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KATA PENGANTAR 
DIREKTUR JENDERAL BIMAS HINDU 

KEMENTERIAN AGAMA RI 
 
 

Oṁ svastyastu. 

Pustaka Suci Bhagavadgītā dibangun dari 700 untaian 
sloka yang membentuk delapan belas bab sebagai satu kesatuan 
pustaka yang utuh. Apabila direkonstuksi, kedelapanbelas bab 
tersebut terdiri dari tiga bagian. Pertama (bab I-VI) melukiskan 
dialog tentang hakikat disiplin kerja tanpa mengharapkan hasil 
kerja itu sendiri dan hakikat eksistensi sifat jiwa yang melekat 
dalam tubuh manusia. Kedua (bab VII-XII), berisi dialog antara 
Arjuna dan Kṛṣṇa yang mengeksplanasi tentang hakikat ilmu 
pengetahuan dan hakikat Brahman sebagai Tuhan Yang Maha 
Esa. Ketiga (bab XIII-XVIII) dialog antara Arjuna dan Kṛṣṇa 
menjelaskan simpulan dialog bagian pertama dan kedua yang 
pada hakikatnya menguraikan doktrin disiplin seluruh jiwa dan 
raga sebagai landasan kerja yang diabadikan sebagai 
persembahan kepada Brahman (Tuhan).  

Oleh karena berisi landasan Etik Agama Hindu, 
Bhagavadgītā merupakan pustaka yang sangat penting bagi 
umat Hindu. Menurut para ahli, Bhagavadgītā disampaikan 
secara dialogis katekismus (bersoal jawab) antara Mahaguru 
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Kṛṣṇa dan Arjuna disusun oleh Maha Rsi Vyasa sekitar tahun 
450-400 Sebelum Masehi. Keindahan sloka yang tiada banding, 
maupun makna universalitas yang dikandungnya menyebabkan 
Bhagavadgītā dikagumi dan dibaca di seluruh dunia, baik oleh 
umat Hindu maupun umat agama lain. Sir Edwin Arnold 
menyebut Bhagavadgītā sebagai The Song Celestial (Nyanyian 
Surgawi), sedangkan Edward J. Thomas menyatakan bahwa 
Bhagavadgītā adalah The Song of Lord (Nyanyian Tuhan). Para 
cendikiawan lain menyebut Bhagavadgītā sebagai kamus 
spiritual, sumber pencerahan, hingga jalan menuju kelepasan. 
Pernyataan ini dilandasi oleh kenyataan bahwa Bhagavadgītā 
mengandung ajaran-ajaran tentang kebenaran yang hakiki, 
kebenaran yang tak terbantahkan. 

Dalam perjalanan sejarahnya Bhagavadgītā dalam aksara 
dan bahasa Sanskerta telah diterjemahkan ke dalam berbagai 
aksara dan bahasa di seluruh dunia. Penerjemahan itu, 
merupakan upaya untuk memahami dan mendalami makna 
ajaran yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dalam 
sosialisasinya telah ditransformasikan ke dalam berbagai 
bentuk; seni lukis, seni kriya, maupun seni sastra. Tentu di balik 
upaya sosialisasi itu terkandung upaya didaktik (mengajarkan 
sesuatu).  

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Hindu telah membentuk Tim Pengkaji 
dan Penerjemah Pustaka Suci Veda atau disebut sebagai 
Vedānuvāda Samiti, yang diberi tugas untuk menerjemahkan 
Pustaka Suci Bhagavadgītā agar bisa diterima oleh umat Hindu 
di seluruh nusantara. Vedānuvāda Samiti ini diharapkan menjadi 
cikal bakal dari lembaga penerjemah Pustaka Suci Veda yang 
dan nanti bisa diakui setara dengan Lembaga Pentashifan 
Mushaf Quran yang sudah memiliki struktur di Kementerian 
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Agama RI. Keberadaan Vedānuvāda Samiti ini menjadi penting 
karena terjemahan Pustaka Suci Veda yang dipakai oleh umat 
Hindu di Indonesia perlu standarisasi yang baik mengingat 
beragam etnis dan budaya yang ada di kalangan masyarakat 
Hindu di seluruh Nusantara. Standarisasi terjemahan ini 
diharapkan dapat mengurangi resistensi yang ada di lingkungan 
masyarakat. Oleh karena itu, Vedānuvāda Samiti ini juga diisi 
oleh para pakar di bidang kesusastraan Hindu dan tokoh umat 
Hindu yang sudah dikenal luas di kalangan umat Hindu. 

Terjemahan Pustaka Suci Bhagavadgītā oleh 
Vedānuvāda Samiti juga sudah diujipublikkan dan mendapat 
masukan dari para pakar kesusastraan Hindu, tokoh Parisada, 
dan akademisi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan 
Hindu di Indonesia. Oleh karena itu saya berharap terjemahan 
Pustaka Suci Bhagavadgītā ini dapat dimanfaatkan sebagai 
media pendidikan dan pembinaan umat Hindu untuk 
meningkatkan sraddha dan bhaktinya mengingat banyaknya 
aspirasi dari umat kepada kami yang menginginkan adanya 
terbitan pustaka-pustaka suci Hindu.  

Terima kasih kepada Tim Pengkaji dan Penerjemah 
Pustaka Suci Veda (Vedānuvāda Samiti) yang sudah bekerja 
secara maksimal dan optimal untuk mewujudkan karya ini serta 
kepada semua pihak yang telah membantu terbit dan beredarnya 
Pustaka Suci Bhagavadgītā ini. Semoga swadharma Bapak/Ibu 
semua mendapatkan anugerah yang tak terhingga dari Hyang 
Widdhi Wasa.  

Sebagai living document, tentu terjemahan Pustaka Suci 
Bhagavadgītā nanti akan mengalami penyempurnaan-
penyempurnaan seiring dengan perkembangan zaman. Lebih-
lebih Pustaka Suci Bhagavadgītā ini nanti juga akan dibuat 
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dalam 2 versi, cetak dan digital. Dalam versi digitalnya nanti 
tentu akan sangat mudah untuk melakukan penyempurnaan-
penyempurnaan yang tentunya dengan kajian yang mendalam. 

Akhirnya semoga Pustaka Suci Bhagavadgītā ini 
bermanfaat bagi umat Hindu di Indonesia. 

Oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ Oṁ. 

 

Jakarta, Juni 2021 

Direktur Jenderal Bimas Hindu Republik Indonesia, 

 

Dr. Tri Handoko Seto, SSi, MSc. 
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SAMBUTAN  
KETUA UMUM PENGURUS HARIAN  

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA 
PUSAT 

 

Oṁ svastyastu. 

Meskipun sudah banyak yang menerjemahkan dan 
menerbitkannya dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, 
Pustaka Suci Bhagavadgītā selalu menarik untuk dijadikan 
sebagai bahan kajian. Untaian sloka di dalamnya penuh dengan 
nilai-nilai filosofis moral kehidupan yang berlaku sepanjang 
masa. Tak heran jika banyak tokoh di dunia yang larut dalam 
keagungan nyanyian suci ini. 

Penerjemahan Pustaka Suci Bhagavadgītā ini telah 
dilakukan oleh Tim yang benar-benar ahli di bidang sastra dan 
kesusastraan Hindu. Di samping itu, penerbitan buku ini juga 
telah melalui uji publik dengan melibatkan para akademisi di 
Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu serta tokoh-tokoh umat di 
seluruh Nusantara. Harapannya, Pustaka Suci Bhagavadgītā ini 
akan menghadirkan nuansa baru yang lebih bisa diterima oleh 
masyarakat Hindu di seluruh Indonesia. 

Oleh karena itu, saya selaku Ketua Umum Pengurus 
Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat 
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menyambut baik penerbitan Pustaka Suci Bhagavadgītā dan 
Terjemahannya ini. Keberadaan padārtha (kosakata) yang 
melengkapi anuvāda (terjemahan) dalam buku diharapkan dapat 
menambah wawasan kebahasaan Sanskerta bagi umat yang 
membacanya. 

Atas nama PHDI Pusat, saya juga mengucapkan 
apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak 
Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI beserta Tim 
Pengkaji dan Penerjemah Pustaka Suci Veda (Vedānuvāda 
Samiti) yang telah bekerja keras mewujudkan Pustaka Suci 
Bhagavadgītā dan Terjemahannya ini. Serta kepada seluruh 
komponen umat yang telah berpartisipasi dalam memberikan 
masukan terhadap penerbitan buku ini.  

Semoga Hyang Widdhi Wasa senantiasa memberikan 
limpahan anugerah-Nya kepada kita semua. Selamat membaca 
dan menyelami lautan filsafat dalam Gītā kehidupan ini. 

Oṁ śāntiḥ, śāntiḥ, śāntiḥ, Oṁ. 

 

Jakarta,  Juni 2021 

Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, 

 

Mayjen. TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya 
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PRAKATA 

 
 
Oṁ swastyastu, 

Puja dan puji pangastuti kami haturkan kehadapan Ida 
Sang Hyang Widhi Waśa, karena hanya atas sinar suci-Nya kami 
Tim Pengkaji dan Penerjemah Pustaka Suci Veda atau yang 
disebut juga Vedānuvāda Samiti ini dapat menyelesaikan tugas 
mengedit teks Sanskerta, kosakata, dan menerjemahkan pustaka 
suci Bhagavadgītā.  

Sebelum mengerjakan tugas ini Tim Pengkaji dan 
Penerjemah Pustaka Suci Veda mengumpulkan pustaka 
Bhagavadgītā antara lain:  
1. Bhagavadgītā (Pañcamo Veda) oleh G. Pudja, MA., S.H.; 
2. Bhagavadgītā (Alih Bahasa dan Penjelasan) oleh Prof. Dr. 

I.B. Mantra; 
3. Bhagavadgītā oleh Nyoman S. Pendit; 
4. Bhagavadgītā (terjemahan dalam bahasa Inggris dan 

Indonesia) oleh I Wayan Maswinara; 
5. Bhagavadgītā (śloka, ulasan dalam Bahasa Jawa Kuna, dan 

terjemahan dalam bahasa Bali) oleh I Made Menaka; 
6. Bhagavadgītā (with the Commentary Śaṅkarāchārya) yang 

diterjemahkan oleh Swami Gabhirananda; 
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7. Bhagavadgītā Bhāṣyā of Śrī Śaṅkarāchārya yang 
diterjemahkan oleh Dr. A.G. Krishna Warrier. 

 Setelah dicermati pustaka Bhagavadgītā tersebut di atas 
semua ślokanya sama namun terjemahan dan ulasannya tidak 
sama. Oleh karena itu berdasarkan berbagai pertimbangan Tim 
Pengkaji dan Penerjemah Pustaka Suci Veda maka dipilih dan 
digunakanlah tiga pustaka Bhagavadgītā yaitu: (1) Bhagavadgītā 
(Pañcamo Veda) oleh G. Pudja, MA., S.H. (2) Bhagavadgītā 
(Alih Bahasa dan Penjelasan) oleh Prof.Dr. I.B. Mantra dan 
(3)Bhagavadgītā (With the commentary Śaṅkarāchārya) 
Translated by Swami Gabhirananda, sebagai referensi dalam 
mengerjakan tugas ini. 

Adapun keberadaan dari Tim Pengkaji dan Penerjemah 
Pustaka Suci Veda disebut dengan nama Vedānuvāda Samiti, 
yang beranggotakan oleh orang-orang yang mengetahui dan 
memahami Veda dan suśāstra Veda, dibentuk oleh Direktur 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama 
Republik Indonesia.  

Tujuan dari pengeditan serta penerjemahan teks 
Sanskerta beserta kosakata pustaka Bhagavadgītā ini adalah 
untuk menghasilkan pustaka Bhagavadgītā dengan standarisasi 
dari lembaga yang diberikan kewenangan oleh Kementerian 
Agama Republik Indonesia untuk mengkaji, menerjemahkan, 
dan menerbitkan pustaka-pustaka suci Hindu Indonesia. Pustaka 
Bhagavadgītā ini diterbitkan dan didistribusikan baik dalam 
bentuk cetak maupun versi digital. Selanjutnya Pustaka 
Sārasamuccaya ini dapat diedarkan kepada umat Hindu di 
seluruh pelosok Nusantara. 
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Tim Pengkaji dan Penerjemah Pustaka Suci Veda dengan 
nama Vedānuvāda Samiti telah berkerja dengan kemampuannya 
secara maksimal dan optimal dalam melaksanakan tugas ini. 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim kepada Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama 
Republik Indonesia, pada kesempatan ini kami menyampaikan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu 

Kementerian Agama Republik Indonesia atas kepercayaan 
dan fasilitasnya yang diberikan kepada Tim Pengkaji dan 
Penerjemah Pustaka Suci Veda (Vedānuvāda Samiti) untuk 
mengkaji dan menerjemahkan Pustaka Suci Veda; 

2. Bapak/Ibu seluruh tim kerja Vedānuvāda Samiti yang sudah 
berkerja tanpa kenal lelah untuk mewujudkan terbitnya 
Pustaka Suci ini; 

3. Segenap pihak yang telah membantu kerja Tim Vedānuvāda 
Samiti untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan umat 
Hindu di Indonesia. 

Bhagavadgītā ini mengandung ajaran filsafat hidup 
universal untuk seluruh umat manusia, agar terbebaskan dari 
kesengsaraan hidup di dunia dan maupun alam setelah kematian 
nanti. Selanjutnya dengan memahami ajaran-ajaran dan nilai-
nilai luhur yang terkandung di dalamnya, mereka akan dapat 
menginternalisasikan dalam setiap perilaku dan tindakannya 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Akhirnya kami sebagai manusia biasa memohon maaf 
yang setulus-tulusnya apabila masih terdapat kekurangan dan 
kesalahan lainnya yang kami kurang pahami dalam mengerjakan 
tugas ini. Untuk itu kami sangat berharap ada masukan-masukan 
yang konstruktif dari seluruh komponen umat Hindu Indonesia 
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untuk penyempurnaan terjemahan pada Pustaka Bhagavadgītā 
ini. 

Semoga Pustaka Bhagavadgītā dan Terjemahannya ini 
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan śraddha dan bhakti 
umat Hindu di Indonesia. 

 
Oṁ śāntiḥ, śāntiḥ, śāntiḥ, Oṁ. 
 
Jakarta, Juni 2021 
 
 
Tim Pengkaji dan Penerjemah Pustaka Suci Veda 
(Vedānuvāda Samiti) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

DAN CARA BACA 
 
 
A. Kelompok Svara 

अ (a) seperti a dalam kata apa. di bali (diucapkan) seperti 

e dalam kata gedung; 

आ (ā) seperti a dalam kata gelar (dibaca dua kali lebih 

panjang); 

इ (i) seperti i dalam kata detik; 

ई (ī) seperti i dalam kata pasir (dibaca dua kali lebih 

panjang); 

उ (u) seperti u dalam kata aduk; 

ऊ (ū) seperti u dalam kata kasur (dibaca dua kali lebih 

panjang); 

ऋ (ṛ) seperti re dalam kata rempah; 

ऌ (ḷ) seperti le dalam kata lemak; 

ए (e) seperti e dalam kata jahe; 

ऐ (ai) seperti a dalam kata ramai; 

ओ (o) seperti o dalam kata kota; 
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औ (au) seperti au dalam kata engkau; 

◌ं (ṁ) seperti ng dalam kata sungai atau ong dalam sastra 

bali; 

◌ः (ḥ) bila pada akhir baris, seperti h dalam kata duh; bila 

pada akhir baris: menggemakan svara sebelumnya. 
misalnya aḥ dibaca aha, iḥ dibaca ihi dan 
seterusnya.  

 
B. Kelompok Vyañjana 

क ्(k) seperti k dalam kata keras; 

ख ् (kh) seperti k diikuti dengan h yang dihembus di 

belakangnya; 

ग ् (g) seperti g dalam kata garuda; 

घ ् (gh) seperti g diikuti dengan h yang dihembus di 

belakangnya; 

ङ ्(ṅ) seperti ng dalam kata bangku; 

च ् (c) seperti c dalam kata catur; 

छ ्(ch) seperti c diikuti dengan h yang dihembus di 

belakangnya; 

ज ् (j) seperti j dalam kata raja; 

झ ् (jh) seperti j diikuti dengan h yang dihembus di 

belakangnya; 

ञ ् (ñ) seperti ny dalam kata nyamuk; 
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ट ्(ṭ) seperti t dalam kata tutuk (dalam bahasa jawa, yang 

berarti memukul); 

ठ ्(ṭh) seperti ṭ diikuti dengan h yang dihembus di 

belakangnya; 

ड ्(ḍ) seperti d dalam kata dahar (dalam bahasa jawa, 

yang berarti makan); 

ढ ्(ḍh) seperti ḍ diikuti dengan h yang dihembus di 

belakangnya; 

ण ् (ṇ) seperti n pada kata rna (siap membaca r, tetapi yang 

keluar adalah na); 

त ् (t) seperti t dalam kata tato; 

थ ् (th) seperti t diikuti dengan h yang dihembus di 

belakangnya; 

द ्(d) seperti d dalam kata dodol (dalam bahasa Jawa, 

yang berarti menjual); 

ध ् (dh) seperti d diikuti dengan h yang dihembus di 

belakangnya;  

न ् (n) seperti n dalam kata nanas (daun lidah menyentuh 

kaki gigi atas); 

प ् (p) seperti p dalam kata pita; 

फ ्(ph) seperti p diikuti dengan h yang dihembus di 

belakangnya; 

ब ् (b) seperti b dalam kata baris; 
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भ ् (bh) seperti b diikuti dengan h yang dihembus di 

belakangnya; 

म ् (m) seperti m dalam kata makan; 

य ् (y) seperti y dalam kata ya; 

र ्(r) seperti r dalam kata rakit; 

ल ्(l) seperti l dalam kata laut; 

व ् (v) seperti w dalam kata waktu, bukan seperti f dalam 

kata Februari; 

श ् (ś) seperti s dalam kata syarat; 

ष ् (ṣ) seperti s dalam kata shift (bahasa Inggris); 

स ् (s) seperti s dalam kata sabun; 

ह ्(h) seperti h dalam kata hati. 
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॥ भगवीता अनवुाद ॥ 
bhagavadgītā anuvādaśca 

 

BHAGAVADGĪTĀ 
DAN TERJEMAHANNYA 
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ थमोऽायः 

atha prathamoʻdhyāyaḥ 
BAB PERTAMA 

 

अज ुनिवषादयोगः 

arjunaviṣādayogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG KESEDIHAN ARJUNA 

 
१.1 

धतृरा उवाच 

धमे ेकुे ेसमवतेा ययुुवः । 

मामकाः पाडवावै िकमकुव त सय ॥ १.१॥  

dhṛtarāṣṭra uvāca 
dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ, 

māmakāḥ pāṇḍavāścaiva kimakurvata sañjaya. I-1. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
dhṛtarāṣṭraḥ uvāca = Raja Dhṛtarāṣṭra berkata; dharmakṣetre = di medan, 
lapangan tempat memperebutkan dharma; kurukṣetre = di medan, di 
lapangan milik keluarga Kuru; samavetāḥ = telah bersama/berkumpul; 
yuyutsavaḥ = mereka yang ingin bertempur; māmakāḥ = orang-orangku 
(putra-putraku); pāṇḍavāḥ = putra-putra Pāṇḍu; ca = dan; eva = saja; kim? 
= apakah? akurvata = mereka telah lakukan; Sañjaya = Oh sañjaya. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dhṛtarāṣṭra berkata: 
Di lapangan dharma/tempat memperebutkan kebenaran, di 
lapangan dari keluarga Kuru, mereka yang ingin bertempur 
telah berkumpul bersama, orang-orangku (putra-putra-ku) dan 
putra-putra Pāṇḍu, apakah yang telah mereka lakukan, Oh 
Sañjaya?  
 

२.2 

सय उवाच  

ा त ुपाडवानीकं ढंू यधनदा । 

आचाय मपुस राजा वचनमवीत ् ॥ १.२॥ 

sañjaya uvāca  
dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṁ vyūḍhaṁ duryodhanastadā, 

ācāryamupasaṅgamya rājā vacanamabravīt. I-2. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
Sañjaya = Sanjaya; uvāca = berkata; dṛṣṭvā = melihat; pāṇḍavānīkam = 
pasukan Pāṇḍawa; vyūḍham = formasi (barisan pasukan); duryodhanaḥ = 
Suyodhana; ācāryam = pada guru Droṇa; upasaṅgamya = mendekat; rājā 
= Raja (dṛṣṭharāstra); vacanam = kata-kata; abravīt = berbicara/berkata. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sanjaya berkata: 
Pada saat itu, setelah melihat formasi pasukan Pāṇḍawa, Raja 
Duryodana lalu mendekati gurunya (Acarya Droṇa) dan 
berkata: 

 

३.3 

पयतैा ंपाडुपुाणामाचाय  महत चममू ् । 

ढूा ंुपदपुणे तव िशणे धीमता ॥ १.३॥ 

paśyaitāṁ pāṇḍuputrāṇāmācārya mahatīṁ camūm, 



 

5 

vyūḍhāṁ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā. I-3. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Paśya = lihatlah! etām = ini; pāṇḍuputrāṇām = dari putra-putra Pāṇḍu; 
ācārya! = Wahai Guru! mahatīm = yang sangat besar; camūm = pasukan; 
vyūḍhām = formasi (barisan pasukan); drupadaputreṇa = oleh putra 
drupada; tava = kepunyaanmu; śiṣyeṇa = oleh muridmu; dhīmatā = oleh 
yang cerdas. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Wahai Acarya! Lihatlah pasukan besar dari para putra Pāṇḍu ini, 
dengan barisan pasukannya yang diatur oleh muridmu yang 
cerdas yaitu Dhṛṣṭadyumna putra dari Raja Drupada. 
 

४.4 

अ शरूा महेासा भीमाज ुनसमा यिुध । 

ययुधुानो िवराट ुपद महारथः ॥ १.४॥ 

atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi, 
yuyudhāno virāṭaśca drupadaśca mahārathaḥ. I-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Atra = di sini; śūrāḥ = para ksatria; yudhi = dalam pertempuran; 
maheṣvāsāḥ = mahā-isu-āsāh = pemanah-pemanah ulung; bhīma-arjuna-
samāḥ = menyamai Arjuna dan Bhima; yuyudhānaḥ = Yuyudhāna; virāṭaḥ 
= wirata; ca = juga; drupadaḥ = drupada; mahārathaḥ = ahli kereta, ksatria 
agung. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Di sini banyak ksatriya dan pemanah tangguh dalam bertempur 
yang menyamai Arjuna dan Bhima. Juga ada Yuyudhana, Raja 
Wirata dan Raja Drupada yang tersohor sebagai ahli kereta 
perang.  
 

५.5 

धृकेतुिेकतानः कािशराज वीय वान ् । 
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पुिजुिभोज शै नरपुवः ॥ १.५॥ 

dhṛṣṭaketuścekitānaḥ kāśirājaśca vīryavān, 
purujitkuntibhojaśca śaibyaśca narapuṅgavaḥ. I-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dhṛṣṭaketuḥ = Raja Dhṛṣṭaketu; cekitānaḥ = Cekitāna; kāśirājaḥ = Raja 
Kāśi; ca = juga; vīryavān = pemberani, perkasa sekali; purujit = Purujit; 
kuntibhojaḥ = Kuntibhoja; ca = dan; śaibyaḥ = Śaibya; nara-puṅgavaḥ = 
manusia-manusia (pahlawan-pahlawan) tangguh, hebat. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ada pula para pahlawan tangguh seperti Cekitāna putra Raja 
Dhṛṣṭaketu dan Raja Kāśi yang menjadi sekutu Pāṇḍawa. Juga 
Purujit, Kuntibhoja serta Śaibya yang merupakan manusia-
manusia perkasa. 
 

६.6 

यधुामु िवा उमौजा वीय वान ् । 

सौभो ौपदयेा सव  एव महारथाः ॥ १.६॥ 

yudhāmanyuśca vikrānta uttamaujāśca vīryavān, 
saubhadro draupadeyāśca sarva eva mahārathāḥ. I-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yudhāmanyuḥ = Yudhāmanyu; ca = dan; vikrāntaḥ = ahli dalam bertarung 
(agung); uttamaujāḥ = Uttamauja; vīryavān = pemberani; saubhadraḥ = 
Putra Subhadra (Abhimanyu); draupadeyāḥ = putra-putra Draupadi 
(prativindhya, sutasoma, śrutakarma, śatanika dan śrutasena); ca = dan; sarve 
= semua; eva = saja; mahārathāḥ = ahli kereta besar, ksatria hebat. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dalam pasukan ini juga hadir Yudhāmanyu yang ahli dalam 
bertempur, juga Uttamauja yang pemberani, serta putra 
Subhadra (Abhimanyu) dan putra-putra Drupadi (Prativindhya, 
Sutasoma, Śrutakarma, Śatanika dan Śrutasena), yang 
semuanya adalah ksatria hebat. 
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७.7 

अाकं त ुिविशा य ेतािबोध िजोम । 

नायका मम सै संाथ तावीिम त े॥ १.७॥ 

asmākaṁ tu viśiṣṭā ye tānnibodha dvijottama, 
nāyakā mama sainyasya saṁjñārthaṁ tān bravīmi te. I-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
asmākam = milik kita; tu = tetapi; viśiṣṭāḥ = ksatria/perkasa luar biasa; ye 
= mereka yang; tān = mereka (objek); nibodha = ketahuilah; dvijottama = 
brahmana terkemuka; nayakah = para pemimpin; sainyasya = milik 
pasukannya; te = padamu; saṁjñā-artham = untuk mengetahui; bravīmi = 
yang saya katakan; te = kepada anda.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Wahai Brahmana Agung! Ketahuilah mereka, orang-orang 
hebat yang ada di pasukan kita. Supaya engkau tahu, aku 
perkenalkan para pimpinan pasukan kita.  
 

८.8 

भवाी कण कृप सिमितयः । 

अामा िवकण सौमदिथवै च ॥ १.८॥ 

bhavānbhīṣmaśca karṇaśca kṛpaśca samitiñjayaḥ, 
aśvatthāmā vikarṇaśca saumadattistathaiva ca. I-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bhavān = anda (sendiri); bhīṣmaḥ = Bhīṣma; karṇaḥ = Karṇa; kṛpaḥ = 
Pendeta Kṛpa; ca = dan; samitiñjayaḥ (samitim-jayah) = yang selalu 
menang dalam pertempuran; aśvatthāmā = Aśvatthāma (putra Drona); 
vikarṇaḥ = Vikarṇa; saumadattiḥ = putra dari raja Somadatta; tathā = 
begitu; eva = saja.  
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ada paduka sendiri, kakek Bhīṣma, Raja Anga Karṇa, dan 
Pendeta Kṛpa, yang semuanya selalu unggul dalam peperangan. 
Kemudian ada Aśvatthāma, Vikarṇa dan juga Putra Raja 
Somadatta.  
 

९.9 

अ ेच बहवः शरूा मदथ जीिवताः । 

नानाशहरणाः सव युिवशारदाः ॥ १.९॥ 

anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyakta jīvitāḥ, 
nānāśastrapraharaṇāḥ sarve yuddhaviśāradāḥ. I-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
anye = (mereka) yang lain; ca = juga; bahavaḥ = dalam jumlah banyak; 
śūrāḥ = pahlawan, kesatria; madarthe = untuk diriku; tyakta-jīvitāḥ = rela 
mengorbankan hidupnya, jiwanya; nānā = banyak; śastra = senjata-senjata; 
praharaṇāḥ = dilengkapi dengan; sarve = semua; yuddha-viśāradāḥ = 
mereka yang ahli bertempur.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Selain itu, masih banyak ksatria lainnya yang siap 
mengorbankan jiwanya untukku. Mereka bersenjatakan 
berbagai jenis senjata dan semuanya adalah orang-orang yang 
ahli dalam pertempuran. 
 

१०.10 

अपया  ंतदाकं बलं भीािभरितम ् । 

पया  ंिदमतेषेा ंबलं भीमािभरितम ् ॥ १.१०॥ 

aparyāptaṁ tadasmākaṁ balaṁ bhīṣmābhirakṣitam, 
paryāptaṁ tvidameteṣāṁ balaṁ bhīmābhirakṣitam. I-10. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aparyāptam = tak terhitung, tak terbatas; tat = itu; asmākam = milik kita; 
balam = kekuatan; bhīṣma-abhirakṣitam = yang dijaga dengan baik oleh 
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Bhisma; paryāptaṁ = bisa dihitung, terbatas; tu = tetapi; idam = semua ini; 
eteṣām = milik mereka ini; balam = kekuatan; bhīma-abhirakṣitam = yang 
dijaga oleh Bhīma.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Pasukan kita yang dijaga oleh Kakek Bhīṣma itu kekuatannya 
tidak terbatas. Sedangkan pasukan mereka, yang dijaga oleh 
Bhīma kekuatannya bisa dihitung. 
 

११.11 

अयनषे ुच सवष ुयथाभागमविताः । 

भीमवेािभर ुभवः सव  एव िह ॥ १.११॥ 

ayaneṣu ca sarveṣu yathābhāgamavasthitāḥ, 
bhīṣmamevābhirakṣantu bhavantaḥ sarva eva hi. I-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ayaneṣu = di setiap divisi; ca = dan; sarveṣu = di tiap-tiap; yathābhāgam = 
di setiap bagian yang sudah ditetapkan; avasthitāḥ = masing-masing 
penempatan; bhīṣmam = Bhīṣma; eva = saja; abhirakṣantu = jagalah; 
bhavantaḥ = anda semua; sarve = semua; eva = saja; hi = benar-benar. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Berdiri kokoh di setiap barisan pasukan seperti yang sudah 
ditentukan, Bhīṣma sajalah yang benar-benar harus kalian 
lindungi! 
 

१२.12 

त सनयष कुवृः िपतामहः । 

सहनाद ंिवनोःै शं दौ तापवान ् ॥ १.१२॥ 

tasya sañjanayanharṣaṁ kuruvṛddhaḥ pitāmahaḥ, 
siṁhanādaṁ vinadyoccaiḥ śaṅkhaṁ dadhmau pratāpavān. I-12. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
tasya = miliknya (milik Duryodhana); sañjanayan = sedang membuat; 
harṣam = kegembiraan, semangat; kuruvṛddhaḥ = yang tertua di keluarga 
Kuru; pitāmahaḥ = kakek; siṁhanādam = auman, suara singa; vinadya = 
meneriakkan; uccaiḥ = dengan keras; śaṅkhaṁ = sangka, sungu (terompet 
kerang); dadhmau = meniup; pratāpavān = yang berwibawa. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Untuk menyemangati Duryodhana, Bhīsma yang Agung, yang 
tertua di keluarga Kuru, berteriak bagaikan auman singa. 
Kemudian dengan keras meniup terompet kerangnya. 
 

१३.13 

ततः शा भये  पणवानकगोमखुाः । 

सहसवैाह स शमुलुोऽभवत ् ॥ १.१३॥ 

tataḥ śaṅkhāśca bheryaśca paṇavānakagomukhāḥ, 
sahasaivābhyahanyanta sa śabdastumuloʻbhavat. I-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tataḥ = dari sana, setelahnya; śaṅkhāḥ = sangka, terompet kerang; ca = dan; 
bheryaḥ = genderang, tambur; paṇavānaka-gomukhāḥ = genderang, 
tambur dan terompet dari tanduk banteng; sahasā = seketika; eva = saja; 
abhyahanyantaḥ = telah menyuarakan; saḥ = itu; śabdaḥ = suara; tumulaḥ 
= bergemuruh; abhavat = telah menjadi. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Setelah itu mereka seketika dengan serempak menyuarakan 
terompet kerang, genderang, tambur, terompet dari tanduk 
banteng, dan seketika itu timbulah suara gemuruh yang 
membahana.  
 

१४.14 

ततः तेहैययै ुे महित न ेितौ । 

माधवः पाडववै िदौ शौ दतःु ॥ १.१४॥ 
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tataḥ śvetairhayairyukte mahati syandane sthitau, 
mādhavaḥ pāṇḍavaścaiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ. I-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tataḥ = dari sana, selanjutnya; śvetaiḥ = dengan warna-warna putih; hayaiḥ 
= dengan kuda-kuda; yukte = menawan; mahati = luas; syandane = di 
kereta; sthitau = mereka berdua berdiri; mādhavaḥ = Kṛṣṇa; pāṇḍavaḥ = 
Arjuna; ca = dan; eva = saja; divyau śaṅkhau = kedua terompet dewata; 
pradadhmatuḥ = mereka berdua meniup. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Selanjutnya Kṛṣṇa dan Arjuna yang duduk di kereta perang yang 
besar menawan dengan ditarik oleh kuda-kuda putih. Mereka 
berdua meniup kedua terompet dewatanya. 
 

१५.15 

पाज ंषीकेशो दवेद ंधनयः । 

पौ ंदौ महाशं भीमकमा  वकृोदरः ॥ १.१५॥ 

pāñcajanyaṁ hṛṣīkeśo devadattaṁ dhanañjayaḥ, 
pauṇḍraṁ dadhmau mahāśaṅkhaṁ bhīmakarmā vṛkodaraḥ. I-15 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
pāñcajanyam = Pāñcajanya, nama terompet kerang; hṛṣīkeśaḥ = Kṛṣṇa; 
devadattam = Devadatta, nama terompet kerang (Arjuna); dhanañjayaḥ = 
Arjuna; pauṇḍram = nama terompet kerang (Bhīma); dadhmau = meniup; 
mahāśaṅkham = terompet kerang yang besar; bhīmakarmā = perilaku 
Bhīma (yang menakutkan); vṛkodaraḥ = yang berperut serigala (nama lain 
Bhīma). 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Kṛṣṇa meniup sangka yang bernama Pāñcajanya, Arjuna 
meniup sangka miliknya yang bernama Devadatta, serta Bhīma 
yang berperut serigala dan menakutkan, meniup sangka besar 
miliknya yang bernama Paundra. 
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१६.16 

अनिवजय ंराजा कुीपुो यिुधिरः । 

नकुलः सहदवे सघुोषमिणपुकौ ॥ १.१६॥ 

anantavijayaṁ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ 
nakulaḥ sahadevaśca sughoṣamaṇipuṣpakau. I-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
anantavijayam = nama sangkanya Yudhiṣṭhira; rājā = maharaja; 
kuntīputraḥ = putra Devi Kunti; yudhiṣṭhiraḥ = Dharmawangsa; nakulaḥ 
= Nakula; sahadevaḥ = Sahadeva; ca = dan; sughoṣa = nama terompet 
kerang Nakula; maṇipuṣpakau = nama sangkanya Sahadeva. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Putra sulung Dewi Kunti Maharaja Yudhiṣṭhira meniup 
sangkanya yang bernama Anantavijaya, sedangkan Nakula 
serta Sahadeva meniup sangka mereka yang masing-masing 
bernama Sughoṣa dan Maṇipuṣpaka. 
 

१७.17 
 

काय परमेासः िशखडी च महारथः । 

धृुो िवराट सािकापरािजतः ॥ १.१७॥ 

kāśyaśca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ, 
dhṛṣṭadyumno virāṭaśca sātyakiścāparājitaḥ. I-17. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kāśyaḥ = Raja Kāśi; ca = dan; parama-iṣu-āsaḥ = pemanah ulung; śikhaṇḍī 
= Śikhaṇḍī; mahārathaḥ = ahli kereta, ksatria agung; dhṛṣṭadyumnaḥ = 
Dhṛṣṭadyumna; virāṭaḥ = Raja Virāṭa; sātyakiḥ = Sātyaki; āparājitaḥ = 
yang tak terkalahkan. 
 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
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Pemanah ulung Raja Kāśi, ksatria agung Śikhaṇḍī, 
Dhṛṣṭadyumna, Raja Virāṭa dan Sātyaki yang tidak terkalahkan.  
 

१८.18 

 

ुपदो ौपदयेा सवशः पिृथवीपत े। 

सौभ महाबाः शाःु पथृथृक ्॥ १.१८॥ 

drupado draupadeyāśca sarvaśaḥ pṛthivīpate, 
saubhadraśca mahābāhuḥ śaṅkhāndadhmuḥ pṛthakpṛthak. I-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Drupadaḥ = Raja Drupada; draupadeyāḥ = Putra-putra Draupadi, 
Pancakumara; ca = dan; sarvaśaḥ = semua; Pṛthivīpate = wahai Raja 
(Dhṛtarāṣṭra); saubhadraḥ = Putra Dewi Subhadra, Abhimanyu; 
mahābāhuḥ = yang berlengan perkasa; śaṅkhān dadhmuḥ = meniup 
sangka-sangka; pṛthak pṛthak = sendiri-sendiri. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Wahai Raja (Dhṛtarāṣṭra)! Raja Drupada yang berlengan 
perkasa, putra-putra Drupadi (Pancakumara), dan juga putra 
Dewi Subhadra (Abhimanyu), semuanya serentak meniup 
sangkanya masing-masing. 
 

१९.19 

 

स घोषो धात रााणा ंदयािन दारयत ् । 

नभ पिृथव चवै तमुलुो ननुादयन ् ॥ १.१९॥  

sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṁ hṛdayāni vyadārayat, 
nabhaśca pṛthivīṁ caiva tumulo vyanunādayan. I-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
saḥ = itu; ghoṣaḥ = suara; dhārtarāṣṭrāṇām = dari putra-putra Dhṛtarāṣṭra; 
hṛdayāni = hati; vyadārayat = merobek; nabhaḥ = langit, angkasa; 
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pṛthivīm = bumi; ca = dan; eva = saja; tumulaḥ = gemuruh; vyanunādayan 
= menggema. 

 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Suara gemuruh itu menggema di bumi hingga angkasa, 
merobek-robek hati (menjatuhkan mental) putra-putra 
Dhṛtarāṣṭra. 

 

२०.20 

अथ विताा धात राान ् किपजः । 

वृ ेशसात ेधनु पाडवः ॥ १.२०॥ 

atha vyavasthitāndṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ, 
pravṛtte śastrasampāte dhanurudyamya pāṇḍavaḥ. I-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
atha = kemudian; vyavasthitān = yang telah bersiapsedia; dṛṣṭvā = melihat; 
dhārtarāṣṭrān = putra-putra Dhṛtarāṣṭra; kapi-dhvajaḥ = berbendera 
dengan gambar kera (Hanuman); pravṛtte = di saat akan berlangsung; 
śastrasampāte = pada saat senjata-senjata dilepaskan; dhanuḥ = busur; 
udyamya = mengangkat; pāṇḍavaḥ = Arjuna. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Kemudian setelah melihat putra-putra Dhṛtarāṣṭra yang telah 
bersiapsedia dalam barisan, di peperangan saat senjata-senjata 
berupa anak panah akan dilepaskan, Arjuna yang keretanya 
berbendera dengan gambar Hanuman, kemudian mengangkat 
busurnya.  
 

२१.21 

षीकेश ंतदा वािमदमाह महीपत े। 

अज ुन उवाच । 

सनेयोभयोम  ेरथ ंापय मऽेतु ॥ १.२१॥ 

hṛṣīkeśaṁ tadā vākyamidamāha mahīpate, 
arjuna uvāca: 
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senayorubhayormadhye rathaṁ sthāpaya meʻcyuta. I-21.  
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
hṛṣīkeśam = kepada Kṛṣṇa; tadā = saat itu, kemudian; vākyam = kalimat, 
kata; idam = ini; āha = berkata; mahīpate = o, maharaja; arjunaḥ uvaca = 
arjuna berkata; senayoḥ = di kedua pasukan; ubhayoḥ = kedua-duanya; 
madhye = di tengah-tengah; ratham = kereta; sthāpaya = taruhlah; me = 
milikku; acyuta = wahai Kṛṣṇa!  
  

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Kemudian inilah kalimat yang disampaikan kepada Kṛṣṇa, o, 
Maharaja. Arjuna berkata: "Wahai Kṛṣṇa, tempatkanlah 
keretaku di tengah-tengah kedua pasukan!” 
 

२२.22 

यावदतेािरीऽेहं योकुामानवितान ् । 

कैम या सह योमिन ् रणसमुम े॥ १.२२॥ 

yāvadetānnirīkṣeʻhaṁ yoddhukāmānavasthitān. 
kairmayā saha yoddhavyamasmin raṇasamudyame. I-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yāvat = sekian, sejauh ini; etān = semua, mereka ini; nirīkṣe = dapat 
memandang; aham = aku, saya; yoddhukāmān = yang ingin berperang 
(bertempur); avasthitān = mereka yang berdiri di barisan pasukan; kaiḥ = 
oleh mereka; mayā = oleh saya; saha = bersama-sama; yodhvyam = harus 
bertempur; asmin = di sini; raṇa = di medan perang; samudyame = semua 
usaha.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sejauh ini saya ingin melihat mereka yang ingin bertempur dan 
telah berdiri dalam barisan pasukannya. Saya ingin 
mengetahui, siapa sajakah yang nantinya berperang dengan 
saya dengan segenap usahanya di medan perang ini.  
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२३.23 

योमानानवेऽेहं य एतऽे समागताः । 

धात रा ब ुये ु ेियिचकीष वः ॥ १.२३॥ 

yotsyamānānavekṣeʻhaṁ ya eteʻtra samāgatāḥ, 
dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priyacikīrṣavaḥ. I-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yotsyamānān = mereka yang ingin bertempur; avekṣe = saya lihat; aham = 
saya; ye = siapa-siapa, mereka yang; ete = mereka ini; atra = di sini; 
samāgatāḥ = mereka yang telah datang; dhārtarāṣṭrasya = milik putra 
Dhrtarāṣṭra (Duryodhana); durbuddheḥ = yang memiliki pikiran jahat; 
yuddhe = di peperangan; priya-cikīrṣavaḥ = mereka yang karena cintanya 
ingin melakukan.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mereka yang datang ke sini, saya lihat telah siap untuk 
bertempur di medan perang. Mereka melakukannya karena 
kecintaannya kepada Duryodhana yang berpikiran jahat itu.  
 

२४.24 

सय उवाच  

एवमुो षीकेशो गडुाकेशने भारत । 

सनेयोभयोम  ेापिया रथोमम ् ॥ १.२४॥ 

sañjaya uvāca  
evamukto hṛṣīkeśo guḍākeśena bhārata, 

senayorubhayormadhye sthāpayitvā rathottamam. I-24. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
sañjayaḥ = Sañjaya; uvaca = berkata; evam = demikian; uktaḥ = dikatakan; 
hṛṣīkeśaḥ = Sri Kṛṣṇa; guḍākeśena = oleh Arjuna (yang selalu waspada); 
bhārata = wahai bharata (raja Dhṛtarāṣṭra); senayoḥ = antara tentara-tentara; 
ubhayoḥ = kedua-duanya; madhye = di tengah-tengah; sthāpayitvā = 
setelah menempatkan; ratha-uttamam = kereta yang hebat. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sañjaya berkata: 
Wahai Raja Dhṛtarāṣṭra, demikian yang dikatakan oleh Arjuna 
kepada Kṛṣṇa, setelah menempatkan kereta yang hebat 
tersebut di tengah-tengah kedua pasukan yang saling 
berhadapan. 
 

२५.25 

भीोणमखुतः सवषा ंच महीिताम ् । 

उवाच पाथ  पयतैामवतेाुिनित ॥ १.२५॥ 

bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṁ ca mahīkṣitām, 
uvāca pārtha paśyaitānsamavetānkurūniti. I-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ = di hadapan Bhīṣma juga Guru Droṇa; 
sarveṣām = keseluruhan, semua; ca = dan; mahī-kṣitām = pemimpin-
pemimpin, para raja dunia (yang berhadapan); uvāca = berkata; pārtha = 
wahai Arjuna; paśya = lihatlah; etān = ini semua; samavetān = yang telah 
berkumpul; kurūn = semua keluarga Kuru; iti = demikian. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Di hadapan Bhīṣma dan Guru Droṇa serta semua raja yang 
saling berhadapan, kemudian Kṛṣṇa berkata demikian: “Wahai 
Arjuna! Lihatlah mereka semua, keluarga Kuru yang telah 
bekumpul ini”.  
 

२६.26 

तापयितााथ ः िपतनॄथ िपतामहान ् । 

आचाया ातलुाातॄुाौाखथा ॥ १.२६॥ 

tatrāpaśyatsthitānpārthaḥ pitṝnatha pitāmahān, 
ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṁstathā. I-26. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
tatra = di sana; apaśyat = melihat; sthitān = berdiri; pārthaḥ = Arjuna; 
pitṝn = para orang tua; atha = kemudian; pitāmahān = para kakek; ācāryān 
= para guru; mātulān = paman-paman dari pihak ibu; bhrātṝn = kakak, 
saudara-saudara; putrān = putra-putra; pautrān = cucu-cucu; sakhīn = 
teman-teman; tathā = seperti. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Di sana Arjuna melihat seluruh keluarganya sedang berdiri dan 
bersiap untuk berperang. Mereka adalah para orang tua, kakek, 
paman-paman dari pihak ibunya, para guru, saudara-saudara, 
anak-anak, cucu-cucu dan teman-temannya. 

२७.27 

शरुाुदवै सनेयोभयोरिप । 

तामी स कौयेः सवा नूवितान ् ॥ १.२७॥ 

śvaśurānsuhṛdaścaiva senayorubhayorapi, 
tānsamīkṣya sa kaunteyaḥ sarvānbandhūnavasthitān. I-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śvaśurān = para mertua; suhṛdaḥ = sahabat-sahabat; ca = dan; eva = saja; 
senayoḥ = di antara kedua pasukan; ubhayoḥ = kedua-duanya; api = juga; 
tān = mereka; samīkṣya = menyaksikan; saḥ = dia; kaunteyaḥ = putra kunti 
(arjuna); sarvān = semua; bandhūn = keluarga; avasthitān = yang sedang 
berbaris. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Juga para mertua dan sahabat-sahabatnya. Dengan rasa belas 
kasih yang amat sangat Arjuna menyaksikan mereka, yaitu 
seluruh keluarganya yang sedang berbaris dan siap untuk 
berperang. 
 

२८.28 

कृपया परयािवो िवषीदिदमवीत ् । 

अज ुन उवाच । 
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मे ंजन ंकृ ययुु ु ंसमपुितम ् ॥ १.२८॥ 

kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdannidamabravīt. 
arjuna uvāca: 

dṛṣṭvemaṁ svajanaṁ kṛṣṇa yuyutsuṁ samupasthitam. I-28. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
kṛpayā = dengan belas kasihan; parayā = dengan penuh/berlebihan; āviṣṭaḥ 
= dibarengi; viṣīdan = yang sedang bersedih; idam = ini; abravīt = berkata. 
arjuna uvāca = Arjuna berkata; dṛṣṭvā = melihat; imam = semuanya ini; 
Kṛṣṇa = Oh Kṛṣṇa! Yuyutsum = orang yang ingin berperang; 
samupasthitam = telah hadir di hadapan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Arjuna yang sedang bersedih lalu berkata seperti ini. 
Arjuna berkata: 
Oh Kṛṣṇa! setelah melihat semua yang hadir di hadapanku, 
adalah orang-orang yang berkeinginan untuk bertempur. 
 

२९.29 

सीदि मम गाािण मखु ंच पिरशुित । 

वपेथु शरीरे म ेरोमहष  जायत े॥ १.२९॥ 

sīdanti mama gātrāṇi mukhaṁ ca pariśuṣyati, 
vepathuśca śarīre me romaharṣaśca jāyate. I-29. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Sīdanti = lunglai, lemas; mama = milik saya; gātrāṇi = anggota badanku; 
mukham = mulut; ca = dan; pariśuṣyati = terasa kering; vepathuḥ = 
gemetar; śarīre = pada badan; me = milikku; romaharṣaḥ = bulu roma; ca 
= juga; jāyate = menjadi. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seluruh anggota badanku menjadi lemas tak berdaya, mulutku 
mengering dan aku merasakan bulu-bulu romaku merinding 
serta sekujur tubuhku bergetar. 
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३०.30 

गाडीव ंसंत ेहाैव पिरदत े। 

न च शोवात ु ंमतीव च म ेमनः ॥ १.३०॥ 

gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāttvakcaiva paridahyate, 
na ca śaknomyavasthātuṁ bhramatīva ca me manaḥ. I-30. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Gāṇḍīvam = busur; sraṁsate = tergelincir, terlepas; hastāt = dari tangan; 
tvak = kulit; ca = dan; eva = saja; paridahyate = terasa terbakar; na = tidak; 
śaknomi = mampu; avasthātum = untuk berdiri; bhramati = bingung; iva 
= seperti; me manaḥ = pikiranku.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Busurku terlepas dari tanganku, kulitku seperti terbakar. Aku 
tak sanggup untuk berdiri, dan pikiranku terasa kacau.  
 

३१.31 

िनिमािन च पयािम िवपरीतािन केशव । 

न च येोऽनपुयािम हा जनमाहव े॥ १.३१॥ 

nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava, 
na ca śreyoʻnupaśyāmi hatvā svajanamāhave. I-31. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
nimittāni = peruntukan, ciri-ciri; ca = dan; paśyāmi = saya lihat; viparītāni 
= terbalik; keśava = Oh Kṛṣṇa! na = tidak; ca = dan; śreyaḥ = terbaik; 
anupaśyāmi = tidak melihat; hatvā = setelah membunuh; svajanam = orang 
sendiri; āhave = di peperangan.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Wahai Kṛṣṇa, aku melihat ciri-ciri yang tidak baik, sedikitpun 
aku tidak melihat sisi baiknya setelah membunuh orang-orang 
sendiri di dalam peperangan ini. 
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३२.32 

न काे िवजय ंकृ न च रा ंसखुािन च । 

क नो राने गोिव क भोगजैिवतने वा ॥ १.३२॥ 

na kāṅkṣe vijayaṁ kṛṣṇa na ca rājyaṁ sukhāni ca, 
kiṁ no rājyena govinda kiṁ bhogairjīvitena vā. I-32. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Na = tidak; kāṅkṣe = Saya menginginkan; vijayam = kemenangan; kṛṣṇa = 
oh Kṛṣṇa; ca = dan; rājyam = kerajaan; sukhāni = semua kesenangan; kim 
= apa; naḥ = untuk kita; rājyena = dengan kerajaan; govinda = Oh kṛṣṇa; 
bhogaiḥ = dengan berbagai kenikmatan; jīvitena = hidup dengan; vā = 
apakah? 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Wahai Kṛṣṇa, saya tak menginginkan kemenangan, kerajaan 
ataupun berbagai kenikmatan. Oh Govinda! Kerajaan, berbagai 
kenikmatan, apakah manfaatnya kehidupan bagi kita? 
 

३३.33 

यषेामथ काित ंनो रा ंभोगाः सखुािन च । 

त इमऽेविता यु ेाणांा धनािन च ॥ १.३३॥ 

yeṣāmarthe kāṅkṣitaṁ no rājyaṁ bhogāḥ sukhāni ca, 
ta imeʻvasthitā yuddhe prāṇāṁstyaktvā dhanāni ca. I-33. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Yeṣām = dari siapa; arthe = untuk kepentingan; kāṅkṣitam = telah 
menginginkan; naḥ = kita; rājyam = kerajaan; bhogāḥ = kenikmatan; 
sukhāni = kesenangan; ca = dan; te = mereka; ime = ini; avasthitāḥ = telah 
bersiap, berdiri; yuddhe = di peperangan; prāṇān = kehidupan, jiwa; 
dhanāni = kekayaan; ca = dan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mereka, demi kepentingan kita, yang menginginkan kerajaan, 
kenikmatan, dan kesenangan. Mereka ini telah siap siaga dan 
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bersedia mempertaruhkan kekayaan dan kehidupannya di 
dalam peperangan. 

 

३४.34 

आचाया ः िपतरः पुाथवै च िपतामहाः । 

मातलुाः शरुाः पौाः यालाः सिनथा ॥ १.३४॥ 

ācāryāḥ pitaraḥ putrāstathaiva ca pitāmahāḥ, 
mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ śyālāḥ sambandhinastathā. I-34. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ācāryāḥ = para guru; pitaraḥ = para ayah; putrāḥ = para putra; tathā = 
beserta; eva = pasti; ca = juga; pitāmahāḥ = begitu juga para kakek; mātulāḥ 
= para paman (dari pihak ibu); śvaśurāḥ = para mertua; pautrāḥ = para cucu; 
śyālāḥ = para ipar; sambandhinaḥ = para kerabat, sanak keluarga; tathā = 
beserta. 

 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mereka ini adalah para guru, para ayah, para putra, para kakek, 
para paman, para mertua, para cucu, para ipar, begitu juga para 
kerabat. 

 

३५.35 

एता हिुमािम तोऽिप मधसुदून । 

अिप लैोरा हतेोः क न ुमहीकृत े॥ १.३५॥ 

etānna hantumicchāmi ghnatoʻpi madhusūdana, 
api trailokyarājyasya hetoḥ kiṁ nu mahīkṛte. I-35. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Etān = mereka ini; na = tidak pernah; hantum = membunuh; icchāmi = saya 
ingin; ghnataḥ = pembunuh, penyerang; api = juga; madhusūdana = Oh 
Kṛṣṇa; api = walaupun; trailokya = tiga alam, dunia; rājyasya = untuk 
kerajaan; hetoḥ = untuk penukar; kiṁ nu = apakah; mahīkṛte = hanya untuk 
kekuasaan di bumi. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Wahai Kṛṣṇa! Aku tidak ingin membunuh mereka, meskipun 
aku terbunuh oleh mereka. Meskipun demi untuk kekuasaan di 
ketiga dunia, apalagi hanya karena kekuasaan di bumi ini saja. 

 

३६.36 

िनह धात रााः का ीितः ानाद न ।  

पापमवेायदेातैानातताियनः ॥ १.३६॥ 

nihatya dhārtarāṣṭrānnaḥ kā prītiḥ syājjanārdana, 
pāpamevāśrayedasmān hatvaitān ātatāyinaḥ. I-36. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Nihatya = membunuh; dhārtarāṣṭrān = putra-putra Dhṛtarāṣṭra; naḥ = 
untuk kita; kā = apa; prītiḥ = kesenangan; syāt = yang akan ada, diperoleh; 
janārdana = Oh Kṛṣṇa! pāpam = dosa; eva = saja; āśrayet = berlindung; 
asmān = pada kita; hatvā = membunuh; etān = mereka; ātatāyinaḥ = 
pembunuh. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Oh Kṛṣṇa! Kepuasan apa kira-kira akan kita dapatkan setelah 
membunuh putra-putra Dhṛtarāṣṭra ini? Membunuh mereka ini 
hanyalah mendatangkan dosa pada kita. 
 

३७.37 

तााहा  वय ंह ु ंधात रााबावान ् । 

जन ंिह कथ ंहा सिुखनः ाम माधव ॥ १.३७॥ 

tasmānnārhā vayaṁ hantuṁ dhārtarāṣṭrānsvabāndhavān, 
svajanaṁ hi kathaṁ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava. I-37. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Tasmāt = karena itu; na = tidak; arhāḥ = patut/bisa; vayam = kita; hantum 
= membunuh; na arhā = tidak semestinya; dhārtarāṣṭrān = putra-putra 
Dhṛtarāṣṭra ini; svabāndhavān = keluarga sendiri; svajanam = orang-orang 
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sendiri; hi =sesungguhnya; katham = bagaimana; hatvā = setelah 
membunuh; sukhinaḥ = bahagia; syāma = mungkin kita menjadi. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Oleh karena itu tidak sepantasnya kita membunuh para 
Kaurava yang merupakan keluarga kita sendiri. Oh Kṛṣṇa! 
Bagaimana kita bisa berbahagia setelah membunuh orang-
orang kita sendiri? 
 

३८.38 

यते ेन पयि लोभोपहतचतेसः । 

कुलयकृत ंदोष ंिमोह ेच पातकम ् ॥ १.३८॥ 

yadyapyete na paśyanti lobhopahatacetasaḥ, 
kulakṣayakṛtaṁ doṣaṁ mitradrohe ca pātakam. I-38. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Yadyapi = walaupun; ete = mereka ini; na = tidak; paśyanti = melihat, 
menyadari; lobhopahatacetasaḥ = yang berpikiran tamak; kulakṣayakṛtam 
= yang menghancurkan keluarga; doṣam = kesalahan; mitradrohe = 
penindasan terhadap teman; ca = dan; pātakam = dosa. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Walaupun mereka ini berpikiran tamak dan jahat yang tidak 
melihat (menyadari) kesalahan dan dosa serta perilaku untuk 
menghancurkan keluarga saat bertengkar dengan teman. 

 

३९.39 

कथ ंन येमािभः पापादािवततमु ् । 

कुलयकृत ंदोष ंपयिज नाद न ॥ १.३९॥ 

kathaṁ na jñeyamasmābhiḥ pāpādasmānnivartitum, 
kulakṣayakṛtaṁdoṣaṁ prapaśyadbhirjanārdana. I-39. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
Katham = bagaimana; na = tidak; jñeyam = tidak harus di ketahui; 
asmābhiḥ = oleh kita; pāpāt = dari dosa; asmāt = dari ini; vartitum = 
berhenti, menyudahi; 
kulakṣayakṛtam = yang menghancurkan keluarga; doṣam = kesalahan; 
prapaśyadbhiḥ = oleh yang melihat, menyadari; janārdana = Oh Kṛṣṇa!  

  
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Tetapi, kita yang telah menyadari bahwa perbuatan 
menghancurkan keluarga adalah dosa, mengapa kita tidak 
mempunyai kebijaksanaan untuk berpaling dari perbuatan 
dosa ini, Oh Kṛṣṇa? 

 

४०.40 

कुलय ेणयि कुलधमा ः सनातनाः । 

धम न ेकुलं कृमधमऽिभभवतु ॥ १.४०॥ 

kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ, 
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnamadharmoʻbhibhavatyuta. I-40. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Kulakṣaye = dalam keluarga yang hancur; praṇaśyanti = mereka hancur; 
kuladharmāḥ = kewajiban keluarga, tradisi keluarga; sanātanāḥ = abadi, 
kekal, yang kuno; dharme = kebenaran yang abadi; naṣṭe = runtuh, merosot, 
hancur; kulam = keluarga; kṛtsnam = seluruh; adharmaḥ = ketidakbenaran, 
kejahatan; abhibhavati = menjadi ada, timbul, berkembang; uta = juga. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dalam keluarga yang dibinasakan, kebenaran (tradisi) 
keluarganya menjadi hancur. Di dalam tatanan keluarga yang 
sudah hancur maka seluruh (anggota) keluarga akan diliputi 
ketidakbenaran (kejahatan). 
 

४१.41 

अधमा िभभवाृ ि कुलियः । 
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ीष ुास ुवाय जायत ेवण सरः ॥ १.४१॥ 

adharmābhibhavātkṛṣṇa praduṣyanti kulastriyaḥ. 
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṅkaraḥ. I-41. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Adharma-abhibhavāt = dengan maraknya adharma; kṛṣṇa = wahai Kṛṣṇa; 
praduṣyanti = mencemari; kulastriyaḥ = para wanita dalam keluarga; strīṣu 
= pada wanita-wanita; duṣṭāsu = jahat; vārṣṇeya = Oh Kṛṣṇa! (keturunan 
wangsa Vṛṣṇi); jāyate = timbul, terwujud; varṇasaṅkaraḥ = kekacauan 
masyarakat. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Jika sudah diselimuti adharma, oh Kṛṣṇa! Maka para kaum 
wanita di keluarga menjadi jatuh moralnya dan bila para wanita 
moralnya jatuh, oh Kṛṣṇa! Maka timbullah kekacauan 
masyarakat. 

४२.42 

सरो नरकायवै कुलाना ंकुल च । 

पति िपतरो षेा ंिपडोदकियाः ॥ १.४२॥ 

saṅkaro narakāyaiva kulaghnānāṁ kulasya ca, 
patanti pitaro hyeṣāṁ luptapiṇḍodakakriyāḥ. I-42. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Saṅkaraḥ = kekacauan tatanan masyarakat; narakāya = untuk neraka; eva 
= saja; kulaghnānām = di setiap keluarga yang hancur; kulasya = milik 
keluarga; ca = juga; patanti = mereka jatuh; pitaraḥ = para leluhur; hi = 
sesungguhnya; eṣām = milik mereka ini; lupta-piṇḍa-udaka-kriyāḥ = tidak 
mendapat persembahan bubur dan air. 
 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Kekacauan masyarakat ini, sebenarnya adalah alam neraka bagi 
keluarga dan juga bagi mereka yang menghancurkannya 
karena, roh para leluhur mereka tidak ada yang menghaturi 
sesajen. 
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४३.43 

दोषरैेतःै कुलाना ंवण सरकारकैः । 

उा ेजाितधमा ः कुलधमा  शाताः ॥ १.४३॥ 

doṣairetaiḥ kulaghnānāṁ varṇasaṅkarakārakaiḥ, 
utsādyante jātidharmāḥ kuladharmāśca śāśvatāḥ. I-43. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Doṣaiḥ = oleh dosa-dosa; etaiḥ = semua ini; kulaghnānām = keluarga yang 
runtuh; varṇasaṅkarakārakaiḥ = oleh tatanan masyarakat yang hancur; 
utsādyante = terhancurkan; jātidharmāḥ = tatanan kelahiran; 
kuladharmāḥ = tatanan keluarga; ca = dan; śāśvatāḥ = selamanya. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dikarenakan dosa-dosa mereka ini yang merusak keluarga dan 
tatanan masyarakat, maka tatanan keturunan dan keluarga 
mereka akan hancur untuk selamanya. 
 

४४.44 

उकुलधमा णा ंमनुाणा ंजनाद न । 

नरके िनयत ंवासो भवतीनशुुमु ॥ १.४४॥ 

utsannakuladharmāṇāṁ manuṣyāṇāṁ janārdana, 
narake niyataṁ vāso bhavatītyanuśuśruma. I-44. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Utsanna-kuladharmāṇām = milik tatanan keluarganya yang sudah hancur; 
Manuṣyāṇām = milik orang-orang; janārdana = oh Kṛṣṇa; narake = di 
neraka, alam penderitaan; niyatam = kurun waktu yang panjang, senantiasa; 
vāsaḥ = tempat tinggal; bhavati = menjadi seperti itu; iti = demikian; 
anuśuśruma = telah kita dengarkan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Oh Kṛṣṇa! Kita telah mendengar bahwa mereka atau orang-
orang yang tatanan keluarganya telah hancur akan selamanya 
tinggal di alam penderitaan/neraka.  

 

४५.45 

अहो बत महाप ंकत ु विसता वयम ् । 

यासखुलोभने ह ु ंजनमुताः ॥ १.४५॥ 

aho bata mahatpāpaṁ kartuṁ vyavasitā vayam, 
yadrājyasukhalobhena hantuṁ svajanamudyatāḥ. I-45. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Aho bata = ya ampun; mahatpāpam = betapa dosa besar; kartum = untuk 
melakukan; vyavasitāḥ = berbaris, bersiap sedia; vayam = kita; yat = bahwa; 
rājya-sukha-lobhena = karena ketamakan akan kerajaan, kekuasaan dan 
kesenangan; hantum = untuk membunuh; svajanam = orang-orang sendiri; 
udyatāḥ = telah bersiap sedia.  

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ya ampun, alangkah besar dosa yang kita akan perbuat dengan 
mengambil keputusan untuk membunuh orang-orang sendiri 
disebabkan oleh rasa tamak akan kerajaan/kekuasaan dan 
kesenangan. 
 

४६.46 

यिद मामतीकारमश ंशपाणयः । 

धात राा रण ेहु ेमेतरं भवते ् ॥ १.४६॥ 

yadi mām apratīkāram aśastraṁ śastrapāṇayaḥ, 
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyustanme kṣemataraṁ bhavet. I-46. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Yadi = walaupun; mām = saya; apratīkāram = tanpa perlawanan, balasan; 
aśastram = tanpa senjata; śastrapāṇayaḥ = mereka yang membawa senjata; 
dhārtarāṣṭrāḥ = putra-putra Dhṛtarāṣṭra; raṇe = di pertempuran, 
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peperangan; hanyuḥ = seandainya mereka membunuh; tat = itu; me = 
untukku; kṣemataram = lebih baik; bhavet = akan menjadi, harusnya. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Walaupun seandainya para putra Dhṛtarāṣṭra dengan senjata di 
tangan membunuh diriku yang tanpa senjata dan tanpa 
perlawanan di pertempuran, maka itu akan lebih baik bagiku. 

 

४७.47 

सय उवाच  

एवमुाज ुनः स ेरथोप उपािवशत ् । 

िवसृ सशरं चाप ंशोकसिंवमानसः ॥ १.४७॥ 

sañjaya uvāca 
evam uktvārjunaḥ saṅkhye rathopastha upāviśat, 

visṛjya saśaraṁ cāpaṁ śokasaṁvignamānasaḥ. I-47. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
sañjayaḥ uvāca = sañjaya berkata; evam = demikian; uktvā = setelah 
berkata; arjunaḥ = Arjuna; saṅkhye = di medan perang; rathopasthaḥ = 
tempat duduk di kereta; upāviśat = duduk; visṛjya = membuang, 
melepaskan; saśaram = anak panah; cāpam = busur; śoka-saṁvigna-
mānasaḥ = yang hatinya dilanda kesedihan.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sanjaya berkata: 
Setelah (Arjuna) berkata demikian di medan perang, lalu 
perasaannya dilanda kesedihan. Ia lalu terhenyak di atas 
tempat duduk keretanya sambil membuang panah dan 
busurnya. 

 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेअज ुनिवषादयोगो नाम थमोऽायः ॥  

oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde arjunaviṣādayogo nāma prathamoʻdhyāyaḥ. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran upanisad; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan Ketuhanan; 
yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = melalui 
percakapan Arjuna dengan Śrī Kṛṣṇa; Arjuna-viṣādayogaḥ = ajaran 
kesedihannya Arjuna; nāma = berjudul; prathamaḥ = yang pertama; 
adhyāyaḥ = bab, bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Pertama yang berjudul Ajaran Yoga Tentang Kesedihan 
Arjuna.  
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ ितीयोऽायः 

atha dvitīyoʻdhyāyaḥ 
BAB KEDUA 

 

सायोगः 

sāṅkhyayogaḥ  
AJARAN YOGA  

TENTANG SĀṄKHYA 

 
१.1 

सय उवाच 

त ंतथा कृपयािवमपुणूा कुलेणम ् । 

िवषीदिमद ंवामवुाच मधसुदूनः ॥ २.१॥ 

sañjaya uvāca 
taṁ tathā kṛpayāviṣṭam aśrupūrṇākulekṣaṇam, 

viṣīdantamidaṁ vākyam uvāca madhusūdanaḥ. II-1. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
tam = dia (objek); tathā = oleh karena itu; kṛpayā = dengan rasa belas 
kasihan; āviṣṭam = teramat sangat; aśru-pūrṇākulekṣaṇam = yang 
berlinangan air mata; viṣīdantam = yang diliputi kebimbangan; idam = ini; 
vākyam = kalimat; uvāca = berkata; madhusūdanaḥ = Pembunuh raksasa 
Madhu. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sañjaya berkata: 
Kepada ia yang diliputi oleh perasaan gundah dan sedih yang 
teramat sangat, yang berlinangan air mata, oleh karena itu 
Kṛṣṇa dengan belas kasihan bersabda demikian. 
 

२.2 

ीभगवानवुाच 

कुता कमलिमद ंिवषम ेसमपुितम ् । 

अनाय जुमय मकीतकरमज ुन ॥२.२॥ 

śrībhagavān uvāca 
kutastvā kaśmalamidaṁ viṣame samupasthitam, 
anāryajuṣṭamasvargyamakīrtikaramarjuna. II-2.  

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; kutaḥ = dari mana; tvā = 
padamu; kaśmalam = pikiran kotor; idam = ini; viṣame = saat sulit seperti 
ini; samupasthitam = telah hadir; anāryajuṣṭam = kepengecutan yang tidak 
tepat; asvargyam = yang tidak menghadirkan surge; akīrtikaram = tak 
terpuji; arjuna = wahai Arjuna. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Śrī Bhagavān bersabda: 
Pada saat sulit seperti ini dari manakah datangnya perasaan 
yang melemahkan jiwa seperti kepengecutan, tak terpuji, yang 
justru menjauhkanmu dari surga ini hadir padamu, oh Arjuna? 
 

३.3 

ै ंमा गमः पाथ  नतैैपुपत े। 

ंु दयदौब  ंोि परप ॥२.३॥ 

klaibyaṁ mā smagamaḥ pārtha naitattvaiyyupapadyate, 
kṣudraṁ hṛdayadaurbalyaṁ tyaktvottiṣṭha parantapa. II-3. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
klaibyam = sifat seperti seorang bencong; mā smagamaḥ = janganlah 
meraih; pārtha= wahai Arjuna (putra Prthā, Kunti); tvayi = padamu; na etat 
upapadyate = jangan ini digabungkan; kṣudram = sifat rendah; hṛdaya-
daurbalyam = yang melemahkan hati; tyaktvā = tinggalkan; uttiṣṭha = 
engkau bangkitlah; parantapa = Arjuna (penakluk musuh). 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Janganlah dikalahkan oleh sifat yang tak patut dianut oleh 
seorang lelaki, oh Arjuna, karena sifat itu tak pantas bagimu. 
Buanglah perasaan rendah yang melemahkan hati ini dan 
bangkitlah, oh Arjuna. 
 

४.4 

अज ुन उवाच 

कथ ंभीमहं स ेोण ंच मधसुदून । 

इषिुभः ित योािम पजूाहा विरसदून ॥२.४॥ 

arjuna uvāca 
kathaṁ bhīṣmamahaṁ saṅkhye droṇaṁ ca madhusūdana, 

iṣubhiḥ prati yotsyāmi pūjārhāvarisūdana. II-4. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
kathaṁ = bagaimana; bhīṣmam = Bhīṣma; aham = saya; saṅkhye = dalam 
peperangan; droṇaṁ ca = dan juga Guru Droṇa; madhusūdana = Oh Kṛṣṇa; 
iṣubhiḥ = dengan anak banyak anak panah; pratiyotsyāmi = akan 
menyerang balik; pūjārhāvau = dalam rasa hormat; arisūdana = wahai 
penakluk musuh (Oh, Kṛṣṇa). 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Oh, Kṛṣṇa bagaimanakah dipeperangan ini saya akan 
menyerang balik kakek Bhīṣma dan Guru Droṇa dengan anak-
anak panah saya, karena sebenarnya keduanya sangat saya 
hormati? Oh, Kṛṣṇa. 
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५.5 

गुनहा िह महानभुावायेो भोंु भैमपीह लोके । 

हाथ कामां ुगुिनहवैभुीय भोगान ् िधरिदधान ् ॥२.५॥ 

gurūnahatvā hi mahānubhāvān śreyo bhoktuṁ bhaikṣyamapīha loke, 
hatvārthakāmāṁstu gurūnihaiva bhuñjīya bhogān rudhirapradigdhān. II-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
gurūn ahatvā = membunuh para guru; hi = sesungguhnya, mahānubhāvān 
= yang sangat terhormat; śreyaḥ = lebih baik; bhoktum = untuk makan; 
bhaikṣyam = harus meminta-minta; api iha loke = juga di dunia ini; hatvā 
= membunuh; arthakāmān tu = untuk kepuasan dan nafsu; gurūn = Para 
Guru (objek) iha eva = di sini; di dunia ini saja; bhuñjīya = harus saya 
nikmati; bhogān = kenikmatan-kenikmatan; rudhirapradigdhān = 
berlumuran darah, tercemar. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Daripada di dunia ini hidup dengan berlumuran darah 
(tercemar) karena membunuh para guru hanya karena 
kenikmatan dan kepuasan, lebih baik (saya didunia ini) makan 
dari hasil hidup sebagai mengemis, dari pada hidup setelah 
membunuh para guru yang sangat terhormat ini. 
 

६.6 

न चतैिः कतरोगरीयो या जयमे यिद वा नो जययेःु । 

यानवे हा न िजजीिवषामऽेविताः मखु ेधात रााः ॥२.६॥ 

na caitadvidmaḥ katarannogarīyo yadvā jayema yadi vā no jayeyuḥ, 
yāneva hatvā na jijīviṣāmas teʻvasthitāḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ. II-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na ca = dan bukan; etat vidmaḥ = ini kita ketahui; katarat = apa; naḥ = 
untuk kita; garīyaḥ = lebih baik; yat vā = mungkin juga; jayema = kita 
menang; yadi vā = mungkin juga; naḥ = kita (objek); jayeyuḥ = mereka 
mungkin menang; yān = mereka yang (objek); eva = saja; hatvā = 
membunuh; na jijīviṣāmaḥ = kita tidak ingin hidup; te avasthitāḥ = mereka 
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yang telah siap sedia; pramukhe = saling berhadapan; dhārtarāṣṭrāḥ = para 
putra Dhṛṭarāṣṭra. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Pada dasarnya kita tidak ingin hidup setelah membunuh 
mereka yaitu para putra Dhṛṭarāṣṭra yang sudah siap sedia 
berhadapan dengan kita. Begitu pula tiada kepastian dalam 
peperangan ini, bisa saja kita yang menang atau mungkin saja 
sebaliknya. Pastinya kita tidak mengetahui ini, apa yang terbaik 
yang harus dilakukan. 
 

७.7 

काप यदोषोपहतभावः पृािम ा ंधम सढूचतेाः । 

येयः ािित ंिूह त ेिशऽेहं शािध मा ंा ंपम ् ॥२.७॥ 
kārpaṇyadoṣopahatasvabhāvaḥ pṛcchāmi tvāṁ dharmasammūḍhacetāḥ, 

yacchreyaḥ syānniścitaṁ brūhi tanme śiṣyasteʻhaṁ śādhi māṁ tvāṁ prapannam.  
II-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kārpaṇyadoṣaḥ = kesalahan karena kelemahan; upahatasvabhāvaḥ = yang 
karakternya terbunuh, kehilangan jatidiri; pṛcchāmi tvām = saya bertanya 
pada engkau; dharmasammūḍhacetāḥ = yang kecerdasannya lemah dalam 
pemahaman tentang Dharma; yat śhreyaḥ syāt niścitam = apa yang pastinya 
terbaik; brūhi = engkau katakanlah; tat = itu; me = padaku; śiṣyaḥ te = 
muridmu; aham = saya; śādhi mām = ajarilah saya; tvāṁ prapannam = 
saya berlindung padamu. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Oleh karena itu diriku yang penuh kesalahan karena rasa sayang 
yang berlebihan, yang karakternya telah hancur, yang 
kecerdasannya lemah dalam pemahaman tentang dharma, 
katakanlah kepadaku dengan tegas, mana yang terbaik yang 
harus dilakukan. Aku adalah muridmu. Ajarkanlah padaku, yang 
mencari perlindungan kepadamu. 
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८.8 

न िह पयािम ममापनुाोकमुोषणिमियाणाम ् । 

अवा भमूावसपमृ ंरा ंसरुाणामिप चािधपम ् ॥२ .८॥ 

na hi prapaśyāmi mamāpanudyād yacchokamucchoṣaṇamindriyāṇām, 
avāpya bhūmāvasapatnamṛddhaṁ rājyaṁ surāṇāmapi cādhipatyam. II-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Na hi = sesungguhnya tidak; prapaśyāmi = melihat; mama = milik saya; 
apanudyāt = yang mungkin dapat menyingkirkan; yat śokam = yang 
menjadi kedukaan; ucchoṣaṇam = kering; indriyāṇām = dari setiap indria; 
avāpya = mencapai; bhūmau = di bumi; avasapatnam = tanpa tandingan; 
ṛddham = harta berlimpah; rājyaṁ surāṇām = surga; api ca ādhipatyam 
= kekuasaan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sesungguhnya aku tidak melihat sesuatu apapun yang dapat 
menghapuskan dukacita akibat pengaruh indria-indria ini, 
meskipun aku mendapat kekayaan yang berlimpah, kerajaan 
tak terbandingi, bahkan surga maupun kekuasaan sekalipun. 
 

९.9 

सय उवाच 

एवमुा षीकेश ंगडुाकेशः परप । 

न यो इित गोिवमुा तू बभवू ह ॥२.९॥ 

sañjaya uvāca 
evamuktvā hṛṣīkeśaṁ guḍākeśaḥ parantapa, 

na yotsya iti govindamuktvā tūṣṇīṁ babhūva ha. II-9. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
Evam = seperti itu; uktvā = mengatakan; hṛṣīkeśam = pada Kṛṣṇa (yang 
menguasai indria); guḍākeśaḥ (yang selalu waspada/terjaga) = Arjuna; 
parantapa = wahai Maharaja Dhṛṭarāṣṭra; na yotsye = aku tak akan 
bertempur; iti = demikian; govindam = pada Kṛṣṇa; uktvā = berkata; tūṣṇīṁ 
babhūva ha = menjadi terdiam. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Wahai Maharaja Dhṛṭarāṣṭra! Setelah berkata seperti itu pada 
Kṛṣṇa, kemudian Arjuna berkata kepada Kṛṣṇa “Aku tidak akan 
bertempur” demikian lalu diam membisu. 
 

१०.10 

तमवुाच षीकेशः हसिव भारत । 

सनेयोभयोम  ेिवषीदिमद ंवचः ॥२.१०॥ 

tamuvāca hṛṣīkeśaḥ prahasanniva bhārata, 
senayorubhayormadhye viṣīdantamidaṁ vacaḥ. II-10. 

 

Padārthaḥ-Kosakata: 
Tam = padanya; uvāca = berkata; hṛṣīkeśaḥ = Kṛṣṇa; prahasan = sambil 
tersenyum; iva = seperti; bhārata = wahai Maharaja Dhṛṭarāṣṭra; senayoḥ = 
di antara kedua pasukan; ubhayoḥ = kedua-duanya; madhye = ditengah-
tengah; viṣīdantam = kepada yang diliputi kesedihan; idaṁ vacaḥ = 
perkataan ini.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Kepada dia yang sedang berduka cita di tengah-tengah kedua 
pasukan itu, Oh Bhārata (Dhṛṭarāṣṭra) Kṛṣṇa sambil seolah-olah 
tersenyum bersabda sebagai berikut. 
 

११.11 

ीभगवानवुाच 

अशोानशोच ंावादां भाषस े। 

गतासनूगतासूं नानशुोचि पिडताः ॥२.११॥ 

śrībhagavān uvāca 
aśocyānanvaśocastvaṁ prajñāvādāṁśca bhāṣase, 
gatāsūnagatāsūṁśca nānuśocanti paṇḍitāḥ. II-11. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; aśocyān = kepada mereka 
yang seharusnya tak disedihi; anvaśocaḥ = engkau bersedih; tvam = engkau; 
prajñāvādān = berkata-kata bijaksana; ca = juga, bhāṣase = engkau berkata; 
gatāsūn = pada mereka yang mati; agatāsūn ca = dan pada mereka yang 
hidup; na anuśocanti = tidak bersedih; paṇḍitāḥ = para bijaksana. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Engkau bersedih hati kepada mereka yang tak patut disedihkan, 
juga engkau berbicara dengan kata-kata yang penuh 
mengandung pengetahuan. Orang yang bijaksana tak bersedih 
pada mereka yang mati atau pada yang hidup. 
 

१२.12 

न वेाहं जात ुनास ंन  ंनमे ेजनािधपाः । 

न चवै न भिवामः सव वयमतः परम ् ॥२.१२॥ 

na tvevāhaṁ jātu nāsaṁ na tvaṁ neme janādhipāḥ, 
na caiva na bhaviṣyāmaḥ sarve vayamataḥ param. II-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na tu eva ahaṁ jātu na āsam = aku dahulu tak pernah kapanpun tidak 
pernah tidak ada; na tvam = tidak engkau; na ime janādhipāḥ = tidak 
mereka ini para Maharaja; na ca eva na bhaviṣyāmaḥ = tidak juga nantinya 
kita akan tidak ada; sarve vayam = kita semua; ataḥ param = selanjutnya. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Tidak pernah ada kapanpun waktu di mana Aku tidak ada dulu, 
tidak juga kau, pun juga tidak raja-raja ini, tidak juga pada 
waktu yang akan datang kita akan menjadi tiada, juga untuk 
selanjutnya. 

 

१३.13 

दिेहनोऽिथा दहे ेकौमारं यौवन ंजरा । 

तथा दहेारािधर न मुित ॥२.१३॥ 
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dehinoʻsminyathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā, 
tathā dehāntaraprāptirdhīrastatra na muhyati. II-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dehinaḥ = pemilik badan (Atma); asmin = pada ini; yathā = seperti; dehe = 
di dalam badan; kaumāram = saat anak-anak; yauvanam = saat remaja; jarā 
= saat tua; tathā = seperti itu; dehāntaraprāptiḥ = mendapatkan badan 
selanjutnya; dhīraḥ = orang bijaksana; tatra = di sana; na muhyati = tidak 
tertipu.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seperti jiwa yang ada di dalam badan ini, pada masa anak-anak, 
masa muda dan masa tua, seperti itu juga saat mendapatkan 
badan yang lain, orang bijaksana tidak tertipu dengan proses 
ini. 
 

१४.14 

मााशा  ुकौये शीतोसखुःखदाः । 

आगमापाियनोऽिनाािंित भारत ॥२.१४॥ 

mātrāsparśāstu kaunteya śītoṣṇasukhaduḥkhadāḥ, 
āgamāpāyinoʻnityāstāṁstitikṣasva bhārata. II-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mātrāsparśāḥ tu = hubungan dengan segala sesuatu; kaunteya = Arjuna; 
śīta-uṣṇa-sukha-duḥkhadāḥ = menyebabkan panas; dingin; senang dan 
susah; āgamāpāyinaḥ = datang dan pergi; nityāḥ = tidak kekal; tān = 
mereka (objek); titikṣasva = engkau bersabarlah; bhārata = Arjuna.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Hubungan dengan segala sesuatu Oh Arjuna akan 
menimbulkan dingin dan panas, senang dan sedih. keadaan ini 
tidaklah kekal, ia muncul dan menghilang, untuk itu engkau 
bersabarlah, Oh Arjuna. 
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१५.15 

य ंिह न थयते ेपुष ंपुषष भ । 

समःखसखु ंधीरं सोऽमतृाय कत े॥२.१५॥ 

yaṁ hi na vyathayantyete puruṣaṁ puruṣarṣabha, 
samaduḥkhasukhaṁ dhīraṁ soʻmṛtatvāya kalpate. II-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yam = pada dia yang; hi = sesungguhnya; na vyathayanti = tidak terganggu; 
ete = mereka ini; puruṣam = pada orang; puruṣarṣabha = wahai manusia 
utama (Arjuna); sama-duḥkha-sukham = sama dalam sedih dan senang; 
dhīram = pemberani; saḥ = dia; amṛtatvāya kalpate = akan mencapai 
keabadian.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Orang yang bijaksana, yang merasakan sama di dalam 
penderitaan dan kesenangan, dia yang tidak terganggu oleh 
keadaan-keadaan ini, dia sajalah yang pantas mendapat 
kekalan (moksa), Oh Arjuna! Orang terhebat di antara para 
manusia. 

 

१६.16 

नासतो िवत ेभावो नाभावो िवत ेसतः । 

उभयोरिप ोऽनयोदशिभः ॥२.१६॥ 

nāsato vidyate bhāvo nābhāvo vidyate sataḥ, 
ubhayorapi dṛṣṭoʻntastvanayostattvadarśibhiḥ. II-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Na = tidak; asataḥ = dari ketidakbenaran; vidyate = ada; bhāvaḥ = 
keberadaan; na abhāvaḥ = ketidakberadaan; vidyate = ada; sataḥ = dari 
kebenaran; ubhayoḥ = kedua-duanya; api = juga; dṛṣṭaḥ = terlihat; antaḥ tu 
= kesimpulan akhir; anayoḥ = keduanya; tattvadarśibhiḥ = oleh yang 
berpengetahuan brahman. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dari ketidakbenaran tidak akan ada keberadaan, begitu juga 
dari kebenaran tidak akan ada ketidakberadaan, ujung 
kesimpulan dari kedua keadaan ini telah diketahui oleh mereka 
yang berpengetahuan brahman. Apa yang tidak ada tidak 
pernah akan ada, apa yang ada tidak pernah akan tidak ada. 
Orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang 
kebenaran (Brahman) mengetahui kepastian kesimpulan dari 
kedua keadaan ini. 
 

१७.17 

अिवनािश त ुतिि यने सव िमद ंततम ् । 

िवनाशमया न कित ् कत ुमहित ॥२.१७॥ 

avināśi tu tadviddhi yena sarvamidaṁ tatam, 
vināśamavyayasyāsya na kaścit kartumarhati. II-17. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Avināśi tu = tak terhancurkan; tat = itu; viddhi = engkau ketahuilah; yena = 
oleh siapa; sarvam = semua; idaṁ tatam = ini diresapi; vināśam = 
kehancuran; avyayasya = milik yang kekal; asya = milik ini; na kaścit = tak 
seorangpun; kartum arhati = mampu melakukan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ketahuilah bahwa itu yang meresap pada segalanya tak dapat 
dihancurkan. Tak seorang pun mampu menghancurkan yang 
kekal abadi ini. 
 

१८.18 

अव इम ेदहेा िनोाः शरीिरणः । 

अनािशनोऽमये ताु भारत ॥२.१८॥ 

antavanta ime dehā nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ, 
anāśinoʻprameyasya tasmādyudhyasva bhārata. II-18. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
antavantaḥ = memliki kehancuran; ime = mereka ini; dehāḥ = badan-badan; 
nityasya = milik keabadian; uktāḥ = dikatakan; śarīriṇaḥ = miliknya ātma 
(jiwa); anāśinaḥ = tak terhancurkan; aprameyasya = milik yang tak terbatas; 
tasmāt = dari itu; yudhyasva = bertempurlah; bhārata = Oh, Arjuna. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Badan-badan wadag ini merupakan milik dari jiwa yang abadi, 
yang tak terhancurkan dan tak terbatas, dipahami sebagai 
badan yang fana yang suatu saat pasti akan hancur. Oleh karena 
itu berperanglah Oh Bhārata! 

 

१९.19 

य एन ंविे हारं यनै ंमत ेहतम ् । 

उभौ तौ न िवजानीतो नाय ंहि न हत े॥२.१९॥ 

ya enaṁ vetti hantāraṁ yaścainaṁ manyate hatam, 
ubhau tau na vijānīto nāyaṁ hanti na hanyate. II-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yaḥ = siapa yang; enam = ini (objek); vetti = mengetahui; hantāram = 
pembunuh; yaḥ = siapa yang; ca enaṁ manyate = dan berpikir begini; 
hatam = terbunuh; ubhau = kedua; tau = mereka berdua; na vijānītaḥ = 
tidak mengetahui; na ayaṁ hanti = dia ini tidak membunuh; na hanyate = 
tidak terbunuh. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang mengetahui bahwa jiwa adalah pembunuh dan ia yang 
berpikir bahwa jiwa dapat dibunuh; mereka berdua ini tak 
mengetahui kebenarannya. Jiwa ini tidak membunuh pun tidak 
dapat dibunuh. 
 

२०.20 

न जायत ेियत ेवा कदािचाय ंभूा भिवता वा न भयूः । 

अजो िनः शातोऽय ंपरुाणो न हत ेहमान ेशरीर े॥२.२०॥ 
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na jāyate mriyate vā kadācin nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ, 
ajo nityaḥ śāśvatoʻyaṁ purāṇo na hanyate hanyamāne śarīre. II-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na jāyate = tidak lahir; mriyate = mati; vā kadācit = kapanpun; na ayaṁ 
bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ = apakah ini ada lagi setelah ada atau tidak; 
ajaḥ = tak terlahirkan; nityaḥ = selalu ada; śāśvataḥ = abadi; ayaṁ purāṇaḥ 
= ini ada dari dulu; na hanyate = tak terbunuh; hanyamāne śarīre = dalam 
badan yang dapat binasa. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia (jiwa) tidak pernah lahir pun juga tidak pernah mati 
kapanpun, apakah akan ada lagi setelah muncul atau tidak. 
Sebab ia tidak terlahirkan, kekal, abadi dan selalu ada. Ia tidak 
terbunuh walau ada pada badan yang dapat binasa.  

 

२१.21 

वदेािवनािशन ंिन ंय एनमजमयम ् । 

कथ ंस पुषः पाथ  कं घातयित हि कम ् ॥२.२१॥ 

vedāvināśinaṁ nityaṁ ya enamajamavyayam, 
kathaṁ sa puruṣaḥ pārtha kaṁ ghātayati hanti kam. II-21. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
veda = mengetahui; avināśinam = tak terhancurkan; nityam = abadi; yaḥ = 
siapa yang; enam = ini (objek); ajam = tak terlahirkan; avyayam = kekal; 
katham = bagaimana; saḥ puruṣaḥ = orang itu; pārtha = Arjuna; kaṁ 
ghātayati = menghancurkan siapa; hanti kam = siapa yang dibunuh? 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang mengetahui bahwa ini adalah tidak dapat dimusnahkan 
dan abadi, tidak diciptakan dan tidak berubah, bagaimana 
orang itu menyebabkan terbunuh, oh Arjuna, atau membunuh 
siapa? 
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२२.22 

वासािंस जीणा िन यथा िवहाय नवािन गृाित नरोपरािण । 

तथा शरीरािण िवहाय जीणा ािन सयंाित नवािन दिेह ॥२.२२॥ 

vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya navāni gṛhṇāti naroparāṇi, 
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇānyanyāni saṁyāti navāni dehi. II-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vāsāṁsi jīrṇāni = baju-baju using; yathā = seperti; vihāya = meninggalkan; 
navāni = yang baru; gṛhṇāti = mengambil; naraḥ = orang; aparāṇi = yang 
lain-lain; tathā = seperti itu; śarīrāṇi = badan-badan; vihāya = 
meninggalkan; jīrṇāni = usang-usang; anyāni = yang lain-lain; saṁyāti = 
memakai; navāni = yang baru-baru; dehī = jiwa, ātma. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seperti seseorang menanggalkan baju-baju usangnya 
kemudian mengambil baju-baju baru lainnya, seperti itu pula 
sang jiwa meninggalkan badan-badannya yang usang kemudian 
mendapatkan badan-badan baru lainnya. 
 

२३.23 

ननै ंिछि शािण ननै ंदहित पावकः । 

न चनै ंेदयापो न शोषयित मातः ॥२.२३॥ 

nainaṁ chindanti śastrāṇi nainaṁ dahati pāvakaḥ, 
na cainaṁ kledayantyāpo na śoṣayati mārutaḥ. II-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na enaṁ chindanti = ini tak melukai; śastrāṇi = senjata-senjata; na enaṁ 
dahati = ini tak membakar; pāvakaḥ = api; na ca enaṁ kledayanti = ini 
tidak membasahi; āpaḥ = air; na śoṣayati = tak mengeringkan; mārutaḥ = 
angin. 
 



 

47 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Senjata-senjata tidak bisa melukai Jiwa ini, api tak bisa 
membakarnya, juga air tidak bisa membasahinya begitu pula 
angin tak bisa mengeringkannya. 

 

२४.24 

अेोऽयमदाोऽयमेोऽशो एव च । 

िनः सग तः ाणरुचलोऽय ंसनातनः ॥२.२४॥ 

acchedyoʻyamadāhyoʻyamakledyoʻśoṣya eva ca, 
nityaḥ sargataḥ sthāṇuracaloʻyaṁ sanātanaḥ. II-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
acchedyaḥ = tak terlukai; ayam = ini; adāhyah = tak terbakar; ayam 
akledyaḥ = tak terbasahi; śoṣyaḥ eva ca = juga tak terkeringkan; nityaḥ = 
kekal; sarvagataḥ = ada di mana-mana; sthāṇuḥ = tak berubah; acalaḥ = 
tak bergerak; ayaṁ sanātanaḥ = ini kekal abadi. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sang Jiwa ini sesungguhnya adalah yang tak terlukai, tak 
terbakar, tak terbasahi, tak terkeringkan dan juga tak 
terkeringkan. Ia kekal, ada di mana-mana, tak berubah, tak 
bergerak juga kekal abadi. 
 

२५.25 

अोऽयमिचोऽयमिवकायऽयमुत े। 

तादवे ंिविदनै ंनानशुोिचतमुहिस ॥२.२५॥ 

avyaktoʻyamacintyoʻyamavikāryoʻyamucyate, 
tasmādevaṁ viditvainaṁ nānuśocitumarhasi. II-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
avyaktaḥ ayam = ia ini tak beruwujud; acintyaḥ ayam = ia ini tak 
terpikirkan; avikāryaḥ ayam = ia ini tak berubah; ucyate = dikatakan; 
tasmāt evam = oleh karena itu; viditvā = mengetahui; enam = ini (objek); 
na anuśocitum arhasi = seharusnya engkau tak bersedih. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia (jiwa ini) dikatakan tidak terwujud, tidak terpikirkan, tidak 
berobah. Oleh karena itu, mengetahui dia demikian, engkau 
seharusnya tidak turut bersedih hati. 

 

२६.26 

अथ चनै ंिनजात ंिन ंवा मस ेमतृम ् । 

तथािप  ंमहाबाहो नवै ंशोिचतमुहिस ॥२.२६॥ 

atha cainaṁ nityajātaṁ nityaṁ vā manyase mṛtam, 
tathāpi tvaṁ mahābāho naivaṁ śocitumarhasi. II-26. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
atha ca = jikalaupun; enaṁ nityajātam = ini kekal dilahirkan; nityam = 
kekal; vā = mungkin; manyase = engkau berpikir; mṛtam = mati; tathāpi = 
tetapi; tvam = engkau; mahābāho = yang bertangan kekar (Arjuna); na 
evaṁ śocitum arhasi = tidak demikian bersedih. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Meskipun jika engkau berpikir bahwa jiwa ini adalah jiwa yang 
selalu lahir dan selalu mati, oh Arjuna, tetapi engkau 
seharusnya tidak bersedih seperti ini. 
 

२७.27 

जात िह वुो मृु ुव ंज मतृ च । 

तादपिरहायऽथ न  ंशोिचतमुहिस ॥२.२७॥ 

jātasya hi dhruvo mṛtyurdhruvaṁ janma mṛtasya ca, 
tasmādaparihāryeʻrthe na tvaṁ śocitumarhasi. II-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
jātasya = dari kelahiran; hi = sesungguhnya; dhruvaḥ = kepastian; mṛtyuḥ 
= kematian; dhruvam = kepastian; janma = kelahiran; mṛtasya ca = dan 
dari kematian; tasmāt = oleh karena itu; aparihārye = pada yang tak 
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terhindarkan; arthe = pada sesuatu hal; na tvaṁ śocitum arhasi = engkau 
seharusnya tak bersedih hati. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Karena pada apa yang lahir, kematian adalah pasti dan pasti 
pula kelahiran pada yang mati. Oleh karena itu pada apa yang 
tidak dapat dielakkan, engkau seharusnya tidak bersedih hati. 
 

२८.28 

अादीिन भतूािन मािन भारत । 

अिनधनावे त का पिरदवेना ॥२.२८॥ 

avyaktādīni bhūtāni vyaktamadhyāni bhārata, 
avyaktanidhanānyeva tatra kā paridevanā. II-28. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
avyaktādīni = pada awalnya tidak berwujud; bhūtāni = para mahkluk hidup; 
vyaktamadhyāni = terwujud saat pertengahan; bhārata = wahai Arjuna; 
avyaktanidhanāni eva = demikian tak berwujud pada akhirnya; tatra = di 
sana; kā = apa; paridevanā = keluhan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Makhluk hidup adalah tidak berwujud pada awalnya, 
terwujudnya di tengah-tengah dan tidak terwujud lagi pada 
akhirnya, oh Arjuna, seperti itu keadaanya lalu apa yang harus 
ditangisi? 
 

२९.29 

आयवयित किशिचदनेमाय वदित तथवै चाः । 

आचय वनैमः णोित ुाने ंवदे न चवै कित ् ॥२.२९॥ 

āścaryavatpaśyati kaśicidenam āścaryavadvadati tathaiva cānyaḥ, 
āscaryavaccainamanyaḥ śṛṇoti śrutvāpyenaṁ veda na caiva kaścit. II-29. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
āścaryavat = menakjubkan; paśyati kaścit = seseorang melihat; enam = ini 
(objek); āścaryavat = menakjubkan; vadati = berkata; tatha eva = seperti 
itu; ca = dan; anyaḥ = yang lain; āścaryavat = menakjubkan; ca enam = ini; 
anyaḥ śṛṇoti = yang lain mendengar; śrutvā = setelah mendengar; api = 
juga; enam = ini; veda = mengetahui; na = tidak; ca eva = demikian; kaścit 
= seseorang. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Orang melihat Dia ini sebagai sesuatu yang menakjubkan; 
begitu pun juga yang lainnya menyebut tentang Dia ini sebagai 
yang menakjubkan; yang lainnya mendengar tentang Dia ini 
sebagai sesuatu yang menakjubkan dan setelah 
mendengarkannya pun, tidak seorang pun yang dapat 
mengetahui Dia ini. 
 

३०.30 

दहेी िनमवोऽय ंदहे ेसव  भारत । 

तावा िण भतूािन न  ंशोिचतमुहिस ॥२.३०॥ 

dehī nityamavadhyoʻyaṁ dehe sarvasya bhārata, 
tasmātsarvāṇi bhūtāni na tvaṁ śocitumarhasi. II-30. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dehī = jiwa; nityam = abadi; avadhyaḥ = tak bisa dibunuh; ayam = ini; dehe 
= di dalam badan; sarvasya = seluruhnya; bhārata = Arjuna; tasmāt = 
karena itu; sarvāṇi bhūtāni = semua mahkluk; na tvaṁ śocitum arhasi = 
seharusnya engkau tak bersedih. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Jiwa yang ada di dalam badan wahai Arjuna, adalah kekal dan 
tidak akan dapat dibinasakan. Oleh karena itu engkau 
seharusnya tidak bersedih hati pada makhluk apapun. 
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३१.31 

धममिप चावे निवकितमुहिस । 

धा ि युाेयोऽिय न िवत े॥२.३१॥ 

svadharmamapi cāvekṣya navikampitumarhasi, 
dharmyāddhi yuddhācchreyoʻnyatkṣatriyasya na vidyate. II-31. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
svadharmam = kewajiban sendiri; api ca avekṣya = juga diingat; na 
vikampitum arhasi = hendaknya jangan bimbang; ragu; dharmyāt hi = 
sesungguhnya berdasar prinsip dharma; yuddhāt = dari pertempuran; śreyaḥ 
= lebih unggul; anyatkṣatriyasya = milik kesatria; na vidyate = tidak ada. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Selanjutnya dengan setia pada kewajibanmu, hendaknya 
engkau jangan ragu-ragu, karena sesungguhnya tidak ada 
kebaikan yang lebih besar lainya dari seorang Ksatrya daripada 
peperangan yang dilakukan demi prinsip kewajiban. 

 

३२.32 

यया चोपप ंग ारापावतृम ् । 

सिुखनः ियाः पाथ  लभ ेयुमीशम ् ॥२.३२॥ 

yadṛcchayā copapannaṁ svargadvārāpāvṛtam, 
sukhinaḥ kṣatriyāḥ pārtha labhante yuddhamīdṛśam. II-32. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yadṛcchayā = dengan kemauan sendiri; ca upapannam = dan tiba; 
svargadvāram = gerbang surge; apāvṛtam = terbuka; sukhinaḥ = 
berbahagia; kṣatriyāḥ = para ksatriya; pārtha = Oh Arjuna; labhante = 
mereka mendapatkan; yuddham = peperangan; īdṛśam = seperti ini. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Berbahagialah para ksatriya yang dapat kesempatan untuk 
berperang seperti ini, yang muncul tanpa dicari, Oh Pārtha 
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(Arjuna) karena hal itu tidak ada bedanya dengan terbukanya 
pintu ke surga baginya.  

 

३३.33 

अथ चेिमम ंध साम ंन किरिस । 

ततः धम कीत च िहा पापमवािस ॥२.३३॥ 

atha cettvamimaṁ dharmyaṁ saṅgrāmaṁ na kariṣyasi, 
tataḥ svadharmaṁ kīrtiṁ ca hitvā pāpamavāpsyasi. II-33. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
atha = kemudian; cet = bila; tvam = engkau; imaṁ dharmyam = ini prinsip 
dharma (kewajiban); saṅgrāmam = perperangan; na kariṣyasi = tidak akan 
kamu lakukan; tataḥ = maka; svadharmam = dharma sendiri; kīrtiṁ ca = 
kemasyuran; kehormatan; hitvā = mengabaikan; meninggalkan; pāpam = 
dosa, kesalahan; avāpsyasi = memperoleh, mencapai. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Selanjutnya bila engkau tidak melaksanakan perang dengan 
prinsip dharma ini, maka engkau akan berdosa karena ingkar 
pada kewajiban dan kehormatanmu. 
 

३४.34 

अकीत चािप भतूािन कथियि तऽेयाम ् । 

सािवत चाकीतम रणादितिरत े॥२.३४॥ 

akīrtiṁ cāpi bhūtāni kathayiṣyanti teʻvyayām, 
sambhāvitasya cākīrtirmaraṇādatiricyate. II-34. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
akīrtim = tanpa kehormatan; ca api = dan juga; bhūtāni = seluruh mahkluk, 
orang-orang; kathayiṣyanti = akan mengatakan; te = mereka; avyayām = 
selamanya; sambhāvitasya = dari yang telah dihormati; ca akīrtiḥ = tanpa 
kehormatan; maraṇāt = dari kematian; atiricyate = lebih baik. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Di samping itu orang-orang akan selalu membicarakan 
keburukanmu dan bagi ia yang telah mendapat kehormatan, 
keburukan adalah lebih hina dari kematian. 
 

३५.35 

भयाणापरत ंमं ेा ंमहारथाः । 

यषेा ंच  ंबमतो भूा यािस लाघवम ् ॥२.३५॥ 

bhayādraṇāduparataṁ maṁsyante tvāṁ mahārathāḥ, 
yeṣāṁ ca tvaṁ bahumato bhūtvā yāsyasi lāghavam. II-35. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bhayāt raṇāt = ketakutan berperang; uparatam = mengundurkan diri, 
berhenti; maṁsyante = mereka akan berpikir; tvām = pada dirimu; 
mahārathāḥ = para ksatriya kereta; yeṣām = dari mereka; ca tvam = dan 
engkau; bahumataḥ = yang banyak menyanjung; bhūtvā = menjadi; yāsyasi 
= akan pergi; lāghavam = rendah, hina, remeh. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Para ksatriya kereta besar akan berpikir bahwa engkau telah lari 
dari peperangan disebabkan karena ketakutan dan mereka 
yang dahulunya menyanjungmu akan meremehkanmu. 
 

३६.36 

अवावादां बिदि तवािहताः । 

िनव साम ततो ःखतरं न ुिकम ् ॥२.३६॥ 

avācyavādāṁśca bahūnvadiṣyanti tavāhitāḥ, 
nindantastava sāmarthyaṁ tato duḥkhataraṁ nu kim. II-36. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
avācyavādān = yang seharusnya tak diucapkan; ca = dan; bahūn = banyak; 
vadiṣyanti = mereka akan mengatakan; tava ahitāḥ = musuh-musuhmu; 
nindantaḥ = mereka yang mengecam; tava sāmarthyam = kemampuanmu, 
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keahlianmu; tataḥ = dari sana; duḥkhataraṁ nu kim = adakah sesuatu yang 
lebih menyedihkan?  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Juga musuh-musuhmu, mengecam akan kemampuannmu dan 
akan mengatakan mengenai dirimu (sesuatu) yang tidak pantas 
diucapkan. Hal apakah yang lebih menyedih-kan dari ini? 
 

३७.37 

हतो वा ािस ग िजा वा भोस ेमहीम ् । 

ताि कौये युाय कृतिनयः ॥२.३७॥ 

hato vā prāpsyasi svargaṁ jitvā vā bhokṣyase mahīm, 
tasmāduttiṣṭha kaunteya yuddhāya kṛtaniścayaḥ. II-37. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
hataḥ = terbunuh; vā = apakah; prāpsyasi = mencapai; svargam = surge 
(objek); jitvā = menang; bhokṣyase = engkau menikmati; mahīm = bumi, 
kerajaan; tasmāt = karena itu; uttiṣṭha = engkau bangkitlah; kaunteya = oh 
putra Kunti (Arjuna); yuddhāya = untuk pertempuran; kṛtaniścayaḥ = 
bulatkan tekad, buat putusan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Jika terbunuh di medan perang engkau akan ke Sorga; jika 
menang engkau akan menikmati dunia ini; Oleh karena itu 
bangkitlah, oh Arjuna, putuskanlah untuk berperang. 
 

३८.38 

सखुःख ेसम ेकृा लाभालाभौ जयाजयौ । 

ततो युाय यु नवै ंपापमवािस ॥२.३८॥ 

sukhaduḥkhe same kṛtvā lābhālābhau jayājayau, 
tato yuddhāya yujyasva naivaṁ pāpamavāpsyasi. II-38. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
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sukhaduḥkhe = saat suka dan duka; same = sama; kṛtvā = lakukan; 
lābhālābhau = saat untung dan rugi; jayājayau = saat menang dan kalah; 
tataḥ = dari sana; yuddhāya = untuk berperang; yujyasva = libatkanlah; na 
= tidak; evam = seperti itu; pāpam = dosa; avāpsyasi = engkau mencapai. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dengan memandang sama, kedukaan dan kebahagiaan, 
keuntungan dan kerugian kemenangan dan kekalahan, 
berperanglah. Dengan demikian engkau tidak akan berdosa. 
 

३९.39 

एषा तऽेिभिहता सा ेबिुयग ेिमा ंण ु। 

बुा युो यया पाथ  कम ब ंहािस ॥२.३९॥ 

eṣā teʻbhihitā sāṅkhye buddhiryoge tvimāṁ śṛṇu, 
buddhyā yukto yayā pārtha karmabandhaṁ prahāsyasi. II-39. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
eṣā = ini; te = milikmu; abhihitā = dijelaskan; sāṅkhye = dalam ajaran 
sāṅkhya; buddhiḥ = kecerdasan; yoge = dalam ajaran yoga; tu imām = 
ini(objek); śṛṇu = dengarkanlah; buddhyā = dengan kecerdasan; yuktaḥ = 
yang layak; yayā = oleh dia yang; pārtha = Oh Arjuna; karmabandham = 
ikatan karma; prahāsyasi = akan engkau tinggalkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Inilah kebijaksanaan ajaran Sāṅkhya yang telah dijelaskan 
padamu. Sekarang dengarkan tentang Yoga, jika engkau layak 
memahami dengan kecerdasanmu engkau akan dibebaskan 
dari ikatan karma. 

४०.40 

नहेािभमणाशोऽि वायो न िवत े। 

म धम ायत ेमहतो भयात ् ॥२.४०॥ 

nehābhikramaṇāśoʻsti pratyavāyo na vidyate, 
svalpamapyasya dharmasya trāyate mahato bhayāt. II-40. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
Na = tidak; iha = di sini; abhikramanāśaḥ = usaha yang sia-sia; asti = ada; 
pratyavāyaḥ = halangan, rintangan; na vidyate = tidak ada; svalpam api = 
sedikit saja; asya dharmasya = milik dharma ini; trāyate = melindungi; 
mahataḥ bhayāt = dari ketakutan yang sangat besar. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Di dalam hal ini; tidak ada usaha yang gagal dan tidak ada 
halangan yang merintangi, meski pun bagian kecil saja dari 
dharma ini, akan dapat menyelamatkan dirimu dari ketakutan. 
 

४१.41 

वसायािका बिुरेकेह कुनन । 

बशाखा ना बुयोऽवसाियनाम ् ॥२.४१॥ 

vyavasāyātmikā buddhirekeha kurunandana, 
bahuśākhā hyanantāśca buddhayoʻvyavasāyinām. II-41. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vyavasāyātmikā = keputusan, tekad bulat, kemantapan; buddhiḥ = 
kecerdasan; ekā = satu; iha = di sini; kurunandana = Arjuna; bahuśākhā = 
banyak cabang; hi = sesungguhnya; anantāḥ = tanpa akhir; ca = dan; 
buddhayaḥ = banyak pikiran; avyavasāyinām = milik mereka yang 
pikirannya tak terpusat, ragu-ragu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Di sini, oh keturunan Kuru (Arjuna), hanya ada keputusan 
pikiran yang tunggal; akan tetapi sesungguhnya pikirkan orang-
orang yang ragu-ragu mempunyai banyak cabang dan tiada 
batas akhirnya. 
 

४२.42 

यािममा ंपिुता ंवाच ंवदिवपितः । 

वदेवादरताः पाथ  नादीित वािदनः ॥२.४२॥ 

yāmimāṁ puṣpitāṁ vācaṁ pravadantyavipaścitaḥ, 
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vedavādaratāḥ pārtha nānyadastīti vādinaḥ. II-42. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
yām = pada dia yang ini; imām = ini (objek); puṣpitām = mekar, berbunga; 
vācam = kata-kata; pravadanti = berkata; avipaścitaḥ = yang tidak 
bijaksana; vedavādaratāḥ = mereka yang mengucapkan kata-kata veda; 
pārtha = Arjuna; nānyat asti = tidak ada yang lain; iti = demikianlah; 
vādinaḥ = yang mengatakan. 

 

४३.43 

कामाानः ग परा जकमफलदाम ् । 

ियािवशषेबला ंभोगैय गत ित ॥२.४३॥ 

kāmātmānaḥ svargaparā janmakarmaphalapradām, 
kriyāviśeṣabahulāṁ bhogaiśvaryagatiṁ prati. II-43. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kāmātmānaḥ = yang penuh keinginan; svargaparāḥ = surga adalah tujuan 
tertinggi; janma-karma-phala-pradām = yang memberi kelahiran dan 
hasil-hasil perbuatan; kriyā-viśeṣa-bahulām = Beraneka ragam banyak 
upacara yajña yang spesial; bhogaiśvarya-gatiṁ prati = mengantar pada 
kenikmatan dan kesejahtraan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mereka yang mengucapkan kata-kata veda, yang penuh 
keinginan, yang mengatakan surga sebagai tujuan tertinggi 
tidak ada yang lain demikian orang-orang yang tidak bijaksana 
dengan kata-kata muluknya mengatakan melakukan berbagai 
macam yajña yang spesial yang mengantarkan kepada 
kenikmatan dan kekuasaan yang justru menyebabkan dia yang 
terbius oleh kata-kata indah yang mekar dari mulut mereka ini 
harus lahir kembali untuk menikmati hasil karmanya. 
 

४४.44 

भोगैय साना ंतयापतचतेसाम ् । 
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वसायािका बिुः समाधौ न िवधीयत े॥२.४४॥ 

bhogaiśvaryaprasaktānāṁ tayāpahṛtacetasām, 
vyavasāyātmikā buddhiḥ samādhau na vidhīyate. II-44. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Bhogaiśvarya-prasaktānām = mereka yang menginginkan kenikmatan dan 
kekuasaan; tayā = dengan itu; apahṛtacetasām = yang pikirannya terseret; 
vyavasāyātmikā = ketetapan, kemantapan; buddhiḥ = kecerdasan, 
samādhau = dalam keterpusatan (samādhi); na vidhīyate = tidak ada 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Yang terlena oleh itu (kata-kata muluk) yang memiliki ambisi 
terhadap kenikmatan dan kekuasaan kapanpun pikiran 
mantapnya tak akan bisa terpusat dalam samadhi. 
 

४५.45 

गैुयिवषया वदेा िनगैुयो भवाज ुन । 

िनो िनसो िनयगमे आवान ् ॥२.४५॥ 

traiguṇyaviṣayā vedā nistraiguṇyo bhavārjuna, 
nirdvandvo nityasattvastho niryogakṣema ātmavān. II-45. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
traiguṇyaviṣayāḥ = tentang tiga sifat; vedāḥ = catur veda; nistraiguṇyaḥ = 
tanpa tiga sifat; bhava = jadilah; arjuna = Arjuna; nirdvandvaḥ = dua sifat 
yang bertentangan; nityasattvasthaḥ = selalu dalam sifat seimbang; 
niryogakṣema = tanpa kepentingan, tanpa kebutuhan; ātmavān = yang 
menyadari ātma. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Veda mengatakan mengenai triguna (sattvam, rajah, tamah). 
Bebaskanlah dirimu, oh Arjuna, dari triguṇa dan dua pasangan 
yang bertentangan (dualisme), tetapkanlah diri dalam kesucian, 
tidak menghiraukan kepentingan diri, serta satukan diri dengan 
kesadaran ātma. 
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४६.46 

यावानथ  उदपान ेसव तः सतुोदके । 

तावावष ुवदेषे ुाण िवजानतः ॥२.४६॥ 

yāvānartha udapāne sarvataḥ samplutodake, 
tāvānsarveṣu vedeṣu brāhmaṇasya vijānataḥ. II-46. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Yāvān = sekian; arthaḥ = tujuan; udapāne = di kolam; sarvataḥ = dari 
mana-mana; samplutodake = berkelimpahan air; tāvān = demikian; sarveṣu 
vedeṣu = dalam setiap veda; brāhmaṇasya = milik orang bijaksana; 
vijānataḥ = yang berpengetahuan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seperti halnya air yang berlipah di mana-mana untuk 
memenuhi setiap keperluan, seperti itu gunanya hasil yang ada 
pada setiap veda yang memberikan kebahagiaan bagi 
brahmana yang berpengetahuan yang mempraktekannya. 
 

४७.47 

कमयवेािधकार ेमा फलेष ुकदाचन । 

मा कम फलहतेभुू मा  त ेसोऽकमिण ॥२.४७॥ 

karmaṇyevādhikāraste mā phaleṣu kadācana, 
mā karmaphalaheturbhūrmā te saṅgoʻstvakarmaṇi. II-47. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
karmaṇi eva = hanya pada kerja; adhikāraḥ = hak, kendali; te = engkau 
punya; mā = jangan; phaleṣu = pada hasilnya; kadācana = kapanpun; mā 
karmaphalahetuḥ = bukan penyebab hasil perbuatan; bhūḥ mā = jangan 
menjadi; te saṅgaḥ = engkau punya keterikatan; astu = jadilah; akarmaṇi = 
pada keadaan tanpa tindakan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Engkau hanya memegang kendali pada perbuatanmu, dan tidak 
sama sekali pada hasilnya. Janganlah hasil dari pekerjaan itu 
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menjadi alasanmu; pun juga jangan biarkan dirimu untuk tidak 
melaksanakan suatu pekerjaan apapun. 

 

४८.48 

योगः कुकमा िण सं ा धनय । 

िसिसोः समो भूा सम ंयोग उत े॥२.४८॥ 

yogasthaḥ kurukarmāṇi saṅgaṁ tyaktvā dhanañjaya, 
siddhyasiddhyoḥ samo bhūtvā samatvaṁ yoga ucyate. II-48. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yogasthaḥ = teguh dalam yoga; kuru = lakukanlah; karmāṇi = berbagai 
kegiatan; saṅgaṁ tyaktvā = tinggalkan keterikatan; dhanañjaya = Arjuna; 
siddhi-asiddhyoḥ samaḥ = sama dalam kesuksesan maupun kegagalan; 
bhūtvā = jadilah; samatvaṁ yoga ucyate = keadaan perasaan yang 
seimbang disebut yoga.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Jadilah yang mantap dalam yoga, oh Arjuna; bebaskanlah 
dirimu dari ikatan dengan pikiran yang sama dalam sukses dan 
kegagalan lakukanlah pekerjaamu, karena keseimbangan 
dalam pikiran dikatakan yoga. 
 

४९.49 

रेण वरं कम बिुयोगानय । 

बुौ शरणमि कृपणाः फलहतेवः ॥२.४९॥ 

dūreṇa hyavaraṁ karma buddhiyogāddhanañjaya, 
buddhau śaraṇamanviccha kṛpaṇāḥ phalahetavaḥ. II-49. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dūreṇa = dengan jauh; hi = sesungguhnya; avaram = rendah; karma = 
perbuatan; buddhiyogāt = dari kesimbangan pikiran; dhanañjaya = Arjuna; 
buddhau = pada buddhi; śaraṇam = berlindung; anviccha = cobalah; 
kṛpaṇāḥ = orang-orang kikir; phalahetavaḥ = mereka yang menginginkan 
buah perbuatan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sesungguhnya rendah melakukan perbuatan dengan 
mengindahkan (jauh) kebijaksanaan yoga, maka berlindunglah 
pada yoga wahai Arjuna, mereka yang terikat dengan hasil 
perbuatannya adalah orang-orang kikir. 
 

५०.50 

बिुयुो जहातीह उभ ेसकृुतृत े। 

ताोगाय यु योगः कमस ुकौशलम ् ॥२.५०॥ 

buddhiyukto jahātīha ubhe sukṛtaduṣkṛte, 
tasmādyogāya yujyasva yogaḥ karmasu kauśalam. II-50. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
buddhiyuktaḥ = kecerdasan yang layak; jahāti = meninggalkan; iha = di 
sini; ubhe sukṛta-duṣkṛte = di dalam kedua keadaan yang berlawanan yaitu 
kebaikan dan keburukan; tasmāt = oleh karena itu; yogāya = untuk yoga; 
yujyasva = bersatulah; yogaḥ = yoga (kemanunggalan); karmasu = dalam 
setiap perbuatan; kauśalam = kesempurnaan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dalam hidup ini Ia yang bijaksana membebaskan dirinya dari 
kedua unsur baik atau pun buruk. Oleh karena itu satukan 
dirimu untuk yoga. sebab sempurna dalam setiap perbuatan 
adalah yoga. 
 

५१.51 

कमज ंबिुयुा िह फलं ा मनीिषणः । 

जबिविनम ुाः पद ंगनामयम ् ॥२.५१॥ 

karmajaṁ buddhiyuktā hi phalaṁ tyaktvā manīṣiṇaḥ, 
janmabandhavinirmuktāḥ padaṁ gacchantyanāmayam. II-51. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
karmajam = akibat dari karma; buddhiyuktāḥ = yang bijaksana; hi = 
sesungguhnya; phalam = hasil perbuatan, tyaktvā = meninggalkan; 
manīṣiṇaḥ = yang berpengetahuan; janma-bandha-vinirmuktāḥ = yang 
terbebas dari ikatan kelahiran; padam = tempat; gacchanti = pergi; 
anāmayam = tanpa penyakit, penderitaan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sesungguhnya Orang-orang yang bijaksana penuh 
pengetahuan, yang telah mencapai keseimbangan pikiran ini 
tidak mengikatkan diri pada hasil dari pekerjaannya, mereka 
terbebas bebas dari ikatan-ikatan kelahiran selanjutnya 
mencapai tempat yang abadi, bebas dari penderitaan. 
 

५२.52 

यदा त ेमोहकिललं बिु िततिरित । 

तदा गािस िनवद ंोत तु च ॥२.५२॥ 

yadā te mohakalilaṁ buddhirvyatitariṣyati, 
tadā gantāsi nirvedaṁ śrotavyasya śrutasya ca. II-52. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Yadā = ketika; te = engkau memiliki; mohakalilam = terbelenggu 
kebingungan; buddhiḥ = pikiran; vyatitariṣyati = melampaui; tadā = saat 
itu; gantāsi = akan pergi; mencapai; nirvedam = tanpa keterikatan; 
śrotavyasya = yang harus didengar; śrutasya ca = dan sudah didengar. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ketika pikiranmu mampu mecapai kemantapan dan tak 
bingung lagi, maka akan mencapai ketidak terikatan terhadap 
apa yang harus didengar dan apa yang sudah didengar.  
 

५३.53 

िुतिवितपा त ेयदा ाित िनला । 

समाधावचला बिुदा योगमवािस ॥२.५३॥ 
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śrutivipratipannā te yadā sthāsyati niścalā, 
samādhāvacalā buddhistadā yogamavāpsyasi. II-53. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrutivipratipannā = dibingungkan oleh berbagai pendapat dalam veda; te = 
milikmu; yadā = ketika; sthāsyati = akan tinggal; niścalā = tidak obah; 
samādhāu = dalam samādhi; acalā = tak bergerak; buddhiḥ = pikiran; tadā 
= saat itu; yogam = yoga (objek); avāpsyasi = akan mencapai. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ketika pikiranmu diombang-ambingkan oleh perbedaan-
perbedaan pendapat dari veda, tidak berubah-ubah dan jiwa 
tetap teguh dalam samādhi, maka engkau akan mencapai yoga. 
 

५४.54 

अज ुन उवाच 

ित का भाषा समािध केशव । 

ितधीः क भाषते िकमासीत जते िकम ् ॥२.५४॥ 

arjuna uvāca 
sthitaprajñasya kā bhāṣā samādhistasya keśava, 

sthitadhīḥ kiṁ prabhāṣeta kimāsīta vrajeta kim. II-54. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
arjunaḥ uvāca = Arjuna berkata; sthitaprajñasya = milik yang memiliki 
kebijaksanaan mantap; kā bhāṣā = bagaimana dikatakan (ciri-cirinya); 
samādhisthasya = milik yang mencapai semadhi; keśava = Kṛṣṇa; 
sthitadhīḥ = yang pikirannya teguh; kiṁ prabhāṣeta = bagaimanakah 
bicaranya; kim asīta = bagaimanakah caranya duduk; vrajeta kim = 
bagaimanakah caranya berjalan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bagaimana ciri-ciri dari seseorang yang mencapai 
kebijaksanaan yang mantap dan tenang, bersatu dalam 
Samādhi? Bagaimana ia yang mempunyai kebijaksanaan yang 
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mantap atau tenang ini berbicara, bagaimana ia duduk, 
bagaimana ia berjalan? 

 

५५.55 

ीभगवानवुाच 

जहाित यदा कामावा ाथ  मनोगतान ् । 

आवेाना तुः ितदोत े॥२.५५॥ 

śrībhagavān uvāca 
prajahāti yadā kāmānsarvānpārtha manogatān, 

ātmanyevātmanā tuṣṭaḥ sthitaprajñastadocyate. II-55. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; Prajahāti = 
meninggalkan; yadā = ketika; kāmān = kenikmatan-kenikmatan(objek); 
sarvān = semua (objek); pārtha = wahai Arjuna; manogatān = kegiatan 
pikiran; ātmani = di dalam kesadaran ātma; eva = saja; ātmanā = oleh 
dirinya; tuṣṭaḥ = terpuaskan; sthitaprajñaḥ = yang mantap dalam 
kebijaksanaan; tadā = kemudian; ucyate = dikatakan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ketika seorang meninggalkan semua keinginan-keinginan dari 
pikirannya, oh Arjuna, jiwanya hanya puas dalam kesadaran 
ātma maka ia disebut orang yang bijaksana. 
 

५६.56 

ःखेनिुमनाः सखुषे ुिवगतहृः । 

वीतरागभयोधः ितधीम ुिनत े॥२.५६॥ 

duḥkheṣvanudvignamanāḥ sukheṣu vigataspṛhaḥ, 
vītarāgabhayakrodhaḥ sthitadhīrmunirucyate. II-56. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
duḥkheṣu = dalam setiap penderitaan; anudvignamanāḥ = pikiran yang tak 
terganggu; sukheṣu = dalam setiap kesenangan; vigataspṛhaḥ = tanpa 
keinginan; vītarāgabhayakrodhaḥ = tanpa kemelekatan, irihati, ketakutan 
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dan kemarahan; sthitadhīḥ = yang berpikiran mantap; muniḥ = yang tenang, 
ucyate = dikatakan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang pikirannya tidak digoncangkan di dalam keadaan duka-
cita dan bebas dari keinginan-keinginan di tengah tengah 
kesukacitaan, ia yang dapat mengatasi kemelekatan, ketakutan 
dan kemarahan, ia disebut seorang yang tenang dan bijaksana. 
 

५७.57 

यः सव ानिभहेा शभुाशभुम ् । 

नािभनित न ेि त ा ितिता ॥२.५७॥ 

yaḥ sarvatrānabhisnehastattatprāpya śubhāśubham, 
nābhinandati na dveṣṭi tasya prajñā pratiṣṭhitā. II-57. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yaḥ = ia yang; sarvatra = di manapun; anabhisnehaḥ = yang tanpa 
kemelekatan; tat tat = apapun itu; prāpya = mendapatkan; śubha-aśubham 
= baik-buruk; na abhinandati = tidak bersenang; na dveṣṭi = tidak benci; 
tasya = dia punya; prajñā pratiṣṭhitā = teguh dalam kebijaksanaan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang bebas dari perasaan kemelekatan pada apapun, berhati 
tenang, tidak bersenang dan tidak membeci apapun baik 
ataupun yang buruk ia disebut orang yang teguh bijaksana. 
 

५८.58 

यदा सहंरत ेचाय ंकूमऽानीव सव शः । 

इियाणीियाथ ा ितिता ॥२.५८॥ 

yadā saṁharate cāyaṁ kūrmoʻṅgānīva sarvaśaḥ, 
indriyāṇīndriyārthebhyastasya prajñā pratiṣṭhitā. II-58. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
yadā = ketika; saṁharate = saat menarik; ca ayam = dan ini; kūrmaḥ = 
kura-kurma; aṅgāni = anggota-angota badan; iva = seperti; sarvaśaḥ = 
secara menyeluruh; indriyāṇi = indra-indra; indriyārthebhyaḥ = dari semua 
objek keinginan indria; tasya = dia memiliki; prajñā pratiṣṭhitā = 
kebijaksanaan yang teguh, mantap. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang dapat menarik indria dari obyek-obyek indria-nya setiap 
saat, seperti kura-kura yang menarik seluruh anggota ke dalam 
badannya, itulah orang yang teguh bijaksana. 
 

५९.59 

िवषया िविनवत  ेिनराहार दिेहनः । 

रसवज रसोऽ परं ा िनवत त े॥२.५९॥ 

viṣayā vinivartante nirāhārasya dehinaḥ,  
rasavarjaṁ rasoʻpyasya paraṁ dṛṣṭvā nivartate. II-59. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
viṣayāḥ = setiap objek-objek indria; vinivartante = mereka keluar; 
nirāhārasya = yang memiliki pengekangan; dehinaḥ = pemilik badan, jiwa; 
rasavarjam = tanpa perasaan rindu; rasaḥ api = keinginan menikmati 
objeknya juga; asya = ini punya; param dṛṣṭvā = melihat paramātma; 
nivartate = pergi. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Yang berpantang diri tiada keinginan menikmati obyek-obyek 
indria, tetapi ikatan rasa kemauan masih tetap ada. Akan tetapi 
rasa ini juga menghilang setelah melihat yang lebih tinggi yaitu 
Tuhan. 
 

६०.60 

यततो िप कौये पुष िवपितः । 

इियािणमाथीिन हरि सभ ंमनः ॥२.६०॥ 
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yatato hyapi kaunteya puruṣasya vipaścitaḥ, 
indriyāṇipramāthīni haranti prasabhaṁ manaḥ. II-60. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yatataḥ = yang berusaha dalam samadhi; hi = sesungguhnya; api = juga; 
kaunteya = Oh putra Kunti (Arjuna); puruṣasya = orang yang memiliki; 
vipaścitaḥ = milik yang berpengetahuan; indriyāṇi = indria-indria, 
pramāthīni = yang gelisah, haranti = menarik; prasabham = dengan paksa; 
manaḥ = pikiran. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Meskipun seorang berjuang keras untuk mencapai samadhi, Oh 
Putra Kunti (Arjuna) dia yang bijaksana yang nafsu-nafsunya 
bergelora akan dapat menyesatkan pikirannya dengan 
paksaan. 
 

६१.61 

तािन सवा िण सयं यु आसीत मरः । 

वश ेिह यिेयािण त ा ितिता ॥२.६१॥ 

tāni sarvāṇi saṁyamya yukta āsīta matparaḥ, 
vaśe hi yasyendriyāṇi tasya prajñā pratiṣṭhitā. II-61. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tāni sarvāṇi = semua itu; saṁyamya = mengendalikan; yuktaḥ = yang 
layak; āsīta = duduk; matparaḥ = dengan selalu merenungkan diriku; vaśe 
= dalam pengendalian diri; hi = sesungguhnya; yasya = siapa yang punya; 
indriyāṇi = indria-indria; tasya = dia punya; prajñā pratiṣṭhitā = 
kebijaksaanan yang teguh, mantap. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Setelah menguasai seluruh indrianya, ia yang bijaksana yang 
tetap teguh dalam Yoga padaku; karena ia yang dapat 
mengedalikan indria-indrianya adalah orang yang memiliki 
bijaksanaan yang mantap. 

 



 

68  

६२.62 

ायतो िवषया ुसंः सषेपूजायत े। 

साायत ेकामः कामाोधोऽिभजायत े॥२.६२॥ 

dhyāyato viṣayānpuṁsaḥ saṅgasteṣūpajāyate, 
saṅgātsañjāyate kāmaḥ kāmātkrodhoʻbhijāyate. II-62. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dhyāyataḥ = yang merenungkan; viṣayān = pada banyak hal; objek-objek 
indria; puṁsaḥ = seseorang; saṅgaḥ = keterikatan; teṣu = di setiap itu; 
upajāyate = berkembang; saṅgāt = dari keterikatan; sañjāyate = 
berkembang; kāmaḥ = keinginan; kāmāt = dari keinginan; krodhaḥ 
abhijāyate = berkembang kemarahan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bila seseorang selalu merenungkan objek-objek indria, ia akan 
terikat kepadanya. Dari ikatan ini berkembang menjadi 
keinginan dan dari keinginan menjadi kemarahan. 
 

६३.63 

ोधावित सोहः सोहािृतिवमः । 

िृतशंािुनाशो बिुनाशाणयित ॥२.६३॥ 

krodhādbhavati sammohaḥ sammohātsmṛtivibhramaḥ, 
smṛtibhraṁśādbuddhināśo buddhināśātpraṇaśyati. II-63. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Krodhāt = dari kemarahan; bhavati = menjadi; sammohaḥ = kebingungan; 
sammohāt = dari kebingungan; smṛtivibhramaḥ = kehilangan ingatan; 
smṛtibhraṁśāt = kehilangan ingatan; buddhināśaḥ = kebijaksanaan 
hancur; buddhināśāt = kebijaksanaan hancur; praṇaśyati = kehidupannya 
hancur. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dari kemarahan muncullah kebingungan dalam diri sendiri, dari 
kebingungan lalu kehilangan ingatan, dari kehilangan ingatan 
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muncul kehancuran dari kebijaksanaan dan dari kehancuran 
kebijaksanaan kehidupannya akan hancur sendiri. 
 

६४.64 

रागेषिवयैु ुिवषयािनियैरन ् । 

आवयैवधयेाा सादमिधगित ॥२.६४॥ 

rāgadveṣaviyuktaistu viṣayānindriyaiścaran, 
ātmavaśyairvidheyātmā prasādamadhigacchati. II-64. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Rāga-dveṣa-viyuktaiḥ = dengan terbebas dari kemarahan dan keterikatan; 
tu viṣayān = objek-objek indria; indriyaiḥ = oleh indria-indria; caran = 
sedang aktif; ātmavaśyaiḥ = dengan pengendalian diri; vidheyātmā = yang 
mengendalikan pikirannya; prasādam = pada kebahagiaan; kemurnian; 
kesucian; adhigacchati = mencapai. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Akan tetapi ia yang dapat mengendalikan pikirannya, ditengah-
tengah benda-benda duniawi, dengan dapat menguasai 
indrianya, bebas dari ikatan dan kebencian, ia mencapai 
kebahagiaan. 
 

६५.65 

साद ेसव ःखाना ंहािनरोपजायत े। 

सचतेसो ाश ुबिुः पय वितत े॥२.६५॥ 

prasāde sarvaduḥkhānāṁ hānirasyopajāyate, 
prasannacetaso hyāśu buddhiḥ paryavatiṣṭhate. II-65. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Prasāde = pada pikiran yang Bahagia; sarvaduḥkhānām = dari semua 
penderitaan; hāniḥ = halangan; asya = milik ini; upajāyate = menjadi; 
prasannacetasaḥ = pikiran yang damai; hi = sesungguhnya; āśu = cepat; 
buddhiḥ = kecerdasannya; paryavatiṣṭhate = tak tergoyahkan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Di dalam ketenangan maka berakhirlah semua kesusahannya 
dan sesungguhnya bagi orang yang telah mendapatkan 
ketenangan pikiran kebijaksaannya segera menjadi tak 
tergoyahkan. 
 

६६.66 

नाि बिुरयु न चायु भावना । 

न चाभावयतः शािरशा कुतः सखुम ् ॥२.६६॥ 

nāsti buddhirayuktasya na cāyuktasya bhāvanā, 
na cābhāvayataḥ śāntiraśāntasya kutaḥ sukham. II-66. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Nāsti = tidak ada; buddhiḥ = pikiran; ayuktasya = milik orang yang tidak 
menguasai yoga; na = tidak; ca = dan; ayuktasya = milik orang yang tidak 
menguasai yoga; bhāvanā = pemusatan pikiran; na = tidak; ca abhāvayataḥ 
= dan juga yang tak punya pemusatan pikiran; śāntiḥ = kedamaian; 
aśāntasya = yang tak punya kedamaian; kutaḥ = dari mana? sukham = 
kebahagiaan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bagi ia yang tidak menguasai yoga tidak memiliki 
kebijaksanaan, pun juga tidak ada kekuatan untuk pemusatan 
pikiran, tanpa pemusatan pikiran tidak ada ketenangan dan 
bagi yang tidak ada ketenangan, bagaimana ia mencapai 
kebahagiaan? 
 

६७.67 

इियाणा ंिह चरता ंयनोऽनिुवधीयत े। 

तद हरित ा ंवायनुा विमवािस ॥२.६७॥ 

indriyāṇāṁ hi caratāṁ yanmanoʻnuvidhīyate, 
tadasya harati prajñāṁ vāyurnāvamivāmbhasi. II-67. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
indriyāṇām = dari nafsu-nafsu; hi = sesungguhnya; caratām = yang 
berjalan; yat = apa yang; manaḥ = pikiran; anuvidhīyate = mengikuti; tat = 
itu; asya = milik ini; harati = menarik; prajñām = kebijaksanaan; vāyuḥ = 
angin; nāvam = perahu; iva = seperti; ambhasi = air. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sesungguhnya pikiran yang mengikuti indria-indria yang 
mengembara pada objeknya, maka akan mempermainkan 
kecerdasannya bagaikan angin yang meniup perahu di atas air. 

 

६८.68 

ता महाबाहो िनगहृीतािन सव शः । 

इियाणीियाथ ा ितिता ॥२.६८॥ 

tasmādyasya mahābāho nigṛhītāni sarvaśaḥ, 
indriyāṇīdriyārthebhyastasya prajñā pratiṣṭhitā. II-68. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tasmāt = oleh karena itu; yasya = siapa yang memiliki; mahābāho = Yang 
bertangan kekar (Arjuna), nigṛhītāni = pengendalian; sarvaśaḥ = semua; 
indriyāṇi = nafsu indria-indria; indriya-arthebhyaḥ = objek-objek indria; 
tasya = miliknya; prajñā pratiṣṭhitā = kebijaksasnaan yang mantap. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Oleh karena itu, oh Arjuna yang perkasa, ia yang dapat 
mengendalikan indrianya dari pengaruh nafsu-nafsunya dan 
objek-objek indranya, ia adalah orang memiliki kebijaksanaan 
yang mantap. 
 

६९.69 

या िनशा सव भतूाना ंता ंजागत सयंमी । 

या ंजाित भतूािन सा िनशा पयतो मनुःे ॥२.६९॥ 

yā niśā sarvabhūtānāṁ tasyāṁ jāgarti saṁyamī, 
yasyāṁ jāgrati bhūtāni sā niśā paśyato muneḥ. II-69. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
yā niśā = malam; sarvabhūtānām = bagi semua mahluk; tasyām = di saat 
itu; jāgarti = sadar; saṁyamī = parayogi; yasyāṁ = saat; jāgrati = terjaga; 
bhūtāni = mahluk-mahluk; sā niśā = malam; paśyataḥ = melihat; muneḥ = 
yang bijaksana. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Apa yang dikatakan gelap (malam) bagi semua makhluk adalah 
saat sadar bagi seorang yogi dan waktu sadar bagi semua 
makhluk adalah gelap (malam) bagi orang yang bijaksana. 

 

७०.70 

आपयू माणमचलित ंसमुमापः िवशि यत ् । 

तामा य ंिवशि सव स शािमाोित न कामकामी ॥२.७०॥ 

āpūryamāṇamacalapratiṣṭhaṁ samudramāpaḥ praviśanti yadvat, 
tadvatkāmā yaṁ praviśanti sarve sa śāntimāpnoti na kāmakāmī. II-70. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
āpūryamāṇam = memenuhi; acalapratiṣṭham = mantap, kokoh; 
samudram = lautan; āpaḥ = air; praviśanti = masuk; yadvat = seperti; 
tadvat = seperti itu; kāmāḥ = kenikmatan-kenikmatan dunia; yam = pada 
dia yang; praviśanti = mereka masuk; sarve = mereka semua; saḥ = dia; 
śāntim āpnoti = menemukan kedamaian; na kāma-kāmī = bukan yang 
bernafsu. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seperti lautan yang selalu tenang walaupun air masuk dari 
segala arah untuk memenuhinya seperti itu pula ia yang 
bijaksana akan selalu tenang walaupun berbagai kenikmatan 
dunia mendekatinya dan tidak bagi mereka yang bernafsu. 

 

७१.71 

िवहाय कामाः सवा मुांरित िनः हृः । 
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िनम मो िनरहारः स शािमिधगित ॥२.७१॥ 

vihāya kāmānyaḥ sarvānpumāṁścarati niḥ spṛhaḥ, 
nirmamo nirahaṅkāraḥ sa śāntimadhigacchati. II-71. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vihāya = meninggalkan; kāmān = nafsu; yaḥ = dia yang; sarvān = semua; 
pumān = seseorang; carati = hidup; niḥspṛhaḥ = tanpa keinginan; 
nirmamaḥ = tanpa rasa kepemilikan; nirahaṅkāraḥ = tanpa keakuan; saḥ = 
dia; śāntim adhigacchati = mencapai kebahagiaan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seseorang yang yang melepaskan semua nafsunya dan hidup 
bebas dari keinginan, tanpa ada rasa kepemilikan dan keakuan, 
ia mencapai kebahagiaan. 
 

७२.72 

एषा ाी िितः पाथ  ननैा ंा िवमुित । 

िाामकालेऽिप िनवा णमृित ॥२.७२॥ 

eṣā brāhmī sthitiḥ pārtha naināṁ prāpya vimuhyati, 
sthitvāsyāmantakāleʻpi brahmanirvāṇamṛcchati. II-72. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
eṣā brāhmī = ini kesadaran brahman; sthitiḥ = keadaan; pārtha = Oh 
Arjuna; na = tidak; enām = ini; prāpya = mencapai; vimuhyati = bingung; 
sthitvā = tinggal; asyām = dalam keadaan ini; antakāle = saat ajal tiba; api 
= juga; brahma-nirvāṇam = alam Brahman; ṛcchati = mencapai. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Wahai Pārtha, ini adalah keadaan kesadaran Brahma (Tuhan), 
setelah mencapai keadaan ini orang tidak lagi kebingungan, 
menetap dalam keadaan ini pada saat ajal tiba, orang akan 
mencapai kebahagiaan yang kekal, brahmanirwana. 



 

74  

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेसायोगो नाम ितीयोऽायः ॥ 

oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde sāṅkhyayogo nāma dvitīyoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran utama guru dan murid; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan 
Ketuhanan; yogaśāstre = dalam ajaran Yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = melalui percakapan Arjuna dengan Śrī Kṛṣṇa; 
Sāṅkhyayogaḥ = tentang ajaran sāṅkhya; nāma = berjudul; dvitīyaḥ = yang 
kedua; adhyāyaḥ = bab/bagian. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Kedua yang berjudul Ajaran Yoga Tentang Sāṅkhya.  
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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77 

 

 

 

अथ ततृीयोऽायः 

atha tṛtīyoʻdhyāyaḥ 
BAB KETIGA 

 

कमयोगः 

karmayogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG KARMA 

 

१.1 

अज ुन उवाच 

ायसी चेमण ेमता बिुज नाद न । 

त कमिण घोरे मा ंिनयोजयिस केशव ॥३.१॥ 

arjuna uvāca 
jyāyasī cetkarmaṇaste matā buddhirjanārdana, 

tatkiṁ karmaṇi ghore māṁ niyojayasi keśava. III-1. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
arjuna uvāca = Arjuna berkata; jyāyasī = lebih baik; lebih mulia; cet = jika; 
karmaṇaḥ = dibandingkan perbuatan; te = milikmu; matā = pendapat; 
buddhiḥ = kebijaksanaan; kecerdasan; janārdana = wahai Kṛṣṇa; tat = itu; 
kiṁ = apa; untuk apa; karmaṇi = dalam perbuatan; ghore = mengerikan; 
kejam; māṁ niyojayasi = melibatkan saya; keśava = Oh Kṛṣṇa. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Arjuna berkata: 
Jika Engkau menganggap bahwa jalan pengertian lebih mulia 
dari jalan perbuatan, mengapa Engkau mendesak aku untuk 
melakukan perbuatan yang biadab ini, Oh Kṛṣṇa. 
 

२.2 

ािमणेवे वाने बु मोहयसीव म े। 

तदकंे वद िनि यने येोऽहमायुाम ् ॥३.२॥ 

vyāmiśreṇeva vākyena buddhiṁ mohayasīva me, 
tadekaṁ vada niścitya yena śreyoʻhamāpnuyām. III-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vyāmiśreṇa iva = dengan cara membingungkan, ambigu; vākyena = 
kalimat, kata-kata; buddhim = pikiran, kecerdasan; mohayasi iva = 
membingungkan; me = milik saya; tat ekam = satu; vada = engkau 
katakanlah; niścitya = yang pasti/tegas; yena = oleh yang mana; śreyaḥ = 
yang lebih baik; aham apnuyām = saya dapat lakukan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Rupa-rupanya dengan ucapan yang kabur Engkau kiranya 
mengacaukan pengertianku. Ajarkanlah dengan tegas 
kepadaku satu hal saja, dengan mana aku dapat mencapai yang 
lebih baik. 
 

३.3 

ीभगवानवुाच 

लोकेऽिििवधा िना परुा ोा मयानघ । 

ानयोगने सााना ंकम योगनेयोिगनाम ् ॥३.३॥ 

śrībhagavān uvāca 
lokeʻsmindvividhā niṣṭhā purā proktā mayānagha, 

jñānayogena sāṅkhyānāṁ karmayogenayoginām. III-3. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; loke asmin = di dunia ini; 
dvividhā = dua jenis; niṣṭhā = disiplin; purā proktā = dulu telah dikatakan; 
mayā = olehku; anagha = (yang tanpa noda), Oh Arjuna; jñānayogena = 
dengan jñānayoga; sāṅkhyānām = para pengikut sāṅkhya; karmayogena = 
dengan karmayoga; yoginām = bagi para yogi. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Oh, Arjuna, manusia yang tanpa noda; di dunia ini ada dua 
disiplin yang telah aku ajarkan dari jaman dahulu kala. Jalan 
jñānayogena bagi para pengikut sāṅkhya (yang cerdas) dan 
yang lain dengan jalan karmayoga bagi para yogi. 
 

४.4 

न कमणामनाराै पुषोऽतु े। 

न च ससनादवे िस समिधगित ॥३.४॥ 

na karmaṇāmanārambhānnaiṣkarmyaṁ puruṣoʻśnute, 
na ca sannyasanādeva siddhiṁ samadhigacchati. III-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; bukan; karmaṇām = pekerjaan; anārambhāt = dari tidak 
melakukan; naiṣkarmyam = yang tanpa kegiatan, puruṣaḥ = seseorang; 
aśnute = tidak mencapai; tidak mendapatkan; na ca = bukan juga; 
saṁnyasanāt = dari meninggalkan semua kegiatan; pekerjaan; eva = saja; 
siddhim = sukses; samadhigacchati = mencapai kesadaran ātma. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bukan dengan jalan tiada bekerja orang mencapai kebebasan 
dari perbuatan. Pun juga tidak hanya dengan melepaskan diri 
dari pekerjaan orang akan mencapai pengetahuan ātma yang 
sempurna. 
 

५.5 

न िह कित ् णमिप जात ुितकमकृत ् । 
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काय त ेवशः कम सव ः कृितजगै ुणःै ॥३.५॥ 

na hi kaścit kṣaṇamapi jātu tiṣṭhatyakarmakṛt, 
kāryate hyavaśaḥ karma sarvaḥ prakṛtijairguṇaiḥ. III-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; hi = sesungguhnya; kaścit = seseorang; kṣaṇam = sedetik; api = 
juga; jātu = kapan pun; tiṣṭhati = diam; akarmakṛt = tanpa kegiatan; 
kāryate = dipaksa untuk melakukan; hi = sebab, sesungguhnya; avaśaḥ = 
tanpa daya; karma = kegiatan; sarvaḥ = semua; prakṛtijaiḥ = oleh yang 
terlahir dari alam; guṇaiḥ = dengan sifat-sifatnya. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sebab siapapun tidak akan dapat tinggal diam tanpa melakukan 
kegiatan, meskipun hanya sekejap mata, semua dipaksa tanpa 
daya digerakkan oleh dorongan alam dan sifat-sifat alaminya. 
 

६.6 

कमियािण सयं य आ ेमनसा रन ् । 

इियाथा िमढूाा िमाचरः स उत े॥३.६॥ 

karmendriyāṇi saṁyamya ya āste manasā smaran, 
indriyārthānvimūḍhātmā mithyācaraḥ sa ucyate. III-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
karmendriyāṇi = alat-alat indria; saṁyamya = dikendalikan; yaḥ = siapa 
yang; āste = ada; manasā = dengan pikirannya; smaran = mengingat; 
indriyārthān = pada objek-objek indria; vimūḍhātmā = yang bodoh; 
mithyācāraḥ = munafik; saḥ = dia; ucyate = dikatakan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dia yang mengendalikan geraknya indria, tetapi sebenarnya dia 
terus memikirkan tentang objek-objek yang diinginkan, ia 
dianggap orang bodoh yang munafik. 
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७.7 

यिियािण मनसा िनयारभतऽेज ुन । 

कमियःै कम योगमसः स िविशत े॥३.७॥ 

yastvindriyāṇi manasā niyamyārabhateʻrjuna, 
karmendriyaiḥ karmayogamasaktaḥ sa viśiṣyate. III-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yaḥ = ia yang; tu indriyāṇi = nafsu-nafsu; manasā = dengan pikiran; 
niyamya = menguasai; arabhate = memulai; arjuna = Oh Arjuna; 
karmendriyaiḥ = dengan alat-alat indra; karmayogam = bekerja dengan 
kesadaran; asaktaḥ = tanpa keinginan; saḥ = ia; viśiṣyate = lebih terhormat, 
lebih baik. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Oh Arjuna, akan tetapi ia yang bekerja tanpa keterikatan akan 
hasilnya setelah mengusai nafsu-nafsunya dengan pikiranya; 
melakukan karmayoga dengan alat-alat indranya, orang seperti 
itu disebut orang Mulia. 
 

८.8 

िनयत ंकु कम   ंकम ायो कमणः । 

शरीरयाािप च त ेन िसदेकमणः ॥३.८॥ 

niyataṁ kuru karma tvaṁ karma jyāyo hyakarmaṇaḥ, 
śarīrayātrāpi ca te na prasiddhyedakarmaṇaḥ. III-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
niyatam = yang telah tunjukkan, ditentukan; kuru = lakukanlah; karma = 
kerja; tvam = engkau; karma = bekerja; jyāyaḥ = lebih baik, terhormat; hi 
= sebab; akarmaṇaḥ = dibandingkan tidak bekerja; śarīrayātrā = 
pergerakan badan/pemeliharaan badan; api ca = begitu juga; te = mereka; na 
prasiddhyet = tidak mungkin bisa; akarmaṇaḥ = tanpa kerja. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Lakukanlah pekerjaan yang diberikan padamu, karena 
melakukan perbuatan itu lebih baik sifatnya daripada tidak 
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melakukan apa-apa, sebagaimana juga untuk memelihara 
badanmu tidak akan mungkin jika engkau tidak bekerja. 
 

९.9 

याथा मणोऽ लोकोऽय ंकमबनः । 

तदथ कम कौये मुसः समाचर ॥३.९॥ 

yajñārthātkarmaṇoʻnyatra lokoʻyaṁ karmabandhanaḥ, 
tadarthaṁ karma kaunteya muktasaṅgaḥ samācara. III-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yajñārthāt = dikarenakan untuk yajña (persembahan kepada Tuhan); 
karmaṇaḥ = dibandingkan melakukan kerja; anyatra lokaḥ = di dunia lain; 
ayam = ini, karmabandhanaḥ = keterikatan terhadap hasil kerja; 
tadartham = untuk itu; karma = bekerja; kaunteya = Oh Putra Kunti 
(Arjuna); muktasaṅgaḥ = bebas dari ikatan hasil; samācara = lakukanlah. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Kecuali pekerjaan yang dilakukan sebagai yajña, selebihnya 
semua kerja didunia ini terikat oleh hukum karma. Oleh 
karenanya, oh Arjuna, lakukan pekerjaanmu sebagai yajña, 
bebaskan diri dari semua ikatan. 
 

१०.10 

सहयाः जाः सृा परुोवाच जापितः । 

अनने सिवमषे वोऽिकामधकु ्॥३.१०॥ 

sahayajñāḥ prajāḥ sṛṣṭvā purovāca prajāpatiḥ, 
anena prasaviṣyadhvameṣa voʻstviṣṭakāmadhuk. III-10. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sahayajñāḥ = dengan yajna; prajāḥ = para manusia, masyarakat; sṛṣṭvā = 
menciptakan; purā = dahulu; uvāca = berkata; prajāpatiḥ = pencipta; anena 
= dengan ini; prasaviṣyadhvam = engkau berkembanglah; eṣaḥ = ini semua; 
vaḥ = untuk kalian; astu = jadikanlah; iṣṭakāmadhuk = kāmadhuk keinginan 
(sapi dewata yang bisa memenuhi segala keinginan). 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Pada jaman dahulu kala Prajapati menciptakan para manusia 
dengan yajña dan bersabda; dengan ini kalian berkembanglah 
dan jadikanlah ini (yajña) sebagai sapi dewata dari 
keinginanmu. 
 

११.11 

दवेान ् भावयतानने त ेदवेा भावय ुवः । 

पररं भावयः येः परमवाथ ॥३.११॥ 

devān bhāvayatānena te devā bhāvayantu vaḥ, 
parasparaṁ bhāvayantaḥ śreyaḥ paramavāpsyatha. III-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
devān = pada para dewa; bhāvayata = kalian mendukung; anena = dengan 
ini (yajña); te devāḥ = mereka para dewa; bhāvayantu = mendukung; vaḥ = 
bagi kalian; parasparaṁ = satu sama yang lain; bhāvayantaḥ = 
mendukung; śreyaḥ = kemuliaan, kebaikan; paramavāpsyatha = akan 
menemukan yang utama. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dengan ini kalian mendukung para dewa dan dengan ini pula 
para dewa memelihara kalian, jadi dengan saling mendukung 
satu sama lain, kalian akan mencapai kebaikan yang maha 
tinggi. 
 

१२.12 

इाोगान ् िह वो दवेा दा ेयभािवताः । 

तदै ानदायैो यो भेु ने एव सः ॥३.१२॥ 

iṣṭānbhogān hi vo devā dāsyante yajñabhāvitāḥ, 
tairdattānapradāyaibhyo yo bhuṅkte stena eva saḥ. III-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
iṣṭān = keinginan-keinginan; bhogān = kenikmatan-kenikmatan; hi = 
sesungguhnya; vaḥ = bagi kalian; devāḥ = para dewa; dāsyante = akan 
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diberikan; yajñabhāvitāḥ = yang berbahagia dengan yajna; taiḥ = oleh 
mereka; dattān = pemberian-pemberian; apradāya = memberikan; ebhyaḥ 
= kepada para dewa ini; yaḥ = siapa yang; bhuṅkte = menikmati; stenaḥ = 
pencuri; eva = saja; saḥ = ia. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Para Dewa yang berbahagia dengan yajña akan memberikan 
kalian berbagai keinginan dan kenikmatan. Ia yang menikmati 
pemberian-pemberian ini, tanpa memberikan balasan 
kepadanya (Para dewa ini) adalah benar-benar seorang 
pencuri. 
 

१३.13 

यिशािशनः सो मु ेसव िकिषःै । 

भुत ेत ेघ ंपापा य ेपचाकारणात ् ॥३.१३॥ 

yajñaśiṣṭāśinaḥ santo mucyante sarvakilbiṣaiḥ, 
bhuñjate te tvaghaṁ pāpā ye pacantyātmakāraṇāt. III-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yajñaśiṣṭāśinaḥ = yang menikmati sisa-sisa; yajña santaḥ = orang-orang 
bijaksana; mucyante = dibebaskan; sarvakilbiṣaiḥ = dari semua dosa; 
bhuñjate = yang menikmati, memakan; te = mereka; tu agham = dosa; 
pāpāḥ = pendosa; ye = mereka yang; pacanti = memasak; ātmakāraṇāt = 
bagi diri sendiri. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Orang-orang bijaksana yang makan apa yang tersisa dari yajña, 
mereka itu terlepas dari segala dosa. Akan tetapi mereka para 
pendosa yang memasak makanan untuk kepentingannya 
sendiri mereka itu adalah makan dosanya sendiri. 
 

१४.14 

अावि भतूािन पज ादसवः । 

यावित पज ो यः कमसमुवः ॥३.१४॥ 
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annādbhavanti bhūtāni parjanyādannasambhavaḥ, 
yajñādbhavati parjanyo yajñaḥ karmasamudbhavaḥ. III-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
annāt = dari makanan; bhavanti = menjadi; bhūtāni = para mahkluk; 
parjanyāt = dari hujan; annasambhavaḥ = ada makanan; yajñāt = dari 
yajna; bhavati = ada; parjanyaḥ = hujan; yajñaḥ = yajña; 
karmasamudbhavaḥ = ada karena kegiatan kerja (karma). 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mahluk-makhluk menjelma dari makanan, adanya makanan 
dari hujan, dari yajña muncullah hujan dan yajña lahir dari 
kegiatan kerja (karma). 
 

१५.15 

कमोव ंिवि ारसमुवम ् । 

तावगत ं िन ंय ेितितम ् ॥३.१५॥ 

karmabrahmodbhavaṁ viddhi brahmākṣarasamudbhavam, 
tasmātsarvagataṁ brahma nityaṁ yajñe pratiṣṭhitam. III-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
karma = kegiatan yajña; brahmodbhavam = muncul dari veda; viddhi = 
ketahuilah; brahmākṣarasamudbhavam = muncul dari Brahman yang 
abadi; tasmāt = dari itu; sarvagatam = yang ada di mana-mana, brahma = 
Tuhan; nityam = abadi; yajñe = pada; pratiṣṭhitam = berada. 
 

 
 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ketahuilah asal mulanya “karma” di dalam veda dan muncul 
dari Brahman yang abadi. Dari itu Tuhan (Brahman) yang 
meliputi semuanya selalu berpusat di sekeliling yajña. 
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१६.16 

एव ंवतत ंचं नानवुत यतीह यः । 

अघायिुरियारामो मोघ ंपाथ  स जीवित ॥३.१६॥ 

evaṁ pravartitaṁ cakraṁ nānuvartayatīha yaḥ, 
aghāyurindriyārāmo moghaṁ pārtha sa jīvati. III-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
evam = seperti itu; pravartitaṁ cakram = perputaran roda; na 
anuvartayati = tidak ikut memutar; iha = di sini; yaḥ = siapa yang; aghāyuḥ 
= hidup dengan dosa; indriyārāmaḥ = puas dengan kenikmatan indria; 
mogham = sia-sia; pārtha = Oh Arjuna; saḥ = ia; jīvati = hidup. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang di dunia ini hidup penuh dosa, puas dengan kenikmatan 
indrianya, tidak ikut memutar roda (cakra) yajña yang timbal 
balik ini, Oh Arjuna. Ia hidup sia-sia. 
 

१७.17 

यारितरेव ादातृ मानवः । 

आवे च सु काय न िवत े॥३.१७॥ 

yastvātmaratireva syādātmatṛptaśca mānavaḥ, 
ātmanyeva ca santuṣṭastasya kāryaṁ na vidyate. III-17. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yaḥ = ia yang; tu ātmaratiḥ eva = bersenang pada sang diri saja; syāt = 
mungkin; ātmatṛptaḥ ca = berpuas pada sang diri; mānavaḥ = orang; 
ātmani = dalam sang diri; eva ca santuṣṭaḥ = berbahagia; tasya = milik dia; 
kāryam = pekerjaan; na vidyate = tidak ada. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Akan tetapi ia yang mungkin mencintai Ātmanya, puas pada 
Ātmanya dan juga hanya bahagia pada Ātmanya, baginya tidak 
ada suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. 
 



 

87 

१८.18 

नवै त कृत ेनाथ नाकृतनेहे कन । 

न चा सवभतूषे ुकिदथ पाशरयः ॥३.१८॥ 

naiva tasya kṛte nārtho nākṛteneha kaścana, 
na cāsya sarvabhūteṣu kaścidarthavyapāśarayaḥ. III-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
naiva = tidak ada; tasya = baginya; kṛtena = dengan kegiatannya; arthaḥ = 
tujuan; na = tidak ada; akṛtena = tanpa kegiatan; iha = di sini (di dunia ini); 
kaścana = suatu; na = tidak, ca = juga; asya = milik ini; sarvabhūteṣu = 
pada semua mahluk, kaścit = sesuatu; arthavyapāśrayaḥ = berhubungan 
dengan tujuan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Begitu pula di dunia ini, baginya (yang berpuas diri pada ātma) 
tidak ada suatu tujuan apapun dengan melaksanakan kegiatan 
atau tanpa kegiatan, bagi dia ini pada setiap mahluk dasar 
kepentinganya tidak ada hubungannya lagi dengan siapapun. 
 

१९.19 

तादसः सतत ंकाय कम  समाचर । 

असो ाचरम परमाोित पूषः ॥३.१९॥ 

tasmādasaktaḥ satataṁ kāryaṁ karma samācara, 
asakto hyācarankarma paramāpnoti pūruṣaḥ. III-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tasmāt = dari itu; asaktaḥ = tanpa keterikatan hasilnya; satatam = selalu; 
kāryam = melakukan yang harus dilakukan; karma = karmayoga; samācara 
= jalanilah; asaktaḥ = yang tanpa keterikatan; hi = sesungguhnya; ācaran = 
menjalani, melakukan; karma = karmayoga; paramāpnoti = mencapai 
tempat yang tertinggi; pūruṣaḥ = manusia, orang. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dari itu bekerjalah kamu selalu yang harus dilakukan dengan 
tiada terikat oleh hasilnya, karena sesungguhnya orang 
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mendapat tujuannya yang tertinggi dengan melakukan pekerjaan 
(karma) tanpa keterikatan. 
 

२०.20 

कमणवै िह सिंसिमािता जनकादयः । 

लोकसहमवेािप सयतुमहिस ॥३.२०॥ 

karmaṇaiva hi saṁsiddhimāsthitā janakādayaḥ, 
lokasaṅgrahamevāpi sampaśyankartumarhasi. III-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
karmaṇā = dengan kerja; eva = saja; hi = sesungguhnya; saṁsiddhim = 
mencapai kesempurnaan, mencapai kesuksesan; āsthitā = menemukan; 
janakādayaḥ = Raja Janaka dan orang-orang hebat lainnya; lokasaṅgraham 
= memelihara dunia; eva = hanya; api = juga; sampaśyan = rasa; kartum 
arhasi = hendaknya melakukan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Hanya dengan perbuatan, Prabu Janaka dan orang-orang hebat 
lainnya mendapat kesempurnaan. Jadi kamu harus juga 
melakukan pekerjaan dengan pandangan untuk pemeliharaan 
dunia. 
 

२१.21 

यदाचरित ेदवेतेरो जनः । 

स यमाण ंकुत ेलोकदनवुत त े॥३.२१॥ 

yadyadācarati śreṣṭhastattadevetaro janaḥ, 
sa yatpramāṇaṁ kurute lokastadanuvartate. III-21. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yat yat = apapun yang; ācarati = dilakukan; śreṣṭhaḥ = orang besar, orang 
hebat; tat tat eva = begitu juga; itaraḥ = yang lain; janaḥ = orang; saḥ = ia; 
yat = apa yang; pramāṇam = bukti, kurute = lakukan; lokaḥ = masyarakat; 
tat = itu; anuvartate = mengikuti. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Apa saja yang dilakukan oleh orang besar, itu adalah diikuti oleh 
orang lain. Apa saja yang dia buktikan, dunia mengikutinya. 
 

२२.22 

न म ेपाथा ि कत  ंिष ुलोकेष ुिकन । 

नानवामवा ंवत  एव च कमिण ॥३.२२॥ 

na me pārthāsti kartavyaṁ triṣu lokeṣu kiñcana, 
nānavāptamavāptavyaṁ varta eva ca karmaṇi. III-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak, me = bagiku, pārtha = Arjuna, asti = ada, kartavyaṁ = harus 
dilakukan, triṣu lokeṣu = diketiga dunia, kiñcana = sesuatu, na = tidak, 
anavāptam = tidak dicapai, avāptavyaṁ = harus dicapai, varte eva ca = 
saya hanya ada, karmaṇi = dalam perbuatan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Oh Arjuna, tidak ada sesuatu yang harus aku lakukan di ketiga 
dunia ini, juga tidak ada sesuatu yang harus aku capai yang 
belum pernah Aku tidak dapati; walaupun demikian Aku 
bekerja juga. 
 

२३.23 

यिद हं न वतय ंजात ुकमयतितः । 

मम वा नवुत  ेमनुाः पाथ  सव शः ॥३.२३॥ 

yadi hyahaṁ na varteyaṁ jātu karmaṇyatandritaḥ, 
mama vartmānuvartante manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ. III-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yadi = jika; hi = sesungguhnya; aham = aku, saya; na varteyam = tidak ada; 
jātu = kapanpun; karmaṇi = dalam kerja; atandritaḥ = waspada, hati-hati; 
mama = milikku; vartma = jalan; anuvartante = mengikuti; manuṣyāḥ = 
orang-orang; pārtha = wahai Arjuna; sarvaśaḥ = semua. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sebab sesungguhnya jika aku tidak selalu bekerja dengan tidak 
mengenal payah, maka orang-orang akan menuruti jalanku dari 
segala arah. 
 

२४.24 

उीदयेिुरम ेलोका न कुया कम  चदेहम ् । 

सर च कता  ामपुहािममाः जाः ॥३.२४॥ 

utsīdeyurime lokā na kuryāṁ karma cedaham, 
saṅkarasya ca kartā syāmupahanyāmimāḥ prajāḥ. III-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
utsīdeyuḥ = kehancuran; ime = ini; lokāḥ = dunia-dunia; na = tidak; 
kuryām = melakukan; karma = kerja; cet = jikalau; aham = aku, saya; 
saṅkarasya = milik kekacauan; ca = dan; kartā = pelaku; syām = mungkin; 
upahanyām = penghancur; imāḥ = ini; prajāḥ = masyarakat. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Jika aku berhenti bekerja maka ketiga dunia ini akan hancur 
lebur dan Aku akan menjadi pencipta dari kekacauan tatanan 
dan yang merusak masyarakat ini. 
 

२५.25 

साः कम यिवासंो यथा कुव ि भारत । 

कुया िांथासिकीष ुलकसहम ् ॥३.२५॥ 

saktāḥ karmaṇyavidvāṁso yathā kurvanti bhārata, 
kuryādvidvāṁstathāsaktaścikīrṣurlokasaṅgraham. III-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
saktāḥ = yang terikat dengan hasi perbuatannya; karmaṇi = dalam 
perbuatan; avidvāṁsaḥ = orang-orang bodoh; yathā = seperti; kurvanti = 
melakukan; bhārata = Oh Arjuna; kuryāt = melakukan; vidvān = orang 
bijaksana; tathā = seperti itu; asaktaḥ = yang tanpa keterikatan; cikīrṣuḥ = 
yang ingin melakukan; lokasaṅgraham = untuk menuntun dunia. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seperti orang bodoh yang melakukan pekerjaan dengan ikatan, 
demikian juga seharusnya orang terpelajar melaksanakannya 
Oh Arjuna, akan tetapi tanpa ikatan dengan keinginan untuk 
menuntun dunia. 
 

२६.26 

न बिुभदे ंजनयदेाना ंकम सिनाम ् । 

जोषयेव कमा िण िवाुः समाचरन ् ॥३.२६॥ 

na buddhibhedaṁ janayedajñānāṁ karmasaṅginām, 
joṣayetsarvakarmāṇi vidvānyuktaḥ samācaran. III-26. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; buddhibhedam = kebingungan, keraguan; janayet = membuat, 
menciptakan; ajñānām = bagi mereka yang bodoh; karmasaṅginām = 
terikat pada perbuatannya; joṣayet = melayani; sarvakarmāṇi = semua 
perbuatan; vidvān = yang cerdas; yuktaḥ = yang bijaksana; samācaran = 
melakukan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Orang yang pandai bijaksana seharusnya jangan mengacaukan 
pengertian orang yang bodoh yang terikat pada pekerjaannya. 
Orang yang bijaksana melakukan semua pekerjaan dalam jiwa 
Yoga, harus menyebabkan orang lain juga bekerja. 
 

२७.27 

कृतःे ियमाणािन गणुःै कमा िण सव शः । 

अहारिवमढूाा कता हिमितमत े॥३.२७॥ 

prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ, 
ahaṅkāravimūḍhātmā kartāhamitimanyate. III-27. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
Prakṛteḥ = milik alam; kriyamāṇāni = yang sedang bekerja; guṇaiḥ = oleh 
sifat-sifatnya (triguna; satvam, rajas, tamas); karmāṇi = perbuatan-
perbuatan; sarvaśaḥ = semua; ahaṅkāravimūḍhātmā = orang yang bodoh 
dan sombong; kartā = pelaku; aham = aku; iti = demikian; manyate = 
berpikir. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Segala macam pekerjaan adalah dilakukan oleh sifat-sifat dari 
alamnya sendiri, ia yang jiwanya bodoh dan sombong berpikir 
akulah pelakunya. 
 

२८.28 

तिव ुमहाबाहो गणुकमिवभागयोः । 

गणुा गणुषे ुवत  इित मा न सत े॥३.२८॥ 

tattvavittu mahābāho guṇakarmavibhāgayoḥ, 
guṇā guṇeṣu vartanta iti matvā na sajjate. III-28. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tattvavit = yang mengetahui kebenaran; tu mahābāho = yang berlengan 
perkasa (Arjuna); guṇakarmavibhāgayoḥ = karmendria (kaki, tangan, 
kelamin, anus, perut); jñānendria (mata, telinga, kulit, lidah, hidung), 
kecerdasan, pikiran, yang terlahir dari alam disebut gunah, dan kerja dari 
guna tersebut mata untuk melihat, pikiran untuk berpikir dll disebut karma 
inilah dua pembagiannya; guṇāḥ = sifat-sifat; guṇeṣu = di setiap sifat; 
vartante = keberadaan; iti = demikian; matvā = berpikir; na sajjate = tidak 
ada keterikatan diri. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Kemudian pembagian dari dua yang tercipta dari alam yaitu 
Guna (panca indria dll) dan karma (kegiatan yang dihasilkan 
oleh Guna) demikian Oh Arjuna! orang yang mengetahui 
kebenaran (berpengetahuan)menjadi tidak terikat setelah 
mengetahui bahwa Guna dan kegiatannya ada pada setiap 
Guna itu sendiri. 
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२९.29 

कृतगे ुणसढूाः स ेगणुकमस ु। 

तानकृिवदो माृिविवचालयते ् ॥३.२९॥ 

prakṛterguṇasammūḍhāḥ sajjante guṇakarmasu, 
tānakṛtsnavido mandānkṛtsnavinnavicālayet. III-29. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
prakṛteḥ = dari alam; guṇasammūḍhāḥ = yang bodoh terikat dengan ilusi 
dari Guna; sajjante = menjadi tidak terikat; guṇakarmasu = pada setiap 
kerja dari tri Guna; tān = pada dia; akṛtsnavidaḥ = orang-orang bodoh; 
mandān = pada orang bodoh; kṛtsnavit = orang yang bijaksana; na 
vicālayet = tidak membuat bingung. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mereka yang bodoh yang dikaburi oleh guna dari prakṛti (alam) 
akan terikat pada pekerjaan dari setiap Guna. Akan tetapi ia 
yang sempurna pengetahuannya dan mengetahui semuanya 
hendaknya jangan membingungkan pengertian dari orang yang 
bodoh. 
 

३०.30 

मिय सवा िण कमा िण सााचतेसा । 

िनराशीनम मो भूा यु िवगतरः ॥३.३०॥ 

mayi sarvāṇi karmāṇi sannyasyādhyātmacetasā, 
nirāśīrnirmamo bhūtvā yudhyasva vigatajvaraḥ. III-30. 

 
 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
mayi = padaku; sarvāṇi = semua; karmāṇi = perbuatan-perbuatan; 
saṁnyasya = menyerahkan, adhyātmacetasā = dengan pikiran pada prinsip 
ātma; nirāśīḥ = tanpa keinginan; nirmamaḥ = tanpa rasa kepemilikan; 
bhūtvā = menjadi; yudhyasva = berperanglah; vigatajvaraḥ = tanpa rasa 
takut. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Serahkanlah segala pekerjaan kepadaku dengan memusatkan 
pikiran kepada ātma, melepaskan diri dari pengharapan dan 
perasaan keakuan dan berperanglah kamu, bebaskan 
pikiranmu dari rasa takut. 
 

३१.31 

य ेम ेमतिमद ंिनमनिुति मानवाः । 

ावोऽनसयूो मु ेतऽेिप कमिभः ॥३.३१॥ 

ye me matamidaṁ nityamanutiṣṭhanti mānavāḥ, 
śraddhāvantoʻnasūyanto mucyante teʻpi karmabhiḥ. III-31. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ye = mereka yang; me = milikku; matam = ajaran, pendapat; idam = ini; 
nityam = selalu; anutiṣṭhanti = melaksanakan; mānavāḥ = orang-orang; 
śraddhāvantaḥ = yang penuh keyakinan; anasūyantaḥ = yang tanparasa iri 
hati; mucyante = terbebaskan; te = mereka; api = juga; karmabhiḥ = dengan 
berbagai ikatan perbuatan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mereka itu yang tidak dengan putus-putusnya menuruti 
ajaranku ini dengan penuh kepercayaan dan terlepas dari 
perasaan-perasaan iri hati, merekapun juga dibebaskan dari 
berbagai karma (ikatan dari kerja). 
 

३२.32 

य ेतेदसयूो नानिुति म ेमतम ् । 

सव ानिवमडूः्आंान ् िवि नानचतेसः ॥३.३२॥ 

ye tvetadabhyasūyanto nānutiṣṭhanti me matam, 
sarvajñānavimūḍḥāṁstān viddhi naṣṭānacetasaḥ. III-32. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
ye = mereka; tu etat = ini ajaran; abhyasūyantaḥ = penuh iri hati; na 
anutiṣṭhanti = tidak melaksanakan; me = milikku; matam = ajaran; 
sarvajñānavimūḍhān = mereka bodoh yang tak terdidik dengan berbagai 
ilmu (objek); tān = mereka (objek); viddhi = ketahuilah; naṣṭān = yang 
hancur; acetasaḥ = yang tanpa kecerdasan memilah. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mereka yang menyampingkan ajaran-ajaranku ini dan tidak 
melaksanakannnya, ketahuilah mereka adalah orang bodoh 
tanpa pengetahuan apapun, yang mati, yang tak mempunyai 
kecerdasan memilah (viveka). 
 

३३.33 

सश ंचेत ेाः कृतेा नवानिप । 

कृत याि भतूािन िनहः क किरित ॥३.३३॥ 

sadṛśaṁ ceṣṭate svasyāḥ prakṛterjñānavānapi, 
prakṛtiṁ yānti bhūtāni nigrahaḥ kiṁ kariṣyati. III-33. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sadṛśam = seperti itu; ceṣṭate = kerja; svasyāḥ = milik dirinya sendiri; 
prakṛteḥ = dari sifat alaminya; jñānavān = yang perpengetahuan; api = 
juga; prakṛtim = sifat alaminya (objek); yānti = pergi; bhūtāni = mahkluk-
mahkluk; nigrahaḥ = pengontrolan, pengendalian; kim = apa? kariṣyati = 
yang akan dilakukan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bahkan orang bijaksana bergerak menurut alamnya sendiri, 
maka demikian pula mahkluk-makhluk mengikuti alamnya. lalu 
apa yang akan dikendalikan? 
 

३४.34 

इियिेयाथ रागेषौ वितौ । 

तयोन  वशमागेौ  पिरपिनौ ॥३.३४॥ 
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indriyasyendriyasyārthe rāgadveṣau vyavasthitau, 
tayorna vaśamāgacchettau hyasya paripanthinau. III-34. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
indriyasya = milik indria; indriyasya arthe = objek dari indria; rāgadveṣau 
= keterikatan dan kebencian; vyavasthitau = berada; tayoḥ = keduanya; na 
= jangan; vaśam = pengendalian; āgacchet = mencapai, datang; tau = 
keduanya; hi = sesungguhnya; asya = miliknya ini; paripanthinau = musuh. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ikatan dan keengganan dari indria kepada obyek-obyek yang 
bersangkutan adalah sudah kodratnya (biasa) yang 
berhubungan dengan cinta dan benci. Barang siapa jua pun, 
janganlah membiarkan jiwanya dikendalikan oleh keduanya ini, 
sebab ini adalah layaknya dua musuh. 
 

३५.35 

येाधम िवगणुः परधमा निुतात ् । 

धम िनधन ंयेः परधम भयावहः ॥३.३५॥ 

śreyānsvadharmo viguṇaḥ paradharmātsvanuṣṭhitāt, 
svadharme nidhanaṁ śreyaḥ paradharmo bhayāvahaḥ. III-35. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śreyān = lebih mulia; baik, svadharmaḥ = kewajiban sendiri yang telah 
ditetapkan; viguṇaḥ = walaupun tidak sempurna; paradharmāt = dari 
kewajiban orang lain; svanuṣṭhitāt = dari pada yang diselesaikan dengan 
sempurna; svadharme = pada kewajiban sendiri; nidhanaṁ = hancur, mati; 
śreyaḥ = lebih mulia; paradharmaḥ = kewajiban orang lain; bhayāvahaḥ 
= membawa kesulitan (bahaya). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Adalah lebih baik Dharma sendiri meskipun kurang caranya 
melaksanakannya, daripada Dharma orang lain walaupun 
sempurna melaksanakannya. Kalaupun sampai mati dalam 
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melakukan Dharma sendiri adalah lebih baik sebab melakukan 
dharma orang lain adalah berbahaya. 
 

३६.36 

अज ुन उवाच 

अथ केन युोऽय ंपाप ंचरित पूषः । 

अिनिप वाय बलािदव िनयोिजतः ॥३.३६॥ 

arjuna uvāca 
atha kena prayuktoʻyaṁ pāpaṁ carati pūruṣaḥ,  

anicchannapi vārṣṇeya balādiva niyojitaḥ. III-36. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
atha = sesungguhnya seperti itu; kena = karena apa; prayuktaḥ = desakan, 
paksaan; ayam = ini; pāpam = dosa; carati = melakukan; pūruṣaḥ = orang; 
anicchan = walaupun tidak ingin; api = juga; vārṣṇeya = wahai Kriṣna; 
balādiva = seperti dengan terpaksa; niyojitaḥ = dibarengkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sesungguhnya atas desakan apakah orang berbuat dosa seolah-
olah ada kekuatan yang memaksa, meskipun bertentangan 
dengan kehendaknya? Oh, Krṣna! 
 

३७.37 

ीभगवानवुाच 

काम एष ोध एष रजोगणुसमुवः । 

महाशनो महापाा िवनेिमहविैरणम ् ॥३.३७॥ 

śrībhagavān uvāca 
kāma eṣa krodha eṣa rajoguṇasamudbhavaḥ, 

mahāśano mahāpāpmā viddhyenamihavairiṇam. III-37. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; kāmaḥ = keinginan; eṣaḥ 
= ini; krodhaḥ = kemarahan; eṣaḥ = ini; rajoguṇasamudbhavaḥ = sifat 
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yang muncul dari kwalitas rajas; mahāśanaḥ = sangat loba; mahāpāpmā = 
dosa besar; viddhi = ketahuilah; enam = ini; iha = di sini, di dunia ini; 
vairiṇam = musuh terbesar (objek). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Kekuatan ini adalah keinginan, adalah kemarahan, yang lahir 
dari nafsu rajaguna, inilah yang loba sekali dan berdosa sekali. 
Ketahuilah bahwa ini adalah musuh terbesar di dunia ini. 
 

३८.38 

धमूनेाियत ेविय थादश मलेन च । 

यथोनेावतृो गभ था तनेदेमावतृम ् ॥३.३८॥ 

dhūmenāvriyate vahniryathādarśo malena ca, 
yatholbenāvṛto garbhastathā tenedamāvṛtam. III-38. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dhūmena = dengan asap; vriyate = menyelubungi; vahniḥ = api; yathā = 
seperti; adarśaḥ = cermin; malena = dengan kotoran; ca = dan; yathā = 
seperti; ulbena = dengan rahim, vṛtaḥ = terselimuti; garbhaḥ = janin; tathā 
= seperti itu; tena = dengan itu; idam = ini; āvṛtam = terselimuti. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seperti asap yang menyelimuti api, sebagai kaca yang kotori 
debu, seperti janin diselimuti oleh rahim. Begitulah juga 
kemurnian ātma diliputi oleh nafsu dan kemarahan. 
 

३९.39 

आवतृ ंानमतेने ािननो िनविैरणा । 

कामपणे कौये रूेणानलेन च ॥३.३९॥ 

āvṛtaṁ jñānametena jñānino nityavairiṇā, 
kāmarūpeṇa kaunteya duṣpūreṇānalena ca. III-39. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
āvṛtam = terselimuti; jñānam = pengetahuan ātma; etena = oleh ini; 
jñāninaḥ = orang-orang berpengetahuan; nityavairiṇā = oleh musuh abadi; 
kāmarūpeṇa = dalam wujud keinginan; kaunteya = wahai Arjuna; 
duṣpūreṇa = susah untuk dipuaskan; analena = dengan; api ca = dan juga. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Pengetahuan kita diselubungi oleh keinginan yang sukar 
terpuaskan sebagai api yang tak kunjung padam; ini adalah 
musuh abadi dari orang yang bijaksana. Oh, Arjuna. 
 

४०.40 

इियािण मनो बिुरािधानमुत े। 

एतैवमोहयषे ानमावृ दिेहनम ् ॥३.४०॥ 

indriyāṇi mano buddhirasyādhiṣṭhānamucyate, 
etairvimohayatyeṣa jñānamāvṛtya dehinam. III-40. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
indriyāṇi = indra-indra; manaḥ = pikiran; buddhiḥ = kecerdasan; asya = 
milik ini; adhiṣṭhānam = tempat berkedudukan; ucyate = dikatakan; etaiḥ 
= oleh mereka; vimohayati = membuat bingung; eṣaḥ = ini; jñānam = 
pengetahuan; āvṛtya = menyelimuti; dehinam = ātma, pemilik badan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Indria-indria, manas (pikiran) dan budi (intelek) dikatakan 
adalah tempat perlindungan musuh ini. Dengan diselubunginya 
kebijaksanaan oleh hal-hal ini, ātma bisa tertipu. 
 

४१.41 

तािमियायादौ िनय भरतष भ । 

पाान ंजिह ने ंानिवाननाशनम ् ॥३.४१॥ 

tasmāttvamindriyāṇyādau niyamya bharatarṣabha, 
pāpmānaṁ prajahi hyenaṁ jñānavijñānanāśanam. III-41. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
tasmāt = dari itu; tvam = engkau; indriyāṇi = indria-indra; ādau = pertama; 
niyamya = mengendalikan; bharatarṣabha = wahai, ksatria bharata 
(Arjuna); pāpmānam = dosa-dosa; prajahi = tinggalkanlah; hi = 
sesungguhnya; enam = ini; jñānavijñānanāśanam = penghancur 
pengetahuan dan kebijaksanaan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dari itu Oh Arjuna kekanglah indriamu dari permulaan dan 
tinggalkanlah penghancur penuh dosa dari pengetahuan dan 
kebijaksanaan. 
 

४२.42 

इियािण परायािरियेः परं मनः । 

मनस ुपराबिुय बुःे परत ुसः ॥३.४२॥ 

indriyāṇi parāṇyāhurindriyebhyaḥ paraṁ manaḥ, 
manasastu parābuddhiryo buddheḥ paratastu saḥ. III-42. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
indriyāṇi = indra-indra; parāṇi = terunggul; āhuḥ = dikatakan; 
indriyebhyaḥ = dibandingkan indria-indria; param = lebih unggul; manaḥ 
= pikiran; manasaḥ tu = dibandingkan pikiran; parā buddhiḥ = lebih unggul 
kecerdasan; yaḥ = ia yang; buddheḥ = dibandingkan kecerdasan; parataḥ 
tu = terunggul; saḥ = ia Ātma. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Indria-indria dikatakan paling unggul, tetapi lebih unggul dari 
indria adalah pikiran, lebih unggul dari pikiran adalah 
kecerdasan, lebih unggul dari kecerdasan adalah dia Sang 
Ātma. 
 

४३.43 

एव ंबुःे परं बुा संाानमाना । 

जिह श ु ंमहाबाहो कामप ंरासदम ् ॥३.४३॥ 
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evaṁ buddheḥ paraṁ buddhvā saṁstabhyātmānamātmanā, 
jahi śatruṁ mahābāho kāmarūpaṁ durāsadam. III-43. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
evam = begitulah; buddheḥ = dibandingkan kecerdasan; param = lebih 
unggul; buddhvā = untuk pengetahuan ātma; saṁstabhya = mengendalikan; 
ātmānam = diri sendiri; ātmanā = oleh dirinya sendiri; jahi = tinggalkanlah; 
śatrum = musuh; mahābāho = yang bertangan panjang (Arjuna); 
kāmarūpam = dalam wujud nafsu keinginan; durāsadam = penjahat 
(objek). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dengan begitu, setelah mengetahui ātma itu adalah mengatasi 
budi dan untuk meraih pengetahuan ātma, setelah mengekang 
ātmā (diri sendiri) dengan ātmanya (oleh dirinya sendiri), maka 
hancurkanlah musuh yang merupakan penjahat dalam wujud 
nafsu keinginan. Oh, Arjuna. 
 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंादकेम योगो नाम ततृीयोऽायः ॥  

Oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde karmayogo nāma tṛtīyoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran utama guru dan murid; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan 
Ketuhanan; yogaśāstre = dalam ajaran Yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = 
melalui percakapan Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna; karmayogaḥ = ajaran 
tentang karma; nāma = berjudul; tṛtīyaḥ = yang ketiga; adhyāyaḥ = 
bab/bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
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yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Ketiga  yang berjudul Ajaran Yoga tentang Karma.  
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 
 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ चतथुऽायः 

atha caturthoʻdhyāyaḥ 
BAB KEEMPAT 

 

ानकमसासयोगः 

jñānakarmasannyāsayogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG PENGETAHUAN  
DAN DISIPLIN KARMA 

 
१.1 

ीभगवानवुाच 

इम ंिववत ेयोग ंोवानहमयम ् । 

िववाानव ेाह मनिुराकवऽेवीत ् ॥४.१॥ 

śrībhagavān uvāca 
imaṁ vivasvate yogaṁ proktavānahamavyayam, 

vivasvānmānave prāha manurikṣvākaveʻbravīt. IV-1. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; imam = ini; vivasvate = 
kepada vivasvān; yogam = pengetahuan yoga (jalan penyatuan); proktavān 
= telah mengatakan; aham = aku, saya; avyayam = abadi, kekal; vivasvān = 
Dewa Sūrya; mānave = kepada Raja Manu; prāha = telah mengatakan; 
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manuḥ = Raja Manu; ikṣvākave = kepada Raja Ikṣvāku; abravīt = telah 
mengatakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  

Śrī Bhagavān bersabda: 
Aku sampaikan ajaran yoga yang kekal ini kepada Vivasvān dan 
Vivasvān mengajarkannya kepada Manu dan Manu 
mengajarkannya kepada Ikṣvāku. 
 

२.2 

एव ंपरराािमम ंराजष यो िवः । 

स कालेनहे महता योगो नः परप ॥४.२॥ 

evaṁ paramparāprāptamimaṁ rājarṣayo viduḥ, 
sa kāleneha mahatā yogo naṣṭaḥ parantapa. IV-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
evam = demikian; paramparāprāptam = telah ada tradisi; imam = ini 
(objek); rājarṣayaḥ = Raja tetapi juga seorang rṣi; viduḥ = mengetahui; saḥ 
= ini; kālena = seiring waktu; iha = di sini; mahatā = Panjang; yogaḥ = 
pengetahuan Yoga; naṣṭaḥ = hilang; parantapa = Oh Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Demikian Pengetahuan yoga itu diturunkan secara tradisi dan 
para raja rsi mengetahui yoga ini sampai pada suatu saat dunia 
kehilangan ajaran Yoga ini karena waktunya sudah terlalu lama. 
 

३.3 

स एवाय ंमया तऽे योगः ोः परुातनः । 

भोऽिसम ेसखा चिेत रह ंतेमम ् ॥४.३॥ 

sa evāyaṁ mayā teʻdya yogaḥ proktaḥ purātanaḥ, 
bhaktoʻsime sakhā ceti rahasyaṁ hyetaduttamam. IV-3. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
saḥ eva = itulah (ajaran yoga); ayam = ini; mayā = olehku; te = untukmu; 
adya = hari ini; yogaḥ = ajaran Yoga; proktaḥ = ajarkan; purātanaḥ = kuno; 
bhaktaḥ asi = engkau adalah pemuja, pengikut; me = milikku; sakhā ca = 
dan juga teman; iti = demikianlah; rahasyam = rahasia; hi = sesungguhnya; 
etat = ini; uttamam = paling utama, besar. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Justru ajaran yoga itulah yang sekarangku ajarkan kepadamu 
sebab engkau adalah murid dan temanku, ini adalah sungguh 
rahasia yang maha besar. 
 

४.4 

अज ुन उवाच 

अपरं भवतो ज परं ज िववतः । 

कथमतेिजानीया ंमादौ ोवािनित ॥४.४॥ 

arjuna uvāca 
aparaṁ bhavato janma paraṁ janma vivasvataḥ, 

kathametadvijānīyāṁ tvamādau proktavāniti. IV-4. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aparam = setelahnya; bhavataḥ = milikmu; janma = kelahiran; param = 

sebelumnya; janma = kelahiran; vivasvataḥ = vivasvān (Dewa Sūrya); 

katham = bagaimana? etat = ini; vijānīyām = harus diketahui; tvam = 
engkau; ādau = dulu; proktavān = mengatakan; iti = demikian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Engkau dulu mengatakan demikian Kelahiran anda adalah 
kemudian sedangkan kelahiran Vivasvān adalah lebih dulu. 
Bagaimana aku sekarang dapat mengerti bahwa Engkau yang 
mengajarkan yoga ini pada permulaannya kepadanya 
(vivasvān). 
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५.5 

ीभगवानवुाच 

बिन म ेतीतािन जािन तव चाज ुन । 

ताहं वदे सवा िण न  ंवे परप ॥४.५॥ 

śrībhagavān uvāca 
bahūni me vyatītāni janmāni tava cārjuna, 

tānyahaṁ veda sarvāṇi na tvaṁ vettha parantapa. IV-5. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; bahūni = banyak; me = 
milikku; vyatītāni = telah mengembara, berjalan-jalan; janmāni = kelahiran-
kelahiran; tava = milikmu; ca = dan; arjuna = Oh Arjuna; tāni = semua itu; 
aham = aku, saya; veda = mengetahui; sarvāṇi = semua; na = tidak; tvam 
= engkau; vettha = mengetahui; parantapa = Oh Arjuna! 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  

Śrī Bhagavān bersabda: 
Banyak kehidupan yang Ku-telah jalani dan demikian pula 
engkau, oh Arjuna. Semua kelahiran itu Aku ketahui tetapi 
engkau tidak dapat mengetahuinya, oh Arjuna. 
 

६.6 

अजोऽिप सयाा भतूानामीरोऽिप सन ् । 

कृत ामिधाय सवाामायया ॥४.६॥ 

ajoʻpi sannavyayātmā bhūtānāmīśvaroʻpi san, 
prakṛtiṁ svāmadhiṣṭhāya sambhavāmyātmamāyayā. IV-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ajaḥ = tak terlahirkan; api = juga; san = ada; na = tidak; avyayātmā = ātma 
yang abadi; bhūtānām = dari semua mahluk; īśvaraḥ = Tuhan; api = juga; 
san = ada; prakṛtim = kekuatan alam; svām = sendiri-sendiri; adhiṣṭhāya = 
untuk menciptakan; sambhavāmi = menciptakan diri; ātmamāyayā = 
dengan keinginan sendiri. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Meskipun Aku tidak terlahirkan dan sifatku kekal serta menjadi, 
īśvara dari segala makhluk akan tetapi Aku dengan memegang 
teguh pada sifatku sendiri (yang tak terikat oleh karma) Aku 
menjadikan diriku sendiri dengan jalan māyāku. 
 

७.7 

यदा यदा िह धम  लािनर ्भवित भारत । 

अुानमधम तदाान ंसजृाहम ् ॥४.७॥ 

yadā yadā hi dharmasya glānirbhavati bhārata, 
abhyutthānamadharmasya tadātmānaṁ sṛjāmyaham. IV-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yadā yadā = manakala; hi = sesungguhnya; dharmasya = milik tatanan 
kebenaran (Dharma); glāniḥ bhavati = menjadi merosot; bhārata = Oh 
Arjuna; abhyutthānam = meningkat; adharmasya = milik kejahatan 
(Adharma); tadā = saat itu; ātmānam = diri sendiri; sṛjāmi = menciptakan; 
aham = aku, saya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Wahai Bhārata! manakala di dunia ini dharma merosot dan 
adharma semakin merajalela, saat itulah aku menjelmakan 
diriku sendiri. 

८.8 

पिराणाय साधनूा ंिवनाशाय च ृताम ् । 

धम संापनाथा य सवािम यगु ेयगु े॥४.८॥ 

paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām, 
dharmasaṁsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge. IV-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
paritrāṇāya = untuk melindungi; sādhūnām = orang-orang baik; vināśāya 
ca = dan untuk menghancurkan; duṣkṛtām = kejahatan; 
dharmasaṁsthāpanārthāya = untuk menegakkan Dharma; sambhavāmi = 
aku lahir; yuge yuge = dari zaman ke zaman. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Untuk memberi perlindungan kepada orang-orang baik, untuk 
kehancuran kejahatan dan untuk menegakkan kembali tatanan 
kebenaran Aku menjelma pada tiap-tiap jaman. 
 

९.9 

ज कम च म ेिदमवे ंयो विे ततः । 

ा दहंे पनुज  निैत मामिेत सोऽज ुन ॥४.९॥ 

janma karma ca me divyamevaṁ yo vetti tattvataḥ, 
tyaktvā dehaṁ punarjanma naiti māmeti soʻrjuna. IV-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
janma = kelahiran; karma = tindakan; ca = dan; me = milik; divyam = 
kedewataan; evam = begitu; yaḥ = siapa yang; vetti = mengetahui; tattvataḥ 
= alami, asli; tyaktvā = meninggalkan; deham = badan; punarjanma = lahir 
kembali; na = tidak; iti = demikian; mām = padaku; eti = pergi; saḥ = ia; 
Arjuna = Oh Arjuna! 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang mengetahui sebenarnya kelahiran, kedewataan dan 
keaslianku, oh Arjuna! demikian ia tidak lahir lagi, ia datang 
padaku setelah meninggalkan badannya. 

 

१०.10 

वीतराघभयोधा मया मामपुािताः । 

बहवो ानतपसा पतूा मावमागताः ॥४.१०॥ 

vītarāghabhayakrodhā manmayā māmupāśritāḥ, 
bahavo jñānatapasā pūtā madbhāvamāgatāḥ. IV-10. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vītarāghabhayakrodhā = terbebas dari keterikatan, ketakutan dan 
kemarahan; manmayā = pada diriku; mām = padaku, upāśritāḥ = 
berlindung; bahavaḥ = banyak; jñānatapasāḥ = orang-orang bijaksana yang 
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taat; pūtāḥ = mereka yang ahli; madbhāvam = pada diriku; āgatāḥ = telah 
datang, mencapai. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Terlepas dari keterikatan, ketakutan dan kemarahan, 
memusatkan dan menyerahkan diri padaku, banyak mereka 
yang ahli yang telah disucikan oleh api pengetahuan telah dapat 
mencapai keadaan sebagai diriku. 
 

११.11 

य ेयथा मा ंप ेतांथवै भजाहम ् । 

मम वा नवुत  ेमनुाः पाथ  सव शः ॥४.११॥ 

ye yathā māṁ prapadyante tāṁstathaiva bhajāmyaham, 
mama vartmānuvartante manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ. IV-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ye = mereka yang; yathā = sebagaimana; mām = padauk; prapadyante = 
memuja, melayani; tān = pada mereka; tathā = seperti itu; bhajāmi = 
menganugrahi; aham = aku, saya; mama = milikku; vartmā = jalan; 
anuvartante = mengikuti; manuṣyāḥ = orang-orang; pārtha = Oh, Arjuna! 
sarvaśaḥ = dengan berbagai cara. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
sebagaimana jalan orang-orang mendekatiku dengan jalan 
yang sama itu juga Aku memenuhi keinginan mereka. Melalui 
banyak cara manusia mengikuti jalanku, oh Pārtha. 

 

१२.12 

काः कमणा ंिस यज इह दवेताः । 

ी ंिह मानषु ेलोके िसिर ्भवित कमजा ॥४.१२॥ 

kāṅkṣantaḥ karmaṇāṁ siddhiṁ yajanta iha devatāḥ, 
kṣīpraṁ hi mānuṣe loke siddhir bhavati karmajā. IV-12. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
kāṅkṣantaḥ = mereka yang menginginka; karmaṇām = dari hasil-hasil 
tindakannya; siddhim = hasil perbuatan; yajanta = memuja; iha = di dunia 
ini; devatāḥ = para dewata; kṣīpram = segera; hi = sesungguhnya; mānuṣe 
loke = orang-orang di dunia; siddhiḥ = tercapai; bhavati = menjadi; 
karmajā = hasil perbuatanya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mereka yang menginginkan hasil dari pekerjaannya di atas 
dunia ini, menyembah para Dewata, karena sesungguhnya hasil 
dari sesuatu pekerjaan adalah mudah sekali didapat orang-
orang di dunia ini. 
 

१३.13 

चातवु य मया सृ ंगणुकमिवभागशः । 

त कता रमिप मा ंिवकता रमयम ् ॥४.१३॥ 

cāturvarṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇakarmavibhāgaśaḥ, 
tasya kartāramapi māṁ viddhyakartāramavyayam. IV-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
cāturvarṇyaṁ = empat pembagian kelas dalam masyarakat manusia yaitu 
brahmana, ksatrya, vaisya, sudra (catur warna); mayā = olehku; sṛṣṭam = 
diciptakan; guṇakarmavibhāgaśaḥ = menurut perbedaan Guna (keahlian) 
dan pekerjaan; tasya = milik dia; kartāram = pencipta; api = juga; mām = 
diriku; viddhi = ketahuilah; akartāram = bukan pelaku; avyayam = abadi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Caturwarna kuciptakan menurut pembagian dari guna dan 
karma (sifat dan pekerjaan). Meskipun aku sebagai 
penciptanya, ketahuilah aku bukanlah pelakunya, aku adalah 
yang kekal abadi.  
 

१४.14 

न मा ंकमा िण िलि न म ेकमफले हृा । 
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इित मा ंयोऽिभजानाित कम िभन  स बत े॥४.१४॥ 

na māṁ karmāṇi limpanti na me karmaphale spṛhā, 
iti māṁ yoʻbhijānāti karmabhirna sa badhyate. IV-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; mām = diriku; karmāṇi = karma (aksi dan reaksi perbuatan); 
limpanti = tersentuh; na = tidak; me = bagiku; karmaphale = pada hasil 
perbuatan; spṛhā = keinginan; iti = demikian; mām = diriku; yaḥ = siapa 
yang; abhijānāti = mengetahui; karmabhiḥ = oleh karma-karma; na = tidak; 
saḥ = Ia; badhyate = terpengaruh. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Karma-karma tidak dapat menyentuhku, pun juga Aku tidak 
terikat merindukan hasil-hasil pekerjaan itu. Ia yang 
mengetahuiku demikian, ia tidak akan terbelenggu oleh aksi 
dan reaksi dari perbuatan-perbuatan. 
 

१५.15 

एव ंाा कृत ंकम पवूरिप ममुुिुभः । 

कु कमव ता ंपवूः पवू तरं कृतम ् ॥४.१५॥ 

evaṁ jñātvā kṛtaṁ karma pūrvairapi mumukṣubhiḥ, 
kuru karmaiva tasmāttvaṁ pūrvaiḥ pūrvataraṁ kṛtam. IV-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
evaṁ = demikian; jñātvā = mengetahui; kṛtam = melakukan; karma = 
pūrvaiḥ = oleh para pendahulu; api = juga; mumukṣubhiḥ = oleh mereka 
yang mengiginkan pembebasan; kuru = lakukanlah; karma = perbuatan; eva 
= saja; tasmāt = dari itu; tvam = engkau; pūrvaiḥ = oleh para pendahulu; 
pūrvataram = pada waktu lampau; kṛtam = dilakukan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Demikian atas dasar pengetahuan inilah para pendahulu yang 
mencari kelepasan dengan melakukan pekerjaan. Oleh karena 
itu engkau lakukanlah juga pekerjaan sebagaimana yang juga 
dilakukan oleh para pendahulu tersebut. 
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१६.16 

क कम  िकमकमित कवयोऽ मोिहताः । 

त ेकम वािम याा मोसऽेशभुात ् ॥४.१६॥ 

kiṁ karma kimakarmeti kavayoʻpyatra mohitāḥ, 
tatte karma pravakṣyāmi yajjñātvā mokṣyaseʻśubhāt. IV-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kim = apa; karma = tindakan; kim = apa; akarmeti = tanpa tindakan; 
kavayaḥ = para penyair; api = juga; atra = disini; mohitāḥ = terbingungkan; 
tat = iti; te = untuk mu; karma = perbuatan; pravakṣyāmi = akan saya 
terangkan; yat = apa yang; jñātvā = mengetahui; mokṣyase = engkau akan 
terbebaskan; aśubhāt = dari ketidak beruntungan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Apakah karma itu? Apakah a-karma itu? Tentang ini orang-
orang bijaksana juga terbingungkan. Dari itu Aku akan 
terangkan kepadamu apakah karma itu setelah mengetahuinya 
engkau terbebas dari dosa. 
 

१७.17 

कमणो िप बो ंबो ंच िवकमणः । 

अकमण बो ंगहना कमणो गितः ॥४.१७॥ 

karmaṇo hyapi boddhavyaṁ boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ, 
akarmaṇaśca boddhavyaṁ gahanā karmaṇo gatiḥ. IV-17. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
karmaṇaḥ = tentang tindakan; hi = sesungguhnya; api = juga; boddhavyam 
= harus dipahami; boddhavyam = harus dipahami; ca = dan; vikarmaṇaḥ = 
tentang karma yang salah; akarmaṇaḥ = tentang keadaan tanpa tindakan; ca 
= dan; boddhavyam = harus dipahami, harus mengerti; gahanā = sulit; 
sukar; karmaṇaḥ = bentuk-bentuk tindakan; gatiḥ = jalan memahami. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Orang harus mengerti apakah karma itu, pun orang harus 
mengerti pula apakah karma yang salah dan orang harus 
mengerti tentang keadaan tanpa tindakan, tentang karma itu 
sukar dipahami seluk-beluknya. 
 

१८.18 

कमयकम यः पयदेकमिण च कम यः । 

स बिुमानुषे ुस युः कृकमकृत ् ॥४.१८॥ 

karmaṇyakarma yaḥ paśyedakarmaṇi ca karma yaḥ, 
sa buddhimānmanuṣyeṣu sa yuktaḥ kṛtsnakarmakṛt. IV-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
karmaṇi =dalam tindakan; akarma = keadaan tanpa tindakan; yaḥ = siapa 
yang; paśyet = melihat; akarmaṇi = dalam tanpa tindakan; ca = dan; karma 
= tindakan; yaḥ = siapa yang; saḥ = ia; buddhimān = orang yang cerdas 
manuṣyeṣu = diantara semua manusia; saḥ = Ia; yuktaḥ = orang yang 
bijaksana; kṛtsnakarmakṛt = yang ahli dalam semua tindakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang melihat keadaan tanpa tidakan di dalam sebuah 
tindakan dan tindakan di dalam keadaan tanpa tindakan ia 
adalah orang cerdas di antara manusia, ia adalah seorang yogi 
yang ahli dalam semua tindakan. 
 

१९.19 

य सव समाराः कामसवजताः । 

ानािदधकमा ण ंतमाः पिडत ंबधुाः ॥४.१९॥ 

yasya sarve samārambhāḥ kāmasaṅkalpavarjitāḥ, 
jñānāgnidagdhakarmāṇaṁ tamāhuḥ paṇḍitaṁ budhāḥ. IV-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yasya = siapa yang memiliki; sarve = semua; samārambhāḥ = tindakan-
tindakan; kāmasaṅkalpavarjitāḥ = melampaui keinginan dan harapan; 
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jñānāgnidagdhakarmāṇam = api pengetahuan yang menghanguskan 
karma; tam = dia (objek); āhuḥ = menyebut; paṇḍitam = orang bijaksana; 
budhāḥ = orang-orang cerdas. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bagi dia yang semua tindakannya melampaui keinginan dan 
nafsu, oleh orang-orang cerdas menyebut dia sebagai seorang 
yang bijaksana yang telah membakar karma-karmanya menjadi 
abu dengan api pengetahuannya. 
 

२०.20 

ा कमफलासं िनतृो िनरायः । 

कमयिभवृोऽिप नवै िकित ् करोित सः ॥४.२०॥ 

tyaktvā karmaphalāsaṅgaṁ nityatṛpto nirāśrayaḥ, 
karmaṇyabhipravṛttoʻpi naiva kiṅcit karoti saḥ. IV-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tyaktvā = meninggalkan; karmaphalāsaṅgam = keinginan akan hasil 
perbuatan; nityatṛptaḥ = yang selalu puas; nirāśrayaḥ = tanpa keterikatan; 
karmaṇi = di dalam karma; abhipravṛttaḥ = berada; api = juga; na = tidak; 
eva = saja; kiṅcit = sedikit karma apapun; karoti = melakukan; saḥ = ia. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Melepaskan diri dari ikatan akan hasil dari perbuatan dan selalu 
puas hati, tanpa keterikatan pada apapun jua, ia tidak berbuat 
apa-apa meskipun ia selalu berada di dalam tindakan. 
 

२१.21 

िनराशीय तिचाा सवपिरहः । 

शरीरं केवलं कम कुव ाोित िकिषम ् ॥४.२१॥ 

nirāśīryatacittātmā tyaktasarvaparigrahaḥ,  
śarīraṁ kevalaṁ karma kurvannāpnoti kilbiṣam. IV-21. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
nirāśīḥ = tanpa keinginan; yatacittātmā = pikiran dan jiwa yang terkendali; 
tyaktasarvaparigrahaḥ = terbebas dari rasa kepemilikan; śarīram = badan; 
kevalam = hanya; karma kurvan = melakukan kerja; na apnoti = tidak 
menemukan mencapai; kilbiṣam = dosa. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dengan tidak mempunyai angan-angan, pikiran dan jiwa yang 
terkendali, melepaskan semua rasa kepemilikan dan dengan 
kesadaran hanya badan yang melakukan karma, ia tidak 
berbuat salah. 

 

२२.22 

या लाभसुो ातीतो िवमरः । 

समः िसाविसौ च कृािप न िनबत े॥४.२२॥ 

yadṛcchā lābhasantuṣṭo dvandvātīto vimatsaraḥ, 
samaḥ siddhāvasiddhau ca kṛtvāpi na nibadhyate. IV-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yadṛcchā lābhasantuṣṭaḥ = puas dengan apa yang telah didapatkan 
dvandvātītaḥ = melampau dua keadaan yang berbeda; vimatsaraḥ = tanpa 
rasa permusuhan; samaḥ = sama; siddhāvasiddhau = dalam kesuksesan 
maupun kegagalan; ca = dan; kṛtvā = melakukan; api = juga; na nibadhyate 
=tidak akan mempengaruhi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang puas hati dengan apa saja yang datang tanpa dicari dan 
ia yang telah dapat mengatasi suka dan duka, yang terbebas 
dari rasa permusuhan dan mempunyai perasaan sama di antara 
untung dan rugi meskipun ia melakukan karma, ia tidak akan 
terikat olehnya. 
 

२३.23 

गतस मु ानावितचतेसः । 
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यायाचरतः कम  सम ंिवलीयत े॥४.२३॥ 

gatasaṅgasya muktasya jñānāvasthitacetasaḥ, 
yajñāyācarataḥ karma samagraṁ pravilīyate. IV-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
gatasaṅgasya = milik yang tanpa keterikatan; muktasya = milik yang 
terbebas dari rasa kepemilikan; jñānāvasthitacetasaḥ = pikiran yang 
terpusat pengetahuan ātma; yajñāyācarataḥ = bekerja hanya untuk yajnya 
(mencapai realisasi Brahman); karma = aksi dan reaksi tindakan; samagram 
= seluruh, semua; pravilīyate = lebur. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bagi orang yang sudah terlepas dari ikatan kepamrihan diri 
pribadi, yang sudah terbebas dari rasa kepemilikan, dengan 
pikiran terpusat di dalam pengetahuan ātma, melakukan 
pekerjaan hanya sebagai yajña (tindakan untuk mencapai 
realisasi Brahman), segala karmanya menjadi mati tak bereaksi.  
 

२४.24 

ाप ण ंहिव ाौ णा तम ् । 

वै तने ग ंकमसमािधना ॥४.२४॥ 

brahmārpaṇaṁ brahmahavirbrahmāgnau brahmaṇā hutam, 
brahmaiva tena gantavyaṁ brahmakarmasamādhinā. IV-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
brahmārpaṇam = persembahan adalah Brahman; brahmahaviḥ = mentega 
yang dipersembahkan dalam yajña homa adalah Brahman; brahmāgnau = 
api yajña adalah Brahman; brahmaṇā hutam = dipersembahkan oleh 
Brahman; brahma = Paramātma, Tuhan; eva = saja; tena = oleh itu; 
gantavyam = harus pergi; brahmakarmasamādhinā = dengan disiplin 
berkesadaran Brahman. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Baginya pelaksanaan yajña itu adalah Brahman (Tuhan), minyak 
Sapi yang dituangkan ke api suci sendiri adalah Brahman. Api 
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dalam yajña tersebut adalah Brahman, disajikan oleh Brahman 
sendiri (pelaku yajña juga adalah juga brahman). Demikian 
Brahman akan dicapai oleh dia yang melakukan disiplin karma 
dengan kesadaran brahman. 

 

२५.25 

दवैमवेापरे य ंयोिगनः पय ुपासत े। 

ाावपरे य ंयनेवैोपजुित ॥४.२५॥ 

daivamevāpare yajñaṁ yoginaḥ paryupāsate, 
brahmāgnāvapare yajñaṁ yajñenaivopajuhvati. IV-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
daivam eva = yang berhubungan dengan dewata saja; apare = mereka yang 
lain; yajñam = pengorbanan; yoginaḥ = mereka yang menjalankan disiplin 
yoga; paryupāsate = memuja melayani; brahmāgnāu = dalam api Brahman; 
apare = mereka yang lain; yajñam = yajna; yajñena = dengan yajna; eva = 
saja; upajuhvati = mempersembahkan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Beberapa para Yogi beryajña hanya kepada para Dewa. Tetapi 
yang lainnya beryajña dengan yajña-nya sendiri di dalam api 
dari Brahman. 
 

२६.26 

ोादीिनियाय ेसयंमािष ुजुित । 

शादीिषया इियािषजुुित ॥४.२६॥ 

śrotrādīnindriyāṇyanye saṁyamāgniṣu juhvati, 
śabdādīnviṣayānyanya indriyāgniṣujuhvati. IV-26. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrotrādīnindriyāṇi = pendengaran dan indria-indria lainnya; anye = mereka 
yang lain; samyamāgniṣu = disetiap api pengendalian, pengekangan; 
juhvati = mempersembahkan; mengorbankan; śabdādīnviṣayān = objek-
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objek indria seperti suara dll; anyaḥ = yang lain; indriyāgniṣu = di setiap api 
indria; juhvati = mempersembahkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Beberapa orang lainnya lagi mengorbankan pen-dengaran dan 
indria-indria lainnya di dalam api pengekangan. Yang lainnya 
mengorbankan suara dan obyek-obyek lainnya dari indria di 
dalam api dari indria. 
 

२७.27 

सवा णीियकमा िण ाणकमा िण चापरे । 

आसयंमयोगाौ जुित ानदीिपत े॥४.२७॥ 

sarvāṇīndriyakarmāṇi prāṇakarmāṇi cāpare, 
ātmasaṁyamayogāgnau juhvati jñānadīpite. IV-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sarvāṇi = semua; indriyakarmāṇi = kegiatan- kegiatan indria; 
prāṇakarmāṇi = pada kegiatan nafas; ca = dan; apare = mereka yang lain; 
ātma-saṁyama-yogāgnau = dalam api yoga pengendalian diri; juhvati = 
mempersembahkan; jñānadīpite = dalam api yajna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Yang lainnya lagi mengorbankan segala aktivitas dari indria-
indrianya dan segala kegiatan dari kekuatan hidupnya (prāṇa) 
di dalam apinya yoga, apinya pengekangan diri sendiri yang 
dinyalakan oleh pengetahuan ātma. 
 

२८.28 

यापोया योगयाथापरे । 

ाायानया यतयः सिंशतताः ॥४.२८॥ 

dravyayajñāstapoyajñā yogayajñāstathāpare, 
svādhyāyajñānayajñāśca yatayaḥ saṁśitavratāḥ. IV-28. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
dravyayajñāḥ = persembahan harta benda; tapoyajñāḥ = persembahan 
berupa pengekangan diri; yogayajñāḥ = pengorbanan dalam wujud praktek 
yoga; tathā = seperti itu; apare = mereka yang lain; svādhyāya = belajar 
sendiri pengetahuan veda Vedanta; jñānayajñāḥ = yajña dalam bentuk 
pengetahuan Atma; ca = dan; yatayaḥ = orang-orang bijaksana; 
saṁśitavratāḥ = sumpah-sumpah yang ketat. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Beberapa yang lain melakukan yajña dengan 
mempersembahkan harta benda, beberapa yang lain dengan 
jalan bertapa, beberapa yang lain dengan melakukan disiplin 
yoga, beberapa yang lain melakukan berbagai sumpah yang 
ketat dan orang-orang yang tercerahkan belajar sendiri 
mengorbankan pengetahuan ātmanya sebagai yajña. 
 

२९.29 

अपान ेजुित ाण ंाणऽेपन ंतथापर े। 

ाणापनगती ा ाणायामपरायणाः ॥४.२९॥ 

apāne juhvati prāṇaṁ prāṇeʻpanaṁ tathāpare, 
prāṇāpanagatī ruddhvā prāṇāyāmaparāyaṇāḥ. IV-29. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
apāne = pada udara yang disebut apāna; juhvati = mempersembahkan 
(menghembuskan nafas /recaka); prāṇam = udara prāṇa (udara masuk); 
prāṇe = pada udara prāṇa; apanam = udara apana; tathā = seperti itu; apare 
= beberapa yang lain; prāṇāpanagatī = jalannya udara prāṇa dan āpana; 
ruddhvā = menahan (kumbhaka); prāṇāyāmaparāyaṇāḥ = disiplin 
pengaturan nafas. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Beberapa yogi yang lain, memusatkan pikirannya pada disiplin 
pengaturan nafas, setelah dapat mengekang jalan dari prāṇa 
(nafas yang masuk) di keluarkan pada nafas āpana, seperti itu 
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pula nafas āpana, dihembuskan sebagai persembahan pada 
nafas prāṇa. 
 

३०.30 

अपरे िनयताहाराः ाणााणषे ुजुित । 

सवऽते ेयिवदो यिपतकषाः ॥४.३०॥ 

apare niyatāhārāḥ prāṇānprāṇeṣu juhvati, 
sarveʻpyete yajñavido yajñakṣapitakalmaṣāḥ. IV-30. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
apare = beberapa yang lain; niyatāhārāḥ = pembatasan makanan; prāṇān 
= nafas prāṇa; prāṇeṣu = pada setiap nafas prāṇa; juhvati = 
mempersembahkan; sarve = semua; api = juga; ete = mereka ini; yajñavidaḥ 
= jenis-jenis yajña/ pengorbanan; yajñakṣapitakalmaṣāḥ = yajña pelebur 
dosa-dosa. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Beberapa yang lainnya lagi dengan cara pembatasan makanan, 
saat itu mepersembahkan nafas prāṇa di dalam prāṇa sendiri 
sebagai yajña. Semua ini adalah orang-orang yang mengetahui 
tentang yajña, karena itulah dengan yajña menghancurkan 
dosa-dosa.  

 

३१.31 

यिशामतृभजुो याि  सनातनम ् । 

नाय ंलोकोऽय कुतोऽः कुसम ॥४.३१॥ 

yajñaśiṣṭāmṛtabhujo yānti brahma sanātanam, 
nāyaṁ lokoʻstyayajñasya kutoʻnyaḥ kurusattama. IV-31. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yajñaśiṣṭāmṛtabhujaḥ = mereka yang menikmati sisa yajña yang bagaikan 
amrta (air suci yang memberikan kehidupan abadi); yānti = pergi; brahma 
= Tuhan; sanātanam = yang kekal; na = tidak; ayam lokaḥ = dunia ini; asti 
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= ada; ayajñasya = yang tak melakukan yajna; kutaḥ = dari manakah; anyaḥ 
= yang lain; kurusattama = Oh yang terbaik dari keluarga kuru (Arjuna). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mereka yang menikmati makanan suci dari sisa-sisa yajña yang 
bagaikan Amrta, akan mencapai Brahman yang kekal; dunia ini 
sajapun bukan untuk ia yang tidak melakukan yajña, apalagi 
dunia lainnya, oh Arjuna yang terbaik dari para Kuru. 
 

३२.32 

एव ंबिवधा या िवतता णो मखु े। 

कमजािि तान ् सवा नवे ंाा िवमोस े॥४.३२॥ 

evaṁ bahuvidhā yajñā vitatā brahmaṇo mukhe, 
karmajānviddhi tān sarvān evaṁ jñātvā vimokṣyase. IV-32. 

 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
evam = seperti itu; bahuvidhāḥ = beraneka jenis- jenis; yajñāḥ = banyak 
yajna; vitatā = tersebar; brahmaṇaḥ mukhe = di hadapan veda; karmajān 
= muncul dari kerja (karma); viddhi = ketahuilah; tān = mereka; sarvān = 
semua; evam = seperti itu; jñātvā = mengetahui; vimokṣyase = engkau 
mencapai pembebasan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Demikian beraneka ragam jenis yajña tersebar di hadapan 
veda. Ketahuilah olehmu bahwa semua ini lahir dari pekerjaan 
(karma) dan mengetahui ini kamu akan terlepas dari samsara 
(lahir mati). 

 

३३.33 

येामयााानयः परप । 

सव कमा िखलं पाथ  ान ेपिरसमात े॥४.३३॥ 

śreyāndravyamayādyajñājjñānayajñaḥ parantapa, 
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sarvaṁ karmākhilaṁ pārtha jñāne parisamāpyate. IV-33. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śreyān = yang paling ungguh, terbaik; dravyamayādyajñāt = dibandingkan 
yajña dengan harta benda; jñānayajñaḥ = yajña dengan ilmu pengetahuan; 
parantapa = Oh, Arjuna; sarvam= semua; karmākhilam = seluruh 
tindakan; pārtha = Arjuna; jñāne = dalam ilmu pengetahuan; 
parisamāpyate = memuncak, berakhir. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Persembahan korban berupa pengetahuan adalah lebih agung 
sifatnya dari korban benda yang berupa apa jugapun, oh 
Arjuna, sebab segala pekerjaan dengan tak terkecualinya 
memuncak di dalam kebijaksanaan. 

 

३४.34 

तिि िणपातने पिरने सवेया । 

उपदेि त ेान ंािननदशनः ॥४.३४॥ 

tadviddhi praṇipātena paripraśnena sevayā, 
upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninastattvadarśinaḥ. IV-34. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tat = itu; viddhi = ketahuilah; praṇipātena = dengan rasa hormat dan rendah 
hati; paripraśnena = dengan tekun bertanya; sevayā = dengan pelayan; 
upadekṣyanti = akan memberitahu; te = padamu; jñānam = pengetahuan; 
jñāninaḥ = mereka yang berpengetahuan; tattvadarśinaḥ = yang telah 
mengetahui kebenaran sejati. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
ketahuilah pengetahuan ini dengan penuh hormat dan 
kerendahan hati, dengan cara tekun bertanya dan dengan 
penuh pengabdian; orang yang bijaksana yang dapat melihat 
kebenaran akan memberi petunjuk padamu tentang 
pengetahuan ātma ini. 
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३५.35 

याा न पनुमहमवे ंयािस पाडव । 

यने भतूाशषेणे ाथो मिय ॥४.३५॥ 

yajjñātvā na punarmohamevaṁ yāsyasi pāṇḍava, 
yena bhūtānyaśeṣeṇa drakṣyasyātmanyatho mayi. IV-35. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yat = apa yang; jñātvā = mengetahui; na = tidak; punarmoham = kembali 
bingung; evam = seperti itu; yāsyasi = tidak akan pergi; pāṇḍava = Oh, 
Arjuna; yena = dengan pengetahuan apa; bhūtāni = mahkluk- mahkluk; 
aśeṣeṇa = dengan seluruh; drakṣyasi = akan melihat; ātmani = dalam 
dirinya; athaḥ = kemudian; mayi = padaku. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan apa yang engkau ketahui tentang pengetahuan ini, 
engkau tidak akan jatuh lagi di dalam keadaan bingung seperti 
ini, oh pāṇḍava (Arjuna), sebab dengan pengetahuan ātma ini 
engkau akan melihat semua ciptaan dengan tanpa terkecuali di 
dalam dirimumu yang sejati dan di dalamku.  
 

३६.36 

अिप चदेिस पापेः सवः पापकृमः । 

सव ानवनेवै विृजन ंसिरिस ॥४.३६॥ 

api cedasi pāpebhyaḥ sarvebhyaḥ pāpakṛttamaḥ, 
sarvaṁ jñānaplavenaiva vṛjinaṁ santiraṣyasi. IV-36. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
api = juga; cet = meskipun; asi = engkau adalah; pāpebhyaḥ = dari para 
pendosa; sarvebhyaḥ = dari semua; pāpakṛttamaḥ = yang paling berdosa; 
sarvam = semua; jñānaplavena = berenang dengan pengetahuan ātma; eva 
= saja; vṛjinam = dosa; santariṣyasi = menyebrangi. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Meskipun engkau adalah paling berdosa di antara semua 
orang-orang pendosa, engkau akan dapat mengarungi laut 
kejahatan hanya dengan biduk pengetahuan ātma ini. 

 

३७.37 

यथधैािंस सिमोऽिभ साुतऽेज ुन । 

ानािः सव कमा िण भसाुत ेतथा ॥४.३७॥ 

yathaidhāṁsi samiddhoʻgnirbhasmasātkuruteʻrjuna, 
jñānāgniḥ sarvakarmāṇi bhasmasātkurute tathā. IV-37. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yatha = sebagaimana; edhāṁsi = kayu bakar; samiddhaḥ = nyala; agniḥ = 
api; bhasmasāt = dari abu; kurute = melakukan; Arjuna = Arjuna; 
jñānāgniḥ = api pengetahuan ātma; sarvakarmāṇi = semua karma (reaksi 
dan aksi dari tindakan); bhasmasāt = dari abu; kurute = melakukan; tathā 
= begitu itu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sebagaimana panasnya nyala api merobah kayu bakar menjadi 
abu, oh Arjuna, begitu juga api dari pengetahuan ātma 
merobah segala karma menjadi abu. 
 

३८.38 

न िह ानने सश ंपिविमह िवत े। 

तय ंयोगसिंसः कालेनािन िवित ॥४.३८॥ 

na hi jñānena sadṛśaṁ pavitramiha vidyate, 
tatsvayaṁ yogasaṁsiddhaḥ kālenātmani vindati. IV-38. 

Padārthaḥ-Kosakata: 
na hi = sesungguhnya tidak ada; jñānena = dengan pengetahuan, 
kebijaksanaan; sadṛśa = seperti itu; pavitram = kesucian; iha = di dunia ini; 
vidyate = ada; tat = itu; svayam = langsung sendiri; yogasaṁsiddhaḥ = dia 
yang memiliki kesadaran yoga; kālena = seiring waktu; ātmani = pada 
kesadaran ātma; vindati = mencapai. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Tidak ada sesungguhnya di dunia ini yang kesucian seperti 
kebijaksanaan ini. Ia yang memiliki kesadaran yoga dengan 
sendirinya seiring waktu akan mencapai pada kesadaran diri 
yang sejati. 
 

३९.39 

शा वाँभत ेान ंतरः सयंतिेयः । 

ान ंला परा ंशािमिचरेणािधगित ॥४.३९॥ 

śarddhāvāllabhate jñānaṁ tatparaḥ saṁyatendriyaḥ, 
jñānaṁ labdhvā parāṁ śāntimacireṇādhigacchati. IV-39. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śarddhāvān = mereka yang punya kepercayaan teguh; labhate = 
memperoleh, mendapat; jñānam = pengetahuan ātma; tatparaḥ = bersatu 
dengan itu (pengetauan); = samyatendriyaḥ = yang mampu mengendalikan 
indria- indrianya; jñānam = pengetahuan ātma, kebijaksanaan; labdhvā = 
mencapai; parām = yang tertinggi; śāntim = kedamaian acireṇa = segera; 
adhigacchati = mencapai. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang mempunyai kepercayaan, yang memusatkan dirinya 
kepada itu (pengetahuan) dan yang menaklukkan indrianya 
akan mendapat kebijaksanaan. Dan setelah mendapat 
kebijaksanaan ia segera akan mencapai puncak kedamaian. 

 

४०.40 

अाधान सशंयाा िवनयित । 

नाय ंलोकोऽि न परो न सखु ंसशंयानः ॥४.४०॥ 

ajñaścāśraddadhānaśca saṁśayātmā vinaśyati, 
nāyaṁ lokoʻsti na paro na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ. IV-40. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
ajñaḥ = yang tak berpengetahuan; ca = dan; aśraddadhānaḥ = yang tak 
mempunyai kepercayaan diri; ca saṁśayātmā = yang pikirannya dipenuhi 
keragu-raguan; vinaśyati = hancur; na ayaṁ lokaḥ asti = tidak berada 
didunia ini; na paraḥ = tidak di dunia lain; na sukham= tidak berbahagia; 
saṁśayātmanaḥ = yang berjiwa ragu-ragu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Akan tetapi orang yang tak berpengetahuan, yang tidak 
mempunyai kepercayaan diri, yang mempunyai sifat ragu-ragu 
akan hancur. Sebab bagi ia yang berjiwa ragu-ragu dunia ini 
bukan untuknya, apalagi dunia lain walaupun kesenangan yang 
berupa apapun juga. 

 

४१.41 

योगसकमा ण ंानसिसशंयम ् । 

आव ंन कमा िण िनबि धनय ॥४.४१॥ 

yogasannyastakarmāṇaṁ jñānasañchinnasaṁśayam, 
ātmavantaṁ na karmāṇi nibadhnanti dhanañjaya. IV-41. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yogasannyastakarmāṇam = bagi mereka yang lewat yoga melakukan 
pekerjaan-pekerjaan tanpa keterikatan; jñānasañchitnasaṁśayam = yang 
keragu-raguannya telah dipotong dengan pengetahuan ātma; ātmavantam = 
yang menyadari keberadaan ātma; na = tidak karmāṇi = aksi dan reaksi 
perbuatan; nibadhnanti = mengikat / membelenggu; dhanañjaya = wahai 
Arjuna! 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Karma tidak mengikat ia yang melepaskan segala pekerjaan 
dengan yoga, yang telah menghancurkan segala kebimbangan 
dengan kebijaksanaan dan yang selalu dalam kesadaran ātma, 
oh Pemenang dari Kekayaan (Arjuna). 
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४२.42 

तादानसतू ं ंानािसनानः । 

िछनै ंसशंय ंयोगमाितोि भारत ॥४.४२॥ 

tasmādajñānasambhūtaṁ hṛtsthaṁ jñānāsinātmanaḥ, 
chittvainaṁ saṁśayaṁ yogamātiṣṭhottiṣṭha bhārata. IV-42. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tasmāt = dari itu; ajñānasambhūtam = yang lahir dari tanpa pengetahuan; 
hṛtsthaṁ = yang bersetana di hati; jñānāsinā = dengan pedang pengetahuan 
ātma; ātmanaḥ = sendiri- sediri; chittva = memotong; enam = ini; 
saṁśayam = keragu-ragua;, yogam = pada yoga; atiṣṭha = lakukanlah; 
uttiṣṭha = bangkitlah; bhārata = wahai Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dari itu setelah dapat memotong dengan pedang pengetahuan 
kebimbangan di dalam hatimu yang lahir dari kebodohan, 
arahkanlah dirimu kepada yoga dan bangkitlah wahai Bhārata 
(Arjuna). 
 
 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेकमयोगो नाम ततृीयोऽायः ॥  

oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde jñānakarmasannyāsayogo nāma caturthoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Simbol Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap ajaran bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran upaniṣad; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan Ketuhanan; 
yogaśāstre = dalam ajaran Yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = melalui 
percakapan Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna; jñānakarmasannyāsayogaḥ = 
ajaran Yoga Pengetahuan dan Disiplin Karma; nāma = berjudul; atha = 
kemudian; caturthaḥ = yang ke empat; adhyāyaḥ = bab/bagian. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Keenam yang berjudul Ajaran Yoga Tentang Pengetahuan 
dan Disiplin Karma. 
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ पमोऽायः 

atha pañcamoʻdhyāyaḥ 
BAB KELIMA 

 

कमसासयोगः 

karmasannyāsayogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG KETIDAKTERIKATAN  
PADA KARMA 

 
 

१.1 

अज ुन उवाच 

सास ंकमणा ंकृ पनुयग ंच ससंिस । 

येय एतयोरेकं त ेिूह सिुनितम ् ॥५.१॥ 

arjuna uvāca 
sannyāsaṁ karmaṇāṁ kṛṣṇa punaryogaṁ ca saṁsasi, 
yacchreya etayorekaṁ tanme brūhi suniścitam. V-1. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
arjunaḥ = Arjuna; uvāca = berkata; sannyāsam = ketidak terikatan; jalan 
sanyasi; jalan penyangkalan dunia; karmaṇām = dibandingkan 
melaksanakan berbagai karma (berbagai yajnya) kṛṣṇa = wahai Kṛṣṇa; 
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punaryogam = lagi melaksanakan yoga; ca = dan, samsasi = engkau 
memuji, menyanjung; yat = apa yang; śreyaḥ = yang terbaik; etayoḥ = dari 
keduanya; ekam = satu tat = itu; me = pada saya; brūhi = katakanlah; 
suniścitam = yang pasti. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  

Arjuna berkata: 
Wahai Kṛṣṇa, Engkau memuji tentang pembebasan diri dari 
keduniawian tetapi kemudian Engkau anjurkan pelaksanaan 
kerja tanpa keakuan. Katakanlah kepadaku sebenarnya yang 
mana yang terbaik dari keduanya. 
 

२.2 

ीभगवानवुाच 

सासः कमयोग िनःयेसकरावभुौ । 

तयो ुकमसासामयोगो िविशत े॥५.२॥ 

śrībhagavān uvāca 
sannyāsaḥ karmayogaśca niḥśreyasakarāvubhau, 

tayostu karmasannyāsātkarmayogo viśiṣyate. V-2. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān; uvāca = bersabda; sannyāsaḥ = jalan sanyasi 
(meninggalkan keduniawian); karmayogaḥ = tindakan tanpa keakuan (jalan 
karma); ca = dan; niḥśreyasakarau = pemberi pembebasan (Moksa); ubhau 
= keduanya; tayoḥ = dari keduanya; tu karmasannyāsāt = dibandingkan 
meninggalkan keduniawian; karmayogaḥ = perbuatan tanpa keakuan; 
viśiṣyate = lebih baik. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 

Śrī Bhagavān bersabda: 
Pembebasan diri dari keduniawian dan melakukannya tanpa 
ke-akuan, kedua-duanya ini menuju kearah pembebasan jiwa 
(moksa). Akan tetapi dari kedua ini, melakukan pekerjaan tanpa 
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ke-akuan (karmayoga) adalah lebih baik dari membebaskan diri 
dari keduniawian (sannyāsa). 
 

३.3 

येः स िनसासी यो न ेी न काित। 

िनो िह महाबाहो सखु ंबामुत॥े५.३॥ 

jñeyaḥ sa nityasannyāsī yo na dveṣṭī na kāṅkṣati, 
nirdvandvo hi mahābāho sukhaṁ bandhātpramucyate. V-3. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
jñeyaḥ = harus di ketahui; saḥ = Ia; nityasannyāsī = seorang yang 
meninggalkan keduniawian; yaḥ = siapa yang; na dveṣṭī = tidak membenci; 
na kāṅkṣati = tidak menginginkan; nirdvandvaḥ = tidak terikat dengan 
keadaan dua yang berbeda (rwa binneda); hi mahābāho = wahai yang 
berlengan perkasa (Arjuna); sukham = berbahagia; bandhāt = dari 
keterikatan; pramucyate = terbebas. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Wahai Arjuna, ketahuilah ia yang disebut saṁnyāsi adalah dia 
yang senantiasa tidak membenci dan tidak berkeinginan, bebas 
dari dualisme, dengan mudah ia terlepas dari belenggu (karma). 
 

४.4 

सायोगौ पथृबालाः वदि न पिडताः। 

एकमाितः सगभुयोवत ेफलम ् ॥५.४॥ 

sāṅkhyayogau pṛthagbālāḥ pravadanti na paṇḍitāḥ, 
ekamapyāsthitaḥ samyagubhayorvindate phalam. V-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sāṅkhyayogau = jalan sāṅkhya dan jalan yoga; pṛthak = berlainan; bālāḥ = 
anak-anak (orang dengan pengalaman sedikit); pravadanti = mengatakan; 
na = tidak; paṇḍitāḥ = orang berpengetahuan, bijaksana; ekam = satu; api = 
juga; āsthitaḥ = melaksanakannya dengan tekun; samyak = dengan baik; 
ubhayoḥ = kedua-duanya; vindate = mencapai; phalam = hasil, buah. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Orang bodoh mengatakan bahwa pembebasan dari 
keduniawian (sāṅkhya) dan melakukan pekerjaan tanpa 
keakuan (yoga) sebagai dua hal yang berlainan. Tetapi tidak 
demikian halnya dengan orang bijaksana. Ia yang melakukan 
dengan baik salah satu dari kedua ini ia akan mendapat buah 
dari keduanya. 
 

५.5 

याःै ात ेान ंतोगरैिप गत।े 

एकं सा ंच योग ंच यः पयित स पयित ॥५.५॥ 

yatsāṅkhyaiḥ prāpyate sthānaṁ tadyogairapi gamyate, 
ekaṁ sāṅkhyaṁ ca yogaṁ ca yaḥ paśyati sa paśyati. V-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yat = apa; sāṅkhyaiḥ = oleh mereka yang menekuni jalan sāṅkhya; prāpyate 
= didapatkan; sthānam = tempat, kedudukan; tat = itu; yogaiḥ api = oleh 
mereka yang menekuni karma yoga; gamyate = pergi; ekam = satu; 
sāṅkhyam = jalan sāṅkhya; ca = dan; yoga = jalan karma yoga, ;ca = dan; 
yaḥ= siapa yang;  paśyati = melihat; saḥ paśyati = ia melihat. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Kedudukan yang dicapai oleh orang-orang penekun jalan 
sāṁkhya juga didapat oleh para Karmayogin. Ia yang melihat 
bahwa jalan pembebasan diri dari keduniawian (sāṁkhya) dan 
jalan pelaksanaan kerja tanpa keakuan (karmayoga) adalah 
tunggal, ia melihat sebenarnya. 
 

६.6 

सास ुमहाबाहो ःखमामुयोगतः। 

योगयुो मिुन  निचरणेािधगित॥५.६॥ 

sannyāsastu mahābāho duḥkham āptumayogataḥ, 
yogayukto munirbrahma nacireṇādhigacchati. V-6. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
sannyāsaḥ tu = jalan pengetahuan; mahābāho = wahai Arjuna; duḥkham = 
kesusahan, kesukaran; āptum = mendapatkan; ayogataḥ = tanpa 
melaksanakan karma yoga; yogayuktaḥ = yang ahli dalam karma yoga; 
muniḥ = orang yang tenang, yang damai; brahma = Brahman; nacireṇa = 
segera; adhigacchati = mencapai. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Akan tetapi melepaskan diri dari keduniawian (sannyāsa), oh 
Arjuna, adalah sukar untuk mencapainya tanpa karma-yoga, 
seorang muni yang tenang yang sudah terlatih di dalam karma-
yoga segera akan mencapai Brahman. 
 

७.7 

योगयुो िवशुाा िविजताा िजतिेयः। 

सव भतूाभतूाा कुव िप न िलत े॥५.७ ॥ 

yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ, 
sarvabhūtātmabhūtātmā kurvannapi na lipyate. V-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yogayuktaḥ = yang mahir dalam karma yoga; viśuddhātmā = yang jiwanya 
murni; vijitātmā = yang menguasai dirinya; jitendriyaḥ = yang 
menaklukkan indria-indrianya; sarva = semua; bhūtātma-bhūtātmā = 
pandangan yang benar terhadap jiwa semua mahluk; kurvan = melakukan; 
api = juga; na lipyate = tidak tersentuh, tidak terpengaruh.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang terlatih di dalam karmayoga dengan jiwa yang murni, 
yang dapat mengatasi dirinya sendiri dan yang dapat 
menaklukkan indrianya, jiwanya menjadi jiwa dari semua 
makhluk, ia tidak tersentuh oleh karma meskipun ia 
beraktifitas. 
 



 

138  

८.8 

नवै िकित ् करोमीित युो मते तिवत ् । 

पयवशृिपसन ् ॥५.८॥ 

naiva kiñcit karomīti yukto manyeta tattvavit, 
paśyanśṛṇvanspṛśañjighrannaśnangacchansvapañśvasan. V-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
naiva = tidak; kiñcit =sedikit pun; karomi = saya melakukan; iti = demikian; 
yuktaḥ = dia yang layak; manyeta = berpikir tattvavit = yang 
berpengetahuan; paśyan = melihat; śṛṇvan = mendengar; spṛśañ = 
menyentuh; jighran = mencium; aśnan = makan; gacchan = jalan; svapañ 
= tidur; śvasan = bernafas. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Orang yang mempersatukan dirinya dengan Tuhan dan 
mengetahui kebenaran, demikian dia berpikir, “Aku sama sekali 
tidak berbuat apa” meskipun melihat mendengar, mencium 
meraba, berjalan, tidur dan bernapas. 
 

९.9 

लपिसजृृिुषििमषिप। 

इियाणीियाथष ुवत  इित धारयन ् ॥५.९॥ 

pralapanvisṛjangṛhṇannunmiṣannimiṣannapi, 
indriyāṇīndriyārtheṣu vartanta iti dhārayan. V-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
pralapan = berbicara; visṛjan = melepaskan; gṛhṇan = memegang unmiṣan 
= mata terbuka; nimiṣan = terpejam; api = juga; indriyāṇi = indria- indria; 
indriyārtheṣu = pada setiap objek indria; vartante = ada iti = demikian; 
dhārayan = mengingat, beranggapan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Saat berbicara, mengeluarkan, memegang, membuka dan 
menutup mata, ia yakin bahwa hanya indria yang bergerak di 
tengah-tengah obyek-obyek indrianya. 
 

१०.10 

याधाय कमा िण सं ा करोित यः। 

िलत ेन स पापने पपिमवासा ॥५.१०॥ 

brahmaṇyādhāya karmāṇi saṅgaṁ tyaktvā karoti yaḥ, 
lipyate na sa pāpena padmapatramivāmbhasā. V-10. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
brahmaṇi = pada Brahman; ādhāya = menempatkan; karmāṇi = perbuatan- 
perbuatan; saṅgam = keterikatan pada hasil; tyaktvā = meninggalkan; karoti 
= melakukan; yaḥ = Ia yang; lipyate = tersentuh; na = tidak; saḥ = Ia; 
pāpena = oleh dosa; padmapatram = daun teratai; iva = bagaikan; ambhasā 
= oleh air. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang bekerja dengan melepaskan diri dari ikatan dan 
menyerahkan segala hasil pekerjaannya pada Brahman, tidak 
dinodai oleh dosa, bagaikan daun teratai yang tidak dapat 
dibasahi oleh air. 
 

११.11 

कायने मनसा बुा केवलिैरियरैिप । 

योिगनः कम  कुव ि सं ाशुय े॥५.११॥ 

kāyena manasā buddhyā kevalairindriyairapi, 
yoginaḥ karma kurvanti saṅgaṁ tyaktvātmaśuddhaye. V-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kāyena = dengan badannya; manasā = dengan pikirannya; buddhyā = 
dengan kecerdasannya; kevalaiḥ = hanya dengan; indriyaiḥ = dengan indria-
indria; api = juga; yoginaḥ = para Yogi; karma = kegiatan, pekerjaan; 
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kurvanti = melakukan; saṅgam = keterikatan terhadap hasil tindakan; 
tyaktvā = meninggalkan; ātmaśuddhaye = untuk pemurnian pikiran. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Para yogin untuk menyucikan jiwanya (justru) dengan 
melakukan kegiatan hanya dengan badan, pikiran, kecerdasan 
atau hanya dengan indria-indrianya saja, tanpa keterikatan 
terhadap buah dari perbuatannya. 

 

१२.12 

युः कमफलं ा शािमाोित निैकीम ् । 

अयुः कामकारेण फले सो िनबत े॥५.१२॥ 

yuktaḥ karmaphalaṁ tyaktvā śāntimāpnoti naiṣṭhikīm, 
ayuktaḥ kāmakāreṇa phale sakto nibadhyate. V-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yuktaḥ = seorang yoga; karmaphalam = buah dari perbuatan; tyaktvā = 
meninggalkan; śāntim = kedamaian āpnoti = mencapai; naiṣṭhikīm = yang 
berjiwa teguh dalam disiplin; ayuktaḥ = yang tidak bersatu dalam yoga; 
kāmakāreṇa = karena nafsu / keinginan; phale = pada buah perbuatan; 
saktaḥ = keterikatan; nibadhyate = terikat 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seorang yogi yang melepaskan diri dari ikatan hasil-hasil 
pekerjaannya akan mencapai kedamaian. Akan tetapi Ia yang 
tidak mempraktekkan karmayoga, yang dikendalikan oleh 
nafsu karena dipengaruhi oleh keinginan akan hasil 
pekerjaannya, maka Ia adalah jiwa yang terikat. 
 

१३.13 

सवकमा िण मनसा सास ेसखु ंवशी । 

नवारे परुे दहेी नवै कुव  कारयन ् ॥५.१३॥ 

sarvakarmāṇi manasā sannyāsaste sukhaṁ vaśī, 
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navadvāre pure dehī naiva kurvanna kārayan. V-13. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
sarvakarmāṇi = semua perbuatan; manasā = dengan pikiran; sannyāsa = 
meninggalkan; aste = tinggal; sukham = Bahagia; vaśī = yang menaklukkan 
indria; navadvāre = pada sembilan pintu (badan memiliki sembilan lubang 
yaitu 2 lubang telinga, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 1 
lubang pembuangan, 1 lubang kelamin); pure = pada kota (pada badan); dehī 
= jiwa; na = tidak; eva = saja; kurvan = melakukan; na = tidak; kārayan = 
menyebabkan melakukan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang Jiwanya telah menguasai indria-indrianya, yang dapat 
melepaskan semua tindakannya dengan pikirannya, ia hidup 
bahagia di dalam kota (badan) dengan sembilan pintu gerbang, 
tidak bekerja dan juga tidak menyebabkan pekerjaan dilakukan.  
 

१४.14 

न कतृ  ंन कमा िण लोक सजृित भःु। 

न कम फलसयंोग ंभाव ुवत त े॥५.१४॥ 

na kartṛtvaṁ na karmāṇi lokasya sṛjati prabhuḥ, 
na karmaphalasaṁyogaṁ svabhāvastu pravartate. V-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; kartṛtva = bersifat pelaku; na karmāṇi = bukan yang harus 
dilakukan; lokasya = milik dunia; sṛjati = menciptakan; prabhuḥ = Tuhan; 
na karmaphalasaṁyogam = bukan bagian dari tindakan dan hasinya; 
svabhāvaḥ = alamnya sendiri; tu pravartate = keberadaan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bagi dunia ini Tuhan tidak menciptakan pelaku tindakan. Dia 
pun tidak menciptakan yang harus dilakukan. Pun Ia tidak 
menghubungkan antara pekerjaan-pekerjaan dengan hasilnya. 
Ini adalah alam yang mengatur semuanya. 
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१५.15 

नाद ेकिचाप ंन चवै सकृुत ंिवभःु। 

अाननेावतृ ंान ंतने मुि जवः ॥५.१५॥ 

nādatte kasyacitpāpaṁ na caiva sukṛtaṁ vibhuḥ, 
ajñānenāvṛtaṁ jñānaṁ tena muhyanti jantavaḥ. V-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na adatte = tidak mengambil; kasyacit = milik seseorang; pāpam = dosa; 
na = tidak; ca = dan; eva = saja; sukṛtam = pahala, jasa; vibhuḥ = Tuhan; 
ajñānena = oleh kebodohan; avṛtam = menyelimuti; jñānam = pengetahuan 
ātma; tena = dengan itu; muhyanti = bingung; jantavaḥ = mahkluk hidup. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Tuhan tidak mengambil dosa ataupun jasa milik seseorang. 
hanya karena kebijaksanaan yang diselimuti oleh kebodohan 
sehingga dengan kebodohan ini makhluk hidup menjadi 
bingung.  
 

१६.16 

ानने त ुतदान ंयषेा ंनािशतमानः । 

तषेामािदवान ंकाशयित तरम ् ॥५.१६॥ 

jñānena tu tadajñānaṁ yeṣāṁ nāśitamātmanaḥ, 
teṣāmādityavajjñānaṁ prakāśayati tatparam. V-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
jñānena tu = dengan kebijaksanaan; tat = iti; ajñānam = kebodohan; yeṣām 
= milik mereka; nāśitam = terhancurkan; ātmanaḥ = diri sendiri; teṣām = 
bagi mereka; ādityavat = bagaikan matahari; jñānam = pengetahuan ātma; 
prakāśayati = menyinari; tat = itu; param = yang maha agung. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Akan tetapi bagi mereka yang kebodohannya dimusnahkan 
oleh kebijaksanaan, bagi mereka pengetahuan ātma itu 
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menyinari jiwa yang agung sebagai halnya matahari menyinari 
membuat semua yang ada dialam menjadi nampak. 
 

१७.17 

तुयदाानिारायणाः । 

गपनुरावृ ानिनधू तकषाः ॥५.१७॥ 

tadbuddhayastadātmānastanniṣṭhāstatparāyaṇāḥ, 
gacchantyapunarāvṛttiṁ jñānanirdhūtakalmaṣāḥ. V-17. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tadbuddhayaḥ = yang kecerdasan yang selalu tertuju pada Itu (Brahman); 
tadātmānaḥ = yang jiwanya selalu pada kesadaran itu tanniṣṭhāḥ = yang 
teguh pada Itu; tatparāyaṇāḥ = mereka yang menyatakan Itu (Brahman) 
adalah segalanya; gacchanti = pergi; apunarāvṛttim = mokṣa (tanpa 
kelahiran kembali); jñānanirdhūtakalmaṣāḥ = pengetahuan ātma yang 
menyucikan dosa-dosa. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bagi mereka yang kecerdasan, kesadaran, keteguhannya hanya 
pada Itu (Brahman) dan hanya Itu (Brahman) sebagai semata-
mata obyek kebaktian, mereka mencapai suatu keadaan di 
mana tidak memungkinkan untuk kembali (mokṣa), dosa 
mereka dibersihkan oleh pengetahuan kebijaksanaan. 
 

१८.18 

िवािवनयस ेाण ेगिव हििन । 

शिुन चवै पाके च पिडताः समदशनः ॥५.१८॥ 

vidyāvinayasampanne brāhmaṇe gavi hastini, 
śuni caiva śvapāke ca paṇḍitāḥ samadarśinaḥ. V-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vidyāvinayasampanne = pada yang terpelajar dan rendah hati; brāhmaṇe = 
pada Brāhmaṇa; gavi = pada sapi; hastini = pada gajah; śuni = pada anjing; 
ca = dan; eva = saja; śvapāke = pemakan daging anjing (candala); paṇḍitāḥ 
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= mereka yang bijaksana; samadarśinaḥ = mereka mempunyai 
pemandangan yang sama. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Orang-orang bijaksana memandang dengan pandangan yang 
sama pada seorang Brāhmaṇa yang terpelajar dan rendah hati, 
sapi atau gajah hingga anjing, bahkan pada orang yang rendah 
sekalipun. 
 

१९.19 

इहवै तैजतः सग यषेा ंसा ेित ंमनः । 

िनदष ंिह सम ं ताािण त ेिताः ॥५.१९॥ 

ihaiva tairjitaḥ sargo yeṣāṁ sāmye sthitaṁ manaḥ, 
nirdoṣaṁ hi samaṁ brahma tasmādbrahmāṇi te sthitāḥ. V-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
iha eva = disini di dunia ini saja; taiḥ = oleh mereka; jitaḥ = pemenang; 
sargaḥ = kesengsaran lahir dan mati; yeṣā = bagi mereka yang; sāmye = 
dalam kesamaan; sthitam = keberadaan; manaḥ = pikiran; nirdoṣam = tanpa 
kesalahan, dosa; hi = sesungguhnya; samam = sama; brahma = Brahman; 
tasmāt = dari itu, brahmāṇi = di dalam Brahman, te = mereka, sthitāḥ = 
tinggal. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dunia ini pun, oleh mereka yang memandang setiap mahluk 
dengan pandangan sama, mereka sebenarnya adalah 
pemenang di mana mereka hidup di dunia ini tanpa terikat oleh 
samsara. Brahman adalah sempurna dan sama di dalam 
semuanya. Karena itu, mereka sesungguhnya ada di dalam 
Brahman. 
 

२०.20 

न िेय ंा नोिजेा चाियम ् । 
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िरबिुरसढूो िवद ्िण ितः ॥५.२०॥ 

na prahṛṣyetpriyaṁ prāpya nodvijetprāpya cāpriyam, 
sthirabuddhirasammūḍho brahmavid brahmaṇi sthitaḥ. V-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na prahṛṣyet = tidak bersenang hati; priyam = keinginan; prāpya = dapat 
terpenuhi; na udvijet = tidak bersedih; prāpya = dapat terpenuhi; ca = dan; 
apriyam = yang tidak diinginkan; sthirabuddhiḥ = pandangan yang teguh; 
asammūḍhaḥ = yang berpengetahuan; brahmavid = yang mengetahui 
Brahman; brahmaṇi sthitaḥ = tinggal di dalam Brahman. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang berpengetahuan Brahman yang mencapai kedudukan di 
dalam Brahman, yang pikirannya teguh di dalam Brahman 
karena kebingungannya telah lenyap, tidak akan bersenang hati 
ketika keinginannya terpenuhi pun tidak bersedih ketika 
mendapat sesuatu yang tidak diinginkan.  
 

२१.21 

बाशसाा िवािन यखुम ् । 

स योगयुाा सखुमयमतु े॥५.२१॥ 

bāhyasparśeṣvasaktātmā vindatyātmani yatsukham, 
sa brahmayogayuktātmā sukhamakṣayamaśnute. V-21. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bāhyasparśeṣu = pada setiap hal-hal diluar; asaktātmā = yang pikirannya 
tekun pada kesadaran diri; vindati = mencapai; ātmani = di dalam dirinya 
sendiri; yat = apa yang; sukham = kebahagiaan, kesenangan; saḥ = Ia, 
brahmayogayuktātmā = Ia yang jiwanya bersatu dengan Brahman; sukham 
= kebahagiaan; akṣayam = yang kekal; aśnute = menikmati. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dia yang jiwanya tidak lagi terikat dengan hubungan dari luar 
(obyek-obyek indria), menemukan kebahagiaan yang ada di 
dalam dirinya sendiri. Orang yang demikian itu adalah Ia yang 
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jiwanya menunggal dengan Brahman yang menikmati 
kebahagiaan yang kekal. 
 

२२.22 

य ेिह संशजा भोगा ःखयोनय एव त े। 

आवः कौये न तषे ुरमत ेबधुः ॥५.२२॥ 

ye hi saṁsparśajā bhogā duḥkhayonaya eva te, 
ādyantavantaḥ kaunteya na teṣu ramate budhaḥ. V-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ye = mereka yang; hi = sesungguhnya; saṁsparśajāḥ = lahir dari hubungan 
indria- indria; bhogāḥ = mereka yang menikmati; duḥkhayonayaḥ = rahim 
penderitaan, sumber penderitaan; eva = saja; te = mereka; ādyantavantaḥ = 
bersama penciptaan dan kehancuran; kaunteya = Arjuna; na = tidak; teṣu = 
pada itu; ramate = bermain; budhaḥ = orang bijaksana. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mereka yang Kesenangannya berupa apa saja yang timbul dari 
hubungan luar (obyek-obyek) adalah hanya sumber dari 
penderitaan. Mereka mempunyai awal dan akhir, oh Arjuna. 
Tidak ada orang yang bijaksana suka akan pada kenikmatan 
seperti itu. 
 

२३.23 

शोतीहवै यः सोढुं ारीरिवमोणात ् । 

कामोधोव ंवगे ंस युः स सखुी नरः ॥५.२३॥ 

śaknotīhaiva yaḥ soḍhuṁ prākśarīravimokṣaṇāt, 
kāmakrodhodbhavaṁ vegaṁ sa yuktaḥ sa sukhī naraḥ. V-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śaknoti = bisa, mampu; iha = disini di dunia ini; eva = saja; yaḥ = Ia yan; 
soḍhum = untuk menahan; prāk = sebelum; śarīravimokṣaṇāt = dari 
melepaskan badan kasar; kāmakrodhodbhavam = akibat terlahir dari nafsu 
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dan kemarahan; vegam = bernafsu; saḥ yuktaḥ = ia yogi; saḥ = ia; sukhī 
naraḥ = orang yang berbahagia. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang mampu menahan arus paksaan yang terlahir dari 
keinginan dan kemarahan, sesungguhnya di sini di dunia ini pun 
juga sebelum ia melepaskan badannya, ia adalah yogi, ia adalah 
orang yang bahagia. 
 

२४.24 

योऽःसखुोऽरारामथाितरेव यः । 

स योगी िनवा ण ंभतूोऽिधगित ॥५.२४॥ 

yoʻntaḥsukhoʻntarārāmastathāntarjyotireva yaḥ, 
sa yogī brahmanirvāṇaṁ brahmabhūtoʻdhigacchati. V-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yaḥ = Ia yang; antaḥ sukhaḥ = kebahagiaanya hanya ada dalam dirinya; 
antarārāmaḥ = kesenangannya hanya ada dalam dirinya sendiri; tathā = 
seperti itu; antarjyotiḥ eva = hanya cahaya yang ada di dalam diri saja; yaḥ 
= Ia yang; saḥ yogī = Ia adalah seorang Yogi; brahmanirvāṇam = lebur di 
dalam Brahman (Mokṣa); brahmabhūtaḥ = yang tak berbeda dengan 
Brahman, adhigacchati = mencapai. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang menemui kesenangannya, kebahagiaannya dan begitu 
juga yang sinarnya hanya di dalam batin, ia adalah seorang Yogi 
yang tidak berbeda dengan Brahman dan bisa mencapai 
Brahmanirvāṇa. 
 

२५.25 

लभ ेिनवा णमषृयः ीणकषाः । 

िछधैा यताानः सव भतूिहत ेरताः ॥५.२५॥ 

labhante brahmanirvāṇamṛṣayaḥ kṣīṇakalmaṣāḥ, 
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chinnadvaidhā yatātmānaḥ sarvabhūtahite ratāḥ. V-25. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
labhante = mencapai; brahmanirvāṇam = persatuan dengan Brahman; 
ṛṣayaḥ = para ṛṣi; kṣīṇakalmaṣāḥ = yang dosa-dosanya termusnahkan; 
chinnadvaidhā = yang keragu-raguannya telah lenyap; yatātmānaḥ = yang 
mampu mengontrol dirinya sendiri; sarvabhūtahite = dalam kegiatan 
menyejahtrakan semua mahluk; ratāḥ = tekun. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Para ṛṣi yang suci, yang dosanya telah musnah, yang 
kebimbangannya telah dihilangkan, pikirannya telah mencapai 
keadaan yang tetap dan yang tekun dalam perbuatan untuk 
kebaikan kepada semua makhluk, mencapai kebahagiaan 
dalam Brahman. 
 

२६.26 

कामोधिवयुाना ंयतीना ंयतचतेसाम ् । 

अिभतो िनवा ण ंवत त ेिविदतानाम ् ॥५.२६॥ 

kāmakrodhaviyuktānāṁ yatīnāṁ yatacetasām, 
abhito brahmanirvāṇaṁ vartate viditātmanām. V-26. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kāmakrodhaviyuktānām = para yogi yang terbebas dari rasa nafsu dan rasa 
marah; yatīnām = bagi para orang suci; yatacetasām = pengendalian pikiran; 
abhitaḥ = disekitar; brahmanirvāṇam = bersatu dengan Brahman (Mokṣa), 
vartate = ada, viditātmanām = bagi mereka yang telah menguasi 
pengetahuan ātma. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bagi para yati (yang telah menguasai jiwanya) yang telah 
melepaskan diri dari keinginan dan kemarahan, yang telah 
menaklukkan pikirannya dan mempunyai pengetahuan tentang 
Brahmanīrwaṇa, di sekitar mereka selalu ada persatuan 
dengan Brahman saat mereka hidup atau pun sesudah mati. 
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२७.27 

शाृा बिहबा ांुवैारे वुोः। 

ाणापानौ समौ कृा नासारचािरणौ ॥५.२७॥ 

sparśānkṛtvā bahirbāhyāṁścakṣuścaivāntare bhruvoḥ, 
prāṇāpānau samau kṛtvā nāsābhyantaracāriṇau. V-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sparśān = objek dari indra-indra; kṛtvā = melakukan; bahirbāhyān = segala 
sesuatu yang ada di luar; cakṣuḥ = mata; ca = dan; eva = juga; antare 
bhruvoḥ = di tengah-tengah kedua alis; prāṇāpānau = udara prāṇa dan 
āpāna, keluar masuknya nafas; samau = sama; kṛtvā = memperhatikan; 
nāsābhyantaracāriṇau = dengan kedua hidung keluar masuk. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang menutup dirinya dari semua obyek-obyek di luar dan 
menetapkan pandangan di antara kening, meratakan jalan 
napas ke dalam dan ke luar melalui lobang hidung secara 
sehimbang. 

 

२८.28 

यतिेयमनोबिुम ुिनमपरायणः। 

िवगतेाभयोधो यः सदा यु एव सः॥५.२८॥ 

yatendriyamanobuddhirmunirmokṣaparāyaṇaḥ, 
vigatecchābhayakrodho yaḥ sadā yukta eva saḥ. V-28 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yata = terkendali; indriyamanobuddhiḥ = nafsu, pikiran dan kecerdasan; 
muniḥ = Orang bijaksana; mokṣaparāyaṇaḥ = menuju moksa; 
vigatecchābhayakrodhaḥ = yang ketakutan dan kemarahannya telah sirna 
yaḥ = dia yang; sadā = selalu; yuktaḥ = seorang yogi; eva = saja, juga; saḥ 
= ia. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Orang bijaksana yang menguasai indria, pikiran dan 
kecerdasannya siap menuju moksa. Ia telah melemparkan jauh-
jauh keinginan, ketakutan dan kemarahan, dan dia juga seorang 
yogi yang selalu dalam keadaan bebas. 

 

२९.29 

भोारं यतपसा ंसव लोकमहेरम ् । 

सुद ंसव भतूाना ंाा मा ंसािमृित ॥५.२९॥ 

bhoktāraṁ yajñatapasāṁ sarvalokamaheśvaram, 
suhṛdaṁ sarvabhūtānāṁ jñātvā māṁ sāntimṛcchati. V-29. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bhoktāram = pada yang menikmati; yajñatapasām = bagi yajnya dan tapa; 
sarvalokamaheśvaram = penguasa dari alam semesta (objek); suhṛdam = 
teman; sarvabhūtānām = dari semua mahkluk; jñātvā = mengetahui; mām 
= aku, saya (objek); sāntim = kedamaian; ṛcchati = mencapai. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dengan mengetahuiku sebagai yang menikmati yajña dan 
pertapaan, Yang Maha Besar, Penguasa Seluruh Dunia, Teman 
dari Semua Makhluk, ia mencapai ketenangan.  
 

 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेकमसासयोगो नाम पमोऽायः ॥  

oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde karmasannyāsayogo nāma pañcamoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran upaniṣad; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan Ketuhanan; 
yogaśāstre = dalam ajaran Yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = dalam 
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pembicaraan Arjuna dengan Śrīkṛṣṇa; karmasannyāsayogaḥ = Ajaran Yoga 
Tentang ketidakterikatan pada Karma; nāma = berjudul; pañcamaḥ= yang 
kelima; adhyāyaḥ = bab/bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Kelima yang berjudul Ajaran Yoga tentang Ketidakterikatan 
pada Kerja.  
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ षोऽायः 

atha ṣaṣṭhoʻdhyāyaḥ 
BAB KEENAM 

 

आसयंमयोगः 

dhyānayogaḥ  
AJARAN YOGA  

TENTANG DHYĀNA 

 
१.1 

ीभगवानवुाच 

अनाितः कमफलं काय कम  करोित यः । 

स सासी च योगी च न िनरिन  चाियः ॥६.१॥ 

śrībhagavān uvāca 
anāśritaḥ karmaphalaṁ kāryaṁ karma karoti yaḥ, 

sa sannyāsī ca yogī ca na niragnirna cākriyaḥ. VI-1. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; anāśritaḥ = yang tidak 
ketergantungan; karmaphalam = buah dari perbuatan; kāryam = yang harus 
dilakukan; karma = tindakan, pekerjaan; karoti = melakukan; yaḥ = ia 
yang; saḥ = Ia; sannyāsī = seorang yang meninggalkan keduniawian; ca = 
dan; yogī = yang melakukan karma Yoga; ca = dan; na = tidak; niragniḥ = 
tanpa api; na = tidak; ca = dan; akriyaḥ = tanpa kegiatan (karma kanda). 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Śrī Bhagavān bersabda: 

Ia yang melakukan pekerjaan yang harus dilakukan tanpa 
mengharapkan akan hasilnya, ia adalah seorang “Samnyasin 
(yang meninggalkan keduniawian) dan juga adalah seorang 
yogin (yang melakukan karmayoga), tetapi bukan ia yang tidak 
menyalakan api suci dan bukan ia yang tidak melakukan 
kegiatan (karma kanda). 

२.2 

य ंसासिमित ायग ंत ंिवि पाडव । 

न ससो योगी भवित कन ॥६.२॥ 

yaṁ sannyāsamiti prāhuryogaṁ taṁ viddhi pāṇḍava, 
na hyasannyastasaṅkalpo yogī bhavati kaścana. VI-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yam = apa yang; sannyāsam = seorang yang bertindak tanpa mengharapkan 
hasil; iti = demikian; prāhuḥ = mengatakan; yoga = karma yoga; tam = pada 
itu; viddhi = ketahuilah; pāṇḍava = wahai Arjuna; na = tidak; hi = 
sesungguhnya; asannyastasaṅkalpaḥ = yang tidak meninggalkan keinginan 
akan hasil perbuatannya; yogī = seorang yang menjalankan karma yoga; 
bhavati = menjadi; kaścana = seseorang, siapapun. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Apa yang dinamakan pembebasan diri dari keduniawian (jalan 
sannyāsa), ketahuilah itu adalah suatu disiplin dari perbuatan, 
oh Arjuna. Karena tiada seorang pun menjadi seorang yogi ia 
yang tidak melepaskan keinginan akan hasil perbuatannya 
(yang egoistis). 
 

३.3 

आोम ुनयेग ंकम कारणमुत े। 

योगाढ तवै शमः कारणमुत े॥६.३॥ 
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ārurukṣormuneryogaṁ karma kāraṇamucyate, 
yogārūḍhasya tasyaiva śamaḥ kāraṇamucyate. VI-3. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ārurukṣoḥ = yang ingin meningkat; muneḥ = bagi seorang yang bijaksana; 
yoga = karmayoga; karma = perbuatan; kāraṇam = alat; ucyate = 
dikatakan; yogārūḍhasya = Yang ingin meningkat dalam jalan pengetahuan; 
tasya = milik itu; eva = saja; śamaḥ = penghetian segala kegiatan material, 
ketenangan; kāraṇam = alay; ucyate = dikatakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Tindakan dikatakan alat dari orang bijaksana yang ingin untuk 
mencapai karma yoga, Bilamana ia sudah mencapai yoga saat 
meningkat ke jalan pengetahuan, ketenangan menjadi suatu 
alat. 

 

४.4 

यदा िह निेयाथष ुन कम नषुत े। 

सव ससासी योगाढदोत े॥६.४॥ 

yadā hi nendriyārtheṣu na karmasvanuṣajjate, 
sarvasaṅkalpasannyāsī yogāruḍhastadocyate. VI-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yadā = ketika; hi = sesungguhnya; na = tidak; indriyārtheṣu = pada objek-
objek indria; na = tidak; karmasu = pada setiap tindakan; anuṣajjate = 
terlibat; sarvasaṅkalpasannyāsī = seorang yang meninggalkan segala hasil 
dari perbuatannya; yogāruḍhaḥ = setelah mencapai karma yoga meningkat 
dalam jalan pengetahuan; tadā = saat itu; ucyate = dikatakan. 

 
 
 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
sesungguhnya ketika seseorang yang tidak terikat terhadap 
obyek-obyek dari indria atau dari pekerjaan dan melepaskan 
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segala tujuannya, saat itu dikatakan ia telah meningkat pada 
jñānayoga (jalan pengetahuan). 
 

५.5 

उरेदानाान ंनाानमवसादयते ् । 

आवै ानो बरुावै िरपरुानः ॥६.५॥ 

uddharedātmanātmānaṁ nātmānamavasādayet, 
ātmaiva hyātmano bandhurātmaiva ripurātmanaḥ. VI-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
uddharet = meningkatkan; ātmanā = dengan dirinya sendiri; ātmānam = 
dirinya sendiri; na = tidak; ātmānam = dirinya sendiri avasādayet = 
menghancurkan; ātmā = dirinya; eva = saja; hi = sesungguhnya; ātmanaḥ = 
bagi dirinya; bandhuḥ = kerabat; ātmā eva = dirinya saja; ripuḥ = musuh; 
ātmanaḥ = bagi dirinya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia harus mengangkat dirinya sendiri oleh dirinya sendiri pula. Ia 
seharusnya tidak menghinakan dirinya sendiri, karena dirinya 
sendiri adalah kerabat dari dirinya dan hanya dirinya sendiri 
adalah musuh bagi dirinya. 
 

६.6 

बरुाान यनेावैाना िजतः । 

अनान ुशु ेवततावै शवुत ् ॥६.६॥ 

bandhurātmātmanastasya yenātmaivātmanā jitaḥ, 
anātmanastu śatrutve vartetātmaiva śatruvat. VI-6. 

 
 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bandhuḥ = kerabat; ātmātmanaḥ = jiwa dari dirinya sendiri; tasya = milik 
dia; yena = oleh siapa yang; ātmā = dirinya; vā = bukankah; ātmanā = 
dengan dirinya sendiri; jitaḥ = menang; anātmanaḥ = tanpa kesadaran ātma; 
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tu śatrutve = dalam permusuhan; varteta = ada; ātmā = dirinya; eva = saja; 
śatruvat = seperti seorang musuh. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Karena ia yang dapat menguasai dirinya (ātmā) oleh kesadaran 
dirinya (ātma), maka dirinya adalah teman bagi dirinya. Akan 
tetapi bagi ia yang tanpa kesadaran diri (anātmā) maka dirinya 
itu pula akan berlaku sebagai musuh bagi dirinya. 
 

७.7 

िजतानः शा परमाा समािहतः । 

शीतोसखुःखषे ुतथा मानापमानयोः ॥६.७॥ 

jitātmanaḥ praśāntasya paramātmā samāhitaḥ, 
śītoṣṇasukhaduḥkheṣu tathā mānāpamānayoḥ. VI-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
jitātmanaḥ = yang mampu mengendalikan pikiranya; praśāntasya = milik 
ia yang memiliki ketenangan bhatin; paramātmā = Paramātmā; samāhitaḥ 
= dalam keadaan pikiran yang seimbang; śītoṣṇasukhaduḥkheṣu = dalam 
keadaan dingin; panas, senang dan sedih; tathā = begitu juga; 
mānāpamānayoḥ = saat dipuji maupun dihina. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang telah menaklukkan pikirannya, yang telah mencapai 
ketenangan bhatin, yang dalam perenungan Paramātmā 
pikirannya akan selalu seimbang walaupun dalam dingin dan 
panas, senang dan sakit, begitu juga saat dipuji dan dihina. 

 

८.8 

ानिवानतृाा कूटो िविजतिेयः । 

यु इुत ेयोगी समलोामकानः ॥६.८॥ 

jñānavijñānatṛptātmā kūṭastho vijitendriyaḥ, 
yukta ityucyate yogī samaloṣṭāśmakāñcanaḥ. VI-8. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
jñāna-vijñāna-tṛpta-ātmā = jiwa yang terpuaskan dengan pengetahuan 
ātma dan pengalamannya; kūṭasthaḥ = yang tak tergoyahkan; vijitendriyaḥ 
= yang menaklukkan indria- indrianya yukta = ia yang layak; iti = demikian 
ucyate = dikatakan; yogī = seorang yogi; sama-loṣṭa-aśma-kāñcanaḥ = 
yang memandang sama terhadap segumpal tanah, sebongkah batu atau emas. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang puas jiwanya dengan pengetahuan ātma dan 
pengalamanya, yang tetap pendirian dan menguasai indria-
indrianya, baginya segumpal tanah, sebongkah batu atau emas 
adalah sama, demikian orang mantap pandanganya seperti itu 
layak disebut seorang yogi. 
 

९.9 

सुिाय ुदासीनमेबषु ु। 

साधुिप च पापषे ुसमबिुविशत े॥६.९॥ 

suhṛnmitrāryudāsīnamadhyasthadveṣyabandhuṣu, 
sādhuṣvapi ca pāpeṣu samabuddhirviśiṣyate. VI-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
suhṛd = sahabat; mitrā = teman; āri = musuh; udāsīna = yang tanpa 
keberpihakan; madhyasthaḥ = penengah; dveṣya = pembenci; bandhuḥ = 
kerabat; teṣu = pada semua itu; sādhuṣu = pada setiap orang bijaksana; api 
= juga; ca = dan pāpeṣu = pada setiap yang berdosa; samabuddhiḥ = 
pandangan sama seimbang; viśiṣyate = melampaui, melebihi. 

 
 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang mempunyai pikiran sama tanpa rasa cinta dan benci 
baik di antara sahabat, teman, musuh, yang netral, penengah, 
pembenci ataupun kerabat, orang-orang suci bijaksana 
maupun para pendosa, ia adalah orang yang terhebat diantara 
mereka yang meningkat dalam yoga. 
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१०.10 

योगी युीत सततमाान ंरहिस ितः । 

एकाकी यतिचाा िनराशीरपिरहः ॥६.१०॥ 

yogī yuñjīta satatamātmānaṁ rahasi sthitaḥ, 
ekākī yatacittātmā nirāśīraparigrahaḥ. VI-10. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yogī = seorang yang mengusai yoga; yuñjīta = menyatukan diri dalam 
samādhi; satatam = selalu; ātmānam = milik jiwa; rahasi = terpencil; 
sthitaḥ = berdiam, tinggal; ekākī = sendiri; yatacittātmā = jiwa yang 
pikirannya terkendali; nirāśīḥ = tanpa keinginan; aparigrahaḥ = bebas dari 
keserakahan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seorang yogi harus tetap memusatkan pikirannya pada 
samādhi (kepada ātma yang maha besar), tinggal dalam 
kesunyian dan tersendiri, menguasai dirinya sendiri, bebas dari 
angan-angan dan keinginan untuk memilikinya. 
 

११.11 

शचुौ दशे ेिता िरमासनमानः । 

नािुत ंनाितनीच ंचलैािजनकुशोरम ् ॥६.११॥ 

śucau deśe pratiṣṭhāpya sthiramāsanamātmanaḥ, 
nātyucchritaṁ nātinīcaṁ cailājinakuśottaram. VI-11. 

 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
śucau deśe = pada tempat yang bersih; pratiṣṭhāpya = menaruh; sthiram = 
teguh; āsanam = sikap; ātmanaḥ = bagi dirinya; na ati ucchritaṁ = tidak 
terlalu tinggi; na atinīcam = tidak terlalu rendah; cailājinakuśottaram = 
rumput kusa /durbha (Desmostachya bipinnata) yang diatasnya ditaruh kulit 
rusa serta kain yang lembut yang tertata. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia harus duduk di tempat suci di atas tempat duduk yang kukuh 
tidak terlalu tinggi maupun telalu rendah, tertutup dengan 
rumput yang suci, kulit rusa dan kain, disusun satu di atas yang 
lainnya. 
 

१२.12 

तकैा ंमनः कृा यतिचिेयियः । 

उपिवयासन ेयुाोगमािवशुय े॥६.१२॥ 

tatraikāgraṁ manaḥ kṛtvā yatacittendriyakriyaḥ, 
upaviśyāsane yuñjyādyogamātmaviśuddhaye. VI-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tatra = disana; kāgram = terpusatkan; manaḥ = pikiran; kṛtvā = melakukan; 
yatacittendriyakriyaḥ = melakukan pengendalian pikiran dan indria-indria; 
upaviśya = duduk; āsane = saat duduk; yuñjyāt = memadukan; yogam = 
penyatuan diri; ātmaviśuddhaye = untuk memurnikan jiwa/diri. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Di sana mengambil sikap duduk sambil memusatkan pikirannya 
kepada satu tujuan dan menguasai segala gerak pikiran dan 
indrianya, melakukan yoga untuk memurnikan diri.  
 

१३.13 

सम ंकायिशरोीव ंधारयचलं िरः । 

से नािसका ं ंिदशानवलोकयन ् ॥६.१३॥ 

samaṁ kāyaśirogrīvaṁ dhārayannacalaṁ sthiraḥ, 
samprekṣya nāsikāgraṁ svaṁ diśaścānavalokayan. VI-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
samam = pada posisi yang sama, lurus, tegak; kāyaśirogrīvam = badan, 
kepala dan leher; dhārayannacala = pikiran terpusat tak bergerak/tidak liar; 
sthiraḥ = kokoh, teguh; samprekṣya = pandangan terpusat; nāsikāgraṁ = 
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ujung hidung; svam = miliknya sendiri; diśaścānavalokayan = tidak 
menoleh kearah yang lain. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dengan posisi badan, kepala dan leher yang tegak lurus dan 
pikiran yang terpusat tenang, melihat kesatu arah, keujung 
hidungnya sendiri, dengan tiada menoleh kearah yang lain 
(sekeliling). 
 

१४.14 

शााा िवगतभी चािरत ेितः । 

मनः सयं मिो यु आसीत मरः ॥६.१४॥ 

praśāntātmā vigatabhīrbrahmacārivrate sthitaḥ, 
manaḥ saṁyamya maccitto yukta āsīta matparaḥ. VI-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
praśāntātmā = jiwa yang tenang; vigatabhīḥ = terbebas dari rasa takut; 
brahmacārivrate = dalam sumpah brahmacari; sthitaḥ = tinggal, berada; 
manaḥ = pikiran; saṁyamya = mengendalikan; maccitto = pikiran tertuju 
padaku (Paramātma); yuktaḥ = seorang yogi; āsīta = duduk, tinggal; 
matparaḥ = diriku sebagai tujuan utama. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dia yang tenang dan bebas dari ketakutan, setia dalam sumpah 
Brahmacari dengan pikiran yang dikuasainya, ia seorang yogi 
duduk (yoga) dengan pikiran yang terpusat selalu mengarah 
dan tertuju kepadaku. 
 

१५.15 

युवे ंसदाान ंयोगी िनयतमानसः । 

शा िनवा णपरमा ंमंामिधगित ॥६.१५॥ 

yuñjannevaṁ sadātmānaṁ yogī niyatamānasaḥ, 
śāntiṁ nirvāṇaparamāṁ matsaṁsthāmadhigacchati. VI-15. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
yuñjan = melaksanakan; evam = seperti itu; sadā = selalu; ātmānam = 
dirinya; yogī = seorang yogi; niyatamānasaḥ = yang menguasai pikirannya; 
śāntim = kedamaian; nirvāṇaparamām = penyatuan (moksa tertinggi); 
matsaṁsthām = tempatku (Paramātma); adhigacchati = mencapai. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seorang yogi yang melakukan disiplin seperti ini, yang 
menguasai pikirannya, selalu merenungkan sang diri, mencapai 
tempatku yang merupakan kedamaian dan kebebasan (moksa). 
 

१६.16 

नात ुयोगोऽि न चकैामनतः । 

न चाित शील जातो नवै चाज ुन ॥६.१६॥ 

nātyaśnatastu yogoʻsti na caikāntamanaśnataḥ, 
na cāti svapnaśīlasya jāgrato naiva cārjuna. VI-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = bukan; ati aśnataḥ tu = dari terlalu banyak makan; yogaḥ = yang 
disebut yoga; asti = ada; na ca = dan bukan; ekāntam = terlalu; anaśnataḥ 
= dari tidak makan; na ca = dan bukan; ati = terlalu; svapnaśīlasya = bagi 
yang selalu tidur; jāgrataḥ = dari begadang; naiva = bukan; ca = dan; 
Arjuna = wahai Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sesungguhnya yoga tidaklah untuk ia yang makan terlalu 
banyak, atau terlalu sedikit, oh Arjuna; tidaklah juga untuk ia 
yang tidur terlalu banyak atau bagi yang banyak begadang. 
 

१७.17 

युाहारिवहार युचे कमस ु। 

युावबोध योगो भवित ःखहा ॥६.१७॥ 

yuktāhāravihārasya yuktaceṣṭasya karmasu, 
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yuktasvapnāvabodhasya yogo bhavati duḥkhahā. VI-17. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
yuktāhāravihārasya = bagi yang makan dan bersenang-senangnya dalam 
kepantasan; yuktaceṣṭasya = cukup dalam kegiatan; karmasu = dalam 
semua kerja; yukta-svapna-avabodhasya = bagi yang tidur dan 
begadangnya dalam kepantasan; yogaḥ = disebut yoga; bhavati = ada; 
duḥkhahā = yang membasmi kesedihan, penderitaan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bagi yang makan dan bersenang-senangnya dalam kepantasan, 
bagi yang kegiatan kerjanya teratur juga yang tidur dan 
bangunnya teratur, disana timbul disiplin (yoga) yang 
membasmi segala penderitaan. 
 

१८.18 

यदा िविनयत ंिचमावेावितत े। 

िनःहृः सव कामेो यु इुत ेतदा ॥६.१८॥ 

yadā viniyataṁ cittamātmanyevāvatiṣṭhate, 
niḥspṛhaḥ sarvakāmebhyo yukta ityucyate tadā. VI-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yadā = ketika; viniyatam = disiplin yang ketat; cittam = pikiran; ātmani = 
dalam dirinya sendiri; eva = saja; avatiṣṭhate = berada; niḥspṛhaḥ = tanpa 
keinginan; sarvakāmebhyah = terhadap semua objek-objek keinginan; 
yuktaḥ = seorang yogi; iti = demikian; ucyate = dikatakan; tadā = saat itu. 

 
 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bilamana pikiran yang berdisiplin sudah tercapai dan tinggal 
tenang hanya di dalam ātma (dirinya), bebas dari segala 
keinginan barulah ia dikatakan seorang yogi yang telah 
menyelaraskan diri (dalam yoga). 
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१९.19 

यथा दीपो िनवातो नेत ेसोपमा तृा । 

योिगनो यतिच युतो योगमानः ॥६.१९॥ 

yathā dīpo nivātastho neṅgate sopamā smṛtā, 
yogino yatacittasya yuñjato yogamātmanaḥ. VI-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yathā = bagaikan; dīpaḥ = lampu, pelita; nivātasthaḥ = yang berada 
ditempat tak ada angin; na iṅgate = tidak bergoyang; sā = dia; upamā = 
perumpamaan; smṛtā = diingatkan; yoginaḥ = bagi seorang yogi; 
yatacittasya = bagi pikiranya yang telah takluk; yuñjataḥ = bagi yang telah 
melaksanakan; yogam = keseimbangan bhatin; ātmanaḥ = bagi yang 
jiwanya selaras dengan yoga. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Bagaikan pelita di tempat yang tak berangin yang nyalanya tak 
bergoyang, seperti itulah perumpamaan diingatkan, bagi 
seorang yogi yang berdisiplin, yang telah menguasai pikirannya 
dan bersatu dengan ātma. 
 

२०.20 

योपरमत ेिच ंिन ंयोगसवेया । 

य चवैानाान ंपयािन तुित ॥६.२०॥ 

yatroparamate cittaṁ niruddhaṁ yogasevayā, 
yatra caivātmanātmānaṁ paśyannātmani tuṣyati. VI-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yatra = di mana; uparamate = beristirahat, tenang; cittam = pikiran; 
niruddham = terkendalikan; yogasevayā = dengan pelaksanaan yoga; yatra 
= di mana; ca = dan; eva = saja; ātmanā = oleh dirinya; ātmānam = ātmanya 
sendiri; paśyan = melihat; ātmani = di dalam dirinya; tuṣyati = berbahagia, 
bersenang. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Di mana pikiran mencapai ketenangan terkendali dengan 
melakukan yoga (penyatuan pikiran) dan berbahagia dalam 
ātmannya saat melihat Sang Ātmā melalui ātmannya sendiri.  
 

२१.21 

सखुमािकं यिुामतीियम ् । 

विे य न चवैाय ंितलित ततः ॥६.२१॥ 

sukhamātyantikaṁ yattadbuddhigrāhyamatīndriyam, 
vetti yatra na caivāyaṁ sthitaścalati tattvataḥ. VI-21. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sukham = kesenangan; ātyantikam = yang tanpa akhir; yat = itu yang; tat 
= itu (yang tak dapat dijelaskan); buddhigrāhyam = yang tertangkap oleh 
kecerdasan; atīndriyam = yang melampaui indria; vetti = mengetahui; yatra 
= di mana; na = tidak; ca = dan; eva = saja; ayam = ini; sthitaḥ = tinggal, 
berdiri; calati = berjalan; tattvataḥ = dari yang sebenarnya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Di mana ia mengetahui itu yang namanya kenikmatan yang 
tanpa akhir, yang dipahami dengan kecerdasannya dan di luar 
pemahaman indria, di mana ia ini yang telah mantap, tidak 
berpaling lagi dari kebenaranya.  
 

२२.22 

य ंला चापरं लाभ ंमत ेनािधकं ततः । 

यिन ् ितो न ःखने गुणािप िवचात े॥६.२२॥ 

yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ, 
yasmin sthito na duḥkhena guruṇāpi vicālyate. VI-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yam = apa yang; labdhvā = mendapatkan; ca = dan; apara = yang lain; 
lābham = keberuntungan; manyate = memikirkan; na = tidak; adhikam = 
lebih banyak; tataḥ = dari sana; yasmin = pada yang; sthitaḥ = berdiam 
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menetap; na = tidak; duḥkhena = dengan kesedihan; guruṇa = lebih besar; 
api = juga; vicālyate = tidak bergeser. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Setelah mencapai kebahagiaan ini, ia berpikir tidak ada yang 
perlu dicapai lebih besar dari ini lagi, di mana pada kedamaian 
itu ia telah menetap, ia tidak akan bergeser meskipun oleh 
penderitaan yang seberat-beratnya. 
 

२३.23 

त ंिवाद ्ःखसयंोगिवयोग ंयोगसितम ् । 

स िनयने योो योगोऽिनवणचतेसा ॥६.२३॥ 

taṁ vidyād duḥkhasaṁyogaviyogaṁ yogasañjñitam, 
sa niścayena yoktavyo yogoʻnirviṇṇacetasā. VI-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tam = pada itu; vidyād = mengetahuai; duḥkha-saṁyoga-viyogam = yang 
tidak ada hubungannya dengan penderitaan; yogasañjñitam = yang 
dinamakan yoga; saḥ = Ia; niścayena = pastinya; yoktavyaḥ = harus dicapai; 
yogaḥ = yoga; anirviṇṇa-cetasā = dengan pikiran tanpa kecemasan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Semua keadaan itu harus diketahui dengan nama yoga, suatu 
keadaan di mana kita memutuskan hubungan dengan 
penderitaan. Yoga ini harus dilakukan dengan keyakinan dan 
dengan pikiran yang tenang. 
 

२४.24 

सभवाामांा सवा नशषेतः । 

मनसवैिेयाम ंिविनय समतः ॥६.२४॥ 

saṅkalpaprabhavānkāmāṁstyaktvā sarvānaśeṣataḥ, 
manasaivendriyagrāmaṁ viniyamya samantataḥ. VI-24. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
saṅkalpa-prabhavān = yang muncul dari pemikiran; kāmān = keinginan-
keinginan; tyaktvā = meninggalkan; sarvān = semua; aśeṣataḥ = tanpa 
tersiasa, tanpa terkecuali; manasā = dengan pikiran; eva = saja; 
indriyagrāmam = seluruh indria; viniyamya = mengendalikan; samantataḥ 
= dari semua arah. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Melepaskan tanpa kecuali semua keinginan yang muncul akibat 
khayalan, mengendalikan dengan pikiran semua indria pada 
semua sisi. 
 

२५.25 

शनःै शनैपरमेुा धिृतगहृीतया । 

आसं ंमनः कृा न िकिदिप िचयते ् ॥६.२५॥ 

śanaiḥ śanairuparamedbuddhyā dhṛtigṛhītayā, 
ātmasaṁsthaṁ manaḥ kṛtvā na kiñcidapi cintayet. VI-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śanaiḥ śanaiḥ = pelan- pelan; uparamet = mengistirahatkan, 
menenangkan; buddhyā = dengan kecerdasan; dhṛtigṛhītayā = 
dengan keteguhan; ātmasaṁstham = ditempatkan pada 
dirinya sendiri (ātma); manaḥ = pikiran; kṛtvā = melakukan; na 
= tidak; kiñcidapi = sedikit pun; cintayet = berpikir. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dengan akal budi yang penuh kesabaran, dengan pikiran yang 
menetap pada dirinya (ātma), biarlah ia mencapai ketenangan 
perlahan-lahan. Janganlah ia memikirkan yang lain. 
 

२६.26 

यतो यतो िनरित मनलमिरम ् । 
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तततो िनयतैदावे वश ंनयते ् ॥६.२६॥ 

yato yato niścarati manaścañcalamasthiram, 
tatastato niyamyaitadātmanyeva vaśaṁ nayet. VI-26. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yataḥ yataḥ = apapun penyebabnya; niścarati = mengembara kemana-mana 
manah = pikiran; cañcalam = berubah-ubah, gelisah; asthiram = tidak tetap; 
tataḥ tataḥ = dari itu; niyamya = mengendalikan; etat = ini; ātmani eva = 
hanya pada ātmanya itu sendiri; vaśam = (dibawah) pengawasan; nayet = 
membawa. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Apa saja yang menyebabkan pikiran yang tidak tetap itu selalu 
goncang dan mengembara biarlah ia menahannya dan 
mengembalikannya hanya pada penguasaan ātma itu sendiri. 
 

२७.27 

शामनस ंने ंयोिगन ंसखुमुमम ् । 

उपिैत शारजस ंभतूमकषम ् ॥६.२७॥ 

praśāntamanasaṁ hyenaṁ yoginaṁ sukhamuttamam, 
upaiti śāntarajasaṁ brahmabhūtamakalmaṣam. VI-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
praśānta = kedamaian, ketenangan; manasam = pikiran; hi = sesungguhnya, 
tentunya; enam = pada dia ini; yogìnam = bagi sang yogì; sukham = 
kesenangan, kebahagiaan; uttamam = tertinggi; upaiti = datang; 
śāntarajasam = tenteramnya nafsu, nafsu tiada lagi; brahmabhūtam = 
menjadi satu dengan Brahman, menunggal dengan Brahman; akalmasam = 
tanpa noda. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sesungguhnya kebahagiaan tertinggi datang pada yogi yang 
pikirannya tenang yang nafsunya tidak bergolak, yang murni 
dan bersatu dengan Brahman. 
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२८.28 

युवै ंसदाान ंयोगी िवगतकषः । 

सखुने संशम ंसखुमतु े॥६.२८॥ 

yuñjannaivaṁ sadātmānaṁ yogī vigatakalmaṣaḥ, 
sukhena brahmasaṁsparśamatyantaṁ sukhamaśnute. VI-28. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yuñjan = dengan melaksanakan yoga; eva = saja; sadā = selalu; ātmānaṁ 
= kepada ātma; yogī = seorang yogi; vigatakalmaṣaḥ = bebas dari dosa, 
tanpa noda; sukhena = dengan senang, dengan mudah; 
brahmasaṁsparśam= yang disebabkan oleh hubungan dengan Brahman; 
atyantaṁ = dengan mendalam (tak terbatas); sukhe = kesenangan, 
kebahagiaan; aśnute = menikmati. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Jadi dengan membuat jiwa selalu harmonis dengan ātman, 
seorang yogin yang bebas dari dosa, mudah mengalami 
kebahagiaan yang tak terbatas dari hubungannya dengan 
Brahman. 
 

२९.29 

सवभतूमाान ंसव भतूािन चािन । 

ईत ेयोगयुाा सव  समदशनः ॥६.२९॥ 

sarvabhūtasthamātmānaṁ sarvabhūtāni cātmani, 
īkṣate yogayuktātmā sarvatra samadarśanaḥ. VI-29. 

Padārthaḥ-Kosakata: 
sarva-bhūta-stham = yang bersemayam dalam semua mahluk; ātmānam = 
ātma, sang diri; stha = berada, bersemayam; sarva-bhūtāni = dalam semua 
mahluk; ca ātmani = dalam (semua) ātma; īkṣate = melihat; yogayuktātmā 
= jiwa yang diselaraskan dalam yoga; sarvatra = di mana-mana; 
samadarśanaḥ = dengan memandang sama. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang jiwanya diharmonikan oleh yoga, melihat ātma 
menetap di dalam semua makhluk dan semua makhluk di 
dalam ātma. Di mana-mana ia memandang sama. 
 

३०.30 

यो मा ंपयित सव  सव च मिय पयित । 

ताहं न णयािम स च म ेन णयित ॥६.३०॥ 

yo māṁ paśyati sarvatra sarvaṁ ca mayi paśyati, 
tasyāhaṁ na praṇaśyāmi sa ca me na praṇaśyati. VI-30. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yaḥ = dia yang; mām = kepadaku; paśyati = melihat; sarvatra = di mana-
mana; sarvam = semua; mayi = di dalamku; tasya = bagi dia; aham = aku, 
saya; na = tidak; praṇaśyāmi = menghilang; saḥ = ia; me = kepadaku; na 
praṇaśyati = tidak menghilang 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang melihatku di mana-mana dan melihat semua di 
dalamku, Aku tidak hilang dari dia, pun juga ia tidak hilang 
dariku. 
 

३१.31 

सवभतूित ंयो मा ंभजकेमाितः । 

सव था वत मानोऽिप स योगी मिय वत त े॥६.३१॥ 

sarvabhūtasthitaṁ yo māṁ bhajatyekatvamāsthitaḥ, 
sarvathā vartamānoʻpi sa yogī mayi vartate. VI-31. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sarva-bhūta-sthitam = yang bersemayam pada semua mahluk; yaḥ = dia 
yang; mām = aku, saya, kepadaku; bhajati = memuja, memuji; ekatvam = 
kesatuan; āsthitaḥ= yang mantap; sarvathā = walau bagaimana; 
vartamānaḥ = ada. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seorang Yogi yang telah teguh di dalam kesatuan, 
menyembahku yang berada di dalam semua makhluk, 
meskipun bagaimana pun kehidupanya, ia hidup di dalamku. 
 

३२.32 

आौपने सव  सम ंपयित योऽज ुन । 

सखु ंवा यिद वा ःख ंस योगी परमो मतः ॥६.३२॥ 

ātmaupamyena sarvatra samaṁ paśyati yoʻrjuna, 
sukhaṁ vā yadi vā duḥkhaṁ sa yogī paramo mataḥ. VI-32. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ātmaupamyena = dengan diibaratkan dirinya sendiri(ātma); sarvatra = di 
mana-mana; samam = sama; paśyati = melihat; yaḥ = dia yang; arjuna = 
Arjuna; sukham = senang, bahagia; vā = atau; yadi = kalau, andaikan; 
duḥkham = menderita, sedih, duka; saḥ = ia; yogī = sang yogī; paramaḥ = 
tertinggi; mataḥ = dinamakan, dianggap. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Wahai Arjuna, Ia yang melihat dengan sama segala-galanya, 
sebagai bayangan dari jiwanya sendiri, walaupun di dalam 
keadaan senang maupun dalam keadaan menderita, ia 
dianggap seorang yogi yang sempurna. 

 

३३.33 

अज ुन उवाच 

योऽय ंयोगया ोः साने मधसुदून । 

एताहं न पयािम चलाित िराम ् ॥६.३३॥ 

arjuna uvāca 
yoʻyaṁ yogastvayā proktaḥ sāmyena madhusūdana, 

etasyāhaṁ na paśyāmi cañcalatvātsthitiṁ sthirām. VI-33. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
arjuna = Arjuna, uvāca = berkata, yaḥ = ia yang; ayam = ia ini, yogah = 
yoga; tvayā = olehmu; proktaḥ = diuraikan, diajarkan; sāmyena = dengan 
keseimbangan, sebagai suatu kesamaan; madhusūdana = wahai pembunuh 
raksasa Madhu (Kṛṣṇa); etasya = bagi dia ini; aham = aku, saya; na paśyāmi 
= saya tidak melihat; cañcalatvāt = karena kegelisahan; sthitim = fondasi, 
landasan; sthirām = stabil. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Yoga yang sebagai Engkau nyatakan adalah bersifat 
keseimbangan, oh Kṛṣṇa, disebabkan oleh adanya kegelisahan 
pikiranku, aku tak dapat melihat keadaan yang stabil untuk ini. 
 

 ३४.34 

चलं िह मनः कृ मािथ बलवाढम ् । 

ताहं िनहं म ेवायोिरव सुरम ् ॥६.३४॥ 

cañcalaṁ hi manaḥ kṛṣṇa pramāthi balavāddṛḍham, 
tasyāhaṁ nigrahaṁ manye vāyoriva suduṣkaram. VI-34. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
cañcalam = gelisah, berubah-ubah; hi = sesungguhnya; manaḥ = pikiran; 
pramāthi = bergolak, bergelora; balavād = kuat; dṛḍham = terus menerus, 
keras; tasya = bagi dia, aham = saya; nigraham = mengendalikan; manye = 
saya pikir; vāyoḥ iva = laksana angin; suduṣkaram = sangat sulit. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sebab pikiran itu adalah gelisah, oh Kṛṣṇa, tak terkendalikan, 
kuat dan kaku. Aku kira sukar sekali untuk menguasainya 
sesukar menguasai angin.  
 

३५.35 

ीभगवानवुाच 

असशंय ंमहाबाहो मनो नहं चलम ् । 
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अासने त ुकौये वरैायणे च गृत े॥६.३५॥ 

śrībhagavān uvāca 
asaṁśayaṁ mahābāho mano durnigrahaṁ calam, 

abhyāsena tu kaunteya vairāgyeṇa ca gṛhyate. VI-35. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; asaṁśayam = tak dapat 
diragukan, tak disangsikan; mahābāho = Arjuna, yang bertangan kuat; 
manaḥ= pikiran; durnigraham = sulit dikendalikan; calam = berubah-ubah, 
gelisah; abhyasena = dengan melatih; tu = tetapi; kaunteya = wahai putra 
Kunti, Arjuna! vairāgyena = dengan ketidak terikatan; gṛhyate = 
memperoleh. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sudah pasti pikiran itu adalah sukar untuk dikendalikan dan 
gelisah, akan tetapi dapat dikuasai, oh Arjuna dengan latihan 
yang terus menerus dan ketidak terikatan diri. 
 

३६.36 

असयंताना योगो ाप इित म ेमितः । 

वयाना त ुयतता शोऽवामुपुायतः ॥६.३६॥ 

asaṁyatātmanā yogo duṣprāpa iti me matiḥ,  
vaśyātmanā tu yatatā śakyoʻvāptumupāyataḥ. VI-36. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
asaṁyatātmanā = oleh orang yang tak mengendalikan diri; yogaḥ = yoga; 
duṣprāpaḥ = sukar dicapai; iti = demikian; me = milikku; matiḥ = 
kecerdasan; vaśyātmanā = oleh orang yang mengendalikan diri; tu = tetapi; 
yatatā = dengan berusaha; śakyaḥ = dapat; avāptum = untuk memperoleh; 
upāyataḥ = dengan cara yang benar. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Aku sependapat, Yoga adalah sukar dicapai oleh orang yang tak 
dapat menguasai dirinya, akan tetapi bagi orang yang dapat 
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menguasai dirinya dapat dicapai dengan berusaha melalui jalan 
yang sebenarnya. 
 

३७.37 

अज ुन उवाच 

अयितः योपतेो योगािलतमानसः । 

अा योगसिंस का ंगत कृ गित ॥६.३७॥ 

 
arjuna uvāca 

ayatiḥ śraddhayopeto yogāccalitamānasaḥ, 
aprāpya yogasaṁsiddhiṁ kāṁ gatiṁ kṛṣṇa gacchati. VI-37. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
arjuna = Arjuna; uvāca = berkata; ayatiḥ = tak menguasai diri, tak 
mengendalikan diri; śraddhayā = dengan keyakinan; upetaḥ = Ia yang 
layak, yogāt = dari yoga; calitamānasaḥ = yang pikirannya mengembara; 
aprāpya = tak memperoleh; yogasaṁsiddhim = kesempurnaan yoga; kām 
= apakah; gatim = tujuan; gacchati = pergi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Arjuna berkata: 
Jalan apakah yang ia harus lalui, oh Kṛṣṇa! Jika ia tidak dapat 
menguasai dirinya, meskipun ia mempunyai keyakinan, tapi 
pikirannya mengembara jauh dari yoga, gagal untuk mencapai 
kesempurnaan di dalam yoga? 

 

३८.38 

किोभयिविछािमव नयित । 

अितो महाबाहो िवमढूो णः पिथ ॥६.३८॥ 

kaccinnobhayavibhraṣṭaśchinnābhramiva naśyati, 
apratiṣṭho mahābāho vimūḍho brahmaṇaḥ pathi. VI-38. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
kaccit = bukakankah; na = tidak; ubhaya-vibhraśṭaḥ = yang gagal dari 
keduanya; chinnābhrami iva = laksana gumpalan awan; naśyati = musnah, 
lenyap; apratiṣṭhaḥ = tanpa penopang; vimūḍhaḥ = orang bingung; 
brahmaṇaḥ = dari Brahman; pathi = dijalan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Apakah ia tidak hancur sebagai awan yang dibelah, jatuh dari 
kedua-duanya tanpa suatu pegangan dan bingung dalam jalan 
yang membawa ke arah Brahman? 
 

३९.39 

एत ेसशंय ंकृ छेमुहशषेतः । 

दः सशंया छेा न पुपत े॥६.३९॥ 

etanme saṁśayaṁ kṛṣṇa chettumarhasyaśeṣataḥ, 
tvadanyaḥ saṁśayasyāsya chettā na hyupapadyate. VI-39. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
etan = ini; me = milikku; saṁśayaṁ = keragu-raguan; chettum = untuk 
melenyapkan; arhasi = seharusnya; aśeṣataḥ = sepenuhnya, tanpa sisa; 
tvadanyaḥ = selain Engkau; saṁśayasya = dari keragu-raguan; asya = milik 
ini, chettā = melenyapkan; na = tidak; hi = sesungguhnya; upapadyate = 
layak, patut. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Engkau saja seharusnya menjauhkan seluruh keraguraguanku 
ini, oh Kṛṣṇa! Sebab tiada yang lain lagi dari Engkau sendiri yang 
dapat melenyapkan keragu-raguan ini. 
 

४०.40 

ीभगवानवुाच  

पाथ  नवैहे नामु िवनाश िवत े। 

न िह काणकृिगु त तात गित ॥६.४०॥ 

śrībhagavān uvāca  
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pārtha naiveha nāmutra vināśastasya vidyate, 
na hi kalyāṇakṛtkaściddurgatiṁ tāta gacchati. VI-40. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; pārtha = Arjuna; na = 
tidak; eva = saja; iha = di dunia ini; na =tidak; amutra = didunia yang lain; 
vināśaḥ = kemusnahan; tasya = baginya; vidyate = ada; nahi= pun tidak; 
kalyāṇakṛt= yang berbuat kebajikan; kaścid = siapapun; durgatim = jalan 
jelek; jalan kesedihan, tāta = anakku, kawan; gacchati = ia pergi. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Śrī Bhagavān bersabda: 

Wahai Arjuna, tiada suatu kehancuran baik di dalam hidup ini 
maupun sesudahnya, sebab tak pernah seorang pun yang 
berbuat baik, menginjak jalan kemelaratan. 
 

४१.41 

ा पुयकृता ंलोकानिुषा शातीः समाः । 

शचुीना ंीमता ंगहे ेयोगोऽिभजायत े॥६.४१॥ 

prāpya puṇyakṛtāṁ lokānuṣitvā śāśvatīḥ samāḥ, 
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe yogabhraṣṭoʻbhijāyate. VI-41. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
prāpya = memperoleh; puṇyakṛtām = pahala dari perbuatan baik, lokān = 
dunia-dunia; uṣitvā = setelah tinggal; śāśvatīḥ = tak terhitung, tak terbilang; 
samāḥ = bertahun- tahun; śucīnām = dari mereka yang suci; śrīmatām = 
dari mereka yang kaya; gehe = dirumah; yogabhraṣṭaḥ = orang yang gagal 
melaksanakan yoga; abhijayate = lahir kembali. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Setelah mencapai dunia kebenaran, menetap di sana bertahun-
tahun, seorang yang jatuh dari yoga, lahir kembali ke dalam 
keluarga yang suci dan makmur. 
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४२.42 

अथवा योिगनामवे कुले भवित धीमताम ् । 

एतिलभतरं लोके ज यदीशम ् ॥६.४२॥ 

athavā yogināmeva kule bhavati dhīmatām, 
etaddhidurlabhataraṁ loke janma yadīdṛśam. VI-42. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
athavā = atau; yogìnam = dari seorang yogi; kule = dalam keluarga; bhavati 
= ada; dhīmatām = dari mereka mempunyai kebijakan; etad = ini; hi = 
sesungguhnya; durlabhataram = sukar didapat; loke = di dunia; janma = 
kelahiran; yat = itu yang; īdṛśam = tipe seperti ini. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Atau ia mungkin lahir di dalam keluarga dari para yogin yang 
diberkati dengan kebijaksanaan. Sebab kelahiran yang 
demikian ini sesungguhnya lebih sukar didapat di dunia. 
 

४३.43 

त त ंबिुसयंोग ंलभत ेपौव दिेहकम ् । 

यतत ेच ततो भयूः सिंसौ कुनन ॥६.४३॥ 

tatra taṁ buddhisaṁyogaṁ labhate paurvadehikam, 
yatate ca tato bhūyaḥ saṁsiddhau kurunandana. VI-43. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tatra = disana; tam = itu; buddhisaṁyogaṁ = kemanunggalan dengan 
pengetahuan; labhate = memperoleh; paurvadehikam = pada badan 
terdahulu; yatate = ia berusaha / berjuang; ca = dan; tataḥ = kemudian; 
bhūyaḥ = lagi; saṁsiddhau = dalam kesempurnaan; kuru nandana = wahai 
putra Kuru. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Di sana ia mendapatkan kembali kebijaksanaan yang diperoleh 
saat kehidupan badannya terdulu, oh putra kuru! Dari sana 
selanjutnya ia berjuang sampai sempurna.  
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४४.44 

पवूा ासने तनेवै ियत ेवशोऽिप सः । 

िजासरुिप योग शाितवत त े॥६.४४॥ 

pūrvābhyāsena tenaiva hriyate hyavaśoʻpi saḥ, 
jijñāsurapi yogasya śabdabrahmātivartate. VI-44. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
pūrvābhyāsena = dengan kebiasaan pengalaman terdahulu; tena eva = 
dengan cara itu; hriyate = dilahirkan; hi avaśaḥ api = bahkan tanpa 
kehendaknya sendiri; saḥ = ia; jijñāsuḥ = yang ingin mengetahui; api = 
bahkan; yogasya = dari yoga itu; śabdabrahma = ritual dalam Veda (śabda 
Brahman); ati vartate = jauh melampaui. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dengan pengalaman latihannya yang terdahulu ia telah 
terbawa dengan tiada dapat ditahan. Ia sebagai yang ingin 
mencari pengetahuan tentang yoga bahkan jauh melampaui 
petunjuk-petunjuk dari Veda. 
 

४५.45 

यातमान ुयोगी सशंुिकिषः । 

अनकेजसिंसतो याित परा ंगितम ् ॥६.४५॥ 

prayatnādyatamānastu yogī saṁśuddhakilbiṣaḥ, 
anekajanmasaṁsiddhastato yāti parāṁ gatim. VI-45. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
prayatnāt = dari ketekunan; yatamānaḥ tu = ia berusaha; yogī = yogi; 
samśuddha-kilbiṣaḥ = dimurnikan dari noda; anekajanma-samsiddhaḥ = 
yang disucikan dalam banyak kelahiran; tataḥ = kemudian; yati = mencapai; 
parām = tertinggi; gatim = jalan 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Demikian seorang yogi yang berjuang dengan keberanian 
membersihkan diri dari segala dosa, menyempurnakan dirinya 
sendiri di dalam beraneka macam kelahiran, dari sana 
mencapai tujuan yang tertinggi. 
 

४६.46 

तपिोऽिधको योगी ािनोऽिप मतोऽिधकः । 

कमािधको योगी ताोगी भवाज ुन ॥६.४६॥ 

tapasvibhyoʻdhiko yogī jñānibhyoʻpi matoʻdhikaḥ, 
karmibhyaścādhiko yogī tasmādyogī bhavārjuna. VI-46. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tapasvibhyaḥ = dari para pertapa; adhikaḥ = lebih tinggi; yogī = yogi; 
jñānibhyaḥ api = bahkan daripada orang bijak (berilmu); mataḥ = pendapat; 
karmabhyaḥ = dibandingkan pelaku karma (praktek upacara bagian karma 
kanda dalam veda); ca = dan; adhikaḥ = lebih tinggi; yogī = seorang yogi; 
tasmād = karena itu; bhava = jadilah; arjuna = wahai Arjuna! 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seorang yogi adalah lebih besar dari orang pertapa, ia adalah 
lebih besar dari orang terpelajar dan dipandang lebih besar dari 
orang yang melakukan karma, dari itu jadilah seorang yogi, oh 
Arjuna! 
 

४७.47 

योिगनामिप सवषा ंमतनेाराना । 

ावाजत ेयो मा ंस म ेयुतमो मतः ॥६.४७॥ 

yogināmapi sarveṣāṁ madgatenāntarātmanā, 
śraddhāvānbhajate yo māṁ sa me yuktatamo mataḥ. VI-47. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yoginām api = dari para yogi juga; sarveṣām = bagi semua; madgatena = 
bergabung padaku; antarātmanā = dengan inti jiwanya; śraddhāvān = Ia 
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yang memiliki keyakinan; bhajate = memuja, bersujud, bersembah; yaḥ = ia 
yang; mām= kepadaku; saḥ = ia; me = di dalamku; yuktātamaḥ = yogi yang 
terbaik; mataḥ = dianggap, pendapat. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dari semua yogin, ia yang dengan penuh kepercayaan dan 
dengan sepenuh jiwa menyembahku, dengan batinnya 
menetap di dalamku, bagiku dia dianggap Yogi yang terbaik. 
 
 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेानयोगो नाम षोऽायः॥  

oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde dhyānayogo nāma ṣaṣṭhoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran upaniṣad; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan Ketuhanan; 
yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = dalam 
pembicaraan Arjuna dengan Śrīkṛṣṇa; dhyānayogaḥ = Ajaran Yoga Tentang 
Dhyāna; nāma = berjudul; ṣaṣṭhaḥ = yang keenam; adhyāyaḥ = bab/bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Keenam yang berjudul Ajaran Yoga tentang Dhyāna. 
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ समोऽायः 

atha saptamo ʻdhyāyaḥ 
BAB KETUJUH 

 

ानिवानयोगः 

jñānavijñānayogaḥ  
AJARAN YOGA  

TENTANG JÑĀNA DAN VIJÑĀNA 

 
१.1 

ीभगवानवुाच 

मासमनाः पाथ  योग ंयुदायः । 

असशंय ंसम ंमा ंयथा ािस तण ु॥७.१॥ 

śrībhagavān uvāca 
mayyāsaktamanāḥ pārtha yogaṁ yuñjanmadāśrayaḥ,  

asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tacchṛṇu. VII-1. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; mayi = padaku; 
asaktamanāḥ = pikiran yang terpusat; pārtha = Arjuna, yogam = pada yoga; 
yuñjan = dengan melaksanakan; mad-āśrayaḥ = berlindung kepadaku; 
asaṁśayam = tanpa keragu-raguan; samagram = sepenuhnya; mām = pada 
Aku; yathā = sebagai; jñāsyasi = akan mengetahui; tat śṛṇu = dengarkanlah 
itu. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  

Śrībhagawān bersabda: 
Dengarkanlah, oh Pārtha (Arjuna) dengan melakukan yoga, 
dengan pikiran yang terpusat pada Aku dan Aku sebagai 
tempatmu berlindung, bagaimana tanpa diragukan engkau 
akan sepenuhnya mengetahuiku. 
 

२.2 

ान ंतऽेहं सिवानिमद ंवाशषेतः । 

याा नहे भयूोातमविशत े॥७.२॥ 

jñānaṁ teʻhaṁ savijñānamidaṁ vakṣyāmyaśeṣataḥ,  
yajjñātvā neha bhūyonyajjñātavyamavaśiṣyate. VII-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
jñānam = pengetahuan; te = kepadamu; aham = aku, saya; savijñānam = 
bersama pengetahuan realisasi; vakṣyāmi = akan menyatakan; aśeṣataḥ = 
selengkapnya; yat = itu, jñātvā = yang setelah mengetahui; na = tidak; iha 
= disini; bhūyah = lagi; anyat = yang lain; jñātavyam = yang harus 
diketahui; avaśiṣyate = tersisa. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Aku akan mengatakan kepadamu seluruhnya, pengetahuan 
tentang Brahman ini beserta pengalamannya, sehingga dengan 
sekali mengetahui hal tersebut, maka tidak ada hal lain lagi 
yang tersisa untuk diketahui di dunia ini.  
 

३.3 

मनुाणा ंसहषे ुकितित िसय े। 

यततामिप िसाना ंकिा ंविे ततः ॥७.३॥ 

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścidyatati siddhaye,  
yatatāmapi siddhānāṁ kaścinmāṁ vetti tattvataḥ. VII-3. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
manuṣyāṇām = dari semua manusia; sahasreṣu = diantara ribuan; kaścit = 
seseorang; yatati = berusaha; siddhaye = untuk kesempurnaan; yatatām = 
dari mereka yang berjuang; api= juga; siddhānāṁ = dari mereka yang 
berhasil; kaścit mām = seseorang kepada Ku; vetti = mengetahui; tattvataḥ 
= kenyataannya, kebenarannya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara ribuan orang mungkin seorang yang berjuang untuk 
itu dan berhasil, dan dari mereka yang berhasil berjuang 
mungkin hanya seorang yang mengetahuiku sebenarnya. 
 

४.4 

भिूमरापोऽनलो वायःु ख ंमनो बिुरेव च । 

अहार इतीय ंम ेिभा कृितरधा ॥७.४॥ 

bhūmirāpoʻnalo vāyuḥ khaṁ mano buddhireva ca,  
ahaṅkāra itīyaṁ me bhinnā prakṛtiraṣṭadhā. VII-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bhūmih = tanah; āpah = air; analaḥ = api; vāyuḥ = angin; kham = langit / 
ether; manaḥ = pikiran; buddhiḥ = kecerdasan; eva = juga; ca = dan; 
ahaṅkāraḥ = ego, keakuan; iti = demikian; iyam = ini; me = milikku; 
bhinnā = terbagi; terpisah; prakṛtiḥ = kekuatan alam materi (māyā śakti); 
aṣṭadhā = dengan delapan perwujudannya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bumi, air, api, akasa, angin, pikiran dan budi dan perasaan 
keakuan, ini adalah delapan perwujudan kekuatan materiku 
yang terpisah dariku (prakṛtiḥ di sini disamakan dengan śakti 
atau māyā.). 

 

५.5 

अपरेयिमता ंकृत िवि म ेपराम ् । 

जीवभतूा ंमहाबाहो ययदे ंधाय त ेजगत ् ॥७.५॥ 
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apareyamitastvanyāṁ prakṛtiṁ viddhi me parām,  
jīvabhūtāṁ mahābāho yayedaṁ dhāryate jagat. VII-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aparā = yang lain; iyam = ini; itah = dari ini; anyām = pada yang lain; 
prakṛtim = unsur alam; viddhi = ketahui; me = milikku; parām = lebih 
tinggi; jīvabhūtām = hakekat hidup; yayā = oleh siapa yang; idam = ini; 
dhāryate = menyangga, menopang; jagat = dunia alam semesta. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ini adalah alamku bagian bawah. Ketahuilah alamku yang 
lainnya dan yang lebih tinggi yaitu Àtma, dengan mana dunia 
ini tertumpu wahai Arjuna. 
 

६.6 

एतोनीिन भतूािन सवा णीपुधारय । 

अहं कृ जगतः भवः लयथा ॥७.६॥ 

etadyonīni bhūtāni sarvāṇītyupadhāraya,  
ahaṁ kṛtsnasya jagataḥ prabhavaḥ pralayastathā. VII-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
etat = ini; yonīni = keduanya merupakan kandungan dari alam (prakṛtiḥ); 
bhūtāni = mahluk-mahluk; sarvāṇī = semua; iti = demikian; upadhāraya = 
kenali, ketahuilah; ahaṁ = aku;  kṛtsnasya = dari semua, dari seluruh; 
jagataḥ = alam semesta; prabhavaḥ = asal, sumber; pralayaḥ = 
kembalinya, leburnya kembali; tathā = demikian. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ketahuilah bahwa semua makhluk dan kandungan unsurnya ini 
berasal dari alamku. Demikianlah akulah asal mula dan 
kembalinya seluruh dunia. 
 

७.7 

मः परतरं नाििदि धनय । 
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मिय सव िमद ंोत ंसू ेमिणगणा इव ॥७.७॥ 

mattaḥ parataraṁ nānyatkiñcidasti dhanañjaya,  
mayi sarvamidaṁ protaṁ sūtre maṇigaṇā iva. VII-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mattaḥ = dariku; parataram = lebih tinggi; na anyat = tidak lainnya; kiñcit 
= sesuatu pun; dhanañjaya = wahai Arjuna! asti = ada; mayi = padaku; 
sarvam = semua; idam = ini; protam = terikat; sūtre = pada seutas tali, pada 
tali pengikat; maṇigaṇā = rangkaian mutiara; iva = laksana. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Tidak ada sesuatu apa pun yang lebih tinggi dariku. Wahai 
Arjuna. Semua yang ada di sini adalah terjalin di dalamku 
laksana manik-manik terjalin dalam benang. 

 

८.8 

रसोऽहम ुकौये भाि शिशसयू योः । 

णवः सव वदेषे ुशः ख ेपौष ंनषृ ु॥७.८॥ 

rasoʻhamapsu kaunteya prabhāsmi śaśisūryayoḥ,  
praṇavaḥ sarvavedeṣu śabdaḥ khe pauruṣaṁ nṛṣu. VII-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
rasaḥ = rasa; apsu = air; prabhā = sinar; śaśi-sūryayoḥ, = miliknya bulan 
dan matahari; praṇavaḥ = yaitu suara OM kara (AUM); sarva-vedeṣu = di 
dalam semua kitab veda; śabdaḥ = suara; khe = langit, angkasa; pauruṣam 
= kejantanan pada setiap lelaki. 
  

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Akulah rasa di dalam air, oh Putra Kunti. Akulah cahaya dari 
bulan dan matahari. Akulah aksara suci AUM di dalam semua 
Veda. Akulah suara di dalam angkasa dan Akulah kejantanan di 
dalam setiap pria. 
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९.9 

पुयो गः पिृथा ंच तजेाि िवभावसौ । 

जीवन ंसव भतूषे ुतपाि तपिष ु॥७.९॥ 

puṇyo gandhaḥ pṛthivyāṁ ca tejaścāsmi vibhāvasau,  
jīvanaṁ sarvabhūteṣu tapaścāsmi tapasviṣu. VII-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
puṇyaḥ = segar alami; gandhaḥ = bau; pṛthivyām = tanah; tejaḥ = cahaya; 
vibhāvasau = dalam api; jīvanam = kehidupan; sarva-bhūteṣu = semua 
mahluk, semua insan; tapaḥ = pertapaan, semangat tapa; tapasviṣu = pada 
setiap pertapa. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Akulah wangi yang murni dari bumi dan cahaya dalam api. 
Akulah kehidupan dalam semua yang ada dan pertapaan dari 
para pertapa. 
 

१०.10 

बीज ंमा ंसव भतूाना ंिवि पाथ  सनातनम ् । 

बिुब ुिमतामि तजेजेिनामहम ् ॥७.१०॥ 

bījaṁ māṁ sarvabhūtānāṁ viddhi pārtha sanātanam,  
buddhirbuddhimatāmasmi tejastejasvināmaham. VII-10. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bījam = benih; mām = aku, saya; sarvabhūtānām = dari semua mahluk; 
viddhi = ketahuilah; sanātanam = abadi; buddhiḥ = intelek, akal; 
budhimatām = bagi orang- orang cerdas; tejaḥ = kecemerlangan, cahaya; 
tejasvinām = dari semua yang bersinar. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ketahuilah Aku Pārtha; bahwa akulah benih yang kekal dari 
semua makhluk. Akulah kecerdasan dari mereka yang cerdas. 
Akulah kecemerlangan dari segala yang bersinar. 
 



 

189 

११.11 

बलं बलवता ंचाहं कामरागिववजतम ् । 

धमा िवो भतूषे ुकामोऽि भरतष भ ॥७.११॥ 

balaṁ balavatāṁ cāhaṁ kāmarāgavivarjitam,  
dharmāviruddho bhūteṣu kāmoʻsmi bharatarṣabha. VII-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
balam = kekuatan, tenaga; balavatām = dari mereka yang kuat; kāmarāga- 
vivarjitam = yang melampaui keinginan dan nafsu; dharma-aviruddhaḥ = 
yang tidak bertentangan dengan dharma (hukum); bhūteṣu = pada setiap 
mahluk; kāma = keinginan; bhāratarṣabha = wahai pemimpin diantara 
wangsa Bhārata (Arjuna). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Akulah kekuatan dari mereka yang kuat, terlepas dari keinginan 
dan nafsu. Dalam semua makhluk, akulah yang menjelma 
sebagai keinginan yang tidak bertentangan dengan Dharma, oh 
Arjuna. 
 

१२.12 

य ेचवै सािका भावा राजसाामसा य े। 

म एविेत तािि न हं तषे ुत ेमिय ॥७.१२॥ 

ye caiva sāttvikā bhāvā rājasāstāmasāśca ye,  
matta eveti tānviddhi na tvahaṁ teṣu te mayi. VII-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ye = mereka yang; ca = dan; eva = saja; sāttvikāḥ = sifat murni; bhāvāḥ = 
keadaan; rājasāḥ = lincah, aktif; tāmasāḥ = lembam, malas; ye = mereka 
yang; mattaḥ = dariku; eva iti = demikianlah sesungguhnya; tat = itu; 
viddhi= engkau ketahuilah; na = tidak; tu aham = tetapi Aku; teṣu = pada 
mereka; te = mereka; mayi = padaku. 

 
 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
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Dalam keadaan apapun juga sifat mahluk itu, baik yang sattvika 
(dipenuhi kebajikan); rajasika (dipenuhi nafsu) atau tamasika 
(dipenuhi kemalasan), ketahuilah olehmu bahwa itu semua 
berasal dariku, bukan Aku di dalam mereka, namun mereka ada 
di dalamku. 
 

१३.13 

ििभग ुणमयभैा वरैेिभः सव िमद ंजगत ् । 

मोिहत ंनािभजानाित मामेः परमयम ् ॥७.१३॥ 

tribhirguṇamayairbhāvairebhiḥ sarvamidaṁ jagat,  
mohitaṁ nābhijānāti māmebhyaḥ paramavyayam. VII-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tribhiḥ = oleh ketiga; guṇamayaiḥ = oleh yang tersusun atas sifat alami; 
bhāvaiḥ = oleh alamiahnya; ebhiḥ = oleh semua ini; sarvam idam = semua 
ini; jagat = dunia; mohitaḥ = terkelabui, terbingungkan; na = tidak; 
abhijānāti = mengetahui; mām = aku; ebhyaḥ = dari mereka ini; param = 
lebih tinggi; avyayam = kekal abadi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Tertipu oleh ketiga sifat alam (triguņa), semua mahluk di dunia 
tidak mengetahuiku. Sesungguhnya Aku abadi dan lebih tinggi 
dari pada mereka. 

 

१४.14 

दवैी षेा गणुमयी मम माया रया । 

मामवे य ेप ेमायामतेा ंतरि त े॥७.१४॥ 

daivī hyeṣā guṇamayī mama māyā duratyayā,  
māmeva ye prapadyante māyāmetāṁ taranti te. VII-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
daivī = suci, berhubungan dengan dewa; hi = Sesungguhnya; eṣā = ini; guṇa-
mayī = terbentuk dari ketiga sifat di dalamku; mama = aku punya; māyā = 
ilusi; duratyayā= sulit untuk dilampaui; mām = aku, saya; eva = hanya; ye 
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= mereka yang; prapadyante = mencari perlindungan, berlindung; māyām 
= ilusi; etām = ini; taranti = menyeberang, melampaui; te = mereka. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sesungguhnya kekuatan mayaku yang suci tersusun dari ketiga  
sifat ilusi ini dan sukar diatasi oleh siapapun. Hanya mereka 
yang berlindung kepadaku, dapat mengatasi ilusi ini. 
 

१५.15 

न मा ंृितनो मढूाः प ेनराधमाः । 

माययापताना आसरंु भावमािताः ॥७.१५॥ 

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ,  
māyayāpahṛtajñānā āsuraṁ bhāvamāśritāḥ. VII-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; mām = padaku; duṣkṛtinaḥ = pelaku kejahatan; mūḍhāḥ = yang 
terbingungkan; prapadyante = berlindung; narādhamaḥ = orang hina, 
manusia yang terendah; māyayā = oleh ilusi; apahṛtajñānā = tidak 
pengetahuan; āsuram = raksasa / setan; bhāvam = karakter; āśritāḥ = 
mendapatkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Para penjahat, mereka yang terlahir dengan sifat-sifat iblis, 
orang-orang bodoh dan orang-orang rendah tingkatannya di 
dalam kemanusiaan dan yang tak berpengetahuan, pikiran 
mereka diseret oleh ilusi (māyā), tidak mencari perlindungan 
padaku.  
 

१६.16 

चतुवधा भज ेमा ंजनाः सकृुितनोऽज ुन । 

आत िजासरुथा थ ानी च भरतष भ ॥७.१६॥ 

caturvidhā bhajante māṁ janāḥ sukṛtinoʻrjuna,  
ārto jijñāsurarthārthī jñānī ca bharatarṣabha. VII-16. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
caturvidhā = empat macam, empat jenis; bhajante = memuja; mām = aku, 
saya; janāḥ = orang-orang; sukṛtinaḥ = yang baik hati, yang bajik; arjuna 
= oh Arjuna; ārtaḥ = yang sengsara, yang menderita; jijñasuḥ = yang 
mengejar pengetahuan; arthārthī = yang mengejar harta; jñānī = yang 
mengetahui pengetahuan ātma (bijaksana).  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Demikianlah, ada empat macam orang saleh yang 
menyembahku: orang yang menderita, orang yang mengejar 
pengetahuan, orang yang mencari kekayaan, dan orang yang 
bijaksana, oh Arjuna. 
 

१७.17 

तषेा ंानी िनयु एकभिविशत े। 

ियो िह ािननोऽथ महं स च मम ियः ॥७.१७॥ 

teṣāṁ jñānī nityayukta ekabhaktirviśiṣyate,  
priyo hi jñāninoʻtyarthamahaṁ sa ca mama priyaḥ. VII-17 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
teṣāṁ = diantara mereka; jñānī = orang bijak; nityayuktaḥ = yang selalu 
mantap; ekabhaktiḥ = bakti kepada yang satu; viśiṣyate = mulia; priyaḥ = 
kesayangan, terkasih; hi = sesungguhnya; jñānī = orang bijaksana; 
atyartham = sangat mulia; saḥ = ia; mama = milikku; priyaḥ = terkasih, 
kesayangan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara orang bijaksana itu, yang selalu tulus ikhlas berbakti 
hanya kepadaku saja yang paling baik. Orang bijaksana seperti 
ini mengasihiku, karenanya Aku pun sangat mengasihinya. 
 

१८.18 

उदाराः सव  एवतै ेानी ावै म ेमतम ् । 

आितः स िह युाा मामवेानुमा ंगितम ् ॥७.१८॥ 
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udārāḥ sarva evaite jñānī tvātmaiva me matam,  
āsthitaḥ sa hi yuktātmā māmevānuttamāṁ gatim. VII-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
udārāḥ = mulia; sarva = semua; eva = saja; ete = mereka ini; jñānī = orang 
bijaksana; tu = tetapi; ātmā = sang diri; eva = hanya, sangat; me = milikku; 
matam = anggapan; āsthitaḥ = tinggal, mencapai; saḥ = ia; hi = 
sesungguhnya; yuktātmā = jiwa yang layak; māṁ eva = hanya padaku 
(paramātma); anuttamam = tertinggi; gatim = tujuan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sesungguhnya mereka semua mulia, tetapi seorang yang 
bijaksana, aku anggap sebagai diriku sendiri, sebab dia yang 
berjiwa mulia itu hanya mengabdi kepada Aku sebagai tujuan 
yang tertinggi. 
 

१९.19 

बना ंजनाम ेानवाा ंपत े। 

वासदुवेः सव िमित स महाा सुलभः ॥७.१९॥ 

bahūnāṁ janmanāmante jñānavānmāṁ prapadyate,  
vāsudevaḥ sarvamiti sa mahātmā sudurlabhaḥ. VII-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bahūnāṁ = dari banyak; janmanām = dari berbagai kelahiran; ante = pada 
akhir; jñānavān = orang bijak; mām = padaku; prapadyate = datang, 
mendekat; Vāsudevaḥ = Vāsudeva (Kṛṣṇa) merupakan putra dari Vasudeva 
dan Devaki adalah Paramātma yang mewujudkan diri saat itu sebagai 
awatara, sarvam iti = demikian semua; saḥ = Dia, mahātmā = jiwa yang 
uttama, sudurlabhaḥ = adalah sangat langka.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pada akhir dari banyak kelahiran orang yang bijaksana menuju 
kepadaku karena mengetahui bahwa Vāsudeva adalah 
semuanya yang ada. Dia yang berjiwa besar seperti itu adalah 
sangat langka. 
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२०.20 

कामैैैतानाः पऽेदवेताः । 

त ंत ंिनयममााय कृा िनयताः या ॥७.२०॥ 

kāmaistaistairhṛtajñānāḥ prapadyanteʻnyadevatāḥ,  
taṁ taṁ niyamamāsthāya prakṛtyā niyatāḥ svayā. VII-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kāmaiḥ = oleh nafsu keinginan; taiḥ-taiḥ = melalui mereka; hṛtajñānāḥ = 
yang kebijaksanaannya telah menyimpang, kehilangan pengetahuan; 
prapadyante = mendekati; anya-devatāḥ = para dewa; tam-tam = apa-apa; 
niyamam = melakukan beberapa pratek pribadi; āsthāya = setelah 
mengikuti; prakṛtyā = menurut sifat; niyatāḥ = dibimbing; svayā = oleh 
dirinya sendiri. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mereka kebijaksanaannya telah menyimpang akibat keinginan 
duniawi, mereka menyerahkan diri kepada banyak dewa yang 
berbeda-beda sesuai dengan harapan-harapannya, serta 
melakukan berbagai praktek spiritual berdasarkan keinginanya. 
Akan tetapi mereka yang pikirannya dialihkan oleh keinginan 
mengabdi pada dewa-dewa lainnya melakukan bermacam-
macam upacara dikendalikan oleh sifat-sifatnya sendiri. 
 

२१.21 

यो यो या ंया ंतन ु ंभः याचतिुमित । 

त ताचला ं ंतामवे िवदधाहम ् ॥७.२१॥ 

yo yo yāṁ yāṁ tanuṁ bhaktaḥ śraddhayārcitumicchati,  
tasya tasyācalāṁ śraddhāṁ tāmeva vidadhāmyaham. VII-21. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yaḥ yaḥ = siapa-siapa yang; yāṁ yām = apa-apa yang; tanu = bentuk, wujud; 
bhaktaḥ = pemuja, yang berbhakti; śraddhayā = dengan keyakinan; 
arcitum = untuk memuja; icchati = keinginan; tasya-tasya = bagi dia-bagi 
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dia; acalām = tidak bergerak, tetap; śraddhām = keyakinan, kepercayaan; 
tām eva = hanya itu; vidadhāmi = menjadikan; aham = aku, saya.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pada bentuk apapun juga mereka yang berbhakti dengan 
kepercayaan bermaksud menyembah, maka bagi mereka 
kepercayaan itu Aku tegakkan. 
 

२२.22 

स तया या युाराधनमीहत े। 

लभत ेच ततः कामायवै िविहताि तान ् ॥७.२२॥ 

sa tayā śraddhayā yuktastasyārādhanamīhate,  
labhate ca tataḥ kāmānmayaiva vihitānhi tān. VII-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
saḥ = ia; tayā = dengan itu; śraddhayā = dengan kepercayaan; yuktaḥ = 
seorang yogi; tasya = milik dia; ārādhanam = memuja; īhate = terlibat 
dalam; labhate = mendapat; tataḥ = dari sana; kāmān = keinginan-
keinginan; mayā = olehku; eva= oleh; vihitān = mengabulkan; tān = mereka 
(objek). 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Diberkati dengan kepercayaan itu dia mencari penyembahan 
pada itu dan dari itu dia dapatkan apa yang dicita-citakannya 
dan hasilnya, yang mana adalah pemberian dariku sendiri. 

 

२३.23 

अव ुफलं तषेा ंतवमधेसाम ् । 

दवेावेयजो याि मा याि मामिप ॥७.२३॥ 

antavattu phalaṁ teṣāṁ tadbhavatyalpamedhasām,  
devāndevayajo yānti madbhaktā yānti māmapi. VII-23 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
antavat tu = sungguh terbatas; phalam = hasil; teṣām = bagi mereka; tat = 
itu; bhavati = ada; alpamedhasām = mereka yang picik pengetahuannya; 
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devān= pada para dewa; devayajaḥ = pemuja para dewa; yānti = pergi; 
madbhaktāh = pengikutku, pemujaku; mām api = juga kepada Ku. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Tetapi hasil yang didapati oleh mereka yang sempit 
pengertiannya adalah bersifat terbatas. Para penyembah dari 
dewa-dewa pergi ke dewa-dewa. Tetapi mereka yang berbhakti 
padaku datang padaku. 

 

२४.24 

अं िमाप ंम ेमामबुयः । 

परं भावमजानो ममायमनुमम ् ॥७.२४॥ 

avyaktaṁ vyaktimāpannaṁ manyante māmabuddhayaḥ,  
paraṁ bhāvamajānanto mamāvyayamanuttamam. VII-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
avyaktam = tak berbentuk, tak berwujud; vyaktim = yang memiliki wujud; 
āpannaṁ= telah menjadi; vyaktim = pada penjelmaan, perwujudan; 
manyante = mereka pikir; mām = kepadaku; abuddhayaḥ = tidak pandai, 
yang bodoh; param = yang tetinggi; bhāvam = sifat, keadaan; ajānanto = 
tidak mengetahui; mama = punyaku; āvyayam = kekal; anuttanam = sangat 
mulia. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Orang-orang bodoh memandang Aku yang tidak terwujud, 
muncul dalam perwujudan, dengan tidak mengetahui 
keberadaanku yang lebih tinggi berada di mana-mana dan 
mengatasi segala. 
 

२५.25 

नाहं काशः सव  योगमायासमावतृः । 

मढूोऽय ंनािभजानाित लोको मामजमयम ् ॥७.२५॥ 

nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya yogamāyāsamāvṛtaḥ,  
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mūḍhoʻyaṁ nābhijānāti loko māmajamavyayam. VII-25. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na aham = aku tidak; prakāśaḥ = terlihat, menjelma; sarvasya = kepada 
semua; yogamāyā = melalui kekuatan ilusiku; samāvṛtaḥ = terselubungi; 
mūḍhaḥ, = bingung; ayam = ini; na = tidak; = ābhijānāti mengetahui; lokaḥ 
= dunia; mām = kepadaku; ajam = tak terlahirkan; avyayam = kekal abadi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Diselubungi oleh kekuatan penciptaku, Aku tidak menyatakan 
diri pada semua, Dunia yang kacau ini tidak mengetahuiku, 
yang tidak dilahirkan dan tidak berobah. 
 

२६.26 

वदेाहं समतीतािन वत मानािन चाज ुन । 

भिवािण च भतूािन मा ंत ुवदे न कन ॥७.२६॥ 

vedāhaṁ samatītāni vartamānāni cārjuna,  
bhaviṣyāṇi ca bhūtāni māṁ tu veda na kaścana. VII-26. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
veda = mengetahui; aham = aku; samatītāni = yang lampau; vartamānāni 
= yang sekarang; bhaviṣyāṇi = yang akan datang; bhūtāni = mahluk insani; 
mām = padaku; tu = tetapi; veda = mengetahui; kaścana = seseorang. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Aku mengetahui makhluk di masa lalu, di masa ini dan yang 
akan datang, oh Arjuna, akan tetapi seorang pun tidak 
mengetahuiku. 
 

२७.27 

इाेषसमुने मोहने भारत । 

सव भतूािन सोहं सग याि परप ॥७.२७॥ 

icchādveṣasamutthena dvandvamohena bhārata,  
sarvabhūtāni sammohaṁ sarge yānti parantapa. VII-27. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
icchā = keinginan; dveṣa = kebencian; samutthena = oleh kemunculan; 
dvandva = berpasangan; mohena = oleh khayalan; sarvabhūtāni = semua 
mahluk; sammoham = kebingungan; sarge = pada kelahiran; yānti = pergi, 
datang ke; parantapa = pembasmi musuh Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Semua makhluk lahir dalam keadaan tertipu, oh Bhārata, 
disebabkan oleh kedua sifat yang berbeda yang timbul dari 
keinginan dan kemarahan, oh Penakluk musuh. 
 

२८.28 

यषेा ंगत ंपाप ंजनाना ंपुयकमणाम ् । 

त ेमोहिनम ुा भज ेमा ंढताः ॥७.२८॥ 

yeṣāṁ tvantagataṁ pāpaṁ janānāṁ puṇyakarmaṇām,  
te dvandvamohanirmuktā bhajante māṁ dṛḍhavratāḥ. VII-28. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yeṣām = bagi mereka yang; tu = tetapi; antagatam = pada akhirnya; pāpam 
= dosa; janānām = dari para manusia; puṇya-karmaṇām = milik perbuatan-
pebuatan baik; te = mereka; dvandva- moha-nirmuktāḥ = terbebas dari 
kebingungan akibat pengaruh dua keadaan yang bertentangan; bhajante = 
memuja. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi bagi mereka yang dikarenakan pahala perbuatan-
perbuatanya baiknya, yang dosanya sudah sirna dan bebas dari 
tipuan kedua keadaan yang berbeda, menyembahku dengan 
penuh ketekunan dan keyakinan. 
 

२९.29 

जरामरणमोाय मामाि यति य े। 

त े तिः कृमा ंकम चािखलम ् ॥७.२९॥ 



 

199 

jarāmaraṇamokṣāya māmāśritya yatanti ye,  
te brahma tadviduḥ kṛtsnamadhyātmaṁ karma cākhilam. VII-29. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
jarā = umur tua; maraṇa = kematian; mokṣāya = untuk pembebasan; mām 
= padaku; āśritya = setelah berlindung; yatanti = berusaha; ye = mereka 
yang; te = mereka; brahma = Brahman; tat = itu; viduḥ= mengetahui; 
kṛtsnam = keseluruhan; adhyātmam = adhyātma, pengetahuan tentang sang 
Diri; karma = karma, perbuatan, kegiatan kerja; ca akhilam (ca akhilam) = 
dan semua, dan seluruhnya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mereka yang berlindung kepadaku mereka berjuang untuk 
kebebasan dari umur tua dan mati, mereka mengetahui 
Brahman, adhyātma, dan segala mengenai karma. 
 

३०.30 

सािधभतूािधदवै ंमा ंसािधय ंच य ेिवः । 

याणकालेऽिप च मा ंत ेिवय ुचतेसः ॥७.३०॥ 

sādhibhūtādhidaivaṁ māṁ sādhiyajñaṁ ca ye viduḥ,  
prayāṇakāleʻpi ca māṁ te viduryuktacetasaḥ. VII-30. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sādhibhūta-ādhidaivam = penguasa dari semua ciptaan alam baik bergerak 
maupun tak bergerak; mām = aku, saya; sādhiyajñam = penguasa atas 
upacara kurban; viduḥ = mengetahui; prayāṇakāle = pada waktu kematian; 
api = juga; yukta- cetasaḥ = bagi pikiran yang layak. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mereka yang mengetahuiku sebagai Penguasa kebendaan dan 
sifat-sifat ketuhanan dan segala yajña, mereka dengan pikiran 
mereka yang layak mempunyai pengetahuan tentang Aku, 
bahkan pada saat ajalnya tiba. 
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ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेानिवानयोगो नाम समोऽायः॥  

oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde jñānavijñānayogo nāma saptamoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran utama guru dan murid; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan 
Ketuhanan; yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = 
melalui percakapan Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna; jñānavijñānayogaḥ = 
Ajaran Yoga Tentang Jñāna dan Vijñāna; nāma = berjudul, saptamaḥ = 
yang ketujuh; adhyāyaḥ = bab/bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Ketujuh yang berjudul Ajaran Yoga tentang Jñāna dan 
Vijñāna.   
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथामोऽायः 

athāṣṭamoʻdhyāyaḥ 
BAB KEDELAPAN 

 

अरयोगः 

akṣarabrahmayogaḥ  
AJARAN YOGA  

TENTANG KEABADIAN TUHAN 

 
१.1 

अज ुन उवाच  

क त िकमा ंक कम पुषोम । 

अिधभतू ंच क ोमिधदवै ंिकमुत े॥८.१॥ 

arjuna uvāca  
kiṁ tadbrahma kimadhyātmaṁ kiṁ karma puruṣottama,  

adhibhūtaṁ ca kiṁ proktamadhidaivaṁ kimucyate. VIII-1. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
arjunaḥ = Arjuna; uvāca = berkata; kim = apa; tat brahma = Brahman itu; 
adhyātmam = ātma yang utama, pertanyaan yang diajukan oleh Arjuna 
mengenai Brahman dan adhyātma adalah karena kedua istilah itu sama tetapi 
berbeda; karma = kegiatan kerja, perbuatan; puruṣottama = wahai, manusia 
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utama; adhibhūtam = penguasa segala ciptaan; proktam = disebutkan; 
adhidaivam = penguasa atas para dewa; kim ucyate = apa namanya? 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Arjuna berkata: 
Apakah Brahman? apakah adhyātma dan apakah karma? wahai 
manusia utama! Apakah yang katanya yang disebut adhibhūta? 
Apakah yang disebut adhidaivam?  
 

२.2 

अिधयः कथ ंकोऽ दहेऽेिधसुदून । 

याणकाले च कथ ंयेोऽिस िनयतािभः ॥८.२॥ 

adhiyajñaḥ kathaṁ koʻtra deheʻsminmadhusūdana,  
prayāṇakāle ca kathaṁ jñeyoʻsi niyatātmabhiḥ. VIII-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
adhiyajña = penguasa atas yajña; katham = bagaimanakah; kaḥ atra = 
siapakah yang disini; dehe asmin = dalam tubuh ini; madhusūdana = 
Kṛṣṇa; prayāṇakāle = pada saat kematian; katham = bagaimanakah; 
jñeyaḥ asi = Engkau sebagai mengetahui; niyatātmabhiḥ = oleh mereka 
yang telah menguasai diri.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Siapakah dan bagaimana yang disebut adhiyajña (Penguasa 
yajña) di dalam badan ini, oh Kṛṣṇa? Bagaimana lagi Engkau 
dapat diketahui pada waktu kematian oleh orang yang dapat 
menguasai dirinya? 
 

३.3 

ीभगवानवुाच 

अरं  परम ंभावोऽामुत े। 

भतूभावोवकरो िवसग ः कम सितः ॥८.३॥ 

Śrī bhagavān uvāca 
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akṣaraṁ brahma paramaṁ svabhāvoʻdhyātmamucyate,  
bhūtabhāvodbhavakaro visargaḥ karmasañjñitaḥ. VIII-3. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; akṣaram = kekal abadi, 
tak termusnahkan; brahma = Brahman; paramam = Maha Agung, Yang 
utama; svabhāvaḥ = sifatnya, hakekatnya; adhyātma = Brahman dalam 
wujud Jiwan dalam tubuh mahluk; ucyate = dinamakan, disebut; bhūta-
bhavaḥ = munculnya mahluk hidup; udbhavakaraḥ = yang menyebabkan 
adanya; visargaḥ = persembahan; karma-sañjñitaḥ = yang dinamakan 
kegiatan, kerja. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Śrī Bhagavān bersabda: 
Brahman adalah yang kekal, yang maha tinggi dan adanya di 
dalam tiap-tiap badan perseorangan disebut adhyātma. Karma 
adalah nama dari pelaksanaan yajna yang diberikan kepada 
kekuatan cipta yang menjadikan makhluk hidup. 
 

४.4 

अिधबतू ंरो भावः पुषािधदवैतम ् । 

अिधयोऽहमवे दहे ेदहेभतृा ंवर ॥८.४॥ 

adhibūtaṁ kṣaro bhāvaḥ puruṣaścādhidaivatam,  
adhiyajñoʻhamevatra dehe dehabhṛtāṁ vara. VIII-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
adhibhūtam = penguasa atas mahluk/segala ciptaan; kṣaraḥ = yang dapat 
musnah; bhāvah = eksistensi, keberadaan; puruṣaḥ = Puruṣa; ca = dan; 
adhidaivatam = penguasa atas para dewa; adhiyajñaḥ = penguasa atas 
yajña; aham = aku; eva = sesungguhnya; atra = disini; dehe = dalam tubuh; 
dehabhṛtāṁ = penghuni badan; vara = manusia terbaik, pilihan, yaitu: 
Arjuna. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
semua ciptaan yang mengalami kehancuran disebut adhibhūta, 
pencipta dan penguasa yang abadi disebut Puruṣa dan dasar 
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serta yang menikmati yajña (adhiyajña) di sini di dalam badan 
adalah Aku sendiri, oh Arjuna. 
 

५.5 

अकाले च मामवे रुा कलेवरम ् । 

यः याित स माव ंयाित ना सशंयः ॥८.५॥ 

antakāle ca māmeva smaranmuktvā kalevaram,  
yaḥ prayāti sa madbhāvaṁ yāti nāstyatra saṁśayaḥ. VIII-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
antakāle = pada saat akhir, pada waktu mati; mām eva = hanya kepada Aku; 
smaran = mengingat-ingat; muktvā = meninggalkan; kalevaram = badan; 
yaḥ = siapa yang; prayāti = pergi, berangkat; madbhāvam = keberadaanku; 
yāti = memperoleh, mencapai; nāsti atra = disini tidak ada; saṁśayaḥ = 
keraguan  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dan siapa saja pada waktu meninggal, melepaskan badannya 
dan berangkat hanya memikirkan Aku, ia mencapai keberadaan 
Aku. Tentang ini tidak ada keragu-raguan lagi. 
 

६.6 

य ंय ंवािप राव ंज ेकलेवरम ् । 

त ंतमवेिैत कौये सदा तावभािवतः ॥८.६॥ 

yaṁ yaṁ vāpi smaranbhāvaṁ tyajatyante kalevaram,  
taṁ tamevaiti kaunteya sadā tadbhāvabhāvitaḥ. VIII-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yam-yam = apa saja, apapun; vā api = atau juga; smaran = teringat, 
terpikirkan; bhāvam = sesuatu yang diingat; tyajati = meninggalkan; ante = 
pada akhir; kalevaram = badan jasmani; tam = pada itu; tam eva eti 
=demikian menuju pada itu perginya; kaunteya = putra Kunti (Arjuna); sadā 
= selalu; tat bhāva-bhāvitaḥ = sesuai yang dipikirkan itu terjadi. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mengingatkan obyek apa saja pada waktu yang terakhir ia 
meninggalkan badannya, hanya itu yang akan dicapainya, oh 
Arjuna, karena pikirannya terus menerus kepada obyek itu. 
 

७.7 

तावष ुकालेष ुमामनुर यु च । 

मपतमनोबिुमा मवेैसशंयम ् ॥८.७॥ 

tasmātsarveṣu kāleṣu māmanusmara yudhya ca, 
mayyarpitamanobuddhirmāmevaiṣyasyasaṁśayam. VIII-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tasmāt = karena itu; sarveṣu = dalam semua; kāleṣu = waktu; mām 
anusmara = ingatlah Aku; yudhya = perang, bertempurlah; mayi = padaku 
(Paramātma); arpita-mano-buddhih = pikiran dan kecerdasan yang telah 
diserahkan; mām evai = hanya kepadaku; esyasi = akan datang, akan 
mencapai; aṣaṁśayah = tanpa ragu, pasti. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dari itu setiap saat ingatlah Aku (Paramātma) dan 
berperanglah. Dengan pikiran dan budi diserahkan kepada Aku, 
hanya kepada Aku engkau akan datang, tidak diragukan lagi.  
 

८.8 

अासयोगयेुन चतेसा नागािमना । 

परम ंपुष ंिद ंयाित पाथा निुचयन ् ॥८.८॥ 

abhyāsayogayuktena cetasā nānyagāminā,  
paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ yāti pārthānucintayan. VIII-8. 

 

Padārthaḥ-Kosakata: 
abhyāsa = dengan membiasakan terus menerus; yoga = melatih yoga; 
yuktena = dengan teguh, dengan kemantapan; cetasā = dengan pikiran; na 
= tidak; anyagāminā = bergerak pada hal lain; paramam = tertinggi, utama; 
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puruṣa = puruṣa; divyam = maha cemerlang; yāti = pergi ke; anucintayan 
= dengan bermeditasi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yogi yang terus berlatih memusatkan pikirannya kepada 
Parama Puruṣa dengan pikiran tetap, dengan pikirannya yang 
terpusat tidak menuju kepada apapun lainnya, oh Arjuna, Ia 
mencapai Parama Puruṣa. 
 

९.9 

कव परुाणमनशुािसतारमणोरणीयासंमनुरेः । 

सव  धातारमिचपमािदवण तमसः परात ् ॥८.९॥ 

kaviṁ purāṇamanuśāsitāram aṇoraṇīyāṁsamanusmaredyaḥ,  
sarvasya dhātāramacintyarūpam ādityavarṇaṁ tamasaḥ parastāt. VIII-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kavim = maha mengetahui; purāṇam = terdahulu kala, terpurba; 
anuśāsitāram = maha kuasa; aṇoh = daripada atom; Kata ʻaṇuʻmerupakan 
ukuran terkecil; aṇoraṇīyāṁsam = lebih kecil dari atom; anusmaret = 
mengingat; yaḥ = ia siapa saja; sarvasya = semua; dhātāram = pemelihara, 
penyangga; acintyarūpam = wujud yang tak terpikirkan; ādityavarṇam = 
warnanya seperti matahari, bercahaya laksana matahari; tamasaḥ = 
kegelapan; parastāt = mengatasi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang memusatkan pikirannya kepada Dia, maha-saksi, Purba, 
yang memerintah, yang lebih halus dari yang halus, penumpu 
segalanya, yang bentuknya melebihi segala konsepsi, bersinar 
sebagai matahari di atas kegelapan. 

 

१०.10 

याणकाले मनसाचलेन भा युो योगबलेन चवै । 

वुोम  ेाणमावेय स त ंपरं पुषमपुिैत िदम ् ॥८.१०॥ 
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prayāṇakāle manasācalena bhaktyā yukto yogabalena caiva,  
bhruvormadhye prāṇamāveśya samyak sa taṁ paraṁ puruṣamupaiti divyam.  

VIII-10. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
prayāṇakāle = pada waktu akan berangkat, pada saat ajal tiba; manasa = 
dengan pikiran; acalena = tidak terganggu; bhaktyā = dengan bhakti; 
yuktah = mengendalikan; yoga balena = dengan kekuatan yoga; bhruvor 
madhye = di tengah-tengah antara kedua alis mata (kening); prāṇam = nafas 
hidup; āveśya = setelah menempatkan; samyak = dengan benar; sa = ia; tam 
= itu; param = tertinggi, utama; puruṣam = orang; upaiti = mencapai, 
memperoleh; divya = maha cemerlang. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang memusatkan pikirannya demikian rupa, pada waktu 
meninggalnya dengan penuh rasa berbakti dan kesatuan 
pikiran dan kekuatan yoga dan dengan baik menempatkan 
kekuatan hidupnya di tengah-tengah kening, ia mencapai 
Parama puruṣa yang maha suci. 
 

११.11 

यदरं वदेिवदो वदि िवशि यतयो वीतरागाः । 

यिदो चय चरि त ेपद ंसहणे व े॥८.११॥ 

yadakṣaraṁ vedavido vadanti viśanti yadyatayo vītarāgāḥ,  
yadicchanto brahmacaryaṁ caranti tatte padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye.  

VIII-11. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
yat akṣaram = yang kekal abadi; vedavidaḥ = ahli dalam Veda, yang 
mengerti Veda; vadanti = mengatakan, menyebutkan; viśanti = masuk; yat 
= yang; yatayaḥ = mereka yang mampu melakukan pengendalian diri; 
vītarāgāḥ = bebas dari keterikatan; yat icchantah = yang berkeinginan; 
brahmacaryam = melakukan selibat, pembujangan; caranti = 
melaksanakan; tat = itu; te = mereka; padam = tujuan; saṅgraheṇa = dengan 
singkat; pravakṣye = akan (Ku) nyatakan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Aku dengan singkat akan menceritakan padamu keadaan yang 
disebut kekal oleh mereka yang mengetahui Veda, apa yang 
dimasuki oleh orang-orang suci yang tak terikat keduniawian, 
diidam-idamkan oleh mereka bersumpah hidup brahmacari 
(membujang). 
 

१२.12 

सवारािण सयं मनो िद िन च । 

मूा धायानः ाणमाितो योगधारणाम ् ॥८.१२॥ 

sarvadvārāṇi saṁyamya mano hṛdi nirudhya ca,  
mūrdhnyādhāyātmanaḥ prāṇamāsthito yogadhāraṇām. VIII-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sarvadvārāṇi = semua pintu; hṛdi = dihati; samyamya = setelah 
mengendalikan; manah = pikiran; nirudhya = setelah membatasi; mūrdhni 
= dikepala; ādhāya = setelah diletakkan, setelah ditaruh; ātmanaḥ = diri 
sendiri; prāṇam = nafas hidup; āsthitah = tetap tegak; yogadhāraṇām = 
teguh dalam penyatuan diri (meditasi). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Semua pintu di badan dikekang, pikiran dikurung dalam hati, 
kekuatan hidup dari jiwa ditempatkan di dalam kepala, keadaan 
pikiran dalam perpusatan oleh yoga. 
 

१३.13 

ओिमकेारं  ाहरामनुरन ् । 

यः याित जहंे स याित परमा ंगितम ् ॥८.१३॥ 

omityekākṣaraṁ brahma vyāharanmāmanusmaran,  
yaḥ prayāti tyajandehaṁ sa yāti paramāṁ gatim. VIII-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = suku kata tunggal Oṁ; iti = demikian; ekākṣaram = satu suku kata; 
brahma = Brahman; vyāharan = dengan mengulang-ulang (mengucapkan); 
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mām= padaku; anusmaran = memikirkan; yaḥ = ia yang; prayāti = pergi, 
berangkat; tyajan deham = meninggalkan badan; saḥ = ia; yāti = mencapai; 
paramām gatim = ke tujuan tertinggi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ia yang mengucapkan suku kata tunggal AUM yaitu suara yang 
muncul dari Brahman dan perwujudan Brahman sendiri, 
mengingat Aku pada waktu ia meninggal, melepaskan 
badannya, ia mencapai ke arah tujuan yang tertinggi. 
 

१४.14 

अनचतेाः सतत ंयो मा ंरित िनशः । 

ताहं सलुभः पाथ  िनयु योिगनः ॥८.१४॥ 

ananyacetāḥ satataṁ yo māṁ smarati nityaśaḥ,  
tasyāhaṁ sulabhaḥ pārtha nityayuktasya sulabhaḥ. VIII-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ananyacetāḥ = dengan pikiran yang tak terbagi, tidak memikirkan obyek 
lainnya; satatam = selalu, terus menerus; yaḥ = yang; mām = aku 
(paramātma); smarati = memikirkan, merenungkan; nityaśaḥ = dalam waktu 
lama setiap hari; tasya = bagi dia, aham = aku, saya; sulabhaḥ = mudah 
mendapat, mudah sampai; nityayuktasya = bagi merekaselalu mantap dalam 
bhakti; yoginaḥ = bagi yogi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Aku mudah dicapai oleh yogin yang berdisiplin, oleh ia yang 
selalu memusatkan pikiran padaku tanpa mengingat yang 
lainnya lagi. 
 

१५.15 

मामपुे पनुज  ःखालयमशातम ् । 

नावुि महाानः सिंस परमा ंगताः ॥८.१५॥ 

māmupetya punarjanma duḥkhālayamaśāśvatam,  
nāpnuvanti mahātmānaḥ saṁsiddhiṁ paramāṁ paramāṁ. VIII-15. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
mām = kepadaku; upetya = setelah mencapai; punarjanma = menjelma 
kembali, lahir lagi; duḥkhālayam = tempat penderitaan; aśāśvatam = tidak 
kekal; na āpnuvanti = tidak mencapai; mahātmānaḥ = jiwa-jiwa mulia; 
saṁsiddhim = pada kesempurnaan; paramām = tertinggi; gataḥ = pergi.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Setelah mencapai Aku orang-orang yang berjiwa besar ini tidak 
akan lahir kembali lagi, ketempat penderitaan ini, tempat yang 
tidak kekal, karena mereka telah mencapai kesempurnaan yang 
maha tinggi. 
 

१६.16 

आभवुनाोकाः पनुरावतनोऽज ुन । 

मामपुे त ुकौये पनुज  न िवत े॥८.१६॥ 

ābrahmabhuvanāllokāḥ punarāvartinoʻrjuna,  
māmupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate. VIII-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ābrahmabhuvanāt = dari alam Brahmā (prajāpati); lokāḥ = dunia-dunia, 
planet-planet; punarāvartinaḥ = kembali lagi; mām = kepadaku; upetya = 
setelah sampai; tu = tetapi; punarjanma = menjelma kembali; na = tidak; 
vidyate = adalah. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Dari alam Brahmā (prajāpati) ke bawah, semua dunia tunduk 
pada hukum kelahiran, akan tetapi setelah mencapai Aku, oh 
Arjuna, maka tidak ada akan lahir lagi. 
 

१७.17 

सहयगुपय महय णो िवः । 

रा यगुसहाा ंतऽेहोरािवदो जनाः ॥८.१७॥ 

sahasrayugaparyantamaharyadbrahmaṇo viduḥ,  
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rātriṁ yugasahasrāntāṁ teʻhorātravido janāḥ. VIII-17. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
sahasra = seribu (1.000); yuga = yuga, jangka waktu; paryantam = sampai; 
ahaḥ = siang; yat = itu yang, brahmaṇaḥ = bagi Brahmā; viduḥ = 
mengetahui; rātrim = malam; yuga = yuga, masa, jangka waktu; tam = 
padanya; te = mereka yang; ahorātra-vidaḥ = orang-orang yang mengetahui 
waktu (siang dan malam); janāḥ = orang-orang. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mereka orang-orang yang mengetahui tentang waktu (siang 
dan malam) mengetahui bahwa siang harinya dari Brahma 
adalah panjangnya seribu abad dan malamnya dari Brahma 
panjangnya seribu abad. 
 

१८.18 

अायः सवा ः भवहरागम े। 

राागम ेलीय ेतवैासके ॥८.१८॥ 

avyaktādvyaktayaḥ sarvāḥ prabhavantyaharāgame,  
rātryāgame pralīyante tatraivāvyaktasañjñake. VIII-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
avyaktāt = dari yang tak terkatakan, dari yang tak terwujud; vyaktayaḥ = 
mereka yang berwujud; sarvāḥ = semua; prabhavanti = menjadi, muncul; 
ahaḥ āgame = datangnya siang hari; rātri-āgame = datangnya malam hari; 
pralīyante = hilang, melebur; tatra = itu; iva = juga; avyaktaḥ = tidak 
terwujud; sañjñake = dinamakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Mendekati siang harinya (Brahma) semuanya yang nyata timbul 
dari yang tak nyata dan pada malam harinya mereka melebur 
kembali di dalam yang sama itu yaitu yang tak terwujudkan. 
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१९.19 

भतूामः स एवाय ंभूा भूा लीयत े। 

राागमऽेवशः पाथ  भवहरागम े॥८.१९॥ 

bhūtagrāmaḥ sa evāyaṁ bhūtvā bhūtvā pralīyate,  
rātryāgameʻvaśaḥ pārtha prabhavatyaharāgame. VIII-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bhūtagrāmaḥ = berbagai mahluk; saḥ = ia; eva = juga; ayam = ini; bhūtvā-
bhūtvā = muncul berkali-kali; pralīyate = lenyap, melebur; rātri āgame = 
saat datangnya malam hari; avaśaḥ = tanpa daya; prabhavati = timbul, 
muncul kembali; ahaḥ āgame = pada saat datangnya siang hari. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Makhluk yang bermacam-macam ini juga yang timbul lagi 
berulang-ulang tanpa daya, bergabung dengan sendirinya pada 
malam harinya, oh Arjuna dan muncul kembali pada siang hari. 
 

२०.20 

परा ुभावोऽोऽोऽानातनः । 

यः स सवष ुभतूषे ुनय ुन िवनयित ॥८.२०॥ 

parastasmāttu bhāvoʻnyoʻvyaktoʻvyaktātsanātanaḥ,  
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu naśyatsu na vinaśyati. VIII-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
paraḥ = yang lebih tinggi; tasmāt tu = dari pada itu; bhāvaḥ = keberadaan; 
anyaḥ = yang lain; avyaktaḥ = tak berwujud; avyaktāt = daripada yang tak 
berwujud; sanātanaḥ = kekal abadi; yaḥ = yang; saḥ = ia; sarveṣu = pada 
semua; bhūteṣu = pada mahluk-mahluk; naśyatsu = dalam setiap yang bisa 
hancur; vinaśyati = musnah, hancur. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Akan tetapi di luar yang tidak terwujudkan ini ada yang lain lagi, 
ialah Yang Kekal dan Tak terwujudkan, Ia tidak hancur 
meskipun segala makhluk yang ada ini hancur. 
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२१.21 

अोऽर इुमाः परमा ंगितम ् । 

य ंा न िनवत  ेताम परम ंमम ॥८.२१॥ 

avyaktoʻkṣara ityuktastamāhuḥ paramāṁ gatim,  
yaṁ prāpya na nivartante taddhāma paramaṁ mama. VIII-21. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
avyaktaḥ = yang tak terwujud; akṣara = kekal abadi; iti = demikian; uktaḥ 
= disebutkan, dinyatakan; tam = pada itu; āhuḥ = mengatakan; paramām = 
maha tinggi, tertinggi; gatim = tujuan; yam = apa yang; prāpya = setelah 
mencapai; nirvartante = kembali; tat dhāma = tempat kediaman; mama = 
milikku. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Apa yang dinyatakan Tak terwujudkan ini adalah Ia Yang tidak 
dapat hancur. Ialah yang telah dilukiskan sebagai tujuan Yang 
Maha Tinggi. Mereka yang mencapainya, tidak kembali lagi, 
itulah tempatku yang tertinggi. 

२२.22 

पुषः स परः पाथ  भा लनया । 

याःािन भतूािन यने सव िमद ंततम ् ॥८.२२॥ 

puruṣaḥ sa paraḥ pārtha bhaktyā labhyastvananyayā,  
yasyāntaḥsthāni bhūtāni yena sarvamidaṁ tatam. VIII-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
puruṣaḥ = jiwa utama (paramātma); saḥ paraḥ = Ia yang tertinggi; bhaktyā 
= melalui bhakti; labhyaḥ = dapat dicapai; ananyayā = hanya dengan, hanya 
dengan kesatuan; yasya = bagi dia yang; antaḥ = di dalam; sthāni = tinggal, 
berdiam; bhūtāni = mahluk; yena = dengan mana; sarvam idam = semua 
ini; tatam = diliputi. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ini adalah Puruṣaḥ, oh Arjuna, di dalamnya menetap semua 
yang ada, di mana semua ini diselimuti oleh Dia dan Dia dapat 
dicapai dengan kebaktian yang tak berubah. 
 

२३.23 

य काले नाविृमावृ चवै योिगनः । 

याता याि त ंकालं वािम भरतष भ ॥८.२३॥ 

yatra kāle tvanāvṛttimāvṛttiṁ caiva yoginaḥ,  
prayātā yānti taṁ kālaṁ vakṣyāmi bharatarṣabha. VIII-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yatra = di mana; kāle = pada waktu, pada saat; tu anāvṛttim = sesungguhnya 
tidak kembali; āvṛttim = kembali; ca eva = dan juga; yoginaḥ = para yogi; 
prayātā = yang berangkat, menemui ajal; yānti = pergi; tam = pada itu; 
kālam = waktu; vakṣyāmi = saya akan katakan; bharatarṣabha = Oh ksatria 
Bharata, Oh Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Sekarang Aku menyatakan kepadamu, Oh Arjuna, tentang 
waktu disaat para yogi berangkat (meninggal) tetapi tidak 
kembali lagi dan juga tentang waktu di saat keberangkatan 
(kematian) di mana mereka kembali (lahir kembali). 
 

२४.24 

अिितरहः शुः षमासा उरायणम ् । 

त याता गि  िवदो जनाः ॥८.२४॥ 

agnirjyotirahaḥ śuklaḥ ṣaṇmāsā uttarāyaṇam,  
tatra prayātā gacchanti brahma brahmavido janāḥ. VIII-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
agniḥ = api; jyotiḥ = cahaya; ahaḥ = siang hari; śuklaḥ = terang bulan, bulan 
purnama; ṣaṇmāsāḥ = enam bulan; uttarāyaṇam = saat matahari di sebelah 
utara khatulistiwa; tatra = disana; prayātāḥ = mereka yang menemui ajal; 
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gacchanti = pergi; brahma = kepada Brahman; brahmavidaḥ = mereka 
yang mengetahui tentang Brahman; janāḥ = orang. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Api, sinar, siang hari, waktu purnama (śuklapakṣa), waktu enam 
bulan saat matahari berjalan dibagian utara katulistiwa 
(uttarāyaṇa), dengan mengambil ini sebagai jalan, mereka yang 
mengetahui Brahman pergi ke Brahman. 
 

२५.25 

धमूो रािथा कृः षमासा दिणायनम ् । 

त चामस ंोितयगी ा िनवत त े॥८.२५॥ 

dhūmo rātristathā kṛṣṇaḥ ṣaṇmāsā dakṣiṇāyanam,  
tatra cāndramasaṁ jyotiryogī prāpya nivartate. VIII-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dhūmaḥ = asap; rātriḥ = malam hari; tathā = juga, kemudian; kṛṣṇaḥ = 
hitam, gelap; ṣaṇmāsāḥ = enam bulan; dakṣiṇāyanam = menuju ke selatan 
khatulistiwa, bergerak di sebelah selatan khatulistiwa; tatra = dalam masa 
itu, pada saat itu; cāndramasam = pada bulan; jyotiḥ = sinar; prāpya = 
setelah mencapai; nivartate = kembali. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Asap, malam hari, bulan mati (kṛṣṇapakṣa), enam bulan dari 
jalan bagian selatan dari matahari (dakṣiṇayana), mengambil 
jalan ini seorang yogi mencapai sinar bulan dan kembali lagi 
(lahir kembali). 
 

२६.26 

शुकृ ेगती ते ेजगतः शात ेमत े। 

एकया यानाविृमयेावत त ेपनुः ॥८.२६॥ 

śuklakṛṣṇe gatī hyete jagataḥ śāśvate mate,  
ekayā yātyanāvṛttimanyeyāvartate punaḥ. VIII-26. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
śuklakṛṣṇa = terang (bulan) dan gelap; gatī = jalan; hi = sesungguhnya; ete 
= ini mereka; jagataḥ = bagi dunia; śāśvate = dua abadi; mate = dipandang, 
dianggap; ekayā = oleh seorang; yātya = setelah pergi; anāvṛtti = tidak 
kembali; anyayā = oleh yang lain; āvartate = kembali; punaḥ = lagi.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Benar bahwa jalan-jalan yang bersinar dan gelap ini dari dunia 
dipandang sebagai kekal. Satu ke arah yang tidak kembali dan 
yang lainya lagi kesatu arah untuk kembali lagi. 
 

२७.27 

नतै ेसतृी पाथ  जानोगी मुित कन । 

तावष ुकालेष ुयोगयुो भवाज ुन ॥८.२७॥ 

naite sṛtī pārtha jānanyogī muhyati kaścana,  
tasmātsarveṣu kāleṣu yogayukto bhavārjuna. VIII-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; ete = mereka ini, bukan ini; sṛtī = dua jalan (sebelah utara dan 
selatan khatulistiwa); jānan = mengetahui; yogī = yogi yang mengetahui; 
muhyati = terbingungkan; kaścana = seseorang; tasmāt = karena itu; 
sarveṣu = pada semua; kāleṣu = setiap waktu; yogayuktaḥ = yang mantap 
dalam yoga; bhava = jadilah, oh Arjuna.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seorang yogi yang telah mengetahui jalan ini tidak akan 
bingung. Dan oleh karenanya itu, oh Arjuna, jadilah orang yang 
mantap dalam yoga. 

 

२८.28 

वदेषे ुयषे ुतप ुचवै दानषे ुयुयफलं िदम ् । 

अिेत तविमद ंिविदा योगी परं ानमपुिैत चाम ् ॥८.२८॥ 

vedeṣu yajñeṣu tapassu caiva dāneṣu yatpuṇyaphalaṁ pradiṣṭam,  
atyeti tatsarvamidaṁ viditvā yogī paraṁ sthānamupaiti cādyam. VIII-28. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
vedeṣu = dalam setiap Veda; yajñeṣu = dalam setiap pelaksanaan kurban; 
tapassu = dalam setiap pertapaan; dāneṣu = dalam setiap derma; yat = apa 
yang; puṇya-phala = hasil dari perbuatan baik, pahala; pradiṣṭam = tersurat, 
ditetapkan, diharuskan; ati eti= melampaui; tat = itu, sarvam = semua, idam 
= ini semua; viditvā = setelah mengetahui; yogī = seorang yogi; param = 
tertinggi; sthānam = tempat; upaiti = mencapai tempat itu; ca = dan; adyam 
= yang pertama. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Seorang yogin yang telah mengetahui semua ini mengatasi 
pahala dari perbuatan baiknya yang mana ditentukan dalam 
Veda, berbagai yajña, pertapaan dan berdanapunya. Ia 
mencapai tempat pertama dan tertinggi (paramātma). 
 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेानिवानयोगो नाम समोऽायः॥  

oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde akṣarabrahmayogo nāmāṣṭamoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Suara Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran utama guru dan murid; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan 
Ketuhanan; yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = 
melalui percakapan Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna; akṣarabrahmayogḥ = 
Ajaran Yoga Tentang Keabadian Tuhan; nāma = berjudul; aṣṭamaḥ = yang 
kedelapan; adhyāyaḥ = bab, bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Kedelapan yang berjudul Ajaran Yoga tentang Tentang 
Keabadian Tuhan. 
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ नवमोऽायः 

atha navamoʻdhyāyaḥ 
BAB KESEMBILAN 

 

राजिवाराजगुयोगः 

rājavidyārājaguhyayogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG RĀJAVIDYĀ RĀJAGUHYA 

 
 

१.1 

ीभगवानवुाच 

इद ंत ुत ेगुतम ंवानसयूव।े 

ान ंिवानसिहत ंयाा मोसऽेशभुात ् ॥९.१॥ 

śrībhagavān uvāca 
idaṁ tu te guhyatamaṁ pravakṣyāmyanasūyave,  

jñānaṁ vijñānasahitaṁ yajjñātvā mokṣyaseʻśubhāt. IX-1. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; idam = ini; tu = juga; te = 
kepadamu; guhyatamam = yang paling rahasia; pravakṣyāmi = akan saya 
ajarkan, jelaskan; anasūyave = yang tidak punya rasa iri; jñānaṁ = 
pengetahuan; vijñāna-sahitam = bersama dengan pengalamannya; yat = apa 
yang, jñātvā = setelah mengetahuinya; mokṣyase = akan bebas; aśubhāt = 
dari kejahatan, dari yang tidak baik.  
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Śrī Bhagavān bersabda: 
Kepada engkau yang tanpa rasa iri, Aku akan nyatakan rahasia 
yang mendalam dari kebijaksanaan ini bersama dengan 
pengelamannya, dengan mengetahuinya engkau akan bebas 
dari kejahatan. 
 

२.2 

ीभगवानवुाच 

राजिवा राजगु ंपिविमदमुमम ् । 

ावगम ंध ससुखु ंकत ुमयम ् ॥९.२॥ 

rājavidyā rājaguhyaṁ pavitramidamuttamam,  
pratyakṣāvagamaṁ dharmyaṁ susukhaṁ kartumavyayam. IX-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
rājavidyā = raja ilmu, ilmu mistik; rājaguhya = rahasia dari yang rahasia; 
pavitram = pensuci; idam = ini; uttamam = tertinggi, mulia; 
pratyakṣāvagamam = dapat dipahami dengan intuisi langsung; dharmyam 
= sesuai dengan dharma, kebenaran; susukham = kebahagiaan terbaik; 
kartum = untuk melakukan; avyayam = kekal abadi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ini adalah pengetahuan yang maha tinggi, rahasia yang maha 
tinggi, kesucian yang maha tinggi, dapat diketahui dengan 
pengalaman yang langsung, yang harmoni dengan hukum, 
sangat mudah untuk melaksanakannya dan kekal. 
 

३.3 

अधानाः पुषा धम ा परप । 

अा मा ंिनवत  ेमृसुसंारविन ॥९.३॥ 

aśraddadhānāḥ puruṣā dharmasyāsya parantapa,  
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aprāpya māṁ nivartante mṛtyusaṁsāravartmani. IX-3. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aśraddadhānāḥ = mereka yang tanpa keyakinan; puruṣāḥ = orang-orang; 
dharmasya = bagi kewajiban; asya = ini; aprāpya = tanpa mencapainya; 
mām = kepadaku; nivartante = kembali; mṛtyu-saṁsāra-vartmani = pada 
jalan-jalan dunia kematian dan kesengsaraan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mereka yang tidak mempunyai kepercayaan terhadap jalan ini 
tidak mencapai Aku, oh Arjuna, kembali kepada jalan-jalan 
kehidupan jasmani yang mengenai kematian dan kesengsaraan 
(samsāra). 
 

४.4 

मया ततिमद ंसव जगदमूतना । 

मािन सव भतूािन न चाहं तेवितः ॥९.४॥ 

mayā tatamidaṁ sarvaṁ jagadavyaktamūrtinā,  
matsthāni sarvabhūtāni na cāhaṁ teṣvavasthitaḥ. IX-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mayā = olehku; tatam = diselimuti, diresapi; idam = ini; sarvam = semua; 
jagat = dunia; avyakta-mūrtinā = dengan wujud yang tidak nyata; mat-
sthāni = berdiam di dalamku; sarvabhūtāni = semua mahluk; na = tidak; ca 
aham = dan Aku; teṣu = di dalam semua itu; avasthitaḥ = menetap, berada. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Seluruh alam semesta ini diselimuti oleh bentukku yang tidak 
terwujud. Semua makhluk berada di dalamku, tetapi Aku tidak 
berada di dalam (kendali) mereka. 
 

५.5 

न च मािन भतूािन पय म ेयोगमैरम ् । 

भतूभृ च भतूो ममाा भतूभावनः ॥९.५॥ 



 

224  

na ca matsthāni bhūtāni paśya me yogamaiśvaram,  
bhūtabhṛnna ca bhūtastho mamātmā bhūtabhāvanaḥ. IX-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; ca = dan; mat-sthāni = berdiam dalamku; bhūtāni = mahluk; 
paśya = lihat; me = milikku; yogaḥ = yoga; aiśvaram = kekuasaan, 
kemuliaan; bhūtabhṛt = yang menopang semua mahluk, pemelihara semua 
mahluk; na ca = dan tidak; bhūtasthaḥ = berdiam di dalam mahluk; mama-
ātmā = ātmaku, jiwaku; bhūta-bhāvanaḥ = menjadikan mahluk itu ada. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pun juga makhluk tidak berada di dalamku (sebenarnya). 
Lihatlah kekuasaan suciku. Aku yang menjadi sumber dari 
makhluk, menumpu mereka tetapi tidak menetap di dalamnya. 
 

६.6 

यथाकाशितो िन ंवायःु सव गो महान ् । 

तथा सवा िण भतूािन मानीपुधारय ॥९.६॥ 

yathākāśasthito nityaṁ vāyuḥ sarvatrago mahān,  
tathā sarvāṇi bhūtāni matsthānītyupadhāraya. IX-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yathā = seperti; ākāśa = ether; sthitaḥ = berada, berdiam; nityam = selalu; 
vāyuḥ = angin; sarvatragaḥ = yang bergerak ke mana-mana; mahān = 
perkasa, agung; tathā = demikian; sarvāṇi = semua; bhūtāni = mahluk; 
mat-sthāni = ada (bersemayam) dalamku; iti = demikian; upadhāraya = 
ketahuilah. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Seperti angin yang berhembus kenca di segala jurusan dan 
selalu menetap di angkasa, ketahuilah olehmu bahwa begitu 
juga halnya dengan segala makhluk yang menetap di dalamku. 
 

७.7 

सवभतूािन कौये कृत याि मािमकाम ् । 
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कय ेपनुािन कादौ िवषजृाहम ् ॥९.७॥ 

sarvabhūtāni kaunteya prakṛtiṁ yānti māmikām,  
kalpakṣaye punastāni kalpādau viṣṛjāmyaham. IX-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sarvabhūtāni = semua mahluk; kaunteya = wahai putra Kunti (yaitu 
Arjuna); prakṛtim = prakṛti, energi alam, hakekat yang menjadi dasar 
timbulnya ciptaan; yānti = pergi; māmikām = milikuku; kalpakṣaye = pada 
akhir kehancuran kalpa; punah = lagi; tāni = mereka; kalpādau = permulaan 
kalpa; viṣṛjāmi = menciptakannya kembali; kalpā = seharinya Brahma.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Semua makhluk, oh Putra Kunti, kembali pada prakṛtiku, pada 
akhir dari Kalpa dan pada waktu permulaan Kalpa Aku ciptakan 
mereka kembali. 
 

८.8 

कृत ामव िवषजृािम पनुः पनुः । 

भतूामिमम ंकृमवश ंकृतवे शात ् ॥९.८॥ 

prakṛtiṁ svāmavaṣṭabhya viṣṛjāmi punaḥ punaḥ,  
bhūtagrāmamimaṁ kṛtsnamavaśaṁ prakṛtervaśāt. IX-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
prakṛti = pada prakṛti (alam); svām = sendiri; avaṣṭabhya = diliputi; 
viṣṛjāmi = aku, saya cipta; punaḥ-punaḥ = berulang kali, berulang-ulang; 
bhūtagrāmam = seluruh kelompok mahluk; imam = ini; kṛtsnam = semua, 
seluruh; avaśam = tanpa keinginan mereka, tanpa daya; prakṛteḥ = dari 
prakṛti; vaśāt = kekuatan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan menghidupkan Prakṛtiku, Aku ciptakan berulang-ulang 
makhluk yang banyak ini, yang tidak berdaya di bawah kendali 
dari Prakṛti. 
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९.9 

न च मा ंतािन कमा िण िनबि धनय । 

उदासीनवदासीनमसं तषे ुकम स ु॥९.९॥ 

na ca māṁ tāni karmāṇi nibadhnanti dhanañjaya,  
udāsīnavadāsīnamasaktaṁ teṣu karmasu. IX-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; ca = dan; mām = kepadaku; tāni = ini; karmāṇi = kerja; 
nibadhnanti = mengikat; dhanañjaya = Oh Arjuna; udāsīnavat = seakan 
tak acuh; āsīnam = saya duduk, diam; asaktam = tidak tersangkut; teṣu = 
pada semua itu; karmasu = dalam setiap kerja. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
segala karma (aksi dan reaksi) ini tidak mengikatku, oh Arjuna, 
sebab aku melakukannya sebagai orang bersifat ikhlas, yang 
bebas dari keinginan akan hasil. 
 

१०.10 

मयाणे कृितः सयूत ेसचराचरम ् । 

हतेनुानने कौये जगिपिरवत त े॥९.१०॥ 

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sacarācaram,  
hetunānena kaunteya jagadviparivartate. IX-10. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mayā = olehku; adhyakṣeṇa = oleh diriku sebagai pemilik; dibawah 
pengawasanku; prakṛtiḥ = alam; sūyate = melahirkan; sacara-acaram = 
yang bergerak dan yang tidak bergerak; hetunā = oleh penyebab; anena = 
oleh ini; jagat = dunia; viparivartate = berputar. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di bawah tuntunan Aku, prakṛti (energi alam) melahirkan 
semua yang ada, bergerak dan tidak bergerak dan dengan. 
Jalan ini, oh Putra Kunti maka dunia berputar. 
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११.11 

अवजानि मा ंमढूा मानषु तनमुाितम ् । 

परं भावमजानो मम भतूमहेरम ् ॥९.११॥ 

avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanumāśritam,  
paraṁ bhāvamajānanto mama bhūtamaheśvaram. IX-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
avajānanti = tak menghiraukan; mām = aku, saya; mūḍhāḥ = orang-orang 
bodoh; mānuṣīm = manusia; tanum = badan; āśritam = yang berlindung; 
param = lebih tinggi; bhāvam = pada keberadaan; ajānantaḥ = mereka yang 
bodoh; mama = milikku; bhūta-maheśvaram = Penguasa Agung dari segala 
ciptaan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Orang-orang bodoh merendahkan Aku dalam bentuk 
perwujudan manusia, tidak mengetahui alamku yang lebih 
tinggi sebagai Īśvara (penguasa) dari semua yang ada di dunia 
ini. 
 

१२.12 

मोघशा मोघकमा णो मोघाना िवचतेसः । 

रासीमासरु चवै कृत मोिहन िताः ॥९.१२॥ 

moghaśā moghakarmāṇo moghajñānā vicetasaḥ,  
rākṣasīmāsurīṁ caiva prakṛtiṁ mohinīṁ śritāḥ. IX-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
moghaśā = harapan yang sia-sia; moghakarmāṇaḥ = sia-sia dalam kerja; 
moghajñānāḥ = sia-sia dalam ilmu; vicetasaḥ = tanpa perasaan; rākṣasīm 
= para raksasa; āsurīm = iblis jahat, setan; mohinīm = membingungkan, 
menipu; śritāḥ = ikut serta. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mengikuti sifat alam yang membingungkan, para setan dan 
raksasa, maka cita-citanya menjadi gagal, geraknya tidak ada 
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gunanya dan pengetahuannya hampa dan mereka menjadi 
bodoh, tidak mempunyai pertimbangan. 
 

१३.13 

महाान ुमा ंपाथ  दवै कृितमािताः । 

भजनमनसो ाा भतूािदमयम ् ॥९.१३॥ 

mahātmānastu māṁ pārtha daivīṁ prakṛtimāśritāḥ,  
bhajantyananyamanaso jñātvā bhūtādimavyayam. IX-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mahātmānaḥ = orang-orang berjiwa besar; tu = tetapi; mām = aku; pārtha 
= wahai Arjuna; daivīm = mulia, bersifat kedewataan, sifat ketuhanan; 
prakṛtim = prakerti, alam; āśritāḥ = mereka yang berlindung; bhajanti = 
memuja; ananya-manasaḥ = bagi pikiran yang tak terbagi; jñātvā = 
mengetahui; bhūtādim = sumber mahluk; avyayam = yang kekal abadi.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Wahai Arjuna, mereka mahātma (yang berjiwa besar) yang 
menetap dalam alam kedewataan, mengetahuiku sebagai 
sumber abadi dari semua makhluk, menyembahku dengan 
pikiran yang tunggal. 
 

१४.14 

सतत ंकीत यो मा ंयत ढताः । 

नम मा ंभा िनयुा उपासत े॥९.१४॥ 

satataṁ kīrtayanto māṁ yatantaśca dṛḍhavratāḥ,  
namasyantaśca māṁ bhaktyā nityayuktā upāsate. IX-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
satatam = selalu; kīrtayantaḥ = mereka yang mengagungkan, mereka yang 
memuliakan; mām = aku, saya; yatantaḥ ca = dan mereka yang berusaha; 
dṛḍhavratāḥ = mereka teguh dengan sumpah, janji; namasyantaḥ ca = dan 
mereka yang melakukan menghormati dan memuliakan; mām = aku, saya; 
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bhaktyā = dengan bhakti; nitya = selalu; yuktāḥ = mereka yang mantap, 
terkendali; upāsate = memuja. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mereka selalu memuji Aku taat dan teguh dalam janji 
menundukkan kepala padaku dalam bakti, mereka mantap 
menyembahku. 
 

१५.15 

ानयने चा ेयजो मामपुासत े। 

एकने पथृने बधा िवतोमखुम ् ॥९.१५॥ 

jñānayajñena cāpyanye yajanto māmupāsate,  
ekatvena pṛthaktvena bahudhā viśvatomukham. IX-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
jñāna-yajñena = dengan pengurbanan ilmu pengetahuan; ca pi = dan juga; 
anye = yang lain; yajantaḥ = Brahmanah; mām = kepada Aku; upāsate = 
memuja; ekatvena = sebagai yang tunggal; pṛthaktvena = sebagai yang 
berbeda; bahudhā = dengan berbagai cara; viśvatomukham = dengan 
menghadap ke segala arah. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Yang lainnya lagi berkorban dengan pengorbanan ilmu 
pengetahuan dan para Brahmana dengan berbagai cara 
menyembahku sebagai yang tunggal, sebagai yang istimewa 
dan sebagai yang banyak kepala yang menghadap pada semua 
arah. 
 

१६.16 

अहं तरुहं यः धाहमहमौषधम ् । 

मोऽहमहमवेमहमिरहं तम ् ॥९.१६॥ 

 
ahaṁ kraturahaṁ yajñaḥ svadhāhamahamauṣadham,  
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mantroʻhamahamevajyamahamagnirahaṁ hutam. IX-16. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aham = aku, saya; kratuḥ = kurban persembahan (sebelum jaman Veda); 
yajñaḥ = kurban persembahan (sesudah jaman Veda); svadhā = 
persembahan kepada leluhur; aham = aku, saya; auṣadham = ramuan obat 
dan segala tanaman; mantraḥ = mantra; eva = juga; ājyam = mentega murni, 
ghee; agniḥ = api; hutam = persembahan yang dihaturkan kedalam homa.  

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akulah upacara, akulah yajña, akulah persembahan pada 
leluhur, akulah obat (ausadha), akulah mantra, akulah minyak 
susu, akulah api, akulah yang dihaturkan ke dalam api suci. 
 

१७.17 

िपताहम जगतो माता धाता िपतामहः । 

वे ंपिवमोार ऋाम यजरुवे च ॥९.१७॥ 

pitāhamasya jagato mātā dhātā pitāmahaḥ,  
vedyaṁ pavitramoṅkāra ṛksāma yajureva ca. IX-17. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
pitā = ayah, bapak; aham = aku, saya; asya = dari yang ini; jagataḥ = dunia; 
mātā = ibu; dhātā = pendukung, pemelihara; pitāmahaḥ = datuk, kakek; 
vedyam = obyek pengetahuan; pavitram = pensuci; oṁkāra = aksara Oṁ; 
ṛk-sāma-yajur = Rg. veda, sāmaveda (dan) Yajurveda; eva = sesungguhnya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bagi dunia ini akulah bapaknya, ibu, pemelihara, sesepuh. 
Akulah obyek dari pengetahuan dan penyucian. Akulah aksara 
AUM dan akulah sesungguhnya Ṛg Veda, Sāma Veda dan juga 
Yajur Veda. 
 

१८.18 

गितभ ता  भःु साी िनवासः शरण ंसुत ् । 
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भवः लयः ान ंिनधान ंबीजमयम ् ॥९.१८॥ 

gatirbhartā prabhuḥ sākṣī nivāsaḥ śaraṇaṁ suhṛt,  
prabhavaḥ pralayaḥ sthānaṁ nidhānaṁ bījamavyayam. IX-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
gatiḥ = tujuan; bhartā = penopang, pemelihara; prabhuḥ = penguasa; sākṣī 
= saksi; nivāsaḥ = tempat tinggal; śaraṇam = perlindungan; suhṛt = kawan; 
prabhavaḥ = asal mula, sumber; pralayaḥ = peleburan, penyerapan; 
sthānam = dasar, nidhānam = persemayaman; bījam = benih; avyayam = 
abadi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akulah tujuan, penopang, Iśvara, saksi, tempat, perlindungan 
dan teman. Akulah asal dan peleburan, dasar, tempat 
beristirahat dan benih yang abadi. 
 

१९.19 

तपाहमहं वष िनगृाुजृािम च । 

अमतृ ंचवै मृु सदसाहमज ुन ॥९.१९॥ 

tapāmyahamahaṁ varṣaṁ nigṛhṇāmyutsṛjāmi ca,  
amṛtaṁ caiva mṛtyuśca sadasaccāhamarjuna. IX-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tapāmi aham = aku, saya adalah pemberi panas; aham = aku; varṣam = 
hujan; nigṛhṇāmi = menahan; utsṛjāmi = melepaskan; amṛtam = 
kekekalan, kehidupan; mṛtyuḥ = kematian; sat asat ca = keberadaan dan 
ketiadaan; aham = aku, saya; arjuna = wahai Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Aku yang memberi panas. Akulah yang menahan dan 
melepaskan hujan. Akulah keabadian dan juga kematian. 
Akulah yang terlihat dan yang tak terlihat, oh Arjuna. 
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२०.20 

िैवा मा ंसोमपाः पतूपापा यिैरा ग त ाथ य े। 

त ेपुयमासा सरुेलोकमि िदाििव दवेभोगान ् ॥९.२०॥ 

traividyā māṁ somapāḥ pūtapāpā yajñairiṣṭvā svargatiṁ prārthayante,  
te puṇyamāsādya surendralokam aśnanti divyāndivi devabhogān. IX-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
traividyā = tiga Veda (Ṛgveda = Sāmaveda = Yajurveda); mām = -ku, Aku; 
somapāḥ = peminum sari soma; pūtapāpāḥ = disucikan dari dosa, 
dibersihkan dari dosa; yajñaih = dengan yajña; iṣṭvā = memuja; svargatim 
= jalan ke surga; prārthayante = memohon; te = mereka; puṇyam = 
kebajikan, suci; āsādya = setelah mencapai; surendralokam = dunianya 
Indra; aśnanti = menikmati; divyām = kedewataan; divi = disurga; 
devabhogān = kesenangan para deva, surgawi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mereka yang mengetahui ketiga Veda, yang minum perahan 
soma dan bersih dari dosa, menyembahku dengan yajña, 
berdoa untuk mendapat jalan ke Sorga. Mereka mencapai 
dunia yang kramat dari Indra dan menikmati di Sorga segala 
kebahagiaan dari para dewa. 
 

२१.21 

त ेत ंभुा ग लोकं िवशालं ीण ेपुय ेम लोकं िवशि । 

एव ंयीधम मनुपा गतागत ंकामकामा लभ े॥९.२१॥ 

te taṁ bhuktvā svargalokaṁ viśālaṁ kṣīṇe puṇye martyalokaṁ viśanti,  
evaṁ trayīdharmamanuprapannā gatāgataṁ kāmakāmā labhante. IX-21. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
te = mereka; tam = ini; bhuktvā = menikmati; svargalokam = dunia surga; 
viśālam = luas; kṣīṇe = dalam menghabiskan; puṇye = kebajikannya; 
martyalokam = dunia manusia, dunia mahluk hidup ini; viśanti = masuk; 
evam = demikian; trayīdharmam = dari tiga Veda; anuprapannā = yang 
dipatuhi; gata-āgatam = datang dan pergi (keadaan); kāma-kāmā = 
menginginkan obyek keinginan; labhante = mendapatkan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Setelah dapat menikmati dunia yang luas dari surga itu, saat 
pahala baik mereka habis, maka mereka memasuki kembali 
dunia kematian ini (dunia fana ini); jadi sesuai dengan ajaran 
yang termaktub dalam tiga Veda dan keinginan akan 
kenikmatannya, mereka mendapatkan yang tidak abadi (yang 
dikenai hukuman kelahiran dan kematian). 
 

२२.22 

अनाियो मा ंय ेजनाः पय ुपासत े। 

तषेा ंिनािभयुाना ंयोगमे ंवहाहम ् ॥९.२२॥ 

ananyāścintayanto māṁ ye janāḥ paryupāsate,  
teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ yogakṣemaṁ vahāmyaham. IX-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ananyāḥ = tanpa yang lainnya; cintayantaḥ = memikirkan; mām = aku, 
saya; ye = mereka; janāḥ = orang-orang; paryupāsate = memuja; teṣām = 
bagi mereka; nityā = selalu; abhiyuktānām = bagi mereka yang mantap 
menyatu dalam yoga; yogakṣemam = menyediakan apa yang dibutuhkan dan 
menjaga apa yang telah dimilikinya; vahāmi = membawakan; aham = aku, 
saya. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi mereka yang menyembahku, memusatkan pikiran 
hanya pada Aku pada mereka yang selalu tekun, Aku 
memberikan apa yang mereka butuhkan dan memberi 
perlindungan pada apa yang telah dimilikinya. 
 

२३.23 

यऽेदवेता भा यज ेयािताः । 

तऽेिप मामवे कौये यजिविधपवू कम ् ॥९.२३॥ 

yeʻpyanyadevatā bhaktā yajante śraddhayānvitāḥ,  
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teʻpi māmeva kaunteya yajantyavidhipūrvakam. IX-23. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ye = mereka; api = juga, bahkan; anya-devatā = kepada para dewata yang 
lain; bhaktāḥ = para pemuja, bhakta; yajante = memuja; śraddhayā = 
dengan kepercayaan, dengan keyakinan; anvitāḥ = penuh; te = mereka; api 
= juga, bahkan; mām eva = hanya padaku; yajanti = memuja; avidhi = tidak 
menurut hukum; avidhipūrvaka = dengan cara yang salah. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Meskipun mereka berbakti pada dewa-dewa lain, asal mereka 
menyembahnya dengan kepercayaan, mereka juga beryajña 
padaku, oh Kunti (Arjuna), meskipun tidak menurut ketentuan 
yang sebenarnya. 
 

२४.24 

अहं िह सव याना ंभोा च भरुेव च । 

न त ुमामिभजानि तनेातवि त े॥९.२४॥ 

ahaṁ hi sarvayajñānāṁ bhoktā ca prabhureva ca,  
na tu māmabhijānanti tattvenātaścyavanti te. IX-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aham = aku, saya; hi = sesungguhnya; sarva-yajñānām = dari semua yajña; 
bhoktā = penikmat; ca = dan; prabhuḥ eva = sesungguhnya penguasa; na = 
tidak; tu = tetapi; mām= kepada Ku; abhijānanti = mengenal; tattvena = 
dengan relitasnya, dengan kenyataannya; ataḥ = sehingga, maka; cyavanti = 
jatuh, gagal; te = mereka. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sesungguhnya akulah adalah penikmat dan penguasa dari 
semua yajña. Akan tetapi orang-orang tidak memahamiku, 
sehingga mereka gagal dalam kenyataannya. 
 

२५.25 

याि दवेता दवेाितॄाि िपतृताः । 
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भतूािन याि भतूेा याि मािजनोऽिप माम ् ॥९.२५॥ 

yānti devavratā devānpitṝnyānti pitṛvratāḥ,  
bhūtāni yānti bhūtejyā yānti madyājinoʻpi mām. IX-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yānti = pergi; devavratāḥ = pemuja para dewa; devān = kepada para dewa; 
pitṝn = kepada para leluhur; yānti = pergi; pitṛvratāḥ = pemuja para leluhur; 
bhūtāni = kepada para bhūtā (raksasa, jin, setan, dan mahluk-mahluk yang 
lebih rendah); yānti = pergi; bhūtejyāḥ = pemuja para bhūta; madyājinaḥ = 
yang memujaku; api = juga; mām = kepadaku. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Penyembah dewa-dewa akan pergi pada dewa-dewa, 
penyembah leluhur akan pergi ke leluhur pembuat yajña pada 
bhūta pergi pada bhūta dan mereka yang beryajña padaku akan 
datang padaku. 
 

२६.26 

प ंपु ंफलं तोय ंयो म ेभा यित । 

तदहं भपुतमािम यतानः ॥९.२६॥ 

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati,  
tadahaṁ bhaktyupahṛtamaśnāmi prayatātmanaḥ. IX-26. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
patram = sehelai daun; puṣpam = sekuntum bunga; phalam = sebutir buah; 
toyam = seteguk air; yaḥ = dia yang; me = kepadaku; bhaktyā = dengan 
bhakti; prayacchati = mempersembahkan; tat aham = itu saya (Aku); 
bhakti-upahṛtam = yang dipersembahkan dengan bhakti; aśnāmi = saya 
terima; prayata-ātmanaḥ = oleh orang yang berhati suci. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Siapapun yang dengan bhakti mempersembahkan padaku 
daun, bunga, buah-buahan, atau air, persembahan yang 
didasari oleh cinta dan keluar dari hati suci, itu Aku terima. 
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२७.27 

यरोिष यदािस यहुोिष ददािस च । 

यपिस कौये तु मदप णम ् ॥९.२७॥ 

yatkaroṣi yadaśnāsi yajjuhoṣi dadāsi ca,  
yattapasyasi kaunteya tatkuruṣva madarpaṇam. IX-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yat = apapun yang; karoṣi = kau lakukan; yat = apapun yang; aśnāsi = 
engkau makan; yat = apapun yang; juhoṣi = engkau persembahkan; dadāsi 
= kau berikan; ca = dan; yat = apapun; yat tapasyasi = apapun tapah yang 
engkau lakukan; tat = itu; kuruṣva = lakukanlah itu; mad-arpaṇam = 
sebagai persembahan kepadaku. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Apapun kau perbuat, apapun kau makan, apapun kau 
persembahkan, apapun kau berikan, apapun pertapaan kau 
lakukan, laksanakanlah itu, oh Putra Kunti (Arjuna) sebagai 
persembahan padaku. 
 

२८.28 

शभुाशभुफलरैेव ंमोस ेकमबनःै । 

सासयोगयुाा िवमुो मामपुैिस ॥९.२८॥ 

śubhāśubhaphalairevaṁ mokṣyase karmabandhanaiḥ,  
sannyāsayogayuktātmā vimukto māmupaiṣyasi. IX-28. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śubha-aśubha = baik dan buruk; phalaiḥ = dengan hasil, dengan akibat; 
evam = demikian; mokṣyase = engkau akan dibebaskan; karma = perbuatan; 
karma-bandhanaiḥ = oleh berbagai ikatan karma; sannyāsa-yoga-
yuktātmā = dengan pikiran mantap pada yoga penyangkalan; vimuktaḥ = 
terbebas; mām = kepadaku; upaiṣyasi = akan datang, sampai. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan demikian kau akan dibebaskan dari hasil yang baik dan 
buruk maupun ikatan dari segala karma. Dia yang jiwa terpusat 
pada yoga dan jalan dari kebebasan, akan menjadi bebas dan 
mencapai Aku. 
 

२९.29 

समोऽहं सव भतूषे ुन म ेेोऽि न ियः । 

य ेभजि त ुमा ंभा मिय त ेतषे ुचाहम ् ॥९.२९॥ 

samoʻhaṁ sarvabhūteṣu na me dveṣyoʻsti na priyaḥ,  
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā mayi te teṣu cāpyaham. IX-29. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
samaḥ aham = aku, saya sama; sarva-bhūteṣu = pada semua mahluk; na = 
tidak; me = kepadaku; dveṣyaḥ = terbenci; asti = adalah; na = tidak; priyaḥ 
= terkasih; ye = ia yang; bhajanti = memuja; tu = tetapi; mām = kepadaku; 
bhaktyā = dengan bhakti; mayi = kepadaku; te = mereka; teṣu = dalam diri 
mereka. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Aku adalah sama pada semua makhluk, tidak ada yang terbenci 
atau tercinta padaku. Akan tetapi mereka yang menyembahku 
dengan bakti, mereka ada di dalamku dan aku pun ada di dalam 
mereka. 
 

३०.30 

अिप चेुराचारो भजत ेमामनभाक ्। 

साधरुेव स मः सविसतो िह सः ॥९.३०॥ 

api cetsudurācāro bhajate māmananyabhāk,  
sādhureva sa mantavyaḥ samyagvyavasito hi saḥ. IX-30. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
api = juga, bahkan; cet = apabila, kalau; sudura-acāraḥ = seseorang yang 
terjahat; bhajate = memuja; mām = kepadaku; ananyabhāk = dengan 
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pengabdian yang terpusat; sādhuḥ eva = sebagai orang bajik, sebagai orang 
alim; saḥ = ia; mantavyaḥ = harus dicatat, harus dianggap; samyak = benar; 
vyavasitaḥ = ketetapan, pendirian; hi = sesungguhnya; saḥ = ia. 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Meskipun jika seorang yang tingkahnya hina sekali, 
menyembahku dengan penyerahan diri penuh kebaktian, ia 
harus digolongkan kepada yang patut, karena ia telah 
mengambil keputusan yang tepat dan benar. 
 

३१.31 

ि ंभवित धमा ा शा िनगित । 

कौये ितजानीिह न म ेभः णयित ॥९.३१॥ 

kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvacchāntiṁ nigacchati,  
kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati. IX-31. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kṣipram = cepat, segera ia; bhavati = menjadi; dharma-ātmā = berjiwa 
bajik; śaśvat = abadi; śāntim = kedamaian; nigacchati = (ia) mencapai; 
pratijānīhi = ketahuilah; na = tidak; me = aku, saya; bhaktaḥ = pengikut; 
praṇaśyati = akan musnah. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Segera ia menjadi jiwa yang benar dan mencapai ketenangan 
yang abadi, oh Putra Kunti (Arjuna), ketahuilah bahwa orang 
yang bakti padaku bebas dari kehancuran (bebas dari 
kegelapan). 
 

३२.32 

मा ंिह पाथ  पाि यऽेिप ःु पापयोनयः । 

ियो वैयाथा शूाऽेिप याि परा ंगितम ् ॥९.३२॥ 

māṁ hi pārtha vyapāśritya yeʻpi syuḥ pāpayonayaḥ,  
striyo vaiśyāstathā śūdrāsteʻpi yānti parāṁ gatim. IX-32. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
mām = kepadaku; hi = sesungguhnya; vyapāśritya = berlindung; ye api = 
mereka juga; syuḥ = mungkin; pāpayonayaḥ = berkelahiran dosa, hina; 
striyaḥ = para wanita; vaiśyaḥ = golongan vaiśya; tathā = juga, bahkan; 
śūdrāḥ = golongan śūdra; tetapi = mereka juga; yānti = pergi; parāṁ gatim 
= tujuan tertinggi. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pada mereka yang mencari perlindungan padaku, oh pārtha 
(Arjuna) meskipun kelahirannya rendah, wanita, vaiśya juga 
śūdra mereka juga mencapai tujuan yang tertinggi. 
 

३३.33 

क पनु णाः पुया भा राजष यथा । 

अिनमसखु ंलोकिमम ंा भज माम ् ॥९.३३॥ 

kiṁ punarbrahmaṇāḥ puṇyā bhaktā rājarṣayastathā,  
anityamasukhaṁ lokamimaṁ prāpya bhajasva mām. IX-33. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kim = bagaimana; punaḥ = apa lagi; brahmaṇāḥ = seorang brahmaṇāḥ; 
punyaḥ = bajik; bhaktāḥ = patuh, tekun; rājarṣayaḥ = rāja resi; tathā = 
kemudian; anityam = tidak selalu; asukham = tidak senang, penuh duka; 
lokaḥ = dunia, masyarakat; imam = ini; prāpya = setelah mencapai; 
bhajasva = memuja, memuji; mām = kepadaku. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Apalagi para Pendeta suci dan para Rāja-rṣi yang berbakti; 
setelah memasuki dunia yang tidak kekal dan penuh 
penderitaan ini, sembahlah Aku. 

३४.34 

मना भव मो माजी मा ंनमु । 

मामवेैिस युवैमाान ंमरायणः ॥९.३४॥ 

manmanā bhava madbhakto madyājī māṁ namaskuru,  
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māmevaiṣyasi yuktvaivamātmānaṁ matparāyaṇaḥ. IX-34. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
man-manāḥ = dengan pikiran yang dipenuhi Aku; bhavaḥ = pusatkan; mad-
bhaktaḥ = bhaktaku; mad-yājī = yang beryajnya untukku; mām = 
kepadaku; namaskuru = bersujud, memberi hormat; mām = kepadaku; eva 
= hanya; eṣyasi = engkau akan datang; yuktvā = setelah menyatukan diri; 
evam = jadi; ātmānam = sang diri; mat-parāyaṇaḥ = menjadikanku sebagai 
tujuan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan pikiran selalu padaku, berbakti padaku, sembahlah aku 
sujudlah padaku. Setelah melakukan disiplin pada dirimu 
sendiri dan aku sebagai tujuan, seperti itu Jiwamu akan datang 
padaku. 

 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेराजिवाराजगुयोगो नाम नवमोऽायः॥  

Oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde rājavidyārājaguhyayogo nāma navamoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran upaniṣad; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan Ketuhanan; 
yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = melalui 
percakapan Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna; rājavidyārājaguhyayogaḥ = 
Ajaran Yoga Tentang Ilmu yang tertinggi dan yang paling rahasia; nāma = 
berjudul; navamaḥ = yang kesembilan; adhyāyaḥ = bab/bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 



 

241 

Bab Kesembilan yang berjudul Ajaran Yoga tentang Ilmu yang 
Tertinggi dan Paling Rahasia. 
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ दशमोऽायः 

atha daśamoʻdhyāyaḥ 
BAB KESEPULUH 

 

िवभिूतयोगः 

vibhūtiyogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG KEKUASAAN SUCI TUHAN 

 
१.1 

ीभगवानवुाच 

भयू एव महाबाहो ण ुम ेपरम ंवचः । 

यऽेहं ीयमाणाय वािम िहतकाया ॥१०.१॥ 

śrībhagavān uvāca 
bhūya eva mahābāho śṛṇu me paramaṁ vacaḥ,  

yatteʻhaṁ prīyamāṇāya vakṣyāmi hitakāmyayā. X-1. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; bhūyaḥ = lagi; eva = 
benar-benar; mahābāho = yang berlengan kuat, Arjuna; śṛṇu = 
dengarkanlah; me = milikku; paramam = utama, mulia; vacaḥ = kata-kata, 
ucapan; yat = apa yang; te = kepadamu; aham = saya; prīyamāṇāya = untuk 
yang terkasih; vakṣyāmi = aku, saya katakan, Aku uraikan; hitakāmyayā = 
yang menginginkan kesejahteraan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Śrībhagawān bersabda: 

Wahai Arjuna, dengarkan lagi kataku yang maha utama dengan 
maksud untuk kebaikanmu. Aku akan menyatakannya sekarang 
kepadamu yang bersenang hati. 
 

२.2 

न म ेिवः सरुगणाः भव ंन महष यः । 

अहमािदह दवेाना ंमहषणा ंच सव शः ॥१०.२॥ 

na me viduḥ suragaṇāḥ prabhavaṁ na maharṣayaḥ,  
ahamādirhi devānāṁ maharṣīṇāṁ ca sarvaśaḥ. X-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; me = milikku; viduḥ = mengetahui, mengenal; prabhavam = 
asal; maharṣayaḥ = para maharṣi; aham = saya, Aku; ādiḥ = permulaan; hi 
= sesungguhnya; devānām = bagi para dewa; maharṣīṇām = bagi para rṣi 
yang agung; ca = dan; sarvaśaḥ = dalam segala hal. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Baik para dewa maupun para maharṣi tidak mengetahui 
mengenai asal-mulaku, karena akulah sumber dari para dewa 
dan para maharṣi dalam segala hal. 
 

३.3 

यो मामजमनाद च विे लोकमहेरम ् । 

असडूः्अः स मष ुसव पापःै मुत े॥१०.३॥ 

yo māmajamanādiṁ ca vetti lokamaheśvaram,  
asammūḍḥaḥ sa martyeṣu sarvapāpaiḥ pramucyate. X-3. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
yaḥ = dia yang; mām = aku, saya; ajam = tak terlahirkan; ca = juga; vetti = 
mengetahui; anādim = tanpa permulaan, tanpa awal; lokaḥ = dunia; 
maheśvaram = Penguasa Tertinggi; asammūḍḥaḥ = dia yang tidak bingung; 
saḥ = ia; martyesu = diantara mahluk fana; sarvapāpaiḥ = dengan segala 
dosa; pramucyate = dibebaskan.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang mengetahuiku, yang tanpa dilahirkan, tanpa permulaan, 
juga penguasa (maheśvara) dari dunia, ia di antara segala 
makhluk adalah yang terbebas dari semua dosa. 
 

४.4 

बिुा नमसोहः मा स ंदमः शमः । 

सखु ंःख ंभवोऽभावो भय ंचाभयमवे च ॥१०.४॥ 

buddhirjñānamasammohaḥ kṣamā satyaṁ damaḥ śamaḥ,  
sukhaṁ duḥkhaṁ bhavoʻbhāvo bhayaṁ cābhayameva ca. X-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
buddhiḥ = kecerdasan, kepandaian; jñānam = pengetahuan ātma, 
kebijaksanaan; asammohaḥ = tanpa ilusi, yang tidak bingung, berkesadaran; 
kṣamā = sabar, pemaaf; satyam = kebenaran, kejujuran; damaḥ = 
pengendalian diri; śamaḥ = ketenangan; sukham = kebahagiaan, 
kesenangan; duḥkham = penderitaan; bhavaḥ = kelahiran; abhavaḥ = 
ketiadaan; bhayam = ketakutan; ca = dan; abhayameva = bahkan ketiadaan 
rasa takut. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pengertian, kebijaksanaan, bebas dari rasa kebingungan, sabar, 
kebenaran; penguasaan diri dan ketenangan, kesenangan dan 
penderitaan, keberadaan dan ketidakberadaan, ketakutan dan 
keberanian. 
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५.5 

अहसा समता तिुपो दान ंयशोऽयशः । 

भवि भावा भतूाना ंम एव पथृिवधाः ॥१०.५॥ 

ahiṁsā samatā tuṣṭistapo dānaṁ yaśoʻyaśaḥ,  
bhavanti bhāvā bhūtānāṁ matta eva pṛthagvidhāḥ. X-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ahiṁsā = tanpa kekerasan, tidak menyakiti; samatā = sama, seimbang; 
tuṣṭiḥ = kepuasan; tapaḥ = tapa, kesederhanaan, ketahanan; dānam = derma, 
berderma; yaśaḥ = kemasyhuran, berjasa; ayaśaḥ = kecemaran, kehinaan; 
bhavanti = muncul; bhāvāḥ = karakter, sifat; bhūtānām = milik segala 
mahluk; mattaḥ = dariku; eva = saja; pṛthagvidhāḥ = jenis yang berbeda-
beda. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ahiṁsā, keseimbangan, kepuasan, ketahanan, kedermawanan, 
kemasyuran yang baik dan tidak baik adalah keadaan segala 
makhluk yang berbeda-beda, yang timbul hanya dariku. 
 

६.6 

महष यः स पवू चारो मनवथा । 

मावा मानसा जाता यषेा ंलोक इमाः जाः ॥१०.६॥ 

maharṣayaḥ sapta pūrve catvāro manavastathā,  
madbhāvā mānasā jātā yeṣāṁ loka imāḥ prajāḥ. X-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
maharṣayaḥ = para maharṣi; sapta = tujuh; pūrve = jaman dahulu; 
maharṣayaḥ sapta pūrve = saptarṣi pada jaman dahulu; catvāraḥ = empat; 
manavaḥ = para manu, empat raja manu lahir langsung dari dewa Brahmā; 
tathā = seperti itu; madbhāvāḥ = yang memiliki kekuasaan sepertiku; 
mānasā = dengan pikiran; jātāḥ = lahir; yeṣām = bagi mereka; lokaḥ = 
dunia; prajāḥ = mahluk-mahluk; imāḥ = ini.  
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Seperti Tujuh maharṣi zaman dahulu dan juga empat manu 
adalah sebagai keberadaanku dan lahir dari pikiranku dan dari 
mereka semua makhluk-mahluk di dunia. 
 

७.7 

एता ंिवभूत योग ंच मम यो विे ततः । 

सोऽिवकने योगने युत ेना सशंयः ॥१०.७॥ 

etāṁ vibhūtiṁ yogaṁ ca mama yo vetti tattvataḥ,  
soʻvikampena yogena yujyate nātra saṁśayaḥ. X-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
etām = ini; vibhūtim = kekuatan dewata, kekuatan suci; yogam = kekuatan 
yoga; ca = dan; mama = milikku; yaḥ = dia yang; vetti = mengetahui; 
tattvataḥ = kebenaran, seutuhnya; saḥ = ia; avikampena = tak tergoyahkan; 
yogena = melalui yoga; yujyate = menjadi mantap; na = tidak; atra = disini; 
saṁśayaḥ = keragu-raguan.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang mengetahui sebenarnya kekuatan suci dan kekuatan 
dari Yogaku ini, ia dengan yoga yang tak tergoyahkan 
melakukan penyatuan denganku; ini adalah kepastian. 
 

८.8 

अहं सव  भवो मः सव वत त े। 

इित मा भज ेमा ंबधुा भावसमिताः ॥१०.८॥ 

ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate,  
iti matvā bhajante māṁ budhā bhāvasamanvitāḥ. X-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aham = aku, saya; sarvasya = bagi semua (yang ada); prabhavaḥ = asal, 
sumber; mattaḥ = dariku, (Aku); sarvam = semua; pravartate = 
berkembang; iti = demikian; matvā = memahami; bhajante = memuja; mām 
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= aku, saya; budhāḥ = yang arif bijaksana; bhāvasamanvitāḥ = dengan 
penuh perasaan kasih. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akulah asal dari semua. Dariku semua mahluk berasal. Orang 
bijaksana yang mengetahui ini, menyembahku dengan penuh 
kasih. 
 

९.9 

मिता मताणा बोधयः पररम ् । 

कथय मा ंिन ंतुि च रमि च ॥१०.९॥ 

maccitā madgataprāṇā bodhayantaḥ parasparam,  
kathayantaśca māṁ nityaṁ tuṣyanti ca ramanti ca. X-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mat-citāḥ = dengan berpikir padaku, dengan memikirkan Aku; mat-
gataprāṇāḥ = dengan seluruh hidupnya, terserap padaKu; bodhayantaḥ = 
mencerahi; parasparam = satu dengan yang lain; saling memberi; 
kathayantaḥ = mereka yang membicarakan; ca = dan; mām = tentang Aku; 
nityam = selalu; tuṣyanti = terpuaskan; ca = dan; ramanti = disenangkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pikiran mereka terpusat padaku, kehidupan mereka diserahkan 
padaku, saling memberi penjelasan satu dengan yang lainnya 
dan selalu berceritra mengenai Aku, mereka puas dan 
berbahagia padaku. 
 

१०.10 

तषेा ंसततयुाना ंभजता ंीितपवू कम ् । 

ददािम बिुयोग ंत ंयने मामपुयाि त े॥१०.१०॥ 

teṣāṁ satatayuktānāṁ bhajatāṁ prītipūrvakam,  
dadāmi buddhiyogaṁ taṁ yena māmupayānti te. X-10. 

 
 



 

249 

Padārthaḥ-Kosakata: 
teṣām = kepada mereka, bagi mereka; satata = terus menerus; yuktānām = 
bagi mereka yang mantap; bhajatām = bagi mereka yang memuja; 
prītipūrvakam = dengan bhakti yang penuh kasih sayang; dadāmi = (Aku) 
memberi; buddhiyogam = yoga pembeda, diskriminasi; tam = kepadamu; 
yena = dengan mana; upayānti = datang mendekat; te = mereka. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pada mereka ini yang selalu setia dan yang menyembahku 
dengan kecintaan, Aku berikan kekuatan pengertian (budi 
yoga), dengan mana mereka datang padaku. 
 

११.11 

तषेामवेानकुाथ महमानज ंतमः । 

नाशयााभावो ानदीपने भाता ॥१०.११॥ 

teṣāmevānukampārthamahamajñānajaṁ tamaḥ,  
nāśayāmyātmabhāvastho jñānadīpena bhāsvatā. X-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
teṣām = bagi mereka; eva = hanya; anukampārtham = dikarenakan kasih 
sayang, karena kasih sayang; aham = aku; ajñānajam = yang timbul dari 
kebodohan; tamaḥ = kegelapan; nāśayāmi = aku, saya musnahkan, aku 
hancurkan; ātmabhāvasthaḥ = yang bersemayam dalam sang diri mereka; 
jñānadīpena = dengan lampu pengetahuan; bhāsvatā = bercahaya, 
cemerlang, bersinar. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Oleh karena kasih pada mereka itu, dengan tetap bersemayam 
di dalam hati mereka, Aku melenyapkan kegelapan yang 
muncul dari kebodohan dengan sinar lampu kebijaksanaan. 
 

१२.12 

अज ुन उवाच 

परं  परं धाम पिव ंपरम ंभवान ् । 
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पुष ंशात ंिदमािददवेमज ंिवभमु ् ॥१०.१२॥ 

arjuna uvāca 
paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavan,  
puruṣaṁ śāśvataṁ divyamādidevamajaṁ vibhum. X-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
arjuna = Arjuna; uvāca = berkata; param brahma = brahman tertinggi; 
paraṁ dhāma = manusia super, yang termulia; pavitram = pensuci, 
pemurni; paramam = maha tinggi, tertinggi; bhavān = engkau; puruṣam = 
puruṣa, paramātma; śāśvatam = kekal abadi; divyam = bersifat kedewataan; 
ādidevam = dewa pertama; ajam = tak terlahirkan; vibhum = yang meresap 
dalam segala sesuatu, melingkupi segalanya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 

Arjuna berkata: 
Engkau yang tertinggi; yang suci, manusia termulia, Brahman 
tertinggi, makhluk Dewata yang pertama, tak terlahirkan, kekal, 
dan melingkupi segalanya. 
 

१३.13 

आामषृयः सव दवेषनारदथा । 

अिसतो दवेलो ासः य ंचवै वीिष म े॥१०.१३॥ 

āhustvāmṛṣayaḥ sarve devarṣināradastathā,  
asito devalo vyāsaḥ svayaṁ caiva bravīṣi me. X-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
āhuḥ = mengatakan, menyatakan; sarve = semua; tvam = Engkau; ṛṣāyaḥ = 
para ṛṣi; devarṣi = dewa resi; nārada = salah satu dari nama devaṛṣi; tathā 
= demikian juga; asita = ṛṣi asita; devala = ṛṣi dewala; vyāsaḥ = maharsi 
(penerima wahyu); svayam = Engkau sendiri; ca = dan; eva = hanya; bravīṣi 
= mengatakan, telah mengatakan; me = kepadaku. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Semua resi-resi menyatakan pujian ini mengenai Engkau, juga 
resi suci Narada juga Asita, Dewala, Wyasa dan Engkau sendiri 
menyatakan padaku. 
 

१४.14 

सवमतेत ंम ेया ंवदिस केशव । 

न िह त ेभगव िवदवा न दानवाः ॥१०.१४॥ 

sarvametadṛtaṁ manye yanmāṁ vadasi keśava,  
na hi te bhagavanvyaktiṁ vidurdevā na dānavāḥ. X-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sarvam = semua; etat = ini; ṛtam = kebenaran, hukum ilahi tertinggi, hukum 
alam; manye = saya menganggap, saya pikir; yat = apa yang; mām = 
kepadaku; vadasi = Engkau katakan; keśava = wahai Kṛṣṇa; na hi = tentu 
tidak; te = Engkau; bhagavan = wahai Bhagavān!; vyaktim = manifestasi, 
penjelmaan; viduḥ = mengetahui; devāḥ = para dewa; na = tidak; dānavāḥ 
= para raksasa. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Aku menganggap benar semua yang Engkau katakana ini, oh 
Bhagavān! Katakan padaku, oh Keśava, baik para Dewa-Dewa 
maupun raksasa, yang tidak mengetahui kekuatan perwujudan 
sucimu. 
 

१५.15 

यमवेानाान ंवे  ंपुषोम । 

भतूभावन भतूशे दवेदवे जगत े॥१०.१५॥ 

svayamevātmanātmānaṁ vettha tvaṁ puruṣottama,  
bhūtabhāvana bhūteśa devadeva jagatpate. X-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
svayam eva = hanya Engkau sendiri; ātmānā = olehmu sendiri; ātmānam = 
Engkau sendiri; vettha = yang mengetahui; tvam = Engkau; puruṣottama = 
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Puruṣa Utama, Pribadi Utama; bhūtabhāvana = sumber mahluk-mahluk, 
sumber segala insan; bhūteśa = wahai penguasa dari semua mahluk; 
jagatpate = wahai Penguasa dunia.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Hanya Engkau sendiri, oh Pribadi Utama, yang mengetahui 
dirimu sendiri, dari dan olehmu sendiri, oh Penguasa alam,  
sumber dan penguasa segala makhluk! 
 

१६.16 

वुमहशषेणे िदा ािवभतूयः । 

यािभवभिूतिभलकािनमां ंा ितिस ॥१०.१६॥ 

vaktumarhasyaśeṣeṇa divyā hyātmavibhūtayaḥ,  
yābhirvibhūtibhirlokānimāṁstvaṁ vyāpya tiṣṭhasi. X-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vaktum = untuk mengatakan; arhasi = Engkau seharusnya; aśeṣeṇa = tanpa 
kecuali; divyāḥ = ketuhanan; hi = sesungguhnya; ātmavibhūtayaḥ = 
kemuliaanmu; yābhiḥ = dengan mana; vibhūtibhiḥ = dengan segala 
kemuliaan; lokān = pada dunia; imām = ini; tvam = engkau; vyāpya = 
setelah meliputi; tiṣṭhasi = keberadaan, tinggal. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Hendaknya kau ceritakan padaku, perwujudan sucimu, tanpa 
kecuali, di mana dengan segala kemuliaanmu yang berada di 
dalamnya dan meresapi dunia ini. 
 

१७.17 

कथ ंिवामहं योगा ंसदा पिरिचयन ् । 

केष ुकेष ुच भावषे ुिचोऽिस भगवया ॥१०.१७॥ 

kathaṁ vidyāmahaṁ yogiṁstvāṁ sadā paricintayan,  
keṣu keṣu ca bhāveṣu cintyoʻsi bhagavanmayā. X-17. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
katham = bagaimana; vidyām = harus diketahui; aham = aku, saya; yogin 
= (Engkau) wahai yogi; tvam = Engkau; sadā = selalu; paricintayan = 
merenungkan, memikirkan; keṣu keṣu = dalam aneka bentuk apa; ca = dan; 
bhāveṣu = aspek; cintyaḥ asi = engkau yang terpikirkan; bhagavan = wahai 
Bhagavān; mayā = oleh saya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Wahai Yogi! Aku selalu memikirkanmu, bagaimana caranya aku 
harus mengetahui Dikau? Dalam bentuk yang bagaimana aku 
harus memikirkan Engkau, wahai Bhagavān? 
 

१८.18 

िवरेणानो योग ंिवभूत च जनाद न । 

भयूः कथय तिृह वतो नाि मऽेमतृम ् ॥१०.१८॥ 

vistareṇātmano yogaṁ vibhūtiṁ ca janārdana,  
bhūyaḥ kathaya tṛptirhi śṛṇvato nāsti meʻmṛtam. X-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vistareṇā = dengan selengkapnya, dengan mendetail; ātmanaḥ = tentang 
dirimu; yogam = kekuatan yoga; vibhūtim = kemuliaan; bhūyaḥ = lagi; 
kathaya = uraikanlah, ceriterakanlah; tṛptirhi = puaskanlah; hi = 
sesungguhnya; śṛṇvataḥ = bagi mendengar; nāsti = tidak ada; me = kepada 
saya; amṛta = bagaikan air keabadian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ceritakanlah lagi padaku dengan terperinci akan kekuatan dan 
kemuliaanmu, oh janārdana (Kṛṣna), karena karena aku tidak 
jemu-jemu mendengarkan kata-kata mutiaramu yang penuh 
dengan amerta (air kehidupan). 
 

१९.19 

ीभगवानवुाच 

ह त ेकथियािम िदा ािवभतूयः । 
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ाधातः कुे नाो िवर म े॥१०.१९॥ 

śrībhagavān uvāca 
hanta te kathayiṣyāmi divyā hyātmavibhūtayaḥ,  

prādhānyataḥ kuruśreṣṭha nāstyanto vistarasya me. X-19. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān uvāca = Śrī Bhagavān bersabda; hanta = kata seru sebagai 
tanda tanya dan ragu, misalnya, ʻLoʻ, ʻWahʻ, ʻAhʻ, dan sebagainya; te = 
kepadamu; kathayiṣyāmi = akan Ku-ceriterakan; divyāḥ = sifat-sifat 
kedewataan; hi = sesungguhnya; ātmavibhūtayaḥ = segala kemuliaanku; 
prādhānyataḥ = yang penting saja; na = tidak; asti = ada; antaḥ = akhir; 
vistarasya = bagi uraian, rincian; me = milikku. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 

Śrī Bhagavān bersabda: 
Ya, Aku akan nyatakan padamu bentuk suciku, akan tetapi 
hanya yang menonjol saja, oh Arjuna, karena tidak ada akhirnya 
perwujudanku. 
 

२०.20 

अहमाा गडुाकेश सव भतूाशयितः । 

अहमािद म ंच भतूानाम एव च ॥१०.२०॥ 

ahamātmā guḍākeśa sarvabhūtāśayasthitaḥ,  
ahamādiśca madhyaṁ ca bhūtānāmanta eva ca. X-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aham = aku, saya; ātmā = jiwa, roh, sang Diri; guḍākeśa = wahai Guḍākeśa 
(Arjuna); sarva-bhūta-āśaya-sthitaḥ = yang bersemayam dalam hati semua 
mahluk, hati insani; aham ādiḥ = aku, saya permulaan; ca = dan; madhyam 
= pertengahan; bhūtānām = dari semua mahluk; antaḥ = akhir; eva = 
demikian juga. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Wahai Arjuna (Guḍākeśa), akulah ātma yang menetap dalam 
hati semua makhluk. Akulah permulaan, pertengahan dan akhir 
dari semua makhluk. 
 

२१.21 

आिदानामहं िवुितषा ंरिवरंशमुान ् । 

मरीिचम तामि नाणामहं शशी ॥१०.२१॥ 

ādityānāmahaṁ viṣṇurjyotiṣāṁ raviraṁśumān,  
marīcirmarutāmasmi nakṣatrāṇāmahaṁ śaśī. X-21. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ādityānām = diantara para āditya; aham = aku, saya; viṣṇuḥ = viṣṇu; 
jyotiṣām = diantara yang bersinar; raviḥ = matahari; aṁśumān = nama lain 
dari matahari yang artinya dia yang bercahaya; marīciḥ = marīci; marutām 
=diantara para Marut (kelompok dewa penguasa angin); asmi = (Aku) 
adalah; nakṣatrāṇām = diantara gugusan bintang; aham = aku; śaśī = bulan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara para Ādityā akulah Viṣṇu. Di antara yang bersinar 
akulah matahari. Akulah Marīci di antara para Marut. Di antara 
gugusan bintang akulah bulan. 
 

२२.22 

वदेाना ंसामवदेोऽि दवेानामि वासवः । 

इियाणा ंमनाि भतूानामि चतेना ॥१०.२२॥ 

vedānāṁ sāmavedoʻsmi devānāmasmi vāsavaḥ,  
indriyāṇāṁ manaścāsmi bhūtānāmasmi cetanā. X-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vedānām = diantara Veda; sāmavedaḥ = sāmaveda; asmi = (Aku) adalah; 
devānām = diantara para dewa; vāsavaḥ = Vasava (Indra); indriyāṇām = di 
antara pañca indra; manaḥ = pikiran; bhūtānām = diantara mahluk hidup; 
asmi = aku; cetanā = kesadaran. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara Veda akulah Sāma Veda. Di antara dewa-dewa akulah 
Dewa Indra. Di antara semua indria akulah pikiran, dan di 
antara segala makhluk aku adalah kesadaran (cetanā). 
 

२३.23 

ाणा ंशराि िवशेो यरसाम ् । 

वसनूा ंपावकाि मेः िशखिरणामहम ् ॥१०.२३॥ 

rudrāṇāṁ śaṅkaraścāsmi vitteśo yakṣarakṣasām,  
vasūnāṁ pāvakaścāsmi meruḥ śikhariṇāmaham. X-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
rudrāṇām = diantara para Rudra; śaṅkaraḥ = śaṅkara; ca = dan; asmi = 
adalah; vitteśaḥ = Kubera; dewa yang menguasai harta; yakṣa-rakṣasām = 
diantara para mahluk setengah dewa dan para raksasa; vasūnām = Vasu 
(sejenis mahluk dewa) dan dikenal terdiri atas delapan Vasu; pāvaka = api, 
agni; asmi = aku, saya; meruḥ = gunung Meru; śikhariṇām = diantara 
gunung-gunung tinggi. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara para Rudra akulah Śaṅkara. Di antara para Yakṣa dan 
Rakṣasa akulah Kubera. Di antara para Vasū akulah Agni, dan di 
antara pegunungan akulah Mahameru. 
 

२४.24 

परुोधसा ंच मु ंमा ंिवि पाथ  बहृितम ् । 

सनेानीनामहं ः सरसामि सागरः ॥१०.२४॥ 

purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ viddhi pārtha bṛhaspatim,  
senānīnāmahaṁ skandaḥ sarasāmasmi sāgaraḥ. X-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
purodhasām = diantara para pendeta berumah tangga; mukhyam = pemuka, 
kepala, pimpinan; mām = aku, saya; viddhi = ketahuilah; pārtha = wahai 
Arjuna; bṛhaspatim = bṛhaspati; senānīnām = diantara pemimpin pasukan, 
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diantara pimpinan angkatan perang; aham = aku, saya; skandaḥ = Skanda, 
Dewa Kumara; sarasām = diantara danau-danau (hamparan air); asmi = 
(Aku) adalah; sāgaraḥ = samudera. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara pendeta, oh Arjuna, ketahuilah Aku adalah kepalanya 
yaitu Bṛhaspati. Di antara jendral akulah Skanda, dan di antara 
danau akulah Samudra. 
 

२५.25 

महषणा ंभगृरुहं िगरामकेमरम ् । 

याना ंजपयोऽि ावराणा ंिहमालयः ॥१०.२५॥ 

maharṣīṇāṁ bhṛgurahaṁ girāmasmyekamakṣaram,  
yajñānāṁ japayajñoʻsmi sthāvarāṇāṁ himālayaḥ. X-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
maharṣīṇām = antara (dari) maharṣi; bhṛgu = maharṣi Bhṛgu; aham = aku, 
saya; girām = diantara suara; asmi = (Aku) adalah; ekam = Satu; akṣara = 
suku kata; ekamakṣaram = Omkara, yaitu ucapan OM; yajñānām = diantara 
yajña; japayajña = yajña dengan japa mantra; asmi = aku, saya adalah; 
sthāvarāṇām = diantara yang tak bergerak; himālayaḥ = pegunungan 
Himalaya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara para maharṣi akulah Bhṛgu. Di antara suara suci Aku 
aksara tunggal OṀ. Di antara yajña akulah japayajña, di antara 
benda-benda yang tak bergerak akulah Himālaya. 
 

२६.26 

अः सववृाणा ंदवेषणा ंच नारदः । 

गवा णा ंिचरथः िसाना ंकिपलो मिुनः ॥१०.२६॥ 

aśvatthaḥ sarvavṛkṣāṇāṁ devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ,  
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ siddhānāṁ kapilo muniḥ. X-26. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
aśvatthaḥ = pohon aśvattha (pohon pengabul keinginan); sarvavṛkṣāṇām = 
diantara segala jenis pohon; devarṣīṇām = diantara para devarṣi; ca = dan; 
nāradaḥ = devarṣī Nārada; gandharvāṇām = diantara para gandharva 
(mahluk penghibur disurga); citrarathaḥ = nama seorang gandharva; 
siddhānām = diantara yang telah mencapai kesempurnaan (siddhi); kapilaḥ 
= nama seorang rṣi terkenal yang telah mencapai kesempurnaan yang 
memaparkan filsafat sānkhya; muniḥ = pendeta bijak. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara pohon-pohon akulah Aśvattha dan di antara dewaṛṣi 
akulah Nārada. Di antara gandharwa akulah Chitraratha, dan di 
antara manusia sempurna akulah Muni Kapila. 
 

२७.27 

उःैवसमाना ंिवि माममतृोवम ् । 

ऐरावत ंगजेाणा ंनराणा ंच नरािधपम ् ॥१०.२७॥ 

uccaiḥśravasamaśvānāṁ viddhi māmamṛtodbhavam,  
airāvataṁ gajendrāṇāṁ narāṇāṁ ca narādhipam. X-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
uccaiḥśravasam = uccaiḥśrava, yaitu nama seekor kuda dan terkenal pula 
sebagai salah satu yang terdapat pada waktu pemutaran lautan susu, bersama 
dengan amṛta; aśvānām = diantara kuda-kuda; viddhi = ketahuilah; mām = 
aku, saya; amṛta-udbhavam = yang ada dari amrta; airāvatam = Airavata 
(nama seekor gajah yang menjadi wahananya dewa Indra); gajendrāṇām = 
gajah-gajah yang perkasa, gajahnya Indra; narāṇām = diantara para manusia; 
ca = dan; narādhipam = raja, maharājā. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara kuda, akulah adalah Uccaiḥśrawa, yang lahir dari 
amerta. Di antara gajah yang besar akulah Airāwata, dan di 
antara manusia akulah raja. 
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२८.28 

आयधुानामहं व ंधनेनुामि कामधकु ्। 

जनाि कप ः सपा णामि वासिुकः ॥१०.२८॥ 

āyudhānāmahaṁ vajraṁ dhenunāmasmi kāmadhuk,  
prajanaścāsmi kandarpaḥ sarpāṇāmasmi vāsukiḥ. X-28. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
āyudhānām = dia antara senjata-senjata perang; ahaṁ = aku, saya; vajraṁ 
= bajra (petir); dhenunām = di antara sapi-sapi; asmi = aku adalah; 
kāmadhuk = Kāmadhuk (sapi surgawi pengabul keinginan); prajanah = 
yang membiakkan; ca = dan; asmi = aku adalah; kandarpaḥ = kandarpa, 
Kāmadeva; sarpāṇām = diantara para ular; asmi = aku adalah; vāsukiḥ = 
Vāsuki (ular yang melilit di leher śiva). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara senjata akulah bajra. Di antara sapi akulah Kāmadhuk. 
Di antara yang membiakkan keturunan akulah Dewa Smara. Di 
antara ular akulah Vāsuki. 
 

२९.29 

अनाि नागाना ंवणो यादसामहम ् । 

िपतणृामय मा चाि यमः सयंमतामहम ् ॥१०.२९॥ 

anantaścāsmi nāgānāṁ varuṇo yādasāmaham,  
pitṛiṇāmaryamā cāsmi yamaḥ saṁyamatāmaham. X-29. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
anantaḥ = Ananta (nama raja ular Naga kendaraan Dewa Viṣṇu); nāgānām 
= diantara naga-naga yang ada; varuṇaḥ = Varuṇa, Baruna; yādasām = di 
antara para penghuni air; aham = aku, saya; pitṛiṇām = diantara para arwah 
leluhur; aryamā = Aryama (nama salah satu arwah leluhur); ca = dan; asmi 
= aku, saya; yamaḥ = Dewa Yama, sebagai dewa yang terkenal sebagai 
penegak hukum yang ditakuti; saṁyamatām = diantara yang menegakkan 
disiplin (hukum); aham = aku, saya. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara para naga akulah Ananta. Di antara para penghuni air 
akulah Varuṇa. Di antara para pitra akulah Aryamā, dan di 
antara mereka yang mengatur hukum dan ketertiban akulah 
Dewa Yama. 
 

३०.30 

ादाि दैाना ंकालः कालयतामहम ् । 

मगृाणा ंच मगृेोऽहं वनैतये पिणाम ् ॥१०.३०॥ 

prahlādaścāsmi daityānāṁ kālaḥ kālayatāmaham,  
mṛgāṇāṁ ca mṛgendroʻhaṁ vainateyaśca pakṣiṇām. X-30. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
prahlādaḥ = Prahlāda (nama putra dari raja raksasa Hiranyakasipu); ca = 
dan; asmi = aku, saya; daityānām = diantara para iblis; kālaḥ = waktu; 
kālayatām = diantara penghitung; mṛgāṇām = diantara para binatang; 
mṛgendraḥ = raja binatang (singa); aham = aku, saya; vainateyaḥ = Garuda 
putra dari dewi Winata; pakṣiṇām = diantara burung-burung yang ada. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara para iblis akulah Prahlāda. Di antara perhitungan 
akulah Sang Waktu. Di antara binatang akulah Singa, Raja 
Binatang, dan di antara burung akulah putra dari Dewi Winata 
(Garuda). 
 

३१.31 

पवनः पवतामि रामः शभतृामहम ् । 

झषाणा ंमकराि ोतसामि जावी ॥१०.३१॥ 

pavanaḥ pavatāmasmi rāmaḥ śastrabhṛtāmaham,  
jhaṣāṇāṁ makaraścāsmi srotasāmasmi jāhnavī. X-31. 

 
 
 



 

261 

Padārthaḥ-Kosakata: 
pavanaḥ = angin; pavatām = di antara yang membersihkan, diantara yang 
mensucikan; rāmaḥ = rāma; salah seorang pahlawan dalam Rāmāyaṇā, 
sebagai titisan Viṣṇu; śastrabhṛtām = diantara pemegang senjata; aham = 
aku, saya; jhaṣāṇām = diantara ikan-ikan (yang ada); makaraḥ = Makara 
(nama raja ikan yang berkuasa atas dunia ikan); ca = dan; srotasām = 
diantara sungai-sungai (yang ada); asmi = aku, saya; jāhnavī = jāhnavī 
(sungai Gangga). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara yang mengeringkan akulah angina. Di antara 
pahlawan ahli senjata akulah Rama. Di antara ikan-ikan akulah 
Makara, dan di antara sungai-sungai akulah Gangga. 
 

३२.32 

सगा णामािदर म ंचवैाहमज ुन । 

अािवा िवाना ंवादः वदतामहम ् ॥१०.३२॥ 

sargāṇāmādirantaśca madhyaṁ caivāhamarjuna,  
adhyātmavidyā vidyānāṁ vādaḥ pravadatāmaham. X-32. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sargāṇām = dari segala ciptaan; adiḥ = permulaan; antaḥ = akhir; ca = dan; 
madhyam = pertengahan; ca eva aham = dan juga Aku; adhyātma-vidyā = 
ilmu pengetahuan tentang ātma; vidyānām = dari bagian berbagai ilmu 
pengetahuan; vādaḥ = dialektika, perdebatan, bantahan; pravadatām = di 
antara mereka pembahasan, di antara mereka yang berdebat; aham = aku, 
saya. 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara ciptaan akulah permulaan, akhir dan juga 
pertengahan, oh Arjuna. Di antara berbagai pengetahuan 
akulah pengetahuan mengenai ātma, dan di antara mereka 
yang berdebat akulah dialetikanya. 
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३३.33 

अराणामकारोऽि ः सामािसक च । 

अहमवेायः कालो धाताहं िवतोमखुः ॥१०.३३॥ 

akṣarāṇāmakāroʻsmi dvandvaḥ sāmāsikasya ca,  
ahamevākṣayaḥ kālo dhātāhaṁ viśvatomukhaḥ. X-33. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
akṣarāṇām = dari antara aksara, diantara huruf-huruf; akāraḥ = aksara A; 
asmi = (Aku) adalah; dvandvaḥ = berpasang-pasangan, salah satu jenis kata 
majemuk dalam Sanskerta; sāmāsikasya = bagi kata yang berbeda, kata 
majemuk; ca = dan; aham eva = aku, saya juga, aku sesungguhnya; akṣayaḥ 
= tak termusnahkan, keabadian; kālaḥ = waktu; dhātā = pencipta; aham = 
aku, saya; viśvataḥ = di segala jurusan, di semua arah; mukhaḥ = wajah, 
muka. 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara akṣara akulah aksara A. Di antara kata majemuk 
akulah Dvandva; Aku juga adalah waktu yang abadi dan akulah 
juga pencipta dengan muka menghadap ke semua arah. 
 

३४.34 

मृःु सव हराहमुव भिवताम ् । 

कीतः ीवा  नारीणा ंिृतमधा धिृतः मा ॥१०.३४॥ 

mṛtyuḥ sarvaharaścāhamudbhavaśca bhaviṣyatām,  
kīrtiḥ śrīrvākca nārīṇāṁ smṛtirmedhā dhṛtiḥ kṣamā. X-34. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mṛtyuḥ = kematian, maut; sarvaharaḥ = pemakan segalanya; ca = dan; 
aham = aku; udbhavaḥ = sumber, asal mula; bhaviṣyatām = benda 
mendatang; kīrtiḥ = kemasyhuran, nama baik; śrīḥ = kebajikan; vāk = 
ucapan; ca = dan; nārīṇām = diantara para wanita; smṛtiḥ = ingatan; medhā 
= kecerdasan; dhṛtiḥ = keteguhan; kṣamā = ampunan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akulah kematian, pemakan segalanya, asal dari semua yang 
masih akan terjadi. Di antara para wanita akulah kemashuran, 
kesuburan, ucapan, ingatan, kecerdasan, ketetapan dan 
kesabaran. 
 

३५.35 

बहृाम तथा साा ंगायी छसामहम ् । 

मासाना ंमाग शीषऽहमतृनूा ंकुसमुाकरः ॥१०.३५॥ 

bṛhatsāma tathā sāmnāṁ gāyatrī chandasāmaham,  
māsānāṁ mārgaśīrṣoʻhamṛtūnāṁ kusumākaraḥ. X-35. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bṛhatsāma = Bṛhatsāma; tathā = seperti itu, demikian; sāmnām = diantara 
Sāman (lagu pujaan); gāyatrī = gāyatrī (nama salah satu metrum); 
chandasām = diantara metrum-metrum; aham = aku, saya; māsānām = 
diantara bulan-bulan; mārgaśīrṣaḥ = mārgaśīrṣaḥ (nama salah satu bulan); 
ṛtūnām = diantara musim; kusumākaraḥ = musim bunga, musim semi. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pun di antara syair pujaan akulah adalah Bṛhatsāma. Di antara 
irama akulah Gāyatrī. Di antara bulan-bulan akulah 
Mārgaśīrṣaḥ, dan di antara musim akulah musim semi. 
 

३६.36 

तू ंछलयतामि तजेजेिनामहम ् । 

जयोऽि यसायोऽि स ंसवतामहम ् ॥१०.३६॥ 

dyūtaṁ chalayatāmasmi tejastejasvināmaham,  
jayoʻsmi vyayasāyoʻsmi sattvaṁ sattvavatāmaham. X-36. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dyūtam = permainan judi; chalayatām = diantara penipuan; asmi = aku, 
saya; tejaḥ = kecemerlangan; tejasvinām = diantara yang cemerlang; jayaḥ 
= kejayaan, kemenangan; asmi = aku, saya; vyavasāyaḥ = usahawan, 



 

264  

wiraswasta; asmi = aku, saya; sattvam = kebaikan; sattvavatām = diantara 
yang baik-baik; aham = aku, saya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara penipuan akulah perjudian. Di antara yang terindah 
akulah kemuliaan. Akulah kemenangan, akulah usaha, dan 
akulah kebaikan dari yang terbaik. 
 

३७.37 

वृीना ंवासदुवेोऽि पाडवाना ंधनयः । 

मनुीनामहं ासः कवीनामशुना किवः ॥१०.३७॥ 

vṛṣṇīnāṁ vāsudevoʻsmi pāṇḍavānāṁ dhanañjayaḥ,  
munīnāmapyahaṁ vyāsaḥ kavīnāmuśanā kaviḥ. X-37. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vṛṣṇīnām = diantara keturunan vṛṣṇi; vāsudevaḥ = aku, saya adalah 
Vāsudewa (Kṛṣṇa); asmi = adalah; pāṇḍavānām = diantara para pāṇḍava; 
dhanañjayaḥ = Dhanañjaya (Arjuna); munīnām = diantara para muni (para 
pengamat); vyāsaḥ = wyāsa; kavīnām = diantara para penyair, uśanā = 
uśanā; kaviḥ = penyair. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara para wangsa Wṛṣṇī akulah Vāsudeva. Di antara 
Pāṇḍawa akulah Arjuna. Di antara para Muni (bijaksana) akulah 
Wyāsa, dan di antara penyair akulah Penyair Uśanā. 
 

३८.38 

दडो दमयतामि नीितरि िजगीषताम ् । 

मौन ंचवैाि गुाना ंान ंानवतामहम ् ॥१०.३८॥ 

daṇḍo damayatāmasmi nītirasmi jigīṣatām,  
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ jñānaṁ jñānavatāmaham. X-38. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
daṇḍaḥ = tongkat, kekuasaan; damayatām = diantara penghukum; asmi = 
adalah; nītiḥ = ilmu politik, politikus, negarawan; jigīṣatām = diantara yang 
mencari kemenangan; maunam = diam tak berkata-kata, kebisuan; ca eva 
asmi = dan juga aku; guhyānām =diantara rahasia-rahasia; jñānam = 
pengetahuan, kebijaksanaan; jñānavatām= diantara mereka yang bijak; 
aham = saya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di antara penghukum akulah tongkat hukuman. Di antara 
pengejar kemenangan akulah politik yang bijaksana. Di antara 
segala yang rahasia akulah mona, dan diantara yang 
pengetahuan akulah kebijaksanaan. 
 

३९.39 

यािप सव भतूाना ंबीज ंतदहमज ुन । 

न तदि िवना याया भतू ंचराचरम ् ॥१०.३९॥ 

yaccāpi sarvabhūtānāṁ bījaṁ tadahamarjuna,  
na tadasti vinā yatsyānmayā bhūtaṁ carācaram. X-39. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yat = itu yang; api = juga; sarvabhūtānām = bagi semua mahluk; bījam = 
benih; tat = itu; aham = aku, saya; arjuna = arjuna; na = tidak; asti = (Ia) 
ada; vinā = tanpa; yatsyāt = apa yang mungkin ada; mayā = oleh Aku; 
bhūtam = keberadaan, mahluk; cara-acaram = bergerak dan tidak bergerak. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dan apapun benih dari segala makhluk, benih itulah Aku, oh 
Arjuna. Tidak ada sesuatu apapun yang bergerak ataupun yang 
tidak bergerak yang terlepas dari kekuasaanku. 
 

४०.40 

नाोऽि मम िदाना ंिवभतूीना ंपरप । 

एष तूशेतः ोो िवभतूेवरो मया ॥१०.४०॥ 
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nāntoʻsti mama divyānāṁ vibhūtīnāṁ parantapa,  
eṣa tūddeśataḥ prokto vibhūtervistaro mayā. X-40. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; antaḥ = akhir; asti = (ia) ada; mama = milikku; divyānām = bagi 
kedewataan, sifat dewata; vibhūtīnām = bagi kemuliaan-kemuliaan; eṣaḥ = 
ini; tu = benar-benar, uddeśataḥ = pernyataan ringkas; proktaḥ = telah 
dinyatakan; vibhūteḥ = dari kemuliaan; vistaraḥ = alam; mayā = olehku.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Tidak ada akhir dari kekuasaanku yang suci, oh Pembasmi 
musuh (Arjuna). Apa yang sudah dinyatakan, itu hanyalah 
gambaran terbatas dari kemulianku yang tak terbatas. 
 

४१.41 

यिभिूतम ंीमजतमवे वा । 

तदवेावग  ंमम तजेऽशसवम ् ॥१०.४१॥ 

yadyadvibhūtimatsattvaṁ śrīmadūrjitameva vā,  
tattadevāvagaccha tvaṁ mama tejoṁʻśasambhavam. X-41. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yat-yat = apapun yang; vibhūtimat = yang memiliki kemuliaan; sattvam = 
keberadaan; śrīmat = kemakmuran; ūrjitam = dengan kekuasaan; eva = 
juga; avagacha = mengetahui, memahami; tvam = Engkau; mama = aku, 
saya punya; tejaḥ = sinar, aṁśasambhavam = perwujudan dari percikan 
kecemerlangan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Engkau harus ketahui bahwa segala apapun jua yang agung, 
baik, indah dan berkuasa semuanya itu memancar dari 
sebagian kecil dari keindahanku. 
 

४२.42 

अथवा बनतैने क ातने तवाज ुन । 
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िवाहिमद ंकृमकेाशंने ितो जगत ् ॥१०.४२॥ 

athavā bahunaitena kiṁ jñātena tavārjuna,  
viṣṭabhyāhamidaṁ kṛtsnamekāṁśena sthito jagat. X-42. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
athavā = atau; bahunā = dengan yang panjang; etena = dengan ini; kim = 
untuk apa; jñātena = dengan mengetahui; tava = kepadamu; arjuna = wahai 
Arjuna; viṣṭabhya = yang meresap; aham = saya; idam = ini; kṛtsnam = 
semua; seluruhnya; ekāṁśena = dengan satu bagian; sthitaḥ = keberadaan; 
jagat = alam semesta. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Tetapi apakah artinya pengetahuan yang serba terperinci ini 
bagimu wahai Arjuna? Aku tetap langgeng setelah meresapi 
seluruh isi alam semesta ini dengan sebagian kecil dari diriku. 
 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेिवभिूतयोगो नाम दशमोऽायः॥  

oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṁ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde vibhūtiyogo nāma daśamoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran utama guru dan murid; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan 
Ketuhanan; yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = 
melalui percakapan Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna; vibhūtiyogaḥ = Ajaran 
Yoga Tentang kekuasaan suci dari Tuhan; nāma = berjudul; daśamaḥ = yang 
kesepuluh; adhyāyaḥ = bab, bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Kesepuluh yang berjudul Ajaran Yoga tentang Kekuasaan 
Suci dari Tuhan. 
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 
 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथकैादशोऽायः 

athaikādaśoʻdhyāyaḥ 
BAB KESEBELAS 

 

िवपदशनयोगः 

viśvarūpadarśanayogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG WUJUD SEMESTA TUHAN 

 
 

१.1 

अज ुन उवाच 

मदनुहाय परम ंगुमासितम ् । 

ययों वचने मोहोऽय ंिवगतो मम ॥११.१॥ 

arjuna uvāca 
madanugrahāya paramaṁ guhyamadhyātmasañjñitam,  
yattvayoktaṁ vacastena mohoʻyaṁ vigato mama. XI-1. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
arjuna = Arjuna; uvāca = berkata; mat-anugrahāya = untuk anugerahku; 
paramam = tertinggi; guhyam = rahasia, tersembunyi; adhyātma = tentang 
sang ātma (Sang Diri); sañjñitam = yang dinamakan, yang disebut; yat tvayā 
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uktam = apa yang telah Engkau katakan; vacaḥ = sabda, kata-kata; tena = 
olehnya; mohaḥ = kebingungan; ayam = ini; vigataḥ = termusnahkan; 
mama = milikku, punyaku. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Arjuna berkata: 

Berkat petunjuk yang Maha Tinggi, pembicaraan mengenai 
ātma yang telah kau katakana kepadaku sebagai anugrah, maka 
dengan ini kebingungan yang ada padaku telah lenyap. 
 

२.2 

भवायौ िह भतूाना ंतुौ िवरशो मया । 

ः कलमपा माहामिप चायम ् ॥११.२॥ 

bhavāpyayau hi bhūtānāṁ śrutau vistaraśo mayā,  
tvattaḥ kalamapatrākṣa māhātmyamapi cāvyayam. XI-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bhavāpyayau = penciptaan dan peleburan; bhavāḥ = menjadi ada; hi = 
sesungguhnya; bhūtānām = bagi mahluk-mahluk; śrutau = telah didengar; 
vistaraśaḥ = sepenuhnya; mayā = oleh saya; tvattaḥ = dari Engkau; 
kalamapatrākṣa = wahai yang bermata bagaikan kembang teratai (Krṣna); 
māhātmyam = keagungan; api = juga; ca = dan; avyayam = kekal abadi, 
tak termusnahkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sesuatu tentang Penciptaan dan peleburan dari mahluk-
mahluk telah kudengarkan dengan terperinci darimu, oh Kṛṣṇa 
Yang Bermata seperti Teratai, demikian juga keagunganmu 
yang kekal tak termusnahkan. 
 

३.3 

एवमतेथा माान ंपरमेर । 

िुमािम त ेपमैरं पुषोम ॥११.३॥ 

evametadyathāttha tvamātmānaṁ parameśvara,  



 

271 

draṣṭumicchāmi te rūpamaiśvaraṁ puruṣottama. XI-3. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
evam etat yathā attha = kendatipun demikian penjelasanmu; tvam 
ātmānam = Engkau sendiri; parameśvara = wahai Parameśvara, oh 
Penguasa tertinggi (paling utama); draṣṭum = untuk melihat; icchāmi = saya 
ingin; te = milikmu; rūpam-aiśvaram = wujud sebagai yang mahakuasa; 
puruṣottama = wahai Puruṣa Utama (Pribadi Utama). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kendatipun demikian penjelasanmu wahai Parameśvara, aku 
masih ingin melihatmu dalam bentuk kemahakuasaanmu, oh 
Pribadi Yang Utama. 
 

४.4 

मस ेयिद त ंमया िुमित भो । 

योगेर ततो म े ंदश याानमयम ् ॥११.४॥ 

manyase yadi tacchakyaṁ mayā draṣṭumiti prabho,  
yogeśvara tato me tvaṁ darśayātmānamavyayam. XI-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
manyase = engkau pikir, engkau berpendapat; yadi = kalau; tat śakyam = 
itu mungkin; mayā = oleh saya; draṣṭum = untuk melihatnya, iti = demikian; 
prabho = wahai Prabu, penguasa; yogeśvara = wahai Yogeśvara (penguasa 
yoga); tataḥ = kemudian, dari sana; darśaya-ātmānam = perlihatkanlah 
Dirimu; avyayam = yang kekal.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bila Engkau berpikir bahwa aku dapat melihatmu, 
perlihatkanlah padaku, kepribadianmu yang abadi, oh Sang 
Yogeśvara. 
 

५.5 

ीभगवानवुाच 
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पय म ेपाथ  पािण शतशोऽथ सहशः । 

नानािवधािन िदािन नानावणा कृतीिन च ॥११.५॥ 

śrībhagavān uvāca 
paśya me pārtha rūpāṇi śataśoʻtha sahasraśaḥ,  
nānāvidhāni divyāni nānāvarṇākṛtīni ca. XI-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; paśya = lihatlah; me = 
milikku; Pārtha = Arjuna; rūpāṇi = wujud wujud; śataśaḥ = beratus-ratus; 
atha = dan kemudian; sahasraśaḥ = beribu-ribu; nānāvidhāni = berbagai 
macam; divyāni = kedewataan, sifat ketuhanan; nānāvarṇā = beraneka 
warna; akṛtīni = wujud, bentuk; ca = dan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 

Śrī Bhagavān bersabda: 
wahai Arjuna, selanjutnya lihatlah bentukku, beratus-ratus kali 
lipat, beribu-ribu kali lipat, bermacam-macam corak, suci; 
bermacam-macam warna dan bentuk. 
 

६.6 

पयािदासूुानिनौ मतथा । 

बपवूा िण पयाया िण भारत ॥११.६॥ 

paśyādityānvasūnrudrānaśvinau marutastathā,  
bahūnyadṛṣṭapūrvāṇi paśyāścaryāṇi bhārata. XI-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
paśya = lihatlah; ādityān = para āditya, dewa Matahari; vasūn = para Vasu 
(Basu), dewa yang bercahaya cemerlang; rudrān = para Rudra; aśvinau = 
dewa kembar Aśvin; marutaḥ = para Marut; tathā = begitu juga; bahūni = 
banyak; adṛṣṭapūrvāṇi = yang tak terlihat sebelumnya; āścaryāṇi = 
keajaiban-keajaibannya; bhārata = bhārata, Arjuna. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Lihatlah para āditya, para Vasu, para Rudra, Kedua Aświn dan 
para Marut. Lihatlah wahai Bhārata, segala keajaiban yang 
belum pernah dilihat sebelumnya. 
 

७.7 

इहकै ंजगृ ंपया सचराचरम ् । 

मम दहे ेगडुाकेश यािुमिस ॥११.७॥ 

ihaikasthaṁ jagatkṛtsnaṁ paśyādya sacarācaram,  
mama dehe guḍākeśa yaccānyaddraṣṭumicchasi. XI-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
iha = disini; ekastham = terpusat pada satu; jagatkṛtsnam = seluruh alam 
semesta, seluruh dunia; paśya = lihatlah; ādya = sekarang, hari ini; sacara-
acaram = yang bergerak dan yang tak bergerak; mama = milikku; dehe = 
dalam badan; guḍākeśa = wahai Arjuna; yat = apa; anyaḥ = yang lain; 
draṣṭum = untuk menyaksikan; icchasi = yang kau inginkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sekarang ini, lihatlah seluruh alam semesta, yang bergerak dan 
tidak bergerak dan apa pun yang lainnya yang kau ingin lihat, 
oh Arjuna, semuanya bersatu dalam badanku. 
 

८.8 

न त ुमा ंशस ेमुननेवै चषुा । 

िद ंददािम त ेचःु पय म ेयोगमैरम ् ॥११.८॥ 

na tu māṁ śakyase draṣṭumanenaiva svacakṣuṣā,  
divyaṁ dadāmi te cakṣuḥ paśya me yogamaiśvaram. XI-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; tu = tetapi; mām = padaku; śakyase = dapat; draṣṭum = untuk 
melihatnya; anena eva = hanya dengan ini; svacakṣuṣā = dengan mata 
sendiri; divyam = kedewatan; dadāmi = memberi; te = untukmu; cakṣuḥ = 
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mata; paśya = lihatlah; me = milikku; yogam = yoga; aiśvaram = kekuatan, 
kemahakuasaan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi Engkau tidak dapat melihatku dengan matamu 
sendiri (mata manusia), Aku akan memberikan padamu mata 
dewata (mata yang mempunyai kekuatan kedewataan). 
Lihatlah kekuatan yoga suciku. 
 

९.9 

सय उवाच 

एवमुा ततो राजहायोगेरो हिरः । 

दश यामास पाथा य परम ंपमैरम ् ॥११.९॥ 

sañjaya uvāca 
evamuktvā tato rājanmahāyogeśvaro hariḥ,  

darśayāmāsa pārthāya paramaṁ rūpamaiśvaram. XI-9. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
evam = demikian; uktvā = setelah berkata; tataḥ = kemudian; rājan = wahai 
sang raja; mahāyogeśvaraḥ = penguasa yoga utama; hariḥ = Viśṇu Murti; 
darśayāmāsa = memperlihatkan; menunjukkan; pārthāya = kepada Pārtha, 
kepada Arjuna; paramam = yang tertinggi, luar biasa; rūpam = wujud, 
bentuk; aiśvaram = ketuhanannya, kekuasaannya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sañjaya berkata: Setelah berkata demikian, maka Māha-
yogeśwara. Hari lalu memperlihatkan pada Arjuna bentuk 
kedewataanya yang luar biasa dan suci.  
 

१०.10 

अनकेवनयनमनकेातुदश नम ् । 

अनकेिदाभरण ंिदानकेोतायधुम ् ॥११.१०॥ 

anekavaktranayanamanekādbhutadarśanam,  
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anekadivyābharaṇaṁ divyānekodyatāyudham. XI-10. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aneka = bermacam-macam; vaktra = mulut; nayanam = mata; 
anekādbhuta = beraneka wujud gaib (menakjubkan); darśanam = 
penglihatan; aneka = bermacam-macam; divyābharaṇam = perhiasan ilahi; 
divya-aneka-udyatāyudham = dengan beraneka jenis senjata dewata yang 
terhunus. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan mulut dan mata yang banyak, dengan banyak 
pandangan yang menakjubkan, dengan banyak hiasan yang 
suci, dengan banyak senjata surga yang diangkat. 
 

११.11 

िदमाारधरं िदगानलेुपनम ् । 

सवा य मय ंदवेमन ंिवतोमखुम ् ॥११.११॥ 

divyamālyāmbaradharaṁ divyagandhānulepanam,  
sarvāścaryamayaṁ devamanantaṁ viśvatomukham. XI-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
divya-mālyāmbara-dharam = dengan mengenakan kalung bunga ilahi dan 
pakaian kayangan; divya-gandha-anulepanam = dengan luluran 
wewangian surgawi; sarva-āścarya-mayam = serba cemerlang penuh, serba 
penuh menakjubkan; devam = bercahaya, kemilauan; anantam = tak 
terbatas; viśvatomukham = menghadap kesemua jurusan, menghadap segala 
arah. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan memakai perhiasan dan karangan bunga suci dengan 
minyak wangi dan bau-bauan dari luluran yang suci: bentuk 
yang benar-benar mengagumkan, bercahaya tidak terbatas, 
dengan muka mengarah ke segala jurusan. 
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१२.12 

िदिव सयू सह भवेगुपिता । 

यिद भाः सशी सा ाासमहानः ॥११.१२॥ 

divi sūryasahasrasya bhavedyugapadutthitā,  
yadi bhāḥ sadṛśī sā syādbhāsastasyamahātmanaḥ. XI-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
divi = di langit; sūrya-sahasrasya = (bagaikan sinar) seribu matahari; 
bhavet = ada; yugapat = bersama-sama; utthitā = terbit; yadi = kalau; bhāḥ 
= menyala, semarak; sadṛśī = tampak seperti itu; sā = itu cahaya; syāt 
bhāsaḥ tasya = seperti itu mungkin kecemerlangannya; maha-ātmanaḥ = 
Mahātma (Yang Maha Kuasa). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bila sinar nyala dari seribu matahari harus dipancarkan 
bersamaan di angkasa, barulah akan dapat menyerupai 
kecemerlangan dari Sang Mahātma. 
 

१३.13 

तकै ंजगृ ंिवभमनकेधा । 

अपयवेदवे शरीर ेपाडवदा ॥११.१३॥ 

tatraikasthaṁ jagatkṛtsnaṁ pravibhaktamanekadhā,  
apaśyaddevadevasya śarīre pāṇḍavastadā. XI-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tatra eka ekastham = di sana menyatu; jagat = dunia, alam semesta; 
kṛtsnam = seluruhnya; pravibhaktam = terbagi-bagi atas, terbagi-bagi 
menjadi; anekadhā = banyak bagian; apaśyat = (telah) melihat; deva-
devasya = dewa dari para dewa; śarīre = dalam tubuh, di badan; pāṇḍavaḥ 
= putra Pāṇḍu, Arjuna; tadā = kemudian, demikian. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di sana Pāṇḍawa (Arjuna) melihat seluruh alam semesta, 
dengan banyak ragam bagian-bagiannya bergabung jadi satu, di 
dalam badan Dewa dari segala dewa itu. 
 

१४.14 

ततः स िवयािवो रोमा धनयः । 

ण िशरसा दवे ंकृताजिलरभाषत ॥११.१४॥ 

tataḥ sa vismayāviṣṭo hṛṣṭaromā dhanañjayaḥ,  
praṇamya śirasā devaṁ kṛtājalirabhāṣata. XI-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tataḥ = dari sana; saḥ = ia; vismayāviṣṭaḥ = penuh rasa kagum, perasaan 
penuh kekaguman; hṛṣṭaromā = dengan bulu roma berdiri; dhanañjayaḥ = 
dananjaya, Arjuna; praṇamya = bersembah, memberi hormat, sujud, 
menunduk; śirasā = dengan kepala; devaḥ = Dewata; kṛtājali = dengan 
mencakup kedua tangan; abhāṣata = berkata. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Maka ia, Arjuna yang penuh kekaguman; bulu romanya berdiri, 
dengan menundukkan kepala pada Dewata, dengan tangan 
tercakup menyembah dan berkata:  
 

१५.15 

अज ुन उवाच 

पयािम दवेांव दवे दहे ेसवाथा भतूिवशषेसान ् । 

ाणमीश ंकमलासनमषृ सवा नरुगां िदान ् ॥११.१५॥ 

arjuna uvāca 
paśyāmi devāṁstava deva dehe sarvāṁstathā bhūtaviśeṣasaṅghān,  

brahmāṇamīśaṁ kamalāsanastham ṛṣīṁśca sarvānuragāṁśca divyān. XI-15. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
arjuna = Arjuna; uvāca = berkata; paśyāmi = saya melihat; devān = para 
dewa; tava = pada Mu; deva = wahai Dewa; dehe = badan; sarvān = semua; 
tathā = seperti itu; bhūta-viśeṣa-saṅghān = berbagai jenis dari berbagai 
kelompok-mahluk- mahluk; brahmāṇam īśam = Brahma, sang pencipta; 
kamala-āsanastham = yang duduk ditempat duduk dari bunga teratai; ṛṣīn 
= para resi; ca = dan; sarvān = semua; uragān = para naga; ca = dan; divyān 
= kedewataan, makhluk surgawi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Arjuna berkata di dalam badanmu, oh Dewa, aku melihat 
semua dewa dan juga bermacam-macam makhluk, Brahma, 
duduk di atas singasana padma dan para resi, para naga dan 
semua makhluk surgawi. 
 

१६.16 

अनकेबादरवने ंपयािम ा ंसव तोऽनपम ् । 

ना ंन म ंन पनुवाद पयािम िवेर वीप ॥११.१६॥ 

anekabāhūdaravaktranetraṁ paśyāmi tvāṁ sarvatoʻnantarūpam,  
nāntaṁ na madhyaṁ na punastavādiṁ paśyāmi viśveśvara vīśvarūpa.  

XI-16. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
aneka = banyak; bāhu = tangan, lengan; udara = perut; vaktra = muka; 
netram = mata; paśyāmi = saya lihat; tvām = engkau; sarvataḥ = disemua 
penjuru; ananta = tak terbatas; rūpam= bentuk, wujud; na antam = tak ada 
akhir; na madhyam = tidak ada pertengahan; punaḥ = lagi; tava adim = 
permulaanmu; paśyāmi = aku melihat; viśveśvara = Penguasa Alam 
Semesta; vīśvarūpa = bentuk universal. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Aku melihatmu, dengan bentuk tanpa batas pada semua sisi, 
dengan tangan, perut, muka dan mata yang tak terbatas 
jumlahnya, akan tetapi aku tidak melihat batas akhir, 
pertengahan dan permulaanmu, oh Vīśvarūpa, Penguasa Alam. 
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१७.17 

िकरीिटन ंगिदन ंचिण ंच तजेोराश सव तो दीिमम ् । 

पयािम ा ंनरी ंसमाीानलाकिुतममयेम ् ॥११.१७॥ 

kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca tejorāśiṁ sarvato dīptimantam,  
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād dīptānalārkadyutimaprameyam.  

XI-17. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kirīṭinam = dengan mahkota; gadinam = dengan gada; cakriṇam = dengan 
cakra; ca = dan; tejorāśim = berkilauan, bersinar kemilauan; sarvataḥ = di 
mana-mana, disekelilingnya; dīptim-antam = yang bersinar; paśyāmi = aku 
melihat; tvām = engkau; durnirīkṣyam = sukar untuk melihat, tak kuasa 
memandangnya; samantāt = disekelilingnya; dīpta-anala = api membara, 
api berkobar; ārka-dyutim = sinar matahari; aprameyam = tak ada 
bandingannya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Aku melihatmu dengan mahkotamu, gada cakra menyala di 
mana-mana sebagai kumpulan sinar, sukar untuk dilihat 
menyilaukan pada semua sisi dengan sinar dari nyalanya api 
dan matahari, tidak dapat diperbandingkan. 

 

१८.18 

मरं परम ंविेदत ंम िव परं िनधानम ् । 

मयः शातधमगोा सनातन ंपुषो मतो म े॥११.१८॥ 

tvamakṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ tvamasya viśvasya paraṁ nidhānam,  
tvamavyayaḥ śāśvatadharmagoptā sanātanastvaṁ puruṣo mato me. XI-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tvam = Engkau; akṣaram = tak termusnahkan, kekal; paramam = Agung, 
Maha Tinggi; veditavyam = yang harus diketahui; asya viśvasya = dari alam 
semesta ini; param = yang tertinggi; nidhānam = kekayaan, tempat 
penyimpanan harta benda; tvam = Engkau; avyayaḥ = tak berubah, abadi; 
śāśvata-dharmagoptā = penjaga dharma yang abadi; sanātanaḥ = kekal 
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abadi, terpurba; mataḥ = anggap, pandang, pikir; mataḥ me = yang saya 
yakini. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Menurut pandanganku Engkaulah adalah yang abadi, yang 
Mahatinggi untuk diketahui. Engkau adalah penumpu dari alam 
semesta ini. Engkau adalah penjaga yang abadi dari Dharma 
yang abadi pula. Engkau adalah Jiwa yang abadi. 
 

१९.19 

अनािदमामनवीय मनबा ंशिशसयू नेम ् । 

पयािम ा ंदीताशवं तजेसा िविमद ंतपम ् ॥११.१९॥ 

anādimadhyāntamanantavīryam anantabāhuṁ śaśisūryanetram,  
paśyāmi tvāṁ dīptahutāśavaktraṁ svatejasā viśvamidaṁ tapantam. XI-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
anādi = tak bermula, tanpa awal; madhya = pertengahan; antam = akhir; 
ananta = tak terbatas; vīryam = kekuatan; bāhum = lengan, tangan; śaśi = 
bulan; sūrya = matahari; netram = mata; paśyāmi = saya lihat; tvām = 
Engkau; dīpta = cahaya, nyala; hutāśa-vaktram = mulut mengeluarkan 
nyala api; svatejasā = dengan pañcaran sinarnya sendiri; viśvam = dunia, 
alam semesta; idam = ini; tapantam = yang menghangati. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Aku melihatmu sebagai yang tanwa awal, pertengahan atau 
pun akhir, dengan kekuatan yang tanpa batas, dengan senjata 
yang tak terhitung, dengan matahari dan bulan sebagai 
matamu, dengan muka sebagai nyalanya api yang membakar 
alam semesta ini. 
 

२०.20 

ावापिृथोिरदमरं िह ा ंयकेैन िदश सवा ः । 

ातु ंपमु ंतवदे ंलोकय ंिथत ंमहान ् ॥११.२०॥ 



 

281 

dyāvāpṛthivyoridamantaraṁ hi vyāptaṁ tvayaikena diśaśca sarvāḥ,  
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpamugraṁ tavedaṁ lokatrayaṁ pravyathitaṁ mahātman. 

XI-20. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dyāvā-pṛthivyoḥ = diantara surga dan bumi; idam = ini; antaram = antara, 
jarak; hi = sesungguhnya; vyāptam = terpenuhi; tvayā-ekena = oleh Engkau 
sendiri; diśaś ca = dan segala penjuru; sarvāḥ = semua; dṛṣṭvā = setelah 
melihat; adbhutam = keajaiban, kegaiban; rūpam = wujud, bentuk; ugram 
= hebat, menakutkan; tava idam = milikmu ini; lokatrayam = ketiga dunia; 
pravyathitam = gemetar ketakutan, ngeri; mahātman = wahai Jiwa Agung. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Wahai Jiwa yang agung! Ruangan antara surga dan bumi ini 
hanya dipenuhi olehmu sendiri. Demikian juga semua arah dari 
angkasa dan bila bentuk yang mengagumkan dan maha dahsyat 
darimu ini dilihat, ketiga dunia ini gemetar. 
 

२१.21 

अमी िह ा ंसरुसा िवशि केिचीताः ालयो गणृि । 

ीुा महषिससाः वुि ा ंिुतिभः पुलािभः ॥११.२१॥ 

amī hi tvāṁ surasaṅghā viśanti kecidbhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti,  
svastītyuktvā maharṣisiddhasaṅghāḥ stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ. 

XI-21. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
amī = ini; hi = sesungguhnya; tvām = Engkau; surasaṅghā = kumpulan para 
dewa; viśanti = masuk; kecit bhītāḥ = di antaranya ketakutan; prāñjalayaḥ 
= dengan mencakup kedua tangan; gṛṇanti = memuji, memuja; 
svastītyuktvā = dengan menyerukan “Svasti”, svasti ialah puji 
penghormatan; maharṣi-siddha-saṅghāḥ = kumpulan para orang suci dan 
mereka yang telah sempurna; stuvanti = memuji; tvām = Engkau; stutibhiḥ 
= dengan berbagai pujian, dengan berbagai nyanyian; puṣkalābhiḥ = yang 
penuh pujian, penuh sanjungan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di sana para dewa memasukimu dan dalam keadaan ketakutan 
menyanjung-nyanjung dirimu dengan tangan tercakup. Dan 
barisan para maharṣi dan manusia-manusia sempurna 
berteriak “sejahteralah” dan memuji tentangmu dengan syair-
syair yang penuh sanjungan. 
 

२२.22 

ािदा वसवो य ेच साा िवऽेिनौ मतोपा । 

गवयासरुिससा वी ेा ंिवितावै सव ॥११.२२॥ 

rudrādityā vasavo ye ca sādhyā viśveʻśvinau marutaścoṣmapāśca,  
gandharvayakṣāsurasiddhasaṅghā vīkṣante tvāṁ vismitāścaiva sarve. XI-22. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
rudra-ādityāḥ = para Rudra (11 rudra) dan para Āditya (12 āditya); Vasavaḥ 
= para Vasu (8 vasu); ye = mereka; ca = dan; sādhyāḥ = kelompok roh halus 
yang ada di angkasa, dikenal sebagai Guṇadevatā, sādhyā sebagai cucu dari 
Dakṣa Prajāpati dan dihubungkan selalu dengan VIśVADEVA, sādhyā 
timbul dari virāt puruṣa (ādi Parva I.35); viśve-aśvinau = Viśva (dan) Aśvin 
(dewa kembar); marutaḥ = dewa marut; ūṣmapāḥ = peminum panas 
(kelompok para leluhur); gandharva = Gandharva (mahluk penghibur 
disurga); yakṣa = mahluk setengah dewa; asura = setan; siddhaḥ = yang 
telah sempurna; saṅghāḥ = kelompok-kelompok; vīkṣante = melihat; tvām 
= engkau; vismitāḥ = mereka terkesimaś; ca eva = dan juga; sarve = 
semuanya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Para Rudra, āditya, Vasu, Sādhyā, Viśva, dua Aswin, Marut dan 
kelompok Pitra dan Gandharwas, Yakṣa; āsura dan para Siddha 
semua terkesima memandangmu. 
 

२३.23 

प ंमह ेबवने ंमहाबाहो बबापादम ् । 

बदरं बदंाकरालं ा लोकाः िथताथाहम ् ॥११.२३॥ 
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rūpaṁ mahatte bahuvaktranetraṁ mahābāho bahubāhūrupādam,  
bahūdaraṁ bahudaṁṣṭrākarālaṁ dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitāstathāham. XI-23. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
rūpam = bentuk, wujud; mahat te = keagunganmu; bahu = banyak; vaktra 
= mulut, muka; netram = mata; mahābāho = tangan yang besar, sangat kuat, 
gelar yang diberikan kepada Kṛṣṇa pada waktu bertiwikrama; bahu bāhuḥ = 
banyak tangan, lengan; ūru pādam = paha dan kaki; bahu-udaram = banyak 
perut; bahu-daṁṣṭrā-karālam = banyak gigi taring yang mengerikan; 
dṛṣṭvā = setelah melihat; lokāḥ = dunia; pravyathitāḥ = gemetar, ketakutan; 
tathā = juga; aham = saya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Melihat bentukmu yang besar, dengan mulut dan mata yang 
banyak, dengan tangan, paha dan kaki tak terhingga; dengan 
perut yang luar biasa dan banyak gigi yang mengerikan, maka 
dunia gemetar dan demikian juga aku sendiri. 

 

२४.24 

नभः शृ ंदीमनकेवण ाानन ंदीिवशालनेम ् । 

ा िह ा ंिथताराा धृत न िवािम शम ंच िवो ॥११.२४॥ 

nabhaḥ spṛśaṁ dīptamanekavarṇaṁ vyāttānanaṁ dīptaviśālanetram,  
dṛṣṭvā hi tvāṁ pravyathitāntarātmā dhṛtiṁ na vindāmi śamaṁ ca viṣṇo.  

XI-24. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
nabhaḥ = langit, angkasa; spṛśam = yang menyentuh; dīptam = yang 
bersinar cemerlang; aneka varṇa = beraneka warna; vyāttānanam = dengan 
mulut menganga; dīpta-viśāla-netram = dengan mata lebar yang bersinar; 
dṛṣṭvā = setelah melihat; hi = sesungguhnya; tvām = engkau; 
pravyathitāntarātmā = dalam jiwa gemetar; dhṛtim = keteguhan, 
keberanian; na = tidak; vindāmi = menemukan, mendapatkan; śamam = 
kedamaian; viṣṇo = wahai Viṣṇu. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Saat aku melihat bentukmu menyentuh angkasa bersinar-sinar 
dengan banyak warna, dengan mulut terbuka lebar dan mata 
yang besar serta bernyala-nyala, jiwaku gemetar dalam 
ketakutan dan aku pun tidak mendapatkan ketetapan maupun 
ketenangan, oh Viṣṇu. 
 

२५.25 

दंाकरालािन च त ेमखुािन वै कालानलसिभािन । 

िदशो न जान ेन लभ ेच शम सीद दवेशे जगिवास ॥११.२५॥ 

daṁṣṭrākarālāni ca te mukhāni dṛṣṭvaiva kālānalasannibhāni, 
diśo na jāne na labhe ca śarma prasīda deveśa jagannivāsa. XI-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
daṁṣṭra-ākarālāni = dengan taring mengerikan, menakutkan; ca = dan; te 
= mereka; mukhāni = mulut-mulut; dṛṣṭva eva = bahkan setelah melihat; 
kāla-ānala-sannibhāni = yang nyalanya berkobar bagaikan api waktu 
pralaya; diśaḥ = arah, penjuru mata angin; na = tidak; jāne = mengetahui; 
na = tidak; labhe = mendapatkan, menemukan; ca = dan; śarma = 
kebahagiaan; prasīda = kasihanilah; deveśa = wahai Dewa Yang Mulia; 
jagannivāsa = tumpuan alam semesta. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pada waktu kumelihat wajahmu dengan mulut serta gigimu 
yang mengerikan, yang nyalanya bagaikan api saat kehancuran, 
maka aku pun kehilangan arah dan tidak mendapatkan 
ketenangan. Kasihanilah aku, oh Dewa Yang Mulia, tumpuan 
alam semesta. 
 

२६.26 

अमी च ा ंधतृरा पुाः सव सहवैाविनपालसःै । 

भीो ोणः सतूपुथासौ सहादीयरैिप योधमुःै ॥११.२६॥ 

amī ca tvāṁ dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ sarve sahaivāvanipālasaṅghaiḥ,  
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bhīṣmo droṇaḥ sūtaputrastathāsau sahāsmadīyairapi yodhamukhyaiḥ. XI-26. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
amī = ini; ca = dan; tvām = Engkau, kepadamu; dhṛtarāṣṭrasya putrāḥ = 
para putra Dhṛtarāṣṭra; sarve= semua; saha evā = bersama dengan; 
avanipāla-saṅghaiḥ = para raja dunia; bhīṣmaḥ = bhīṣmaḥ; droṇaḥ = 
droṇaḥ; sūtaputraḥ = putra sais kereta, Karṇa, raja Aṅga; tathā = itu; sahā 
asmadīyaiḥ = dengan (di pihak) kami; api = juga; yodhamukhyaiḥ = para 
pemimpin perang. 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Semua di sana putra-putra dari Dhṛtarāṣṭra bersama-sama 
dengan raja-raja dan juga Bhīṣma, Droṇa dan Karṇa, bersama-
sama dengan para pemimpin perang dari pihak kita juga. 
 

२७.27 

वािण त ेरमाणा िवशि दंाकरालािन भयानकािन । 

केिचिला दशनारेष ुसय ेचूणतैमाःै ॥११.२७॥ 

vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti daṁṣṭrākarālāni bhayānakāni,  
kecidvilagnā daśanāntareṣu sandṛśyante cūrṇitairuttamāṅgaiḥ. XI-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vaktrāṇi = mulut; te = mereka; tvaramāṇāḥ = dengan cepat; viśanti = 
masuk; daṁṣṭrākarālāni = pada taring-taring mengerikan; bhayānakāni = 
yang menakutkan; kecit vilagnāḥ = beberapa diantara terjepit; 
daśanāntareṣu = di dalam bagian gigi-gigi; sandṛśyante = terlihat, tampak, 
kelihatan; cūrṇitaiḥ = hancur dengan bagaikan tepung (debu); uttamāṅgaiḥ 
= dengan kepala-kepala. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan cepatnya mereka masuk ke dalam mulut-mulutmu 
yang menakutkan dengan taring yang serem itu. Beberapa 
kelihatan tertangkap antara gigi, kelihatan kepala-kepala 
mereka hancur lebur menjadi sebagai debu. 
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२८.28 

यथा नदीना ंबहवोऽवुगेाः समुमवेािभमखुा वि । 

तथा तवामी नरलोकवीरा िवशिवायिभिवलि ॥११.२८॥ 

yathā nadīnāṁ bahavoʻmbuvegāḥ samudramevābhimukhā dravanti,  
tathā tavāmī naralokavīrā viśantivaktrāṇyabhivijvalanti. XI-28. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yathā = bagaikan, seperti; nadīnām = sungai-sungai; bahavaḥ = banyak; 
ambuvegāḥ = aliran air yang deras arusnya; samudram = ke laut; 
abhimukhāḥ = menuju; eva = hanya; dravanti = mengalir; tathā = 
demikian; tava = milikmu; amī = ini semua; naralokavīrāḥ = mereka 
pahlawan di dunia manusia; viśanti = masuk; vaktrāṇi = mulut-mulut; 
abhivijvalanti = yang menyala-nyala. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bagaikan sungai-sungai pegunungan mengalirkan airnya 
dengan deras berlomba-lomba ke arah lautan, demikian juga 
para pahlawan-pahlawan dari dunia manusia ini mengalir ke 
dalam mulut-mulutmu yang menyala-nyala. 
 

२९.29 

यथा दी ंलन ंपता िवशि नाशाय समृवगेाः । 

तथवै नाशाय िवशि लोकावािप वािण समृवगेाः ॥११.२९॥ 

yathā pradīptaṁ jvalanaṁ pataṅgā viśanti nāśāya samṛddhavegāḥ,  
tathaiva nāśāya viśanti lokāstavāpi vaktrāṇi samṛddhavegāḥ. XI-29. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yathā = seperti, bagaikan; pradīptam = menyala, lampu; jvalanam = nyala, 
api; pataṅgāḥ = laron, anai-anai, viśanti = masuk; nāśāya = untuk hancur; 
samṛddha vegāḥ = dengan terburu-buru; tathāiva = dengan juga; nāśāya = 
untuk menemui kehancuran; viśanti = masuk; lokaḥ = dunia; tava = padamu; 
api = juga; vaktrāṇi = mulut-mulut; samṛddha vegāḥ = dengan kecepatan 
yang dipercepat, buru-buru. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bagaikan juga laron-laron dengan cepatnya me-nyeburkan diri 
ke dalam nyalanya api untuk membinasakan dirinya di sana, 
demikian juga orang-orang ini melarikan dirinya ke dalam 
mulut-mulutmu dengan kecepatan yang besar menemui 
kehancurannya sendiri. 
 

३०.30 

लेिलस ेसमानः समाोकामादनैलिः । 

तजेोिभरापयू  जगम ंभासवोाः तपि िवो ॥११.३०॥ 

lelihyase grasamānaḥ samantāllokān samagrānvadanairjvaladbhiḥ,  
tejobhirāpūrya jagatsamagraṁ bhāsastavogrāḥ pratapanti viṣṇo. XI-30. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
lelihyase = menjilat; grasamānaḥ = melalap, menelan; samantāt = dari 
segala arah; lokān = dunia-dunia; samagrān = semua; vedanaiḥ = dengan 
mulut-mulut; jvaladbhiḥ = dengan segala nyala; tejobhiḥ = dengan segala 
cahaya; āpūrya = yang memenuhi; jagat = dunia; samagram = seluruh; 
bhāsaḥ = cemerlang; tava ugrāḥ = bentukmu yang mengerikan; 
pratapanti = membakar; viṣṇo = wahai viṣṇu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Menelan semua dunia pada semua sisi dengan mulut-mulutmu 
yang menyala, Engkau melahapnya. Sinarmu yang bernyala-
nyala mengisi seluruh alam semesta ini dan menghanguskan 
dengan nyalanya yang luar biasa, Oh Wiṣṇu. 
 

३१.31 

आा िह म ेको भवानुपो नमोऽ ुत ेदवेवर सीद । 

िवातिुमािम भवमा ंन िह जानािम तव विृम ् ॥११.३१॥ 

ākhyā hi me ko bhavānugrarūpo namoʻstu te devavara prasīda,  
vijñātumicchāmi bhavantamādyaṁ na hi prajānāmi tava pravṛttim. XI-31. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
ākhyāhi = cetitakanlah; me = kepadaku; kaḥ = siapa; bhavān = anda; 
ugrarūpaḥ = rupa yang mengerikan; namastu = hormat; te = padamu, 
devavara = waha Dewa yang agung, prasīda = kasihanilah; vijñātum = 
untuk mengetahui; icchāmi = ingin; bhavantam = Engkau; ādyam = 
pertama; na = tidak; hi = sesungguhnya; prajānāmi = mengetahui; tava 
pravṛttim = jalan kerjamu.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Beritahu aku siapa sebenarnya Dikau dengan bentuk yang 
demikian mengerikan. Hormatku kepadamu, oh Dewa Yang 
Agung, kasihanilah aku. Pertama aku ingin mengetahui Engkau 
yang merupakan asal dari semua makhluk, karena 
sesungguhnya aku tidak mengetahui jalan kerjamu. 
 

३२.32 

ीभगवानवुाच 

कालोऽि लोकयकृवृो लोकान ् समाहत ुिमह वृः । 

ऋतऽेिप ा ंन भिवि सव यऽेविताः नीकेष ुयोधाः ॥११.३२॥ 

śrībhagavān uvāca 
kāloʻsmi lokakṣayakṛtpravṛddho lokān samāhartumiha pravṛttaḥ,  

ṛteʻpi tvāṁ na bhaviṣyanti sarve yeʻvasthitāḥ pratyanīkeṣu yodhāḥ. XI-32. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; kālaḥ asmi = aku, saya 
adalah waktu; loka-kṣayakṛt = pemusnah dunia; pravṛddhaḥ = perkasa; 
lokān = dunia-dunia; samāhartum iha = untuk memusnahkan di sini di 
dunia ini; pravṛttaḥ = melakukan, terlibat; ṛte api = bahkan tanpa; tvām = 
engkau; na = tidak; bhaviṣyanti = akan hidup; sarve = semua; ye = mereka; 
avasthitāḥ = yang berbaris; pratyanīkeṣu = pada pasukan yang memusuhi; 

yodhāḥ = para pahlawan, para satria. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Śrī bhagavān bersabda: 
waktu adalah Aku, pelebur dunia, memperlihatkan diri untuk 
tujuan menaklukkan dunia. Meskipun tanpa dikau yang 
membunuh, tiada seorangpun dari para pahlawan yang 
berbaris di laskar musuh itu akan tetap hidup. 
 

३३.33 

तामिु यशो लभ िजा शनू ् भु रा ंसमृम ् । 

मयवैतै ेिनहताः पवू मवे िनिममा ंभव ससािचन ् ॥११.३३॥ 

tasmāttvamuttiṣṭha yaśo labhasva jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṁ samṛddham,  
mayaivaite nihatāḥ pūrvameva nimittamātraṁ bhava savyasācin. XI-33. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tasmāt = karena itu; tvam = engkau; uttiṣṭha = bangun, bangkit; yaśaḥ = 
kejayaan; labhasva = dapatkanlah, menangkanlah; jitvā = setelah 
menaklukkan; śatrūn = para musuh; bhuṅkṣva = nikmati; rājyam = 
kekuasaan, wilayah kerajaan; samṛddham = yang tak tertandingi; mayā eva 
= bahkan oleh saya saja; ete = ini mereka; nihatāḥ = telah terbunuh; pūrvam 
= sebelumnya; eva = bahkan; nimittamātram = hanya sebagai alat; bhava 
= menjadilah; savyasācin = wahai yang bertangan kidal, gelar bagi Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Oleh karena itu engkau harus bangkit dan me-menangkan 
kemasyuranmu. Taklukkan musuhmu dan nikmati kerajaan 
yang makmur. Oleh Aku saja mereka telah terbunuh. Jadi 
engkau hanyalah sekedar alat saja, Oh Arjuna (Savyasacin) 
 

३४.34 

ोण ंच भी ंच जयथ ंच कण तथाानिप योधवीरान ् । 

मया हतां ंजिह मा िथा यु जतेािस रण ेसपान ् ॥११.३४॥ 

droṇaṁ ca bhīṣmaṁ ca jayadrathaṁ ca karṇaṁ tathānyānapi yodhavīrān,  
mayā hatāṁstvaṁ jahi mā vyathiṣṭhā yudhyasva jetāsi raṇe sapatnān. XI-34. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
droṇam = droṇa; ca = dan; bhīṣmam = bhīṣma; ca = dan; jayadrathaḥ = 
jayadratha; ca = dan; karṇaḥ = karṇa tathā anyān api = begitu juga yang 
lain; yodhavīrān = pahlawan pemberani; mayā = oleh saya; hatām = mati, 
terbunuh; jahi = bunuhlah; tvam = Engkau; mā = tidak, jangan; vyathiṣṭhāḥ 
= gentar; yudhyasva = berjuanglah; jetāsi = akan mengalahkan, menang; 
raṇe = dalam pertempuran; sapatnān = musuhmu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Jangan takut membunuh Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karna dan 
pahlawan-pahlawan besar lainnya, yang sebenarnya nasibnya 
sudah Aku tentukan. Berperanglah engkau akan menaklukkan 
musuh di dalam medan laga.  

 

३५.35 

सय उवाच 

एतुा वचन ंकेशव कृतािलवपमानः िकरीटी । 

नमृा भयू एवाह कृ ंसगद ंभीतभीतः ण ॥११.३५॥ 

sañjaya uvāca 
etacchrutvā vacanaṁ keśavasya kṛtāñjalirvepamānaḥ kirīṭī,  

namaskṛtvā bhūya evāha kṛṣṇaṁ sagadgadaṁ bhītabhītaḥ praṇamya. XI-35. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sañjaya = Sañjaya; uvāca = berkata; etat śrutvā = setelah mendengar itu; 
vacanam = ucapan; keśavasya = dari Kṛṣṇa; kṛtāñjaliḥ = dengan 
mencakupkan tangan (tanda memberi hormat); vepamānaḥ = yang pikiran 
cemas, yang gemetaran; kirīṭī = yang bermahkotakan (rambut), Arjuna; 
namaskṛtvā = setelah memberi hormat; bhūyaḥ = lagi; evāha = bahkan 
disapa; Kṛṣṇam = kepada Kṛṣṇa; sagadgadam = dengan suara tersendat; 
bhītabhītaḥ = diliputi oleh ketakutan yang amat sangat; praṇamya = setelah 
bersembah sujud. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sañjaya berkata:  
Setelah mendengar kata-kata Keśava (Kṛṣṇa), Kiritin (Arjuna) 
dengan tangan tercakup dan gemetar, menghormat lagi dan 
menyujudkan diri dengan rasa ketakutan yang sangat, berkata 
dengan suara gagap pada Kṛṣṇa. 
 

३६.36 

अज ुन उवाच 

ान ेषीकेश तव कीा  जगनरुात ेच । 

रािंस भीतािन िदशो वि सव नमि च िससाः ॥११.३६॥ 

arjuna uvāca 
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā jagatprahṛṣyatyanurājyate ca,  

rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti sarve namasyanti ca siddhasaṅghāḥ. XI-36. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
Arjuna = Arjuna; uvāca = berkata; sthāne = patutlah, tepatlah; hṛṣīkeśa = 
Kṛṣṇa; tava = milikmu; prakīrtyā = dengan memuja, dengan 
mengagungkan; jagat = dunia; prahṛṣyati = merasa senang; anurājyate = 
bersenang; ca = dan; rakṣāṁsi = para raksasa; bhītāni = mereka yang 
ketakutan; diśaḥ = ke segala penjuru, arah; dravanti = berlarian; sarve = 
semua; namasyanti = bersembah sujud; ca = dan; siddhasaṅghāḥ = para 
kelompok orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Arjuna berkata:  
Wahai Hṛṣīkeśa (Kṛṣṇa), sudah sewajarnyalah bahwa dunia 
berbahagia dan senang memuji kemuliaan Dikau. Para raksasa 
lari dalam kecemasan kesemua arah dan semua para Siddha 
(orang yang telah mendapat kesempurnaan) bersujud di 
depanmu, memujamu. 
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३७.37 

का त ेन नमरेहारीयस ेणो।ािदक । 

अन दवेशे जगिवास मरं सदसरं यत ् ॥११.३७॥ 

kasmācca te na nameranmahātman garīyase brahmaṇoʻpyādikartre,  
ananta deveśa jagannivāsa tvamakṣaraṁ sadasattatparaṁ yat. XI-37. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kasmāt ca = dan mengapa; te = mereka; na = tidak; nameran = harus 
menghormat; mahātman = wahai Jiwa yang Maha Agung; garīyase = lebih 
besar; brahmaṇaḥ api ādikartre = juga dari Brahmā, sang pencipta 
pertama; ananta = wahai Keberadaan Tak terbatas; deveśa = wahai Dewa 
para dewa; jagannivāsa = wahai Tumpuan alam semesta; tvam = Engkau; 
akṣaram = Engkau tak termusnahkan; sadasat = keberadaan dan bukan 
keberadaan; tatparam = yang teragung; yat = itu. 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dan apa alasannya jika mereka tidak menyatakan bakti 
padamu, oh mahātma (Jiwa mulia), padahal, Dikau adalah lebih 
besar dari Brahma, Pencipta pertama. Wahai Ananta! 
Mahadewa dari Dewa-dewa Pelindung alam semesta, Dikau 
adalah yang abadi, Yang ada dan tidak ada dan apa yang 
terdapat di luar segalanya itu. 
 

३८.38 

मािददवेः पुषः परुाणम िव परं िनधानम ् । 

वेािस वे ंच परं च धाम या तत ंिवमनप ॥११.३८॥ 

tvamādidevaḥ puruṣaḥ purāṇas tvamasya viśvasya paraṁ nidhānam,  
vettāsi vedyaṁ ca paraṁ ca dhāma tvayā tataṁ viśvamanantarūpa. XI-38. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tvam = Engkau; ādidevaḥ = dewa pertama, sebelum dewa-dewa yang lain 
ada; Puruṣaḥ = Puruṣa, Paramātma; purāṇaḥ = terdahulu, terpurba; tvam = 
Engkau; asya viśvasya = bagi alam semesta ini; param = tertinggi; 
nidhānam = perlindungan; vettāsi = engkau yang mengetahui; vedyam = itu 
yang harus diketahui; ca = dan; param = tertinggi; ca = dan; dhāma = 
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tempat; persemayaman; tvayā = oleh engkau; tatam = melingkupi; viśvam 
= alam semesta; ananta rūpa = wahai yang memiliki wujud tak terbatas. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dikau adalah Dewa yang pertama ada, engkau adalah Puruṣa, 
engkau yang paling lampau, perlindungan tertinggi dari dunia. 
Dikau adalah yang mengetahui dan yang harus diketahui dan 
tujuan tertinggi. Dan Dikau yang menyelimuti seluruh alam 
semesta ini. Wahai Anantarupa! (bentuk tanpa batas). 
 

३९.39 

वाययु मोऽिव णः शशाः जापित ंिपतामह । 

नमो नमऽे ुसहकृः पनु भयूोऽिप नमो नम े॥११.३९॥ 

vāyuryamoʻgnirvaruṇaḥ śaśāṅkaḥ prajāpatistvaṁ prapitāmahaśca,  
namo namasteʻstu sahasrakṛtvaḥ punaśca bhūyoʻpi namo namaste. XI-39. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vāyuḥ = dewa yang menguasai angin; yamaḥ = dewa yang menguasai maut; 
agni = dewa yang menguasai api; varuṇaḥ = dewa yang menguasai samudra; 
śaśāṅkaḥ = dewa bulan; prajāpati = dewa yang berkuasa atas segala mahluk 
hidup; tvam = Engkau; prapitāmahaḥ = moyang, asal dari para leluhur; ca 
= dan; namaḥ = memberi hormat; namaste astu = hormat kepadamu; 
sahasrakṛtvaḥ = ribuan kali; namaḥ = memberi hormat dengan penuh 
kehormatan; punaḥ = lagi; bhūyaḥ api = lagi pula; namaste = hormat 
padamu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Di kau adalah Wayu (dewa angin), Yama (dewa keadilan), Agni 
(dewa api), Waruna (dewa laut) dan Sasanka (dewa bulan) dan 
Prajapati, sesepuh, Hormat, hormat padamu seribu kali. 
Hormat, hormat padamu lagi dan berkali-kali lagi hormat 
padamu. 
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४०.40 

नमः परुादथ पृत ेनमोऽ ुत ेसव त एव सव  । 

अनवीया िमतिवम ंसव समाोिष ततोऽिस सव ः ॥११.४०॥ 

namaḥ purastādatha pṛṣṭhataste namoʻstu te sarvata eva sarva,  
anantavīryāmitavikramastvaṁ sarvaṁ samāpnoṣi tatoʻsi sarvaḥ. XI-40. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
namaḥ purastāt = memberi penghormatan dari depan; pṛṣṭhataḥ = di 
belakang (dari belakang); namastu te = sembah kepadamu; te = mereka; 
sarvatra = di mana-mana; ananta-vīrya = tak terbatas dalam kekuatan; 
amita-vikramaḥ = tak terukur dalam keperkasaan; tvam = engkau; sarvam 
= semua, serba; samāpnoṣi = engkau penuhi; tataḥ asi = karena itu engkau; 
sarvaḥ = segalanya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sembahku untukmu, dari depan, dari belakang, dan dari segala 
sisi, oh Yang Tiada Terbatas dalam Kekuatan dan Tiada Terukur 
dalam Keperkasaan, Dikau meresapi semua dan darimu pula 
semua yang ada itu. 
 

४१.41 

सखिेत मा सभ ंयं ह ेकृ ह ेयादव ह ेसखिेत । 

अजानता मिहमान ंतवदे ंमया मादाणयने वािप ॥११.४१॥ 

sakheti matvā prasabhaṁ yaduktaṁ he kṛṣṇa he yādava he sakheti,  
ajānatā mahimānaṁ tavedaṁ mayā pramādātpraṇayena vāpi. XI-41. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sakhā iti = demikian sahabat; matvā = memikirkan; prasabham = dari 
kecerobohan, kekasaran; yat = apapun; uktam = dikatakan; he kṛṣṇa = 
wahai Kṛṣṇa; he yādava = wahai Yādava; he sakhā eti = oh kawan; 
ajānatā = tak mengetahui; mahimānam = keagungan; tava = milikmu; 
idam = ini; mayā = olehku; pramādāt = dari kealpaan; praṇayena = 
dengan rasa cinta; vā api = bahkan pada. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ampunilah aku, atas segala keterlanjuran yang telah kukatakan 
padamu tanpa dipikir terlebih dahulu karena mengira bahwa 
Dikau adalah sahabat biasa, dan Aku tidak sadar akan 
kebesaranmu. Aku panggil Dikau wahai Kṛṣṇa, oh Yādava, oh 
Kawan, karena kelalaian atau mungkin karena rasa cintaku”. 
 

४२.42 

यावहासाथ मसृतोऽिस िवहारशासनभोजनषे ु। 

एकोऽथवातु तम ंतामय ेामहममयेम ् ॥११.४२॥ 

yaccāvahāsārthamasatkṛtoʻsi vihāraśayyāsanabhojaneṣu,  
ekoʻthavāpyacyuta tatsamakṣaṁ tatkṣāmaye tvāmahamaprameyam. XI-42. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yat ca = apapun; avahāsārtham = untuk bergurau; asatkṛtaḥ = kekurang 
sopanan; vihāra = selagi bermain; śayya = selagi berbaring; āsana = selagi 
duduk; bhojaneṣu = (atau) selagi makan-makan; ekaḥ = sendiri; athavā = 
atau; api = juga; acyuta = wahai Acyuta (gelar yang diberikan kepada Kṛṣṇa); 
tat samakṣam = ketika di depan teman-teman; tat kṣāmaye = mohon 
dimaafkan; tvām = engkau; aham = Saya; aprameyam = tak terduga. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Atas segala perbuatanku yang tidak hormat yang telah aku 
perbuat terhadapmu dalam senda gurau, pada waktu bermain-
main atau di atas balai atau waktu duduk atau saat makan, saat 
seorang diri atau di depan teman-teman kita, oh Acyuta. Aku 
akan lakukan apapun sebagai permintaan maaf untukmu.  

 

४३.43 

िपतािस लोक चराचर म पू गुग रीयान ् । 

न मोऽिधकः कुतोऽो लोकयऽेितमभाव ॥११.४३॥ 

pitāsi lokasya carācarasya tvamasya pūjyaśca gururgarīyān,  
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na tvatsamoʻstyabhyadhikaḥ kutoʻnyo lokatrayeʻpyapratimaprabhāva.  
XI-43. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
pitā asi = adalah Bapak; lokasya = dari dunia; cara-acarasya = Bagi yang 
bergerak dan yang tak bergerak; tvam asya pūjyaḥ ca = dan Engkau tujuan 
persembahan ini; guruḥ = guru; garīyām = lebih dimuliakan; na = tidak; 
tvatsamaḥ = sebanding dengan Mu, sama dengan Mu; abhyadhikaḥ = 
mengungguli; kutaḥ anyaḥ = bagaimana lainnya; lokatraye = di tiga dunia; 
api = juga; apratima prabhāvaḥ = wahai Yang kekuasaannya tak ada 
tandingannya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dikau adalah Bapak dari dunia dari yang bergerak dan yang 
tidak bergerak. Dikau adalah yang dituju mereka dalam 
pemujaan. Dan guru yang dihormati. di ketiga dunia ini tidak 
ada yang menyamai Dikau. Wahai Engkau yang kekuasannya 
melampaui segalanya. 
 

४४.44 

ताण िणधाय काय ंसादय ेामहमीशमीम ् । 

िपतवे पु सखवे सःु ियः ियायाहिस दवे सोढमु ् ॥११.४४॥ 

tasmātpraṇamya praṇidhāya kāyaṁ prasādaye tvāmahamīśamīḍyam,  
piteva putrasya sakheva sakhyuḥ priyaḥ priyāyārhasi deva soḍhum. XI-44. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tasmāt = karena itu; praṇamya = sujud bhakti; praṇidhāya = setelah 
membungkuk, menunduk; kāya = tubuh, badan; prasādaye = 
menyenangkan; tvām = Engkau; aham = saya; īśam = Yang Maha Mulia; 
īḍyam = dalam pujian; pitā eva = sebagai bapak; sakhā eva = sebagai teman; 
putrasya = bagi anaknya; sakhyuḥ = pada sahabatnya; priyaḥ = sebagai 
kekasih; priyāyāḥ = bagi kekasih; arhasi = mungkin; deva = wahai Dewa; 
soḍhum = untuk bersikap, untuk bersabar. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Oleh karena itu, dengan menundukkan kepala dan 
merendahkan badan di hadapanmu, Yang Maha Mulia, aku 
mohon belas kasihanmu. Wahai Dewa kasihanilah aku dengan 
kesabaranmu, seperti bapak kepada anaknya, sebagai teman 
terhadap sahabatnya, sebagaimana pecinta terhadap orang 
yang dicintainya. 

 

४५.45 

अतपवू िषतोऽि ा भयने च िथत ंमनो म े। 

तदवे म ेदश य दवेप ंसीद दवेशे जगिवास ॥११.४५॥ 

adṛṣtapūrvaṁ hṛṣitoʻsmi dṛṣṭvā bhayena ca pravyathitaṁ mano me,  
tadeva me darśaya devarūpaṁ prasīda deveśa jagannivāsa. XI-45. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
adṛṣta = apa yang tak pernah terlihat; pūrvam = dahulu, sebelumnya; 
hṛṣitaḥ = merasa bahagia; dṛṣṭvā = setelah melihat; bhayena = dengan 
ketakutan; ca = dan; pravyathitam = gemetaran; manaḥ = pikiran; me = 
padaku; tat eva = yang lain saja; darśaya = perlihatkan; deva = ya Dewa; 
rūpam = wujud; prasīda = berbahagialah, berbelaskasihlah; deveśa = wahai 
Dewa Yang Mulia; jagannivāsa = penopang alam semesta. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Aku telah melihat apa yang tidak pernah dilihat sebelumnya 
dan aku pun bergembira. Akan tetapi hatiku digoncangkan oleh 
ketakutan. Perlihatkanlah padauk bentukmu yang lain, yang 
lebih menyedapkan, oh Dewa Yang Mulia, Penjaga alam 
semesta. 

 

४६.46 

िकरीिटन ंगिदन ंचहिमािम ा ंमुहं तथवै । 

तनेवै पणे चतभु ुजने सहबाहो भव िवमतू ॥११.४६॥ 
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kirīṭinaṁ gadinaṁ cakrahastamicchāmi tvāṁ draṣṭumahaṁ tathaiva,  
tenaiva rūpeṇa caturbhujena sahasrabāho bhava viśvamūrte. XI-46. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kirīṭinam = dengan mahkota; gadinam = bergada, memegang gada; cakra-
hastam = dengan cakra di tangan; icchāmi = (saya) berkeinginan; tvām = 
Engkau; draṣṭum = untuk melihat, menyaksikan; aham = Saya; tathā eva = 
seperti sebelumnya saja; tena eva = dengan itu; rūpeṇa = dengan wujud; 
catur-bhujena = yang bertangan empat; sahasra-bāho = wahai yang 
bertangan seribu; viśva-mūrte = wahai yang berwujud semesta. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Aku ingin melihat Dikau sebagai semula dengan Mahkota, gada 
dan cakra pada tanganmu. Kembalilah pada bentukmu. 
Kembalilah pada bentukmu yang bertangan empat, wahai Yang 
Bertangan Seribu, Sang Viśvamūrti. 

 

४७.47 

ीभगवानवुाच 

मया सने तवाज ुनदे ंप ंपरं दशतमायोगात ् । 

तजेोमय ंिवमनमा ंय ेदने न पवू म ् ॥११.४७॥ 

śrībhagavān uvāca 
mayā prasannena tavārjunedaṁ rūpaṁ paraṁ darśitamātmayogāt,  

tejomayaṁ viśvamanantamādyaṁ yanme tvadanyena na dṛṣṭapūrvam.  
XI-47. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; mayā = olehku; 
prasannena = dengan berkahku; tavā = milikmu; Arjuna = Arjuna; idam = 
ini; rūpam = bentuk, wujud; param = tertinggi; darśitam = telah 
diperlihatkan; ātmayogāt = dengan kekuatan yogaku sendiri; tejo-mayam = 
penuh kecemerlangan; viśvam = universal; anantam = tak terbatas; ādyam 
= pertama, terutama; yat =apa yang; me = pada-Aku; tvat-anyena = oleh 
yang lain kecuali engkau; na dṛṣṭa-pūrvam = belum pemah terlihat 
sebelumnya. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bhagavān bersabda: 
Dengan rahmatku melalui kekuatan yogaku, oh Arjuna, telah 
diperlihatkan padamu bentuk yang teragung ini, cemerlang, 
universal; tanpa batas, asal dari segala yang ada yang tidak 
dapat dilihat oleh siapapun sebelumnya kecuali engkau sendiri. 
 

४८.48 

न वदेयायननै  दाननै  च ियािभन  तपोिभःै । 

एवंपः श अहं नलृोके ु ंदने कुवीर ॥११.४८॥ 

na vedayajñādhyayanairna dānairna ca kriyābhirna tapobhirugraiḥ,  
evaṁrūpaḥ śakya ahaṁ nṛloke draṣṭuṁ tvadanyena kurupravīra. XI-48. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na veda = bukan dengan belajar Veda; yajñā = (bukan dengan) kurban; 
adhyayanaiḥ = (bukan dengan) dengan berbagai pembelajaran; na dānaiḥ = 
juga bukan dengan berbagai derma; ca = dan; kriyābhiḥ = dengan upacara-
upacara; tapobhiḥ = dengan berbagai tapa; ugraiḥ = melakukan dengan 
keras; evaṁ rūpaḥ = dalam wujud ini; śakyaḥ = dapat, bisa; aham = Saya, 
aku; nṛloke = di dunia manusia; draṣṭum = untuk melihat; tvat-anyena = 
tidak ada yang lain kecuali engkau; kuru-pravīra = pahlawan Kuru, Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Baik dengan Veda-Veda, maupun dengan yajña-yajña atau 
dengan belajar atau dengan berbagai derma atau dengan 
upakara-upakara atau dengan tapa-tapa yang keras, Aku 
dengan bentuk ini tidak dapat dilihat di dunia manusia oleh 
siapapun juga kecuali engkau, oh pahlawan Kuru, (Arjuna). 

 

४९.49 

मा त ेथा मा च िवमढूभावो ा प ंघोरमीमदेम ् । 

पतेभीः ीतमनाः पनु ंतदवे म ेपिमद ंपय ॥११.४९॥  

mā te vyathā mā ca vimūḍhabhāvo dṛṣtvā rūpaṁ ghoramīdṛṅmamedam,  
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vyapetabhīḥ prītamanāḥ punastvaṁ tadeva me rūpamidaṁ prapaśya. XI-49. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mā = jangan; te = engkau; vyathāḥ = takut; mā = jangan; ca = dan; 
vimūḍhabhāvaḥ = bingung; dṛṣtvā = setelah melihat; rūpam = bentuk, 
wujud; ghoram = hebat, menakutkan; īdṛṅ = semacam itu; mama = milikku; 
vyapetabhīḥ = dengan bebas dari berbagai rasa takut; prītamanāḥ = dengan 
hati senang, menyenangkan, dengan senang hati; punaḥ = lagi; tvam = 
kepadamu lagi; tad eva = yang lain itu; me = milikku; rūpam = wujud, 
bentuk; idam = ini; prapaśya = lihatlah. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Janganlah engkau takut, janganlah engkau bingung melihat 
bentukku yang menakutkan ini. Bebas dari berbagai ketakutan 
dan senang dalam hati, lihatlah lagi bentukku yang lain. 

 

५०.50 

सय उवाच 

इज ुन ंवासदुवेथोा कं प ंदश यामास भयूः । 

आासयामास च भीतमने ंभूा पनुः सौवपमु हाा ॥११.५०॥ 

sañjaya uvāca 
ityarjunaṁ vāsudevastathoktvā svakaṁ rūpaṁ darśayāmāsa bhūyaḥ,  

āśvāsayāmāsa ca bhītamenaṁ bhūtvā punaḥ saumyavapurmahātmā. XI-50. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sañjaya = Sañjaya; uvāca = berkata; iti Arjunam = demikianlah pada 
Arjuna; vāsudevaḥ = Kṛṣṇa; tathā uktvā = setelah berkata demikian; 
svakaṁ rūpam = wujudnya sendiri, wujud sebenarnya; darśayāmāsa = 
memperlihatkan; bhūyaḥ = lagi; āśvāsayāmāsa = menenangkan; ca = dan; 
bhītam = yang ketakutan; bhūtvā = setelah menjadi; punaḥ = lagi; 
saumyavapuḥ = wujud yang rupawan; mahātmā = Roh Agung. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sañjaya berkata: 
Setelah berkata demikian pada Arjuna, Wāsudewa (Kṛṣṇa) 
memperlihatkan padanya lagi bentuknya yang penuh dengan 
rasa kasih untuk menenangkan hati Arjuna. 

 

५१.51 

अज ुन उवाच 

दे ंमानषु ंप ंतव सौ ंजनाद न । 

इदानीमि सवंृः सचतेाः कृत गतः ॥११.५१॥ 

arjuna uvāca 
dṛṣṭvdaṁ mānuṣaṁ rūpaṁ tava saumyaṁ janārdana,  
idānīmasmi saṁvṛttaḥ sacetāḥ prakṛtiṁ gataḥ. XI-51. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Arjuna = Arjuna; uvāca = berkata; dṛṣṭva idam = setelah melihat ini; 
mānuṣam = dalam bentuk manusia; rūpam = wujud, bentuk; saumya = 
rupawan, lemah lembut; janārdana = wahai Janārdana (Kṛṣṇa); idānīm asmi 
= sekarang saya; saṁvṛttaḥ = terkumpul, terhimpun; sacetāḥ = bersama 
pikiran; prakṛtim = keadaan alami, keadaan semula; gataḥ = pulih. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Arjuna berkata: 
Setelah kulihat lagi bentukmu sebagai manusia yang penuh 
ketenangan, oh Janārdana (Kṛṣṇa), aku menjadi tenang kembali 
seperti pada keadaan yang semua. 

 

५२.52 

ीभगवानवुाच 

सुद श िमद ंप ंवानिस यम । 

दवेा अ प िन ंदश नकािणः ॥११.५२॥ 
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śrībhagavān uvāca 
sudurdarśamidaṁ rūpaṁ dṛṣṭavānasi yanmama,  

devā apyasya rūpasya nityaṁ darśanakāṅkṣiṇaḥ. XI-52. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; Sudurdarśam idam = sulit 
untuk melihat ini; rūpam = wujud, bentuk; dṛṣṭavān = engkau telah lihat; 
yat mama = apa yang wujudku itu; devāḥ api = bahkan para dewa sekalipun; 
asya rūpasya = untuk bentuk ini; nityam = sehari-hari; darśanakāṅkṣiṇaḥ 
= yang berkeinginan melihatnya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Śrī Bhagavān bersabda: 
Bentukku ini sungguh sukar dilihat, engkau sudah melihat. 
Sedangkan para Dewa selalu ingin melihat bentuk ini. 

 

५३.53 

नाहं वदेनै  तपसा न दानने न चेया । 

श एविधो ु ंवानिस मा ंयथा ॥११.५३॥ 

nāhaṁ vedairna tapasā na dānena na cejyayā,  
śakya evamvidho draṣṭuṁ dṛṣṭavānasi māṁ yathā. XI-53. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na aham = bukan saya, tidak saya; vedaiḥ = dengan Veda-veda; tapasā = 
dengan tapa; na = tidak; dānena = dengan berderma; na = tidak; ca ijyayā = 
dengan yajña; śakyam = dapat; evam vidhaḥ = dalarn hal seperti itu; 
draṣṭum = melihat; dṛṣṭavān asi = apa yang engkau lihat; mām = padaku; 
yathā = seperti itu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Seperti bentuk yang engkau telah lihat tadi, Aku tidak dapat 
dilihat baikpun dengan jalan mengetahui Veda-veda, dengan 
jalan tapa ataupun dengan berbagai derma atau dengan yajña-
yajña. 
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५४.54 

भा नया श अहमवेिंवधोऽज ुन । 

ात ु ंु ंच तने वेु ंच परप ॥११.५४॥ 

bhaktyā tvananyayā śakya ahamevaṁvidhoʻrjuna,  
jñātuṁ draṣṭuṁ ca tattvena praveṣṭuṁ ca parantapa. XI-54. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bhaktyā = dengan bhakti; tu = hanya, sesungguhnya; ananyayā = dengan 
pikiran yang terpusat; śakyaḥ = dapat, mungkin; aham = saya; evam-vidhaḥ 
= dalam hal seperti ini, arjuna = wahai arjuna; jñātum = untuk mengetahui; 
draṣṭum = untuk melihat; ca = dan; tatvena = dengan kebenaran, dengan 
sebenar-benarnya; praveṣṭum = untuk memasuki; ca = dan; parantapa = 
wahai penakluk musuh, Arjuna. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi dengan berbakti-tunggal padaku, oh Arjuna, 
dengan sesunggungnya Aku dapat dikenal, dapat dilihat dan 
dimasuki ke dalam, oh Penakluk musuh (Arjuna). 
 

५५.55 

ममकृरमो मः सवजतः । 

िनवरः सव भतूषे ुयः स मामिेत पाडव ॥११.५५॥ 

matkarmakṛnmatparamo madbhaktaḥ saṅgavarjitaḥ,  
nirvairaḥ sarvabhūteṣu yaḥ sa māmeti pāṇḍava. XI-55. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mat-karmakṛt = melakukan kegiatan kerja untukku; mat-paramaḥ = 
memandangku sebagai Yang Utama; mat-bhaktaḥ = berbhakti hanya 
padaku; saṅgavarjitaḥ = bebas dari keterikatan; nirvairaḥ = bebas dari 
permusuhan; sarvabhūteṣu = kepada semua mahluk; yaḥ = ia yang; mām = 
kepada saya; mām eti = datang kepadaku; pāṇḍava = wahai Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang melakukan pekerjaan untukku, ia yang memutuskan 
bahwa Aku sebagai tujuannya Yang Utama, ia yang berbhakti 
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kepadaku, bebas dari ikatan, ia yang bebas dari permusuhan 
pada semua makhluk, ia datang padaku wahai Arjuna. 

 

 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेिवपदशनयोगो नामकैादशोऽायः॥  

oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde viśvarūpadarśanayogo nāmaikādaśoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan, tat = itu, sat = kebenaran, iti = demikian, 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā, upaniṣatsu = di 
setiap ajaran utama guru dan murid, brahmavidyāyām = dalam pengetahuan 
Ketuhanan, yogaśāstre = dalam ajaran kemanunggalan, 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = melalui percakapan Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna, 
viśvarūpadarśanayogaḥ = Ajaran Yoga Tentang Wujud Semesta Tuhan; 
nāma = berjudul, ekādaśaḥ = yang kesebelas, adhyāyaḥ = bab/bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Kesebelas yang berjudul Ajaran Yoga tentang Wujud 
Semesta Tuhan. 
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ ादशोऽायः 

atha dvādaśoʻdhyāyaḥ 
BAB KEDUABELAS 

 

भियोगः 

bhaktiyogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG BHAKTI 

 
 

१.1 

अज ुन उवाच 

एव ंसततयुा य ेभाा ंपय ुपासत े। 

य ेचारमं तषेा ंके योगिवमाः ॥१२.१॥ 

arjuna uvāca 
evaṁ satatayuktā ye bhaktāstvāṁ paryupāsate,  

ye cāpyakṣaramavyaktaṁ teṣāṁ ke yogavittamāḥ. XII-1. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Arjuna = Arjuna; uvāca = berkata; evam = demikian; satatayuktāḥ = 
mereka yang selalu mantap, teguh; ye = mereka yang; bhaktāḥ = para 
pengikut, pemuja; tvām = Engkau; paryupāsate = selalu memuja; ye = 
mereka yang; ca = dan; api = juga; akṣaram = yang kekal; avyaktam = yang 
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tidak berwujud; teṣām = bagi mereka; ke = yang manakah; yogavittamāḥ = 
lebih ahli dalam yoga. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Arjuna berkata: Ada para bhakta yaitu pengikut-pengikut yang 
bhakti yang dengan teguh kecintaannya menyembah Engkau, 
dengan wujud ini dan ada mereka yang lain-lagi yang 
menyembah Yang Abadi, yang tidak berwujud Siapakah di 
antara mereka ini yang mengetahui yoga lebih mendalam? 
 

२.2 

ीभगवानवुाच 

मावेय मनो य ेमा ंिनयुा उपासत े। 

या परयोपतेा ेम ेयुतमा मताः ॥१२.२॥ 

śrībhagavān uvāca 
mayyāveśya mano ye māṁ nityayuktā upāsate,  

śraddhayā parayopetāste me yuktatamā matāḥ. XII-2. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; mayi = di dalamku, aveśya 
= memusat; manaḥ= pikiran; ye = mereka; mām = Kepadaku; nityayuktāḥ 
= selalu mantap; upāsate = memuja, menyembah; śraddhayā = dengan 
keyakinan; paraya = (dengan) yang tertinggi; upetāḥ = memiliki; 
yuktatamāḥ = mereka terbaik dalam yoga; matāḥ = dianggap. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Śrī Bhagavān bersabda: 
Mereka yang memusatkan pikirannya padaku, menyembahku, 
dengan rasa kecintaan teguh dan dengan kepercayaan tinggi 
mereka Aku pandang sebagai yang tersempurna di dalam yoga. 
 

३.3 

य ेरमिनदयमं पय ुपासत े। 
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सवगमिच ंच कूटमचलं वुम ् ॥१२.३॥ 

ye tvakṣaramanirdeśyamavyaktaṁ paryupāsate,  
sarvatragamacintyaṁ ca kūṭasthamacalaṁ dhruvam. XII-3. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ye tu = tetapi mereka; akṣaram = yang kekal abadi, tak termusnahkan; 
anirdeśyam = yang tak terumuskan, tak dapat dilukiskan; avyaktam = yang 
tak berwujud; paryupāsate = memuja; sarvatragam = maha ada, ada di 
mana-mana; acintyam = yang tak terpikirkan; ca = dan; kūṭastham = yang 
tak berubah; acalam = tak bergerak; dhruvam = abadi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi mereka juga yang menyembah Yang kekal, Yang tak 
terbatas Yang tidak terwujud Yang berada di mana-mana, Yang 
tidak terpikir, tidak berubah Yang tidak bergerak, Yang abadi. 
 

४.4 

सियिेयाम ंसव  समबुयः । 

त ेावुि मामवे सव भतूिहत ेरताः ॥१२.४॥ 

sanniyamyendriyagrāmaṁ sarvatra samabuddhayaḥ,  
te prāpnuvanti māmeva sarvabhūtahite ratāḥ. XII-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sanniyamye = dengan menahan, mengekang; indriyagrāmam = semua 
indra; sarvatra = di mana-mana; samabuddhayaḥ = sama dalam 
pertimbangan, pemikiran; te = mereka; prāpnuvanti = memperoleh; mām = 
kepada Aku; eva = saja; sarvabhūta = semua mahluk; hite = dalam 
kesejahteraan; ratāḥ = menginginkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Juga mereka yang setelah dapat menguasai semua indrya, 
tenang dalam semua keadaan, berbahagia dalam pengabdian 
pada keselamatan segala mahkluk, mereka juga datang padaku 
(sebagai yang lainnya). 
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५.5 

ेशोऽिधकतरषेामासचतेसाम ् । 

अा िह गितःख ंदहेविरवात े॥१२.५॥ 

kleśoʻdhikatarasteṣāmavyaktāsaktacetasām,  
avyaktā hi gatirduḥkhaṁ dehavadbhiravāpyate. XII-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kleśaḥ = kesulitan, kesusahan, penderitaan; adhikataraḥ = lebih besar; 
teṣām = dari pada itu; avyaktāḥ = tak terwujudkan; āsaktacetasām = pikiran 
terpusatkan; gatiḥ =jalan; duḥkham = menyedihkan, penderitaan; 
dehavadbhiḥ = oleh mereka yang punya badan jasmani; avāpyate = 
diperoleh. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
kesulitan bagi mereka yang ingin memuja Brahman yang tak 
berwujud adalah lebih besar; karena tujuan untuk mencapai 
Yang tidak terwujud adalah berat bagi manusia yang berbadan 
wadag ini. 

 

६.6 

य ेत ुसवा िण कमा िण मिय स मराः । 

अननेवै योगने मा ंाय उपासत े॥१२.६॥ 

ye tu sarvāṇi karmāṇi mayi sannyasya matparāḥ, 
ananyenaiva yogena māṁ dhyāayanta upāsate. XII-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ye = mereka yang; tu = tetapi, sesungguhnya; sarvāṇi = semua; karmāṇi = 
segala kegiatan kerja; mayi = padaku, pada saya; sannyasya = dengan 
menanggalkan; mat-parāḥ = dengan menganggapku sebagai tujuan utama; 
ananyena = dengan pemikiran tunggal; yogena = dengan yoga; mām = saya, 
kepadaku; dhyāayantaḥ = mereka yang bermeditasi, mereka yang 
merenungkan; upāsate = memuja, menghormat. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi mereka yang menyerahkan semua kerjanya 
padaku, menjadikan aku sebagai tujuan utama, pandangannya 
hanya tertuju padaku dengan penuh rasa kebaktian. 
 

७.7 

तषेामहं समुता  मृसुसंारसागरात ् । 

भवािम निचरााथ  माविेशतचतेसाम ् ॥१२.७॥ 

teṣāmahaṁ samuddhartā mṛtyusaṁsārasāgarāt,  
bhavāmi nacirātpārtha mayyāveśitacetasām. XII-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
teṣām = bagi mereka; aham = aku, saya; samuddhartā = penyelamat, 
pembebas; mṛtyu-saṁsāra-sāgarāt = dari lautan penderitaan akan 
kematian; bhavāmi = aku, saya menjadi; na cirāt = segera; pārtha = 
Arjuna; mayi = di dalamku; āveśita-cetasām =bagi mereka yang pikiran 
terpusat. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pun bagi mereka ini, yang pikirannya ditujukan padaku, akulah 
penyelamat yang segera menyelamatkan mereka dari lautan 
kehidupan saṁsara (siklus lahir dan mati) wahai Arjuna.  
 

८.8 

मवे मन आध मिय बु िनवशेय । 

िनविसिस मवे अत ऊ न सशंयः ॥१२.८॥ 

mayyeva mana ādhatsva mayi buddhiṁ niveśaya,  
nivasiṣyasi mayyeva ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ. XII-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mayi eva = hanya padaku; manaḥ = pikiran; ādhatsva = memusatkan; mayi 
= padaku; buddhiḥ = kecerdasan, pengertian, intelek; niveśaya = tempatkan; 
nivasiṣyasi = engkau akan hidup; mayi eva = hanya padaku; ataḥ ūrdhvam 
= maka selanjutnya; na saṁśayaḥ = tidak ragu lagi, tidak disangsikan lagi. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pusatkan pikiran hanya padaku, tempatkan pengertianmu 
padaku. Hanya padaku kau akan hidup sesudah ini. Tentang ini 
tidak ada keragu-raguan. 
 

९.9 

अथ िच ंसमाधात ु ंन शोिष मिय िरम ् । 

अासयोगने ततो मािमा ु ंधनय ॥१२.९॥ 

atha cittaṁ samādhātuṁ na śaknoṣi mayi sthiram,  
abhyāsayogena tato māmicchāptuṁ dhanañjaya. XII-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
atha = kalau; cittam = pikiran; samādhātum = untuk memusatkan (pikiran); 
na = tidak; śaknoṣi = dapat, mampu; mayi = padaku; sthiram = teguh, tetap; 
abhyāsa-yogena = dengan latihan yoga, mām = aku, saya; iccha āptum = 
ingin mencapai. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bila engkau tidak dapat memusatkan pikiranmu dengan terus 
menerus padaku, maka untuk keinginan mencapai diriku 
usahakanlah dengan melatih penyatuan diri terus-menerus 
(Yoga).  

 

१०.10 

अासऽेसमथऽिस ममपरमो भव । 

मदथ मिप कमा िण कुव ििमवािस ॥१२.१०॥ 

abhyāseʻpyasamarthoʻsi matkarmaparamo bhava,  
madarthamapi karmāṇi kurvansiddimavāpsyasi. XII-10. 

 

Padārthaḥ-Kosakata: 
abhyāse = dalam latihan; api = juga; asamarthaḥ = tidak mampu; mat-
karma paramaḥ = sibuk dalam melakukan kegiatan kerja demi Aku; bhava 
= jadilah, lakukan; mad-artham = demi untuk Aku; api = bahkan, juga; 
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karmāṇi = kegiatan kerja; kurvan = dengan melakukan; siddhim = 
sempurna; avāpsyasi = akan mencapai. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bila engkau juga tidak mampu melakukan dengan latihan 
pemusatan pikiran, maka jadilah sebagai orang yang tujuan 
utamanya ialah bekerja untukku; dengan melaksanakan 
sesuatu untukku, cukup sudah engkau akan mendapatkan 
kesempurnaan. 
 

११.11 

अथतैदशोऽिस कत ु मोगमाितः । 

सव कम फलाग ंततः कु यतावान ् ॥१२.११॥ 

athaitadapyaśaktoʻsi kartuṁ madyogamāśritaḥ,  
sarvakarmaphalatyāgaṁ tataḥ kuru yatātmavān. XII-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
atha = jika; etat api = ini juga; aśaktaḥ = tidak mampu; asi = engkau 
adalah.; kartum = untuk melakukan; mad-yogam = penyerahan segala 
tindakan kepadaku; āśritaḥ = yang berlindung; sarvakarmaphala = semua 
hasil perbuatan; tyāgam = tinggalkan, buang; tataḥ = kemudian; kuru = 
lakukanlah; yatātmavān = jadilah orang yang teguh dalam pengendalian diri. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Jika engkau juga tidak mungkin melakukan ini, serahkanlah 
segala tindakanmu dan berlindunglan kepadaku, kuasai diri dan 
bebaskan pikiran dari ikatan hasil karyamu. 

 

१२.12 

येो िह ानमासाानाान ंिविशत े। 

ानामफलागागाािरनरम ् ॥१२.१२॥ 

śreyo hi jñānamabhyāsājjñānāddhyānaṁ viśiṣyate,  
dhyānātkarmaphalatyāgastyāgācchāntiranantaram. XII-12. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
śreyaḥ = lebih baik; hi = sesungguhnya; jñānam = pengetahuan, ilmu; 
abhyāsāt = dibandingkan latihan; jñānāt = dari pengetahuan; dhyānam = 
meditasi, perenungan; viśiṣyate = lebih baik; dhyānāt = dari pada meditasi; 
karmaphalatyāgaḥ = menanggalkan, membuang hasil perbuatan; śāntiḥ = 
damai, kedamaian; anantaram = segera datang. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Memang lebih baik pengetahuan dari usaha konsentrasi, yang 
lebih baik dari pengetahuan adalah dhyāna (samadi), yang lebih 
baik dari dhyāna adalah tyaga (membebaskan diri dari ikatan 
hasil karya) dan ketenangan segera menyusul setelah tyaga. 
 

१३.13 

अेा सव भतूाना ंमैः कण एव च । 

िनम मो िनरहारः समःखसखुः मी ॥१२.१३॥ 

adveṣṭā sarvabhūtānāṁ maitraḥ karuṇa eva ca,  
nirmamo nirahaṅkāraḥ samaduḥkhasukhaḥ kṣamī. XII-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
adveṣṭā = tidak membenci; sarvabhūtānām = kepada segala mahluk; 
maitraḥ = bersahabat, sifat bersahabat; karuṇa = belas kasih, welas asih; 
eva = juga; nirmamaḥ = bebas dari keserakahan; nirahaṅkāraḥ = tidak 
egois, keakuan; kṣamī = pemaaf, penyabar samaduḥkhasukhaḥ = sama 
dalam suka dan duka. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang tidak mempunyai kebencian pada makhluk apapun, 
yang ramah-tamah dan mempunyai rasa kasih, bebas dari 
keakuan dan “aku punya”, sama dalam kesakitan dan 
kesenangan dan sabar. 
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१४.14 

सुः सतत ंयोगी यताा ढिनयः । 

मपतमनोबिुय मः स म ेियः ॥१२.१४॥ 

santuṣṭaḥ satataṁ yogī yatātmā dṛḍhaniścayaḥ, 
mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktaḥ sa me priyaḥ. XII-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
santuṣṭaḥ = puas; satatam = selalu teguh; yogī = sebagai yang mantap dalam 
kesadaran diri, yogi; yatātmā = menguasai diri; dṛḍhaniścayaḥ = teguh 
dalam keyakinan; mayi arpita = diserahkan padaku; manaḥ = pikiran; 
buddhiḥ = pengertian, kepandaian; yaḥ = ia yang; mat-bhaktaḥ = 
pengikutku; saḥ = ia; me = kepunyaanku; priyaḥ = terkasih. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia Yang sebagai Yogi yang selalu puas hati, menguasai diri, yang 
tetap teguh dalam keyakinannya, dengan pikiran dan 
pengertian diserahkan padaku, pengikutku yang bhakti, Ia 
adalah yang tercinta bagiku (kecintaanku). 

 

१५.15 

याोिजत ेलोको लोकाोिजत ेच यः । 

हषा मष भयोेगमै ुो यः स च म ेियः ॥१२.१५॥ 

yasmānnodvijate loko lokānnodvijate ca yaḥ,  
harṣāmarṣabhayodvegairmukto yaḥ sa ca me priyaḥ. XII-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yasmāt = dari siapa; udvijate = mengganggu; lokaḥ = dunia; lokāt na 
udvijate = dunia tidak mengganggu; ca = dan; yaḥ = ia; 
harṣāmarṣabhayodvegaiḥ = dari rasa senang, iri hati, takut, gelisah; 
muktaḥ = terbebas; yaḥ = ia yang; saḥ = ia; ca = dan; me = kepunyaanku; 
priyaḥ = terkasih, kesayangan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang tidak membuat dunia menjadi gelisah dan ia yang tak 
gelisah karena dunia, yang bebas dari suka cita dan iri hati, 
ketakutan dan kegelisahan, ia juga adalah yang Kucintai. 

 

१६.16 

अनपेः शिुचद  उदासीनो गतथः । 

सवा रपिरागी यो मः स म ेियः ॥१२.१६॥ 

anapekṣaḥ śucirdakṣa udāsīno gatavyathaḥ,  
sarvārambhaparityāgī yo madbhaktaḥ sa me priyaḥ. XII-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
anapekṣaḥ = yang tidak mengharapkan apa-apa; śuciḥ = suci, murni; dakṣa 
= cerdas, mahir; udāsīnaḥ = tidak perduli, tidak terpengaruh; gatavyathaḥ 
= bebas dari penderitaan, bebas dari kekhawatiran; sarvārambha = semua 
pamrih; parityāgī = yang menanggalkan, yang membuang; yaḥ = dia yang; 
mat-bhaktaḥ = pemujaku; saḥ = ia; me = milikku; priyaḥ = terkasih, 
kesayangan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang tanpa kapamerihan, yang murni, yang cerdas, tidak 
tergoda, bebas dari rasa khawatir, yang melepaskan segala 
pamerih, pengikutku yang bhakti, Ia adalah tercinta bagiku 
(kecintaanku). 

 

१७.17 

यो न ित न ेि न शोचित न काित । 

शभुाशभुपिरागी भिमाः स म ेियः ॥१२.१७॥ 

yo na hṛṣyati na dveṣṭi na śocati na kāṅkṣati,  
śubhāśubhaparityāgī bhaktimānyaḥ sa me priyaḥ. XII-17. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yaḥ = dia yang; na = tidak; hṛṣyati = bersenang; na = tidak; dveṣṭi = 
membenci; na = tidak; śocati = bersedih; na = tidak; kāṅkṣati = 
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berkeinginan; śubha-aśubha = baik dan buruk; parityāgī = membuang, 
meninggalkan; bhaktimān = yang berbhakti; yaḥ = ia yang; saḥ = ia; me = 
milikku; priyaḥ = tercinta, kesayangan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang tidak dipengaruhi oleh rasa cinta atau benci, yang tidak 
bersedih atau bernafsu, ia yang membebaskan diri dari 
pengaruh kebaikan dan kejahatan, ia yang berbakti demikian 
adalah tercinta bagiku (kecintaanku). 
 

१८.18 

समः शौ च िम ेच तथा मानापमानयोः । 

शीतोसखुःखषे ुसमः सिववजतः ॥१२.१८॥ 

samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāpamānayoḥ,  
śītoṣṇasukhaduḥkheṣu samaḥ saṅgavivarjitaḥ. XII-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
samaḥ = sama; śatrau = pada musuh; ca = dan; mitre = pada teman; ca = 
dan; tathā = serupa; māna-apamānayoḥ = dalam kehormatan (dan) 
kecemaran, kehinaan; śīta-uṣṇa = dalam dingin dan panas; sukha-duḥkheṣu 
= dalam suka duka; samaḥ = sama; saṅga-vivarjitaḥ = bebas dari 
keterikatan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang bersikap sama pada musuh dan teman, juga pada yang 
baik dan buruk dan yang sama dalam kedinginan dan 
kepanasan, kesenangan dan kesakitan dan yang bebas dari 
ikatan pribadi. 
 

१९.19 

तुिनािुतमनी सुो यने केनिचत ् । 

अिनकेतः िरमितभ िमा ेियो नरः ॥१२.१९॥ 

tulyanindāstutirmaunī santuṣṭo yena kenacit,  
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aniketaḥ sthiramatirbhaktimānme priyo naraḥ. XII-19. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
tulya-nindā-stutiḥ = sama dalam makian dan pujian; maunī = pendiam; 
santuṣṭaḥ = puas; yena kenacit = dengan apapun yang terjadi; aniketaḥ = 
tanpa tempat tinggal; sthiramatiḥ = teguh iman; bhaktimān = ia yang 
berbhakti; me = milikku; priyaḥ = kesayangan, kecintaan; naraḥ = orang, 
manusia. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang menganggap sama celaan dan pujian, pendiam, berpuas 
diri dengan keadaan apapun, tanpa tempat tinggal yang tetap, 
dan teguh dalam pikiran, yang berbhakti demikian adalah 
kecintaanku. 
 

२०.20 

य ेत ुधा मतृिमद ंयथों पय ुपासत े। 

धाना मरमा भाऽेतीव म ेियः ॥१२.२०॥ 

ye tu dharmyāmṛtamidaṁ yathoktaṁ paryupāsate,  
śraddadhānā matparamā bhaktāsteʻtīva me priyaḥ. XII-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ye = ia yang; tu = tetapi; dharmya = hukum; amṛtam = abadi, langgeng; 
idam = ini; yathā- uktam = sebagaimana dinyatakan, sebagaimana yang 
diajarkan; paryupāsate = melakukan, melaksanakan; śraddadhānāḥ = 
orang yang berkeyakinan penuh; mat-paramāḥ = mereka yang 
menganggapku sebagai tujuan utama; bhaktāḥ = mereka penganut, pengikut, 
pemuja; te = mereka; atīva = sangat; me = milikku; priyaḥ = terkasih, 
tersayang. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dan mereka Para Bhakta yang dengan penuh kepercayaan 
menetapkan Aku sebagai tujuannya yang tertinggi, 
melaksanakan kewajiban yang abadi seperti yang telah Aku 
ajarkan ini, mereka yang berbhakti ini adalah kesayanganku. 
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ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेभियोगो नाम ादशोऽायः॥  

oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde bhaktiyogo nāma dvādaśoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran upaniṣad; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan Ketuhanan; 
yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = melalui 
percakapan Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna; bhaktiyogaḥ = Ajaran Yoga 
Tentang Bhakti; nāma = berjudul; dvādaśḥ = yang keduabelas; adhyāyaḥ = 
bab/bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Keduabelas yang berjudul Ajaran Yoga Tentang Bhakti. 
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ योदशोऽायः 

atha trayodaśoʻdhyāyaḥ 
BAB KETIGABELAS 

 

ेेिवभागयोगः 

kṣetrakṣetrajñavibhāgayogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG KṢETRA DAN KṢETRAJÑA 

 
१.1 

ीभगवानवुाच 

इद ंशरीरं कौये ेिमिभधीयत े। 

एतो विे त ंाः े इित तिदः ॥१३.१॥ 

śrībhagavān uvāca 
idaṁ śarīraṁ kaunteya kṣetramityabhidhīyate,  

etadyo vetti taṁ prāhuḥ kṣetrajña iti tadvidaḥ. XIII-1. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; idam = ini; śarīram = 
badan; kaunteya = wahai putra Kunti, yaitu Arjuna; kṣetram = lapangan; 
abhidhīyate = disebut; etat = ini; yaḥ = yang; vetti = mengetahui; tam = 
dia; prāhuḥ = dinamakan; kṣetrajñaḥ = yang mengetahui lapangan; iti = 
demikian; tat-vidaḥ = yang mengetahuinya. 



 

322  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Śrī bhagavān bersabda: Badan wadag ini wahai Putra Kunti 
disebut lapangan (kṣetra) dan Ia Yang mengetahui lapangan ini 
demikian disebut yang mengetahui lapangan (kṣetrajña) oleh 
para bijaksana. (Prakerti adalah gerak yang tidak sadar dan 
puruṣa adalah kesadaran yang tidak aktip. Badan disebut 
lapangan tempat segala kejadian, sedangkan prinsip yang tidak 
aktif dan tidak terikat yang berada di belakang semua aktipitet 
sebagai aksi, adalah Yang Mengetahui lapangan). 

 

२.2 

े ंचािप मा ंिवि सव ेषे ुभारत । 

ेेयोा न ंयान ंमत ंमम ॥१३.२॥ 

kṣetrajñaṁ cāpi māṁ viddhi sarvakṣetreṣu bhārata,  
kṣetrakṣetrajñayorjñānaṁ yattajjñānaṁ mataṁ mama. XIII-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kṣetrajñam = Ia yang mengetahui lapangan; ca = dan; api = juga; mām = 
aku, saya; viddhi = mengetahui; sarvakṣetreṣu = dalam semua lapangan; 
bhārata = wahai Arjuna; kṣetra = lapangan; yat = itu yang; tat = itu; 
jñānam = pengetahuan; matam = pandangan; mama = milikku. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketahuilah Aku sebagai Yang Mengetahui lapangan di semua 
lapangan, oh Bhārata (Arjuna). Pengetahuan tentang itu 
lapangan dan yang mengetahui lapangan, adalah Aku anggap 
sebagai pengetahuan yang benar. 
 

३.3 

ते ंय या यिकािर यत यत ् । 

स च यो यभाव तमासने म ेण ु॥१३.३॥ 
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tatkṣetraṁ yacca yādṛkca yadvikāri yataśca yat,  
sa ca yo yatprabhāvaśca tatsamāsena me śṛṇu. XIII-3. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tat kṣetram = lapangan itu; yādṛik = seperti apa yang; yat-vikāri = apapun 
bentuknya, modifikasinya; yataḥ ca = dan dari mana asalnya; saḥ = ia; ca = 
dan; yaḥ = Ia Yang; yat-prabhāvaḥ = apa kekuatannya; tat = itu; samāsena 
= secara singkat; me = dari saya; śṛṇu = dengarkanlah. 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengarkanlah dengan singkat dariku apa lapangan itu, 
bagaimana alamnya, bagaimana perubahannya, darimana 
datangnya, siapa yang mengetahui lapangan itu dan apa 
kekuatannya. 
 

४.4 

ऋिषिभब धा गीत ंछोिभविवधःै पथृक ्। 

सूपदैवै हतेमुिविनितःै ॥१३.४॥ 

ṛṣibhirbahudhā gītaṁ chandobhirvividhaiḥ pṛthak,  
brahmasūtrapadaiścaiva hetumadbhirviniścitaiḥ. XIII-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ṛṣibhiḥ = oleh para resi; bahudhā = dengan banyak cara, dengan banyak 
jalan; gītam = nyanyian; chandobhiḥ = dalam hymne, dalam kidung-kidung; 
vividhaiḥ = dengan cara berbeda-beda; pṛthak = masing-masing, berbeda-
beda; brahma-sūtra-padaiḥ = oleh sloka-sloka sutra tentang Brahma; ca = 
dan; eva = hanya; hetumadbhiḥ = dengan kritis; viniścitaiḥ = kesimpulan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ini telah dinyanyikan oleh para resi dalam berbagai-bagai cara 
dan masing-masing berbeda-beda, dalam bentuk, bermacam-
macam nyanyi pujian dan juga dalam bentuk penjelasan 
tentang Brahman (Brahmasūtra) dengan ungkapan-ungkapan 
yang rasional serta meyakinkan. 
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५.5 

महाभतूाहारो बिुरमवे च । 

इियािण दशकंै च प चिेयगोचराः ॥१३.५॥ 

mahābhūtānyahaṅkāro buddhiravyaktameva ca,  
indriyāṇi daśaikaṁ ca pañca cendriyagocarāḥ. XIII-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mahābhūtāni = elemen (unsur) dasar, utama; Menurut agama Hindu, semua 
ciptaan ini mempunyai 5 unsur (elemen), dasar (besar), yaitu = prthivi 
(tanah), āpah (air), agni (api), vāyu (angin), ākāśa (eter, antariksa). 
Mahābhūtāni adalah aspek jamak dari mahābhūta; ahaṅkāraḥ = ego, unsur 
keakuan; buddhiḥ = intelek, ratio, pemikiran; Kata buddhi dibedakan dari 
ʻmanaḥʻ = (pikiran itu sendiri); avyaktam = tak diketahui, tidak terbentuk 
(ini diartikan bahwa seluruh aspek itu dalam alamnya semula, dialam sana 
atau aspek transcendental). Semua itu kelak muncul dalam satu proses 
evolusi (pariṇāma) yang kemudian melahirkan sepuluh macam indriya, 
karmendriya dan jñanendriya, masing-masing terdiri atas lima macam. 
Indriyāṇi = indriya-indriya (dalam bentuk jamak, karena menerangkan 
semua isi indrya yang disebut sepuluh macam); daśa ekam = sepuluh (dan) 
satu, (kata satu ini mungkin dimaksud ʻmanaḥʻ= pikiran karena pikiran itu 
sendiri tidak tergolong indriya); pañca = lima; indriyagocarāḥ = hal-hal 
mengenai obyek dari (pañca) indra (Obyek ini ada lima sesuai dengan aspek 
pañca indra). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Elemen-elemen (pañcamahābhūta), keakuan, pengertian dan 
juga yang tidak terwujud, sepuluh indrya dan kelima obyek-
obyek dari indrya. 
 

६.6 

इा ेषः सखु ंःख ंसाततेना धिृतः । 

एते ंसमासने सिवकारमदुातम ् ॥१३.६॥ 

icchā dveṣaḥ sukhaṁ duḥkhaṁ saṅghātaścetanā dhṛtiḥ,  
etatkṣetraṁ samāsena savikāramudāhṛtam. XIII-6. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
icchā = keinginan, kehendak, maksud; dveṣaḥ = kebencian; sukham = 
kesenangan, kesukaan; duḥkham = duka, penderitaan; saṅghātaḥ = badan; 
cetanā = kesadaran; dhṛtiḥ = kepatuhan, ketaatan; etat = ini; kṣetram = 
lapangan, bidang; samāsena = singkatnya; savikāram = modifikasi, 
perubahan; udāhṛtam = dijelaskan, dilukiskan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Rasa cinta dan benci suka dan duka, kombinasi dari badan dan 
indrya (saṁgata), kecerdasan dan keteguhan, inilah dengan 
singkat kṣetra (lapangan) bersama dengan perubahannya. 
 

७.7 

अमािनमदिमहसा ािराज वम ् । 

आचायपासन ंशौच ंयै मािविनहः ॥१३.७॥ 

amānitvamadambhitvamahiṁsā kṣāntirārjavam,  
ācāryopāsanaṁ śaucaṁ sthairyamātmavinigrahaḥ. XIII-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
amānitvam = rendah hati, hormat; adambhitvam = kejujuran; ahiṁsā = 
tidak menyakiti, tanpa kekerasan; kṣāntiḥ = sabar, damai; ārjavam = 
kebenaran; ācārya-upāsanam = melayani kepada guru, memberi 
penghormatan kepada guru; śaucam = kesucian; sthairyam = keteguhan 
iman; ātma-vinigrahaḥ = mengendalikan diri. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kerendahan hati, ketulusan hati, tidak menyakiti; kesabaran 
keadilan, pengabdian diri pada Guru, kesucian (badan dan 
pikiran), keteguhan dan penguasaan diri. 
 

८.8 

इियाथष ुवरैायमनहार एव च । 

जमृजुराािधःखदोषानदुश नम ् ॥१३.८॥ 

indriyārtheṣu vairāgyamanahaṅkāra eva ca,  
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janmamṛtyujarāvyādhiduḥkhadoṣānudarśanam. XIII-8. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
indriyārtheṣu = pada semua obyek indra; vairāgyam = ketidak terikatan; 
anahaṅkāra = tanpa perasaan keakuan; eva = juga; ca = dan; janma = lahir; 
mṛtyu = mati; jarā = umur tua, usia lanjut; vyādhi = penyakit, sakit; duḥkha 
= penderitaan; doṣa = kesalahan; anudarśanam = perenungan. 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Tidak mengejar-ngejar benda keduniaan dan juga bebas dari 
keakuan, renungan akan kelemahan-kelemahan manusia dari 
kelahiran, kematian dan umur tua, sakit kesengsaraan dan 
kesalahan. 
 

९.9 

असिरनिभः पुदारगहृािदष ु। 

िन ंच समिचिमािनतोपपिष ु॥१३.९॥ 

asaktiranabhiṣvaṅgaḥ putradāragṛhādiṣu,  
nityaṁ ca samacittatvamiṣṭāniṣtopapattiṣu. XIII-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
asaktiḥ = ketidak terikatan; anabhiṣvaṅgaḥ = keterikatan (dan) 
ketergantungan; putra = pada anak; dāra = istri; gṛha = rumah; ādiṣu = dan 
lain-lain; nityam = terus menerus; ca = dan; samacittatvam = memandang 
sama, orang yang bersikap sama berarti netral, tidak terpengaruh oleh apapun 
yang dihadapi; iṣṭa-aniṣtaḥ = senang dan tidak senang; upapattiṣu = 
pencapaian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Tidak mengikatkan diri, tidak menggantungkan diri pada putra, 
istri, rumah dan lainnya dan selalu berpikir sama baik dalam 
kejadian yang diingini ataupun yang tidak diingini. 
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१०.10 

मिय चानयोगने भिरिभचािरणी । 

िविवदशेसिेवमरितज नससंिद ॥१३.१०॥ 

mayi cānanyayogena bhaktiravyabhicāriṇī,  
viviktadeśasevitvamaratirjanasaṁsadi. XIII-10. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mayi = padaku; ca = dan; ananya = tanpa yang lain; yogena = dengan yoga; 
bhaktiḥ = rasa bhakti, sujud bakti; avyabhicāriṇī = tetap teguh; viviktadeśa 
= berlindung pada satu tempat; sevitvam = tempat sunyi/terpencil; aratiḥ = 
menjauhi keterikatan; janasaṁsadi = masyarakat manusia. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan bakti yang tidak putusnya padaku dengan rasa tulus 
ikhlas, mencari tempat yang tenang, menghindari keramaian. 
 

११.11 

अाानिन ंतानाथ दश नम ् । 

एतानिमित ोमान ंयदतोऽथा ॥१३.११॥ 

adhyātmajñānanityatvaṁ tattvajñānārthadarśanam,  
etajjñānamiti proktamajñānaṁ yadatoʻnyathā. XIII-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
adhyātma-jñānam = dalam pengetahuan tentang ātma; nityatvam = selalu 
berusaha, terus menerus berusaha; tattvajñānārtha = tujuan hakekat 
pengetahuan; darśanam = pengetahuan tentang kebenaran, filsafat; 
tattvajñānārtha-darśanam = hakekat tujuan, pengetahuan tentang 
kebenaran, filsafat, makna dan tujuan kebenaran; etat = ini; jñānam = 
pengetahuan; iti = demikian; proktam = dinyatakan; ajñānam = 
ketidaktahuan, kebodohan; yat = itu, yang; ataḥ anyathā = atau sebaliknya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Selalu dengan ketetapan hati mengusahakan pengetahuan 
ātma (sang diri), pengertian tentang akhir dari pengetahuan 
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tentang kebenaran ini adalah disebut pengetahuan yang benar 
dan apa yang bertentangan dengan ini bukanlah pengetahuan 
benar. 
 

१२.12 

ये ंयवािम याामतृमतु े। 

अनािदमरं  न सासत े॥१३.१२॥ 

jñeyaṁ yattatpravakṣyāmi yajjñātvāmṛtamaśnute,  
anādimatparaṁ brahma na sattannāsaducyate. XIII-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
jñeyam = yang harus diketahui; yat = apa yang; tat = itu; pravakṣyāmi = 
saya akan ajarkan, akan saya uraikan; yat = yang; jñātvā = mengetahui; 
amṛtam-aśnute = mencapai kekekalan, mencapai hidup abadi; anādimat = 
tanpa permulaan; param = tertinggi; brahma = Brahman; na = tidak; sat = 
keberadaan; tat = itu; na asat = ketidakadaan; ucyate = disebut. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Aku akan menjelaskan segala apa yang patut diketahui dan 
dengan mengetahuinya kekekalan hidup dapat tercapai. 
 

१३.13 

सवतः पािणपाद ंतवतोऽििशरोमखुम ् । 

सव तः िुतमोके सव मावृ ितित ॥१३.१३॥ 

sarvataḥ pāṇipādaṁ tatsarvatoʻkṣiśiromukham,  
sarvataḥ śrutimalloke sarvamāvṛtya tiṣṭhati. XIII-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sarvataḥ = di mana-mana; pāṇipādam = dengan tangan dan kaki, bertangan-
berkaki; tat = itu; sarvataḥ = di mana-mana; akṣi = mata; śiraḥ = kepala; 
mukham = mulut; sarvataḥ = di mana-mana; śrutimat = penuh dengan 
telinga di mana-mana; loke = di dunia; sarvam = semua; āvṛtya = 
melingkupi; tiṣṭhati = bersemayam, ada. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan tangan dan kaki di mana-mana, dengan mata, kepala 
dan muka tertuju pada semua arah, dengan telinga pada semua 
arah. Dia menetap di dunia, menyelubungi semua di alam 
semesta. 
 

१४.14 

सवियगणुाभास ंसवियिववजतम ् । 

असं सव भृवै िनग ुण ंगणुभोृ च ॥१३.१४॥ 

sarvendriyaguṇābhāsaṁ sarvendriyavivarjitam,  
asaktaṁ sarvabhṛccaiva nirguṇaṁ guṇabhoktṛ ca. XIII-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sarva-indriya = semua indra; guṇābhāsam = kemiripan sifat-sifat yang 
muncul; vivarjitam = tidak nyata, tidak tampak adanya; asaktam = yang 
tidak terikat; sarvabhṛt = menghidupi semuanya; nirguṇam = tak bersifat, 
tidak mempunyai kwalitas; guṇabhoktṛt = namun menikmati sifat itu; ca = 
dan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dia kelihatan sebagai mempunyai sifat-sifat dari semua indrya, 
namun keadaannya adalah tanpa indrya, tidak terikat tetapi 
menopang semuanya, bebas dari semua guna (pembawaan 
dari prakreti) akan tetapi merasakan semuanya. 
 

१५.15 

बिहर भतूानामचरं चरमवे च । 

सूादिवये ंर ंचािके च तत ् ॥१३.१५॥ 

bahirantaśca bhūtānāmacaraṁ carameva ca,  
sūkṣmatvāttadavijñeyaṁ dūrasthaṁ cāntike ca tat. XIII-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bahiḥ = di luar; antaḥ = di dalam; bhūtānām = mahluk; acaram = tidak 
bergerak; caram = bergerak; sūkṣmatvāt = yang terhalus; tat = itu; 
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avijñeyam = tak dapat diketahui; dūrastham = sangat jauh; ca antike = dan 
dekat; ca = dan; tat = itu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dia adalah di luar dan di dalam semua makhluk. Dia tidak 
bergerak dan juga bergerak. Dia adalah halus sekali untuk 
diketahui. Dia adalah jauh akan tetapi Dia adalah dekat. 
 

१६.16 

अिवभं च भतूषे ुिवभिमव च ितम ् । 

भतूभतृ  च तयेम ् िस ुभिव ुच ॥१३.१६॥ 

avibhaktaṁ ca bhūteṣu vibhaktamiva ca sthitam,  
bhūtabhartṛ ca tajjñeyam grasiṣṇu prabhaviṣṇu ca. XIII-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
avibhaktam = tak terbagi; ca = dan; bhūteṣu = dalam semua mahluk; 
vibhaktam = seakan-akan terbagi; ca = dan; sthitam = bersemayam; 
bhūtabhart = pemelihara mahluk, penopang mahluk; ca = dan; tat jñeyam 
= itu yang harus diketahui; grasiṣṇu = pemusnah mereka; prabhaviṣṇu = 
pencipta; ca = dan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dia tidak dapat dibagi akan tetapi kelihatannya sebagai terbagi-
bagi di antara makhluk. Dia harus diketahui sebagai menopang 
segala makhluk, menghancurkan makhluk dan menciptakan 
mereka kembali. 
 

१७.17 

ोितषामिप तोितमसः परमुत े। 

ान ंये ंानग ंिद सव  िवितम ् ॥१३.१७॥ 

jyotiṣāmapi tajjyotistamasaḥ paramucyate,  
jñānaṁ jñeyaṁ jñānagamyaṁ hṛdi sarvasya viṣṭhitam. XIII-17. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
jyotiṣām api = diantara yang bersinar juga; tat jyotiḥ = sinar itu; tamasaḥ = 
dari kegelapan; param = tertinggi; ucyate = disebut; jñānam = pengetahuan; 
jñeyam = sesuatu yang harus diketahui; jñānagamyam = tujuan 
pengetahuan; hṛdi = di hati; sarvasya = dari semua; viṣṭhitam = berada. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dia adalah Sinar dari yang bersinar, dikatakan mengatasi 
kegelapan. Pengetahuan obyek dari pengetahuan dan tujuan 
dari pengetahuan. Dia berada di dalam hati semua makhluk. 
 

१८.18 

इित े ंतथा ान ंये ंचों समासतः । 

म एतिाय मावायोपपत े॥१३.१८॥ 

iti kṣetraṁ tathā jñānaṁ jñeyaṁ coktaṁ samāsataḥ,  
madbhakta etadvijñāya madbhāvāyopapadyate. XIII-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
iti = demikian; kṣetram = lapangan; tathā = demikian juga; jñānam = 
pengetahuan; jñeyam = yang harus diketahui; ca uktam = dan dinyatakan; 
samāsataḥ = singkatnya; mat-bhaktaḥ = Penganutku, bhaktaku; etat = ini; 
vijñāya = mengetahui; mat-bhāvāyo = keadaanku; papadyate = mencapai. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Demikianlah kṣetra (lapangan), juga pengetahuan dan yang 
harus diketahui telah diceritrakan dengan singkat. Yang 
berbakti padaku dan mengerti semuanya ini maka Ia mencapai 
keadaanku. 
 

१९.19 

कृत पुष ंचवै िवनादी उभाविप । 

िवकारां गणुांवै िविकृितसवान ् ॥१३.१९॥ 

prakṛtiṁ puruṣaṁ caiva viddhyanādī ubhāvapi,  
vikārāṁśca guṇāṁścaiva viddhiprakṛtisambhavān. XIII-19. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
prakṛtiḥ = Prakṛti (hakekat materi yang menjadi sebab timbulnya ciptaan), 
alam; puruṣaḥ = Puruṣa (hakekat absolut yang bersifat mengetahui); ca = 
dan; eva = hanya; viddhi = mengetahui; anādī = tanpa permulaan, awal; 
ubhāu = keduanya; api = juga; vikārām = berubah; guṇān = sifat; eva = 
juga; viddhi = mengetahui; prakṛtisambhavān = lahir dari sifatnya 
alamnya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketahuilah bahwa prakerti dan puruṣa kedua-duanya adalah 
tanpa permulaan; dan ketahuilah juga bahwa segala bentuk 
dan ketiga guna lahir dari prakerti. 
 

२०.20 

काय करणकतृ  ेहतेःु कृितत े। 

पुषः सखुःखाना ंभोृ ेहतेुत े॥१३.२०॥ 

kāryakaraṇakartṛtve hetuḥ prakṛtirucyate,  
puruṣaḥ sukhaduḥkhānāṁ bhoktṛtve heturucyate. XIII-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kārya-karaṇa-kartṛtve = dalam menghasilkan badan dan indra-indra; 
hetuḥ = penyebab; puruṣaḥ = puruṣa, Jiwa; prakṛti = hakekat yang bersifat 
materi awal, alam; ucyate = disebutkan; sukha-duḥkhānām = dari suka dan 
duka; bhoktṛtve = dalam mengalami; hetuḥ = penyebab; ucyate = 
disebutkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Materi (Prakerti) dikatakan sebab dari segala sebab dan akibat 
dari kebendaan dan Jiwa (Puruṣa) dikatakan adalah yang 
menjadi sebab, dari hal pengalaman suka dan duka. (Prakerti 
unsur dasar dari materi). 
 



 

333 

२१.21 

पुषः कृितो िह भेु कृितजाणुान ् । 

कारण ंगणुसोऽ सदसोिनजस ु॥१३.२१॥ 

puruṣaḥ prakṛtistho hi bhuṅkte prakṛtijānguṇān,  
kāraṇaṁ guṇasaṅgoʻsya sadasadyonijanmasu. XIII-21. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
puruṣaḥ = jiwa; prakṛti-sthaḥ = yang berada dalam badan yang merupakan 
hasil dari kekuatan alam; hi = sesungguhnya; bhuṅkte = menikmati; 
prakṛtijānguṇān = timbul (lahir) dari prakerti (kekuatan alam); kāraṇam = 
penyebab; guṇasaṅgaḥ = keterikatan pada sifat, terpengaruh dengan sifat; 
sat asat = ada dan tiada, baik dan buruk; yoni = kandungan; janmasu = pada 
setiap kelahiran. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Puruṣa dalam prakerti menikmati ketiga guṇa yang lahir dari 
prakerti. Pengikatan diri pada ketiga guṇa adalah menjadi 
sebab kelahirannya dalam rahim yang baik dan buruk. 
 
 

२२.22 

उपानमुा च भता  भोा महेरः । 

परमािेत चाुो दहेऽेिुषः परः ॥१३.२२॥ 

upadraṣṭānumantā ca bhartā bhoktā maheśvaraḥ,  
paramātmeti cāpyukto deheʻsminpuruṣaḥ paraḥ. XIII-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
upadraṣṭā = saksi; anumantā = yang menyetujui; ca = dan; bhartā = 
pendukung, pemelihara; bhoktā = yang menikmati; maheśvaraḥ = 
Maheśvaraḥ (Dewata Yang Maha Agung), Yang Maha Kuasa; paramātma 
= Sang Diri utama; iti = ini, demikian; ca = juga; api = juga; uktaḥ = 
dikatakan; dehe = dalam tubuh; asmin = ada; puruṣaḥ = Puruṣa; paraḥ = 
tertinggi. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dewata Yang Maha Agung ada di dalam badan dikatakan 
sebagai saksi, yang memberi persetujuan, yang memelihara, 
yang menikmati, dan Puruṣa Yang Tertinggi. 
 

२३.23 

य एव ंविे पुष ंकृत च गणुःै सह । 

सव था वत मानोऽिप न स भयूोऽिभजायत े॥१३.२३॥ 

ya evaṁ vetti puruṣaṁ prakṛtiṁ ca guṇaiḥ saha,  
sarvathā vartamānoʻpi na sa bhūyoʻbhijāyate. XIII-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yaḥ = ia yang; evam = demikian; vetti = mengetahui; puruṣaḥ = Puruṣa; 
prakṛti = Prakṛti; ca = dan; guṇaiḥ = dengan sifat-sifatnya; saha = bersama; 
sarvathā = dalam segala cara, walau bagaimanapun cara; vartamānaḥ = 
berada; api = walaupun; na = tidak; saḥ = ia; bhūyaḥ = lagi; abhijāyate = 
dilahirkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang mengetahui Puruṣa (jiwa) dan Prakṛti (alam materi) 
bersama-sama dengan guṇa (sifat-sifatnya), meskipun ia 
berbuat apapun, ia tidak akan lahir kembali. 
 

२४.24 

ाननेािन पयि केिचदानमाना । 

अ ेसाने योगने कमयोगने चापरे ॥१३.२४॥ 

dhyānenātmani paśyanti kecidātmanamātmanā,  
anye sāṅkhyena yogena karmayogena cāpare. XIII-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dhyānena = dengan dhyana, dengan meditasi; ātmani = pada sang diri; 
paśyanti = (ia) melihat; kecit = beberapa orang; ātmanam ātmanā = ātman 
oleh ātmanya; anye = yang lainnya; sāṅkhyena = dengan pengetahuan pada 
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penilaian purusa dan prakerti; yogena = dengan yoga; karmayogena = 
dengan jalan tindakan; ca = dan; apare = mereka yang lain. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan jalan konsentrasi (dhyāna) beberapa orang melihat 
Jiwa di dalam jiwa oleh jiwanya; beberapa yang lainnya dengan 
jalan pengetahuan dan beberapa yang lainnya lagi melalui jalan 
karma. 
 

२५.25 

अ ेवेमजानः ुाे उपासत े। 

तऽेिप चािततरवे मृ ु ंिुतपरायणाः ॥१३.२५॥ 

anye tvevamajānantaḥ śrutvānyebhya upāsate,  
teʻpi cātitarantyeva mṛtyuṁ śrutiparāyaṇāḥ. XIII-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
anye = yang lainnya; tu evam = namun seperti ini; ajānantaḥ = yang tidak 
mengetahui, yang tidak menyadari; śrutvā = setelah mendengar; anyebhyaḥ 
= dari yang lain; upāsate = memuji; te api = mereka ini juga; atitaranti = 
mengatasi; mṛtyum = kematian; śrutiparāyaṇāḥ = melalui pengabdian 
berdasarkan apa yang mereka dengar. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mereka yang lainnya lagi, yang tidak tahu akan ini (jalan dari 
yoga) mendengar dari lainnya (guru suci) menyembah dan 
mereka juga melampaui kematian dengan bhaktinya pada apa 
yang didengar. 
 

२६.26 

यावायत ेिकि ंावरजमम ् । 

ेेसयंोगािि भरतष भ ॥१३.२६॥ 

yāvatsañjāyate kiñcitsattvaṁ sthāvarajaṅgamam,  
kṣetrakṣetrajñasaṁyogāttadviddhi bharatarṣabha. XIII-26. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
yāvat = apapun juga; sañjāyate = diciptakan, dilahirkan; kiñcit = sedikit; 
sattvam = benda; sthāvara = tak bergerak; jaṅgamam = bergerak; kṣetra = 
lapangan, medan; kṣetrajña = yang mengetahui lapangan; saṁyogāt = 
melalui hubungan, dengan bersatunya; tat = itu; viddhi = ketahuilah; 
bharatarṣabha = pahlawan wangsa Bharata. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Benda apa saja yang lahir walaupun sedikit adanya, bergerak 
atau tidak bergerak, oh Arjuna, ketahuilah itu adalah muncul 
dari persatuan antara lapangan (kṣetra) dan yang mengetahui 
lapangan (kṣetrajña). 
 

२७.27 

सम ंसवष ुभतूषे ुित ंपरमेरम ् । 

िवनयिवनय ंयः पयित स पयित ॥१३.२७॥ 

samaṁ sarveṣu bhūteṣu tiṣṭhantaṁ parameśvaram,  
vinaśyatsvavinaśyantaṁ yaḥ paśyati sa paśyati. XIII-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
samam = sama, merata; sarveṣu = di dalam semua; bhūteṣu = mahluk; 
tiṣṭhantaḥ = bersemayam; yaḥ = ia yang; parameśvaraḥ = Parameśvara 
(Yang Maha Kuasa); vinaśyatsu = diantara yang musnah; vinaśyantam = 
yang tak musnah; yaḥ = Ia yang; paśyati = melihat, mengetahui; saḥ = ia; 
paśyati = melihat. 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang melihat Parama Iśwara adalah yang sama menetap 
dalam semua makhluk dan tidak pernah hancur bila mereka 
hancur, sebenarnya dialah yang melihat (mengetahui). 

 

२८.28 

सम ंपयि सव  समवितमीरम ् । 
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न िहनानाान ंततो याित परा ंगितम ् ॥१३.२८॥ 

samaṁ paśyanhi sarvatra samavasthitamīśvaram,  
na hinastyātmanātmānaṁ tato yāti parāṁ gatim. XIII-28. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
samam = sama; paśyan = melihat; hi = sesungguhnya; sarvatra = di mana-
mana; samavasthitam = sama-sama bersemayam; īśvaraḥ = Yang Maha 
Kuasa; na = tidak; hinasti = merugikan, menyakiti; ātmana = oleh sang diri; 
ātmānam = kepada ātma; tataḥ = lalu, kemudian; yāti = memperoleh; 
parāṁ gatim = tujuan utama. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Karena, sesungguhnya ia yang melihat Hyang Īśvara yang sama 
bersemayam di mana-mana, tidak menyakiti jiwanya dengan 
jiwanya, selanjutnya ia mencapai tujuan yang tertinggi. 
 

२९.29 

कृवै च कमा िण ियमाणािन सव शः । 

यः पयित तथाानमकता रं स पयित ॥१३.२९॥ 

prakṛtyaiva ca karmāṇi kriyamāṇāni sarvaśaḥ,  
yaḥ paśyati tathātmānamakartāraṁ sa paśyati. XIII-29. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
prakṛtyā eva = oleh prakṛti itu sendiri; ca = dan; karmāṇi = kegiatan kerja; 
kriyamāṇāni = dikerjakan; sarvaśaḥ = semuanya; yaḥ = ia yang; paśyati = 
melihat; tathā = seperti itu; ātmānam = sang diri; akartāram = bukan 
pelakunya; saḥ = ia; paśyati = melihat. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dia yang melihat bahwa semua gerak dilakukan hanya oleh 
alam (prakerti) dan bahwa jiwa (ātma) bukanlah yang 
melakukan, dialah yang sebenarnya melihat. 
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३०.30 

यदा भतुपथृावमकेमनपुयित । 

तत एव च िवारं  सत ेतदा ॥१३.३०॥ 

yadā bhutapṛthagbhāvamekasthamanupaśyati,  
tata eva ca vistāraṁ brahma sampadyate tadā. XIII-30. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yadā = ketika; bhutapṛthag = berbagai-bagai makhluk: bhāvam = ada; 
ekastham = bersemayam pada yang Esa; anupaśyati = melihat; tata eva = 
hanya demikian, hanya seperti itu saja; vistāram = berkembang, meluas; 
brahma = kepada Yang Maha Esa; sampadyate = mencapai; tadā = 
kemudian. 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketika Ia melihat bahwa berbagai-bagai makhluk yang berbeda 
adalah terpusat di dalam yang Tunggal dan hanya berkembang 
luas dari padanya, maka saat itu ia mencapai Brahman. 
 

३१.31 

अनािदािग ुणारमाायमयः । 

शरीरोऽिप कौये न करोित न िलत े॥१३.३१॥ 

anāditvānnirguṇatvātparamātmāyamavyayaḥ,  
śarīrasthoʻpi kaunteya na karoti na lipyate. XIII-31. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
anāditvām = tanpa permulaan; nirguṇatvāt = tanpa sifat; paramātma = 
ātman transcendental; ayam = ia, itu; avyayaḥ = tak termusnahkan, kekal 
abadi; śarīrasthaḥ = bersemayam dalam raga (badan); api = walaupun; 
kaunteya = Arjuna; na = tidak; karoti = berbuat; na = tidak; lipyate = 
tersentuh, terpengaruh. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Karena ini Parama ātma yang abadi adalah tanpa permulaan, 
tanpa sifat, demikian; wahai putra Kunti (Arjuna), meskipun ia 



 

339 

menetap di dalam badan, Ia tidak melakukan pun juga tidak 
dipengaruhi. 
 

३२.32 

यथा सव गत ंसौादाकाश ंनोपिलत े। 

सव ावितो दहे ेतथाा नोपिलत े॥१३.३२॥ 

yathā sarvagataṁ saukṣmyādākāśaṁ nopalipyate,  
sarvatrāvasthito dehe tathātmā nopalipyate. XIII-32. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yathā = seperti itu; sarvagatam = maha ada, meliputi segala-galanya; 
saukṣmyāt = karena sifat halusnya; ākāśam = ether; na upalipyate = tak 
ternoda; sarvatra = ada di mana-mana; avasthitah = bersemayam; dehe = 
dalam tubuh; tathā = seperti; ātma = sang Diri; na upalipyate = tak ternoda, 
tidak terpengaruh. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bagaikan ākāśa (ether) yang berada di mana-mana tidak 
dinodai (dipengaruhi) oleh karena kehalusannya, demikian pula 
ātma yang ada di dalam tiap-tiap badan tidak pengaruh 
sedikitpun. 
 

३३.33 

यथा काशयकेः कृ ंलोकिमम ंरिवः । 

े ंेी तथा कृ ंकाशयित भारत ॥१३.३३॥ 

yathā prakāśayatyekaḥ kṛtsnaṁ lokamimaṁ raviḥ,  
kṣetraṁ kṣetrī tathā kṛtsnaṁ prakāśayati bhārata. XIII-33. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yathā = seperti itu; prakāśayati = memancarkan sinar; ekaḥ = satu; kṛtsnam 
= seluruh; lokam = dunia, alam semesta; imam = ini; raviḥ = matahari; 
kṣetram = lapangan; kṣetrī = penguasa lapangan; tathā = demikian; kṛtsna 
= seluruh; prakāśayati = menyinari, menerangi; bhārata = putra Bharata, 
Arjuna. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bagaikan matahari yang tunggal menerangi seluruh dunia, 
demikianlah Paramātma pemilik lapangan menerangi seluruh 
lapangan ini, oh Bhārata (Arjuna). 
 

३४.34 

ेेयोरेवमरं ानचषुा । 

भतूकृितमो ंच य ेिवया ि त ेपरम ् ॥१३.३४॥ 

kṣetrakṣetrajñayorevamantaraṁ jñānacakṣuṣā,  
bhūtaprakṛtimokṣaṁ ca ye viduryānti te param. XIII-34. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kṣetra-kṣetrajñayoḥ = antara lapangan dan yang mengetahui lapangan; 
antaram = jarak; jñāna-cakṣuṣā = dengan mata pengetahuan; bhūta = 
mahluk; prakṛti = materi awal; mokṣa = lepas, kebebasan sempurna; ye = 
mereka yang; viduḥ = mengetahui; yānti = (ia) pergi; te = mereka; param = 
yang tertinggi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mereka yang mengetahui dengan mata pengetahuannya 
perbedaan antara lapangan (kṣetra) dan yang mengetahui 
lapangan (kṣetrajña) dan terbebas dari alam (prakerti) mahluk 
hidup, mereka mencapai Yang Maha Tinggi (Brahman). 

 
 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेेेिवभागयोगो नाम योदशोऽायः॥  
Oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre 

śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde kṣetrakṣetrajñavibhāgayogo nāma trayodaśoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu, sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
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setiap ajaran upaniṣad; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan Ketuhanan; 
yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = melalui 
percakapan Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna; kṣetrakṣetrajñavibhāgayogaḥ = 
Ajaran Yoga Tentang Kṣetra dan Kṣetrajña; nāma = berjudul; trayodaśaḥ = 
yang ketigabelas; adhyāyaḥ = bab, bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Ketigabelas yang berjudul Ajaran Yoga Tentang Kṣetra dan 
Kṣetrajña. 
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ चतदु शोऽायः 

atha caturdaśoʻdhyāyaḥ 
BAB KEEMPATBELAS 

 

गणुयिवभागयोगः 

guṇatrayavibhāgayogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG TRIGUṆA  
DAN BAGIAN-BAGIANNYA 

 
१.1 

ीभगवानवुाच 

परं भयूः वािम ानाना ंानमुमम ् । 

याा मनुयः सव परा ंिसििमतो गताः ॥१४.१॥ 

śrībhagavān uvāca 
paraṁ bhūyaḥ pravakṣyāmi jñānānāṁ jñānamuttamam,  

yajjñātvā munayaḥ sarve parāṁ siddhimito gatāḥ. XIV-1. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; param = yang utama, yang 
tertinggi; bhūyaḥ = lagi, kembali; pravakṣyāmi = mengajarkannya; 
jñānānām = dari segala ilmu pengetahuan; jñānam = pengetahuan ātma; yat 
jñātvā = apa yang setelah mengetahui; munayaḥ = para muni, orang-orang 
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suci; sarve = semua; parām = yang tertinggi; siddhim itaḥ = kesempurnaan 
setelah kehidupan disini; gatāḥ = pergi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Srī Bhagawān bersabda: 
Aku akan utarakan lagi perihal Pengetahuan Tertinggi, yang 
paling utama dari segala pengetahuan, setelah dapat 
mengetahui Pengetahuan ini para orang suci selanjutnya dapat 
mencapai Kesempurnaan Tertinggi. 
 

२.2 

इद ंानमपुाि मम साध मागताः । 

सगऽिप नोपजाय ेलय ेन थि च ॥१४.२॥ 

idaṁ jñānamupāśritya mama sādharmyamāgatāḥ,  
sargeʻpi nopajāyante pralaye na vyathanti ca. XIV-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
idaṁ jñānam = ilmu pengetahuan ātma ini; upāśritya = berpadu; mama = 
milikku; sādharmyam = bentuknya sendiri; āgatāḥ = setelah mencapai; 
sarge api = bahkan pada setiap penciptaan; na upajāyante = tak akan terlahir 
kembali; pralaye = pada waktu kiamat, pada waktu peleburan; na vyathanti 
= tak terganggu, tak terbelenggu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Setelah berlindung pada Pengetahuan Tertinggi ini dan setelah 
bersatu dengan Keadaanku sendiri, mereka tidak akan lahir 
kembali walau alam semesta ini tercipta lagi dan mereka tidak 
akan musnah walau alam semesta mengalami pralaya. 
 

३.3 

मम योिनम ह तिन ् गभ दधाहम ् । 

सवः सव भतूाना ंततो भवित भारत ॥१४.३॥ 

mama yonirmahadbrahma tasmin garbhaṁ dadhāmyaham,  
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sambhavaḥ sarvabhūtānāṁ tato bhavati bhārata. XIV-3. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mama = milikku; yoniḥ = kandungan, rahim; mahat Brahma = Brahma 
yang agung; tasmin = di dalam itu; garbhaṁ = benih kehidupan; dadhāmi 
= saya letakkan; aham = saya, Aku; sambhavaḥ = kelahiran, timbulnya; 
sarva = semua; bhūtānām = miliknya mahluk-mahluk hidup; tataḥ = dari 
itu; bhavati = ada, menjadi; bhārata = wahai Bharata, Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Rahim (garbha)ku adalah Maha Brahma, di mana Aku letakkan 
benih alam semesta, dari sanalah menjelmanya semua makhluk 
Oh Bharata (Arjuna). 
 

४.4 

सवयोिनष ुकौये मतू यः सवि याः । 

तासा ंमहोिनरहं बीजदः िपता ॥१४.४॥ 

sarvayoniṣu kaunteya mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ,  
tāsāṁ brahmamahadyonirahaṁ bījapradaḥ pitā. XIV-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sarva yoniṣu = dalam semua kandungan; kaunteya = wahai putra Kunti, oh 
Arjuna; mūrtayaḥ = semua wujud; sambhavanti = terlahirkan; yāḥ = 
mereka bentuk-bentuk itu; tāsām = dari ini semua bentuk ini; mahad 
brahma = prakrti; mahadyoniḥ = rahim agung, kandungan penyebab; aham 
= aku; bījapradaḥ = pemberi benih; pitā = ayah. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dari rahim (garbha) apapun bentuk-bentuk makhluk itu lahir, 
Oh, Kunti putra (Arjuna), Mahabrahma (prakŗti) adalah 
kandungan aslinya dan Akulah bapak pemberi benihnya 
(pencipta). 
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५.5 

स ंरजम इित गणुाः कृितसवाः । 

िनबि महाबाहो दहे ेदिेहनमयम ् ॥१४.५॥ 

sattvaṁ rajastama iti guṇāḥ prakṛtisambhavāḥ,  
nibadhnanti mahābāho dehe dehinamavyayam. XIV-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sattvaṁ = sifat tenang; rajaḥ = sifat aktif; tamaḥ = sifat lembam, adalah 
triguṇa; iti = demikian; guṇāḥ = sifat-sifat; prakṛti-sambhavāḥ = terlahir 
dari alam; nibadhnanti = (mereka) mengikat, membelenggu; mahābāho = 
wahai yang berlengan perkasa; dehe = di dalam badan; dehinam = penghuni 
badan; avyayam = kekal, tidak termusnahkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Demikian Tri guṇa, yaitu Satva, rajaḥ dan tamaḥ lahir dari 
prakerti (alam), oh yang berlengan perkasa Arjuna! mengikat 
jiwa yang bersemayam di dalam badan. 
 

६.6 

त स ंिनम लाकाशकमनामयम ् । 

सखुसेन बाित ानसेन चानघ ॥१४.६॥ 

tatra sattvaṁ nirmalatvātprakāśakamanāmayam,  
sukhasaṅgena badhnāti jñānasaṅgena cānagha. XIV-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tatra = dari sana; sattvam = sifat kebajikan, sifat kebaikan, sifat sattva yaitu 
sifat yang dilukiskan dengan atribut kecerdasan, kebahagiaan, ringan, putih, 
cemerlang, suci, bahagia dan lain-lain; nirmalatvāt = bersifat murni; 
prakāśakam = bercahaya, bersinar, memancarkan; amanāmayam = yang 
tidak mengenal sedih atau menderita; sukhasaṅgena = terikat oleh 
kesenangan; badhnāti = mengikat, membelenggu; jñānasaṅgena = terikat 
oleh ilmu pengetahuan; anagha = wahai yang tidak berdosa, gelar yang 
diberikan kepada Arjuna. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dari guṇa ini, Oh Arjuna, Sattwa (kebaikan) karena sifat 
murninya keadaannya menyebabkan, cahaya, kesehatan, 
bebas dari keburukan mengikat dengan kecendrungan pada 
kebahagiaan dan pengetahuan. 
 

७.7 

रजो रागाकं िवि तृाससमुवम ् । 

तिबाित कौये कमसेन दिेहनम ् ॥१४.७॥ 

rajo rāgātmakaṁ viddhi tṛṣṇāsaṅgasamudbhavam,  
tannibadhnāti kaunteya karmasaṅgena dehinam. XIV-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
rajaḥ = yang dilukiskan sebagai sifat lincah, aktif, gelisah, tegang dan lain-
lain; rāgātmakam = sifat bernafsu; viddhi = ketahuilah; tṛṣṇā-saṅga-
samudbhavam = terlahir dari kehausan dan keterikatan; nibadhnāti = 
membelenggu; karmasaṅgena = dengan keterikatan pada kegiatan kerja; 
dehinam = penghuni badan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Ketahuilah wahai Arjuna, bahwa rajas alamnya adalah sifat 
nafsu yang tumbuh dari rasa kehausan dan keterikatan diri, ia 
mengikat jiwa dengan kecendrungan pada pekerjaan. 

 

८.8 

तमानज ंिवि मोहन ंसव दिेहनाम ् । 

मादालिनािभिबाित भारत ॥१४.८॥ 

tamastvajñānajaṁ viddhi mohanaṁ sarvadehinām,  
pramādālasyanidrābhistannibadhnāti bhārata. XIV-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tamaḥ = sifat yang mempunyai karakteristik kebodohan, kebingungan, 
gelap, berat, kotor, tidak aktif, lamban negatif dan lain-lain; tu = 
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sesungguhnya, sebenarnya; ajñānajam = lahir dari kebodohan; viddhi = 
ketahuilah; moha = bingung; sarvadehinām = bagi segala yang memiliki 
badan; pramāda = tidak hirau, tidak peduli; alasya = kemalasan, tidak aktif; 
nidrābhiḥ = dengan ketiduran, kepulasan; nibadhnāti = mengikat kuat. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dan ketahuilah bahwa Tamas adalah lahir dari kebodohan dan 
membohongi segala mahluk, oh Arjuna! Ia mengikat, dengan 
kelalaian, kemalasan dan ketiduran. 
 

९.9 

स ंसखु ेसयित रजः कमा िण भारत । 

ानमावृ त ुतमः माद ेसयतु ॥१४.९॥ 

sattvaṁ sukhe sañjayati rajaḥ karmāṇi bhārata,  
jñānamāvṛtya tu tamaḥ pramāde sañjayatyuta. XIV-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sattvam = sifat kebaikan; sukhe = pada kebahagiaan; sañjayati = 
mengikatkan; rajaḥ = sifat bernafsu; karmāṇi = pada kegiatan kerja; 
jñānam = ilmu pengetahuan; āvṛtya = menyelimuti, menghalangi; tu = 
tetapi; tamaḥ = sifat lembam; pramāde = pada ketidakhirauan, 
ketidakwaspadaan; sañjayati = mengikatkan; uta = juga. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sattwa mengikat seseorang pada kebahagiaan dan rajas pada 
kerja, Oh, Keturunan Bhārata, sedangkan Tamas, menutupi 
kebijaksanaan dan mengikat pada kemalasan dan ketidak 
hirauan. 
 

१०.10 

रजमािभभयू स ंभवित भारत । 

रजः स ंतमवै तमः स ंरजथा ॥१४.१०॥ 

rajastamaścābhibhūya sattvaṁ bhavati bhārata,  
rajaḥ sattvaṁ tamaścaiva tamaḥ sattvaṁ rajastathā. XIV-10. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
rajaḥ = sifat nafsu; tamaḥ ca = dan sifat lembam; abhibhūya = mengatasi, 
mengungguli, melebihi, mengalahkan; sattvam = sifat kebaikan; bhavati = 
muncul; tathā = demikian juga (Ketiga sifat ini selalu ada pada manusia 
dengan perbandingan yang berbeda-beda). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sattva berkuasa, maka Rajas dan Tamas dikalahkan, Oh, 
Bhārata! Rajas berkuasa, maka sattva dan Tamas dikalahkan 
dan Tamas berkuasa maka Sattwa dan Rajas dikalahkan. 
 

११.11 

सवारेष ुदहेऽेिकाश उपजायत े। 

ान ंयदा तदा िवािवृ ंसिमतु ॥१४.११॥ 

sarvadvāreṣu deheʻsminprakāśa upajāyate,  
jñānaṁ yadā tadā vidyādvivṛddhaṁ satyamityuta. XIV-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sarvadvāreṣu = pada semua pintu; dehe = pada badan; asmin = dalam ini; 
prakāśaḥ = sinar kebijaksanaan; upajāyate = lahir, muncul; jñānam = ilmu 
pengetahuan; yadā = ketika; tadā = saat itu; vidyāt = dapat mengetahui; 
vivṛddham = mendominasi; sattvam iti = sifat kebaikan demikian; uta = 
sesungguhnya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
ketika sinar cahaya dari pengetahuan mengalir dalam semua 
pintu di badan, saat itu sesungguhnya dapat diketahui bahwa 
Sattvalah yang berkuasa. 
 

१२.12 

लोभः विृरारः कमणामशमः हृा । 

रजतेािन जाय ेिववृ ेभरतष भ ॥१४.१२॥ 

lobhaḥ pravṛttirārambhaḥ karmaṇāmaśamaḥ spṛhā,  
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rajasyetāni jāyante vivṛddhe bharatarṣabha. XIV-12. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
lobhaḥ = loba, rakus; pravṛttiḥ = kegiatan kerja; ārambhaḥ = mulai; 
karmaṇām = milik kegiatan kerja, karma; aśamaḥ = tidak tenang, gelisah; 
spṛhā = nafsu, kemauan yang kuat; rajasi = dalam sifat rajas; etāni = ini 
semua; jāyante = lahir, timbul; vivṛddhe = pada mendominasi; 
bharatarṣabha = wahai banteng Bharata, Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketamakan, kegiatan, kegelisahan, kerja yang dikarenakan 
untuk memenuhi nafsu yang tak terpenuhi dan keinginan yang 
kuat wahai banteng Bharata Arjuna! semua ini muncul bila rajas 
bertambah kuat. 
 

१३.13 

अकाशोऽविृ मादो मोह एव च । 

तमतेािन जाय ेिववृ ेकुनन ॥१४.१३॥ 

aprakāśoʻpravṛttiśca pramādo moha eva ca,  
tamasyetāni jāyante vivṛddhe kurunandana. XIV-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aprakāśaḥ = kegelapan, muram; apravṛttiḥ = tidak giat, malas; pramādaḥ 
= tidak hirau, teledor; moha = bingung; eva = juga; tamasi = dalam sifat 
tamah; etāni = ini semua; jāyante = timbul, lahir; vivṛddhe = telah semakin 
bertambah kuat; kurunandana = wahai Putra wangsa Kuru, gelar panggilan 
kepada Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kegelapan, kemalasan, keteledoran dan khayalan (penipuan) 
ini muncul dengan bertambah kuatnya sifat Tamas, Oh. Arjuna. 
 

१४.14 

यदा स ेवृ ेत ुलय ंयाित दहेभतृ ् । 
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तदोमिवदा ंलोकानमलाितपत े॥१४.१४॥ 

yadā sattve pravṛddhe tu pralayaṁ yāti dehabhṛt,  
tadottamavidāṁ lokānamalānpratipadyate. XIV-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yadā = ketika; sattva = sifat kebaikan; pravṛddhe = dalam peningkatan, 
bertambah; tu = tetapi; pralayam = pralaya, kematian: yāti = pergi; 
dehabhṛt = yang memakai badan; tadā = saat itu; uttamavidām = yang 
mengetahui pengetahuan suci; lokān = pada dunia; amalān = tak bernoda, 
tanpa cela; pratipadyate = mencapai, memperoleh. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketika saat kematian seseorang tiba, bila waktu itu sattwa yang 
menguasai dan ia memiliki pengetahuan utama, maka ia akan 
mencapai alam yang maha suci. 
 

१५.15 

रजिस लय ंगा कम सिष ुजायत े। 

तथा लीनमिस मढूयोिनष ुजायत े॥१४.१५॥ 

rajasi pralayaṁ gatvā karmasaṅgiṣu jāyate,  
tathā pralīnastamasi mūḍhayoniṣu jāyate. XIV-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
rajasi = pada sifat rajah, pada sifat nafsu; pralayam = meninggal; gatvā = 
menemui; karmasaṅgiṣu = diantara yang terikat oleh kegiatan kerja; jāyate 
= lahir; tathā = demikian juga; pralīnaḥ = lenyapnya, matinya; tamasi = 
yang bersifat lembam; mūḍha yoniṣu = ke dalam kandungan orang dungu 
(bodoh); jāyate = lahir. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketika seseorang meninggal dan pada waktu itu Rajas yang 
berkuasa, maka akan lahir di antara mereka yang terikat pada 
pekerjaan; demikian juga Tamas yang menguasai pada saat 
kematian, maka akan lahir dalam garbhanya (rahim) mereka 
yang bodoh.  
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१६.16 

कमणः सकृुताः सािकं िनम लं फलम ् । 

रजस ुफलं ःखमान ंतमसः फलम ् ॥१४.१६॥ 

karmaṇaḥ sukṛtasyāhuḥ sāttvikaṁ nirmalaṁ phalam,  
rajasastu phalaṁ duḥkhamajñānaṁ tamasaḥ phalam. XIV-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
karmaṇaḥ = dari pekerjaan, pebuatan; sukṛtasya = kebajikan; ahuḥ = 
dikatakan; sāttvikam = orang yang sāttvika; nirmalam = murni; phalam = 
pahala, buah, hasilnya; rajasaḥ = seorang rajasika; tu = tetapi; phalam = 
hasilnya; duḥkham = penderitaan; amajñānam = kebodohan; tamasaḥ = 
orang bersifat tamas, seorang tāmasika. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pahala dari perbuatan yang baik dikatakan adalah bersifat baik 
dari bersih, pahala dari nafsu adalah penderitaan dan pahala 
dari kemalasan (Tamas) adalah kebodohan. 

 

१७.17 

साायत ेान ंरजसो लोभ एव च । 

मादमोहौ तमसो भवतोऽानमवे च ॥१४.१७॥ 

sattvātsañjāyate jñānaṁ rajaso lobha eva ca,  
pramādamohau tamaso bhavatoʻjñānameva ca. XIV-17. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sattvāt = dari sifat sattva; sañjāyate = timbul, lahir; jñānaṁ = ilmu 
pengetahuan, kebijaksanaan; rajasah = dari sifat rajas; lobha = loba, 
ketamakan; eva ca = dan juga; pramāda = keteledoran, tidak hirau; mohau 
= kebingungan; tamasaḥ = dari sifat tamah; bhavataḥ = menjadi, 
melahirkan; ajñānam = kebodohan; eva ca = dan juga. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dari sattva (kebaikan) muncul pengetahuan dan dari rajas 
(nafsu) muncul loba, kelalaian dan kesalahan demikian juga 
kebodohan muncul dari kemalasan (Tamas). 
 

१८.18 

ऊ गि सा म ेिति राजसाः । 

जघगणुविृा अधो गि तामसाः ॥१४.१८॥ 

ūrdhvaṁ gacchanti sattvasthā madhye tiṣṭhanti rājasāḥ,  
jaghanyaguṇavṛttisthā adho gacchanti tāmasāḥ. XIV-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ūrdhvaṁ = ke atas, naik; gacchanti = pergi; sattvasthāḥ = mereka yang 
bersifat baik; madhye = di tengah; tiṣṭhanti = bersemayam, rājasāḥ = 
mereka yang bersifat rajas; jaghanya-guṇa-vṛttisthāḥ = mereka yang 
dengan sifat keadaan yang hina; adhaḥ = turun; gacchanti = pergi mereka; 
tāmasāḥ = yang tamah. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mereka yang dikuasai oleh Sattwa naik ke atas; dan yang 
dikuasai oleh Rajas tinggal di tengah-tengah dan yang dikuasai 
oleh kegiatan rendah dari Tamas tenggelam di dunia yang di 
bawah. 
 

१९.19 

ना ंगणुेः कता रं यदा ानपुयित । 

गणुे परं विे माव ंसोऽिधगित ॥१४.१९॥ 

nānyaṁ guṇebhyaḥ kartāraṁ yadā draṣṭānupaśyati,  
guṇebhyaśca paraṁ vetti madbhāvaṁ soʻdhigacchati. XIV-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na anyaṁ = tak ada yang lain; guṇebhyaḥ = dari ketiga guṇa; kartāram = 
pelaku, yang berbuat; yadā = ketika; draṣṭā = yang menyaksikan; 
ānupaśyati = memandang; guṇebhyaḥ ca = dan diantara sifat-sifat; param 
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= utama, tertinggi; vetti = mengetahui; mad-bhāvam = keberadaanku; saḥ = 
ia; adhigacchati = mencapai. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Para resi yang mengetahui bahwa tidak ada perantara lain 
daripada triguṇa dan bukan ātma, yang mengetahui ātma di 
atas dari Triguṇa, ia mencapai persatuan dengan Aku. 
 

२०.20 

गणुानतेानती ीहेी दहेसमुवान ् । 

जमृजुराःखैवमुोऽमतृमतु े॥१४.२०॥ 

guṇānetānatītya trīndehī dehasamudbhavān,  
janmamṛtyujarāduḥkhairvimuktoʻvaśnute. XIV-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
guṇān = sifat-sifat; etān = ini semua; atītya = melampaui, melewati; trīn 
dehī = ketiga perwujudan badan; deha-samudbhavān = asal perkembangan 
badan; janma = menjelma, lahir; mṛtyu-jarā-duḥkhaiḥ = dari penderitaan 
karena kematian dan ketuaan; vimuktah = terbebas; amṛtam = kekal abadi; 
aśnute = memperoleh  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bila ātma mengatasi triguṇa yang merupakan sumber 
terciptanya badan, maka ia bebas dari penderitaan karena 
kematian serta ketuaandan mencapai kehidupan yang abadi. 
 

२१.21 

अज ुन उवाच 

कैलैीणुानतेानतीतो भवित भो । 

िकमाचारः कथ ंचतैांीणुानितवत त े॥१४.२१॥ 

arjuna uvāca 
kairliṅgaistrīnguṇānetānatīto bhavati prabho,  

kimācāraḥ kathaṁ caitāṁstrīnguṇānativartate. XIV-21. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
arjuna = Arjuna; uvāca = berkata; kaiḥ = dengan apa, dengan cara 
bagaimana; liṅgaiḥ = ciri-cirinya; trīn guṇān= ketiga sifat; etān = ini semua; 
atītaḥ = melampaui, mengatasi; bhavati = menjadi; prabho = wahai Sang 
Penguasa; kim = apa; ācāraḥ = tatananya, tingkah laku (nya), kebiasaan; 
katham = bagaimana; ca etān = dan dengan ini; trīnguṇān = ketiga sifat; 
ativartate = melampaui. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Arjuna berkata: 
Dengan tanda-tanda apa, ia yang mengatasi triguṇa dapat 
dikenal Oh, Bhagawān, bagaimana tingkah lakunya dan 
bagaimana ia dapat mengetahui triguṇa? 
 

२२.22 

ीभगवानवुाच 

काश ंच वृ च मोहमवे च पाडव । 

न ेि सवृािन न िनवृािन काित ॥१४.२२॥ 

śrībhagavān uvāca 
prakāśaṁ ca pravṛttiṁ ca mohameva ca pāṇḍava,  

na dveṣṭi sampravṛttāni na nivṛttāni kāṅkṣati. XIV-22. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; prakāśam = 
kecemerlangan dari sattva; ca = dan; pravṛttim = kegiatan dari rajas; moha 
= kebingungan dari tamas; na dveṣṭi = tidak membenci; kāṅkṣati = 
mengharapkan, merindukan; sampravṛttāni = yang berkegiatan; nivṛttāni = 
berhenti bergerak, tidak kerja. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Srībhagavān bersabda: 
Ia yang tidak benci pada sinarnya Sattwa, pada kegiatan 
kerjanya Rajas dan penipuan dari Tamas kalau mereka itu 
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timbul, Oh. Arjuna dan juga tidak merindukan mereka bila tidak 
ada. 
 

२३.23 

उदासीनवदासीनो गणुयै न िवचात े। 

गणुा वत  इवे योऽवितित नेत े॥१४.२३॥ 

udāsīnavadāsīno guṇairyo na vicālyate,  
guṇā vartanta ityeva yoʻvatiṣṭhati neṅgate. XIV-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
udāsīnavat = sebagai orang yang tak perduli; āsīnah = mereka yang duduk; 
guṇaiḥ = oleh tri guṇa; yaḥ = dia yang; na = tidak; vicālyate = terganggu, 
tergerakkan; vartante = yang berada; iti = demikian; eva = saja; yaḥ = ia 
yang; avatiṣṭhati = memusatkan diri; neṅgate = tak tergoyahkan, tak 
tergoyangkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang duduk sebagai seorang yang dengan ketetapan hati, 
setelah tidak terganggu oleh tri guṇa yang berdiri sendiri tanpa 
ragu-ragu dengan mengetahui bahwa yang berbuat hanya tri 
guṇa. 
 

२४.24 

समःखसखुः ः समलोामकानः । 

तुियाियो धीरुिनासंिुतः ॥१४.२४॥ 

samaduḥkhasukhaḥ svasthaḥ samaloṣṭāśmakāñcanaḥ,  
tulyapriyāpriyo dhīrastulyanindātmasaṁstutiḥ. XIV-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sama = sama; duḥkha-sukhaḥ = dalam penderitaan dan kesenangan; 
svasthaḥ = puas; sama-loṣṭa-aśma-kāñcanaḥ = sama terhadap segumpal 
tanah, batu ataupun emas; tulya = seimbang dalam; priya-apriyaḥ = yang 
dicintai maupun yang tidak dicintai; dhīraḥ= teguh pikiran, tetap pendirian; 
ninda = hinaan; ātmasaṁstutiḥ = pujian bagi diri. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang menganggap penderitaan dan kesenangan itu sama, 
berpuas diri, yang menganggap segumpal tanah, batu dan emas 
itu adalah sama, yang keadaannya sama pandangan pada yang 
disukai dan tidak disukai, yang kuat pikirannya, yang 
memandang celaan dan pujian itu adalah sama. 
 

२५.25 

मानापमानयोुुो िमािरपयोः । 

सवा रपिरागी गणुातीतः स उत े॥१४.२५॥ 

mānāpamānayostulyastulyo mitrāripakṣayoḥ,  
sarvārambhaparityāgī guṇātītaḥ sa ucyate. XIV-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
māna = penghormatan; āpamānayoḥ = penghinaan; tulya = seimbang; 
mitra-ari-pakṣayoḥ = pada teman maupun lawan; sarvārambha-parityāgī 
= yang tidak pada buah perbuatan; guṇātītaḥ = mengatasi triguna; sah = ia; 
ucyate = dikatakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang menganggap sama penghormatan atau cercaan teman 
dan musuh dan yang melepaskan semua kepamerihan, ia 
dikatakan mengatasi triguṇa. 
 

२६.26 

मा ंच योऽिभचारेण भियोगने सवेत े। 

स गणुामतीतैाभयूाय कत े॥१४.२६॥ 

māṁ ca yoʻvyabhicāreṇa bhaktiyogena sevate,  
sa guṇānsamatītyaitānbrahmabhūyāya kalpate. XIV-26. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
māṁ = kepadaku; ca = dan; yaḥ = Ia Yang; avyabhicāreṇa = dengan tulus 
(tanpa dosa); bhaktiyogena = dengan bhakti yang terpusat; sevate = 
mengabdi, melayani; saḥ = ia; guṇān samatītya = mengatasi triguṇa, 
melintasi triguna; brahmabhūyāya = untuk menunggal dengan Brahman; 
kalpate = pantas menjadi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang mengabdi padaku dengan tulus dan penuh cinta bhakti, 
setelah mengatasi triguṇa, ia juga patut bersatu dengan 
Brahman. 
 

२७.27 

णो िह िताहममतृाय च । 

शात च धम  सखुकैािक च ॥१४.२७॥ 

brahmaṇo hi pratiṣṭhāhamamṛtasyāvyayasya ca,  
śāśvatasya ca dharmasya sukhasyaikāntikasya ca. XIV-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
brahmaṇah = bagi Brahman; hi = sesungguhnya; pratiṣṭhā = tempat; aham 
= aku, saya; amṛtasya= bagi kekekalan, abadi; avyayasya = yang kekal 
abadi; śāśvatasya = bagi yang langgeng; dharmasya = bagi dharma; 
sukhasya = dari kebahagiaan, dan kesenangan; ekāntikasya = bagi dari yang 
mutlak, bagi yang tunggal. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Karena Aku sesungguhnya adalah tempat dari Brahman, yang 
abadi dan tempat bagi yang mengatasi kebinasaan, dharma 
kebenaran yang abadi, kebahagiaan yang sempuma dan 
tempat bagi yang mutlak. 
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ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेगणुयिवभागयोगो नाम चतदु शोऽायः॥  

oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde guṇatrayavibhāgayogo nāma caturdaśoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran utama guru dan murid; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan 
Ketuhanan; yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = 
melalui percakapan Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna; guṇatrayavibhāgayogaḥ = 
Ajaran Yoga Tentang Tri Guṇa dan Bagian-bagiannya, nāma = berjudul, 
caturdaśaḥ = yang keempatbelas, adhyāyaḥ = bab/bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Keempatbelas yang berjudul Ajaran Yoga Tentang Tri Guṇa 
dan Bagian-Bagiannya). 
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ पदशोऽायः  

atha pañcadaśoʻdhyāyaḥ 
BAB KELIMABELAS 

 

पुषोमयोगः 

puruṣottamayogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG KEPRIBADIAN UTAMA 

 
१.1 

ीभगवानवुाच 

ऊमलूमधःशाखम ंारयम ् । 

छािंस य पणा िन य ंवदे स वदेिवत ् ॥१५.१॥ 

śrībhagavān uvāca 
ūrdhvamūlamadhaḥśākhamaśvatthaṁ prāhuravyayam, 

chandāṁsi yasya parṇāni yastaṁ veda sa vedavit. XV-1. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; ūrdhva-mūlam = yang 
berakar keatas; adhaḥ-śākham= dahan (cabang) kebawah; aśvatthaṁ= 
nama sejenis pohon pippala (Ficus religiosa); prāhuḥ = mengatakan; 
avyayam = abadi; chandāṁsi = dalam metrum Veda (mis. mantra stotra); 
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parṇāni = daun-daun; yasya = ia yang memiliki; saḥ vedavit = Ia 
yangmengetahui Veda itu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Śrībhagavān uvāca bersabda: 
Mereka mengatakan tentang pohon kehidupan (asvattham) 
yang abadi yang mempunyai akar di atas dan cabang-cabang di 
bawah. Daunnya adalah Veda-veda dan ia yang mengetahui ini 
adalah mengetahui Veda-Veda. 

 

२.2 

अधो सतृा शाखा 

गणुवृा िवषयवालाः । 

अध मलूानसुतािन 

कमा नबुीिन मनुलोके ॥१५.२॥ 

adhaścordhvaṁ prasṛtāstasya śākhā guṇapravṛddhā viṣayapravālāḥ, 
adhaśca mūlānyanusantatāni karmānubandhīni manuṣyaloke. XV-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
adhaḥ = ke bawah; ca ūrdhvam = dan ke atas; prasṛtāḥ = tersebar; tasya = 
dia punya; guṇa-pravṛddhāḥ = ditumbuhkan oleh ʻguṇaʻ (sifat sattvam-
rajaḥ-tamaḥ); viṣayapravālāḥ = obyek-obyek indra sebagai kuncupnya; 
adhaḥ = kebawah; mūlāni = akarnya; anusantatāni = berlawanan, terbalik; 
karma-nubandhīni = yang mengikuti kegiatan (Karma); manuṣyaloke = di 
dunia manusia. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
Cabang-cabangnya yang berkembang di atas dan di bawah, 
dihidupkan oleh triguṇa dengan objek-objek keduniawian 
sebagai rantingnya dan ke bawah ke dunia manusia 
bergantungan akar-akar yang terbalik yang berkembang karena 
perbuatan (karma). 
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३.3 

न पमहे तथोपलत ेनाो न चािदन  च सिता । 

अमने ंसिुवढमुमसशणे ढने िछा ॥१५.३॥ 

na rūpamasyeha tathopalabhyate nānto na cādirna ca sampratiṣṭhā, 
aśvatthamenaṁ suvirūḍhamullam asaṅgaśastreṇa dṛḍhena chittvā. XV-3. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
rūpam = bentuk; asya = ini memiliki, iha = disini di dunia ini; tathā = seperti 
itu; upalabhyate = dipahami, na antaḥ = tidak akhirnya; ca adiḥ na = tidak 
permulaan; ca sampratiṣṭhā = keadaanya, pada dasarnya; aśvattham = 
pohon pippala (dibaratkan sebagai Pohon ilusi); enam = pada ini; suvirūḍha-
mūlam = berakar sangat kuat (kokoh); asaṅgaśastreṇa = dengan senjata 
ketidak terikatan; dṛḍhena = dengan kuat; chittvā = setelah menebang. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Jadi bentuk yang sebenarnya tidak diketahui di sini, baik akhir, 
permulaan dan dasarnya. Setelah dapat memotong pohon 
Aśvattham yang berurat akar yang kuat ini dengan senjata 
ketidak terikatan akan dunia (bebas dari keinginan). 
 

४.4 

ततः पद ंतिरमागत ंयिता न िनवत ि भयूः । 

तमवे चा ंपुष ंप ेयतः विृः सतृा परुाणी ॥१५.४॥ 

tataḥ padaṁ tatparimārgitavyaṁ yasmingatā na nivartanti bhūyaḥ, 
tameva cādyaṁ puruṣaṁ prapadye yataḥ pravṛttiḥ prasṛtā purāṇī. XV-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tataḥ = kemudian, dari sana; padam = tujuan; parimārgitavyam = harus 
dicari (ditemukan); yasmin = di mana yang; nivartanti = tidak kembali; 
bhūyaḥ = lagi; tat eva = itu saja; cādyam = awal, pertama; puruṣam = 
kepribadian, Paramātma, pribadi; prapadye = aku berlindung; yataḥ = 
sebab; pravṛttiḥ = kegiatan; prasṛtā = yang terus mengalir, yang berjalan; 
purāṇī = jaman dahulu; purba.  
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Untuk kemudian harus mencari jalan yang utama, di mana 
setelah mencapainya tidak ada jalan untuk kembali. karena 
satu-satunya tekad ialah; Aku mencari perlindungan hanya 
pada Puruṣa Yang Agung, dari mana kegiatan abadi itu 
mengalir.  
 

५.5 

िनमा नमोहा िजतसदोषा अािना िविनवृकामाः । 

ैवमुासखुःखसगै मढूाः पदमय ंतत ् ॥१५.५॥ 
nirmāna mohā jitasaṅgadoṣā adhyātmanityā vinivṛttakāmāḥ, 

dvandvairvimuktāsukhaduḥkhasañjñair gacchantyamūḍhāḥ padamavyayaṁ tat.  
XV-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
nirmāna-mohāḥ = yang tanpa kecongkakan (dan) kebingungan; 
jitasaṅgadoṣāḥ = yang mengalahkan jahatnya keterikatan; adhyātma-
nityāḥ= terus menerus bersemayam pada sang Diri; vinivṛtta-kāmāḥ = 
keinginan yang sepenuhnya dihentikan; dvandvaih = dengan pasangan yang 
saling berlawanan (dualisme); vimuktaḥ = yang bebas; sukha-duḥkha = 
senang dan susah; sañjñam = yang dikenal; gacchanti = mencapai; 
amūḍhāḥ = yang tak terbingungkan; padam = tempat; avyayam = tujuan 
abadi; tat = itu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mereka yang bebas dari kesombongan dan khayalan diri, 
menguasai semua keinginan, yang selalu merenungkan 
Paramātma, yang dibebaskan dari pasangan rasa senang dan 
susah dan tidak dapat dikelabui, mereka datang pada keadaan 
yang kekal. 
 

६.6 

न तासयत ेसयू न शशाो न पावकः । 
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या न िनवत  ेताम परम ंमम ॥१५.६॥ 

na tadbhāsayate sūryo na śaśāṅko na pāvakaḥ, 
yadgatvā na nivartante taddhāma paramaṁ mama. XV-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; tad = itu; bhāsayate = menyinari; sūryaḥ = matahari; śaśāṅkaḥ 
= bulan; pāvakaḥ = api; yat gatvā = siapa yang pergi; na nivartante = tidak 
kembali; tat dhāma = tempat kediaman itu; paramam = tertinggi, utama; 
mama = ku, saya punya. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Matahari tidak dapat menyinarinya, tidak juga bulan atau api. 
Itulah tempatku yang tertinggi, di mana mereka yang 
mencapainya tidak akan pernah kembali lagi. 

 

७.7 

ममवैाशंो जीवलोके जीवभतूः सनातनः । 

मनः षानीियािण कृितािन कष ित ॥१५.७॥ 

mamaivāṁśo jīvaloke jīvabhūtaḥ sanātanaḥ, 
manaḥ ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛtisthāni karṣati. XV-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
mama eva aṁśaḥ = satu bagian dariku; jīvaloke = di dunia kehidupan 
mahluk; sanātanaḥ = kekal, abadi; manaḥ = pikiran; ṣaṣṭhānī indriyāṇi = 
indra yang keenam; prakṛtisthāni = mereka bertempat pada alam (prakṛti); 
karṣati = menarik (pada dirinya). 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sebagian dari diriku, yang abadi setelah menjadi jiwa hidup di 
dalam dunia kehidupan; menarik ke dirinya sendiri pañca-indria 
dengan pikiran sebagai indria yang keenam, yang menetap 
dalam alam (Prakrti). 
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८.8 

शरीरं यदवाोित यचाुामतीरः । 

गहृीतैािन सयंाित वायगु ािनवाशयात ् ॥१५.८॥ 

śarīraṁ yadavāpnoti yacāpyutkrāmatīśvaraḥ, 
gṛhītvaitāni saṁyāti vāyurgandhānivāśayāt. XV-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śarīram = badan; yat = itu yang; avāpnoti = mendapatkan, memperoleh; yat 
ca api = dan juga apabila; utkrāmatī = meninggalkannya; īśvaraḥ = Tuhan, 
penguasa; gṛhītvā = membawa; etāni = mereka ini; saṁyāti = pergi; vāyu= 
angin; gandhān = bau-bauan; iva = laksana; aśayāt = darisumber-bunganya. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketika īśvaraḥ mengambil bentuk badan wadag dan kemudian 
melepaskan badan wadag ini, ia disertai pergi oleh Indrya dan 
pikiran bagaikan halnya angin menghembuskan bau wangi dari 
sumber bunganya. 
 

९.9 

ो ंचःु शन ंच रसन ंाणमवे च । 

अिधाय मनाय ंिवषयानपुसवेत े॥१५.९॥ 

śrotraṁ cakṣuḥ sparśanaṁ ca rasanaṁ ghrāṇameva ca, 
adhiṣṭhāya manaścāyaṁ viṣayānupasevate. XV-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrotraṁ = telinga; cakṣuḥ = mata; sparśanam = sentuhan (kulit); rasanam 
= alat perasa (lidah), rasa; ghrāṇam = penciuman (hidung); eva = juga; 
adhiṣṭhāya = menggunakan; manaḥ = dan pikiran; ca ayam = ia; viṣayān = 
objek-objek indra; upasevate = menikmati. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Setelah medapatkan telinga, mata, perabaan, perasaan dan 
hidung dan juga pikiran Ia (īśvaraḥ) menikmati semua objek-
objek indria. 
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१०.10 

उाम ंित ंवािप भुान ंवा गणुाितम ् । 

िवमढूा नानपुयि पयि ानचषुः ॥१५.१०॥ 

ukrāmantaṁ sthitaṁ vāpi bhuñjānaṁ vā guṇānvitam, 
vimūḍhā nānupaśyanti paśyanti jñānacakṣuṣaḥ. XV-10. 

 

Padārthaḥ-Kosakata: 
ukrāmantam = yang berangkat; sthitam = yang tinggal; va api= atau 
bahkan; bhuñjānam = yang mengalami; vā = atau; guṇānvitam = bersatu 
dengan guna (sifat), bersama dengan sifat alam (guna); vimūḍhāḥ = mereka 
yang tersesat, mereka yang tertipu; na anupaśyanti = tak melihat; paśyanti 
= melihat; jñāna-cakṣuṣaḥ = yang mempunyai mata kebijaksanaan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketika ia pergi atau tinggal atau mengalami kontak dengan tri 
guṇa, mereka yang bodoh tidak dapat melihat (ātma yang ada 
di dalam dirinya), akan tetapi mereka yang mempunyai mata 
kebijaksanaan melihatnya. 
 

११.11 

यतो योिगननै ंपयावितम ् । 

यतोऽकृताानो ननै ंपयचतेसः ॥१५.११॥ 

yatanto yoginaścainaṁ paśyantyātmanyavasthitam, 
yatantoʻpyakṛtātmāno nainaṁ paśyantyacetasaḥ. XV-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yatantaḥ = mereka yang berusaha keras; yoginaḥ = para yogi; enam = ini 
(padanya); paśyanti = melihat; ātmani = pada sang diri; avasthitam = yang 
bersemayam; yatantaḥ = mereka yang berusaha keras; kṛtātmānaḥ = yang 
tak tersucikan; enam = ini; na paśyanti = tidak melihat; acetasaḥ = orang 
bodoh. 

 
 



 

368  

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Seorang Yogi yang juga berjuang dapat melihat ini (īśvaraḥ) 
sebagai yang menetap pada jiwa (ātma), akan tetapi yang 
bodoh, yang jiwanya tidak berdisiplin, meskipun berjuang tidak 
melihat Dia. 
 

१२.12 

यदािदगत ंतजेो जगासयतऽेिखलम ् । 

यमिस याौ तजेो िवि मामकम ् ॥१५.१२॥ 

yadādityagataṁ tejo jagadbhāsayateʻkhilam, 
yaccandramasi yaccāgnau tattejo viddhi māmakam. XV-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yat = itu yang; āditya-gatam = yang berada pada matahari; tejah = sinar; 
jagat = dunia; bhāsayate = menerangi, menyinari; akhilam = seluruh; yat = 
itu yang; candramasi = yang ada dalam bulan; yat ca agnau = yang ada 
dalam api; viddhi = ketahuilah; māmakam = adalah milikku (sinarku). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sinar yang ada dalam matahari yang menerangi seluruh dunia, 
sinar yang ada di dalam bulan, sinar yang ada di dalam api, 
Ketahuilah itu adalah milikku. 

 

१३.13 

गामािव च भतूािन धारयाहमोजसा । 

पुािम चौषधीः सवा ः सोमो भूा रसाकः ॥१५.१३॥ 

gāmāviṣya ca bhūtāni dhārayāmyahamojasā, 
puṣṇāmi cauṣadhīḥ sarvāḥ somo bhūtvā rasātmakaḥ. XV-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
gām= bumi; gām-āviṣya = setelah masuk ke dalam bumi; bhūtāni = mahluk; 
dhārayāmi = (Aku) memelihara, menjaga, menopang; ojasā = kekuatan, 
dengan kekuatan, energi; puṣṇāmi = saya pelihara; cauṣadhīḥ = dan tanam-



 

369 

tanaman obat; sarvāḥ = semua; somaḥ = sari soma, bulan; bhūtvā = setelah 
menjadi; rasātmakaḥ = sari cairan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Setelah memasuki bumi, Aku menumpu semua makhluk 
dengan kekuatan tenagaku dan setelah menjadi cairan soma 
(cairan dari bulan), Aku menyuburkan semua tanam-tanaman. 

 

१४.14 

अहं वैानरो भूा ािणना ंदहेमाितः । 

ाणापानसमायुःपचा ंचतुवधम ् ॥१५.१४॥ 

ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā prāṇināṁ dehamāśritaḥ, 
prāṇāpānasamāyuktaḥpacāmyannaṁ caturvidham. XV-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aham = aku, saya; vaiśvānaraḥ = api yang bersemayam dalam perut mahluk 
hidup (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad V.9); bhūtvā = setelah menjadi; prāṇinām 
= dari mahluk hidup; deham = badan; aśritaḥ = berdiam, tinggal; prāṇa-
āpāna-samāyuktaḥ = berpadu dengan keluar masuknya nafas; pacāmi = 
(aku) mencernakan; annam = makanan; caturvidham = empat macam. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Setelah menjadi api kehidupan yang bersemayam dalam 
badannya semua makhluk dan menyatukan diriku dengan naik 
turunnya nafas, Aku mencernakan keempat jenis makanan. 
 

१५.15 

सव चाहं िदसििवो मः िृता नमपोहन ंच । 

वदेै सवरहमवे वेो वदेाकृेदिवदवे चाहम ् ॥१५.१५॥ 

sarvasya cāhaṁ hṛdisanniviṣṭo mattaḥ smṛtirjñānamapohanaṁ ca, 
vedaiśca sarvairahameva vedyo vedāntakṛdvedavideva cāham. XV-15. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
sarvasya = dari semua; hṛdi = dalam hati; sanniviṣṭaḥ = yang berdiam; 
mattaḥ = dariku; smṛtih = ingatan; jñānam = pengetahuan; apohanam = 
hilang ingatan; Vedaiḥ = oleh kitab kitab Veda; sarvaiḥ = oleh semua; 
vedyaḥ = harus diketahui, untuk diketahui; vedāntakṛd= pencipta Vedānta; 
vedavit = yang mengetahui; veda-jñāna-apohanaṁ ca = pengetahuan dan 
hilangnya pengetahuan. Kata ʻapohanamʻ adalah aspek jñàna dalam proses 
negatif, sebagai lawan dari kata ʻjñānaʻ. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Aku bersemayam di hati semua makhluk. Dariku timbullah 
ingatan dan pengetahuan, demikian juga kemerosotannya. Aku 
adalah dia yang sebenarnya harus dikenal oleh keempat Veda. 
Akulah yang sebenarnya pengarang Vedānta (Upanisad) dan 
aku juga yang mengetahui Veda. 
 

१६.16 

ािवमौ पुषौ लोके रार एव च । 

रः सवा िण भतूािन कूटोऽर उत े॥१५.१६॥ 

dvāvimau puruṣau loke kṣaraścākṣara eva ca, 
kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni kūṭasthoʻkṣara ucyate. XV-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dvau imau = keduanya ini; puruṣau = dua puruṣa; loke = di dunia; kṣara = 
yang dapat musnah; akṣara = yang tak termusnahkan, yang kekal; ca eva = 
demikian pula; sarvāṇi bhūtāni = segala mahluk hidup; kūṭasthaḥ = yang 
kekal, yang Utama, roh; ucyate = dikatakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ada dua macam makhluk di dunia yaitu yang dapat binasa dan 
yang tidak, yang dapat binasa adalah semua makhluk yang ada 
ini dan yang tidak dapat berubah adalah prakrti (energi alam) 
yang kekal dan abadi. 
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१७.17 

उमः पुषः परमाेदुातः । 

यो लोकयमािवय िबभय ईरः ॥१५.१७॥ 

uttamaḥ puruṣastvanyaḥ paramātmetyudāhṛtaḥ, 
yo lokatrayamāviśya bibhartyavyaya īśvaraḥ. XV-17. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Uttamaḥ puruṣah = puruṣa yang utama, puruṣa tertinggi; tu anyaḥ = tetapi 
yang lain; paramātmā = ātma yang paling utama; Brahman gelar lain untuk 
Puruṣa Uttama, udāhṛtaḥ = disebutkan; iti = demikian; yaḥ = yang; 
lokatrayam = ketiga dunia; āviśya = masuk; bibharti = memelihara, 
menopang; avyayaḥ īśvaraḥ = Tuhan yang Abadi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi lain dari ini, Puruṣa Yang Utama disebut 
Paramātma, adalah Tuhan yang abadi yang memasuki ketiga 
dunia dan menopangnya. 

 

१८.18 

यारमतीतोऽहमरादिप चोमः । 

अतोऽि लोके वदे ेच िथतः पुषोमः ॥१५.१८॥ 

yasmātkṣaramatītoʻhamakṣarādapi cottamaḥ, 
atoʻsmi loke vede ca prathitaḥ puruṣottamaḥ. XV-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Yasmāt = Dari mana; kṣaram = yang dapat musnah; atītaḥ = melampaui; 
aham = aku, saya; akṣarād api = bahkan dari yang kekal; ca = dan; uttamah 
= paling tinggi; atah = karena itu; asmi = aku; loke = di dunia; vede = di 
dalam Veda; prathitaḥ = dinyatakan sebagai; puruṣottamaḥ = puruṣa yang 
paling utama. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Karena Aku mengatasi segala yang dapat mati dan Aku bahkan 
mengatasi yang kekal, Aku dimuliakan sebagai Puruṣottama 
(Puruṣa Yang Paling Utama) di dunia dan dalam Veda.  

१९.19 

यो मामवेमसढूो जानाित पुषोमम ् । 

स सव िवजित मा ंसव भावने भारत ॥१५.१९॥ 

yo māmevamasammūḍho jānāti puruṣottamam, 
sa sarvavidbhajati māṁ sarvabhāvena bhārata. XV-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yah = dia yang; mām = padaku; evam = seperti itu, asammūḍhah = yang 
tidak tersesat; jānāti = mengetahui; puruṣottamam = pada Paramātma; saḥ 
= ia; sarvavit = mengetahui segalanya; bhajati = memuja; mām = aku, saya; 
sarvabhāvena = dengan penuh perasaan; bhārata = Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Tapi ia yang tidak dapat dikelabui yang mengetahuiku sebagai 
puruṣottama, ia mengetahui semua dan menyembahku dengan 
penuh rasa penyerahan diri, oh Bhārata! (Arjuna). 

 

२०.20 

इित गुतम ंशािमदमंु मयानघ । 

एतुा बिुमााृतकृ भारत ॥१५.२०॥ 

iti guhyatamaṁ śāstramidamuktaṁ mayānagha, 
etadbuddhvā buddhimānsyātkṛtakṛtyaśca bhārata. XV-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
iti = jadi, dengan demikian; guhyatamam = yang sangat rahasia; śāstram = 
ajaran; idam = ini; uktam = dikatakan, dinyatakan; mayā = olehku; anagha 
= yang tanpa dosa, Arjuna; etat = ini; buddhvā = setelah mengetahui; 
buddhimān = yang arif bijaksana; syāt = akan menjadi; kṛta-kṛtyah = yang 
telah menyempurnakan kewajibannya. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Demikianlah ajaran yang sangat rahasia ini telah aku ajarkan. 
setelah mengetahui ini, engkau menjadi orang yang 
kebijaksanaan dan yang menyempurnakan kewajibannya Oh, 
Bhārata! 
 
 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेपुषोमयोगो नाम पदशोऽायः॥  

Oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde puruṣottamayogo nāma pañcadaśoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran upaniṣad; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan Ketuhanan; 
yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = di pembicaraan 
Arjuna dengan Śrī Kṛṣṇa; puruṣottamayogaḥ = Ajaran Yoga Tentang 
Kepribadian Utama; nāma = berjudul; pañcadaśaḥ = yang kelimabelas; 
adhyāyaḥ = bab/bagian.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Kelimabelas yang berjudul Ajaran Yoga tentang 
Kepribadian Utama. 
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ षोडशोऽायः  

atha ṣoḍaśoʻdhyāyaḥ 
BAB KEENAMBELAS 

 

दवैासरुसिभागयोगः 

daivāsurasampadvibhāgayogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG SURASAMPAD  
DAN ASURASAMPAD 

 
१.1 

ीभगवानवुाच 

अभय ंससशंिुा नयोगविितः । 

दान ंदम य ाायप आजवम ् ॥१६.१॥ 

śrībhagavān uvāca 
abhayaṁ sattvasaṁśuddhirjñānayogavyavasthitiḥ,  

dānaṁ damaśca yajñaśca svādhyāyastapa ārjavam. XVI-1. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; abhayam = tanpa takut, 
berani; sattvasaṁśuddhiḥ = kemurnian hati; jñānayoga = bhakti dalam 
pengetahuan; vyavasthitiḥ = mantap; dānam = dermawan; damaḥ = 
mengendalikan indra-indra; ca = dan; yajñaḥ = korban suci; ca = dan; 
svādhyāyaḥ = sendiri mempelajari kitab suci; tapaḥ = pengekangan nafsu; 
ārjavam = kejujuran. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 

Śrī Bhagavān bersabda: 
Bebas dari rasa ketakutan, pikiran yang murni, keteguhan 
dalam pengetahuan ātma dan pemusatan pikiran, kemurahan 
hati, penguasaan diri dan pengorbanan, mempelajari kitab-
kitab suci, keteguhan dalam tapa, kejujuran. 
 

२.2 

अहसा समोधागः शािरपशैनुम ् । 

दया भतूेलो ंमाद व ंीरचापलम ् ॥१६.२॥ 

ahiṁsā satyamakrodhastyāgaḥ śāntirapaiśunam,  
dayā bhūteṣvaloluptaṁ mārdavaṁ hrīracāpalam. XVI-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ahiṁsā = tidak menyakiti, tanpa kekerasan; satyam = kebenaran, jujur; 
akrodhaḥ = tidak pemarah; tyāgaḥ = tanpa egoisme, tanpa keterikatan; 
śāntiḥ = kedamaian; apaiśunam = tidak memfitnah; dayā = pemaaf; 
bhūteṣu = terhadap mahluk; aloluptvam = bebas dari keinginan-keinginan; 
mārdavam = lemah lembut; hrīḥ = sopan; acāpalam = berkeseimbangan 
jiwa. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ahiṁsā, kebenaran, bebas dari kemarahan, melepaskan diri 
dari ikatan duniawi, ketenangan, tidak suka memfitnah, kasih 
pada makhluk, bebas dari kelobaan, baik dan halus hati, 
keteguhan iman. 
 

३.3 

तजेः मा धिृतः शौचमोहो नाितमािनता । 

भवि सद ंदवैीमिभजात भारत ॥१६.३॥ 

tejaḥ kṣamā dhṛtiḥ śaucamadroho nātimānitā,  
bhavanti sampadaṁ daivīmabhijātasya bhārata. XVI-3. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
tejaḥ = giat, kuat; kṣamā = pemaaf; dhṛtiḥ = tabah, ulet; śaucam = suci; 
adrohaḥ = bebas dari kedengkian, tidak mendendam; nātimānitā = tanpa 
keangkuhan, tidak terlalu sombong; bhavanti = adalah; sampadam = 
kualitas, sifat; daivīm = kedewataan; abhijātasya = kelahiran pada sifat; 
bhārata = Arjuna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kuat, suka memaafkan, ketawakalan, kesucian, tidak 
membenci bebas dari rasa kesombongan, ini tergolong pada 
orang yang kelahirannya dengan kualitas Ketuhanan, Oh 
Arjuna. 
 

४.4 

दो दपऽिभमान ोधः पौमवे च । 

अान ंचािभजात पाथ  सदमासरुीम ् ॥१६.४॥ 

dambho darpoʻbhimānaśca krodhaḥ pauruṣyameva ca,  
ajñānaṁ cābhijātasya pārtha sampadamāsurīm. XVI-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dambhaḥ = berpura-pura, (munafik); darpaḥ = sombong, congkak; 
bhimānaḥ = membanggakan diri; krodhaḥ = marah; pauruṣyam = kasar, 
kurang ajar; eva = hanya; ca = dan; ajñāna = bodoh; ca = dan; ābhijātasya 
= seseorang yang kelahiranya; pārtha = Arjuna; āsurīm = raksasa; 
sampadam = kualitas. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sifat tekebur, sombong, terlalu bangga, pemarah dan juga kasar 
dan bodoh, ini Oh, Pārtha (Arjuna) adalah tergolong pada orang 
yang kelahirannya dengan kualitas buruk (Raksasa). 
 

५.5 

दवैीसिमोाय िनबायासरुी मता । 
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मा शचुः सद ंदवैीमिभजातोऽिस पाडव ॥१६.५॥ 

daivīsampadvimokṣāya nibandhāyāsurī matā,  
mā śucaḥ sampadaṁ daivīmabhijātoʻsi pāṇḍava. XVI-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
daivi = sifat ilahi, sifat devatā; sampat = kualitas; vimokṣāya = untuk 
kebebasan; nibandhāya = untuk keterikatan; āsurīm = sifat jahat, sifat 
raksasa; matā = dianggap; mā = bukan; śucaḥ = bersedih; sampadam = 
keadaan; daivīm = ilahi; abhijātaḥ = kelahiran; asi = engkau; pāṇḍava = 
wahai Pāṇḍawa (Arjuna). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kelahiran dengan kualitas Ketuhanan membimbing ke arah 
moksa (pembebasan) dan yang dengan kualitas setan ke arah 
ikatan. Jangan bersedih hati, Oh Pāṇḍawa (Arjuna), engkau 
adalah dilahirkan dengan kualitas Ketuhanan. 

 

६.6 

ौ भतूसग लोकेऽिवै आसरु एव च । 

दवैो िवरशः ो आसरंु पाथ  म ेण ु॥१६.६॥ 

dvau bhūtasargau lokeʻsmindaiva āsura eva ca,  
daivo vistaraśaḥ prokta āsuraṁ pārtha me śṛṇu. XVI-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dvau bhūtasargau = ada (macam) mahluk ciptaan; loke = didunia; asmin = 
di sini; daivaḥ āsuraḥ = yang baik dan jahat; eva = hanya; ca = dan; daivaḥ 
= yang bersifat devatā, ilahi; vistaraśaḥ = secara lengkap, secara panjang 
lebar; proktaḥ = telah dilukiskan; āsuram = yang bersifat jahat; pārtha = 
Arjuna; me = dariku; śṛṇu = dengarlah. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ada dua macam makhluk diciptakan di dunia, yaitu yang 
bersifat Ketuhanan dan bersifat Keraksasaan, yang bersifat 
Ketuhanan sudah dijelaskan dengan panjang lebar. Dengarkan 
Aku, Oh Pārtha (Arjuna) tentang sifat jahat (setan/raksasa). 
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७.7 

वृ च िनवृ च जना न िवरासरुाः । 

न शौच ंनािप चाचारो न स ंतषे ुिवत े॥१६.७॥ 

pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca janā na vidurāsurāḥ,  
na śaucaṁ nāpi cācāro na satyaṁ teṣu vidyate. XVI-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
pravṛttim = berbuat, bertindak, jalan duniawi; ca = dan; nivṛttim = tidak 
berbuat, jalan rohani; ca = dan; janāḥ = orang-orang; na = tidak; viduḥ = 
mengetahui; āsurāḥ = para raksasa; na śaucam = tiada kesucian; na api ca 
acāraḥ = dan tidak pula sopan santun (tata krama); na satyam = tidak jujur, 
pembohong; teṣu = pada mereka; vidyate = dijumpai. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Orang-orang yang bersifat raksasa tidak mengetahui kegiatan 
keduniawian (prawrtti) dan kegiatan yang membebaskan 
(niwrtti). Baikpun kesucian maupun tata krama atau kebenaran 
tidak ada pada mereka. 
 

८.8 

असमित ंत ेजगदारनीरम ् । 

अपररसतू ंिकमामहतैकुम ् ॥१६.८॥ 

asatyamapratiṣṭhaṁ te jagadāhuranīśvaram,  
aparasparasambhūtaṁ kimanyatkāmahaitukam. XVI-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
asatyam = tanpa kebenaran, tidak nyata; apratiṣṭham = tanpa dasar moral; 
te = mereka; jagat = dunia; āhuḥ = mengatakan; anīśvaram = tanpa Tuhan, 
tanpa Īśvara; aparaspara = tidak saling berhubungan; sambhūtam = 
kelahiran; kim anyat = tidak ada yang lain; kāmahaitukam = dikarenakan 
oleh nafsu. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mereka mengatakan bahwa dunia adalah tanpa kebenaran, 
tanpa dasar moral, tanpa Tuhan (Īśvara), tidak dilahirkan 
menurut hukum sebab akibat, yang lazimnya sementara dan 
ada karena nafsu keinginan. 
 

९.9 

एता ंिमव नाानोऽबुयः । 

बहवुकमा णः याय जगतोऽिहताः ॥१६.९॥ 

etāṁ dṛṣṭimavaṣṭabhya naṣṭātmānoʻlpabuddhayaḥ,  
prabahavantyugrakarmāṇaḥ kṣayāya jagatoʻhitāḥ. XVI-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
etām = ini; dṛṣṭim = pandangan; avaṣṭabhya = ditetapkan, dimantapkan; 
naṣṭa-ātmānaḥ = pribadi yang rusak, hancurnya jiwa; alpa = kurang, picik; 
buddhayaḥ = pengertian, pemahaman; prabhavanti = akan menjadi; 
ugrakarmāṇaḥ = dari perbuatan keji, dari perbuatan kejam; kṣayāya = 
untuk kemerosotan; jagataḥ = dunia; ahitāḥ = sebagai musuh-musuh. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Memegang teguh pandangan ini, jiwa yang celaka ini dengan 
pengertiannya yang lemah, dengan perbuatannya yang kejam, 
muncul sebagai musuh-musuh dunia yang membuatnya 
menuju kehancurannya. 
 

१०.10 

काममाि रंू दमानमदािताः । 

मोहाृासाहावत ऽेशिुचताः ॥१६.१०॥ 

kāmamāśritya duṣpūraṁ dambhamānamadānvitāḥ,  
mohādgṛitvāsadgrāhānpravartanteʻśucivratāḥ. XVI-10. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kāmam = keinginan, nafsu; āśritya = berlindung; duṣpūram = tak pernah 
puas; dambha-māna-mada-anvitāḥ = penuh dengan sifat munafik, berpura-
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pura, sombong dan angkuh; mada = gila-gilaan; mohāt = karena khayalan, 
kebingungan; gṛitvā = dengan memandang, dengan anggapan; āsat-grāhān 
= pikiran tidak benar; pravantate = mereka melakukan; aśucivratāḥ = 
berbagai perbuatan kotor. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan menyerahkan diri pada nafsu yang tak terpuaskan, 
penuh dengan pura-pura, terlalu bangga dan sombong, 
memegang pandangan yang salah karena kekhayalan, mereka 
melakukan berbagai perbuatan kotor. 
 

११.11 

िचामपिरमयेा ंच लयाामपुािताः । 

कामोपभोगपरमा एताविदित िनिताः ॥१६.११॥ 

cintāmaparimeyāṁ ca pralayāntāmupāśritāḥ,  
kāmopabhogaparamā etāvaditi niścitāḥ. XVI-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
cintām = keinginan, kekhawatiran; aparimeyām = tak terbatas; ca = dan; 
pralayāntām = berakhir pada kematian; upāśritāḥ = tergoda, berlindung 
pada; kāmopabhoga = dengan menganggap pemuasan nafsu; paramā = 
yang tertinggi; etāvat = segala-galanya; iti = ini semua; niścitāḥ = begitu 
keyakinannya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Digoda oleh bermacam-macam keinginan duniawi yang tiada 
batas yang akan berakhir hanya dengan kematian, menganggap 
pemuasan nafsu itu sebagai tujuannya tertinggi dan yakin 
bahwa ini adalah semua. 
 

१२.12 

आशापाशशतबै ाः कामोधपरायणाः । 

ईह ेकामभोगाथ मायनेाथ सयान ् ॥१६.१२॥ 
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āśāpāśaśatairbaddhāḥ kāmakrodhaparāyaṇāḥ,  
īhante kāmabhogārthamanyāyenārthasañcayān. XVI-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
āśāpāśaśataiḥ = ratusan ikatan harapan; baddhāḥ = ikatan-ikatan; kāma = 
keinginan; krodha = amarah, kemarahan; parāyaṇāḥ = terdorong oleh; 
īhante = menipu; kāma = nafsu, kesenangan; bhogārtham = guna 
pemenuhan, untuk memuaskan; anyāyenā = dengan jalan tidak halal, dengan 
jalan yang tidak benar; arthasañcayān = mengumpulkan harta.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan diikat oleh ratusan belenggu keinginan, menyerahkan 
diri pada nafsu dan kemarahan, mereka berjuang untuk 
menimbun kekayaan, dengan jalan curang menipu untuk 
memuaskan keinginannya. 

 

१३.13 

इदम मया लिमम ंा ेमनोरथम ् । 

इदमीदमिप म ेभिवित पनुध नम ् ॥१६.१३॥ 

idamadya mayā labdhamimaṁ prāpsye manoratham,  
idamastīdamapi me bhaviṣyati punardhanam. XVI-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
idam = ini; adya = hari ini, sekarang; mayā = olehku; labdham = telah 
kudapatkan; imam = ini; prāpsye = akan tercapai; manoratham = 
keinginan; idam = ini; asti = adalah; idam api = ini juga; me = milik-ku; 
bhaviṣyati = akan menjadi; punaḥ = lagi; dhanam = kekayaan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Hari ini Aku telah mendapatkan ini, keinginan ini Aku akan 
penuhi, ini adalah kepunyaanku dan kekayaan ini juga adalah 
akan menjadi kepunyaanku. 
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१४.14 

असौ मया हतः शहुिन ेचापरानिप । 

ईरोऽहमहं भोगी िसोऽहं बलवाखुी ॥१६.१४॥ 

asau mayā hataḥ śatrurhaniṣye cāparānapi,  
īśvaroʻhamahaṁ bhogī siddhoʻhaṁ balavānsukhī. XVI-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
asau = ini; mayā = olehku; hataḥ = terbunuh; śatruḥ = musuh; haniṣye = 
akan membunuh; ca aparān = dan mereka yang lain; api = juga; īśvaraḥ 
aham = aku adalah penguasa; aham = aku, saya; bhogī = yang menikmati; 
siddhaḥ = sempurna; aham = aku, saya; balavān = yang kuat; sukhī = yang 
senang, yang bahagia. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Musuh ini aku yang membunuhnya dan yang lainnya juga aku 
akan sembelih. Akulah raja, akulah yang menikmati, serta 
akulah yang berhasil, kuat dan bahagia. 
 

१५.15 

आोऽिभजनवानि कोऽोऽि सशो मया । 

य ेदाािम मोिद इानिवमोिहताः ॥१६.१५॥ 

āḍhyoʻbhijanavānasmi koʻnyoʻsti sadṛśo mayā,  
yakṣye dāsyāmi modiṣya ityajñānavimohitāḥ. XVI-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
āḍhyaḥ = kaya; abhijanavān = kelahiran bangsawan; asmi = (aku) adalah; 
kaḥ = siapakah; anyaḥ = yang lain; asti = adalah; sadṛśaḥ = menyamai, 
seperti; mayā = aku; yakṣye = akan berkorban; dāsyāmi = akan berderma; 
modiṣya = akan bersenang; iti = demikian; ajñāna = si bodoh, yang bodoh; 
vimohitāḥ = ditipu, diperdaya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
“Aku kaya dan berwangsa tinggi. Siapa yang menyamai Aku? 
Aku akan berkorban, Aku akan berderma, Aku akan bersenang-
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senang”, demikianlah kata-kata mereka yang dikelabui oleh 
kebodohan. 
 

१६.16 

अनकेिचिवाा मोहजालसमावतृाः । 

साः कामभोगषे ुपति नरकेऽशचुौ ॥१६.१६॥ 

anekacittavibhrāntā mohajālasamāvṛtāḥ,  
prasaktāḥ kāmabhogeṣu patanti narakeʻśucau. XVI-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
anekacitta = beraneka cita-cita, bermacam-macam pikiran; vibhrāntāḥ = 
bingung, kacau; mohajāla = jaring-jaring kebingungan; samāvṛtāḥ = terjerat 
dalam khayalan; prasaktāḥ = kecanduan; kāmabhogeṣu = dalam berbagai 
pemuasan nafsu; patanti = (mereka) jatuh; narake = di neraka; aśucau 
=dalam ketidak sucian, pada menjijikkan.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dibingungkan oleh banyak pikiran, terjerat dalam jaring-jaring 
tipuan dan menyerahkan diri pada pemuasan, nafsu, mereka 
jatuh di dalam neraka yang tidak suci. 
 

१७.17 

आसािवताः ा धनमानमदािताः । 

यज ेनामयै ेदनेािविधपवू कम ् ॥१६.१७॥ 

ātmasambhāvitāḥ stabdhā dhanamānamadānvitāḥ,  
yajante nāmayajñaiste dambhenāvidhipūrvakam. XVI-17. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ātmasambhāvitāḥ = memuji diri sendiri, sombong; stabdha = mau benar 
sendiri; dhana-māna-mada-anvitāḥ = yang mabuk kekayaan, kecerdasan 
dan pujian; yajante = (mereka) menyelenggarakan yajña; nāmayajñaiḥ = 
melakukan yajna-yajnya hanya demi nama; te = mereka; dambhena = 
sebagai pulasan belaka; avidhipūrvakam = tidak sesuai dengan peraturan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sombong, keras kepala, penuh dengan kebanggaan dan 
keangkuhan akan kekayaan, mereka melakukan yajña-yajña 
yang hanya demi namanya saja, dengan kemegahan yang 
berlebih-lebihan tanpa peraturan. 
 

१८.18 

अहारं बलं दप काम ंोध ंच सिंताः । 

मामापरदहेषे ुिषोऽसयूकाः ॥१६.१८॥ 

ahaṅkāraṁ balaṁ darpaṁ kāmaṁ krodhaṁ ca saṁśritāḥ,  
māmātmaparadeheṣu pradviṣantoʻbhyasūyakāḥ. XVI-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ahaṅkāraḥ = keakuan, angkara; balam = kekuatan; darpam = sombong; 
kāmam = kesenangan, nafsu keinginan; krodham = kemarahan; ca = dan; 
saṁśritāḥ = dikuasai oleh; mām = aku; ātma para deheṣu = pada badannya 
sendiri dan badan lainnya; pradviṣantaḥ = durhaka, merendahkan; 
abhyasūyakāḥ = kebiasaan yang buruk ini. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Terlalu biasa pada kesombongan, kekerasan dan kebanggaan 
dan juga pada nafsu dan kemarahan orang-orang jahat ini 
memandang rendah padaku yang berada di dalam tubuh 
mereka sendiri dan tubuh yang lainnya juga. 
 

१९.19 

तानहं िषतः ूरासंारेष ुनराधमान ् । 

िपाजमशभुानासरुीवे योिनष ु॥१६.१९॥ 

tānahaṁ dviṣataḥ krūrānsaṁsāreṣu narādhamān,  
kṣipāmyajasramaśubhānāsurīṣveva yoniṣu. XVI-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tān = mereka ini; aham = aku, saya; dviṣataḥ = musuh-musuh; krūrān = 
mereka yang kejam; saṁsāreṣu = didunia ini, dialam penderitaan; 
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narādhamān = manusia terhina; kṣipāmi = melemparkan, mencampakkan; 
ajasram = selamanya; aśubhān = mereka yang jahat, mereka yang 
melakukan kejahatan; āsurīṣu = pada para raksasa; eva = hanya, saja; yoniṣu 
= pada kandungan-kandungan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pembenci-pembenci yang kejam ini, yang terjahat di antara 
manusia, Aku selalu lemparkan pelaku-pelaku jahat ini hanya ke 
dalam rahim-rahimnya setan-setan dalam lingkaran kelahiran 
dan kematian. 
 

२०.20 

आसरु योिनमापा मढूा जिन जिन । 

मामावै कौये ततो याधमा ंगितम ् ॥१६.२०॥ 

āsurīṁ yonimāpannā mūḍhā janmani janmani,  
māmaprāpyaiva kaunteya tato yāntyadhamāṁ gatim. XVI-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
āsurīm = raksasa; yonim = rahim; āpannā = tercapai; mūḍhāḥ = mereka 
yang bodoh; janmani-janmani = dari berbagai kelahiran; mām = aku; 
aprāpya = tidak sampai, tidak mencapai; tataḥ = tak; yānti = pergi; 
adhamāṁ gatim = tempat terendah. jalan terhina. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Jatuh ke dalam garbha setan, makhluk yang dalam kegelapan 
ini dari kelahiran ke kelahiran, tidak akan mencapai Aku, oh 
Putra Kunti (Arjuna), akan tetapi terus menerus sampai pada 
yang terendah. 
 

२१.21 

ििवध ंनरकदे ंारं नाशनमानः । 

कामः ोधथा लोभादतेय ंजते ् ॥१६.२१॥ 

trividhaṁ narakasyedaṁ dvāraṁ nāśanamātmanaḥ,  
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kāmaḥ krodhastathā lobhastasmādetattrayaṁ tyajet. XVI-21. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
trividham = tiga jenis, tiga macam; narakasya = dari neraka; idam = ini; 
dvāram = pintu; nāśanam = membinasakan, memusnahkan; ātmanaḥ = 
jiwa; kāma = kesenangan, nafsu; krodhaḥ = amarah, kemarahan; tathā = 
juga; lobha = serakah, loba, tamak; tasmāt = karena itu; etat = ini; trayam 
= ketiganya; tyajet = harus buang, harus tinggalkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
ada tiga macam Pintu gerbangnya neraka yang menuntun 
jĪwātma pada kehancuran yaitu nafsu, marah dan serakah. Oleh 
karena itu orang harus membuang ketiganya ini. 
 

२२.22 

एतैवमुः कौये तमोारिैिभन रः । 

आचरानः येतो याित परा ंगितम ् ॥१६.२२॥ 

etairvimuktaḥ kaunteya tamodvāraistribhirnaraḥ,  
ācaratyātmanaḥ śreyastato yāti parāṁ gatim. XVI-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
etaiḥ = dengan semua ini; vimuktaḥ = yang telah lepas, yang telah bebas; 
kaunteya = Arjuna; tamodvāraiḥ = dengan pintu-pintu kegelapan; tribhiḥ 
= dengan ketiga; naraḥ = manusia; ācarati =melakukan, mengerjakan; 
ātmanaḥ = dirinya; śreyas = apa yang baik, mulia; tataḥ = kemudian; yāti 
= pergi; parāṁ gatim = tempat tertinggi, tujuan tertinggi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Orang yang dibebaskan dari ketiga pintu gerbang ke arah 
kegelapan ini wahai Arjuna, berbuat apa yang baik untuk 
jiwanya dan lalu mencapai tempat yang tertinggi. 
 

२३.23 

यः शािविधमुृ वत त ेकामकारतः । 
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न स िसिमवाोित न सखु ंन परा ंगितम ् ॥१६.२३॥ 

yaḥ śāstravidhimutṣṛjya vartate kāmakārataḥ,  
na sa siddhimavāpnoti na sukhaṁ na parāṁ gatim. XVI-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yaḥ = mereka yang; śāstravidhim = peraturan sastra; utṣṛjya = setelah 
membuang; vartate = bertindak; kāmakārataḥ = dipengaruhi nafsu 
keinginan; na = tidak; saḥ = ia; siddhim = sempurna; avāpnoti = 
memperoleh; na = tidak; sukham = kesenangan, kebahagiaan; na parāṁ 
gatim = tidak mencapai tujuan tertinggi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi ia yang menyampingkan hukum-hukum Sastra dan 
berbuat seolah-olah didorong oleh keinginannya, ia tidak 
mendapatkan kesempurnaan maupun kebahagiaan atau tujuan 
yang tertinggi. 
 

२४.24 

ताा ंमाण ंत ेकाया काय वितौ । 

ाा शािवधानों कम कत ुिमहाहिस ॥१६.२४॥ 

tasmācchāstraṁ pramāṇaṁ te kāryākāryavyavasthitau,  
jñātvā śāstravidhānoktaṁ karma kartumihārhasi. XVI-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tasmāt = karena itu; śāstram = kitab suci; pramāṇam = menjadi otoritas, 
bukti; te = engkau; kāryākārya = baik dan buruk, perbuatan baik buruk; 
vyavasthitau = untuk menentukan; jñātvā = mengetahui, dengan menyadari; 
śāstravidhānoktam = apa yang dikatakan dalam aturan sastra; karma = 
kegiatan kerja; kartum = untuk melakukan; iha = disini didunia ini; arhasi 
= hendaknya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Oleh karena itu pakailah Sastra ini, sebagai pegangan hidup 
untuk menentukan apa yang harus diperbuat dan apa yang 
harus tidak diperbuat. Dengan mengetahui apa yang dikatakan 
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oleh petunjuk-petunjuk Sastra, engkau hendaknya melakukan 
pekerjaanmu di dunia ini. 
 
 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेदवैासरुसिभागयोगो नाम षोडशोऽायः ॥  

Oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde daivāsurasampadvibhāgayogo nāma ṣoḍaśoʻdhyāyaḥ. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran upaniṣad; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan Ketuhanan; 
yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = melalui 
percakapan Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna; Daivāsurasampadvibhāgayogaḥ = 
Ajaran Yoga Tentang Surasampad dan Asurasampad; nāma = berjudul, 
ṣoḍaśaḥ = yang keenambelas, adhyāyaḥ = bab/bagian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Keenambelas yang berjudul Ajaran Yoga tentang 
Surasampad dan Asurasampad. 
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॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथ सदशोऽायः 

atha saptadaśoʻdhyāyaḥ 
BAB KETUJUHBELAS 

 

ायिवभागयोगः 

śraddhātrayavibhāgayogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG TIGA JENIS KEPERCAYAAN 

 
१.1 

अज ुन उवाच 

य ेशािविधमुृ यज ेयािताः । 

तषेा ंिना त ुका कृ समाहो रजमः ॥१७.१॥ 

arjuna uvāca 
ye śāstravidhimutsṛjya yajante śraddhayānvitāḥ,  

teṣāṁ niṣṭhā tu kā kṛṣṇa sattvamāho rajastamaḥ. XVII-1. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
Arjuna = Arjuna; uvāca = berkata; ye = mereka yang; śāstravidhim utsṛjya 
= melalaikan aturan-aturan dalam kitab suci; yajante = beryajna; 
śraddhayānvitāḥ = dengan penuh keyakinan; teṣām = milik mereka; niṣṭhā 
= kondisi, keadaan; kā = yang manakah; kṛṣṇa = wahai Kṛṣṇa; sattvam = 
kebaikan; āho = atau; rajaḥ = bernafsu; tamaḥ = bodoh. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Arjuna berkata: 
Oh, Kṛṣṇa, bagaimana keadaan mereka yang mengadakan Yajña 
dengan penuh kepercayaan, tetapi mereka mengabaikan 
petunjuk-petunjuk dari Sastra? Apakah ini dianggap kebaikan 
(Sattwam) atau kenafsuan (Rajaḥ) atau kebodohan (Tamaḥ). 
 

२.2 

ीभगवानवुाच 

ििवधा भवित ा दिेहना ंसा भावजा । 

सािकी राजसी चवै तामसी चिेत ता ंण ु॥१७.२॥ 

śrībhagavān uvāca 
trividhā bhavati śraddhā dehināṁ sā svabhāvajā,  
sāttvikī rājasī caiva tāmasī ceti tāṁ śṛṇu. XVII-2. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; trividhā = tiga aspek, tiga 
macam; bhavati = ada; śraddhā = kepercayaan, keyakinan; dehinām = bagi 
perwujudan badan sang roh; sā = dia, yang; svabhāvajā = yang ada bersama 
sifatnya, pembawaan dari sifat; sāttvikī = yang bersifat sattvam; rājasī = 
yang bersifat rajaḥ; tāmasī = yang bersifat tamaḥ; ca eva = dan hanya; tām 
= dari (semua) itu; śṛṇu = dengarkanlah. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Śrī Bhagavān bersabda: 
Kepercayaan dari manusia ada tiga macam yang lahir dari 
alamnya yaitu sāttvikī (baik), rājasī (nafsu), tāmasī (bodoh). 
Dengarkanlah sekarang mengenai hal ini. 
 

३.3 

सानुपा सव  ा भवित भारत । 

ामयोऽय ंपुषो यो यः स एव सः ॥१७.३॥ 
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sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata,  
śraddhāmayoʻyaṁ puruṣo yo yacchraddhaḥ sa eva saḥ. XVII-3. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sattvānurūpā = sesuai dengan sifatnya dari jiwanya; sarvasya = dari 
masing-masing; śraddhā = kepercayaan; bhavati = adalah; śraddhāmayaḥ 
= dengan kepercayaannya; ayam = ini, puruṣaḥ = puruṣa, manusia; yaḥ = 
siapakah; śraddhaḥ = apapun keyakinannya; saḥ = ia; eva = sesungguhnya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kepercayaan dari tiap-tiap orang, oh Bhārata (Arjuna) adalah 
sesuai dengan alamnya. Manusia adalah menurut alam 
kepercayaannya, apa kepercayaannya, demikianlah ia. 
 

४.4 

यज ेसािका दवेारषािंस राजसाः । 

तेातूगणांा ेयज ेतामसा जनाः ॥१७.४॥ 

yajante sāttvikā devānyakṣarakṣāṁsi rājasāḥ,  
pretānbhūtagaṇāṁścānye yajante tāmasā janāḥ. XVII-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yajante = memuja; sāttvikā = orang yang bersifat sattva; devān = pada para 
dewa; yakṣa = para yaksa, mahluk setengah dewa; rakṣāṁsi = para rakûasa, 
setan; rājasāḥ = orang yang bersifat rajas; pretān = para setan; bhūta-gaṇān 
= para mahluk halus atau roh alam; yajante = memuja; tāmasaḥ = yang 
bersifat tamas; janāḥ = orang. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Orang yang baik (sāttvikā) menyembah Dewa-dewa, rājasika, 
mereka yang bernafsu, menyembah para Yakṣa dan Rakṣasa, 
sedangkan yang lainnya yang bodoh (tāmasika), menyembah 
Preta (roh) dan para bhūta. 
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५.5 

अशािविहत ंघोरं त ेय ेतपो जनाः । 

दाहारसयंुाः कामरागबलािताः ॥१७.५॥ 

aśāstravihitaṁ ghoraṁ tapyante ye tapo janāḥ,  
dambhāhaṅkārasaṁyuktāḥ kāmarāgabalānvitāḥ. XVII-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aśāstravihitam = tanpa petunjuk kitab suci; ghoram = mengerikan; tapaḥ = 
tapa, melakukan pertapaan; ye = mereka yang; tapyante = melakukan, 
membiasakan; janāḥ = orang; dambha = berpura-pura, hipokrit; āhaṅkāra 
= sombong; saṁyuktāḥ = layaknya seperti itu; kāma = keinginan; rāga = 
nafsu; bala-anvitāḥ = penuh kekuatan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Mereka yang suka dipuji-puji dan sombong yang terdorong oleh 
kekuatan keinginan dan nafsu, yang melakukan tapa yang keras 
yang meliwati batas pada dirinya tapa yang tidak disebutkan di 
dalam Sastra. 
 

६.6 

कशयः शरीर ंभतूाममचतेसः । 

मा ंचवैाःशरीर ंतािासरुिनयान ् ॥१७.६॥ 

karśayantaḥ śarīrasthaṁ bhūtagrāmamacetasaḥ,  
māṁ caivāntaḥśarīrasthaṁ tānviddhyāsuraniścayān. XVII-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
karśayantaḥ = memaksa; śarīrastham = yang bersemayam dibadan; 
bhūtagrāmam = segala indria; acetasaḥ = karena ketololan; mām = 
kepadaku; ca eva = dan hanya; antaḥśarīrastham = yang bersemayam 
dalam badan; tān = pada mereka; viddhi = ketahuilah; āsura-niścayān = 
dipastikan sifat setan, diyakinkan sifat setan.  
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Serta karena bodohnya menyiksa unsur-unsur baik yang ada 
dalam dirinya termasuk juga Aku yang menetap di dalam 
badannya, ketahuilah mereka ini dipastikan sebagai sifat jahat 
(Setan). 
 

७.7 

आहारिप सव  ििवधो भवित ियः । 

यपथा दान ंतषेा ंभदेिमम ंण ु॥१७.७॥ 

āhārastvapi sarvasya trividho bhavati priyaḥ,  
yajñastapastathā dānaṁ teṣāṁ bhedamimaṁ śṛṇu. XVII-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
āhāraḥ = makanan; tu api = begitu juga; sarvasya = milik semua; trividhaḥ 
= tiga macam, jenis, bagian; bhavati = adalah; priyaḥ = sangat menyenangi; 
yajña = kurban suci; tapaḥ = pertapaan; tathā = seperti; dānam = berdana, 
derma; teṣām = dan ini semua; bhedam= berbeda; imam = ini; śṛṇu = 
dengarkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bahkan makanan yang disenangi oleh semua, adalah tiga 
macam juga, Demikian juga yajña-yajña, tapa dan derma 
(danapunya). Dengarkanlah perbedaan dari semua ini. 
 

८.8 

आयःु सबलारोयसखुीितिववध नाः । 

राः िधाः िरा ा आहाराः सािकियाः ॥१७.८॥ 

āyuḥ sattvabalārogyasukhaprītivivardhanāḥ,  
rasyāḥ snigdhāḥ sthirā hṛdyā āhārāḥ sāttvikapriyāḥ. XVII-8. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
āyuḥ = hidup; sattva = kemurnian; bala = kekuatan; ārogyam = kesehatan; 
sukha = kesenangan; prīti = cinta; vivardhanāḥ = yang menumbuhkan; 
rasyāḥ = lezat; snigdhāḥ = lembut; sthirāḥ = mendasar, menyegarkan; 



 

396  

hṛdyā = sangat menyenangkan hati; āhārāḥ = makanan; sāttvika = yang 
baik; priyāḥ = yang disukai. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Makanan-makanan yang meningkatkan hidup, tenaga, 
kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dan suka cita, yang manis 
yang lunak, banyak mengandung zat-zat makanan dan rasa 
enak adalah yang disukai oleh orang yang baik (sāttwika). 
 

९.9 

कलवणाुतीिवदािहनः । 

आहारा राजसेा ःखशोकामयदाः ॥१७.९॥ 

kaṭvamlalavaṇātyuṣṇatīkṣṇarūkṣavidāhinaḥ,  
āhārā rājasasyeṣṭā duḥkhaśokāmayapradāḥ. XVII-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kaṭu-āmla = pedas dan asam; lavaṇaḥ = asin; ati-uṣṇa = sangat panas; 
tīkṣṇa = rasa yang tajam (banyak bumbu); rūkṣa-vidāhinaḥ = keras dan 
hangus; āhārāḥ = makanan; rājasasya iṣṭā = kesukaanya orang yang 
rājasika; duḥkha = menderita; śoka = sedih; āmaya-pradāḥ = menyebabkan 
sakit. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Makanan-makanan yang terlalu pedas, masam, asin, sangat 
panas, rasa yang tajam, keras dan hangus dan menimbulkan 
kesakitan, duka cita dan penyakit disukai oleh orang yang 
bernafsu (rājasika). 
 

१०.10 

यातयाम ंगतरस ंपिूत पय ुिषत ंच यत ् । 

उिमिप चामे ंभोजन ंतामसियम ् ॥१७.१०॥ 

yātayāmaṁ gatarasaṁ pūti paryuṣitaṁ ca yat,  
ucchiṣṭamapi cāmedhyaṁ bhojanaṁ tāmasapriyam. XVII-10. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
yātayāmam = makanan basi; gatarasam = makanan yang kehilangan rasa; 
pūti = busuk; paryuṣitam = bekas sisa kemarin, ca = dan; yat = itu yang; 
ucchiṣṭam = (makanan) bekas sisa; ca = dan; amedhyam = tidak murni, 
kotor; bhojanam = makanan; tāmasa-priyam = disukai orang yang bersifat 
tamas. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Makanan yang basi, hambar, berbau busuk, dingin, sisanya 
kemarin dan kotor adalah yang disukai oleh orang yang bodoh 
(tāmasika). 
 

११.11 

अफलाकाििभय ो िविधो य इत े। 

यमवेिेत मनः समाधाय स सािकः ॥१७.११॥ 

aphalākāṅkṣibhiryajño vidhidṛṣṭo ya ijyate,  
yaṣṭavyameveti manaḥ samādhāya sa sāttvikaḥ. XVII-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aphala-akāṅkṣibhiḥ = oleh mereka yang tak mengharapkan pahala; yajñaḥ 
= upacara yajnya; vidhidṛṣṭaḥ = sebagaimana ditetapkan dalam aturan kitab 
suci; yaḥ = ia yang; ijyayte = dipersembahkan; yaṣṭavyam = harus 
dipersembahkan; eva iti = hanya demikian; manaḥ = pikiran; samādhāya = 
setelah menetapkan pikiran; saḥ = dia; sāttvikaḥ = yang baik. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Yajña yang dihaturkan sesuai dengan Sastranya, oleh mereka 
yang tidak mengharap buahnya (ganjaran) dan teguh 
kepercayaannya, bahwa memang sudah kewajibannya untuk 
beryajña itu adalah Sattwika, baik. 
 

१२.12 

अिभसाय त ुफलं दाथ मिप चवै यत ् । 
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इत ेभरते त ंय ंिवि राजसम ् ॥१७.१२॥ 

abhisandhāya tu phalaṁ dambhārthamapi caiva yat,  
ijyate bharataśreṣṭha taṁ yajñaṁ viddhi rājasam. XVII-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
abhisandhāya = mengharapkan; tu = tetapi; phalam = pahala, ganjaran; 
dambhārtham = (dan) semata-mata untuk kemegahan; ca eva yat = dan 
bahkan itu yang; ijyate = dipersembahkan; bharataśreṣṭha = Oh Arjuna; 
tam = dia; yajñaḥ = upacara kurban (yajña); viddhi = mengetahui, 
ketahuilah; rājasaḥ = bernafsu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi apa yang dihaturkan dengan pengharapan akan 
buahnya atau hanya untuk memamerkan ketahuilah, Oh 
Arjuna, bahwa yajña itu adalah Rajasika, bernafsu. 

 

१३.13 

िविधहीनमसृा ंमहीनमदिणम ् । 

ािवरिहत ंय ंतामस ंपिरचत े॥१७.१३॥ 

vidhihīnamasṛṣṭānnaṁ mantrahīnamadakṣiṇam,  
śraddhāvirahitaṁ yajñaṁ tāmasaṁ paricakṣate. XVII-13. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vidhihīnam = tanpa mengikuti aturan; asṛṣṭānnam = tanpa pembagian 
makanan; mantrahīnam = tanpa mantra; adakṣiṇam = tanpa derma; 
śraddhā virahitam = tanpa keyakinan; yajñaḥ = upacara kurban; tāmasaḥ 
= bodoh; paricakṣate = dinyatakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Yajña yang tidak sesuai dengan petunjuk, dengan tidak ada 
makanan yang dibagi-bagikan, tidak ada mantra, syair 
dinyanyikan dan tidak ada dana puṇya dakṣiṇa yang diberikan, 
tidak mengandung kepercayaan, mereka sebut yajña yang 
Tāmasika, bodoh. 
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१४.14 

दवेिजगुापजून ंशाचमाज वम ् । 

चय महसा च शारीरं तप उत े॥१७.१४॥ 

devadvijaguruprājñapūjanaṁ śāucamārjavam,  
brahmacaryamahiṁsā ca śārīraṁ tapa ucyate. XVII-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
deva = kepada para dewa; dvija = pendeta; guru = para guru; prājña = orang 
bijaksana; pūjanam = pemujaan, penghormatan; śāucam = kesucian, 
kemurnian; ārjavam = kebenaran, kejujuran; brahmacaryam = 
pembujangan; selibat; ahiṁsā = tidak menyakiti, tanpa kekerasan; ca = dan; 
śārīraṁ tapaḥ = tapa dengan mengendalikan badan; ucyate = disebut. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Penghormatan pada dewa-dewa, terhadap sulinggih, terhadap 
guru-guru dan orang bijaksana, kesucian, kejujuran, 
brahmacari, ahiṁsā; hal-hal ini disebut pertapaan dari badan. 
 

१५.15 

अनुेगकरं वा ंस ंियिहत ंच यत ् । 

ाायासन ंचवै वाय ंतप उत े॥१७.१५॥ 

anudvegakaraṁ vākyaṁ satyaṁ priyahitaṁ ca yat,  
svādhyāyābhyasanaṁ caiva vāṅmayaṁ tapa ucyate. XVII-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
anudvegakaram = yang tidak menyinggung perasaan, yang tidak 
menyebabkan orang marah; vākyam = kata-kata, ucapan; satyam = benar, 
jujur; priyahitam = menyenangkan dan bermanfaat; ca yat = dan yang; 
svādhyāya = membaca kitab suci; abhyasanam = membiasakan diri, latihan; 
ca eva = dan hanya; vāṅmayam = dengan ucapan; tapaḥ = bertapa; ucyate 
= disebut. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ucapan kata-kata yang tidak menyakitkan hati, bebas dari 
hinaan, yang mengandung kebenaran, menyenangkan dan 
bermanfaat, serta pembiasaan pelajaran dari Veda yang rutin; 
ini dikatakan adalah pertapaan dari ucapan. 

 

१६.16 

मनः सादः सौ ंमौनमािविनहः । 

भावसशंिुिरतेपो मानसमुत े॥१७.१६॥ 

manaḥ prasādaḥ saumyatvaṁ maunamātmavinigrahaḥ,  
bhāvasaṁśuddhirityetattapo mānasamucyate. XVII-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
manaḥ = pikiran; prasādaḥ = ketenangan; saumyatvam = lemah lembut; 
maunam = pendiam; ātmavinigrahaḥ = menguasai diri, pengendalian diri; 
bhāvasaṁśuddhiḥ = kemurnian hati, ketulusan hati; iti = demikian; etat = 
ini; tapaḥ = bertapa; mānasam= pikiran, mental; ucyate = disebut. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketenangan pikiran, kelemah-lembutan, baik hati, pendiam, 
penguasaan diri, kesucian hati, demikian ini disebut pertapaan 
(ujian) pikiran. 
 

१७.17 

या परया त ंतपििवध ंनरःै । 

अफलाकाििभय ुैः सािकं पिरचत े॥१७.१७॥ 

śraddhayā parayā taptaṁ tapastattrividhaṁ naraiḥ,  
aphalākāṅkṣibhiryuktaiḥ sāttvikaṁ paricakṣate. XVII-17. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śraddhayā = dengan keyakinan; parayā = tertinggi, mendalam; taptam = 
yang dilakukan; tapaḥ = tapa; tat = itu; trividham = tiga hal, tiga aspek; 
naraiḥ = oleh orang-orang; aphalākāṅkṣibhiḥ = oleh orang yang tidak 
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mengharapkan pahala; yuktaiḥ = oleh mereka yang mantap; sāttvikam = 
yang baik; paricakṣate = dinyatakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketiga macam pertapaan yang dilakukan dengan kepercayaan 
yang teguh oleh mereka yang pikirannya kuat tidak 
menginginkan hasilnya, dikatakan pertapaan yang Sattwika. 

 

१८.18 

सारमानपजूाथ तपो दने चवै यत ् । 

ियत ेतिदह ों राजस ंचलमवुम ् ॥१७.१८॥ 

satkāramānapūjārthaṁ tapo dambhena caiva yat,  
kriyate tadiha proktaṁ rājasaṁ calamadhruvam. XVII-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
satkāra-māna-pūjā-artham = dengan tujuan mendapatkan penghormatan, 
disegani, dipuja; tapaḥ = pertapaan; dhambhena = dengan berpura-pura; ca 
eva = dan hanya; kriyate = dilakukan; yat = itu yang; tat iha = itu di sini; 
proktan = dikatakan; rājasam = bersifat rajas; calam = tidak stabil; 
adhruvam = tidak pasti. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pertapaan (ujian) yang dilakukan dengan tujuan untuk 
mendapatan kehormatan dan hanya sebagai pameran belaka 
disini itu dikatakan Rājasika dan adalah goyah dan tidak panjang 
umurnya. 
 

१९.19 

मढूाहणेानो यीडया ियत ेतपः । 

परोादनाथ वा तामसमदुातम ् ॥१७.१९॥ 

mūḍhagrāheṇātmano yatpīḍayā kriyate tapaḥ,  
parasyotsādanārthaṁ vā tattāmasamudāhṛtam. XVII-19. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
Mūḍhagrāheṇā = dengan pandangan yang keliru; ātmanaḥ = sendiri; 
pīḍayā = dengan menyiksa, dengan menyakiti; kriyate = dilakukan; tapaḥ 
= tapa; parasyaḥ = kepada yang lain; usādana-artham = yang bertujuan 
menghancurkan; vā = atau; tat = itu; tāmasam = sifat kebodohan; udāhṛtam 
= dikatakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pertapaan yang dilakukan dengan kebodohan, keras kepala 
dengan jalan penyiksaan diri dan untuk menghancurkan lain 
adalah dikatakan sebagai tapa yang Tāmasika, bodoh. 
 

२०.20 

दातिमित यान ंदीयतऽेनपुकािरण े। 

दशे ेकाले च पा ेच तान ंसािकं तृम ् ॥१७.२०॥ 

dātavyamiti yaddānaṁ dīyateʻnupakāriṇe,  
deśe kāle ca pātre ca taddānaṁ sāttvikaṁ smṛtam. XVII-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dātavyam = kewajiban untuk memberi; iti = demikian; yat = itu yang; 
dānam = pemberian, derma; dīyate = diberikan; anupakāriṇe = kepada 
orang yang tidak mengembalikan; deśe = tempat yang tepat; kāle = waktu 
yang tepat; ca = dan: pātre = penerima yang berhak; ca = dan; tat = itu; 
danam = derma; sāttvikam = sattwika, baik; smṛtam = dipandang. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pemberian (dāna), yang dilakukan pada seorang tanpa harapan 
kembalinya, dengan perasaan bahwa adalah kewajiban 
seorang untuk memberi, serta diberikan pada tempat serta 
waktu yang tepat dan pada orang yang patut, derma itu disebut 
Sattwika, baik. 
 

२१.21 

युपुकाराथ फलमिुय वा पनुः । 



 

403 

दीयत ेच पिरि ंतान ंराजस ंतृम ् ॥१७.२१॥ 

yattupratyupakārārthaṁ phalamuddiśya vā punaḥ,  
dīyate ca parikliṣṭaṁ taddānaṁ rājasaṁ smṛtam. XVII-21. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yat tu = itu yang; pratyupakārārtham = dengan harapan akan memperoleh 
imbalan kembali; phala = pahala, ganjaran; uddiśya = mendapatkan; vā = 
atau; punaḥ = lagi; dīyate = diberikan; ca = dan; parikliṣṭam = dengan 
mendongkol, dengan perasaan keberatan; tat = itu; dānam = pemberian; 
rājasaḥ = bernafsu; smṛtam = dikenal, dipandang. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi dana yang dilakukan dengan harapan dikembalikan 
atau dengan harapan keuntungan di kemudian hari, atau 
berdana dengan tidak ikhlas dikatakan sebagai derma yang 
Rājasika bernafsu. 
 

२२.22 

अदशेकाले यानमपाे दीयत े। 

असृतमवात ंतामसमदुातम ् ॥१७.२२॥ 

adeśakāle yaddānamapātrebhyaśca dīyate,  
asatkṛtamavajñātaṁ tattāmasamudāhṛtam. XVII-22. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
adeśakāle = pada tempat dan waktu yang salah; yat = itu yang; dānam = 
pemberian, derma; apātrebhyaḥ = diberikan kepada penerima yang tidak 
berhak; dīyate = diberikan; asat kṛtam = tanpa menghormati; avajñātam = 
dengan menghina; tat = itu; tāmasam = sifat tāmas, bodoh; udāhṛtam = 
dinyatakan menjadi. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dan dana yang dilakukan pada tempat atau waktu yang salah 
atau pada orang yang patut, tanpa upacara yang sebenarnya 
atau dengan penghinaan, ini dikatakan dāna yang Tāmasika, 
bodoh. 
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२३.23 

ॐ तिदित िनदशो णििवधः तृः । 

ाणाने वदेा या िविहताः परुा ॥१७.२३॥ 

oṁ tatsaditi nirdeśo brahmaṇastrividhaḥ smṛtaḥ,  
brāhmaṇāstena vedāśca yajñāśca vihitāḥ purā. XVII-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ tat sad iti = OM TAT SAT ini; nirdeśaḥ = petunjuk, perlambang, 
ucapan; brahmaṇaḥ = dari Brahman; trividhaḥ = tiga aspek; smṛtaḥ = 
dikatakan, terkenal; brāhmaṇāḥ = para brahmana; tena = olehnya; vedāḥ = 
kitab suci Veda; yajñāḥ = upacara-upacara yajña; ca = dan; vihitāḥ = 
ditetapkan, diadakan; purā = dahulu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Oṁ Tat Sat ini disebutkan tiga kata petunjuk dari Brahman. 
Dengan ini dahulu kala ditetapkan para brahmana, Veda dan 
yajña-yajña serta disucikan oleh para pendeta. 

 

२४.24 

तादोिमदुा यदानतपःियाः । 

वत  ेिवधानोाः सतत ंवािदनाम ् ॥१७.२४॥ 

tasmādomityudāhṛtya yajñadānatapaḥkriyāḥ,  
pravartante vidhānoktāḥ satataṁ brahmavādinām. XVII-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tasmāt = karena itu; iti = demikian; udāhṛtya = pengucapan; yajñaḥ = 
yajña, upacara kurban; dāna = pemberian, derma; tapaḥ = pertapaan; kriyāḥ 
= kegiatan upacara; pravartante = berjalan, terlaksana; vidhānoktāḥ = 
sebagai ditetapkan dalam kitab suci; satatam = selalu; brahmavādinām = 
oleh para pelajar pengetahuan tentang Brahman. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Oleh karena itu dengan ucapan Om, pelaksanaan yajña, dana 
dan tapa yang disebutkan dalam Sastra selalu dilaksanakan oleh 
cendikiawan pengetahuan Brahman. 
 

२५.25 

तिदनिभसाय फलं यतपःियाः । 

दानिया िविवधाः िय ेमोकाििभः ॥१७.२५॥ 

tadityanabhisandhāya phalaṁ yajñatapaḥkriyāḥ,  
dānakriyāśca vividhāḥ kriyante mokṣakāṅkṣibhiḥ. XVII-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tat iti = itu demikian; anabhisandhāya = dengan tidak memperdulikan 
pahala; phala = hasil, pengharapan; yajñaḥ = kurban; tapaḥ = pertapaan; 
kriyāḥ = upacara; dānakriyāḥ = pelaksanaan derma; ca = dan; vividhāḥ = 
aneka ragam, berbagai macam; kriyante = dilakukan, diselenggarakan; 
mokṣakāṅkṣibhiḥ = seseorang yang mengharapkan pembebasan dari 
kelahiran dan kematian. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dan dengan ucapan kata “Tat”, pelaksanaan yajña dan tapa dan 
bermacam-macam pelaksanaa derma diselenggarakan oleh 
yang mencari kebebasan tanpa mengharapkan ganjaran. 
 

२६.26 

साव ेसाधभुाव ेच सिदतेयुत े। 

श ेकमिण तथा सः पाथ  युत े॥१७.२६॥ 

sadbhāve sādhubhāve ca sadityetatprayujyate,  
praśaste karmaṇi tathā sacchabdaḥ pārtha yujyate. XVII-26. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sadbhāve = dalam pengertian realitas, dalam pengertian yang benar; 
sādhubhāve = dalam pengertian kebajikan; ca = dan; sat = kebenaran, iti = 
demikian, kata sat; etat = ini; prayujyate = diucapkan; praśaste = dalam 
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kehormatan, terpuji; karmaṇi = dalam kegiatan kerja; tathā = seperti itu; sat 
śabdaḥ = kata sat; yujyate = dipergunakan. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kata “Sat” dipakai dalam pengertian dari kebenaran dan 
kebaikan; dan juga, Oh Pārtha (Arjuna), perkataan “Sat” dipakai 
untuk perbuatan-perbuatan yang terpuji. 
 

२७.27 

य ेतपिस दान ेच िितः सिदित चोत े। 

कम चवै तदथय ंसिदवेािभधीयत े॥१७.२७॥ 

yajñe tapasi dāne ca sthitiḥ saditi cocyate,  
karma caiva tadarthīyaṁ sadityevābhidhīyate. XVII-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yajñe = dalam yajña; tapasi = dalam pertapaan; dāne = saat berderma; ca = 
dan; sthitiḥ = sikap, keadaan; sat iti = sat demikian; ca ucyate = begitulah 
dinyatakan; karma = kegiatan; ca eva = begitu juga; tadarthīyam = untuk 
tujuan itu; sat iti = sat demikian; eva = juga; abhidhīyate = dinamakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Keutuhan dalam pelaksanaan yajña, tapa, dana juga disebut 
“Sat” dan juga tiap-tiap tindakan untuk tujuan persembahan 
pada Tuhan disebut “Sat”. 
 

२८.28 

अया त ंद ंतप ंकृत ंच यत ् । 

असिदुत ेपाथ  न च ते नो इह ॥१७.२८॥ 

aśraddhayā hutaṁ dattaṁ tapastaptaṁ kṛtaṁ ca yat,  
asadityucyate pārtha na ca tatpretya no iha. XVII-28. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aśraddhayā = tanpa keyakinan; hutam = persembahan; dattam = diberikan; 
tapaḥ taptani = melaksanakan pertapaan; kṛtam =yang dilakukan; ca = dan; 
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yat = itu; asat iti ucyate = disebut ʻasatʻ; pārtha = Arjuna; na = tidak; ca = 
dan; tat = itu; pretya = di dalam baka; na iha = juga di alam ini. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sajen apa saja, atau derma apa saja yang dipersembahkan, tapa 
apa saja, upacara apa saja yang dilakukan jika tanpa 
kepercayaan, disebut “Asat”, oh Pārtha (Arjuna) dan tidak 
mempunyai arti baik di dunia ini maupun sesudahnya. 
 
 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेायिवभागयोगो नाम सदशोऽायः ॥  

oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde śraddhātrayavibhāgayogo nāma saptadaśoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Tuhan, simbol Tuhan, tat = itu, sat = kebenaran, iti = demikian, 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā, upaniṣatsu = di 
setiap ajaran upaniṣad, brahmavidyāyām = dalam pengetahuan Ketuhanan; 
yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = melalui 
percakapan Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna; śraddhātrayavibhāgayogaḥ = 
Ajaran Yoga Tentang tiga jenis kepercayaan; nāma = berjudul; saptadaśaḥ 
= yang ketujuhbelas; adhyāyaḥ = bab/bagian. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Ketujuhbelas yang berjudul Ajaran Yoga Tentang Tiga Jenis 
Kepercayaan. 
  



 

408  

 
 

॥ ॐ ीपरमान ेनमः ॥ 

oṁ śrī paramātmane namaḥ 
Hormat kepada Paramātma 

 

॥ ीमगवीता ॥ 

śrīmad bhagavadgītā 
Bhagavadgītā Yang Mulia 
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अथाादशोऽायः 

athāṣṭādaśoʻdhyāyaḥ 
BAB KEDELAPANBELAS 

 

मोसासयोगः 

mokṣasannyāsayogaḥ 
AJARAN YOGA  

TENTANG KETIDAKTERIKATAN  
UNTUK MENCAPAI MOKṢA 

 
१.1 

अज ुन उवाच 

सास महाबाहो तिमािम विेदतमु ् । 

ाग च षीकेश पथृेिशिनषदून ॥१८.१॥ 

arjuna uvāca 
sannyāsasya mahābāho tattvamicchāmi veditum, 

tyāgasya ca hṛṣīkeśa pṛthakkeśiniṣūdana. XVIII-1. 
 
Padārthaḥ-Kosakata: 
arjunaḥ = Arjuna; uvāca = berkata; sannyāsasya = tentang penyangkalan 
dunia; mahābāho = wahai Kṛṣna yang berlengan perkasa; tattvam = 
sebenarnya; icchāmi = saya ingin; veditum = untuk mengetahui; tyāgasya = 
hakekat tentang melepaskan keterikatan duniawi; ca = dan; hṛṣīkeśa = wahai 
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Kṛṣna yang menguasai indria; pṛthak = secara terpisah; keśiniṣūdana = 
pembunuh raksasa Keśi, dalam bentuk seekor kuda; yaitu gelar lain untuk 
Kṛṣna. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Arjuna berkata: 
Wahai Kṛṣna, Aku ingin mengetahui secara terpisah kebenaran 
dari sannyāsa dan juga kebenaran dari Tyaga, (Sannyāsa dan 
Tyāga kedua-duanya berarti membebaskan diri dari ikatan, 
tetapi di sini sannyāsa berarti melepaskan segala pekerjaan 
sedangkan Tyāga berarti bekerja tetapi melepaskan hasil-hasil 
pekerjaan itu). 
 

२.2 

ीभगवानवुाच 

कााना ंकम णा ंास ंसास ंकवयो िवः । 

सव कम फलाग ंााग ंिवचणाः ॥१८.२॥ 

śrībhagavān uvāca 
kāmyānāṁ karmaṇāṁ nyāsaṁ sannyāsaṁ kavayo viduḥ, 

sarvakarmaphalatyāgaṁ prāhustyāgaṁ vicakṣaṇāḥ. XVIII-2. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
śrībhagavān = Śrī Bhagavān;  uvāca = bersabda; kāmyānām = bagi penuh 
nafsu keinginan; karmaṇām = dari kegiatan kerja; nyāsam = meninggalkan; 
penyangkalan; sannyāsam = penyangkalan kerja, tingkat kehidupan di mana 
seseorang harus dapat melepaskan keterikatan duniawi; kavayaḥ = para 
pendeta, orang suci; viduḥ = mengetahui, memahami; sarva karmaphala 
tyāgam = melepaskan segala akibat dari perbuatan; prāhuḥ tyāgaḥ = disebut 
meninggalkan; vicakṣaṇāḥ = orang yang arif bijaksana. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Śrī bhagavān bersabda: 
Orang bijaksana mengertikan dengan sannyāsa, pembebasan 
diri dari pekerjaan yang didorong oleh keinginan (akan 
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hasilnya); pembebasan diri dari hasil semua pekerjaan, orang 
bijaksana mengatakan sebagai Tyāga. 
 

३.3 

ा ंदोषविदकेे कमाम नीिषणः । 

यदानतपःकम न ािमित चापरे ॥१८.३॥ 

tyājyaṁ doṣavadityeke karmaprāhurmanīṣiṇaḥ, 
yajñadānatapaḥkarma na tyājyamiti cāpare. XVIII-3. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tyājyam = harus ditinggalkan, harus dilepaskan (tidak dilakukan); doṣavat = 
sebagai suatu dosa, kejahatan; iti eke = demikian yang lain; prāhuḥ = 
menyatakan; manīṣiṇaḥ = para bijak; yajña = kurban; dāna = derma, 
pemberian; tapaḥ = pertapaan; karma = kegiatan kerja; na tyājyam = jangan 
ditinggalkan; iti = demikian; ca apare = dan yang lain. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Beberapa orang bijaksana mengatakan bahwa semua 
perbuatan harus dihentikan sebagai sesuatu yang tidak baik, 
beberapa yang lainnya mengatakan bahwa perbuatan Yajña, 
dāna dan tapa tidak boleh dihentikan. 

 

४.4 

िनय ंण ुम ेत ाग ेभरतसम । 

ागो िह पुषा ििवधः सकीततः ॥१८.४॥ 

niścayaṁ śṛṇu me tatra tyāge bharatasattama, 
tyāgo hi puruṣavyāghra trividhaḥ samprakīrtitaḥ. XVIII-4. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
niścayam = kepastian; śṛṇu = dengarlah; me = milikku; tatra = di sana; 
tyāge = tentang melepaskan kegiatan; bharatasattama = yang terbaik dari 
Bharata, Arjuna; tyāgaḥ = penanggalan terhadap buah perbuatan; hi = 
sesungguhnya; puruṣavyāghra = yang terbaik di antara manusia, Arjuna; 
trividhaḥ = tiga macam, tiga aspek; samprakīrtitaḥ = telah dinyatakan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengarkanlah sekarang dariku, oh Arjuna, kebenaran dari 
Tyāga sudah diterangkan dibagi menjadi tiga macam. 
 

५.5 

यदानतपःकम न ा ंकाय मवे तत ् । 

यो दान ंतपवै पावनािन मनीिषणाम ् ॥१८.५॥ 

yajñadānatapaḥkarma na tyājyaṁ kāryameva tat, 
yajño dānaṁ tapaścaiva pāvanāni manīṣiṇām. XVIII-5. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yajñaḥ = yajnya; dāna = derma; tapaḥ = bertapa; karma = kerja, ritual; na 
tyājyam = jangan ditinggalkan, tidak dibuang; kāryam eva tat = itu harus 
dikerjakan; yajñaḥ = beryajña; dānam = derma; tapaḥ = pertapaan; ca eva 
= begitu juga; pāvanāni = segala pensuci, segala pemurni; manīṣiṇām = 
untuk orang bijaksana. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Perbuatan Yajña, dana dan tapa jangan dihentikan akan tetapi 
harus dilakukan. Karena Yajña, dana dan tapa adalah segala 
penyucian bagi orang-orang yang bijaksana. 
 

६.6 

एतािप त ुकमा िण सं ा फलािन च । 

कत ानीित म ेपाथ  िनित ंमतमुमम ् ॥१८.६॥ 

etānyapi tu karmāṇi saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca, 
kartavyānīti me pārtha niścitaṁ matamuttamam. XVIII-6. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
etāni api = bahkan ini (semua, yaitu, yajña, dāna, tapa dan karma); tu = 
tetapi; karmāṇi = kegiatan kerja, perbuatan-perbuatan; saṅgam = 
keterikatan akan pahala; tyaktvā = meninggalkan, melepaskan; phalāni = 
buah, pahala, akibat; ca = dan; kartavyān = harus dilakukan; iti = demikian; 
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me = milikku; pārtha = wahai Arjuna; niścitam = ditetapkan, dipastikan; 
matam uttamam = pandangan terbaik, pandangan mulia. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi pekerjaan-pekerjaan ini harus dilakukan asal jangan 
mengikat diri dan menginginkan akan hasilnya. Ini, O. Arjuna, 
demikian kepastian padanganku yang utama.  
 

७.7 

िनयत त ुसासः कमणो नोपपत े। 

मोहा पिरागामसः पिरकीततः ॥१८.७॥ 

niyatasya tu sannyāsaḥ karmaṇo nopapadyate, 
mohāttasya parityāgastāmasaḥ parikīrtitaḥ. XVIII-7. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
niyatasya = bagi kewajiban; tu = sesungguhnya; sannyāsaḥ = 
meninggalkan; karmaṇaḥ = bagi perbuatan, bagi pekerjaan; na upapadyate 
= jangan dilaksanakan; mohāt = dari kebingungan; tasya = miliknya; 
parityāgaḥ = meninggalkan; tāmasaḥ = dari kegelapan; parikīrtitaḥ = 
dinyatakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Melepaskan kewajiban apapun yang harus dilakukan kapanpun 
jangan dilakukan, meninggalkannya disebabkan oleh 
kebodohan disebut Tāmasika.  
 

८.8 

ःखिमवे यम कायेशभयाजते ् । 

स कृा राजस ंाग ंनवै ागफलं लभते ् ॥१८.८॥ 

duḥkhamityeva yatkarma kāyakleśabhayāttyajet, 
sa kṛtvā rājasaṁ tyāgaṁ naiva tyāgaphalaṁ labhet. XVIII-8. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
duḥkham = penderitaan; iti = demikian; eva = hanya; yat = apa yang; karma 
= kegiatan kerja; kaya-kleśa-bhayāt = dari penderitaan fisik; tyajet = harus 
ditinggalkan; saḥ = dia; kṛtvā = yang melakukan, mengerjakan; rājasam = 
bernafsu; tyāgam = melepaskan; na eva = tidak hanya; tyāga-phalam = tak 
terikat pada buah perbuatan; labhet = mendapatkan. 

 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang melepaskan kewajiban oleh karena kewajiban itu 
menyakitkan atau lantaran takut akan penderitaan badan, hal 
ini adalah pelaksanaan tyāga yang didorong oleh Rājasika; ini 
tidak akan memberikan hasil dari pelaksanaan tyaganya. 
 

९.9 

काय िमवे यम िनयत ंियतऽेज ुन । 

सं ा फलं चवै स ागः सािको मतः ॥१८.९॥ 

kāryamityeva yatkarma niyataṁ kriyateʻrjuna, 
saṅgaṁ tyaktvā phalaṁ caiva sa tyāgaḥ sāttviko mataḥ. XVIII-9. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kāryam iti eva = demikian sesungguhnya harus dikerjakan; yat = itu yang; 
karma = perbuatan, pekerjaan; niyatam = kewajiban; kriyate = dilakukan; 
Arjuna = wahai Arjuna; saṅgam = keterikatan pada pahala; tyaktvā = 
melepaskan, menanggalkan; phalam = buah, hasil; ca eva = dan hanya; saḥ 
= dia; tyāgaḥ = menanggalkan; melepaskan, sāttvikaḥ mataḥ = dipandang 
bersifat sāttvika. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi wahai Arjuna! ia yang melakukan kewajiban yang 
telah ditentukan sebagai sesuatu yang harus dilakukan, 
membebaskan diri dari semua ikatan dan juga buahnya, cara 
pembebasan yang demikian dikatakan Sattvika, baik. 
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१०.10 

न ेकुशलं कम कुशले नानषुत े। 

ागी ससमािवो मधेावी िछसशंयः ॥१८.१०॥ 

na dveṣṭyakuśalaṁ karma kuśale nānuṣajjate, 
tyāgī sattvasamāviṣṭo medhāvī chinnasaṁśayaḥ. XVIII-10. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; dveṣṭi = membenci; akuśalam = yang tidak disenangi, tidak 
sesuai; karma = perbuatan; kuśale = pada yang sesuai, yang disenangi; na 
anuṣajjate = tidak terikat, tidak tergantung; tyāgī = ia yang terbebas; 
sattvasamāviṣtaḥ = diliputi kemurnian; medhāvī = cerdas; 
chinnasaṁśayaḥ = yang keragu-raguannya terhapuskan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Orang yang bijaksana yang terbebas dari ikatan, (Sāttvika), 
dengan pengertian yang tenang, yang bebas dari keragu-
raguan, yang cerdas, ia tidak mempunyai rasa benci pada 
pekerjaan yang tidak sesuai dan tidak pula terikat pada 
pekerjaan yang sesuai pada dirinya. 
 

११.11 

न िह दहेभतृा श ंंु कमा यशषेतः । 

य ुकमफलागी स ागीिभधीयत े॥१८.११॥ 

na hi dehabhṛtā śakyaṁ tyaktuṁ karmāṇyaśeṣataḥ, 
yastu karmaphalatyāgī sa tyāgītyabhidhīyate. XVIII-11. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na hi = sesungguhnya tidak; dehabhṛtā = yang berwujud; śakyam = dapat, 
bisa; tyaktum = untuk meninggalkan, untuk melepaskan; karmāṇi = 
kegiatan kerja; aśeṣataḥ = sama sekali; yaḥ tu = tetapi ia yang; karmaphala-
tyāgī = yang meninggalkan pahala dan perbuatan; saḥ = ia; tyāgī-iti-
abhidhīyate = demikian disebut seorang tyāgī. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sesungguhnya tidak mungkin untuk manusia melepaskan diri 
dari pekerjaan sama sekali. Akan tetapi ia yang membebaskan 
diri dari ikatan hasil pekerjaan ini, dikatakan seorang tyāgī (yang 
terbebas). 
 

१२.12 

अिनिम ंिम ंच ििवध ंकमणः फलम ् । 

भवािगना ंे न त ुसािसना ंिचत ् ॥१८.१२॥ 

aniṣṭamiṣṭaṁ miśraṁ ca trividhaṁ karmaṇaḥ phalam, 
bhavatyatyāgināṁ pretya na tu sannyāsināṁ kvacit. XVIII-12. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
aniṣṭam = tidak menyenangkan; iṣṭam = menyenangkan; ca = dan; miśram 
= campuran; trividham = tiga macam; karmaṇaḥ phalam = akibat 
perbuatan, hasil perbuatan; bhavati = ada; atyāginām = orang yang tidak 
terbebas; pretya = setelah mati; na = tidak; tu = tetapi; sannyāsinām = untuk 
yang melepaskan; kvacit = tidak ada sama sekali, di manapun. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Senang, tidak senang dan campuran dari keduanya ini, adalah 
buah dari perbuatan, bagi mereka yang tidak melepaskan diri 
dari ikatan hasil kerja setelah mereka meninggal menuju alam 
preta (alam tempat menikmati baik buruk perbuatan), 
sedangkan yang melepaskan diri dari ikatan tindakan dan 
buahnya tidak terkena olehnya dan hanya mencapai moksa. 
 

१३.13 

पतैािन महाबाहो कारणािन िनबोध म े। 

सा ेकृता ेोािन िसय ेसव कम णाम ् ॥१८.१३॥ 

pañcaitāni mahābāho kāraṇāni nibodha me, 
sāṅkhye kṛtānte proktāni siddhaye sarvakarmaṇām. XVIII-13. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
pañca etāni = kelimanya ini; mahābāho = wahai Arjuna, yang berlengan 
kekar; kāraṇāni = penyebab-penyebab, beberapa faktor; nibodha = 
pelajarilah; me = (dari) saya; sāṅkhye = dalam ajaran sāṅkhya; kṛtānte = 
yang merupakan akhir dari segala kegiatan kerja; proktāni = yang 
dinyatakan, tercantum; siddhaye = guna penyelesaian; untuk 
penyempurnaan; sarva- karmaṇām = dari segala perbuatan (kerja). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
wahai Arjuna, pelajarilah dariku, lima unsur ini, untuk 
menyelesaikan semua pekerjaan, sebagaimana yang dijelaskan 
dalam ajaran sāṅkhya yang mengajarkan tentang berakhirnya 
semua ikatan karma.  
 

१४.14 

अिधान ंतथा कता  करण ंच पथृिवधम ् । 

िविवधा पथृेा दवै ंचवैा पमम ् ॥१८.१४॥ 

adhiṣṭhānaṁ tathā kartā karaṇaṁ ca pṛthagvidham, 
vividhāśca pṛthakceṣṭā daivaṁ caivātra pañcamam. XVIII-14. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
adhiṣṭhānam = tempat kedudukan, badan; tathā = juga; kartā = pelaku 
kegiatan kerja; karaṇam = indra-indra; ca = dan; pṛthagvidham = beraneka 
ragam, bermacam-macam; vividhāḥ = berbagai jenis; pṛthak ceṣṭāḥ = 
berlainan kegiatan; daivam = takdir, nasib; pañcamam = yang kelima; atra 
= di sini. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Badan sebagai tempat dari perbuatan, lalu perasaan diri, 
sebagai agennya, bermacam-macam indrya sebagai alat-alat 
berbagai-bagai fungsi gerakan dalam tubuh, pikiran dan yang 
kelima ialah nasib yang sebagai penyebab-penyebab 
kesuksesan dari semua pekerjaan. 
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१५.15 

शरीरवानोिभय म ारभत ेनरः । 

ा ंवा िवपरीत ंवा पतै ेत हतेवः ॥१८.१५॥ 

śarīravāṅmanobhiryatkarma prārabhate naraḥ, 
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā pañcaite tasya hetavaḥ. XVIII-15. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śarīra-vāk-manobhiḥ = dengan badan, perkataan dan pikiran; prārabhate 
= melakukan; naraḥ = orang, manusia; yat = itu yang; karma = perbuatan; 
nyāyyam = yang benar; vā = atau; viparītam = sebaliknya, yang berlawanan, 
yang salah; vā = atau; pañca = lima; ete = mereka ini; pañca ete = kelima 
ini; tasya = miliknya; hetavaḥ = sebagai penyebab. 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seseorang baik pun 
dengan badannya, kata-kata atau pikiran, benar atau salah, 
kelima ini adalah penyebabnya. 
 

१६.16 

तवै ंसित कता रमाान ंकेवलं त ुयः । 

पयकृतबिुा स पयित म ितः ॥१८.१६॥ 

tatraivaṁ sati kartāramātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ, 
paśyatyakṛtabuddhitvānna sa paśyati durmatiḥ. XVIII-16. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tatra evam = demikian, hanya di sana; sati = ada; kartāram = pelaku, yang 
mengerjakan; ātmānam = sendiri; kevalam = saja; tu = ia; yaḥ = ia yang; 
paśyati = melihat; akṛtabuddhitvāt = karena alasan pertimbangan akal yang 
tak sempurna; na = tidak, saḥ = ia; paśyati = melihat; durmatiḥ = pikiran 
yang tak murni, menentang. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Oleh karena keadaannya demikian, seorang dengan pikiran 
yang keliru, yang dengan pengertian yang tidak terlatih, melihat 
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pada dirinya saja sebagai satu-satunya pelaksana, ia tidak 
melihat yang sebenarnya. 
 

१७.17 

य नाहतो भावो बिुय  न िलत े। 

हािप स इमाँोका हि न िनबत े॥१८.१७॥ 

yasya nāhaṅkṛto bhāvo buddhiryasya na lipyate, 
hatvāpi sa imāllokānna hanti na nibadhyate. XVIII-17. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yasya = dia yang memiliki; na ahaṅkṛtaḥ = tidak egois; bhāvaḥ = 
berperasaan; budhiḥ = kecerdasan; yasya = dia yang memiliki; na = tidak; 
lipyate = terpengaruh, tersentuh; hatvā api = setelah membunuh bahkan; 
saḥ= ia; imām = ini; lokān = dunia, masyarakat; hanti = membunuh; na = 
tidak; nibadhyate = terikat. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang bebas dari keakuan, yang pengertiannya tidak dinodai, 
meskipun ia membunuh dunia ini, tetapi sebenarnya ia tidak 
membunuh, juga tidak terikat akan perbuatannya. 
 

१८.18 

ान ंयये ंपिराता ििवधा कमचोदना । 

करण ंकम कतित ििवधः कमसहः ॥१८.१८॥ 

jñānaṁ ġyeyaṁ parijñātā trividhā karmacodanā, 
karaṇaṁ karma karteti trividhaḥ karmasaṅgrahaḥ. XVIII-18. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
jñānam = pengetahuan; jñeyam = yang harus diketahui; parijñātā = ia yang 
mengetahui; trividhā = tiga aspek, tiga jenis; karmacodanā = alasan yang 
mendorong perbuatan; karaṇam = organ, penyebab; karma = perbuatan 
yang disukai, kegiatan kerja yang disukai; kartā iti = pelaku demikian; 
trividhaḥ = tiga aspek, tiga jenis; karmasaṅgrahaḥ = dasar kegiatan. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pengetahuan, yang harus diketahui dan yang mengetahui 
adalah tiga hal yang menyebabkan perbuatan. Alat, perbuatan 
yang disukai dan pelaksana adalah tiga dasar dari perbuatan. 
 

१९.19 

ान ंकम च कता  च िधवै गणुभदेतः । 

ोत ेगणुसान ेयथावण ुतािप ॥१८.१९॥ 

jñānaṁ karma ca kartā ca tridhaiva guṇabhedataḥ, 
procyate guṇasaṅkhyāne yathāvacchṛṇu tānyapi. XVIII-19. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
jñānam = pengetahuan; karma = perbuatan, kegiatan kerja; ca = dan; kartā 
= pelaku, yang mengerjakan; ca = dan; tridhā eva = tiga macam cara; guṇa-
bhedataḥ = dari perbedaan guṇa (sifat); procyate = dinyatakan; 
guṇasaṅkhyāne = guṇa (sifat) dalam ajaran saṅkhya; yathāvat = 
sewajarnya, sebenarnya; śṛṇu = dengarlah; tāni api = itu semua juga. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pengetahuan, perbuatan dan pelaksana dikatakan dalam Ilmu 
triguṇa di dalam ajaran Sankhya hanya tiga macam cara, 
menurut perbedaan di dalam triguṇa. engkau dengarkanlah 
semua itu yang sebenarnya. 
 

२०.20 

सवभतूषे ुयनेकंै भावमयमीत े। 

अिवभं िवभेष ुतान ंिवि सािकम ् ॥१८.२०॥ 

sarvebhūteṣu yenaikaṁ bhāvamavyayamīkṣate, 
avibhaktaṁ vibhakteṣu tajjñānaṁ viddhi sāttvikam. XVIII-20. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sarvebhūteṣu = pada semua mahluk; yena = oleh siapa yang; ekam = satu, 
bhāvam = realitas; avyayam = kekal abadi; īkṣate = tampak, melihat; 
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avibhaktam = tak terbagi; vibhakteṣu = dalam setiap bagian; tat jñānam = 
pengetahuan itu; viddhi = ketahuilah; sāttvikam = adalah sāttvika. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pengetahuan yang dapat melihat Hyang Tunggal abadi dalam 
semua makhluk, yang tidak dapat dipisahkan di dalam yang 
terpisah-pisah, ketahuilah bahwa pengetahuan itu adalah 
sāttvika. 
 

२१.21 

पथृने त ुयान ंनानाभावाथृिवधान ् । 

विे सवष ुभतूषे ुतान ंिवि राजसम ् ॥१८.२१॥ 

pṛthaktvena tu yajjñānaṁ nānābhāvānpṛthagvidhān, 
vetti sarveṣu bhūteṣu tajjñānaṁ viddhi rājasam. XVIII-21. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
pṛthaktvena = sebagai berbeda satu dengan yang lainnya; pṛthak = masing-
masing; tu = tetapi; yat = yang; jñānam = pengetahuan; nānā = macam-
macam, banyak; bhāvān = keberadaan, kehidupan, kelahiran; pṛthagvidhān 
= berbagai macam yang berbeda; vetti =, mengetahui; sarveṣu bhūteṣu = di 
semua mahluk; tat = itu; jñānam = pengetahuan; vidhi = ketahuilah; 
rājasam = bersifat rajas. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pengetahuan yang melihat banyak ātma-ātma di dalam 
makhluk yang berbeda-beda karena mereka nampak terpisah-
pisah, ketahuilah olehmu bahwa pengetahuan itu adalah 
Rajasika. 
 

२२.22 

य ुकृवदकेिाय समहतैकुम ् । 

अताथ वद ंच तामसमदुातम ् ॥१८.२२॥ 

yattu kṛtsnavadekasminkārye saktamahaitukam, 
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atattvārthavadalpaṁ ca tattāmasamudāhṛtam. XVIII-22. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
yat tu = itu yang; kṛtsnavat = seolah-olah sebagai kesatuan, seakan-akan 
sebagai keseluruhan; ekasmin kārye = dalam satu kegiatan; saktam = 
terikat, ketergantungan, mengikatkan; ahaitukam = tanpa alasan, tanpa 
sebab; atattvārthavat = yang tanpa dasar kebenaran; alpam = sempit, picik; 
ca = dan; tat tāmasam = itu tamas; udāhṛtam = dinyatakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi pengetahuan yang melihat pada sebuah kegiatan 
saja sebagai keseluruhannya, tanpa mengenal akan sebab, 
tanpa mengerti yang benar dan sempit, dikatakan Tamasika, 
bodoh. 

 

२३.23 

िनयत ंसरिहतमरागेषतः कृतम ् । 

अफलेनुा कम यािकमुत े॥१८.२३॥ 

niyataṁ saṅgarahitamarāgadveṣataḥ kṛtam, 
aphalaprepsunā karma yattatsāttvikamucyate. XVIII-23. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
niyatam = kewajiban; saṅgarahitam = tanpa keterikatan; arāgadveṣataḥ = 
dengan tanpa kecintaan atau kebencian; kṛtam = yang diperbuat, yang telah 
dilakukan; aphalaprepsunā = oleh seseorang tanpa mengharapkan pahala; 
karma = perbuatan; yat = itu yang, tat = itu; sāttvikam ucyate = dinamakan 
sāttvikam. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Perbuatan yang diwajibkan, yang dilakukan tanpa ikatan, tanpa 
cinta atau benci oleh seorang yang tidak mengharapkan 
buahnya, itu disebut sāttvikam. 
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२३.24 

य ुकामेनुा कम साहारेण वा पनुः । 

ियत ेबलायास ंताजसमदुातम ् ॥१८.२४॥ 

yattu kāmepsunā karma sāhaṅkāreṇa vā punaḥ, 
kriyate bahulāyāsaṁ tadrājasamudāhṛtam. XVIII-24. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yat tu = itu yang, tetapi itu; kāmepsunā = ia yang mencari pemenuhan 
keinginannya; karma = perbuatan; sāhaṅkāreṇa = dengan keakuannya; vā 
= atau; punaḥ = lagi; kriyate = dilakukan, dikerjakan; bahulāyāsam = 
sesuatu usaha yang keras; tat = itu; rājasaḥ = rajaḥ, bernafsu; udāhṛtam = 
dinamakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Akan tetapi perbuatan yang dilakukan dengan perasaan yang 
sangat tegang oleh seorang yang mencari kepuasan 
keinginannya atau didorong oleh keakuannya dikatakan 
Rājasika. 
 

२५.25 

अनबु ंय ंहसामनवे च पौषम ् । 

मोहादारत ेकम यामसमुत े॥१८.२५॥ 

anubandhaṁ kṣayaṁ hiṁsāmanavekṣya ca pauruṣam, 
mohādārabhyate karma yattattāmasamucyate. XVIII-25. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
anubandham = tanpa memperdulikan akibatnya, dengan tidak 
menghiraukan akibatnya; kṣayam = merugikan; hiṁsām = menyakiti; 
anavekṣya = tak hirau, dengan tidak melihat; ca = dan; pauruṣam = akan 
kekuatan, akan kemampuan; mohāt = karena kebodohan, kebingungan; 
ārabhyate = dilakukan; karma = perbuatan; yat = itu yang; tat = itu; 
tāmasam ucyate = dikatakan tamasika. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Perbuatan yang dilakukan dengan kebodohan, tanpa 
memandang akibatnya atau kehilangannya, menyakiti yang lain 
dan tanpa menghiraukan kecakapan seseorang, dikatakan 
adalah Tāmasika. 

 

२६.26 

मुसोऽनहंवादी धृुाहसमितः । 

िसिशोिनवकारः कता  सािक उत े॥१८.२६॥ 

muktasaṅgoʻnahaṁvādī dhṛtyutsāhasamanvitaḥ, 
siddhyaśiddhyonirvikāraḥ kartā sāttvika ucyate. XVIII-26. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
muktasaṅgaḥ = bebas dari keterikatan; anahaṁvādī = tidak egois dalam 
bicara, yaitu suka dan mau mendengarkan orang lain; dhṛtyutsāha = 
berketetapan hati dalam usaha, teguh dalam usaha; samanvitaḥ = penuh 
semangat; siddhi-aśiddhyoḥ = dalam keberhasilan dan kegagalan; 
nirvikāraḥ = tak tergoyahkan; kartā = pelaku, pelaksana; sāttvika = 
sāttvika, baik; ucyate = dikatakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pelaku yang bebas dan ikatan, yang tidak punya rasa keakuan, 
teguh, hati, rajin dan yang tidak digoyahkan oleh kesuksesan 
atau kegagalannya, ia dikatakan sāttvika. 
 

२७.27 

रागी कमफलषेुो हसाकेऽशिुचः । 

हष शोकाितः कता  राजसः पिरकीततः ॥१८.२७॥ 

rāgī karmaphalapreṣurlubdho hiṁsātmakeʻśuciḥ, 
harṣaśokānvitaḥ kartā rājasaḥ parikīrtitaḥ. XVIII-27. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
rāgī = yang bernafsu, yang bersemangat; karmaphala = hasil kerja, pahala 
kerja; karmaphalapreṣuḥ = yang mencari pahala dari kerja; lubdhaḥ = 
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keserakahan; hiṁsātmakaḥ = bersifat suka menyakiti; aśuciḥ = tidak suci; 
harṣa-śokānvitaḥ = disertai kesenangan dan kesedihan; kartā = pelaku, 
orang yang mengerjakan; rājasaḥ = rājasika; parikīrtitaḥ = dinyatakan. 

 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pelaku yang diombang-ambingkan oleh nafsu, yang ingin 
mencari buah dari pekerjaannya, yang serakah dan sifatnya 
keras, tidak bersih, yang digoyahkan oleh kesenangan dan 
kesedihannya ia dikatakan Rājasika. 
 

२८.28 

अयुः ाकृतः ः शठोऽनृैितकोऽलसः । 

िवषादी दीघ सूी च कता  तामस उत े॥१८.२८॥ 

ayuktaḥ prākṛtaḥ stabdhaḥ śaṭhoʻnaiṣkṛtikoʻlasaḥ, 
viṣādī dīrghasūtrī ca kartā tāmasa ucyate. XVIII-28. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ayuktaḥ = yang tidak mantap; prākṛtaḥ = tanpa kesopanan, tak beradat; 
stabdhaḥ = kaku, sombong; śaṭhaḥ = yang tidak jujur, penipu; anaiṣkṛtikaḥ 
= berhati jahat, pendengki; alasaḥ = pemalas; viṣādī = yang putus asa; 
dīrghasūtrī = yang suka menunda-nunda pekerjaan; ca = dan; kartā = 
pelaku; tāmasaḥ = bersifat tamas; ucyate = dikatakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pelaku yang tidak berkualitas, kotor mulut, keras kepala, 
curang, malas, lekas putus asa, suka menunda pekerjaan; ia 
disebut Tāmasika. 
 

२९.29 

बुभेद ंधतृेवै गणुतििवध ंण ु। 

ोमानमशषेणे पथृने धनय ॥१८.२९॥ 

buddherbhedaṁ dhṛteścaiva guṇatastrividhaṁ śṛṇu, 
procyamānamaśeṣeṇa pṛthaktvena dhanañjaya. XVIII-29. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
buddheḥ bhedam = perbedaan pengertian; dhṛteḥ = keteguhan, ketetapan; 
guṇataḥ = menurut sifat (triguṇa); trividham = tiga aspek, tiga macam; śṛṇu 
= dengarlah; procyamānam = akan Ku-nyatakan; aśeṣeṇa = selengkapnya, 
sepenuhnya; pṛthak = masing-masing; pṛthaktvena = secara terpisah; 
dhanañjaya = Arjuna. 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengarkanlah sekarang tiga macam perbedaan tentang 
kecerdasan dan juga keimanan (keteguhan), oh Arjuna sesuai 
dengan sifat (tri guṇa), sebagai yang akan Aku jelaskan masing-
masing dan secara mendalam. 
 

३०.30 

वृ च िनवृ च काया काय भयाभय े। 

ब ंमो ंच या विे बिुः सा पाथ  सािकी ॥१८.३०॥ 

pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca kāryākārye bhayābhaye, 
bandhaṁ mokṣaṁ ca yā vetti buddhiḥ sā pārtha sāttvikī. XVIII-30. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
pravṛttim = jalan kegiatan kerja; ca = dan; nivṛttim = jalan penyangkalan, 
penyangkalan kerja; ca = dan; kārya-akārye = apa yang harus dikerjakan 
(dan) yang tidak; bhaya-abhaye = dalam ketakutan dan keberanian; 
bandham = ikatan; mokṣam = kelepasan, kebebasan; yā = ia yang; vetti = 
mengetahui; buddhiḥ = kecerdasan, pengertian; sā = ia; pārtha = Arjuna; 
sāttvikī = disebut sāttvikī. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pengertian yang mengetahui mana perbuatan dan mana tanpa 
perbuatan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus 
dilakukan, apa yang ditakutkan dan apa yang tidak harus 
ditakutkan, apa yang mengikat dan apa yang membebaskan 
jiwa, pengertian ini, oh Arjuna disebut Sāttvikī. 
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३१.31 

यया धम मधम च काय चाकाय मवे च । 

अयथावजानाित बिुः सा पाथ  राजसी ॥१८.३१॥ 

yayā dharmamadharmaṁ ca kāryaṁ cākāryameva ca, 
ayathāvatprajānāti buddhiḥ sā pārtha rājasī. XVIII-31. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yayā = dengan yang mana, dengan mana; dharma adharma = benar dan 
salah; ca = dan; kāryam = perbuatan; ca akāryam = yang boleh dikerjakan 
dan yang tak boleh dikerjakan; eva = hanya; ca = dan; ayathāvat = secara 
keliru, secara salah; prajānāti = pemahaman; buddhiḥ = pengertian, 
kesadaran, kecerdasan; sā = itu; pārtha = wahai Pārtha, Arjuna; rājasī = 
bersifat rajas. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bila kecerdasan itu mengelirukan, tentang apa yang benar dan 
apa yang tidak benar, apa yang harus dilakukan dan apa yang 
tidak dilakukan, kecerdasan ini, oh Arjuna, adalah Rājasika. 
 

३२.32 

अधम धम िमित या मत ेतमसावतृा । 

सवा था िपरीतां बिुः सा पाथ  तामसी ॥१८.३२॥ 

adharmaṁ dharmamiti yā manyate tamasāvṛtā, 
sarvārthānviparītāṁśca buddhiḥ sā pārtha tāmasī. XVIII-32. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
adharmam = ketidak benaran; dharmam = kebenaran; iti = demikian; yā = 
itu yang; manyate = memikirkan; tamasā = dalam kegelapan: avṛtā = 
terselimuti; sarvārthān = segala sesuatunya; viparītām = terbalik; ca = dan; 
buddhiḥ = pengertian, kecerdasan; sā = itu, yang; pārtha = wahai Pārtha; 
tāmasī = bersifat tamas.  
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bila kecerdasan diselubungi kegelapan, mengertikan sebagai 
benar apa yang salah dan melihat segala sesuatu dengan jalan 
terputar balik, kecerdasan itu, oh Arjuna, ada Tāmasika. 
 

३३.33 

धृा यया धारयत ेमनःाणिेयियाः । 

योगनेािभचािरया धिृतः सा पाथ  सािकी ॥१८.३३॥ 

dhṛtyā yayā dhārayate manaḥprāṇendriyakriyāḥ, 
yogenāvyabhicāriṇyā dhṛtiḥ sā pārtha sāttvikī. XVIII-33. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
dhṛtyā = dengan keteguhan hati, dengan kemantapan hati; yayā = dengan 
mana; dhārayate = mengendalikan; manaḥ = pikiran; prāṇa = nafas; 
indriya = indra-indra; kriyāḥ = perbuatan, kegiatan; yogena = dengan yoga; 
avyabhicāriṇyā = tak tergoyahkan; dhṛtiḥ = kemantapan, keimanan; sā = 
itu; pārtha = wahai Pārtha; sāttvikī = bersifat sāttvika. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketetapan hati yang tidak dapat digoncangkan dan dengan 
melalui pemusatan pikiran, orang menguasai segala gerak dan 
pikiran, nafas kehidupan dan indria, kemantapan (iman) yang 
seperti itu wahai Arjuna, disebut “Sāttvika”. 
 

३४.34 

यया त ुधम कामाथा ृा धारयतऽेज ुन । 

सेन फलाकाी धिृतः सा पाथ  राजसी ॥१८.३४॥ 

yayā tu dharmakāmārthāndhṛtyā dhārayateʻrjuna, 
prasaṅgena phalākāṅkṣī dhṛtiḥ sā pārtha rājasī. XVIII-34. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yayā = dengan mana; tu = tetapi; dharma = darma, kewajiban; kāma = 
keinginan, nafsu; arthān = harta, kekayaan; dhṛtyā = dengan usaha; 
dhārayate = berpegang; arjuna = Arjuna; prasaṅgena = dengan 
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keterikatan; phalākāṅkṣī = menginginkan pahala; dhṛtiḥ = keteguhan, 
kemantapan; sā = yang; pārtha = wahai Arjuna; rājasī = bersifat rājasika. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketetapan hati dengan mana orang memegang teguh pada 
kewajiban, kesenangan dan kekayaan, dengan mengingini hasil 
dari perbuatannya itu, sebagai balasan, ketetapan hati 
demikian wahai Pārtha (Arjuna) disebut Rājasika. 
 

३५.35 

यया  ंभय ंशोकं िवषाद ंमदमवे च । 

न िवमुित मधा धिृतः सा पाथ  तामसी ॥१८.३५॥ 

yayā svapnaṁ bhayaṁ śokaṁ viṣādaṁ madameva ca, 
na vimuñcati durmedhā dhṛtiḥ sā pārtha tāmasī. XVIII-35. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yayā = dengan mana; svapnam = tidur; bhayam = takut; śokam = 
kesedihan; viṣādam = putus asa, sedih: madam = kesombongan; eva = juga; 
ca = dan; na = tidak; vimuñcati = melepaskan, meninggalkan; durmedhā = 
kebodohan; dhṛtiḥ = keteguhan hati; sā = itu; pārtha = wahai Arjuna; tāmasī 
= disebut tāmasika. 
  

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kecerdasan yang rendah yang mana membuat seorang tidak 
meninggalkan sifat suka tidur, ketakutan, kesedihan, 
penderitaan dan juga kesombongan, ketetapan hati, ini, oh 
Arjuna, disebut Tāmasika. 
 

३६.36 

सखु ंिदान ििवध ंण ुम ेभरतष भ । 

अासामत ेय ःखा ंच िनगित ॥१८.३६॥ 

sukhaṁ tvidānīṁ trividhaṁ śṛṇu me bharatarṣabha, 
abhyāsādramate yatra duḥkhāntaṁ ca nigacchati. XVIII-36. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
sukham = kesenangan; tu = tetapi; idānīm = sekarang; trividham = tiga 
aspek; śṛṇu = dengarkan; me = dariku; bharatarṣabha = satria Bharata: 
Arjuna; abhyāsāt = dengan latihan; ramate = bersenang; yatra = di mana; 
duḥkhāntam = berakhirnya kesedihan; ca = dan; nigacchati = mencapai. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dan sekarang dengarkanlah dariku, Oh Arjuna, tiga macam 
kebahagiaan. Kebahagiaan di mana seorang belajar 
menikmatinya karena latihan yang lama dan dengan mana 
orang dapat mengakhiri kedukaannya. 
 

३७.37 

यद ेिवषिमव पिरणामऽेमतृोपमम ् । 

तखु ंसािकं ोमाबिुसादजम ् ॥१८.३७॥ 

yattadagre viṣamiva pariṇāmeʻmṛtopamam, 
tatsukhaṁ sāttvikaṁ proktamātmabuddhiprasādajam. XVIII-37. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yat tat = itu yang; agre = pada permulaan; viṣam iva = seakan-akan racun; 
pariṇāme = pada akhirnya, pada hasilnya: amṛta-upamam = laksana tirtha 
kehidupan; tat = itu; sukham = kebahagiaan; sāttvika = kebajikan; proktam 
= dinyatakan; ātma-buddhi-prasādajam= timbul (lahir) dari kemurnian 
pikirannya sendiri karena realisasi diri (pengetahuan ātma). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kebahagiaan yang sebagai racun pada mulanya, tetapi akhirnya 
sebagai air amerta yang timbul dari kejernihan budi disebabkan 
oleh karena pengertian yang jelas mengenai ātma, kebahagiaan 
ini dikatakan Sāttvika. 
 

३८.38 

िवषयिेयसयंोगादऽेमतृोपमम ् । 
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पिरणाम ेिवषिमव तखु ंराजस ंतृम ् ॥१८.३८॥ 

viṣayendriyasaṁyogādyattadagreʻmṛtopamam, 
pariṇāme viṣamiva tatsukhaṁ rājasaṁ smṛtam. XVIII-38. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
viṣaya-indriya = objek indria-indria, objek duniawi; saṁyogāt = dari 
kontak, hubungan; yat tat = itu yang; agre = pada awalnya; amṛta-upamam 
= seperti amṛta; pariṇāme = pada akhirnya; viṣam iva = laksana racun, 
seperti racun; tat sukham = kesenangan itu; rājasam = rajasika; smṛtam = 
dikenal. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kebahagiaan yang muncul dari adanya kontak antara indriya 
dengan objek-objeknya dan yang kelihatan sebagai amerta 
pada permulaannya, akan tetapi sebagai racun pada akhirnya, 
kebahagiaan demikian dikenal sebagai Rājasika. 
 

३९.39 

यद ेचानबु ेच सखु ंमोहनमानः । 

िनालमादो ंतामसमदुातम ् ॥१८.३९॥ 

yadagre cānubandhe ca sukhaṁ mohanamātmanaḥ, 
nidrālasyapramādotthaṁ tattāmasamudāhṛtam. XVIII-39. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yat = itu yang; agre = pada permulaan, awal; ca = dan; anubhandhe = pada 
akhirnya; ca = dan; sukham = kesenangan; mohanam = kesesatan, 
kebingungan; ātmanaḥ = dari sang diri; nidrā-alasya-pramāda-uttham = 
yang timbul dari ketak perdulian; tat = itu; tāmasaḥ = tāmasa; udāhṛtam = 
dinyatakan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kebahagiaan yang mengelabui jiwa baik pun pada permulaan 
dan atau pada akhirnya, dan yang muncul dari tidur, kemalasan, 
kelalaian, ini dikatakan Tāmasika. 
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४०.40 

न तदि पिृथा ंवा िदिव दवेषे ुवा पनुः । 

स ंकृितजमै ुं यदिेभः ाििभग ुणःै ॥१८.४०॥ 

na tadasti pṛthivyāṁ vā divi deveṣu vā punaḥ, 
sattvaṁ prakṛtijairmuktaṁ yadebhiḥ syāttribhirguṇaiḥ. XVIII-40. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; tat asti = itu ada; pṛthivyām = di bumi; vā = atau; divi = di surga; 
deveṣu = diantara para dewa; vā punaḥ = atau lagi; sattvam = makhluk; 
prakṛtijaiḥ = lahir dari prakṛti; muktam = terbebas, terlepas; yat = itu yang; 
ebhiḥ = dari ini semua; syāt = mungkin; tribhiḥ = oleh ketiga; guṇaiḥ = oleh 
sifat-sifat (triguṇa). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
 Tidak ada makhluk baik di bumi maupun di antara dewa-dewa 
di Sorga, yang mungkin terbebas dari ketiga sifat ini (triguṇa), 
yang lahir dari Prakerti. 
 

४१.41 

ाणियिवशा ंशूाणा ंच परप । 

कमा िण िवभािन भावभवगै ुणःै ॥१८.४१॥ 

brāhmaṇakṣatriyaviśāṁ śūdrāṇāṁ ca parantapa, 
karmāṇi pravibhaktāni svabhāvaprabhavairguṇaiḥ. XVIII-41. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
brāhmaṇa = para brāhmaṇa; kṣatriya = para kṣatriya; viśām = para vaiśya; 
śūdrāṇām = bagi para śūdra; ca = dan; parantapa = Arjuna; karmāṇi = 
kewajiban-kewajiban, segala kegiatan; pravibhaktāni = terbagi-bagi; 
svabhāva-prabhavaiḥ = yang berasal dari sifatnya dan kelahiranya sendiri; 
guṇaiḥ = oleh bebagai sifatnya. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Wahai Arjuna, tugas-tugas adalah terbagi menurut sifat-sifat 
dan watak kelahirannya sebagai halnya brāhmaṇa, kṣatriya, 
Waiśya dan juga śūdra.  
 

४२.42 

शमो दमपः शौच ंािराज वमवे च । 

ान ंिवानमाि ंकम भावजम ् ॥१८.४२॥ 

śamo damastapaḥ śaucaṁ kṣāntirārjavameva ca, 
jñānaṁ vijñānamāstikyaṁ brahmakarma svabhāvajam. XVIII-42. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śamaḥ = tenang; damaḥ = mengendalikan diri; tapaḥ = pertapaan; śauca = 
suci, murni; kṣāntiḥ = pengampun; ārjavam = luhur budi, jujur; eva = hanya; 
ca = dan; jñānam = pengetahuan; vijñānam = pengalaman; āstikyam = 
percaya pada Tuhan; brahmakarma = kewajiban bagi seorang brāhmaṇa; 
svabhāvajam = yang lahir dari sifatnya sendiri. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ketenangan, pengendalian diri, keteguhan tapa, kesucian, 
kesabaran dan kejujuran, pengalaman, pengetahuan dan 
kepercayaan pada agama, ini adalah kewajiban-kewajiban dari 
seorang Brāhmaṇa, yang lahir menurut bakatnya (alamnya). 
 

४३.43 

शौय तजेो धिृतदा ंयु ेचापलायनम ् । 

दानमीरभाव ा ंकमभावजम ् ॥१८.४३॥ 

śauryaṁ tejo dhṛtidākṣyaṁ yuddhe cāpyapalāyanam, 
dānamīśvarabhāvaśca kṣātraṁ karmasvabhāvajam. XVIII-43. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śauryam = heroisme, sifat kepahlawanan, pemberani; tejaḥ = lincah, 
cemerlang; dhṛtiḥ = berketetapan, teguh, mantap; dākṣyam = pandai 
menyelesaikan tugas, trampil; yuddhe = dalam pertempuran, dalam 
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peperangan; ca = dan; api = juga; apalāyanam = tidak lari, pantang mundur; 
dānam = dermawan; īśvarabhāvaḥ = berjiwa memimpin, berwibawa 
memimpin; kṣātraṁ karma = kewajiban golongan kṣātriya; svabhāvajam 
= yang lahir dari sifat alamiahnya sendiri. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kepahlawanan, kecemerlangan, ketetapan hati, (kecerdikan) 
tidak lari meskipun dalam peperangan, kemurahan hati dan 
jiwa kepemimpinan, ini adalah kewajiban kṣātria yang lahir dari 
alamnya. 
 

४४.44 

कृिषगौरवािण ंवैयकम भावजम ् । 

पिरचया कं कम शूािप भावजम ् ॥१८.४४॥ 

kṛṣigaurakṣyavāṇijyaṁ vaiśyakarma svabhāvajam, 
paricaryātmakaṁ karma śūdrasyāpi svabhāvajam. XVIII-44. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kṛṣi = pertanian; gaurakṣya = memelihara lembu, beternak; vāṇijyam = 
berdagang; vaiśya karma = kewajiban golongan vaiśya; svabhāvajam = 
yang lahir dari sifat alamiahnya sendiri; paricaryātmakam = yang tergolong 
melayani, dalam bentuk pelayanan; karma = perbuatan, kegiatan; śūdrasya 
= dari kaum śūdra; api = juga; svabhāvajam = yang lahir dari sifat 
alamiahnya sendiri. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pertanian, beternak dan perdagangan adalah kewajiban-
kewajiban dari Waiśya yang lahir dari alamnya; yang bekerja 
sebagai pelayanan bagi ketiga warna yang lain adalah 
kewajiban dari śūdra yang lahir dari alamnya. 
 

४५.45 

 े ेकमयिभरतः सिंस लभत ेनरः । 
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कमिनरतः िस यथा िवित तण ु॥१८.४५॥ 

sve sve karmaṇyabhirataḥ saṁsiddhiṁ labhate naraḥ, 
svakarmanirataḥ siddhiṁ yathā vindati tacchṛṇu. XVIII-45. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sve sve = pada masing-masing; karmaṇi = kewajiban-kewajiban, tugas-
tugas; abhirataḥ = setiap, tekun; saṁsiddhiḥ = sempurna; labhate = 
memperoleh, mendapat; naraḥ = manusia, orang; svakarma nirataḥ = setia 
pada kewajiban masing-masing; siddhiḥ = sempurna; yathā = sperti; vindati 
= menemukan, mencapai; tat = itu; śṛṇu = dengarkanlah. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Berbakti pada kewajibannya masing-masing orang mencapai 
kesempurnaan. Bagaimana orang berbakti pada kewajibannya 
masing-masing dapat mencapai kesempurnaan, dengarkanlah 
itu. 
 

४६.46 

यतः विृभतूाना ंयने सव िमद ंततम ् । 

कमणा तम िस िवित मानवः ॥१८.४६॥ 

yataḥ pravṛttibhūtānāṁ yena sarvamidaṁ tatam, 
svakarmaṇā tamabhyarcya siddhiṁ vindati mānavaḥ. XVIII-46. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yataḥ = sebab; pravṛttiḥ = kelahiran, evolusi; bhūtānām = dari mahluk-
mahluk; yena = dengan mana; sarvam idam = semua ini: tatam = diliputi: 
svakarmaṇā = dengan kewajibannya sendiri: tam = kepadanya; abhyarcya 
= bersujud, memuja; siddhiḥ = sempurna; vindati = mencapai, memperoleh; 
mānavaḥ = manusia, orang. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dia sebagai asal mula dari semua makhluk dan yang 
menyelimuti semua ini, dengan menyembah Dia melalui 
pelaksanaan kewajiban masing-masing, orang mencapai 
kesempurnaannya. 
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४७.47 

येाधम िवगणुः परधमा निुतात ् । 

भाविनयत ंकम कुव ाोित िकिषम ् ॥१८.४७॥ 

śreyānsvadharmo viguṇaḥ paradharmātsvanuṣṭhitāt, 
svabhāvaniyataṁ karma kurvannāpnoti kilbiṣam. XVIII-47. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śreyān = lebih baik; svadharmaḥ = lebih baik dharma sendiri; lebih baik 
kewajiban sendiri; viguṇaḥ = walaupun tidak sempurna; paradharmāt = 
dibandingkan dharma yang lain; dari kewajiban orang lain; svanuṣṭhitāt = 
walaupun dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sempurna; 
svabhāvaniyatam = yang diatur dengan sifat alamiahnya sendiri; karma = 
kegiatan kerja, kewajiban; kurvan = berbuat, melakukan; āpnoti = 
menemukan, mendapatkan; kilbiṣam = dosa. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Lebih baik Swadharma diri sendiri meskipun kurang sempurna 
pelaksanaannya daripada dharma orang lain yang sempurna 
pelaksanaannya. Karena seseorang tidak akan berdosa jika 
melakukan kewajiban yang telah ditentukan oleh alamnya 
sendiri. 
 

४८.48 

सहज ंकम कौये सदोषमिप न जते ् । 

सवा रा िह दोषणे धमूनेाििरवावतृाः ॥१८.४८॥ 

sahajaṁ karma kaunteya sadoṣamapi na tyajet, 
sarvārambhā hi doṣeṇa dhūmenāgnirivāvṛtāḥ. XVIII-48. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sahajam = yang lahir bersama; karma = kegiatan kerja, perbuatan; 
kaunteya = wahai Arjuna; sadoṣam = bersama kesalahan; api = juga, 
bahkan; na tyajet = jangan tinggalkan; sarvārambhā = semua kerja, semua 
usaha; hi = sesugguhnya: doṣeṇa = dengan dosa, dengan kekurangan; 
dhūmenā = oleh asap; iva = seakan-akan; āvṛtāḥ = ditutupi, diliputi. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Orang hendaknya jangan melepaskan pekerjaan yang sesuai 
dengan diri, oh Arjuna, meskipun mungkin ada kurangnya, 
karena semua usaha diselimuti oleh kekurangan-kekurangan 
bagaikan api diseliputi oleh asap. 
 

४९.49 

असबिुः सव  िजताा िवगतहृः । 

नै िस परमा ंसासनेािधगित ॥१८.४९॥ 

asaktabuddhiḥ sarvatra jitātmā vigataspṛhaḥ, 
naiṣkarmyasiddhiṁ paramāṁ sannyāsenādhigacchati. XVIII-49. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
asaktabuddhiḥ = yang kecerdasannya tak terikat; sarvatra = di mana-mana, 
di manapun juga; jitātmā = menang atas sang diri, menaklukkan dirinya; 
vigata-spṛhaḥ = yang terbebas dari keinginan, melepaskan keinginan; 
naiṣkarmyasiddhim = kesempurnaan dalam kebebasan atas kegiatan kerja; 
paramām = tertinggi; sannyāsena = dengan penyangkalan; adhigacchati = 
mencapai pada. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang kecerdasannya tidak terikat oleh apa-apa, yang dapat 
menguasai dirinya dan bebas dari keinginan, ia datang melalui 
pembebasan diri pada keadaan yang tertinggi (parama) 
mengatasi semua pekerjaan. 
 

५०.50 

िस ाो यथा  तथाोित िनबोध म े। 

समासनेवै कौये िना ान या परा ॥१८.५०॥ 

siddhiṁ prāpto yathā brahma tathāpnoti nibodha me, 
samāsenaiva kaunteya niṣṭhā jñānasya yā parā. XVIII-50. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
siddhiḥ = kesempurnaan; prāptaḥ = setelah mencapai; yathā = 
sebagaimana-seperti; brahma = Brahman; tathā = seperti itu; āpnoti = 
mendapat, mencapai; nibodha = pelajarilah; me = dariku; samāsena eva = 
hanya singkat, hanya kesimpulan; kaunteya = Oh Arjuna; niṣṭha = keadaan; 
jñānasya = dari pengetahuan; yā = itu yang; parā = tertinggi. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pahamilah dariku, dengan singkat, oh Arjuna, bagaimana 
setelah mencapai kesempurnaan, ia mencapai Brahman, 
pengetahuan dari semua pengetahuan 
 

५१.51 

बुा िवशुया युो धृाान ंिनय च । 

शादीिसयांा रागेषौ दु च ॥१८.५१॥ 

buddhyā viśuddhayā yukto dhṛtyātmānaṁ niyamya ca, 
śabdādīnvisayāṁstyaktvā rāgadveṣau vyudasya ca. XVIII-51. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
buddhyā = dengan kecerdasan; viśuddhayā = suci, murni; yuktaḥ = ia yang 
mantap; dhṛtya ātmānam = dengan meneguhkan sang diri; niyamya = 
mengendalikan, menguasai: ca = dan; śabdādīn = suara dan yang lainnya; 
visayān = obyek-obyek indra; tyaktvā = melepaskan; rāga-dveṣau = 
kebencian dan kemelekatan; vyudasya = dengan menanggalkan, membuang 
jauh; ca = dan. 

 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan pengertian yang murni, dengan penguasaan diri yang 
teguh, dengan menjauhkan diri dari suara dan objek-objek yang 
lainnya dari Indria dan menyampingkan diri dari kesenangan 
dan kebencian. 
 

५२.52 

िविवसवेी लाशीयतवाायमानसः । 
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ानयोगपरो िन ंवरैाय ंसमपुाितः ॥१८.५२॥ 

viviktasevī laghvāśīyatavākkāyamānasaḥ, 
dhyānayogaparo nityaṁ vairāgyaṁ samupāśritaḥ. XVIII-52. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
viviktasevī = mencari tempat sunyi, mencari tempat terpencil; laghvāśī = 
makan sedikit, makan sekedarnya; yata = pengendalian; vāk = ucapan; kaya 
= badan jasmani; mānasaḥ = pikiran; dhyāna yoga paraḥ = tenggelam 
dalam meditasi dan konsentrasi: nityam = selalu; vairāgyam = 
meninggalkan keinginan, ketidakterikatan; samupāśritaḥ = mencari 
perlindungan, bernaung. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Menetap dalam kesunyian, makan sedikit, menguasai 
perkataan, perbuatan dan pikiran, ketidakterikatan dan selalu 
dalam pemusatan pikiran (dhyāna) dan selalu dalam 
ketenangan. 
 

५३.53 

अहारं बलं दप काम ंोध ंपिरहम ् । 

िवमु िनम मः शाो भयूाय कत े॥१८.५३॥ 

ahaṅkāraṁ balaṁ darpaṁ kāmaṁ krodhaṁ parigraham, 
vimucya nirmamaḥ śānto brahmabhūyāya kalpate. XVIII-53. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
ahaṅkāra = egoisme, keakuan; balam = kekuatan, kekerasan; darpam = 
keangkuhan; kāma = nafsu; krodhaḥ = kemarahan; parigraham = 
kekayaan, harta benda; vimucya = setelah melepaskan; nirmamaḥ = tanpa 
kemilikan; śāntaḥ = yang mencapai kedamaian, yang mencapai ketenangan; 
brahma = Brahman; bhūyāya = menjadi; kalpate = patut, layak. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dan menyampingkan rasa keakuan, kekerasan, keangkuhan, 
keinginan, kemarahan, hak milik, tanpa keakuan dan tenang 



 

440  

dalam pikiran, ia adalah yogi yang berhak untuk dapat 
menunggal dengan Brahman. 
 

५४.54 

भतूः साा न शोचित न काित । 

समः सवष ुभतूषे ुम लभत ेपराम ् ॥१८.५४॥ 

brahmabhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati, 
samaḥ sarveṣu bhūteṣu madbhaktiṁ labhate parām. XVIII-54. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
brahmabhūtaḥ = menjadi Brahman: prasannātmā = jiwa tenteram, jiwa 
damai (tenang): na = tidak: śocati = bersedih, menderita; na = tidak; 
kāṅkṣati = berkeinginan, bernafsu: samaḥ = memandang sama; sarveṣu = 
kepada semua; bhūteṣu = pada segala mahluk; madbhaktim = bhakti 
kepadaku; labhate = memperoleh; parām = tertinggi. 

 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Setelah menunggal dengan Brahman dan tenang dalam jiwa, ia 
bebas dari duka cita dan keinginan. Memandang semua 
makhluk sebagai yang sama ia mencapai bhakti padaku yang 
tertinggi. 
 

५५.55 

भा मामिभजानाित यावााि ततः । 

ततो मा ंततो ाा िवशत ेतदनरम ् ॥१८.५५॥ 

bhaktyā māmabhijānāti yāvānyaścāsmi tattvataḥ, 
tato māṁ tattvato jñātvā viśate tadanantaram. XVIII-55. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
bhaktyā = dengan berbakti, dengan mengabdi; mām = kepadaku; abhijānāti 
= mengetahui, mengenal; yāvān = sebagaimana; yaḥ = ia yang; ca = dan; 
asmi = aku, saya; tattvataḥ = sebenarnya; tataḥ = lalu, kemudian: mām = 
kepadaku; tattvataḥ = sebenarnya: jñātvā = dengan mengetahui; viśate = 
masuk; tat anantaram = alam sesudah nantinya. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan jalan bhakti ia mengetahuiku, siapa dan bagaimana Aku 
sebenarnya dan setelah mengetahuiku sebenarnya ia seketika 
menunggal dengan Aku. 
 

५६.56 

सवकमा यिप सदा कुवा णो मपायः । 

मसादादवाोित शात ंपदमयम ् ॥१८.५६॥ 

sarvakarmāṇyapi sadā kurvāṇo madvyapāśrayaḥ, 
matprasādādavāpnoti śāśvataṁ padamavyayam. XVIII-56. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sarva karmāṇi = semua kegiatan kerja; api = juga, bahkan; sadā = selalu; 
kurvāṇo = yang mengerjakan; mat vyapāśrayaḥ = berlindung ke padaku; 
mat prasādāt = dengan anugerahku, dengan restuku; avāpnoti = 
memperoleh, mendapat; śāśvatam = kekal; padam = tempat; avyayam = 
kekal abadi, tidak termusnahkan. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Walaupun, melakukan semua perbuatan apa pun juga asalkan 
selalu mencari perlindungan padaku, dengan karuniaku ia 
mencapai keadaan yang kekal dan abadi. 
 

५७.57 

चतेसा सव कमा िण मिय स मरः । 

बिुयोगमपुाि मिः सतत ंभव ॥१८.५७॥ 

cetasā sarvakarmāṇi mayi sannyasya matparaḥ, 
buddhiyogamupāśritya maccittaḥ satataṁ bhava. XVIII-57. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
cetasā = dengan pikiran, secara mental; sarvakarmāṇi = semua kerja, segala 
kegiatan kerja; mayi = padaku; sannyasya = menyerahkan; matparaḥ = 
menjadikanku sebagai tujuan tertinggi; buddhiyogam = dengan yoga 
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pembedaan; upāśritya = berlindung; maccittaḥ = dengan memusatkan 
pikiran kepadaku; satatam = selalu; bhava = jadilah. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Menyerahkan dalam pikiran semua perbuatan padaku, 
memandangku sebagai Yang Maha Tinggi, menyerahkan 
kepada ketetapan dalam pengertian, pusatkanlah pikiranmu 
selalu padaku. 
 

५८.58 

मिः सव गा िण मसादािरिस । 

अथ चेमहारा ोिस िवनिस ॥१८.५८॥ 

maccittaḥ sarvadurgāṇi matprasādāttariṣyasi, 
atha cettvamahaṅkārānna śroṣyasi vinaṅkṣyasi. XVIII-58. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
maccittaḥ = memusatkan pikiran padaku; sarvadurgāṇi = semua kesulitan; 
matprasādāt = dengan restuku, dengan anugerahku; tariṣyasi = engkau akan 
mengatasi; atha = sekarang; cet = kalau; tvam = engkau; ahaṅkārāt = dari 
egoisme; na = tidak; śroṣyasi = engkau mau mendengar; vinaṅkṣyasi = akan 
musnah.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Memusatkan pikiranmu padaku, engkau dengan karuniaku 
akan mengatasi semua kesukaran-kesukaran, akan tetapi bila 
dari kesombongan, engkau tidak mau mendengar padaku, 
engkau akan hancur. 
 

५९.59 

यदहारमाि न यो इित मस े। 

िमषै वसाय ेकृिता ंिवयोित ॥१८.५९॥ 

yadahaṅkāramāśritya na yotsya iti manyase, 
mithyaiṣa vyavasāyaste prakṛtistvāṁ viyokṣyati. XVIII-59. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
yat = itu yang; ahaṅkāram = egoisme; āśritya = setelah berlindung pada; 
na = tidak; yotsya = akan berperang, akan bertempur; iti = demikian; 
manyase = pikirkan; mithyā eṣaḥ = ini sia-sia; vyavasāḥ = keputusanmu; 
prakṛtiḥ = prakṛti, sifat alam; tvam = engkau; viyokṣyati = akan memaksa. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Bila didorong oleh rasa kesombongan, engkau berpikir “Aku 
tidak mau berperang”, sia-sialah keputusanmu ini, karena alam 
kelahiranmu akan memaksamu. 
 

६०.60 

भावजने कौये िनबः ने कमणा । 

कत ु नेिस योहािरवशोऽिप तत ् ॥१८.६०॥ 

svabhāvajena kaunteya nibaddhaḥ svena karmaṇā, 
kartuṁ necchasi yanmohātkariṣyasyavaśoʻpi tat. XVIII-60. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
svabhāvajena = lahir karena sifat alamnya sendiri; kaunteya = 
wahaiArjuna; nibaddhaḥ = keterikata; svena = dengan dirinya sendiri, oleh 
diri sendiri; karmaṇā = dengan perbuatan; kartum = untuk kerjakan, untuk 
melakukan; na icchasi = tidak ingin, tidak mau; yat = itu yang; mohāt = 
karena bingung, karena pikiran kacau, karena pikiran tertipu; kariṣyasi = 
akan melakukan; avaśaḥ = bertentangan; api = juga, bahkan; tat = itu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Terikat oleh karmamu sendiri, oh Arjuna, yang lahir dari 
alammu sendiri, engkau harus lakukan itu (peperangan) 
meskipun bertentangan dengan kemauan sendiri, yang 
walaupun karena kehayalan (moha) engkau tidak mau 
melakukannya. 
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६१.61 

ईरः सव भतूाना ंशेऽेज ुन ितित । 

ामयवभतूािन याढािन मायया ॥१८.६१॥ 

īśvaraḥ sarvabhūtānāṁ hṛddeśeʻrjuna tiṣṭhati, 
bhrāmayansarvabhūtāni yantrārūḍhāni māyayā. XVIII-61. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
īśvaraḥ = Tuhan, Yang Maha Kuasa; sarvabhūtānām = semua mahluk; 
īśvaraḥ sarvabhūtānām = Tuhan sarwa sekalian alam; hṛddeśe = di dalam 
hati; arjuna = wahai Arjuna; tiṣṭhati = ada, bersemayam; bhrāmayan = 
berputar; sarvabhūtāni = semua mahluk; yantrārūḍhāni = terpasang pada 
mesin; māyayā = oleh kekuatan maya. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Tuhan (Īśvara) berada di dalam hati semua makhluk, oh Arjuna, 
yang menyebabkan semua dengan kekuatan maya-Nya 
berputar seperti dimasukan kedalam sebuah mesin. 
 

६२.62 

तमवे शरण ंग सवभावने भारत । 

तसादारा ंशा ान ंािस शातम ् ॥१८.६२॥ 

tameva śaraṇaṁ gaccha sarvabhāvena bhārata, 
tatprasādātparāṁ śāntiṁ sthānaṁ prāpsyasi śāśvatam. XVIII-62. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tam eva = hanya pada dia; śaraṇam = berlindung; gaccha = pergilah; 
sarvabhāvena = oleh semua mahluk; bhārata = Arjuna; tatprasādāt = atas 
anugerahnya; parām = tertinggi; śāntiḥ = kedamaian; sthānam = tempat 
berdiam; prāpsyasi = akan memperoleh; śāśvatam = kekal abadi.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Carilah perlindungan pada Dia, dengan penyerahan seluruh 
dirimu padanya, oh Arjuna, dengan karunianya engkau akan 
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mencapai parama śāntiḥ (keadaan damai yang tertinggi), 
tempat yang abadi. 
 

६३.63 

इित त ेानमाात ंगुाुतरं मया । 

िवमृयतैदशषेणे यथेिस तथा कु ॥१८.६३॥ 

iti te jñānamākhyātaṁ guhyādguhyataraṁ mayā, 
vimṛśyaitadaśeṣeṇa yathecchasi tathā kuru. XVIII-63. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
iti = demikian; te = kepadamu; jñānam = pengetahuan; ākhyātam = telah 
diajarkan; guhyāt = dari yang rahasia; guhyataram = yang paling rahasia; 
mayā = olehku; vimṛśya = pertimbangan, renungkan; etat = ini; aśeṣeṇa = 
sepenuhnya; yathā = seperti; icchasi = engkau harapkan, kehendaki, 
inginkan; tathā = kemudian; kuru = engkau kerjakanlah. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Demikian Aku telah jelaskan padamu pengetahuan yang paling 
rahasia dari segala rahasia. Pikirkanlah itu sepenuhnya dan 
kemudian berbuatlah seperti yang engkau kehendaki. 
 

६४.64 

सवगुतम ंभयूः ण ुम ेपरम ंवचः । 

इोऽिस म ेढिमित ततो वािम त ेिहतम ् ॥१८.६४॥ 

sarvaguhyatamaṁ bhūyaḥ śṛṇu me paramaṁ vacaḥ, 
iṣṭoʻsi me dṛḍhamiti tato vakṣyāmi te hitam. XVIII-64. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
sarvaguhya-tamam = yang paling rahasia dari semuanya; bhūyaḥ = lagi; 
śṛṇu = dengarlah, me = aku punya; paramam = tertinggi, utama; vacaḥ = 
ucapan, ajaran, kata-kata; iṣṭaḥ = kesayangan, terkasih; asi = adalah, 
(engkau) adalah; me = kepadaku; dṛḍham = sangat, melebihi segalanya; iti 
= demikian; tataḥ = selanjutnya; vakṣyāmi = aku, saya ajarkan, Ku-ucapkan; 
te = kepadamu; hitam = yang baik. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengarkanlah lagi perkataanku yang utama, yang paling rahasia 
di antara semua rahasia karena engkau adalah kesayanganku, 
oleh karena itu Aku akan ceritrakan padamu apa yang baik 
bagimu. 
 

६५.65 

मना भव मो माजी मा ंनमु । 

मामवेैिस स ंत ेितजान ेियोऽिस म े॥१८.६५॥ 

manmanā bhava madbhakto madyājī māṁ namaskuru, 
māmevaiṣyasi satyaṁ te pratijāne priyoʻsi me. XVIII-65. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
manmanāḥ = pusatkan pikiranmu kepadaku; bhava = ada, jadilah; 
madbhaktaḥ = menjadi pengikutku, berbhakti kepadaku; madyājī = 
berkorban kepadaku; mām = kepadaku; namaskuru = bersujudlah; mām = 
kepadaku; eva = juga; eṣyasi = (engkau) akan datang; satyam = setulusnya, 
dengan sebenar-benarnya; te = kepadamu; pratijāne = janjiku; priyaḥ = 
yang terkasih; asi = (engkau) adalah; me = bagiku. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Pusatkanlah pikiranmu padaku, taat setialah padaku, 
berkorbanlah padaku, bersujudlah engkau padaku, dengan 
demikian engkau akan datang padaku, Aku berjanji padamu 
dengan sebenarnya karena engkau adalah yang terkasih 
bagiku. 
 

६६.66 

सवधमा िर मामकंे शरण ंज । 

अहं ा सव पापेो मोियािम मा शचुः ॥१८.६६॥ 

sarvadharmānparityajya māmekaṁ śaraṇaṁ vraja, 
ahaṁ tvā sarvapāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ. XVIII-66. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
sarvadharmān = semua kewajiban, semua dharma; parityajya = setelah 
menanggalkan; mām = kepadaku; ekam = satu-satunya, hanya; śaraṇam = 
berlindung; vraja = datang; aham = aku (Paramātma); tva = engkau; 
sarvapāpebhyaḥ = dari semua dosa; mokṣayiṣyāmi = (Aku) akan 
membebaskan; mā = jangan; śucaḥ = bersedih. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Setelah menanggalkan semua kewajiban, carilah perlindungan 
hanya padaku, Janganlah bersedih, karena Aku akan 
membebaskanmu dari semua dosa. 
 

६७.67 

इद ंत ेनातपाय नाभाय कदाचन । 

न चाशुषूव ेवा ंन च मा ंयोऽसयूित ॥१८.६७॥ 

idaṁ te nātapaskāya nābhaktāya kadācana, 
na cāśuśrūṣave vācyaṁ na ca māṁ yoʻbhyasūyati. XVIII-67. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
idam = ini; te = kepadamu; na = tidak; na atapaskāya = bukan untuk dia 
yang tidak suci dalam hidup; na abhaktāya = bukan untuk dia yang tidak 
menjadi pengikutku; kadācana = tidak pernah: na = tidak ca = dan; ca 
aśuśrūṣave = pada ia yang tidak mau memahami; vācyam = yang harus 
dijelaskan, yang harus dikatakan; na = tidak; ca = dan; mām = kepadaku; 
yaḥ abhyasūyati = yang menghina, yang mengejek. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Kebenaran yang telah diajarkan padamu, jangan sekali-kali 
engkau bicarakan kepada seorang yang tidak mengenal tapa 
atau tidak ada bhakti di hatinya, atau yang tidak patuh, atau 
kepada ia yang bicara tidak baik mengenai Aku. 
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६८.68 

य इम ंपरम ंगु ंमेिभधाित । 

भ मिय परा ंकृा मामवेैसशंयः ॥१८.६८॥ 

ya imaṁ paramaṁ guhyaṁ madbhakteṣvabhidhāsyati, 
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā māmevaiṣyatyasaṁśayaḥ. XVIII-68. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
yaḥ = ia yang; imam = ini; paramam = tertinggi, sangat; guhyam = rahasia, 
mistik, tersembuyi; madbhakteṣu = pada setiap bhaktaku; abhidhāsyati = 
mengatakan; bhaktim = bhakti; mayi = padaku; parām = tertinggi; kṛtva = 
melakukan; mām = kepadaku; eva = hanya; eṣyati = datang; asaṁśayaḥ = 
tanpa ragu (pasti). 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Ia yang dengan penuh rasa bhakti padaku mengajar filsafat 
yang tinggi dan mendalam ini kepada mereka yang berbhakti 
padaku (bhakta), tidak dapat diragukan lagi pasti datang hanya 
padaku. 

 

६९.69 

न च तानुषे ुकि ेियकृमः । 

भिवता न च म ेतादः ियतरो भिुव ॥१८.६९॥ 

na ca tasmānmanuṣyeṣu kaścinme priyakṛttamaḥ, 
bhavitā na ca me tasmādanyaḥ priyataro bhuvi. XVIII-69. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
na = tidak; ca = dan; tasmāt = dibandingkan dia; manuṣyeṣu = di antara 
manusia; kaścit = siapapun; me = kepadaku; priya kṛttamaḥ = yang 
pelayannya disayangi, dikasihi; bhavitā = akan menjadi; na = tidak; ca = 
dan; me = bagiku; tasmāt = dari padanya; anyaḥ = yang lain; priyataraḥ = 
terkasih; bhuvi = di dunia. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dibandingkan dia, tidak ada di antara manusia yang melakukan 
layanan yang tercinta padaku, dibandingkan dia pun tidak akan 
ada yang lain yang lebih tercinta bagiku di dunia ini. 
 

७०.70 

अेत ेच य इम ंध सवंादमावयोः । 

ानयने तनेाहिमः ािमित म ेमितः ॥१८.७०॥ 

adhyeṣyate ca ya imaṁ dharmyaṁ saṁvādamāvayoḥ, 
jñānayajñena tenāhamiṣṭaḥ syāmiti me matiḥ. XVIII-70. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
adhyeṣyate = akan mempelajari; ca = dan; yaḥ = ia yang; imam = ini: 
dharmyam = yang bersifat kebenaran (suci); saṁvādam = dialog, 
percakapan; āvayoḥ = dari kita berdua; jñānayajñena = dengan yajña 
pengetahuan; tena = oleh dia; aham = aku; iṣṭaḥ = yang dipuja; syām = akan 
menjadi, iti = demikian; me = milikku; matiḥ = pikiran, pendapat. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dan ia yang mempelajari percakapan suci kita ini, Aku anggap 
bahwa Aku disembah olehnya, melalui korban suci ilmu 
pengetahuan. 
 

७१.71 

ावाननसयू णयुादिप यो नरः । 

सोऽिप मुः शभुाँोकाायुाुयकमणाम ् ॥१८.७१॥ 

śraddhāvānanasūyaśca śṛṇuyādapi yo naraḥ, 
soʻpi muktaḥ śubhāllokānprāpnuyātpuṇyakarmaṇām. XVIII-71. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
śraddhāvān = yang mempunyai keyakinan; anasūyaḥ = yang tanpa rasa iri; 
śṛṇuyāt = mendengar; api = juga; yaḥ = ia yang; naraḥ = orang; saḥ api = 
ia juga; muktaḥ = terbebaskan; śubhā-lokān = dunia-dunia yang baik 
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(membahagiakan); prāpnuyāt = akan mencapai; puṇyakarmaṇām = dari 
perbuatan bajik. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dan Ia yang mendengar dengan kepercayaan tanpa ejekan 
maka Ia juga sebagai manusia yang telah dibebaskan, akan 
mencapai dunia-dunia yang bahagia menurut pahala perbuatan 
baiknya. 
 

७२.72 

किदतेतु ंपाथ  यकैाणे चतेसा । 

किदानसोहः न ेधनय ॥१८.७२॥ 

kaccidetacchrutaṁ pārtha tvayaikāgreṇa cetasā, 
kaccidajñānasammohaḥ pranaṣṭaste dhanañjaya. XVIII-72. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
kaccit = bukankah; etat = ini; śrutam = dengar; partha = wahai Arjuna; 
tvaya = oleh engkau; ekāgreṇa = dengan penuh perhatian; cetasā = pikiran; 
kaccit = bukankah; ajñāna = yang bodoh; sammohaḥ = kebingungan; 
pranaṣṭaḥ = dihancurkan; te = mereka; dhanañjaya = wahai Arjuna.  

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Wahai Arjuna, bukankah hal ini telah engkau dengarkan dengan 
pikiranmu yang terpusat? Wahai Arjuna, bukankah pikiranmu 
yang bingung yang disebabkan oleh kebodohan itu telah 
dilenyapkan? 
 

७३.73 

अज ुन उवाच 

नो मोहः िृतला सादायातु । 

ितोऽि गतसहेः किर ेवचन ंतव ॥१८.७३॥ 

arjuna uvāca 
naṣṭo mohaḥ smṛtirlabdhā tvatprasādānmayācyuta, 
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sthitoʻsmi gatasandehaḥ kariṣye vacanaṁ tava. XVIII-73. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
Arjuna = Arjuna, uvāca = berkata; naṣṭaḥ = musnah, hancur; mohaḥ = 
kekacauan pikiran, kebingungan; smṛtiḥ = ingatan; labhdhā = mendapatkan, 
memperoleh; tvat = darimu; prasādāt = anugerah, karunia; mayā = olehku; 
ācyuta = wahai Acyuta (Kṛṣṇa); sthitaḥ = mantap; asmi = (aku) ada; 
gatasandehaḥ = bebas dari keragu-raguan; kariṣye = akan kulakukan; 
vacanam = ucapan, kata-kata; tava = milikmu. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Arjuna berkata: 
Kegelapanku telah dilenyapkan, kepercayaan diriku telah 
kudapatkan berkat karuniamu, Acyuta (Kṛṣṇa). Aku telah berdiri 
tegak tanpa keraguan. Aku pun akan berbuat sesuai dengan 
kata-katamu. 
 

७४.74 

सय उवाच 

इहं वासदुवे पाथ  च महानः । 

सवंादिमममोषमतु ंरोमहष णम ् ॥१८.७४॥ 

sañjaya uvāca 
ityahaṁ vāsudevasya pārthasya ca mahātmanaḥ, 

saṁvādamimamaśroṣamadbhutaṁ romaharṣaṇam. XVIII-74. 
 

Padārthaḥ-Kosakata: 
sañjaya = sañjaya; uvāca = berkata; iti = demikianlah; aham = aku, saya; 
vāsudevasya = milik Vāsudeva (Kṛṣṇa); pārthasya = milik pārtha, Arjuna; 
mahātmanaḥ = jiwa mulia; saṁvādam = dialog, percakapan; imam = ini; 
aśroṣam = (aku) telah mendengar; adbhutam = luar biasa; roma harṣaṇam 
= membangunkan bulu roma. 
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Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Sañjaya berkata: 
Demikianlah, saya telah dengarkan percakapan yang luar biasa 
ini antara Kṛṣṇa dan Arjuna yang berjiwa besar, yang 
menyebabkan bulu romaku berdiri tegak. 
 

७५.75 

ाससादातुवानतेुमहं परम ् । 

योग ंयोगेराृााात ् कथयतः यम ् ॥१८.७५॥ 

vyāsaprasādācchrutavānetadguhyamahaṁ param, 
yogaṁ yogeśvarātkṛṣṇātsākṣāt kathayataḥ svayam. XVIII-75. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
vyāsa-prasādāt = atas restu Bhagavan Vyasa; śrutavān = aku telah 
mendengar; etat = ini; guhyam = rahasia, mistik; aham = aku, saya; param 
= tertinggi; yogam = ajaran yoga; yogeśvarāt = dari Penguasa Yoga; kṛṣṇāt 
= dari Kṛṣṇa; sākṣāt = langsung; kathayataḥ = yang menyatakan; svayam = 
sendiri. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dengan karunia Wyasa saya mendengar rahasia utama ini, yoga 
yang utama yang langsung diajarkan oleh Kṛṣṇa, Sang 
Yogeśvara itu sendiri. 
 

७६.76 

राजंृ संृ सवंादिमममतुम ् । 

केशवाज ुनयोः पुय ंािम च मुम ुः ॥१८.७६॥ 

rājansaṁsmṛtya saṁsmṛtya saṁvādamimamadbhutam, 
keśavārjunayoḥ puṇyaṁ hṛṣyāmi ca muhurmuhuḥ. XVIII-76. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
rājan = wahai sang Raja; saṁsmṛtya = mengingat, memikirkan; saṁvādam 
= percakapan; imam = ini; adbhutam = luar biasa; keśavārjunayoḥ = dari 
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Kesava dan Arjuna; puṇyam = Pahala perbuatan baik; hṛṣyāmi = saya 
berbahagia; ca = dan; muhuḥ muhuḥ = setiap saat, berkali-kali. 

 
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Wahai Raja, kapan saja saya mengingatkan dan mengenangkan 
kembali pembicaraan yang suci dan yang merupakan pahala 
dari perbuatan baik yang luar biasa ini, antara Kṛṣṇa dan Arjuna, 
saya akan selalu merasa bahagia. 
 

७७.77 

त संृ संृ पमतु ंहरेः । 

िवयो म ेमहााजािम च पनुः पनुः ॥१८.७७॥ 

tacca saṁsmṛtya saṁsmṛtya rūpamatyadbhutaṁ hareḥ, 
vismayo me mahānrājanhṛṣyāmi ca punaḥ punaḥ. XVIII-77. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
tat ca = dan itu; saṁsmṛtya saṁsmṛtya = mengingat berulang-ulang; 
rūpam = wujud; ati = sangat; adbhutam = indah, luar biasa; hareḥ = milik 
Hari (Viṣṇu); vismayaḥ = mengagumkan; me = aku, saya; mahān = besar, 
agung; rājan = raja; hṛṣyāmi = saya berbahagia; ca = dan; punaḥ punaḥ = 
lagi-lagi, berulang kali. 

  
Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Dan kapan saja saya mengenang bentuk yang luar biasa dari 
Sang Viṣṇu, sungguh besar kekagumanku, oh Raja, dan saya 
pun selalu merasa bahagia. 
 

७८.78 

य योगेरः कृो य पाथ धनधु रः । 

त ीवजयोभिूत ुवा नीितम ितम म ॥१८.७८॥ 

yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇo yatra pārtho dhanurdharaḥ, 
tatra śrīrvijayobhūtirdhruvā nītirmatirmama. XVIII-78. 
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Padārthaḥ-Kosakata: 
yatra = di manapun; yogeśvaraḥ = penguasa yoga; kṛṣṇaḥ = Kṛṣṇa; yatra 
= di mana; partha = Arjuna; dhanurdharaḥ = ahli panah, pahlawan 
pemanah; tatra = di sana; śrīḥ = kemuliaan, kemakmuran; vijayaḥ = 
kejayaan, kemenangan; bhūtiḥ = kesejahteraan; dhruvā = pasti; nītiḥ = 
moralitas; matiḥ = pikiran, pendapat, keyakinan; mama = milik saya.  
 

Anuvādaḥ-Terjemahan: 
Menurut pendapat saya, di manapun ada Kṛṣṇa Sang Penguasa 
yoga dan Arjuna Sang panah ulung, di sana terdapat 
kemakmuran kemenangan, kebahagiaan dan moral yang tinggi. 

 

ॐ तिदित ीमगवीतासपूिनष ुिवाया ंयोगशा े

ीकृाज ुनसवंाद ेमोसासयोगो नामाादशोऽायः॥  

Oṁ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre 
śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde mokṣasannyāsayogo nāmāṣṭādaśoʻdhyāyaḥ. 

 
Padārthaḥ-Kosakata: 
Oṁ = Suara Tuhan; tat = itu; sat = kebenaran; iti = demikian; 
śrīmadbhagavadgītāsu = di setiap Śrīmad Bhagavadgītā; upaniṣatsu = di 
setiap ajaran utama upaniṣad; brahmavidyāyām = dalam pengetahuan 
Ketuhanan; yogaśāstre = dalam ajaran yoga; śrīkṛṣṇārjunasaṁvāde = di 
pembicaraan Arjuna dengan Śrī Kṛṣṇa; mokṣasannyāsayogaḥ = Tentang 
Ketidakterikatan untuk Mencapai Mokṣa; nāma = berjudul; aṣṭādaśaḥ = 
yang kedelapanbelas; adhyāyaḥ = bab/bagian. 
 

Anuvādaḥ-Terjemahan:  
OṀ, demikianlah kebenaran dari kandungan Upanisad dalam 
Śrīmad Bhagavadgītā, yang berisi pengetahuan ketuhanan dan 
yoga, melalui percakapan antara Śrī Kṛṣṇa dengan Arjuna pada 
Bab Kedelapanbelas yang berjudul Ajaran Yoga tentang 
Tentang Ketidakterikatan untuk Mencapai Mokṣa. 
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॥ इित भगवीता अनवुाद समाम ् ॥ 
iti bhagavadgītā anuvādaśca samāptam 
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