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ध्यान श्ऱोका:  

 



संन्मास: / भुक्तत:  

Karma = Tilling  Bhakthi = watering 

Chittashuddhi  Ekaagrata  

S
H
R
A
D
D
H
A 

Gyaana = fruit   

Stage 1  

Stage 2  

ननत्माननत्मवस्तु-
वववेक:  

इहाभुत्रपरबोग-
वैयाग्मभ ्

शभाददषट्कसम्ऩक्त्त: भुभुऺुत्वभ ्

१) शभ  २) दभ  

३) उऩयनत ४) नतनतऺा  

५) श्रद्धा  ६) सभाधान: 

Stage ३ 

(Discrimination 
between the 
permanent and the 
ephemeral)  - brahma 
satyaM jagan-
mithyety-evaM rUpo 
vinishcayaH  

(Dispassion)- 
a distaste for all 
that is seen and all 
that is heard   
total ‘renunciation 
(bhartruhari & 
Bramhendra)   

S
H
R
A
V
A
N
A 

M
A
N
A
N 
A 

N
I
D
H
I
D
H
Y
A
S
A
N
A 

(Longing for 
moksha)  

Shama = control of mind – Shaantha / Shanthi   ; Dama = control of sense organs – Daanta / Daanthi   ; Uparati = Cessation/ 
stopage from all activity/ attachments – death of mind – Uparatha   ; Titikshhaa = Patience, Endurance, unaffected amidst 
Dwandwas - sahanaM sarva-dukhAnAM – Titikshu ;  Shraddhaa = Faith / Dedication - AstikyaM – Shraddhavan  ; 
Samaadhaana = Samaadhi – Samaahitha – fixed mind in the pure unmixed Brahman - shuddhe brahmaNi  



आसक्तत: 
transforming 

to  श्रद्धा & 
बक्तत  

From interest  

To 
commitment  

गीता-अध्ययनक्रम: Methodology to learn Geetha  

 
 
 

ऩठनभ ् 
 

&  
 

श्रवणभ ्
 
 

 
 
 

ऩायामणभ ्
 

&  
 

भननभ ्
 
 

 
 
 

अध्ममनभ ्
 
 
 

 
 
 

ननधधध्मासनभ ्
 
 
 

 
 
 

अभ्मास्  
 
 
 

Study  
by self 

Listen & learn 
from teacher  

Chant –  
‘by heart’  

Reflect -  
100%  

doubt free 

Study- 
In depth  

Share,  
discuss &  

learn 

Meditate- 
contemplate 

Absolute 
assimilation  

Practise 

Practise 

योगी 

Blissful- 
realized 
seeker 



Greatness of Geetha  (Why Geetha)  

भहाऩाऩानतऩाऩानन गीताध्मानं कयोनत चेत ्। 
तवधचत्स्ऩश ंन कुववक्न्त नलरनीदरभम्फुवत ्॥ 
 
गीतामा् ऩुस्तकं मत्र मत्र ऩाठ: प्रवतवते । 
तत्र सवावणण तीथावनन प्रमागादीनन तत्र वै ॥ 
सवे देवाश्च ऋषमो मोधगन: ऩन्नगाश्च मे । 
गोऩारा गोवऩका वावऩ नायदोद्धवऩाषवदै: ॥   -  वयाहऩुयाणभ ् 



Greatness of Geetha  (Why Geetha)  

• Ramakrishna Paramahamsa  - Geetha – Tyaagi  
•   Mahatma Gandhi – ultimate solace  
•   Albert Einstein – everything else is superfluous  
•   Annie Besant – rare & priceless  
•   Sri Aurobindo – chief national heritage  
•   Lord Warren Hastings – Geetha would guide after the British left  
•   Many many more …  



अनुबन्धचतुष्टयां  

१ ववषम: Subject सभस्तवेदाथवसायसङ्ग्रह: Essence of all vedas 

(What) वेदप्रनतऩाद्म प्रवकृ्त्तधभव: ननवकृ्त्तधभवश्च Knowledge of Pravrutthi dharma (karma 

yoga) & Nivrutthi dharma (Gyaana yoga) 

२ प्रमोजनभ ्Utility प्रधान - ऩयं नन:शे्रमसभ ् Realizing the eternal bramhan 

(Why) अवान्तय - ऩुरुषाथवलसवद्ध:, भनोननरहाददश्च Attainment of 4 purushartha siddhi & moral qualities 

इतय -  रौककक-काम्मादद Worldly benefits  (every individual)  

३ अधधकायी Target मथोततप्रमोजनाकाङ्ग्ऺी भुभुऺु: Interested in salvation & aforesaid benefits 

(Who) तऩस्क्,  बतत:,  शुशू्रषु: Penance minded, devoted, serving & humble student  

(इदं ते नातऩस्काम...) (Irrespective of Varna & Ashrama) 

४ सम्फन्ध: Relationship प्रनतऩादकश्रीकृष्णऩयब्रह्भण: Eternal relation between Srikrishna -parabramhan and 
the subject spoken being parabramhan and the 
adhikaari being the jeevatma swaroopa (How) प्रनतऩाद्मवैददकधभवमो: ननयन्तय सम्फन्ध: एव 

Anubandha-chatushtayam for Geetha Maata (4 part analysis)  



श्रीभद्भगवद्गीता  

कभवकाण्डभ ्(१-६) उऩासनाकाण्डभ ्(७-१२) ऻानकाण्डभ ्(१३ – १८)  

तत्र तु प्रथभे काण्ड े
कभवतत्त्मागवत्भवना । 

द्ववतीमे 
बगवद्भक्ततननष्ठावणवनवत्भवना 

।  
ततृीमे तु तमोयैतमं वातमाथो 

वण्मवते स्पुटभ ्। 

• अजुवनववषादमोग् – हेतु:  
  
• साङ्ग््ममोग् – 
सत्वशुवद्धस्तत्परं ऻानभ ्
  
•  कभवमोग् – उऩामबूता 
कभवननष्ठा  
 
•  ब्रह्भाऩवणमोग् –  कभवननष्ठा- 
ऻानमोग् 
 
•  कभवसंन्मासमोग् –    
कभवसंन्मासमोगभागौ  
 
•  आत्भसंमभमोग् – ध्मानमोग्  
 

• ऻानमोग् – ब्रह्भरऺणं, कथं तत्र 
स्थातव्मभ ्, ववऻानमोगश्च  
 
• अऺयब्रह्भमोग् – ब्रह्भादीनां स्वरूऩं 
प्रमाणकारे भुभुऺो: कतवव्मभ ् 
 
• याजववद्मायाजगुह्ममोग् – ऩयब्रह्भस्वरूऩं 
उऩासनबेदाश्च  
 
•  ववबूनतमोग् – भुभुऺो् उऩासनालसद्धमे 
बगवत् बततानुराहकत्वं ववबूतमश्च  
 
•  ववश्वरूऩदशवनभ ्– 
अणिरसषृ्ट्माददकिमाप्रकाशननरूऩणभ ् 
 
•  बक्ततमोग् – सगुणननगुवणोऩासकानां 
तायतम्मववषेश्, साधनननरूऩणभ ् 
 

• ऺेत्रऺेत्रऻववबागमोग् – अनात्भात्भ-
शब्दाथवमो: प्रकृनतऩुरुषमो् वववेचनं  
 
• गुणत्रमववबागमोग् – गुणस्वरूऩं  
 
• ऩुरुषोत्तभमोग् –  ऺयाऺयववरऺणं 
ऩुरुषोत्तभा्मंब्रह्भप्रवकृ्त्त्  
 
• दैवासुयसम्ऩद्ववबागमोग् –  उबमसम्ऩदो् 
स्वरूऩं तमोहेमोऩादेमव्मवस्था   
 
• श्रद्धात्रमववबागमोग् – त्रत्रववधास्वासु 
साक्त्वकाहायतऩोमऻाददमुजां शभाददसंऩत्त्मा 
भोऺाधधकायननरूऩणभ ् 
 

• भोऺसंन्मासमोग्- ऻानननष्ठा 
ब्रह्भप्राक्ततश्च 
 

Introduction to Srimad-Bhagavad Geetha (How do we study Geetha)  

One shloka – read, remember, contemplate, meditate, understand, ‘by heart’  



मोग्  

मुक्जय ्मोगे मुज ्सभाधौ मुज ्सम्मभने 

Eternal 
relationship with 
an equanimous 

God 

Stability of chitta 

सभत्वं मोग उच्मत े
(२.४८) 

Controlling power, 
divine prowess 

मत्रोऩयभत ेधचत्तं 
ननरुद्धं मोगसेवमा । 

(६.२०) 

ऩश्म भे 
मोगभैश्वयभ ् 

(९.५) 

Different usages of the term ‘Yoga’ in SBG  



अजुवनववषादमोग्  
(४७ श्रोका: ) 

सनै्मवणवनभ ्– 

ऩीदठका  (१ to ११) 

१ – ध ृ to स ं

२ - स ंto ध ृ  

३ – ६ – 

ऩाण्डवसनै्मवणवनभ ् 

७ - ९ -  
कौयवसनै्मवणवनभ ् 

१० – अऩमावतत ं– 

ऩमावततभ ् 

११ – कतवव्मभ ्– 

बीष्भयऺणभ ्

शङ्ग्िाददनाद: - 
ऩरयणाभ: (१२ to १९) 

१२ – बीष्भनाद: 

१३ - सववत्र  
शङ्ग्िाददनाद: 

१४-१८ – 

ऩाण्डवसनै्मघोष:  

१९ – ऩरयणाभ:  

अजुवनमदु्धोत्साह् २० 
to २३ 

उबमो् सेनमो् 
भध्मे यथस्थाऩनभ ्
; फन्धुदशवन ं– २४  

to २७ 

२८ to ४६ – 

अजुवनववषाद:  

२८ – ३० – 

दैदहकभानसीकफाधा  

३१ – ववऩयीतानन 
ननलभत्तानन  

३२ – न काङ्ग्ऺे  

३३- ३६ –   

फन्धुहत्मा  

३८ – ४५ – कुरधभवनाश:,  
ऩाऩकामवभ ्

४६ – ननणवम:  

४७ - स ंto ध ृ 
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न मोत्स्मे – ऩूजहावन ्कथभ ्
इषुलब: प्रनतमोत्स्मालभ | 
(how can I kill elders ?)      

त्वम् ऄशोच्यान् ऄन्वशोचः, प्रज्ञावादान् च भाषसे ।  

पिडिताः गतासनू ्ऄगतासनू ्च न ऄनुशोचिन्त ॥   

Why should I not have शोक,  
Why ऩक्ण्डता: न अनुशोचक्न्त ?  

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

ऄह ंसववदा असम् । (घटाह्लदष ुि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 ह्लकििदिप 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 । 
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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, प्रत्यक्षाह्लदप्रमाणैः 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 । 

Features of अत्मा  

नरः जीणाविन वासांिस िवहाय ऄपरािण नवािन यथा गृह्राित तथा 

दहेी जीणाविन शरीरािण िवहाय ऄन्यािन नवािन संयाित । 
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•  शस्त्रािण एनं न िछन्दिन्त । पावकः एनं न दहित । अपः एनं न 

क्लेदयिन्त । मारुतः च न शोषयित । 
•  ऄयम् ऄच्छेद्यः । ऄयम् ऄदाह्यः । ऄयम् ऄक्लेद्यः ऄशोष्यः एव च 

। ऄयं िनत्यः सववगतः थथाणुः ऄचलः सनातनः (च) । 
•  किश्चत् एनम् अश्चयववत् पश्यित,तथा एव ऄन्यः च अश्चयववत् 

वदित, ऄन्यः च एनम् अश्चयववत् शृणोित । किश्चत् एनं श्रुत्वा ऄिप न 

च एव वेद । 

Features of अत्मा  

Why ऄनुशोिचतुं न ऄहविस । 

  
ऄयम् ऄव्यक्तः । ऄयम् ऄिचन्त्यः । ऄयम् ऄिवकायवः ईच्यते । 

तथमात् एवम् एनं दिेहनं िवह्लदत्वा ऄनुशोिचतुं न ऄहविस । 

ऄथ च एनं िनत्यजातं िनत्यं वा मृतं मन्यसे तथािप त्वम् एवं 

शोिचतुं न ऄहविस । 

जातथय िह मृत्युः ध्रुवः । मृतथय च जन्म ध्रुवम् । तथमात् ऄपह्ऱरहाये 

ऄथे त्वं शोिचतुं न ऄहविस । 

भूतािन ऄव्यक्तादीिन व्यक्तमध्यािन ऄव्यक्तिनधनािन एव । तत्र का  

पह्ऱरदवेना ? 

ऄयं दहेी सववथय दहे ेिनत्यम् ऄवध्यः । तथमात् सवाविण भूतािन त्वं 

शोिचतुं न ऄहविस । 
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•  थवधमं च ऄवेक्ष्य ऄिप िवकिम्पतुं न ऄहविस । क्षित्रयथय िह धम्यावत् 

युद्धात् ऄन्यत् श्रेयः न िवद्यते ।  
•   यदचृ्छया ईपपन्नम् ऄपावृतं च थवगवद्वारम् इदशृं युद्ध ंसुिखनः 

क्षित्रयाः लभन्ते ।   

 
•   ऄथ चेत् त्वम् आमं धम्यं संग्रामं न कह्ऱरष्यिस ततः थवधमं कह्ळतीं च 

िहत्वा पापम् ऄवाप्सथयिस । 
•   भूतािन च ते ऄव्ययम् ऄकह्ळर्तत चािप कथियष्यिन्त । सम्भािवतथय 

च ऄकह्ळर्शतः मरणात् ऄितह्ऱरच्यते । 
•  येषां त्वं बहुमतः भूत्वा लाघवं याथयिस (तादशृाः) महारथाः च त्वां 

भयात् रणात् ईपरतं मंथयन्ते । 
•   तव ऄिहताः तव सामर्थ्यं िनन्दन्तः बहून् ऄवाच्यवादान् 

वह्लदष्यिन्त । ततः दःुखतरं नु ह्लकम् ? 
•  हतः वा थवगं प्राप्सथयिस । िजत्वा वा (िथथतः) महीं भोक्ष्यसे । 

तथमात् युद्धाय कृतिनश्चयः ईििष्ठ ।  
•  सुखदःुखे लाभालाभौ जयाजयौ समे कृत्वा ततः युद्धाय युज्यथव । 

एवं (कृतं चेत्) पापं न ऄवाप्सथयिस ।  

स्वधभव  
 

-What is ऺत्रत्रमधभव  
- why this is a great opportunity  

- what will happen if not followed 
- what will happen if followed 

-  how should you do it 



Chapter 2,  

•  योगे आमां शृणु, यया बुद्धध्या युक्तः कमवबन्धं प्रहाथयिस । 
•   आह ऄिभक्रमनाशः नािथत, प्रत्यवायः न िवद्यते, ऄथय धमवथय 

थवल्पमिप महतः भयात् त्रायते । 
•   आह व्यवसायाित्मका बुिद्धः एका, (ह्लकन्तु) ऄव्यवसाियनां च बुद्धयः 

बहुशाखाः ऄनन्ताः िह ।  
•   कामात्मानः थवगवपराः वेदवादरताः नान्यदिथत आित वाह्लदनः 

ऄिवपिश्चतः जन्मकमवफलप्रदां भोगैश्वयवगह्ऴत प्रित ह्लक्रयािवशेषबहुलाम् 

आमां पुिष्पतां यां वाचं प्रवदिन्त । तया ऄपहृतचेतसां भोगैश्वयव-

प्रसक्तानां बुिद्धः व्यवसायाित्मका (सती) समाधौ न िवेधीयते ।   
•   वेदाः त्रैगुडयिवषयाः । िनस्त्रैगुडयः िनद्ववन्द्वः िनत्यसत्त्वथथः 

िनयोगक्षेमः अत्मवान् भव ।  
•  ऄल्पे जलाशये स्नानपानाह्लदकं प्रयोजनं यत् यत् भवित तत्सवं सववत्र 

जलेन पह्ऱरपूणे सरोवरे ऄवश्यं भवित । तथा वेदषेु प्रितपाह्लदतानां 

कमवणाम् अचरणेन यावान् अनन्दः तावान् पिडितथय ब्रह्मज्ञानात् 

ऄवश्यं भवित । ऄल्पे यत् िसद्धध्यित तदवश्यं महित िसद्धध्यत्येव आित 

भावः ।  

कभवमोग:  
 

-Advantages of doing कभव in मोग 
way  

-  how should मोग way be followed  
-  what should we be beware of  



Chapter 2,  कममयोग further explained   

कमविण एव ते ऄिधकारः ।   फलेषु कदाचन मा (भूत)् ।  

कमवफलहतेुः मा भूः ।  ऄकमविण ते सङ्गः मा ऄथतु । 

कभवमोग:  - Foundation 
shloka  

How ?   
ऄत्यासह्ऴक्त त्यक्त्वा िसद्धध्यिसद्धध्योः समः भूत्वा योगथथः 

कमाविण कुरु । समत्वं योगः ईच्यते । 

बुिद्धयोगात् िह कमव दरेूण ऄवरम् । बुद्धौ शरणम् ऄिन्वच्छ । 

फलहतेवः कृपणाः ।  

Why ?  

Why & What ? बुिद्धयुक्तः सुकृतदषु्कृते ईभे आह जहाित । तथमात् योगाय 

युज्यथव । कमवसु कौशलं योगः ईच्यते । 

बुिद्धयुक्ताः िह मनीिषणः कमवजं फलं त्यक्त्वा 

जन्मबन्धिविनमुवक्ताः ऄनामयं पद ंगच्छिन्त ।  

How to measure ? 
implement ? 

यदा ते बुिद्धः मोहकिललं व्यिततह्ऱरष्यित तदा श्रोतव्यथय श्रुतथय 

च िनवेद ंगन्तािस ।  

यदा ते श्रुितिवप्रितपन्ना बुिद्धः िनश्चला समाधौ च ऄचला 
थथाथयित तदा योगम् ऄवाप्सथयिस ।   

= िथथतप्रज्ञ:  



Chapter  2, shloka 54  

Shloka ऄजुवन ईवाच । -  

िथथतप्रज्ञथय का भाषा समािधथथथय केशव । 
(in devanagari) िथथतधीः कक प्रभाषते ह्लकमासीत व्रजेत ह्लकम् ॥ २.५४ ॥ 

(in English) arjuna uv¡ca | - sthitapraj²asya k¡ bh¡½¡ sam¡dhisthasya k£¾ava | 

sthitadh§¦ ki¯ prabh¡½£ta kim¡s§ta vraj£ta kim || 2.54 || 

Index Ref 2nd chapter, 54 of 72 

ऩदच्छेदः ऄजुवनः ईवाच - िथथतप्रज्ञथय, का, भाषा, समािधथथथय, केशव । 

िथथतधीः, ह्लकम,् प्रभाषेत्, ह्लकम,् असीत,् व्रजेत,् ह्लकम् ॥ 



Chapter  2, shloka 54 …contd  

अन्वयाथम: केशव कृष्ण ! O Kesava अ.ऩंु.सम्फो.एक. 
(Prose 

order with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word) 

सभाधधस्थस्म मोगननष्ठस्म,
सभादहतधच

त्त् 

of the (man) 

merged in Samadhi 
अ.ऩंु.ष.एक. 

क्स्थतप्रऻस्म दृढफुदे्ध्, 
क्स्थयीकृतधच

त्तस्म 

of the (man of) 

steady wisdom 
अ.ऩंु.ष.एक. 

का बाषा ककं रऺणभ ् what description ककभ ्- भ.सवव.स्त्री.प्र.एक. / 
आ.स्त्री.प्र.एक. 

क्स्थतधी् दृढफुवद्ध् (the man of) steady 

wisdom 
ई.ऩंु.प्र.एक. 

ककभ ् ककभ ् what ककभ ्- भ.सवव.नऩंु.प्र.एक. 
प्रबाषेत वदेत ् speaks प्र + बाष ्- 

आत्भ.वव.लरङ्ग्.प्रऩु.एक. 
ककभ ् कथभ ् what (how) ककभ ्- भ.सवव.नऩंु.प्र.एक. 
आसीत ् उऩववशेत ् sits आस ्- 

आत्भ.वव.लरङ्ग्.प्रऩु.एक. 
ककभ ् कुत्र what (how) ककभ ्- भ.सवव.नऩंु.प्र.एक. 
व्रजेत ् गच्छेत ् walks व्रज ्- 

आत्भ.वव.लरङ्ग्.प्रऩु.एक. 



अथम: केशव ! समािधथथथय िथथतप्रज्ञथय का भाषा ? िथथतधीः कक प्रभाषेत ? 

ह्लकम् असीत् ? कक व्रजेत् ? 

Chapter  2, shloka 54  …contd  

Meaning 

Arjuna said - What, O Kesava, is the description of the man of 
steady wisdom, merged in Samadhi ? How (on the other hand) 
does the man of steady wisdom speak, how sit, how walk ? 

तात्ऩय ं
केशव ! यः एकाग्रतावान् भवित तथय व्यवाहारः कह्ळदशृः भवित ? सोऽयं 

िथथतप्रज्ञः यदा बिहमुवखः भवित तदा कथं भाषणं करोित ? कथं सः 

ईपिवशित ? कथं गच्छित ? िथथतप्रज्ञथय लक्षणािन कािन ? 



Chapter  2, shloka 54   …contd  

  व्याकरणम ्
समासः क्स्थतप्रऻस्म    - क्स्थता प्रऻा मस्म स: - फहुव्रीदह:  

सभाधधस्थस्म    - सभाधौ क्स्थत:, तस्म – स.तत्ऩुरुष:  
क्स्थतधी् 

 
 - क्स्थता धी: मस्म स: - फहुव्रीदह:  



Chapter  2, shloka 55  

Shloka श्री भगवानवुाच । -  

प्रजहाित यदा कामान्सवावन्पाथव मनोगतान् । 
(in devanagari) अत्मन्यवेात्मना तुष्टः िथथतप्रज्ञथतदोच्यत े॥२.५५ ॥ 

(in English) ¾r§ bhagav¡nuv¡ca | -  

prajah¡ti yad¡ k¡m¡nsarv¡np¡rtha manµgat¡n | 

¡tmany£v¡tman¡ tu½¿a¦ sthitapraj²astadµcyat£ ||2.55 || 

Index Ref 2nd chapter,55 of 72 

ऩदच्छेदः प्रजहाित, यदा, कामान्, सवावन्, पाथव, मनोगतान् । 

अत्मिन,एव,अत्मना, तुष्टः, िथथतप्रज्ञः, तदा, ईच्यते ॥ 



Chapter  2, shloka 55…contd  

अन्वयाथम: ऩाथव धनञ्जम ! O Partha अ.ऩु.सम्फो.एक. 
(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introduct

ion to 

the 

word) 

मदा मक्स्भन ्सभमे when अव्ममभ ्
भनोगतान ् धचत्तसक्न्नदहता

न,् 
अन्तयारस्थभ,्भ
नलस क्स्थतभ ्

of the mind अ.ऩंु.द्वव.फहु. 

सवावन ् सकरान,् 
सभस्तान ्

all अ.सवव.ऩंु.द्वव.फहु. 

काभान ् अलबराषान,् 
इच्छान ्

desires अ.ऩंु.द्वव.फहु. 

प्रजहानत ऩरयत्मजनत casts off प्र+ओ हाक्-ऩय.कतवरय 
रट्.प्रऩु.एक. 

तदा तक्स्भन ्सभमे then अव्ममभ ्
आत्भना एव स्वेन एव by the Self alone आत्भन ्- न.ऩंु.त.ृएक. 

/ अव्ममभ ्
आत्भनन स्वक्स्भन,् 

अन्तयारे 
in the Self आत्भन ्- न.ऩंु.स.एक. 

तुष्ट् रृष्ट्,सन्तुष्ट् satisfied अ.ऩंु.प्र.एक. 
क्स्थतप्रऻ् क्स्थतप्रऻ्,ननश्च

रा भनत् 
of steady wisdom अ.ऩंु.प्र.एक. 

उच्मत े कथ्मत,ेवण्मवते is said वच ्- ऩय.कभवणण 
रट्.प्रऩु.एक. 



अथम: पाथव ! यदा सवावन् कामान् मनोगतान् प्रजहाित अत्मना एव अत्मिन तुष्टः 

तदा िथथतप्रज्ञः ईच्यते । 

Chapter  2, shloka 55  …contd  

Meaning 

The Blessed Lord said: When a man completely casts away, O 
Partha, all the desires of the mind, satisfied in the Self alone by 
the Self, then is he said to be one of steady wisdom. 

तात्ऩय ं

पाथव ! यदा मनिस प्रिवष्टान् सवावन् ऄिप आच्छाभेदान् पह्ऱरत्यजित, यदा च 

िनरपेक्षः सन् परमाथव-दशवनात् ऄन्यिथमन् सवविथमन् ऄिप िवषये ऄनासक्तः 

भवित तदा अत्मना अत्मिन एव तुष्टः भवित । सः एषः िथथतप्रज्ञः आित 

ईच्यते । 



Chapter  2, shloka 55   …contd  

  व्याकरणम ्
सनन्धः आत्भन्मेव    - आत्भनन    + एव मण ्सक्न्ध् 

आत्भन्मेवात्भना    - आत्भन्मेव    + आत्भना सवणवदीघवसक्न्ध् 

क्स्थतप्रऻस्तदा    - क्स्थतप्रऻ्    + तदा ववसगवसक्न्ध् 
(सकाय्) 

तदोच्मते    - तदा    + उच्मते गुणसक्न्ध् 

समासः भनोगतान ्    - भन् गता्, तान ्- द्ववतीमातत्ऩुरुष् । 

क्स्थतप्रऻ्    - दृश्मताभ ्- २.५४ 

कृदन्तः गतान ्    - दृश्मताभ ्- २.२४ 

तुष्ट्    तुष ्+ तत (कतवरय) 



Chapter  2, shloka 56  

Shloka दःुखेष्वनुिद्वग्नमनाः सुखेषु िवगतथपृहः । 
(in devanagari) वीतरागभयक्रोधः िथथतधीमुविनरुच्यते ॥ २.५६ ॥ 

(in English) du¦kh£½vanudvignaman¡¦ sukh£½u vigatasp»ha¦ | 

v§tar¡gabhayakrµdha¦ sthitadh§rmunirucyat£ || 2.56 || 

Index Ref 2nd chapter, 56 of 72 

ऩदच्छेदः दःुखेषु, ऄनुिद्वग्नमनाः, सुखेषु, िवगतथपृहः । 

वीतरागभयक्रोधः, िथथतधीः, मुिनः, ईच्यते ॥ 



Chapter  2, shloka 56 …contd  

अन्वयाथम: दु् िेषु आऩत्सु,कष्टकारेषु In diversity अ.नऩंु.स.फहु. 
(Prose order 

with meaning 

& 

introduction 

to the word) 

अनुद्ववग्नभ
ना् 

उद्वेगशून्मधचत्त्,
शन्तभना् 

of unshaken mind अनुद्ववग्नभनस ्- 
स.ऩंु.प्र.एक. 

सुिेषु सम्ऩत्सु,राबेषु in happiness अ.नऩंु.स.फहु. 
ववगतस्ऩहृ् नष्टालबराष्, 

इष्टबावनायदहत् 
without hankering अ.ऩंु.प्र.एक. 

वीतयागबम
िोध् 

यागद्वेषबमयदहत् free from 

affection, fear and 

wrath 

अ.ऩंु.प्र.एक. 

भुनन् भौनी,संन्मासी Muni इ.ऩंु.प्र.एक. 
क्स्थतधी् दृढफुवद्ध् of steady wisdom ई.ऩंु.प्र.एक. 

उच्मत े कथ्मत े is said वच ्- ऩय.कभवणण 
रट्.प्रऩु.एक. 



अथम: दःुखेषु ऄनुिद्वग्नमनाः सुखेषु िवगतथपृहः वीतरागभयक्रोधः मुिनः िथथतधीः 

ईच्यते । 

Chapter  2, shloka 56 …contd  

Meaning 

He whose mind is not shaken by adversity, who does not hanker 
after happiness, who has become free from affection,fear and 
wrath, is indeed the Muni of steady wisdom. 

तात्ऩय ं
िथथतप्रज्ञथय मनः दःुखेषु ऄनुिद्वग्नं भवित । सः सुखेषु थपृहावान् न भवित । 

रागात् भयात् क्रोधात् च सः ऄतीतः भवित । 



Chapter  2, shloka 56  …contd  

  व्याकरणम ्
सनन्धः द:ुिेष्वनुद्ववग्नभ

ना् 
   - दु् िेषु    + 

अनुद्ववग्नभना् 
मण ्सक्न्ध् 

क्स्थतधीभुवननरुच्म
ते 

   - क्स्थतधी्    + भुनन् 
क्स्थतधीभुवनन् 

ववसगवसक्न्ध् (येप्) 

क्स्थतधीभुवनन्    + उच्मत े ववसगवसक्न्ध् (येप्) 

समासः अनुद्ववग्नभना्    - अनुद्ववग्नं भन् मस्म स् - फहुव्रीदह् । 
ववगतस्ऩहृ्    - ववगता स्ऩहृा मस्भात ्स् - फहुव्रीदह् । 

ववतयागबमिोध्    - याग् बमं िोध् च यागबमिोधा् - द्वन्द्व् । 
      - वीता् यागबमिोधा् मस्भात ्स् - फहुव्रीदह् । 

क्स्थतधी्    - दृश्मताभ ्- २.५४ 
कृदन्तः ववगत्    - वव + गम्र ृ+ तत 

(कतवरय) 



Chapter  2, shloka 57  

Shloka यः सववत्रानिभस्नेहथतित्प्राप्सय शुभाशभुम् । 
(in devanagari) नािभनन्दित न द्विेष्ट तथय प्रज्ञा प्रितिष्ठता ॥२.५७॥ 

(in English) ya¦ sarvatr¡nabhisn£hastattatpr¡pya ¾ubh¡¾ubham | 

n¡bhinandati na dv£½¿i tasya praj²¡ prati½¿hit¡ ||2.57|| 

Index Ref 2nd chapter, 57 of 72 

ऩदच्छेदः यः,सववत्र,ऄनिभस्नेहः,तत,्तत,्प्राप्सय,शभुाशभुम् । 

न, ऄिभनन्दित, न, द्विेष्ट, तथय, प्रज्ञा, प्रितिष्ठता ॥ 



Chapter  2, shloka 57 …contd  

अन्वयाथम: म् म् ऩुरुष् Who मद् - द.सवव.ऩंु.प्र.एक. 
(Prose 

order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word) 

सववत्र सववदा,सववप्रदेशेषु everywhere अव्ममभ ्
अनलबस्नेह् अननुयाग्, 

प्रीनतबावनमा 
ववद्मभान् 

without 

attachment 
अ.ऩंु.प्र.एक. 

तत ्तत ् तत ्तत ् whatever तद् - द.सवव.नऩंु.प्र.एक. 
शुबाशुबभ ् साधु असाधु वा good and evil अ.नऩंु.द्वव.एक. 
प्रातम रब्ध्वा,अनुबूम receiving ल्मफन्तभ ्अव्ममभ ्
न 

अलबनन्दनत 
न प्ररृष्मनत does not 

rejoice 
अव्ममभ ्/ अलब + नदद 
- ऩय.कतवरय रट्.प्रऩु.एक. 

न द्वेक्ष्ट न करहामते, 
न करहां कयोनत 

is not vexed अव्ममभ ्/ द्ववष ्- 
ऩय.कतवरय रट्.प्रऩु.एक. 

तस्म तादृशस्म his तद् - द.सवव.ऩंु.ष.एक. 
प्रऻा फुवद्ध् wisdom आ.स्त्री.प्र.एक. 

प्रनतक्ष्ठता अनतक्स्थया is fixed आ.स्त्री.प्र.एक. 



अथम: यः सववत्र ऄनिभसे्नहः तत् तत् शुभाशुभम् प्राप्सय न ऄिभनन्दित न द्विेष्ट तथय 

प्रज्ञा प्रितिष्ठता (भवित) । 

Chapter  2, shloka 57 …contd  

Meaning 
He who is everywhere unattached, not pleased at receiving 
good, nor vexed at evil, his wisdom is fixed. 

तात्ऩय ं
िथथतप्रज्ञः दहेजीिवताह्लदषु सववत्र स्नेहरिहतः भवित । सः शुभं प्राप्सय न 

ऄिभनन्दित । ऄशुभं प्राप्सय न द्विेष्ट । शुभाशुभयोः िवषये सः िनर्शलतः भवित । 

  व्याकरणम ्
सनन्धः सववत्रानलबस्ने

ह् 
   - सववत्र    + 

अनलबस्नेह् 
सवणवदीघवसक्न्ध् 

अनलबस्नेहस्त
त ्

   - 
अनलबस्नेह् 

   + तत ् ववसगवसक्न्ध्(सकाय्
) 

नालबनन्दनत    - न    + 
अलबनन्दनत 

सवणवदीघवसक्न्ध् 

समासः अनलबस्नेह्    - न ववद्मते अलबस्नेह् मस्म स् - नञ ्
फहुव्रीदह् । 

शबुाशबुभ ्    - शबुं च अशबुं च अनमो् सभाहाय् - द्वन्द्व् 
। 

कृदन्तः प्रातम    - प्र + आऩ ्+ ल्मऩ ्। 
प्रनतक्ष्ठता    - प्रनत + स्था + तत 

(कतवरय) 



Chapter  2, shloka 58  

Shloka यदा संहरते चाय ंकूमोऽङ्गानीव सववशः । 
(in devanagari) आिन्ियाणीिन्ियाथभे्यथतथय प्रज्ञा प्रितिष्ठता ॥ २.५८ ॥ 

(in English) yad¡ sa¯harat£ c¡ya¯ kÀrmµ:'±g¡n§va sarva¾a¦ | 

indriy¡³§ndriy¡rth£bhyastasya praj²¡ prati½¿hit¡ || 2.58 || 

Index Ref 2nd chapter,58 of 72 

ऩदच्छेदः यदा, संहरते,च,ऄयम्,कूमवः,ऄङ्गािन,आव,सववशः । 

आिन्ियािण, आिन्ियाथभे्यः,तथय,प्रज्ञा,प्रितिष्ठता ॥ 



Chapter  2, shloka 58 …contd  

अन्वयाथम
: 

यदा च यिथमन् समये When ऄव्ययम् / ऄव्ययम् 

Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

ऄयम ् एषः this (Yogi) आदम् - म.सवव.पु.ंप्र.एक. 

कूमवः कच्छपः tortoise ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ऄङ्गािन आव ऄवयवान् आव limb like ऄ.नपु.ंिद्व.बहु. / ऄव्ययम् 

सववशः सववथा completely ऄव्ययम् 

आिन्ियािण नेत्रादीिन senses ऄ.नपु.ंिद्व.बहु. 

आिन्ियाथेभ्यः िवषयेभ्यः from sense-

objects 

ऄ.पु.ंपं.बहु. 

संहरते प्रत्यावतवयित withdraws सम्+हृञ् - अत्म.कतवह्ऱर 

लट्.प्रपु.एक. 

तथय तथय पुरुषथय his तद-्द.सवव.पु.ंष.एक. 

प्रज्ञा बुिद्धः wisdom अ.स्त्री.प्र.एक. 

प्रितिष्ठता ऄितिथथरा is steadied अ.स्त्री.प्र.एक. 



अथम: यदा ऄयं कूमवः ऄङ्गािन आव सववशः आिन्ियािण आिन्ियाथेभ्यः संहरते तथय 

प्रज्ञा प्रितिष्ठता (भवित) । 

Chapter  2, shloka 58  …contd  

Meaning 

When also, like the tortoise drawing its limbs, he can completely 
withdraw the senses from their objects, then his wisdom 
becomes steady. 

तात्ऩय ं

आिन्ियािण सववदािप शब्दाह्लदषु िवषयेषु प्रवृिािन भविन्त । कूमवः यथा 

भयात् थवािन ऄङ्गािन संकोचयित तथा यदा ऄयं ज्ञानिनष्ठायां प्रवृिः 

जनः सवाविण आन्िािण शब्दाह्लदभ्यः संकोचयित तदा तथय प्रज्ञा प्रितिष्ठता 

भवित । स च िथथतप्रज्ञो भवित । 



Chapter  2, shloka 58   …contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः चामभ ्    - च    + अमभ ् सवणवदीघवसक्न्ध् 

कूभोऽङ्ग्गानन    - कूभव्     + 
अङ्ग्गानन 

ववसगवसक्न्ध् (सकाय्) 
येप् उकाय् गुण् ऩूववरूऩं 

च  
अङ्ग्गानीव    - 

अङ्ग्गानन 
   + इव सवणवदीघवसक्न्ध् 

इक्न्िमाणीक्न्ि
माथेभ्म् 

   - 
इक्न्िमाणण 

   + 
इक्न्िमाथेभ्म् 

सवणवदीघवसक्न्ध् 

इक्न्िमाथेभ्म
स्तस्म 

   - 
इक्न्िमाथेभ्म् 

   + तस्म ववसगवसक्न्ध् (सकाय्) 

समासः इक्न्िमाथेभ्म्    - इक्न्िमाणाभ ्अथाव्, तेभ्म् - षष्ठीतत्ऩुरुष् । 



Chapter  2, shloka 59  

Shloka िवषया िविनवतवन्ते िनराहारथय देिहनः । 
(in devanagari) रसवज ंरसोऽप्सयथय परं दषृ््वा िनवतवते ॥ २.५९ ॥ 

(in English) vi½ay¡ vinivartant£ nir¡h¡rasya d£hina¦ | 

rasavarja¯ rasµ:'pyasya para¯ d»½¿v¡ nivartat£ || 2.59 || 

Index Ref 2nd chapter, 59 of 72 

ऩदच्छेदः िवषयाः, िविनवतवन्त,े िनराहारथय, दिेहनः । 

रसवजवम,् रसः, ऄिप, ऄथय, परम,् दषृ््वा, िनवतवते ॥ 



Chapter  2, shloka 59…contd  

अन्वयाथम: िनराहारथय िनरशनथय, 

भक्षणरिहतथय 

Abstinent ऄ.पु.ंष.एक. 

(Prose 

order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word) 

दिेहनः शरीरधाह्ऱरणः, 

कायवतः 

of the man न.पु.ंष.एक. 

िवषयाः आिन्ियिवषयाः objects ऄ.पु.ंप्र.बहु. 

रसवजवम् तिद्वषयकप्रीह्ऴत 

िवना 

leaving the 

longing 

णमुलत्नम् ऄव्ययम् 

िविनवतवन्ते ऄपगच्छिन्त fall away िव+िन+वृत् - 

अत्म.लट्.प्रपु.बहु. 

परम् परमात्मानम्, 

ऄत्युन्नतम् 

the Supreme ऄ.नपु.ंप्र.एक. 

दषृ््वा ऄवलोक्य,वीक्ष्य having seen क्त्वान्तम् ऄव्ययम् 

( िथथतथय ) ऄथय एतथय of this (man of 

settled wisdom) 

आदम् - म.सवव.पु.ंष.एक. 

रसः ऄिप रुिचः ऄिप longing even ऄ.पु.ंप्र.एक. / ऄव्ययम ्

िनवतवते ऄपयाित falls away िन+वृत्-

अत्म.लट्.प्रपु.एक. 



अथम: िनराहारथय दिेहनः िवषयाः रसवजं िविनवतवन्ते (ह्लकन्त)ु ऄथय रसः ऄिप 

परं दषृ््वा (िथथतथय) िनवतवते । 

Chapter  2, shloka 59  …contd  

Meaning 
Objects fall away from the abstinent man, leaving the longing 
behind. But his longing also ceases, who sees the supreme. 

तात्ऩय ं
यः रोगपीिितः भवित तथय िनराहारत्वात् िवषयाः सवेऽिप ऄपगच्छिन्त । 

ह्लकन्तु तिद्वषयकस्नेहः न ऄपगच्छित । ह्लकन्तु सः यदा ऄविहतः सन् 

परतत्त्वम् ऄनुसन्दधाित तदा िवषयस्नेहोऽिप ऄपगच्छित । 



Chapter  2, shloka 59 …contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः ववषमा 

ववननवतवन्ते 
   - ववषमा्    + 

ववननवतवन्त े
ववसगवसक्न्ध् (रोऩ्) 

यसोऽवऩ    - यस्    + अवऩ ववसगवसक्न्ध्(सकाय्) 
उकाय्, गुण् ऩूववरूऩं च 

अतमस्म    - अवऩ    + अस्म मण ्सक्न्ध् 

समासः यसवजवभ ्    - यसं वजवनमत्वा - बावे णभुर ्प्रत्मम् उऩऩदसभासश्च 
। 

कृदन्तः दृष्ट्वा दृश्मताभ ्- १.२  

तद्धितान्तः देदहन्    - देह + इनन (भतुफथे) । देह् अस्म अक्स्भन ्वा 
अक्स्त । 



Chapter  2, shloka 60  

Shloka यततो ह्यिप कौन्तेय पुरुषथय िवपिश्चतः । 
(in devanagari) आिन्ियािण प्रमाथीिन हरिन्त प्रसभं मनः ॥ २.६० ॥ 

(in English) yatatµ hyapi kaunt£ya puru½asya vipa¾cita¦ | 

indriy¡³i pram¡th§ni haranti prasabha¯ mana¦ || 2.60 || 

Index Ref 2nd chapter,60 of 72 

ऩदच्छेदः यततः, िह, ऄिप, कौन्तेय, पुरुषथय, िवपिश्चतः । 

आिन्ियािण, प्रमाथीिन, हरिन्त, प्रसभम,् मनः ॥ 



Chapter  2, shloka 60…contd  

अन्वयाथम: कौन्तेम अजुवन ! O Kaunteya अ.ऩु.ंसम्फो.एक. 
(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word) 

मतत् अवऩ (सभाधौ) 
प्रमतभानस्म 
अवऩ,भोऺभायय

तस्मावऩ 

striving even मतत-्त.ऩु.ंष.एक. / 
अव्ममभ ्

ववऩक्श्चत् ववदषु्,ऻाननन् wise ववऩक्श्चत ्- 
त.ऩुं.ष.एक. 

ऩुरुषस्म भनुष्मस्म of a man अ.ऩुं.ष.एक. 

भन् धचत्तभ ् mind स.नऩुं.द्वव.एक. 

प्रभाथीनन प्रऩीडकानन, 
दोशमुततानन 

turbulent प्रभाधथन-्न.नऩु.ंप्र.फहु. 

इक्न्िमाणण नेत्रादीनन 
इक्न्िमाणण 

senses अ.नऩुं.प्र.फहु. 

प्रसबभ ् हठात,्फरात,् 
झदटनत 

violently अव्ममभ ्

हयक्न्त आकषवक्न्त, 
सम्भुिीबवक्न्त 

snatch away रृञ ्- ऩय.कतवरय 
रट्.प्रऩु.एक. 



अथम: कौन्तेय ! यततः िह ऄिप िवपिश्चतः पुरुषथय मनः प्रमाथीिन आिन्ियािण 

प्रसभं हरिन्त । 

Chapter  2, shloka 60  …contd  

Meaning 
The turbulent senses, O son of Kunti, do violently snatch away 
the mind of even a wise man, striving after perfection. 

तात्ऩय ं
कौन्तेय ! आिन्ियािण प्रमथनशीलािन भविन्त । तािन समाधौ प्रयलं कुववतः 

मेधािवनः ऄिप पुरुषथय मनः बलात् अकषविन्त । 

व्याकरणम ्
सनन्धः मततो दह    - मतत्    + दह ववसगवसक्न्ध्(सकाय्) 

येप्, उकाय्, गणु् 
ह्मवऩ    - दह   + अवऩ मण ्सक्न्ध् 

कृदन्तः मतत्    - मत ्+ शत ृ(कतवरय) तस्म । 



Chapter  2, shloka 61  

Shloka तािन सवाविण संयम्य युक्त असीत् मत्परः । 
(in devanagari) वशे िह यथयिेन्ियािण तथय प्रज्ञा प्रितिष्ठता ॥ २.६१ ॥ 

(in English) t¡ni sarv¡³i sa¯yamya yukta ¡s§t matpara¦ | 

va¾£ hi yasy£ndriy¡³i tasya praj²¡ prati½¿hit¡ || 2.61 || 

Index Ref 2nd chapter,61 of 72 

ऩदच्छेदः तािन, सवाविण,संयम्य,युक्तः,असीत,्मत्परः । 

वश,ेिह,यथय,आिन्ियािण,तथय,प्रज्ञा,प्रितिष्ठता ॥ 



Chapter  2, shloka 61…contd  

अन्वयाथम: तािन आिन्ियािण, 

श्रोत्रादीिन 

them तद-्द.सवव.नपु.ंिद्व.बहु. 

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

सवाविण सकलािन,सवाविण all ऄ.सवव.नपु.ंिद्व.बहु. 

संयम्य िनरुध्य,थव वशं 

कृत्वा 

having controlled ऄव्ययम् 

युक्तः योगी The steadfast ऄ.पु.ंप्र.एक. 

मत्परः मदासक्तः,मिन्नष्ठः focused on Me as 

the Supreme 

ऄ.पु.ंप्र.एक. 

असीत् ितष्ठते्,असक्तः भवेत् sits अस् - अत्म.कतवह्ऱर 

िव.िलङ्.प्रपु.एक. 

यथय यथय whose यद-्द.सवव.पु.ंष.एक. 

वश े ऄधीने,िनयन्त्रण े under control ऄ.पु.ंस.एक. 

आिन्ियािण नेत्रादीिन आिन्ियािण senses ऄ.नपु.ंप्र.बहु. 

तथय तथय पुरुषथय his तद-्द.सवव.पु.ंष.एक. 

प्रज्ञा बुिद्धः wisdom अ.स्त्री.प्र.एक. 

प्रितिष्ठता ऄितिथथरा settled अ.स्त्री.प्र.एक. 



अथम: तािन सवाविण संयम्य युक्तः मत्परः असीत् । यथय वशे आिन्ियािण (सिन्त) 

तथय प्रज्ञा प्रितिष्ठता (भवित) । 

Chapter  2, shloka 61  …contd  

Meaning 

The steadfast, having controlled them all, sits focussed on Me as 
the Supreme.His wisdom is steady, whose senses are under 
control. 

तात्ऩय ं
योगी तािन सवाविण आिन्ियािण संयम्य मत्परः सन् ितष्ठते् । एवं यः ितष्ठित 

तथय प्रज्ञा िनश्चला भवित । 

व्याकरणम ्
सनन्धः मुतत आसीत ्    - मुतत्    + आसीत ् ववसगवसक्न्ध्(रोऩ्) 

मस्मेक्न्िमाणण    - मस्म इक्न्िमाणण गुणसक्न्ध् 
समासः भत्ऩय्    - भभ ऩय् - षष्ठीतत्ऩुरुष् । 
कृदन्तः संमम्म     - सभ ्+ मभ ्+ ल्मऩ ्। 

मुतत्    - मुक्जय+् तत । (कतवरय) 



Chapter  2, shlokas 62 and 63 

Shloka ध्यायतो िवषयान्पुंसः सङ्गथतषेपूजायत े॥ 
(in devanagari) सङ्गात्सञ्जायत ेकामः कामात ्क्रोधोऽिभजायते ॥ २.६२ ॥ 

क्रोधाद्भवित सम्मोहः सम्मोहात्थमिृतिवभ्रमः । 

थमृितभ्रशंाद्धबुिद्धनाशो बुिद्धनाशात्प्रणश्यित ॥ २.६३ ॥ 

(in English) dhy¡yatµ vi½ay¡npu¯sa¦ sa±gast£½Àpaj¡yat£ || 

sa±g¡tsa²j¡yat£ k¡ma¦ k¡m¡t krµdhµ:'bhij¡yat£ || 2.62 || 

krµdh¡dbhavati sammµha¦ sammµh¡tsm»tivibhrama¦ | 

sm»tibhra¯¾¡dbuddhin¡¾µ buddhin¡¾¡tpra³a¾yati || 2.63 || 

ऩदच्छेदः ध्यायतः,िवषयान्,पुंसः,सङ्गः,तषेु,ईपजायते । 

सङ्गात्,सञ्जायते,कामः,कामात्,क्रोधः,ऄिभजायते ॥ 

क्रोधात्,भवित, सम्मोहः, सम्मोहात्,थमृितिवभ्रमः । 

थमृितभ्रंशात्, बुिद्धनाशः,बुिद्धनाशात्, प्रणश्यित ॥ 

Index Ref 2nd chapter, 62 and 63 of 72 



Chapter  2, shlokas 62 and 63..contd 

अन्वयाथम: िवषयान् आिन्ियिवषयान् Objects ऄ.पु.ंिद्व.बहु. 

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

ध्यायतः िचन्तयतः,थतुवतः thinking ध्यायत् - त.पु.ंष.एक. 

पुंसः पुरुषथय of a man पुंस् - स.पु.ंष.एक. 

तेषु तेषु िवषयेषु in them तद ्- द.सवव.पु.ंस.बहु. 

सङ्गः असिक्तः,प्रीितः attachment ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ईपजायते ईद्भवित,ईत्पद्येते is produced ईप्+जन्-अत्म.कतवह्ऱर 

लट् प्रपु.एक. 

सङ्गात् असके्तः from 

attachment 

ऄ.पु.ंपं.एक. 

कामः वाञ्छा longing ऄ.पु.ंप्र.एक. 

सञ्जायते िनष्पद्यते is born सम्+जन्-अत्म.कतवह्ऱर 

लट् प्रपु.एक. 

कामात् वाञ्छायाः from longing ऄ.पु.ंपं.एक. 



Chapter  2, shlokas 62 and 63..contd 

िोधात ् योषात ् from anger अ.ऩु.ंऩ.ंएक. 
सम्भोह् व्माभोह्,यनत् delusion अ.ऩु.ंप्र.एक. 
बवनत सम्ऩद्मत,ेजामत,े

उत्ऩद्मत े
comes ब-ूऩय.कतवरय रट् 

प्रऩ.ुएक. 
सम्भोहात ् व्माभोहात ् from delusion अ.ऩंु.ऩं.एक. 

स्भनृतववभ्रभ् स्भयणनाश्, 
नष्टस्भनृत् 

loss of memory अ.ऩु.ंप्र.एक. 

स्भनृतभ्रंशात ् स्भयणनाशात ् from loss of 

memory 
अ.ऩु.ंऩ.ंएक. 

फुवद्धनाश् मततनाशः,द्धववेक
नाशः 

the ruin of 

discrimination 
अ.ऩु.ंप्र.एक. 

फुवद्धनाशात ् भनतनाशात ् from the ruin of 

discrimination 
अ.ऩु.ंऩ.ंएक. 

प्रणश्मनत ववनष्टो बवनत (he) perishes प्र+नश ्ऩय.कतवरय रट् 
प्रऩ.ुएक. 

क्रोधः रोषः,कोपः anger ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ऄिभजायते सम्भवित grows ऄिभ+जन्-अत्म.कतवह्ऱर 

लट्.प्रपु.एक. 



अथम: िवषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु सङ्गः ईपजायते, सङ्गात् कामः सञ्जायते, 

कामात् क्रोधः ऄिभजायते, क्रोधात् सम्मोहः भवित, सम्मोहात् 

थमृितिवभ्रमः, थमृितभ्रंशात् बुिद्धनाशः, बुिद्धनाशात् प्रणश्यित । 

Chapter  2, shlokas 62 and 63..contd 

Meaning 

Thinking of objects, attachment to them is formed in a man. From 
attachment longing, and from longing anger grows. From anger 
comes delusion, and from delusion loss of memory. From loss of 
memory comes the ruin of discrimination, and from the ruin of 
discrimination he perishes. 

 तात्ऩय ं

शब्दाह्लदिवषयान् अलोचयतः पुरुषथय तेषु असिक्तः ईपजायते । तथयाः 

असके्तः तृष्णा सञ्जायते । यह्लद सा तृष्णा प्रितहता भवित तर्शह क्रोधः 

ऄिभजायते । क्रोधात् ऄिववेकः ईत्पद्यते । ऄिववेकात् शास्त्राध्ययनेन 

गुरुपदशेेन वा प्रातायाः थमृतेः भ्रंशः भवित । थमृितभं्रशात् बुिद्धनाशः 

भवित । बुिद्धनाशात् पुरुषः नष्टो भवित । 



Chapter  2, shlokas 62 and 63..contd 

  व्याकरणम ्
सनन्धः ध्मामतो ववषमान ्    - 

ध्मामत् 
   + 

ववषमान ्
ववसगवसक्न्ध्(सकाय्) येप् 

उकाय् गुण् 
सङ्ग्गस्तेषु    - सङ्ग्ग्    + तेषु ववसगवसक्न्ध्(सकाय्) 
तेषूऩजामते    - तेषु    + 

उऩजामते 
सवणवदीघवसक्न्ध् 

िोधोऽलबजामत े    - िोध्    + 
अलबजामते 

ववसगवसक्न्ध् (सकाय्) 
येप्, उकाय्, गुण् ऩूववरूऩं 

च 
िोधाद्भवनत    - िोध्    + बवनत जश्त्वसक्न्ध् 

स्भनृतभ्रंशाद्फुवद्धना
श् 

   - 
स्भनृतभं्रशात ्

   + 
फुवद्धनाश् 

जश्त्वसक्न्ध् 

फुवद्धनाशो 
फुवद्धनाशात ्

   - 
फुवद्धनाश् 

   + 
फुवद्धनाशात ्

ववसगवसक्न्ध्(सकाय्) येप् 
उकाय् गुण् 

समासः स्भनृतववभ्रभ्    -स्भतेृ् ववभ्रभ् - षष्ठीतत्ऩुरुष् । 
फुवद्धनाश्    - फुदे्ध् नाश् - षष्ठीतत्ऩुरुष् । 

कृदन्तः ध्मामत्    - ध्मै + शत ृ(कतवरय) 
। 



Chapter  2, shloka 64  

Shloka रागद्वषेिवयकैु्तथत ुिवषयािनिन्ियशै्चरन् ॥ 
(in devanagari) अत्मवश्यरै्शवधयेात्मा प्रसादमिधगच्छित ॥ २.६४ ॥ 

(in English) r¡gadv£½aviyuktaistu vi½ay¡nindriyai¾caran || 

¡tmava¾yairvidh£y¡tm¡ pras¡damadhigacchati || 2.64 || 

Index Ref 2nd chapter, 64 of 72 

ऩदच्छेदः रागद्वषेिवयुकै्तः, तु, िवषयान्, आिन्ियैः, चरन् । 

अत्मवश्यैः, िवधेयात्मा, प्रसादम्, ऄिधगच्छित ॥ 



Chapter  2, shloka 64 …contd  

अन्वया
थम: 

ववधेमात्भा तु वश्मभनस्क् but the self 

controlled 
ववधेमात्भन-्
न.ऩंु.प्र.एक. 

(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word) 

यागद्वेषववमु
ततै् 

प्रीनतववयोधशनू्मै् free from attraction 

and aversion 
अ.नऩंु.त.ृफहु. 

आत्भवश्मै् स्वाधीनै् self-restrained अ.नऩंु.त.ृफहु. 

इक्न्िमै् इक्न्िमै् with senses अ.नऩंु.त.ृफहु. 

ववषमान ् शब्दादीन ् objects अ.ऩंु.द्वव.फहु. 

चयन ् अनुबवन ् moving (amongst) चयत ्- 
त.ऩंु.प्र.एक. 

प्रसादभ ् नैभवल्मभ ् tranquillity अ.ऩंु.द्वव.एक. 

अधधगच्छनत प्रातनोनत attains अधध+गम्र-ृ
ऩय.कतवरय 

रट्.प्रऩु.एक. 



अथम: िवधेयात्मा तु रागद्वषेिवयुकै्तः आिन्ियैः अत्मवश्यःै िवषयान् चरन् प्रसादम् 

ऄिधगच्छित । 

Chapter  2, shloka 64  …contd  

Meaning 

But the self-controlled man, moving among objects with senses 
under restraint, and free from attraction and aversion, attains to 
tranquillity. 

तात्ऩय ं
वथतुतः रागद्वषेपुरःसरा एव आिन्ियाणां प्रवृििः भवित । परन्तु यः मुमुक्षुः 

ऄिथत सः ताभ्यां िवयुक्तत्वात् थववशे वतवमानैः श्रोत्राह्लदिभः आिन्ियैः 

िवषयान् ईपसेवमानः प्रसन्नताम् ऄिधगच्छित । 



Chapter  2, shloka 64   …contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः यागद्वेषववमुततैस्तु    - 

यागद्वेषववमुततै् 
   + तु ववसगवसक्न्ध्(सकाय्) 

इक्न्िमैश्चयन ्    - इक्न्िमै्    + चयन ् ववसगवसक्न्ध्(सकाय्) 
श्चुत्वं च 

आत्भवश्मैवववधेमा
त्भा 

   - आत्भवश्मै्    + 
ववधेमात्भा 

ववसगवसक्न्ध् (येप्) 

समासः यागद्वेषववमुततै्    - यागश्च द्वेषश्च यागद्वेषौ - 
द्वन्द्व् । 
   - यागद्वेषाभ्मां ववमुतता्, तै् - ततृीमातत्ऩुरुष् । 

आत्भवश्मै्    - आत्भन् वश्मानन, तै् - षष्ठीतत्ऩुरुष् । 

ववधेमात्भा    - ववधेम् आत्भा मस्म स् - फहुव्रीदह् । 
कृदन्तः चयन ्    - चय + शत ृ(कतवरय) । 

ववमुतत्    - वव + मुक्जय ्+ तत (कभवणण) 
। 



Chapter  2, shloka 65  

Shloka प्रसाद ेसववदःुखाना ंहािनरथयोपजायते । 
(in devanagari) प्रसन्नचतेसो ह्याश ुबुिद्धः पयववितष्ठते ॥ २.६५ ॥ 

(in English) pras¡d£ sarvadu¦kh¡n¡¯ h¡nirasyµpaj¡yat£ | 

prasannac£tasµ hy¡¾u buddhi¦ paryavati½¿hat£ || 2.65 || 

Index Ref 2nd chapter,65 of 72 

ऩदच्छेदः प्रसाद,े सववदःुखानाम्, हािनः, ऄथय, ईपजायते । 

प्रसन्नचेतसः, िह, अश,ु बुिद्धः, पयववितष्ठते ॥ 



Chapter  2, shloka 65 …contd  

अन्वया
थम: 

प्रसादे धचत्तनैभवल्मे, 
शुद्धभनलस 

In tranquillity अ.ऩंु.स.एक. 

(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word) 

अस्म एतस्म of him इदभ ्- 
भ.सवव.ऩंु.ष.फहु. 

सववदु् िानाभ ् सकरववषादानाभ,्
सकरऩूगानाभ,् 

of all sorrows अ.नऩंु.ष.फहु. 

हानन् नाश् destruction इ.स्त्री.प्र.एक. 
उऩजामते सम्बवनत happens उऩ+जन-् 

आत्भ.कतवरय 
रट्.प्रऩु.एक. 

प्रसन्नचेतस् दह ननभवरधचत्तस्म because of the 

tranquil-minded 
प्रसन्नचेतस ्- 
स.ऩंु.ष.एक. 

फुवद्ध् भन् intellect इ.स्त्री.प्र.एक. 
आशु शीघ्रभ,्झदटनत soon अव्ममभ ्

ऩमववनतष्ठते ननश्चरं बवनत is established in 

firmess 
ऩरय+अव+्स्था 
आत्भ.कतवरय 
रट्.प्रऩु.एक. 



अथम: प्रसाद े(सित) ऄथय सववदःुखानां हािनः ईपजायते । प्रसन्नचेतसः िह बुिद्धः 

अशु पयववितष्ठते । 

Chapter  2, shloka 65 …contd  

Meaning 
In tranquillity, all sorrow is destroyed. For the intellect of him, 
who is tranquil-minded, is soon established in firmness. 

तात्ऩय ं
तथयां प्रसन्नतावथथायाम् ऄथय सववदःुखानां नाशः भवित । प्रसन्नचेतसः 

तथय बुिद्धः भगवित िनश्चला ितष्ठित । 

व्याकरणम ्
सनन्धः हाननयस्म    - हानन्    + अस्म ववसगवसक्न्ध् (येप्) 

अस्मोऩजाम
ते 

   - अस्म    + 
उऩजामते 

गुणसक्न्ध् 

प्रसन्नचेतसो 
दह 

   - 
प्रसन्नचेत

स् 

   + दह ववसगवसक्न्ध्(सकाय्) येप्, 
उकाय्, गुण् 

ह्माश ु    - दह    + आश ु मण ्सक्न्ध् 
समासः प्रसन्नचेतस्    - प्रसन्नं चेत् मस्म स्, तस्म - फहुव्रीदह् । 



धन्मवादा्  

vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमददतव्यम ्॥   
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