
Shloka

(in devanagari)

(in English)

Index Ref

पदच्छेदः

अन्वयार्थ: अर्जथन पार्थ ! O Arjuna अ.पजुं.सम्बो.एक.

वेदाः श्रजतयः,अपौरुषेयाः The Vedas अ.पजुं.प्र.बहु.

तै्रगजण्यववषयाः वत्रगजणात्मकप्रकृवतवबष

याः

deal with the 

three gunas

अ.पजुं.प्र.बहु.

वनस्त्रैगजण्यः वत्रगजणरवितः free from the triad 

of Gunas

अ.पजुं.प्र.एक.

वनर्द्थन्र्द्ः सजखदजःखाददयजग्मरवितः,सज

खदजःखादद रवितः

free from the 

pairs of opposites

अ.पजुं.प्र.एक.

वनत्यसत्त्वस्र्ः सदा सत्त्वगजणसम्पन्नः ever-balanced अ.पजुं.प्र.एक.

वनयोगक्षेमः योगक्षेमरवितः free from getting 

and keeping

अ.पजुं.प्र.एक.

आत्मवान् आत्मवनष्ठः,आत्मरतः established in the 

Self

आत्मवत् - त.पजुं.प्र.एक.

भव वतष्ठ be भू - पर. कतथरर लोट्.मपज.एक.

अर्थ:

व्याकरणम्

सवन्धः तै्रगजण्यववषया वेदा    - तै्रगजण्यववषयाः    + वेदाः ववसगथसवन्धः (लोपः)

वेदा वनस्त्रैगजण्यः    - वेदाः    + वनस्त्रैगजण्यः ववसगथसवन्धः (लोपः)

वनस्त्रैगजण्यो भव    - वनस्त्रैगजण्यः    + भव ववसगथसवन्धः (सकारः) रेफः, 

उकारः, गजणः

भवार्जथन    - भव    + अर्जथन सवणथदीर्थसवन्धः

वनर्द्थन्र्द्ो वनत्यसत्त्वस्र्ो    - वनर्द्थन्र्द्ः वनत्यसत्त्वस्र्ः ववसगथसवन्धः (सकारः) रेफः, 

उकारः, गजणः

वनत्यसत्त्वस्र्ो 

वनयोगक्षेम

वनत्यसत्त्वस्र्ः    + वनयोगक्षेम ववसगथसवन्धः (सकारः) रेफः, 

उकारः, गजणः

तात्पयं हे पार्थ ! वेदेषु त्रिगुणात्मिकायााः प्रकृतेाः ववषयााः उकतााः सत्तत । मव ंतादृशयााः गुणियात्मिकायााः वशाः िा 
भ ाः । सुखदाुःखाददरदहतो भव । सवथदा सममवगुणि ्अवलम्बस्व । योगक्षेिापेक्षां िा कुरु । 
आमिध्यानपरायणो भव ।

वनर्द्थन्र्द्ः, वनत्यसत्त्वस्र्ः, वनयोगक्षेमः, आत्मवान् ॥

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

अरु्थन ! वेदााः िगैुण्यववषयााः । ननस्िगैुण्याः ननर्दथवतर्दवाः ननमयसममवस्र्ाः ननयोगक्षेिाः आमिवान ्भव ।
Meaning The Vedas deal with the three Gunas, Be thou free, O Arjuna, from the triad of the Gunas, free 

from the pairs of opposites, ever-balanced, free from (the thought of) getting and keeping, and 

established in the Self. 

तै्रगजण्यववषयाः, वेदाः,वनस्त्रैगजण्यः, भव, अर्जथन ।

तै्रगजण्यववषया वेदा वनस्त्रैगजण्यो भवार्जथन ।

वनर्द्थन्र्द्ो वनत्यसत्त्वस्र्ो वनयोगक्षेम आत्मवान् ॥ २.४५ ॥

traigu³yavi½ay¡ v£d¡ nistraigu³yµ bhav¡rjuna |

nirdvandvµ nityasattvasthµ niryµgak½£ma ¡tmav¡n || 2.45 ||
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वनयोगक्षेम आत्मवान्    - वनयोगक्षेमः    + आत्मवान् ववसगथसवन्धः (लोपः)

समासः तै्रगजण्यववषयाः    - तै्रगजण्युं ववषयः येषाुं ते    - बहुव्रीविः ।

वनस्त्रैगजण्यः    - वनगथतुं तै्रगजण्युं यस्मात् सः    - बहुव्रीविः ।

वनर्द्थन्र्द्ः    - वनगथतुं र्द्न्र्द्ुं यस्मात् सः    - बहुव्रीविः ।

वनत्यसत्त्वस्र्ः

वनयोगक्षेमः    - योगश्च क्षेमुं च अनयोः समािारः योगक्षेमम् - र्द्न्र्द्ः ।

वनगथतुं योगक्षेमुं यस्मात् सः    - बहुव्रीविः ।

कृदन्तः आत्मवान्    - आत्मन्    + मतजप् 

   - वनत्युं सत्त्वस्र्ः - सजप् समासः


