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33. श्रीभगवान् उवाच । अथ त्वम् इमं धम्यर्ं संग्रामं न किरष्यिस चेत्, ततः स्वधमर्ं कीितर्ं  च िहत्वा पापम् 
अवाप्स्यिस । 

34. भूतािन ते अव्ययाम् अकीितर्ं  च अिप कथियष्यिन्त । संभािवतस्य च अकीितर् ः मरणात ्अितिरच्यते । 

35. महारथाः त्वां भयात् रणात् उपरतं मंस्यन्ते । येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा (तेषां) लाघवं यास्यिस । 

36. तव अिहताः च तव सामथ्यर्ं िनन्दन्तः बहून् अवाच्य-वादान् विदष्यिन्त । ततः िकं नु दःुखतरम ्। 

37. हतः वा स्वगर्ं प्राप्स्यिस, िजत्वा वा महीं भोक्ष्यसे । तस्मात् युद्धाय कृत-िनश्चयः उित्तष्ठ कौन्तेय । 

38. सुख-दःुखे लाभ-अलाभौ जय-अजयौ समे कृत्वा, ततः युद्धाय युज्यस्व । एव ंपापं न अवाप्स्यिस । 

39. एषा सांख्ये बुिद्धः ते अिभिहता, योगे तु इमां शृणु, यया बुदध््या युक्तः कमर्-बन्धं प्रहास्यिस पाथर् । 

40. इह अिभक्रम-नाशः न अिस्त, प्रत्यवायः न िवद्यते । अस्य धमर्स्य स्वल्पम् अिप महतः भयात ्त्रायते । 

41. कुरुनन्दन इह व्यवसाय-आित्मका बुिद्धः एका । अव्यवसाियना ंिह बुद्धयः बहु-शाखा अनन्ताः च । 

47. श्रीभगवान् उवाच । ते अिधकारः कमर्िण एव, मा कदाचन फलेषु । कमर्-फल-हतेुः मा भूः, अकमर्िण 
ते संगः मा अस्तु । 

48. धनंजय संगं त्यक्त्वा, योगस्थः िसिद्ध-अिसदध््योः समः भूत्वा कमार्िण कुरु । समत्वं योगः उच्यते । 

49. कमर् िह बुिद्ध-योगात् दरेूण अवरं धनंजय । बुद्धौ शरणम् अिन्वच्छ । फल-हतेवः कृपणाः । 

50. बुिद्ध-युक्तः इह उभे सुकृत-दषृु्कते जहाित । तस्मात् योगाय युज्यस्व । योगः कमर्सु कौशलम ्। 

51. बुिद्ध-युक्ताः िह मनीिषनः कमर्जं फलं त्यक्त्वा, जन्म-बन्ध-िविनमुर्क्ताः अनामय ंपदं गच्छिन्त । 

52. यदा ते बुिद्धः मोह-किलल ंव्यिततिरष्यित, तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च िनवेर्दं गन्तािस । 

53. यदा ते श्रुित-िवप्रितपन्ना बुिद्धः िनश्चला समाधौ अचला स्थास्यित, तदा योगम ्अवाप्स्यिस ।

Abbreviations: P = parasmaipada, A = ātmanepada, p- = passive, c- = causative, pres = present, imperf = imperfect, opt = optative, fut = future, perf = 
perfect, imper = imperative, ger = gerund, inf = infinitive, denom = denominative, PPP = Past Passive Participle, PrAP = Present Active Participle, PrPP = 
Present Passive Participle, gerv = gerundive, TP = tatpuruṣa, KD = karmadhāraya, BV = bahuvrīhi, & = dvandva


