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.. Gita - sandhi-vigraha and anvaya ..

॥ गीता सििवमह अय ॥
अथ ूथमोऽायः । अज ुनिवषादयोगः ।
अथ ूथमः अायः । अज ुन-िवषाद योगः ।
धतृरा उवाच ।
धतृराः उवाच ।
धम ऽे े कुऽे े समवतेा ययुुवः ।
मामकाः पाडवावै िकमकुव त सय ॥ १-१॥
धम-ऽे े कु-ऽे े समवतेाः ययुुवः ।
मामकाः पाडवाः च एव िकम अ्कुव त सय ॥ १-१॥
हे सय! धम-ऽे,े कु-ऽे,े ययुुवः समवतेाः
मामकाः पाडवाः च एव िकम अ्कुव त ?
सय उवाच ।
सयः उवाच ।
ा त ु पाडवानीकं ढंू यधनदा ।
आचाय मपुसगं राजा वचनमॄवीत ॥् १-२॥
ा त ु पाडव-अनीकम ्ढूम ्यधनः तदा ।
आचाय म उ्पस राजा वचनम अ्ॄवीत ॥् १-२॥
तदा त ु पाडव-अनीकम ्ढूम ्ा, राजा यधनः
आचाय म उ्पस, (इद)ं वचनम अ्ॄवीत ॥्
पँयतैां पाडुपऽुाणामाचाय  महत चममू ।्
ढूां िुपदपऽुणे तव िशणे धीमता ॥ १-३॥
पँय एताम प्ाडु-पऽुाणाम आ्चाय  महतीम च्ममू ।्
ढूाम िु्पद-पऽुणे तव िशणे धीमता ॥ १-३॥
हे आचाय ! तव धीमता िशणे, िुपद-पऽुणे ढूाम ्
पाडु-पऽुाणाम ए्ताम म्हतीम च्ममू प्ँय ।
अऽ शरूा महेासा भीमाज ुनसमा यिुध ।
ययुधुानो िवराट िुपद महारथः ॥ १-४॥
अऽ शरूाः महा-इष-ुआसाः भीम-अज ुन-समाः यिुध ।
ययुधुानः िवराटः च िुपदः च महारथः ॥ १-४॥
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॥ गीता सििवमह अय ॥

अऽ, भीम-अज ुन-समाः यिुध शरूाः महा-इष-ुआसाः,
महारथः ययुधुानः, िवराटः च िुपदः च ।
धृकेतुिेकतानः कािशराज वीय वान ।्
पुिजुिभोज शै नरप ुगंवः ॥ १-५॥
धृकेतःु चिेकतानः कािशराजः च वीय वान ।्
पुिजत कु्िभोजः च शैः च नर-पुवः ॥ १-५॥
धृकेतःु, चिेकतानः च, वीय वान क्ािशराजः च,
पुिजत कु्िभोजः च, नर-पुवः शैः च ।
यधुामु िवबा उमौजा वीय वान ।्
सौभिो िौपदयेा सव एव महारथाः ॥ १-६॥
यधुामःु च िवबाः उमौजाः च वीय वान ।्
सौभिः िौपदयेाः च सव एव महारथाः ॥ १-६॥
िवबाः यधुामःु च, वीय वान उ्मौजाः
सौभिः च, िौपदयेाः च, सव महारथाः एव ।
अाकं त ु िविशा य े तािबोध िजोम ।
नायका मम सै संाथ तावीिम त े ॥ १-७॥
अाकम त् ु िविशाः य े तान ि्नबोध िज-उम ।
नायकाः मम सै संाथ तान ्ॄ वीिम त े ॥ १-७॥
हे िज-उम! अाकम त् ु य े िविशाः, मम सै
नायकाः, तान ि्नबोध । तान स्ंाथ म त् े ॄवीिम ।
भवाी कण कृप सिमितयः ।
अामा िवकण  सौमदिज यिथः ॥ १-८॥
भवान भ्ीः च कणः च कृपः च सिमितयः ।
अामा िवकण ः च सौमदिः तथा एव च ॥ १-८॥
भवान भ्ीः च, कणः च, सिमितयः कृपः च,
अामा िवकण ः च, तथा एव च सौमदिः ।
अे च बहवः शरूा मदथ जीिवताः ।
नानाशूहरणाः सव युिवशारदाः ॥ १-९॥
अे च बहवः शरूाः मदथ -जीिवताः ।
नाना-श-ूहरणाः सव यु-िवशारदाः ॥ १-९॥
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.. Gita - sandhi-vigraha and anvaya ..

अे च बहवः शरूाः, सव मदथ -जीिवताः,
नाना-श-ूहरणाः यु-िवशारदाः [सि]।
अपया  ं तदाकं बलं भीािभरितम ।्
पया  ं िदमतेषेां बलं भीमािभरितम ॥् १-१०॥
अपया म त्त अ्ाकम ब्लम भ्ी-अिभरितम ।्
पया म त् ु इदम ए्तषेाम ब्लम भ्ीम-अिभरितम ॥् १-१०॥
अाकम भ्ी-अिभरितम त्त ब्लम अ्पया म ्,
एतषेाम त् ु भीम-अिभरितम इ्दम ब्लम प्या म (्अि)।
अयनषे ु च सवष ु यथाभागमविताः ।
भीमवेािभरु भवः सव एव िह ॥ १-११॥
अयनषे ु च सवष ु यथा-भागम अ्विताः ।
भीम ए्व अिभरु भवः सव एव िह ॥ १-११॥
भवः सव एव िह सवष ुअयनषे ु च यथा-भागम अ्विताः
भीम ए्व अिभरु ।
त सनयष कुवृः िपतामहः ।
िसहंनादं िवनोःै शं दौ ूतापवान ॥् १-१२॥
त सनयन ह्ष म कु्-वृः िपतामहः ।
िसहंनादम ि्वन उःै शम द्ौ ूतापवान ॥् १-१२॥
त हष म स्नयन ्ू तापवान कु्-वृः
िपतामहः, उःै िसहंनादम ि्वन शम द्ौ ।
ततः शा भये  पणवानकगोमखुाः ।
सहसवैाह स शमुलुोऽभवत ॥् १-१३॥
ततः शाः च भये ः च पणव-आनक-गोमखुाः ।
सहसा एव अह सः शः तमुलुः अभवत ॥् १-१३॥
ततः शाः च भये ः च पणव-आनक-गोमखुाः
सहसा एव अह । सः शः तमुलुः अभवत ।्
ततः तेहैययै ुे महित न े ितौ ।
माधवः पाडववै िदौ शौ ूदतःु ॥ १-१४॥
ततः तेःै हयःै येु महित न े ितौ ।
माधवः पाडवः च एव िदौ शौ ूदतःु ॥ १-१४॥
ततः तेःै हयःै येु महित न े ितौ माधवः
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॥ गीता सििवमह अय ॥

पाडवः च एव िदौ शौ ूदतःु ।
पाजं षीकेशो दवेदं धनयः ।
पौसं दौ महाशं भीमकमा  वकृोदरः ॥ १-१५॥
पाजम ्षीकेशः दवेदम ध्नयः ।
पौसम द्ौ महा-शम भ्ीम-कमा  वकृ-उदरः ॥ १-१५॥
षीकेशः पाजम ्, धनयः दवेदम ,्
भीम-कमा  वकृ-उदरः पौसम म्हा-शम द्ौ ।
अनिवजयं राजा कुीपऽुो यिुधिरः ।
नकुलः सहदवे सघुोषमिणपुकौ ॥ १-१६॥
अनिवजयम र्ाजा कुी-पऽुः यिुधिरः ।
नकुलः सहदवेः च सघुोष-मिण-पुकौ ॥ १-१६॥
कुी-पऽुः राजा यिुधिरः अनिवजयम ्, नकुलः सहदवेः च
सघुोष-मिण-पुकौ ।
काँय परमेासः िशखडी च महारथः ।
धृुो िवराट सािकापरािजतः ॥ १-१७॥
काँयः च परम-इष-ुआसः िशखडी च महारथः ।
धृुः िवराटः च सािकः च अपरािजतः ॥ १-१७॥
परम-इष-ुआसः काँयः च, महारथः िशखडी च
धृुः िवराटः च, अपरािजतः सािकः च ।
िुपदो िौपदयेा सवशः पिृथवीपत े ।
सौभि महाबाः शाःु पथृथृक ्॥ १-१८॥
िुपदः िौपदयेाः च सवशः पिृथवी-पते ।
सौभिः च महा-बाः शान द्ःु पथृक ् पथृक ् ॥ १-१८॥
िुपदः िौपदयेाः च, महा-बाः सौभिः च,
हे पिृथवी-पत!े पथृक ् पथृक ् सव शः शान द्ःु ।
स घोषो धात रााणां दयािन दारयत ।्
नभ पिृथव चवै तमुलुो ननुादयन ॥् १-१९॥
सः घोषः धात रााणाम ्दयािन दारयत ।्
नभः च पिृथवीम च् एव तमुलुः अननुादयन ॥् १-१९॥
सः तमुलुः घोषः नभः च पिृथवीम च् एव ननुादयन ्,
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.. Gita - sandhi-vigraha and anvaya ..

धाऽ रााणाम ्दयािन दारयत ।्
अथ विताा धाऽ राान क्िपजः ।
ूवृ े शसाते धनु पाडवः ॥ १-२०॥
षीकेशं तदा वािमदमाह महीपत े ।
अथ वितान ्ा धाऽ राान क्िप-जः ।
ूवृ े श-साते धनःु उ पाडवः ॥ १-२०॥
षीकेशम त्दा वाम इ्दम आ्ह महीपत े ।
अथ किप-जः पाडवः धाऽ राान ्वितान ्ा,
श-साते ूवृ े (सित) धनःु उ
हे महीपत!े तदा षीकेशम इ्दम व्ाम आ्ह ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
सनेयोभयोम े रथं ापय मऽेतु ॥ १-२१॥
सनेयोः उभयोः मे रथम ्ापय मे अतु ॥ १-२१॥
हे अतु! उभयोः सनेयोः मे मे रथम ्ापय ।
यावदतेािरीऽेहं योकुामानवितान ।्
कैम या सह योमिन र्णसमुमे ॥ १-२२॥ ॥
यावत ए्तान ि्नरी े अहम य्ो-ुकामान अ्वितान ।्
कैः मया सह योम अ्िन र्ण-समुमे ॥ १-२२॥
यावत अ्हम य्ो-ुकामान अ्वितान ए्तान ि्नरी;े
अिन र्ण-समुमे मया कैः सह योम ?्
योमानानवेऽेहं य एतऽेऽ समागताः ।
धात रा ब ुये ुे िूयिचकीष वः ॥ १-२३॥ ॥
योमानान अ्वे े अहम य् े एत े अऽ समागताः ।
धात रा ब ुःे युे िूय-िचकीष वः ॥ १-२३॥
ब ुःे धात रा युे िूय-िचकीष वः
य े एत े अऽ समागताः योमानान अ्हम अ्वे े ।
सय उवाच ।
सयः उवाच ।
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॥ गीता सििवमह अय ॥

एवमुो षीकेशो गडुाकेशने भारत ।
सनेयोभयोम ेापिया रथोमम ॥् १-२४॥
भीिोणूमखुतः सवषां च महीिताम ।्
उवाच पाथ  पँयतैामवतेाुिनित ॥ १-२५॥
एवम उ्ः षीकेशः गडुाकेशने भारत ।
सनेयोः उभयोः मेापिया रथ-उमम ॥् १-२४॥
भी-िोण-ूमखुतः सवषाम च् मही-िताम ।्
उवाच पाथ  पँय एतान स्मवतेान कु्न इ्ित ॥ १-२५॥
हे भारत! एवम ग्डुाकेशने उः षीकेशः, उभयोः सनेयोः म,े
भी-िोण-ूमखुतः सवषाम च् मही-िताम ्
रथ-उमम ्ापिया, हे ’पाथ ! एतान स्मवतेान कु्न ्
पँय’, इित उवाच ।
तऽापँयितााथ ः िपतनॄथ िपतामहान ।्
आचाया ातलुाातॄऽुाौऽाखथा ॥ १-२६॥
शरुाुदवै सनेयोभयोरिप ।
तामी स कौयेः सवा नूवितान ॥् १-२७॥
कृपया परयािवो िवषीदिदमॄवीत ।्
तऽ अपँयत ि्तान प्ाथ ः िपतनॄ अ्थ िपतामहान ।्
आचाया न म्ातलुान ्ॅ ातनॄ प्ऽुान प्ौऽान स्खीन त्था ॥ १-२६॥
शरुान स्ुदः च एव सनेयोः उभयोः अिप ।
तान स्मी सः कौयेः सवा न ब्नू अ्वितान ॥् १-२७॥
कृपया परयािवः िवषीदन इ्दम अ्ॄवीत ।्
अथ पाथ ः उभयोः सनेयोः अिप, तऽ ितान ि्पतनॄ ्,
िपतामहान ्,आचाया न ्, मातलुान ्, ॅातनॄ ्, पऽुान ्,
पौऽान त्था सखीन ्, शरुान स्ुदः, च एव अपँयत स्ः कौयेः ।
तान स्वा न ब्नू अ्वितान स्मी परया कृपया आिवः,
िवषीदन इ्दम अ्ॄवीत ।्
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
में जनं कृ ययुु ुं समपुितम ॥् १-२८॥
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सीदि मम गाऽािण मखुं च पिरशुित ।
वपेथु शरीरे म े रोमहष  जायते ॥ १-२९॥
ा इमम ्जनम कृ् ययुुमु स्मपुितम ॥् १-२८॥
सीदि मम गाऽािण मखुम च् पिरशुित ।
वपेथःु च शरीरे म े रोम-हष ः च जायते ॥ १-२९॥
हे कृ! इमम ्जनम य्युुमु स्मपुितम ्ा
मम गाऽािण सीदि मखुम च् पिरशुित, मे शरीरे
वपेथःु च रोम-हष ः च जायते ।
गाडीवं ॐसंत े हाैव पिरदते ।
न च शोवात ुं ॅमतीव च मे मनः ॥ १-३०॥
गाडीवम ॐ्संत े हात ्क ् च एव पिरदते ।
न च शोिम अवातमु ्ॅ मित इव च मे मनः ॥ १-३०॥
हात ग्ाडीवम ॐ्संत,े क् च एव पिरदत,े
अवातमु च् न शोिम मे मनः च ॅमित इव ।
िनिमािन च पँयािम िवपरीतािन केशव ।
न च ौयेोऽनपुँयािम हा जनमाहवे ॥ १-३१॥
िनिमािन च पँयािम िवपरीतािन केशव ।
न च ौयेः अनपुँयािम हा जनम आ्हवे ॥ १-३१॥
हे केशव! िनिमािन िवपरीतािन च पँयािम । आहवे च जनम ्
हा ौयेः न अनपुँयािम ।
न काे िवजयं कृ न च रां सखुािन च ।
िकं नो राने गोिव िकं भोगजैिवतने वा ॥ १-३२॥
न काे िवजयम कृ् न च राम स्खुािन च ।
िकम न्ः राने गोिव िकम भ्ोगःै जीिवतने वा ॥ १-३२॥
हे कृ! िवजयम न् , राम च् सखुािन च न (काे)।
हे गोिव! नः राने िकम भ्ोगःै जीिवतने वा िकम ?्
यषेामथ काितं नो रां भोगाः सखुािन च ।
त इमऽेविता युे ूाणांा धनािन च ॥ १-३३॥
आचाया ः िपतरः पऽुाथवै च िपतामहाः ।
मातलुाः शरुाः पौऽाः ँयालाः सिनथा ॥ १-३४॥
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॥ गीता सििवमह अय ॥

यषेाम अ्थ काितम न्ः राम भ्ोगाः सखुािन च ।
ते इमे अविताः युे ूाणान ्ा धनािन च ॥ १-३३॥
आचाया ः िपतरः पऽुाः तथा एव च िपतामहाः ।
मातलुाः शरुाः पौऽाः ँयालाः सिनः तथा ॥ १-३४॥
यषेाम अ्थ नः राम क्ाितम ्, भोगाः सखुािन च;
ते इमे आचाया ः िपतरः पऽुाः, तथा एव च िपतामहाः,
मातलुाः, शरुाः, पौऽाः, ँयालाः, तथा सिनः ूाणान ्
धनािन च ा, युे अविताः ।
एता हिुमािम तोऽिप मधसुदून ।
अिप ऽलैोरा हतेोः िकं न ु महीकृत े ॥ १-३५॥
एतान न् हमु इ्ािम तः अिप मधसुदून ।
अिप ऽलैो-रा हतेोः िकम न् ु महीकृत े ॥ १-३५॥
हे मधसुदून! (मा)ं तः अिप एतान ्, ऽलैो-रा हतेोः अिप
न हमु इ्ािम, िकम न् ु महीकृत े ?
िनह धात रााः का ूीितः ानाद न ।
पापमवेाौयदेातैानातताियनः ॥ १-३६॥
िनह धात राान न्ः का ूीितः ात ज्नाद न ।
पापम ए्व आौयते अ्ान ह्ा एतान आ्तताियनः ॥ १-३६॥
हे जनाद न! एतान ध्ात राान ि्नह नः का ूीितः
ात ?्आतताियनः हा अान प्ापम ए्व आौयते ।्
तााहा  वयं ह ुं धात रााबावान ।्
जनं िह कथं हा सिुखनः ाम माधव ॥ १-३७॥
तात न् अहा ः वयम ह्मु ध्ात राान ्बावान ।्
जनम ि्ह कथम ह्ा सिुखनः ाम माधव ॥ १-३७॥
हे माधव! तात ्बावान ध्ात राान ्
हमु व्यम न् अहा ः । िह जनम ह्ा (वयम)् कथम ्
सिुखनः ाम ?
यते े न पँयि लोभोपहतचतेसः ।
कुलयकृतं दोषं िमऽिोहे च पातकम ॥् १-३८॥
कथं न येमािभः पापादािवित तमु ।्
कुलयकृतं दोषं ूपँयिज नाद न ॥ १-३९॥
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यिद अिप एत े न पँयि लोभ-उपहत-चतेसः ।
कुल-य-कृतम द्ोषम ि्मऽ-िोहे च पातकम ॥् १-३८॥
कथम न् येम अ्ािभः पापात अ्ान ि्नवित तमु ।्
कुल-य-कृतम द्ोषम ्ू पँयिः जनाद न ॥ १-३९॥
यिद अिप एत े लोभ-उपहत-चतेसः कुल-य-कृतम द्ोषम ्,
िमऽ-िोहे च पातकम न् पँयि; हे जनाद न! कुल-य-कृतम ्
दोषम ्ू पँयिः अािभः अात प्ापात ि्नवित तमु क्थम न् येम ?्
कुलये ूणँयि कुलधमा ः सनातनाः ।
धम न े कुलं कृमधमऽिभभवतु ॥ १-४०॥
कुल-ये ूणँयि कुल-धमा ः सनातनाः ।
धम न े कुलम कृ्म अ्धमः अिभभवित उत ॥ १-४०॥
कुल-ये सनातनाः कुल-धमा ः ूणँयि, उत धम न े
अधम ः कृम कु्लम अ्िभभवित ।
अधमा िभभवाृ ूि कुलियः ।
ीष ु ास ु वाय जायते वण सरः ॥ १-४१॥
अधम-अिभभवात कृ् ूि कुल-ियः ।
ीष ु ास ु वाय जायते वण -सरः ॥ १-४१॥
हे कृ! अधम-अिभभवात कु्ल-ियः ूि ।
हे वाय! ीष ु ास ु वण -सरः जायते ।
सरो नरकायवै कुलानां कुल च ।
पति िपतरो षेां िपडोदकिबयाः ॥ १-४२॥
सरः नरकाय एव कुल-ानाम कु्ल च ।
पति िपतरः िह एषाम ्-िपड-उदक-िबयाः ॥ १-४२॥
सरः कुल-ानाम कु्ल च नरकाय एव (भवित);
िह एषाम ि्पतरः -िपड-उदक-िबयाः (सः) पति ।
दोषरैतेःै कुलानां वण सरकारकैः ।
उाे जाितधमा ः कुलधमा  शाताः ॥ १-४३॥
दोषःै एतःै कुल-ानाम व्ण -सर-कारकैः ।
उाे जाित-धमा ः कुल-धमा ः च शाताः ॥ १-४३॥
कुल-ानाम ए्तःै वण -सर-कारकैः दोषःै शाताः
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॥ गीता सििवमह अय ॥

जाित-धमा ः कुल-धमा ः च उाे ।
उकुलधमा णां मनुाणां जनाद न ।
नरके िनयतं वासो भवतीनशुौुमु ॥ १-४४॥
उ-कुल-धमा णाम म्नुाणाम ज्नाद न ।
नरके अिनयतम व्ासः भवित इित अनशुौुमु ॥ १-४४॥
हे जनाद न! उ-कुल-धमा णाम म्नुाणाम ्
नरके िनयतम व्ासः भवित, इित अनशुौुमु ।
अहो बत महापं कत ु विसता वयम ।्
यिासखुलोभने ह ुं जनमुताः ॥ १-४५॥
अहो बत महत प्ापम क्त ुम ्विसता वयम ।्
यत र्ा-सखु-लोभने हमु ्जनम उ्ताः ॥ १-४५॥
अहो! बत, महत प्ापम क्त ुम व्यम ्विसताः यत ्
रा-सखु-लोभने जनम ह्मु उ्ताः ।
यिद मामूतीकारमशं शपाणयः ।
धात राा रणे हुे मेतरं भवते ॥् १-४६॥
यिद माम अ्ूतीकारम अ्शम श्-पाणयः ।
धात रााः रणे हःु तत म् े मेतरम भ्वते ॥् १-४६॥
यिद श-पाणयः धात रााः अशम अ्ूतीकारम ्
माम र्ण े हःु तत म् े मेतरम भ्वते ।्
सय उवाच ।
सयः उवाच ।
एवमुाज ुनः से रथोप उपािवशत ।्
िवसृ सशरं चापं शोकसिंवमानसः ॥ १-४७॥
एवम उ्ा अज ुनः से रथ-उपे उपािवशत ।्
िवसृ सशरम च्ापं शोक-सिंव-मानसः ॥ १-४७॥
से एवम उ्ा, शोक-सिंव-मानसः अज ुनः
सशरम च्ापं िवसृ, रथ-उपे उपािवशत ।्
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
अज ुनिवषादयोगो नाम ूथमोऽायः ॥ १॥
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ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायां योग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
अज ुन-िवषाद-योगः नाम ूथमः अायः ॥ १॥

अथ ितीयोऽायः । सायोगः ।
अथ ितीयः अायः । सा-योगः ।

सय उवाच ।
सयः उवाच ।
तं तथा कृपयािवमौपुणूा कुलेणम ।्
िवषीदिमदं वामवुाच मधसुदूनः ॥ २-१॥
तम त्था कृपया आिवम अ्ौ-ुपणू -आकुल-ईणम ।्
िवषीदम इ्दम व्ाम उ्वाच मधसुदूनः ॥ २-१॥
तथा कृपया आिवम अ्ौ-ुपणू -आकुल-ईणम ्
िवषीदम त्म म्धसुदूनः इदम व्ाम उ्वाच ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
कुता कँमलिमदं िवषमे समपुितम ।्
अनाय जुमय मकीित करमज ुन ॥ २-२॥
कुतः ा कँमलम इ्दम ि्वषमे समपुितम ।्
अनाय -जुम अ्य म अ्कीित करम अ्ज ुन ॥ २-२॥
हे अज ुन! अनाय -जुम अ्य म अ्कीित करम ्
इदम क्ँमलम ि्वषमे ा कुतः समपुितम ?्
ैं मा  गमः पाथ  नतैपुपते ।
िंु दयदौब ं ोि परप ॥ २-३॥
ैम म्ा  गमः पाथ  न एतत ्िय उपपते ।
िुम ्दय-दौब म ्ा उि परप ॥ २-३॥
हे पाथ ! ैम म्ा  गमः । एतत ्िय न उपपते ।
हे परप! िुम ्दय-दौब म ्ा उि ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
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॥ गीता सििवमह अय ॥

कथं भीमहं से िोणं च मधसुदून ।
इषिुभः ूितयोािम पजूाहा विरसदून ॥ २-४॥
कथम भ्ीम अ्हम स्े िोणम च् मधसुदून ।
इषिुभः ूितयोािम पजूा-अह अिर-सदून ॥ २-४॥
हे मधसुदून! अहम भ्ीम ि्ोणम च् से इषिुभः कथम ्
ूितयोािम? अिर-सदून! (एतौ) पजूा-अह ।
गुनहा िह महानभुावान ्

ौयेो भोंु भैमपीह लोके ।
हाथ कामां ु गुिनहवै

भुीय भोगान ्िधरूिदधान ॥् २-५॥
गुन अ्हा िह महानभुावान ्

ौयेः भोुम भ्ैम अ्िप इह लोके ।
हा अथ -कामान त् ु गुन इ्ह एव

भुीय भोगान ्िधर-ूिदधान ॥् २-५॥
िह महानभुावान ग्ुन अ्हा, इह लोके भैम भ्ोुम ्
अिप ौयेः । गुन ह्ा त ु इह एव िधर-ूिदधान ्
अथ -कामान भ्ोगान भ्ुीय ।
न चतैिः कतरो गरीयो

या जयमे यिद वा नो जययेःु ।
यानवे हा न िजजीिवषाम-

ऽेविताः ूमखु े धात रााः ॥ २-६॥
न च एतत ि्वः कतरत न्ः गरीयः

यत व्ा जयमे यिद वा नः जययेःु ।
यान ए्व हा न िजजीिवषामः

त े अविताः ूमखु े धात रााः ॥ २-६॥
नः कतरत ग्रीयः? यत व्ा (वय)ं जयमे, यिद वा (त)े
नः जययेःु, एतत च् न िवः । यान ह्ा न िजजीिवषामः,
ते एव धात रााः ूमखु े अविताः ।
काप यदोषोपहतभावः

पृािम ां धम सढूचतेाः ।
येयः ािितं ॄिूह ते

िशऽेहं शािध मां ां ूपम ॥् २-७॥
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काप य-दोष-उपहत-भावः
पृािम ाम ध्म -सढू-चतेाः ।

यत ौ्येः ात ि्नितम ्ॄ िूह तत म् े
िशः ते अहम श्ािध माम ्ाम ्ू पम ॥् २-७॥

काप य-दोष-उपहत-भावः धम -सढू-चतेाः (अहं)
ाम प्ृािम । यत ि्नितम ौ्येः ात ्, तत म् े ॄिूह ।
अहम त् े िशः । ाम ्ू पम म्ाम श्ािध ।
न िह ूपँयािम ममापनुाद ्

योकमुोषणिमियाणाम ।्
अवा भमूावसपमृं

रां सरुाणामिप चािधपम ॥् २-८॥
न िह ूपँयािम मम अपनुात ्

यत श्ोकम उ्ोषणम इ्ियाणाम ।्
अवा भमूौ असपम ऋ्म ्

राम स्रुाणाम अ्िप च आिधपम ॥् २-८॥
िह भमूौ असपम ऋ्म र्ाम अ्वा , सरुाणाम च् अिप
आिधपम ्, यत म्म इियाणाम उ्ोषणम श्ोकम ्
अपनुात न् ूपँयािम ।
सय उवाच ।
सयः उवाच ।
एवमुा षीकेशं गडुाकेशः परपः ।
न यो इित गोिवमुा तू बभवू ह ॥ २-९॥
एवम उ्ा षीकेशम ग्डुाकेशः परपः ।
न योे इित गोिवम उ्ा तूीम ब्भवू ह ॥ २-९॥
परपः गडुाकेशः षीकेशम ए्वम उ्ा ’न यो’े
इित गोिवम उ्ा तूीम ब्भवू ह ।
तमवुाच षीकेशः ूहसिव भारत ।
सनेयोभयोम े िवषीदिमदं वचः ॥ २-१०॥
तम उ्वाच षीकेशः ूहसन इ्व भारत ।
सनेयोः उभयोः मे िवषीदम इ्दम व्चः ॥ २-१०॥
हे भारत! उभयोः सनेयोः मे िवषीदम (्अज ुन)ं तम ्
षीकेशः ूहसन इ्व इदम व्चः उवाच ।
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॥ गीता सििवमह अय ॥

ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
अशोानशोचं ूावादां भाषस े ।
गतासनूगतासूं नानशुोचि पिडताः ॥ २-११॥
अशोान अ्शोचः म ्ू ा-वादा च भाषस े ।
गतासनू अ्गतासनू च् न अनशुोचि पिडताः ॥ २-११॥
म अ्शोान अ्शोचः । ूा-वादान च् भाषस े ।
पिडताः गतासनू अ्गतासनू च् न अनशुोचि ।
न वेाहं जात ु नासं न ं नमे े जनािधपाः ।
न चवै न भिवामः सव वयमतः परम ॥् २-१२॥
न त ु एव अहम ज्ात ु न आसम न् म न् इमे जनािधपाः ।
न च एव न भिवामः सव वयम अ्तः परम ॥् २-१२॥
अहम ज्ात ु न आसम (्इित) न त ु एव, म (्जात ु न आसीः इित)न,
इमे जनािधपाः (जात ु न आसन इ्ित) न, ।
अतः परम च् वयम स्व न भिवामः (इित) न एव ।
दिेहनोऽिथा दहेे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा दहेारूािधरऽ न मुित ॥ २-१३॥
दिेहनः अिन य्था दहेे कौमारम य्ौवनम ज्रा ।
तथा दहेार-ूािः धीरः तऽ न मुित ॥ २-१३॥
दिेहनः अिन द्हेे यथा कौमारम य्ौवनम ज्रा, तथा
दहेार-ूािः । तऽ धीरः न मुित ।
माऽाशा  ु कौये शीतोसखुःखदाः ।
आगमापाियनोऽिनाािंित भारत ॥ २-१४॥
माऽा-शा ः त ु कौये शीत-उ-सखु-ःख-दाः ।
आगम अपाियनः अिनाः । भारत तान ि्तित ॥ २-१४॥
हे कौये! माऽा-शा ः त ु शीत-उ-सखु-ःख-दाः,
आगम अपाियनः, अिनाः । हे भारत! तान ि्तित ।
यं िह न थयतेे पुषं पुषष भ ।
समःखसखुं धीरं सोऽमतृाय कते ॥ २-१५॥
यम ि्ह न थयि एते पुषम प्ुष-ऋषभ ।
सम-ःख-सखुम ध्ीरम स्ः अमतृाय कते ॥ २-१५॥
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हे पुष-ऋषभ! िह यम स्म-ःख-सखुम ध्ीरम प्ुषम ्
एत े न थयि, सः अमतृाय कते ।
नासतो िवते भावो नाभावो िवते सतः ।
उभयोरिप ोऽनयोदिशिभः ॥ २-१६॥
न असतः िवते भावः न अभावः िवते सतः ।
उभयोः अिप ः अः त ु अनयोः त-दिश िभः ॥ २-१६॥
असतः भावः न िवते सतः अभावः न िवते । त-दिश िभः त ु
उभयोः अिप अनयोः अः ः ।
अिवनािश त ु तिि यने सव िमदं ततम ।्
िवनाशमया न कितुमहित ॥ २-१७॥
अिवनािश त ु तत ि्वि यने सव म इ्दम त्तम ।्
िवनाशम अ्य अ न कित क्त ुम अ्हित ॥ २-१७॥
िवि, यने इदम स्व म त्तम ्, तत त् ु अिवनािश । अ
अय िवनाशम क्त ुम ्, कित न् अहित ।
अव इमे दहेा िनोाः शरीिरणः ।
अनािशनोऽूमये ताु भारत ॥ २-१८॥
अवः इमे दहेाः िन उाः शरीिरणः ।
अनािशनः अूमये तात य्ु भारत ॥ २-१८॥
अनािशनः अूमये िन शरीिरणः इमे दहेाः अवः
उाः । हे भारत! तात य्ु ।
य एनं विे हारं यनै ं मते हतम ्
उभौ तौ न िवजानीतो नायं हि न हते ॥ २-१९॥
यः एनम व्िे हारम य्ः च एनम म्ते हतम ्
उभौ तौ न िवजानीतः न अयम ह्ि न हते ॥ २-१९॥
यः एनम ह्ारम व्िे, यः च एनम ह्तम म्ते तौ उभौ
न िवजानीतः, अयम न् हि न हते ।
न जायते िॆयते वा कदािचन ्

नायं भूा भिवता वा न भयूः ।
अजो िनः शातोऽयं परुाणो

न हते हमान े शरीरे ॥ २-२०॥
न जायते िॆयते वा कदािचत ्
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॥ गीता सििवमह अय ॥

न अयम भ्ूा अभिवता वा न भयूः ।
अजः िनः शातः अयम प्रुाणः

न हते हमान े शरीरे ॥ २-२०॥
अयम क्दािचत न् जायत,े न वा िॆयत,े (अयम)् भूा भयूः
अभिवता वा न। अयम अ्जः िनः शातः परुाणः, शरीरे
हमान े न हते ।
वदेािवनािशनं िनं य एनमजमयम ।्
कथं स पुषः पाथ  कं घातयित हि कम ॥् २-२१॥
वदे अिवनािशनम ि्नम य्ः एनम अ्जम अ्यम ।्
कथम स्ः पुषः पाथ  कम घ्ातयित हि कम ॥् २-२१॥
हे पाथ ! यः एनम अ्िवनािशनम ि्नम अ्जम अ्यम व्दे,
सः पुषः कथम क्म घ्ातयित, कम ह्ि ?
वासािंस जीणा िन यथा िवहाय

नवािन गृाित नरोऽपरािण ।
तथा शरीरािण िवहाय जीणा -

ािन सयंाित नवािन दहेी ॥ २-२२॥
वासािंस जीणा िन यथा िवहाय

नवािन गृाित नरः अपरािण ।
तथा शरीरािण िवहाय जीणा िन

अािन सयंाित नवािन दहेी ॥ २-२२॥
यथा नरः जीणा िन वासािंस िवहाय, अपरािण नवािन गृाित,
तथा दहेी जीणा िन शरीरािण िवहाय अािन नवािन सयंाित ।
ननै ं िछि शािण ननै ं दहित पावकः ।
न चनै ं ेदयापो न शोषयित मातः ॥ २-२३॥
न एनम ि्छि शािण न एनम द्हित पावकः ।
न च एनम े्दयि आपः न शोषयित मातः ॥ २-२३॥
एनम श्ािण न िछि, एनम प्ावकः न दहित
एनम आ्पः न ेदयि, (एनम)् च मातः न शोषयित ।
अेोऽयमदाोऽयमेोऽशो एव च ।
िनः सवगतः ाणरुचलोऽयं सनातनः ॥ २-२४॥
अेः अयम अ्दाः अयम अ्ेः अशोः एव च ।
िनः सवगतः ाणःु अचलः अयम स्नातनः ॥ २-२४॥
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अयम अ्ेः, अयम अ्दाः, अयम अ्ेः, (अयम)्
अशोः च एव । अयम ि्नः, सवगतः,ाणःु, अचलः, सनातनः ।
अोऽयमिचोऽयमिवकायऽयमुते ।
तादवें िविदनै ं नानशुोिचतमुहिस ॥ २-२५॥
अः अयम अ्िचः अयम अ्िवकाय ः अयम उ्ते ।
तात ए्वम ि्विदा एनम न् अनशुोिचतमु अ्हिस ॥ २-२५॥
अयम अ्ः, अयम अ्िचः, अयम अ्िवकाय ः उते ।
तात ए्नम ए्वम ि्विदा ()ं अनशुोिचतमु न् अहिस ।
अथ चनै ं िनजातं िनं वा मसे मतृम ।्
तथािप ं महाबाहो ननै ं शोिचतमुहिस ॥ २-२६॥
अथ च एनम ि्न-जातम ि्नम व्ा मसे मतृम ।्
तथा अिप म म्हा-बाहो न एनम श्ोिचतमु अ्हिस ॥ २-२६॥
अथ च एनम ि्न-जातम ्, िनम व्ा मतृम म्से ,
तथा अिप हे महा-बाहो! म ए्नम श्ोिचतमु न् अहिस ।
जात िह ीवुो मृीु ुवं ज मतृ च ।
तादपिरहायऽथ न ं शोिचतमुहिस ॥ २-२७॥
जात िह ीवुः मृःु ीवुम ज् मतृ च ।
तात अ्पिरहाय अथ न म श्ोिचतमु अ्हिस ॥ २-२७॥
िह जात मृःु ीवुः, मतृ च ज ीवुम ्,
तात अ्पिरहाय अथ म श्ोिचतमु न् अहिस ।
अादीिन भतूािन मािन भारत ।
अिनधनावे तऽ का पिरदवेना ॥ २-२८॥
अ-आदीिन भतूािन -मािन भारत ।
अ-िनधनािन एव तऽ का पिरदवेना ॥ २-२८॥
हे भारत! भतूािन अ-आदीिन -मािन अ-िनधनािन एव,
तऽ पिरदवेना का?
आयवँयित किदने-्

माय वदित तथवै चाः ।
आयवनैमः णोित

ौुाने ं वदे न चवै कित ॥् २-२९॥
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॥ गीता सििवमह अय ॥

आयवत प्ँयित कित ए्नम ्
आय वत व्दित तथा एव च अः ।

आयवत च् एनम अ्ः णोित
ौुा अिप एनम व्दे न च एव कित ॥् २-२९॥

कित ए्नम आ्य वत प्ँयित, तथा एव च अः
एनम आ्य वत व्दित, अः च एनम आ्य वत ्णोित;
ौुा अिप च कित ए्व न वदे ।
दहेी िनमवोऽयं दहेे सव  भारत ।
तावा िण भतूािन न ं शोिचतमुहिस ॥ २-३०॥
दहेी िनम अ्वः अयम द्हेे सव  भारत ।
तात स्वा िण भतूािन न म श्ोिचतमु अ्हिस ॥ २-३०॥
हे भारत! सव दहेे अयम द्हेी िनम अ्वः; तात ्
म स्वा िण भतूािन शोिचतमु न् अहिस ।
धममिप चावे न िवकितमुहिस ।
धा ि युाेयोऽिऽय न िवते ॥ २-३१॥
धमम अ्िप च अवे न िवकितमु अ्हिस ।
धा त ि्ह युात ौ्येः अत ्िऽय न िवते ॥ २-३१॥
धमम च् अिप अवे िवकितमु न् अहिस । िह िऽय
धा त य्ुात अ्त ौ्येः न िवते ।
यया चोपपं ग ारमपावतृम ।्
सिुखनः िऽयाः पाथ  लभे युमीशम ॥् २-३२॥
यत ऋ्या च उपपं ग -ारम अ्पावतृम ।्
सिुखनः िऽयाः पाथ  लभे युम ई्शम ॥् २-३२॥
हे पाथ ! यत ऋ्या च उपपम ई्शम अ्पावतृम ्
ग -ारम य्ुम स्िुखनः िऽयाः लभे ।
अथ चेिममं ध समंामं न किरिस ।
ततः धम कीित च िहा पापमवािस ॥ २-३३॥
अथ चते ्म इ्मम ध् म स्ामम न् किरिस ।
ततः धमम क्ीित म च् िहा पापम अ्वािस ॥ २-३३॥
अथ म इ्मम ध् म स्ामम न् किरिस चते ्, ततः
धमम क्ीित म च् िहा पापम अ्वािस ।
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अकीित चािप भतूािन कथियि तऽेयाम ।्
सािवत चाकीित म रणादितिरते ॥ २-३४॥
अकीित म च् अिप भतूािन कथियि ते अयाम ।्
सािवत च अकीित ः मरणात अ्ितिरते ॥ २-३४॥
अिप च भतूािन त े अयाम अ्कीित म क्थियि ।
सािवत च अकीित ः मरणात अ्ितिरते ।
भयािणापरतं मंे ां महारथाः ।
यषेां च ं बमतो भूा यािस लाघवम ॥् २-३५॥
भयात र्णात उ्परतम म्ंे ाम म्हारथाः ।
यषेाम च् म ब्-मतः भूा यािस लाघवम ॥् २-३५॥
महारथाः ाम भ्यात र्णात उ्परतम म्ं;े
यषेाम च् म ब्-मतः भूा, लाघवम य्ािस ।
अवावादां बिदि तवािहताः ।
िनव साम ततो ःखतरं न ु िकम ॥् २-३६॥
अवा-वादान च् बन व्िदि तव अिहताः ।
िनः तव सामम त्तः ःखतरम न् ु िकम ॥् २-३६॥
तव सामम ि्नः तव अिहताः च बन अ्वा-वादान ्
विदि । ततः िकम न् ु ःखतरम?्
हतो वा ूािस ग िजा वा भोसे महीम ।्
ताि कौये युाय कृतिनयः ॥ २-३७॥
हतः वा ूािस गम ि्जा वा भोसे महीम ।्
तात उ्ि कौये युाय कृत-िनयः ॥ २-३७॥
हतः वा ग म ्ू ािस, िजा वा महीम भ्ोसे ।
हे कौये! तात य्ुाय कृत-िनयः उि ।
सखुःखे समे कृा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युाय यु नवैं पापमवािस ॥ २-३८॥
सखु-ःखे समे कृा लाभ-अलाभौ जय-अजयौ ।
ततः युाय यु न एवम प्ापम अ्वािस ॥ २-३८॥
सखु-ःखे लाभ-अलाभौ जय-अजयौ समे कृा ततः युाय यु ।
एवम प्ापम न् अवािस ।
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एषा तऽेिभिहता साे बिुयग े िमां ण ु ।
बुा युो यया पाथ  कम बं ूहािस ॥ २-३९॥
एषा त े अिभिहता साे बिुः योग े त ु इमाम ्ण ु ।
बुा युः यया पाथ  कम -बम ्ू हािस ॥ २-३९॥
हे पाथ ! एषा त े सा े बिुः अिभिहता; योग े त ु इमाम (्बिु)ं
णु । यया बुा युः ()ं कम-बम ्ू हािस ।
नहेािभबमनाशोऽि ूवायो न िवते ।
म धम ऽायते महतो भयात ॥् २-४०॥
न इह अिभबम-नाशः अि ूवायः न िवते ।
म अ्िप अ धम ऽायते महतः भयात ॥् २-४०॥
इह अिभबम-नाशः न अि, ूवायः न िवत,े अ धम
म अ्िप (अनुान)ं महतः भयात ऽ्ायत े ।
वसायािका बिुरकेेह कुनन ।
बशाखा ना बुयोऽवसाियनाम ॥् २-४१॥
वसाय-आिका बिुः एका इह कु-नन ।
ब-शाखाः िह अनाः च बुयः अवसाियनाम ॥् २-४१॥
हे कु-नन! इह वसाय-आिका एका बिुः ।
अवसाियनाम ि्ह बुयः अनाः ब-शाखाः च ।
यािममां पिुतां वाचं ूवदिवपितः ।
वदेवादरताः पाथ  नादीित वािदनः ॥ २-४२॥
कामाानः ग परा जकमफलूदाम ।्
िबयािवशषेबलां भोगैय गितं ूित ॥ २-४३॥
भोगैय ू सानां तयापतचतेसाम ।्
वसायािका बिुः समाधौ न िवधीयते ॥ २-४४॥
याम इ्माम प्िुताम व्ाचम ्ू वदि अिवपितः ।
वदे-वाद-रताः पाथ  न अत अ्ि इित वािदनः ॥ २-४२॥
काम-आानः ग -पराः ज-कम-फल-ूदाम ।्
िबया-िवशषे-बलाम भ्ोग-ऐय -गितम ्ू ित ॥ २-४३॥
भोग-ऐय -ूसानाम त्या अपत-चतेसाम ।्
वसाय-आिका बिुः समाधौ न िवधीयते ॥ २-४४॥
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हे पाथ ! वदे-वाद-रताः, अत न् अि इित वािदनः,
अिवपितः, काम-आानः,ग-पराः, भोग-ऐय -गितम ्
ूित िबया-िवशषे-बलाम ज्-कम-फल-ूदाम य्ाम ्
इमाम प्िुताम व्ाचम ्ू वदि, तया अपत-चतेसाम ्
भोग-ऐय -ूसानाम ब्िुः वसाय-आिका (भूा)
समाधौ न िवधीयते ।
ऽगैुयिवषया वदेा िनगैुयो भवाज ुन ।
िनो िनसो िनयगमे आवान ॥् २-४५॥
ऽगैुय-िवषयाः वदेाः िनगैुयः भवाज ुन ।
िनः िन-सः िनयगमेः आवान ॥् २-४५॥
हे अज ुन! वदेाः ऽगैुय-िवषयाः । ()ं िनगैुयः,
िन-सः, िनः, िनयगमेः आवान भ्व ।
यावानथ  उदपान े सव तः सतुोदके ।
तावावष ु वदेषे ु ॄाण िवजानतः ॥ २-४६॥
यावान अ्थ ः उदपान े सव तः सतुोदके ।
तावान स्वष ु वदेषे ु ॄाण िवजानतः ॥ २-४६॥
यावान अ्थ ः उदपान े (तावान)् सवतः सतुोदके (भवित) ।
(तथा यावान अ्थ ः) सवष ु वदेषे ु तावान ि्वजानतः
ॄाण (भवित) ।
कमयवेािधकारे मा फलेष ुकदाचन ।
मा कम फलहतेभुू मा  त े सोऽकमिण ॥ २-४७॥
कमिण एव अिधकारः त े मा फलेष ुकदाचन ।
मा कम -फल-हतेःु भःू मा त े सः अुअकमिण ॥ २-४७॥
ते अिधकारः कम िण एव; कदाचन फलेष ु मा । कम -फल-हतेःु
मा भःू त े सः (च) अकमिण मा अु ।
योगः कु कमा िण सं ा धनय ।
िसिसोः समो भूा समं योग उते ॥ २-४८॥
योगः कु कमा िण सम ्ा धनय ।
िसि अिसोः समः भूा समम य्ोगः उते ॥ २-४८॥
हे धनय! सम ्ा, िसि-अिसोः समः
भूा, योगः कमा िण कु । समम य्ोगः उते ।
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रणे वरं कम  बिुयोगानय ।
बुौ शरणमि कृपणाः फलहतेवः ॥ २-४९॥
रणे िह अवरम क्म  बिु-योगात ध्नय ।
बुौ शरणम अ्ि कृपणाः फल-हतेवः ॥ २-४९॥
हे धनय! कम बिु-योगात ्रणे अवरम ि्ह ।
बुौ शरणम अ्ि । फल-हतेवः कृपणाः ।
बिुयुो जहातीह उभ े सकृुतृत े ।
ताोगाय यु योगः कम स ु कौशलम ॥् २-५०॥
बिु-युः जहाित इह उभे सकृुत-ृत े ।
तात य्ोगाय यु योगः कम स ु कौशलम ॥् २-५०॥
इह बिु-युः उभ े सकृुत-ृत े जहाित । तात य्ोगाय यु ।
योगः कम स ु कौशलम ।्
कम जं बिुयुा िह फलं ा मनीिषणः ।
जबिविनम ुाः पदं गनामयम ॥् २-५१॥
कमजम ब्िु-युाः िह फलं ा मनीिषणः ।
ज-ब-िविनम ुाः पदम ग्ि अनामयम ॥् २-५१॥
िह बिु-युाः मनीिषणः कमजम फ्लं ा
ज-ब-िविनम ुाः अनामयम प्दम ग्ि ।
यदा त े मोहकिललं बिु िततिरित ।
तदा गािस िनवदं ौोत ौतु च ॥ २-५२॥
यदा त े मोह-किललम ब्िुः िततिरित ।
तदा गािस िनवदम ौ्ोत ौतु च ॥ २-५२॥
यदा त े बिुः मोह-किललम ्िततिरित, तदा ौोत
ौतु च िनवदम ग्ािस ।
ौिुतिवूितपा त े यदा ाित िनला ।
समाधावचला बिुदा योगमवािस ॥ २-५३॥
ौिुत-िवूितपा त े यदा ाित िनला ।
समाधौ अचला बिुः तदा योगम अ्वािस ॥ २-५३॥
यदा ौिुत-िवूितपा त े बिुः िनला (भूा)
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समाधौ अचला ाित, तदा योगम अ्वािस ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
ितू का भाषा समािध केशव ।
ितधीः िकं ूभाषते िकमासीत ोजते िकम ॥् २-५४॥
ितू का भाषा समािध केशव ।
ितधीः िकम ्ू भाषते िकम आ्सीत ोजते िकम ॥् २-५४॥
हे केशव! समािध ितू का भाषा?
ितधीः िकम ्ू भाषते? िकम आ्सीत? िकम ो्जते?
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
ूजहाित यदा कामावा ाथ  मनोगतान ।्
आवेाना तुः ितूदोते ॥ २-५५॥
ूजहाित यदा कामान स्वा न प्ाथ  मनोगतान ।्
आिन एव आना तुः ितूः तदा उते ॥ २-५५॥
हे पाथ ! यदा ( नरः) मनोगतान स्वा न क्ामान ्
ूजहाित,आिन एव आना तुः (भवित) तदा ितूः उते ।
ःखेनिुमनाः सखुषे ु िवगतहृः ।
वीतरागभयबोधः ितधीम ुिनते ॥ २-५६॥
ःखषे ुअनिु-मनाः सखुषे ु िवगत-हृः ।
वीत-राग-भय-बोधः ितधीः मिुनः उते ॥ २-५६॥
ःखषे ुअनिु-मनाः, सखुषे ु िवगत-हृः,
वीत-राग-भय-बोधः मिुनः ितधीः उते ।
यः सव ऽानिभहेा शभुाशभुम ।्
नािभनित न िे त ूा ूितिता ॥ २-५७॥
यः सवऽ अनिभहेः तत त्त ्ू ा शभु-अशभुम ।्
न अिभनित न िे त ूा ूितिता ॥ २-५७॥
यः सवऽ अनिभहेः, तत त्त श्भु-अशभुम ्ू ा,
न अिभनित, न िे, त ूा ूितिता ।
यदा सहंरत े चायं कूमऽानीव सवशः ।
इियाणीियाथ ूा ूितिता ॥ २-५८॥
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यदा सहंरत े च अयम कू्म ः अािन इव सवशः ।
इियािण इिय-अथः त ूा ूितिता ॥ २-५८॥
कूम ः अािन इव, यदा अयम इ्िय-अथः इियािण
सवशः सहंरत,े (तदा) त ूा ूितिता च ।
िवषया िविनवत े िनराहार दिेहनः ।
रसवज रसोऽ परं ा िनवत त े ॥ २-५९॥
िवषयाः िविनवत े िनराहार दिेहनः ।
रसवज म र्सः अिप अ परम ्ा िनवत त े ॥ २-५९॥
िनराहार दिेहनः िवषयाः रसवज म ि्विनवत े ।
अ रसः अिप परम ्ा िनवत त े ।
यततो िप कौये पुष िवपितः ।
इियािण ूमाथीिन हरि ूसभं मनः ॥ २-६०॥
यततः िह अिप कौये पुष िवपितः ।
इियािण ूमाथीिन हरि ूसभं मनः ॥ २-६०॥
हे कौये! ूमाथीिन इियािण यततः िवपितः अिप
पुष मनः ूसभं हरि िह ।
तािन सवा िण सयं यु आसीत मरः ।
वशे िह यिेयािण त ूा ूितिता ॥ २-६१॥
तािन सवा िण सयं युः आसीत मरः ।
वशे िह य इियािण त ूा ूितिता ॥ २-६१॥
तािन सवा िण सयं युः मत-्परः आसीत । िह य वशे
इियािण त ूा ूितिता ।
ायतो िवषया ुसंः सषेपूजायत े ।
साायते कामः कामाोधोऽिभजायते ॥ २-६२॥
ायतः िवषयान प् ुसंः सः तषे ु उपजायते ।
सात स्ायते कामः कामात ब्ोधः अिभजायते ॥ २-६२॥
िवषयान ्ायतः प ुसंः तषे ु सः उपजायते ।
सात क्ामः सायते । कामात ब्ोधः अिभजायते ।
बोधावित सोहः सोहािृतिवॅमः ।
िृतॅशंाद ्बिुनाशो बिुनाशाणँयित ॥ २-६३॥
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बोधात भ्वित सोहः सोहात ्िृत-िवॅमः ।
िृत-ॅशंात ब्िु-नाशः बिु-नाशात ्ू णँयित ॥
बोधात स्ोहः भवित । सोहात ्िृत-िवॅमः,
िृत-ॅशंात ब्िु-नाशः, बिु-नाशात ्ू णँयित ।
रागषेिवमैु ु िवषयािनियैरन ।् or िवयैु ु
आवँयिैव धयेाा ूसादमिधगित ॥ २-६४॥
राग-षे-िवमैुः त ु िवषयान इ्ियःै चरन ।् or िवयैुः त ु
आ-वँयःै िवधये-आा ूसादम अ्िधगित ॥ २-६४॥
िवधये-आा त ु राग-षे-िवमैुः आ-वँयःै इियःै
िवषयान च्रन ्ू सादम अ्िधगित ।
ूसादे सव ःखानां हािनरोपजायते ।
ूसचतेसो ाश ु बिुः पय वितत े ॥ २-६५॥
ूसादे सव -ःखानाम ह्ािनः अ उपजायते ।
ूस-चतेसः िह आशु बिुः पय वितत े ॥ २-६५॥
ूसादे अ सव-ःखानाम ह्ािनः उपजायते ।
ूस-चतेसः िह बिुः आशु पय वितत े ।
नाि बिुरयु न चायु भावना ।
न चाभावयतः शािरशा कुतः सखुम ॥् २-६६॥
न अि बिुः अयु न च अयु भावना ।
न च अभावयतः शािः अशा कुतः सखुम ॥् २-६६॥
अयु बिुः न अि, अयु च भावना न (अि);
अभावयतः च शािः न (अि); अशा सखुम कु्तः?
इियाणां िह चरतां यनोऽनिुवधीयते ।
तद हरित ूां वायनुा विमवािस ॥ २-६७॥
इियाणाम ि्ह चरताम य्त म्नः अनिुवधीयते ।
तत अ् हरित ूाम व्ायःु नावम इ्व अिस ॥ २-६७॥
चरताम इ्ियाणाम ि्ह यत म्नः अनिुवधीयत,े तत अ्
ूाम अ्िस हरित वायःु नावम इ्व ।
ता महाबाहो िनगहृीतािन सव शः ।
इियाणीियाथ ूा ूितिता ॥ २-६८॥
तात य् महा-बाहो िनगहृीतािन सव शः ।
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इियािण इिय-अथः त ूा ूितिता ॥ २-६८॥
तात ह्े महा-बाहो! य इियािण इिय-अथः सवशः
िनगहृीतािन त ूा ूितिता ।
या िनशा सव भतूानां तां जागित  सयंमी ।
यां जामित भतूािन सा िनशा पँयतो मनुःे ॥ २-६९॥
या िनशा सव -भतूानाम त्ाम ज्ागित  सयंमी ।
याम ज्ामित भतूािन सा िनशा पँयतः मनुःे ॥ २-६९॥
या सव-भतूानाम ि्नशा, ताम स्यंमी जागित  ।
याम भ्तूािन जामित, सा पँयतः मनुःे िनशा ।
आपयू माणमचलूितं

समिुमापः ूिवशि यत ।्
तामा यं ूिवशि सव

स शािमाोित न कामकामी ॥ २-७०॥
आपयू माणम अ्चल-ूितम ्

समिुम आ्पः ूिवशि यत ।्
तत क्ामाः यम ्ू िवशि सव

सः शािम आ्ोित न काम-कामी ॥ २-७०॥
आपयू माणम अ्चल-ूितम स्मिुम य्त ्
आपः ूिवशि, तत य्म स्व कामाः ूिवशि,
सः शािम आ्ोित; काम-कामी न ।
िवहाय कामाः सवा मुांरित िनःहृः ।
िनम मो िनरहारः स शािमिधगित ॥ २-७१॥
िवहाय कामान य्ः सवा न प्मुान च्रित िनःहृः ।
िनम मः िनरहारः सः शािम अ्िधगित ॥ २-७१॥
यः पमुान स्वा न क्ामान ि्वहाय, िनःहृः िनम मः
िनरहारः (भूा) चरित, सः शािम अ्िधगित ।
एषा ॄाी िितः पाथ  ननैां ूा िवमुित ।
िाामकालेऽिप ॄिनवा णमृित ॥ २-७२॥
एषा ॄाी िितः पाथ  न एनाम ्ू ा िवमुित ।
िा अाम अ्काले अिप ॄ-िनवा णम ऋ्ित ॥ २-७२॥
हे पाथ ! एषा ॄाी िितः, एनाम ्ू ा न िवमुित,
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अकाले अिप अाम ि्ा ॄ-िनवा णम ऋ्ित ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
सायोगो नाम ितीयोऽायः ॥ २॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत-्गीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौी-कृ-अज ुन-सवंादे
सा-योगः नाम ितीयः अायः ॥ २॥

अथ ततृीयोऽायः । कमयोगः ।
अथ ततृीयः अायः । कम-योगः ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।

ायसी चेम णे मता बिुज नाद न ।
तिं कम िण घोरे मां िनयोजयिस केशव ॥ ३-१॥
ायसी चते क्म णः त े मता बिुः जनाद न ।
तत ि्कम क्म िण घोरे माम ि्नयोजयिस केशव ॥ ३-१॥
हे जनाद न! कमणः बिुः ायसी त े मता चते ्,
तत ह्े केशव! माम घ्ोरे कम िण िकम ि्नयोजयिस ?
ािमौणेवे वाने बिुं मोहयसीव मे ।
तदकंे वद िनि यने ौयेोऽहमायुाम ॥् ३-२॥
ािमौणे इव वाने बिुं मोहयिस इव मे ।
तत ए्कं वद िनि यने ौयेः अहम आ्युाम ॥् ३-२॥
ािमौणे इव वाने मे बिुं मोहयिस इव । तत ि्नि
एकं वद, यने अहम ौ्येः आयुाम ।्

ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।

लोकेऽिन ि्िवधा िना परुा ूोा मयानघ ।
ानयोगने साानां कम योगने योिगनाम ॥् ३-३॥
लोके अिन ि्िवधा िना परुा ूोा मया अनघ ।
ान-योगने साानाम क्म -योगने योिगनाम ॥् ३-३॥
हे अनघ! अिन ल्ोके साानाम ्ान-योगने,
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योिगनाम क्म -योगने ििवधा िना परुा मया ूोा ।
न कमणामनाराै पुषोऽतु े ।
न च संसनादवे िसिं समिधगित ॥ ३-४॥
न कमणाम अ्नारात न्ै पुषः अतु े ।
न च संसनात ए्व िसिम स्मिधगित ॥ ३-४॥
कमणाम अ्नारात प्ुषः नै न अतु े ।
(कमणा)ं च संसनात ए्व िसिम न् समिधगित ।
न िह किणमिप जात ु ितकमकृत ।्
काय त े वशः कम सव ः ूकृितजगै ुणःै ॥ ३-५॥
न िह कित ्णम अ्िप जात ु ितित अकमकृत ।्
काय त े िह अवशः कम सव ः ूकृितजःै गणुःै ॥ ३-५॥
कित ज्ात ु णम अ्िप अकमकृत न् िह ितित ।
ूकृितजःै गणुःै सव ः िह अवशः कम काय त े ।
कमियािण सयं य आे मनसा रन ।्
इियाथा िमढूाा िमाचारः स उते ॥ ३-६॥
कम-इियािण सयं यः आे मनसा रन ।्
इियाथा न ि्वमढूाा िमाचारः सः उते ॥ ३-६॥
यः कम-इियािण सयं, मनसा इियाथा न ्रन आ्,े
सः िवमढूाा िमाचारः उते ।
यिियािण मनसा िनयारभतऽेज ुन ।
कमियःै कम योगमसः स िविशते ॥ ३-७॥
यः त ु इियािण मनसा िनयआरभते अज ुन ।
कम -इियःै कम -योगम अ्सः सः िविशते ॥ ३-७॥
हे अज ुन ! यः त ु मनसा इियािण िनय, असः कम-इियःै
कम -योगम आ्रभत,े सः िविशते ।
िनयतं कु कम  ं कम ायो कमणः ।
शरीरयाऽािप च ते न ूिसदेकमणः ॥ ३-८॥
िनयतम कु् कम ं कम ायः िह अकमणः ।
शरीर-याऽा अिप च ते न ूिसते अ्कम णः ॥ ३-८॥
ं िनयतम क्म  कु, अकमणः िह कम ायः ।
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ते शरीर-याऽा च अिप अकमणः न ूिसते ।्
याथा मणोऽऽ लोकोऽयं कम बनः ।
तदथ कम  कौये मुसः समाचर ॥ ३-९॥
याथा त क्म णः अऽ लोकः अयम क्म -बनः ।
तत अ्थ म क्म  कौये मु-सः समाचर ॥ ३-९॥
याथा त क्म णः अऽ अयम ल्ोकः कम -बनः ।
हे कौये! मु-सः तत अ्थ म क्म  समाचर ।
सहयाः ूजाः सृा परुोवाच ूजापितः ।
अनने ूसिवमषे वोऽिकामधकु ् ॥ ३-१०॥
सह-याः ूजाः सृा परुा उवाच ूजापितः ।
अनने ूसिवम ए्षः वः अु इ-कामधकु ् ॥ ३-१०॥
परुा ूजापितः सह-याः ूजाः सृा ’अनने (ययू)ं
ूसिवम ्, एषः वः इ-कामधकु ् अ’ु (इित) उवाच ।
दवेाावयतानने त े दवेा भावयु वः ।
पररं भावयः ौयेः परमवाथ ॥ ३-११॥
दवेान भ्ावयत अनने त े दवेाः भावयु वः ।
पररं भावयः ौयेः परम अ्वाथ ॥ ३-११॥
अनने (ययू)ं दवेान भ्ावयत, ते दवेाः वः भावय,ु
(एव)ं पररं भावयः परम ौ्येः अवाथ ।
इाोगाि वो दवेा दाे यभािवताः ।
तदै ानूदायैो यो भेु ने एव सः ॥ ३-१२॥
इान भ्ोगान ि्ह वः दवेाः दाे य-भािवताः ।
तःै दान अ्ूदाय एः यः भेु नेः एव सः ॥ ३-१२॥
य-भािवताः दवेाः वः इान भ्ोगान द्ाे ।
तःै दान ए्ः अूदाय, यः भेु, सः िह नेः एव ।
यिशािशनः सो मुे सव िकिषःै ।
भुत े त े घं पापा य े पचाकारणात ॥् ३-१३॥
य-िश आिशनः सः मुे सव -िकिषःै ।
भुत े त े त ु अघं पापाः य े पचि आ-कारणात ॥् ३-१३॥
य-िश आिशनः सः सव-िकिषःै मुे ।
य े त ुआ-कारणात प्चि, ते पापाः अघं भुत े ।
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अावि भतूािन पज ादसवः ।
यावित पज ो यः कमसमुवः ॥ ३-१४॥
अात भ्वि भतूािन पज ात अ्-सवः ।
यात भ्वित पज ः यः कम-समुवः ॥ ३-१४॥
भतूािन अात भ्वि, पज ात अ्-सवः,
पज ः यात भ्वित, यः कम-समुवः ।
कम ॄोवं िवि ॄारसमुवम ।्
तावगतं ॄ िनं ये ूितितम ॥् ३-१५॥
कम ॄ-उवं िवि ॄ अर-समुवम ।्
तात स्व गतं ॄ िनं ये ूितितम ॥् ३-१५॥
कम ॄ-उवं िवि, ॄ अर-समुवम ्,
तात स्व गतं ॄ ये िनं ूितितम ।्
एवं ूवित तं चबं नानवुत यतीह यः ।
अघायिुरियारामो मोघं पाथ  स जीवित ॥ ३-१६॥
एवं ूवित तम च्बम न् अनवुत यित इह यः ।
अघायःु इिय-आरामः मोघम प्ाथ  सः जीवित ॥ ३-१६॥
हे पाथ ! एवं ूवित तम च्बम य्ः इह न अनवुत यित,
सः इिय-आरामः अघायःु मोघम ज्ीवित ।
यारितरवे ादातृ मानवः ।
आवे च सु काय न िवते ॥ ३-१७॥
यः त ुआ-रितः एव ात आ्-तृः च मानवः ।
आिन एव च सुः त काय म न् िवते ॥ ३-१७॥
यः त ु मानवः आ-रितः एव,आ-तृः च,
आिन एव च सुः ात त् काय म न् िवते ।
नवै त कृतनेाथ नाकृतनेहे कन ।
न चा सवभतूषे ु किदथ पाौयः ॥ ३-१८॥
न एव त कृतने अथ ः न अकृतने इह कन ।
न च अ सव-भतूषे ु कित अ्थ -पाौयः ॥ ३-१८॥
इह कृतने त अथ ः न एव, अकृतने (अिप) कन अ (अथ ः) न,
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(तथा) सव-भतूषे ु च (अ) कित अ्थ -पाौयः न ।
तादसः सततं काय कम  समाचर ।
असो ाचरम परमाोित पूषः ॥ ३-१९॥
तात अ्सः सततम क्ाय म क्म  समाचर ।
असः िह आचरन क्म  परम आ्ोित पूषः ॥ ३-१९॥
तात (्)ं असः (सन)् सततम क्ाय म क्म  समाचर,
िह पूषः असः (सन)् कमआचरन ्, परम आ्ोित ।
कमणवै िह सिंसिमािता जनकादयः ।
लोकसमंहमवेािप सँयतुमहिस ॥ ३-२०॥
कमणा एव िह सिंसिम आ्िताः जनक-आदयः ।
लोक-समंहम ए्व अिप सँयन क्त ुम अ्हिस ॥ ३-२०॥
िह जनक-आदयः कमणा एव सिंसिम आ्िताः ।
()ं अिप लोक-समंहम ए्व सँयन क्त ुम अ्हिस ।
यदाचरित ौेदवेतेरो जनः ।
स यमाणं कुत े लोकदनवुत त े ॥ ३-२१॥
यत य्त आ्चरित ौेः तत त्त ए्व इतरः जनः ।
सः यत ्ू माणम कु्त े लोकः तत अ्नवुत त े ॥ ३-२१॥
यत य्त ौ्ेः आचरित तत त्त ए्व इतरः जनः (आचरित)।
सः यत ्ू माणम कु्त,े लोकः तत अ्नवुत त े ।
न मे पाथा ि कत ं िऽष ुलोकेष ु िकन ।
नानवामवां वत  एव च कमिण ॥ ३-२२॥
न मे पाथ  अि कत म ि्ऽष ुलोकेष ु िकन ।
न अनवाम अ्वाम व्त एव च कमिण ॥ ३-२२॥
हे पाथ ! (यिप) मे िऽष ुलोकेष ु िकन कत म न् अि,
अनवाम अ्वाम च् न (अि, तथा अिप अहं) कमिण वत एव ।
यिद हं न वतयं जात ु कम यतितः ।
मम वा नवुत े मनुाः पाथ  सव शः ॥ ३-२३॥
यिद िह अहं न वतयम ज्ात ु कम िण अतितः ।
मम व अनवुत े मनुाः पाथ  सव शः ॥ ३-२३॥
यिद िह अहं अतितः (सन)् कमिण जात ु न वतयम ्, (तिह)
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हे पाथ ! मनुाः सव शः मम व अनवुत े ।
उीदयेिुरमे लोका न कुया कम  चदेहम ।्
सर च कता ामपुहािममाः ूजाः ॥ ३-२४॥
उीदयेःु इमे लोकाः न कुया म क्म  चते अ्हम ।्
सर च कता ाम उ्पहाम इ्माः ूजाः ॥ ३-२४॥
अहम क्म  न कुया म च्ते इ्म े लोकाः उीदयेःु,
सर कता ाम इ्माः ूजाः च उपहाम ।्
साः कम यिवासंो यथा कुव ि भारत ।
कुया िांथासिकीष ुलकसमंहम ॥् ३-२५॥
साः कम िण अिवासंः यथा कुव ि भारत ।
कुया त ि्वान त्था असः िचकीष ुः लोक-समंहम ॥् ३-२५॥
हे भारत! अिवासंः यथा कम िण साः (कम) कुव ि,
तथा लोक-समंहम ि्चकीष ुः िवान अ्सः (सन क्म ) कुया त ।्
न बिुभदें जनयदेानां कम सिनाम ।्
जोषयेव कमा िण िवाुः समाचरन ॥् ३-२६॥
न बिु-भदेम ज्नयते अ्ानाम क्म -सिनाम ।्
जोषयते स्व -कमा िण िवान य्ुः समाचरन ॥् ३-२६॥
िवान क्म -सिनाम अ्ानाम ब्िु-भदेम न् जनयते ्
(िक)ु युः समाचरन स्व -कमा िण जोषयते ।्
ूकृतःे िबयमाणािन गणुःै कमा िण सवशः ।
अहारिवमढूाा कता हिमित मते ॥ ३-२७॥
ूकृतःे िबयमाणािन गणुःै कमा िण सवशः ।
अहार-िवमढू-आा कता  अहम इ्ित मते ॥ ३-२७॥
ूकृतःे गणुःै कमा िण सवशः िबयमाणािन (सि, पर)ु
अहार-िवमढू-आा ’अहम ्’ कता  इित मते ।
तिव ु महाबाहो गणुकम िवभागयोः ।
गणुा गणुषे ु वत  इित मा न सते ॥ ३-२८॥
तिवत त् ु महाबाहो गणु-कम-िवभागयोः ।
गणुाः गणुषे ु वत े इित मा न सते ॥ ३-२८॥
हे महाबाहो! गणु-कम-िवभागयोः तिवत त् ु
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’गणुाः गणुषे ु वत ’े इित मा न सते ।
ूकृतगे ुणसढूाः से गणुकम स ु ।
तानकृिवदो माृिव िवचालयते ॥् ३-२९॥
ूकृतःे गणु-सढूाः से गणु-कमस ु ।
तान अ्कृिवदः मान कृ्िवत न् िवचालयते ॥् ३-२९॥
ूकृतःे गणु-सढूाः गणु-कमस ु स,े तान ्
अकृिवदः मान कृ्िवत न् िवचालयते ।्
मिय सवा िण कमा िण संााचतेसा ।
िनराशीिन म मो भूा यु िवगतरः ॥ ३-३०॥
मिय सवा िण कमा िण सं अा-चतेसा ।
िनराशीः िनम मः भूा यु िवगत-रः ॥ ३-३०॥
मिय अा-चतेसा सवा िण कमा िण सं िनराशीः
िनम मः िवगत-रः भूा, यु ।
ये म े मतिमदं िनमनिुति मानवाः ।
ौावोऽनसयूो मुे तऽेिप कम िभः ॥ ३-३१॥
ये म े मतम इ्दम ि्नम अ्निुति मानवाः ।
ौावः अनसयूः मुे त े अिप कम िभः ॥ ३-३१॥
ये मानवाः ौावः अनसयूः इदम म् े मतम ्
िनम अ्निुति, ते अिप कम िभः मुे ।
य े तेदसयूो नानिुति मे मतम ।्
सव ानिवमढूांािि नानचतेसः ॥ ३-३२॥
ये त ु एतत अ्सयूः न अनिुति मे मतम ।्
सव -ान-िवमढूान त्ान ि्वि नान अ्चतेसः ॥ ३-३२॥
ये त ु एतत अ्सयूः मे मतम न् अनिुति, तान ्
सव -ान-िवमढूान अ्चतेसः नान ि्वि ।
सशं चेत े ाः ूकृतेा नवानिप ।
ूकृितं याि भतूािन िनमहः िकं किरित ॥ ३-३३॥
सशम च्ेत े ाः ूकृतःे ानवान अ्िप ।
ूकृितम य्ाि भतूािन िनमहः िकम क्िरित ॥ ३-३३॥
ानवान अ्िप ाः ूकृतःे सशम च्ेत े ।
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भतूािन ूकृितम य्ाि । िनमहः िकम क्िरित ?
इियिेयाथ रागषेौ वितौ ।
तयोन  वशमागेौ  पिरपिनौ ॥ ३-३४॥
इिय इिय-अथ राग-षेौ वितौ ।
तयोः न वशम आ्गते त्ौ िह अ पिरपिनौ ॥ ३-३४॥
इिय-अथ इिय राग-षेौ वितौ,
तयोः वशम न् आगते ।् तौ िह अ पिरपिनौ ।
ौयेाधम िवगणुः परधमा निुतात ।्
धम िनधनं ौयेः परधम भयावहः ॥ ३-३५॥
ौयेान ्धम ः िवगणुः परधमा त ्निुतात ।्
धम िनधनम ौ्येः परधम ः भय-आवहः ॥ ३-३५॥
निुतात प्रधमा त ि्वगणुः धमः (अिप) ौयेान ।्
धम िनधनम ौ्येः । परधम ः भय-आवहः ।

अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।

अथ केन ूयुोऽयं पाप ं चरित पूषः ।
अिनिप वाय बलािदव िनयोिजतः ॥ ३-३६॥
अथ केन ूयुः अयं पापम च्रित पूषः ।
अिनन अ्िप वाय बलात इ्व िनयोिजतः ॥ ३-३६॥
हे वाय! अथ केन ूयुः अयं पूषः अिनन अ्िप,
बलात ि्नयोिजतः इव पापम च्रित?

ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।

काम एष बोध एष रजोगणुसमुवः ।
महाशनो महापाा िवनेिमह विैरणम ॥् ३-३७॥
कामः एषः बोधः एषः रजः गणु-समुवः ।
महा-अशनः महा-पाा िवि एनम इ्ह विैरणम ॥् ३-३७॥
रजः गणु-समुवः महा-पाा महा-अशनः एषः कामः,
एषः बोधः (अि; )ं एनम इ्ह विैरणम ि्वि ।
धमूनेािोयते विय थादश मलेन च ।
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यथोनेावतृो गभ था तनेदेमावतृम ॥् ३-३८॥
धमूने आिोयते विः यथा आदशः मलेन च ।
यथा उने आवतृः गभ ः तथा तने इदम आ्वतृम ॥् ३-३८॥
यथा धमूने विः, यथा च मलेन आदशः,आिोयत,े
(यथा) उने गभ ः आवतृः, तथा तने इदम आ्वतृम ।्
आवतृं ानमतेने ािननो िनविैरणा ।
कामपणे कौये रूणेानलेन च ॥ ३-३९॥
आवतृम ्ानम ए्तने ािननः िनविैरणा ।
कामपणे कौये रूणे अनलेन च ॥ ३-३९॥
हे कौये! िनविैरणा एतने रूणे कामपणे
च अनलेन ािननः ानम आ्वतृम ।्
इियािण मनो बिुरािधानमुते ।
एतिैव मोहयषे ानमावृ दिेहनम ॥् ३-४०॥
इियािण मनः बिुः अ अिधानम उ्ते ।
एतःै िवमोहयित एषः ानम आ्वृ दिेहनम ॥् ३-४०॥
इियािण मनः बिुः अ अिधानम उ्ते ।
एषः एतःै ानम आ्वृ दिेहनम ि्वमोहयित ।
तािमियायादौ िनय भरतष भ ।
पाानं ूजिह ने ं ानिवाननाशनम ॥् ३-४१॥
तात ्म इ्ियािण आदौ िनय भरतष भ ।
पाानम ्ू जिह िह एनं ान-िवान-नाशनम ॥् ३-४१॥
हे भरतष भ! तात ्म आ्दौ इियािण िनय,
ान-िवान-नाशनम ए्न ं पाानम ्ू जिह िह ।
इियािण परायािरियेः परं मनः ।
मनसु परा बिुय बुःे परतु सः ॥ ३-४२॥
इियािण परािण आः इियेः परम म्नः ।
मनसः त ु परा बिुः यः बुःे परतः त ु सः ॥ ३-४२॥
इियािण परािण आः, इियेः मनः परम ्, मनसः त ु
बिुः परा, यः त ु बुःे परतः सः (आा अि)।
एवं बुःे परं बुा संाानमाना ।
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जिह शऽ ुं महाबाहो कामपं रासदम ॥् ३-४३॥
एवम ब्ुःे परम ब्ुा सं आानम आ्ना ।
जिह शऽमु म्हाबाहो काम-पम ्रासदम ॥् ३-४३॥
हे महाबाहो! एवम (्आान)ं बुःे परम ब्ुा
आना आानम स्ं, काम-पम ्रासदम श्ऽमु ज्िह ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
कम योगो नाम ततृीयोऽायः ॥ ३॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत-्गीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौी-कृ-अज ुन-सवंादे
कम -योगः नाम ततृीयः अायः ॥ ३॥

अथ चतथुऽायः । ानकमसंासयोगः
अथ चतथुअः अायः । ान-कम-संास-योगः
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
इमं िववते योगं ूोवानहमयम ।्
िववानवे ूाह मनिुराकवऽेॄवीत ॥् ४-१॥
इमम ि्ववते योगम ्ू ोवान अ्हम अ्यम ।्
िववान म्नवे ूाह मनःु इाकवे अॄवीत ॥् ४-१॥
अहम इ्मम अ्यम य्ोगम ि्ववते ूोवान ।्
िववान म्नवे ूाह । मनःु इाकवे अॄवीत ।्
एवं परराूािममं राजष यो िवः ।
स कालेनहे महता योगो नः परप ॥ ४-२॥
एवम प्ररा-ूाम इ्मम र्ाजष यः िवः ।
सः कालेन इह महता योगः नः परप ॥ ४-२॥
हे परप! एवम प्ररा-ूाम इ्मम (्योग)ं
राजष यः िवः । सः योगः महता कालेन इह नः ।
स एवायं मया तऽे योगः ूोः परुातनः ।
भोऽिस मे सखा चिेत रहं तेमम ॥् ४-३॥
सः एव अयम म्या त े अ योगः ूोः परुातनः ।
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भः अिस मे सखा च इित रहम ि्ह एतत उ्मम ॥् ४-३॥
सः एव अयम प्रुातनः योगः मया अ ते ूोः । ()ं मे
भः सखा च अिस इित, िह एतत उ्मम र्हम ।्
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
अपरं भवतो ज परं ज िववतः ।
कथमतेिजानीयां मादौ ूोवािनित ॥ ४-४॥
अपरम भ्वतः ज परम ज् िववतः ।
कथम ए्तत ि्वजानीयाम ्म आ्दौ ूोवान इ्ित ॥ ४-४॥
भवतः ज अपरम ्, िववतः ज परम ्, (अतः) म ्
आदौ एतत ्ू ोवान इ्ित कथम ि्वजानीयाम ?्
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवानवुाच ।
बिन मे तीतािन जािन तव चाज ुन ।
ताहं वदे सवा िण न ं वे परप ॥ ४-५॥
बिन मे तीतािन जािन तव च अज ुन ।
तािन अहम व्दे सवा िण न म व्े परप ॥ ४-५॥
हे परप अज ुन! मे तव च बिन जािन तीतािन;
तािन सवा िण अहम व्दे, म न् वे ।
अजोऽिप सयाा भतूानामीरोऽिप सन ।्
ूकृितं ामिधाय सवाामायया ॥ ४-६॥
अजः अिप सन अ्य-आा भतूानाम ई्रः अिप सन ।्
ूकृितम ्ाम अ्िधाय सवािम आ-मायया ॥ ४-६॥
(अहं) अजः अय-आा अिप सन ्, भतूानाम ई्रः अिप सन ्,
ाम ्ू कृितम अ्िधाय,आ-मायया सवािम ।
यदा यदा िह धम  लािनभ वित भारत ।
अुानमधम तदाानं सजृाहम ॥् ४-७॥
यदा यदा िह धम  लािनः भवित भारत ।
अुानम अ्धम  तदा आानम स्जृािम अहम ॥् ४-७॥
हे भारत! यदा यदा िह धम  लािनः, अधम (च)
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अुानम भ्वित, तदा अहम आ्ानम स्जृािम ।
पिरऽाणाय साधनूां िवनाशाय च ृताम ।्
धम संापनाथा य सवािम यगु े यगु े ॥ ४-८॥
पिरऽाणाय साधनूाम ि्वनाशाय च ृताम ।्
धम -संापन-अथा य सवािम यगु े यगु े ॥ ४-८॥
साधनूाम प्िरऽाणाय, ृताम ि्वनाशाय,
धम-संापन-अथा य च, (अहं) यगु े यगु े सवािम ।
ज कम च मे िदमवें यो विे ततः ।
ा दहंे पनुज  निैत मामिेत सोऽज ुन ॥ ४-९॥
ज कम च मे िदम ए्वम य्ः विे ततः ।
ा दहेम प्नुः ज न एित माम ए्ित सः अज ुन ॥ ४-९॥
हे अज ुन! यः मे िदम ज् कम च एवम त्तः विे,
सः दहेम ्ा, पनुः ज न एित, (िक ु सः) माम ए्ित ।
वीतरागभयबोधा मया मामपुािौताः ।
बहवो ानतपसा पतूा मावमागताः ॥ ४-१०॥
वीत-राग-भय-बोधाः मयाः माम उ्पािौताः ।
बहवः ान-तपसा पतूाः मावम आ्गताः ॥ ४-१०॥
वीत-राग-भय-बोधाः, मयाः माम उ्पािौताः,
ान-तपसा पतूाः, बहवः मावम आ्गताः ।
य े यथा मां ूपे तांथवै भजाहम ।्
मम वा नवुत े मनुाः पाथ  सव शः ॥ ४-११॥
ये यथा माम ्ू पे तान त्था एव भजाि अहम ।्
मम व अनवुत े मनुाः पाथ  सव शः ॥ ४-११॥
ये यथा माम ्ू प,े तान त्था एव अहम भ्जािम ।
हे पाथ ! मनुाः सव शः मम व अनवुत े ।
काः कमणां िसिं यज इह दवेताः ।
िूं िह मानषु े लोके िसिभ वित कम जा ॥ ४-१२॥
काः कमणाम ि्सिम य्जे इह दवेताः ।
िूम ि्ह मानषु े लोके िसिः भवित कमजा ॥ ४-१२॥
कमणाम ि्सिम क्ाः (मनुाः) इह दवेताः यज;े
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िह मानषु े लोके कम जा िसिः िूम भ्वित ।
चातवु य मया सृं गणुकम िवभागशः ।
त कता रमिप मां िवकता रमयम ॥् ४-१३॥
चातवु य म म्या सृम ग्णु-कम-िवभागशः ।
त कता रम अ्िप माम ि्वि अकता रम अ्यम ॥् ४-१३॥
मया गणु-कम-िवभागशः चातवु य म स्ृम ्,
त कता रम अ्िप माम अ्यम अ्कता रम ि्वि ।
न मां कमा िण िलि न मे कम फले हृा ।
इित मां योऽिभजानाित कम िभन  स बते ॥ ४-१४॥
न माम क्मा िण िलि न मे कम -फले हृा ।
इित माम य्ः अिभजानाित कम िभः न स बते ॥ ४-१४॥
कम-फले मे हृा न (अतः) कमा िण माम न् िलि ।
इित यः माम अ्िभजानाित, सः कमिभः न बते ।
एवं ाा कृतं कम  पवूरिप ममुुिुभः ।
कु कमव तां पवूः पवू तरं कृतम ॥् ४-१५॥
एवम ्ाा कृतम क्म  पवूः अिप ममुुिुभः ।
कु कम एव तात ्म प्वूः पवू तरम कृ्तम ॥् ४-१५॥
एवम ्ाा पवूः ममुुिुभः अिप कम कृतम ।्
तात ्म प्वूः पवू तरम कृ्तम ए्व कम कु ।
िकं कम  िकमकमित कवयोऽऽ मोिहताः ।
ते कम  ूवािम याा मोसऽेशभुात ॥् ४-१६॥
िकम क्म  िकम अ्कम इित कवयः अिप अऽ मोिहताः ।
तत त् े कम  ूवािम यत ्ाा मोसे अशभुात ॥् ४-१६॥
’िकम क्म , िकम अ्कम’ इित अऽ कवयः अिप मोिहताः ।
तत क्म  त े ूवािम, यत ्ाा अशभुात म्ोस े ।
कम णो िप बों बों च िवकमणः ।
अकमण बों गहना कम णो गितः ॥ ४-१७॥
कमणः िह अिप बोम ब्ोम च् िवकमणः ।
अकमणः च बोम ग्हना कम णः गितः ॥ ४-१७॥
कमणः (त)ं िह अिप बोम ्, िवकम णः च (त)ं
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बोम ्, (तथा) अकमणः च (त)ं बोम ्,
कमणः गितः गहना ।
कम यकम यः पँयदेकम िण च कम यः ।
स बिुमानुषे ु स युः कृकमकृत ॥् ४-१८॥
कमिण अकम यः पँयते अ्कम िण च कम यः ।
सः बिुमान म्नुषे ु सः युः कृ-कम-कृत ॥् ४-१८॥
यः कमिण अकम पँयते अ्कम िण च यः कम ( पँयते)् सः
मनुषे ु बिुमान ्, सः युः, (सः) कृ-कम-कृत ।्
य सव समाराः कामसविज ताः ।
ानािदधकमा णं तमाः पिडतं बधुाः ॥ ४-१९॥
य सव समाराः काम-स-विज ताः ।
ान-अि-दध-कमा णम त्म आ्ः पिडतम ब्धुाः ॥ ४-१९॥
य सव समाराः काम-स-विज ताः, तम ्
ान-अि-दध-कमा णम ब्धुाः पिडतम आ्ः ।
ा कमफलासं िनतृो िनराौयः ।
कमयिभूवृोऽिप नवै िकिरोित सः ॥ ४-२०॥
ा कम-फल-आसम ि्न-तृः िनराौयः ।
कमिण अिभूवृः अिप न एव िकित क्रोित सः ॥ ४-२०॥
(यः) कम-फल-आसम ्ा िन-तृः िनराौयः,
सः कमिण अिभूवृः अिप न एव िकित क्रोित ।
िनराशीय तिचाा सवपिरमहः ।
शारीरं केवलं कम  कुव ाोित िकिषम ॥् ४-२१॥
िनराशीः यत-िच-आा -सव-पिरमहः ।
शारीरम के्वलम क्म  कुव न न् आोित िकिषम ॥् ४-२१॥
िनराशीः यत-िच-आा -सव-पिरमहः, केवलम ्
शारीरम क्म  कुव न ि्किषम न् आोित ।
यालाभसुो ातीतो िवमरः ।
समः िसाविसौ च कृािप न िनबते ॥ ४-२२॥
या-लाभ-सुः -अतीतः िवमरः ।
समः िसौ अिसौ च कृा अिप न िनबते ॥ ४-२२॥
या-लाभ-सुः -अतीतः िवमरः िसौ
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अिसौ च समः, कृा अिप न िनबते ।
गतस मु ानावितचतेसः ।
यायाचरतः कम  सममं ूिवलीयते ॥ ४-२३॥
गत-स मु ान-अवित-चतेसः ।
याय आचरतः कम सममम ्ू िवलीयते ॥ ४-२३॥
गत-स ान-अवित-चतेसः याय आचरतः
मु कम सममम ्ू िवलीयते ।
ॄाप णं ॄ हिवॄ ाौ ॄणा तम ।्
ॄवै तने गं ॄकमसमािधना ॥ ४-२४॥
ॄ-अप णं ॄ हिवः ॄ-अौ ॄणा तम ।्
ॄ एव तने गम ्ॄ -कम-समािधना ॥ ४-२४॥
ॄ अप ण,ं ॄ हिवः, ॄ-अौ ॄणा तम ्,
ॄ-कम-समािधना तने ॄ एव गम ।्
दवैमवेापरे यं योिगनः पय ुपासत े ।
ॄाावपरे यं यनेवैोपजुित ॥ ४-२५॥
दवैम ए्व अपरे यम य्ोिगनः पय ुपासत े ।
ॄ-अौ अपरे यं यने एव उपजुित ॥ ४-२५॥
अपरे योिगनः दवैम ए्व यम प्य ुपासत;े अपरे
ॄ-अौ यने यं एव उपजुित ।
ौोऽादीनीियाये सयंमािष ुजुित ।
शादीिषयान इियािष ुजुित ॥ ४-२६॥
ौोऽ-आदीिन इियािण अे सयंम-अिष ुजुित ।
श-आदीन ि्वषयान अ्े इिय-अिष ुजुित ॥ ४-२६॥
अे ौोऽ-आदीिन इियािण सयंम-अिष ुजुित, अे
श-आदीन ि्वषयान इ्िय-अिष ुजुित ।
सवा णीियकमा िण ूाणकमा िण चापरे ।
आसयंमयोगाौ जुित ानदीिपत े ॥ ४-२७॥
सवा िण इिय-कमा िण ूाण-कमा िण च अपरे ।
आ-सयंम-योग-अौ जुित ान-दीिपत े ॥ ४-२७॥
अपरे ान-दीिपत ेआ-सयंम-योग-अौ सवा िण
इिय-कमा िण ूाण-कमा िण च जुित ।
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॥ गीता सििवमह अय ॥

ियापोया योगयाथापरे ।
ाायानया यतयः सिंशतोताः ॥ ४-२८॥
ि-याः तपो-याः योग-याः तथा अपरे ।
ााय-ान-याः च यतयः सिंशतोताः ॥ ४-२८॥
अपरे सिंशतोताः ि-याः तपो-याः योग-याः
तथा च ााय-ान-याः यतयः (सि) ।
अपान े जुित ूाणं ूाणऽेपान ं तथापरे ।
ूाणापानगती ा ूाणायामपरायणाः ॥ ४-२९॥
अपान े जुित ूाणम ्ू ाण े अपानम त्था अपरे ।
ूाण-अपान-गती ा ूाणायाम-परायणाः ॥ ४-२९॥
अपान े ूाणम ्ू ाण े अपानम ज्ुित । (तथा अपर)े
ूाण-अपान-गती ा ूाणायाम-परायणाः (सि) ।
अपरे िनयताहाराः ूाणााणषे ुजुित ।
सवऽते े यिवदो यिपतकषाः ॥ ४-३०॥
अपरे िनयत-आहाराः ूाणान ्ू ाणषे ु जुित ।
सव अिप एत े यिवदः य-िपत-कषाः ॥ ४-३०॥
अपरे िनयत-आहाराः ूाणान ्ू ाणषे ु जुित । एत े सव अिप
यिवदः य-िपत-कषाः (सि) ।
यिशामतृभजुो याि ॄ सनातनम ।्
नायं लोकोऽय कुतोऽः कुसम ॥ ४-३१॥
य-िश-अमतृ-भजुः याि ॄ सनातनम ।्
नायम ल्ोकः अि अय कुतः अः कुसम ॥ ४-३१॥
हे कुसम! य-िश-अमतृ-भजुः सनातनम ्ॄ  याि ।
अय अयम ल्ोकः न अि, कुतः अः ?
एवं बिवधा या िवतता ॄणो मखु े ।
कम जािि तावा नवें ाा िवमोसे॥ ४-३२॥
एवम ब्िवधाः याः िवतताः ॄणः मखु े ।
कम जान ि्वि तान स्वा न ए्वम ्ाा िवमोसे॥ ४-३२॥
एवम ब्िवधाः याः ॄणः मखु े िवतताः (सि, )ं
तान स्वा न क्म जान ि्वि । एवम ्ाा ()ं िवमोसे ।
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ौयेामयााानयः परप ।
सव कमा िखलं पाथ  ान े पिरसमाते ॥ ४-३३॥
ौयेान ि्मयात य्ात ्ान-यः परप ।
सवम क्म -अिखलम प्ाथ  ान े पिरसमाते ॥ ४-३३॥
हे परप! िमयात य्ात ्ान-यः ौयेान ।्
हे पाथ ! सवम अ्िखलम क्म  ान े पिरसमाते ।
तिि ूिणपातने पिरूने सवेया ।
उपदेि ते ान ं ािननदिशनः ॥ ४-३४॥
तत ि्वि ूिणपातने पिरूने सवेया ।
उपदेि ते ानम ्ािननः त-दिश नः ॥ ४-३४॥
ूिणपातने पिरूने सवेया त-दिश नः ािननः
ानम त् े उपदेि तत (्)ं िवि ।
याा न पनुमहमवें यािस पाडव ।
यने भतूाशषेाण िाथो मिय ॥ ४-३५॥
यत ्ाा न पनुः मोहम ए्वम य्ािस पाडव ।
यने भतूािन अशषेािण ििस आिन अथो मिय ॥ ४-३५॥
हे पाडव! यत ्ाा ()ं पनुः एवम म्ोहम ्
न यािस, यने भतूािन अशषेणे आिन अथो मिय ििस ।
अिप चदेिस पापेः सवः पापकृमः ।
सव ानवनेवै विृजनं सिरिस ॥ ४-३६॥
अिप चते अ्िस पापेः सवः पाप-कृमः ।
सवम ्ान-वने एव विृजनम स्िरिस ॥ ४-३६॥
()ं सवः पापेः अिप पाप-कृमः अिस चते स्व म ्
विृजनम ्ान-वने एव सिरिस ।
यथधैािंस सिमोऽिभ साुतऽेज ुन ।
ानािः सव कमा िण भसाुते तथा ॥ ४-३७॥
यथा एधािंस सिमः अिः भसात कु्त े अज ुन ।
ान-अिः सव-कमा िण भसात कु्त े तथा ॥ ४-३७॥
हे अज ुन! यथा सिमः अिः एधािंस भसात कु्त,े
तथा ान-अिः सव-कमा िण भसात कु्त े ।
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न िह ानने सशं पिवऽिमह िवते ।
तयं योगसिंसः कालेनािन िवित ॥ ४-३८॥
न िह ानने सशम प्िवऽम इ्ह िवते ।
तत ्यं योग-सिंसः कालेन आिन िवित ॥ ४-३८॥
िह इह ानने सशम प्िवऽम न् िवते । तत (्ान)ं
यं योग-सिंसः कालेन आिन िवित ।
ौावाँभते ान ं तरः सयंतिेयः ।
ान ं ला परां शािमिचरणेािधगित ॥ ४-३९॥
ौावान ल्भते ानम त्रः सयंत-इियः ।
ानम ल्ा पराम श्ािम अ्िचरणेािधगित ॥ ४-३९॥
ौावान ्, तरः, सयंत-इियः ानम ल्भते ।
ानम ल्ा अिचरणे पराम श्ािम अ्िधगित ।
अाौधान सशंयाा िवनँयित ।
नायं लोकोऽि न परो न सखुं सशंयानः ॥ ४-४०॥
अः च अौधानः च सशंय-आा िवनँयित ।
न अयं लोकः अि न परः न सखुं सशंयानः ॥ ४-४०॥
अः च अौधानः च सशंय-आा िवनँयित ।
सशंयानः अयं लोकः न अि, न परः (लोकः),
न (च) सखुं (अि)।
योगसंकमा णं ानसिसशंयम ।्
आवं न कमा िण िनबि धनय ॥ ४-४१॥
योग-संकमा णं ानसिसशंयम ।्
आवं न कमा िण िनबि धनय ॥ ४-४१॥
हे धनय! योग-संकमा णं ानसिसशंयम ्
आवं कमा िण न िनबि ।
तादानसतूं ं ानािसनानः ।
िछनैं सशंयं योगमाितोि भारत ॥ ४-४२॥
तात अ्ान-सतूम ्म ्ान-अिसना-आनः ।
िछा एनम स्शंयम य्ोगम आ्ित उि भारत ॥ ४-४२॥
हे भारत!तात अ्ान-सतूम ्म आ्नः
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एनम स्शंयम ्ान-अिसना िछा योगम आ्ित,
(युाय च) उि ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
ानकम संासयोगो नाम चतथुऽायः ॥ ४॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
ान-कम-संास-योगः नाम चतथु ः अायः ॥ ४॥

अथ पमोऽायः । संासयोगः ।
अथ पमः अायः । संास-योगः ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
संासं कम णां कृ पनुयगं च शसंिस ।
येय एतयोरकंे ते ॄिूह सिुनितम ॥् ५-१॥
संासम क्म णाम कृ् पनुः योगम च् शसंिस ।
यत ौ्येः एतयोः एकम त्त म् े ॄिूह सिुनितम ॥् ५-१॥
हे कृ! कमणाम स्ंासम ्, पनुः योगम च् शसंिस;
एतयोः यत ए्कम ौ्येः तत म् े सिुनितम ्ॄ िूह ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
संासः कम योग िनःौयेसकरावभुौ ।
तयो ु कम संासामयोगो िविशते ॥ ५-२॥
संासः कम -योगः च िनःौयेसकरौ उभौ ।
तयोः त ु कम -संासात क्म -योगः िविशते ॥ ५-२॥
संासः कम -योगः च उभौ िनःौयेसकरौ;
तयोः त ु कम -संासात क्म -योगः िविशते ।
येः स िनसंासी यो न िे न काित ।
िनो िह महाबाहो सखुं बामुते ॥ ५-३॥
येः सः िन-संासी यः न िे न काित ।
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िनः िह महाबाहो सखुम ब्ात ्ू मुत े ॥ ५-३॥
यः न िे, न (च) काित, सः िन-संासी
येः; महाबाहो! िह िनः बात स्खुम ्ू मुत े ।
सायोगौ पथृबालाः ूवदि न पिडताः ।
एकमाितः सगभुयोिव ते फलम ॥् ५-४॥
सा-योगौ पथृक ् बालाः ूवदि न पिडताः ।
एकम अ्िप आितः सक् उभयोः िवते फलम ॥् ५-४॥
सा-योगौ पथृक ् (इित) बालाः ूवदि, न पिडताः ।
एकम अ्िप सक्आितः (पुषः) उभयोः फलम ि्वते ।
याःै ूातेानं तोगरैिप गते ।
एकं सां च योगं च यः पँयित स पँयित ॥ ५-५॥
यत स्ाःै ूातेानम त्त य्ोगःै अिप गते ।
एकम स्ाम च् योगम च् यः पँयित स पँयित ॥ ५-५॥
यत ्ानम स्ाःै ूात,े तत य्ोगःै अिप गत;े
यः साम च् योगम च् एकम प्ँयित, स (एव) पँयित ।
संासु महाबाहो ःखमामुयोगतः ।
योगयुो मिुनॄ  निचरणेािधगित ॥ ५-६॥
संासः त ु महाबाहो ःखम आ्मु अ्योगतः ।
योग-युः मिुनः ॄ निचरणे अिधगित ॥ ५-६॥
हे महाबाहो! अयोगतः संासः त ु ःखम आ्मु ्,
योग-युः मिुनः न िचरणे ॄ अिधगित ।
योगयुो िवशुाा िविजताा िजतिेयः ।
सवभतूाभतूाा कुव िप न िलते ॥ ५-७॥
योग-युः िवशु-आा िविजत-आा िजत-इियः ।
सव-भतू-आ-भतू-आा कुव न अ्िप न िलते ॥ ५-७॥
योग-युः, िवशु-आा, िविजत-आा, िजत-इियः,
सव-भतू-आ-भतू-आा, कुव न अ्िप न िलते ।
नवै िकिरोमीित युो मते तिवत ।्
पँयवशृियपसन ॥् ५-८॥
ूलपिसजृृिुषििमषिप ।
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इियाणीियाथष ु वत  इित धारयन ॥् ५-९॥
न एव िकित क्रोिम इित युः मते तिवत ।्
पँयन ्वन ्शृन ि्जयन अ्न ग्न ्पञ ्सन ॥् ५-८॥
ूलपन ि्वसजृन ग्ृन उ्िषन ि्निमषन अ्िप ।
इियािण इिय-अथष ु वत े इित धारयन ॥् ५-९॥
युः तिवत प्ँयन ्, वन ्,शृन ्, िजयन ्, अन ्,
गन ्,पन ्, सन ्, ूलपन ्, िवसजृन ्, गृन ्,
उिषन ि्निमषन अ्िप, इियािण इिय-अथष ु वत े इित धारयन ्
िकित न् एव करोिम इित मते ।
ॄयाधाय कमा िण सं ा करोित यः ।
िलते न स पापने पपऽिमवासा ॥ ५-१०॥
ॄिण आधाय कमा िण सम ्ा करोित यः ।
िलते न सः पापने प-पऽम इ्व असा ॥ ५-१०॥
यः सम ्ा कमा िण, ॄिण आधाय करोित, सः
प-पऽम अ्सा इव, पापने न िलते ।
कायने मनसा बुा केवलिैरियरैिप ।
योिगनः कम  कुव ि सं ाशुये ॥ ५-११॥
कायने मनसा बुा केवलःै इियःै अिप ।
योिगनः कम  कुव ि सम ्ा आ-शुये ॥ ५-११॥
योिगनः आ-शुये कायने, मनसा, बुा, केवलःै
इियःै अिप सम ्ा कम कुव ि ।
युः कम फलं ा शािमाोित निैकीम ।्
अयुः कामकारणे फले सो िनबते ॥ ५-१२॥
युः कम -फलं ा शािम आ्ोित निैकीम ।्
अयुः कामकारणे फले सः िनबते ॥ ५-१२॥
युः कम -फलं ा निैकीम श्ािम आ्ोित ।
अयुः कामकारणे फले सः िनबते ।
सव कमा िण मनसा संाे सखुं वशी ।
नवारे परुे दहेी नवै कुव  कारयन ॥् ५-१३॥
सव-कमा िण मनसा संआे सखुम व्शी ।
नव-ारे परुे दहेी न एव कुव न न् कारयन ॥् ५-१३॥
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वशी दहेी सव -कमा िण मनसा सं, नव-ारे परु,े
न एव कुव न ्, न कारयन स्खुम आ्े ।
न कतृ ं न कमा िण लोक सजृित ूभःु ।
न कमफलसयंोगं भावु ूवत त॥े ५-१४॥
न कतृ म न् कमा िण लोक सजृित ूभःु ।
न कम-फल-सयंोगम ्भावः त ु ूवत त े ॥ ५-१४॥
ूभःु लोक न कतृ म ्, न कमा िण, न कम-फल-सयंोगम ्
सजृित । भावः त ु ूवत त े ।
नादे किचापं न चवै सकृुतं िवभःु ।
अाननेावतृं ान ं तने मुि जवः ॥ ५-१५॥
न आदे किचत प्ापं न च एव सकृुतं िवभःु ।
अानने आवतृम ्ानम त्ने मुि जवः ॥ ५-१५॥
िवभःु न किचत प्ाप,ं न च एव सकृुतं आदे ।
अानने ानम आ्वतृम ्, तने जवः मुि ।
ानने त ु तदान ं यषेां नािशतमानः ।
तषेामािदवानं ूकाशयित तरम ॥् ५-१६॥
ानने त ु तत अ्ानम य्षेाम न्ािशतम आ्नः ।
तषेाम आ्िदवत ्ानम ्ू काशयित तत प्रम ॥् ५-१६॥
यषेाम त् ु तत अ्ानम आ्नः ानने नािशतम ्, तषेाम ्
ानम आ्िदवत त्त प्रम ्ू काशयित ।
तुयदाानिारायणाः ।
गपनुराविृं ानिनधू तकषाः ॥ ५-१७॥
तत ब्ुयः तत आ्ानः तत ि्नाः तत प्रायणाः ।
गि अपनुराविृम ्ान-िनधू त-कषाः ॥ ५-१७॥
तत ब्ुयः, तत आ्ानः, तत ि्नाः, तत प्रायणाः,
ान-िनधू त-कषाः अपनुराविृम ग्ि ।
िवािवनयसे ॄाणे गिव हििन ।
शिुन चवै पाके च पिडताः समदिश नः ॥ ५-१८॥
िवा-िवनय-से ॄाणे गिव हििन ।
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शिुन च एव पाके च पिडताः सम-दिश नः ॥ ५-१८॥
पिडताः िवा-िवनय-से ॄाण,े गिव, हििन, शिुन, च
पाके च एव सम-दिश नः (सि) ।
इहवै तिैज तः सग यषेां साे ितं मनः ।
िनदषं िह समं ॄ ताद ्ॄिण ते िताः ॥ ५-१९॥
इह एव तःै िजतः सग ः यषेाम स्ाे ितम म्नः ।
िनदषम ि्ह समम ्ॄ  तात ्ॄ िण ते िताः ॥ ५-१९॥
यषेाम म्नः साे ितम ्, तःै इह एव सग ः िजतः,
ॄ िह समम ि्नदषम ्, तात त् े ॄिण िताः ।
न ूिेयं ूा नोिजेा चािूयम ।्
िरबिुरसढूो ॄिवद ्ॄिण ितः ॥ ५-२०॥
न ूते ि्ूयम ्ू ा न उिजते ्ू ा च अिूयम ।्
िर-बिुः असढूः ॄिवत ्ॄ िण ितः ॥ ५-२०॥
िूयम ्ू ा न ूते ्, अिूयम ्ू ा च न उिजते ्,
(एव)ं िर-बिुः, असढूः, ॄिवत ्ॄ िण ितः ।
बाशसाा िवािन यखुम ।्
स ॄयोगयुाा सखुमयमतु े ॥ ५-२१॥
बा-शष ुअस-आा िवित आिन यत स्खुम ।्
सः ॄ-योग-युाा सखुम अ्यम अ्तु े ॥ ५-२१॥
बा-शष ुअस-आा,आिन यत स्खुम ि्वित,
सः ॄ-योग-युाा अयम स्खुम अ्तु े ।
य े िह संशजा भोगा ःखयोनय एव ते ।
आवः कौये न तषे ु रमत े बधुः ॥ ५-२२॥
ये िह संशजाः भोगाः ःख-योनयः एव ते ।
आिद अवः कौये न तषे ु रमत े बधुः ॥ ५-२२॥
हे कौये! ये िह संशजाः भोगाः त े ःख-योनयः
आिद अवः एव, तषे ु बधुः न रमते ।
शोतीहवै यः सोढुं ूारीरिवमोणात ।्
कामबोधोवं वगे ं स युः स सखुी नरः ॥ ५-२३॥
शोित इह एव यः सोढमु ्ू ाक ् शरीर-िवमोणात ।्
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काम-बोध-उवम व्गेम स्ः युः सः सखुी नरः ॥ ५-२३॥
इह एव शरीर-िवमोणात ्ू ाक,् यः काम-बोध-उवम ्
वगेम स्ोढमु श्ोित, सः नरः युः, सः सखुी (भवित) ।
योऽःसखुोऽरारामथाितरवे यः ।
स योगी ॄिनवा णं ॄभतूोऽिधगित ॥ ५-२४॥
यः अः-सखुः अर-आरामः तथा अर-्ोितः एव यः ।
सः योगी ॄ-िनवा णम ्ॄ -भतूः अिधगित ॥ ५-२४॥
यः अः-सखुः, अर-आरामः, तथा यः अर-्ोितः एव,
सः योगी ॄ-भतूः ॄ-िनवा णम अ्िधगित ।
लभे ॄिनवा णमषृयः ीणकषाः ।
िछधैा यताानः सवभतूिहत े रताः ॥ ५-२५॥
लभे ॄ-िनवा णम ऋ्षयः ीण-कषाः ।
िछ-धैाः यत-आानः सव-भतूिहत े रताः ॥ ५-२५॥
ीण-कषाः, िछ-धैाः, यत-आानः,
सव-भतूिहत े रताः ऋषयः ॄ-िनवा णम ल्भे ।
कामबोधिवयुानां यतीनां यतचतेसाम ।्
अिभतो ॄिनवा णं वत त े िविदतानाम ॥् ५-२६॥
काम-बोध-िवयुानाम य्तीनाम य्त-चतेसाम ।्
अिभतः ॄ-िनवा णं वत त े िविदत-आनाम ॥् ५-२६॥
काम- बोध-िवयुानाम य्त-चतेसाम ि्विदत-आनाम ्
यतीनाम अ्िभतः ॄ-िनवा णं वत त े ।
शा ृा बिहबा ांुवैारे ॅवुोः ।
ूाणापानौ समौ कृा नासारचािरणौ ॥ ५-२७॥
यतिेयमनोबिुम ुिनमपरायणः ।
िवगतेाभयबोधो यः सदा मु एव सः ॥ ५-२८॥
शा न कृ्ा बिहः बाान च्ःु च एव अरे ॅवुोः ।
ूाण-अपानौ समौ कृा नास-अर-चािरणौ ॥ ५-२७॥
यत-इिय-मनः बिुः मिुनः मो-परायणः ।
िवगत-इा-भय-बोधः यः सदा मुः एव सः ॥ ५-२८॥
यः मिुनः बाान ्शा न ब्िहः कृा, चःु च एव
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ॅवुोः अरे कृा, ूाण-अपानौ नास-अर-चािरणौ
समौ ( कृा), यत-इिय-मनः बिुः, िवगत-इा-भय-बोधः,
मो-परायणः (ात)् सः सदा मुः एव ।
भोारं यतपसां सव लोकमहेरम ।्
सुदं सव भतूानां ाा मां शािमृित ॥ ५-२९॥
भोारम य्-तपसाम स्व -लोक-महेरम ।्
सुदम स्व -भतूानाम ्ाा मां शािम ऋ्ित ॥ ५-२९॥
य-तपसाम भ्ोारम स्व -भतूानाम स्ुदम ्
सव -लोक-महेरम म्ाम ्ाा शािम ऋ्ित ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
संासयोगो नाम पमोऽायः ॥ ५॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
संास-योगः नाम पमः अायः ॥ ५॥

अथ षोऽायः । आसयंमयोगः ।
अथ षः अायः । आ-सयंम-योगः ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
अनािौतः कम फलं काय कम  करोित यः ।
स संासी च योगी च न िनरिन  चािबयः ॥ ६-१॥
अनािौतः कम -फलम क्ाय म क्म  करोित यः ।
सः संासी च योगी च न िनरिः न च अिबयः ॥ ६-१॥
यः कम-फलम अ्नािौतः काय म क्म  करोित,
सः संासी च योगी च, िनरिः न अिबयः च न ।
यं संासिमित ूायगं तं िवि पाडव ।
न संसो योगी भवित कन ॥ ६-२॥
यम स्ंासम इ्ित ूाः योगम त्म ि्वि पाडव ।
न िह असं-सः योगी भवित कन ॥ ६-२॥
हे पाडव! यम स्ंासम इ्ित ूाः तम य्ोगम ि्वि,
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कन असं-सः योगी न भवित िह ।
आोम ुनयेगं कम  कारणमुते ।
योगाढ तवै शमः कारणमुते ॥ ६-३॥
आोः मनुःे योगम क्म  कारणम उ्ते ।
योग-आढ त एव शमः कारणम उ्ते ॥ ६-३॥
योगम आ्ोः मनुःे कम  कारणम उ्त,े
योग-आढ त एव शमः कारणम उ्ते ।
यदा िह निेयाथष ु न कम नषुते ।
सव ससंासी योगाढदोते ॥ ६-४॥
यदा िह न इिय-अथष ु न कम स ुअनषुते ।
सव -स-संासी योग-आढः तदा उते ॥ ६-४॥
यदा िह न इिय-अथष ु न कम स ुअनषुत,े तदा
सव -स-संासी योग-आढः उते ।
उरदेानाानं नाानमवसादयते ।्
आवै ानो बरुावै िरपरुानः ॥ ६-५॥
उरते आ्ना आानम न् आानम अ्वसादयते ।्
आा एव िह आनः बःु आा एव िरपःु आनः ॥ ६-५॥
आना आानम उ्रते ्,आानम न् अवसादयते ।्
आा एव िह आनः बःु,आा एव आनः िरपःु ।
बरुाान यनेावैाना िजतः ।
अनानुशऽुे वततावै शऽवुत ॥् ६-६॥
बःु आा आनः त यने आा एव आना िजतः ।
अनानः त ु शऽुे वतत आा एव शऽवुत ॥् ६-६॥
यने आना एव आा िजतः, तआनः बःु आा,
अनानः त ु शऽुे आा एव शऽवुत व्तत ।
िजतानः ूशा परमाा समािहतः ।
शीतोसखुःखषे ु तथा मानापमानयोः ॥ ६-७॥
िजत-आनः ूशा परमाा समािहतः ।
शीत-उ-सखु-ःखषे ु तथा मान-अपमानयोः ॥ ६-७॥
िजत-आनः ूशा परम-आा शीत-उ-सखु-ःखषे ु
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तथा मान-अपमानयोः समािहतः (भवित)।
ानिवानतृाा कूटो िविजतिेयः ।
यु इुते योगी समलोाँमकानः ॥ ६-८॥
ान-िवान-तृ-आा कूटः िविजत-इियः ।
युः इित उते योगी सम-लो-अँम-कानः ॥ ६-८॥
ान-िवान-तृ-आा कूटः िविजत-इियः
सम-लो-अँम-कानः योगी युः इित उते ।
सुिऽाय ुदासीनमेबषु ु ।
साधुिप च पापषे ु समबिुिव िशते ॥ ६-९॥
सुत ि्मऽ-अिर-उदासीन-म-े-बषु ु ।
साधषु ुअिप च पापषे ु सम-बिुः िविशते ॥ ६-९॥
सुत ि्मऽ-अिर-उदासीन-म-े-बषु ु साधषु ु
अिप च पापषे ु सम-बिुः िविशते ।
योगी युीत सततमाानं रहिस ितः ।
एकाकी यतिचाा िनराशीरपिरमहः ॥ ६-१०॥
योगी युीत सततम आ्ानम र्हिस ितः ।
एकाकी यत-िच-आा िनराशीः अपिरमहः ॥ ६-१०॥
योगी रहिस ितः एकाकी, यत-िच-आा, िनराशीः,
अपिरमहः (च सन)् सततम आ्ानम य्ुीत ।
शचुौ दशे े ूिता िरमासनमानः ।
नािुतं नाितनीचं चलैािजनकुशोरम ॥् ६-११॥
तऽकैामं मनः कृा यतिचिेयिबयः ।
उपिवँयासन े युाोगमािवशुय े ॥ ६-१२॥
शचुौ दशे े ूिता िरम आ्सनम आ्नः ।
न अित-उितम न् अित-नीचम च्लै-अिजन-कुश-उरम ॥् ६-११॥
तऽ एकामम म्नः कृा यत-िच-इिय-िबयः ।
उपिवँय आसन े युात य्ोगम आ्-िवशुय े ॥ ६-१२॥
शचुौ दशे,े न अित-उितम ्, न अित-नीचम ्, चलै-अिजन-कुश-उरम ्,
आनः िरम आ्सनम ्ू िता तऽ आसन े उपिवँय
मनः एकामम कृ्ा, यत-िच-इिय-िबयः (सन)्
आ-िवशुय े योगम य्ुात ।्
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समं कायिशरोमीवं धारयचलं िरः ।
से नािसकामं ं िदशानवलोकयन ॥् ६-१३॥
ूशााा िवगतभीॄ चािरोत े ितः ।
मनः सयं मिो यु आसीत मरः ॥ ६-१४॥
समम क्ाय-िशरः-मीवम ध्ारयन अ्चलम ि्रः ।
से नािसक-अमं म ि्दशः च अनवलोकयन ॥् ६-१३॥
ूशा-आा िवगत-भीः ॄचािर-ोते ितः ।
मनः सयं मत-्िचः युः आसीत मत-्परः ॥ ६-१४॥
िरः (भूा) काय-िशरः-मीवम अ्चलम स्मम ध्ारयन ्
म न्ािसक-अमं से, च िदशः अनवलोकयन ्ू शा-आा
िवगत-भीः ॄचािर-ोते ितः, मनः सयं, मत-्िचः मत-्परः युः
आसीत ।
युवें सदाानं योगी िनयतमानसः ।
शािं िनवा णपरमां मंामिधगित ॥ ६-१५॥
युन ए्वं सदा आानम य्ोगी िनयत-मानसः ।
शािम ि्नवा ण-परमाम म्त-्संाम अ्िधगित ॥ ६-१५॥
एवं सदा आानम य्ुन ्, िनयत-मानसः योगी
िनवा ण-परमाम म्त-्संाम श्ािम अ्िधगित ।
नातु योगोऽि न चकैामनतः ।
न चाितशील जामतो नवै चाज ुन ॥ ६-१६॥
न अित अतः त ु योगः अि न च एकाम अ्नतः ।
न च अित--शील जामतः न एव च अज ुन ॥ ६-१६॥
हे अज ुन! अित अतः त ु न योगः अि, एकाम अ्नतः च न,
अित--शील च न, जामतः च न एव ।
युाहारिवहार युचे कमस ु ।
युावबोध योगो भवित ःखहा ॥ ६-१७॥
यु-आहार-िवहार यु-चे कमस ु ।
यु--अवबोध योगः भवित ःखहा ॥ ६-१७॥
यु-आहार-िवहार, कमस ु यु-चे,
यु--अवबोध योगः ःखहा भवित ।
यदा िविनयतं िचमावेावितते ।
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िनःहृः सव कामेो यु इुते तदा ॥ ६-१८॥
यदा िविनयतम ि्चम आ्िन एव अवितते ।
िनःहृः सव -कामेः युः इित उते तदा ॥ ६-१८॥
यदा िविनयतम ि्चम आ्िन एव अवितत,े
सव-कामेः िनःहृः तदा युः इित उते ।
यथा दीपो िनवातो नेत े सोपमा तृा ।
योिगनो यतिच युतो योगमानः ॥ ६-१९॥
यथा दीपः िनवातः नेत े सोपमा तृा ।
योिगनः यत-िच युतः योगम आ्नः ॥ ६-१९॥
यथा िनवातः दीपः न इते सा उपमा,आनः योगम ्
युतः यत-िच योिगनः,तृा ।
यऽोपरमते िचं िनं योगसवेया ।
यऽ चवैानाानं पँयािन तुित ॥ ६-२०॥
सखुमािकं यद ्बिुमामतीियम ।्
विे यऽ न चवैायं ितलित ततः ॥ ६-२१॥
यं ला चापरं लाभं मते नािधकं ततः ।
यिितो न ःखने गुणािप िवचाते ॥ ६-२२॥
तं िवाद ् ःखसयंोगिवयोगं योगसिंतम ।्
स िनयने योो योगोऽिनिव णचतेसा ॥ ६-२३॥
यऽ उपरमते िचम ि्नम य्ोग-सवेया ।
यऽ च एव आना आानम प्ँयन आ्िन तुित ॥ ६-२०॥
सखुम आ्िकम य्त त्त ब्िु-माम-्अतीियम ।्
विे यऽ न च एव अयम ि्तः चलित ततः ॥ ६-२१॥
यम ल्ा च अपरम ल्ाभम म्ते न अिधकम त्तः ।
यिन ि्तः न ःखने गुणा अिप िवचाते ॥ ६-२२॥
तम ि्वात ्ःख-सयंोग-िवयोगम य्ोग-सिंतम ।्
सः िनयने योः योगः अिनिव ण-चतेसा ॥ ६-२३॥
योग-सवेया िनम ि्चम य्ऽ उपरमत,े
च एव यऽ आना आानम प्ँयन आ्िन तुित,
यऽ यत त्त ब्िु-माम-्अतीियम आ्िकम ्
सखुम व्िे, (यऽ) च ितः अयम त्तः न एव चलित,
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यम च् ला, ततः अिधकम अ्परम ल्ाभम न् मत,े
यिन ि्तः गुणा अिप ःखने न िवचात,े
तम ्ःख-सयंोग-िवयोगम य्ोग-सिंतम ि्वात ्,
सः योगः अिनिव ण-चतेसा िनयने योः ।
सूभवाामांा सवा नशषेतः ।
मनसवैिेयमामं िविनय समतः ॥ ६-२४॥
स-ूभवान क्ामान ्ा सवा न अ्शषेतः ।
मनसा एव इिय-मामम ि्विनय समतः ॥ ६-२४॥
स-ूभवान स्वा न क्ामान अ्शषेतः ा,
मनसा एव इिय-मामम स्मतः िविनय,
शनःै शनैपरमदे ्बुा धिृतगहृीतया ।
आसंं मनः कृा न िकिदिप िचयते ॥् ६-२५॥
शनःै शनःै उपरमते ब्ुा धिृत-गहृीतया ।
आ-संम म्नः कृा न िकित अ्िप िचयते ॥् ६-२५॥
धिृत-गहृीतया बुा शनःै शनःै उपरमते ्, मनः
आ-संम कृ्ा, िकित अ्िप न िचयते ।्
यतो यतो िनरित मनलमिरम ।्
तततो िनयतैदावे वशं नयते ॥् ६-२६॥
यतः यतः िनरित मनः चलम अ्िरम ।्
ततः ततः िनय एतत आ्िन एव वशं नयते ॥् ६-२६॥
चलम अ्िरम म्नः यतः यतः िनरित, ततः ततः
एतत ि्नयआिन एव वशं नयते ।्
ूशामनसं ने ं योिगनं सखुमुमम ।्
उपिैत शारजसं ॄभतूमकषम ॥् ६-२७॥
ूशा-मनसम ि्ह एनम य्ोिगनम स्खुम उ्मम ।्
उपिैत शा-रजसम ्ॄ -भतूम अ्कषम ॥् ६-२७॥
ूशा-मनसम श्ा-रजसम अ्कषम ्ॄ -भतूम ्
एनम य्ोिगनम ि्ह उमम स्खुम उ्पिैत ।
युवें सदाानं योगी िवगतकषः ।
सखुने ॄसंशमं सखुमतु े ॥ ६-२८॥
युन ए्वम स्दा आानम य्ोगी िवगत-कषः ।
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सखुने ॄ-संशम अ्म स्खुम अ्तु े ॥ ६-२८॥
एवम स्दा आानम य्ुन य्ोगी िवगत-कषः
ॄ-संशम अ्म स्खुम स्खुने अतु े ।
सव भतूमाानं सव भतूािन चािन ।
ईते योगयुाा सवऽ समदशनः ॥ ६-२९॥
सव-भतूम आ्ानम स्व -भतूािन च आिन ।
ईते योग-यु-आा सवऽ सम-दशनः ॥ ६-२९॥
योग-यु-आा सवऽ सम-दशनः,आानम ्
सव -भतूम स्व -भतूािन च आिन ईते ।
यो मां पँयित सवऽ सव च मिय पँयित ।
ताहं न ूणँयािम स च मे न ूणँयित ॥ ६-३०॥
यो माम प्ँयित सवऽ सव म च् मिय पँयित ।
त अहं न ूणँयािम सः च मे न ूणँयित ॥ ६-३०॥
यः माम स्व ऽ पँयित, सवम च् मिय पँयित,
त अहं न ूणँयािम, सः च मे न ूणँयित ।
सवभतूितं यो मां भजकेमाितः ।
सवथा वत मानोऽिप स योगी मिय वत त े ॥ ६-३१॥
सव-भतू-ितम य्ः माम भ्जित एकम आ्ितः ।
सवथा वत मानः अिप सः योगी मिय वत त े ॥ ६-३१॥
यः एकम आ्ितः सव-भतू-ितम म्ाम भ्जित,
सः योगी सव था वत मानः अिप, मिय वत त े ।
आौपने सवऽ समं पँयित योऽज ुन ।
सखुं वा यिद वा ःखं स योगी परमो मतः ॥ ६-३२॥
आा-उपने सवऽ समम प्ँयित यः अज ुन ।
सखुम व्ा यिद वा ःखम स्ः योगी परमः मतः ॥ ६-३२॥
हे अज ुन! यः आा-उपने सवऽ सखुम व्ा यिद वा ःखम ्
समम प्ँयित, सः योगी परमः मतः ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
योऽयं योगया ूोः साने मधसुदून ।
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एताहं न पँयािम चलािितं िराम ॥् ६-३३॥
यः अयं योगः या ूोः साने मधसुदून ।
एत अहं न पँयािम चलात ि्ितम ि्राम ॥् ६-३३
हे मधसुदून! यः अयं योगः या साने ूोः, एत
िराम ि्ितम च्लात अ्हं न पँयािम ।
चलं िह मनः कृ ूमािथ बलवद ्ढम ।्
ताहं िनमहं मे वायोिरव सुरम ॥् ६-३४॥
चलम ि्ह मनः कृ ूमािथ बलवत ्ढम ।्
त अहम ि्नमहम म्े वायोः इव सुरम ॥् ६-३४॥
हे कृ! मनः बलवत ्ढम च्लम ्ू मािथ,
अहम ि्ह त िनमहम व्ायोः इव, सुरम म्े ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
असशंयं महाबाहो मनो िन महं चलम ।्
अासने त ु कौये वरैायणे च गृत े ॥ ६-३५॥
असशंयम म्हाबाहो मनः िन महम च्लम ।्
अासने त ु कौये वरैायणे च गृत े ॥ ६-३५॥
हे महाबाहो! मनः असशंयम च्लम ्िन महम ्,
हे कौये! (तत)् त ु अासने वरैायणे च गृत े ।
असयंताना योगो ाप इित मे मितः ।
वँयाना त ु यतता शोऽवामुपुायतः ॥ ६-३६॥
असयंत-आना योगः ापः इित मे मितः ।
वँय-आना त ु यतता शः अवामु उ्पायतः ॥ ६-३६॥
असयंत-आना योगः ापः, वँय-आना यतता
त ु उपायतः अवामु श्ः, इित मे मितः ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
अयितः ौयोपतेो योगािलतमानसः ।
अूा योगसिंसिं कां गितं कृ गित ॥ ६-३७॥
अयितः ौया उपतेः योगात च्िलत-मानसः ।
अूा योग-सिंसिम क्ाम ग्ितम कृ् गित ॥ ६-३७॥
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हे कृ! ौया उपतेः अयितः, योगात च्िलत-मानसः,
योग-सिंसिम अ्ूा, काम ग्ितम ग्ित?
किोभयिवॅिँछाॅिमव नँयित ।
अूितो महाबाहो िवमढूो ॄणः पिथ ॥ ६-३८॥
कित न् उभय-िवॅः िछ-अॅम इ्व नँयित ।
अूितः महाबाहो िवमढूः ॄणः पिथ ॥ ६-३८॥
हे महाबाहो! ॄणः पिथ अूितः िवमढूः उभय-िवॅः
िछ-अॅम इ्व न नँयित कित?्
एते सशंयं कृ छेमुहशषेतः ।
दः सशंया छेा न पुपते ॥ ६-३९॥
एतत म् े सशंयम कृ् छेमु अ्हिस अशषेतः ।
त अ्ः सशंय अ छेा न िह उपपते ॥ ६-३९॥
हे कृ! मे एतत स्शंयम अ्शषेतः छेमु अ्हिस;
िह त अ्ः अ सशंय छेा न उपपते ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
पाथ  नवैहे नामऽु िवनाश िवते ।
न िह काणकृिद ्ग ितं तात गित ॥ ६-४०॥
पाथ  न एव इह न अमऽु िवनाशः त िवते ।
न िह काण-कृत क्ित ्ग ितम त्ात गित ॥ ६-४०॥
हे पाथ ! न इह न एव (च) अमऽु त िवनाशः िवते ।
हे तात! िह कित क्ाण-कृत ्ग ितम न् गित ।
ूा पुयकृतां लोकानिुषा शातीः समाः ।
शचुीनां ौीमतां गहेे योगॅोऽिभजायते ॥ ६-४१॥
ूा पुय-कृताम ल्ोकान उ्िषा शातीः समाः ।
शचुीनाम ौ्ीमताम ग्हेे योग-ॅः अिभजायते ॥ ६-४१॥
योग-ॅः पुय-कृताम ल्ोकान ्ू ा, (तऽ)
शातीः समाः उिषा, शचुीनाम ौ्ीमताम ग्हेे अिभजायते ।
अथवा योिगनामवे कुले भवित धीमताम ।्
एति लभतरं लोके ज यदीशम ॥् ६-४२॥
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अथवा योिगनाम ए्व कुले भवित धीमताम ।्
एतत ि्ह लभतरं लोके ज यत ई्शम ॥् ६-४२॥
अथवा धीमताम य्ोिगनाम ए्व कुले भवित, यत ए्तत ्
ईशम ज् लोके लभतरं िह ।
तऽ तं बिुसयंोगं लभते पौव दिेहकम ।्
यतते च ततो भयूः सिंसौ कुनन ॥ ६-४३॥
तऽ तम ब्िु-सयंोगम ल्भते पौव -दिेहकम ।्
यतते च ततः भयूः सिंसौ कुनन ॥ ६-४३॥
हे कुनन! (सः) तऽ तम प्ौव -दिेहकम ब्िु-सयंोगम ्
लभत,े ततः च भयूः सिंसौ यतते ।
पवूा ासने तनेवै ि॑यते वशोऽिप सः ।
िजासरुिप योग शॄाितवत त े ॥ ६-४४॥
पवू -अासने तने एव ि॑यते िह अवशः अिप सः ।
िजासःु अिप योग श-ॄ अितवत त े ॥ ६-४४॥
तने एव पवू -अासने सः अवशः अिप ि॑यत,े िह
योग िजासःु अिप श-ॄ अितवत त े ।
ूयातमानु योगी सशंुिकिषः ।
अनकेजसिंसतो याित परां गितम ॥् ६-४५॥
ूयात य्तमानः त ु योगी सशंु-िकिषः ।
अनके-ज-सिंसः ततः याित पराम ग्ितम ॥् ६-४५॥
ततः ूयात य्तमानः सशंु-िकिषः योगी त ु
अनके-ज-सिंसः पराम ग्ितम य्ाित ।
तपिोऽिधको योगी ािनोऽिप मतोऽिधकः ।
किम ािधको योगी ताोगी भवाज ुन ॥ ६-४६॥
तपिः अिधकः योगी ािनः अिप मतः अिधकः ।
किम ः च अिधकः योगी तात य्ोगी भव अज ुन ॥ ६-४६॥
योगी तपिः अिधकः, ािनः अिप च अिधकः मतः,
योगी किम ः (च) अिधकः, तात ह्े अज ुन!
()ं योगी भव ।
योिगनामिप सवषां मतनेाराना ।
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ौावाजते यो मां स मे युतमो मतः ॥ ६-४७॥
योिगनाम अ्िप सवषाम म्त ग्तने अर-आना ।
ौावान भ्जते यः माम स्ः मे युतमः मतः ॥ ६-४७॥
सवषाम अ्िप योिगनाम य्ः ौावान ्, मत ग्तने
अर-आना माम भ्जत,े सः मे युतमः मतः ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
आसयंमयोगो नाम षोऽायः ॥ ६॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
आ-सयंम-योगः नाम षः अायः ॥ ६॥

अथ समोऽायः । ानिवानयोगः ।
अथ समः अायः । ान-िवान-योगः ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
मासमनाः पाथ  योगं युदाौयः ।
असशंयं सममं मां यथा ािस तणु॥ ७-१॥
मिय आस-मनाः पाथ  योगम य्ुन म्त आ्ौयः ।
असशंयम स्ममम म्ाम य्था ािस तत ्ण ु ॥ ७-१॥
हे पाथ ! मिय आस-मनाः मत आ्ौयः ()ं योगम ्
युन ्, माम स्ममम य्था असशंयम ्ािस, तत ्ण ु ।
ान ं तऽेहं सिवानिमदं वाशषेतः ।
याा नहे भयूोऽातमविशते ॥ ७-२॥
ानम त् े अहम स्िवानम इ्दम व्ािम अशषेतः ।
यत ्ाा न इह भयूः अत ्ातम अ्विशते ॥ ७-२॥
अहम इ्दम स्िवानम ्ानम त् े अशषेतः वािम;
यत ्ाा इह भयूः अत ्ातम न् अविशते ।
मनुाणां सहॐषे ुकितित िसये ।
यततामिप िसानां किां विे ततः ॥ ७-३॥
मनुाणाम स्हॐषे ुकित य्तित िसये ।
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यतताम अ्िप िसानाम क्ित म्ाम व्िे ततः ॥ ७-३॥
मनुाणाम स्हॐषे ुकित ि्सये यतित;
यतताम ि्सानाम अ्िप कित म्ाम त्तः विे ।
भिूमरापोऽनलो वायःु खं मनो बिुरवे च ।
अहंकार इतीयं म े िभा ूकृितरधा ॥ ७-४॥
भिूमः आपः अनलः वायःु खम म्नः बिुः एव च ।
अहंकारः इित इयम म् े िभा ूकृितः अधा ॥ ७-४॥
भिूमः,आपः, अनलः, वायःु, खम ्, मनः, बिुः एव च
अहंकारः इित अधा िभा मे इयम ्ू कृितः ।
अपरयेिमतां ूकृितं िवि मे पराम ।्
जीवभतूां महाबाहो ययदें धाय त े जगत ॥् ७-५॥
अपरा इयम इ्तः त ु अाम ्ू कृितम ि्वि मे पराम ।्
जीव-भतूाम म्हाबाहो यया इदम ध्ाय त े जगत ॥् ७-५॥
हे महाबाहो! इयम अ्परा (ूकृितः अि) इतः त ु अाम ्
जीव-भतूाम म् े पराम ्ू कृितम ि्वि, यया इदम ज्गत ध्ाय त े ।
एतोनीिन भतूािन सवा णीपुधारय ।
अहं कृ जगतः ूभवः ूलयथा ॥ ७-६॥
एतत य्ोनीिन भतूािन सवा िण इित उपधारय ।
अहम कृ् जगतः ूभवः ूलयः तथा ॥ ७-६॥
सवा िण भतूािन एतत य्ोनीिन इित, उपधारय । अहम कृ्
जगतः ूभवः तथा ूलयः (अि)।
मः परतरं नाििदि धनय ।
मिय सविमदं ूोतं सऽू े मिणगणा इव ॥ ७-७॥
मः परतरं न अत ि्कित अ्ि धनय ।
मिय सवम इ्दम ्ू ोतम स्ऽू े मिणगणाः इव ॥ ७-७॥
हे धनय! मः परतरं अत ि्कित न् अि ।
सऽू े मिणगणाः इव इदम स्व म म्िय ूोतम ।्
रसोऽहमु कौये ूभाि शिशसयू योः ।
ूणवः सववदेषे ु शः खे पौषं नषृ ु॥ ७-८॥
रसः अहम अ्ु कौये ूभा अि शिश-सयू योः ।
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ूणवः सव-वदेषे ु शः खे पौषम न्षृ ु॥ ७-८॥
हे कौये! अहम अ्ु रसः, शिश-सयू योः ूभा,
सव-वदेषे ु ूणवः, खे शः, नषृ ु पौषम अ्ि ।
पुयो गः पिृथां च तजेाि िवभावसौ ।
जीवनं सव भतूषे ु तपाि तपिष ु॥ ७-९॥
पुयः गः पिृथाम च् तजेः च अि िवभावसौ ।
जीवनम स्व -भतूषे ु तपः च अि तपिष ु॥ ७-९॥
च पिृथाम प्ुयः गः, िवभावसौ च तजेः अि;
सव-भतूषे ु जीवनम ्, तपिष ुच तपः अि ।
बीजं मां सव भतूानां िवि पाथ  सनातनम ।्
बिुब ुिमतामि तजेजेिनामहम ॥् ७-१०॥
बीजम म्ाम स्व -भतूानाम ि्वि पाथ  सनातनम ।्
बिुः बिुमताम अ्ि तजेः तजेिनाम अ्हम ॥् ७-१०॥
हे पाथ ! माम स्व -भतूानाम स्नातनम ब्ीजम ि्वि,
अहम ब्िुमताम ब्िुः अि, तजेिनाम त्जेः ।
बलं बलवतां चाहं कामरागिवविज तम ।्
धमा िवो भतूषे ु कामोऽि भरतष भ ॥ ७-११॥
बलम ब्लवताम च् अहम क्ाम-राग-िवविज तम ।्
धम -अिवः भतूषे ु कामः अि भरतष भ ॥ ७-११-
अहम च् बलवताम क्ाम-राग-िवविज तम ब्लम अ्ि,
हे भरतष भ! भतूषे ु धम -अिवः कामः (अहम अ्ि)।
ये चवै सािका भावा राजसाामसा ये ।
म एविेत तािि न हं तषे ु त े मिय ॥ ७-१२॥
ये च एव सािकाः भावाः राजसाः तामसाः च ये ।
मः एव इित तान ि्वि न त ु अहं तषे ु त े मिय ॥ ७-१२॥
ये च एव सािकाः राजसाः तामसाः च भावाः, ते
मः एव इित तान ि्वि, अहं तषे ु न (अि), त ु त े मिय (वत )े ।
िऽिभः गणुमयःै भावःै एिभः सव  इ्दम ज्गत ।्
मोिहतम न् अिभजानाित माम ए्ः परम अ्यम ॥् ७-१३॥
िऽिभग ुणमयभैा वरैिेभः सव िमदं जगत ।्
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मोिहतं नािभजानाित मामेः परमयम ॥् ७-१३॥
एिभः िऽिभः गणुमयःै भावःै इदम स्व  ज्गत म्ोिहतम ्,
(अतः) एः परम अ्यम म्ाम न् अिभजानाित ।
दवैी षेा गणुमयी मम माया रया ।
मामवे य े ूपे मायामतेां तरि ते ॥ ७-१४॥
दवैी िह एषा गणुमयी मम माया रया ।
माम ए्व य े ूपे मायाम ए्ताम त्रि ते ॥ ७-१४॥
एषा दवैी गणुमयी मम माया िह रया । य े माम ए्व
ूप,े ते एताम म्ायाम त्रि ।
न मां ृितनो मढूाः ूपे नराधमाः ।
माययापताना आसरंु भावमािौताः ॥ ७-१५॥
न माम ्ृितनः मढूाः ूपे नर-अधमाः ।
मायया अपत-ानाः आसरुम भ्ावम आ्िौताः ॥ ७-१५॥
मायया अपत-ानाः आसरुम भ्ावम आ्िौताः
ृितनः मढूाः नर-अधमाः माम न् ूपे ।
चतिुव धा भजे मां जनाः सकृुितनोऽज ुन ।
आत िजासरुथा थ ानी च भरतष भ ॥ ७-१६॥
चतःु-िवधाः भजे माम ज्नाः सकृुितनः अज ुन ।
आत ः िजासःु अथा थ ानी च भरतष भ ॥ ७-१६॥
हे भरतष भ अज ुन!आतः, िजासःु, अथा थ,
ानी च (इित) चतःु-िवधाः सकृुितनः जनाः माम भ्जे ।
तषेां ानी िनयु एकभििव िशते ।
िूयो िह ािननोऽथ महं स च मम िूयः ॥ ७-१७॥
तषेाम ्ानी िन-युः एक-भिः िविशते ।
िूयः िह ािननः अथ म अ्हम स्ः च मम िूयः ॥ ७-१७॥
तषेाम ि्न-युः एक-भिः ानी िविशते । अहम ि्ह
ािननः अथ म ि्ूयः (अि), सः (ानी) च मम िूयः (अि)।
उदाराः सव  एवतै े ानी ावै मे मतम ।्
आितः स िह युाा मामवेानुमां गितम ॥् ७-१८॥
उदाराः सव एव एत े ानी त ुआा एव मे मतम ।्
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आितः सः िह यु-आा माम ए्व अनुमाम ग्ितम ॥् ७-१८॥
एते सव एव उदाराः (सि), ानी त ु (मम)आा एव
(अि इित) मे मतम ।् सः िह यु-आा अनुमाम ग्ितम ्
माम ए्व आितः (अि)।
बनां जनामे ानवाां ूपते ।
वासदुवेः सव िमित स महाा सुलभः ॥ ७-१९॥
बनाम ज्नाम अ्े ानवान म्ाम ्ू पते ।
वासदुवेः सव म इ्ित सः महाा सुलभः ॥ ७-१९॥
ानवान ब्नाम ज्नाम अ्े ’वासदुवेः
सव म ्’ इित (अनभुयू) माम ्ू पते । सः महाा सुलभः ।
कामैैैतानाः ूपऽेदवेताः ।
तं तं िनयममााय ूकृा िनयताः या ॥ ७-२०॥
कामःै तःै तःै त-ानाः ूपे अ-दवेताः ।
तम त्म ि्नयमम आ्ाय ूकृा िनयताः या ॥ ७-२०॥
तःै तःै कामःै त-ानाः या ूकृा िनयताः
(अािननः) तम त्म ि्नयमम आ्ाय अ-दवेताः ूपे ।
यो यो यां यां तन ुं भः ौयािच तिुमित ।
त ताचलां ौां तामवे िवदधाहम ॥् ७-२१॥
यः यः याम य्ाम त्नमु भ्ः ौया अिच तमु इ्ित ।
त त अचलाम ौ्ाम त्ाम ए्व िवदधािम अहम ॥् ७-२१॥
यः यः भः याम य्ाम त्नमु ौ्या अिच तमु इ्ित,
त त ताम ए्व ौाम अ्हम अ्चलाम ि्वदधािम ।
स तया ौया युाराधनमीहत े ।
लभते च ततः कामायवै िविहताि तान ॥् ७-२२॥
सः तया ौया युः त अराधनम ई्हत े ।
लभते च ततः कामान म्या एव िविहतान ि्ह तान ॥् ७-२२॥
सः तया ौया युः तआराधनम ई्हत,े ततः च
मया एव िविहतान त्ान क्ामान ल्भते िह ।
अव ुफलं तषेां तवमधेसाम ।्
दवेावेयजो याि मा याि मामिप ॥ ७-२३॥
अवत त् ु फलम त्षेाम त्त भ्वित अ-मधेसाम ।्
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दवेान द्वे-यजः याि मत भ्ाः याि माम अ्िप ॥ ७-२३॥
तषेाम अ्-मधेसाम त्त फ्लम त् ु अवत भ्वित;
दवे-यजः दवेान य्ाि, मत भ्ाः अिप माम य्ाि ।
अं िमापं मे मामबुयः ।
परं भावमजानो ममायमनुमम ॥् ७-२४॥
अम ्िम आ्पम म्े माम अ्बुयः ।
परम भ्ावम अ्जानः मम अयम अ्नुमम ॥् ७-२४॥
मम परम अ्यम अ्म अ्नुमम भ्ावम ्
अजानः अबुयः माम ्िम आ्पम म्े ।
नाहं ूकाशः सव योगमायासमावतृः ।
मढूोऽयं नािभजानाित लोको मामजमयम ॥् ७-२५॥
न अहम ्ू काशः सव योग-माया-समावतृः ।
मढूः अयम न् अिभजानाित लोकः माम अ्जम अ्यम ॥् ७-२५॥
योग-माया-समावतृः अहम स्व  ूकाशः न ।
अयम म्ढूः लोकः अजम अ्यम म्ाम न् अिभजानाित ।
वदेाहं समतीतािन वत मानािन चाज ुन ।
भिवािण च भतूािन मां त ु वदे न कन ॥ ७-२६॥
वदे अहम स्मतीतािन वत मानािन च अज ुन ।
भिवािण च भतूािन माम त् ु वदे न कन ॥ ७-२६॥
हे अज ुन! अहम स्मतीतािन वत मानािन च भिवािण च
भतूािन वदे । कन त ु माम न् वदे ।
इाषेसमुने मोहने भारत ।
सवभतूािन सोहं सग याि परप ॥ ७-२७॥
इा-षे-समुने -मोहने भारत ।
सव-भतूािन सोहम स्ग याि परप ॥ ७-२७॥
हे परप भारत! सव-भतूािन इा-षे-समुने
-मोहने सग सोहम य्ाि ।
यषेां गतं पापं जनानां पुयकम णाम ।्
त े मोहिनम ुा भजे मां ढोताः ॥ ७-२८॥
यषेाम त् ु अगतम प्ापम ज्नानाम प्ुय-कमणाम ।्
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ते -मोह-िनम ुाः भजे माम ्ढ-ोताः ॥ ७-२८॥
यषेाम प्ुय-कमणाम ज्नानाम त् ु पापम अ्गतम ्,
ते ढ-ोताः -मोह-िनम ुाः माम भ्जे ।
जरामरणमोाय मामािौ यति ये ।
त े ॄ तिः कृमां कम  चािखलम ॥् ७-२९॥
जरा-मरण-मोाय माम आ्िौ यति ये ।
त े ॄ तत ि्वः कृम अ्ाम क्म  च अिखलम ॥् ७-२९॥
ये माम आ्िौ जरा-मरण-मोाय यति, ते तत ्ॄ ,
कृम अ्ाम ्, अिखलम क्म  च िवः ।
सािधभतूािधदवैं मां सािधयं च य े िवः ।
ूयाणकालेऽिप च मां त े िवय ुचतेसः ॥ ७-३०॥
सािधभतू-अिधदवैम म्ाम स्ािधयम च् य े िवः ।
ूयाणकाले अिप च मां त े िवः यु-चतेसः ॥ ७-३०॥
ये सािधभतू-अिधदवैम स्ािधयम च् माम ि्वः
त े यु-चतेसः ूयाण-काले अिप च माम ि्वः ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
ानिवानयोगो नाम समोऽायः ॥ ७॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
ान-िवान-योगः नाम समः अायः ॥ ७॥

अथ अमोऽायः । अरॄयोगः ।
अथ अमः अायः । अर-ॄ-योगः ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
िकं तद ्ॄ िकमां िकं कम  पुषोम ।
अिधभतूं च िकं ूोमिधदवैं िकमुते ॥ ८-१॥
िकम त्त ्ॄ  िकम अ्ाम ि्कम क्म  पुषोम ।
अिधभतूम च् िकम ्ू ोम अ्िधदवैम ि्कम उ्ते ॥ ८-१॥
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हे पुषोम! तत ्ॄ  िकम?् अाम ि्कम?् कम िकम?्
अिधभतूम ि्कम ्ू ोम?् अिधदवैम च् िकम उ्ते ?
अिधयः कथं कोऽऽ दहेऽेिधसुदून ।
ूयाणकाले च कथं येोऽिस िनयतािभः ॥ ८-२॥
अिधयः कथम क्ः अऽ दहेे अिन म्धसुदून ।
ूयाण-काले च कथम ्येः अिस िनयत-आिभः ॥ ८-२॥
हे मधसुदून! अऽ अिन द्हेे अिधयः कः कथम (्च अि)?
ूयाण-काले च िनयत-आिभः कथम ्येः अिस ?
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
अरं ॄ परमं भावोऽामुते ।
भतूभावोवकरो िवसग ः कम सिंतः ॥ ८-३॥
अरम ्ॄ  परमम ्भावः अाम उ्ते ।
भतू-भाव-उव-करः िवसग ः कम -सिंतः ॥ ८-३॥
अरम प्रमम ्ॄ ,भावः अाम उ्त,े
भतू-भाव-उव-करः िवसग ः कम -सिंतः ।
अिधभतूं रो भावः पुषािधदवैतम ।्
अिधयोऽहमवेाऽ दहेे दहेभतृां वर ॥ ८-४॥
अिधभतूम ्रः भावः पुषः च अिधदवैतम ।्
अिधयः अहम ए्व अऽ दहेे दहे-भतृाम व्र ॥ ८-४॥
हे दहे-भतृाम व्र! रः भावः अिधभतूम ्, पुषः
अिधदवैतम ्, अऽ दहेे च अहम ए्व अिधयः ।
अकाले च मामवे रुा कलेवरम ।्
यः ूयाित स मावं याित नाऽ सशंयः ॥ ८-५॥
अ-काले च माम ए्व रन म्ुा कलेवरम ।्
यः ूयाित सः मत भ्ावम य्ाित न अि अऽ सशंयः ॥ ८-५॥
यः च अ-काले माम ए्व रन क्लेवरम म्ुा
ूयाित, सः मत भ्ावम य्ाित, अऽ सशंयः न अि ।
यं यं वािप रावं जे कलेवरम ।्
तं तमवेिैत कौये सदा तावभािवतः ॥ ८-६॥
यम य्म व्ा अिप रन भ्ावम ्जित अे कलेवरम ।्
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तम त्म ए्व एित कौये सदा तत भ्ाव-भािवतः ॥ ८-६॥
हे कौये! यम य्म व्ा अिप भावम ्रन अ्े कलेवरम ्जित;
सदा तत भ्ाव-भािवतः (सः) तम त्म ए्व एित ।
तावष ु कालेष ु मामनुर यु च ।
मिप तमनोबिुमा मवेैसशंयम ॥् ८-७॥
तात स्वष ु कालेष ु माम अ्नुर यु च ।
मिय अिप त-मनः-बिुः माम ए्व एिस असशंयम ॥् ८-७॥
तात स्वष ु कालेष ु मिय अिप त-मनः-बिुः (भव),
माम अ्नुर, यु च । (एव)ं असशंयम म्ाम ए्व एिस ।
अासयोगयेुन चतेसा नागािमना ।
परमं पुषं िदं याित पाथा निुचयन ॥् ८-८॥
अास-योग-येुन चतेसा न अ-गािमना ।
परमम प्ुषम ि्दम य्ाित पाथ  अनिुचयन ॥् ८-८॥
हे पाथ ! अास-योग-येुन न अ-गािमना चतेसा
अनिुचयन ्, िदम प्रमम प्ुषम य्ाित ।
किवं परुाणमनशुािसतारं

अणोरणीयासंमनुरेः ।
सव धातारमिचपम-्

मािदवण तमसः परात ॥् ८-९॥
ूयाणकाले मनसाऽचलेन

भा युो योगबलेन चवै ।
ॅवुोम े ूाणमावेँ य सक्

स तं परं पुषमपुिैत िदम ॥् ८-१०॥
किवम प्रुाणम अ्नशुािसतारम ्

अणोः अणीयासंम अ्नुरते य्ः ।
सव  धातारम अ्िच-पं

आिद-वण म त्मसः परात ॥् ८-९॥
ूयाण-काले मनसा अचलेन

भा युः योग-बलेन च एव ।
ॅवुोः मे ूाणम आ्वेँ य सक्

सः तम प्रम प्ुषम उ्पिैत िदम ॥् ८-१०॥
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किवम ्, परुाणम ्, अनशुािसतारम ्, अणोः अणीयासंम ्,
सव धातारम ्, अिच-प,ं तमसः परात ्
आिद-वण म (्िवमान ं पुष)ं, ूयाण-काले,
अचलेन मनसा, भा युः योग-बलेन च एव ॅवुोः
मेसक्ूाणम आ्वेँ य, यः अनुरते स्ः तम प्रम ि्दम प्ुषम उ्पिैत
।
यदरं वदेिवदो वदि

िवशि यतयो वीतरागाः ।
यिदो ॄचय चरि

ते पदं समंहणे ूवे ॥ ८-११॥
यत अ्रम व्दे-िवदः वदि

िवशि यत य्तयः वीत-रागाः ।
यत इ्ः ॄचय म च्रि

तत त् े पदम स्मंहणे ूवे ॥ ८-११॥
वदे-िवदः यत अ्रम व्दि, वीत-रागाः यतयः यत ्
िवशि, (ॄचािरणः) यत इ्ः ॄचय म च्रि,
तत प्दम त् े समंहणे ूवे ।
सव ारािण सयं मनो िद िन च ।
मूा धायानः ूाणमाितो योगधारणाम ॥् ८-१२॥
ओिमकेारं ॄ ाहरामनुरन ।्
यः ूयाित जहंे स याित परमां गितम ॥् ८-१३॥
सव-ारािण सयं मनः िद िन च ।
मिू आधाय आनः ूाणम आ्ितः योग-धारणाम ॥् ८-१२॥
ओम इ्ित एक-अरम ्ॄ  ाहरन म्ाम अ्नुरन ।्
यः ूयाित जन द्हेम स्ः याित परमाम ग्ितम ॥् ८-१३॥
सव-ारािण सयं, मनः च िद िन,
मिू आनः ूाणम आ्धाय, योग-धारणाम आ्ितः,
ओम इ्ित एक-अरम ्ॄ  ाहरन म्ाम अ्नुरन ्,
यः दहेम ्जन ्ू याित, सः परमाम ग्ितम य्ाित ।
अनचतेाः सततं यो मां रित िनशः ।
ताहं सलुभः पाथ  िनयु योिगनः ॥ ८-१४॥
अन-चतेाः सततम य्ः माम ्रित िनशः ।
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त अहं सलुभः पाथ  िन-यु योिगनः ॥ ८-१४॥
हे पाथ ! यः िनशः अन-चतेाः (सन)् माम ्
सततं रित, त िन-यु योिगनः अहं सलुभः (अि) ।
मामपुे पनुज  ःखालयमशातम ।्
नावुि महाानः सिंसिं परमां गताः ॥ ८-१५॥
माम उ्पे पनुः-ज ःख-आलयम अ्शातम ।्
न आवुि महाानः सिंसिम प्रमाम ग्ताः ॥ ८-१५॥
परमाम स्िंसिम ग्ताः महाानः माम उ्पे,
पनुः ःख-आलयम अ्शातम ज् न आवुि ।
आॄभवुनाोकाः पनुरावित नोऽज ुन ।
मामपुे त ु कौये पनुज  न िवते ॥ ८-१६॥
आॄ-भवुनात ल्ोकाः पनुः-आवित नः अज ुन ।
माम उ्पे त ु कौये पनुः-ज न िवते ॥ ८-१६॥
हे अज ुन!आॄ-भवुनात (्सव) लोकाः पनुः-आवित नः
(सि); हे कौये! माम उ्पे त ु पनुः ज न िवते ।
सहॐयगुपय महय द ्ॄणो िवः ।
रािऽं यगुसहॐाां तऽेहोराऽिवदो जनाः ॥ ८-१७॥
सहॐ-यगु-पय म अ्हः यत ्ॄ णः िवः ।
रािऽम य्गु-सहॐ-अाम त् े अहोराऽ-िवदः जनाः ॥ ८-१७॥
यत त् े अहोराऽ-िवदः जनाः सहॐ-यगु-पय म ्ॄ णः
अहः यगु-सहॐ-अाम र्ािऽम (्च) िवः ।
अाद ्यः सवा ः ूभवहरागमे ।
राागमे ूलीये तऽवैासंके ॥ ८-१८॥
अात ्यः सवा ः ूभवि अहः आगमे ।
रािऽ आगमे ूलीये तऽ एव अ-संके ॥ ८-१८॥
अहः आगमे सवा ः यः अात ्ू भवि,
(पनुः) रािऽ आगमे तऽ अ-संके एव ूलीये ।
भतूमामः स एवायं भूा भूा ूलीयते ।
राागमऽेवशः पाथ  ूभवहरागमे ॥ ८-१९॥
भतू-मामः सः एव अयम भ्ूा भूा ूलीयते ।
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रािऽ आगमे अवशः पाथ  ूभवित अहः आगमे ॥ ८-१९॥
हे पाथ ! सः एव अयम भ्तू-मामः अवशः (सन)्,
भूा भूा रािऽ आगमे ूलीयते (पनुः) अहः आगमे ूभवित ।
परा ु भावोऽोऽोऽानातनः ।
यः स सवष ु भतूषे ु नँयु न िवनँयित ॥ ८-२०॥
परः तात त् ु भावः अः अः अात स्नातनः ।
यः सः सवष ु भतूषे ु नँयु न िवनँयित ॥ ८-२०॥
यः त ु सवष ु भतूषे ु नँयु न िवनँयित, सः, तात ्
अात अ्ः, अः सनातनः परः भावः (अि)
अोऽर इुमाः परमां गितम ।्
यं ूा न िनवत े ताम परमं मम ॥ ८-२१॥
अः अरः इित उः तम आ्ः परमाम ग्ितम ।्
यम ्ू ा न िनवत े तत ध्ाम परमम म्म ॥ ८-२१॥
(यः) अः (भावः) अरः इित उः, तम प्रमाम ्
गितम आ्ः, (ािननः) यम ्ू ा न िनवत ,े तत ्
मम परमम ध्ाम (अि)।
पुषः स परः पाथ  भा लनया ।
याःािन भतूािन यने सव िमदं ततम ॥् ८-२२॥
पुषः सः परः पाथ  भा लः त ु अनया ।
य अः-ािन भतूािन यने सव म इ्दम त्तम ॥् ८-२२॥
हे पाथ ! भतूािन य अः-ािन (सि), यने इदम ्
सव म त्तम ्, सः त ु परः पुषः अनया भा लः (अि)।
यऽ काले नाविृमाविृं चवै योिगनः ।
ूयाता याि तं कालं वािम भरतष भ ॥ ८-२३॥
यऽ काले त ु अनाविृम आ्विृम च् एव योिगनः ।
ूयाताः याि तम क्ालम व्ािम भरतष भ ॥ ८-२३॥
हे भरतष भ! यऽ काले त ु ूयाताः योिगनः अनाविृम ्
आविृम च् एव याि, तम क्ालम व्ािम ।
अिितरहः शुः षमासा उरायणम ।्
तऽ ूयाता गि ॄ ॄिवदो जनाः ॥ ८-२४॥
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अिः ोितः अहः शुः षमासाः उर-आयणम ।्
तऽ ूयाताः गि ॄ ॄिवदः जनाः ॥ ८-२४॥
अिः,ोितः, अहः, शुः (पः), षमासाः उर-आयनम ्,
तऽ (काले) ूयाताः ॄिवदः जनाः ॄ गि ।
धमूो रािऽथा कृः षमासा दिणायनम ।्
तऽ चामसंोितयगी ूा िनवत त े ॥ ८-२५॥
धमूः रािऽः तथा कृः षमासाः दिण-आयनम ।्
तऽ चामसम ्ोितः योगी ूा िनवत त े ॥ ८-२५॥
धमूः, रािऽः, तथा कृः (पः), षमासाः
दिण-आयनम ्, तऽ (काले ूयाताः) योगी चामसम ्
ोितः ूा िनवत त े ।
शुकृे गती ते े जगतः शाते मत े ।
एकया यानाविृमयावत त े पनुः ॥ ८-२६॥
शु-कृे गती िह एत े जगतः शाते मत े ।
एकया याित अनाविृम अ्या आवत त े पनुः ॥ ८-२६॥
जगतः एत े िह शु-कृे गती शाते मत े ।
एकया अनाविृम य्ाित अया पनुः आवत त े ।
नतै े सतृी पाथ  जानोगी मुित कन ।
तावष ु कालेष ु योगयुो भवाज ुन ॥ ८-२७॥
न एते सतृी पाथ  जानन य्ोगी मुित कन ।
तात स्वष ु कालेष ु योग-युः भव अज ुन ॥ ८-२७॥
हे पाथ ! एते सतृी जानन क्न योगी न मुित;
तात ह्े अज ुन! ()ं सवष ु कालेष ु योग-युः भव ।
वदेषे ु यषे ु तपःस ु चवै

दानषे ु युयफलं ूिदम ।्
अिेत तविमदं िविदा

योगी परं ानमपुिैत चाम ॥् ८-२८॥
वदेषे ु यषे ु तपःस ु च एव

दानषे ु यत प्ुय-फलम ्ू िदम ।्
अिेत तत स्व म इ्दम ि्विदा

योगी परम ्ानम उ्पिैत च आम ॥् ८-२८॥
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योगी इदम ि्विदा, वदेषे ु यषे ु तपःस ु दानषे ु च एव
यत प्ुय-फलम ्ू िदम ्, तत स्व म अ्िेत,आम प्रम च् ानम उ्पिैत ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
अरॄयोगो नामामोऽायः ॥ ८॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
अर-ॄ-योगः नाम अमः अायः ॥ ८॥

अथ नवमोऽायः । राजिवाराजगुयोगः ।
अथ नवमः अायः । राज-िवा-राज-गु-योगः ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
इदं त ु त े गुतमं ूवानसयूवे ।
ान ं िवानसिहतं याा मोसऽेशभुात ॥् ९-१॥
इदम त् ु त े गुतमम ्ू वािम अनसयूवे ।
ानम ि्वान-सिहतम य्त ्ाा मोसे अशभुात ॥् ९-१॥
यत ्ाा ()ंअशभुात म्ोस,े (तत)् त ु इदम ्
गुतमम ि्वान-सिहतम ्ानम अ्नसयूवे त े ूवािम ।
राजिवा राजगुं पिवऽिमदमुमम ।्
ूावगमं ध ससुखुं कत ुमयम ॥् ९-२॥
राज-िवा राज-गुम प्िवऽ इ्दम उ्मम ।्
ू-अवगमम ध् म स्सुखुम क्त ुम अ्यम ॥् ९-२॥
इदम (्ान)ं राज-िवा, राज-गुम ्, उमम ्,
पिवऽम ्, अयम ्, ू-अवगमम ्, कत ुम स्सुखुम ्,
धम च् (अि)।
अौधानाः पुषा धम ा परप ।
अूा मां िनवत े मृसुसंारविन ॥ ९-३॥
अौधानाः पुषाः धम  अ परप ।
अूा माम ि्नवत े मृ-ुससंार-विन ॥ ९-३॥
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हे परप! अ धम अौधानाः पुषाः माम ्
अूा मृ-ुससंार-विन िनवत े ।
मया ततिमदं सव जगदमिूत ना ।
मािन सवभतूािन न चाहं तेवितः ॥ ९-४॥
मया ततम इ्दम स्व म ज्गत अ्-मिूत ना ।
मत-्ािन सव-भतूािन न च अहम त्षे ुअवितः ॥ ९-४॥
अ-मिूत ना मया इदम स्व म ज्गत त्तम ।्
सव -भतूािन मत-्ािन (सि), अहम च् तषे ु न अवितः (अि)।
न च मािन भतूािन पँय मे योगमैरम ।्
भतूभृ च भतूो ममाा भतूभावनः ॥ ९-५॥
न च मत-्ािन भतूािन पँय मे योगम ऐ्रम ।्
भतू-भतृ न् च भतू-ः मम आा भतू-भावनः ॥ ९-५॥
भतूािन च मत-्ािन न (सि), मे ऐरम य्ोगम प्ँय ।
(अहं) भतू-भतृ (्अिप) भतू-ः न । मम आा च
भतू-भावनः (अि) ।
यथाकाशितो िनं वायःु सव ऽगो महान ।्
तथा सवा िण भतूािन मानीपुधारय ॥ ९-६॥
यथा आकाश-ितः िनम व्ायःु सव ऽगः महान ।्
तथा सवा िण भतूािन मत-्ािन इित उपधारय ॥ ९-६॥
यथा सवऽगः महान व्ायःु िनम आ्काश-ितः (अि),
तथा सवा िण भतूािन मत-्ािन (सि), इित ()ं उपधारय ।
सवभतूािन कौये ूकृितं याि मािमकाम ।्
कये पनुािन कादौ िवसजृाहम ॥् ९-७॥
सव-भतूािन कौये ूकृितम य्ाि मािमकाम ।्
क-ये पनुः तािन क-आदौ िवसजृािम अहम ॥् ९-७॥
हे कौये! सव-भतूािन क-ये मािमकाम ्ू कृितम ्
याि । पनुः क-आदौ तािन िवसजृािम ।
ूकृितं ामव िवसजृािम पनुः पनुः ।
भतूमामिममं कृमवशं ूकृतवे शात ॥् ९-८॥
ूकृितम ्ाम अ्व िवसजृािम पनुः पनुः ।
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भतू-मामम इ्मम कृ्म अ्वशम ्ू कृतःे वशात ॥् ९-८॥
(अहम)्ाम ्ू कृितम अ्व ूकृतःे वशात ्
अवशम इ्मम कृ्म भ्तू-मामम प्नुः पनुः िवसजृािम ।
न च मां तािन कमा िण िनबि धनय ।
उदासीनवदासीनमसं तषे ु कम स ु॥ ९-९॥
न च माम त्ािन कमा िण िनबि धनय ।
उदासीनवत आ्सीनम अ्सम त्षे ु कम स ु॥ ९-९॥
हे धनय! तषे ु कम स ुअसम उ्दासीनवत ्
आसीनम म्ाम त्ािन कमा िण च न िनबि ।
मयाणे ूकृितः सयूत े सचराचरम ।्
हतेनुानने कौये जगिपिरवत त े ॥ ९-१०॥
मया अणे ूकृितः सयूत े सचर-अचरम ।्
हतेनुा अनने कौये जगत ि्वपिरवत त े ॥ ९-१०॥
हे कौये! मया अणे ूकृितः सचर-अचरम स्यूत,े
अनने हतेनुा जगत ि्वपिरवत त े ।
अवजानि मां मढूा मानषु तनमुािौतम ।्
परं भावमजानो मम भतूमहेरम ॥् ९-११॥
अवजानि माम म्ढूाः मानषुीम त्नमु आ्िौतम ।्
परम भ्ावम अ्जानः मम भतू-महेरम ॥् ९-११॥
भतू-महेरम म्म परम भ्ावम अ्जानः मढूाः
मानषुीम त्नमु आ्िौतम म्ाम अ्वजानि ।
मोघाशा मोघकमा णो मोघाना िवचतेसः ।
रासीमासरु चवै ूकृितं मोिहन िौताः ॥ ९-१२॥
मोघ-आशाः मोघ-कमा णः मोघ-ानाः िवचतेसः ।
रासीम आ्सरुीम च् एव ूकृितम म्ोिहनीम ि्ौताः ॥ ९-१२॥
(त)े मोघ-आशाः मोघ-कमा णः मोघ-ानाः िवचतेसः
मोिहनीम र्ासीम आ्सरुीम ्ू कृितम च् एव िौताः ।
महाानु मां पाथ  दवै ूकृितमािौताः ।
भजनमनसो ाा भतूािदमयम ॥् ९-१३॥
महाानः त ु माम प्ाथ  दवैीम ्ू कृितम आ्िौताः ।
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भजि अन-मनसः ाा भतूािदम अ्यम ॥् ९-१३॥
हे पाथ ! दवैीम ्ू कृितम आ्िौताः महाानः त ु
माम भ्तूािदम अ्यम ्ाा, अन-मनसः (मा)ं भजि ।
सततं कीत यो मां यत ढोताः ।
नम मां भा िनयुा उपासते ॥ ९-१४॥
सततम क्ीत यः माम य्तः च ढ-ोताः ।
नमः च माम भ्ा िन-युाः उपासते ॥ ९-१४॥
(त)े िन-युाः भा माम स्ततम क्ीत यः यतः च
ढ-ोताः नमः च माम उ्पासते ।
ानयने चाे यजो मामपुासत े ।
एकने पथृने बधा िवतोमखुम ॥् ९-१५॥
ान-यने च अिप अे यजः माम उ्पासते ।
एकने पथृने बधा िवतोमखुम ॥् ९-१५।
अे च अिप ान-यने यजः एकने, पथृने,
बधा िवतोमखुम म्ाम उ्पासते ।
अहं बतरुहं यः धाहमहमौषधम ।्
मोऽहमहमवेामहमिरहं तम ॥् ९-१६॥
अहम ब्तःु अहम य्ः धा अहम अ्हम औ्षधम ।्
मः अहम अ्हम ए्व आम अ्हम अ्िः अहम ्तम ॥् ९-१६॥
अहम ब्तःु, अहम य्ः, अहम ्धा, अहम औ्षधम ्,
अहम म्ः, अहम ए्व आम ्, अहम अ्िः, अहम ्तम ्,
िपताहम जगतो माता धाता िपतामहः ।
वें पिवऽमकार ऋाम यजरुवे च ॥ ९-१७॥
िपता अहम अ् जगतः माता धाता िपतामहः ।
वेम प्िवऽम ओ्कंारः ऋक-्साम यजःु एव च ॥ ९-१७॥
अहम अ् जगतः माता, िपता, धाता, िपतामहः, वेम (्व)ु,
पिवऽम (्व)ु,ओारः, ऋक,् साम, यजःु एव च (अि)।
गितभ ता  ूभःु साी िनवासः शरणं सुत ।्
ूभवः ूलयः ानं िनधान ं बीजमयम ॥् ९-१८॥
गितः भता  ूभःु साी िनवासः शरणम स्ुत ।्
ूभवः ूलयः ानम ि्नधानम ब्ीजम अ्यम ॥् ९-१८॥
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(अहं) गितः, भता , ूभःु, साी, िनवासः, शरणम ्,
सुत ्, ूभवः, ूलयः,ानम ्, िनधानम ्,
अयम ब्ीजम (्च अि) ।
तपाहमहं वष िनगृाुजृािम च ।
अमतृं चवै मृु सदसाहमज ुन ॥ ९-१९॥
तपािम अहम अ्हम व्ष म ि्नगृािम उजृािम च ।
अमतृम च् एव मृःु च सत अ्सत च् अहम अ्ज ुन ॥ ९-१९॥
हे अज ुन! अहम त्पािम, अहम व्ष म ्, िनगृािम
उजृािम च, अहम ए्व अमतृम म्ृःु च, (अहं एव)
सत अ्सत च् (अि) ।
ऽिैवा मां सोमपाः पतूपापा

यिैरा ग ितं ूाथ ये ।
त े पुयमासा सरुेलोक-

मि िदाििव दवेभोगान ॥् ९-२०॥
ऽ-ैिवाः माम स्ोमपाः पतू-पापाः

यःै इा ग ितम ्ू ाथ ये ।
त े पुयम आ्सा सरुे-लोकं

अि िदान ि्दिव दवे-भोगान ॥् ९-२०॥
ऽ-ैिवाः सोमपाः पतू-पापाः माम य्ःै इा
ग ितम ्ू ाथ ये । त े पुयम स्रुे-लोकं आसा,
िदिव िदान द्वे-भोगान अ्ि ।
ते तं भुा ग लोकं िवशालं

ीणे पुय े म लोकं िवशि ।
एवं ऽयीधम मन ुू पा

गतागतं कामकामा लभे ॥ ९-२१॥
ते तम भ्ुा ग -लोकम ि्वशालम ्

ीण े पुय े म -लोकम ि्वशि ।
एवम ऽ्यी-धमम अ्न ुू पाः

गत-आगतम क्ाम-कामाः लभे ॥ ९-२१॥
ते तम ि्वशालम ्ग -लोकम भ्ुा, पुय े ीण े (सित)
म-लोकम ि्वशि । एवम ऽ्यी-धमम अ्न ुू पाः
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काम-कामाः गत-आगतम ल्भे ।
अनाियो मां य े जनाः पय ुपासत े ।
तषेां िनािभयुानां योगमें वहाहम ॥् ९-२२॥
अनाः िचयः माम य् े जनाः पय ुपासत े ।
तषेाम ि्न-अिभयुानाम य्ोग-मेम व्हािम अहम ॥् ९-२२॥
अनाः िचयः ये जनाः माम प्य ुपासत,े तषेाम ्
िन-अिभयुानाम य्ोग-मेम अ्हम व्हािम ।
यऽेदवेताभा यजे ौयािताः ।
तऽेिप मामवे कौये यजिविधपवू कम ॥् ९-२३॥
ये अिप अ-दवेता-भाः यजे ौया अिताः ।
त े अिप माम ए्व कौये यजि अिविध-पवू कम ॥् ९-२३॥
अिप ये अ-दवेता-भाः ौया अिताः
यज,े ते अिप हे कौये! अिविध-पवू कम म्ाम ए्व यजि ।
अहं िह सवयानां भोा च ूभरुवे च ।
न त ु मामिभजानि तनेातवि ते ॥ ९-२४॥
अहम ि्ह सव-यानाम भ्ोा च ूभःु एव च ।
न त ु माम अ्िभजानि तने अतः वि ते ॥ ९-२४॥
अहम ि्ह सव-यानाम भ्ोा च ूभःु एव च (अि),
माम त् ु तने न अिभजानि, अतः तेवि ।
याि दवेोता दवेाितॄाि िपतोृताः ।
भतूािन याि भतूेा याि मािजनोऽिप माम ॥् ९-२५॥
याि दवे-ोताः दवेान ि्पतनॄ य्ाि िपत-ृोताः ।
भतूािन याि भतू-इाः याि मत य्ािजनः अिप माम ॥् ९-२५॥
दवे-ोताः दवेान य्ाि, िपत-ृोताः िपतनॄ य्ाि,
भतू-इाः भतूािन याि, मत य्ािजनः अिप माम य्ाि ।
पऽं पुं फलं तोयं यो म े भा ूयित ।
तदहं भपुतमािम ूयतानः ॥ ९-२६॥
पऽम प्ुम फ्लम त्ोयम य्ः मे भा ूयित ।
तत अ्हम भ्ि-उपतम अ्ािम ूयत आनः ॥ ९-२६॥
यः पऽम प्ुम फ्लम त्ोयम भ्ा मे ूयित,
(त) ूयत-आनः भि-उपतम त्त अ्हम अ्ािम ।
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॥ गीता सििवमह अय ॥

यरोिष यदािस यहुोिष ददािस यत ।्
यपिस कौये तु मदप णम ॥् ९-२७॥
यत क्रोिष यत अ्ािस यत ज्हुोिष ददािस यत ।्
यत त्पिस कौये तत कु् मत अ्प णम ॥् ९-२७॥
हे कौये! यत क्रोिष, यत अ्ािस, यत ज्हुोिष,
यत द्दािस, यत त्पिस, तत म्त अ्प णम कु् ।
शभुाशभुफलरैवें मोसे कम बनःै ।
संासयोगयुाा िवमुो मामपुैिस ॥ ९-२८॥
शभु-अशभु-फलःै एवम म्ोसे कम -बनःै ।
संास-योग-यु-आा िवमुः माम उ्पैिस ॥ ९-२८॥
एवम (्कृत े सित) शभु-अशभु-फलःै कम -बनःै
संास-योग-यु-आा िवमुः (भूा) मोसे
माम उ्प-एिस ।
समोऽहं सव भतूषे ु न मे ेोऽि न िूयः ।
य े भजि त ु मां भा मिय त े तषे ु चाहम ॥् ९-२९॥
समः अहम स्व -भतूषे ु न मे ेः अि न िूयः ।
य े भजि त ु माम भ्ा मिय त े तषे ु च अिप अहम ॥् ९-२९॥
अहम स्व -भतूषे ु समः, मे ेः िूयः च न अि,
(परं)त ु य े माम भ्ा भजि, ते मिय, (च) अहम अ्िप तषे ु (च)।
अिप चेुराचारो भजते मामनभाक ् ।
साधरुवे स मः सविसतो िह सः ॥ ९-३०॥
अिप चते स्-ुः-आचारः भजते माम अ्न-भाक ् ।
साधःु एव सः मः सक्विसतः िह सः ॥ ९-३०॥
स-ुः-आचारः अिप माम अ्न-भाक ् भजते चते ्,
सः साधःु एव मः, सः िह सक्विसतः (अि)।
िूं भवित धमा ा शािं िनगित ।
कौये ूितजानीिह न मे भः ूणँयित ॥ ९-३१॥
िूम भ्वित धम -आा शत श्ािम ि्नगित ।
कौये ूितजानीिह न मे भः ूणँयित ॥ ९-३१॥
हे कौये! (सः) िूम ध्म -आा भवित, शत ्
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शािम ि्नगित, मे भः न ूणँयित, (इित )ं ूितजानीिह ।
मां िह पाथ पािौ यऽेिप ःु पापयोनयः ।
ियो व ैँ याथा शिूाऽेिप याि परां गितम ॥् ९-३२॥
माम ि्ह पाथ पािौ ये अिप ःु पाप-योनयः ।
ियः व ैँ याः तथा शिूाः त े अिप याि पराम ग्ितम ॥् ९-३२॥
हे पाथ ! ये अिप िह पाप-योनयः ियः व ैँ याः तथा
शिूाः ःु त े अिप माम ्पािौ, पराम ग्ितम य्ाि ।
िकं पनुॄा णाः पुया भा राजष यथा ।
अिनमसखुं लोकिममं ूा भज माम ॥् ९-३३॥
िकम प्नुः ॄाणाः पुयाः भाः राजष यः तथा ।
अिनम अ्सखुम ल्ोकम इ्मम ्ू ा भज माम ॥् ९-३३॥
िकम प्नुः पुयाः भाः ॄाणाः तथा राजष यः?
(तात ्)ं अिनम अ्सखुम इ्मम ल्ोकम ्ू ा, माम भ्ज ।
मना भव मो माजी मां नमु ।
मामवेैिस युवैमाानं मरायणः ॥ ९-३४॥
मत-्मनाः भव मत-्भः मत-्याजी माम न्मु ।
माम ए्व एिस युा एवम आ्ानम म्त-्परायणः ॥ ९-३४॥
()ं मत-्मनाः मत-्भः मत-्याजी (च) भव,
माम म्त-्परायणः (सन)् नमु एवम आ्ानम ्
युा माम ए्व एिस ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
राजिवाराजगुयोगो नाम नवमोऽायः ॥ ९॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
राजिवा-राजगु-योगः नाम नवमः अायः ॥ ९॥

अथ दशमोऽायः । िवभिूतयोगः ।
अथ दशमः अायः । िवभिूत-योगः ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
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॥ गीता सििवमह अय ॥

भयू एव महाबाहो ण ु म े परमं वचः ।
यऽेहं ूीयमाणाय वािम िहतकाया ॥ १०-१॥
भयूः एव महाबाहो ण ु म े परमम व्चः ।
यत त् े अहम ्ू ीयमाणाय वािम िहत-काया ॥ १०-१॥
हे महाबाहो! भयूः एव मे परमम व्चः ण ु ।
ूीयमाणाय त े यत अ्हम ि्हत-काया वािम ।
न मे िवः सरुगणाः ूभवं न महष यः ।
अहमािदिह दवेानां महषणां च सवशः ॥ १०-२॥
न मे िवः सरु-गणाः ूभवम न् महष यः ।
अहम आ्िदः िह दवेानाम म्हषणाम च् सव शः ॥ १०-२॥
सरु-गणाः महष यः च मे ूभवम न् िवः, अहम ि्ह
दवेानाम म्हषणाम (्च) सवशः आिदः (अि)।
यो मामजमनािदं च विे लोकमहेरम ।्
असढूः स मष ु सव पापःै ूमुते ॥ १०-३॥
यः माम अ्जम अ्नािदम च् विे लोक-महेरम ।्
असढूः सः मष ु सव -पापःै ूमुते ॥ १०-३॥
यः माम अ्जम अ्नािदम ल्ोक-महेरम च् विे,
सः मष ुअसढूः (भूा) सव-पापःै ूमुते ।
बिुा नमसोहः मा सं दमः शमः ।
सखुं ःखं भवोऽभावो भयं चाभयमवे च ॥ १०-४॥
बिुः ानम अ्सोहः मा सम द्मः शमः ।
सखुम ्ःखम भ्वः अभावः भयम च् अभयम ए्व च ॥ १०-४॥
बिुः, ानम ्, असोहः, मा, सम ्, दमः,
शमः, सखुम ्, ःखम ्, भवः, अभावः, भयम च्
एव अभयम च्
अिहंसा समता तिुपो दान ं यशोऽयशः ।
भवि भावा भतूानां म एव पथृिवधाः ॥ १०-५॥
अिहंसा समता तिुः तपः दानम य्शः अयशः ।
भवि भावाः भतूानाम म्ः एव पथृक-्िवधाः ॥ १०-५॥
अिहंसा, समता, तिुः, तपः, दानम ्, यशः, अयशः,
(इम)े भतूानाम प्थृक-्िवधाः भावाः मः एव भवि ।
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महष यः स पवू चारो मनवथा ।
मावा मानसा जाता यषेां लोक इमाः ूजाः ॥ १०-६॥
महष यः स पवू चारः मनवः तथा ।
मत भ्ावाः मानसाः जाताः यषेाम ल्ोके इमाः ूजाः ॥ १०-६॥
पवू स महष यः तथा चारः मनवः मत भ्ावाः,
मानसाः जाताः यषेाम ल्ोके इमाः ूजाः ।
एतां िवभिूतं योगं च मम यो विे ततः ।
सोऽिवकने योगने युत े नाऽ सशंयः ॥ १०-७॥
एताम ि्वभिूतम य्ोगम च् मम यः विे ततः ।
सः अिवकने योगने युत े न अऽ सशंयः ॥ १०-७॥
यः मम एताम ि्वभिूतम य्ोगम च् ततः विे,
सः अिवकने योगने युत े अऽ सशंयः न ।
अहं सव ूभवो मः सव ूवत त े ।
इित मा भजे मां बधुा भावसमिताः ॥ १०-८॥
अहम स्व  ूभवः मः सवम ्ू वत त े ।
इित मा भजे माम ब्धुाः भाव-समिताः ॥ १०-८॥
अहम स्व  ूभवः (अि), मः सवम ्ू वत त,े
इित मा बधुाः भाव-समिताः माम भ्जे ।
मिा मतूाणा बोधयः पररम ।्
कथय मां िनं तुि च रमि च ॥ १०-९॥
मत ि्चाः मत ग्त-ूाणाः बोधयः पररम ।्
कथयः च माम ि्नम त्ुि च रमि च ॥ १०-९॥
मत ि्चाः मत ग्त-ूाणाः पररम म्ाम ब्ोधयः
कथयः च िनम त्ुि च ।
तषेां सततयुानां भजतां ूीितपवू कम ।्
ददािम बिुयोगं तं यने मामपुयाि ते ॥ १०-१०॥
तषेाम स्तत-युानाम भ्जताम ्ू ीित-पवू कम ।्
ददािम बिु-योगम त्म य्ने माम उ्पयाि ते ॥ १०-१०॥
(एव)ं सतत-युानाम ्ू ीित-पवू कम भ्जताम त्षेाम ्
तम ब्िु-योगम द्दािम यने त े माम उ्पयाि ।
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॥ गीता सििवमह अय ॥

तषेामवेानकुाथ महमानजं तमः ।
नाशयााभावो ानदीपने भाता ॥ १०-११॥
तषेाम ए्व अनकुाथ म अ्हम अ्ानजम त्मः ।
नाशयािम आ-भावः ान-दीपने भाता ॥ १०-११॥
तषेाम ए्व अनकुाथ म अ्हम आ्-भावः (सन)्
भाता ान-दीपने अानजम त्मः नाशयािम ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
परं ॄ परं धाम पिवऽं परमं भवान ।्
पुषं शातं िदमािददवेमजं िवभमु ॥् १०-१२॥
आामषृयः सव दवेिष ना रदथा ।
अिसतो दवेलो ासः यं चवै ॄवीिष मे ॥ १०-१३॥
परम ्ॄ  परम ध्ाम पिवऽम प्रमम भ्वान ।्
पुषम श्ातम ि्दम आ्िददवेम अ्जम ि्वभमु ॥् १०-१२॥
आः ाम ऋ्षयः सव दवेिष ः नारदः तथा ।
अिसतः दवेलः ासः यम च् एव ॄवीिष मे ॥ १०-१३॥
भवान प्रम ्ॄ , परम ध्ाम, परमम प्िवऽम (्अि) ।
सव ऋषयः ाम श्ातम ि्दम आ्िददवेम अ्जम ्
िवभमु प्ुषम आ्ः । तथा दवेिष ः नारदः अिसतः दवेलः
ासः (कथयित) ()ं च यम ए्व मे ॄवीिष ।
सवमतेतं मे यां वदिस केशव ।
न िह त े भगविं िवदवा न दानवाः ॥ १०-१४॥
सवम ए्तत ऋ्तम म्े यत म्ाम व्दिस केशव ।
न िह त े भगवन ्िम ि्वः दवेाः न दानवाः ॥ १०-१४॥
हे केशव! यत म्ाम (्)ं वदिस, (तत)् एतत स्व म ्
(अहं) ऋतम म्े । हे भगवन!् न दवेाः न दानवाः
(वा) ते िम ि्ह िवः ।
यमवेानाानं वे ं पुषोम ।
भतूभावन भतूशे दवेदवे जगते ॥ १०-१५॥
यम ए्व आना आानम व्े म प्ुषोम ।
भतू-भावन भतू-ईश दवे-दवे जगत-्पते ॥ १०-१५॥
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हे पुषोम! भतू-भावन, भतू-ईश, दवे-दवे,
हे जगत-्पत!े म ्यम ए्व आना आानम व्े ।
वुमहशषेणे िदा ािवभतूयः ।
यािभिव भिूतिभलकािनमांं ा ितिस ॥ १०-१६॥
वुम अ्हिस अशषेणे िदाः िह आ-िवभतूयः ।
यािभः िवभिूतिभः लोकान इ्मान ्म ्ा ितिस ॥ १०-१६॥
(अतः) यािभः िवभिूतिभः म इ्मान ल्ोकान ्ा ितिस,
(ताः) िदाः आ-िवभतूयः िह अशषेणे वुम अ्हिस ।
कथं िवामहं योिगंां सदा पिरिचयन ।्
केष ु केष ु च भावषे ु िचोऽिस भगवया ॥ १०-१७॥
कथम ि्वाम अ्हम य्ोिगन ्ाम स्दा पिरिचयन ।्
केष ु केष ु च भावषे ु िचः अिस भगवन म्या ॥ १०-१७॥
हे योिगन!् सदा पिरिचयन अ्हम ्ाम क्थम ि्वाम ?्
हे भगवन!् केष ु केष ु च भावषे ु ()ं मया िचः अिस ?
िवरणेानो योगं िवभिूतं च जनाद न ।
भयूः कथय तिृिह वतो नाि मऽेमतृम ॥् १०-१८॥
िवरणे आनः योगम ि्वभिूतम च् जनाद न ।
भयूः कथय तिृः िह वतः न अि मे अमतृम ॥् १०-१८॥
हे जनाद न!आनः योगम ि्वभिूतम च् भयूः िवरणे
कथय । (एतत)् अमतृम ्वतः िह मे तिृः न अि ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
ह ते कथियािम िदा ािवभतूयः ।
ूाधातः कुौे नाो िवर मे ॥ १०-१९॥
ह ते कथियािम िदाः िह आ-िवभतूयः ।
ूाधातः कु-ौे न अि अः िवर मे ॥ १०-१९॥
हे कु-ौे! ह, िदाः आ-िवभतूयः ूाधातः
त े कथियािम, मे िवर िह अः न अि ।
अहमाा गडुाकेश सवभतूाशयितः ।
अहमािद मं च भतूानाम एव च ॥ १०-२०॥
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अहम आ्ा गडुाका-ईश सव-भतू-आशय-ितः ।
अहम आ्िदः च मम च् भतूानाम अ्ः एव च ॥ १०-२०॥
हे गडुाका-ईश! अहम ्, सव-भतू-आशय-ितः आा,
भतूानाम आ्िदः च मम च् अः च अहम ए्व ।
आिदानामहं िवुितषां रिवरंशमुान ।्
मरीिचम तामि नऽाणामहं शशी ॥ १०-२१॥
आिदानाम अ्हम ि्वःु ोितषाम र्िवः अशंमुान ।्
मरीिचः मताम अ्ि नऽाणाम अ्हम श्शी ॥ १०-२१॥
आिदानाम ि्वःु अहम ्,ोितषाम अ्शंमुान र्िवः,
मताम म्रीिचः, नऽाणाम श्शी (च) अहम अ्ि ।
वदेानां सामवदेोऽि दवेानामि वासवः ।
इियाणां मनाि भतूानामि चतेना ॥ १०-२२॥
वदेानाम स्ामवदेः अि दवेानाम अ्ि वासवः ।
इियाणाम म्नः च अि भतूानाम अ्ि चतेना ॥ १०-२२॥
वदेानाम स्ामवदेः (अहं), अि दवेानाम व्ासवः अि,
इियाणाम म्नः अि, भतूानाम च्तेना च अि ।
िाणां शराि िवशेो यरसाम ।्
वसनूां पावकाि मेः िशखिरणामहम ॥् १०-२३॥
िाणाम श्रः च अि िव-ईशः य-रसाम ।्
वसनूाम प्ावकः च अि मेः िशखिरणाम अ्हम ॥् १०-२३॥
िाणाम श्रः, य-रसाम च् िव-ईशः अि,
वसनूाम प्ावकः, िशखिरणाम म्ेः च अहम अ्ि ।
परुोधसां च मुं मां िवि पाथ  बहृितम ।्
सनेानीनामहं ः सरसामि सागरः ॥ १०-२४॥
परुोधसाम च् मुम म्ाम ि्वि पाथ  बहृितम ।्
सनेानीनाम अ्हम ्ः सरसाम अ्ि सागरः ॥ १०-२४॥
हे पाथ ! परुोधसाम च् मुम ब्हृितम म्ाम ि्वि,
सनेानीनाम ्ः, सरसाम स्ागरः अहम अ्ि ।
महषणां भगृरुहं िगरामकेमरम ।्
यानां जपयोऽि ावराणां िहमालयः ॥ १०-२५॥
महषणाम भ्गृःु अहम ि्गराम अ्ि एकम अ्रम ।्
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यानाम ज्प-यः अिावराणाम ि्हमालयः ॥ १०-२५॥
महषणाम भ्गृःु, िगराम ए्कम अ्रम अ्हम अ्ि,
यानाम ज्प-यः,ावराणाम ि्हमालयः (च) अि ।
अः सववृाणां दवेषणां च नारदः ।
गवा णां िचऽरथः िसानां किपलो मिुनः ॥ १०-२६॥
अः सव-वृाणाम द्वेषणाम च् नारदः ।
गवा णाम ि्चऽरथः िसानाम क्िपलः मिुनः ॥ १०-२६॥
सव-वृाणाम अ्ः, दवेषणाम च् नारदः,
गवा णाम ि्चऽरथः, िसानाम क्िपलः मिुनः (अहं अि) ।
उःैौवसमानां िवि माममतृोवम ।्
ऐरावतं गजेाणां नराणां च नरािधपम ॥् १०-२७॥
उःैौवसम अ्ानाम ि्वि माम अ्मतृ-उवम ।्
ऐरावतम ग्जेाणाम न्राणाम च् नरािधपम ॥् १०-२७॥
अानाम अ्मतृ-उवम उ्ःैौवसम ्, गजेाणाम ्
ऐरावतम ्, नराणाम न्रािधपम च् माम ि्वि ।
आयधुानामहं वळं धनेनूामि कामधकु ् ।
ूजनाि कप ः सपा णामि वासिुकः ॥ १०-२८॥
आयधुानाम अ्हम व्ळम ध्नेनूाम अ्ि कामधकु ् ।
ूजनः च अि कप ः सपा णाम अ्ि वासिुकः ॥ १०-२८॥
आयधुानाम व्ळम अ्हम ्, धनेनूाम क्ामधकु ्
(अहं) अि, ूजनः कप ः अि, सपा णाम व्ासिुकः च अि ।
अनाि नागानां वणो यादसामहम ।्
िपतणॄामय मा चाि यमः सयंमतामहम ॥् १०-२९॥
अनः च अि नागानाम व्णः यादसाम अ्हम ।्
िपतणॄाम अ्य मा च अि यमः सयंमताम अ्हम ॥् १०-२९॥
नागानाम अ्नः, यादसाम व्णः च अहम अ्ि,
िपतणॄाम अ्य मा च, सयंमताम य्मः (च) अहम अ्ि ।
ूादाि दैानां कालः कलयतामहम ।्
मगृाणां च मगृेोऽहं वनैतये पिणाम ॥् १०-३०॥
ूादः च अि दैानाम क्ालः कलयताम अ्हम ।्
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मगृाणाम च् मगृेः अहम व्नैतयेः च पिणाम ॥् १०-३०॥
दैानाम ्ू ादः, कलयताम क्ालः च अहम अ्ि,
मगृाणाम म्गृेः च , पिणाम व्नैतयेः च अहम (्अि) ।
पवनः पवतामि रामः शभतृामहम ।्
झषाणां मकराि ॐोतसामि जावी ॥ १०-३१॥
पवनः पवताम अ्ि रामः श-भतृाम अ्हम ।्
झषाणाम म्करः च अि ॐोतसाम अ्ि जावी ॥ १०-३१॥
पवताम प्वनः अि, श-भतृाम च् रामः अहम (्अि),
झषाणाम म्करः अि, ॐोतसाम ज्ावी च (अहं) अि ।
सगा णामािदर मं चवैाहमज ुन ।
अािवा िवानां वादः ूवदतामहम ॥् १०-३२॥
सगा णाम आ्िदः अः च मम च् एव अहम अ्ज ुन ।
अा-िवा िवानाम व्ादः ूवदताम अ्हम ॥् १०-३२॥
हे अज ुन! सगा णाम आ्िदः मम च् अः च एव अहम ्
(अि), िवानाम अ्ा-िवा, ूवदताम व्ादः अहम (्अि)।
अराणामकारोऽि ः सामािसक च ।
अहमवेायः कालो धाताहं िवतोमखुः ॥ १०-३३॥
अराणाम अ्कारः अि ः सामािसक च ।
अहम ए्व अयः कालः धाता अहं िवतोमखुः ॥ १०-३३॥
अराणाम अ्कारः, सामािसक च ः,
अयः कालः अहम ए्व , िवतोमखुः धाता (च) अहं अि ।
मृःु सव हराहमुव भिवताम ।्
कीित ः ौीवा  नारीणां िृतमधा धिृतः मा ॥ १०-३४॥
मृःु सव -हरः च अहम उ्वः च भिवताम ।्
कीित ः ौीः वाक ् च नारीणाम ्िृतः मधेा धिृतः मा ॥ १०-३४॥
सव-हरः मृःु, भिवताम उ्वः च अहम ्
नारीणाम च् कीित ः ौीः वाक ्िृतः मधेा धिृतः
मा च (अहं अि)।
बहृाम तथा साां गायऽी छसामहम ।्
मासानां माग शीषऽहमतृनूां कुसमुाकरः ॥ १०-३५॥
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बहृत-्साम तथा सााम ग्ायऽी छसाम अ्हम ।्
मासानाम म्ाग शीष ः अहम ऋ्तनूाम कु्समुाकरः ॥ १०-३५॥
सााम ब्हृत-्साम, तथा छसाम ग्ायऽी अहम ्,
मासानाम म्ाग शीष ः, ऋतनूाम कु्समुाकरः अहम (्अि) ।
तूं छलयतामि तजेजेिनामहम ।्
जयोऽि वसायोऽि सं सवतामहम ॥् १०-३६॥
तूम छ्लयताम अ्ि तजेः तजेिनाम अ्हम ।्
जयः अि वसायः अि सम स्वताम अ्हम ॥् १०-३६॥
छलयताम ्तूम ्, तजेिनाम त्जेः अहम अ्ि,
जयः अहम अ्ि, वसायः (अहम)् अि, सवताम ्
सम (्अहम अ्ि)।
वृीनां वासदुवेोऽि पाडवानां धनयः ।
मनुीनामहं ासः कवीनामशुना किवः ॥ १०-३७॥
वृीनाम व्ासदुवेः अि पाडवानाम ध्नयः ।
मनुीनाम अ्िप अहं ासः कवीनाम उ्शना किवः ॥ १०-३७॥
वृीनाम व्ासदुवेः, पाडवानाम ध्नयः अि,
मनुीनाम अ्िप ासः (अहं), कवीनाम उ्शना किवः (अहं अि)।
दडो दमयतामि नीितरि िजगीषताम ।्
मौन ं चवैाि गुानां ान ं ानवतामहम ॥् १०-३८॥
दडः दमयताम अ्ि नीितः अि िजगीषताम ।्
मौनम च् एव अि गुानाम ्ानम ्ानवताम अ्हम ॥् १०-३८॥
दमयताम द्डः अि, िजगीषताम न्ीितः अि । गुानाम ्
मौनम ्, ानवताम ्ानम च् एव अहम अ्ि ।
यािप सव भतूानां बीजं तदहमज ुन ।
न तदि िवना याया भतूं चराचरम ॥् १०-३९॥
यत च् अिप सव-भतूानाम ब्ीजम त्त अ्हम अ्ज ुन ।
न तत अ्ि िवना यत ्ात म्या भतूम च्र-अचरम ॥् १०-३९॥
हे अज ुन! च सव-भतूानाम य्त ब्ीजम त्त अ्िप अहम (्अि),
यत च्र-अचरम भ्तूम ्ात त्त म्या िवना न अि ।
नाोऽि मम िदानां िवभतूीनां परप ।
एष तूशेतः ूोो िवभतूिेव रो मया ॥ १०-४०॥
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न अः अि मम िदानाम ि्वभतूीनाम प्रप ।
एषः त ु उशेतः ूोः िवभतूःे िवरः मया ॥ १०-४०॥
हे परप! मम िदानाम ि्वभतूीनाम अ्ः न अि,
एषः त ु िवभतूःे िवरः मया उशेतः ूोः ।
यिभिूतमं ौीमिज तमवे वा ।
तदवेावग ं मम तजेऽशसवम ॥् १०-४१॥
यत य्त ि्वभिूतमत स्म ौ्ीमत ऊ्िज तम ए्व वा ।
तत त्त अ्वग म म्म तजेः अशं-सवम ॥् १०-४१॥
यत य्त स्म ि्वभिूतमत ्, ौीमत ऊ्िज तम ए्व वा
(अि), तत त्त म्म तजेः अशं-सवम (्अि इित)
म अ्वग ।
अथवा बनतैने िकं ातने तवाज ुन ।
िवाहिमदं कृमकेाशंने ितो जगत ॥् १०-४२॥
अथवा बना एतने िकम ्ातने तव अज ुन ।
िव अहम इ्दम कृ्म ए्क-अशंने ितः जगत ॥् १०-४२॥
हे अज ुन! अथवा एतने बना ातने तव िकम?् अहम ्
इदम कृ्म ज्गत ए्क-अशंने िव ितः (अि इित ं िवि) ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
िवभिूतयोगो नाम दशमोऽायः ॥ १०॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
िवभिूत-योगः नाम दशमः अायः ॥ १०॥

अथकैादशोऽायः । िवपदशनयोगः ।
अथ एकादशः अायः । िव-प-दशन-योगः ।
अज ुन उवाच ।
अज ुन उवाच ।
मदनमुहाय परमं गुमासिंतम ।्
ययों वचने मोहोऽयं िवगतो मम ॥ ११-१॥
मत अ्नमुहाय परमम ग्ुम अ्ा-सिंतम ।्
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यत ्या उम व्चः तने मोहः अयम ि्वगतः मम ॥ ११-१॥
या मत अ्नमुहाय अा-सिंतम य्त प्रमम ्
गुम व्चः उम ्, तने मम अयम म्ोहः िवगतः ।
भवायौ िह भतूानां ौतुौ िवरशो मया ।
ः कमलपऽा माहामिप चायम ॥् ११-२॥
भव अिप अयौ िह भतूानाम ौ्तुौ िवरशः मया ।
ः कमल-पऽ-अ माहाम अ्िप च अयम ॥् ११-२॥
हे कमल-पऽ-अ! भतूानाम भ्व अिप अयौ मया ः
िवरशः ौतुौ िह; अयम म्ाहाम अ्िप च (ौतु)ं ।
एवमतेथा माानं परमेर ।
ििुमािम ते पमैरं पुषोम ॥ ११-३॥
एवम ए्तत य्था आ म आ्ानं परमेर ।
िमु इ्ािम त े पम ऐ्रम प्ुषोम ॥ ११-३॥
हे परमेर! यथा एवम ्म आ्ानंआ, एतत ्
हे पुषोम! ते ऐरम ्पम ि्मु इ्ािम ।
मसे यिद तं मया ििुमित ूभो ।
योगेर ततो मे ं दश याानमयम ॥् ११-४॥
मसे यिद तत श्म म्या िमु इ्ित ूभो ।
योगेर ततः मे म द्शय आानम अ्यम ॥् ११-४॥
हे योगेर ूभो! मया तत ि्मु श्म इ्ित म ्
यिद मस,े ततः मे अयम आ्ानम द्श य ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
पँय मे पाथ  पािण शतशोऽथ सहॐशः ।
नानािवधािन िदािन नानावणा कृतीिन च ॥ ११-५॥
पँय मे पाथ  पािण शतशः अथ सहॐशः ।
नाना-िवधािन िदािन नाना-वण -आकृतीिन च ॥ ११-५॥
हे पाथ ! मे नाना-िवधािन, नाना-वण -आकृतीिन, िदािन च
शतशः अथ सहॐशः पािण पँय ।
पँयािदासनू ्िानिनौ मतथा ।
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बपवूा िण पँयाया िण भारत ॥ ११-६॥
पँय आिदान व्सनू ्िान अ्िनौ मताः तथा ।
बिन अ-पवूा िण पँय आया िण भारत ॥ ११-६॥
हे भारत!आिदान ्, वसनू ्, िान ्, अिनौ तथा
मताः पँय, अ-पवूा िण बिन आया िण (च) पँय ।
इहकैं जगृं पँया सचराचरम ।्
मम दहेे गडुाकेश याद ्ििुमिस ॥ ११-७॥
इह एकम ज्गत कृ्म प्ँय अ सचर-अचरम ।्
मम दहेे गडुाकेश यत च् अत ि्मु इ्िस ॥ ११-७॥
हे गडुाकेश! कृम स्चर-अचरम ज्गत ्, यत अ्त ्
च िमु इ्िस, (तत अ्िप) इह मम दहेे एकम अ् पँय ।
न त ु मां शसे िमुननेवै चषुा ।
िदं ददािम त े चःु पँय मे योगमैरम ॥् ११-८॥
न त ु माम श्से िमु अ्नने एव -चषुा ।
िदम द्दािम त े चःु पँय मे योगम ऐ्रम ॥् ११-८॥
अनने एव -चषुा त ु माम ि्मु न् शस,े (अत एव)
िदम च्ःु त े ददािम, मे ऐरम य्ोगम प्ँय ।
सय उवाच ।
सयः उवाच ।
एवमुा ततो राजहायोगेरो हिरः ।
दशयामास पाथा य परमं पमैरम ॥् ११-९॥
एवम उ्ा ततः राजन म्हा-योग-ईरः हिरः ।
दशयामास पाथा य परमम ्पम ऐ्रम ॥् ११-९॥
हे राजन!् एवम उ्ा, ततः महा-योग-ईरः हिरः पाथा य
परमम ऐ्रम ्पम द्श यामास ।
अनकेवनयनमनकेातुदशनम ।्
अनकेिदाभरणं िदानकेोतायधुम ॥् ११-१०॥
अनके-व-नयनम अ्नके-अतु-दशनम ।्
अनके-िद-आभरणम ि्द-अनके-उत-आयधुम ॥् ११-१०॥
अनके-व-नयनम ्, अनके-अतु-दशनम ्,
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अनके-िद-आभरणम ्, िद-अनके-उत-आयधुम ्,
िदमाारधरं िदगानलेुपनम ।्
सवा य मयं दवेमनं िवतोमखुम ॥् ११-११॥
िद-मा-अर-धरम ि्द-ग-अनलेुपनम ।्
सव -आयमयम द्वेम अ्नम ि्वतोमखुम ॥् ११-११॥
िद-मा-अर-धरम ्, िद-ग-अनलेुपनम ्,
सव-आयमयम ्, अनम ्, िवतोमखुम ्
दवेम (्अज ुनः अपँयत)् ।
िदिव सयू सहॐ भवेगुपिता ।
यिद भाः सशी सा ाास महानः ॥ ११-१२॥
िदिव सयू -सहॐ भवते य्गुपत उ्िता ।
यिद भाः सशी सा ात भ्ासः त महानः ॥ ११-१२॥
यिद िदिव सयू -सहॐ भाः यगुपत उ्िता भवते ्,
(तिह) सा त महानः भासः सशी ात ।्
तऽकैं जगृं ूिवभमनकेधा ।
अपँयवेदवे शरीरे पाडवदा ॥ ११-१३॥
तऽ एकम ज्गत कृ्म ्ू िवभम अ्नकेधा ।
अपँयत द्वे-दवे शरीरे पाडवः तदा ॥ ११-१३॥
पाडवः तदा अनकेधा ूिवभम कृ्म ज्गत ्,
तऽ दवे-दवे शरीरे एकम अ्पँयत ।्
ततः स िवयािवो रोमा धनयः ।
ूण िशरसा दवें कृतािलरभाषत ॥ ११-१४॥
ततः सः िवय-आिवः -रोमा धनयः ।
ूण िशरसा दवेम कृ्त-अिलः अभाषत ॥ ११-१४॥
ततः िवय-आिवः -रोमा सः धनयः, दवेम ्
िशरसा ूण, कृत-अिलः अभाषत ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
पँयािम दवेांव दवे दहेे

सवाथा भतूिवशषेसान ।्
ॄाणमीशं कमलासन-
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मषृ सवा नरुगां िदान ॥् ११-१५॥
पँयािम दवेान त्व दवे दहेे

सवा न त्था भतू-िवशषे-सान ।्
ॄाणम ई्शम क्मल-आसनं

ऋषीन च् सवा न उ्रगान च् िदान ॥् ११-१५॥
हे दवे! (अहं) तव दहेे सवा न द्वेान ्, तथा
भतू-िवशषे-सान ्, कमल-आसनं ईशम ्
ॄाणम च्, सवा न ऋ्षीन ्, िदान उ्रगान च् पँयािम ।
अनकेबादरवनऽें

पँयािम ां सव तोऽनपम ।्
नां न मं न पनुवािदं

पँयािम िवेर िवप ॥ ११-१६॥
अनके-बा-उदर-व-नऽेम ्

पँयािम ाम स्व तः अन-पम ।्
न अम न् मम न् पनुः तव आिदम ्

पँयािम िवेर िवप ॥ ११-१६॥
(अहं) ाम अ्नके-बा-उदर-व-नऽेम स्व तः
अन-पम प्ँयािम । हे िवप िवेर!
पनुः तव अम म्म आ्िदम न् पँयािम ।
िकरीिटनं गिदन ं चिबणं च

तजेोरािशं सव तो दीिमम ।्
पँयािम ां िन रीं समाद ्

दीानलाकिुतमूमयेम ॥् ११-१७॥
िकरीिटनम ग्िदनम च्िबणम च्

तजेो-रािशम स्व तः दीिमम ।्
पँयािम ाम ्िन रीम स्मात ्

दी-अनल-अक -िुतम अ्ूमयेम ॥् ११-१७॥
ाम ि्करीिटनम ्, गिदनम ्, चिबणम ्, तजेो-रािशम ्
सव तः दीिमम ्, समात द्ी-अनल-अक -िुतम ्
अूमयेम ्िन रीम च् पँयािम ।
मरं परमं विेदतं

म िव परं िनधानम ।्
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मयः शातधमगोा
सनातनं पुषो मतो मे ॥ ११-१८॥

म अ्रम प्रमम व्िेदतम ्
म अ् िव परम ि्नधानम ।्

म अ्यः शात-धम-गोा
सनातनः म प्ुषः मतः मे ॥ ११-१८॥

म व्िेदतम प्रमम अ्रम ्, म अ् िव
परम ि्नधानम ्, म अ्यः शात-धम-गोा,
म स्नातनः पुषः मे मतः ।
अनािदमामनवीय -

मनबां शिशसयू नऽेम ।्
पँयािम ां दीताशवं

तजेसा िविमदं तपम ॥् ११-१९॥
अनािद-म-अम अ्न-वीय म ्

अन-बाम श्िश-सयू -नऽेम ।्
पँयािम ाम द्ी-ताश-वम ्

-तजेसा िवम इ्दम त्पम ॥् ११-१९॥
अनािद-म-अम ्, अन-वीय म ्, अन-बाम ्,
शिश-सयू -नऽेम ्, दी-ताश-वम ्,-तजेसा
इदम ि्वम त्पम ्, ाम प्ँयािम ।
ावापिृथोिरदमरं िह

ां यकेैन िदश सवा ः ।
ातुं पममुं तवदें

लोकऽयं ूिथतं महान ॥् ११-२०॥
ावा-पिृथोः इदम अ्रम ि्ह

ाम ्या एकेन िदशः च सवा ः ।
ा अतुम ्पम उ्मम त्व इदम ्

लोक-ऽयम ्ू िथतम म्हान ॥् ११-२०॥
हे महान!् या एकेन ावा-पिृथोः इदम ्
अरम ्ाम ्, सवा ः िदशः च (ााः), इदम त्व
अतुम उ्मम ्पम ्ा लोक-ऽयम ्ू िथतम ि्ह ।
अमी िह ां सरुसा िवशि

केिचीताः ूालयो गणृि ।
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ीुा महिष िससाः
वुि ां िुतिभः पुलािभः ॥ ११-२१॥

अमी िह ाम स्रु-साः िवशि
केिचत भ्ीताः ूालयः गणृि ।

ि इित उा महिष -िस-साः
वुि ाम ्िुतिभः पुलािभः ॥ ११-२१॥

अमी िह सरु-साः ाम ि्वशि, केिचत भ्ीताः ूालयः
गणृि; महिष -िस-साः ि इित उा पुलािभः
िुतिभः ाम ्वुि ।
िािदा वसवो य े च साा

िवऽेिनौ मतोपा ।
गवयासरुिससा

वीे ां िवितावै सव ॥ ११-२२॥
ि-आिदाः वसवः य े च सााः

िवे अिनौ मतः च उपाः च ।
गव-य-असरु-िस-साः

वीे ाम ि्विताः च एव सव ॥ ११-२२॥
ि-आिदाः, वसवः, ये च सााः, िव े अिनौ च,
मतः, उपाः च, गव-य-असरु-िस-साः
च सव िविताः एव ाम व्ीे ।
पं महे बवनऽें

महाबाहो बबापादम ।्
बदरं बदंाकरालं

ा लोकाः ूिथताथाहम ॥् ११-२३॥
पम म्हत त् े ब-व-नऽेम ्

महा-बाहो ब-बा-ऊ-पादम ।्
ब-उदरम ब्-दंा-करालम ्

ा लोकाः ूिथताः तथा अहम ॥् ११-२३॥
हे महा-बाहो! ब-व-नऽेम ्, ब-बा-ऊ-पादम ्,
ब-उदरम ्, ब-दंा-करालम त् े महत ्पम ्ा
लोकाः ूिथताः, तथा अहम (्अिप िथतः अि)।
नभःशृं दीमनकेवण

ााननं दीिवशालनऽेम ।्
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ा िह ां ूिथताराा
धिृतं न िवािम शमं च िवो ॥ ११-२४॥

नभः-शृम द्ीम अ्नके-वण म ्
ा-आननम द्ी-िवशाल-नऽेम ।्

ा िह ाम ्ू िथत-अर-आा
धिृतम न् िवािम शमम च् िवो ॥ ११-२४॥

हे िवो! ाम न्भः-शृम ्, दीम ्, अनके-वण म ्,
ा-आननम ्, दी-िवशाल-नऽेम ्, ा िह (अहं)
ूिथत-अर-आा (भूा) धिृतम श्मम च् न िवािम ।
दंाकरालािन च ते मखुािन

वै कालानलसिभािन ।
िदशो न जान े न लभे च शम

ूसीद दवेशे जगिवास ॥ ११-२५॥
दंा-करालािन च ते मखुािन

ा एव काल-अनल-सिभािन ।
िदशः न जान े न लभे च शम

ूसीद दवेशे जगत-्िनवास ॥ ११-२५॥
हे दवेशे! हे जगत-्िनवास! काल-अनल-सिभािन
दंा-करालािन च ते मखुािन ा एव (अहं) िदशः
न जान,े शम च न लभ,े (अतः )ं ूसीद ।
अमी च ां धतृरा पऽुाः

सव सहवैाविनपालसःै ।
भीो िोणः सतूपऽुथासौ

सहादीयरैिप योधमुःै ॥ ११-२६॥
वािण ते रमाणा िवशि

दंाकरालािन भयानकािन ।
केिचिला दशनारषे ु

सँये चिूण तैमाःै ॥ ११-२७॥
अमी च ाम ध्तृरा पऽुाः

सव सह एव अविनपाल-सःै ।
भीः िोणः सतू-पऽुः तथा असौ

सह अदीयःै अिप योध-मुःै ॥ ११-२६॥
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॥ गीता सििवमह अय ॥

वािण ते रमाणाः िवशि
दंा-करालािन भयानकािन ।

केिचत ि्वलाः दशन-अरषे ु
सँये चिूण तःै उम-अःै ॥ ११-२७॥

अमी च सव धतृरा पऽुाः अविनपाल-सःै सह एव,
तथा भीः िोणः असौ सतू-पऽुः अदीयःै अिप योध-मुःै
सह ाम ि्वशि ।ते दंा-करालािन भयानकािन वािण
रमाणाः (िवशि), केिचत द्शन-अरषे ु िवलाः चिूण तःै
उम-अःै (युाः) सँये ।
यथा नदीनां बहवोऽवुगेाः

समिुमवेािभमखुा िवि ।
तथा तवामी नरलोकवीरा

िवशि वायिभिवलि ॥ ११-२८॥
यथा नदीनाम ब्हवः अ-ुवगेाः

समिुम ए्व अिभमखुाः िवि ।
तथा तव अमी नर-लोक-वीराः

िवशि वािण अिभिवलि ॥ ११-२८॥
यथा नदीनाम ब्हवः अ-ुवगेाः अिभमखुाः समिुम ्
एव िवि, तथा अमी नर-लोक-वीराः तव अिभिवलि वािण िवशि
।
यथा ूदीं लनं पता

िवशि नाशाय समृवगेाः ।
तथवै नाशाय िवशि लोकास-्

तवािप वािण समृवगेाः ॥ ११-२९॥
यथा ूदीम ्लनम प्ताः

िवशि नाशाय समृ-वगेाः ।
तथा एव नाशाय िवशि लोकाः

तव अिप वािण समृ-वगेाः ॥ ११-२९॥
यथा पताः समृ-वगेाः नाशाय ूदीम ्लनम ्
िवशि, तथा एव लोकाः समृ-वगेाः नाशाय तव अिप वािण िवशि ।
लेिलस े मसमानः समाल-्

लोकाममादनै लिः ।
तजेोिभरापयू  जगममं
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भासवोमाः ूतपि िवो ॥ ११-३०॥
लेिलस े मसमानः समात ्

लोकान स्ममान व्दनःै लिः ।
तजेोिभः आपयू  जगत स्ममम ्

भासः तव उमाः ूतपि िवो ॥ ११-३०॥
हे िवो! समात ्लिः वदनःै सममान ल्ोकान ्
मसमानः ()ं लेिलस,े तव उमाः भासः तजेोिभः
सममम ज्गत आ्पयू  ूतपि ।
आािह मे को भवानमुपो

नमोऽु त े दवेवर ूसीद ।
िवातिुमािम भवमां

न िह ूजानािम तव ूविृम ॥् ११-३१॥
आािह मे को भवानमुपो

नमः अु त े दवेवर ूसीद ।
िवातमु इ्ािम भवम आ्म ्

न िह ूजानािम तव ूविृम ॥् ११-३१॥
हे दवेवर! ते नमः अ,ु ()ं ूसीद, भवान ्
उम-पः कः (अि)? (तत)् मेआािह । (अहं)आम ्
भवम ि्वातमु इ्ािम ।
तव ूविृम ि्ह (अहं)न ूजानािम ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
कालोऽि लोकयकृवृो

लोकामाहत ुिमह ूवृः ।
ऋतऽेिप ां न भिवि सव

यऽेविताः ूनीकेष ु योधाः ॥ ११-३२॥
कालः अि लोक-य-कृत ्ू वृः

लोकान स्माहत ुम इ्ह ूवृः ।
ऋते अिप ाम न् भिवि सव

य े अविताः ूनीकेष ु योधाः ॥ ११-३२॥
(अहं) लोक-य-कृत ्ू वृः कालः अि, इह लोकान ्
समाहत ुम ्ू वृः (अि), ाम ऋ्त े अिप ूनीकेष ु
य े योधाः अविताः, (त)े सव न भिवि ।
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॥ गीता सििवमह अय ॥

तामिु यशो लभ
िजा शऽनू भ्ु रां समृम ।्

मयवैतै े िनहताः पवू मवे
िनिममाऽं भव ससािचन ॥् ११-३३॥

तात ्म उ्ि यशः लभ
िजा शऽनू भ्ु राम स्मृम ।्

मया एव एते िनहताः पवू म ए्व
िनिम-माऽम भ्व स-सािचन ॥् ११-३३॥

तात ह्े स-सािचन!् म उ्ि, यशः लभ,
शऽनू ि्जा समृम र्ाम भ्ु । मया एव एते
पवू म ए्व िनहताः, ()ं िनिम-माऽम भ्व ।
िोणं च भीं च जयिथं च

कण तथाानिप योधवीरान ।्
मया हतांं जिह मा िथा

यु जतेािस रणे सपान ॥् ११-३४॥
िोणम च् भीम च् जयिथम च्

कण म त्था अान अ्िप योध-वीरान ।्
मया हतान ्म ज्िह मा िथाः

यु जतेा अिस रणे सपान ॥् ११-३४॥
म ि्ोणम च् भीम च् जयिथम च् कण म त्था
मया हतान अ्ान अ्िप योध-वीरान ज्िह, मा िथाः,
यु, रणे सपान ज्तेा अिस ।
सय उवाच ।
सयः उवाच ।
एतुा वचनं केशव

कृतािलवपमानः िकरीटी ।
नमृा भयू एवाह कृं

सगदं भीतभीतः ूण ॥ ११-३५॥
एतत ौ्ुा वचनम के्शव

कृत-अिलः वपेमानः िकरीटी ।
नमृा भयूः एव आह कृम ्

सगदम भ्ीत-भीतः ूण ॥ ११-३५॥
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केशव एतत व्चनम ौ्ुा, वपेमानः िकरीटी
कृत-अिलः कृम न्मः कृा, भीत-भीतः ूण
(च) भयूः एव सगदम आ्ह ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
ान े षीकेश तव ूकीा 

जगनरुते च ।
रािंस भीतािन िदशो िवि

सव नमि च िससाः ॥ ११-३६॥
ान े षीकेश तव ूकीा 

जगत ्ू ित अनरुते च ।
रािंस भीतािन िदशः िवि

सव नमि च िस-साः ॥ ११-३६॥
हे षीकेश!ान,े तव ूकीा  जगत ्ू ित,
अनरुते च, भीतािन रािंस िदशः िवि, सव च
िस-साः नमि ।
का ते न नमरेहान ्

गरीयस े ॄणोऽािदकऽ ।
अन दवेशे जगिवास

मरं सदसरं यत ॥् ११-३७॥
कात च् त े न नमरेन म्हान ्

गरीयस े ॄणः अिप आिद-कऽ ।
अन दवेशे जगत ि्नवास

म अ्रम स्त अ्सत त्त प्रं यत ॥् ११-३७॥
हे महान!् अन, दवेशे! ॄणः अिप
गरीयस ेआिद-कऽ(तु)ं ते कात च् न नमरेन ्,
हे जगत-्िनवास! यत स्त अ्सत (्अि) तत प्रं अरम ्म ्
मािददवेः पुषः परुाणस-्

म िव परं िनधानम ।्
वेािस वें च परं च धाम

या ततं िवमनप ॥ ११-३८॥
म आ्िददवेः पुषः परुाणः

म अ् िव परम ि्नधानम ।्
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॥ गीता सििवमह अय ॥

वेा अिस वेम च् परम च् धाम
या ततम ि्वम अ्न-प ॥ ११-३८॥

म आ्िददवेः, परुाणः पुषः, म अ् िव परम ्
िनधानम ्, (म)् वेा च वेम।् परम ध्ाम ह ्चािस ।
हे अन-प! या िवम त्तम ।्
वाययु मोऽिव णः शशाः

ूजापितं ूिपतामह ।
नमो नमऽेु सहॐकृः

पनु भयूोऽिप नमो नमे ॥ ११-३९॥
वायःु यमः अिः वणः शशाः

ूजापितः म ्ू िपतामहः च ।
नमः नमः त े अु सहॐ-कृः

पनुः च भयूः अिप नमः नमः त े ॥ ११-३९॥
म व्ायःु यमः अिः वणः शशाः ूजापितः च
ूिपतामहः (अिस) ते सहॐ-कृः, नमः नमः,
पनुः च भयूः अिप त े नमः नमः अु ।
नमः परुादथ पृते

नमोऽु त े सव त एव सव ।
अनवीया िमतिवबमं

सव समाोिष ततोऽिस सवः ॥ ११-४०॥
नमः परुात अ्थ पृतः त े

नमः अु त े सव तः एव सव ।
अन-वीय -अिमत-िवबमः म ्

सव म स्माोिष ततः अिस सवः ॥ ११-४०॥
हे सव ! ते परुात न्मः, अथ ते पृतः नमः,
(त)े सवतः एव (नमः अ)ु, हे अन-वीय ! म-्अिमत-िवबमः
सवम स्माोिष ततः सवः अिस ।
सखिेत मा ूसभं यं

हे कृ हे यादव हे सखिेत ।
अजानता मिहमान ं तवदें

मया ूमादाणयने वािप ॥ ११-४१॥
यावहासाथ मसृतोऽिस
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िवहारशासनभोजनषे ु ।
एकोऽथवातु तमं

तामये ामहमूमयेम ॥् ११-४२॥
सखा इित मा ूसभम य्त उ्म ्

हे कृ हे यादव हे सखा इित ।
अजानता मिहमानम त्व इदम ्

मया ूमादात ्ू णयने वा अिप ॥ ११-४१॥
यत च् अवहासाथ म अ्सत कृ्तः अिस

िवहार-शा-आसन-भोजनषे ु ।
एकः अथवा अिप अतु तत स्मम ्

तत ्ामय े ाम अ्हम अ्ूमयेम ॥् ११-४२॥
तव इदम म्िहमानम अ्जानता मया सखा इित मा, ’ हे कृ!
हे यादव, हे सखा! ’ इित ूमादात ्ू णयने वा अिप ूसभम ्
यत उ्म ्; हे अतु! यत च् िवहार-शा-आसन-भोजनषे,ु
अवहासाथ म ए्कः अथवा तत स्मम अ्िप, असत कृ्तः
अिस तत अ्हम अ्ूमयेम ्ाम ्ामय े ।
िपतािस लोक चराचर

म पू गुग रीयान ।्
न मोऽिधकः कुतोऽो

लोकऽयऽेूितमूभाव ॥ ११-४३॥
िपता अिस लोक चर-अचर

म अ् पूः च गुः गरीयान ।्
न त स्मः अि अिधकः कुतः अः

लोक-ऽये अिप अूितम-ूभाव ॥ ११-४३॥
हे अूितम-ूभाव! म अ् चर-अचर लोक िपता,
गरीयान प्ूः गुः च अिस, लोक-ऽये अिप त स्मः न अि,
कुतः अिधकः अः?
ताण ूिणधाय कायं

ूसादय े ामहमीशमीम ।्
िपतवे पऽु सखवे सःु

िूयः िूयायाहिस दवे सोढमु ॥् ११-४४॥
तात ्ू ण ूिणधाय कायम ्

ूसादय े ाम अ्हम ई्शम ई्म ।्
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॥ गीता सििवमह अय ॥

िपता इव पऽु सखा इव सःु
िूयः िूयायाः अहिस दवे सोढमु ॥् ११-४४॥

हे दवे! तात क्ायम ्ू िणधाय, ूण, अहम ई्म ्
ईशम ्ाम ्ू सादय,े पऽु (अपराध)ं िपता इव,
सःु (अपराध)ं सखा , िूयायाः (अपराध)ं िूयः (इव)
(मम अपराधान)् सोढमु अ्हिस ।
अपवू िषतोऽि ा

भयने च ूिथतं मनो मे ।
तदवे मे दश य दवे पं

ूसीद दवेशे जगिवास ॥ ११-४५॥
अ-पवू म ्िषतः अि ा

भयने च ूिथतम म्नः मे ।
तत ए्व मे दश य दवे पम ्

ूसीद दवेशे जगत-्िनवास ॥ ११-४५॥
हे दवेशे! हे जगत-्िनवास! अ-पवू म (्िवपं ा)ं
ा (अहं) िषतः अि, मे मनः भयने ूिथतम (्अि, अतः)
हे दवे! ()ं ूसीद च तत ए्व (पवू) पम म् े दश य ।
िकरीिटनं गिदन ं चबहं

इािम ां िमुहं तथवै ।
तनेवै पणे चतभु ुजने

सहॐबाहो भव िवमतू ॥ ११-४६॥
िकरीिटनम ग्िदनम च्ब-हम ्

इािम ाम ि्मु अ्हम त्था एव ।
तने एव पणे चतःु-भजुने

सहॐ-बाहो भव िव-मतू ॥ ११-४६॥
हे सहॐ-बाहो! हे िव-मतू! अहम ्ाम ि्करीिटनम ्
गिदनम (्च) तथा एव चब-हम ि्मु इ्ािम,
(तात)् तने एव चतःु-भजुने पणे (युः) भव ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
मया ूसने तवाज ुनदें

पं परं दिश तमायोगात ।्
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तजेोमयं िवमनमां
ये दने न पवू म ॥् ११-४७॥

मया ूसने तव अज ुन इदम ्
पम प्रम द्िश तम आ्-योगात ।्

तजेोमयम ि्वम अ्नम आ्म ्
यत म् े त अ्ने न -पवू म ॥् ११-४७॥

हे अज ुन! यत ्त अ्ने -पवू म न्, (तत)् इदम म् े
तजेोमयम ि्वम अ्नम आ्म प्रम ्पम ्ू सने
मया आ-योगात त्व दिश तम ।्
न वदेयायननै  दानरै-्

न च िबयािभन  तपोिभमःै ।
एवं पः श अहं नलृोके

िु ं दने कुूवीर ॥ ११-४८॥
न वदे-य-अयनःै न दानःै

न च िबयािभः न तपोिभः उमःै ।
एवम ्पः शः अहम न्-ृलोके

िमु ्त अ्ने कु-ूवीर ॥ ११-४८॥
हे कु-ूवीर! अहम ए्वम ्पः न-ृलोके न वदे-य-अयनःै
न, दानःै न, िबयािभः न, उमःै तपोिभः चन त अ्ने िमु श्ः ।
मा त े था मा च िवमढूभावो

ा पं घोरमीमदेम ।्
पतेभीः ूीतमनाः पनुं

तदवे मे पिमदं ूपँय ॥ ११-४९॥
मा त े था मा च िवमढू-भावः

ा पम घ्ोरम ई्क ् मम इदम ।्
पते-भीः ूीत-मनाः पनुः म ्

तत ए्व मे पम इ्दम ्ू पँय ॥ ११-४९॥
मम इदम ई्क ् घोरम ्पम ्ा त े था मा
(अ)ु , िवमढू-भावः च मा (अ)ु । म ्पते-भीः
ूीत-मनाः (भूा) पनुः तत ए्व इदम म् े पम ्ू पँय ।
सय उवाच ।
सयः उवाच ।
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इज ुन ं वासदुवेथोा
कं पं दश यामास भयूः ।

आासयामास च भीतमने ं
भूा पनुः सौवपमु हाा ॥ ११-५०॥

इित अज ुनम व्ासदुवेः तथा उा
कम ्पम द्श यामास भयूः ।

आासयामास च भीतम ए्नम ्
भूा पनुः सौ-वपःु महाा ॥ ११-५०॥

महाा वासदुवेः इित तथा अज ुनम उ्ा भयूः कम ्
पम द्श यामास । पनुः च सौ-वपःु भूा, भीतम ्
एनम आ्ासयामास ।
अज ुन उवाच
अज ुनः उवाच ।
दें मानषु ं पं तव सौं जनाद न ।
इदानीमि सवंृः सचतेाः ूकृितं गतः ॥ ११-५१॥
ा इदम म्ानषुम ्पम त्व सौम ज्नाद न ।
इदानीम अ्ि सवंृः सचतेाः ूकृितम ग्तः ॥ ११-५१॥
हे जनाद न! तव इदम म्ानषुम स्ौम ्पम ्ा
(अहं) इदानीम स्चतेाः सवंृः अि ूकृितम ग्तः (अि) ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
सुद श िमदं पं वानिस यम ।
दवेा अ प िनं दशनकािणः ॥ ११-५२॥
सुद श म इ्दम ्पम ्वान अ्िस यत म्म ।
दवेाः अिप अ प िनम द्शन-कािणः ॥ ११-५२॥
यत म्म सुद श म इ्दम ्पम ्वान अ्िस, अ
प दवेाः अिप िनम द्शन-कािणः (सि)।
नाहं वदेनै  तपसा न दानने न चेया ।
श एविंवधो िु ं वानिस मां यथा ॥ ११-५३॥
न अहम व्देःै न तपसा न दानने न च इया ।
शः एवम-्िवधः िमु ्वान अ्िस माम य्था ॥ ११-५३॥
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()ं यथा माम ्वान अ्िस, एवम-्िवधः अहम न् वदेःै,
न तपसा, न दानने, न च इया िमु श्ः (अि)।
भा नया श अहमवेिंवधोऽज ुन ।
ात ुं िु ं च तने ूवेु ं च परप ॥ ११-५४॥
भा त ु अनया शः अहम ए्वम-्िवधः अज ुन ।
ातमु ि्मु च् तने ूवेमु च् परप ॥ ११-५४॥
हे परप अज ुन! अहम ए्वम-्िवधः तने ातमु च्
िमु ्ू वेमु च् अनया भा त ु शः ।
ममकृरमो मः सविज तः ।
िनवरः सव भतूषे ु यः स मामिेत पाडव ॥ ११-५५॥
मत-्कम-कृत म्त-्परमः मत-्भः स-विज तः ।
िनवरः सव -भतूषे ु यः सः माम ए्ित पाडव ॥ ११-५५॥
हे पाडव! यः मत-्कम-कृत ्, मत-्परमः,
स-विज तः सव -भतूषे ु िनवरः मत-्भः (अि),
सः माम ए्ित ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
िवपदशनयोगो नामकैादशोऽायः ॥ ११॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
िव-प-दशन-योगः नाम एकादशः अायः ॥ ११॥

अथ ादशोऽायः । भियोगः ।
अथ ादशः अायः । भि-योगः ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
एवं सततयुा य े भाां पय ुपासत े ।
य े चारमं तषेां के योगिवमाः ॥ १२-१॥
एवम स्तत-युाः य े भाः ाम प्य ुपासत े ।
य े च अिप अरम अ्म त्षेाम के् योग-िवमाः ॥ १२-१॥
(हे भगवन)् एवम स्तत-युाः य े भाः ाम प्य ुपासत,े

gitAanvayasandhivigraha.pdf 107



॥ गीता सििवमह अय ॥

ये च अिप अम अ्रम (्पय ुपासत)े तषेाम (्म)े
के योग-िवमाः (सि) ?
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
मावेँ य मनो य े मां िनयुा उपासते ।
ौया परयोपतेाः त े म े युतमा मताः ॥ १२-२॥
मिय आवेँ य मनः य े माम ि्न-युाः उपासते ।
ौया परया उपतेाः त े म े युतमाः मताः ॥ १२-२॥
(हे अज ुन!) मिय मनः आवेँ य िन-युाः (सः) ये परया
ौया उपतेाः माम उ्पासत,े ते युतमाः मे मताः ।
य े रमिनदँ यमं पय ुपासत े ।
सव ऽगमिचं च कूटमचलं ीवुम ॥् १२-३॥
सियिेयमामं सव ऽ समबुयः ।
त े ूावुि मामवे सव भतूिहत े रताः ॥ १२-४॥
ये त ु अरम अ्िनदँ यम अ्म प्य ुपासत े ।
सव ऽगम अ्िचम च् कूटम अ्चलम ी्वुम ॥् १२-३॥
सिय इिय-मामम स्व ऽ सम-बुयः ।
त े ूावुि माम ए्व सव-भतू-िहत े रताः ॥ १२-४॥
ये त ु सव -भतू-िहत े रताः सव ऽ सम-बुयः (सः)
इिय-मामम स्िंनय, अम ्, अिचम ्, अिनदँ यम ्,
सवऽगम ्, कूटम ्, अचलम ्, ीवुम अ्रम च्
पय ुपासत े त े माम ए्व ूावुि ।
ेशोऽिधकतरषेामासचतेसाम ॥्
अा िह गितःखं दहेविरवाते ॥ १२-५॥
ेशः अिधकतरः तषेाम अ्-आस-चतेसाम ॥्
अा िह गितः ःखम द्हेविः अवाते ॥ १२-५॥
अ-आस-चतेसाम त्षेाम अ्िधकतरः ेशः (अि तःै)
दहेविः अा गितः ःखम अ्वाते िह ।
य े त ु सवा िण कमा िण मिय सं मरः ।
अननेवै योगने मां ाय उपासते ॥ १२-६॥
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ये त ु सवा िण कमा िण मिय सं मत-्पराः ।
अनने एव योगने माम ्ायः उपासते ॥ १२-६॥
ये त ु मत-्पराः (सः), सवा िण कमा िण मिय सं,
माम ्ायः अनने योगने एव उपासत,े
तषेामहं समुता  मृसुसंारसागरात ।्
भवािम न िचरााथ  माविेशतचतेसाम ॥् १२-७॥
तषेाम अ्हम स्मुता  मृ-ुससंार-सागरात ।्
भवािम न िचरात प्ाथ  मिय आविेशत-चतेसाम ॥् १२-७॥
हे पाथ ! मिय आविेशत-चतेसाम त्षेाम म्ृ-ुससंार-सागरात ्
न िचरात अ्हम स्मुता  भवािम ।
मवे मन आध मिय बिुं िनवशेय ।
िनविसिस मवे अत ऊ न सशंयः ॥ १२-८॥
मिय एव मनः आध मिय बिुम ि्नवशेय ।
िनविसिस मिय एव अतः ऊम न् सशंयः ॥ १२-८॥
मिय एव मनः आध ्, मिय बिुम ि्नवशेय, अतः ऊम ्
मिय एव िनविसिस, (अऽ) सशंयः न ।
अथ िचं समाधात ुं न शोिष मिय िरम ।्
अासयोगने ततो मािमा ुं धनय ॥ १२-९॥
अथ िचम स्माधातमु न् शोिष मिय िरम ।्
अास-योगने ततः माम इ्आमु ध्नय ॥ १२-९॥
हे धनय! अथ मिय िरम ि्चम स्माधातमु न् शोिष,
ततः अास-योगने माम आ्मु इ् ।
अासऽेसमथऽिस ममपरमो भव ।
मदथ मिप कमा िण कुव ििमवािस ॥ १२-१०॥
अास े अिप असमथ ः अिस मत-्कम-परमः भव ।
मत-्अथ म अ्िप कमा िण कुव न ि्सिम अ्वािस ॥ १२-१०॥
()ं अास े अिप असमथ ः अिस (चते)्, मत-्कम-परमः भव,
मत-्अथ म क्मा िण कुव न अ्िप िसिम अ्वािस ।
अथतैदशोऽिस कत ु मोगमािौतः ।
सवकम फलागं ततः कु यतावान ॥् १२-११॥
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अथ एतत अ्िप अशः अिस कत ुम म्त-्योगम आ्िौतः ।
सव-कम-फल-ागम त्तः कु यत-आवान ॥् १२-११॥
अथ एतत अ्िप कत ुम अ्शः अिस (चते)्, ततः
यत-आवान म्त-्योगम आ्िौतः (सन)्
सव-कम-फल-ागम कु् ।
ौयेो िह ानमासाानाान ं िविशते ।
ानामफलागागाािरनरम ॥् १२-१२॥
ौयेः िह ानम अ्ासात ्ानात ्ानम ि्विशते ।
ानात क्म -फल-ागः ागात श्ािः अनरम ॥् १२-१२॥
अासात ्ानम ि्ह ौयेः (अि) ानात ्ानम ि्विशत;े
ानात क्म -फल-ागः (िविशत)े; अनरम ्ागात ्
शािः (भवित) िह ।
अेा सव भतूानां मऽैः कण एव च ।
िनम मो िनरहारः समःखसखुः मी ॥ १२-१३॥
सुः सततं योगी यताा ढिनयः ।
मिप तमनोबिुय मः स मे िूयः ॥ १२-१४॥
अेा सव -भतूानां मऽैः कणः एव च ।
िनम मः िनरहारः सम-ःख-सखुः मी ॥ १२-१३॥
सुः सततम य्ोगी यत-आा ढ-िनयः ।
मिय अिप त-मनः-बिुः यः मत-्भः सः मे िूयः ॥ १२-१४॥
यः सव-भतूानां अेा, मऽैः, कणः च एव, िनम मः,
िनरहारः, सम-ःख-सखुः मी, सततम स्ुः,
योगी, यत-आा, ढ-िनयः,मिय अिप त-मनः-बिुः,
सः मत-्भः मे िूयः (अि)।
याोिजते लोको लोकाोिजते च यः ।
हषा मष भयोगेमै ुो यः स च मे िूयः ॥ १२-१५॥
यात न् उिजते लोकः लोकात न् उिजते च यः ।
हष -आमष -भय-उगेःै मुः यः सः च मे िूयः ॥ १२-१५॥
लोकः यात न् उिजत,े यः च लोकात न् उिजत,े यः च
हष -आमष -भय-उगेःै मुः, सः मे िूयः (अि)।
अनपेः शिुचद उदासीनो गतथः ।
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सवा रपिरागी यो मः स मे िूयः ॥ १२-१६॥
अनपेः शिुचः दः उदासीनः गत-थः ।
सव-आर-पिरागी यः मत-्भः सः मे िूयः ॥ १२-१६॥
यः मत-्भः अनपेः, शिुचः, दः, उदासीनः,
गत-थः, सव-आर-पिरागी, सः मे िूयः ।
यो न ित न िे न शोचित न काित ।
शभुाशभुपिरागी भिमाः स मे िूयः ॥ १२-१७॥
यः न ित न िे न शोचित न काित ।
शभु-अशभु-पिरागी भिमान य्ः सः मे िूयः ॥ १२-१७॥
यः न ित, न िे, न शोचित, न काित,
यः शभु-अशभु-पिरागी, भिमान (्अि), सः मे िूयः (भवित) ।
समः शऽौ च िमऽे च तथा मानापमानयोः ।
शीतोसखुःखषे ु समः सिवविज तः ॥ १२-१८॥
तुिनािुतमनी सुो यने केनिचत ।्
अिनकेतः िरमितभ िमाे िूयो नरः ॥ १२-१९॥
समः शऽौ च िमऽे च तथा मान-अपमानयोः ।
शीत-उ-सखु-ःखषे ु समः स-िवविज तः ॥ १२-१८॥
तु-िना-िुतः मौनी सुः यने केनिचत ।्
अिनकेतः िर-मितः भिमान म् े िूयः नरः ॥ १२-१९॥
(यः) शऽौ िमऽे च तथा मान-अपमानयोः समः,
शीत-उ-सखु-ःखषे ु समः, स-िवविज तः च (अि)
तु-िना-िुतः, मौनी, (यः) यने केनिचत स्ुः,
(भवित) अिनकेतः, िर-मितः, भिमान (्सः) नरः मे िूयः ।
य े त ु धा मतृिमदं यथों पय ुपासत े ।
ौधाना मरमा भाऽेतीव मे िूयाः ॥ १२-२०॥
ये त ु ध -अमतृम इ्दम य्था उम प्य ुपासत े ।
ौधानाः मत-्परमाः भाः त े अतीव मे िूयाः ॥ १२-२०॥
ये त ु ौधानाः मत-्परमाः भाः इदम य्था उम ्
ध -अमतृम प्य ुपासत,े ते म े अतीव िूयाः (सि)।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
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ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
भियोगो नाम ादशोऽायः ॥ १२॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
भि-योगः नाम ादशः अायः ॥ १२॥

अथ ऽयोदशोऽायः । ऽेऽेिवभागयोगः ।
अथ ऽयोदशः अायः । ऽे-ऽे-िवभाग-योगः ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
ूकृितं पुषं चवै ऽें ऽेमवे च ।
एतिेदतिुमािम ान ं यें च केशव ॥ १३-०॥
ूकृितम प्ुषम च् एव ऽेम ्ऽेम ए्व च ।
एतत व्िेदतमु इ्ािम ानम ्येम च् केशव ॥ १३-०॥
हे केशव! ूकृितम प्ुषम च् एव ऽेम ्ऽेम च्
एव ानम ्येम च् एतत व्िेदतमु इ्ािम ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
इदं शरीरं कौये ऽेिमिभधीयते ।
एतो विे तं ूाः ऽे इित तिदः ॥ १३-१॥
इदम श्रीरम क्ौये ऽेम इ्ित अिभधीयते ।
एतत य्ः विे तम ्ू ाः ऽेः इित तत-्िवदः ॥ १३-१॥
हे कौये! इदम श्रीरम ्ऽेम इ्ित अिभधीयते । यः एतत ्
विे, तम ्ऽेः इित तत-्िवदः ूाः ।
ऽें चािप मां िवि सवऽेषे ु भारत ।
ऽेऽेयोा न ं यानं मतं मम ॥ १३-२॥
ऽेम च् अिप माम ि्वि सव-ऽेषे ु भारत ।
ऽे-ऽेयोः ानम य्त त्त ्ानम म्तम म्म ॥ १३-२॥
हे भारत! सव-ऽेषे ु माम अ्िप च ऽेम ि्वि । यत ्
ऽे-ऽेयोः ानम ्, तत ्ानम (्इित) मम मतम (्अि)।
तऽें य या यिकािर यत यत ।्
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स च यो यभाव तमासने मे ण ु ॥ १३-३॥
तत ्ऽेम य्त च् याक ् च यत ि्वकािर यतः च यत ।्
सः च यः यत ्ू भावः च तत स्मासने मे ण ु ॥ १३-३॥
तत ्ऽेम य्त च्, याक ् च, यत ि्वकािर (च), यतः च यत ्,
सः च यः, यत ्ू भावः च (अि) तत ्, ()ं समासने मे ण ु ।
ऋिषिभब धा गीतं छोिभिव िवधःै पथृक ् ।
ॄसऽूपदैवै हतेमुििव िनितःै ॥ १३-४॥
ऋिषिभः बधा गीतम छ्ोिभः िविवधःै पथृक ् ।
ॄ-सऽू-पदःै च एव हतेमुिः िविनितःै ॥ १३-४॥
(इदं ान)ं ऋिषिभः बधा, (तथा) िविवधःै छोिभः
पथृक ् हतेमुिः िविनितःै ॄ-सऽू-पदःै च गीतम ए्व ।
महाभतूाहारो बिुरमवे च ।
इियािण दशकंै च प चिेयगोचराः ॥ १३-५॥
इा षेः सखुं ःखं सघंाततेना धिृतः ।
एतऽें समासने सिवकारमदुातम ॥् १३-६॥
महा-भतूािन अहारः बिुः अम ए्व च ।
इियािण दश–एकम च् प च इिय-गोचराः ॥ १३-५॥
इा षेः सखुम ्ःखम स्घंातः चतेना धिृतः ।
एतत ्ऽेम स्मासने सिवकारम उ्दातम ॥् १३-६॥
महा-भतूािन, अहारः, बिुः, अम ए्व च ,
दश इियािण च, एकम (्मनः) इिय-गोचराः प च,
इा, षेः, सखुम ्, ःखम ्, सघंातः, चतेना, धिृतः,
एतत स्िवकारम ्ऽेम (्मया) समासने उदातम ।्
अमािनमदिमिहंसा ािराज वम ।्
आचायपासनं शौचं यै मािविनमहः ॥ १३-७॥
अमािनम अ्दिम अ्िहंसा ािः आजवम ।्
आचाय -उपासनम श्ौचम ्यै म आ्-िविनमहः ॥ १३-७॥
अमािनम ्, अदिम ्, अिहंसा, ािः,आजवम ्,
आचाय -उपासनम ्, शौचम ्,यैम ्,आ-िविनमहः,
इियाथष ु वरैायमनहंकार एव च ।
जमृजुराािधःखदोषानदुश नम ॥् १३-८॥
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इिय-अथष ु वरैायम अ्नहंकारः एव च ।
ज-मृ-ुजरा-ािध-ःख-दोष-अनदुशनम ॥् १३-८॥
इिय-अथष ु वरैायम ्, अनहंकारः एव च,
ज-मृ-ुजरा-ािध-ःख-दोष-अनदुशनम ्,
असिरनिभः पऽुदारगहृािदष ु ।
िनं च समिचिमािनोपपिष ु॥ १३-९॥
असिः अनिभः पऽु-दार-गहृ-आिदष ु ।
िनम च् सम-िचम इ् अिन-उपपिष ु॥ १३-९॥
असिः, पऽु-दार-गहृ-आिदष ुअनिभः,
इ-अिन-उपपिष ु िनम स्म-िचम च्,
मिय चानयोगने भिरिभचािरणी ।
िविवदशेसिेवमरितज नससंिद ॥ १३-१०॥
मिय च अन-योगने भिः अिभचािरणी ।
िविव-दशे-सिेवम अ्रितः जन-ससंिद ॥ १३-१०॥
मिय च अन-योगने अिभचािरणी भिः,
िविव-दशे-सिेवम ्, जन-ससंिद अरितः,
अाानिनं तानाथ दश नम ।्
एतानिमित ूोमानं यदतोऽथा ॥ १३-११॥
अा-ान-िनम त्-ान-अथ -दशनम ।्
एतत ्ानम इ्ित ूोम अ्ानम य्त अ्तः अथा ॥ १३-११॥
अा-ान-िनम ्, त-ान-अथ -दशनम ्,
एतत ्ानम इ्ित ूोम ्, यत अ्तः अथा (तत)् अानम (् इित ूोम)् ।
यें यवािम याामतृमतु े ।
अनािदमरं ॄ न सासते ॥ १३-१२॥
येम य्त त्त ्ू वािम यत ्ाा अमतृम अ्तु े ।
अनािदमत प्रम ्ॄ  न सत त्त न् असत उ्ते ॥ १३-१२॥
यत ्येम ्, यत ्ाा (जीवः) अमतृम अ्तु,े तत ्ू वािम ।
तत अ्नािदमत प्रम ्ॄ  सत न्, असत (्च) न (इित) उते ।
सव तः पािणपादं तवतोऽििशरोमखुम ।्
सव तः ौिुतमोके सव मावृ ितित ॥ १३-१३॥
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सवतः पािण-पादम त्त स्व तः अि-िशरः-मखुम ।्
सव तः ौिुतमत ल्ोके सव म आ्वृ ितित ॥ १३-१३॥
लोके तत स्व तः पािण-पादम ्, सवतः अि-िशरः-मखुम ्, सवतः
ौिुतमत (्अि), सवम (्च)आवृ ितित ।
सवियगणुाभासं सवियिवविज तम ।्
असं सवभृवै िनग ुणं गणुभोृ च ॥ १३-१४॥
सव-इिय-गणु-आभासम स्व -इिय-िवविज तम ।्
असम स्व -भतृ च् एव िनग ुणम ग्णु-भोृ च ॥ १३-१४॥
(तत)् सव-इिय-गणु-आभासम ्, सव-इिय-िवविज तम ्,
असम ्, सव-भतृ च् एव, िनग ुणम ग्णु-भोृ च (अि) ।
बिहर भतूानामचरं चरमवे च ।
सूादिवयें रं चािके च तत ॥् १३-१५॥
बिहः-अः च भतूानाम अ्चरम च्रम ए्व च ।
सूात त्त अ्िवयेम ्रम च् अिके च तत ॥् १३-१५॥
तत भ्तूानाम ब्िहः अः च (अि), अचरम च्रम च् एव (अि),
तत स्ूात अ्िवयेम (्अि), रम च् अिके च (अि) ।
अिवभं च भतूषे ु िवभिमव च ितम ।्
भतूभतृ  च तयें मिसु ूभिवु च ॥ १३-१६॥
अिवभम च् भतूषे ु िवभम इ्व च ितम ।्
भतू-भतृ  च तत ्येम म्िसु ूभिवु च ॥ १३-१६॥
तत ्येम अ्िवभम च् भतूषे ु िवभम इ्व ितम ्,
भतू-भतृ  च मिसु च ूभिवु च (अि) ।
ोितषामिप तोितमसः परमुते ।
ान ं यें ानगं िद सव  िधितम ॥् १३-१७॥
ोितषाम अ्िप तत ्ोितः तमसः परम उ्ते ।
ानम ्येम ्ानगम ्िद सव िधितम ॥् १३-१७॥
तत ्ोितषाम अ्िप ोितः (अि), तमसः परम उ्त,े (तत)्
ानम ्, येम ्, ानगम (्अि), सव िद िधितम (्अि) ।
इित ऽें तथा ान ं यें चों समासतः ।
म एतिाय मावायोपपते ॥ १३-१८॥
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इित ऽेम त्था ानम ्येम च् उम स्मासतः ।
मत-्भः एतत ि्वाय मत-्भावाय उपपते ॥ १३-१८॥
इित ऽेम ्, तथा ानम ्येम च् समासतः उम ्,
एतत ि्वाय, मत-्भः मत-्भावाय उपपते ।
ूकृितं पुषं चवै िवनादी उभाविप ।
िवकारां गणुांवै िवि ूकृितसवान ॥् १३-१९॥
ूकृितम प्ुषम च् एव िवि अनादी उभाउ अिप ।
िवकारान च् गणुान च् एव िवि ूकृित-सवान ॥् १३-१९॥
()ं ूकृितम प्ुषम च् उभाउ अिप अनादी एव िवि ।
िवकारान च् गणुान च् ूकृित-सवान ए्व िवि ।
काय कारणकतृ े हतेःु ूकृितते ।
पुषः सखुःखानां भोृे हतेुते ॥ १३-२०॥
काय -कारण-कतृ े हतेःु ूकृितः उते ।
पुषः सखु-ःखानाम भ्ोृे हतेःु उते ॥ १३-२०॥
ूकृितः काय -कारण-कतृ े हतेःु उते । पुषः
सखु-ःखानाम भ्ोृे हतेःु उते ।
पुषः ूकृितो िह भेु ूकृितजाणुान ।्
कारणं गणुसोऽ सदसोिनजस ु॥ १३-२१॥
पुषः ूकृितः िह भेु ूकृितजान ग्णुान ।्
कारणम ग्णु-सः अ सत अ्सत य्ोिन-जस ु॥ १३-२१॥
पुषः ूकृितः (सन)् ूकृितजान ग्णुान भ्ेु िह ।
गणु-सः अ सत-्असत-्योिन-जस ुकारणम (्अि) ।
उपिानमुा च भता  भोा महेरः ।
परमािेत चाुो दहेऽेिुषः परः ॥ १३-२२॥
उपिा अनमुा च भता  भोा महेरः ।
परमाा इित च अिप उः दहेे अिन प्ुषः परः ॥ १३-२२॥
उपिा, अनमुा, भता , च भोा, महेरः, अिप
च परमाा इित उः परः पुषः अिन द्हेे (अि) ।
य एवं विे पुषं ूकृितं च गणुःै सह ।
सवथा वत मानोऽिप न स भयूोऽिभजायते ॥ १३-२३॥
यः एवम व्िे पुषम ्ू कृितम च् गणुःै सह ।
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सवथा वत मानः अिप न सः भयूः अिभजायते ॥ १३-२३॥
यः एवम प्ुषम ग्णुःै सह ूकृितम च् विे, सः
सवथा वत मानः अिप भयूः न अिभजायते ।
ाननेािन पँयि केिचदाानमाना ।
अे साने योगने कम योगने चापरे ॥ १३ -२४॥
ानने आिन पँयि केिचत आ्ानम आ्ना ।
अे साने योगने कम -योगने च अपरे ॥ १३-२४॥
केिचत ्ानने आना आिन आानम प्ँयि ।
अे साने योगने (आानम प्ँयि) । अपरे च
कम-योगने (आानम प्ँयि)।
अे वेमजानः ौुाे उपासते ।
तऽेिप चािततरवे मृ ुं ौिुतपरायणाः ॥ १३-२५॥
अे त ु एवम अ्जानः ौुा अेः उपासते ।
त े अिप च अिततरि एव मृमु ौ्िुत-परायणाः ॥ १३-२५॥
अे त ु एवम अ्जानः अेः ौुा उपासत,े ते
ौिुत-परायणाः च अिप मृमु अ्िततरि एव ।
यावायते िकिं ावरजमम ।्
ऽेऽेस। ोगािि भरतष भ ॥ १३-२६॥
यावत स्ायते िकित स्म ्ावर-जमम ।्
ऽे-ऽे-सयंोगात त्त ि्वि भरतष भ ॥ १३-२६॥
हे भरतष भ! यावत ि्कित ्ावर-जमम स्म ्
सायत,े तत ्ऽे-ऽे-सयंोगात (्सायते इित )ं िवि ।
समं सवष ु भतूषे ु ितं परमेरम ।्
िवनँयिवनँयं यः पँयित स पँयित ॥ १३-२७॥
समम स्वष ु भतूषे ु ितम प्रमेरम ।्
िवनँयुअिवनँयम य्ः पँयित सः पँयित ॥ १३-२७॥
यः िवनँयु सवष ु भतूषे ु समम ि्तम अ्िवनँयम ्
परमेरम प्ँयित, सः पँयित ।
समं पँयि सवऽ समवितमीरम ।्
न िहनानाानं ततो याित परां गितम ॥् १३-२८॥
समं पँयन ि्ह सव ऽ समवितम ई्रम ।्
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न िहनि आना आानम त्तः याित पराम ग्ितम ॥् १३-२८॥
(यः) सवऽ समवितम ई्रम स्मं पँयन ि्ह आना
आानम न् िहनि,(सः) ततः पराम ग्ितम य्ाित ।
ूकृवै च कमा िण िबयमाणािन सवशः ।
यः पँयित तथाानमकता रं स पँयित ॥ १३-२९॥
ूकृा एव च कमा िण िबयमाणािन सवशः ।
यः पँयित तथा आानम अ्कता रम स्ः पँयित ॥ १३-२९॥
यः च ूकृा एव कमा िण सवशः िबयमाणािन (सि इित पँयित),
तथा आानम अ्कता रम प्ँयित, सः पँयित ।
यदा भतूपथृावमकेमनपुँयित ।
तत एव च िवारं ॄ सते तदा ॥ १३-३०॥
यदा भतू-पथृक-्भावम ए्कम अ्नपुँयित ।
ततः एव च िवारम ्ॄ  सते तदा ॥ १३-३०॥
यदा भतू-पथृक-्भावम ए्कम च् ततः एव
िवारम अ्नपुँयित, तदा ॄ सते ।
अनािदािग ुणारमाायमयः ।
शरीरोऽिप कौये न करोित न िलते ॥ १३-३१॥
अनािदात ि्नग ुणात प्रमाा अयम अ्यः ।
शरीरः अिप कौये न करोित न िलते ॥ १३-३१॥
हे कौये! अयम प्रमाा अनािदात ्, िनग ुणात ्, अयः
(अि, अतः सः) शरीरः (सन)् अिप न करोित, न (च) िलते ।
यथा सव गतं सौादाकाशं नोपिलते ।
सव ऽावितो दहेे तथाा नोपिलते ॥ १३-३२॥
यथा सवगतम स्ौात आ्काशम न् उपिलते ।
सव ऽ-अवितः दहेे तथा आा न उपिलते ॥ १३-३२॥
यथा सवगतम आ्काशम स्ौात न् उपिलत,े तथा
सव ऽ दहेे अवितः आा न उपिलते ।
यथा ूकाशयकेः कृं लोकिममं रिवः ।
ऽें ऽेी तथा कृं ूकाशयित भारत ॥ १३-३३॥
यथा ूकाशयित एकः कृम ल्ोकम इ्मम र्िवः ।
ऽेम ्ऽेी तथा कृम ्ू काशयित भारत ॥ १३-३३॥
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हे भारत! यथा एकः रिवः इमम कृ्म ल्ोकम ्ू काशयित,
तथा ऽेी कृम ्ऽेम ्ू काशयित ।
ऽेऽेयोरवेमरं ानचषुा ।
भतूूकृितमों च य े िवया ि ते परम ॥् १३-३४॥
ऽे-ऽेयोः एवम अ्रम ् ान-चषुा ।
भतू-ूकृित-मोम च् य े िवः याि ते परम ॥् १३-३४॥
एवम य् े ान-चषुा ऽे-ऽेयोः अरम (्ान)ं
भतू-ूकृित-मोम च् िवः, ते परम य्ाि ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
ऽेऽेिवभागयोगो नाम ऽयोदशोऽायः ॥ १३॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
ऽे-ऽे-िवभाग-योगः नाम ऽयोदशः अायः ॥ १३॥

अथ चतदु शोऽायः । गणुऽयिवभागयोगः ।
अथ चतदु शः अायः । गणु-ऽय-िवभाग-योगः ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
परं भयूः ूवािम ानानां ानमुमम ।्
याा मनुयः सव परां िसििमतो गताः ॥ १४-१॥
परम भ्यूः ूवािम ानानाम ्ानम उ्मम ।्
यत ्ाा मनुयः सव पराम ि्सिम इ्तः गताः ॥ १४-१॥
यत ्ाा सव मनुयः इतः पराम ि्सिम ग्ताः, (तत)्
ानानाम उ्मम प्रम ्ानम भ्यूः (अहं त)े ूवािम ।
इदं ानमपुािौ मम साधमागताः ।
सगऽिप नोपजाये ूलये न थि च ॥ १४-२॥
इदम ्ानम उ्पािौ मम साधम आ्गताः ।
सग अिप न उपजाये ूलये न थि च ॥ १४-२॥
(य) इदम ्ानम उ्पािौ मम साधम आ्गताः, (त)े
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सग अिप न उपजाय,े ूलये च न थि ।
मम योिनम हद ्ॄ तिभ दधाहम ।्
सवः सवभतूानां ततो भवित भारत ॥ १४-३॥
मम योिनः महत ्ॄ  तिन ग्भ म द्धािम अहम ।्
सवः सव-भतूानाम त्तः भवित भारत ॥ १४-३॥
हे भारत! महत ्ॄ  मम योिनः (अि); तिन अ्हम ्
गभ म द्धािम; ततः सव-भतूानाम स्वः भवित ।
सवयोिनष ुकौये मतू यः सवि याः ।
तासां ॄ महोिनरहं बीजूदः िपता ॥ १४-४॥
सव-योिनष ुकौये मतू यः सवि याः ।
तासाम ्ॄ  महत य्ोिनः अहम ब्ीज-ूदः िपता ॥ १४-४॥
हे कौये! सव-योिनष ु याः मतू यः सवि तासाम ्
योिनः महत ्ॄ  (अि), अहम ब्ीज-ूदः िपता (च अि) ।
सं रजम इित गणुाः ूकृितसवाः ।
िनबि महाबाहो दहेे दिेहनमयम ॥् १४-५॥
सम र्जः तमः इित गणुाः ूकृित-सवाः ।
िनबि महा-बाहो दहेे दिेहनम अ्यम ॥् १४-५॥
हे महा-बाहो! सम र्जः तमः इित गणुाः ूकृित-सवाः
(सि, त)े दहेे अयम द्िेहनम ि्नबि ।
तऽ सं िनम लाकाशकमनामयम ।्
सखुसेन बाित ानसेन चानघ ॥ १४-६॥
तऽ सम ि्नम लात ्ू काशकम अ्नामयम ।्
सखु-सेन बाित ान-सेन च अनघ ॥ १४-६॥
हे अनघ! तऽ अनामयम ्ू काशकम स्म ि्नम लात ्
(आान)ं सखु-सेन ान-सेन च बाित ।
रजो रागाकं िवि तृाससमुवम ।्
तिबाित कौये कमसेन दिेहनम ॥् १४-७॥
रजः राग-आकम ि्वि तृा-स-समुवम ।्
तत ि्नबाित कौये कम-सेन दिेहनम ॥् १४-७॥
हे कौये! राग-आकम र्जः तृा-स-समुवम ्
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िवि । तत द्िेहनम क्म -सेन िनबाित ।
तमानजं िवि मोहनं सव दिेहनाम ।्
ूमादालिनिािभिबाित भारत ॥ १४-८॥
तमः त ु अानजम ि्वि मोहनम स्व -दिेहनाम ।्
ूमाद-आल-िनिािभः तत ि्नबाित भारत ॥ १४-८॥
हे भारत! तमः त ु सव -दिेहनाम म्ोहनम अ्ानजम ि्वि ।
तत (्दिेहनाम)् ूमाद-आल-िनिािभः िनबाित ।
सं सखु े सयित रजः कमिण भारत ।
ानमावृ त ु तमः ूमादे सयतु ॥ १४-९॥
सम स्खु े सयित रजः कमिण भारत ।
ानम आ्वृ त ु तमः ूमादे सयित उत ॥ १४-९॥
हे भारत! सम (्दिेहनाम)् सखु े सयित, रजः कमिण,
उत तमः त ु ानम आ्वृ ूमादे सयित ।
रजमािभभयू सं भवित भारत ।
रजः सं तमवै तमः सं रजथा ॥ १४-१०॥
रजः तमः च अिभभयू सम भ्वित भारत ।
रजः सम त्मः च एव तमः सम र्जः तथा ॥ १४-१०॥
हे भारत! सम ्, रजः तमः एव अिभभयू (य)ं भवित;
च रजः, सम त्मः च (अिभभयू यं भवित); तथा तमः,
सम र्जः (अिभभयू यं भवित)।
सवारषे ु दहेऽेिकाश उपजायते ।
ान ं यदा तदा िवािवृं सिमतु ॥ १४-११॥
सव-ारषे ु दहेे अिन ्ू काशः उपजायते ।
ानम य्दा तदा िवात ि्ववृम स्म इ्ित उत ॥ १४-११॥
उत यदा अिन द्हेे सव -ारषे ु ूकाशः ानम (्च)
उपजायत,े तदा सम ि्ववृम इ्ित िवात ।्
लोभः ूविृरारः कमणामशमः हृा ।
रजतेािन जाये िववृे भरतष भ ॥ १४-१२॥
लोभः ूविृः आरः कमणाम अ्शमः हृा ।
रजिस एतािन जाये िववृे भरतष भ ॥ १४-१२॥
हे भरतष भ! लोभः, ूविृः, कमणाम आ्रः,
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अशमः,हृा एतािन (िचािन) रजिस िववृे (सित) जाये ।
अूकाशोऽूविृ ूमादो मोह एव च ।
तमतेािन जाये िववृे कुनन ॥ १४-१३॥
अूकाशः अूविृः च ूमादः मोहः एव च ।
तमिस एतािन जाये िववृे कु-नन ॥ १४-१३॥
हे कु-नन! अूकाशः, अूविृः च, ूमादः च,
मोहः एव एतािन (िचािन) तमिस िववृे (सित) जाये ।
यदा से ूवृे त ु ूलयं याित दहेभतृ ।्
तदोमिवदां लोकानमलाितपते ॥ १४-१४॥
यदा से ूवृे त ु ूलयम य्ाित दहे-भतृ ।्
तदा उम-िवदाम ल्ोकान अ्मलान ्ू ितपते ॥ १४-१४॥
यदा त ु से ूवृे (सित) दहे-भतृ ्ू लयम य्ाित
तदा उम-िवदाम अ्मलान ल्ोकान ्ू ितपते ।
रजिस ूलयं गा कमसिष ुजायत े ।
तथा ूलीनमिस मढूयोिनष ुजायत े ॥ १४-१५॥
रजिस ूलयम ग्ा कम -सिष ुजायत े ।
तथा ूलीनः तमिस मढू-योिनष ुजायत े ॥ १४-१५॥
(दहे-भतृ)् रजिस ूलयम ग्ा कम-सिष ुजायत े ।
तथा (सः) तमिस ूलीनः मढू-योिनष ुजायत े ।
कम णः सकृुताः सािकं िनम लं फलम ।्
रजसुफलं ःखमान ं तमसः फलम ॥् १४-१६॥
कमणः सकृुतआः सािकम ि्नम लम फ्लम ।्
रजसः त ु फलम ्ःखम अ्ानम त्मसः फलम ॥् १४-१६॥
सकृुत कमणः सािकम ि्नम लम फ्लम ्, रजसः फलम ्
त ु ःखम ्, तमसः (च) फलम अ्ानम (्इित)आः ।
साायते ान ं रजसो लोभ एव च ।
ूमादमोहौ तमसो भवतोऽानमवे च ॥ १४-१७॥
सात स्ायते ानम र्जसः लोभः एव च ।
ूमाद-मोहौ तमसः भवतः अानम ए्व च ॥ १४-१७॥
सात ्ानम स्ायत,े रजसः लोभः एव च
(सायत)े, तमसः ूमाद-मोहौ भवतः, अानम च् एव
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(भवित) ।
ऊ गि सा मे िति राजसाः ।
जघगणुविृा अधो गि तामसाः ॥ १४-१८॥
ऊम ग्ि साः मे िति राजसाः ।
जघ-गणु-विृाः अधः गि तामसाः ॥ १४-१८॥
साः ऊम ग्ि, राजसाः मे िति,
जघ-गणु-विृाः तामसाः अधः गि ।
नां गणुेः कता रं यदा िानपुँयित ।
गणुे परं विे मावं सोऽिधगित ॥ १४-१९॥
न अम ग्णुेः कता रम य्दा िा अनपुँयित ।
गणुेः च परम व्िे मत-्भावम स्ः अिधगित ॥ १४-१९॥
यदा िा गणुेः अम क्ता रम न् अनपुँयित, गणुेः
च परम (्आान)ं विे, (तदा) सः मत-्भावम अ्िधगित ।
गणुानतेानती ऽीहेी दहेसमुवान ।्
जमृजुराःखिैव मुोऽमतृमतु े ॥ १४-२०॥
गणुान ए्तान अ्ती ऽीन द्हेी दहे-समुवान ।्
ज-मृ-ुजरा-ःखःै िवमुः अमतृम अ्तु े ॥ १४-२०॥
दहेी एतान द्हे-समुवान ऽ्ीन ग्णुान अ्ती,
ज-मृ-ुजरा-ःखःै िवमुः (सन)् अमतृम अ्तु े ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
कैिलैीणुानतेानतीतो भवित ूभो ।
िकमाचारः कथं चतैांीणुानितवत त े ॥ १४-२१॥
कैः िलःै ऽीन ग्णुान ए्तान अ्तीतः भवित ूभो ।
िकम आ्चारः कथम च् एतान ऽ्ीन ग्णुान अ्ितवत त े ॥ १४-२१॥
हे ूभो! एतान ऽ्ीन ग्णुान अ्तीतः (जीवः) कैः िलःै
(ातः) भवित? (सः) च िकम आ्चारः? (सः)
च एतान ऽ्ीन ग्णुान क्थम अ्ितवत त?े
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
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ूकाशं च ूविृं च मोहमवे च पाडव ।
न िे सवृािन न िनवृािन काित ॥ १४-२२॥
ूकाशम च् ूविृम च् मोहम ए्व च पाडव ।
न िे सवृािन न िनवृािन काित ॥ १४-२२॥
हे पाडव! ूकाशम च् ूविृम च् मोहम ए्व च
सवृािन न िे, िनवृािन (च) न काित ।
उदासीनवदासीनो गणुयै न िवचाते ।
गणुा वत  इवें योऽवितित नेत े ॥ १४-२३॥
उदासीनवत आ्सीनः गणुःै यः न िवचाते ।
गणुाः वत े इित एवम य्ः अवितित न इते ॥ १४-२३॥
यः उदासीनवत आ्सीनः गणुःै न िवचात,े यः (च) गणुाः
वत े इित (मा) एवम अ्वितित, (च) न इते ।
समःखसखुः ः समलोाँमकानः ।
तुिूयािूयो धीरुिनासंिुतः ॥ १४-२४॥
सम-ःख-सखुः ः सम-लो-अँम-कानः ।
तु-िूय-अिूयः धीरः तु-िना-आ-संिुतः ॥ १४-२४॥
(यः) सम-ःख-सखुः,ः, सम-लो-अँम-कानः,
तु-िूय-अिूयः, धीरः, तु-िना-आ-संिुतः,
मानापमानयोुुो िमऽािरपयोः ।
सवा रपिरागी गणुातीतः स उते ॥ १४-२५॥
मान-अपमानयोः तुः तुः िमऽ-अिर-पयोः ।
सव-आर-पिरागी गणुातीतः सः उते ॥ १४-२५॥
(यः) मान-अपमानयोः तुः, िमऽ-अिर-पयोः तुः,
सव-आर-पिरागी (च अि) सः गणुातीतः उते ।
मां च योऽिभचारणे भियोगने सवेत े ।
स गणुामतीतैाभयूाय कते ॥ १४-२६॥
माम च् यः अिभचारणे भि-योगने सवेत े ।
सः गणुान स्मती एतान ्ॄ -भयूाय कते ॥ १४-२६॥
यः माम च् अिभचारणे भि-योगने सवेत,े सः एतान ्
गणुान स्मती, ॄ-भयूाय कते ।
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ॄणो िह ूिताहममतृाय च ।
शात च धम सखुकैािक च ॥ १४-२७॥
ॄणः िह ूिता अहम अ्मतृ अय च ।
शात च धम सखु एकािक च ॥ १४-२७॥
अमतृ अय च ॄणः, शात च धम,
एकािक सखु च िह अहम ्ू िता (अि) ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
गणुऽयिवभागयोगो नाम चतदु शोऽायः ॥ १४॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
गणु-ऽय-िवभाग-योगः नाम चतदु शः अायः ॥ १४॥

अथ पदशोऽायः । पुषोमयोगः ।
अथ पदशः अायः । पुषोम-योगः ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
ऊमलूमधःशाखमं ूारयम ।्
छािंस य पणा िन यं वदे स वदेिवत ॥् १५-१॥
ऊ-मलूम अ्धः-शाखम अ्म ्ू ाः अयम ।्
छािंस य पणा िन यः तम व्दे सः वदेिवत ॥् १५-१॥
छािंस य पणा िन (सि त)ं अम ऊ्-मलूम ्
अधः-शाखम अ्यम ्ू ाः । यः तम व्दे, सः वदेिवत (्इित उत)े।
अधो ूसतृा शाखा

गणुूवृा िवषयूवालाः ।
अध मलूानसुतािन

कमा नबुीिन मनुलोके ॥ १५-२॥
अधः च ऊम ्ू सतृाः त शाखाः

गणु-ूवृाः िवषय-ूवालाः ।
अधः च मलूािन अनसुतािन

कम-अनबुीिन मनु-लोके ॥ १५-२॥
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त गणु-ूवृाः िवषय-ूवालाः शाखाः अधः
ऊम च् ूसतृाः (सि) अधः च मनु-लोके
कम -अनबुीिन मलूािन अनसुतािन (सि)।
न पमहे तथोपलते

नाो न चािदन  च सिता ।
अमनें सिुवढमलंू

असशणे ढने िछा ॥ १५-३॥
न पम अ् इह तथा उपलते

न अः न च आिदः न च सिता ।
अम ए्नम स्िुवढ-मलूम ्

अस-शणे ढने िछा ॥ १५-३॥
(यथा अयं विण तः) तथा अ पम इ्ह न उपलते ।
(अ) अः न,आिदः च न, सिता च न (उपलत)े,
सिुवढ-मलूम ए्नम अ्म ्ढने अस-शणे िछा,
ततः पदं तिरमािग तं

यिता न िनवत ि भयूः ।
तमवे चां पुषं ूपे ।

यतः ूविृः ूसतृा परुाणी ॥ १५-४॥
ततः पदम त्त प्िरमािग तं

यिन ग्ताः न िनवत ि भयूः ।
तम ए्व च आम प्ुषम ्ू पे ।

यतः ूविृः ूसतृा परुाणी ॥ १५-४॥
ततः यतः परुाणी ूविृः ूसतृा तम ए्व च आम ्
पुषम ्ू प,े (इित) तत प्दम प्िरमािग त,ं यिन ्
गताः भयूः न िनवत ि ।
िनमा नमोहा िजतसदोषा

अािना िविनवृकामाः ।
िैव मुाः सखुःखसंरै-्

गमढूाः पदमयं तत ॥् १५-५॥
िनमा न-मोहाः िजतसदोषाः

अा-िनाः िविनवृ-कामाः ।
ःै िवमुाः सखु-ःख-संःै

गि अमढूाः पदम अ्यं तत ॥् १५-५॥
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िनमा न-मोहाः, िजतसदोषाः, अा-िनाः,
िविनवृ-कामाः, सखु-ःख-संःै ःै िवमुाः,
अमढूाः, तत अ्यं पदम ग्ि ।
न तासयते सयू न शशाो न पावकः ।
या न िनवत े ताम परमं मम ॥ १५-६॥
न तत भ्ासयते सयू ः न शशाः न पावकः ।
यत ग्ा न िनवत े तत ध्ाम परमम म्म ॥ १५-६॥
न सयू ः, न शशाः, न पावकः (च) तत (्पद)ं भासयते ।
यत ग्ा न िनवत े तत म्म परमम ध्ाम ।
ममवैाशंो जीवलोके जीवभतूः सनातनः ।
मनःषानीियािण ूकृितािन कष ित ॥ १५-७॥
मम एव अशंः जीव-लोके जीव-भतूः सनातनः ।
मनः-षािन-इियािण ूकृित-ािन कष ित ॥ १५-७॥
(अिन)् जीव-लोके मम एव सनातनः अशंः जीव-भतूः
(अि, सः) ूकृित-ािन मनः-षािन-इियािण कष ित ।
शरीरं यदवाोित याुामतीरः ।
गहृीतैािन सयंाित वायगु ािनवाशयात ॥् १५-८॥
शरीरम य्त अ्वाोित यत च् अिप उामित ईरः ।
गहृीा एतािन सयंाित वायःु गान इ्व आशयात ॥् १५-८॥
यत (्एषः) ईरः शरीरम अ्वाोित, अिप च यत उ्ामित
(तत)् वायःु आशयात ग्ान इ्व, एतािन गहृीा सयंाित ।
ौोऽं चःु शन ं च रसनं याणमवे च ।
अिधाय मनायं िवषयानपुसवेत े ॥ १५-९॥
ौोऽम च्ःु शनम च् रसनम य्ाणम ए्व च ।
अिधाय मनः च अयम ि्वषयान उ्पसवेत े ॥ १५-९॥
अयम (्जीवः) ौोऽम च्ःु शनम च्, रसनम ्
याणम म्नः च एव अिधाय िवषयान उ्पसवेत े ।
उामं ितं वािप भुान ं वा गणुाितम ।्
िवमढूा नानपुँयि पँयि ानचषुः ॥ १५-१०॥
उामम ि्तम व्ा अिप भुानम व्ा गणु-अितम ।्
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िवमढूाः न अनपुँयि पँयि ान-चषुः ॥ १५-१०॥
उामम ि्तम व्ा, भुानम ग्णु-अितम व्ा अिप
िवमढूाः न अनपुँयि, ान-चषुः पँयि ।
यतो योिगननै ं पँयावितम ।्
यतोऽकृताानो ननै ं पँयचतेसः ॥ १५-११॥
यतः योिगनः च एनम प्ँयि आिन अवितम ।्
यतः अिप अकृत-आानः न एनम प्ँयि अचतेसः ॥ १५-११॥
यतः योिगनः आिन अवितम ए्नम प्ँयि, अचतेसः
अकृत-आानः च यतः अिप एनम न् पँयि ।
यदािदगतं तजेो जगासयतऽेिखलम ।्
यमिस याौ तजेो िवि मामकम ॥् १५-१२॥
यत आ्िद-गतं तजेः जगत भ्ासयते अिखलम ।्
यत च्मिस यत च् अौ तत त्जेः िवि मामकम ॥् १५-१२॥
यत आ्िद-गतं तजेः अिखलम ज्गत भ्ासयत,े यत च् चमिस,
यत च् अौ (ितं अि), तत म्ामकम त्जेः (अि इित )ं िवि ।
गामािवँय च भतूािन धारयाहमोजसा ।
पुािम चौषधीः सवा ः सोमो भूा रसाकः ॥ १५-१३॥
गाम आ्िवँय च भतूािन धारयािम अहम ओ्जसा ।
पुािम च ओषधीः सवा ः सोमः भूा रसाकः ॥ १५-१३॥
अहम च् गाम आ्िवँय भतूािन ओजसा धारयािम । रसाकः
सोमः भूा च सवा ः ओषधीः पुािम ।
अहं वैानरो भूा ूािणनां दहेमािौतः ।
ूाणापानसमायुः पचां चतिुव धम ॥् १५-१४॥
अहम व्ैानरः भूा ूािणनाम द्हेम आ्िौतः ।
ूाण-अपान-सम-आयुः पचािम अम च्तिुव धम ॥् १५-१४॥
अहम ्ू ािणनाम द्हेम आ्िौतः ूाण-अपान-सम-आयुः
वैानरः भूा चतिुव धम अ्म प्चािम ।
सव चाहं िद सििवो

मः िृता नमपोहन ।
वदेै सवरहमवे वेो
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वदेाकृदेिवदवे चाहम ॥् १५-१५॥
सव च अहम ्िद सििवः

मः िृतः ानम अ्पोहनम च् ।
वदेःै च सवः अहम ए्व वेः

वदेा-कृत व्दे-िवत ए्व च अहम ॥् १५-१५॥
अहम स्व  िद सििवः (अि), मः (सव)
िृतः ानम अ्पोहनम च् (भवित) अहम च् एव
सवः वदेःै वेः (अि), अहम ए्व च वदेा-कृत ्
वदे-िवत च् (अि) ।
ािवमौ पुषौ लोके रार एव च ।
रः सवा िण भतूािन कूटोऽर उते ॥ १५-१६॥
ौ इमौ पुषौ लोके रः च अरः एव च ।
रः सवा िण भतूािन कूटः अरः उते ॥ १५-१६॥
(अिन)् लोके रः अरः च एव इमौ ौ पुषौ (ः),
सवा िण भतूािन रः, कूटः च अरः उते ।
उमः पुषः परमाेदुातः ।
यो लोकऽयमािवँय िबभय ईरः ॥ १५-१७॥
उमः पुषः त ु अः परम-्आा इित उदातः ।
यः लोक-ऽयम आ्िवँय िबभित  अयः ईरः ॥ १५-१७॥
उमः पुषः त ु अः (अि), (सः) परम-्आा इित
उदातः यः अयः ईरः लोक-ऽयम आ्िवँय (तत)् िबभित  ।
यारमतीतोऽहमरादिप चोमः ।
अतोऽि लोके वदे े च ूिथतः पुषोमः ॥ १५-१८॥
यात ्रम अ्तीतः अहम अ्रात अ्िप च उमः ।
अतः अि लोके वदे े च ूिथतः पुषोमः ॥ १५-१८॥
यात अ्हम ्रम अ्तीतः, अरात अ्िप च उमः
(अि), अतः (अहं) लोके वदे े च पुषोमः इित ूिथतः अि ।
यो मामवेमसढूो जानाित पुषोमम ।्
स सविवजित मां सव भावने भारत॥ १५-१९॥
यः माम ए्वम अ्सढूः जानाित पुषोमम ।्
सः सव-िवत भ्जित माम स्व -भावने भारत ॥ १५-१९॥
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हे भारत! यः असढूः माम प्ुषोमम ए्वम ज्ानाित,
सः सव-िवत (्भूा) माम स्व -भावने भजित ।
इित गुतमं शािमदमंु मयानघ ।
एतुा बिुमााृतकृ भारत ॥ १५-२०॥
इित गुतमम श्ाम इ्दम उ्म म्या अनघ ।
एतत ब्ुा बिुमान ्ात कृ्तकृः च भारत ॥ १५-२०॥
हे अनघ! इित गुतमम इ्दम श्ाम म्या उम ्,
हे भारत! एतत ब्ुा (जीवः) बिुमान कृ्तकृः च ात ।्
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
पुषोमयोगो नाम पदशोऽायः ॥ १५॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादपेुषोम-योगो
नाम पदशः अायः ॥ १५॥

अथ षोडशोऽायः । दवैासरुसिभागयोगः ।
अथ षोडशः अायः । दवै-आसरु-सत-्िवभाग-योगः ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
अभयं ससशंिुा नयोगविितः ।
दान ं दम य ाायप आजवम ॥् १६-१॥
अभयम स्-सशंिुः ान-योग-विितः ।
दानम ् दमः च यः च ाायः तपः आजवम ॥् १६-१॥
अभयम ्, स-सशंिुः, ान-योग-विितः, दानम ्,
दमः च यः च,ाायः, तपः,आजवम ्,
अिहंसा समबोधागः शािरपशैनुम ।्
दया भतूेलों माद वं ॑ीरचापलम ॥् १६-२॥
अिहंसा सम अ्बोधः ागः शािः अपशैनुम ।्
दया भतूषे ुअलोम म्ाद वम ्॑ ीः अचापलम ॥् १६-२॥
अिहंसा, सम ्, अबोधः,ागः, शािः, अपशैनुम ्,
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भतूषे ु दया, अलोम ्, माद वम ्, ॑ीः, अचापलम ्,
तजेः मा धिृतः शौचमिोहो नाितमािनता ।
भवि सदं दवैीमिभजात भारत ॥ १६-३॥
तजेः मा धिृतः शौचम अ्िोहः न अित-मािनता ।
भवि सदम द्वैीम अ्िभजात भारत ॥ १६-३॥
हे भारत! तजेः, मा, धिृतः, शौचम ्, अिोहः,
न अित-मािनता (इित एतािन लणािन) दवैीम स्दम ्
अिभजात (पुष) भवि ।
दो दपऽिभमान बोधः पामवे च ।
अानं चािभजात पाथ  सदमासरुीम ॥् १६-४॥
दः दप ः अिभमानः च बोधः पाम ए्व च ।
अानम च् अिभजात पाथ  सदम आ्सरुीम ॥् १६-४॥
हे पाथ ! दः, दप ः, अिभमानः च, बोधः, पाम ्,
एव च अानम च् (एतािन लािन)आसरुीम स्दम ्
अिभजात (पुष भवि) ।
दवैी सिमोाय िनबायासरुी मता ।
मा शचुः सदं दवैीमिभजातोऽिस पाडव ॥ १६-५॥
दवैी सत ि्वमोाय िनबाय आसरुी मता ।
मा शचुः सदम द्वैीम अ्िभजातः अिस पाडव ॥ १६-५॥
दवैी सत ि्वमोाय,आसरुी (सत च्) िनबाय मता ।
हे पाडव! ()ं दवैीम स्दम अ्िभजातः अिस, मा शचुः ।
ौ भतूसग लोकेऽिवै आसरु एव च ।
दवैो िवरशः ूो आसरंु पाथ  म े ण ु ॥ १६-६॥
ौ भतू-सग लोके अिन द्वैः आसरुः एव च ।
दवैः िवरशः ूोः आसरुम प्ाथ  म े ण ु ॥ १६-६॥
हे पाथ ! अिन ल्ोके दवैः आसरुः च एव ौ
भतू-सग (ः तऽ) दवैः िवरशः ूोः आसरुम म् े ण ु ।
ूविृं च िनविृं च जना न िवरासरुाः ।
न शौचं नािप चाचारो न सं तषे ु िवते ॥ १६-७॥
ूविृम च् िनविृम च् जनाः न िवः आसरुाः ।
न शौचम न् अिप च आचारः न सम त्षे ु िवते ॥ १६-७॥
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आसरुाः जनाः ूविृम च् िनविृम च् न िवः, तषे ु च
न शौचम ्, न आचारः, न अिप सम ि्वते ।
असमूितं त े जगदारनीरम ।्
अपररसतूं िकमामहतैकुम ॥् १६-८॥
असम अ्ूितम त् े जगत आ्ः अनीरम ।्
अपरर-सतूं िकम अ्त क्ाम-हतैकुम ॥् १६-८॥
(इद)ं जगत अ्सम ्, अूितम ्, अनीरम ्, अपरर-सतूं
काम-हतैकुम (्च अि) अत ि्कम (्इित) तेआः ।
एतां िमव नाानोऽबुयः ।
ूभवमुकमा णः याय जगतोऽिहताः ॥ १६-९॥
एताम ्िम अ्व न-आानः अ-बुयः ।
ूभवि उम-कमा णः याय जगतः अिहताः ॥ १६-९॥
एताम ्िम अ्व न-आानः, अ-बुयः,
उम-कमा णः, अिहताः जगतः याय ूभवि ।
काममािौ रंू दमानमदािताः ।
मोहाहृीा साहावत ऽेशिुचोताः ॥ १६-१०॥
कामम आ्िौ रूम द्-मान-मद-अिताः ।
मोहात ग्हृीा असत म्ाहान ्ू वत े अशिुच-ोताः ॥ १६-१०॥
रूम क्ामम आ्िौ, मोहात अ्सत म्ाहान ग्हृीा,
अशिुच-ोताः द-मान-मद-अिताः ूवत े ।
िचामपिरमयेां च ूलयाामपुािौताः ।
कामोपभोगपरमा एताविदित िनिताः ॥ १६-११॥
िचाम अ्पिरमयेाम च् ूलयााम उ्पािौताः ।
काम-उपभोग-परमाः एतावत इ्ित िनिताः ॥ १६-११॥
(त)े अपिरमयेाम ्ू लयााम ि्चाम उ्पािौताः
काम-उपभोग-परमाः च , एतावत इ्ित िनिताः ।
आशापाशशतबै ाः कामबोधपरायणाः ।
ईहे कामभोगाथ मायनेाथ सयान ॥् १६-१२॥
आशा-पाश-शतःै बाः काम-बोध-परायणाः ।
ईहे काम-भोगाथ म अ्ायने अथ -सयान ॥् १६-१२॥
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आशा-पाश-शतःै बाः, काम-बोध-परायणाः,
काम-भोगाथ म अ्ायने अथ -सयान ई्हे ।
इदम मया लिममं ूाे मनोरथम ।्
इदमीदमिप मे भिवित पनुध नम ॥् १६-१३॥
इदम अ् मया लम इ्मम ्ू ाे मनोरथम ।्
इदम अ्ि इदम अ्िप मे भिवित पनुः धनम ॥् १६-१३॥
अ इदम म्या लम ्, इमम म्नोरथम (्ः) ूा,े
इदम ध्नम (्अधनुा) अि, इदम अ्िप ( धनम च्) मे पनुः
भिवित ।
असौ मया हतः शऽहुिने चापरानिप ।
ईरोऽहमहं भोगी िसोऽहं बलवाखुी ॥ १६-१४॥
असौ मया हतः शऽःु हिने च अपरान अ्िप ।
ईरः अहम अ्हं भोगी िसः अहम ब्लवान स्खुी ॥ १६-१४॥
असौ शऽःु मया हतः, अपरान च् अिप हिन,े अहम ई्रः,
अहं भोगी, अहम ि्सः, बलवान स्खुी (च अहं अि) ।
आोऽिभजनवानि कोऽोऽि सशो मया ।
ये दाािम मोिद इानिवमोिहताः ॥ १६-१५॥
आः अिभजनवान अ्ि कः अः अि सशः मया ।
ये दाािम मोिदे इित अान-िवमोिहताः ॥ १६-१५॥
आः अिभजनवान अ्ि, मया सशः कः अः अि?
(अहं) य,े दाािम, मोिदे इित अान-िवमोिहताः
(ते सि) ।
अनकेिचिवॅाा मोहजालसमावतृाः ।
ूसाः कामभोगषे ु पति नरकेऽशचुौ ॥ १६-१६॥
अनके-िच-िवॅााः मोह-जाल-समावतृाः ।
ूसाः काम-भोगषे ु पति नरके अशचुौ ॥ १६-१६॥
अनके-िच-िवॅााः मोह-जाल-समावतृाः काम-भोगषे ु
ूसाः, अशचुौ नरके पति ।
आसािवताः ा धनमानमदािताः ।
यजे नामयैे दनेािविधपवू कम ॥् १६-१७॥
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आ-सािवताः ाः धन-मान-मद-अिताः ।
यजे नाम-यःै त े दने अिविध-पवू कम ॥् १६-१७॥
आ-सािवताः ाः धन-मान-मद-अिताः, ते दने
अिविध-पवू कम न्ाम-यःै यजे ।
अहंकारं बलं दप कामं बोधं च सिंौताः ।
मामापरदहेषे ु ूिषोऽसयूकाः ॥ १६-१८॥
अहंकारम ब्लम द्प म क्ामम ब्ोधम च् सिंौताः ।
माम आ्-पर-दहेषे ु ूिषः असयूकाः ॥ १६-१८॥
अहंकारम ब्लम द्प म क्ामम ब्ोधम च् सिंौताः
आ-पर-दहेषे ु (ित)ं माम ्ू िषः असयूकाः
(ते भवि) ।
तानहं िषतः बूरासंारषे ु नराधमान ।्
िपाजॐमशभुानासरुीवे योिनष ु॥ १६-१९॥
तान अ्हम ि्षतः बूरान स्संारषे ु नराधमान ।्
िपािम अजॐम अ्शभुान आ्सरुीष ु एव योिनष ु॥ १६-१९॥
तान ि्षतः बूरान ्, अशभुान ्, नराधमान स्संारषे ु
आसरुीष ु एव योिनष ुअजॐम अ्हम ि्पािम ।
आसरु योिनमापा मढूा जिन जिन ।
मामूावै कौये ततो याधमां गितम ॥् १६-२०॥
आसरुीम य्ोिनम आ्पाः मढूाः जिन जिन ।
माम अ्ूा एव कौये ततः याि अधमाम ग्ितम ॥् १६-२०॥
हे कौये!आसरुीम य्ोिनम आ्पाः जिन जिन मढूाः
(सः) माम अ्ूा एव, ततः अधमाम ग्ितम य्ाि ।
िऽिवधं नरकदें ारं नाशनमानः ।
कामः बोधथा लोभादतेयं जते ॥् १६-२१॥
िऽिवधम न्रक इदम ्ारम न्ाशनम आ्नः ।
कामः बोधः तथा लोभः तात ए्तत ऽ्यम ्जते ॥् १६-२१॥
कामः बोधः तथा लोभः इदम ि्ऽिवधम आ्नः नाशनम ्
नरक ारम (्अि), तात ए्तत ऽ्यम ्जते ।्
एतिैव मुः कौये तमोारिैिभन रः ।
आचरानः ौयेतो याित परां गितम ॥् १६-२२॥
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एतःै िवमुः कौये तमो-ारःै िऽिभः नरः ।
आचरित आनः ौयेः ततः याित पराम ग्ितम ॥् १६-२२॥
हे कौये! एतःै िऽिभः तमो-ारःै िवमुः नरः,आनः
ौयेः आचरत ्, ततः पराम ग्ितम य्ाित ।
यः शािविधमुृ वत त े कामकारतः ।
न स िसिमवाोित न सखुं न परां गितम ॥् १६-२३॥
यः शा-िविधम उ्ृ वत त े काम-कारतः ।
न सः िसिम अ्वाोित न सखुम न् पराम ग्ितम ॥् १६-२३॥
यः शा-िविधम उ्ृ, काम-कारतः वत त,े सः न िसिम ्,
न सखुम ्, न (च) पराम ग्ितम अ्वाोित ।
ताां ूमाणं त े काया काय वितौ ।
ाा शािवधानों कम  कत ुिमहाहिस ॥ १६-२४॥
तात श्ाम ्ू माणम त् े काय -अकाय -वितौ ।
ाा शा-िवधान-उम क्म  कत ुम इ्ह अहिस ॥ १६-२४॥
तात क्ाय -अकाय -वितौ त े शाम ्ू माणम (्अि),
शा-िवधान-उम क्म  ाा (तत ्)ं इह कत ुम अ्हिस ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
दवैासरुसिभागयोगो नाम षोडशोऽायः ॥ १६॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
दवै-आसरु-सत-्िवभाग-योगः नाम षोडशः अायः ॥

अथ सदशोऽायः । ौाऽयिवभागयोगः
अथ सदशः अायः । ौा-ऽय-िवभाग-योगः
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
ये शािविधमुृ यजे ौयािताः ।
तषेां िना त ु का कृ समाहो रजमः ॥ १७-१॥
ये शा-िविधम उ्ृ यजे ौया अिताः ।
तषेाम ि्ना त ु का कृ सम आ्हो रजः तमः ॥ १७-१॥
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हे कृ! ये शा-िविधम उ्ृ, ौया अिताः
(सः) यज,े तषेां त ु का िना? सम र्जः आहो तमः ?
ौीभगवानवुाच
ौीभगवान उ्वाच ।
िऽिवधा भवित ौा दिेहनां सा भावजा ।
सािकी राजसी चवै तामसी चिेत तां ण ु ॥ १७-२॥
िऽिवधा भवित ौा दिेहनाम स्ा भावजा ।
सािकी राजसी च एव तामसी च इित ताम ्ण ु ॥ १७-२॥
दिेहनाम (्या)भावजा ौा, सा सािकी च राजसी (च)
तामसी च एव इित िऽिवधा भवित, ताम ्ण ु ।
सानुपा सव  ौा भवित भारत ।
ौामयोऽयं पुषो यो यः स एव सः ॥ १७-३॥
स-अनुपा सव  ौा भवित भारत ।
ौामयः अयम प्ुषः यः यत ौ्ः सः एव सः ॥ १७-३॥
हे भारत! सव स-अनुपा ौा भवित, अयम ्
पुषः ौामयः (अि), यः यत ौ्ः (भवित), सः एव सः ।
यजे सािका दवेारािंस राजसाः ।
ूतेातूगणांाे यजे तामसा जनाः ॥ १७-४॥
यजे सािकाः दवेान य्-रािंस राजसाः ।
ूतेान भ्तूगणान च् अे यजे तामसाः जनाः ॥ १७-४॥
सािकाः दवेान य्ज,े राजसाः य-रािंस (यज)े,
अे तामसाः जनाः ूतेान भ्तूगणान च् यजे ।
अशािविहतं घोरं ते य े तपो जनाः ।
दाहंकारसयंुाः कामरागबलािताः ॥ १७-५॥
कष यः शरीरं भतूमाममचतेसः ।
मां चवैाःशरीरं तािासरुिनयान ॥् १७-६॥
अशा-िविहतम घ्ोरम त्े य े तपः जनाः ।
द-अहंकार-सयंुाः काम-राग-बल-अिताः ॥ १७-५॥
कष यः शरीरम भ्तू-मामम अ्चतेसः ।
माम च् एव अः-शरीरम त्ान ि्वि आसरु-िनयान ॥् १७-६॥
द-अहंकार-सयंुाः काम-राग-बल-अिताः य े जनाः
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अशा-िविहतम घ्ोरम त्पः त,े अचतेसः च (य)े
शरीरम भ्तू-मामम अ्ः-शरीरम म्ाम ए्व
कष यः तान आ्सरु-िनयान ि्वि ।
आहारिप सव िऽिवधो भवित िूयः ।
यपथा दान ं तषेां भदेिममं ण ु ॥ १७-७॥
आहारः त ु अिप सव िऽिवधः भवित िूयः ।
यः तपः तथा दानम त्षेाम भ्देम इ्मम ्ण ु ॥ १७-७॥
सव िूयः आहारः अिप त ु िऽिवधः भवित, तथा यः, तपः,
दानम (्च सव िऽिवधं भवित, )ं तषेाम इ्मम भ्देम ्ण ु ।
आयःुसबलारोयसखुूीितिववध नाः ।
राः िधाः िरा ा आहाराः सािकिूयाः ॥ १७-८॥
आयःु-स-बल-आरोय-सखु-ूीित-िववध नाः ।
राः िधाः िराः ाः आहाराः सािक-िूयाः ॥ १७-८॥
आयःु-स-बल-आरोय-सखु-ूीित-िववध नाः, राः िधाः
िराः ाः आहाराः सािक-िूयाः (सि)।
कलवणाुतीिवदािहनः ।
आहारा राजसेा ःखशोकामयूदाः ॥ १७-९॥
क-लवण-अित-उ-ती--िवदािहनः ।
आहाराः राजस इअटाः ःख-शोक-आमय-ूदाः ॥ १७-९॥
क-लवण-अित-उ-ती--िवदािहनः
ःख-शोक-आमय-ूदाः आहाराः राजस इअटाः (भवित) ।
यातयामं गतरसं पिूत पय ुिषतं च यत ।्
उिमिप चामें भोजनं तामसिूयम ॥् १७-१०॥
यातयामम ग्त-रसम प्िूत पय ुिषतम च् यत ।्
उिम अ्िप च अमेम भ्ोजनम त्ामस-िूयम ॥् १७-१०॥
यत य्ातयामम ्, गत-रसम ्, पिूत, पय ुिषतम च् उिम ्
अिप च अमेम भ्ोजनम (्तत)् तामस-िूयम (्अि) ।
अफलाकाििभय ो िविधो य इते ।
यमवेिेत मनः समाधाय स सािकः ॥ १७-११॥
अफल-आकाििभः यः िविध-ः यः इते ।
यम ए्व इित मनः समाधाय सः सािकः ॥ १७-११॥

gitAanvayasandhivigraha.pdf 137



॥ गीता सििवमह अय ॥

अफल-आकाििभः (पुषःै) यम ए्व इित मनः समाधाय
िविध-ः यः यः इत,े सः सािकः (यः मतः) ।
अिभसाय त ु फलं दाथ मिप चवै यत ।्
इते भरतौे तं यं िवि राजसम ॥् १७-१२॥
अिभसाय त ु फलम द्ाथ म अ्िप च एव यत ।्
इते भरत-ौे तम य्म ि्वि राजसम ॥् १७-१२॥
हे भरत-ौे! फलम त् ु अिभसाय, अिप च दाथ म ्
एव यत इ्त,े तम य्म र्ाजसम ि्वि ।
िविधहीनमसृां महीनमदिणम ।्
ौािवरिहतं यं तामसं पिरचते ॥ १७-१३॥
िविध-हीनम अ्सृ-अम म्-हीनम अ्दिणम ।्
ौा-िवरिहतम य्म त्ामसम प्िरचते ॥ १७-१३॥
िविध-हीनम ्, असृ-अम ्, म-हीनम ्, अदिणम ्,
ौा-िवरिहतम ्, (च) यम त्ामसम प्िरचते ।
दवेिजगुूापजून ं शौचमाज वम ।्
ॄचय मिहंसा च शारीरं तप उते ॥ १७-१४॥
दवे-िज-गु-ूा-पजूनम श्ौचम आ्ज वम ।्
ॄचय म अ्िहंसा च शारीरम त्पः उते ॥ १७-१४॥
दवे-िज-गु-ूा-पजूनम ्, शौचम ्,आजवम ्,
ॄचय म ्, अिहंसा च (इित) शारीरम त्पः उते ।
अनुगेकरं वां सं िूयिहतं च यत ।्
ाायासनं चवै वायं तप उते ॥ १७-१५॥
अनुगेकरम व्ाम स्म ि्ूय-िहतम च् यत ।्
ााय-असनम च् एव वायम त्पः उते ॥ १७-१५॥
यत अ्नुगेकरम स्म ि्ूय-िहतम व्ाम च्
(यत)्ााय-असनम च्, (तत)् एव
वायम त्पः (इित) उते ।
मनः ूसादः सौं मौनमािविनमहः ।
भावसशंिुिरतेपो मानसमुते ॥ १७-१६॥
मनः-ूसादः सौम म्ौनम आ्-िविनमहः ।

138 sanskritdocuments.org



.. Gita - sandhi-vigraha and anvaya ..

भाव-सशंिुः इित एतत त्पः मानसम उ्ते ॥ १७-१६॥
मनः-ूसादः सौम ्, मौनम ्,आ-िविनमहः,
भाव-सशंिुः इित एतत म्ानसम त्पः उते ।
ौया परया तं तपििवधं नरःै ।
अफलाकाििभय ुैः सािकं पिरचते ॥ १७-१७॥
ौया परया तम त्पः तत ि्ऽिवधम न्रःै ।
अफल-आकाििभः यैुः सािकम प्िरचते ॥ १७-१७॥
अफल-आकाििभः यैुः नरःै परया ौया तम ्
(यत)् िऽिवधम त्पः, तत स्ािकम प्िरचते ।
सारमानपजूाथ तपो दने चवै यत ।्
िबयते तिदह ूों राजसं चलमीवुम ॥् १७-१८॥
सार-मान-पजूाथ म त्पः दने च एव यत ।्
िबयते तत इ्ह ूोम र्ाजसम च्लम अ्ीवुम ॥् १७-१८॥
सार-मान-पजूाथ म द्ने च एव यत त्पः िबयत,े
तत इ्ह राजसम ्, चलम ्, अीवुम ्ू ोम ।्
मढूमाहणेानो यीडया िबयते तपः ।
परोादनाथ वा तामसमदुातम ॥् १७-१९॥
मढू-माहणे आनः यत प्ीडया िबयते तपः ।
पर उादनाथ म व्ा तत त्ामसम उ्दातम ॥् १७-
१९॥
मढू-माहणे आनः पीडया पर उादनाथ म व्ा
यत त्पः िबयत,े तत त्ामसम उ्दातम ।्
दातिमित यान ं दीयतऽेनपुकािरणे ।
दशे े काले च पाऽ े च तान ं सािकं तृम ॥् १७-२०॥
दातम इ्ित यत द्ानम द्ीयत े अनपुकािरणे ।
दशे े काले च पाऽ े च तत द्ानम स्ािकम ्तृम ॥् १७-२०॥
दातम इ्ित यत द्ानम द्शे े च काले च पाऽ े (च) अनपुकािरणे
दीयत,े तत द्ानम स्ािकम ्तृम ।्
य ु ूपुकाराथ फलमिुँय वा पनुः ।
दीयत े च पिरिं तान ं राजसंतृम ॥् १७-२१॥
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यत त् ु ूित-उपकाराथ म फ्लम उ्िँय वा पनुः ।
दीयत े च पिरिम त्त द्ानम र्ाजसम ्तृम ॥् १७-२१॥
यत त् ु ूित-उपकाराथ म ्, फलम उ्िँय, वा पनुः
पिरिम च् दीयत,े तत द्ानम र्ाजसम ्तृम ।्
अदशेकाले यानमपाऽे दीयते ।
असृतमवातं तामसमदुातम ॥् १७-२२॥
अदशे-काले यत द्ानम अ्पाऽेः च दीयत े ।
असृतम अ्वातम त्त त्ामसम उ्दातम ॥् १७-२२॥
यत द्ानम अ्सृतम अ्वातम ्, अदशे-काले अपाऽेः
च दीयत,े तत त्ामसम उ्दातम ।्
ॐतिदित िनदशो ॄणििवधः तृः ।
ॄाणाने वदेा या िविहताः परुा ॥ १७-२३॥
ॐ तत स्त इ्ित िनदशः ॄणः िऽिवधः तृः ।
ॄाणाः तने वदेाः च याः च िविहताः परुा ॥ १७-२३॥
ॐ तत स्त इ्ित ॄणः िऽिवधः िनदशः तृः
तने ॄाणाः वदेाः च याः च परुा िविहताः ।
तादोिमदुा यदानतपःिबयाः ।
ूवत े िवधानोाः सततं ॄवािदनाम ॥् १७-२४॥
तात ॐ् इित उदा य-दान-तपः-िबयाः ।
ूवत े िवधान-उाः सततम ्ॄ -वािदनाम ॥् १७-२४॥
तात ्ॄ -वािदनाम ि्वधान-उाः य-दान-तपः-िबयाः
ॐ इित उदा सततम ्ू वत े ।
तिदनिभसाय फलं यतपःिबयाः ।
दानिबया िविवधाः िबये मोकाििभः ॥ १७-२५॥
तत इ्ित अनिभसाय फलम य्-तपः-िबयाः ।
दान-िबयाः च िविवधाः िबये मो-काििभः ॥ १७-२५॥
मो-काििभः तत इ्ित (उदा) फलम अ्निभसाय
िविवधाः य-तपः-िबयाः दान-िबयाः च िबये ।
सावे साधभुावे च सिदतेयुते ।
ूशे कम िण तथा सः पाथ  युत े ॥ १७-२६॥
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सत-्भावे साध-ुभावे च सत इ्ित एतत ्ू युत े ।
ूशे कम िण तथा सत श्ः पाथ  युत े ॥ १७-२६॥
(ािनिभः) सत इ्ित एतत स्त-्भावे च साध-ुभावे च ूयुत,े
तथा हे पाथ ! ूशे कम िण सत श्ः युते ।
ये तपिस दान े च िितः सिदित चोते ।
कम  चवै तदथयं सिदवेािभधीयते ॥ १७-२७॥
ये तपिस दान े च िितः सत इ्ित च उते ।
कम  च एव तत-्अथयम स्त इ्ित एव अिभधीयते ॥ १७-२७॥
ये तपिस दान े च िितः सत इ्ित च उते । तत-्अथयम ्
च एव कम सत इ्ित एव अिभधीयते ।
अौया तं दं तपं कृतं च यत ।्
असिदुते पाथ  न च ते नो इह ॥ १७-२८॥
अौया तम द्म त्पः तम कृ्तम च् यत ।्
असत इ्ित उते पाथ  न च तत ्ू े नो इह ॥ १७-२८॥
हे पाथ ! अौया तम द्म ्, तपः तम ्, यत ्
च कृतम ्, तत अ्सत इ्ित उत;े (तत)् ूे,
इह (अिप) च न (फलूद)ं नो (भवित) ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
ौाऽयिवभागयोगो नाम सदशोऽायः ॥ १७॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
ौा-ऽय-िवभाग-योगः नाम सदशः अायः ॥ १७॥

अथाादशोऽायः । मोसंासयोगः ।
अथ अादशः अायः । मो-संास-योगः ।
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
संास महाबाहो तिमािम विेदतमु ।्
ाग च षीकेश पथृेिशिनषदून ॥ १८-१॥
संास महा-बाहो तम इ्ािम विेदतमु ।्
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ाग च षीकेश पथृक ् केिश-िनषदून ॥ १८-१॥
हे महा-बाहो! हे केिश-िनषदून षीकेश ! (अहं)
संास ाग च तम प्थृक ् विेदतमु इ्ािम ।
ौीभगवानवुाच ।
ौीभगवान उ्वाच ।
काानां कम णां ासं संासं कवयो िवः ।
सवकम फलागं ूाागं िवचणाः ॥ १८-२॥
काानाम क्म णाम ्ासम स्ंासम क्वयः िवः ।
सव-कम-फल-ागम ्ू ाः ागम ि्वचणाः ॥ १८-२॥
कवयः काानाम क्म णाम ्ासम स्ंासम ि्वः,
िवचणाः (च) सव-कम-फल-ागम ्ागम ्ू ाः ।
ां दोषविदकेे कम ूाम नीिषणः ।
यदानतपःकम  न ािमित चापरे ॥ १८-३॥
ाम द्ोषवत इ्ित एके कम  ूाः मनीिषणः ।
य-दान-तपः-कम न ाम इ्ित च अपरे ॥ १८-३॥
एके मनीिषणः कम दोषवत (्अि तात)्ाम इ्ित ूाः,
अपरे च य-दान-तपः-कम न ाम इ्ित (आः)।
िनयं ण ु म े तऽ ाग े भरतसम ।
ागो िह पुषाय िऽिवधः सकीित तः ॥ १८-४॥
िनयम ् ण ु म े तऽ ाग े भरतसम ।
ागः िह पुष-ाय िऽिवधः सकीित तः ॥ १८-४॥
हे भरतसम! तऽ ाग े म े िनयम ् ण ु ।
हे पुष-ाय!ागः िह िऽिवधः सकीित तः (अि)।
यदानतपःकम  न ां काय मवे तत ।्
यो दान ं तपवै पावनािन मनीिषणाम ॥् १८-५॥
य-दान-तपः-कम न ाम क्ाय म ए्व तत ।्
यः दानम त्पः च एव पावनािन मनीिषणाम ॥् १८-५॥
य-दान-तपः-कम न ाम त्त क्ाय म ए्व ।
यः दानम त्पः च (एतािन) मनीिषणाम प्ावनािन एव
(सि) ।
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एतािप त ु कमा िण सं ा फलािन च ।
कत ानीित मे पाथ  िनितं मतमुमम ॥् १८-६॥
एतािन अिप त ु कमा िण सम ्ा फलािन च ।
कत ािन इित मे पाथ  िनितम म्तम उ्मम ॥् १८-६॥
अिप त ु एतािन कमा िण सम फ्लािन च ा कत ािन
इित, हे पाथ ! मे िनितम उ्मम म्तम (्अि) ।
िनयत तु संासः कम णो नोपपते ।
मोहा पिरागामसः पिरकीित तः ॥ १८-७॥
िनयत तु संासः कम णः न उपपते ।
मोहात त् पिरागः तामसः पिरकीित तः ॥ १८-७॥
िनयत कमणः त ु संासः न उपपते ।
मोहात त् पिरागः तामसः पिरकीित तः ।
ःखिमवे यम कायेशभयाजते ।्
स कृा राजसं ागं नवै ागफलं लभते ॥् १८-८॥
ःखम इ्ित एव यत क्म  काय-ेश-भयात ्जते ।्
सः कृा राजसम ्ागम न् एव ाग-फलम ल्भते ॥् १८-८॥
(यः) ःखम इ्ित (मा) एव यत क्म  काय-ेश-भयात ्
जते ्, सः राजसम ्ागम कृ्ा ाग-फलम न् एव लभते ।्
काय िमवे यम िनयतं िबयतऽेज ुन ।
सं ा फलं चवै स ागः सािको मतः ॥ १८-९॥
काय म इ्ित एव यत क्म  िनयतम ि्बयते अज ुन ।
सम ्ा फलम च् एव सः ागः सािकः मतः ॥ १८-९॥
हे अज ुन! काय म इ्ित (मा) एव यत ि्नयतम क्म , सम ्
फलम च् एव ा िबयत,े सः ागः सािकः मतः ।
न ेकुशलं कम कुशले नानषुते ।
ागी ससमािवो मधेावी िछसशंयः ॥ १८-१०॥
न िे अकुशलम क्म  कुशले न अनषुते ।
ागी स-समािवः मधेावी िछ-सशंयः ॥ १८-१०॥
(सः)ागी स-समािवः मधेावी िछ-सशंयः
(च भवित सः) अकुशलम क्म  न िे, कुशले (च) न अनषुते ।
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न िह दहेभतृा शं ंु कमा यशषेतः ।
युकम फलागी स ागीिभधीयते ॥ १८-११॥
न िह दहे-भतृा शम ्ुम क्मा िण अशषेतः ।
यः त ु कम -फल-ागी सः ागी इित अिभधीयते ॥ १८-११॥
दहे-भतृा अशषेतः कमा िण ुम न् शम ्,
यः त ु िह कम -फल-ागी सः ागी इित अिभधीयते ।
अिनिमं िमौं च िऽिवधं कम णः फलम ।्
भवािगनां ूे न त ु संािसनां िचत ॥् १८-१२॥
अिनम इ्म ि्मौम च् िऽिवधम क्म णः फलम ।्
भवित अािगनाम ्ू े न त ु संािसनाम ्िचत ॥् १८-१२॥
अिनम ्, इम ्, िमौम च् (इित) िऽिवधम क्म णः फलम ्
ूे अािगनाम भ्वित, संािसनाम त् ु िचत न् (भवित)।
पतैािन महाबाहो कारणािन िनबोध मे ।
साे कृताे ूोािन िसये सव कम णाम ॥् १८-१३॥
प एतािन महा-बाहो कारणािन िनबोध मे ।
साे कृत-अे ूोािन िसये सव -कमणाम ॥् १८-१३॥
हे महा-बाहो! सव-कमणाम ि्सये कृत-अे साे
ूोािन एतािन प कारणािन मे िनबोध ।
अिधान ं तथा कता  करणं च पथृिवधम ।्
िविवधा पथृेा दवैं चवैाऽ पमम ॥् १८-१४॥
अिधानम त्था कता  करणम च् पथृक-्िवधम ।्
िविवधाः च पथृक ् चेाः दवैम च् एव अऽ पमम ॥् १८-१४॥
अिधानम ्, तथा कता  च, पथृक-्िवधम क्रणम च्,
िविवधाः पथृक ् चेाः, अऽ दवैम प्मम ए्व (भवित)।
शरीरवानोिभय म ूारभते नरः ।
ां वा िवपरीतं वा पतै े त हतेवः ॥ १८-१५॥
शरीर-वाक-्मनोिभः यत क्म  ूारभते नरः ।
ाम व्ा िवपरीतं वा प एते त हतेवः ॥ १८-१५॥
नरः शरीर-वाक-्मनोिभः ाम व्ा िवपरीतं वा यत ्
कम  ूारभत,े त एते प हतेवः (सि) ।
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तऽवैं सित कता रमाानं केवलं त ु यः ।
पँयकृतबिुा स पँयित म ितः ॥ १८-१६॥
तऽ एवम स्ित कता रम आ्ानम के्वलम त् ु यः ।
पँयित अकृत-बिुात न् सः पँयित म ितः ॥ १८-१६॥
तऽ एवम स्ित यः त ु केवलम आ्ानम क्ता रम प्ँयित,
सः म ितः अकृत-बिुात न् पँयित ।
य नाहंकृतो भावो बिुय  न िलते ।
हाऽिप स इमाँोका हि न िनबते ॥ १८-१७॥
य न अहंकृतः भावः बिुः य न िलते ।
हा अिप सः इमान ल्ोकान न् हि न िनबते ॥ १८-१७॥
य अहंकृतः भावः न, य बिुः न िलत,े सः इमान ्
लोकान ह्ा अिप न हि, न िनबते ।
ान ं यें पिराता िऽिवधा कम चोदना ।
करणं कम  कतित िऽिवधः कम समंहः ॥ १८-१८॥
ानम ्येम प्िराता िऽिवधा कम -चोदना ।
करणम क्म  कता  इित िऽिवधः कम -समंहः ॥ १८-१८॥
ानम ्, येम ्, पिराता इित िऽिवधा कम -चोदना (अि) ।
करणम ्, कम, कता  (इित) िऽिवधः कम -समंहः (अि) ।
ान ं कम  च कता  च िऽधवै गणुभदेतः ।
ूोते गणुसान े यथावणु तािप ॥ १८-१९॥
ानम क्म  च कता  च िऽधा एव गणु-भदेतः ।
ूोते गणु-सान े यथावत ्ण ु तािन अिप ॥ १८-१९॥
ानम ्, कम च कता  च िऽधा एव गणु-भदेतः
गणु-सान े ूोत,े तािन अिप यथावत ्ण ु ।
सव भतूषे ु यनेकंै भावमयमीते ।
अिवभं िवभेष ु तानं िवि सािकम ॥् १८-२०॥
सव-भतूषे ु यने एकम भ्ावम अ्यम ई्ते ।
अिवभम ि्वभेष ु तत ्ानम ि्वि सािकम ॥् १८-२०॥
यने (जीवः) िवभेष ु सव -भतूषे ुअिवभम ्, एकम ्
अयम भ्ावम ई्त,े तत ्ानम स्ािकम ि्वि ।
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पथृने त ु यानं नानाभावाथृिवधान ।्
विे सवष ु भतूषे ु तानं िवि राजसम ॥् १८-२१॥
पथृने त ु यत ्ानम न्ाना-भावान प्थृक-्िवधान ।्
विे सवष ु भतूषे ु तत ्ानम ि्वि राजसम ॥् १८-२१॥
यत ्ानम प्थृने सवष ु भतूषे ु त ु पथृक-्िवधान ्
नाना-भावान व्िे, तत ्ानम र्ाजसम ि्वि ।
य ु कृवदकेिाय समहतैकुम ।्
अताथ वदं च तामसमदुातम ॥् १८-२२॥
यत त् ु कृवत ए्किन क्ाय सम अ्हतैकुम ।्
अताथ वत अ्म च् तत त्ामसम उ्दातम ॥् १८-२२॥
यत त् ु एकिन क्ाय कृवत स्म अ्हतैकुम ्
अताथ वत अ्म च्, तत(्ान)ं तामसम उ्दातम ।्
िनयतं सरिहतमरागषेतः कृतम ।्
अफलूेनुा कम  यािकमुते ॥ १८-२३॥
िनयतम स्-रिहतम अ्राग-षेतः कृतम ।्
अफल-ूेनुा कम  यत त्त स्ािकम उ्ते ॥ १८-२३॥
अफल-ूेनुा यत ि्नयतम क्म  स-रिहतम अ्राग-षेतः
कृतम ्, तत स्ािकम उ्ते ।
य ुकामेनुा कम  साहंकारणे वा पनुः ।
िबयते बलायासं तिाजसमदुातम ॥् १८-२४॥
यत त् ु काम-ईनुा कम  साहंकारणे वा पनुः ।
िबयते बल आयासम त्त र्ाजसम उ्दातम ॥् १८-२४॥
पनुः यत त् ु काम-ईनुा, साहंकारणे वा बल आयासम ्
कम  िबयत,े तत र्ाजसम उ्दातम ।्
अनबुं यं िहंसामनपे च पौषम ।्
मोहादारते कम  यामसमुते ॥ १८-२५॥
अनबुम ्यम ि्हंसाम अ्नपे च पौषम ।्
मोहात आ्रते कम  यत त्त त्ामसम उ्ते ॥ १८-२५॥
अनबुम ्यम ि्हंसाम प्ौषम च् अनपे
यत क्म  मोहात आ्रत,े तत त्ामसम उ्ते ।
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मुसोऽनहंवादी धृुाहसमितः ।
िसिसोिन िव कारः कता  सािक उते ॥ १८-२६॥
मु-सः अनहं-वादी धिृत-उाह-समितः ।
िसि-अिसोः िनिव कारः कता  सािकः उते ॥ १८-२६॥
मु-सः, अनहं-वादी, धिृत-उाह-समितः,
िसि-अिसोः िनिव कारः कता  सािकः उते ।
रागी कम फलूेुो िहंसाकोऽशिुचः ।
हष शोकाितः कता  राजसः पिरकीित तः ॥ १८-२७॥
रागी कम -फल-ूेःु ः िहंसाकः अशिुचः ।
हष -शोक-अितः कता  राजसः पिरकीित तः ॥ १८-२७॥
रागी, कम-फल-ूेःु, ः, िहंसाकः, अशिुचः,
हष -शोक-अितः कता  राजसः पिरकीित तः ।
अयुः ूाकृतः ः शठो नृैितकोऽलसः ।
िवषादी दीघ सऽूी च कता  तामस उते ॥ १८-२८॥
अयुः ूाकृतः ः शठः नृैितकः अलसः ।
िवषादी दीघ -सऽूी च कता  तामसः उते ॥ १८-२८॥
अयुः, ूाकृतः,ः, शठः, नृैितकः, अलसः,
िवषादी, दीघ -सऽूी च कता  तामसः उते ।
बुभेदं धतृेवै गणुतििवधं ण ु ।
ूोमानमशषेणे पथृने धनय ॥ १८-२९॥
बुःे भदेम ध्तृःे च एव गणुतः िऽिवधम ्ण ु ।
ूोमानम अ्शषेणे पथृने धनय ॥ १८-२९॥
हे धनय! बुःे धतृःे च एव गणुतः िऽिवधम ्
भदेम अ्शषेणे पथृने ूोमानम ्ण ु ।
ूविृं च िनविृं च काया काय भयाभये ।
बं मों च या विे बिुः सा पाथ  सािकी ॥ १८-३०॥
ूविृम च् िनविृम च् काय -अकाय भय-अभये ।
बम म्ोम च् या विे बिुः सा पाथ  सािकी ॥ १८-३०॥
हे पाथ ! या बिुः ूविृम च् िनविृम क्ाय -अकाय
भय-अभये च बम म्ोम च् विे, सा सािकी (मता)।
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यया धम मधम च काय चाकाय मवे च ।
अयथावजानाित बिुः सा पाथ  राजसी ॥ १८-३१॥
यया धम म अ्धम म च् काय म च् अकाय म ए्व च ।
अयथावत ्ू जानाित बिुः सा पाथ  राजसी ॥ १८-३१॥
हे पाथ ! यया च (बुा जीवः) धमम अ्धम म च्,
काय म अ्काय म च्, अयथावत ए्व ूजानाित सा बिुः राजसी (मता)।
अधम धम िमित या मते तमसावतृा ।
सवा था िपरीतां बिुः सा पाथ  तामसी ॥ १८-३२॥
अधमम ध्म म इ्ित या मते तमसा आवतृा ।
सव -अथा न ि्वपरीतान च् बिुः सा पाथ  तामसी ॥ १८-३२॥
हे पाथ ! या तमसा आवतृा (बिुः) अधमम ध्म म ्
सव -अथा न ि्वपरीतान च् इित मत,े सा बिुः तामसी (तृा) ।
धृा यया धारयते मनःूाणिेयिबयाः ।
योगनेािभचािरया धिृतः सा पाथ  सािकी ॥ १८-३३॥
धृा यया धारयते मनः-ूाण-इिय-िबयाः ।
योगने अिभचािरया धिृतः सा पाथ  सािकी ॥ १८-३३॥
हे पाथ ! (नरः) यया अिभचािरया धृा
मनः-ूाण-इिय-िबयाः योगने धारयत,े सा धिृतः सािकी (अि) ।
यया त ु धम कामाथा ृा धारयतऽेज ुन ।
ूसेन फलाकाी धिृतः सा पाथ  राजसी ॥ १८-३४॥
यया त ु धम -काम-अथा न ध्ृा धारयत े अज ुन ।
ूसेन फल-आकाी धिृतः सा पाथ  राजसी ॥ १८-३४॥
हे अज ुन! यया धृा ूसेन फल-आकाी त ु (सन)्
धम-काम-अथा न (्नरः) धारयत,े हे पाथ ! सा
धिृतः राजसी (अि) ।
यया ं भयं शोकं िवषादं मदमवे च ।
न िवमुित मधा धिृतः सा पाथ  तामसी ॥ १८-३५॥
यया म भ्यम श्ोकम ि्वषादम म्दम ए्व च ।
न िवमुित मधा धिृतः सा पाथ  तामसी ॥ १८-३५॥
हे पाथ ! मधा (नरः) यया म ्, भयम ्, शोकम ्,
िवषादम ्, मदम ए्व च न िवमुित, सा धिृतः तामसी (मता) ।
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सखुं िदान िऽिवधं ण ु म े भरतष भ ।
अासािमते यऽ ःखां च िनगित ॥ १८-३६॥
सखुम त् ु इदानीम ि्ऽिवधम ्ण ु म े भरतष भ ।
अासात र्मत े यऽ ःखाम च् िनगित ॥ १८-३६॥
हे भरतष भ! इदानीम त् ु िऽिवधम स्खुम म् े ण,ु
यऽ (सखु े जीवः) अासात र्मत,े ःखाम च् िनगित ।
यदम े िवषिमव पिरणामऽेमतृोपमम ।्
तखुं सािकं ूोमाबिुूसादजम ॥् १८-३७॥
यत त्त अ्म े िवषम इ्व पिरणामे अमतृ-उपमम ।्
तत स्खुम स्ािकम ्ू ोम आ्-बिु-ूसादजम ॥् १८-३७॥
यत अ्म े िवषम इ्व, पिरणामे अमतृ-उपमम त्त ्
आ-बिु-ूसादजम (्अि), तत स्खुम स्ािकम ्ू ोम ।्
िवषयिेयसयंोगादमऽेमतृोपमम ।्
पिरणामे िवषिमव तखुं राजसंतृम ॥् १८-३८॥
िवषय-इिय-सयंोगात य्त त्त अ्म े अमतृ-उपमम ।्
पिरणामे िवषम इ्व तत स्खुम र्ाजसम ्तृम ॥् १८-३८॥
यत ि्वषय-इिय-सयंोगात अ्म े अमतृ-उपमम ्, तत ्
पिरणामे (च) िवषम इ्व (अि) तत स्खुम र्ाजसम ्तृम ।्
यदम े चानबुे च सखुं मोहनमानः ।
िनिालूमादों तामसमदुातम ॥् १८-३९॥
यत अ्म े च अनबुे च सखुम म्ोहनम आ्नः ।
िनिा-आल-ूमाद-उम त्त त्ामसम उ्दातम ॥् १८-३९॥
यत अ्म े च अनबुे च आनः मोहनम ि्निा-आल-ूमाद-उम ्,
तत स्खुम त्ामसम उ्दातम ।्
न तदि पिृथां वा िदिव दवेषे ु वा पनुः ।
सं ूकृितजमै ुं यदिेभः ाििभग ुणःै ॥ १८-४०॥
न तत अ्ि पिृथाम व्ा िदिव दवेषे ु वा पनुः ।
सम ्ू कृितजःै मुम य्त ए्िभः ात ि्ऽिभः गणुःै ॥ १८-४०॥
यत स्म ए्िभः ूकृितजःै िऽिभः गणुःै मुम ्ात ्, तत ्
पिृथाम व्ा िदिव वा पनुः दवेषे ु (वा) न अि ।
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ॄाणिऽयिवशां शिूाणां च परप ।
कमा िण ूिवभािन भावूभवगै ुणःै ॥ १८-४१॥
ॄाण-िऽय-िवशाम श्िूाणाम च् परप ।
कमा िण ूिवभािन भाव-ूभवःै गणुःै ॥ १८-४१॥
हे परप! ॄाण-िऽय-िवशाम श्िूाणाम च्
कमा िण भाव-ूभवःै गणुःै ूिवभािन (सि) ।
शमो दमपः शौचं ािराज वमवे च ।
ान ं िवानमािं ॄकमभावजम ॥् १८-४२॥
शमः दमः तपः शौचम ्ािः आजवम ए्व च ।
ानम ि्वानम आ्िम ्ॄ -कमभावजम ॥् १८-४२॥
शमः, दमः, तपः, शौचम ्, ािः,आजवम ्, ानम ्,
िवानम ्,आिम ए्व च (इित)भावजम ्ॄ -कम (अि) ।
शौय तजेो धिृतदा ं युे चापलायनम ।्
दानमीरभाव ाऽं कम भावजम ॥् १८-४३॥
शौय म त्जेः धिृतः दाम य्ुे च अिप अपलायनम ।्
दानम ई्र-भावः च ाऽम क्म भावजम ॥् १८-४३॥
शौय म ्, तजेः, धिृतः, दाम ्, युे अिप च अपलायनम ्,
दानम ्, ईर-भावः च (इित)भावजम ्ाऽम क्म  (अि) ।
कृिषगौरवािणं व ैँ यकम भावजम ।्
पिरचया कं कम शिूािप भावजम ॥् १८-४४॥
कृिष-गौर-वािणम व् ैँ य-कमभावजम ।्
पिरचया -आकम क्म  शिू अिप भावजम ॥् १८-४४॥
कृिष-गौर-वािणम ्भावजम व् ैँ य-कम (अि)
अिप (च) शिू पिरचया -आकम क्म भावजम (्अि) ।
ेे कम यिभरतः सिंसिं लभते नरः ।
कमिनरतः िसिं यथा िवित तणु॥ १८-४५॥
ेे कम िण अिभरतः सिंसिम ल्भते नरः ।
कम-िनरतः िसिम य्था िवित तत ्ण ु ॥ १८-४५॥
ेे कम िण अिभरतः नरः सिंसिम ल्भते ।
कम-िनरतः (नरः) यथा िसिम ि्वित, तत ्ण ु ।
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यतः ूविृभू तानां यने सव िमदं ततम ।्
कमणा तम िसिं िवित मानवः ॥ १८-४६॥
यतः ूविृः भतूानाम य्ने सव म इ्दम त्तम ।्
कमणा तम अ् िसिम ि्वित मानवः ॥ १८-४६॥
यतः भतूानाम ्ू विृः (अि), यने इदम स्व म त्तम ्
(अि) तम (्ईरं)कमणा अ मानवः िसिम ि्वित ।
ौयेाधम िवगणुः परधमा निुतात ।्
भाविनयतं कम  कुव ाोित िकिषम ॥् १८-४७॥
ौयेान ्धम ः िवगणुः पर-धमा त ्निुतात ।्
भाव-िनयतम क्म  कुव न न् आोित िकिषम ॥् १८-४७॥
िवगणुः धमः निुतात प्र-धमा त ौ्येान (्अि),
भाव-िनयतम क्म  कुव न (्नरः) िकिषम न् आोित ।
सहजं कम  कौये सदोषमिप न जते ।्
सवा रा िह दोषणे धमूनेाििरवावतृाः ॥ १८-४८॥
सहजम क्म  कौये सदोषम अ्िप न जते ।्
सवा राः िह दोषणे धमूने अिः इव आवतृाः ॥ १८-४८॥
हे कौये! सहजम क्म  सदोषम अ्िप न जते ्,
धमूने अिः इव िह सवा राः दोषणे आवतृाः (सि) ।
असबिुः सव ऽ िजताा िवगतहृः ।
नैिसिं परमां संासनेािधगित ॥ १८-४९॥
अस-बिुः सव ऽ िजत-आा िवगत-हृः ।
नै-िसिम प्रमाम स्ंासने अिधगित ॥ १८-४९॥
सवऽ अस-बिुः िजत-आा, िवगत-हृः (नरः)
परमाम न्ै -िसिम स्ंासने अिधगित ।
िसिं ूाो यथा ॄ तथाोित िनबोध मे ।
समासनेवै कौये िना ान या परा ॥ १८-५०॥
िसिम ्ू ाः यथा ॄ तथा आोित िनबोध मे ।
समासने एव कौये िना ान या परा ॥ १८-५०॥
हे कौये! िसिम ्ू ाः (मानवः) यथा ॄ आोित,
तथा मे समासने एव िनबोध, या (च इयं ॄ-ूािः)
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(सा) ान परा िना (वत त)े ।
बुा िवशुया युो धृाानं िनय च ।
शादीिषयांा रागषेौ दु च ॥ १८-५१॥
बुा िवशुया युः धृा आानम ि्नय च ।
शादीन ि्वषयान ्ा राग-षेौ दु च ॥ १८-५१॥
िवशुया बुा युः, धृा आानम ि्नय च,
शादीन ि्वषयान ्ा, राग-षेौ च दु,
िविवसवेी लाशी यतवाायमानसः ।
ानयोगपरो िनं वरैायं समपुािौतः ॥ १८-५२॥
िविव-सवेी लघ-ुआशी यत-वाक-्काय-मानसः ।
ान-योग-परः िनम व्रैायम स्मपुािौतः ॥ १८-५२॥
िविव-सवेी, लघ-ुआशी, यत-वाक-्काय-मानसः, िनम ्
ान-योग-परः, वरैायम स्मपुािौतः (च),
अहंकारं बलं दप कामं बोधं पिरमहम ।्
िवमु िनम मः शाो ॄभयूाय कते ॥ १८-५३॥
अहंकारम ब्लम द्प म क्ामम ब्ोधम प्िरमहम ।्
िवमु िनम मः शाः ॄ-भयूाय कते ॥ १८-५३॥
अहंकारम ब्लम द्प म क्ामम ब्ोधम प्िरमहम (्च)
िवमु, िनम मः, शाः, (नरः) ॄ-भयूाय कते ।
ॄभतूः ूसाा न शोचित न काित ।
समः सवष ु भतूषे ु मिं लभते पराम ॥् १८-५४॥
ॄ-भतूः ूस-आा न शोचित न काित ।
समः सवष ु भतूषे ु मत-्भिम ल्भते पराम ॥् १८-५४॥
ॄ-भतूः ूस-आा (सन)् न शोचित, न काित,
(च) सवष ु भतूषे ु समः (भूा) पराम म्त-्भिम ल्भते ।
भा मामिभजानाित यावााि ततः ।
ततो मां ततो ाा िवशते तदनरम ॥् १८-५५॥
भा माम अ्िभजानाित यावान य्ः च अि ततः ।
ततः माम त्तः ाा िवशते तत अ्नरम ॥् १८-५५॥
यावान य्ः च अि, (त)ं माम त्तः भा अिभजानाित,
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ततः ततः माम ्ाा तत अ्नरम (्माम)् िवशते ।
सव कमा यिप सदा कुवा णो मपाौयः ।
मसादादवाोित शातं पदमयम ॥् १८-५६॥
सव-कमा िण अिप सदा कुवा णः मत-्पाौयः ।
मत-्ूसादात अ्वाोित शातम प्दम अ्यम ॥् १८-५६॥
मत-्पाौयः सदा सव -कमा िण अिप कुवा णः
मत-्ूसादात श्ातम अ्यम प्दम अ्वाोित ।
चतेसा सव कमा िण मिय सं मरः ।
बिुयोगमपुािौ मिः सततं भव ॥ १८-५७॥
चतेसा सव -कमा िण मिय सं मत-्परः ।
बिु-योगम उ्पािौ मत-्िचः सततम भ्व ॥ १८-५७॥
()ं सव-कमा िण चतेसा मिय सं, मत-्परः
(सन)्, बिु-योगम उ्पािौ,सततम म्त-्िचः भव ।
मिः सवगा िण मसादािरिस ।
अथ चेमहंकारा ौोिस िवनिस ॥ १८-५८॥
मत-्िचः सव-गा िण मत-्ूसादात त्िरिस ।
अथ चते ्म अ्हंकारात न् ौोिस िवनिस ॥ १८-५८॥
(म)् मत-्िचः (सन)् सव-गा िण मत-्ूसादात ्
तिरिस । अथ म अ्हंकारात न् ौोिस चते ्, िवनिस ।
यदहंकारमािौ न यो इित मसे ।
िमषै वसाये ूकृितां िनयोित ॥ १८-५९॥
यत अ्हंकारम आ्िौ न योे इित मसे ।
िमा एषः वसायः त े ूकृितः ाम ि्नयोित ॥ १८-५९॥
यत अ्हंकारम आ्िौ ’न यो’े इित मस,े (तत)् एषः
त े वसायः िमा (एव अि), ूकृितः ाम ि्नयोित ।
भावजने कौये िनबः ने कमणा ।
कत ु नेिस योहािरवशोऽिप तत ॥् १८-६०॥
भावजने कौये िनबः ने कमणा ।
कत ुम न् इिस यत म्ोहात क्िरिस अवशः अिप तत ॥् १८-६०॥
हे कौये! (यतः)भावजने ने कमणा िनबः
()ं यत म्ोहात क्त ुम न् इिस, तत अ्वशः (सन)्
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अिप किरिस ।
ईरः सवभतूानां शेऽेज ुन ितित ।
ॅामयवभतूािन याढािन मायया ॥ १८-६१॥
ईरः सव-भतूानाम ्त-्दशे े अज ुन ितित ।
ॅामयन स्व -भतूािन य-आढािन मायया ॥ १८-६१॥
हे अज ुन! य-आढािन सव-भतूािन मायया
ॅामयन ई्रः सव -भतूानाम ्त-्दशे े ितित ।
तमवे शरणं ग सवभावने भारत ।
तसादारां शािं ानं ूािस शातम ॥् १८-६२॥
तम ए्व शरणम ग् सव-भावने भारत ।
तत ्ू सादात प्राम श्ािम ्ानम ्ू ािस शातम ॥् १८-६२॥
हे भारत! ()ं तम ए्व सव-भावने शरणम ग् ।
तत ्ू सादात प्राम श्ािम श्ातम ्ानम (्च) ूािस ।
इित त े ानमाातं गुाुतरं मया ।
िवमृँ यतैदशषेणे यथेिस तथा कु ॥ १८-६३॥
इित त े ानम आ्ातम ग्ुात ग्ुतरं मया ।
िवमृँ य एतत अ्शषेणे यथा इिस तथा कु ॥ १८-६३॥
इित गुात ग्ुतरं ानम म्या त ेआातम ्,
एतत अ्शषेणे िवमृँ य, यथा इिस तथा कु ।
सवगुतमं भयूः ण ु म े परमं वचः ।
इोऽिस मे ढिमित ततो वािम त े िहतम ॥् १८-६४॥
सव-गुतमम भ्यूः ण ु म े परमम व्चः ।
इः अिस मे ढम इ्ित ततः वािम त े िहतम ॥् १८-६४॥
सव-गुतमम प्रमम व्चः मे भयूः ण ु । मे ढम ्
इः अिस, इित ततः त े िहतम व्ािम ।
मना भव मो माजी मां नमु ।
मामवेैिस सं त े ूितजान े िूयोऽिस मे ॥ १८-६५॥
मत-्मनाः भव मत-्भः मत-्याजी माम न्मु ।
माम ए्व एिस सम त् े ूितजान े िूयः अिस मे ॥ १८-६५॥
मत-्मनाः, मत-्भः, मत-्याजी (च) भव, माम ्
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नमु (एवं कृा )ं माम ए्व एिस । (इित) ते
सम ्ू ितजान,े (यतः )ं मे िूयः अिस ।
सवधमा िर मामकंे शरणं ोज ।
अहं ा सवपापेो मोियािम मा शचुः ॥ १८-६६॥
सव-धमा न प्िर माम ए्कम श्रणम ो्ज ।
अहम ्ा सव -पापेः मोियािम मा शचुः ॥ १८-६६॥
()ं सव-धमा न प्िर माम ए्कम श्रणम ो्ज ,
अहम ्ा सव -पापेः मोियािम, ()ं मा शचुः ।
इदं त े नातपाय नाभाय कदाचन ।
न चाशौुषूवे वां न च मां योऽसयूित ॥ १८-६७॥
इदम त् े न अतपाय न अभाय कदाचन ।
न च अशौुषूवे वाम न् च माम य्ः असयूित ॥ १८-६७॥
इदम त् े न अतपाय, (च) न अभाय, न च अशौुषूव,े
न च यः माम अ्सयूित (त)ै कदाचन वाम ।्
य इदं परमं गु ं मेिभधाित ।
भिं मिय परां कृा मामवेैसशंयः ॥ १८-६८॥
यः इदम प्रमम ग्ुम म्त-्भेष ुअिभधाित ।
भिम म्िय पराम कृ्ा माम ए्व एित असशंयः ॥ १८-६८॥
यः इदम प्रमम ग्ुम (्ान)ं मत-्भेष ुअिभधाित,
(सः) मिय पराम भ्िम कृ्ा, असशंयः (सन)् माम ्
एव एित ।
न च तानुषे ु किे िूयकृमः ।
भिवता न च मे तादः िूयतरो भिुव ॥ १८-६९॥
न च तात म्नुषे ु कित म् े िूय-कृमः ।
भिवता न च मे तात अ्ः िूयतरः भिुव ॥ १८-६९॥
मनुषे ु च कित त्ात ि्ूय-कृमः मे न (अि);
तात अ्ः भिुव िूयतरः च मे न भिवता ।
अेते च य इमं ध सवंादमावयोः ।
ानयने तनेाहिमः ािमित मे मितः ॥ १८-७०॥
अेते च यः इमम ध् म स्वंादम आ्वयोः ।
ान-यने तने अहम इ्ः ाम इ्ित मे मितः ॥ १८-७०॥
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यः च आवयोः इमम ध् म स्वंादम अ्ेत,े तने
ान-यने अहम इ्ः ाम इ्ित मे मितः ।
ौावाननसयू णयुादिप यो नरः ।
सोऽिप मुः शभुाँोकाायुाुयकमणाम ॥् १८-७१॥
ौावान अ्नसयूः च णयुात अ्िप यः नरः ।
सः अिप मुः शभुान ल्ोकान ्ू ायुात प्ुय-कमणाम ॥् १८-७१॥
ौावान अ्नसयूः च यः नरः (इद)ं णयुात अ्िप सः
मुः (सन)् पुय-कमणाम श्भुान ल्ोकान अ्िप ूायुात ।्
किदतेतुं पाथ यकैामणे चतेसा ।
किदानसोहः ूने धनय ॥ १८-७२॥
कित ए्तत ौ्तुम प्ाथ या एकामणे चतेसा ।
कित अ्ान-सोहः ूनः त े धनय ॥ १८-७२॥
हे पाथ ! या एतत ए्कामणे चतेसा ौतुम क्ित?्
हे धनय! ते अान-सोहः ूनः कित?्
अज ुन उवाच ।
अज ुनः उवाच ।
नो मोहः िृतला सादायातु ।
ितोऽि गतसहेः किरे वचनं तव ॥ १८-७३॥
नः मोहः िृतः ला त ्ू सादात म्या अतु ।
ितः अि गत-सहेः किरे वचनम त्व ॥ १८-७३॥
हे अतु! त ्ू सादात (्म)े मोहः नः,
मया िृतः ला, (अहं) गत-सहेः ितः अि,
(इदान) तव वचनम क्िरे ।
सय उवाच ।
सयः उवाच ।
इहं वासदुवे पाथ  च महानः ।
सवंादिमममौौषमतुं रोमहष णम ॥् १८-७४॥
इित अहम व्ासदुवे पाथ  च महानः ।
सवंादम इ्मम अ्ौौषम अ्तुम र्ोम-हष णम ॥् १८-७४॥
इित अहम व्ासदुवे महानः पाथ  च इमम अ्तुम ्
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रोम-हष णम स्वंादम अ्ौौषम ।्
ासूसादातुवानतेुमहं परम ।्
योगं योगेराृाााथयतः यम ॥् १८-७५॥
ास-ूसादात ौ्तुवान ए्तत ग्ुम अ्हम प्रम ।्
योगम य्ोगेरात कृ्ात स्ाात क्थयतः यम ॥् १८-७५॥
ास-ूसादात ्यम य्ोगम क्थयतः योगेरात कृ्ात ्
एतत प्रम ग्ुम अ्हम स्ाात ौ्तुवान ।्
राजंृ संृ सवंादिमममतुम ।्
केशवाज ुनयोः पुयं ािम च मुम ुः ॥ १८-७६॥
राजन स्ंृ संृ सवंादम इ्मम अ्तुम ।्
केशव-अज ुनयोः पुयम ्ािम च मुः मुः ॥ १८-७६॥
हे राजन!् (अहं) केशव-अज ुनयोः इमम प्ुयम अ्तुम ्
च सवंादम स्ंृ संृ मुः मुः ािम ।
त संृ संृ पमतुं हरःे ।
िवयो मे महान र्ाजािम च पनुः पनुः ॥ १८-७७॥
तत च् संृ संृ पम अ्ित-अतुम ह्रःे ।
िवयः मे महान र्ाजन ्ािम च पनुः पनुः ॥ १८-७७॥
हे राजन!् हरःे तत च् अित-अतुम ्पम स्ंृ
संृ मे महान ि्वयः (भवित), (अहं) पनुः पनुः ािम च ।
यऽ योगेरः कृो यऽ पाथ धनधु रः ।
तऽ ौीिव जयो भिूती ुवा नीितम ितम म ॥ १८-७८॥
यऽ योगेरः कृः यऽ पाथ ः धनधु रः ।
तऽ ौीः िवजयः भिूतः ीवुा नीितः मितः मम ॥ १८-७८॥
यऽ योगेरः कृः यऽ धनधु रः पाथ ः,
तऽ ौीः, िवजयः, भिूतः, ीवुा नीितः (च इित)
मम मितः (अि) ।
ॐ तिदित ौीमगवीतासपूिनषु
ॄिवायां योगशा े ौीकृाज ुनसवंादे
मोसंासयोगो नाम अादशोऽायः ॥ १८॥
ॐ तत स्त इ्ित ौीमत भ्गवत ग्ीतास ु उपिनषु
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॥ गीता सििवमह अय ॥

ॄ-िवायाम य्ोग-शाे ौीकृ-अज ुन-सवंादे
मो-संास-योगः नाम अादशः अायः ॥ १८॥

anvaya formulated and
retyped by Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com

.. Gita - sandhi-vigraha and anvaya ..
was typeset on August 2, 2016

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

158 sanskritdocuments.org


	.. Gita - sandhi-vigraha and anvaya ..
	॥ गीता सन्धिविग्रह अन्वय ॥
	Document Information
	Sanskrit Document Text
	॥ गीता सन्धिविग्रह अन्वय ॥

	Document Credits



