
Shloka यामििाां पुमपपताां वाचां प्रवदन्त्यमवपमितः ।
(in devanagari) वेदवादरताः पार्थ नान्तयदस्तीमत वाददनः ॥ २.४२ ॥

कािा्िानः स्वर्थपरा जन्तिकिथफलप्रदाि् ।

दियामवशेषबहुलाां भोरै्श्वयथर्तत प्रमत ॥ २.४३ ॥

भोरै्श्वयथप्रसक्तानाां तयापहृतचेतसाि् ।

व्यवसायाम्िका बुमधः सिाधौ न मवधीयते ॥ २.४४ ॥

(in English) y¡mim¡¯ pu½pit¡¯ v¡ca¯ pravadantyavipa¾cita¦ |

v£dav¡darat¡¦ p¡rtha n¡nyadast§ti v¡dina¦ || 2.42 ||

k¡m¡tm¡na¦ svargapar¡ janmakarmaphalaprad¡m |

kriy¡vi¾£½abahul¡¯ bhµgai¾varyag§ta¯ prati || 2.43 ||

bhµgai¾varyasakt¡n¡¯ tay¡pah»tac£tas¡m |

vyavas¡y¡tmik¡ buddhi¦ sam¡dhau na vidh§yat£ || 2.44 ||

Index Ref

पदच्छेदः

अन्तवयार्थ: पार्थ ह ेअजुथन ! O Partha अ.पुां.सम्बो.एक.

कािा्िानः मवषयासक्ताः,बाह्यासक्ताः full of desires कािा्िन् - न.पुां.प्र.बहु.

वेदवादरताः वेदवाक्यामन 

मवचारयन्ततः,शस्त्ररतः

taking pleasure in the 

panegyric statements of the 

Vedas

अ.पुां.प्र.बहु.

स्वर्थपराः स्वर्ाथसक्ताः,स्वर्थिारे् रताःwith heaven as their highest 

goal

अ.पुां.प्र.बहु.

अन्तयत् इतरत् anything else अन्तय - 

अ.सवथ.नपुां.प्र.एक.न अमस्त इमत न मवद्यते इमत this does not exist अव्ययि् / अस् - 

पर.कतथरर 

लट्.प्रप.ुएक.वाददनः वदन्ततः declaring वाददन् - 

न.पुां.प्र.बहु.अमवपमितः अमवद्ाांसः,अपमडिताः the unwise अमवपमित् - 

त.पुां.प्र.बहु.जन्तिकिथफलप्रदाि् जननां सुखरूपां 

किथफलां च 

प्रयच्छन्ततीि्

leading to (new) birth as the 

result of their works

आ.स्त्री.मद्.एक.

भोरै्श्वयथर्तत प्रमत रृ्हवाहनाददमवषयेषु 

स्वामि्वस्य प्रातिं 

प्रमत,सृक्चन्तदनादद 

for the attainment of 

pleasure and power

इ.स्त्री.मद्.एक.

दियामवशेषबहुलाि् मवमवधकिथप्रचुराि्,ना

ना दियाकलापान्

exuberant with various 

specific actions

आ.स्त्री.मद्.एक.

इिाि् एताि् this इदि् - 

ि.सवथ.स्त्री.मद्.एक

व्यवसायाम्िका, बुमधः, सिाधौ, न, मवधीयते ॥

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

भोरै्श्वयथप्रसक्तानाि्, तया, अपहृतचेतसाि् ।

2nd chapter,42,43 and 44 of 72

याि्,इिाि्, पुमपपताि्, वाचि्, प्रवदमन्तत, अमवपमितः ।

वेदवादरताः, पार्थ, न, अन्तयत,् अमस्त, इमत, वाददनः ॥

कािा्िानः,स्वर्थपराः, जन्तिकिथफलप्रदाि् ।

दियामवशेषबहुलाि्, भोरै्श्वयथर्मति्, प्रमत ॥



पुमपपताि् कुसुमिताि् flowery आ.स्त्री.मद्.एक.

याां वाचि् यद ्वाक्यि् which word यद ्- 

द.सवथ.स्त्री.मद्.एक

. / वाच् - प्रवदमन्तत कर्यमन्तत expatiate upon प्र + वद ्-

पर.कतथरर तया तया by that तद ्- 

द.सवथ.स्त्री.त.ृएक.वाचा अपहृतचेतसाि् अपहृतिनसाि् with their discrimination 

stolen away

अपहृतचेतस-् 

स.पुां.ष.बहु.

भोरै्श्वयथप्रसक्तानाि् मवषयप्रािंौ 

आसक्तानाां पुरुषाणाि्

of (people) deeply attached 

to pleasure and power

अ.पुां.ष.बहु.

बुमधः िमतः determination इ.स्री.प्र.एक.

व्यवसायाम्िका प्रवृमिशीला set आ.स्त्री.प्र.एक.

सिाधौ एकाग्रतायाि् in the mind इ.स्त्री.स.एक.

न मवधीयते न प्रवतथते is not formed अव्ययि् / मव + 

धा - 

आ्ि.किथमण 

अर्थ:

व्याकरणि्

समन्तधः प्रवदन्त्यमवपमितः    - प्रवदमन्तत    + अमवपमितः यण् समन्तधः

नान्तयत्   - न    + अन्तयत् सवणथदीर्थसमन्तधः

अन्तयदमस्त    - अन्तयत्    + अमस्त जश्त्वसमन्तधः

अस्तीमत    - अमस्त   + इमत सवणथदीर्थसमन्तधः

स्वर्थपरा जन्ति    - स्वर्थपराः    + जन्ति मवसर्थसमन्तधः 

(लोपः)
तयापहृतचेतसाि्    - तया    + अपहृतचेतसाि् सवणथदीर्थसमन्तधः

सिासः अमवपमितः           - न मवपमितः नञ् त्पुरुषः ।

वेदवादरताः    - वेदस्य वादाः वेदवादाः  - षष्ठीत्पुरुषः ।

   - वेदवादषेु रताः - सिंिी्पुरुषः ।

ता्पयं वेदवाक्यानाां ववमर्शकााः केचन पुरुषााः सन्ति । ि ेि ुववषयेष ुआसक्िााः, स्वर्शम ्अपेक्षमाणााः, 
िदतिरिक्िां फलमेव नान्स्ि इति वदतिश्च श्रिुेाः िात्पय ंन जानन्ति । अि एव ि ेनानाववध ाः 
यार्ाददभ ाः या साध्यि,े या च जननां कमशफलानु वश्चतेि सांसािचके्र पाियति िादृ श्याां 
र्हृवाहनाददववषयाणाां प्राप्िौ तनष्फलामवप सफलाभमव  ासमानाां वाचां व्याहिन्ति । येषाां मनाः 
िादृश्या पुन््ष्पिया वाचा अपहृिां  वति, ये च र्हृवाहनादीनाां ववषयाणाां सम्पादने प्रवतृ्िााः 
 वन्ति िेषाां बुवधाः एकाग्रिायाां न कदावप प्रविशि े।

पार्श ! कामात्मानाः स्वर्शपिााः वेदवादििााः नातयदन्स्ि इति वाददनाः अववपन्श्चिाः 
जतमकमशफलप्रदाां  ोर् श्वयशर्तिां प्रति क्रक्रयाववर्षेबहुलाम ्इमाां पुन्ष्पिाां याां वाचां प्रवदन्ति । 
िया अपहृिचिेसाां  ोर् श्वयशप्रसक्िानाां बुवधाः व्यवसायान्त्मका (सिी) समाधौ न ववेधीयि े।

Meaning O Partha, no set determination is formed in the minds of those that are deeply 

attached to pleasure and power, and whose discrimination is stolen away by the 

flowery words of the unwise, who are full of desires and look upon heaven as their 

highest goal and who, talking pleasure in the panegyric words of the Vedas, declare 

that there is nothing else. Their flowery words are exuberant with various specific 

rites as the means to pleasure and power and are the causes of (new) births as the 

result of their works (performed with desire).



कािा्िानः

स्वर्थपराः    - स्वर्थः एव परः येषाां ते - बहुव्रीमहः ।

जन्तिकिथफलप्रदाि्   - किथणः फलि् किथफलि् - षष्ठीत्पुरुषः ।

जन्ति च किथ फले जन्तिकिथफले - द्न्तद्ः ।

जन्तिकिथफलयोः प्रदा, ताि् - षष्ठीत्पुरुषः ।

भोरै्श्वयथप्रसक्तानाि्    - भोर्ानाि् ऎश्वयथि्, भोरै्श्वयथि् - षष्ठीत्पुरुषः ।

कृदन्ततः वाददनः    - वद ्+ मणमन (ताच्छीमलके कतथरर)

स ्

   - कािः एव आ्िा येषाां ते - बहुव्रीमहः ।

   - भोरै्श्वये प्रसक्ताः, तेषाि् - सिंिीत्पुरुषः


