
Bhagavad-Gītā Reading
Sanskrit 101b

Introduction

The Bhagavad Gītā (or "Song of the Lord") comes down to us as a small piece of the vast Mahābhārata
epic poem: 700 verses (that is, 1,400 lines) out of something like 100,000 (200,000) in total. (For
perspective, this is 4x as large as the second largest Sanskrit epic, the Rāmāyaṇa, which contains about
50,000 lines. Compare also the Iliad, the Odyssey, and the Aeneid, which contain 16,000, 12,000, and
10,000 lines, respectively.) The Mahābhārata centers on a great war, "long ago in the land of India,"
between the ancestral Kaurava and Pāṇḍava families. The Gītā, in turn, is situated on the front line of
the first battle, moments before it begins, and serves as a poignant and profound meditation on moving
forward and living well in a morally complicated world.

Authorship of the Mahābhārata, and therefore of the Gītā, is traditionally ascribed to the divine sage
Vyāsa, sometime in the third millenium BCE, as is the case with the Vedas and Purāṇas. The competing
academic view is that the Mahābhārata is a composite text, i.e., the result of hundreds of years of
modification at the hands of thousands of co-authors, which arrived at something like its current form
in the mid-first-millenium CE. The Gītā, however, is more often spoken of as the product of a single
inspired mind. These are, not surprisingly, contentious questions.

The Gītā takes the form of a dialogue between the Pāṇḍava prince Arjuna and his cousin, Kṛṣṇa, avatar
of the god Viṣṇu. At Arjuna's despair over the prospect of an apocolyptic war that will annihilate both
sides, Kṛṣṇa offers him encouragement in the form of teachings on the nature of the soul and on the
various paths of yoga, so as to help Arjuna embrace his proper, if difficult role as a warrior (kṣatriya).

As is the case with much epic literature, the Gītā takes place within a series of nested narrative frames.
Here, the immediate frame is a conversation between the blind king Dhṛtarāṣṭra and his charioteer
Sañjaya. Dhṛtarāṣṭra's belligerent son Duryodhana, the leader of the Kauravas, is preparing to lead his
army into battle. Dhṛtarāṣṭra wants to know what is happening, but because he is blind, he needs
Sañjaya to verbally convey the scene to him. Sañjaya is not on the battlefield himself, but thanks to his
"divine eye," he is able to observe and relate to Dhṛtarāṣṭra the action on the battlefield, which is named
Kurukṣetra...
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Chapter 1
( = Chapter 23 of the sixth book of the Mahābhārata, called Bhīṣma-parvan, "The Book of Bhīṣma.")

On Dhṛtarāṣṭra's request, Sañjaya begins to describe the battlescene. Sañjaya begins by narrating a
short discussion between the Kaurava leader Duryodhana and his mentor Droṇa.

धृतराष्ट्र उवाच ।

धमकर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समकवेता युयुत्सवः ।

मकामककाः पाण्डवाश्चैव िकमककुवर्मत संजय ।। १ ।।

संजय उवाच ।

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचायर्ममकुपसंगम्य राजा वचनमकब्रवीत् ।। २ ।।

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामकाचायर्म मकहतीं चमकूमक् ।

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव िशिष्येण धीमकता ।। ३ ।।

अत्र शिूरा मकहेष्वासा भीमकाजुर्मनसमका युिध ।

युयुधानो िवराटश्च द्रुपदश्च मकहारथः ।। ४ ।।

Proper names:
On the side of the Kaurava (descendents of Kuru): Sañjaya, Duryodhana, Drupada, Yuyudhāna, Virāṭa
On the side of the Pāṇḍavas (descendents of Pāṇḍu):, Bhīma, Arjuna

More hints:
Nouns: kṣetram, anīkam, camūḥ, maheṣvāsaḥ, yudh, rathaḥ
Adjectives (including verbal ones): māmaka, yuyutsu, samaveta, vyūḍha, śūra, sama
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Duryodhana continues to detail the heroic characters on the scene and how they are committed to 
fighting for him. Then all the Kauravas, led by revered grandfather Bhīṣma, sound their conch shells.

धृष्टकेतुश्चेिकतानः कािशिराजश्च वीयर्मवान् ।
पुरुिजत् कुिन्तभोजश्च शैिब्यश्च नरपुंगवः ।। ५ ।।
युधामकन्युश्च िवक्रान्त उत्तमकौजाश्च वीयर्मवान् ।
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवर्म एव मकहारथाः ।। ६ ।।
अस्मकाकं तु िविशिष्टा ये तान् िनबोध िद्विजोत्तमक ।
नायका मकमक सैन्यस्य संज्ञाथर्थं तान् ब्रवीिमक ते ।। ७ ।।
भवान् भीष्मकश्च कणर्मश्च कृपश्च सिमकितजयः ।
अश्वत्थामका िवकणर्मश्च सौमकदित्तस्तथैव च ।। ८ ।।
अन्ये च बहवः शूिरा मकदथर्थे त्यक्तजीिवताः ।
नानाशिस्त्रप्रहरणाः सवर्थे युद्धविवशिारदाः ।। ९ ।।
अपयाप्तं तदस्मकाकं बलं भीष्मकािभरिक्षतमक् ।
पयाप्तं ित्वदमेतेषां बलं भीमकािभरिक्षतमक् ।। १० ।।
अयनेषु च सवर्थेषु यथाभागमकविस्थताः ।
भीष्मकमेवािभरक्षन्तु भवन्तः सवर्म एव िह ।। ११ ।।
तस्य संजनयन् हषर्थं कुरुवृद्धवः िपतामकहः ।
िसहनादं िवनद्योच्चैः शिङ्खं दध्मकौ प्रतापवान् ।। १२ ।।
ततः शिङ्खाश्च भेर्यर्मश्च पणवानकगोमकुखाः ।
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शिब्दस्तुमकुलो ऽभवत् ।। १३ ।।

The action then shifts to the Pāṇḍavas, led by Arjuna and Kṛṣṇa, who blow their own conches in 
response. The noise is said to shake the very earth and sky, and also the confidence of the Kauravas.

ततः श्वेतैहर्मयैयुर्मक्ते मकहित स्यन्दने िस्थतौ ।
मकाधवः पाण्डवश्चैव िदव्यौ शिङ्खौ प्रदध्मकतुः ।। १४ ।।
पाञ्चजन्यं हृषीकेशिो देवदत्तं धनंजयः ।
पौण्ड्रं दध्मकौ मकहाशिङ्खं भीमककमका वृकोदरः ।। १५ ।।
अनन्तिवजयं राजा कुन्तीपुत्रो युिधिष्ठिरः ।
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमकिणपुष्पकौ ।। १६ ।।
काश्यश्च परमेष्वासः िशिखण्डी च मकहारथः ।
धृष्टद्युम्नो िवराटश्च सात्यिकश्चापरािजतः ।। १७ ।।
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सवर्मशिः पृिथवीपते ।
सौभद्रश्च मकहाबाहुः शिङ्खान् दध्मकुः पृथक् पृथक् ।। १८ ।।
स घोषो धातर्मराष्ट्राणां हृदयािन व्यदारयत् ।
नभश्च पृिथवीं चैव तुमकुलो व्यनुनादयन् ।। १९ ।।
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Now we shift our gaze to the Pāṇḍava prince Arjuna, with Śrī Kṛṣṇa serving as his charioteer. On 
Arjuna's command, they move in for a closer look at the front lines. (Remember: The charioteer 
Sañjaya is narrating all of this to king Dhṛtarāṣṭra.)

अथ व्यविस्थतान् दृष्ट्वा धातर्मराष्ट्रान् किपध्वजः ।

प्रवृते्त शिस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।। २० ।।

हृषीकेशिं तदा वाक्यिमकदमकाह मकहीपते ।

सेनयोरुभयोमकर्मध्ये रथं स्थापय मे ऽच्युत ।। २१ ।।

यावदेतान् िनरीक्षे ऽहं योद्धवुकामकानविस्थतान् ।

कैर्मकर्मया सह योद्धवव्यमकिस्मकन् रणसमकुद्यमे ।। २२ ।।

योत्स्यमकानानवेक्षे ऽहं य एते ऽत्र समकागताः ।

धातर्मराष्ट्रस्य दुर्बुर्मद्धवेयुर्मद्धवे िप्रयिचकीषर्मवः ।। २३ ।।

Epithets and names: Hṛṣīkeśa, Acyuta, Dhārtarāṣṭra (group name)

More hints:
Nouns: kapi-dhvaja, sampāta, dhanus, raṇa, yuddha
Adjectives (including verbal ones): vyavasthita, yoddhavya, yotsyamāna, samāgata, cikīrṣu
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With the chariot maneuvered into position, Kṛṣṇa urges Arjuna to survey the scene, which he does.

एवमकुक्तो हृषीकेशिो गुडाकेशेन भारत ।

सेनयोरुभयोमकर्मध्ये स्थापियत्वा रथोत्तमकमक् ।। २४ ।।

भीष्मकद्रोणप्रमकुखतः सवर्थेषां च मकहीिक्षतामक् ।

उवाच पाथर्म पश्यैतान् समकवेतान् कुरूनिनित ।। २५ ।।

तत्रापश्यत् िस्थतान् पाथर्मः िपतॄनथ िपतामकहान् ।

आचायान् मकातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ।। २६ ।।

श्वशिुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरिप ।

तान् समकीक्ष्य स कौन्तेयः सवान् बन्धूनविस्थतान् ।। २८ ।। ...(not a full sentence yet)...

Epithets and names: Hṛṣīkeśa, Guḍākeśa, Bhārata, Bhīṣma, Droṇa, Kuru, Kaunteya

More hints: pramukha-taḥ, mahī-kṣit, pitāmaha
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As Arjuna looks at the soliders on both sides, the enormity of the impending battle finally dawns on 
him. It seems as though the very leader of the Pāṇḍava army is about to lose heart.

कृपया परयािवष्टो िवषीदिन्नदमकब्रवीत् ।

दृषे्ट्वमकान् स्वजनान् कृष्ण युयुत्सून् समकविस्थतान् ।। २८ ।।

सीदिन्त मकमक गात्रािण मकुखं च पिरशिुष्यित ।

वेपथुश्च शिरीरे मे रोमकहषर्मश्च जायते ।। २९ ।।

गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् चैव पिरदह्यते ।

न च शिक्नोम्यवस्थातुं भ्रमकतीव च मे मकनः ।। ३० ।।

िनिमकत्तािन च पश्यािमक िवपरीतािन  ।

न च श्रेयो ऽनुपश्यािमक हत्वा स्वजनमकाहवे ।। ३१ ।।

Epithets and names: Gāṇḍīva, Keśava

More hints:

Nouns: kṛpā, gātram, vepathuḥ, roma-harṣaḥ, tvac, nimittam, śreyas, āhavaḥ

Adjectives (including verbal ones): parayāviṣṭa, viparīta

Verbs: vi+sad, pari+śuṣ, sraṁs, pari+dah, śak, ava+sthā, bhram, anu+dṛś 
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Arjuna rationalizes his reluctance to Kṛṣṇa, foreseeing a chain reaction of disastrous consequences.

न काङ्क्षे िविजयं कृष्ण न च राज्यं सुखािन च ।
िक नो राज्येन गोिविन्द िक भोगैर्जीविवितेन विा ।। ३२ ।।
येषामर्थे कािङ्क्षतं नो राज्यं भोगाः सुखािन च ।
त इमर्े ऽवििस्थता युद्ध ेप्राणांस्त्यक्त्विा धनािन च ।। ३३ ।।
आचायार्याः िपितरः पिुत्रास्तथैर्वि च िपितामर्हाः ।
मर्ातुलाः श्वशुराः पिौत्राः स्यालाः संबन्धिन्धनस्तथा ।। ३४ ।।
एतान् न हन्तुिमर्छािमर् घ्नतो ऽिपि मर्धुसूदन ।
अपिपि त्रैर्लोक्यराज्यस्य हतेोः िक नु मर्हीकृते ।। ३५ ।।
िनहत्य धातर्याराष्ट्रान् नः का प्रीितः स्याज्जनादर्यान ।
पिापिमर्ेविाश्रयेदस्मर्ान् हत्विैर्तानातताियनः ।। ३६ ।।
तस्मर्ान् नाहार्या वियं हन्तुं धातर्याराष्ट्रान् सबन्धान्धविान् ।
स्विजनं िह कथं हत्विा सुिखनः स्यामर् मर्ाधवि ।। ३७ ।।
यद्यप्येते न पिश्यिन्त लोभोपिहतचेतसः ।
कुलक्षयकृतं दोषं िमर्त्रद्रोह ेच पिातकमर्् ।। ३८ ।।
कथं न ज्ञेयमर्मर्ािभः पिापिादमर्ान् िनवििततुमर्् ।
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपिश्यिद्भिर्जर्यानादर्यान ।। ३९ ।।
कुलक्षये प्रणश्यिन्त कुलधमर्ार्याः सनातनाः ।
धमर्े नष्ट ेकुलं कृत्स्नमर्धमर्ो ऽिभभवित्युत ।। ४० ।।
अपधमर्ार्यािभभविात् कृष्ण प्रदषु्यिन्त कुलिस्त्रियः ।
स्त्रिीषु दषु्टासु विाष्णेय जायते विणर्यासंकरः ।। ४१ ।।
संकरो नरकायैर्वि कुलघ्नानां कुलस्य च ।
पितिन्त िपितरो ह्येषां लुप्तपिपिण्डोदकियाक्रियाः ।। ४२ ।।
दोषैर्रेतैर्ः कुलघ्नानां विणर्यासंकरकारकैर् ः ।
उत्साद्यन्ते जाितधमर्ार्याः कुलधमर्ार्याश्च शाश्वताः ।। ४३ ।।
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With his resolve at rock-bottom, Arujuna declares that he simply will not fight.

उत्सन्नकुलधमकाणां मकनुष्याणां जनादर्मन ।

नरके िनयतं वासो भवतीत्यनुशिुश्रुमक ।। ४४ ।।

अहो बत मकहत् पापं कतुर्थं व्यविसता वयमक् ।

यद्राज्यसुखलोभेर्न हन्तुं स्वजनमकुद्यताः ।। ४५ ।।

यिद मकामकप्रतीकारमकशिस्त्रं शिस्त्रपाणयः ।

धातर्मराष्ट्रा रणे हन्युस्तन् मे क्षेमकतरं भवेत् ।। ४६ ।।

एवमकुक्त्वाजुर्मनः संख्ये रथोपस्थ उपािवशित् ।

िवसृज्य सशिरं चापं शिोकसंिवग्नमकानसः ।। ४७ ।।

Hints: 

Nouns: kulam, narakam, vāsaḥ, lobhaḥ, saṁkhyam, cāpaḥ, mānasam

Adjectives (including verbal ones): utsanna, vyavasita, udyata, a-pratīkāra, a-śastra, śastra-pāṇi, kṣema,
upastha, sa-śara, saṁvigna

Verbs: anu+śru, vi+sṛj

Indeclinables: niyatam, bata
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Chapter 2
( = Mahābhārata Book 6, Chapter 24)

This chapter, the longest of the book, summarizes the spiritual teachings on yoga and the ātman.
(Highlighted verses to be read along with audio track.)

At the outset, Arjuna is not doing so well.

संजय उवाच

तं तथा कृपयािवष्टमक् अश्रुपूणाकुलेक्षणमक् ।

िवषीदन्तमक् इदं वाक्यमक् उवाच मकधुसूदनः ।। १ ।।

Hints: aśru, īkṣaṇam, madhu (not "honey" here)

Kṛṣṇa rebukes him for his reluctance, but Arjuna insists.

श्रीभगवान् उवाच ।
कुतस् त्वा कश्मकलमक् इदं िवषमे समकुपिस्थतमक् ।
अनायर्मजुष्टमक् अस्वग्यर्ममक् अकीितकरमक् अजुर्मन ।। २ ।।
क्लैब्यं मका स्मक गमकः पाथर्म नैतत् त्वय्य् उपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौबर्मल्यं त्यक्त्वोित्तष्ठि परंतप ।। ३ ।।
अजुर्मन उवाच ।
कथं भीष्मकमक् अहं संख्ये द्रोणं च मकधुसूदन ।
इषुिभः प्रितयोत्स्यािमक पूजाहाव् अिरसूदन ।। ४ ।।
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The war seems so awful to Arjuna, he's not even sure whether winning or losing would be the better 
outcome.

गुरूनन् अहत्वा िह मकहानुभावाञ् ।
श्रेयो भोक्तुं भैक्षमक् अपीह लोके ।
हत्वाथर्मकामकांस् तु गुरूनन् इहैव ।
भुञ्जीय भोगान् रुिधरप्रिदग्धान् ।। ५ ।।
न चैतद् िवद्मः कतरन् नो गरीयो ।
यद् वा जयेमक यिद वा नो जयेयुः ।
यान् एव हत्वा न िजजीिवषामकस् ।
ते ऽविस्थताः प्रमकुखे धातर्मराष्ट्राः ।। ६ ।।

Utterly confused now, Arjuna asks Kṛṣṇa for help.

कापर्मण्यदोषोपहतस्वभावः ।
पृच्छािमक त्वां धमकर्मसंमकूढचेताः ।
यच् छ्रेयः स्यान् िनिश्चतं ब्रूिह तन् मे ।
िशिष्यस् ते ऽहं शिािध मकां त्वां प्रपन्नमक् ।। ७ ।।
न िह प्रपश्यािमक मकमकापनुद्याद् ।
यच् छोकमक् उच्छोषणमक् इिन्द्रयाणामक् । 
अवाप्य भूमकाव् असपत्नमक् ऋद्धवं ।
राज्यं सुराणामक् अिप चािधपत्यमक् ।। ८ ।।

Even while asking for Kṛṣṇa's advice, Arjuna reaffirms his reluctance to fight.

संजय उवाच
एवमक् उक्त्वा हृषीकेशिं गुडाकेशिः परंतप ।
न योत्स्य इित गोिवन्दमक् उक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ।। ९ ।।
तमक् उवाच हृषीकेशिः प्रहसन्न् इव भारत ।
सेनयोर् उभयोर् मकध्ये िवषीदन्तमक् इदं वचः ।। १० ।।
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Kṛṣṇa then begins to teach Arjuna why, given the nature of the soul, such trepidation is misplaced and 
inappropriate.

श्रीभगवान् उवाच

अशिोच्यान् अन्वशिोचस् त्वं प्रज्ञावादांशि् च भाषसे ।

गतासून् अगतासूंशि् च नानुशिोचिन्त पिण्डताः ।। ११ ।।

Hint: asuḥ

Kṛṣṇa speaks on behalf of the ātman. What is immortal cannot come into being (since it already exists
permanently), nor can it pass away. The things Arjuna is worried about are things of the mere body,
which Kṛṣṇa says should be taken in stride. The eternal ātman cannot not killed.

न त्व् एवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनािधपाः । 
न चैव न भिवष्यामकः सवर्थे वयमक् अतः परमक् ।। १२ ।।
देिहनो ऽिस्मकन् यथा देहे कौमकारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्रािप्तर् धीरस् तत्र न मकुह्यित ।। १३ ।।
मकात्रास्पशिास् तु कौन्तेय शिीतोष्णसुखदुर्ःखदाः ।
आगमकापाियनो ऽिनत्यास् तांस् ितितक्षस्व भारत ।। १४ ।।
यं िह न व्यथयन्त्य् एते पुरुषं पुरुषषर्मभ ।
समकदुर्ःखसुखं धीरं सो ऽमकृतत्वाय कल्पते ।। १५ ।।
नासतो िवद्यते भावो नाभावो िवद्यते सतः ।
उभयोर् अिप दृष्टो ऽन्तस् त्व् अनयोस् तत्त्वदिशििभः ।। १६ ।।
अिवनािशि तु तद् िविद्धव येन सवर्ममक् इदं ततमक् ।
िवनाशिमक् अव्ययस्यास्य न कशि् िचत् कतुर्ममक् अहर्मित ।। १७ ।।
अन्तवन्त इमे देहा िनत्यस्योक्ताः शिरीिरणः ।
अनािशिनो ऽप्रमेयस्य तस्मकाद् युध्यस्व भारत ।। १८ ।।
य एनं वेित्त हन्तारं यशि् चैनं मकन्यते हतमक् ।
उभौ तौ न िवजानीतो नायं हिन्त न हन्यते ।। १९ ।।
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Kṛṣṇa sums up the above and offers a tangible metaphor. Yet the ātman is anything but tangible.

न जायते िम्रियते वा कदा िचन् नायं भूत्वा भिवता वा न भूयः ।

अजो िनत्यः शिाश्वतो ऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमकाने शिरीरे ।। २० ।।

वेदािवनािशिनं िनत्यं य एनमक् अजमक् अव्ययमक् ।

कथं स पुरुषः पाथर्म कं घातयित हिन्त कमक् ।। २१ ।।

वासांिस जीणािन यथा िवहाय नवािन गहृ्णाित नरो ऽपरािण ।

तथा शिरीरािण िवहाय जीणान्य् अन्यािन संयाित नवािन देही ।। २२ ।।

नैनं िछन्दिन्त शिस्त्रािण नैनं दहित पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्य् आपो न शिोषयित मकारुतः ।। २३ ।।

अच्छेद्यो ऽयमक् अदाह्यो ऽयमक् अक्लेद्यो ऽशिोष्य एव च ।

िनत्यः सवर्मगतः स्थाणुर् अचलो ऽयं सनातनः ।। २४ ।।

अव्यक्तो ऽयमक् अिचन्त्यो ऽयमक् अिवकायो ऽयमक् उच्यते ।

तस्मकाद् एवं िविदत्वैनं नानुशिोिचतुमक् अहर्मिस ।। २५ ।।

Hints: a-vināśin, ghātayati (a causative, but from what?...), bhavitā ( a new verb form, don't worry ), 
vāsas, dehin, viditvā (gerund), arh (with infinitive...)
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अथ चैनं िनत्यजातं िनत्यं वा मकन्यसे मकृतमक् ।
तथािप त्वं मकहाबाहो नैनं शिोिचतुमक् अहर्मिस ।। २६ ।।

जातस्य िह धु्रवो मकृत्युर् धु्रवं जन्मक मकृतस्य च ।

तस्मकाद् अपिरहायर्थे ऽथर्थे न त्वं शिोिचतुमक् अहर्मिस ।। २७ ।।

अव्यक्तादीिन भूतािन व्यक्तमकध्यािन भारत ।
अव्यक्तिनधनान्य् एव तत्र का पिरदेवना ।। २८ ।।
आश्चयर्मवत् पश्यित कशि् िचद् एनमक् ।
आश्चयर्मवद् वदित तथैव चान्यः ।
आश्चयर्मवच् चैनमक् अन्यः शिृणोित ।
श्रुत्वाप्य् एनं वेद न चैव कशि् िचत् ।। २९ ।।
देही िनत्यमक् अवध्यो ऽयं देहे सवर्मस्य भारत ।
तस्मकात् सवािण भूतािन न त्वं शिोिचतुमक् अहर्मिस ।। ३० ।।
स्वधमकर्ममक् अिप चावेक्ष्य न िवकिम्पतुमक् अहर्मिस ।

... verses 31 through 41 omitted here ...

वेदवादरताः पाथर्म नान्यद् अस्तीित वािदनः ।। ४२ ।।
कामकात्मकानः स्वगर्मपरा जन्मककमकर्मफलप्रदामक् ।
िक्रयािवशेषबहुलां भोगैश्वयर्मगित प्रित ।। ४३ ।।
भोगैश्वयर्मप्रसक्तानां तयापहृतचेतसामक् ।
व्यवसायाित्मकका बुिद्धवः समकाधौ न िवधीयते ।। ४४ ।।
त्रैगुण्यिवषया वेदा िनसै्त्रगुण्यो भवाजुर्मन ।
िनद्विर्थंद्विो िनत्यसत्त्वस्थो िनयोगक्षेमक आत्मकवान् ।। ४५ ।।
यावान् अथर्म उदपाने सवर्मतः संप्लुतोदके ।
तावान् सवर्थेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य िवजानतः ।। ४६ ।।
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Kṛṣṇa explains the proper attitude to have toward actions and results. The chief obstacle here is 
attachment, and not only to results, but also sometimes to inaction itself, as in Arjuna's present case. 
The result of proper yoga? Freedom from rebirth, and also from needing to rely on traditional 
knowledge.

कमकर्मण्य् एवािधकारस् ते मका फलेषु कदा चन ।

मका कमकर्मफलहेतुर् भूर् मका ते सङ्गो ऽस्त्व् अकमकर्मिण ।। ४७ ।।

योगस्थः कुरु कमकािण सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय ।

िसद्ध्यसिसद्ध्यसोः समको भूत्वा समकत्वं योग उच्यते ।। ४८ ।।

दूरेण ह्य् अवरं कमकर्म बुिद्धवयोगाद् धनंजय ।

बुद्धवौ शिरणमक् अिन्वच्छ कृपणाः फलहेतवः ।। ४९ ।।

बुिद्धवयुक्तो जहातीह उभेर् सुकृतदुर्ष्कृते ।

तस्मकाद् योगाय युज्यस्व योगः कमकर्मसु कौशिलमक् ।। ५० ।।

कमकर्मजं बुिद्धवयुक्ता िह फलं त्यक्त्वा मकनीिषणः ।

जन्मकबन्धिविनमकुर्मक्ताः पदं गच्छन्त्य् अनामकयमक् ।। ५१ ।।

यदा ते मकोहकिललं बुिद्धवर् व्यिततिरष्यित ।

तदा गन्तािस िनवर्थेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।। ५२ ।।

Hints: karman, adhikāraḥ, mā bhūḥ ( a new verb construction, don't worry ), siddhi, avara (an 
historically controversial point of translation...), phala-hetu (what kind of compound is this?...), iha 
ubhe (sandhi irregularly suspended here), vyati+tṝ, gantāsi ( a new verb construction, don't worry )
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A few more thoughts on the relationships between attachment, intelligence, and peace of mind, with 
another question by Arjuna.

श्रुितिवप्रितपन्ना ते यदा स्थास्यित िनश्चला ।
समकाधाव् अचला बुिद्धवस् तदा योगमक् अवाप्स्यिस ।। ५३ ।।

अजुर्मन उवाच
िस्थतप्रज्ञस्य का भाषा समकािधस्थस्य केशिव ।
िस्थतधीः िक प्रभाषेत िकमक् आसीत व्रजेत िकमक् ।। ५४ ।।

श्रीभगवान् उवाच 
प्रजहाित यदा कामकान् सवान् पाथर्म मकनोगतान् ।
आत्मकन्य् एवात्मकना तुष्टः िस्थतप्रज्ञस् तदोच्यते ।। ५५ ।।
दुर्ःखेष्व् अनुिद्विग्नमकनाः सुखेषु िवगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः िस्थतधीर् मकुिनर् उच्यते ।। ५६ ।।
यः सवर्मत्रानिभस्नेहस् तत् तत् प्राप्य शिुभाशिुभमक् ।
नािभनन्दित न द्विेिष्ट तस्य प्रज्ञा प्रितिष्ठिता ।। ५७ ।।
यदा संहरते चायं कूर्मको ऽङ्गानीव सवर्मशिः ।
इिन्द्रयाणीिन्द्रयाथर्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रितिष्ठिता ।। ५८ ।।
िवषया िविनवतर्मन्ते िनराहारस्य देिहनः ।
रसवजर्थं रसो ऽप्य् अस्य परं दृष्ट्वा िनवतर्मते ।। ५९ ।।
यततो ह्य् अिप कौन्तेय पुरुषस्य िवपिश्चतः ।
इिन्द्रयािण प्रमकाथीिन हरिन्त प्रसभं मकनः ।। ६० ।।

तािन सवािण संयम्य युक्त आसीत मकत्परः ।

वशे िह यस्येिन्द्रयािण तस्य प्रज्ञा प्रितिष्ठिता ।। ६१ ।।

ध्यायतो िवषयान् पुंसः सङ्गस् तेषूपजायते ।

सङ्गात् संजायते कामकः कामकात् क्रोधो ऽिभजायते ।। ६२ ।।
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क्रोधाद् भवित संमकोहः संमकोहात् स्मकृितिवभ्रमकः ।

स्मकृितभं्रशिाद् बुिद्धवनाशिो बुिद्धवनाशिात् प्रणश्यित ।। ६३ ।।

रागद्विेषिवयुक्तैस् तु िवषयान् इिन्द्रयैशि् चरन् ।
आत्मकवश्यैर् िवधेयात्मका प्रसादमक् अिधगच्छित ।। ६४ ।।
प्रसादे सवर्मदुर्ःखानां हािनर् अस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्य् आशिु बुिद्धवः पयर्मवितष्ठिते ।। ६५ ।।

नािस्त बुिद्धवर् अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।

न चाभावयतः शिािन्तर् अशिान्तस्य कुतः सुखमक् ।। ६६ ।।

इिन्द्रयाणां िह चरतां यन् मकनो ऽनुिवधीयते ।

तद् अस्य हरित प्रज्ञां वायुर् नावमक् इवाम्भिस ।। ६७ ।।

तस्मकाद् यस्य मकहाबाहो िनगृहीतािन सवर्मशिः ।

इिन्द्रयाणीिन्द्रयाथर्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रितिष्ठिता ।। ६८ ।।

या िनशिा सवर्मभूतानां तस्यां जागित संयमकी ।
यस्यां जाग्रतित भूतािन सा िनशिा पश्यतो मकुनेः ।। ६९ ।।
आपूयर्ममकाणमक् अचलप्रितष्ठिं समकुद्रमक् आपः प्रिवशििन्त यद्वित् ।
तद्वित् कामका यं प्रिवशििन्त सवर्थे स शिािन्तमक् आप्नोित न कामककामकी ।। ७० ।।
िवहाय कामकान् यः सवान् पुमकांशि् चरित िनःस्पृहः ।
िनमकर्ममको िनरहंकारः स शिािन्तमक् अिधगच्छित ।। ७१ ।।
एषा ब्राह्मी िस्थितः पाथर्म नैनां प्राप्य िवमकुह्यित ।
िस्थत्वास्यामक् अन्तकाले ऽिप ब्रह्मिनवाणमक् ऋच्छित ।। ७२ ।।

। श्रीमकद्भगवद्गीतायां िद्वितीयोध्यायः समकाप्तः ।
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