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Chapter 2, shloka 11 to 16  

न मोत्स्मे – ऩूजहहान ्कथभ ्
इषुभब: प्रतिमोत्स्महभभ | 
(how can I kill elders ?)      

त्वम् ऄशोच्यान् ऄन्वशोचः, प्रज्ञावादान् च भाषसे ।  

पिडिताः गतासनू ्ऄगतासनू ्च न ऄनुशोचिन्त ॥   

Why should I not have शोक,  
Why ऩण्डििह: न अनुशोचण्ति ?  

Will anyone feel sorrow – for something which is always there ?  

ऄह ंसववदा असम् । (घटाददष ुिवयत ्आव िनत्य:) त्वं सववदा असीः । 

एते राजानः ऄिप सववदा असन् । आतः परमिप वयं सवे सववदा 

भिवष्यामः । अत्मा िथथरः आित वयं सवे सववदा ऄवश्यं भवामः 

आत्यिभप्रायः । (देहभदेानवुतृ्त्या बहुवचन,ं न अत्मभदेािभप्रायणे)  
How do we know ‘something’ is 

always there ?  
दिेहनः ऄिथमन् दहे ेयथा कौमारं यौवनं जरा, तथा दहेान्तरप्राितः । 

तत्र धीरः न मुह्यित । Eg: Gold – changes into ring, necklace, bracelet etc 

Though I know self is eternal,  
am feeling pleasure/pain, hot/ 

cold, joy/sorrow etc? 

कौन्तेय ! मात्राथपशावः तु शीतोष्णसुखदःुखदाः अगमापाियनः 

ऄिनत्याः । भारत ! तान् ितितक्षथव । तेषु हषं, िवषाद ंवा मा काषी: । 

What will happen if one endures  
‘duals’ – eg: cold/ heat, etc  

यः जनः सुखं दःुखं च समं मन्यते तं शीतोष्णसुखदःुखकराः 

िवषयसम्बन्धाः दकििदिप न व्यथयिन्त । सोऽयं द्वन्द्वसिहष्णुः जनः 

मोक्षं प्रातुं योग्यः/ समथव: भवित । 

Why should I endure and 
tolerate cold/ heat etc ? 

ऄसतः भावः न िवद्यते, सतः ऄभावः न िवद्यते । ऄनयोः ईभयोः 

(सदसतोः) ऄिप ऄन्तः तत्त्वदर्शशिभः दषृ्टः । 



Chapter 2, shloka 17, 18  

What is real   तत् तत्त्वं तु सववदा ऄिवनािश आित जानीिह । तेन तत्त्वेन सववमिप 

आद ंजगत् व्यातम् ऄिथत । तादशृथय ऄिवनािशनः तत्त्वथय िवनाशं 

कतुं कोऽिप नैव शक्नोित ।   

That which is indestructible is real 

What is unreal  ऄयं च अत्मा ऄिवनाशी, प्रत्यक्षाददप्रमाणैः ज्ञातुम् ऄशक्यः, 

शाश्वतश्च । तथय एतािन शरीरािण तु नाशसिहतािन आित ईक्तािन 

सिन्त । यथमात् ऄयम् अत्मा िनत्यः, शरीरं च िवनािश तथमात् त्वं 

युद्ध ंकुरु ।   
Irrespective of you waging war, body has pre-specified end 

नायं हिन्त न हन्यते । 

दहेथय िवकाराः सिन्त । न तु अत्मन: ।  

कं घातयित, कथं घातयित, कं हिन्त । 



Chapter  2, shloka 22 …contd  

अतवमहथा: नरः मानवः A man ऄ.पु.ंप्र.एक. 
(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

जीणाविन िशिथलािन, 

दबुवलािन 

worn-out ऄ.नपुं.िद्व.बहु. 

वासांिस वस्त्रािण clothes वासम् - स.नपु.ंिद्व.बहु. 
िवहाय त्यक्त्वा, 

पररत्यज्य 

casting off ल्यबन्तम् ऄव्ययम् 

ऄपरािण आतरािण others ऄ.नपु.ंिद्व.बहु. 
नवािन नूतनािन, 

ऄिभनवािन 

new ऄ.नपुं.िद्व.बहु. 

यथा येन प्रकारेण as ऄव्ययम् 
गृह्णाित धरित, 

ईपाधत्त े

takes ग्रह् - पर. कतवरर लट्.प्रपु.एक. 

तथा  तेन प्रकारेण so ऄव्ययम् 
दहेी अत्मा,शरीरर the embodied दिेहन् - न.पुं.प्र.एक. 

शरीरािण वपूंिष bodies ऄ.नपु.ंिद्व.बहु. 
िवहाय िवसृज्य casting off ल्यबन्तम् ऄव्ययम् 
ऄन्यािन आतरािण, 

िभन्नािन, 

ऄन्यािन 

others ऄ.नपुं.िद्व.बहु. 

नवािन नवीनािन, 

नूतनािन 

new ऄ.नपुं.िद्व.बहु. 

संयाित प्राप्नोित, 

संगच्छित 

enters सम्+या-पर.कतवरर लट्.प्रपु.एक.दहेी 



Chapter  2, shloka 23 …contd  

अन्वयाथथ: शस्त्रािण अयुधािन, 

ऄथयादीिन 

weapons ऄ.नपु.ंप्र.बहु. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

एनम् आमम् अत्मानम्, 

दिेहनम् 

this (Self) एतद ्- द.सवव.पु.ंप्र.एक. 

न िछन्दिन्त न खडियिन्त,  

न कतवयिन्त 

cut not ऄव्ययम् / िछद ्- पर.कतवरर 

लट्.प्रपु.बहु. 

पावकः ऄिनः,ऄनलः fire ऄ.पु.ंप्र.एक. 

एनम् ऄमुम् this एतद ्- द.सवव.पु.ंिद्व.एक. 

न दहित न भथमीकरोित burns not ऄव्ययम् / दह् - पर.कतवरर 

लट्.प्रपु.एक. 

अपः ईदकािन,जलािन,

वारीिण 

waters ऄप् - प.स्त्री.प्र.बहु. 

न क्लेदयिन्त 

च 

न अर्द्रीकुवविन्त 

ऄिप 

and wet not ऄव्ययम् / िक्लद ्(िणच्) - पर.कतवरर 

लट्.प्रपु.बहु. 

मारुतः वायुः wind ऄ.पु.ंप्र.एक. 

न शोषयित न शुष्कं करोित dries not ऄव्ययम् / शुष् (िणच)् - पर.कतवरर 

लट्.प्रपु.बहु. 



Chapter  2, shloka 24 …contd  

अन्वयाथथ: ऄयम् एषः अत्मा This (Self) आद्म् - म.सवव.पु.ंप्र.एक. 

(Prose Order 
with meaning 
& introduction 
to the word) 

ऄच्छेद्यः छेत्तुम् ऄयोग्यः cannot be cut ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ऄदाह्यः दग्धुम् ऄयोग्यः cannot be burnt ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ऄक्लेद्यः क्लेदियतुम् ऄशक्यः cannot be 

wetted 
ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ऄशोष्यः एव च शोषियतुम् ऄशक्यः and cannot also 

be dried 
ऄ.पु.ंप्र.एक. / ऄव्ययम् 

ऄयम ् एषः This आद्म् - म.सवव.पु.ंप्र.एक. 

िनत्यः शाश्वतः changeless ऄ.पु.ंप्र.एक. 

सववगतः सववव्यापी,सववत्र 

िवद्यमानः 

all-pervading ऄ.पु.ंप्र.एक. 

थथाणुः िथथरः unmoving ई.पु.ंप्र.एक. 

ऄचलः कम्परिहतः,िनश्चलः immovable ऄ.पु.ंप्र.एक. 

सनातनः सदावती eternal ऄ.पु.ंप्र.एक. 



Chapter  2, shloka 25 …contd  

अन्वयाथथ: ऄयम् एषः 

दहेी,अत्मा 

This (Self) आदम् - म.सवव.पु.ंप्र.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

ऄव्यक्तः ऄप्रकटः unmanifested ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ऄिचन्त्यः िनराकारः unthinkable ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ऄिवकायवः ऄपररणामी, 

िवदिया 

रिहतः 

unchangeable ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ईच्यते कथ्यते,भडयते,

िनगद्यते 

is said वच् - पर.कमविण लट्.प्र.पु.एक. 

तथमात् ऄतः,तथमात् 

कारणात् 

therefore तद ्- द.सवव.पु.ंपं.एक. 

एवम् आत्थम् thus ऄव्ययम् 

एनम् (दिेहनम्) ऄमुम्, 

अत्मानम् 

This एतद ्- द.सवव.पु.ंिद्व.एक. 

िवददत्वा िवज्ञाय,ज्ञात्वा knowing क्त्वान्तम् ऄव्ययम् 

ऄनुशोिचतुम् दःुिखतुम्, 

शोिचतुम् 

to mourn तुमुन्नन्तम् ऄव्ययम् 

न ऄहविस न योग्यो 

भविस 

oughtest not ऄव्ययम् / ऄह्व - पर.कतवरर 

लट्.प्र.पु.ंएक. 



Chapter  2, shloka 26 …contd  

ऄन्वयाथव: ऄथ च यदद पुनः But if ऄव्ययम् / ऄव्ययम् 

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word) 

एनम् ऄमुम् दिेहनम्, 

अत्मानम् 

This (Self) एतद ्- द.सवव.पु.ंिद्व.एक. 

िनत्यजातम् सववदा जायमानम् constantly born ऄ.पु.ंिद्व.एक. 

िनत्यं वा सदा वा constantly or ऄ.पु.ंिद्व.एक. / ऄव्ययम् 

मृतम् नष्टम्,लुतम् dead ऄ.पु.ंिद्व.एक. 

मन्यसे िचन्तयिस thinkest मन - अत्म.कतवरर 

लट्.मपु.ंएक. 

तथािप एवमिप even then ऄव्ययम् / ऄव्ययम् 

महाबाहो दीघवबाहो,िवशालबाहू mighty-armed ई.पु.ंसम्बो.एक. 

(ऄजुवन) त्वम ् त्वम ् thou युष्मद ्- द.सवव.प्र.एक. 

एवम् आत्थम् This ऄव्ययम् 

शोिचतुम् खेददतुम्,संततुम् to mourn तुमुन्नन्तम् ऄव्ययम् 

न ऄहविस न योग्यः 

ऄिस,नाहविस 

oughtest not ऄव्ययम् / ऄहव - पर.कतवरर 

लट्.मप.ुएक. 



Chapter  2, shloka 27 …contd  

ऄन्वयाथव: जातथय िह ईत्पन्नथय, 

लब्धजन्मनः 

of that for ऄ.पु.ंष.एक. 

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& 

introduct

ion to 

the 

word) 

मृत्युः मरणम्, 

प्राणहािनः 

death ई.पु.ंप्र.एक. 

ध्रुवः िनिश्चतम्, 

िनर्शणतः एव 

certain ऄ.पु.ंप्र.एक. 

मृतथय च नष्टथय च, 

लुततां गतथय 

and of that which is 

dead 

ऄ.पु.ंष.एक. / ऄव्ययम ्

जन्म ईत्पित्तः,जिनः, 

जननदिया 

birth जन्मन् - न.नपु.ंप्र.एक. 

ध्रुवम् िनिश्चतम् certain ऄ.नपु.ंप्र.एक. 

तथमात् ततः therefore तद ्- द.सवव.पं.एक. 

ऄपररहाये पररहतुवम् ऄयोग्य े unavoidable ऄ.पु.ंस.एक. 

ऄथ े िवषये matter ऄ.पु.ंस.एक. 

त्वम् त्वम्,भवान् thou युष्मद ्- द.सवव.प्र.एक. 

शोिचतुम् दःुिखतुम्,खेदताम् 

ऄनुभिवतुम् 

to grieve तुमुन्नन्तम् ऄव्ययम ्

न ऄहविस न योग्यः भविस oughtest not ऄव्ययम् / ऄहव - 

पर.लट्.मप.ुएक. 



Chapter  2, shloka 28 …contd  

ऄन्वयाथव: भारत ऄजुवन ! O Bharata ऄ.पुं.सम्बो.बहु. 

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& intro-

duction 

to the 

word) 

भूतािन प्रािणनः,चराच

रािण, 

थथावरजङ्गमा

दीिन 

beings ऄ.नपुं.प्र.बहु. 

ऄव्यक्तादीिन ऄथफुटमूलािन, 

ऄदशवनभूतािन, 

ऄनुपलब्धािन 

unmanifested 

in the 

beginning 

आ.नपु.ंप्र.बहु. 

व्यक्तमध्यािन थफुटमध्याः manifested in 

the middle 

state 

ऄ.नपुं.प्र.बहु. 

ऄव्यक्तिनधना

िन एव 

ऄथफुटान्ताः एव unmanifested 

again in the 

end 

ऄ.नपुं.प्र.बहु. / 

ऄव्ययम ्

तत्र तिथमन् there ऄव्ययम् 

का पररदवेना कक वा 

अिन्दनम्?, 

दक वाशोकः?, 

दकमथं वा 

िवलापः 

what grief दकम् - 

म.सवव.स्त्री.प्र.एक. / 

अ.स्री.प्र.एक. 



Chapter  2, shlokas 29 

Shloka अश्चयववत्पश्यित किश्चदनेमाश्चयववद्वदित तथैव चान्यः । 
(in devanagari) अश्चयववच्चनैमन्यः शृणोित श्रुत्वाप्यने ंवेद न चैव किश्चत् ॥ २.२९ ॥ 

(in English) ¡¾caryavatpa¾yati ka¾cid£nam¡¾caryavadvadati tathaiva c¡nya¦ | 

¡¾caryavaccainamanya¦ ¾»³µti ¾rutv¡py£na¯ v£da na caiva ka¾cit || 

Index Ref 2nd chapter,29 of 72 

ऩदच्छेदः अश्चयववत्,पश्यित,किश्चत्,एनम्,अश्चयववत्,वदित,तथा,एव,च,ऄन्यः । 

अश्चयववत्,च,एनम्,ऄन्यः,शृणोित,श्रतु्वा,ऄिप,एनम्,वेद,न,च,एव,किश्चत् ॥ 



Chapter  2, shlokas 29 …contd  

अन्वयाथथ
: 

किश्चत् कोऽिप पुरुषः Some one ऄव्ययम् 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word) 

एनम् अत्मानम्, 

चेतनवन्तम् 

This (Self) एतद ्- द.सवव.पु.ंिद्व.एक. 

अश्चयववत् ऄद्भुतवत्, 

ऄदषृ्टपूववम् 

as a wonder ऄव्ययम् 

पश्यित वीक्षते, 

ऄवलोकयािम 

looks upon दिृशर् - पर.कतवरर 

लट्.प्रपु.एक. 

तथा एव एवम्,अत्मानम् so also ऄव्ययम् / ऄव्ययम् 

ऄन्यः च ऄपरः पुरुषोऽिप and another ऄ.सवव.पु.ंप्र.एक. 

वदित कथयित,भणित speaks वद ्- पर.कतवरर लट्.प्रपु.एक. 

शृणोित अकणवयित hears श्रु - पर.कतवरर लट्.प्रपु.एक. 

किश्चत् कोऽिप yet another ऄव्ययम् 

एनम् ऄमुम्,दिेहनम ् This एतद ्- द.सवव.पु.ंिद्व.एक. 

श्रुत्वा ऄिप अकडयव ऄिप though hearing श्रु - पर.कतवरर लट्.प्रपु.एक. 

न च एव वेद न जानाित एव, 

नैव गृह्णाित 

knows not at all ऄव्ययम् /  

िवद ्- पर.कतवरर लट्.प्रपु.एक. 



Chapter  2, shlokas 30 

Shloka देही िनत्यमवध्योऽय ंदेह ेसववथय भारत । 
(in devanagari) तथमात्सवाविण भूतािन न त्वं शोिचतमुहविस ॥ २.३० ॥ 

(in English) d£h§ nityamavadhyµ:'ya¯ d£h£ sarvasya bh¡rata | 

tasm¡tsarv¡³i bhÀt¡ni na tva¯ ¾µcitumarhasi || 2.30 || 

Index Ref 2nd chapter,30 of 72 

ऩदच्छेदः दहेी, िनत्यम्, ऄवध्यः, ऄयम्,दहे,े सववथय, भारत । 

तथमात्, सवाविण, भूतािन, न,त्वम्,शोिचतुम,्ऄहविस ॥ 



Chapter  2, shlokas 30 …contd  

अन्वयाथथ: भारत ऄजुवन । O Bharata ऄ.पु.ंसम्बो.एक. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word) 

ऄयम ् एषः this आदम् - म.सवव.पु.ंप्र.एक. 

दहेी अत्मा,शारीरर Indweller दिेहन् - न.पु.ंप्र.एक. 

सववथय िनिखलथय, 

समथतथय, 

समग्रथय 

of all ऄ.सवव.पु.ंष.एक. 

दहे े शरीरे,पुरे in the body ऄ.पु.ंस.एक. 

िनत्यम् सदा,सवेषु कालेषु ever ऄव्ययम ्

ऄवध्यः हन्तुम् ऄशक्यः indestructible ऄ.पु.ंप्र.एक. 

तथमात् ततः हतेोः therefore तद ्- द.सवव.पं.एक. 

सवाविण सकलािन, 

समथतािन, 

िनिखलािन 

all ऄ.सवव.नपु.ंिद्व.बहु. 

भूतािन प्रािणनः, 

चराचरािण 

beings ऄ.नपु.ंिद्व.बहु. 

त्वं 

शोिचतुम ्

त्वं दःुिखतुम् thou to mourn युष्मद ्- द.सवव.प्र.एक. 

न ऄहविस न योग्यः ऄिस oughtest not ऄव्ययम् / ऄहव - पर.कतवरर 

लट्.मप.ुएक. 



Chapter  2, shlokas 31 

Shloka थवधमवमिप चावेक्ष्य न िवकिम्पतुमहविस । 
(in devanagari) धम्याविद्ध युद्धाच्रेयोऽन्यत्क्षित्रयथय न िवद्यते ॥ २.३१ ॥ 

(in English) svadharmamapi c¡v£k½ya na vikampitumarhasi | 

dharmy¡ddhi yuddh¡cchr£yµ:'nyatk½atriyasya na vidyat£ || 2.31 || 

Index Ref 2nd chapter,31 of 72 

ऩदच्छेदः थवधमवम्,ऄिप,च,ऄवेक्ष्य,न,िवकिम्पतुम्,ऄहविस  । 

धम्यावत्, िह, युद्धात् ,श्रेयः, ऄन्यत्, क्षित्रयथय,न,िवद्यते ॥ 



Chapter  2, shlokas 31 …contd  

ऄन्वयाथव: थवधमं च अत्मधमं च, 

थवथय क्षित्रयधमवम् 

And own dharma ऄ.पु.ंिद्व.एक. / ऄव्ययम् 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word) 

ऄवेक्ष्य ऄिप िवलोक्य 

ऄिप,दषृ््वा 

also looking at ल्यबन्तम् ऄव्ययम् 

िवकिम्पतुम् चिलतुम् to waver तुमुन्नन्तम् ऄव्ययम् 

न ऄहविस न ऄहविस, 

न शक्नोिस 

oughtest not ऄह्व - पर.कतवरर 

लट्.मप.ुएक. 

िह यथमात ् for ऄव्ययम ्

क्षित्रयथय क्षित्रयकुलोद्भवथय for a Kshatriya ऄ.पु.ंष.एक. 

धम्यावत ् धमवयुक्तात ् righteous ऄ.नपु.ंपं.एक. 

युद्धात् रणात् war ऄ.नपु.ंपं.एक. 

ऄन्यत् शे्रयः ऄन्यत् 

िहतम्,ऄन्यत् 

यशथकरम् 

any other higher ऄ.सवव.नपु.ंप्र.एक. / श्रेयस् - 

स.नपु.ंप्र.एक. 

न िवद्यत े नािथत exists not ऄव्ययम् / िवद ्- 

अत्म.कतवरर लट्.प्रपु.एक. 



अथथ: थवधमं च ऄवेक्ष्य ऄिप िवकिम्पतुं न ऄहविस । क्षित्रयथय िह धम्यावत् 

युद्धात् ऄन्यत् श्रेयः न िवद्यते ।  

Chapter  2, shlokas 31 …contd  

Meaning 
Looking at thine own Dharma, also, thou oughtest not to waver, for 
there is nothing higher for a Kshatriya than a righteous war. 

तात्ऩय ं
थवधमवः िचन्त्यते चेदिप त्वया न भेतव्यम् । यतः क्षित्रयथय धम्यावत् 

युद्धात् ऄन्यत् श्रेयः न िवद्यते । ऄतः श्रेयोिभलािषणा त्वया युद्धम् 

ऄवश्यं कतवव्यम् । 

व्याकरणम ्
सण्तध् चहवेक्ष्म    - च    + अवेक्ष्म सवर्ादीघासण्तध् 

धर्ममहाद्धि    - धर्ममहाि ्    + हह ऩूवासवर्ासण्तध् 
मुिहच्छ्रेमोऽतमि ्    - मुिहि ्    + शे्रम् श्चुत्सवभ,् छत्सवसण्तध् 

   - मुिहच्छ्रेम्    + अतमि ्द्धवसगासण्तध् (सकहय्) येप्, 
उकहय्, गुर्् ऩूवारूऩं च 



Chapter  2, shlokas 32 

Shloka यदचृ्छया चोपपन्न ंथवगवद्वारमपावृतम ्। 
(in devanagari) सुिखनः क्षित्रयाः पाथव लभन्ते युद्धमीदशृम ्॥ २.३२ ॥ 

(in English) yad»cchay¡ cµpapanna¯ svargadv¡ramap¡v»tam | 

sukhina¦ k½atriy¡¦ p¡rtha labhant£ yuddham§d»¾am || 2.32 || 

Index Ref 2nd chapter,32 of 72 

ऩदच्छेदः यदचृ्छया, च,ईपपन्नम,्थवगवद्वारम्, ऄपावृतम् । 

सुिखनः, क्षित्रयाः,पाथव,लभन्ते, युद्धम्, इदशृम् ॥ 



Chapter  2, shlokas 32 …contd  

अन्वयाथथ: पाथव ऄजुवन ! O Partha ऄ.पु.ंसम्बो.एक. 

(Prose Order with 

meaning & 

introduction to the 

word) 

यदचृ्छया थवेच्छया, 

ऄप्रार्शथततया 

of itself अ.स्री.तृ.एक.  

ईपपन्नम ् प्रातम्,लब्धम् come ऄ.नपु.ंिद्व.एक. 

ऄपावृतं च ईद ्घारटति verily opened ऄ.नपु.ंिद्व.एक. 

थवगवद्वारम् थवगवप्रितहारम्, 

थवगवप्रच्युितभूतम् 

the gate of heaven ऄ.नपु.ंिद्व.एक. 

इदशृम् एतादशृम् such ऄ.नपु.ंिद्व.एक. 

युद्धम् संग्रामम्,रणम् battle ऄ.नपु.ंिद्व.एक. 

सुिखनः सुखवन्तः, 

भाग्यशािलनः 

happy सुिखन् - न.पु.ंप्र.बहु. 

क्षित्रयाः राजानः, 

योद्धारः,वीराः 

Kshatriyas ऄ.पु.ंप्र.बहु. 

लभन्ते प्राप्नुविन्त gain लभ् - अत्म.कतवरर 

लट्.प्रपु.बहु. 



अथथ: पाथव ! यदचृ्छया ईपपन्नम् ऄपावृतं च थवगवद्वारम् इदशृं युद्ध ंसुिखनः 

क्षित्रयाः लभन्ते । 

Chapter  2, shlokas 32 …contd  

Meaning 
Fortunate certainly are the Kshatriyas, O son of Prtha, who are called 
to fight in such a battle that comes unsought as an open gate to 
heaven. 

तात्ऩय ं
ह ेऄजुवन ! आद ंयुद्ध ंत्वया यदचृ्छया प्रातमिथत । वथतुतः आद ंयुद्ध ंनिह, 

ऄिप तु ईद ्घारटतं थवगवद्वारिमित भावय । इदशृं युद्ध ंपुडयशािलनः 

एव प्राप्नुविन्त । 

व्याकरणम ्
सनन्धः चोऩऩतनभ ्    - च    + उऩऩतनभ ् गुर्सण्तध् 
समासः ्वगाद्वहयभ ्   - ्वगा् म द्वहयभ ्    - षष्ठीित्सऩुरुष् 
कृदन्तः उऩऩतनभ ्    - उऩ + ऩद् + क्ि (किारय) । 

अऩहविृभ ्    - अऩ + आ + व ृ+ क्ि (कभाणर्) । 



Chapter  2, shlokas 33 …contd  

ववशेषाांशा: / Special Notes 

१    ऩहथा – Kunti letter to Arjuna & Bhima  

2    ्वधभा: -  what is allocated by birth/ generation  

३  Other’s ्वधभा -  easy to follow ; but dangerous  

४   Akbar – two rajput princes – Mansingh  

5   Ramakrishna story of crab  

६  Vinobha – golden fish – still in water not in milk  



Chapter  2, shlokas 33 

Shloka ऄथ चेत्त्विमम ंधम्यं संग्राम ंन कररष्यिस । 
(in devanagari) ततः थवधमं कीर्तत च िहत्वा पापमवाप्थयिस ॥ २.३३ ॥ 

(in English) atha c£ttvamima¯ dharmya¯ sa¯gr¡ma¯ na kari½yasi | 

tata¦ svadharma¯ k§rti¯ ca hitv¡ p¡pamav¡psyasi || 2.33 || 

Index Ref 2nd chapter,33 of 72 

ऩदच्छेदः ऄथ, चेत्, त्वम्, आमम्, धम्यवम्, संग्रामम्, न, कररष्यिस । 

ततः, थवधमवम्, कीतीम,् च, िहत्वा, पापम,् ऄवाप्थयिस ॥ 



Chapter  2, shlokas 33 …contd  

अन्वयाथथः ऄथ युद्धारम्भानन्तरम्

, संग्रामथय 

ईपिमानन्तम् 

But ऄव्ययम् 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

चेत् यदद if ऄव्ययम् 

त्वम् आमम् त्वम् एनम् thou this युष्मद ्- द.सवव.प्र.एक. / 

आदम् - म.सवव.पु.ंिद्व.एक. 

धम्यवम् धमवयुक्तम्, 

धमवसिहतम् 

righteous ऄ.पु.ंिद्व.एक. 

संग्रामम् रणम्,युद्धम् warfare ऄ.पु.ंिद्व.एक. 

न कररष्यिस न अचररष्यिस, 

न अरभ्सथयिस 

wouldst not do िुकृञ् - पर.कतवरर 

लृट्.मपु.एक. 

ततः तर्शह then ऄव्ययम् 

थवधमवम् अत्मधमवम्, 

क्षित्रयधमवम् 

own Dharma ऄ.पु.ंिद्व.एक. 

कीतीं च यशश्च,श्रेयि and honour इ.स्त्री.िद्व.एक. 

िहत्वा िवहाय,पररत्यज्य forfeiting क्त्वान्तम् ऄव्ययम् 

पापम ् दकिल्बषम्,दोषम् sin ऄ.नपु.ंिद्व.एक. 

ऄवाप्थयिस प्राप्थयिस,िवन्दिस shalt incur ऄव + अप् - पर.कतवरर 

लृट्.मप.ुएक. 



अथथ: ऄथ चेत् त्वम् आमं धम्यं संग्रामं न कररष्यिस ततः थवधमं कीतीं च 

िहत्वा पापम् ऄवाप्थयिस । 

Chapter  2, shlokas 33 …contd  

Meaning 
But if thou refusest to engage in this righteous warfare, then forfeiting 
thine own Dharma and honour, thou shalt incur sin. 

तात्ऩय ं
ह ेऄजुवन ! आदानीं तव धम्यं युद्ध ंप्रातमिथत । यदद त्वम् एतद ्युद्ध ंन 

कररष्यिस तर्शह अत्मधमावत् च्युतः भिवष्यिस । तव ऄपकीतीः 

भिवष्यित । एतेन त्वं पापमिप ऄवाप्थयिस । 

व्याकरणम ्
सभहस् ्वधभाभ ्    - दृश्मिहभ ्- 2.32 
कृदति् हहत्सवह     - हह + क्त्सवह । 

िद्धििहति् धर्ममाभ ् दृश्मिहभ ्- २.३२ 



Chapter  2, shlokas 34 

Shloka ऄकीतीं चािप भूतािन कथियष्यिन्त तेऽव्ययाम ्। 
(in devanagari) सम्भािवतथय चाकीतीमवरणादितररच्यते ॥ २.३४ ॥ 

(in English) ak§rt§¯ c¡pi bhÀt¡ni kathayi½yanti t£:'vyay¡m | 

sambh¡vitasya c¡k§rt§rmara³¡datiricyat£ || 2.34 || 

Index Ref 2nd chapter,34  of 72 

ऩदच्छेदः ऄकीतीम,् च, ऄिप, भूतािन, कथियष्यिन्त, ते, ऄव्ययम् । 

सम्भािवतथय, च, ऄकीतीः, मरणात्, ऄितररच्यते ॥ 



Chapter  2, shlokas 34 …contd  

ऄन्वयाथव: भूतािन जनाः,थथावरजङ्ग

मात्मकािन 

beings ऄ.नपु.ंप्र.बहु. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

ते तव of these तद ्- द.सवव.ष.एक. 

ऄव्ययम् ऄनश्वरीम्, 

व्ययशून्यम,् 

शाश्वतम् 

everlasting अ.स्त्री.िद्व.एक. 

ऄकीतीं च 

ऄिप 

दषु्कीर्तत 

च,ऄपकीर्शति 

and also 

dishonour 

आ.स्त्री.िद्व.एक.  

/ ऄव्ययम् / ऄव्ययम् 

कथियष्यिन्त वणवियष्यिन्त, 

भिणष्यिन्त, 

ख्यापयिन्त 

will tell कथ - पर.कतवरर लृट्.प्रपु.बहु 

सम्भािवतथय 

च 

मानथय जनथय 

च,मािनतथय, 

कीर्शतयुक्तथय 

of the honoured ऄ.पु.ंष.एक. 

ऄकीतीः दुष््कीर्शतः,कु कीर्शतः dishonour आ.स्त्री.प्र.एक. 

मरणात् ऄिप मृत्योः ऄिप than death ऄ.नपु.ंपं.एक. / ऄव्ययम् 

ऄितररच्यत े ऄितशेते,िवराजते exceeds ऄित + ररच् - अत्म.कतवरर 

लट्.प्रपु.एक. 



अथथ: भूतािन च ते ऄव्ययम् ऄकीर्तत चािप कथियष्यिन्त । सम्भािवतथय च 

ऄकीर्शतः मरणात् ऄितररच्यते । 

Chapter  2, shlokas 34 …contd  

Meaning 
The world also will ever hold thee in reprobation. To the 
honoured, disrepute is surely worse than death. 

तात्ऩय ं
यदद त्वं युद्ध ंन कररष्यिस तर्शह जनाः दीघवकालं यावत् तव ऄकीर्तत 

कथियष्यिन्त । सवैरिप प्रशंसनीयथय मािननः च जनथय ऄकीर्शतः 

मरणादिप ऄिधकां पीिां जनयित । 
व्याकरणम ्
सण्तध् चहद्धऩ    - च     + अद्धऩ सवर्ादीघासण्तध् 

िेऽव्ममभ ्    - िे     + अव्ममभ ् ऩूवारूऩसण्तध् 
चहकीति ा्     - च     + अकीति ा्  सवर्ादीघासण्तध् 

अकीति ाभायर्हि ्    - अकीति ा्     + भयर्हि ् द्धवसगासण्तध् (येप्) 
भयर्हदतिरयच्छ्मि े    - भयर्हि ्    + 

अतिरयच्छ्मि े
जश्त्सवसण्तध् 

कृदति् सर्मबहद्धवि्म    - सभ ्+ बू + णर्च ्+ क्ि (कभाणर्) ि्म । 



Chapter  2, shlokas 35 

Shloka भयार्द्रणादपुरतं मंथयन्त ेत्वा ंमहारथाः । 
(in devanagari) येषा ंच त्वं बहुमतो भूत्वा याथयिस लाघवम ्॥ २.३५ ॥ 

(in English) bhay¡dra³¡duparata¯ ma¯syant£ tv¡¯ mah¡rath¡¦ | 

y£½¡¯ ca tva¯ bahumatµ bhÀtv¡ y¡syasi l¡ghavam || 2.35 || 

Index Ref 2nd chapter,35 of 72 

ऩदच्छेदः भयात्, रणात्, ईपरतम्, मंथयन्ते,त्वाम,् महारथाः । 

येषाम,् च, त्वम्, बहुमतः, भूत्वा, याथयिस, लाघवम् ॥ 



Chapter  2, shlokas 35 …contd  

अन्वयाथथ: मेषहभ ् मेषहं यहज्ञहभ ् of those मद् - द.सवा.ष.फहु. 
(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word) 

त्सवं फहुभि् त्सवं सर्मभहतनि्, 
फहुगुर्संऩतन्, 
फहुभब् गुर् ् 

मुक्ि् 

  thou much-

thought-of 
अ.ऩु.ंप्र.एक. 

बूत्सवह बूत्सवह having been क्त्सवहतिभ ्अव्ममभ ्
रहघवभ ् अगौयवह्ऩदत्सवभ,्

िुच्छ्छ्थहनभ,् 
नीच्थहनभ ्

lightness अ.नऩंु.द्द्धव.एक. 

मह्मभस प्रहप्स्मभस, 
द्धवतदभस 

wilt receive मह.ऩय.किारय रटृ् 
भऩ.ुएक. 

भहहयथह् च िे भहहयथह् च and the great 

chariot-warriors 
अ.ऩंु.प्र.फहु. 

त्सवहभ ् त्सवहभ ् thee मुष्भद् - 
द.सवा.द्द्धव.एक. 

बमहि ् बीिे् कयर्हि ् from fear अ.नऩु.ंऩ.ंएक. 
यर्हि ् मुिहि ् from battle अ.नऩु.ंऩ.ंएक. 
उऩयिभ ् द्धवयिभ,् 

ऩरहमनभ,्द्धवयहभ
भ ्

withdrawn अ.ऩंु.द्द्धव.एक. 

भं्मतिे चचतितमष्मण्ति will regard भन ्- आत्सभ.किारय 
रटृ्.भऩु.एक. 



अथथ: येषां त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवं याथयिस (तादशृाः) महारथाः च त्वां 

भयात् रणात् ईपरतं मंथयन्ते । 

Chapter  2, shlokas 35 …contd  

Meaning 

The great chariot-warriors will believe that thou hast 
withdrawn from the battle through fear. And thou wilt be 
lightly esteemed by them who have thought much of thee. 

तात्ऩय ं
ऄद्य यावत् भवान् सवेषां गौरवाथपदम् असीत् । युद्धाकरणेन भवान् 

तेषां मध्ये लाघवं याथयित । ते महारथाः भवान् भयात् रणात् ईपरतः 

आित िचन्तयिन्त । 



Chapter  2, shlokas 35 …contd  

व्याकरणम ्

सण्तध् बमहद्रर्हदऩुयिभ ्    - 
बमहि ्

+ यर्हि ्बमहद्रर्हि ् जश्त्सवसण्तध् 

- बमहद्रर्हि ् + उऩयिभ ् जश्त्सवसण्तध् 

फहुभिो बूत्सवह    - 
फहुभि् 

बूत्सवह द्धवसगासण्तध् (सकहय्) 
येप् उकहय्, गुर्् 

सभहस् फहुभि्     - फहूनहं भि्  - षष्ठीित्सऩुरुष् । 

कृदति् उऩयिभ ्     - उऩ + यभ ्+ क्ि ( किारय ) 

िद्धििहति् रहघवभ ्    - रघु     + अर् ्
(बहवे) । 

रघो् बहव् इत्समथा्  । 



Chapter  2, shlokas 36 

Shloka ऄवाच्यवादाशं्च बहून्वददष्यिन्त तवािहताः । 
(in devanagari) िनन्दन्तथतव सामथ्य ंततो दःुखतरं नु दकम् ॥ २.३६ ॥ 

(in English) av¡cyav¡d¡¯¾ca bahÀnvadi½yanti tav¡hit¡¦ | 

nindantastava s¡marthya¯ tatµ du¦khatara¯ nu kim || 2.36 || 

Index Ref 2nd chapter,36 of 72 

ऩदच्छेदः ऄवाच्यवादान,् च, बहून्, वददष्यिन्त, तव, ऄिहताः । 

िनन्दन्तः, तव, सामथ्यवम,् ततः, दःुखतरम्, न,ु दकम् ॥ 



Chapter  2, shlokas 36 …contd  

अन्वयाथथ: िव बवि् Thine मुष्भद् - द.सवा.ष.एक. 
(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

अहहिह् च शत्रव् अद्धऩ,अयम् enemies also अ.ऩंु.प्र.फहु. / अव्ममभ ्
िव  िे thy मुष्भद् - द.सवा.ष.एक. 

सहभर्थ्म ं शण्क्िभ,्फरभ ् prowess अ.नऩंु.द्द्धव.एक. 
तनतदति् दषूमति्, 

कुत्ससमति् 
cavilling तनतदि ्- ि.ऩंु.प्र.फहु. 

फहून ् नहनह,फहुप्रकहयहन,् 
नहनह प्रकहयहन ्

many उ.ऩंु.प्र.फहु. 

अवहच्छ्मवहदहन ्अवक्िव्मवचनहतन unutterable 

things 
अ.ऩंु.द्द्धव.फहु. 

वहदष्मण्ति कथतमष्मण्ति will say वद् - ऩय.किारय 
रटृ्.प्रऩु.फहु. 

िि् ि्भहि,्ििेिो् than this अव्ममभ ्
दु् खियभ ् अतिशतमिदु् खभ,् 

दु् खफहहुल्मभ ्
more painful अ.नऩंु.प्र.एक. 

ककं नु ककभण््ि what (could be) ककभ ्- 
भ.सवा.नऩंु.प्र.एक. 



अथथ: तव ऄिहताः तव सामथ्यं िनन्दन्तः बहून् ऄवाच्यवादान् वददष्यिन्त । 

ततः दःुखतरं नु दकम् ? 

Chapter  2, shlokas 36 …contd  

Meaning 

Thine enemies also, cavilling at thy great prowess, will say 
of thee things that are not to be uttered. What could be 
more intolerable than this? 

तात्ऩय ं
तव ऄिहताः तव सामथ्यवम् िनन्दन्तः बहूिन ऄवाच्यािन वचनािन 

त्विय िवषये वददष्यिन्त । ततः दःुखतरम् ऄन्यत् कक भवेत् ? 



Chapter  2, shlokas 36…contd  

व्याकरणम ्
सण्तध् अवहच्छ्मवहदहं

श्च 
   - अवहच्छ्मवहदहन ्    + च रुत्सवभ,् द्धवसगा् , 

अनु्वहयहगभ्,सत्सवस
ण्तध्, श्चुत्सवं च 

िवहहहिह्    - िव    + 
अहहिह् 

सवर्ादीघासण्तध् 

ििो 
दु् खियभ ्

   - िि्    + 
दु् खियभ ्

द्धवसगासण्तध् (सकहय्) 
येप्, उकहय्, गुर्् 

सभहस् अवहच्छ्मवहदहन ्   - अवहच्छ्मह् वहदह्, िहन ्- कभाधहयम् । 
अहहिह्    - न हहिह् - नञ्ित्सऩुरुष् । 

कृदति् तनतदति्    - णर्हद + शिृ ्(किारय) । 
िद्धििहति् दु् खियभ ्    - दु् ख + ियऩ ्(अतिशमे) 



धतमवहदह्  

vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमददतव्यम ्॥   
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