 

 

 Mən bütün canlı məxluqların ürəyində yerləşən Yüksək 

Canam, ey Arcuna. Mən onların əvvəli, ortası və axırıyam.  

 

 

                                          Mətn 21 
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Adityanam – Adityalardan; aham – Mən; vişnuh – Tanrı; 

cyotişam – işıq saçan göy cisimlərindən; ravih – Günəş; amşu-

man – parlaq; maricih – Marici; marutam – Marutlardan; asmi 

– Mən; nakşatranam – ulduzlardan; aham – Mən; şaşi – Ay. 

 

Adityalardan Mən Vişnuyam, işıq saçan göy cisimlərindən 

Mən Günəşəm, Marutlardan Mən Mariciyəm, ulduzlardan 

Mən Ayam. 

 

                                          Mətn 22 

 

Vedanam – Vedalardan; sama-vedah – Sama Veda; asmi – 

Mən; devanam – tanrıçalardan; asmi – Mən; vasavah – göylər 

şahı; indriyanam – bütün hislərdən; manah – ağıl; ça – 

həmçinin; asmi – Mən; bhutanam – bütün canlı varlıqlardan; 

asmi – Mən; çetana – həyat gücü. 

 

Vedalardan Mən sama Vedayam; tanrıçalardan Mən göylər 

şahı İndrayam; hisslərdən Mən ağılam; bütün canlı 

məxluqlarda Mən həyat gücüyəm. 

 

                                         Mətn 23 
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Rudranam – bütün Rudralardan; şankarah – Həzrət Şiva; ça – 

həmçinin; asmi – Mən; vitta-işah – tanrıçaların xəzinadarı; 

yakşa-rakşasam – Yakşa və Rakşalardan; vasunam – 

Vasulardan; pavakah – od; ça – həmçinin; asmi – Mən; meruh 

– Meru; şikharinam – bütün dağlardan; aham – Mən. 

 

Bütün Rudralardan Mən həzrət Şivayam, Yakşa və 

Rakşalardan Mən xəzinadar Kuverayam, Vasulardan Mən 

odam, dağlardan isə Mən Meruyam. 

 

                                          Mətn 24 

 

Purodhasam – bütün kahinlərdən; ça – həmçinin; mukhyam - 

əsas; mam – Mənə; viddhi – dərk etmək; partha – ey Prthanın 

oğlu; brhaspatim – Brhaspati; senaninam – bütün 

sərkərdələrdən; aham – Mən; skandah – Kartikeya; sarasam – 

bütün su yataqlarından; asmi – Mən; saqarah – okean. 

 

 Ey Prthanın oğlu, bil ki, kahinlərdən Mən baş kahin 

Brhaspatiyəm, sərkərdələrdən Kartikeyayam, su yataqlarından 

isə Mən okeanam. 

 

                                         Mətn 25 
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Maha-rşinam – böyük müdriklərdən;bhrquh – Bhrqu; aham – 

Mən; qiram – vibrasiyalardan; asmi – Mən; ekam akşaram – 

om hecası; yacnanam – qurbanlardan; capa-yacnah – 

tərənnüm; asmi – Mən; sthavaranam – tərpənməz cisimlərdən; 

himalayah – himalay dağları. 

 

Böyük müdriklərdən Mən Bhrquyam; vibrasiyalardan 

transsendental om hecasıyam, qurbanlardan müqəddəs adların 

tərənnümüyəm, tərpənməz cisimlərdən isə Mən Himalayam. 

 

                                         Mətn 26 

 

Aşvatthah – banyan ağacı; sarva-vrkşanam – bütün 

ağaclardan; devarşinam – tanrıçalar arasında müdriklərdən; ça 

– və; naradah – Narada; qandharvanam – Qandharva 

planetinin sakinləri; çitrarathah – Çitraratha; siddhanam – 

kamil şəxslərdən; kapilah munih – Kapila Muni. 

 

Ağaclardan Mən banyan ağacıyam, tanrıçalar arasında olan 

müdriklərdən Mən Naradayam. Qandharvalardan Mən 

Çitrarathayam, kamil məxluqlardan isə Mən müdrik 

Kapilayam.  
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                                         Mətn 27 

 

Uççaihşravasam – Uççaihşrava; aşvanam – atlardan; viddhi – 

bil; mam – Məni; amrta-udbhavam – okeanın 

çalxalanmasından yaranmış; airavatam – Airavata; qaca-

indranam - əzəmətli fillərdən; naranam – insanlardan; ça – və; 

nara-adhipam – şah. 

 

Bil ki, atlardan Mən cövhər okeanının çalxalanmasından 

yaranmış Uççaihşravayam. Əzəmətli fillərdən Mən 

Airavatayam, insanlardan isə Mən şaham. 

 

                                          Mətn 28 

 

Ayudhanam – bütün silahlardan; aham – Mən; vacram – 

ildırım; dhenunam – inəklərdən; asmi – Mən; kama-dhuk – 

surabhi inəyi; pracanah – uşaq törəməsinin səbəbi; ça – və; 

asmi – Mən; kandarpah – Kupidon; sarpanam – ilanlardan; 

asmi – Mən; vasukih – Vasuki. 
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Silahlardan Mən ildırımam, inəklərdən surabhiyəm. Nəsil 

törəməsinin səbəblərindən Mən məhəbbət tanrıçası 

Kandarpayam, ilanlardan isə Mən Vasukiyəm. 

 

                                            Mətn 29 

 

Anantah – Ananta; ça – həmçinin; asmi – Mən; naqanam – 

bütün çoxbaşlı ilanlardan; varunah – suyu idarə edən tanrıça; 

yadasam – suda yaşayanlar arasında; aham – Mən; pitrnam - 

əcdadlardan; aryama – Aryama; ça – həmçinin; asmi – Mən; 

yamah – ölümə nəzarət edən; samyamatam – bütün 

nizamlayıcılardan; aham – Mən. 

 

Bütün çoxbaşlı Naqalardan Mən Anantayam, suda yaşayanlar 

arasında isə Mən tanrıça Varunayam. Bu dünyadan köçmüş 

əcdadlardan Mən Arcumayam, ədalət hökmü verənlər 

arasında isə Mən ölüm tanrıçası Yamayam. 

 

                                        Mətn 30   

 

 Prahlabah – Prahlada; ça – həmçinin; asmi – Mən; daityanam 

– allahsızlardan; kalah – zaman; kalayatam – fatehlərdən; 

aham – Mən; mrqanam – heyvanlardan; ça – və; mrqa-indrah 
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– şir; aham – Mən; vainateyah – Qaruda; ça – həmçinin; 

pakşinam – quşlardan. 

 

Allahsız Daityalardan Mən fədai Prahladayam, fatehlər 

arasında Mən zamanam, heyvanlardan Mən şirəm, quşlar 

arasında isə Mən Qarudayam.  

 

                                        Mətn 31  

 

 Pavanah – külək; pavatam – bütün təmizləyicilərdən; asmi – 

Mən; ramah – Rama; şastra-bhrtam – silah gəzdirənlərdən; 

aham – Mən; chaşanam – bütün balıqlardan; makarah – akula; 

ça – həmçinin; asmi – Mən; srotasam – axan çaylardan; asmi 

– Mən; cahnavi – Qanq çayı. 

 

Təmizləyicilərdən Mən küləyəm, silah gəzdirənlər arasında 

Mən Ramayam, balıqlar Mən köpək balığıyam, axan 

çaylardan isə Mən Qanqam. 

 

                                        Mətn 32 

 

 Sarqanam – bütün yaradılmışlardan; adih – başlanqıc; antah – 

son; ça – və; madhyam – orta; ça – həmçinin; eva – hökmən; 
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aham – Mən; arcuna – ey Arcuna; adhyatma-vidya – ruhi 

bilik; vidyanam – bütün təhsil; vadah – təbii nəticə; 

pravadatam – dəlillərdən; aham – Mən. 

Mən yaradılmış hər şeyin başlanğıcı, ortası və sonuyam, ey 

Arcuna. Bütün biliklərdən Mən can haqqında ruhi biliyəm, 

bütün məntiqlərdən isə Mən son həqiqətəm. 

 

                                          Mətn 33 

 

Akşaranam – hərflər içində; a-karah – ilk hərf; asmi – Mən; 

dvandvah – qoşa; samasikasya – birləşmələrdən; ça – və; 

aham – Mən; eva – hökmən; akşayah - əbədi; kalah – zaman; 

dhata – yaradıcı; aham – Mən; vişvatah-mukhah – Brahma. 

 

Hərflərdən Mən “A” hərfiyəm, mürəkkəb sözlər arasında Mən 

qoşa sözəm. Eləcə də Mən hüdudsuz zamanam, yaradıcılardan 

isə Brahmayam. 

 

 

                                            Mətn 34 

 

 Mrtyuh – ölüm; sarva-harah – hər şeyi məhv edən; ça – 

həmçinin; aham – Mən; udbhavah – yaranma; ça – həmçinin; 
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bhavişyatam – gələcək; kirtih – şöhrət; şrih - əzəmət; vak – 

bəlağət; ça – həmçinin; narinam – qadınlardan; smrtih – 

yaddaş; medha – dərrakə; dhrtih – mətanət; kşama – səbr. 

 

Mən hər şeyi məhv edən ölüməm və Mən bütün gələcək 

şeylərin yaradıcısıyam. Qadınlardan Mən şöhrət, uğur, 

bəlağət, yaddaş, dərrakə, mətanət və səbrəm. 

 

                                             Mətn 35 

 

 Brhat-sama – Brhat-sama; tatha – həmçinin; samnam – Sama 

Vedanın nəğmələrindən; qayatri – Qayatri himni; çhandasam 

– poeziyada; aham – Mən; masanam – aylardan; marqa-şirşah 

– noyabr-dekabr; aham – Mən; rtunam – fəsillərdən; kusuma-

akarah – yaz. 

 

Sama Veda himnlərindən Mən Brhat-sama, poeziyada 

Qayatriyəm. Aylardan Mən Marqaşirşa, fəsillərdən isə 

çiçəklənən yazam. 

 

                                              Mətn 36 
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 Dyutam – qumar oyunu; çhalayatam – bütün fırıldaqlardan; 

asmi – Mən; tecah – parıltı; tecasvinam – parıldayan şeylərin 

hamısından; aham – Mən; cayah – qələbə; asam – Mən; 

vyavasayah – macəra; asmi – Mən; sattvam – güc; sattva-

vatam – güclülərin; aham – Mən. 

 

Fırıldaqlardan Mən qumar oyunuyam, parıldayan şeylərin 

parıltısıyam. Mən qələbəyəm, Mən macərayam, bütün 

güclərin gücü Mənəm. 

 

                                               Mətn 37 

 

 Vrşninam – Vrşni övladlarından; vasudevah – Dvarakadakı 

Krşna; asmi – mən; pandavanam – Pandavlardan; 

dhanacnayah – Arcuna; muninam – müdriklərdən; api – həm 

də; aham – Mən; vyasah – veda ədəbiyyatının tərtibatçısı 

Vyasa; kavinam – böyük mütəfəkkirlərdən; uşana – Uşana; 

kavih – mütəfəkkir. 

 

Vrşni övladlarından Vasudevayam, Pandavlardan Arcunayam. 

Müdriklərdən Mən Vyasayam, böyük mütəfəkkirlərdən 

Uşanayam. 
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                                               Mətn 38 

 

 Dandah – cəza; damayatam – bütün yatırtma üsullarından; 

asmi – Mən; nitih - əxlaq; asmi – Mən; ciqişatam – qələbəyə 

can atanlar; maunam – dinməzlik; ça – və; eva – həmçinin; 

asmi – Mən; quhyanam – sirlərdən; cnanam – bilik; cnana-

vatam – müdriklərdən; aham – Mən. 

 

Qanunsuzluğun dayandırılması üsullarından Mən cəzayam, 

Mən qələbəyə can atanların əxlaqıyam. Mən sirrlərin örtülü 

saxlanması və müdriklərin müdrikliyiyəm. 

 

                                                  Mətn 39 

 

Yat – nə; ça – həmçinin; api – ola bilər; sarva-bhutanam – 

bütün yaradanlardan; bicam – toxum; tat – o; aham – Mən; 

arcuna – ey Arcuna; na – yox; tat – o; asti – var; vina – 

olmadan; yat – hansı; syat – mövcuddur; maya – Məni; 

bhutam – yaradılmış; çara-açaram – tərpənən və tərpənməyən. 

 

Bundan əlavə, ey Arcuna, Mən hər şeyi törədən toxumam. 

Tərpənən və tərpənməyən heç nə Mənsiz mövcud ola bilməz. 
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                                               Mətn 40 

 

 Na – yox; antah – hədd; asti – vardır; mama – Mənim; 

divyanam – ilahi; vibhutinam - əzəmət; parantapa – ey 

düşmənlərin qalibi; eşah – bütün bunlar; tu – lakin; uddeşatah 

– misal üçün; proktah – söylədi; vibhuteh – əzəmətinin; 

vistarah – yayılma; maya – Mənim. 

 

Ey düşmənlərin qalibi, Mənim ilahi təzahürlərimin sonu 

yoxdur. Sənə söylədiklərim Mənim sonsuz əzəmətimin yalnız 

cüzi bir hissəsidir. 

 

                                               Mətn 41    

 

 Yat yat – nə; vibhuti - əzəmət; mat – malik olaraq; sattvam – 

mövcudiyyət; şri-mat – gözəl; urcitam – şərəfli; eva – 

hökmən; va – yaxud; tat tat – hamısı; eva – hökmən; 

avaqaççha – bilməlisən; tvam – Sən; mama – Mənim; tecah – 

parıltımın; amşa – hissə; sambhavam – doğulmuş. 

 

Bil ki, bütün heyrətamiz, gözəl və şərəfli şeylər mənim 

parıltımın qığılcımından törəyir. 
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                                             Mətn 42 

 

 Atha va – yaxud; bahuna – çox; etena – bu cür; kim – nə; 

cnatena – bilərək; tava – sənin; arcuna – ey Arcuna; viştabhya 

– daxil olaraq; aham – Mən; idam – bu; krtsnam – hər şey; eka 

– bir; amşena – hissə; sthitah – yerləşir; caqat – kainat. 

 

Lakin bunu ətraflı bilməyə nə hacət, ay Arcuna? Kiçicik 

hissəmlə Mən kainata nüfuz edir və onu saxlayıram”. 
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                                 On birinci fəsil 

 

 

 

 

                                 Kainat forması. 

 

 

 

 

 

                                       Mətn 1 

 

Arcunah uvaca – Arcuna dedi; mat-anuqrahaya – mərhəmət 

edərək; paramam – ali; quhyam – məxfi; adhyatma – ruhi; 

samcnitam – mövzu; yat – nə; tvaya – Sən; uktam – dedi; 

vaçah – sözlər; tena – onunla; mohah – illüziya; ayam – bu; 

viqatah – dağıdılmışdır; mama – Mənim. 
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Arcuna dedi: “Mərhəmət göstərərək mənə məxfi ruhi biliyi 

izah etdin. Sənin bu nəsihətlərini dinlədikdən sonra mən 

illüziyadan azad oldum. 

    

                                  Mətn 2 

 

bhava – peyda olma; apyayau – yox olma; hi – hökmən; 

bhutanam – bütün canlı məxluqların; şrutau – eşitmişəm; 

victaraşah – müfəssəl surətdə; maya – Mən; tvattah – Səndən; 

kamala-patra-akşa – nilufər gözlü; mahatmyam – şöhrət; api – 

həmçinin; ça – və; avyayam – tükənməz. 

 

Ey nilufər gözlü, Sən bütün canlı varlıqların gəlib-getməsini 

müfəssəl surətdə izah etdin və mən Sənin tükənməz əzəmətini 

dərk etdim. 

 

                                   Mətn 3 

 

Evam – beləliklə; etat – bu; yatha – olduğu kimi; attha – dedi; 

tvam – Sən; atmanam – Özün; parama-işvara – Uca Tanrı; 

draştum – görmək; iççhami – Mən istəyirəm; te – Sənin; 

rupam – formanı; aişvaram – ilahi; puruşa-uttama – ey Ali 

Şəxsiyyət. 
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Ey ali hökmdar olan Ali Şəxsiyyət, mən Səni özün təsvir 

etdiyin kimi, Sənin həqiqi formanda gördüyümə baxmayaraq, 

indi Sənin bu maddi kainata hansı şəkildə daxil olduğunu 

görməyi arzu edirəm. Mən Sənin bu formanı seyr etmək 

istəyirəm. 

 

                                    Mətn 4 

 

Manyase – Sən fikirləşirsən; yadi - əgər; tat – ki; şakyam – 

qadirdir; maya – Mən; draştum – görmək; iti – beləliklə; 

prabho – ey Tanrı; yoqa-işvara – mistik qüvvə sahibi; tatah – 

onda; me – Mənə; tvam – Sən; darşaya – göstər; atmanam – 

Özün; avyayam - əbədi. 

 

Sənin kosmik formanı görə biləcəyimə əminsənsə, ey bütün 

mistik qüvvələrin sahibi Tanrım, onda mərhəmət edib, mənə 

sonsuz kainat mahiyyətini göstər”. 

 

                                     Mətn 5 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-ali Şəxs dedi; paşya – bax; me – 

Mənim; partha – ey Prthanın oğlu; rupani – formalar; şataşah 
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– yüzlərlə; atha – eləcə də; sahasraşah – minlərlə; nana-

vidhani – müxtəlif; divyani – ilahi; nana – müxtəlif; varna – 

rəngli; akrtini – formalar; ça – həmçinin. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Ey Prthanın oğlu, indi isə Mənim 

yüzlərləvə minlərlə müxtəlif, rəngarəng ilahi formalarımı 

görərək əzəmətimi seyr et. 

 

                                     Mətn 6 

 

Paşya – görmək; adityan – Aditinin on iki oğlu; vasun – 

səkkiz Vasu; rudran – on bir Rudra forması; aşvinau – iki 

Aşvini; marutah – qırx doqquz Marut; tatha – həmçinin; 

bahuni – çox; adrşta – sən görməmisən; purvani - əvvəl; paşya 

– gör; aşçaryani – bütün möcüzələr; bharata – ey Bharataların 

ən yaxşısı. 

 

Ey Bharataların ən yaxşısı, təzahür etmiş müxtəlif Adityaları, 

Vasuları, Rudraları, Aşvini-kumarları və bütün digər 

tanrıçaları seyr et. Heç kimin görmədiyi və eşitmədiyi bu 

möcüzələrə tamaşa elə. 

 

                                     Mətn 7 
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Iha – burada; eka-stham – bir yerdə; caqat – kainat; krtsnam – 

tamamilə; paşya – görmək; adya – dərhal; sa – birlikdə; çara – 

hərəkət edən; açaram – hərəkətsiz; mama – Mənim; dehe – 

bədəndə; qudakeşa – Arcuna; yat – o şey ki; ça – həmçinin; 

anyat – başqa; fraştum – görmək; iççhasi – sən istəyirsən. 

 

Ey Arcuna, Mənim bu bədənimdə istədiyin hər bir şeyi görə 

bilərsən! Bu kainat forması indi istədiyin və gələcəkdə 

istəyəcəyin şeyləri sənə göstərə bilər. Hərəkətdə olan və 

hərəkətsiz hər şey burada bir yerdə cəmlənmişdir. 

 

                                      Mətn 8 

 

Na – heç vaxt; tu – lakin; mam – Məni; şakyase – qadir; 

draştum – görmək; anena – bunlarla; eva – hökmən; sva-

çakşuşa – öz gözlərinlə; divyam – ilahi; dadami – Mən 

verirəm; te – sənə; çakşuh – gözlər; paşya – gör; me – Mənim; 

yoqam aişvaram – dərkedilməz mistik qüdrət. 

 

Lakin sən Məni indiki gözlərinlə görə bilməzsən. Buna görə 

də Mən sənə ilahi gözlər verirəm. Mənim mistik qüdrətimi 

seyr et”. 
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                                        Mətn 9 

 

Sancayah uvaca – Sancaya dedi; evam – beləliklə; uktva – 

deyərək; tatah – sonra; racan – ey şah; maha-yoqa-işvarah – 

ey qüdrətli mistik; harih – Allah-Ali Şəxs Krşna; darşayam 

asa – göstərdi; parthaya – Arcunaya; paramam – ilahi; rupam 

aişvaram – kainat formasını. 

 

Sancaya dedi: “Şahım, bütün mistik qüvvələrin ali hökmdarı 

olan Allah-Ali Şəxs bu sözləri deyib, Arcunaya öz kainat 

formasını göstərdi. 

 

 

                                      Mətn 10-11 

 

 Aneka – müxtəlif; vaktra – ağızlar; nayanam – gözlər; aneka 

– müxtəlif; adbhuta – qəribə; darşanam – görkəm; aneka –  

çox; divya – ilahi; abharanam – bər-bəzək; divya – ilahi; 

aneka – müxtəlif; udyata – qaldırılmış; ayudham – silahlar; 

divya – ilahi; qandha - ətir; anulepanam – çəkilmiş; sarva – 

hamısı; aşçarya-mayam – qəribə; devam – parlayan; anantam 

– hüdudsuz; vişvatah-mukham – hər şeyə daxil olan. 
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Arcuna bu kainat formasında saysız-hesabsız ağızlar, gözlər 

və qəribə simalar gördü. Bu forma çoxlu qeyri-adi daş-

qaşlarla bəzədilmiş və saysız-hesabsız ilahi silahlarla 

silahlanmışdı. O, qeyri-adi paltarlar və zəncirələr geymiş, 

çoxlu ilahi ətirlərlə ətirlənmişdi. Bunların hamısı heyrətli, 

parlaq, sonsuz idi və yeri-göyü tutmuşdu. 

 

                                         Mətn 12 

 

 Divi səmada; surya – günəşlər; sahasrasya – minlərlə; bhavet 

– olmalı idi; yuqapat – eyni zamanda; utthita – olmaq; yadi - 

əgər; bhah – işıq; sadrşi – bunun kimi; sa – nə; syat – ola 

bilər; bhasah – parıltı; tasya – Onun; maha-atmanah – böyük 

Tanrının. 

 

Göydə eyni zamanda yüz minlərlə günəş doğsaydı, onların 

işığı Ali Şəxsiyyətin bu kainat formasının parıltısını xatırlada 

bilərdi. 
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                                         Mətn 13 

 

Tatra – orada; eka-stham – bir yerdə; caqat – kainat; krtsnam 

– tamamilə; pravibhaktam – bölünmüşdür; anekadha – çoxlu; 

apaşyat – görmək olardı; deva-devasya – Allah-Ali Şəxsin; 

şarire – kainat formasında; pandavah – Arcuna; tada – o 

zaman. 

 

Bu zaman Arcuna minlərlə hissələrə bölünmüş ucsuz-bucaqsız 

kainatı Tanrının kainat formasında bir yerə cəmlənmiş halda 

gördü. 

 

                                         Mətn 14 

 

Tatah – sonra; sah – o; vismaya-aviştah – heyrətlənmiş; hrşta-

roma – tükləri biz-biz olmuş; dhanancaya – Arcuna; pranamya 

– təzim edərək; şirasa – başı ilə; Allah-Ali Şəxsə; krta-ancalih 

– cütlənmiş əllərlə; abhaşata – danışmağa başladı. 

 

Sonra heyrətdən tükləri biz-biz olmuş Arcuna Uca Tanrıya baş 

əyərək təzim etdivə əllərini cütləyib dua etməyə başladı”. 

 

                                       Mətn 15    
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Arcunah uvaca – Arcuna dedi; paşyami – mən görürəm; devan 

– bütün tanrıçalar; tava – sənin; deva – ey Tanrı; dehe – 

bədəndə; sarvan – hamısı; tatha – həmçinin; bhuta – canlı 

varlıqlar; vişeşa-sanqhan – xüsusi tərzdə bir yerə yağılmış; 

brahmanah – həzrət Brahma; işam – Həzrət Şiva; kamala-

asana-stham – nilufər gülünün üstündə oturmuş; rşin – böyük 

müdriklər; ça – həmçinin; sarvam – hamısı; uraqan – ilanlar; 

ça – həmçinin; divyan – ilahi. 

 

Arcuna dedi: “Əzizim Krşna, mən Sənin bədənində bütün 

tanrıçaları və müxtəlif canlı məxluqları görürəm. Mən nilufər 

gülünün üstündə oturmuş Brahmanı, eləcə də həzrət Şivanı, 

böyük müdrikləri və ilahi ilanları görürəm. 

 

                                       Mətn 16 

 

 Aneka – yox; bahu - əllər; udara – qarınlar; vaktra – ağızlar; 

netram – gözlər; paşyami – mən görürəm; tvam – Sənin; 

sarvatah – hər tərəfdən; ananta-rupam – hüdudsuz forma; na 

antam – sonu yoxdur; na madhyam – ortası yoxdur; na punah 

– başlanqıcı olmayan; tava – Sənin; adim – başlanqıc; 
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paşyami – mən görürəm; vişva-işvara – kainatın hökmdarı; 

vişva-rupa – kainatın formasında. 

 

Ey kainatın hökmdarı, ey kainatın forması, mən Sənin 

bədənində hər yerə yayılmış çolu hüdudsuz əllər, qarınlar, 

ağızlar və gözlər görürəm. Sənin nə əvvəlin, nə ortan, nə də 

sonun var. 

 

                                         Mətn 17 

 

 Kiritinam – taclarla; qadinam - əmudlarla; çakrinam – 

disklərlə; ça – və; tecah-raşim – parıltı; sarvatah – hər yana; 

dipti-mantam – parlayan; paşyami – görürəm; tvam – səni; 

durnirikşyam – görmək çətindir; samantat – hər yerə; dipta-

anala – püskürən tonqal; arka – günəşin; dyutim – günəş işığı; 

aprameyam – hədsiz. 

 

Püskürən tonqala, yaxud Günəşin hədsiz işığına bənzər hər 

yana yayılmış göz qamaşdırıcı parıltıdan Sənin formanı 

görmək çox çətindir. Bununla belə, mən cürbəcür taclar 

geymiş, əmudlar və disklərlə silahlanmış bu parlaq formanı 

hər yanda görürəm. 
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                                          Mətn 18 

 

Tvam – Sən; alşaram qüsursuz; paramam – ali; veditavyam – 

başa düşərək; tvam – Sən; asya – bunu; vişvasya – kainatın; 

param – ali; nidhanam - əsas; tvam – Sən; avyayah – 

tükənməz; şaşvata-dharma-qopta - əbədi dinin dayağı; 

sanatanah - əbədi; tvam – Sən; puruşah – Ali Şəxsiyyət; matah 

me – bu mənim rəyimdir. 

 

Sən ali ilkin məqsədsən, bütün kainatın son mənzilisən. Sən 

tükənməz ulusan; Sən əbədi dinin dayağı olan Ali 

Şəxsiyyətsən, mənim fikrim budur. 

 

                                            Mətn 19 

 

Anadi – başlanqıcsız; madhya – orta; antam – son; ananta – 

hüdudsuz; viryam - əzəmət; ananta – hüdudsuz; bahum - əllər; 

şaşi – Ay; surya – Günəş; netram – gözlər; paşyami – 

görürəm; tvam – Səni; dipta – parlayaraq; hutaşa-vaktram – 

ağzından od püskürür; sva-tecasa – Sənin parıltında; vişvam – 

kainat; idam – bu; tapantam – yandıraraq. 
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Sənin əvvəlin, ortan və sonun yoxdur. Sənin şöhrətin 

sonsuzdur. Sənin saysız-hesabsız əllərin var. Günəş və Ay isə 

Sənin gözlərindir. Mən Sənin ağzından od püskürdüyünü, 

şəfəqinlə bütün kainatı yandırdığını görürəm. 

 

                                              Mətn 20 

 

Dyau – xarici fəzadan; a-prthivyoh – yerədək; idam – bu; 

antaram – arasında; hi – hökmən; vyaptam – daxil olmuşdur; 

tvaya – Sənin; ekena – tək; dişah – istiqamətlər; ça – və; 

sarvah – hamısı; drştva – görərək; adbhutam – qəribə; rupam – 

forma; uqram – dəhşətli; tava – Sənin; idam – bu; loka – 

planet sistemləri; trayam – üç; pravyathitam – həyəcana 

gəlmək; maha-atman – ey ulu. 

 

Tək olsan da, Sən bütün fəzanı, planetləri və onların 

arasındakı boşluğu dolurursan. Ey Ulu Şəxsiyyət, Sənin bu 

dəhşətli formanı gördükdə bütün planet sistemləri həyəcana 

gəlir. 

 

                                             Mətn 21 
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Ami – hamısı; hi – hökmən; tvam – Səni; sura-sanqhah – 

tanrıça dəstələri; vişanti – daxil olurlar; keçit – onların 

bəziləri; bhitah – qorxudan; prancalayah - əllərini cütləyib; 

qrnanti – dua oxuyaraq; svasti – rəhm et; iti – beləliklə; uktva 

– deyərək; maha-rşi – böyük müdriklər; siddha-sanqhah – 

kamil məxluqlar; stuvanti – dua edərək; tvam – Sənə; 

stutibhih – dua edərək; puşkalabhih – veda himnləri. 

 

Bütün tanrıçalar özlərini Sənə həsr edib, Sənə daxil olurlar. 

Onlardan bəziləri qorxudan əllərini cütləyib, dua oxuyurlar. 

Böyük müdriklər və kamil məxluqlar “Rəhm et” deyərək Sənə 

dua edir, veda himnləri oxuyurlar. 

 

 

 

 

                                              Mətn 22 

 

Rudra – Həzrət Şivanın təzahürləri; adityah – Adityalar; 

vasavah – Vasular; ye – onların hamısı; ça – və; sashyah – 

Sashyalar; vişve – Vişvedevalar; aşvinau – Aşvini-kumaralar; 

marutah – Marutalar; ça – və; uşma-pah – ulu babalar; ça – və; 

qandharva – Qandharvalar; yakşa – Yakşalar; asura – 
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allahsızlar; siddha – kamil tanrıçalar; sanqhah – dəstələr; 

vikşante – seyr edirlər; tvam – Səni; vismitah – heyrət içində; 

ça – həmçinin; eva – hökmən; sarve – hamısı. 

 

Həzrət Şivanın müxtəlif təzahürlərinin hamısı, bütün 

Adityalar, Vasular, Sadhyalar, Vişvedevalar, hər iki Aşvin, 

Marutalar, əcdadlar, Qandharvalar, Yakşalar, Asuralar və 

kamil tanrıçalar heyrət içində Səni seyr edirlər. 

 

                                              Mətn 23       

  

Rupam – forma; mahat – çox böyük; te – Səni; bahu – çox; 

vaktra – üzlər; netram – gözlər; maha-baho – ey qoluqüvvəli; 

bahu – çox; bahu - əllər; uru – budlar; padam – ayaqlar; bahu-

udaram – çoxlu qarınlar; bahu-bamştra – çoxlu dişlər; karalam 

– dəhşətli; drştva – görərək; lokah – bütün planetlər; 

pravyathitah – həyəcana gəlmişlər; tatha – həm də; aham – 

Mən. 

 

Bu qoluqüvvəli, bütün planetlərin sakinləri və onların 

tanrıçaları Sənin çoxlu üzləri, gözləri, əlləri, budları, qarınlar 

və dəhşətli dişləri olan nəhəng formanı görüb həyəcana 

gəlmişlər; onlar kimi mən də həyəcan içindəyəm. 
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                                              Mətn 24 

 

Nabhah-sprşam – göyə toxunaraq; diptam – parlayaraq; aneka 

– çoxlu; varnam – rənglər; vyatta – açıq; ananam – ağızlar; 

dipta – parlayan; vişala - əzəmətli; netram – gözlər; drştva – 

görərək; hi – hökmən; tvam – Sən; pravyathita – həyəcana 

salınmış; antah – daxilində; atma – can; dhrtim – mətinlik; na 

– yox; vindami – mən malikəm; şamam – ağlın sakitliyi; ça – 

həmçinin; vişno – ey ilahi Nişnu. 

Ey hər şeyə daxil olan Vişnu, Sənin gözqamaşdırıcı, 

rəngbərəng, başı göylərə dəyən formanı, açılı ağızlarını, 

nəhəng və parıldayan gözlərini gördükdə, qorxudan ağlım 

həyəcana gəlir. Mən artıq ağlımın sakitliyini və tarazlığını 

itirirəm. 

 

                                            Mətn 25 

 

 Damştra – dişlər; karalani – dəhşətli; ça – həm də; te – Sənin; 

mukhani – üzlər; drştva – görərək; eva – beləliklə; kala-anala 

– ölüm alovu; sannibhani – sanki; dişah – istiqamətlər; na – 

yox; cane – Mən bilirəm; na – yox; labhe – mən əldə edirəm; 

ça – və; şarma – mərhəmət; prasida – zövq almaq; deva-işa – 
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ey hökmdarlar hökmdarı ; caqat-nivasa – dünyaların 

sığınacağı. 

 

Ey hökmdarlar hökmdarı, bütün dünyaların sığınacağı, 

yalvarıram, mənə rəhm et. Sənin ölümsaçan alovlu üzlərini və 

qorxunc dişlərini görüb, müvazinətimi saxlaya bilmirəm. Mən 

tamamilə özümü itirmişəm.  

 

                                            

 

                                             Mətn 26-27 

 

Ami – bu; ça – həmçinin; tvam – Sən; dhrtaraştrasya – 

Dhrtaraştranın; putrah – oğullar; sarve – hamısı; saha – 

birlikdə; eva – həqiqətən; avani-pala – cəngavər şahlar; 

sanqhaih – dəstələr; bhişmah – Bhişmadeva; dronah – 

Dronaçarya; suta-putrah – Karna; tatha – həmçinin; asau – nə; 

saha – birlikdə; asmadiyaih – bizim; api – həmçinin; yodha-

mukhyaih – döyüşçülərin başqası; vaktrani – ağızlar; te – 

Sənin; tvaramanah – yönələrək; vişanti – daxil olurlar; 

damştra – dişlər; karalani – dəhşətli; bhayanakani – çox 

qorxunc; keçit – onlardan bəziləri; vilaqnah – ilişərək; daşana-
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antareşu – dişlərin arasında; sandrşyante – görünür; çurnitaih - 

əzilmiş; uttama-anqaih – başlar. 

 

Dhrtaraştranın bütün oğulları, onların tərəfində döyüşən 

şahlar, eləcə də Bhişma, Drona, Karna və bizim 

sərkərdələrimiz Sənin qorxunc ağızlarına yönəlirlər. Mənim 

görürəm ki, onlardan bəzilərinin başları Sənin dişlərinin 

arasında qalaraq əzilir. 

 

                                              Mətn 28 

 

 Yatha – necə; nadinam – çayların; bahavah – çoxlu; ambu-

veqah – dalğalar; samudram – okean; eva – hökmən; 

abhimukhah – istiqamətində; dravanti – sürüşürlər; tatha – 

eləcə də; tava – Sənin; ami – bütün; nara-loka-virah – 

cəmiyyətin hökmdarı; vişanti – daxil olurlar; vaktrani – 

ağızlarına; abhivicvalanti – alovlanırlar. 

 

Çayların suyu okeana töküldüyü kimi, böyük döyüşçülər 

Sənin ağızlarına daxil olub alışırlar. 

 

                                            Mətn 29 
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 Yatha – necə; pradiptam – yanan; cvalanam – od; patanqah – 

ağızlar; vişanti – daxil olur; naşaya – dağılması üçün; 

samrddha – tam; veqah – surətlə; tatha eva – bənzər; naşaya – 

dağılması üçün; vişanti – daxil olurlar; lokah – bütün insanlar; 

tava – Sənin; api – həmçinin; vaktrani – ağızlar; samrddha-

veqah – tam surətlə. 

 

Mən bütün adamların oda doğru uçan pərvanələr təki Sənin 

ağızlarına yönəldiyini görürəm.  

 

                                           Mətn 30 

 

 Lelihyase – Sən yalayırsan; qrasamanh – udmaq; samantam – 

hər yandan; lokan – insanlar; samaqran – hamısı; vadanaih – 

ağızlarla; cvaladbhih – yanaraq; tecobhih – parıltı ilə; apurya 

– örtərək; caqat – kainat; samqram – hamısı; bhasah – şüalar; 

tava – Sənin; uqrah – dəhşətli; pratapanti – yandıraraq; vişno 

– ey hər şeyə daxil olan Tanrı. 

Ey Vişnu, mən Sənin alovlanan ağızlarınla hər tərəfdən bütün 

insanları udduğunu görürəm. Sən parıltınla bütün kainatları 

örtürsən və Səndən dəhşətli yandırıcı şüalar çıxır. 
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                                          Mətn 31 

 

Akhyahi – xahiş edirəm; me – mənə; kah – kim; bhavan – 

Sən; uqra-rupah – dəhşətli forma; namah astu – prasida – 

mərhəmət et; vicnatum – bilmək; iççhami – arzu edirəm; 

bhavantam – Sən; adyam – həqiqi; na – yox; hi – hökmən; 

pracanami – mən bilirəm; tava – Sənin; pravrttim – vəzifə. 

 

Ey öz görkəmi ilə hamını dəhşətə gətirən hökmdarlar 

hökmdarı, xahiş edirəm, de, Sən kimsən. Mən Sənə öz 

ehtiramımı bildirirəm; xahiş edirəm, mənə rəhm et. Sən əzəli 

Allahsan. Mənim Sənin kim olduğunu və Sənin vəzifənin 

nədən ibarət olduğunu bilmək istəyirəm”. 

 

                                           Mətn 32 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; kalah – zaman; 

asmi – Mən; loka – dünyaların; kşaya-krt – məhv edən; 

pravrddhah – böyük; lokan – bütün insanlar; samahartum – 

dağıtmaqla; iha – bu dünyada; pravrttah – məşğul olaraq; rte – 

müstəsna olaraq; api – hətta; tvam – sən; na – heç vaxt; 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

     “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

271 

bhavişyanti – olaraq; sarve – hamısı; ye – kim; avasthitah – 

yerləşmiş; prati-anikeşu – rəqib tərəfdə; yodhah – döyüşçülər. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Mən bütün dünyaları dağıdan zamanam 

və buraya bütün insanları məhv etmək üçün gəlmişəm. 

Pandavlardan savayı hər iki tərəfin bütün döyüşçüləri məhv 

olacaqlar. 

 

                                            Mətn 33 

 

Tasmat – buna görə; tvam – sən; uttiştha – qalx; yaşah – 

şöhrət; labhasva – udmaq; citva – istila edərək; şatrun – 

düşmənlərin; bhunkşva – həzz al; racyam – şahlıq; 

samrddham – çiçəklənən; maya – Mənim; eva – hökmən; ete – 

bütün bunlar; nihatah – öldürülmüşlər; purvam eva - əvvəlki 

plana əsasən; nimitta-matram – sadəcə olaraq vasitə; bhava – 

ol; savya-saçin – ey Savyasaçi. 

 

Buna görə qalx və döyüşərək şöhrət qazan. Düşmənlərinə 

qalib gəlib, firavan şahlıqdan həzz al. Mənim planıma görə 

artıq onlar ölmüşlər; sən isə, ey Savyasaçi, bu döyüşdə yalnız 

vasitə ola bilərsən. 
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                                           Mətn 34 

 

Dronam ça – Drona da; bhişmam ça – Bhişma da; 

cayadratham ça – Cayadratha da; karnam – Karna; tatha – 

həmçinin; anyan – başqaları; api – hökmən; yodha-viran – 

böyük döyüşçülər; maya – Mən; hatan – artıq öldürülmüşlər; 

tvam – sən; cahi – dağıt; ma – olma; vyathişthah – narahat; 

yudhyasva – döyüş; ceta asi – sən qalib gələcəksən; rane – 

döyüşdə; sapatnan – düşmənlərə. 

 

Mən artıq Dronanı, Bhişmanı, Cayadrathanı, Karnanı və digər 

böyük döyüşçüləri məhv etmişəm. Buna görə də heç nədən 

narahat olmadan onları öldürə bilərsən. Sən, sadəcə olaraq, 

vuruş, sən döyüşdə düşmənlərini məhv edəcəksən”.  

 

                                          Mətn 35 

 

Sancayah uvaca – Sancaya dedi; etat – beləliklə; şrutva – 

eşidərək; vaçanam – nitq; keşavasya – Krşnanın; krta-ancalih 

– cütlənmiş əllərlə; vepamanah - əsərək; kiriti – Arcuna; 

namaskrtva – ehtiram bildirərək; bhuyah – bir də; eva – 

həmçinin; aha – dedi; krşnam – Krşnaya; sa-qadqadam – dili 
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dolaşaraq; bhita-bhitah – qorxu içində; pranamya – ehtiram 

bildirərək. 

 

Sancaya Dhrtaraştraya dedi: “Şahım, tir-tir əsən Arcuna 

Allah-Ali Şəxsin bu sözlərini eşitdikdə, əllərini cütləyib Ona 

ehtiramını bildirdi, sonra isə qorxudan dili dolaşaraq həzrət 

Krşnaya dedi: 

 

                                         Mətn 36 

 

 Arcunah uvaca – Arcuna dedi; sthane – düzgün; hrşyka-işa – 

ey bütün insanların hökmdarı; tava – Sənin; prakirtya – 

şöhrətinlə; caqat – bütün dünyada; prahrşyati – sevinir; 

anuracyate – bağlanır; ça – və; rakşamsi – allahsızlar; bhitani 

– qorxudan; dişah – bütün istiqamətlərdə; dravanti – qaçırlar; 

sarve – hamısı; namasyanti – hörmət göstərərək; ça – 

həmçinin; siddha-sanqhah – kamil insanlar. 

 

 Arcuna dedi: “Ey hisslərin hökmdarı, Sənin adını eşitdikdə 

bütün dünya cuşa gəlir və hamı Sənə vurulur. Kamil 

məxluqlar ehtiramla Sənə baş əyir, allahsızlar isə qorxu içində 

baş götürüb qaçırlar. Bu, belə də olmalıdır. 
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                                          Mətn 37 

 

Kasmat – nə  üçün; ça – həm də; te – Sənə; na – yox; nameran 

– ehtiram bildirmək; maha-atman – ey ulu Şəxsiyyət; qariyase 

– yaxşı; brahmanh – Brahma; api – baxmayaraq; adi-kartre - 

ən yüksək yaradıcıya; ananta – hüdudsuz; deva-işa – tanrıçalar 

Tanrısı; caqat-nivasa – ey kainatın sığınacağı; tvam – Sən; 

akşaram - əbədi; sat-asat – səbəb və nəticə; tat param – 

transsendental; yat – ona görə ki. 

 

Ey Brahmadan da böyük olan ulu Şəxsiyyət, Sən əzəli 

yaradıcısan. Onlar Sənə necə təzim etməsinlər? Ey hüdudsuz, 

tanrıçalar Tanrısı, kainatın sığınacağı. Sən tükənməz 

mənbəsən, bütün səbəblərin səbəbisən və bu maddi kainata 

münasibətdə transsendentalsan. 

 

                                           Mətn 38 

 

Tvam – Sən; adi-devah - əzəli Uca Tanrı; puruşah – şəxsiyyət; 

puranah – qocaman; tvam – Sən; asya – bu; vişvasya – kainat; 

param – transsendental; nidhanam – sığınacaq; vetta – bilən; 

asi – Sən; vedyam – dərk edilən; ça – və; param  - 

transsendental; ça – və; dhama – sığınacaq; tvaya – Sən; tatam 
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– daxil olmuş; vişvam kainat; ananta-rupa – ey hüdudsuz 

forma. 

 

Sən əzəli Allah-Ali Şəxssən, ulusan, bütün maddi dünyanın 

son sığınacağısan. Sən hər şeyi bilirsən və Sən dərkedilən 

biliksən. Sən maddi qunaların xaricində olan ali məskənsən. 

Ey hüdudsuz forma! Sən maddi kainatdakı hər şeyi daxil 

olursan! 

 

                                           Mətn 39 

 

Vayuh – hava; yamah – nəzarət edən; aqnih – od; varunah – 

su; şaşa-ankah – Ay; pracapatih – Brahma; tvam – Sən; 

prapitamahah – ulu baba; ça – həmçinin; namah – ehtiram; 

namah – bir də ehtiram; te – Sənə; astu – qoy olsun; sahasra-

krtvah – min dəfə; punah ça – və yenidən; bhuyah – yenidən; 

api – həmçinin; namah – ehtiramla təzim edirəm; namah te – 

Sənin qarşında ehtiramla baş əyirəm. 

 

 Sən havasan və Sən ali nəzarətçisən! Sən od, su və Aysan! 

Sən kainatın ilk məxluqu Brahmasan və Sən ulu əcdadsan. 

Buna görə də mən Sənə dayanmadan min dəfə təzim edirəm! 
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                                             Mətn 40 

 

Namah – ehtiramla təzim edərək; purastad – öndən; atha – 

həmçinin; prşthatah – arxadan; te – Sənə; namah astu – öz 

ehtiramımı bildirirəm; te – Sənə; sarvatah – hər tərəfdən; eva 

– həqiqətən; sarva – çünki sən hər şeysən; ananta-virya – 

sonsuz qüdrət; amita-vikramah – sonsuz güc; tvam – Sən; 

sarvam – hamısı; samapnoşi – Sən örtürsən; tatah – buna görə 

də; asi – Sən; sarvah – hamısı. 

 

Mən Sənə öndən, arxadan və hər tərəfdən baş əyirəm! Ey 

sonsuz qüvvət, Sən qeyri-məhdud qüdrət sahibisən! Sən hər 

şeyi daxil olduğun üçün hər şeysən. 

 

                                                

 

                                               Mətn 41-42 

 

 Sakha – dost; iti – beləliklə; matva – fikirləşərək; prasabham 

- əvvəlcədən; yat – nə olsa da; uktam – dedi; he krşna – ey 

Krşna; he yadava – ey Yadava; he sakhe – ey əziz dost; iti –

beləliklə; acanata – bilməyərək; mahimanam – şöhrət; tava – 

Sənin; idam – bu; maya – Məni; pramadat  - səfehlikdən; 
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pranayena – məhəbbətdən; va api – yaxud; yat – nə olsa da; ça 

– həmçinin; avahasa-artham – zarafat edərək; asatkrtah – 

rüsvay etmişəm; asi – Sən; vihara – dincələrkən; şayya – 

uzanarkən; asana – oturaraq; bhocaneşu – birlikdə yemək 

yeyərək; ekah – bir; atha va – yaxud; api – həmçinin; açyuta – 

ey qüsursuz; tat-samakşam – dostların arasında; tat – onların 

hamısı; kşamaye – üzr istəyirlər; tvam – Sənin; aham – mən; 

aprameyam – ölçülməz. 

 

 Səni dost hesab edərək, şöhrətini bilmədən diqqətsizlik edib 

Sənə “ey Krşna”, “ey Yadava”, “ey dost” deyə müraciət 

etmişəm. Xahiş edirəm, səfehliyimdənmi, yaxud 

məhəbbətimdənmi etdiyim bütün nalayiq hərəkətlərimə görə 

məni bağışla. Bir yerdə uzanıb dincələrkən, yaxud yemək 

yeyərkən, bəzən təklikdə, bəzən də dostlarımızın arasında mən 

zarafat edərək çox vaxt səni təhqir edirdim. Ey qüsursuz, 

xahiş edirəm, bütün bu təhqirlərə görə məni bağışla.  

 

                                              Mətn 43 

 

Pita – ata; asi – Sən; lokasya – bütün dünyanın; çara – hərəkət 

edən; açarasya – hərəkətsiz; tvam – Sən; asya – bunu; pucyah 

– sitayiş etdiyi; ça – həmçinin; quruh – ustad; qariyan – 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

                  “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

278 278 

şöhrətli; na – heç vaxt; tvamsamah – Sənə tay; asti – var; 

abhyadhikah – daha böyük; kutah – necə mümkündür; anyah 

– başqa; loka-traye – üç planet sistemində; api – həmçinin; 

apratima-prabhava – ey hüdudsuz qüdrət. 

 

Sən bu maddi kainatın, bütün hərəkətdə olan və hərəkətsiz 

şeylərin atasısan. Sənin onun sitayiş etiyi hökmdar və ali 

ruhani ustadısan. Heç kəs Sənə bərabər deyil və heç kəs 

Səninlə vahidləşə bilməz. Onda, üç dünyada Səndən böyük 

şəxsiyyət ola bilərmi, ey hüdudsuz qüdrət sahibi? 

 

                                              Mətn 44 

 

Tasmat – buna görə; pranamya – ehtiramla baş əyərək; 

pranidhaya – bildirərək; kayam – bədən; prasadaye – 

mərhəmət diləyərək; tvam – Sənə; aham – mən; işam – Uca 

Tanrıya; idyam – sitayişə layiq; pita iva – ata kimi; putrasya – 

oğul ilə; sakha iva – dost kimi; sakhyuh – dostla; priyah – 

sevgili; priyayah - ən əziz; arhasi – gərək Sən; deva – Tanrım; 

sodhum – dözmək. 

 

Sən uca Tanrısan və hər bir canlı məxluq Sənə sitayiş 

etməlidir. Buna görə də mən Sənin qabağında üzüqoylu 
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düşərək Sənə öz ehtiramımı bildirirəm və mərhəmət 

diləyirəm. Ata oğlunun, dost dostunun, qadın ərinin 

kobudluğuna dözdüyü kimi, xahiş edirəm, Sən də səhvlərimə 

görə məni bağışla. 

 

                                             Mətn 45 

 

Adrşta-purvam - əvvəllər heç vaxt görməmişəm; hrşitah – 

şadam; asmi – mən; drştva – görərək; bhayena – qorxudan; ça 

– həmçinin; pravyathitam – həyəcanlanmış; anah – ağıl; me – 

mənim; tat – nə; eva – hökmən; me – mənə; darşaya – göstər; 

deva – ey Tanrı; rupam – forma; prasida – mərhəmət et; deva-

işa – ey hökmdarlar hökmdarı; caqatnivasa – kainatın 

sığınacağı. 

 

Heç vaxt görmədiyi kainat formasını gördükdə, mən həm 

sevinir, həm də qorxudan həyəcan keçirirəm. Buna görə, ey 

hökmdarlar hökmdarı, ey kainatın sığınacağı, xahiş edirəm, 

mərhəmət edib mənə yenidən öz İlahi şəxsiyyət formanı 

göstər. 

 

                                           Mətn 46 
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 Kiritinam – dəbilqə ilə; çakra-hastam - əlində disk; iççhami – 

mən istəyirəm; qadinam - əmudla; tvam – Səni; draştum – 

görmək; aham – mən; tatha eva – bu vəziyyətdə; tena eva – 

bu; rupena – formanda; çatuh-bhucena – dördəlli; sahsra-baho 

– ey minəlli; bhava – ol; vişvamurte – ey kainat forması. 

 

Ey kainat forması, ey minəlli Tanrı, mən Səni başında dəbilqə 

olan və əllərində əmud, disk, çanaq və nilufərçiçəyi tutan 

dördəlli formanda görmək istəyirəm. Mən Sənin bu surətini 

görmək həsrətindəyəm”.  

 

                                           Mətn 47 

 

Şri-bahqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; maya – Mən; 

prasannena – xoşbəxt; tava – sənə; arcuna – ey Arcuna; idam 

– bu; rupam – forma; param – transsendental; darşitam – 

göstərilmişdir; atma-yoqat – mənim daxili qüvvəmlə; tecah-

mayam – parlaq; vişvam – bütün kainat; anantam – hüdudsuz; 

adyam – ilkin; yan-me – Mənim olan; tvad anyena – səninlə 

yanaşı; na drşta-purvam - əvvəllər heç kəs görməyib. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Əziz Arcuna, Mən sənə daxili 

qüvvəmin köməyilə maddi dünya hüdudlarındakı ali kainat 
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formamı göstərməyimə xoşbəxtəm. Sənə qədər heç kəs bu 

ilkin, hüdudsuz və gözqamaşdırıcı parıltısı olan formamı 

görməmişdi.  

 

                                               Mətn 48 

 

Na – heç vaxt; veda-yacna – qurban icra etməklə; 

adhyayanaih – veda ədəbiyyatının öyrənilməsi; na – heç vaxt; 

danaih – xeyriyyəçiliklə; na – heç vaxt; tapobhih – sərt 

zahidliklə; uqraih – ciddi; evam-rupah – bu formada; şakyah – 

bilər; aham – Mən; nr-loke – bu maddi dünyada; draştum – 

görünmək; tvam – səndən; anyena – başqası; kuru-pravira – 

ey Kuru döyüşçülərinin ən yaxşısı. 

 

Ey Kuru döyüşçülərinin ən yaxşısı, indiyədək heç kəs Mənim 

bu kaiant formamı görməmişdi, çünki nə Vedaları 

öyrənməklə, nə qurbanlar icra etməklə, nə xeyriyyəçiliklə, nə 

mömin fəaliyyətlə , nə də sərt zahidliklə Mənim  maddi 

kainatdakı bu formamı görmək mümkün deyil. 

 

                                              Mətn 49 
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Ma  - qoy olmasın; te – sənə; vyatha – həyəcan; ma – qoy 

olmasın; ça – həmçinin; vimudha-bhavah – heyrət; drştva – 

görərək; rupam – forma; qhoram – dəhşətli; idrk – olduğu 

kimi; mama – Mənim; idam – bu; vyapeta-bhih – bütün 

qorxulardan azad; prita-manah – məmnun halda; punah – 

yenidən; tvam – sən; tat – nə; eva – beləliklə; me – Mənim; 

rupam – forma; idam – bu; prapaşya – bir bax. 

 

Məni bu dəhşətli simada gördükdə, sən heyrətə gəlib özünü 

itirmişdin. Gəl buna son qoyaq. Ey Mənim fədaim, bütün 

qorxulardan azad ol və ağlını sakitləşdirib, arzu etdiyin 

formanı seyr et”. 

 

 

 

                                                                        Mətn 50 

Sancayah uvaca – Sancaya dedi; iti – beləliklə; arcunam – 

Arcunaya; vasudevah – Krşna; tatha – bu yolla; uktva – 

deyərək; svakam – Onun Özünün; rupam – forma; darşayam 

asa – göstərdi; bhuyah – yenidən; aşvasayam asa – ona ürək-

dirək verdi; ça – həmçinin; bhitam – qorxulu; enam – ona; 

bhutva – olaraq; punah – yenidən; saumya-vapuh – gözəl 

forma; maha-atma – böyük. 
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Sancaya Dhrtaraştraya dedi: “Allah-Ali Şəxs Arcunaya bunu 

deyib, Özünün həqiqi, dördəlli formasını göstərdi, sonra isə 

ikiəlli formasını alaraq, Arcunanı qorxudan azad et”. 

 

                                           Mətn 51 

 

 Arcunah uvaca – Arcuna dedi; drştva – görərək; idam – bu; 

manuşam – insan; rupam – forma; tava – Sənin; saumyam – 

məftunedici; canardana – ey düşmənlərin qənimi; idanim – 

indi; asmi – mən; samvrttah – nizama salınmış; sa-çetah – 

şüurumda; prakrtim – öz təbiətimlə; qatah – qayıtmışam. 

 

Arcuna Krşnanın əzəli formasını gördükdə, dedi: “Ey 

Canardana, Sənin bu məftunedici, insan simalı formanı 

gördükdə, mən sakitləşib özümə gəldim”. 

 

                                            Mətn 52       

                     

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; su-durdarşam – 

görmək çox çətindir; idam – bu; rupam – forma;drştavan asi – 

sən gördüyün kimi; yat – hansı; mama – Mənim; devah – 
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tanrıçalar; api – həmçinin; asya – bu; rupasya – forma; nityam 

- əbədi; darşana-kankşinah – daim görməyə can atırlar. 

 

 Allah-Ali Şəxs dedi: “Əziz Arcuna, Mənim indi seyr etdiyin 

formamı görmək çox çətindir. Hətta tanrıçalar da daim bu 

füsunkar formamı görmək həsrətindədirlər. 

 

 

 

 

                                            Mətn 53 

 

Na – heç vaxt; aham – Mən; vedaih – Vedaları öyrənməklə; 

na – heç vaxt; tapasa – sərt zahidliklə; na – heç vaxt; danena – 

xeyriyyəçiliklə; na – heç vaxt; ça – həmçinin; icyaya – sitayiş 

etməklə; şakyah – bu mümkündür; evam-vidhah – buna 

bənzər; draştum – görmək; drştavan – görərək; asi – sən; mam 

– Məni; yatha – necə. 

 

Transsendental gözlərinlə gördüyün bu formanı və Vedaları 

öyrənməklə, nə sərt zahidliklə, nə xeyriyyəçiliklə, nə də 

sitayiş etməklə görmək olmaz. Məni həqiqətdə olduğu kimi 

görmək üçün bu yollardam heç biri yararlı deyil. 
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                                             Mətn 54 

 

Bhaktya – sədaqətli xidmətlə; tu – lakin; ananyaya – həzgüdən 

fəaliyyət; şakyah – mümkün; aham – Mən; evam-vidhah – bu 

cür; ay Arcuna; cnatum – bilmək; draştum – görmək; ça – və; 

tattvena - əslində; praveştum – daxil olmaq; ça – həmçinin; 

parantapa – ey qoluqüvvəli. 

 

 Əzizi Arcuna, yalnız Mənə sədaqətli xidmət edən insan Məni 

qarşında durduğum kimi dərk edib, bilavasitə görə bilər. 

Yalnız bu yolla sən Mənim sirrimi anlaya bilərsən. 

 

                                             Mətn 55 

 

 Mam-karma-krt – Mənim üçün işləyən; mam-paramah – Mən 

Tanrı bilən; mat-bhaktah – Mənə sədaqətli xidmət edən; 

sanqa-varcitah – həzgüdən fəaliyyətin və mücərrəd 

mühakimələrin çirkabından azad olan; nirvairah – düşmənsiz; 

sarva-bhuteşu – bütün canlı məxluqların arasında; yah – o kəs 

ki; sah – o; mam – Mənə; eti – gəlir; pandava – ey Pandunun 

oğlu. 
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Əzizim Arcuna, özünü Mənə saf sədaqətlə xidmətə həsr edən, 

həzzgüdən fəaliyyət və mücərrəd mühakimələrin çirkabından 

azad olan, Mənim üçün çalışan, Məni həyatın ən yüksək 

məqsədi bilən və hər bir canlı məxluqun dostu olan şəxs 

hökmən mənim yanıma gəlir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 On ikinci fəsil 

 

 

 

                              Sədaqətli xidmət. 

 

 

 

 

                                        Mətn 1 
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Arcunah uvaca – Arcuna dedi; evam – beləliklə; satata – 

daim; yuktah – məşğul; ye – onlar; bhaktah – fədailər; tvam – 

Sənə; paryupasate – düzgün sitayiş edənlər; ye – onlar; ça – 

həm də; api – yenidən; akşaram – hislərdən üstün; avyaktam – 

təzahür etməmiş; teşam – onlardan; ke – kim; yoqa-vit-tamah 

– yoqa biliyində daha kamildir. 

 

Arcuna soruşdu: “Sənə həmişə lazımi surətdə sədaqətlə 

xidmət edənlərmi daha kamil hesab edilirlər, yoxsa təzahür 

etməmiş şəxssiz Brahmana sitayiş edənlər?” 

 

                                    Mətn 2 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; mayi – Mənə; 

aveşya – cəmləşdirərək; manah – ağıl; ye – o kəslər ki; mam – 

Məni; nitya – həmişə; yuktah – məşğul olan; upasate – sitayiş 

edir; şraddhaya – inamla; paraya – transsendental; upetah – 

verilmiş; te – onlar; me – Mənimlə; yukta-tamah – yoqada ən 

kamil; matah – hesab edilir. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Ağlını Mənim şəxsiyyət formamda 

cəmləşdirən və güclü transsendental inamla həmişə Mənə 

sitayiş edən insanı Mən hamıdan kamil hesab edirəm. 
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                                   Mətn 3-4 

 

Ye – o kəs ki; tu – lakin; akşaram – hislərlə duyulmayan; 

anirdeşyam – qeyri-müəyyən; avyaktam – təzahür etməmiş; 

paryupasate – sitayiş edən; sarvatra-qam – hər şeyin daxilində 

olan; açintyam – dərkedilməz; ça – həmçinin; kuta-stham – 

dəyişməz; açalam – tərpənməz; dhruvam – möhkəm olan; 

sanniyamya – nəzarət edərək; indriya-qramam – hislərin 

hamısı; sarvatra – hər yerdə; sama-buddhayah – bir münasibət 

bəsləyən; te – onlar; pranuvanti – nail olurlar; mam – Mənə; 

eva – hökmən; sarva-bhutahite – bütün canlı varlıqların rifahı 

naminə; ratah – məşğul olan. 

 

Həqiqətən təzahür etməmiş, hisslərlə qavranılmayan, hər şeyin 

daxilində olan, dərkedilməz, dəyişməz, sarsılmaz, tərpənməz 

şəxssiz aspektinə sitayiş edən, hisslərinə nəzarət edən, hamıya 

eyni münasibət bəsləyən insan hamının rifahı üçün çalışır və 

son nəticədə, Mənə nail olur. 

 

                                    Mətn 5 
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Kleşah – narahatlıq; adhika-tarah – çox; teşam – onlardan; 

avyakta – təzahür etməmişə; asakta – bağlı; çetasam – ağılları; 

avyakta – təzahür etməmişə; hi – hökmən; qatih – inkişaf; 

duhkham – çətinliklə; deha-vadbhih – təcəssüm etmişlərə; 

avapyate – nail olunur. 

 

Ağlını Uca Tanrının təzahür etməmiş şəxssiz aspektinə 

yönəldən adamlar üçün inkişaf etmək çox çətindir. Təcəssüm 

etmiş can üçün bu elmə yiyələnmək asan deyil.  

 

 

                                  Mətn 6-7 

 

Ye – kimlər ki; tu – lakin; sarvani – bütün; karmani – 

fəaliyyətini; mayi – Mənə; sannyasya – imtina edərək; mat-

parah – Mənə bağlı olaraq; ananyena – bütünlüklə; eva – 

hökmən; yoqena – bhakti-yoqanı həyata keçirərək; mam – 

Mənə; dhyayantah – düşünərək; upasate – sitayiş; teşam – 

onların; aham – Mən; samuddharta – xilaskar; mrtyu – 

ölümdən; samsara – maddi həyatda; saqarat – okeandan; 

bhavami – Mən oluram; na – deyil; çirat  - uzun müddətdən 

sonra; partha – ey Ptrhanın oğlu; mayi – Mənə; aveşita – 

cəmləşdirilmişdir; çetasam – ağıllarını. 
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Lakin Mənə sitayiş edən, hər cür fəaliyyətini Mənə həsr edən, 

sarsılmaz sədaqətlə Mənə xidmət edən, həmişə Məni düşünən, 

ağıllarını Məndə cəmləşdirən şəxsləri, ey Prthanın oğlu, Mən 

tezliklə doğuluş və ölüm okeanından xilas edirəm. 

 

                                      Mətn 8 

 

Mayi – Mənə; eva – hökmən; manah – ağıl; adhatsva – 

cəmləşdirmək; mayi – Mənə; buddhim – dərrakə; niveşaya – 

işlətmək; nivasişyasi – sən yaşayacaqsan; mayi – Məndə; eva 

– hökmən; urdhvam – bundan sonra; na – heç vaxt; samşayah 

– şübhə. 

 

Öz ağlını, sadəcə olaraq, Məndə - Allah-Ali Şəxsdə cəmləşdir, 

dərrakəni bütünlüklə Mənə xidmətdə işlət. Belə olduqda, 

şübhəsiz ki, sən həmişə Mənimlə olacaqsan.  

 

 

                                   Mətn 9 

 

Atha - əgər; çittam – ağıl; samadhatum – cəmləşdirmək; na – 

deyil; şaknoşi – qadirsən; mayi – Mənə; sthiram – möhkəm; 
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abhyasa-yoqena – sədaqətli xidmət vasitəsilə; tatah – onda; 

mam – Məni; iççha – istək; aptum – almaq; dhanam-caya – 

sərvətlər istilaçısı Arcuna. 

 

 Əzizim Arcuna, ey sərvətlər istilaçısı, sən öz ağlını kənar 

şeylərə yayındırmadan Məndə cəmləşdirə bilmərsənsə, onda 

bhakti-yoqanın nizamlayıcı prinsiplərinə əməl et. Bu yolla sən 

özündə Mənə nail olmaq istəyi inkişaf etdirə bilərsən. 

 

                                Mətn 10 

 

 Abhyase – praktikasında; api – hətta; asamarthah – iqtidarsız; 

asi – sən; mam-karma – Mənim işim; paramah – həsr edilmiş; 

bhava – ol; mat-artham – Mənim üçün; api – hətta; karmani – 

işlə; kurvan – yerinə yetirərək; siddhim – kamillik; avapsyasi 

– sən nail olacaqsan. 

 

Əgər sən bhakti-yoqanın prinsiplərinə əməl edə bilmirsənsə, 

onda heç olmasa Mənim üçün işləməyə çalış, çünki Mənim 

üçün işləyərək sən kamilliyə nail olacaqsan.  

 

                                 Mətn 11 
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Atha – hətta əgər; etat – bu; api – həmçinin; aşaktah – 

iqtidarsız; asi – sən; kartum – riayət etmək; mat – Mənə; 

yoqam – sədaqətli xidmətdə; aşritah – sığınacaq; sarva-karma 

– bütün fəaliyyətin; phala – nəticələrindən; tyaqam – tərki-

dünyalıq; tatah – buna görə; kuru – etmək; yata-atma-van – öz 

daxilində. 

 

Əgər Mənim üçün işləyə bilmirsənsə, onda gördüyün işin 

bəhrələndirən əl çəkməyə, özündə məmnunluq tapmağa çalış. 

 

                                  Mətn 12 

 

 Şreyah – yaxşı; hi – hökmən; cnanam – bilik; abhyasat – 

təcrübədən; cnanat – bilikdən; dhyanam – meditasiyadan; 

karma-phala-tyaqah – həzgüdən fəaliyyətin bəhrələrindən əl 

çəkmək; tyaqat – belə tərki-dünyalıq; şantih – sakitlik; 

anantaram – sonra. 

 

Əgər sən buna da əməl edə bilmirsənsə, onda biliyə yiyələn. 

Ancaq meditasiya bilikdən yaxşıdır, fəaliyyətin bəhrələrindən 

əl çəkmə isə meditasiyadan da yaxşıdır, çünki bu cür tərki-

dünyalığın vasitəsilə sən sakitliyə nail olacaqsan. 
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                                     Mətn 13-14 

 

Adveşta – paxıl olmayan; sarva-bhutanam – bütün canlı 

məxluqların; maitrah – dostcasına; karunah – xoşluqla; eva – 

hökmən; ça – həm də; nirmamah – sahiblik iddiasında 

olmayan; nirahankarah – yalançı eqosuz; sama – eyni cür; 

duhkha – bədbəxtlikdə; sukhah – xoşbəxtlik; kşami – 

bağışlayaraq; santuştah – razı; satatam – həmişə; yoqi – 

sədaqətli xidmət; yata-atma – özünü idarə edən; drdha-

nişçayah – qətiyyətlə; ayi – Mənə; arpita – məşğul; manah – 

ağıl; buddhih – dərrakə; yah – o kəs ki; mat-bhaktah – Mənim 

fədaim; sah – o; me – Mənə; priyah - əzizdir. 

 

 Paxıllıq etməyən, bütün canlı məxluqların dostu olan, özünü 

heç nəyin sahibi hesab etməyən , yalançı eqodan azad olan, 

xoşbəxtlik və bədbəxtlikdə halı dəyişməyən, səbirli olan, 

həmişə məmnun halda olan, özünü idarə edən, sədaqətli 

xidməti qətiyyətlə həyata keçirən, ağıl və dərrakəsini Məndə 

cəmləşdirən insan Mənə çox əzizdir. 

 

                                        Mətn 15 
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Yasmat – kimdən; na – heç vaxt; udvicate – narahat etmiş; 

lokah – insanlar; lokat – insanlardan; na – heç vaxt; udvicate – 

həyəcanlanmışdır; ça – həmçinin; yah – hər kəs; harşa – 

xoşbəxtlikdən; amarşa – bədbəxtlik; bhaya – qorxu; udveqaih 

– həyəcan; muktah – qurtulmuş; yah – o kəs ki; sah – hər kəs; 

ça – həmçinin; me – Mənə; priyah – çox əzizdir. 

 

Heç kəsi narahat etməyən və heç kəs tərəfindən narahat 

edilməyən xoşbəxtlik və bədbəxtlikdən, qorxu və həyəcandan 

müvazinətini itirməyən insan Mənə çox əzizdir. 

 

                                         Mətn 16 

 

 Anapekşah – bitərəf; şuçih – saf; dakşah – təcrübəli; udasinah 

– qayğılardan azad; qata-vyathah – həyəcanlardan azad; sarva-

arambha – bütün cəhdlərdən; parityaqi – imtina edən; yah – 

hər kəs; mat-bhaktah – Mənim fədaim; sah – o; me – Mənə; 

priyah – çox əziz. 

 

İşlərin adi gedişatından asılı olmayan, pak, bacarıqlı, qayğı və 

iztirablardan azad, gördüyü işin nəticələrinə can atmayan fədai 

Mənə çox əzizdir. 
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                                         Mətn 17 

 

Yah – o kəs ki; na – heç vaxt; hrşyati – həzz alır; na – heç 

vaxt; dveşti – kədərlənmir; na – heç vaxt; şoçati – dərd 

çəkmir; na – heç vaxt; kankşati – arzu etmir; şubha - əlverişli; 

aşubha - əlverişsiz; parityaqi – imtina edən; bhakti-man – 

fədai; yah – o kəs ki; sah – o; me – Mənə; priyah - əzizdir. 

 

Həm sevinməyən, həm kədərlənməyən, heç bir arzusu, heç bir 

dərdi olmayan, həm əlverişli, həm əlverişsiz şeylərdən imtina 

edən fədai Mənə çox əzizdir. 

 

 

                                           Mətn 18-19 

 

Samah – eyni; şatrau – düşmənə; ça – həmçinin; matre – 

dosta; ça – həmçinin; tatha – beləliklə; mana – şərəf; 

apamanayoh – şərəfsizlik; şita – soyuqda; uşna – isti; sukha – 

xoşbəxtlik; duhkheşu – bədbəxtlik; samah – muvazinətini; 

sanqa-vivarcitah – hər cür ünsiyyətdən azad; tulya – eyni; 

ninda – şər; stutih – şöhrət; mauni – dinməz; santuştah – 

məmnun; yena kenaçit – hər şeydən; aniketah – yaşayış yeri 
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olmadan; sthira – qərar tutmuş; matih – qətiyyən; bhakti-man 

– özünü Tanrıya xidmətə həsr edən; me – Mənə; priyah - əziz; 

narah – insan. 

 

 Dostlarına və düşmənlərinə eyni cür münasibət bəsləyən, 

şöhrət və rüsvayçılıqda, isti və soyuqda, xoşbəxtlik və 

bədbəxtlikdə, şərəf və şərəfsizlikdə müvazinətini itirməyən, 

çirkləndirici ünsiyyətdən azad olan, yaşayış yeri barədə 

düşünməyən, bilik sahibi olan, sədaqətli xidmətlə məşğul olan 

insan Mənə çox əzizdir. 

 

                                               Mətn 20 

 

Ye – o kəs ki; tu – lakin; dharma – din; amrtam – nektar; idam 

– bu; yatha – necə; uktam – dedi; paryupasate – özünü 

tamamilə həsr et; şraddadhanah – inamla; mat-paramah – 

Mənim hər şey olduğumu bilərək; bhaktah – fədailər; te – 

onlar; ativa – lap çox; me – Mənə; priyah - əziz. 

 

Bu əbədi sədaqətli xidmət yolu ilə inamla irəliləyən, özlərini 

bütünlüklə buna həsr edən və Məni ali məqsəd bilən fədailər 

Mənə son dərəcə əzizdirlər”. 
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                         On üçüncü fəsil 

 

 

 

 

                  Təbiət, həzzalan və şüur. 
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                              Mətn 1-2 

 

Arcuanh uvaca – Arcuna dedi; prakrtim – təbiət; puruşam – 

həzzalan; ça – həmçinin; eva – hökmən; kşetram – sahə; 

kşetra-cnam – sahəni bilən; eva – hökmən; ça – həmçinin; etat 

– bütün bunlar; veditum – anlamaq; iççhami – Mən istəyirəm; 

cnanam – bilik; cneyam – bilik obyekti; ça – həmçinin; keşava 

– ey Krşna; şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; idam – 

bu; şariram – bədən; kaunteya – ey Kuntinin oğlu; kşetram – 

sahə; iti – beləliklə; abhibhiyate – adlanır; etat – bu; yah – o 

kəs ki; vetti – bilir; tat – o; prahuh – adlanır; kşetracnah – 

sahəni bilən; iti – beləliklə; tat-vidah – bunu bilənlər. 

 

Arcuna dedi: “Əzizim Krşna, mən prakrti (təbiət), puruşa 

(həzzalan), sahə və sahəni bilən, bilik və bilik obyekti barədə 

öyrənmək istəyirəm”. Allah-Ali Şəxs dedi: “Ey Kuntinin oğlu, 

bu bədən sahə adlanır; bədəni bilən isə sahəni bilən adlanır. 

 

                                    Mətn 3 

 

Kşetra-cnam – sahəni bilən; ça – həmçinin; api – hökmən; 

mam – Məni; viddhi – bilmək; sarva – hamısı; kşetreşu – 
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bədən sahələrində; bharata – ey Bharata övladı; kşetra – 

fəaliyyət sahəsi; kşetra-cnayoh – bədəni bilən; cnanam – bilik; 

yah – o kəs ki; tat – o; cnanam – bilik; matam – rəy; mama – 

Mənim. 

 

Ey Bharata övladı, bil ki, Mən də bütün bədənlərin daxilində 

olub, onları bilənəm, bədən və bədəni bilən barədə bilik əsil 

bilik adlanır. Mənim rəyim belədir. 

 

 

 

 

                                      Mətn 4 

 

Tat – o; kşetram – fəaliyyət sahəsi; yat – nə; ça – həmçinin; 

yadrk – olduğu kimi; ça – həmçinin; yat – malik olaraq; vikari 

– dəyişir; ya-tah – hansından; ça – həmçinin; yat – nə; sah – o; 

ça – həmçinin; yah – o kəs ki; yat – malik olaraq; prabhavah – 

təsir; ça – həmçinin; tat – o; samasena – qısa; me – Məndən; 

şrnu – başa düşmək. 

 

İndi isə qulaq as, Mən sənə fəaliyyət sahəsini, onun təbiətini, 

necə dəyişdiyini, necə yarandığını, fəaliyyət sahəsini bilənin 
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kim olduğunu, onun təsir dairəsini qısa şəkildə izah 

edəcəyəm. 

 

                                       Mətn 5 

 

Rşibhih – müdriklər; bahudha – bir çox yollarla; qitam – 

təsvir edilmişdir; çhandobhih – veda himnləri; vivdhaih – 

cürbəcür; prthak – müxtəlif; brahma-sutra – Vedanta; padaih – 

aforizmlər; ça – həmçinin; eva – hökmən; hetu-madbhih – 

səbəb və nəticə; vinişçitaih – təsdiq etmək. 

 

Fəaliyyət sahəsi və fəaliyyəti bilən barədə bu biliyi bir çox 

müdriklər müxtəlif veda əsərlərində təsvir etmişlər. O, 

Vedanta-sutrada tam şəkildə, bütün səbəb və nəticələrin izahı 

ilə təqdim edilmişdir. 

 

 

 

                                          Mətn 6-7 

 

Maha-bhutani – böyük ünsürlər; ahankarah – yalançı eqo; 

buddhih – dərrakə; avyaktam – təzahür etməyən; eva – 

hökmən; ça – həmçinin; indriyani – hislər; daşa-ekam – on 
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bir; ça – həmçinin; pança – beş; ça – həmçinin; indriya-qo-

çarah – hiss obyektləri; iççha – istək; dveşah – nifrət; sukham 

– xoşbəxtlik; duhkham – bədbəxtlik; sanqhatah – məcmu; 

çetana – həyat əlamətləri; dhrtih – məslək; etat – bütün bunlar; 

kşetram – fəaliyyət sahəsi; samasena – birlikdə; sa-vikaram – 

qarşılıqlı təsirləri ilə; udahrtam – nümunədirlər. 

 

Beş böyük ünsür – yalançı eqo, dərrakə, təzahür etməyən, on 

hiss və ağıl; beş hiss obyekti, istək, nifrət, xoşbəxtlik, 

bədbəxtlik, qüssə, həyat əlamətləri və məslək – bunların 

hamısı birlikdə fəaliyyət sahəsini və onun qarşılıqlı əlaqəsini 

əmələ gətirir. 

                                       

 

                                     

 

                                    Mətn 8-12 

 

Amanitvam – mütilik; adambhitvam – məğrurluq hissinin 

olmaması; ahimsa – zorakılıq işlətməmə; kşantih – səbr; 

arcavam – sadəlik; açarya-upasanam – həqiqi ruhani ustada 

müraciət etmək; şauçam – təmizlik; sthairyam – mətinlik; 

atma – viniqrahah – özünə nəzarət; indirya-artheşu – hislər 
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sahəsində; vairaqyam – tərki-dünyalıq; anhankarah – yalançı 

eqonun olmaması; eva – hökmən; ça – həmçinin; canma – 

doğuluş; mrtyu – ölüm; cara – qocalıq; vyadhi – xəstəlik; 

duhkha – bədbəxtlik; doşa – səhv; anudarşanam – seyr edərək; 

asaktih – bağlılıqların olmaması; anabhişvanqah – ünsiyyət 

saxlamama; putra – oğul; dara – həyat yoldaşı; qrha-adişu – ev 

və s.; nityam – daimi; ça – həmçinin; sama-çittatvam – 

tarazlıq; işta  -arzuedilən; anişta – arzu edilməyən; upapattişu 

- əldə edərək; mayi – Mənə; ça – həmçinin; ananya-yoqena – 

saf sədaqətli xidmətlə; bhaktih – sədaqət; avyabhiçarini – 

yorulmadan; vivkta – kimsəsiz; deşa – yerlər; sevitvam – can 

ataraq; aratih – bağlılıqsız; cana-samsadi – insanların 

əksəriyyəti; adhyatma – canla əlaqəsi olan; cnana – bilmək; 

nityatvam – daimilik; tattva-cnana – həqiqəti bilmə; artha – 

obyekt üçün; darşanam – fəlsəfə; etat – bütün bunlar; cnanam 

– bilik; iti – beləliklə; proktam – elan etdi; acnanam – vəhalət; 

yat – o kəs ki; atah – bundan; anyatha – başqa. 

 

Mütilik, zorakılıq işlətməmə, səbirlilik, sadəlik, həqiqi ruhani 

ustada müraciət etmə, təmizlik, mətinlik, özünə nəzarət, hissi 

həzz obyektlərindən əl çəkmə, yalançı eqodan azad olma, 

doğuluş, ölüm, qocalıq, və xəstəliklərin bəla olduğunu dərk 

etmək; bağlılıqların olmaması, arvad, uşaq və evin təsirindən 
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azad olma, xeyir və şərdə müvazinəti saxlama; Mənə daim və 

saf sədaqət, kimsəsiz yerdə yaşamağa can atma, çoxlu adam 

olan yerlərdən aralı olma,; özünügerçəkləşdirmənin 

vacibliyini etiraf etmə, mütləq həqiqəti dərk etmək üçün 

fəlsəfi axtarışlar – bütün bunları Mən bilik elan edirəm, qalan 

nə varsa, hamısı cəhalətdir. 

 

                                             Mətn 13 

 

Cneyam – dərk edilən; yat – hansı; tat – o; pravakşyami – 

Mən indi izah edəcəyəm; yat – hansı; cnatva – bilərək; 

amrtam – nektar; aşnute – dadına baxır; anadi – başlanqıcsız; 

mat-param – Mənə tabe  olan; brahma – ruh; na – deyil; sat – 

səbəb; tat – o; na – deyil; asat – nəticə; uçyate – adlanır. 

 

İndi Mən sənə dərk ediləni izah edəcəyəm, bunu bildikdə sən 

əbədiliyin dadını duyacaqsan. Başlanğıcı olmayan və Mənə 

tabe olan Brahman – ruh bu maddi dünyanın səbəb və 

nəticələri xaricindədir.  

 

                                             Mətn 14 
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 Sarvatah – hər yerdə; pani - əllər; öadam – ayaqlar; tat – o; 

sarvatah – hər yerdə; akşi – gözlər; şirah – başlar; mukham – 

üzlər; sarvatah – hər yerdə; şruti-tam – qulaqlar; loke – 

dünyada; sarvam – hamısı; avrtya – örtərək; tişthati – 

mövcuddur. 

 

Hər yerdə Onun əlləri və ayaqları, gözləri, başları, üzləri və 

qulaqları var. Yüksək Can hər şeyin dailində mövcuddur. 

 

                                               Mətn 15 

 

 Sarva – hamısı; indriya – hislər; quna – keyfiyyətlər; 

abhasam – ilkin mənbə; sarva – hamısı; indriya – hislər; 

vivarcitam – olmadan; asaktam – bağlılıqsız; sarva-bhrt – 

hamısını saxlayan; ça – həmçinin; eva – hökmən; nirqunam – 

maddi keyfiyyətləri olmayan; quna-bhoktr – qunaların 

hökmdarı; ça – həmçinin. 

 

Yüksək Can özü hislərə malik olmasa da, O, bütün hislərin 

ilkin mənbəyidir. Bütün canlı varlıqları saxladığına 

baxmayaraq, O, heç bir şeyə bağlı deyil. O, maddi təbiətin 

qunalarının təsirinə uğramış və eyni zamanda onların 

hökmdarıdır. 
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                                            Mətn 16 

 

 Bahih – xaricdən; antah – daxildən; ça – həmçinin; bhutanam 

– bütün canlı varlıqların; açaram – hərəkətsiz; çaram – hərəkət 

edən; eva – həmçinin; ça – və; sukşmatvam – həssas 

olduğundan; tat – o; avicneyam – dərkedilməz; dura-stham – 

uzaq; ça – həmçinin; antike – yaxın; ça – həmçinin; tat – o. 

 

Ali həqiqət hərəkət edən və hərəkət etməyən canlı məxluqların 

daxilində və xaricindədir. O, incə olduğuna görə Onu maddi 

hisslərlə görmək, yaxud dərk etmək mümkün deyil. O, çox 

uzaqda olsa da, eyni zamanda çox yaxındadır. 

 

                                              Mətn 17 

 

 Avibhaktam – bölünməz; ça – həmçinin; bhuteşu – hər bir 

canlı məxluqda; vibhaktam – bölünmüş; iva – elə bil ki; ça – 

həmçinin; sthitam – mövqe tutan; bhuta-bhartr – bütün canlı 

məxluqları saxlayan; ça – həmçinin; tat – o; cneyam – 

anlamaq lazımdır ki; qrasişnu – udur; prabhavişnu – inkişaf 

etdirir; ça – həmçinin. 
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Yüksək Can ilk baxışdan bütün məxluqlar arasında bölünmüş 

kimi görünsə də, O bölünməzdir. O bütövdür. Hər bir canlı 

məxluqu saxladığına baxmayaraq, anlamaq lazımdır ki, O, hər 

şeyi inkişaf etdirir və məhv edir. 

 

                                               Mətn 18 

 

Cyotişam – işıqsaçan cisimlərin hamısında; api – həmçinin; 

tat – o; cyotih – işıq mənbəyi; tamasah – zülmət; param – 

yüksək; uçyate – deyilmişdir; cnanam – bilik; cneyam – 

öyrənmək; cnana-qamyam – bilik vasitəsilə əldə edilən; hrdi – 

ürəyində; sarvasya – hər kəsin; vişnhitam – yerləşən. 

 

O, bütün işıqsaçan cisimlərin işıq mənbəyidir. O, maddi 

zülmət xaricindədir və təzahür etmir. O, bilikdir, bilik 

obyektidir və biliyin məqsədidir. O, hər kəsin ürəyindədir. 

 

                                                Mətn 19 

 

 Iti – beləliklə; kşetram – fəaliyyət sahəsi; tatha – həmçinin; 

cnanam – bilik; cneyam – dərkedilən; ça – həmçinin; uktam – 

təsvir edilmiş; samsatah – müxtəsər; mat-bhaktah – Mənim 
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fədailərim; etat – bütün bunlar; vicnaya – dərk etdikdən sonra; 

mat-bhavaya – Mənim təbiətimə; upapadyate – nail olur. 

 

Beləliklə, Mən fəaliyyət sahəsini, bilik və dərk ediləni qısaca 

təsvir etdim. Yalnız Mənim fədailərim bunları mükəmməl 

surətdə dərk edib, Mənim məskənimə nail ola bilərlər.  

 

                                            Mətn 20  

 

 Prakrtim – maddi təbiət; puruşam – canlı varlıqlar; ça – 

həmçinin; eva – hökmən; viddhi – sən bilməlisən; anadi – 

başlanqıcsız; ubhau – hər ikisi; api – həmçinin; vikaran – 

çevrilmə; ça – həmçinin; qunan – təbiətin üç qunası; ça  -

həmçinin; eva – hökmən; viddhi – bil; prakrti – maddi təbiət; 

sambhavan – törəmişlər. 

 

Bil və agah ol ki, maddi təbiətin və canlı varlıqların başlanğıcı 

yoxdur. Onun dəyişikliklərə uğramasının və maddi qunaların 

yaranmasının səbəbi maddi təbiətdir.  

 

                                             Mətn 21 
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Karya – nəticələr; karana – səbəb; kartrtve – yaradılmış; hetuh 

– vasitə; prakrtih – maddi təbiət; uçyate – deyilir; puruşah – 

canlı varlıq; sukha – xoşbəxtlik; duhkhanam – bədbəxtliklər; 

bhoktrtve – həzz; hetuh – vasitə; uçyate – deyilir. 

 

Bütün maddi səbəblərin və nəticələrin səbəbi təbiət olduğu 

halda, bu dünyadakı müxtəlif iztirab və həzzlərin səbəbi canlı 

varlıq hesab olunur. 

 

                                             Mətn 22 

 

 Puruşah – canlı məxluq; prakrti-sthah – maddi enerjidə 

yerləşmiş; hi – hökmən; bhunkte – həzz alır; prakrti-can – 

maddi təbiət tərəfindən yaradılmış; qunan – təbiət qunaları; 

karanam – səbəb; qunasanqah – təbiət qunaları ilə əlaqə; asya 

– canlı məxluqun; sat-asat – yaxşı və pis; yoni – həyat növləri; 

canmasu – doğuluşda. 

 

Beləliklə, maddi dünyadakı canlı varlıq həyat yolları ilə 

gedərək, təbiətin üç qunasından həzz alır. Bu, onun maddi 

təbiətlə təmasından doğur. Buna görə də o, müxtəlif həyat 

növlərinə xas olan həzz və iztirablarla qarşılaşır. 
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                                               Mətn 23 

 

Upadraşta – müşahidə edən; anumanta – izn verən; ça – həm 

də; bharta – sahib; bhokta – həzzalan; maha-işvarah – Uca 

Tanrı; parama-atma – Yüksək Can; iti – həmçinin; ça – və; api 

– həqiqətən; uktah – deyilmişdir; dehe – bu bədəndə; asmin – 

bu; puruşah – həzzalan; parah – transsendental. 

 

 Bu bədəndə başqa bir həzzalan da vardır. O, 

transsendentaldır: O, ali hökmdar, müşahidə edən, izn verən 

və Yüksək Can adlanan Tanrıdır. 

                                              Mətn 24 

 

 Yah – hər kəs; evam – beləliklə; vetti – dərk edir; puruşam – 

canlı varlıq; prakrtim – maddi təbiət; ça – və; qunaih – maddi 

təbiətin qunaları; saha – birlikdə; sarvatha – bütün yollarda; 

vartamanah – mövqe tutmuş; api – baxmayaraq; na – heç vaxt; 

sah – o; bhuyah – yenidən; abhicayate – doğulur. 

 

Maddi təbiət, canlı varlıq və təbiət qunalarının qarşılıqlı təsiri 

haqqındakı bu fəlsəfəni dərk edən şəxs hökmən qurtuluşa nail 

olur. Hansı vəziyyətdə olursa-olsun, o, bir daha burada 

doğulmayacaq. 
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                                               Mətn 25 

 

 Dhyanena – meditasiya ilə; atmani – daxilində; paşyanti – 

görmək; keçit – bəziləri; atmanam – Yüksək Can; atmana – 

ağılla; anye – başqaları; sankhyena – fəlsəfi mühakimələrlə; 

yoqena – yoqa sistemi ilə; karma-yoqena – bəhrə gözləmədən 

fəaliyyət göstərməklə; ça – həmçinin; apare – başqaları. 

 

Bəziləri meditasiya vasitəsilə, başqaları biliyə yiyələnməklə, 

digərləri isə bəhrə gözləmədən fəaliyyət göstərməklə 

daxillərində olan Yüksək Canı dərk edirlər. 

 

                                                Mətn 26 

 

 Anye – başqaları; tu – lakin; evam – beləliklə; acanantah – 

ruhi biliyi olmadan; şrutva – dinləməklə; anyebhyah – 

başqalarından; upasate – sitayiş etməyə başlayırlar; te – onlar; 

api – həmçinin; ça – və; atitaranti – xaricində; eva – hökmən; 

mrtyum – ölüm yolu; şruti-parayanah – dinləmə prosesinə 

meylli. 
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Elələləri də var ki, ruhi bilikləri olmasa da, başqalarından Ali 

Şəxsiyyət barədə eşitdikdə, Ona sitayiş etməyə başlayırlar. 

Mötəbər şəxsləri dinləməyə meylli olduqlarına görə onlar da 

doğuluş və ölüm dövranını dərk edirlər. 

 

 

                                           Mətn 27 

 

Yavat – nə; sancayate – baş verir; kinçit – nə isə; sattvam – 

mövcudiyyət; sthavara – hərəkətsiz; canqamam – hərəkət 

edən; kşetra – bədənlər; kşetra-cna – bədəni tanıyan; samyoqat 

– arasındakı əlaqə ilə; tat viddhi – sən bunu bilməlisən; 

bharata-rşabha – ey Bharataların ən yaxşısı. 

 

Ey Bharataların ən yaxşısı, bil və agah ol ki, gördüyün hərəkət 

edən və hərəkət etməyən şeylərin hamısı yalnız fəaliyyət 

sahəsinin və sahəni bilənin birləşməsidir. 

 

                                             Mətn 28 

 

 Samam – eyni; sarveşu – bütün; bhuteşu – canlı varlıqlar; 

tişthantam – yaşayan; parama-işvaram – Yüksək Can; 
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vinaşyatsu – məhv edilən; avinaşyantam – məhv edilmir; yah 

– hər kəs; paşyati – görür; sah – o; paşyati – həqiqətən görür. 

 

Hər bir bədəndə fərdi canla yanaşı Yüksək Canın mövcud 

olduğunu bilən və bu fani bədənin daxilində yerləşən canın və 

Yüksək Canın heç vaxt məhv olmadıqlarını anlayan insan 

həqiqi bilik sahibidir. 

 

                                               Mətn 29 

 

 Samam – eyni; paşyam – görərək; hi – hökmən; sarvatra – hər 

yerdə; samavasthitam – eyni mövqe tutan; işvaram – Yüksək 

Can; na – yox; hinasti – düşgünləşmək; atmana – ağılla; 

atmanam – can; tatah – onda; yati – nail olur; param – 

transsendental; qatim – təyinat. 

 

Yüksək Canın hər yerdə və hər bir canlı məxluqun daxilində 

eynilə mövcud olduğunu görən insan ağlına nəzarət edərək 

düşgünləşmir. Bu yolla o, transsendental məqsədə yaxınlaşır. 
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                                                Mətn 30 

 

 Prakrtya – maddi təbiətlə; eva – hökmən; ça – həmçinin; 

karmani – fəaliyyət; kriyamanani – yerinə yetirilir; sarvaşah – 

hər cəhətdən; yah – hər kəs; paşyati – görür; tatha – həmçinin; 

atmanam – özünü; akartaram – etməyən; sah – o; paşyati – 

mükəmməl surətdə görür. 

 

Hər cür fəaliyyəti maddi təbiət tərəfindən yaradılmış bədənin 

yerinə yetirdiyini, canın isə heç nə etmədiyini görən insan 

həqiqətən bilik sahibidir. 

 

                                              Mətn 31 

 

 Yada – nə vaxt; bhuta – canlı varlıqların; prthak-bhavam – 

müxtəlif fəaliyyətlər; eka-stham – bir mövqe tutmuş; 

apupaşyati – mötəbər şəxsin köməyilə görməyə çalışan; tatah 

eva – o vaxtdan bəri; ça – həmçinin; vistaram – yayılma; 

brahma – Mütləq; sampadyate – nail olur; tada – bu zaman. 

 

 Dərrakəli insan müxtəlif maddi bədənlərdə olduqlarına görə 

bir-birindən fərqlənən canlı varlıqlar arasında fərq görmədikdə 
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və canlı varlıqların hər yerdə olduqlarını gördükdə Brahmanı 

dərk etmiş olur. 

 

                                              Mətn 32 

 

Anaditvam - əbədi olduğundan; nirqunatvam – transsendental 

olduğundan; parama – maddi təbiətin xaricində; atma – ruh; 

ayam – bu; avyayah – tükənməz; şarira-sthah – bədəndə 

olaraq; api – hərçənd; kaunteya – ey Kuntinin oğlu; na karoti 

– heç vaxt heç nə etmir; na lipyate – o, həmçinin bağlı deyil. 

 

Əbədiliyi görənlər ölməz canın transsendental, əbədi və təbiət 

qanunları xaricində olduğunu görə bilərlər. Maddi bədənlə 

əlaqəyə girdiyinə baxmayaraq, ey Arcuna, can heç nə etmir və 

heç nəyə bağlı deyil. 

 

 

 

                                              Mətn 33 

 

Yatha – necə; sarva-qatam – hər şeyə daxil olan; saukşmyat – 

incə təbiətli olduğundan; akaşam – səma; na – heç vaxt; 

upalipyate – qarışdırır; sarvatra – hər yerdə; avasthitah – 
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yerləşən; dehe – bədəndə; tatha – necə; atma – can; na – heç 

vaxt; upalipyate – qarışdırır. 

Səma incə təbiətli olduğuna görə heç nə ilə qarışmasa da, hər 

şeyə daxil olur. Eləcə də Brahmanı görə bilən can bədəndə 

olsa da, onunla qarışmır. 

 

                                              Mətn 34 

 

Yatha – necə; prakaşayate – işıqlandırır; ekah – bir; krtsnam – 

bütöv; lokam – kainat; imam – bu; ravih – Günəş; kşetram – 

bu bədən; kşetri – can; tatha – bənzər; krtsnam – hər şey; 

prakaşayati – işıqlandırır; bharata – ey Bharata övladı. 

 

Ey Bharata övladı, Günəş təkbaşına bütün kainatı 

işıqlandırdığı kimi, bədənin daxilindəki canlı varlıq da bütün 

bədəni şüurla işıqlandırır. 

 

                                              Mətn 35 

 

 Kşetra – bədənin; kşetra-cnayoh – bədəni tanıyan; evam – 

belə; antaram – fərq; cnana-çakşuşa – bilik gözləri ilə; bhuta – 

canlı varlığın; prakrti – maddi təbiətdən; mokşam – qurtuluş; 
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ça – həmçinin; ye – o kəs ki; viduh – bilir; yanti – yaxınlaşır; 

te – onlar; param – Tanrı. 

 

Bədənlə bədəni bilən arasındakı fərqi görən və maddi təbiətini 

əsarətindən qurtuluş yolunu dərk edə bilən insan ali məqsədə 

nail olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           On dördüncü fəsil 
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                                    Maddi təbiətin üç qunası. 

 

 

 

 

                                                                 Mətn 1 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; param – 

transsendental; bhuyah – yenidən; pravakşyami – mən 

deyəcəyəm; chananm – bütün biliyi; cnanam – bilmək; 

uttamam – ali; yat – hansı; cnatva – bilərək; munayah – 

müdriklər; sarve – hamısı; param – transsendental; siddhim – 

kamillik; itah – bu dünyadan; qatah – nail olmuşlar. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Mən sənə yenə də hər cür bilikdən 

üstün olan ali müdrikliyi bəyan edəcəyəm. Bu biliyi dərk 

etmiş müdriklər kamilliyin ən yüksək pilləsinə nail olmuşlar. 

 

                                                        Mətn 2 
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Idam – bu; cnanam – bilik; upaşritya – sığınaraq; mama – 

Mənim; sadharmyam – həmin təbiət; aqatah – nail olub; sarve 

api – hətta yaradılış zamanı; na – heç vaxt; upacayante – 

doğulurlar; pralaye – məhv edilmə zamanı; na – yox; 

vyathanti – həyəcanlanmışlar; ça – həmçinin. 

 

Ey bilikdə qərarlaşmış insan Mənim təbiətimə bənzər 

transsendental təbiətə nail ola bilər. Bu halda o, yaradılış 

zamanı doğulmur və məhvedilmə zamanı ölümə məruz qalır.  

 

                                                     Mətn 3 

 

Mama – Mənim; yonih – doğuluş mənbəyi; mahat – bütün 

maddi mövcudiyyət; brahma – ali; tasmin – daxilində; 

qarbham – doğuluş; dadhami – yaratmaq; aham – Mən; 

sambhavah – imkan; sarva-bhutanam – bütün canlı varlıqların; 

tatah – o vaxtdan bəri; bhavati – olur; bharata – ey Bharata 

övladı. 

 

Ey Bharata övladı, Brahman adlanan maddi substansiya 

doğuluşun mənbəyidir və Mən bu Brahmanı mayalayaraq, 

bütün canlı varlıqlara doğulmaq imkanı verirəm. 
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                                                       Mətn 4 

 

Sarva-yonişu – bütün həyat formalarında; kaunteya – ey 

Kuntinin oğlu; murtayah – formalar; sambhavanti – onlar üzə 

çıxırlar; yah – o kəs ki; tasam – onlar hamısını; brahma – ali; 

mahat yonih – maddi substansiyada doğulmanın mənbəyi; 

aham – Mən; bica-pradah – toxum verən; pita – ata. 

 

Ey Kuntinin oğlu, bütün həyat formalarının bu maddi 

təbiətdən doğulduğunu, Mənim isə toxum verən ata olduğumu 

dərk etmək lazımdır. 

 

 

                                                      Mətn 5 

 

Sattvam – xeyirxahlıq qunası; racah – ehtiras qunası; tamah – 

cəhalət qunası; iti – beləliklə; qunah – keyfiyyətlər; prakrti – 

maddi təbiət; sambhavah – törədilmiş; nibadhnanti – 

məhdudlandırır; maha-baho – ey qoluqüvvəli; dehe – bu 

bədəndə; dehinam – canlı varlıqlar; avyayam - əbədi. 
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Maddi təbiət xeyirxahlıq, ehtiras və cəhalət qunalarından 

ibarətdir. Əbədi canlı varlıq təbiətlə əlaqəyə girdikdə, ey 

qoluqüvvəli Arcuna, bu üç quna tərəfindən məhdudlandırılır. 

 

                                                       Mətn 6 

 

Tatra – çünki; sattvam – xeyirxahlıq qunası; nirmalatvam – 

maddi dünyada hər şeydən saf olduğuna görə; prakaşakam – 

nurlandırır; anamayam – günah əməllərin əks-təsirindən azad; 

sukha – xoşbəxtlikdə; sanqena – ünsiyyət saxlayaraq; badhnati 

– məhdudlandırır; cnana – bilik; sanqena – ünsiyyət 

saxlayaraq; ça – həmçinin; anaqha – ey günahsız. 

 

Ey günahsız, hər şeydən saf olan xeyirxahlıq qunası insanı 

nurlandırır və günah əməllərinin əks-təsirlərindən azad edir. 

Bu qunada olanalr xoşbəxtlik və bilik əldə edir. 

 

                                                         Mətn 7 

 

Racah – ehtiras qunası; raqa-atmakam – ehtiras və ya şövqdən 

doğan; viddhi – bilmək; trşna – ehtirasla; sanqa – ünsiyyət; 

samud-bhavam – törənmiş; tat – bu; nibadhnati – bağlayır; 
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kaunteya – ey Kuntinin oğlu; karma-sanqena – həzgüdən 

fəaliyyətlə əlaqə; dehinam – təcəssüm etmiş. 

 

Ehtiras qunasından saysız-hesabsız və şiddətli istəklər doğur. 

Buna görə də, ey Kuntinin oğlu, bədəndə təcəssüm etmiş canlı 

varlıq maddi fəaliyyətə bağlanır. 

 

                                                          Mətn 8 

 

Tamah – cəhalət qunası; tu – lakin; acnana-cam – cəhalətdən 

doğan; viddhi – bil; mohanam – yanılma; sarva – dehinam – 

təcəssüm etmiş canlı varlıqlar; pramada – ağılsızlıq; alasya – 

tənbəllik; nidrabhih – yuxu; tat – o; nibadhnati – bağlayır; 

bharata – ey Bharata övladı. 

 

Ey Bharata övladı, bil və agah ol ki, biliksizlik zülmətindən 

doğan cəhalət qunası təcəssüm etmiş bütün canlı varlıqları  

çaşdırır. Bu qunadan ağılsızlıq, tənbəllik və yuxu törəyir ki, 

onlar da məhdudlandırılmış canı bağlayır. 

 

                                                           Mətn 9 
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Sattvam – xeyirxahlıq qunası; sukhe – xoşbəxtlikdə; sancayati 

– bağlayır; racah – ehtiras qunası; karmani – həzgüdən 

fəaliyyətdə; bharata – ey Bharata övladı; cnanam – bilik; 

avrtya – örtərək; tu – lakin; tamah – cəhalət qunası; pramade – 

ağılsızlıq; sancayati – bağlayır; uta – deyilmişdir. 

 

Ey Bharata övladı, xeyirxahlıq qunasında olan insan 

xoşbəxtdir; ehtiras qunası insanı həzzgüdən fəaliyyətə sövq 

edir; cəhalət isə insanın biliyini örtərək, onu ağılsızlığa düçar 

edir. 

 

                                                            Mətn 10 

 

 Racah – ehtiras qunası; tamah – cəhalət qunası; ça – həm də; 

abhibhuya – üstün gələrək; sattvam – xeyirxahlıq qunası; 

bhvati – üstün gəlir; bharata – ey Bharata övladı; racah – 

ehtiras qunası; sattvam – xeyirxahlıq qunası; tamah – cəhalət 

qunası; ça – həmçinin; eva – buna bənzər; tamah – cəhalət 

qunası; sattvam – xeyirxahlıq qunası; racah – ehtiras qunası; 

tatha – beləliklə. 

 

Bəzən xeyirxahlıq qunası ehtiras və cəhalət qunalarına üstün 

gəlir, ey Bharata övladı. Bəzən ehtiras qunası xeyirxahlıq və 
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cəhalətə üstün gəlir, bəzən isə cəhalət xeyirxahlıq və ehtirasa 

üstün gəlir. Beləliklə, üstünlük uğrunda daim mübarizə gedir. 

 

                                                             Mətn 11 

 

Sarva-dvareşu – bütün qapılar; dehe asmin – bu bədəndə; 

prakaşah – nurlanma; upacayate – inkişaf etdirir; cnanam – 

bilik; yada – nə vaxt; tada – o zaman; vidyat – bil; vivrddham 

– artmışdır; sattvam – xeyirxahlıq qunası; iti uta – belə 

deyilmişdir. 

 

Bədənin bütün qapıları biliklə nurlandıqda, xeyirxahlıq 

qunasının təsirini hiss etmək olar. 

                                                            Mətn 12 

 

Lobhah – acgözlük; pravrttih – fəaliyyət; arambhah – cəhd; 

karmanam – fəaliyyətdə; aşamah – çətin nəzarət edilən; sprha 

– arzu; racasi – ehtiras qunasının; etani – bunların hamısı; 

cayante – inkişaf edir; vivrddhe – artdıqda; bharata-rşabha – 

ey Bharataların ən yaxşısı. 

 

Ey Bharataların ən yaxşısı, ehtiras qunasının təsiri artdıqda 

insanla güclü bağlılıq, həzzgüdən fəaliyyətə meyl, yenilməz 
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təşəbbüskarlıq və idarə edilməyən ehtiraslı istəklər baş 

qaldırır. 

 

                                                           Mətn 13 

 

Aprakaşah – qaranlıq; apravrttih – fəaliyyətsizlik; ça – və; 

pramadah – ağılsızlıq; mohah – illüziya; eva – hökmən; ça – 

həmçinin; tamasi – cəhalət qunası; etani – bunlar; cayante – 

təzahür edirlər; vivrddhe – inkişaf etdikdə; kuru-nandana – ey 

Kuru övladı. 

 

Cəhalət qunasının təsiri artdıqda, ay Kuru övladı, o özü ilə 

zülmət, ətalət, ağılsızlıq və illüziya gətirir.  

 

                                                          Mətn 14 

 

 Yada – nə vaxt; sattve – xeyirxahlıq qunası; pravrddhe – 

inkişaf etdirmiş; tu – lakin; prlayam – ölüm; yati – gedir; 

deha-bhrt – təcəssüm etmiş; tada – nə vaxt; uttama-vidam – 

böyük müdriklərin; lokan – planetlər; amalan – saf; 

pratipadyate – nail olur. 
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Xeyirxahlıq qunasının təsiri altında olan canlı varlıq ölümdən 

sonra böyük müdriklərin pak və yüksək planetlərinə nail olur. 

 

                                                     Mətn 15 

 

 Racasi – ehtiras içində; pralayam – ölüm; qatva – nail olur; 

karma-sanqişu – həzgüdən fəaliyyətlə məşqul olanların 

arasında; cayate – doğulur; tatha –eləcə də; pralinah – ölümü 

qarşılayaraq; tamasi – içində; mudha-yonişu – heyvan 

formalarında; cayate – doğulur. 

 

Ehtiras qunasının təsiri altında olan canlı varlıq ölümdən 

sonra həzzgüdən fəaliyyətlə məşğul olanların arasında 

doğulur. Cəhalət qunasının təsiri altında olan canlı varlıq isə 

ölümdən sonra heyvanlar aləmində doğulur. 

                                                       

 

                                                      Mətn 16 

 

Karmanah – işin; su-krtasya – mömin; ahuh – o barədə 

deyirlər; sattvikam – xeyirxahlıq qunasında; nirmalam – 

təmizlənmiş; phalam – nəticə; racasah – ehtiras qunasının; tu 
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– lakin; phalam – nəticə; dukham – iztirab; acnanam – 

mənasız; tamasah – cəhalət qunası; phalam – nəticə. 

 

Mömin fəaliyyətin nəticələri pakdır və deyilir ki, bu cür 

fəaliyyət xeyirxahlıq qunasına aiddir. Ehtiras qunasındakı 

fəaliyyət iztirabla, cəhalət qunasındakı fəaliyyət isə səfehliklə 

nəticələnir. 

 

                                                        Mətn 17 

 

 Sattvam – xeyirxahlıq qunasından; sancayate – inkişaf edir; 

cnanam – bilik; racasah – ehtiras qunasından; lobhah – 

tamahkarlıq; eva – hökmən; ça – həmçinin; pramada – 

ağılsızlıq; mohau – illüziya; tamasah – cəhalət qunasından; 

bhavatah – inkişaf edirlər; acnanam – mənasız şey; eva – 

hökmən; ça – həmçinin. 

 

 Xeyirxahlıq qunasından həqiqi bilik, ehtiras qunasından 

tamahkarlıq, cəhalət qunasından isə səfehlik, ağılsızlıq və 

illüziya doğur. 

 

                                                        Mətn 18 
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 Urdhvam – yuxarı; qaççhanti – gedirlər; sattva-sthah – 

xeyirxahlıq qunasından olan; madhye – ortada; tişthanti – 

yaşayırlar; racasah – ehtiras qunasından olanlar; caqhanya – 

çirkin; quna – keyfiyyət; vrtti-sthah – məşquliyyəti; adhah – 

aşağı; qaççhanti – gedirlər; tamasah – cəhalət qunasında 

olanlar. 

 

Xeyirxahlıq qunasında olanlar tədricən yüksək planetlərə 

qalxırlar; ehtiras qunasında olanlar yer planetlərində 

yaşayırlar; dəhşətli cəhalət qunasında olanlar isə cəhənnəm 

planetlərinə yuvarlanırlar. 

 

                                                       Mətn 19 

 

Na – yox; anyam – başqası; qunebhyah – keyfiyyətlərdən 

başqa; kartaram – icraçı; yada – nə vaxt; draşta anupaşyati – 

düzgün görən; qunebhyah – təbiət qunalarına; ça – və; param 

– transsendental; vetti – bilir; mat-bhavam – Mənim ruhi 

təbiətimə; sah – o; adhiqaççhati – qalxır. 

 

Hər cür fəaliyyətin təbiətin üç qunasından savayı heç bir 

icraçısı olmadığını və Uca Tanrının bu üç qunaya münasibətdə 
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transsendental olduğunu bilən insan Mənim ruhi məskənimə 

nail olur. 

 

                                                       Mətn 20 

 

Qunan – keyfiyyətlər; etan – bütün bunlar; atitya – üstün 

gələrək; trin – üç; dehi – təcəssüm etmiş; deha – bədən; 

samudbhavan – törəyənlər; canma – doğuluş; mrtyu – ölüm; 

cara – qocalıq; duhkhaih – iztirablar; vimuktah – azad olub; 

amrtam – nektar; aşnute – həzz alır. 

 

Təcəssüm etmiş canlı varlıq maddi bədənlə əlaqədə olan üç 

qunanı dəf etdikdə doğuluş, ölüm, qocalıq və onların gətirdiyi 

iztirablardan azad olub, hətta bu ömründə cövhər dadaraq 

həzz ala bilər”. 

 

 

                                                       Mətn 21 

 

 Arcunah uvaca – Arcuna dedi; kaih – hansı; linqaih - 

əlamətlər; trin – üç; qunan – keyfiyyətlər; etan – bütün bunlar; 

atitah – üstün gələcək; bhavati – var; prabho – ey Tanrım; kim 
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– nə; açarah – davranış; katham – necə; ça – həmçinin; etan – 

bu; trin – üç; qunan – keyfiyyətlər; ativartate – üstün gəlir. 

 

Arcuna soruşdu: “Ey Tanrım, üç qunanı dəf etmiş insanı hansı 

əlamətlərinə görə tanımaq olar? O, özünü necə aparır? 

Təbiətin qunalarına necə üstün gəlir?” 

 

 

                                                     Mətn 22-25 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; prakaşam – 

nurlanma; ça – və; pravrttim – bağlılıq; ça – və; moham – 

illüziya; eva ça – həmçinin; pandava – ey Pandunun oğlu; na 

dveşti – nifrət etmir; sampravrttani – inkişaf etdiyinə 

baxmayaraq; na nivrttani – inkişafı dayandırmadan; kankşati – 

arzu edir; udasinavat – bitərəf kimi; asinah – mövqe 

tutmuşdur; qunaih – keyfiyyətlərdə; yah – o kəs ki; avatişthati 

– qalır; na – heç vaxt; inqate – titrəmir; sama – bərabər; 

duhkha – bədbəxtlikdə; sukhah – xoşbəxtlikdə; sva-sthah – 

diqqətini daxilinə yönəltmiş; sama – bərabər; loşta – torpaq; 

aşma – daş; apriyah – istənilməz; dhirah – möhkəm; tulya – 

eyni; ninda – şərəfsizlikdə; atma-samstutih – təriflənərkən; 

mana – şöhrətləndirdikdə; apamanayoh – şöhrətdən 
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salındıqda; tulyah – eyni; tulyah – eyni; mitra – dostların; ari – 

düşmənlərin; pakşayoh – tərəflərə; sarva – hamısı; arambha – 

deyil; praityaqi - əl çəkmiş; qunah-atitah – maddi təbiət 

qunalarının təsirindən azad olan; sah – o; uçyate – hesab 

edilir. 

 

 Allah-Ali Şəxs dedi: “Ey Pandunun oğlu, nurlanma, bağlılıq 

və illüziya yaxınlaşdıqda nifrət hissi keçirməyən, 

uzaqlaşdıqda isə onlara can atmayan; maddi qunaların 

təsirindən sarsılmayan, həyəcan keçirməyən, bütün işlərin bu 

qunalar tərəfindən görüldüyünü bilərək onlara münasibətdə 

bitərəf və transsendental mövqe tutan; diqqətini daxilinə 

yönəldən, həm xoşbəxtliyə, həm də bədbəxtliyə eyni cür 

münasibət bəsləyən; bir ovuc torpağa, daş və qızıl parçasına 

bir gözlə baxan; arzuedilən və arzuedilməz şeyləri eyni cür 

qəbul edən; mətin olan; tərif və təhqirlərdən, şərəf və 

şərəfsizlikdən müvazinətini itirməyən; dostuna və düşməninə 

eyni cür münasibət bəsləyən; hər cür maddi fəaliyyətdən əl 

çəkmiş insan haqqında deyilir ki, o, təbiət qunalarını dəf 

etmişdir. 

 

                                                          Mətn 26 
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Mam – Mənə; ça – həmçinin; yah – o kəs ki; avyabhiçarena – 

dönmədən; bhakti-yoqena – sədaqətli xidmətlə; sevate – 

xidmət edir; sah – o; qunan – maddi dünyanın qunaları; 

samatitya – üstün gələrək; etan – bütün bunlar; brahma-

bhuyaya – Brahman səviyyəsinə yüksəlmək; kalpate – olur. 

 

Bütünlüklə sədaqətli xidmətə qapılmış, hər cür şəraitdə mətin 

olan insan maddi təbiətin qunalarını dəf edərək Brahman 

səviyyəsinə yüksəlir. 

 

                                                           Mətn 27 

 

 Brahmanah – şəxssiz brahmacyoti; hi – hökmən; pratiştha – 

qalır; aham – Mən; amrtasya – ölməz; avyayasya – dağılmaz; 

ça -  həm də; şaşvatasya - əbədi; ça – və; dharmasya - əzəli 

mövqe; sukhasya – xoşbəxtlik; aikantikasya – son; ça – 

həmçinin. 

 

Mən ölməz, dağılmaz, əbədi və ən yüksək xoşbəxtlik mənbəyi 

olan şəxssiz Brahmanın əsasıyam. 
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                                               On beşinci fəsil 

                                

 

 

                                          Ali Şəxsiyyətin yoqası. 

 

  

 

 

                                                                  Mətn 1 

Şr-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; urdhva-mulam – 

kökləri yuxarı; adhah – aşağı; şakham – budaqlar; aşvattham – 
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banyan ağacı; prahuh – deyilir; avyayam - əbədi; çhandamsi – 

veda himnləri; yasya – onun; parnani – yarpaqlar; yah – hər 

kəs; tam – nə; veda – bilir; sah – o; veda-vit – Vedaların 

bilicisi. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Deyilir, kökləri yuxarı, budaqları isə 

aşağı yönələn əbədi banyan ağacı vardır, onun yarpaqları veda 

himnləridir. Bu ağacı dərk etmiş insan Vedaların bilicisidir. 

 

                                                     Mətn 2 

 

Adhah – aşağı; ça – və; urdhvam – yuxarı; prasrtah – 

yayılmış; tasya – onun; şakhah – budaqlar; quna – maddi 

təbiət qunaları; pravrddhah – inkişaf etmiş; vişaya – hiss 

obyektləri; pravalah – budaqlar; adhah – aşağı; ça – və; 

mulani – köklər; anusantatani – yayılmış; karma – işə; 

anubandhini – bağlayır; manuşya-loke – insanlar arasında. 

 

Bu ağacın budaqları maddi təbiətin üç qunası ilə 

qidalandırılaraq aşağı və yuxarı yönəlir. Kiçik budaqlar hiss 

obyektləridir. Bu ağacın aşağı yönələn kökləri də vardır ki, 

onlar insanların həzzgüdən fəaliyyəti ilə bağlıdır. 
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                                                       Mətn 3-4 

 

Na-yox; rupam – forma; asya – bu ağacın; iha – bu dünyada; 

tatha – həmçinin; upalabhyate – dərk etmək; na – heç vaxt; 

antah – son; na – heç vaxt; ça – həmçinin; adih – başlanqıc; na 

– heç vaxt; ça – həmçinin; sampratiştha - əsas; aşvattham – 

banyan ağacı; enam – bu; suvirudha – güclü; mulam – kök 

salmış; asanqa-şastrena – tərki-dünyalıq silahı ilə; drdhena – 

güclü; çhittva – kəsərək; tatah – sonra; padam – vəziyyət; tat – 

o; parimarqitavyam – aydınlaşdırılmalıdır; yasmin – harada; 

qatah – gedərək; na – heç vaxt; nivartanti – onlar qayıdırlar; 

bhuyah – yenidən; tam – Onun yanında; eva – hökmən; ça – 

həmçinin; yatah – o kəsdən; pravrttih – başlanqıc; prasrta – 

yayılmış; purani – çox qoca. 

 

Bu ağacın həqiqi formasını maddi dünyada dərk etmək 

mümkün deyil, heç kəs onun haradan başlandığını, harada 

qurtardığınıvə əsasın harada yerləşdiyini dərk edə bilməz. 

Lakin insan qətiyyətli olmalı, dərin kökləri olan bu ağacı 

tərki-dünyalıq silahı ilə kəsməlidir. Sonra isə canlı varlıqların 

nail olduqda bir daha geri qayıtmadıqları yeri müəyyən edib, 
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özünü hər şeyin başlanğıcı və çox qədim zamanlardan bəri 

təzahür etmiş bütün şeylərin mənbəyi olan Allah-ali Şəxsə 

həsr etməlidir. 

 

                                                    Mətn 5 

 

Nih – olmadıqda; mana – saxta nüfuz; mohah – illüziya; cita – 

qalib gəlmək; sanqa – ünsiyyət; doşah – nöqsanlar; adhyatma 

– ruhi bilik; nityah - əbədi; vinivrtta – tərki-dünya; kamah – 

ehtirasdan; dvandvaih - əkslikdən; vimuktah – qurtulmuş; 

sukha-duhkha – xoşbəxtlik və bədbəxtlik; samcnaih – adlanır; 

qaççhanti – nail olur; amudhah – çaşdırılmayan; padam – 

vəziyyət; avyayam - əbədi; tat – O. 

 

Saxta nüfuzdan, illüziyadan və saxta ünsiyyətdən azad olan, 

əbədiliyi dərk edən, maddi ehtirasdan əl çəkən, xoşbəxtlik və 

bədbəxtlik əksliyindən azad olan, çaşdırılmayan, özünü Ali 

Şəxsiyyətə həsr edən insan bu əbədi səltənətə nail olur. 

 

                                                   Mətn 6 

 

Na – yox; tat – o; bhasayate – işıqlandırır; suryah – Günəş; na 

– yox; şaşankah – Ay; na – yox; pavakah – od; yat – harada; 
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qatva – gedərək; na – heç vaxt; nivartante – qayıdır; tat dhama 

– o məskən; paramam – ali; mama – Mənim. 

 

Mənim ali məskənim nə Günəş, nə Ay, nə də odla 

işıqlandırılmır. Ora çatanlar bir daha maddi dünyaya 

qayıtmırlar. 

 

                                                    Mətn 7 

 

Mama – Mənim; eva – hökmən; amşah – hissəcik; civa-loke – 

məhdudlandırılmış həyat dünyası; civa-bhutah – 

məhdudlandırılmış canlı varlıq; sanatanah - əbədi; manah – 

ağılla; şaştani – altı; indriyani – hislər; prakrti – maddi 

təbiətdə; sthani – olan; karşati – ağır mübarizə aparır. 

 

Bu məhdudlandırılmış dünyada olan canlı varlıqlar Mənim 

əbədi fraqmentar hissəciklərimdir. Məhdudlandırılmış həyat 

sürdüklərinə görə, onlar, ağıl da daxil olmaqla, altı hisslə ağır 

mübarizə aparırlar. 

 

                                                     Mətn 8 
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Şariram – bədən; yat – necə; avapnoti – alır; yat – necə; ça api 

– həmçinin; utkramati – imtina edir; işvarah – bədənin 

hökmdarı; qrhitva – alaraq; etani – bütün bunlar; samyati – 

gedir; vayuh – hava; qandhan – qoxular; iva – bənzər; aşayat – 

onların mənbəyindən. 

 

Külək qorxunu bir yerdən başqa yerə apardığı kimi, canlı 

varlıq da həyat barədə olan təsəvvürlərini bu dünyada bir 

bədəndən digər bədənə aparır. Beləliklə, o, bir növ bədən alır 

və onu tərk edərək başqasına keçir. 

 

                                                    Mətn 9 

 

Şrotram – qulaqlar; çakşuh – gözlər; sparşanam – təmas; ça – 

həmçinin; rasanam – dil; qhranam – iybilmə; eva – həmçinin; 

ça – və; adhişthaya – yerləşmiş; manah – ağıl; ça – həmçinin; 

ayam – o; vişayan – hiss obyektləri; upasevate – həzz alır. 

 

Beləliklə, canlı varlıq başqa bir qaba  bədən alaraq, ağlı əhatə 

edən müəyyən növ qulaq, göz, dil, burun və təmas üzvləri əldə 

edir. Bu yolla o, müəyyən hiss obyektlərindən həzz alır. 

 

                                                     Mətn 10 
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Utkramantam – bədəni tərk edərək; sthitam – bədəndə 

yerləşmiş; va api – ya; bhuncanam – həzz alaraq; va – ya da; 

quna-anvitam – maddi təbiətin qunalarının təsiri altında; 

vimudhah – səfehlər; na – heç vaxt; apunaşyanti – görə bilmir; 

paşyanti – görə bilər; cnana çakşuşah – gözləri bilikdə açılmış. 

 

Səfeh insan canlı varlığın öz bədənini necə tərk etdiyini və 

təbiətin qunalarının təsiri altında nə üçün məhz bu bədəndən 

həzz aldığını dərk etmir. Lakin gözləri biliklə açılmış insan 

hər şeyi görə bilər. 

 

 

 

 

                                                      Mətn 11 

 

Yatantah – can ataraq; yoqinah – transsendentalistlər; ça – 

həmçinin; enam – bu; paşyanti – görə bilər; atmani – özündə; 

avasthitam – yerləşmiş; yatantah – can ataraq; api – hərçənd; 

akrta-atmanah – özünügerçəkləşdirmədən; na – yox; enam – 

bu; paşyanti – görürlər; açetasah – inkişaf etməmiş ağlı olan. 
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Özünügerçəkləşdirmiş transsendentalistlər səy edib bütün 

bunları aydın şəkildə görə bilərlər. Lakin ağlı inkişaf etməyən 

və özünügerçəkləşdirməyənlər cəhd etsələr də, nə baş 

verdiyini anlaya bilmirlər. 

 

                                                       Mətn 12 

 

Yat – o kəs ki; aditya-qatam – günəş işığında; tecah – şəfəq; 

caqat – bütün dünyada; bhasayate – işıqlandırır; akhilam – 

tamamilə; yat – o kəs ki; çandramasi – ayın; yat – o kəs ki; ça 

– həmçinin; aqnau – odda; tat – o; tecah – şəfəq; viddhi – dərk 

etmək; mamakam – Məndən. 

 

Bütün dünyanın zülmətini dağıdan günəş şüası Məndən çıxır. 

Ayın da, odun da işığı Məndən çıxır. 

 

                                                       Mətn 13 

 

Qam – planetlər; avişya – daxil olaraq; ça – həmçinin; bhutani 

– canlı varlıqlar; dharayami – saxlayıram; aham – Mən; ocasa 

– Mənim enerjimin sayəsində; puşnami – qidalandırıram; ça – 

və; auşadhih – tərəvəzlər; sarvah – hamısı; samah – Ay; 

bhutva – olaraq; rasa-atmakah – şirə verərək. 
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Mən hər planetdə mövcudam və bütün planetlər Mənim 

enerjimin sayəsində öz orbitlərində qalırlar. Mən Ay olub, 

bütün tərəvəzlərə həyat şirəsi verirəm. 

 

                                                       Mətn 14 

 

 Aham – Mən; vaişvanarah – mədə odu; bhutva – olaraq; 

praninam – bütün canlı məxluqların; deham – bədənlər; 

aşritah – yerləşmiş; prana – xaric olan hava; apana – daxil 

olan hava; samayuktah – tarazlığı saxlayaraq; paçami – Mən 

həzm edirəm; annam – qida; çatuh-vidham – dörd cür. 

 

 Mən bütün canlı məxluqların bədənindəki mədə oduyam və 

Mən dörd cür qidanı həzm etmək üçün daxil olan və xaric 

olan həyat havası ilə birləşirəm. 

 

                                                        Mətn 15 

 

Sarvasya – bütün canlı məxluqların; ça – və; aham – Mən; 

hrdi – ürəkdə; sanniviştah – yerləşmiş; mattah – Məndən; 

smrtih – yaddaş; cnanam – bilik; apohanam – unutqanlıq; ça – 

və; vedaih – Vedalarla; ça – həmçinin; sarvaih – hamısı; aham 
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– Mənəm; eva – hökmən; vedyah – dərk edilən; vedanta-krt – 

Vedantanın tərtibatçısı; veda-vit – Vedaların bilicisi; eva – 

hökmən; ça – və; aham – Mən. 

 

Mən hər kəsin ürəyindəyəm, yaddaşı, biliyi və unutqanlığı 

Mən verirəm. Mən vedaların köməyilə dərk edilirəm. Əslində, 

Vedantanı Mən tərtib etmişəm və Mən Vedaların bilicisiyəm. 

 

                                                       Mətn 16 

 

Dvau – iki; imau – bunlar; puruşau – canlı məxluqlar; loke – 

dünyada; kşarah – qüsurlu; ça – və; akşarah – qüsursuz; eva – 

hökmən; ça – və; kşarah – qüsurlu; sarvani – hamısı; bhutani – 

canlı varlıqlar; kuta-sthah – vahidlikdə; akşarah – qüsursuz; 

uçyate – deyilmişdir. 

 

İki cür məxluqlar mövcuddur: qüsurlu və qüsursuz. Maddi 

dünyada hər bir canlı varlıq qüsurludur, ruhi dünyadakı canlı 

isə qüsursuz adlanır. 

 

                                                         Mətn 17 
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Uttamah - ən yaxşısı; puruşah – şəxsiyyət; tu – lakin; anyah – 

başqası; parama – ali; atma – can; iti – beləliklə; udahrtah – 

deyilmişdir; yah – o kəs ki; loka – kainatın; trayam – üç 

bölmə; avişya – daxil olaraq; bibharti – saxlayır; avyayah – 

tükənməz; işvarah – Uca Tanrı. 

 

Onlardan savayı üç dünyaya daxil olub, onları saxlayan, ulu 

şəxsiyyət olan Ali Can - əbədi Tanrı mövcuddur. 

 

                                                         Mətn 18 

 

Yasmat – çünki; kşaram – qüsurlu; atitah – transsendental; 

aham – Mən; akşarat – qüsursuzdan yüksək; api – həmçinin; 

ça – və; uttamah - ən yaxşısı; atah – buna görə də; asmi – 

Mən; loke – dünyada; vede – veda ədəbiyyatında; ça – və; 

prathitah – şöhrətləndirilən; puruşottamah – Ali Şəxsiyyət 

kimi. 

 

Transsendental olduğum üçün Mən qüsur və qüsursuzluqdan 

yüksəkdə dururam, həm də Mən hamıdan uluyam, elə buna 

görə də bütün dünya və Vedalar Məni Ali Şəxsiyyət kimi 

mədh edir. 
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                                                         Mətn 19 

 

Yah – hamı; mam – Məni; evam – beləliklə; asammudhah – 

şübhəsiz; canati – bilir; puruşa-uttamam – Allah-ali əxs; sah – 

o; sara-vit – hər şeyi bilən; bhacati – sədaqətli xidmət edir; 

mam – Mənə; sarvabhavena – hər cəhətdən; bharata – ey 

Bharata övladı. 

 

Mənim Allah-Ali Şəxs olduğumu bilən və buna şübhə 

etməyən insan hər şeyi bilir. Buna görə də, ey Bharata övladı, 

o, daim Mənə sədaqətlə xidmət edir. 

 

                                                         Mətn 20 

 

iti – beləliklə; quhya-tamam - ən məxfi; şastram – müqəddəs 

kitablar; idam – bu; uktam – açıq; maya – Mən; anaqha – ey 

günahsız; etat – bu; buddhva – dərk edərək; vuddhi-man – 

dərrakəli; syat – olur; krta-krtyah – səylərində mükəmməl; ça 

– və; bharata – ey Bharata övladı. 

 

Bu, ey günahsız, veda ədəbiyyatının ən məxfi bölməsidir və 

Mən onu sənə açdım. Bunu dərk edən şəxs müdrikləşəcək və 

onun səyləri onu kamilliyə çatdıracaq”. 
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                                                On altıncı fəsil 

 

 

 

 

                                       İlahi və allahsız təbiətlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Mətn 1-3 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; abhayam – cəsarət; 

sattva-samşuddhih – həyatın təmizlənməsi; cnana – bilik; 

yoqa - əlaqə; yoqa - əlaqə; vyavasthitih – vəziyyət; danam – 

xeyriyyəçilik; damah – ağla nəzarət; ça – və; yacnah – 

qurbanlar icrası; ça – və; svadhyayah – veda ədəbiyyatının 
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öyrənilməsi; tapah – zahidlik; arcavam – sadəlik; ahimsa – 

zorakılıq etməmək; satyam – düzlük; akrodhah – qəzəbsizlik; 

tyaqah – tərki-dünyalıq; şantih – sakitlik; apaişunam – nöqsan 

axtarmama; daya – rəhmli; bhuteşu – bütün canlı məxluqlara 

münasibətdə; aloluptvam – tamahkar olmama; mardavam – 

yumşaqlıq; hrih – təvazökarlıq; açapalam – qətiyyət; tecah – 

çalışqanlıq; kşama – rəhmlilik; dhrtih - əzm; şauçam – 

təmizlik; adrohah – paxıl olmama; na-yox; ati-manita – 

hörmət gözləmə; bhavanti – olur; sampadam – keyfiyyətlər; 

daivim – transsendental təbiət; abhicatasya – doğulanı; 

bharata – ey Bharata övladı. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Qorxmazlıq; həyatını təmizləmə;ruhi 

biliyə yiyələnmə xeyriyyəçilik; özünənəzarət; qurbanların 

icrası; Vedaların öyrənilməsi; zahidlik; sadəlik; başqalarında 

nöqsan axtarmama; bütün canlı məxluqlara mərhəmətli olma; 

tamahkar olmama; xeyirxahlıq; təvazökarlıq; qətiyyət; 

çalışqanlıq; rəhmlilik; əzm; təmizlik; paxıl və şöhrətpərəst 

olmama – bütün bu transsendental keyfiyyətlər, ey Bharata 

övladı, ilahi təbiətli möminlərə xasdır. 

 

                                                        Mətn 4 
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Dambhah – təkəbbür; darpah – lovğalıq; abhimanah – 

şöhrətpərəstlik; ça – və; krodhah – qəzəb; paruşyam – 

kobudluq; eva – hökmən; ça – və; acnanam – cəhalət; ça – və; 

abhicatasya – doğulanı; partha – ey Prthanın oğlu; sampadam 

– keyfiyyətlər; asurim – allahsız təbiət. 

 

Təkəbbür, lovğalıq, şöhrətpərəstlik, qəzəb, kobudluq və 

cahillik allahsız təbiəti olan adamlara xasdır, ey Prthanın oğlu. 

 

                                                        Mətn 5 

 

Daivi – transsendental; sampat – qiymətli keyfiyyətlər; 

vimokşaya – qurtuluş üçün nəzərdə tutulmuş; nibandhaya - 

əsarət üçün; asuri – allahsız keyfiyyətlər; mata – hesab edilir; 

ma – yox; şuçah – narahat ol; sampadam – qiymətli 

keyfiyyətlər; daivim – transsendental; abhicatah – doğulmuş; 

asi – sən; pandava – ey Pandunun oğlu. 

 

Transsendental keyfiyyətlər qurtuluşa, allahsız keyfiyyətlər isə 

əsarətə aparır. Narahat olma, ey Pandunun oğlu, çünki sən 

transsendental keyfiyyətlərlə doğulmusan. 

 

                                                       Mətn 6 
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Dvau – iki; bhuta-sarqau – yaradılmış canlı məxluqlar; loke – 

bu dünya; asman – bu; daivah – mömin; asurah – allahsız; eva 

– hökmən; ça – və; daivah – ilahi; vistaraşah – çox; proktah – 

deyilmişdir; asuram – allahsız; partha – ey Prthanın oğlu; me 

– Məndən; şrnu – dinlə. 

 

Ey Prthanın oğlu, bu dünyada yaradılmış məxluqlar iki 

cürdür. Onların bir qismi mömin, digəri isə allahsız adlanır. 

Mən sənə ilahi keyfiyyətləri müfəssəl surətdə izah etdim. İndi 

isə allahsız keyfiyyətlər barədə eşit. 

 

                                                       Mətn 7 

 

Pravrttim – düzgün hərəkət edərək; ça – həmçinin; nivrttim – 

səhv hərəkətə yol verməmək; ça – və; canah – insanlar; na – 

heç vaxt; viduh – bilmək; asurah – allahsızlara xas olan 

keyfiyyətlər; na – heç vaxt; şauçam – təmizlik; na – yox; api – 

həmçinin; ça – və; açarah – davranış; na – heç vaxt; satyam – 

həqiqət; teşu – onlarda; vidyate – var. 
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Allahsızlar necə hərəkət etməyi və necə hərəkət etməməyi 

bilmirlər. Onların nə təmizliyi, nə düzlüyü, nə də ləyaqətli 

hərəkətləri var. 

 

                                                          Mətn 8 

Asatyam – qeyri-real; apratiştham - əsassız; te – onlar; caqat – 

kainat; ahuh – deyirlər; anişvaram – nəzarətçisiz; apraspara – 

səbəbsiz; sambhutam – yaranmış; kim anyat – başqa səbəb 

yoxdur; kama-haitukam – yalnız ehtirasdan. 

 

Onlar deyirlər ki, dünya gerçək deyil, özülsüzdür və ona 

nəzarət edən Allah yoxdur. Onlar deyirlər ki, dünya cinsi 

əlaqə istəyindən yaranmışdır və onun yaranmasının yeganə 

səbəbi ehtirasdır. 

 

                                                     Mətn 9 

 

Etat – bu cür; drştim – görmə; avaştabhya – qəbul edərək; 

naşta – itirib; atmanah – onlar özləri; alpa-buddhayah – 

dərrakəsiz; prabhavanti – firavanlaşır; uqra-karmanah – iztirab 

verən işlərlə məşqul olan; kşayaya – məhv edilməsi üçün; 

caqatah – dünyanın; ahitah – faydasız. 
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Özlərini itirmiş, dərrakəsi olmayan allahsızlar bu mülahizələrə 

əsaslanaraq  dünyanın məhvinə aparan faydasız və dəhşətli 

işlərlər məşğul olurlar. 

 

                                                     Mətn 10 

 

 Kamam – şiddətli istək; aşritya – sığınacaq; duşpuram – 

doymayan; dambha – lovğalıq; mana – yalançı nüfuz; mada-

anvitah – şöhrətpərəst; mohat – illüziya ilə; qrhitva – alaraq; 

asat – dəyişkən; qrahan – şeylər; pravartante – onlar 

çiçəklənirlər; aşuçi natəmiz; vratah – etiraf edilmiş. 

 

Doymaz ehtirasa qapılmış şöhrətpərəst, lovğa və dikbaş 

allahsızlar illüziyanın təsiri altında olaraq natəmiz işlərə və 

müvəqqəti şeylərə cəlb olunurlar. 

 

                                                           Mətn 11-12 

 Çintam – qorxu və həyəcanlar; aparimeyam – ölçüyəgəlməz; 

ça – və; pralaya-antam – ölümədək; upaşritah – sığınaraq; 

kama-upabhoqa – hislərin razı salınması; paramah – həyatın 

ən yüksək məqsədi; etavat – beləliklə; ti – bu yolla; nişçitah - 

əmin olmaq; aşa-paşa – ümidlər torunda dolaşaraq; şataih – 

yüzlərlə; baddhah – bağlanaraq; kama – ehtiras; krodha – 
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qəzəb; parayanah – həmişə belə əhval-ruhiyyədə; ihante – 

onlar arzu edirlər; kama – ehtiras; bhoqa – hissi həzz; artham 

– bu məqsəd üçün; anyayena – qanunsuz; artha – var-dövlət; 

sançayan – toplamaq. 

 

Onlar hisslərin razı salınmasını insanlar üçün ən vacib şey 

hesab edirlər. Beləliklə, onlar ömürlərinin axırınadək sonsuz 

həyəcanlar keçirirlər. Minlərlə arzuların toruna düşərək, onlar 

ehtiras və qəzəb içində hisslərinə həzz verməkdən ötrü əyri 

yollarla pul toplayırlar. 

 

 

                                                         Mətn 13-15 

 

Idam – bu; adya – bu gün; maya – mən; labdham – 

qazanılmış; imam – bu; prapsye – qazanacağam; manah-

ratham – arzularıma müvafiq olaraq; idam – bu; asti – var; 

idam – bu; api – həmçinin; me – mənim; bhavişyati – bu 

gələcəkdə artacaqdır; punah – yenidən; dhanam – sərvət; asau 

– nə; maya – mən; hatah – öldürülmüşdür; şatruh – düşmən; 

hanişye – mən öldürəcəyəm; ça – həm də; aparan – başqaları; 

api – hökmən; işvarah – ağa; aham – mən; aham – mən; bhoqi 

– həzz alan; siddhah – kamil; aham – mən; bala-van – 
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qüdrətli; sukhi – xoşbəxt; adhyah – varlı; abhicana-van – 

kübar qohumlarla əhatə olunmuş; asmi – mən; kah – kim; 

anyah – başqa; asti – var; sadrşah – bənzər; maya – mənə; 

yakşye – mən qurban edəcəyəm; dasyami – mən ianə 

verəcəyəm; modişye – mən sevinəcəyəm; iti – beləliklə; 

acnana – cəhalətlə; vimohitah – aldadılmış. 

 

Allahsız adam düşünür: “Bu gün mənim bu qədər pulum və 

planlarıma görə, mən daha çox qazanacağam. İndi mənim bu 

qədər var-dövlətim var və o, getdikcə artacaq. O, mənim 

düşmənim idi və mən onu öldürdüm, başqa düşmənlərimi də 

öldürəcəyəm. Mən hər şeyin ağasıyam. Mən həzzalanam. Mən 

kamil, qüdrətli və xoşbəxtəm. Mən ən dövlətli adamam və 

mənim adlı-sanlım qohumlarım var. Məndən qüdrətli və 

xoşbəxt adam yoxdur. Mən qurban icra edəcəyəm, sədəqə 

verəcəyəm və beləliklə, sevinc içində yaşayacağam.” Bu yolla 

belə adamlar cəhalət təsiri ilə çaşdırılırlar. 

 

                                                  Mətn 16 

 

 Aneka – külli miqdarda; çitta – həyəcanlarla; vibhrantah – 

karıxdırılmış; moha – illüziya; cala – torla; samavrtah -  əhatə 

olunmuş; prasaktah – bağlanmış; kama-bhoqeşu – hisləri razı 
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salmaqla; patanti – aşağı yuvarlanırlar; narake – cəhənnəmə; 

aşuçau – natəmiz. 

 

Onlar daim qayğılı və həyəcanlı olur, illüziya torunda karıxıb, 

həddən artıq hissi həzzlərə bağlanır və cəhənnəmə 

yuvarlanırlar. 

 

                                                    Mətn 17  

 

 Atma-sambhavitah – özündən razı; stabdhah – utanmaz; 

dhana-mana – var-dövləti və saxta nüfuzu ilə; mada – 

aldadılmış; anvitah – udulmuş; yacante – olanalar qurban icra 

edirlər; nama – yalnız sözdə; yacnaih – qurbanlarla; te – onlar; 

dambhena – lovğalığı üzündən; avidhipurvakam – heç bir 

qayda və təlimatlara əməl etmədən. 

 

Özlərindən razı, abırsız, var-dövlət və saxta nüfuzla 

aldadılmış bu adamlar bəzən fəxrlə, yalnız ad çıxartmaqdan 

ötrü, heç bir qayda və təlimatları gözləmədən qurbanlar icra 

edirlər. 

 

                                                    Mətn 18 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

     “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

353 

Ahankaram – yalançı eqo; balam – güc; darpam – məğrurluq; 

kamam – ehtiras; krodham – qəzəb; ça – həmçinin; samşritah 

– sığınaraq; mam – Mənə; atma – özünün; para – başqa; 

deheşu – bədənlərdə; pradvişantah – küfr danışaraq; 

abhyasuyakah – paxıl. 

Allahsızlar yalançı eqo, güc, məğrurluq, ehtiras və qəzəblə, 

çaşdırılaraq özlərinin və başqalarının bədənində olan Allah-

Ali Şəxsə paxıllıq etməyə başlayır və həqiqi din barədə küfr 

danışırlar. 

 

 

 

                                                    Mətn 19 

 

Tan – onlar; aham – Mən; dvişatah – paxıl; kruran – 

bədxasiyyət; samsareşu – maddi mövcudiyyət okeanına; nara-

adhaman – insanlardan ən düşkünü; kşipami – Mən 

yerləşdirirəm; çasram – ömürlük; aşubhan - əlverişsiz; asurişu 

– allahsız; eva – hökmən; yonişu – bətnlərdə. 

 

 Paxılları, bədxasiyyətləri, insanlardan ən düşgünlərini Mən 

daim maddi mövcudiyyət okeanına, allahsız təbiətli müxtəlif 

həyat formalarına salıram. 
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                                                       Mətn 20 

 

 Asurim – allahsız; yonim – növlər; apannah – udaraq; 

mudhah – səfeh; canmani canmani – hər doğuluşda; mam – 

Məni; aprapya – nail olmayaraq; eva – hökmən; kaunteya – ey 

Kuntinin oğlu; tatah – sonra; yanti – gedir; adhamam – 

məhkum olunmuş; qatim – təyinat. 

 

 Hər dəfə allahsız təbiətli həyat formalarında doğulduqlarına 

görə, ey Kuntinin oğlu, bu cür şəxslər Mənə yaxınlaşa 

bilmirlər. Onlar tədricən ən çirkin həyat formalarına enirlər. 

 

                                                      Mətn 21 

 

Tri-vidham – üç növ; narakasya – cəhənnəm; idam – bu; 

dvaram – qapılar; naşanam – dağıdıcı; atmanah – canın; 

kamah – ehtiras; krodhah – qəzəb; tatha – eynilə; lobhah – 

tamah; tasmat – buna görə; etat – bu; trayam – üç; tyacet – 

insan imtina etməlidir. 
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Cəhənnəmə yol açan üç qapı var: ehtiras, qəzəb və tamah. 

Canı düşgünlüyə apardıqlarına görə hər bir düşüncəli insan 

onlardan əl çəkməlidir.  

 

                                                    Mətn 22 

 

 Etaih – bunlardan; vimuktah – qurtulmuş; kaunteya – ey 

Kuntinin oğlu; tamah-dvaraih – cəhalət qapılarından; tribhih – 

üç növ; narah – insan; açarati – yerinə yetirir; atmanah – can 

üçün; şreyah – xeyir-dua; tatah – sonra; yati – gedir; param – 

ali; qatim – təyinat. 

 

Bu üç cəhənnəm qapısından uzaqlaşmış insan, ey Kuntinin 

oğlu, özünü gerçəkləşdirmək üçün münasib işlər görür və 

beləliklə, tədricən ali məqsədə nail olur. 

                                                    Mətn 23 

 

Yah – hər kəs; şastra-vidhim – müqəddəs kitablardakı 

təlimatlar; utsrcya - əl çəkərək; vartate – qalır; kama-karatah – 

ehtiras içində istədiyi kimi hərəkət edərək; na – heç vaxt; sah 

– o; siddhim – kamillik; avapnoti – nail olur; na – heç vaxt; 

sukham – xoşbəxtlik; na – heç vaxt; param – ali; qatim – 

kamillik mərhələsi. 
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Müqəddəs kitabların göstərişlərini qəbul etməyən və istədiyi 

kimi hərəkət edən adam nə kamilliyə, nə xoşbəxtliyə, nə də ali 

məqsədə nail olmayacaqdır. 

 

                                                     Mətn 24 

 

Tasmat – buna görə; şastram – müqəddəs kitablar; pramanm – 

şəhadət; te – sənin; karya – borcun; akarya – qadağan olunmuş 

fəaliyyət; vyavasthitau – müəyyən edərək; cnatva – elan 

edildiyi kimi karma iş; kartum – etmək; iha – bu dünyada; 

arhasi – sən etməlisən. 

 

 Buna görə də insan öz borcunun nədən ibarət olduğunu və 

nədən ibarət olmadığını müqəddəs kitabların göstərişlərindən 

öyrənməli, tədricən yüksələ bilsin deyə, bu qayda və 

təlimatlara müvafiq hərəkət etməlidir”. 
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                                             On yeddinci fəsil 

 

 

 

 

                                              Etiqad növləri. 

 

 

 

 

 

                                                       Mətn 1 

Arcunah uvaca – Arcuna dedi; ye – o kəs ki; şastra-vidhim – 

şastraların təlimatları; utsrcya – imtina edərək; yacante – 

sitayiş edirlər; şraddhaya – tam inam; anvitah – məxsus olan; 

teşam – onların; niştha – etiqad; tu – lakin; ka – nə; krşna – ey 

Krşna; sattvam – xeyirxahlıq qunasında; aho – yaxud; racah – 

ehtiras içində; tamah – cəhalət içində. 
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Arcuna soruşdu: “Ey Krşna, müqəddəs kitabların prinsiplərinə 

əməl etməyən, öz təsəvvürlərinə müvafiq olaraq sitayiş 

edənlər hansı mövqedədirlər? Onlar xeyirxahlıq, ehtiras, 

yaxud cəhalət qunalarından hansının təsiri altındadırlar?” 

 

                                              Mətn 2 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah-Ali Şəxs dedi; tri-vidha – üç növ; 

bhavati – olur; şraddha – inam; dehianm – təcəssüm etmiş; sa 

– nə; sva-bhava-ca – təsiri altında olduğu maddi təbiət 

qunasına müvafiq; sattviki – xeyirxahlıq qunasında; racsi – 

ehtiras qunasında; ça – həmçinin; eva – hökmən; tamasi – 

cəhalət qunasında; ça – və; iti –beləliklə; tam – o; şrnu – 

Məndən eşit. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Təcəssüm etmiş canın inamı təbiət 

qunalarına müvafiq olaraq üç cür – xeyirxahlıq, ehtiras və 

cəhalət içində ola bilər. İndi bu haqda dinlə. 

 

                                                Mətn 3 
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Sattva-anurupa – həyata müvafiq olaraq; sarvasya – hər kəsin; 

şraddha – etiqad; bhavati – olur; bharata – ey Bharata övladı; 

şraddha – etiqad; mayah – tam; ayam – bu; puruşah – canlı 

varlıq; yah – o kəs ki; yat – malik olaraq; şraddhah – etiqad; 

sah – o; eva – hökmən; sah – o. 

 

 Ey Bharata övladı, mütəlif təbiət qunalarının təsiri altında 

sürdüyü həyat müvafiq olaraq, insan özündə müəyyən etiqad 

növü inkişaf etdirir; müxtəlif qunaların təsirindən asılı olaraq, 

o, müəyyən etiqad sahibi olur. 

 

                                                  Mətn 4 

 

Yacante – sitayiş edirlər; sattvikah – xeyirxahlıq qunasında 

olanlar; devan – tanrıçalar; yakşa-rakşamsi – allahsızlar; 

racasah – ehtiras qunasında olanlar; pretan – ölülərin ruhları; 

bhuta-qanan – kabuslar; ça – və; anye – başqaları; yacante – 

sitayiş edirlər; tamasah – cəhalət qunasında; canah – insanlar. 

 

 Xeyirxahlıq qunasında olanlar tanrıçalara sitayiş edirlər; 

ehtiras qunasında olanlar allahsızlara sitayi edirlər; cəhalət 

qunasında olanlar isə kabuslara və ruhlara sitayiş edirlər. 
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                                                 Mətn 5-6 

 

Aşastra – müqəddəs ktablarda olmayan; vihitam – idarə 

olunan; qhoram – başqalarına ziyan vuran; tanyante – 

uğramaq; ye – o kəs ki; tapah – zahidlik; canah – insanlar; 

dambha – fəxrlə; ahankara – xudbinlik; samyuktah – cəlb 

olunmuş; kama – ehtiras; raqa – bağlılıq; bala – güclə; anvitah 

– sövq edilən; karşayantah – işgəncə verərək; şarira-staham – 

bədəndə yerləşmiş; bhuta-qramam – maddi ünsürlərin 

birləşməsi; açetasah – səhv düşünərək; mam – Məni; ça – 

həmçinin; eva – hökmən; antah – daxildə; şarira-stham – 

bədəndə yerləşmiş; tan – onların; ciddhi – dərk etmək; asura-

nişçayan – allahsızlar. 

 

Məğrur və xudbin olduqlarına görə müqəddəs kitablarda 

tövsiyə edilməyən sərt zahidliklə məşğul olan, ehtiras və 

bağlılıqların təsiri altında hərəkət edən, bədən və onun 

daxilindəki Yüksək Cana işgəncə verən səfeh adamlar 

allahsızdırlar. 

 

                                                  Mətn 7 
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Aharah – qida; tu – hökmən; api – həmçinin; sarvasya – hər 

kəsin; trividhah – üç növ; bhavati – var; priyah - əziz; yacnah 

– qurban; tapah – zahidlik; tatha – həmçinin; danam – 

xeyriyyəçilik; teşam – onların; bhedam – fərq; imam – 

beləliklə; şrnu – dinlə. 

 

 

Hətta insanın qidası da, maddi təbiətin üç qunasına müvafiq 

olaraq, üç cürdür. Bu, qurbanlara, zahidliyə və xeyriyyəçiliyə 

də aiddir. İndi onların arasındakı fərq barədə dinlə. 

 

                                                   Mətn 8 

 

Ayuh – ömür müddəti; sattva – mövcudiyyət; bala – güc; 

aroqya – sağlamlıq; sukha – xoşbəxtlik; priti – razılıq; 

vivardhanah – artıraraq; rasyah – şirəli; sniqdhah – yağlı; 

sthirah – uzadaraq; hrdyah – ürəyə yatan; aharah – qida; 

sattvika – xeyirxahlıq; priyah – ləzzətli. 

 

Xeyirxahlıq qunasında olanların xoşladığı qida ömrü uzadır, 

insanın həyatını təmizləyir, güc, sağlamlıq, xoşbəxtlik və 
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məmnunluq gətirir. Belə qida şirəli, yağlı, xeyirli və 

ürəyəyatandır. 

 

                                                   Mətn 9 

 

Katu – acı; amla – turş; lavana – duzlu; ati – uşna – çox 

istiotlu; tikşna – tünd; rukşa – quru; vidahinah – qaynar; 

aharah – qida; racasasya – ehtiras qunasında olanlar üçün; 

amaya – xəstəlik; pradah – törədən. 

 

Həddən artıq acı, turş, duzlu, ədviyyalı, tünd, quru və qaynar 

yeməklər ehtiras qunasında olanlar üçün xoşdur. Belə 

yeməklər iztirab, bədbəxtlik və xəstəliklər gətirir. 

 

 

 

 

                                                     Mətn 10 

 

 Yata-yamam – yeməkdən üç saat əvvəl hazırlanmış qida; 

qata-rasam – dadsız; puti – pis qoxulu; paruşitam – çürümüş; 

ça – eləcə də; yat – o kəs ki; uççhiştam – başqalarının yediy 

qidanın qalıqları; api – həmçinin; ça – və; amedhyam – 
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toxunulmaz; bhocanam – qida; tamasa – zülmət içində olanlar; 

priyam - əziz. 

 

Yeməkdən üç saat əvvəl hazırlanmış, dadsız, çürümüş və 

xarab olmuş qida, başqalarının qalıqları, yararsız 

məhsullardan hazırlanmış yemək cəhalət qunasında olanlar 

üçün xoşdur. 

 

 

                                                       Mətn 11 

 

Aphala-akankşibhih – nəticələrə can atmayanlar; yacnah – 

qurban; vidhi-diştah – müqəddəs kitabların göstərişinə 

müvafiq olaraq; yah – hansı; icyate – icra edir; yaştavyam – 

icra edilməlidir; eva – hökmən; iti – beləliklə; manah – ağıl; 

samadhaya – cəmləyərək; sah – onu; sattvikah – xeyirxahlıq 

qunasında. 

 

Mükafat gözləməyən adamın müqəddəs kitabların 

göstərişlərinə müvafiq olaraq, bir borc kimi icra etdiyi 

qurbanlar xeyirxahlıq qunasındadır. 

 

                                                     Mətn 12 
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 Abhisandhaya – arzulayaraq; tu – lakin; phalam – nəticə; 

dambha – məğrurluq; artham – naminə; api – həmçinin; ça – 

və; eva – hökmən; yat – o kəs ki; icyate – icra edir; bharata-

şraştha – ey Bharataların ən yaxşısı; tam – o; yacnam – 

qurban; viddhi – bilmək; rixasam – ehtiras qunasında. 

 

Ey Bharataların ən yaxşısı, bil ki, maddi rifah naminə, yaxud 

məğrurluqla icra edilən qurban ehtiras qunasındadır. 

 

                                                    Mətn 13 

 

Vidhi-hinam – müqəddəs kitabların göstərişi olmadan; asrşta-

annam – prasadam paylamadan; mantra-hinam – veda 

himnlərini oxumadan; adakşinam – ruhaniləri 

mükafatlandırmadan; şraddha – inam; virahitam – olmadan; 

yacnam – qurban; tamasam – cəhalət qunasında; pariçakşate – 

hesab edilməlidir. 

 

Müqəddəs kitabların göstərişləri ilə hesablaşmadan, prasadam 

(ruhi qida) paylamadan, veda himnlərini oxumadan, ruhaniləri 

mükafatlandırmadan və inamsız halda icra edilən hər bir 

qurban cəhalət qunasındadır. 
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                                                    Mətn 14 

 

 Deva – Uca Tanrı; dvica – brahmanalar; quru – ruhani ustad; 

pracna – sitayişə layiq olan adamlar; pucanam – sitayiş; 

şauçam – təmizlik; arcavam – sadəlik; brahmaçaryam – 

nikahsızlıq; ahimsa – zorakılıq işlətməmə; ça – həmçinin; 

şariram – bədənlə əlaqəsi olan; tapah – zahidlik; uçyate – 

hesab edilir. 

 

Bədən zahidliyi Uca Tanrıya, brahmanalara, ruhani ustada, ata 

və ana kimi böyüklərə sitayiş etməkdən, eləcə də təmizkar, 

sadə, namuslu olmaqdan və zorakılıq işlətməməkdən ibarətdir. 

 

                                                       Mətn 15 

 

 Anudveqa-karam – narahat etmədən; vakyam – sözlər; 

satyam – düzlük; priya – xoş; hitam - əlverişli; ça – həm də; 

yat – hansı; svadhyaya – Vedaların öyrənilməsi; abhyasanam 

– məşqul olmaq; ça – həmçinin; eva – hökmən; vak-mayam – 

səsin; tapah – zahidlik; uçyate – deyilir. 
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Nitq zahidliyi doğru, xoş, faydalı, başqalarını narahat etməyən 

sözlər söyləməkdən və veda ədəbiyyatını müntəzəm surətdə 

oxumaqdan ibarətdir. 

 

                                                       Mətn 16 

 

Manah-prasadah – ağlın razı salınması; saumyatvam – 

ikiüzlülük etmədən; maunam – ciddilik; atma – canın; 

viniqrahah – nəzarət; bhava – öz təbiətinin; samşuddhih – 

təmizlənmə; iti – beləliklə; etat – bu; tapah  -zahidlik; 

manasam – ağlın; uçyate – deyilir. 

 

Məmnunluq, sadəlik, ciddilik, özünənəzarət və öz həyatını 

təmizləmək isə ağıl zahidliyidir. 

 

 

                                                         Mətn 17 

 

Şraddhaya – inamla; paraya – transsendental; taptam – icra 

olunmuş; tapah – zahidlik; tat – o; tri – vidham – üç növ; 

naraih – insanlar tərəfindən; aphala-akankşibhih – bəhrələrə 

can atmadan; yuktaih – məşqul olan; sattvikam – xeyirxahlıq 

qunasında; pariçakşate – adlanır. 
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 Maddi mənafe güdmədən, yalnız Uca Tanrı naminə, 

transsendental inamla icra edilən bu cür zahidlik xeyirxahlıq 

qunasındadır. 

 

                                                       Mətn 18 

 

Sat-kara – ehtiram; mana – şərəf; puca – sitayiş; artham – 

naminə; tapah – zahidlik; dambhena – məğrurluqla; ça – 

həmçinin; eva – hökmən; yat – hansı; kriyate – icra edilmiş; 

tat – o; iha – bu dünyada; proktam – deyilmişdir; racasam – 

ehtiras qunasında; çalam – titrəyən; ahdruvam – müvəqqəti. 

 

Deyilir ki, hörmət, şöhrət və sitayiş qazanmaq naminə, 

məğrurluqla icra edilən zahidlik ehtiras qunasındadır. O, nə 

möhkəm, nə də daimidir. 

 

                                                      Mətn 19 

 

Mudha – səfeh; qrahena – cəhdlə; atmanah – öz canının; yat – 

hansı; pidaya – işgəncə ilə; kriyate – həyata – keçirilir; tapah – 

zahidlik; parasya – başqalarına; utsadana-artham – məhv 
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etmək üçün; va – yaxud; tat – o; tamasam – zülmət qunası; 

udahrtam – deyilir. 

 

 İnsan səfehliyi üzündən özünə işgəncə verərək başqalarına 

ziyan vuran, yaxud onların məhvinə səbəb olan zahidlik icra 

edirsə, belə zahidlik cəhalət qunasındadır. 

 

                                                     Mətn 20 

 

 Davatyam – verməyə layiq olan; iti – beləliklə; yat – o kəs ki; 

danam – xeyriyyəçilik; diyate – verilir; anupakarine – 

əvəzində heç nə istəmədən; deşe – yararlı yerdə; kale – lazımi 

vaxtda; ça – həmçinin; patre – layiqli adam; ça – və; tat – o; 

danam – xeyriyyəçilik; sattvikam – xeyirxahlıq qunası; 

smrtam – hesab edilir. 

 

Bir borc kimi, əvəz gözləmədən, münasib vaxtda, münasib 

yerdə və layiqli adama verilən sədəqə xeyirxahlıq 

qunasındadır. 

 

                                                       Mətn 21 
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Yat – o kəs ki; tu – lakin; prati-upakara-artham - əvəzində nə 

isə almaqdan ötrü; phalam – nəticə; uddişya – arzulayaraq; va 

– yaxud; punah – yenidən; diyate – verilir; ça – həmçinin; 

parikliştam – həvəssiz; tat – o; danam – xeyriyyəçilik; 

racasam – ehtiras qunasında; smrtam – hesab edilir. 

 

Əvəz gözləyərək, yaxud bunun müqabilində nəsə əldə etmək 

arzusu ilə, ya da həvəssiz icra edilən xeyriyyəçilik ehtiras 

qunasındadır. 

 

                                                       Mətn 22 

 

 Adeşa – natəmiz yerdə; kale – natəmiz vaxtda; yat – o; danam 

– xeyriyyəçilik; apatrebhyah – nalayiq adam; ça – həmçinin; 

diyate – verilir; asat-krtam – hörmətsizliklə; avacnatam – 

lazımi diqqət yetirmədən; tat – o; tamasam – cəhalət 

qunasında; udahrtam – deyilir. 

 

Natəmiz yerdə, namünasib vaxtda, nalayiq adama, lazımi 

diqqət yetirmədən və hörmət etmədən verilən sədəqə cəhalət 

qunasındadır. 

 

                                                        Mətn 23 
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Om – Uca Tanrının rəmzi; tat – o; sat – əbədi; iti – beləliklə; 

nirdeşah – işarə; brahmanah – Tanrının; tri-vidhah – üç cür; 

smrtah – hesab edilir; brahmanah – brahmanalar; tena – 

bununla; vedah – veda ədəbiyyatı; ça – həmçinin; yacnah – 

qurban; ça – həmçinin; vihitah – istifadə olunmuş; pura - 

əvvəlcə. 

 

Kainatın yarandığı ilk gündən üç söz – om tat sat – Mütləq 

həqiqəti nişan vermək üçün istifadə edilmişdir. Bu üç rəmzi 

ifadəni brahmanalar veda himnlərini oxuyarkən və qurbanlar 

zamanı Uca Tanrını razı salmaq üçün istifadə etmişlər. 

 

                                                        Mətn 24 

 

 tasmat – buna görə; om – om sözü ilə başlayaraq; iti – 

beləliklə; udahrtya – işarə edərək; yacna – qurban; dana – 

xeyriyyəçilik; tapah – zahidlik; kriyah – icra edilməsi; 

pravartante – başlanır; vidhanauktah – müqəddəs kitabların 

təlimatlarına müvafiq olaraq; satatam – daim; brahma-

vadinam – transsendentalistlərin. 
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Buna görə də müqəddəs kitabların təlimatlarına müvafiq 

olaraq qurbanlar, xeyriyyəçilik və zahidlik icra edən 

transsendentalistlər Uca Tanrıya çatmaq üçü hər bir işə om 

sözü ilə başlayırlar. 

 

 

                                                        Mətn 25 

 

Tat – o; iti – beləliklə; anabhisandhaya – arzulamadan; 

phalam – bəhrələr; yacna – qurban; tapah – zahidlik; kriyah – 

fəaliyyət; dana – xeyriyyəçiliyin; kriyah – fəaliyyət; ça – 

həmçinin; vividhah – müxtəlif; kriyante – icra edilir; mokşa-

kankşibhih – həqiqətən qurtuluş arzulayanlar. 

 

İnsan əvəz gözləmədən, tat sözünü təkrar edərək müxtəlif növ 

qurbanlar , zahidlik və xeyriyyəçilik icra etməlidir. Belə 

transsendental fəaliyyətin məqsədi maddi əsarətdən 

qurtulmaqdır. 

 

                                                           

 

                                                Mətn 26-27 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

                  “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

372 372 

 Sad-bhave – Uca Tanrının təbiəti mənasında; sadhu-bhave – 

fədainin təbiət mənasında; ça – həmçinin; sat  - sat özü; iti – 

beləliklə; etat – bu; prayucyate – istifadə edirlər; praşaste – 

həqiqi; karmani – fəaliyyət; tatha –həmçinin; sat-şabdah – sat 

səsi; partha – ey Prthanın oğlu; yucyate – istifadə edilir; yacne 

– qurban zamanı; tapasi – zahidlikdə; dane – xeyriyyəçilikdə; 

ça – həmçinin; sthitih – vəziyyət; sat – Uca Tanrı; ti – 

beləliklə; ça – və; uçyate – deyilir; karma – fəaliyyət; ça – 

həmçinin; eva – hökmən; tat – o; arthiyam – nəzərdə 

tutulmuş; sat – Uca Tanrı; iti – beləliklə; eva – hökmən; 

abhidhiyate – işarə edilir. 

 

Mütləq həqiqət sədaqətli icra edilən qurbanın məqsədidir və 

O, sat sözü ilə işarə edilir. Həm bu cür qurbanı icra edən 

insan, həm də Ali Şəxsiyyəti razı salmaq üçün nəzərdə tutulan 

mütləq təbiətli qurban, zahidlik və xeyriyyəçilik sat adlanır, ey 

Prtahanın oğlu. 

 

 

                                                          Mətn 28 

 

 Aşraddhaya – inamsız; hutam – qurban edilmiş; dattam – 

verilmiş; tapah – zahidlik; taptam – yerinə yetirilmiş; krtam – 
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icra edilmiş; ça – həmçinin; yat – o kəs ki; asat – yanlış; iti – 

beləliklə; uçyate – deyilir; partha – ey Prthanın oğlu; na – heç 

vaxt; ça – həmçinin; tat – o; pretya – ölümdən sonra; na u – 

yoxdur; iha – bu həyatda. 

 

Uca Tanrıya inanmadan icra edilən qurban, xeyriyyəçilik və 

ya zahidlik müvəqqətidir, ey Prtahanın oğlu. O, asad adlanır 

və onu nə bu həyatda, nə də sonrakı həyatda faydası yoxdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   On səkkizinci fəsil 
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                          Mükəmməl tərki-dünyalıq. 

 

 

 

                                                  Mətn 1 

 

Arcunah uvaca – Arcuna dedi; sanyasasya – tərki-dünyalıq; 

maha-baho – ey qoluqüvvəli; tattvam – həqiqət; iççhami – 

istəyirəm ki; veditum – dərk etmək; tyaqasya – tərki – 

dünyalıq; ça – həmçinin; hrşikeşa – ey hislərin ağası; prthak – 

fərqli; keşi-nişudana – ey iblis Keşinin qalibi. 

 

Arcuna dedi: “Ey qoluqüvvəli, mən tərki-dünyalığınvə tərki-

dünya həyat tərzinin mahiyyətini dərk etmək istəyirəm, ey 

iblis Keşinin qalibi, ey hisslərin ağası”. 

 

                                             Mətn 2 

 

Şri-bhaqavan uvaca – Allah Ali Şəxs dedi; kamyanam – arzu 

edərək; karmanam – fəaliyyətin; nyasam – tərki-dünyalıq; 

sannyasam – tərki-dünya həyat tərzi; kavayah – alim; viduh – 
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bilmək; sarva – hamısı; karma – fəaliyyət; phala – nəticələrin; 

tyaqam – tərki-dünyalıq; prahuh – adlandırmaq; tyaqam – 

tərki-dünyalıq; viçakşanah – təcrübəli. 

 

Allah-Ali Şəxs dedi: “Böyük alimlər maddi arzulara əsaslanan 

fəaliyyətdən əl çəkməyi tərki-dünya həyat tərzi adlandırırlar. 

Hər cür fəaliyyətin bəhrələrindən əl çəkməyi isə müdriklər 

tərki dünyalıq adlandırırlar.  

 

                                              Mətn 3 

 

Tyacyam - əl çəkmək lazımdır; doşa-vat – ziyan kimi; ti – 

beləliklə; eke – bir dəstə; karma – iş; prahuh – onlar deyirlər; 

maşişinah – böyük mütəfəkkirlərin; yacna – qurban; dana – 

xeyriyyəçilik; tapah – zahidanə; karma – iş; na – heç vaxt; 

taycyam - əl çəkmək lazımdır; iti – beləliklə; ça – və; apare – 

başqaları. 

 

Bəzi alimlər deyirlər ki, hər cür həzzgüdən fəaliyyət 

növlərindən günah bir iş kimi əl çəkmək lazımdır, digər 

müdriklər isə ərz edirlər ki, qurbanlarda, xeyriyyəçilikdən və 

zahidlikdən əl çəkmək lazım deyil. 
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                                               Mətn 4 

 

Nişçayam – hökmən; şrnu – dinlə; me – Məndən; tatra – 

orada; tyaqe – tərki-dünyalıq barədə; bharata-sat-tama – ey 

Bharataların ən yaxşısı; tyaqah – tərki-dünyalıq; hi – hökmən; 

puruşa-vyaqhra – ey pələng ürəkli insan; tri-vidhah – üç növ; 

samprikirtitah – elan edilmişdir. 

 

Ey Bharataların ən yaxşısı, indi isə tərki-dünyalıq barədə 

Məni rəyimi dinlə. Ey pələng ürəkli insan, müqəddəs 

kitablarda deyilir ki, tərki-dünyalıq üç cür olur. 

 

                                                Mətn 5 

 

Yacna – qurbanın; dana – xeyriyyəçilik; tapah – zahidlik; 

karma – fəaliyyət; na – heç vaxt; tyacyam - əl çəkmək 

lazımdır; karyam – edilməlidir; eva – hökmən; tat – o; yacnah 

– qurban; danam – xeyriyyəçilik; tapah – zahidlik; ça – 

həmçinin; eva – hökmən; pavanani – təmizləyərək; manişinam 

– hətta böyük canlar üçün. 
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Qurbanlardan, xeyriyyəçilikdən və zahidlikdən imtina etmək 

lazım deyil; onlar həyata keçirilməlidir. Əslində, qurbanlar, 

xeyriyyəçilik və zahidlik hətta böyük canları da təmizləyir. 

 

                                                    Mətn 6 

 

Etani – bütün bunlar; pi – hökmən; tu – lakin; karmani – 

fəaliyyət; sanqam – ünsiyyət; tyaktva - əl çəkərək; phalani – 

nəticələr; ça – həmçinin; kartavyani – borc kimi yerinə 

yetirilməlidir; iti – beləliklə; me – Mənim; partha – ey 

Prthanın oğlu; nişçitam – müəyyən; matam – rəy; uttamam - 

ən yaxşı. 

 

Bütün bu fəaliyyət növləri bağlılıqsız, hər hansı bir nəticə 

gözləmədən yerinə yetirilməlidir. Onlar bir borc kimi icra 

edilməlidir, ey Prthanın oğlu. Bu, Mənim son sözümdür. 

 

 

                                                 Mətn 7 

 

Niyatasya – təyin edilmiş; tu – lakin; sannyasah – tərki-

dünyalıq; karmanah – fəaliyyətinin; na – heç vaxt; upapadyate 

– qazanmış; mohat – illüziya ilə; tasya – onların; parityaqah – 
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tərki-dünyalıq; tamasah – cəhalət qunasında; parikirtitah – 

elan edilmişdir. 

 

Təyin edilmiş vəzifələrdən heç vaxt imtina etmək olmaz. 

İnsan illüziyanın təsiri altında olub təyin edilmiş 

vəzifələrindən əl çəkirsə, bu cür tərki-dünyalıq cəhalət 

qunasındadır. 

 

                                                   Mətn 8 

 

Duhkham – bədbəxt; ti – beləliklə; eva – hökmən; yat – hansı; 

karma – iş; kaya – bədən üçün; kleşa – narahatlıq; bhayat – 

qorxudan; tyacet – düşür; sah – o; krtva – icra etdikdən sonra; 

racasam – ehtiras qunasında; tyaqam – tərki-dünyalıq; na – 

yox; eva – hökmən; tyaqa – tərki-dünyalıq; phalam – 

nəticələr; labhet – udur. 

 

 Əziyyətdən və narahatlıqlardan qorxaraq, təyin edilmiş 

vəzifələrindən əl çəkən adamın tərki-dünyalığı ehtiras 

qunasındadır. 

 

                                                   Mətn 9 
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Karyam – bu hökmən edilməlidir; iti – beləliklə; eva – 

həqiqətən; yat – hansı; karma – iş; niyatam – təyin edilmiş; 

kriyate – yerinə yetirilir; arcuan – ey Arcuna; sanqam – 

ünsiyyət; tyaktva – imtina edərək; phalam – nəticə; ça – eləcə 

də; eva – hökmən; sah – o; tyaqah – tərki-dünyalıq; sattvikah 

– xeyirxahlıq qunasında; matah – Mənim fikrimcə. 

 

Ey Arcuna, insan öz təyin olunmuş vəzifəsini yalnız bir borc 

kimi yerinə yetirirsə, hər cür madii ünsiyyətdən və 

fəaliyyətinin bəhrələrinə bağlılıqdan imtina edirsə, onun tərki-

dünyalığı xeyirxahlıq qunasındadır. 

 

                                                   Mətn 10 

 

 Na heç vaxt; dveşti – nifrət edir; akuşalam - əlverişsiz; karma 

– iş; kuşale - əlverişli; na – yox;anuşaccate – qapılmış; 

medhavi – dərrakəli; çhinna – kəsib; samşayah – bütün 

şübhələri. 

 

Xeyirxahlıq qunasında olan dərrakəli insan nə əlverişsiz işə 

nifrət edir, nə də əlverişli işə bağlanır, işləməli olduğuna isə 

şübhə etmir. 
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                                                   Mətn 11 

 

 Na – heç vaxt; hi – hökmən; deha-bhrta – təcəssüm etmiş; 

şakyam – mümkündür; tyaktum - əl çəkmək; karmani – 

fəaliyyət; aşeşatah – tamamilə; yah – hər kəs; tu – lakin; 

karma – işin; phala – bəhrənin; tyaqi - əl çəkmiş; sah – o; 

tyaqi - əl çəkmiş; iti – beləliklə; abhidhiyate – deyilmişdir. 

 

Təcəssüm etmiş canlı varlıq üçün hər cür fəaliyyətdən əl 

çəkmək həqiqətən mümkün deyil. Lakin fəaliyyətinin 

bəhrələrindən imtina edən adam əsil tərki-dünya hesab edilir. 

 

 

                                                    Mətn 12 

 

Aniştam – cəhənnəmə aparan; iştam – göylərə aparan; mişram 

– qarışıq; ça – və; tri-cidham – üç növ; karmanah – işin; 

phalam – bəhrə; bhavati – gəlir; atyaqinam – tərki-dünya 

olmayanlar üçün; pretya – ölümdən sonra; na – yox; tu – 

lakin; sannyasinam – tərki-dünya həyat tərzi üçün; kvaçit – 

hər zaman. 
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Tərki-dünya olmayan şəxsə ölümdən sonra fəaliyyətinin üç 

cür bəhrəsi – arzuladığı, arzulamadığı və qarışıq bəhrələr 

nəsib olur. 

 

                                                   Mətn 13 

 

 Pança – beş; etani – bunlar; maha-baho – ey qoluqüvvəli; 

karanani – səbəblər; nibodha – anla; me – Məndən; sankhye – 

Vedantada; krta-ante – nəticədə; proktani – deyilmişdir; 

siddhaye – kamillik üçün; sarva – hamısı; karmanam – 

fəaliyyətin. 

 

Ey qoluqüvvəli Arcuna, Vedantaya görə hər cür fəaliyyətin 

həyata keçirilməsinin beş səbəbi vardır. İndi onlar barədə eşit. 

 

                                                   Mətn 14 

 

 Adhişthanam – yer; tatha – eləcə; karta – işçi; karanam – 

alətlər; ça – və; prthak-vidham – müxtəlif növ; vividhah – 

müxtəlif; ça – və; prthak – ayrı; çeştah – can atmaq; daivam – 

Uca Tanrı; ça – eləcə də; eva – hökmən; atra – burada; 

pançamam – beşinci. 
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Fəaliyyət yeri (bədən), icraçı, müxtəlif hisslər, müxtəlif cür 

səylər və son nəticədə, Yüksək Can – bunlar fəaliyyətin beş 

amilidir. 

 

                                                      Mətn 15 

 

 Şarira – bədən; vak – nitq; manobhih – ağılla; yat – hansı; 

karma – iş; prarabhate – başlanır; narah – insan; nyayyam – 

doğru; va – yaxud; viparitam - əks; va – yaxud; pança – beş; 

ete – bütün bunlar; tasya – onun; hetavah – səbəblər. 

 

Bu beş amil insanın bədən, ağıl və nitq üzvləri vasitəsilə 

gördüyü hər cür – həm düzgün, həm də səhv işlərinin 

səbəbidir. 

 

                                                       Mətn 16 

 

 Tatra – orada; evam – beləliklə; sati – olaraq; kartaram – 

icraçı; atmanam – özü; kevalam – yalnız; tu – lakin; yah – hər 

kəs; paşyati – görür; akrta-buddhitvam – dərrakəsizlikdə; na – 

heç vaxt; sah – o; paşyat – görür; durmatih – səfeh. 
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Buna görə də yalnız özünü icraçı sayan, beş amili nəzərə 

almayan insan, sözsüz ki, çox da dərrakəli deyil və şeyləri 

həqiqətdə olduğu kimi görə bilmir. 

 

                                                      Mətn 17 

 

Yasya – o kəsin; na – heç vaxt; ahaktah – yalançı eqo; bhacah 

– təbiət; buddhih – dərrakə; yasya – o kəsin; na – heç vaxt; 

lipyate – bağlıdır; hatva – öldürərkən; api – hətta; sah – o; 

iman – bu; lokan – dünya; na – heç vaxt; hanti – öldürür; na  - 

heç vaxt, hanti – öldürür; na – heç vaxt; nivadhyate – çaşıb 

qalır. 

 

Yalançı eqonun təsirindən qurtulmur, dərrakəsi dolaşıqlıqdan 

azad olan insan bu dünyada hətta adam öldürsə belə, 

öldürməmiş hesab olunur və gördüyü işlər onu əsarət altına 

salmır. 

 

                                                       Mətn 18 

 

 Cnanam – bilik; cneyam – biliyin məqsədi; paricnata – bilici; 

tri-vidha – üç növ; karma – işin; çodana – sövq; karanam – 
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hislər; karma – iş; karta – icraçı; iti – beləliklə; tri-vidhah – üç 

növ; karma – iş; sanqrahah – toplamaq. 

 

İnsanı fəaliyyətə sövq edən üç amil vardır ki, bu da bilik, bilik 

obyekti və bilicidən ibarətdir; hisslər, iş və icraçı isə 

fəaliyyətin üç tərkib hissəsidir. 

 

                                                       Mətn 19 

 

 Cnanam – bilik; karma – iş; ça – həmçinin; karta – icraçı; ça 

– eləcə də; tridha – üç növ; eva – hökmən; quna-bhevatah – 

maddi təbiət; proçyate – deyilmişdir; quna-sankhayane – 

müxtəlif qunalara müvafiq olaraq; yatha-vat – onlar təsir 

göstərdikcə; şrnu – dinlə; tani – onların hamısı; api – 

həmçinin. 

 

Maddi təbiətin üç qunasına müvafiq olaraq üç cür bilik, 

fəaliyyət və fəaliyyət icraçısı mövcuddur. İndi isə onlar barədə 

Məndən eşit. 

 

                                                       Mətn 20 
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 Sarva-bhuteşu – bütün canlı varlıqlara; yena – hansılar ki; 

ekam – insan; bhavam – vəziyyət; avyayam - əbədi; ikşate – 

görür; avibhaktam – bölünməz; vibhakteşu – saysız-hesabsız 

hissələrə bölünmüş; tat – o; cnanam – bilik; viddhi – bilir; 

sattvikam – xeyirxahlıq qunasında. 

 

Saysız-hesabsız formalara bölündüklərinə baxmayaraq, bütün 

canlı varlıqlarda eyni bir bölünməz ruhi təbiəti görməkdə 

insana kömək edən bilik xeyirxahlıq qunasındadır. 

 

 

                                                      Mətn 21 

 

 Prthaktvena – bölündüyü üçün; tu – lakin; yat – hansı; 

cnanam – bilik; nana-bhavan – müxtəlif şəraitlər; prthak-

vidhan – müxtəlif; vetti – bilir; sarveşu – bütün; bhuteşu – 

canlı varlıqlar; tat – o; cnanam – bilik; viddhi – bilmək 

lazımdır; racasam – ehtiras nöqteyi-nəzərindən. 

 

Müxtəlif bədənlərdə olduqlarına görə canlı varlıqlar arasında 

fərq qoyan bilik ehtiras qunasındadır. 

 

                                                    Mətn 22 
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 Yat – hansı; tu – lakin; krtsna-vat – hər şey kimi; ekasmin – 

birində; karye – iş; saktam – bağlanmış; ahaitukam – səbəbsiz; 

atattva-artha-vat – həqiqəti bilmədən; alpam – cüzi; ça – və; 

tat – o; tamasam – zülmət qunasında; udahrtam – deyilir. 

 

Bir işi hər şeydən vacib bilərək ona bağlanan, həqiqətdən 

xəbərsiz olan insanın cüzi biliyi cəhalət qunasındadır. 

 

                                                     Mətn 23 

 

 Niyatam – nizamlanan; sanqa-rahitam – bağlılıqsız; araqa-

dveşatah – məhəbbət və nifrətsiz; krtam – edilmiş; aphala-

prepsuna – bəhrələrə can atmadan; karma – fəaliyyət; yat – 

hansı; tat – o; sattvikam – xeyirxahlıq qunasında; uçyate – 

adlanır. 

 

Nizamlanan, bağlılıqsız, məhəbbət və nifrətsiz, həm də 

bəhrələrə can atmadan icra edilən fəaliyyət xeyirxahlıq 

qunasındadır. 

 

                                                      Mətn 24 
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 Yat – o kəs ki; tu – lakin; kama-ipsuna – bəhrələrə can atan; 

karma – iş; sa-ahankarena – eqo ilə; va – yaxud; punah – 

yenidən; kriyate – icra edilir; bahula-ayasam – böyük 

zəhmətlə; tat – o; racasam – ehtiras qunasında; udahrtam – 

deyilir. 

 

Həddən artıq güc sərf edərək, arzulara çatmaq məqsədilə icra 

edilən, yalançı eqo hissindən doğan fəaliyyət ehtiras 

qunasındadır. 

 

                                                      Mətn 25 

 

 Anubandham – gələcək əsarətin; kşayam – məhv; himsam – 

başqalarına iztirab verən; anapekşya – nəticələrini nəzərə 

almadan; ça – həm də; pauruşam – öz təşəbbüsü ilə; mohat – 

illüziya ilə; arabhyate – bağlanmış; karma – iş; yat – hansı; tat 

– o; tamasam – cəhalət qunasında; uçyate – deyilir. 

 

İllüziyanın təsiri altında olan, müqəddəs kitabların 

göstərişlərinə etinasızlıq göstərən, əsarət altına düşəcəyini, 

başqalarının iztirabına və məhvinə səbəb olacağını nəzərə 

almayan insanın fəaliyyəti cəhalət qunasındadır. 
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                                                     Mətn 26  

 

 Mukta-sanqah – bütün maddi əlaqələrdən azad olmuş; 

anaham-vadi – yalançı eqosuz; bhrti – qətiyyətlə; utsaha – 

böyük ruh yüksəkliyi ilə; samanvtah – keyfiyyətlərə malik 

olan; siddhi – mükəmməl surətdə; asiddhyoh – məğlubiyyət; 

nirvikarah – dəyişikliksiz; karta – icraçı; sattvikah – 

xeyirxahlıq qunasında; uçyate – deyilir. 

 

Maddi təbiətin qunaları ilə əlaqəni üzmüş, yalançı eqodan 

azad olmuş, vəzifəsinin qətiyyətlə və ruh yüksəkliyi ilə yerinə 

yetirən, uğur və uğrusuzluqda tarazlığını itirməyən icraçı 

xeyirxahlıq qunasındadır. 

 

                                                     Mətn 27 

 

 Raqi – çox bağlı; karma-phala – işinin nəticələrinə; prepsuh – 

arzulayaraq; lubdhah – tamahkar; himsa-atmakah – həmişə 

paxıl; aşuçih – natəmiz; harşa-şoka-anvitah – sevinc və kədərə 

məruz qalan; karta – bu cür icraçı; racasah – ehtiras 

qunasında; parikirtitah – elan edilmişdir. 
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İşinə və onun bəhrələrinə bağlanan, bu bəhrələrdən həzz 

almaq istəyən, tamahkar, paxıl, natəmiz, sevinc və kədər 

məruz qalan icraçı ehtiras qunasındadır. 

 

                                                      Mətn 28 

 

 Ayuktah – müqəddəs kitabların nəsihətlərinə istinad etmədən; 

prakrtah – materialist; stabhah – inadkar; şathah – yalançı; 

naişkrtikah – başqalarını təhqir etməkdə mahir; alasah – 

tənbəl; vişadi – qaşqabaqlı; dirqha-sutri – ləng; ça – həmçinin; 

karta – icraçı; tamasah – cəhalət qunasında; uçyate – deyilir. 

 

Daim müqəddəs kitabların göstərişlərinə zidd işlər görən, 

materialist, inadkar, yalançı, başqalarını təhqir etməkdə mahir 

olan, tənbəl, qaşqabaqlı və ləng icraçı cəhalət qunasındadır. 

 

                                                     Mətn 29 

 

 Buddheh – dərrakənin; bhedam – fərqlər; dhrteh – 

möhkəmliyin; ça – həmçinin; eva – hökmən; qunatah – maddi 

təbiət qunaları üzündən; trividham – üç növ; şrnu – dinlə; 

proçyamanam – təsvir etdiyim kimi; aşeşena – müfəssəl; 

prthaktvena – müxtəlif; dhanancaya – ey sərvətlər istilaçısı. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri 

                  “Mahabbarata”                 “Bhagavad Gita” 

390 390 

 

Ey sərvətlər istilaçısı, indi maddi təbiətin üç qunasına müvafiq 

olan dərrakə və qətiyyət növlərinin müfəssəl izahını dinlə. 

 

                                                       Mətn 30 

 

 Pravrttim – edərək; ça – həmçinin; nivrttim – etməyərək; ça – 

və; karya – görülməsi zəruri olan işləri; akarye – lazımsız 

işlər; bhaya – qorxu; abhaye – qorxusuzluq; bandham - əsarət; 

mokşam – qurtuluş; ça – və; ya – o kəs ki; vetti – bilir; 

buddhih – başa düşərək; sa – nə; partha – ey Prthanın oğlu; 

sattviki – xeyirxahlıq qunasında. 

 

Ey Prthanın oğlu, nə etməli, nə etməməli olduğunu, nədən 

qorxmalı olduğunu, nəyin əsarətə, nəyin isə qurtuluşa 

apardığını bilən insan dərrakəsi xeyirxahlıq qunasındadır. 

 

                                                         Mətn 31 

 

 Yaya – hansı; dharmama – dini prinsiplər; adharmam – 

dinsizlik; ça – və; karyam – görülməsi zəruri olan işlər; ça – 

həm də; akaryam – lazımsız işlər; eva – hökmən; ça – 

həmçinin; ayatha-vat – qeyri-mükəmməl; pracanati – bilir; 
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buddhih – dərrakə; sa – o; partha – ey Prthanın oğlu; racasi – 

ehtiras qunasındadır. 

 

Ey Prthanın oğlu, dindarlıqla dinsizlik və görülməsi zəruri 

olan işlərlə lazımsız işlər arasında fərq görməyən dərrakə 

ehtiras qunasındadır. 

 

                                                        Mətn 32 

 

 Adharmam – dinsizlik; dharmam – dindarlıq; iti – beləliklə; 

ya – hansı; manyate – düşünür; tamasa – illüziya tərəfindən; 

avrta – örtülmüşdür; sarva-arthan – bütün şeylər; viparitan – 

səhv istiqamətdə; ça – həmçinin; buddhih – dərrakə; sa – o; 

partha – ey Prthanın oğlu; tamasi – cəhalət qunasında. 

 

Dinsizliyi din, dini isə dinsizlik sayan, illüziya və zülmətlə 

örtülmüş həmişə səhv istiqamətə yönələn dərrakə, ey Prthanın 

oğlu, cəhalət qunasındadır. 

 

                                                          Mətn 33 

 

 Dhrtya – qətiyyət; yaya – hansı; dharayate – insan saxlayır; 

manah – ağlın; prana – həyat; indriya – hislər; kriyah – 
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fəaliyyət; yoqena – yoqa praktikası ilə; avyabhiçarinya – 

fasiləsiz; dhrtih – qətiyyət; sa – o; partha – ey Prthanın oğlu; 

sattviki – xeyirxahlıq qunasında. 

 

Ey Prthanın oğlu, daim yoqa praktikası ilə möhkəmləndirilən 

və beləliklə, ağlın, həyatın və hisslərin fəaliyyətini nəzarət 

altında saxlayan sarsılmaz qətiyyət xeyirxahlıq qunasındadır. 

 

                                                          Mətn 34 

 

Yaya – hansı ki; tu – lakin; dharma – dindarlıq; kama – hissi 

həzz; arthan – iqtisadi inkişaf; dhrtya – qətiyyətlə; dharayate – 

insan saxlayır; arcuna – ey Arcuna; prasanqena – bağlılıqdan; 

phala-akankşi – bəhrələrə can ataraq; dhrtih – qətiyyət; sa – o; 

partha – ey Prthanın oğlu; racasi – ehtiras qunasında. 

 

 İnsanı dinin, iqtisadi inkişafın və hissi həzzlərin bəhrələrinə 

sövq edən qətiyyət ehtiraslıdır, ey Arcuna. 

 

                                                        Mətn 35 

 

 Yaya – hansı; svapnam – arzulayaraq; bhayam – qorxu; 

şokam – kədər; vişadam – qaşqabaqlılıq; madam – illüziya; 
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eva – hökmən; ça – həmçinin; na – heç vaxt; vimunçati – 

insan imtina edir; durmedha – dərrakəsiz; dhrtih – qətiyyət; sa 

– o; partha – ey Prthanın oğlu; tamasi – cəhalət qunasında. 

 

Yuxunu, qorxunu, kədəri, qaşqabaqlılığı və illüziyanı dəf edə 

bilməyən qətiyyət, ey Prthanın oğlu, zülmət qunasındadır. 

 

                                                          Mətn 36 

 

 Sukham – xoşbəxtlik; tu – lakin; idanim – indi; tri-vidham – 

üç növ; şrnu – dinlə; me – Məndən; bharata-rşabha – ey 

Bharataların ən yaxşısı; abhyasat – məşğul olaraq; ramate – 

insan həzz alır; yatra – harada; duhkha – bədbəxtlik; antam – 

son; ça – həmçinin; niqaççhati – udur. 

 

Ey Bharataların ən yaxşısı, indi isə məhdudlandırılmış canın 

həzz aldığı, bəzən onun iztirablarına son qoyan üç növ 

xoşbəxtlik barədə dinlə. 

 

                                                        Mətn 37 

 

 Yat – hansı; tat – o; aqre - əvvəlcə; vişam iva – zəhərə 

bənzəyir; pariname – axırda; amrta – nektar; upamam – 
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müqayisədə; tat – o; sukham xoşbəxtlik; sattvikam; 

xeyirxahlıq; qunasında; proktam – deyilir; atma – mahiyyət; 

buddhi – dərrakə; prasada-cam – məmnunluqdan doğan. 

 

Əvvəlcə zəhəri, sonra isə cövhəri xatırladan, insanı 

özünügerçəkləşdirməyə sövq edən xoşbəxtlik xeyirxahlıq 

qunasındadır. 

 

                                                       Mətn 38 

 

Vişaya – hiss obyektlərinin; indirya – hislər; samyoqat – 

birləşməsindən; yat – hansı; tat – o; aqre - əvvəlcə; amrta-

upamam – nektara bənzər; pariname – axırda; vişam iva – 

zəhər təki; tat – o; sukham – xoşbəxtlik; racasam – ehtiras 

qunasında; smrtam – hesab edilir. 

 

Hisslərin hiss obyektləri ilə təmasından doğan, əvvəlcə 

cövhər, sonra isə zəhər dadı verən xoşbəxtlik ehtiras 

qunasındadır. 

 

 

                                                   Mətn 39 
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                 Yat – o şey ki; aqre - əvvəlcə; ça – həmçinin; 

anubandhe – axırda; ça –                    həmçinin; sukham – 

xoşbəxtlik; mohanam – illüzor; atmanah – canın; nidra – 

yuxu; alasya – tənbəllik; pramada – illüziya; uttham – 

törənmiş; tat – o; tamasam – cəhalət qunasında; udahrtam – 

deyilir. 

Özünügerçəkləşdirməyə aparmayan, əvvəldən axıradək xam 

xəyal olan, yuxudan, tənbəllikdən və illüziyadan doğan 

xoşbəxtlik cəhalət içindədir. 

 

                                                   Mətn 40 

 

 Na – yox; tat – o; asti – mövcud; prthivyam – yerdə; va – 

yaxud; divi – yüksək planet sistemində; deveşu – tanrıçalar 

arasında; va – yaxud; punah – yenidən; sattvam – 

mövcudiyyət; prakrti-caih – maddi təbiətdən doğulmuş; 

muktam – qurtulmuş; yat – o; ebhih – bunun təsiri altında; 

syat – var; tribhih – üç; qunaih – maddi təbiət qunaları. 

 

Nə yerdə, nə də yüksək planetlərdəki tanrıçalar arasında heç 

kəs maddi təbiətin törətdiyi üç qunanın təsirindən azad deyil. 

 

                                                 Mətn 41 
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 Brahmana – brahmanaların; kşatriya – kşatriyalar; vişam – 

vaişyalar; şudranam – şudralar; ça – və; parantapa – ey 

düşmənlərin qənimi; karmani – fəaliyyət; pravibhaktani – 

bölünmüşlər; svabhava – onların təbiəti; prabhavaih – 

doğulmuş; qunaih – maddi təbiətin qunaları tərəfindən. 

 

Ey düşmənlərin qənimi, brahmanalar, kşatriyalar, vaişyalar və 

şudralar maddi qunalara müvafiq olaraq, təbiətlərindən doğan 

keyfiyyətlərə görə bölünmüşlər. 

 

                                                 Mətn 42 

 

 Şamah – sakitlik; damah – özünənəzarət; tapah – zahidlik; 

şauçam – təmizlik; kşantih – səbirlilik; arcavam – düzlük; eva 

– hökmən; ça – və; cnanam – bilik; vicnanam – müdriklik; 

astikyam – dindarlıq; brahma – brahmana; karma – borc; 

svabhava-cam – öz təbiətindən doğan. 

 

Sakitlik, özünənəzarət, zahidlik, təmizlik, səbirlilik, düzlük, 

elmlilik, müdriklik və dindarlıq brahmanalara xas olan, 

onların fəaliyyətini müəyyən edən təbii keyfiyyətlərdir. 
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                                                      Mətn 43 

 

 Şauryam – igidlik; tecah – güc; dhrtih – qətiyyət; dakşyam – 

zirənglik; yuddhe – döyüşdə; ça – və; api – həmçinin; 

apalayanam – qaçmayan; danam – nəciblik; işvara – rəhbərlik 

etmək bacarığı; bhavah – təbiət; ça – və; kşatram – kşatriyalar; 

karma – borc; svabhava-cam – öz təbiətindən doğan. 

 

 İgidlik, güc qətiyyət, zirənglik, döyüşdə cürətli olmaq, 

nəciblik və rəhbərlik etmək bacarığı kşatriyalara xas olan və 

onların fəaliyyətini müəyyən edən təbii keyfiyyətlərdir. 

 

                                                     Mətn 44 

 

 Krşi – şumlamaq; qo – inəklər; rakşya – mühafizə; vanicyam 

– ticarət; vaişya – vaişya; karma – borc; svabhava-cam – öz 

təbiətindən doğan; pariçarya – xidmət; atmakam – ibarət; 

karma – borc; şudrasya – şudra; api – həmçinin; svabhava-

cam – öz təbiətindən doğan. 

 

Əkinçilik, inəklərin mühafizəsi və ticarət vaişyaların təbii 

fəaliyyətidir; fiziki əmək və başqalarına xidmət etmək 

şudralara xas olan işdir. 
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                                                       Mətn 45 

 

 Sve sve – hər kəs özünün; karmani – iş; abhiratah - əməl 

edərək; samsiddhim – kamillik; labhate – nail olur; narah – 

insan; sva-karma – öz borcunu; niratah – məşqul; siddhim – 

kamillik; yatha – necə; vindati – nail olur; tat – o; şrnu – dinlə. 

 

Özünün təbii keyfiyyətlərinə xas olan işi yerinə yetirən hər 

kəs kamilliyə nail ola bilər. İndi isə bunun necə mümkün 

olduğunu dinlə. 

 

                                                        Mətn 46 

 

 Yatah – kimdən; pravrttih – emanasiya; bhutanam – bütün 

canlı məxluqların; yena – kim tərəfindən; sarvam – hamısı; 

idam – bu; tatam – daxil olmaq; sva-karmana – öz vəzifələri; 

tam – Onun; abhyarçya – sitayiş edərək; siddhim – kamillik; 

vindati – nail olur; manavah – insan. 

 

İnsan hər şeyə nüfuz edən, bütün məxluqların mənbəyi olan 

Tanrıya sitayiş etməklə və öz işini yerinə yetirməklə kamilliyə 

nail ola bilər. 
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                                                           Mətn 47 

 

 Şreyan – daha yaxşı; sva-dharmah – öz məşquliyyəti; vqunah 

– qeyri-mükəmməl yerinə yetirilmiş; para-dharmat – 

başqasının işindənsə; suanuşthitam – mükəmməl yerinə 

yetirilmiş; svabhava-niyatam – təbiətinə müvafiq olaraq təyin 

edilmiş vəzifələr; karma – iş; kurvan – yerinə yetirərək; na – 

heç vaxt; apnoti – nail olaraq; kilbişam – günah əməllərin əks 

təsirləri. 

 

İnsan başqalarının işini mükəmməl surətdə yerinə 

yetirməkdənsə, öz işinin hətta qeyri-mükəmməl surətdə yerinə 

yetirərsə, daha yaxşı olar. Təbiətinə müvafiq olan vəzifələri 

yerinə yetirən insan heç vaxt günaha batmır. 

 

                                                      Mətn 48 

 

Saha-cam – eyni zamanda doğulmuş; karma – iş; kaunteya – 

ey Kuntinin oğlu; sa-doşam – qüsurlu; api – hərçənd; na – heç 

vaxt; tyacet – imtina etmək lazımdır; sarva-arambhah – hər bir 

təhlükəli iş; hi – mütləq; doşena – qüsurlu; dhumena – tüstü 

ilə; aqnih – od; iva – necə; avrtah – örtülmüş. 
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Od olan yerdə tüstü olduğu kimi, hər bir təşəbbüsün də 

müəyyən qüsurları olur. Ona görə də, ey Kuntinin oğlu, 

insanın təbiətinə uyğun olan iş tamamilə qüsurlu olsa da, o, bu 

işdən imtina etməməlidir. 

 

                                                      Mətn 49 

 

Asakta-buddhih – bağlılığı olmayan dərrakə; sarvatra – hər 

yerdə; cita-atma – ağla nəzarət; viqata-sprhah – maddi 

arzularsız; naişkarmya-siddhim - əks-təsirlərdən tamamilə 

azad olma; paramam – ali; sannyasena – tərki-dünya həyat 

tərzi ilə; adhiqaççhati – nail olur. 

 

Özünə nəzarət edən, heç nəyə bağlanmayan, maddi həzzlərlə 

maraqlanmayan insan tərki-dünya həyat sürməklə öz günah 

əməllərinin əks-təsirlərindən tamamilə azad ola bilər. 

 

                                                      Mətn 50 

 

Siddhim – kamillik; praptah – nail olaraq; yatha – necə; 

brahma – Uca Tanrı; tatha – belə; apnoti – nail olur; nibodha – 

anlamağa çalış; me – Məndən; samasena – müxtəsər; eva – 
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hökmən; kaunteya – ey Kuntinin oğlu; niştha – mərhələ; 

cnanasya – biliyin; ya – hansı; para – transsendental. 

 

İndi isə, ey Kuntinin oğlu, bu kamilliyə çatmış insanın ən 

yüksək pilləyə - ən yüksək bilik olan Brahman səviyyəsinə 

necə yüksələ biləcəyini sənə izah edəcəyəm. 

 

 

 

                                             Mətn 52-53 

 

 

Buddhya – dərrakə ilə; vişuddhaya – tamamilə təmizlənmiş; 

yuktah – məşqul; dhrtya – qətiyyətlə; atmanam – can; 

niyamya – nizamlayaraq; ça – həm də; şabda-adin – səs kimi; 

vişayan – hiss obyektləri; tyaktva – imtina edərək; raqa – 

bağlılıq; dveşau – nifrət; vyudasya – kənara qoyub; ça – 

həmçinin; vivikta-sevi – tənha yerdə yaşayaraq; laqhu-aşi – az 

yemək; yata - ələ alıb; vak – nitq; kaya – bədən; manasah – 

ağlın; dhyana-yoqa-parah – vəcdə gələrək; nityam – sutkada 

iyirmi dörd saat; vairaqyam – tərki-dünyalıq; samupaşritah – 

sığınacaq; ahankaram – yalançı eqo; balam – yalançı güc; 

darpam – saxta məğrurluq; kamam – ehtiras; krodham – 
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qəzəb; pariqraham – maddi şeyləri qəbul etmək; vimuçya – 

qurtulub; nirmamah – sahiblik hissindən azad olub; şantah – 

sakit; brahma-bhuyaya – özünügerçəkləşdirməkdən ötrü; 

kalpate – lazımi keyfiyyətlərə malik olaraq. 

 

Dərrakəsinin köməyilə təmizlənmiş, ağlına qətiyyətlə nəzarət 

edən, hissi həzz obyektlərindən imtina etmiş, bağlılıq və nifrət 

hissindən azad olmuş, kimsəsiz yerdə yaşayan, az yeyən, 

bədəninə, ağlına və nitqinə nəzarət edən, daim vəcd içində və 

tərki-dünya olan, yalançı eqodan, yalançı gücdən, yalançı 

qürurdan, ehtirasdan, qəzəbdən və sahiblik hissindən azad 

olmuş, maddi şeyləri qəbul etməyən və sakit insan, sözsüz ki, 

özünügerçəkləşdirmə səviyyəsinə yüksəlmişdir. 

 

                                               Mətn 54 

 

Brahma-bhutah – Mütləqlə vahidləşmə; prasanna-atma – 

sevinclə dolu; na – heç vaxt; şoçati – kədərlənir; na – heç 

vaxt; kankşati – arzulayır; samah – eyni cür münasibət 

bəsləyir; sarveşu – hamısı; bhuteşu – canlı varlıqlar; mat-

bhaktim – Mənə göstərilən sədaqətli xidmət; labhate – udur; 

param – transsendental. 
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Beləliklə, bu transsendental səviyyəyə qalxan insan dərhal Ali 

Brahmanı dərk edir və sevinclə dolur. O, heç vaxt kədərlənmir 

və heç nə arzulamır. O, bütün canlı məxluqlara eyni cür 

münasibət bəsləyir. Bu halda o, Mənə saf sədaqətlə xidmət 

etməyə başlayır. 

 

 

                                                  Mətn 55 

 

 Bhaktya – saf sədaqətli xidmətlə; mam – Mənə; abhicanati – 

insan anlaya bilər; yavan – nə qədər; yah ça asmi – Məni 

olduğum kimi; tattvatah – həqiqətən; tatah – sonra; mam – 

Məni; tattvatah – həqiqətən; cnatva – bilərək; vişate – o daxil 

olur; tat-anantaram – sonra. 

 

Yalnız sədaqətli xidmətin köməyilə insan Mənim Allah-Ali 

Şəxs olduğumu dərk edə bilər. O öz sədaqəti sayəsində Məni 

tamamilə dərk etdikdə, Mənim məskənimə daxil ola bilər. 

 

                                                 Mətn 56 

 

Sarva – hamısı; karmani – fəaliyyət; api – hərçənd; sada – 

daim; kurvanah – icra edərək; mat – vyapaşrayah – Mənim 
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mühafizəm altında; matprasadat – Mənim mərhəmətimlə; 

avapnoti – insan nail olur; şaşvatam - əbədi; padam – məskən; 

avyayam - əbədi. 

 

Mənim himayəmə sığınmış Mənim fədaim, mütəlif cür 

fəaliyyətdə olsa da, Məni mərhəmətimlə əbədi və dağılmaz 

məskənə nail olur. 

 

                                                Mətn 57 

 

 Çetasa – dərrakə ilə; sarva-karmani – hər cür fəaliyyət; mayi 

– Mən; sannyasya – imtina edərək; mat-parah – Mənim 

mühafizəm altında; buddhi-yoqam – sədaqətli xidmət; 

upaşritya – sığınacaq; mat-çittah - ən dərk edərək; satatam – 

sutkada iyirmi dörd saat; bhava – ol. 

 

Hər bir işində Məndən asılı ol, Mənim himayəm altında 

hərəkət et. Mənə bu cür sədaqətlə xidmət edərək Məni 

bütünlüklə dərk et. 

 

                                                Mətn 58 
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 Mat – Mənim; çittah – dərk edərək; sarva – hamısı; durqani – 

maneələr; mat-prasadat – Mənim mərhəmətimlə; tarişyasi – 

sən dəf edəcəksən; atha – lakin; çet - əgər; tvam – sən; 

ahankarat – yalançı eqo ilə; na şroşyasi – eşitmədən; 

vinankşyasi – sən itib-batacaqsan. 

 

 Məni dərk etsən, məhdudlandırılmış həyatın bütün 

çətinliklərini Mənim mərhəmətimlə dəf edəcəksən. Lakin bu 

ruhda hərəkət etməyib, Mənə qulaq asmadan, yalançı eqoya 

əsaslanaraq fəaliyyət göstərsən, itib-batacaqsan. 

 

                                               Mətn 59 

 

Yat - əgər; ahankaram – yalançı eqonun; aşritya – sığınaraq; 

na yotsye – mən döyüşməyəcəyəm; iti – beləliklə; manyase – 

sən fikirləşirsən; mithya eşah – bunların hamısı yalandır; 

vyavasayah – qətiyyət; te – sənin; prakrtih – maddi təbiət; 

tvam – sən; niyokşyati – məşqul edir. 

 

Mənim göstərişlərimə müvafiq hərəkət etməyib, döyüşdən 

boyun qaçırsan, sən yalnız yol seçmiş olacaqsan. Öz təbiətin 

səni döyüşdə iştirak etməyə sövq edəcək. 
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                                               Mətn 60 

 

Svabhava-cena – təbiətindən doğan; kaunteya – ey Kuntinin 

oğlu; nibaddhah – məhdudlandırılmış; svena – özünün; 

karmana – fəaliyyət; kartum – etmək; na – yox; iççhasi – sən 

istəyirsən; yat – o; mohat – illüziya ilə; karişyasi – sən hərəkət 

edəcəksən; avaşah – iradəsinə zidd; api – hətta; tat – o. 

 

İllüziyanın təsiri altında indi sən Mənim göstərişlərimə əməl 

etməkdən boyun qaçırırsan. Lakin öz təbiətin səni bu cür 

hərəkət etməyə məcbur edəcək, ey Kuntinin oğlu. 

 

 

                                             Mətn 61 

 

işvarah – Uca Tanrı; sarva-bhutanam – bütün varlıqların; hrte-

deşe – ürəyində; arcuna – ey Arcuna; tişthati – yaşayır; 

bhramayan – səyahətə sövq edərək; sarva-bhutani – canlı 

varlıqlar; yantra – maşın; arubhani – yerləşmiş; mayaya – 

maddi enerjinin təsiri altında. 
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Uca Tanrı hər kəsin ürəyindədir, ey Arcuna, O sanki maddi 

enerjidən düzəldilmiş maşınlarda olan canlı varlıqların 

səyahətini istiqamətləndirir. 

 

                                             Mətn 62 

 

 Tat – Ona; eva – hökmən; şaranam qaççha – özünü həsr etmə; 

sarva-bhavena – hər cəhətdən; bharata – ey Bharata övladı; 

tat-prasadat – Onun mərhəməti ilə; param – transsendental; 

şantim – sakitlik; sthanam – məskən; prapsyasi – sən 

çatacaqsan; şaşvatam - əbədi. 

 

Ey Bharata övladı, özünü bütünləklə Ona həsr et. Onun 

mərhəmətilə sən transsendental sakitliyə və ali əbədi məskənə 

nail olacaqsan. 

 

 

                                               Mətn 63 

 

 Iti – beləliklə; te – sənə; cnanam – bilik; akhyatam – təsvir 

edilmiş; quhyat – məxfidən; quhya-taram – daha məxfi; maya 

– Mən; vimrşya – düşünərək; etat – bu barədə; aşeşena – 
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tamamilə; yatha – necə; iççhasi – sənin xoşuna gəlir; tatha – o; 

kuru – icra etmək. 

 

Beləliklə, Mən sənə daha da məxfi bilik verdim. Bunu 

hərtərəfli götür-qoy edib, istədiyin kimi hərəkət et. 

 

                                                 Mətn 64 

 

 Sarva-quhya-tamam - ən məxfi; bhuyah – yenidən; şrnu – 

dinlə; me – Məndən; paramam – ali; vaçah – nəsihətlər; iştah 

asi – sən əzizsən; me – Mənə; drdham – çox; iti – beləliklə; 

tatah – buna görə; vakşyami – Mən deyirəm; te – sənin; hitam 

– rifah. 

 

Mənim ən əziz dostum olduğuna görə, sənə ali nəsihətlər, ən 

məxfi bilik verirəm. Bunu Məndən eşit, çünki bu, sənin 

rifahın naminədir. 

 

                                                   Mətn 65 

 

 Mat-manah – Məni düşünərək; bhava – ol; mat-bhaktah – 

Mənim fədaim; mat-yaci – Mənə sitayiş edən; mam – Mənə; 

namaskuru – ehtiram bildir; mam – Mənə; eva – hökmən; 
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eşyasi – sən çatacaqsan; satyam – həqiqətən; te – sənə; 

praticane – Mən söz verirəm; priyah - əziz; asi – sən; me – 

Mənə. 

 

 Həmişə Məni düşün, Mənim fədaim ol, Mənə sitayiş et və 

Mənə ehtiramını bildir. Bu yolla sən hökmən Mənim yanıma 

gələcəksən. Mən bunu sənə vəd edirəm, çünki sən Mənim ən 

əziz dostumsan. 

 

                                                  Mətn 66 

 

Sarva-dharman – müxtəlif cür etiqadlar; parityacya - əl 

çəkərək; mam – Mənə; ekam – yalnız; şaranam – həsr edərək; 

vraca – get; aham – Mən; tvam – sən; sarva – hamısı; 

papebhyah – günah əməllərin əks-təsirlərindən; mokşayişyami 

– azad edəcəyəm; ma – yox; şuçah – narahatlıq. 

 

Hər cür etiqaddan əl çəkib, sadəcə olaraq, özünü Mənə həsr et. 

Səni bütün günah əməllərinin əks-təsirlərindən azad 

edəcəyəm. Qorxma. 

 

                                                    Mətn 67 
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 Idam – bu; te – sən; na – heç vaxt; atapaskaya – zahidlik 

etməyənə; na – heç vaxt; abhaktaya – fədai olmayana; 

kadaçana – hər vaxt; na – heç vaxt; ça – həmçinin; aşuşruşave 

– sədaqətlə xidmət etməyənə; vaçyam – demək lazımdır; na – 

heç vaxt; ça – həmçinin; mam – Mənə; yah – hər kəs; 

abhyasuyati – paxıllıq edən. 

 

Bu məxfi biliyi zahidlik etməyənə, fədai olmayana, sədaqətli 

xidmət göstərməyənə və Mənə paxıllıq edənə vermək olmaz. 

 

                                                    Mətn 68 

 

Yah – hər kəs; idam – bu; paramam - ən; quhyam – məxfi 

bilik; mat – Mənim; bhakteşu – fədailərin arasında; 

abhidhasyati – izah edir; bhaktim – sədaqətli xidmət; mayi – 

Mənə; param – transsendental; krtva – edərək; mam – Mənə; 

eva – hökmən; eşyati – gəlir; asamşayah – şübhəsiz. 

 

Bu ali sirri fədailərə açan şəxsin saf sədaqətli xidmətə nail 

olacağına zəmanət verilmişdir və son nəticədə, o, Mənim 

yanıma qayıdacaqdır. 

 

                                                   Mətn 69 
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 Na – heç vaxt; ça – və; tasmat – ondan; manuşyeşu – insanlar 

arasında; kaşçit – hər kəs; me – Mənə; priya-krt-tamah – çox 

əziz; bhavita – olacaq; na – yox; ça – və; me – Mənə; tasmat – 

ondan; anyah – başqa; priya-tarah - əziz; bhuvi – bu dünyada. 

 

Bu dünyada Mənə ondan əziz xidmətçi yoxdur və heç vaxt 

olmayacaq. 

 

                                                   Mətn 70 

 

Adhyeşyate – öyrənmək; ça – həmçinin; yah – o kəs ki; imam 

– bu; dharmyam – müqəddəs; samvadam – söhbət; avayoh – 

bizim; cnana – bilik; yacnena – qurban icrası ilə; tena – onun 

tərəfindən; aham – Mən; iştah – sitayiş edir; syam – olacaq; iti 

– beləliklə; me – Mənim; matih – rəy. 

 

Və Mən bəyan edirəm ki, bizim bu müqəddəs söhbətimizi 

öyrənən insan Mənə dərrakəsi ilə xidmət edir. 

 

                                                     Mətn 71 
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Şraddha-van – inamı olan; anasuyah – paxıllıq etməyən; ça – 

və; şrnuyat – eşidir; api – hökmən; yah – kim; narah – insan; 

sah – o; api – həmçinin; muktah – qurtulmuş; şubhan – 

münasib; lokan – planetlər; prapnuyat – o nail olur; punya-

karmanam – möminlərin. 

 

Onu inamla, paxıllıq etmədən dinləyən adam günah 

əməllərinin əks-təsirlərindən azad olur və möminlərin yaşadığı 

münasib planetlərə çatır. 

 

                                                     Mətn 72 

 

Kançit – ya; etat – bu; şrutam – eşitdin; partha – ey Prthanın 

oğlu; tvaya – sən; eka-aqrena – diqqətlə; çetasa – ağlına; 

kaççit – ya; acnana – cahil; sammohah – illüziya; pranaştah – 

aradan qalxdı; te – sənin; dhanancaya – ey sərvətlər istilaçısı. 

 

Ey Prthanın oğlu, ey sərvətlər istilaçısı, Məni diqqətlə 

dinlədinmi? Sənə təsir edən cəhalət və illüziya aradan 

götürüldümü?” 

 

                                                       Mətn 73 
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Arcunah uvaca – Arcuna dedi; naştah – aradan götürüldü; 

mohah –illüziya; smrtih – yaddaş; labdha – bərpa edilmişdir; 

tvat-prasadat – Sənin mərhəmətinlə; maya – mən; açyuta – ey 

qüsursuz Krşna; sandehah – bütün şübhələr; karişye – mən 

yerinə yetirəcəyəm; vaçanam - əmr; tava – Sənin. 

 

Arcuna dedi: “Əzizim Krşna, ey qüsursuz, məni illüziyalarım 

dağılıb. Sənin mərəmətinlə mənim yaddaşım bərpa edilib. İndi 

mən mətinəm, şübhələrdən azadam və Sənin nəsihətlərinə 

müvafiq hərəkət etməyə hazıram. 

 

 

 

                                                        Mətn 74 

 

 Sancayah uvaca – Sancaya dedi; iti – beləliklə; aham – Mən; 

vasudevasya – Krşnanın; parthasya – Arcuna; ça – həmçinin; 

maha-atmanah – böyük canın; saçvadam – müzakirə; imam – 

bu; aşrauşam – eşidirdim; adbhutam – qəribə; roma-harşanam 

– tüklərim biz-biz olub. 
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Sancaya dedi: “Beləliklə, mən iki böyük canın – Krşna ilə 

Arcunanın söhbətini dinlədim. Mənim eşitdiklərim o qədər 

qəribə idi ki, tüklərim biz-biz oldu. 

 

                                                         Mətn 75 

 

Vyasa-prasadat – Vyasadevanın mərhəməti ilə; şrutavan – 

eşidirdim; quhyam – məxfi; etat – bu; aham – mən; param – 

ali; yoqam – mistisizm; yoqa-işvarat – mistisizmin 

ustadından; krşnat – Krşnadan; sakşat – bilavasitə; kaşhayatah 

– deyərək; svayam – şəxsən. 

 

 

Vyasanın mərhəməti ilə mən bu ən məxfi söhbəti Arcuna ilə 

şəxsən söhbət edən bütün mistisizmin ustadı Krşnadan 

bilavasitə eşitdim. 

 

                                                       Mətn 76 

 

 Racan – ey şah; samsmrtya – xatırlayaraq; samsmrtya – 

xatırlayaraq; samvadam – nəsihət; imam – bu; adbhutam – 

qəribə; keşava – ey həzrət Krşna; arcunayoh – Arcuna; 
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punyam – mömin; hrşyami – mən həzz alıram; ça – həmçinin; 

muhuh muhuh – təkrarən. 

 

Şahım, Krşna ilə Arcunanın bu qəribə və müqəddəs söhbətini 

hər dəfə yada saldıqda, Mən həzz alıram və bütün vücudum 

titrəyir. 

 

                                                       Mətn 77 

 

Tat – o; ça – həmçinin; samsmrtya – xatırlayaraq; samsmrtya 

– xatırlayaraq; rupam – forma; ati – çox; adbhutam – qəribə; 

hareh – həzrət Krşnanın; vismayah – möcüzə; me – mənim; 

mahan – böyük; racan – ey şah; hrşyami – mən həzz alıram; 

ça – həmçinin; punah punah – təkrar-təkrar. 

 

Şahım, həzrət Krşnanın qəribə formasını yada saldıqca məni 

get-gedə daha çox heyrət bürüyür və mən təkrar-təkrar bundan 

həzz alıram. 

 

 

                                                       Mətn 78  
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 Yatra – harada; yoqa-işvarah – mistisizm üzrə ustad; krşnah – 

həzrət Krşna; yatra – harada; parthah – Prthanın oğlu; dhanuh-

dharah – ox-kaman gəzdirən; tatra- orada; şrih – var-dövlət; 

vicayah – qələbə; bhutih – qeyri-adi güc; dhruva – hökmən; 

nitih - əxlaq; matih mama – mənim rəyim. 

 

Bütün mistiklərin ustadı Krşna və mahir oxatan Arcuna harada 

olsalar, orada bolluq, qələbə, qeyri-adi güc və əxlaq olacaqdır. 

Mənim fikrim belədir”. 
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