
Shloka

(in devanagari)

(in English)

Index Ref

पदच्छेदः

अन्वयार्थ: ते तव thy युष्मद ्- द.सवथ.ष.एक.

कमथणि एव क्रियायाम् एव, in work only कमथन् - न.नपुुं.स.एक. / अव्ययम्

अणिकारः अणिकारः,अवकाशः ,अनुमणतः right अ.पुुं.प्र.एक.

फलेषु प्रयोजनेष,ुप्राप्यमािेषु in fruits अ.पुुं.स.बहु.

कदाचन कदाणप ever अव्ययम्

मा मास्तु not अव्ययम्

कमथफलहतेुः कमथप्रयोजनस्य कारिम् the producer of the 

results of the acts

उ.पुुं.प्र.एक.

मा भ ः मा भव shouldst not अव्ययम् / भ  - पर.कतथरर लुङ् 

मप.ुएक.

अकमथणि कमाथनाचरिे,णनश्चलीभवनेन in inaction अकमथन् - न.नपुुं.स.एक.

सङ्गः अणभलाषः,मैत्री,प्रणतः attachment अ.पुुं.प्र.एक.

मा अस्तु मा भवतु not let be अव्ययम् / अस् - पर.कतथरर 

लोट्.प्रप.ुएक.

अर्थ:

व्याकरिम्

सणन्िः कमथण्येवाणिकारः    - कमथणि    + एव यि् सणन्िः

   - एव    + अणिकारः सविथदीर्थसणन्िः

अणिकारस्ते    - अणिकारः    + ते णवसगथसणन्िः (सकारः)

कमथफलहतेुभ थमाथ   - कमथफलहतेुः    + भ ः णवसगथसणन्िः (रेफः)

   - कमथफलहतेुभ थः    + मा णवसगथसणन्िः (रेफः)

सङ्गोऽस्तु    - सङ्गः    + अस्तु णवसगथसणन्िः (सकारः) रेफः, 

उकारः, गुिः प वथरूपुं च

अस््वकमथणि    - अस्तु    + अकमथणि यि् सणन्िः

समासः कमथफलहतेुः    - कमथिः फलम् कमथफलम् - षष्ठीत्पुरुषः ।

कमथफलस्य हतेुः - षष्ठीत्पुरुषः ।

अकमथणि    - न कमथणि - नञ्त्पुरुषः ।

कृदन्तः अणिकारः    - अणि + कृञ् + अि् (भावे) ।

ता्पयं तव कमाथचरिे एव अणिकारः । फलणवषये तव अणिकारः नाणस्त । ्वुं कमथिः फलस्य अपेक्ाुं मा कुरु । फलापेक्या 

कमथ कुवथन् त्फले आ्मानुं  हतेुुं मा कुरु । कमथिः अनाचरिेऽणप तव अणभलाषः मा भवतु ।

मा, कमथफलहतेुः, भ ः, मा, त,े सङ्गः, अस्तु, अकमथणि ॥

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

कमथणि एव ते अणिकारः । फलेषु कदाचन मा (भ त)् । कमथफलहतेुः मा भ ः । अकमथणि ते सङ्गः मा अस्तु ।

Meaning Thy right is to work only; but never to the fruits thereof. Be thou not the producer of the fruits of 

(thy) actions; neither let thy attachment be towards inaction.

कमथणि, एव, अणिकारः, त,ेमा,फलेषु, कदाचन ।

कमथण्येवाणिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कमथफलहतेुभ थमाथ ते सङ्गोऽस््वकमथणि ॥२.४७॥

karma³y£v¡dhik¡rast£ m¡ phal£½u kad¡cana |

m¡ karmaphalah£turbhÀrm¡ t£ sa±gµ:'stvakarma³i ||2.47||
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