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ध्यान श्लोका: 



Concluding statement – Chapter 1

ओम ्तत ्सत ्
• explained in 17th Chapter – shlokas 23 – 27  (Triple designation of Bramhan) 
• lead to वैरग्यम,् ज्ञानम ्
• they wash away any sins committed in pronouncing the verses, words & letters in 
the respective chapter. 
• ओम ् - wash sins
• तत ् - turn towards HIM  
• सत ् - gives an imperishable  fruit 

इतत – No other personal motive  

श्रीमद् – श्रीयुतम ्अस्तत,  It possesses paramount beauty 

भगवद् – told by भगवान ्श्रीकृष्ण: 

वदस्तत तत ्तत्तत्तवववद: तत्तत्तवं यज्ज्ज्ञानम ्अद्वयम ्।
ब्रह्मेतत परमात्तमेतत भगवातनतत शब्दद्यते ॥       श्रीमद्भागवतम ्
1.2.11 

ऐश्वययतय समग्रतय वीरतय यशस: श्रश्रय: ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षणणां भग इतीररतम ्॥ ववष्णुपुराण: 6.5.79 

17



गीतासु –
• song by the Lord  - should have been गीतम ्
• is the essence of the Upanishads, hence called गीता 

उपतनषत्सु - उपतनषद्-सार:, emanated from the Lord himself. 

ब्रह्मववद्यायाम ्- Irrespective of caste, creed – this leads a भक्त to the supreme

योगशास्र े– different योगs have been mentioned as diff paths 

कृष्णारु्नुसांवािे – conversation, Q & A

अरु्नुववषाियोग:
•How does ववषाद: become a योग: -

• Karma becomes योग: only done with ईश्वरापयणबुवि: 
• द:ुखानुभव: here becomes a reason for ज्ञानमागय: - द:ुखदोषानुदशयनम ्
• tyaaga – sanyaasa – then ज्ञानमागय:
• Chitraketu – krutadyuthi story 

Concluding statement – Chapter 1

Why told ? – even a single chapter chanted with utmost devotion,  can lead a saadhaka to the supreme 



Chapter  2, shloka 1 

Shloka सञ्जय उवाच  -

तं तथा कृपयववष्टमश्रपुरू्ााकुलके्षर्म ्।
(in devanagari) ववषीदन्तवमद ंवाक्यमवुाच मधुसदूनः ॥ २.१ ॥

(in English) sa²jaya uv¡ca -ta¯ tath¡ k»payavi½¿ama¾rupÀr³¡kul£k½a³am |

vi½§dantamida¯ v¡kyamuv¡ca madhusÀdana¦ || 2.1 ||

Index Ref 2nd chapter,1 of 72

पिच्छेिः सञ्जयः उवाच - तम्, तथा,कृपया,आववष्टम्,अश्रपुूर्ााकुलेक्षर्म् ।

ववषीदन्तम्, इदम्, वाक्यम,् उवाच, मधुसूदनः ॥



Chapter  2, shloka 1 …contd

अन्वयाथा: मधुसूदनः श्रीकृष्र्ः Madhusudana अ.पुं.प्र.एक.

(Prose 

Order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word)

तथा तेन प्रकारेर् thus अव्ययम्

कृपया दयया with pity आ.स्त्री.तृ.एक.

आववष्टम् आक्रान्तम् overwhelmed अ.पुं.वि.एक.

अश्रुपूर्ााकुलेक्षर्म् बाष्पपूर्ानेत्रम् eyes dimmed with 

tears
अ.पुं.वि.एक.

ववषीदन्तम् दःुवितम् sorrowing ववषीदत् त.पुं.वि.एक.

तम् तम् (अर्ुानम)् him (Arjuna) तद ्- द.सवा.पुं.वि.एक.

इदम् एतत् this इदम् - म.सवा.नपुं.वि.एक.

वाक्यम् वचनम् word अ.नपुं.वि.एक.

उवाच अवदत् spoke वच्-पर.कतारर वलट् प्रपु.एक.



अर्:ु मधुसूदनः तथा कृपया आववष्टम् अश्रुपूर्ााकुलेक्षर्ं ववषीदन्तं तम् इद ंवाक्यम् उवाच ।

Chapter  2, shloka 1 …contd

Meaning Sanjaya said : To him who was thus overwhelmed with pity and sorrowing and whose eyes 
were dimmed with tears, Madhusudana spoke these words.

तात्पयं भगवान् श्रीकृष्र्ः अर्ुानस्य शोचनीयाम् अवस्थां दषृ्टवान् । ततः दयया आक्रान्तं शोकं च 

अनुभवन्तं तं सः एवम् उक्तवान् ।

व्याकरणम ्
सस्ति: कृपयाववष्टम ् - कृपया + आववष्टम ् सवणयदीर्यसस्तििः
समासिः अश्रुपूणायकुलेक्षणम ् - अश्रुभभिः पूणे अश्रुपूणे ततृीयातत्तपुुषषिः ।

- अश्रुपूणे च आकुले च - आश्रुपूणायकुले - कमयिारयिः ।
- अश्रुपूणायकुले ईक्षणे यतय सिः, तम ्- बहुव्रीहहिः ।

कृदततिः ववषीदततम ् - वव + सद् + शत ृ(कतयरर) तम ्।
आववष्टम ् - आ + ववश ्+ क्त (कतयरर) तम ्।



Chapter  2, shloka 1 …contd

ववशेषाांशा: / Special Notes

१ Brief description of अरु्यन’s state of mind - कृपयाववष्टम ्; अश्रुपूर्ााकुलेक्षर्म् ; 

ववषीदन्तम्

२ मिुसूदन: - slayer of असुर: by name  मिु . 

similar to him are the sons of ितृराष्र:  (and His avataara karya itself is  

दषु्टभशक्षणम ् ) 

३ अश्रुपूर्ााकुलेक्षर्म् - Hence could not see clearly – what is right and what 

is wrong 

४ वाक्यम ् - these are the words of Krishna which are profound and which 
are going to attack the weakness & sorrow in the mind of अरु्यन:



Chapter  2, shloka 2 

Shloka श्रीभगवानवुाच  -

कुतस््वा कश्मलवमद ंववषम ेसमुपवस्थतम ्।
(in devanagari) अनायार्षु्टमस्वर्गयामकीर्ततकरमर्ुान ॥ २.२ ॥

(in English) ¾r§bhagav¡nuv¡ca -kutastv¡ ka¾malamida¯ vi½am£ samupasthitam |

an¡ryaju½¿amasvargyamak§rtikaramarjuna || 2.2 ||

Index Ref 2nd chapter,2 of 72

पिच्छेिः श्रीभगवान् उवाच –

कुतः,्वा,कश्मलम्,इदम,्ववषमे,समुपवस्थतम् ।

अनायार्ुष्टम,्अस्वर्गयाम्, अकीर्ततकरम्,अर्ुान ॥



Chapter  2, shloka 2 …contd

अन्वयार्:ु अर्ुयन हे अर्ुयन ! O Arjuna अ.पुं.सम्बो.एक.
(Prose 

Order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word)

ववषमे ववपस्त्ततकाले in (such a) crisis अ.पुं.स.एक.

अनाययर्षु्टम ् असािुसेववतम ् un-Arya-like (unworthy of a 

religious man)
अ.नपुं.प्र.एक.

अतवग्ययम ् तवगाययोग्यम ् / 
अिम्ययम ्

contrary to the attainment 

of heaven
अ.नपुं.प्र.एक.

अकीततयकरम ् अयशतकरम ् disgraceful अ.नपुं.प्र.एक.

इदम ् एतत ् this म.सवय.नपुं.प्र.एक.

कश्मलम ् श्रचत्ततकालुष्यम ् dejection अ.नपुं.प्र.एक.

कुतिः कतमात ्कारणात ् whence अव्ययम ्

त्तवा त्तवाम ् upon thee युष्मद् -
द.सवय.पुं.द्वव.एक.

समुपस्तितम ् समागतम ् comes अ.नपुं.प्र.एक.



अर्:ु अर्ुान ! ववषमे अनायार्ुष्टम् अस्वर्गयाम् अकीर्ततकरम् इद ंकश्मलं कुतः ्वा समुपवस्थतम् ?

Chapter  2, shloka 2 …contd

Meaning The Blessed Lord said : In such a crisis, whence comes upon thee, O Arjuna, this dejection, 
un-Arya-like, disgraceful and contrary to the attainment of heaven?

तात्पयं ह ेअर्ुान ! वक्लष्टसमये असाधुसेववतम्,अस्वगाफलम्,अयशस्करं च एतादशृं वचत्तकालुष्यं कथं ्वां 

समागतम् ?

व्याकरणम ्
सस्ति: कुततत्तवा - कुतिः + त्तवा ववसगयसस्तििः
समासिः अनाययर्षु्टम ् - आययिः र्षु्टम ्- आययर्षु्टम ् -

ततृीयातत्तपुुषषिः ।
- न आययर्षु्टम ्- नञ ्तत्तपुुषषिः ।

अतवग्ययम ् - न तवग्ययम ्- नञ ्तत्तपुुषषिः ।
अकीतत यकरम ् - न कीतत यकरम ्- नञ ्तत्तपुुषषिः ।

कृदततिः समुपस्तितम ् - सम ्+ उप ्+ तिा + क्त (कतयरर)
र्षु्टम ् - र्षु ्+ क्त (कमयणण)

तविताततिः कुतिः - ककम ्+ तभसल ्(कु आदेशिः) । कतमात ्
इत्तयियिः ।



Chapter  2, shloka 2 …contd

ववशेषाांशा: / Special Notes

१ कश्मलम ् - would not lead to any of the 4  पुुषषािायs  

२ अरु्यन: = white, bright, pure in mind ; shining 

३ अनाययरु्ष्टम ् - Thoughtful, great people – मोक्ष people 

४ अतवग्ययम ्  - Virtuous – तवगय people 

५ अकीतत यकरम ् - Ordinary – Name & fame people 



Chapter  2, shloka 3 

Shloka क्लैब्य ंमा स्म गमः पाथा नैतत्त्वय्यपुपद्यत े।
(in devanagari) क्षुद्रं हृदयदौबाल्य ं्वक््वोवत्तष्ठ परन्तप ॥ २.३ ॥

(in English) klaibya¯ m¡ sma gama¦ p¡rtha naitattvayyupapadyat£ |

k½udra¯ h»dayadaurbalya¯ tvaktvµtti½¿ha parantapa || 2.3 ||

Index Ref 2nd chapter,3 of 72

पिच्छेिः क्लैब्यम्,मा,स्म,गमः,पाथा,न,एतत,््ववय,उपपद्यते ।

क्षुद्रम्,हृदयदौबाल्यम्,्यक््वा,उवत्तष्ठ, परन्तप ॥



Chapter  2, shloka 3 …contd

अन्वयार्:ु पािय हे अर्यन ! Son of Prtha अ.पुं.सम्बो.एक.
(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word)

क्लैब्दयम ् नपुंसकत्तवम ् unmanliness अ.नपुं.द्वव.एक.
मा तम गमिः मा प्राप्नुहह do not get अव्ययम ्

त्तवतय भवतत in thee युष्मद् - द.सवय.स.एक.
एतत ् इदम ् it एतद् - द.सवय.नपुं.प्र.एक.

न उपपद्यते न युज्ज्यते ill becomes अव्ययम ्/                 
उप + पद - आत्तम.कतयरर

लट्. प्रपु. एक.
परततप शत्रपुीडक ! (अर्ुयन) O scorcher of 

foes
अ.पुं.सम्बो.एक.

क्षुद्रम ् तुच्छम ् mean अ.नपुं.द्वव.एक.
हृदयदौबयल्यम ् श्रचत्ततवैक्लव्यम ् faint-

heartedness
अ.नपंु.द्वव.एक.

त्तयक्त्तवा ववसजृ्ज्य casting off क्त्तवाततम ्अव्ययम ्
उस्त्ततष्ठ सतनिो भव arise उद् + तिा -

पर.कतयरर.लोट्.मपु.एक.



अर्:ु ह ेपाथा ! ईदशृं क्लैब्यं मा स्म गमः । ्ववय एतत् न उपपद्यते । परन्तप ! कु्षद्र ंहृदयदौबाल्यम् 

्यक््वा उवत्तष्ठ ।

Chapter  2, shloka 3…contd

Meaning Yield not to unmanliness, O son of Prtha ! Ill doth it become thee. Cast off this mean faint-
heartedness and arise, O scorcher of thine enemies !

तात्पयं ह ेअर्ुान ! नपुंसक्वं मा प्राप्नुवह । वीरस्य तव एतत् न युज्यते । एतादशृं तुच्छं वचत्तवैक्लव्यं 

्यक््वा युद्धाथं सन्नद्धो भव ।

व्याकरणम ्
सस्ति: नैतत ् - न + एतत ् ववृिसस्तििः

त्तवय्युपपद्यते - त्तवतय + उपपद्यते यण ्सस्तििः
त्तयक्त्तवोस्त्ततष्ठ - त्तयक्त्तवा + उस्त्ततष्ठ गुणसस्तििः

समासिः हृदयदौबयल्यम ् - हृदयतय दौबयल्यम ् - षष्ठीतत्तपुुषषिः
कृदततिः त्तयक्त्तवा - त्तयर् ् + क्त्तवा ।

तविताततिः क्लैब्दयम ् - क्लीब + ष्यञ ्(भावे) । क्लीबतय भाविः इत्तयियिः ।
दौबयल्यम ् - दबुयल + ष्यञ ्(भावे) । दबुयलतय भाविः इत्तयियिः ।



Chapter  2, shloka 3 …contd

ववशेषाांशा: / Special Notes

१ पािय:  - कुतती ‘s letter to अरु्यन 

(this is the time for which mother of warrior class gives birth to her sons)

- more personal & closer/ well wisher  - used 38 times ; next is  

कौततेय: - 24 times 

२ परततप – scorcherer of foes – reminding 

३ कु्षद्रम ् - 2 meanings – a)  It will make you तुच्छम ् b) It is easy to give 
up this feeling

४ can be linked to Shlokas 31 to 38 of this chapter 



Chapter  2, shloka 4

Shloka अर्ुान उवाच  -

कथं भीष्ममह ंसङ्ख्य ेद्रोर् ंच मधुसूदन ।
(in devanagari) इषुवभः प्रवतयो्स्यावम पूर्ाहाावररसदून ॥ २.४ ॥

(in English) arjuna uv¡ca -

katha¯ bh§½mamaha¯ sa±khy£ drµ³a¯ ca madhusÀdana |

i½ubhi¦ pratiyµtsy¡mi pÀj¡rh¡varisÀdana || 2.4 ||

Index Ref 2nd chapter,4 of 72

पिच्छेिः अर्ुानः उवाच - कथम्, भीष्मम्, अहम्, सङ्ख्ये,द्रोर्म्,च,मधसुूदन ।

इषुवभः, प्रवतयो्स्यावम,पूर्ाहौ, अररसूदन ॥



Chapter  2, shloka 4 …contd

अन्वयार्:ु मिुसूदन हे कृष्ण ! O slayer of Madhu अ.पुं.सम्बो.एक.

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word)

अहम ् अहम ् I अतमद् - द.सवय.प्र.एक.

सङ्ख्ये युिे in battle अ.नपंु.स.एक.
किम ् केन प्रकारेण how अव्ययम ्
पूर्ाहौ सम्मातयौ / 

योग्यौ
worthy to be 

worshipped
अ.पुं.द्वव.द्ववव.

भीष्मं द्रोणं च भीष्मं द्रोणं च Bhisma and Drona अ.पुं.द्वव.एक.

इषुभभिः बाणैिः with arrows उ.पुं.त.ृबहु.
प्रततयोत्ततयाभम सम्प्रहररष्याभम shall fight against प्रतत + युि ्-

पर.लटृ्.उपु.एक.
अररसूदन हे शत्रभुञ्र्न !

शत्रतुनदयलन
O destroyer of foes अ.पुं.सम्बो.एक.



अर्:ु मधुसूदन ! अह ंसङ्ख्ये कथम् इषुवभः पूर्ाहौ भीष्मं द्रोर्ं च प्रवतयो्स्यावम ? अररसूदन !

Chapter  2, shloka 4…contd

Meaning Arjuna said: But how can I, in battle, O slayer of Madhu, fight with arrows against Bhisma and 
Drona, who are rather worthy to be worshipped, O destroyer of foes !

तात्पयं ह ेमधुसूदन ! वपतामहः भीष्मः आचायाः द्रोर्श्च मम अ्यन्तं पूर्ाहौ । अह ंयुद्ध ेकथं तौ प्रवत 

बार्प्रयोगं करवावर् ?

व्याकरणम ्

सस्ति: पूर्ाहायवररसूदन - पूर्ाहौ + अररसूदन याततवाततादेशसस्तििः

समासिः पूर्ाहौ -पुर्ाम ् + अहौ - द्ववतीयातत्तपुुषषिः ।

कृदततिः अहयिः - अर्हय + अच ्(कतयरर)



Chapter  2, shloka 4…contd

ववशेषाांशा: / Special Notes

१ मिुसूदन / अररसूदन – always killed bad people ; not righteous like 

भीष्म:  & द्रोण: - they are not demons like मिु or enemies 

२ किम ् - no क्लीबत्तवम ्– out of respect only 

३ भीष्म :– used to call as वपत: ; used to tell am your  वपतामह: 

द्रोण: - imparted knowledge greater than to son ; ब्रह्मातत्रतनयतत्रणम ्
४ इषुभभ: - they are so respectable – वाचावप योत्ततयामीतत वक्तुमनुश्रचतम ्



Chapter  2, shloka 5

Shloka गुरूनह्वा वह महानभुावान् श्रेयो भोकंु्त भैक्ष्यमपीह लोके ।
(in devanagari) ह्वाथाकामासं्तु गुरूवनहवै भुञ्जीय भोगान्रुवधरप्रगदर्गधान ्॥ २.५ ॥

(in English) gurÀnahatv¡ hi mah¡nubh¡v¡n ¾r£yµ bhµktu¯ bhaik½yamap§ha lµk£ |

hatv¡rthak¡m¡¯stu gurÀnihaiva bhu²j§ya bhµg¡nrudhirapradigdh¡n || 2.5 ||

Index Ref 2nd chapter,5 of 72

पिच्छेिः गुरून्, अह्वा,वह,महानुभावान्,श्रयेः,भोकु्तम्,भैक्ष्यम्,अवप,इह,लोके ।

ह्वा,अथाकामान्, तु, गुरून्, इह,एव,भुञ्जीय,भोगान्, रुवधरप्रगदर्गधान् ॥



Chapter  2, shloka 5…contd

अन्वया
र्:ु

महानुभावान ् महाशयान ् great-souled अ.पुं.द्वव.बहु.

(Prose 

Order 

with 

meani

ng & 

introdu

ction 

to the 

word)

गुरून ् आचायायन ् masters उ.पुं.द्वव.बहु.
अहत्तवा अववनाशय (स्तिततय

मम)
instead of slaying क्त्तवाततम ्अव्ययम ्

भैक्ष्यम ् भभक्षाम ् bread of beggary अ.नपुं.द्वव.एक.
भोक्तुम ् खाहदतुम ् to eat तुमुतनततम ्अव्ययम ्
इह लोके अस्तमन ्लोके in this life अव्ययम ्/ अ.पुं.स.एक.
शे्रयिः सािु better शे्रयस ्- स.नपु.ंप्र.एक.
हत्तवा ववनाश्य killing क्त्तवाततम ्अव्ययम ्
इह एव अस्तमन ्प्रपञ्चे एव in this world even अव्ययम ्

ुषश्रिरप्रहदग्िान ् रक्तभमश्रश्रतान ् stained with blood अ.पुं.द्वव.बहु.
अियकामान ् अियकामरूपान ् wealth and 

desires
अ.पुं.द्वव.बहु.

भोगान ् वततुववशषेान ् enjoyments अ.पुं.द्वव.बहु.
भुञ्र्ीय आतवादयेयम ् enjoy भुर् ्- आत्तम. 

वव.भलङ्ख.उप.ुएक.



अर्:ु महानुभावान् गुरून् अह्वा (वस्थतस्य मम) भैक्ष्यं भोकु्तम् इह लोके श्रेयः । गुरून् ह्वा इह एव 

रुवधरप्रगदर्गधान् अथाकामान् भोगान् भुञ्जीय ?

Chapter  2, shloka 5…contd

Meaning Surely it would be better even to eat the bread of beggary in this life than to slay these great-
souled masters. But if I kill them, even in this world, all my enjoyment of wealth and desires 
will be stained with blood.

तात्पयं एतान् महानुभावान् गुरून् भीष्मद्रोर्ादीन् अह्वा वभक्षायाचनेन र्ीवनमवप वरम् । गकन्तु 

एतेषां हननेन प्राप्यमार्ाः ये भोगाः रक्तवलप्ाः भववष्यवन्त तेषाम् उपभोगः सवाथा नोवचतः ।

व्याकरणम ्
सस्ति: शे्रयो भोक्तुम ् - शे्रयिः + भोक्तुम ् ववसगयसस्तििः (सकारिः) उकारिः 

गुणिः
अपीह - अवप + इह सवणयदीर्यसस्तििः

समासिः महानुभावान ् - महान ्अनुभाविः येषां त,े तान ्- बहुव्रीहहिः ।
कृदततिः हत्तवा - दृश्यताम ्- १.३१

भोक्तुम ् - भुर् ्+ तुमुन ्।
तविताततिः शे्रयिः - प्रशतत + ईयसुन ्(अततशये) प्रशततशब्ददतय श्र इतत 

आदेशिः ।
भैक्ष्यम ् - भभक्षा + ष्यञ ्(तवािे)



Chapter  2, shloka 5…contd

ववशेषाांशा: / Special Notes

१ गुुष : - गु = अतिकार: ; ुष = तस्तनरोिकिः 
गुुषत्तवात ् ; योग्यत्तवात ्
द्रोण:, कृप:, बास्ल्हक:, भीष्म:, etc   

२ अवप – for a क्षत्रत्रय – alms prohibited ; but now its better than killing, 
which appears more sinful  

३ अियकामान ्– adjective  for what/ who ? 

ववशेषाांशा: / Special Notes

१ गुुंष हुङ्खकृत्तय श्रिक्कृत्तय त्तवङ्खकृत्तय यो वतयते - श्वानयोतनशतं गत्तवा 
चणडाल: कोहटर्तमसु ॥  

२ गुरोरवप-अवभलप्ततय कायायकाययम ्अर्ानत: ।
उत्तपतं प्रततपतनतय पररत्तयागो वविीयते ॥  



Chapter 2, shloka 6  

Shloka न चैतविद्मः कतरन्नो गरीयो युद्धा र्येम यगद वा नो र्येयःु ।
(in devanagari) यावेन ह्वा न वर्र्ीववषामस्तऽेववस्थताः प्रमुिे धाताराष्ट्ाः ॥२.६॥

(in English) na caitadvidma¦ katarannµ gar§yµ yuddh¡ jay£ma yadi v¡ nµ jay£yu¦ |

y¡v£na hatv¡ na jij§vi½¡mast£Évasthit¡¦ pramukh£ dh¡rtar¡½¿r¡¦ || 2.3 ||

Index Ref 2nd chapter,6 of 72

पिच्छेिः न,च,एतत्,ववद्मः, कतरत्, नः,गरीयः,यत,्वा,र्येम,यगद,वा,नः,र्ययेुः ।

यान्,एव,ह्वा,न,वर्र्ीववषामः,ते,अववस्थताः,प्रमुि,ेधाताराष्ट्ाः ॥



Chapter 2, shloka 6  …contd

अन्वयार्ु: न च न च not and अव्ययम्

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word)

एतत् इदम् this द.सवा.नपुं.वि.एक.

ववद्मः र्ानीमः know ववद ्- पर.कतारर लट्.उप.ुबहु.

कतरत् गकम् which of the two कतरत् - त.नपुं.प्र.एक.

नः अस्माकम् for us अस्मद ्- द.सवा.ष.बहु.

गरीयः श्रेयः better गरीयस् - स.नपुं.प्र.एक.

यद ्वा यगद वा whether यद ्- द.सवा.नपुं.प्र.एक. / अव्ययम्

र्येम र्यं प्राप्नुयाम् we should 

conquer
वर् - पर.कतारर वव.वलङ्.उपु.बहु.

यगद वा अथ वा or that यद ्- द.सवा.नपु.ंप्र.एक. / अव्ययम्

नः अस्मान् us अस्मद ्- द.सवा.ष.बहु.

र्येयुः (ते) परार्येरन्, यान् सुताः they should

conquer
वर् - पर.कतारर वव.वलङ्.प्रपु.बहु.

प्रमुिे सम्मुिे in front अ.पु.ंस.एक.

अववस्थताः उपवस्थताः stand अ.पु.ंप्र.बहु.



अर्:ु यान् ह्वा न वर्र्ीववषामः ते एव धाताराष्ट्ाः प्रमुिे अववस्थताः (तस्मात्) यद ्वा 

र्येम यगद वा नो र्येयुः (अनयोः) कतरत् नः गरीयः (इवत) एतत् न ववद्मः ।

Chapter 2, shloka 6  …contd

Meaning And indeed I can scarcely tell which will be better, that we should conquer them, 
or that they should conquer us. The very sons of Dhrtarastra- after slaying whom 
we should not care to live - stand facing us.

तात्पयं यान् ह्वा वयं र्ीववतुं न शकु्नमः तादशृाः दयुोधनादयः समरे उपवस्थताः सवन्त । युद्ध े

अन्यस्य हननम् अन्यस्य च र्ीवनम् इ्येतत् अवश्यम्भावव । तस्मात् यगद वयं र्ीवनम् 

इच्छामः तर्तह अवश्यं तेषां मरर्ं काङ्खक्षर्ीयम् । अथ वयं मरर्म् इच्छामः ते कामं 

र्ीववन्त । गकन्तु समरशूरार्ाम् अस्माकम् एतत् अवमानं भववत । तस्मात् अनयोः गकम् 

अस्माकम् उवचतवमवत न र्ावनमः ।



Chapter 2, shloka 6  …contd

व्याकरणम ्
सस्ति: चैतत् - च + एतत् वृवद्धसवन्धः

समासिः एतविद्मः - एतत् ववद्मः र्श््वसवन्धः

कतरन्नः - कतरत् + नः अनुनावसकसवन्धः

नो गरीयो यिा - नः + गरीयः ववसगासवन्धः ( सकारः) उकारः, गुर्ः

- गरीयः +यत् ववसगासवन्धः ( सकारः) उकारः, गुर्ः

- यत् + वा र्श््वसवन्धः

नो र्येयुः - नः + र्येयुः ववसगासवन्धः ( सकारः) उकारः, गुर्ः

वर्र्ीववषामस्ते - वर्र्ीववषामः + ते ववसगासवन्धः ( सकारः)

तेऽववस्थताः - ते + अववस्थताः पूवारूपसवन्धः

कृदततिः अववस्थताः दशृ्यताम् - १.११

तविताततिः कतरत्    - गकम्    + डतरच् (स्वाथे) ।
गरीयः - गुरु + ईयसुन् (अवतशये) । अवतशयेन गरुुः 

इ्यथाः ।

धाताराष्ट्ाः  - दशृ्यताम् - १.१९



Chapter 2, shloka 6  …contd

ववशेषाांशा: / Special Notes

कतरत ्

र्येम र्येयु: 

क्षत्रत्रयिमय: कुलक्षयदोष: 
भमत्रद्रोहपातकम ्

ुषश्रिरप्रहदग्िान ्भोगान ्

युि: भैक्ष्यम ्



कुलक्षय:
सनातना:
कुलधमाु: 
प्रणश्यन्न्त

कृत्स्नां कुलम ्
अधम:ु 

अभभभवतत

कुलन्स्रयः 
प्रिशु्यन्न्त वणसुङ्कर: 

नरक: +  
वपतर: 
पतन्न्त 

श्लो 
40 

श्लो 
41 श्लो 

4२

वणसुङ्कर-
कारकिोषा: 

र्ाततधमाु: 
कुलधमा:ु 
उत्साद्यन्ते 

नरकवास: 

श्लो 
43 श्लो 

44

Shlokas 40 to 44



Chapter 2, shloka 7  

Shloka कापाण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छावम ्वां धमासम्मढूचतेाः ।
(in 
devanaga
ri)

यच्रेयः स्यावन्नवश्चतं ब्रूवह तन्मे वशष्यस्तेऽहं शावध मां ्वां प्रपन्नम् ॥ २.७ ॥

(in English) k¡rpa³yadµ½µpahatasvabh¡va¦ p»cch¡mi tv¡¯ dharmasammÀ¢hac£t¡¦ |

yacchr£ya¦ sy¡nni¾cita¯ brÀhi tanm£ ¾i½yast£Éha¯ ¾¡dhi m¡¯ tv¡¯ 

prapannam || 2.7 ||

Index Ref 2nd chapter,7 of 72

पिच्छेिः कापाण्यदोषोदहतस्वभावः, पृच्छावम,्वाम्, धमासम्मूढचेताः ।

यत्, श्रेयः,स्यात्,वनवश्चतम्, ब्रूवह, तत्, मे, वशष्यः, ते,अहम्, शावध, माम्, ्वाम्, 

प्रपन्नम् ॥



Chapter 2, shloka 7  …contd

अन्वयार्:ु
कापाण्यदोषोदहत

स्वभावः

लुब्ध्वदोषेर्

नष्टस्वभावः

with (my Kshatriya) 

nature overpowered by 

the taint of weak 

commiseration

अ.पु.ंप्र.एक.

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word)

पृच्छावम प्रश्नं करोवम I ask प्रच्छ् - पर.कतारर लट्.उप.ुएक. 

्वाम् भवन्तम् Thee युष्मद ्- द.सवा.वि.एक.

धमासम्मूढचेताः धमे मूढमनस्कः with a mind in confusion 

about Dharma (duty)

धमासम्मूढचेतस् - स.पु.ंप्र.एक.

मे मम for me अस्मद ्- द.सवा.ष.एक.

यत् वनवश्चतं श्रेयः यत् असवन्दर्गधं

वहतम्

which decidedly good यद ्- द.सवा.नपुं.प्र.एक. / अ.नपुं.प्र.एक. 

/ श्रेयस् - स.नपुं.प्र.एक.

स्यात् भवेत् is अस-् पर.कतारर वव.वलङ्.प्रपु.एक.

तत् ब्रूवह तद ्वद that say तद ्- द.सवा.नपुं.वि.एक. / ब्रञू् -

पर.कतारर लोट्.मपु.एक.

अह ंते वशष्यः अह ंतव शासनीयः I, Thy disciple अस्मद ्- द.सवा.ष.एक. / युष्मद ्-

द.सवा.ष.एक. / अ.पु.ंप्र.एक.

्वां प्रपन्नम् ्वाम् उपगतम् Thee taken refuge युष्मद ्- द.सवा.वि.एक. / अ.पु.ंवि.एक.

मां शावध माम् उपगदश me instruct अस्मद ्- द.सवा.वि.एक. / शास् -

पर.कतारर लोट्.मप.ुएक.



अर्:ु कापाण्यदोषोदहतस्वभावः धमासम्मूढचेताः ्वां पृच्छावम - यत् वनवश्चतं श्रेयः स्यात् तत्

मे ब्रूवह । अह ंते वशष्यः । ्वां प्रपन्नं मां शावध ।

Chapter 2, shloka 7  …contd

Meaning With my nature overpowered by weak commiseration, with a mind in 
confusion about duty, I supplicate Thee. Say decidedly what is good for 
me. I am Thy disciple. Instruct me who have taken refuge in Thee.

तात्पयं एते सवे मदीयाः । तस्मात् एतेषां न गकविदवप हावनः भवेत् इवत लुब्ध्वेन दोषेर् 

इदानीं मम ववचारशवक्तः नष्टा अवस्त । धमाववषये मम चेतः सम्मूढम् अवस्त । अतः 

पृच्छावम - इदानीं मम यत् असवन्दर्गधं श्रेयः तत् ्वं वद । अह ं्वामेव शरर्ं गतः  अवस्म 

। माम् उपगदश ।



Chapter 2, shloka 7  …contd

व्याकरणम ्

सस्ति: यच्रेयः - यत् + श्रेयः श्चु्वम्, छ्वसवन्धः

समासिः स्यावन्नवश्चतम् - स्यात् + वनवश्चतम् अनुनावसकसवन्धः

तन्मे - तत् + मे र्श््वम्, अनुनावसकसवन्धः

वशष्यस्ते - वशष्यः + ते ववसगासवन्धः (सकारः)

तेऽहम् - ते + अहम् पूवारूपसवन्धः

कृदततिः कापाण्यदोषोपहतस्व

भावः

-कापाण्यं दोषः कापाण्यदोषः - कमाधारयः ।

- कापाण्यदोषेर् उपहतः कापाण्यदोषोपहतः - तृतीयात्पुरुषः ।

- कापाण्यदोषोपहतः स्वभावः यस्य सः - बहुव्रीवहः ।

धमासम्मूढचेताः धमे सम्मूढम् धमासम्मूढम् - सप्मीत्पुरुषः ।

धमासम्मूढं चेतः यस्य सः - बहुव्रीवहः ।

तविता
ततिः

वनवश्चतम् - वनस् + वच + क्त (कमावर्) 

वशष्यः - शास् + क्यप् (कमावर्) । शासनीयः इ्यथाः ।

प्रपन्नम् - प्र + पद ्+ क्त (कतारर)



Chapter 2, shloka 7  …contd

ववशेषाांशा: / Special Notes

१ • लोभी – ववत्ततसञ्चयकताय 
• यो वा एतद् अक्षरं गागी अववहदत्तवा अतमात ्लोकात ्पे्रतत. स कृपण: 
- बहृदारणयक: - III viii 10 

• II . 49  - कृपणा: फलहेतव: 
• मानभसक-कापयणयम ्

२ अरु्यनतय कापयणयम ् - हृदयदौबयल्यं
३ िमयसम्मूढचेतािः 
४ अहं ते भशष्यिः + प्रपतनम ्- even though friends; now surrender

(बीर्श्लोक : ) - Chapter 18 – shloka 65-66 
mother – medicine concept ; मार्ायरशरणागतत: 



Chapter 2, shloka 7  …contd

४ levels   

कापयणयदोषोदहततवभाविः
& 

िमयसम्मूढचेतािः

यत् वनवश्चतं श्रेयः –

तत् बू्रवह

अह ंते वशष्यः

्वां प्रपन्नम्

Free to answer 

Duty to answer

Guide 

Full 
responsibility 

Student Teacher

BG - Start – with प्रपन्नम् , ends with प्रपवत्त (सवाधमाान् ) 



Chapter 2, shloka 8  

Shloka नवह प्रपश्यावम ममापनुद्याद ्यच्छोकमचु्छोषर्वमवन्द्रयार्ाम ्।
(in devanagari) अवाप्य भूमावसपत्नमदृ्ध ंराज्य ंसुरार्ामवप चावधप्यम ्॥ २.८ ॥

(in English) nahi prapa¾y¡mi mam¡panudy¡d yacchµkamucchµ½a³amindriy¡³¡m |

av¡pya bhÀm¡vasapatnam»ddha¯ r¡jya¯ sur¡³¡mapi c¡dhipatyam || 2.8 ||

Index Ref 2nd chapter,8 of 72

पिच्छेिः न,वह,प्रपश्यावम, मम,अपुनद्यात्, यत्, शोकम्, उच्छोषर्म,् इवन्द्रयार्ाम् ।

अवाप्य,भूमौ, असपत्नम्, ऋद्धम्, राज्यम्,सुरार्ाम,् अवप, च, आवधप्यम् ॥



Chapter 2, shloka 8  …contd

अतवयािय: भूमौ महीतले In the earth इ.स्री.स.एक.

(Prose Order 
with meaning 
& introduction 
to the word)

असपत्नम् प्रवतस्पर्तधववरवहतम् unrivalled अ.नपुं.वि.एक.

ऋद्धम् धनधान्यागदवभः समृद्धम् flourishing अ.नपुं.वि.एक.

राज्यं च राज्यं च dominion and अ.नपुं.वि.एक. / अव्ययम्

सुरार्ाम् दवेानाम् over the gods अ.पु.ंष.बहु.

आवधप्यम् स्वावम्वम् mastery अ.नपु.ंवि.एक.

अवाप्य अवप प्राप्य अवप obtaining also ल्यबन्तम् अव्ययम् / अव्ययम्

मम मम my अस्मद ्- द.सवा.ष.एक.

इवन्द्रयार्ाम् इवन्द्रयार्ाम् of the senses अ.नपुं.ष.बहु.

उच्छेषर्म् शोषकम् blasting अ.नपुं.वि.एक.

शोकम् दःुिम् sorrow अ.पु.ंवि.एक.

यत् अपनुद्यात् यत् दरूरकुयाात् (तत)् that should remove यद ्- द.सवा.नपु.ंप्र.एक. / अप + 

नुद ्- पर.कतारर लट्.उप.ुएक.

नवह प्रपश्यावम ववशेषतः न पश्यावम I do not see अव्ययम् / प्र + दवृशर् - पर.कतारर 

लट्.उप.ुएक.



अर्:ु भूमौ असपत्नम् ऋद्ध ंमहत् राज्यं सुरार्ाम् आवधप्यं च अवाप्य अवप (वस्थतस्य) मम यत् 

इवन्द्रयार्ाम् उच्छेषर्ं शोकम् अपनुद्यात् (त्कमा) नवह प्रपश्यावम ।

Chapter 2, shloka 8 …contd

Meaning I do not see anything to remove this sorrow which blasts my senses, even were I to obtain  
unrivalled and flourishing dominion over the earth, and mastery over the gods.

तात्पयं मया भूमौ अस्यां वनष्कण्टकं समृद्ध ंराज्यं प्राप्येत, दवेानां च आवधप्यं लभ्येत, तथावप 

इवन्द्रयार्ां ववशोषकः अयं शोकः गुरुबान्धवादीनां हननेच्छया समु्पन्नः येन दरूीभववत तादशृं 

गकमवप कमा न प्रपश्यावम ।

व्याकरणम ्
सस्ति: ममापनुद्याद् - मम + अपनुद्यात् सवर्ादीर्ासवन्धः

यच्छोकम् - यत् + शोकम् शु्च्वसवन्धः, छ्वसवन्धः

भूमावसपत्नम् - भूमौ + असपत्नम् यान्तवान्तादशेसवन्धः

चावधप्यम् - च + आवधप्यम् सवर्ादीर्ासवन्धः

समासिः असपत्नम् - न ववद्यते सपत्नः यस्य तत् - नञ् बहुव्रीवहः ।

कृदततिः उच्छोषर्म् - उत् + शुष् + ल्यु (कतारर)

अवाप्य - अव + आप् + ल्यप्

तविताततिः राज्यम् - रार्न् + यत् (कमााथे भावाथे वा) । राज्ञः कमा भावः वा इ्यथाः ।

आवधप्यम् अवधपवत + यक् (भावे) अवधपवत्वम् इ्यथाः ।



Chapter 2, shloka ८ …contd

ववशेषाांशा: / Special Notes कतरत ्

र्येम र्येयु: 

क्षत्रत्रयिमय: 

कुलक्षयदोष: 
भमत्रद्रोहपातकम ्

ुषश्रिरप्रहदग्िान ्भोगान ्

युि: 

भैक्ष्यम ्

Will get – असपत्नम् , ऋद्धम् , 

राज्यं - but will not remove 

his इवन्द्रयार्ाम् उच्छेषर्मं

शोकम्



Chapter 2, shloka 9  

Shloka
(in devanagari)

सञ्जय उवाच 

एवमुक््वा हृषीकेश ंगुडाकेशः परन्तप ।

न यो्स्य इवत गोववन्दमकु््वा तूष्र्ीं बभूव ह ॥ २.९ ॥

(in English) sa²jaya uv¡ca - £vamuktv¡ h»½§k£¾a¯ gu¢¡k£¾a¦ parantapa |

na yµtsya iti gµvindamuktv¡ tÀ½³§¯ babhÀva ha || 2.9 ||

Index Ref 2nd chapter,9 of 72

पिच्छेिः सञ्जय उवाच - एवम्, उक््वा,हृषीकेशम्, गुडाकेशः, परन्तप ।

न, यो्स्ये, इवत, गोववन्दम,्उक््वा,तषू्र्ीम्,बभूव, ह ॥



Chapter 2, shloka 9  …contd

अन्वयार्:ु परन्तप ह ेधृतराष्ट् ! The scorcher of foes अ.पुं.सम्बो.एक.

(Prose Order 
with meaning & 
introduction to 
the word)

हृषीकेशम् श्रीकृष्र्म् to Hrikesa अ.पुं.वि.एक.

एवम् अनेन प्रकारेर् thus अव्ययम्

उक््वा कथवय्वा having spoken क््वान्तम् अव्ययम्

गुडाकेशः अर्ुानः Gudakesa अ.पुं.प्र.एक.

न यो्स्ये इवत युद्ध ंन कररष्यावम 

इवत

I shall not fight thus अव्ययम् / युध् - आ्म.कतारर 

लृट्.उपु.एक.

गोववन्दम् कृष्र्म् to Govinda अ.पुं.वि.एक.

तूष्र्ीम् मौनी silent अव्ययम्

बभूव ह अभवत् गकल became भू - पर.कतारर वलट्.प्रपु.एक.



अर्:ु परन्तप ! हृषीकेशम् एवम् उक््वा गुडाकेशः ’न यो्स्ये’ इवत गोववन्दम् उक््वा तूष्र्ीं बभूव ।

Chapter 2, shloka 9  …contd

Meaning Sanjaya said: Having spoken thus to the Lord of the senses, Gudakesa, the scorcher of foes, 
said to Govinda, "I shall not fight", and became silent.

तात्पयं अर्ुानः अनेन प्रकारेर् कृष्र्म् उक््वा अह ंयुद्ध ंन कररष्यावम इवत स्वाशयं च वनवेद्य तूष्र्ीम् 

अभवत् इवत सञ्जयः धृतराष्ट्म् अवदत् ।

व्याकरणम ्
सस्ति: यो्स्य इवत - यो्स्ये + इवत यान्तवान्तादशेसवन्धः, यलोपः, 

प्रकृवतभावश्च

कृदततिः उक््वा - वच् + क््वा

गोववन्दम् - दशृ्यताम् - २.३२



Chapter 2, shloka ९ …contd

ववशेषाांशा: / Special Notes कतरत ्

र्येम र्येयु: 

क्षत्रत्रयिमय: 

कुलक्षयदोष: 
भमत्रद्रोहपातकम ्

ुषश्रिरप्रहदग्िान ्भोगान ्

युि: 

भैक्ष्यम ्

Will get – असपत्नम् , ऋद्धम् , 

राज्यं - but will not remove 

his इवन्द्रयार्ाम् उच्छेषर्मं

शोकम्

Therefore –
न यो्स्ये इवत

2 points 
- Arjuna’s mind = ego + confusion + despair
- Also start of questioning – first step towards 
gaining knowledge    



Chapter 2, shloka 10

Shloka तमुवाच हृषीकेशः प्रहसवन्नव भारत ।
(in devanagari) सेनयोरुभयोमाध्य ेववषीदन्तवमद ंवचः ॥ २.१० ॥

(in English) tamuv¡ca h»½§k£¾a¦ prahasanniva bh¡rata |

s£nayµrubhayµrmadhy£ vi½§dantamida¯ vaca¦ || 2.10 ||

Index Ref 2nd chapter,10 of 72

पिच्छेिः तम्, उवाच, हृषीकेशः,प्रहसन्,इव,भारत ।

सेनयोः,उभयोः,मध्ये,ववषीदन्तम्,इदम्,वचः ।



Chapter 2, shloka 10  …contd

अन्वयार्:ु
(Prose Order 
with meaning 
& introduction 
to the word)

भारत ह ेभरतकुलोद्भव धृतराष्ट् ! Descendant of King Bharata

(after whom India is called 

Bharata-Varsa) Bharata

(Dhrtarastra)

अ.पु.ंसम्बो.एक.

हृषीकेशः श्रीकृष्र्ः Hrsikesa अ.पु.ंप्र.एक.

प्रहसन् इव हासं कुवान् इव smiling प्रहसत् - त.पु.ंप्र.एक. / 

अव्ययम्

उभयोः ियोः of the two उभा - सवा.आ.स्त्री.ष.वि

सेनयोः मध्ये सैन्ययोः मध्ये in the midst of the 

armies

आ.स्त्री.ष.विव / 

अ.पु.ंस.एक.

ववषीदन्तम् ववषादम् अनुभवन्तम् sorrowing ववषीदत् - त.पु.ंवि.एक.

तम् अरु्ानम् to him तद ्- द.्सवा.पु.ंवि.एक.

इद ंवचः एतत् वचनम् this word इदम् - म.सवा.नपुं.एक.

उवाच उक््वान् spoke वच् - पर.कतारर 

वलट्.प्रपु.एक.



अर्:ु भारत ! हृषीकेशः प्रहसन् इव उभयोः सेनयोः मध्ये ववषीदन्तं तम् इद ंवचः उवाच ।

Chapter 2, shloka 10  …contd

Meaning To him who was sorrowing in the midst of the two armies, Hrsikesa, as if smiling, O 
descendant of Bharata, spoke these words.

तात्पयं ह ेधृतराष्ट् ! अनेन प्रकारेर् अर्ुानः सैन्ययोः मध्ये ववषादम् अनुभवन् अवतष्ठत् । तदा भगवान् 

श्रीकृष्र्ः तम् उगिश्य प्रहसन् इव एतत् वचनम् अवदत् ।

व्याकरणम ्
सस्ति: प्रहसवन्नव - प्रहसन् + इव ङ्खमुडागमसवन्धः

सेनयोरुभयोमाध्ये - सेनयोः + उभयोः + मध्ये ववसगासवन्धः (रेफः)

कृदततिः प्रहसन् - प्र + हस् + शतृ (कतारर) ।

ववषीदन्तम् - वव + सीद ्+ शतृ (कतारर), तम् ।



Chapter 2, shloka 10…contd

ववशेषाांशा: / Special Notes

१ प्रहसन् इव 
- happy for the opportunity to tell Srimadgeetha !

- able to remove the darkness in Arjuna’s minds through the spark of his smile/ 

teeth !

- differentiator between Arjuna & Krishna – no doubts in His mind !

- Arjuna – is confused but still decides – न यो्स्ये !

- Arjuna – comes as student & प्रपन्नम् – still he decides - न यो्स्ये !

- Arjuna – comes as student & प्रपन्नम् - still he is sitting on top and Krishna sitting 

in the driver’s seat below ! 

- Even when the world is confused and in trouble – almighty is always in आनन्द ! 

- Arjuna lacks discrimination between self & body – दहेा्मनोरवववेकात् अस्य एवं शोक: 

भवतीवत ; तविवेकप्रदशानाथाम् ! (श्रीधरीय: )

- now there is द:ुि; because a सुिर्ीवी will not understand वेदान्त: ; therefore the 

perfect time has come (परीवक्षत् example) 

- He should have laughed loudly ; but by compassion only smiles 

- He is हृषीकेष: - He knows the  cause & result what is going to happen 



Chapter  2, shloka 11 

Shloka श्री भगवानु -

अशोच्यानन्वशोचस््वं प्रज्ञावादाशं भाषसे।
(in devanagari) गतासनूगतासूशं नानुशोचवन्त पवण्डताः ॥ २.११॥

(in English) a¾µcy¡nanva¾µcastva¯ praj²¡v¡d¡¯¾a bh¡½as£|

gat¡sÀnagat¡sÀ¯¾a n¡nu¾µcanti pa³¢it¡¦ || 2.11||

Index Ref 2nd chapter,11 of 72

पिच्छेिः अशोच्यान्,अन्वशोचः,्वम्,प्रज्ञावादान,्च,भाषसे ।

गतासून्, अगतासून,्च,न,अनशुोचवन्त,पवण्डताः ॥



Chapter  2, shloka 11 …contd

अन्वयार्:ु
त्तवम ् त्तवम ् Thou युष्मद् - द.सवय.प्र.एक.

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word)

अशोच्यान ् येषु शोकिः न
करणीयिः तान ्

those who should not 

be mourned for अ.पंु.द्वव.बहु.

अतवशोचिः शोकम ्अकरोिः hast been mourning अनु + शुच ्- पर.कतयरर 
लुङ्ख.मपु.एव.

प्रज्ञावादान ्
च बुविवादान ्च words of wisdom अ.पंु.द्वव.बहु.

भाषसे वदभस thou speakest भाष ्- आत्तम.कतयरर
लट्.मपु.एक.

गतासून ् मतृान ् the dead उ.पंु.द्वव.बहु.

अगतासून ् च र्ीवतिः the leaving and उ.पंु.द्वव.बहु. / अव्ययम ्

पस्णडतािः वववेककनिः the wise अ.पंु.प्र.बहु.
न 

अनुशोचस्तत न शोचस्तत grieve not अव्ययम ्/ अनु + शुच ्
- पर.कतयरर लट्.प्रपु.बहु.



अर्:ु
्वम् अशोच्यान् अन्वशोचः । प्रज्ञावादान् च भाषसे । पवण्डताः गतासून् अगतासून् च 

न अनुशोचवन्त ।

Chapter  2, shloka 11 …contd

Meaning
The Blessed Lord said : Thou hast been mourning for them who should not be 
mourned for. Yet thou speakest words of wisdom. The (truly) wise grieve neither 
for the living nor for the dead.

तात्पयं
ह ेअर्ुान ! येषु शोकः न करर्ीयः तेषु ्वं शोकं करोवष । पवण्डतानां वादमवप 

उपस्थापयवस । वस्तुतः वववेगकनः मृतेषु र्ीव्सु च शोकं न कुवावन्त ।

व्याकरणम ्
सन्न्ध: अतवशोचतत्तवम ् - अतवशोचिः + त्तवम ् ववसगयसस्तििः (सकारिः)

प्रज्ञावादांश्च - प्रज्ञावादान ् + च ुषत्तवम,्अनतुवारागमिः, ववसगयिः,सत्तवम,्श्चतु्तवम ्
गतासूंश्च - गतासनू + च ुषत्तवम,्अनतुवारागमिः, ववसगयिः,सत्तवम,्श्चतु्तवम ्

नानशुोचस्तत - न + अनशुोचस्तत सवणयदीर्यसस्तििः
समासः अशोच्यान ् न शोच्यािः अशोच्यािः, तान ्- नञ्तत्तपुुषषिः ।

प्रज्ञावादान ् प्रज्ञापवूयकािः वादािः, तान ्- मध्यमपदलोपी तत्तपुुषषिः ।
गतासनू ् गतािः असविः येभ्यिः ते,तान ्- बहुव्रीहहिः ।
अगतासनू ् न गतासविः, तान ्- नञ्बहुव्रीहहिः ।

कृिन्तः शोच्यान ् - शचु ् + णयत ्(कमयणण), तान ्। शोचनीयान ्इत्तयियिः ।



Chapter  2, shloka 11 …contd

ववशेषाांशा: / Special Notes

१ अतिानतनेहकाुषणयिमायिमयववयाकुलम ् ।
पाि ंप्रपतनं उहिश्य गीतावतरणं कृतम ्॥

२ पणडा आत्तमववषयबुवि: येषां त ेपस्णडता: - शङ्खकर: 
३ शोच्याशोचभस कं शोच्यं दीनं दीनानुकम्पसे 

कतय कोवानुशोच्योऽस्तत देहेऽस्तमन ्बुद्बुदोपमे ॥ 
(Hanuman to Taara during vaalivadha – another eg: of  द:ुखी) 
(geetharthamu sangeethaanandamu – both known to Hanuman – Tyagaraaja)

4 From this shloka – 2.11 to 18.66 is the gospel of the Lord 

५ comparison – stage Vs Life – Actors come & go ; Humans come & go 

6 Body Vs Self – शरीर: शरीरी – Real Vs unreal – Mortal Vs Immortal (unless this is known 

– no knowledge if of use/ ववमुक्तये 
7 Departing souls – have to eat & drink – tears & phlegm (Skanda/ Panchatantra) 

Living souls – to be cared and not grieved for 

८ त्तवं तु रार्न ्मररष्येतत पशुबुविभममं र्हह ।
न र्ात: प्रागभूतोद्य देहवत्तवं न नङ्खक्ष्यभस ॥ (Bhagavatha – 12.5.2) 



Chapter  2, shloka 12 

Shloka न ्वेवाह ंर्ातु नासं न ्वं नेमे र्नावधपाः ।
(in devanagari) न चैव न भववष्यामः सवे वयमतः परम् ॥२.१२॥

(in English) na tv£v¡ha¯ j¡tu n¡sa¯ na tva¯ n£m£ jan¡dhip¡¦ |

na caiva na bhavi½y¡ma¦ sarv£ vayamata¦ param ||2.12||

Index Ref 2nd chapter,12 of 72

पिच्छेिः न,तु,एव,अहम्,र्ातु,न,आसम्,न,्वम्,न,इमे,र्नावधपाः ।

न,च,एव,न,भववष्यामः,सवे,वयम,्अतः,परम ्॥



Chapter  2, shloka 12 …contd

अन्वयार्:ु अहम ् अहम ् I अतमद् - द.सवय.प्र.एक.
(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word)

र्ातु कदाश्रचदवप ever अव्ययम ्
न तु एव न 

आसम ्
अवश्यम ्आसम ् not indeed did not 

exist
अव्ययम ्/ 

अस ्- पर.कतयरर लङ्ख.उपु.एक.
त्तवं न तु एव न

(आसीिः)
त्तवमवप अवश्यम ्

आसीिः
thou not indeed युष्मद् - द.सवय.प्र.एक. / अव्ययम ्

इमे एते these इदम ्- म.सवय.पुं.प्र.बहु.

र्नाश्रिपािः रार्ानिः kings अ.पुं.प्र.बहु.

न तु एव न 
नासन ्

अवश्यम ्आसन ् not indeed not did 

not exist
अव्ययम ्/ 

अस ्- पर.कतयरर लङ्ख.उपु.एक.
अतिः परम ् इतिः ऊध्वयम ् hereafter अव्ययम ्/ 

अ.नपुं.द्वव.एक.कियाववशेषणम ्
सवे वयम ् वयं समततािः we all अ.सवय.पुं.प्र.बहु.

न च एव न 
भववष्यामिः

अवश्यम ्
भववष्यामिः

shall not exist and 

not at all
अव्ययम ्/ 

भू - पर.कतयरर लटृ्.उपु.बहु.



अर्:ु
अह ंर्ातु न आसम्, न तु एव ्वम् (आसीः), न इमे र्नावधपाः (आसन्), न अतः परं 

वयं सवे न च एव भववष्यामः ।

Chapter  2, shloka 12 …contd

Meaning
It is not that I have never existed, nor thou nor these kings. Nor is it that we shall 
cease to exist in the future.

तात्पयं
अह ंसवादा आसम् । ्वं सवादा आसीः । एते रार्ानः अवप सवादा आसन् । इतः परमवप 

वयं सवे सवादा भववष्यामः । आ्मा वस्थरः इवत वयं सवे सवादा अवश्यं भवामः 

इ्यवभप्रायः ।

व्याकरणम ्
सस्ति: त्तवेवाहम ् तु + एव   + 

अहम ्
यण ्सस्तििः, सवणयदीर्यसस्तििः

नासम ् न + आसम ् सवणयदीर्यसस्तििः
नेमे न + इमे गुणसस्तििः
चैव च + एव ववृिसस्तििः

समासिः र्नाश्रिपािः - र्नानाम ्अश्रिपािः - षष्ठीतत्तपुुषषिः ।



Chapter  2, shloka १२ …contd

ववशेषाांशा: / Special Notes

१ Past – Present – Future 
I – You – These kings 
Body Vs Soul 

२ This shloka - Krishna identifies himself with the common people 
But – 4.5 - बहूतन मे व्यतीतातन ; तातयहं वेद ; न त्तवं वेत्ति 

३ Gold chain, bracelet, pendant, ring, mukuta, odyaana – concept 



Chapter  2, shloka 13 

Shloka देवहनोऽवस्मन्यथा देह ेकौमारं यौवनं र्रा ।
(in devanagari) तथा देहान्तरप्रावप्धीरस्तत्र न मुह्यवत ॥२.१३॥

(in English) d£hinµ:'sminyath¡ d£h£ kaum¡ra¯ yauvana¯ jar¡ |

tath¡ d£h¡ntarapr¡ptirdh§rastatra na muhyati ||2.13||

Index Ref 2nd chapter,13 of 72

पिच्छेिः दवेहनः,अवस्मन्,यथा,दहे,ेकौमारम्,यौवनम,्र्रा ।

तथा,दहेान्तरप्रावप्ः,धीरः,तत्र,न,मुह्यवत ॥



Chapter  2, shloka 13…contd

अन्वयार्:ु यिा येन प्रकारेण As अव्ययम ्
(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word)

देहहनिः आत्तमनिः of the embodied (soul) देहहन ्- न.पंु.ष.एक.
अस्तमन ् एतस्तमन ् in this इदम ्-

म.सवय.पंु.स.एक.
देहे शरीरे body अ.पंु.स.एक.

कौमारम ् बाल्यम ् childhood अ.नपंु.प्र.एक.
यौवनम ् ताुषणयम ् youth अ.नपंु.प्र.एक.
र्रा विृत्तवम ् old age आ.तत्री.प्र.एक.
तिा तेन प्रकारेण so also अव्ययम ्

देहाततरप्रास्प्तिः अतयशरीरला
भिः

the attaining of 

another body
इ.तत्री.प्र.एक.

िीरिः पस्णडतिः the calm soul अ.पंु.प्र.एक.
तत्र तस्तमन ्

ववषये
there at अव्ययम ्

न मुह्यतत न शोचतत is not deluded अव्ययम ्/ 
मुर्ह - पर.कतयरर 
लट्.प्र.पु.एक.



अर्:ु
दवेहनः अवस्मन् दहे ेयथा कौमारं यौवनं र्रा (च) तथा दहेान्तरप्रावप्ः । तत्र धीरः न 

मुह्यवत ।

Chapter  2, shloka 13 …contd

Meaning
As are childhood, youth and old age, in this body, to the embodied soul, so also is 
the attaining of another body. Calm souls are not deluded thereat.

तात्पयं
आ्मनः कौमारं यौवनं र्रा चे्येवम् अवस्थाः यथा भववन्त तथा दहेान्तरप्रावप्ः अवप 

भववत । अतः वववेकी तवस्मन् मोह ंन गच्छवत ।

व्याकरणम ्
सस्ति: देहनोऽस्तमन ् - देहहनिः + 

अस्तमन ् ववसगयसस्तििः (सकारिः) रेफिः, उकारिः, गुणिः, पूवयुषपं च

देहाततरप्रास्प्तिीरतत
त्र

देहाततरप्रास्प्तिः + िीरिः ववसगयसस्तििः (रेफिः)

देहाततरप्रास्प्तिीरिः + तत्र ववसगयसस्तििः (सकारिः)
तविताततिः देहहनिः देह + इतन (मतुबिे) ततय देहिः अतय अस्तमन ्वा 

आस्तत इतत ।
कौमारम ् कुमार + अण ्(भावे) । कुमारतय भाविः इत्तयियिः ।
यौवनम ् युवन ् + अण ्(भावे) । यूनिः भाविः इत्तयियिः ।



Chapter  2, shloka 13  …contd

ववशषेाांशा: / Special Notes

१ देही – in this birth – through देह – attains – कौमारं, यौवनं, र्रा 
- again in next birth - attains – कौमारं, यौवनं, र्रा 

But is unaffected & changeless  – Hence wise do not get disturbed 

२ तत्र - to show the clear difference 

३ िीर: = गुणातीत: = realised



Chapter  2, shloka 14 

Shloka मात्रास्पशाास्तु कौन्तये शीतोष्र्सुिदःुिदा ।
(in devanagari) आगमापावयनोऽवन्यास्तावंस्तवतक्षस्व भारत ॥२.१४॥

(in English) m¡tr¡spar¾¡stu kaunt£ya ¾§tµ½³asukhadu¦khad¡ |

¡gam¡p¡yinµ:'nity¡st¡¯stitik½asva bh¡rata ||2.14||

Index Ref 2nd chapter,14 of 72

पिच्छेिः मात्रास्पशााः,तु,कौन्तेय,शीतोष्र्सुिदःुिदाः ।

आगमापावयनः,अवन्याः,तान्,वतवतक्षस्व,भारत ॥



Chapter  2, shloka 14 

Shloka मात्रास्पशाास्तु कौन्तये शीतोष्र्सुिदःुिदा ।
(in devanagari) आगमापावयनोऽवन्यास्तावंस्तवतक्षस्व भारत ॥२.१४॥

(in English) m¡tr¡spar¾¡stu kaunt£ya ¾§tµ½³asukhadu¦khad¡ |

¡gam¡p¡yinµ:'nity¡st¡¯stitik½asva bh¡rata ||2.14||

Index Ref 2nd chapter,14 of 72

पिच्छेिः मात्रास्पशााः,तु,कौन्तेय,शीतोष्र्सुिदःुिदाः ।

आगमापावयनः,अवन्याः,तान्,वतवतक्षस्व,भारत ॥



Chapter  2, shloka 14 …contd

अन्वयार्ु
:

कौततेय हे कुततीपुत्र ! O son of Kunti अ.पुं.सम्बो.एक.
(Prose Order 

with meaning 

& 

introduction 

to the word)

मात्रातपशायिः तु ववषयसंयोगािः तु contacts of senses 

with their objects 

indeed

अ.पंु.प्र.बहु. / 
अव्ययम ्

शीतोष्णसुखदिुःखदािः शीतम ्उष्णं सुखं 
दिुःखं ये ददतत ते

producers of (the 

notions of) cold and 

heat, pleasure and 

pain

अ.पंु.प्र.बहु.

आगमापातयनिः संयोगववयोगशीलािः with beginning आगमापातयन ्-
न.पुं.प्र.बहु.

अतनत्तयािः न तनत्तयािः impermanent अ.पंु.प्र.बहु.

भारत हे भरतकुलोद्भव ! O Bharata अ.पुं.सम्बो.एक.

तान ्ततततक्षतव तान ्सहतव bear with them तद् -
द.सवय.पंु.द्वव.बहु./ 

ततर् ्+ सन ्
(तवािे)आत्तम.लोट्.म

पु.एक.



अर्:ु
कौन्तेय ! मात्रास्पशााः तु शीतोष्र्सुिदःुिदाः आगमापावयनः अवन्याः । भारत ! तान् 

वतवतक्षस्व ।

Chapter  2, shloka 14 …contd

Meaning
Notions of heat and cold, of pain and pleasure, are born. O son of Kunti, only of the 
contact of the senses with their objects. They have a beginning and an end. They 
are impermanent in their nature. Bear them patiently, O descendent of Bharata.

तात्पयं
स्रक्चन्दनववनतादीनां ववषयार्ां सम्बन्धाः कदावचत् शीतं र्नयवन्त, कदावचच्च उष्र्म् 

। कदावचत् सुिम,् कदावचत् दःुिम् । कदावचत् ते भववन्त, कदावचत् अपगच्छवन्त । 

अतः एव अवन्याः । तस्मात् तान् सहस्व । मा मोह ंभर् ।



Chapter  2, shloka 14 …contd

व्याकरणम ्
सस्ति: मात्रातपशायततु - मात्रातपशायिः + तु ववसगयसस्तििः (सकारिः)

आगमपातयनोऽतन
त्तयािः

-
आगमपातयनिः

+ 
अतनत्तयािः

ववसगयसस्तििः (सकारिः), रेफिः, उकारिः, 
गुणिः,पूवयरूपं च

अतनत्तयाततान ् - अतनत्तयािः + तान ् ववसगयसस्तििः (सकारिः)
तांस्ततततक्षतव - तान ् + 

ततततक्षतव
ुषत्तवम,् अनुतवारागमिः, ववसगयिः, सत्तवम ्

समासिः मात्रातपशायिः - मात्राणां तपशायिः -
षष्ठीतत्तपुुषषिः ।

शीतोष्णसुखदिुःखदािः - शीतं च उष्णं च शीतोष्णम ्- द्वतद्विः ।
- सुखं च दिुःखं च सुखदिुःखे -

द्वतद्विः ।
- शीतोष्णं च सुखदिुःखे च शीतोष्णसुखदिुःखातन - द्वतद्विः ।
- शीतोष्णसुखदिुःखातन ददतत इतत शीतोष्णसुखदिुःखदािः - कतयरर किः 

उपपदसमासश्च ।
अतनत्तयािः - न तनत्तयािः -

नञ्तत्तपुुषषिः ।
कृदततिः तपशायिः - तपशृ ्+ र्ञ ्(भावे)
सतनततिः ततततक्षतव - ततर् ् + सन ्(तवािे) + लोट्.मपु.एक.



Chapter  2, shloka 14 …contd

ववशषेाांशा: / Special Notes

१ शीत = favourable / desirable ; उष्ण – unfavorable/ undesirable 

इष्टववयोगसम्योग: 
२ मात्रा: = मीयतते ज्ञयतते ववषया: आभभररतत मात्रा: इस्तद्रयवतृ्ततय: 

(all senses including mind) 

सािनातयत्र चत्तवारर कश्रितातन मनीवषभभ: ।
येषु सत्ततवेव सस्तनष्ठ: यदभावे न भसद्ध्यतत ॥ 

३

Note: These are not like steps, these are like school subjects ; each year all and next year advanced 
topics in all… Then in college – 1 main subject and others as auxillary. 

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

4



संतयास: / मुस्क्त: 

Nishkaamya Karma = 
Tilling 

Nirvyaaja Bhakthi = 
watering

Chittashuddhi Ekaagrata

S
H
R
A
D
D
H
A

Gyaana = fruit  

Stage 1 

Stage 2 

तनत्तयातनत्तयवततु-
वववेक: 

इहामुत्रफलभोग-
वैराग्यम ्

शमाहदषट्कसम्पस्त्तत: मुमुक्षुत्तवम ्

१) शम २) दम 

३) उपरतत ४) ततततक्षा

५) श्रिा ६) समािान:

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) 



Chapter  2, shloka 15 

Shloka यं वह न व्यथयन््यतेे पुरुषं पुरुषषाभ ।
(in devanagari) समदःुिसिुं धीरं सोऽमृत्वाय कल्पते ॥ २.१५ ॥

(in English) ya¯ hi na vyathayanty£t£ puru½a¯ puru½ar½abha |

samadu¦khasukha¯ dh§ra¯ sµ:'m»tatv¡ya kalpat£ || 2.15 ||

Index Ref 2nd chapter,15 of 72

पिच्छेिः यम,्वह,व्यथयवन्त,एत,ेपरुुषम,्पुरुषषाभ ।

समदःुिसुिम,्धीरम्,सः,अमृत्वाय,कल्पते ॥



Chapter  2, shloka 15 …contd

अन्वया
र्ु:

पुुषषषयभ हे पुुषषषयभ O Bull (i.e., chief) 

among men
अ.पंु.सम्बो.एक.

(Prose Order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

एते मात्रातपशायिः these एतद् - द.सवय.पंु.प्र.बहु.

यम ् यम ् that यद् - द.सवय.पंु.द्वव.एक.

समदिुःखसुखमस्ुखं दिुःखं च समं 
मतयमानम ्/ 
अववक्षक्षप्यमाण:

same in pain and 

pleasure
अ.पंु.द्वव.एक.

िीरम ् मनस्तवनम ् calm अ.पंु.द्वव.एक.

न व्यियस्तत न पीडयस्तत afflict not अव्ययम ्/ व्यि ्- पर. 
कतयरर लट्.प्रपु.बहु.

सिः सिः र्निः he तद् - द.सवय.पंु.प्र.एक.

अमतृत्तवाय मुक्त्ततये / 
मोक्षाय for immortality अ.नपंु.च.एक.

कल्पते योग्यिः भवतत is fit
क्लपृ ्- आत्तम.कतयरर 

लट्.प्रपु.एक.



अर्:ु पुरुषषाभ ! एते यं समदःुिसुिं धीरं पुरुषं च व्यथयवन्त सः अमृत्वाय कल्पते ।

Chapter  2, shloka 15 …contd

Meaning
That calm man who is the same in pain and pleasure, whom these cannot disturb, 
alone is able, O greatest among men, to attain to immortality.

तात्पयं यः र्नः सुिं दःुिं च समं मन्यते तं शीतोष्र्सुिदःुिकराः ववषयसम्बन्धाः गकविदवप 

न व्यथयवन्त । सोऽयं िन्िसवहष्र्ुः र्नः मोक्षं प्राप्ुं योर्गयः भववत ।

व्याकरणम ्
सस्ति: व्यियततेये -

व्यियस्तत
+ एते यण ्सस्तििः

सोऽमतृत्तवाय - सिः + अमतृत्तवाय ववसगयसस्तििः (सकारिः) 
उकारिः, गुणिः पूवयरूपं च

समासिः पुुषषषभयिः - पुुषषिः ऋषभिः इव - कमयिारयिः ।
समदिुःखसुखम ् - सुखं च दिुःखं च सुखदिुःखे - द्वतद्विः ।

समे सुखदिुःखे यतय सिः, तम ्- बहुव्रीहहिः ।
तवितततिः अमतृत्तवाय - अमतृ + त्तव (भावे), ततमै । मोक्षाय इत्तयियिः ।



Chapter  2, shloka 15 contd

ववशषेाांशा: / Special Notes

१ िीर : - समद:ुखसुख: (can be used for both realized / qualified to be 
realized) 

२ पुुषषषयभ – you are also a िीर: - best among humans – there should be no 

पीडा / व्यिा 

In times of confusion/ despair – people give excuses ; Arjuna took surrender in 
almighty – Hence पुुषषषयभ

३ Purpose of life – explained here 
link to 5.22 (ये हह संतपशयर्ा:) & then 6.22 (यं लब्दध्वा चापरर लाभम)् 

ब्राह्मणतय तु देहोऽयं नोपभोगाय कल्पते ।
४ हह - to emphasize that contact between sense & sense objects to be avoided

५ एते = मात्रातपशाय: 



Chapter  2, shloka 16 

Shloka नासतो ववद्यते भावो नाभावो ववद्यते सतः ।
(in devanagari) उभयोरवप दषृ्टोऽन्तस््वनयोस्तत्त्वदर्तशवभः ॥ २.१६ ॥

(in English) n¡satµ vidyat£ bh¡vµ n¡bh¡vµ vidyat£ sata¦ |

ubhayµrapi d»½¿µ:'ntastvanayµstattvadar¾ibhi¦ || 2.16 ||

Index Ref 2nd chapter,16 of 72

पिच्छेिः न,असतः,ववद्यते,भावः,न,अभावः,ववद्यत,ेसतः ।

उभयोः,अवप,दषृ्टः,अन्तः,त,ुअनयोः,तत्त्वदर्तशवभः ॥



Chapter  2, shloka 16 …contd

अन्वयार्:ु असतः अस्पदाथास्य Of the unreal सत् - त.पु.ंष.एक.

(Prose Order 
with meaning 
& 
introduction 
to the word)

भावः अवस्तता / सत्ता existence अ.पु.ंप्र.एक.

न ववद्यते न भववत is not अव्ययम् / ववद ्-

आ्म.कतारर लट्.प्रपु.एक.

सतः स्पदाथास्य of the real सत्- त.पु.ंष.एक.

अभावः अवस्ततारावह्यम् non-existence अ.पु.ंप्र.एक.

अनयोः उभयोः सदसतोः अवप 

पदाथायोः

of these two इदम् - म.सवा.पु.ष.वि. / 

अ.पु.ंष.वि

अन्तः वशिरम् (वनर्ायः) the final truth अ.पु.ंप्र.एक.

त्वदर्तशवभः ब्रह्मवववद्भः/ 

वस्तुयाथा्म्यववद्भ:

by the knowers of 

the Truth

तत्त्वदर्तशन् - न.पु.ंतृ.बहु.

दषृ्टः वीवक्षतम् seen अ.पु.ंप्र.एक.



Chapter  2, shloka 16 …contd

अर्:ु असतिः भाविः न ववद्यते, सतिः अभाविः न ववद्यते । अनयोिः उभयोिः 
(सदसतोिः) अवप अततिः तत्तत्तवदभशयभभिः दृष्टिः ।

Meaning The unreal never is. The Real never is not. Men possessed of 

the knowledge of the Truth fully know both these.

तात्पयं असत्तपदाियिः कदावप न भवतत, यिा - शशशङृ्खगाहदिः । सत्तपदाियिः सवयदा 
भवतत, यिाआत्तमा । अनयोिः उभयोिः अवप सदसत्तपदािययोिः तवरूपे 
तनणययिः केवलं तत्तत्तवज्ञातननामेव भवतत, न अतयेषाम ् ।

एवम्भूतवववेकेन सहतव इत्तयिय: । 



Chapter  2, shloka 16 …contd

व्याकरणम ्
सन्न्ध: नासतः - न + असतः सवर्ादीर्ासवन्धः

असतो ववद्यते - असतः + ववद्यते ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, 

गुर्ः

नाभावः - न + अभावः सवर्ादीर्ासवन्धः

भावो न - भावः + न ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, 

गुर्ः

अभावो ववद्यते - अभावः + ववद्यते ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, 

गुर्ः

उभयोरवप - उभयोः + अवप ववसगासवन्धः (रेफः)

दषृ्टोऽन्तः - दषृ्टः + अन्तः ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, 

गुर्ः, पूवारूपं च

अन्तस्तु - अन्तः + तु ववसगासवन्धः (सकारः)

्वनयोः - तु + अनयोः यर्् सवन्धः

अनयोस्तत्त्वदर्तशवभः - अनयोः + 

तत्त्वदर्तशवभः

ववसगासवन्धः (सकारः)



समासः असतः - न सत् असत,् तस्य - नञ् त्पुरुषः ।

अभावः - न भावः - नञ् त्पुरुषः ।

कृिन्तः सतः (सन)् - अस् + शतृ (कतारर)

भावः - भू + र्ञ् (भाव)े

दषृ्टः - दवृशर् + क्त (कमावर्)

त्वदर्तशवभः - तत्त्व + दशृ् + इवन ( ताच्छीवलके कतारर) तैः ।

- तत्त्वं पश्यवन्त तच्छीलाः इवत तत्त्वदर्तशनः, तैः ।

Chapter  2, shloka 16 …contd



Chapter  2, shloka 16 …contd

ववशषेाांशा: / Special Notes

१ Again brings to Viveka – nityaanitya vastu gyaanam

2 नासतो ववद्यत ेभावो नाभावो ववद्यत ेसतः ।
total essesence of all Vedas, upanishads & bramhasutra. 

३ सत ्– real – all pervading  - permanent – Atma – Purusha – Akshara – Shariri – Dehi –
impersishable - ever constant – ब्रह्म सत्तयम ्

असत ्– unreal – temp – Body  - Prakriti – Kshara – Sharira – Deha - should not be 
cause of grief – perishable – constantly perishing – र्गस्तमथ्या – through नेतत नेतत

4 in the half verse above – 3 िातsु have been used :  (same meaning, diff connote) 

• भू सत्ततायाम ् - अभाव: / भाव:  - utpatti / origin 

• अस ्भुवव  - सत: / असत: - entity/ existence 

• ववद् सत्ततायाम ् - ववद्यते / न ववद्यते - vidyamaanaanta – existence of present 



Chapter 2, shloka 11 to 16 

न योत्ततये – पूर्हायन ् किम ्
इषुभभ: प्रततयोत्ततयाभम

्वम् अशोच्यान् अन्वशोचः, प्रज्ञावादान् च भाषसे । 

पवण्डताः गतासून् अगतासून् च न अनुशोचवन्त ॥  

Why should I not have शोक, 
Why पस्णडता: न अनुशोचस्तत

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

अह ंसवादा आसम् । (र्टागदष ुववयत ्इव वन्य:) ्वं सवादा आसीः । 

एते रार्ानः अवप सवादा आसन् । इतः परमवप वयं सवे सवादा 

भववष्यामः । आ्मा वस्थरः इवत वयं सवे सवादा अवश्यं भवामः 

इ्यवभप्रायः । (देहभदेानवुतृ्त्या बहुवचन,ं न आ्मभदेावभप्रायरे्)

How do we know ‘something’ is 
always there ? 

दवेहनः अवस्मन् दहे ेयथा कौमारं यौवनं र्रा, तथा दहेान्तरप्रावप्ः । 

तत्र धीरः न मुह्यवत ।

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

cold, joy/sorrow etc?

कौन्तेय ! मात्रास्पशााः तु शीतोष्र्सुिदःुिदाः आगमापावयनः 

अवन्याः । भारत ! तान् वतवतक्षस्व । तेषु हष,ं ववषाद ंवा मा काषी: ।

What will happen if one endures 
cold/ heat, etc 

यः र्नः सुिं दःुिं च समं मन्यते तं शीतोष्र्सुिदःुिकराः 

ववषयसम्बन्धाः गकविदवप न व्यथयवन्त । सोऽयं िन्िसवहष्र्ुः र्नः 

मोक्षं प्राप्ुं योर्गयः/ समथा: भववत ।

Why should I endure and 
tolerate cold/ heat etc ?

असतः भावः न ववद्यते, सतः अभावः न ववद्यते । अनयोः उभयोः 

(सदसतोः) अवप अन्तः तत्त्वदर्तशवभः दषृ्टः ।



Chapter  2, shloka 17 

Shloka अववनावश तु तविवद्ध येन सवावमद ंततम् ।
(in devanagari) ववनाशमव्ययस्यास्य न कवश्च्कतुामहावत ॥ २.१७ ॥

(in English) avin¡¾i tu tadviddhi y£na sarvamida¯ tatam |

vin¡¾amavyayasy¡sya na ka¾citkartumarhati || 2.17 ||

Index Ref 2nd chapter,17 of 72

पिच्छेिः अववनावश, तु, तत्, वववद्ध, येन, सवाम्, इदम्, ततम् ।

ववनाशम्, अव्ययस्य, अस्य, न, कवश्चत्, कतुाम्, अहावत ॥

कक पुन: तत् यत् सत् एव सवादा इवत ? उच्यत े- what then is that which is eternally real ? Listen



Chapter  2, shloka 17 …contd

अन्वयार्:ु तत् तु तत्त्वं तु That for तद ्- द.सवा.नपु.ंवि.एक. /

अव्ययम्
(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word)

अववनावश ववनाशरवहतम् indestructible अववनावशन् - न.नपु.ंप्र.एक.

वववद्ध र्ानीवह know ववद ्- पर.लोट्.मप.ुएक.

येन येन by which यद ्- द.्सवा.पु.ंतृ.एक.

इद ंसवाम् एतत् सवामवप

र्गत्

all this इदम् - म.सवा.पु.ंप्र.एक. / 

अ.सवा.नपु.ंप्र.एक.

ततम् व्याप्म् is pervaded अ.नपु.ंप्र.एक.

अस्य 

अव्ययस्य

एतस्य तत्त्वस्य of this Immutable इदम् - म.सवा.पु.ंष.एक. / 

अ.पु.ंष.एक.

ववनाशं 

कतुाम्

नाशं कतुाम् to do destruction अ.पु.ंवि.एक. / तुमुन्नन्तम् 

अव्ययम्

कवश्चत् कोऽवप certain अव्ययम्

न अहावत न वह शक्नोवत is not able अव्ययम् / अहा - पर.कतारर

लट्.प्रपु.एक.



अर्:ु येन इद ंसवं ततं तत् तु अववनावश वववद्ध । अस्य अव्ययस्य ववनाशं कतुं कवश्चत् अवप न 

अहावत ।

Chapter  2, shloka 17 …contd

Meaning
That by which all this is pervaded - That knows for certain to be indestructible. 
None has the power to destroy this Immutable.

तात्पयं तत् तत्त्वं तु सवादा अववनावश इवत र्ानीवह । तेन तत्त्वेन सवामवप इद ंर्गत् व्याप्म् 

अवस्त । तादशृस्य अववनावशनः तत्त्वस्य ववनाशं कतुं कोऽवप नैव शक्नोवत ।

व्याकरणम ्
सस्ति: अव्ययस्यास्य - अव्ययस्य + अस्य सवर्ादीर्ासवन्धः

समासिः अववनावश - न ववनावश - नञ् त्पुरुषः ।

अव्ययस्य - न ववद्यते व्ययः यस्य तत,् तस्य - नञ् बहुव्रीवहः ।

कृदततिः ववनाशम् - वव + नश् + र्ञ् (भाव)े तम् ।

कतुाम् - कृ + तुमुन् 

तविताततिः ववनावश - ववनाश + इवन (मतुबथ)े ववनाशः अस्य अवस्मन् वा अवस्त इवत ववनावश ।



Chapter  2, shloka 17 …contd

ववशषेाांशा: / Special Notes

१ अववनावश = न ववनषु्ट ंशीलम् अस्य इवत । 

२ तु - is the ‘sat’ – to be distinguished from ‘asat’

3 येन सवयभमदम ्ततम ्– used in 3 places in BG

• 2. 17 – referring to impersihable – साङ्ख्ययोग: 
• 8.22 – God who can be attained through exclusive devotion – (पुुषष: स पर:्)
• 18.46 - God who can be attained through exclusive devotion – (यत: प्रवसृ्त्तत: 
भूतानाम,् तवकमयणा तमभ्यच्यय) 

४ Whether you wage war or not –
Imperishable cannot be destroyed, perishable cannot be saved !! 

5 “ This is a man, animal, tree, house” – Man, animal, tree, house – perish; ‘is’ remains 

6 असङ्खगो ह्ययं पुुषष: - ब ृ– ४/३/१५ 



Chapter  2, shloka 18 

Shloka अन्तवन्त इमे देहा वन्यस्योत्ताः शरीररर्ः ।
(in devanagari) अनावशनोऽप्रमयेस्य तस्माद्यधु्यस्व भारत ॥ २.१८ ॥

(in English) antavanta im£ d£h¡ nityasyµtt¡¦ ¾ar§ri³a¦ |

an¡¾inµ:'pram£yasya tasm¡dyudhyasva bh¡rata || 2.18 ||

Index Ref 2nd chapter,18 of 72

पिच्छेिः अन्तवन्तः, इमे, दहेाः, वन्यस्य, उक्ताः, शरीररर्ः ।

अनावशनः, अप्रमेयस्य, तस्मात्, युध्यस्व, भारत ॥



Chapter  2, shloka 18 …contd

अन्वयाथा: अनावशनः नाशरवहतस्य of the indestructible अनावशन् - न.पु.ंष.एक.

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word)

अप्रमेयस्य ज्ञातुम् अशक्यस्य of the illimitable अ.पु.ंष.एक.

वन्यस्य शाश्वतस्य of the ever-

changeless

अ.पु.ंष.एक.

शरीररर्ः आ्मनः of the Indweller शरीररन् - न.पु.ंष.एक.

इमे दहेाः एतावन शरीररवर् these bodies इदम् - म.सवा.प्र.बहु.

अन्तवन्तः उक्ताः नाशसवहतावन इवत 

उक्तावन

having an end are 

said

अन्तवत् - त.पु.ंप्र.बहु. / 

अ.पु.ंप्र.बहु.

भारत ह ेभरतकुलो्पन्न ! O Bharata अ.पु.ंसम्बो.एक.

तस्मात् तस्मात् कारर्ात् therefore तद ्- द.सवा.पु.ंपं.एक.

युध्यस्व युद्ध ंकुरु fight युध् - आ्म. कतारर

लोट्.मप.ुएक.



अर्:ु अनावशनः अप्रमेयस्य वन्यस्य च शरीररर्ः इमे दहेाः अन्तवन्तः उक्ताः । भारत ! 

तस्मात् युध्यस्व ।

Chapter  2, shloka 18 …contd

Meaning
Of this indwelling Self - the ever-changeless, the indestructible, the 

illimitable - these bodies are said to have an end. Fight, therefore, O 

descendant of Bharata. 

तात्पयं अयं च आ्मा अववनाशी, प्र्यक्षागदप्रमार्ैः ज्ञातुम् अशक्यः, शाश्वतश्च । तस्य एतावन 

शरीरावर् तु नाशसवहतावन इवत उक्तावन सवन्त । यस्मात् अयम् आ्मा वन्यः, शरीरं च 

ववनावश तस्मात् ्वं युद्ध ंकुरु । 



Chapter  2, shloka 18 …contd

व्याकरर्म्

सवन्ध: अन्तवन्त इमे - अन्तवन्तः + इमे ववसगासवन्धः (लोपः)

दहेा वन्यस्य - दहेाः + वन्यस्य ववसगासवन्धः (लोपः)

वन्यस्योक्ताः - वन्यस्य + उक्ताः गुर्सवन्धः

अनावशनोऽप्रमेय

स्य

- अनावशनः + अप्रमेयस्य ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, 

उकारः, गुर्ः, पूवारूपं च

तस्माद्युध्यस्व - तस्मात् + युध्यस्व र्श््वसवन्धः

समासः अनावशनः - न नाशी अनाशी, तस्य - नञ् त्पुरुषः ।

अप्रमेयस्य - न प्रमेयः अप्रमेयः, तस्य - नञ् त्पुरुषः ।

कृदन्तः उक्तः - वच् + क्त (कमावर्)

तवद्धतान्तः अन्तवन्तः - अन्तः + मतुप् । अन्तः एषाम् एषु वा अवस्त ।

शरीररर्ः - शरीर + इवन (मतुबथ)े । शरीरम् एषाम् एषु वा अवस्त ।

नाशी - नाश + इवन (मतुबथ)े । नाशः अस्य अवस्मन् वा अवस्त ।



Chapter  2, shloka 18 …contd

ववशषेाांशा: / Special Notes

१ shloka 17 – what is real 
shloka 18 – what is unreal 

२ देहा:  - plural ; शरीररण: - singular 
Soul – one ; Body forms many 

3 Analogy of dream - dreamer one ; many diversities, dreams, forms 

4 ततमात ्– conclusion after reasoning 



Chapter  2, shloka 19

Shloka य एनं वेवत्त हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

(in devanagari) उभौ तौ न ववर्ानीतो नायं हवन्त न हन्यते ॥ २.१९ ॥

(in English) ya £na¯ v£tti hant¡ra¯ ya¾caina¯ manyat£ hatam |

ubhau tau na vij¡n§tµ n¡ya¯ hanti na hanyat£ || 2.19 ||

Index Ref 2nd chapter,19 of 72

पिच्छेिः यः, एनम्, वेवत्त, हन्तारम्, यः, च, एनम्, मन्यते, हतम् ।

उभौ, तौ, न, ववर्ानीतः, न, अयम्, हवन्त, न, हन्यत े॥

Link – Arjuna : shloka 6 – don’t know which is better – they win me or I win them ?



Chapter  2, shloka 19 …contd

अन्वयाथा: यः यः र्नः who यद ्- द.सवा.पु.ंप्र.एक.
(Prose Order 

with meaning 

& introduction 

to the word)

एनम् आ्मानम् this (self) एतद ्- द.सवा.पु.ंवि.एक.

हन्तारं ववेत्त मारकः इवत 

र्ानावत

slayer knows हन्तृ - ऋ.पु.ंवि.एक. / 

ववद ्- पर.कतारर लट्.प्रपु.एक.

यः च योऽवप and who यद ्- द.सवा.पु.ंप्र.एक. / अव्ययम्

हतं मन्यते माररतः इवत

र्ानावत

slain thinks अ.पु.ंवि.एक. / मन् - आ्म. कमावर् 

लट्.प्रपु.एक.

तौ उभौ तौ िौ अवप both these तद ्- द.सवा.पु.ंप्र.विव. / उभ -

अ.सवा.पु.ंप्र.विव.

न 

ववर्ानीतः

नैव अवगच्छतः not know अव्ययम् / वव - ज्ञा - पर.कतारर

लट्.प्रपु.विव.

अयम् आ्मा this (self) इदम् - म.सवा.पु.ंप्र.एक.

न हवन्त न मारयवत slays not अव्ययम् / हन् - पर.कतारर लट्.प्रपु.एक.

न हतयते नावप माररतो

भववत

is not slain अव्ययम् / हन् - पर.कमावर् लट्.प्रपु.एक.



अर्:ु यः एनं हन्तारं वेवत्त, यः च एनं हतं मन्यते तौ उभौ न ववर्ानीतः । (यतः) अयं न 

हवन्त, न हन्यते ।

Chapter  2, shloka 19 …contd

Meaning He who takes the self to be the slayer, and he who takes It to be the 

slain, neither of these knows. It does not slay, nor is it slain.

तात्पयं यः र्नः ’आ्मा कवित् पुरुषं मारयवत’ इवत र्ानावत यश्च र्नः ’आ्मा केनावप पुरुषेर् 

मायाते’ इवत र्ानावत तौ  िौ अवप वस्तुतः अज्ञावननौ । यतः आ्मा कवित् न हवन्त, न 

वा केनावप हन्यते ।

व्याकरणम ्
सवन्ध: न एनम् - यः + एनम् ववसगासवन्धः (लोपः)

यश्च - यः + च ववसगासवन्धः (सकारः) शु्च्वं च

चैनम् - च + एनम् वृवद्धसवन्धः

ववर्ानीतो न - ववर्ानीतः + न ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, उकारः 

गुर्ः

नायम् - न + अयम् सवर्ादीर्ासवन्धः

कृदन्तः हन्तारम् - हन् + तृच् (कतारर), तम् ।

हतम् - हन् + क्त (कमावर्), तम् ।



Chapter  2, shloka 19 …contd

ववशषेाांशा: / Special Notes

१ कठोपतनषद् –

हतता चेतमतयते हततुं हततचेतमतयते हतम ्।
उभौ तौ न ववर्ानीतो नायं हस्तत न हतयते ॥ 

If killer thinks of killing or killed thinks of being killed, both don’t know; He 
cannot kill or cannot be killed. 

२ Soul = artist ;
Body/ mind / intellect = tools 



Chapter  2, shloka 20

Shloka न र्ायत ेवियते वा कदावचन्नाय ंभू्वा भववता वा न भूयः ।

(in devanagari) अर्ो वन्यः शाश्वतोऽय ंपुरार्ो न हन्यत ेहन्यमाने शरीरे ॥ २.२० ॥

(in English) na j¡yat£ mriyat£ v¡ kad¡cinn¡ya¯ bhÀtv¡ bhavit¡ v¡ na bhÀya¦ |

ajµ nitya¦ ¾¡¾vatµ:'ya¯ pur¡³µ na hanyat£ hanyam¡n£ ¾ar§r£ || 2.20 ||

Index Ref 2nd chapter,20 of 72

पिच्छेिः न, र्ायते, वियते, वा, कदावचत्, नायम्, भू्वा,भववता,वा,न,भूयः ।

अर्ः,वन्यः,शाश्वतः,अयम्,परुार्ः,न,हन्यत,ेहन्यमाने, शरीरे ॥



Chapter  2, shloka 20 …contd

अन्वयाथा
: अयम् एषः आ्मा This (Self) इदम् - म.सवा.पु.ंप्र.एक.

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word)

कदावचत् कदावप ever अव्ययम्

न र्ायते न उ्पद्यते not is born अव्ययम् / र्न् - आ्म. कतारर 

लट्.प्रपु.एक.

न वा वियते मृतो वा न भववत or not dies अव्ययम् / मृ - आ्म. कतारर 

लट्.प्रपु.एक.

भू्वा भूयः न 

भववता वा

उ्पद्य पुनः न

उ्प्स्यते

not having been 

again comes into 

being

क््वान्तम् अव्ययम् / भू -

पर.कतारर लुट्.प्रपु.एक.

अर्ः र्वनरवहतः unborn अ.पु.ंप्र.एक.

वन्यः वनर्तवकारः eternal अ.पु.ंप्र.एक.

शाश्वतः क्षयरवहतः changeless अ.पु.ंप्र.एक.

पुरार्ः पुरातनः ever Itself अ.पु.ंप्र.एक.

शरीरे हन्यमाने शरीरे नावशतऽेवप the body अ.नपु.ंस.एक. / अ.नपु.ंस.एक.

न हन्यते न नश्यवत not is killed अव्ययम् / हन् - कमावर् 

लट्.प्रपु.एक.



व्याकरणम ्
सस्ति: कदावचन्न - कदावचत् + न परसवर्ासवन्धः

अर्ो वन्यः - अर्ः + वन्यः ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, 

उकारः, गुर्ः

शाश्वतोऽयम् - शाश्वतः + अयम् ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, 

उकारः, गुर्ः पूवारूपं च

पुरार्ो न - पुरार्ः + न ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, 

उकारः, गुर्ः

समासिः अर्ः - न र्ायते इवत अर्ः । कतारर डप्र्ययः उपपदसमासश्च ।

कृदततिः भू्वा - भू + क््वा

हन्यमाने - हन् + शानच् (कमावर्)

तविताततिः शाश्वतः - शश्वत् + अर्् (भवाथ)े । सदा भवः इ्यथाः ।

Chapter  2, shloka 20 …contd



Chapter  2, shloka 20 …contd

ववशषेाांशा: / Special Notes

१ 6 modifications of body – which soul does not have –

अस्तमन ्मतत्र ेषड्भावववकारा लौकककवततुववकिया आत्तमतन प्रततवषध्यतते ।
सवयप्रकारववकियारहहत आत्तमा इतत वक्यािय: । 

• Birth – न र्ायते 
• Becoming / Existence (अस्तत)  - भूत्तवा भववता वा न भूयिः
• Growth – - पुराण: 
• Change/ transform - शाश्वतिः
• Decay - तनत्तयिः
• Perish – न भियते 



Chapter 2, shlokas 11 to 20  - recap 

न योत्ततये – पूर्हायन ् किम ्
इषुभभ: प्रततयोत्ततयाभम |
(how can I kill elders ?) 

्वम् अशोच्यान् अन्वशोचः, प्रज्ञावादान् च भाषसे । 

पवण्डताः गतासनू ्अगतासनू ्च न अनुशोचवन्त ॥  

Why should I not have शोक, 
Why पस्णडता: न अनुशोचस्तत ?

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

अह ंसवादा आसम् । (र्टागदष ुववयत ्इव वन्य:) ्वं सवादा आसीः । 

एते रार्ानः अवप सवादा आसन् । इतः परमवप वयं सवे सवादा 

भववष्यामः । आ्मा वस्थरः इवत वयं सवे सवादा अवश्यं भवामः 

इ्यवभप्रायः । (देहभदेानवुतृ्त्या बहुवचन,ं न आ्मभदेावभप्रायरे्)

How do we know ‘something’ is 
always there ? 

दवेहनः अवस्मन् दहे ेयथा कौमारं यौवनं र्रा, तथा दहेान्तरप्रावप्ः । 

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

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

cold, joy/sorrow etc?

कौन्तेय ! मात्रास्पशााः तु शीतोष्र्सुिदःुिदाः आगमापावयनः 

अवन्याः । भारत ! तान् वतवतक्षस्व । तेषु हषं, ववषाद ंवा मा काषी: ।

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

यः र्नः सुिं दःुिं च समं मन्यते तं शीतोष्र्सुिदःुिकराः 

ववषयसम्बन्धाः गकविदवप न व्यथयवन्त । सोऽयं िन्िसवहष्र्ुः र्नः 

मोक्षं प्राप्ुं योर्गयः/ समथा: भववत ।

Why should I endure and 
tolerate cold/ heat etc ?

असतः भावः न ववद्यते, सतः अभावः न ववद्यते । अनयोः उभयोः 

(सदसतोः) अवप अन्तः तत्त्वदर्तशवभः दषृ्टः ।

11

12

13

14

15

16



Chapter 2, shlokas 11 to 20 – recap contd

What is real तत् तत्त्वं तु सवादा अववनावश इवत र्ानीवह । तेन तत्त्वेन सवामवप 

इद ंर्गत् व्याप्म् अवस्त । तादशृस्य अववनावशनः तत्त्वस्य ववनाशं 

कतुं कोऽवप नैव शक्नोवत ।

That which is indestructible is real

What is unreal अयं च आ्मा अववनाशी, प्र्यक्षागदप्रमार्ैः ज्ञातुम् अशक्यः, 

शाश्वतश्च । तस्य एतावन शरीरावर् तु नाशसवहतावन इवत उक्तावन 

सवन्त । यस्मात् अयम् आ्मा वन्यः, शरीरं च ववनावश तस्मात् ्वं 

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

17

18

What is better – they winning / 
killing me or me killing them ?

यः र्नः ’आ्मा कवित् पुरुषं मारयवत’ इवत र्ानावत यश्च र्नः 

’आ्मा केनावप पुरुषेर् मायाते’ इवत र्ानावत तौ  िौ अवप वस्तुतः 

अज्ञावननौ । यतः आ्मा कवित् न हवन्त, न वा केनावप हन्यते ।

19

Can someone kill or be killed at 
all ? 

अयम् आ्मा कदावप न र्ायते न वियते वा, उ्पद्य पुनरवप 

उ्प्स्यते इ्यवप वकंु्त न शक्यते, यतः अयम् आ्मा र्न्मरवहतः, 

सनातनः, पुरातनश्च । शरीरे नष्टऽेवप सः न नश्यवत ।

20



Chapter  2, shloka 21

Shloka वेदाववनावशनं वन्य ंय एनमर्मव्ययम ्।

(in devanagari) कथं स पुरुषः पाथा कं र्ातयवत हवन्त कम् ॥

(in English) v£d¡vin¡¾ina¯ nitya¯ ya £namajamavyayam |

katha¯ sa puru½a¦ p¡rtha ka¯ gh¡tayati hanti kam ||

Index Ref 2nd chapter,21 of 72

पिच्छेिः वेद, अववनावशनम्, वन्यम्, यः, एनम्, अर्म्, अव्ययम् ।

कथम्, सः, पुरुषः, पाथा, कम्, र्ातयवत, हवन्त,कम् ॥



Chapter  2, shloka 21 …contd

अतवयािय: पाथा ह ेअर्ुान ! O Partha अ.पु.ंसम्बो.एक.
(Prose Order 
with meaning 
& 
introduction 
to the word)

यः यः पुरुषः who यद ्- द.सवा.पु.ंप्र.एक.

एनम् अमुम् (आ्मानम)् this (Self) एतद ्- द.सवा.पु.ंवि.एक.

अववनावशनम् नाशरवहतम् indestructible अववनावशन् - न.पु.ंवि.एक.

वन्यम् शाश्वतम् changeless अ.पु.ंवि.एक.

अर्म् र्न्मरवहतम् unborn अ.पु.ंवि.एक.

अव्ययम् क्षयववहीनम् immutable अ.पु.ंवि.एक.

वेद र्ानावत knows ववद ्- पर.कतारर लट्.प्रपु.एक.

सः पुरुषः सः मानवः that person तद ्- द.सवा.पु.ंप्र.एक. / अ.पु.ंप्र.एक.

कम् कं पुरुषम् whom गकम् - म.सवा.पु.ंवि.एक.

कथम् केन प्रकारेर् how अव्ययम्

र्ातयवत ववनाशयवत causes to 

slay

हन् (वर्च्) पर.कतारर लट्.प्रपु.एक.

कं हवन्त कं मारयवत kills whom गकम् - म.सवा.पु.ंवि.एक. / हन् -

पर.कतारर लट्.प्रपु.एक.



अर्:ु पाथा, यः एनम् अववनावशनं वन्यम् अर्म् अव्ययं च वेद सः पुरुषः कं कथं र्ातयवत ? 

कं हवन्त ?

Chapter  2, shloka 21 …contd

Meaning
He that knows This to be indestructible, changeless, without birth, 

and immutable, how is he, O son of Prtha, to slay or cause another 

to slay?

तात्पयं अयम् आ्मा ववनाशरवहतः, वन्यः, र्न्मरवहतः, अपक्षयरवहतश्च इवत यः र्ानावत सः 

ज्ञानी एव । तादशृज्ञानवान् पुरुषः अन्यं कथं वा हवन्त ? कथं वा हनने अन्यं पे्ररयवत ?

व्याकरणम ्
सन्न्ध: वेदाववनावशनम् - वेद + अववनावशनम् सवर्ादीर्ासवन्धः

य एनम् - यः + एनम् ववसगासवन्धः (लोपः)

स पुरुषः - सः + पुरुषः ववसगासवन्धः (लोपः)

पुरार्ो न - पुरार्ः + न ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, 

उकारः, गुर्ः



Chapter  2, shloka 22

Shloka वासावंस र्ीर्ाावन यथा ववहाय नवावन गृह्णावत नरोऽपरावर् ॥

(in devanagari) तथा शरीरावर् ववहाय र्ीर्ाान्यन्यावन संयावत नवावन देही ॥ २.२२ ॥

(in English) v¡s¡¯si j§r³¡ni yath¡ vih¡ya nav¡ni g»h³¡ti narµ:'par¡³i ||

tath¡ ¾ar§r¡³i vih¡ya j§r³¡nyany¡ni sa¯y¡ti nav¡ni d£h§ || 2.22 ||

Index Ref 2nd chapter,22 of 72

पिच्छेिः वासांवस, र्ीर्ाावन, यथा, ववहाय, नवावन, गृह्णावत, नरः, अपरावर् ।

तथा, शरीरावर्, ववहाय, र्ीर्ाावन, अन्यावन, संयावत, नवावन, दहेी ॥



Chapter  2, shloka 22 …contd

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

र्ीर्ाावन वशवथलावन worn-out अ.नपुं.वि.बहु.
वासांवस वस्त्रावर् clothes वासम् - स.नपुं.वि.बहु.
ववहाय ्यक््वा casting off ल्यबन्तम् अव्ययम्

अपरावर् इतरावर् others अ.नपुं.वि.बहु.
नवावन नूतनावन new अ.नपु.ंवि.बहु.
यथा येन प्रकारेर् as अव्ययम्

गृह्णावत धरवत takes ग्रह् - पर. कतारर लट्.प्रप.ुएक.
तथा तेन प्रकारेर् so अव्ययम्
दहेी आ्मा the embodied दवेहन् - न.पुं.प्र.एक.

शरीरावर् वपूंवष bodies अ.नपुं.वि.बहु.
ववहाय ववसृज्य casting off ल्यबन्तम् अव्ययम्
अन्यावन इतरावर् others अ.नपुं.वि.बहु.
नवावन नवीनावन new अ.नपुं.वि.बहु.
संयावत प्राप्नोवत enters सम्+या-पर.कतारर लट्.प्रपु.एक.दहेी



अर्:ु नरः र्ीर्ाावन वासांवस ववहाय अपरावर् नवावन यथा गृह्णावत तथा दहेी र्ीर्ाावन 

शरीरावर् ववहाय अन्यावन नवावन संयावत ।

Chapter  2, shloka 22 …contd

Meaning
Even as a man casts off worn-out clothes, and puts on others which 

are new, so the embodied casts off worn-out bodies, and enters into 

others which are new.

तात्पयं मनुष्यः वस्त्रावर् धरवत । परन्तु सः सवादा समानमेव वस्त्रं न धरवत । धृतावन वस्त्रावर् 

यदा र्ीर्ाावन भववन्त तदा तावन ववहाय नूतनावन अन्यावन वस्त्रावर् धरवत । एवम् 

आ्मा अवप र्ीर्ाावन शरीरावर् परर्यज्य अवभनवावन अन्यावन शरीरावर् आश्रयते ।

व्याकरणम ्
सस्ति: नरोऽपरावर् - नरः + अपरावर् ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, 

गुर्ः, पूवारूपं च

र्ीर्ाान्यन्यावन - र्ीर्ाावन + अन्यावन यर्् सवन्धः

कृदततिः र्ीर्ाावन - र्ॄ + क्त (कतारर)

ववहाय - वव + हा + ल्यप्



Chapter  2, shloka 22 …contd

ववशेषाांशा: / Special Notes

१ how compared ? – clothes Vs body 
child – cries when old clothes removed and new clothes put ;  but 

mother changes it for benefit of the child/ Jiva

2 why ’वासांभस’ – plural ? 
• no one knows how many bodies already cast off till now & how many 
more to go… before attaining मुस्क्त:
• 3 types of bodies for every jiva –

• तिूलशरीर: - gross body - अतनमयकोश:
• सूक्ष्मशरीर: - subtle body - प्राणमय-मनोमय-ववज्ञानमयकोशा:
• कारणशरीर: - causal body - आनतदमयकोश: 

3 तणृर्लूका example 



Chapter  2, shloka 22 …contd



Chapter  2, shloka 22 …contd



Chapter  2, shloka 23

Shloka नैनं वछन्दवन्त शस्त्रावर् नैनं दहवत पावकः ॥

(in devanagari) न चैनं क्लेदयन््यापो न शोषयवत मारुतः ॥ २.२३ ॥

(in English) naina¯ chindanti ¾astr¡³i naina¯ dahati p¡vaka¦ ||

na caina¯ kl£dayanty¡pµ na ¾µ½ayati m¡ruta¦ || 2.23 ||

Index Ref 2nd chapter,23 of 72

पिच्छेिः न एनम्, वछन्दवन्त, शस्त्रावर्, न, एनम्, दहवत, पावकः ।

न,च,एनम्, क्लेदयवन्त, आपः, न, शोषयवत, मारुतः ॥



Chapter  2, shloka 23 …contd

अन्वयार्:ु शस्त्रावर् आयुधावन weapons अ.नपुं.प्र.बहु.

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word)

एनम् इमम् आ्मानम् this (Self) एतद ्- द.सवा.पु.ंप्र.एक.

न वछन्दवन्त न िण्डयवन्त cut not अव्ययम् / वछद ्- पर.कतारर 

लट्.प्रपु.बहु.

पावकः अवनः fire अ.पु.ंप्र.एक.

एनम् अमुम् this एतद ्- द.सवा.पु.ंवि.एक.

न दहवत न भस्मीकरोवत burns not अव्ययम् / दह् - पर.कतारर 

लट्.प्रपु.एक.

आपः उदकावन waters अप् - प.स्त्री.प्र.बहु.

न क्लेदयवन्त

च

न आद्रीकुवावन्त 

अवप

and wet not अव्ययम् / वक्लद ्(वर्च्) - पर.कतारर 

लट्.प्रपु.बहु.

मारुतः वायुः wind अ.पु.ंप्र.एक.

न शोषयवत न शुष्कं करोवत dries not अव्ययम् / शुष् (वर्च्) - पर.कतारर 

लट्.प्रपु.बहु.



अर्:ु शस्त्रावर् एनं न वछन्दवन्त । पावकः एनं न दहवत । आपः एनं न 

क्लेदयवन्त । मारुतः च न शोषयवत ।

Chapter  2, shloka 23 …contd

Meaning This (Self), weapons cut not; This, fire burns not; This, water wets 

not; and This, wind dries not.

तात्पयं एनम् आ्मानं शस्त्रावर् छेतुं न प्रभववन्त । अवनः एनं दर्गधुं न प्रभववत । 

र्लम् एनं नैव आद्रीकतुं शक्नोवत । वायुः अवप एनं शोषवयतुं न प्रभववत ।

व्याकरणम ्
सवन्ध: नैनम् - न + एनम् वृवद्धसवन्धः

क्लेदयन््यापः - क्लेदयवन्त + आपः यर्् सवन्धः

आपो न - आपः + न ववसगासवन्धः (सकारः) 

रेफः, उकारः, गुर्ः



Chapter  2, shloka 23 …contd

ववशषेाांशा: / Special Notes

१ र्डभरत : 
२ शङ्खकराचायय :
३ प्रह्लाद: 
४ सदाभशव ब्रह्मेतद्रा: 



Chapter  2, shloka 24

Shloka अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लदे्योऽशोष्य एव च ।

(in devanagari) वन्यः सवागतः स्थार्रुचलोऽय ंसनातनः ॥ २.२४ ॥

(in English) acch£dyµ:'yamad¡hyµ:'yamakl£dyµ:'¾µ½ya £va ca |

nitya¦ sarvagata¦ sth¡³uracalµ:'ya¯ san¡tana¦ || 2.24 ||

Index Ref 2nd chapter,24 of 72

पिच्छेिः अच्छेद्यः, अयम्, अदाह्यः, अयम्, अक्लेद्यः, अशोष्यः, एव, च ।

वन्यः, सवागतः, स्थार्ुः, अचलः, अयम्, सनातनः ॥



Chapter  2, shloka 24 …contd

अन्वयार्:ु अयम् एषः आ्मा This (Self) इद्म् - म.सवा.पु.ंप्र.एक.

(Prose Order 
with meaning 
& introduction 
to the word)

अच्छेद्यः छेत्तुम् अयोर्गयः cannot be cut अ.पु.ंप्र.एक.

अदाह्यः दर्गधुम् अयोर्गयः cannot be burnt अ.पु.ंप्र.एक.

अक्लेद्यः क्लेदवयतुम् अशक्यः cannot be 

wetted
अ.पु.ंप्र.एक.

अशोष्यः एव च शोषवयतुम् अशक्यः and cannot also 

be dried
अ.पु.ंप्र.एक. / अव्ययम्

अयम् एषः This इद्म् - म.सवा.पु.ंप्र.एक.

वन्यः शाश्वतः changeless अ.पु.ंप्र.एक.

सवागतः सवाव्यापी all-pervading अ.पु.ंप्र.एक.

स्थार्ुः वस्थरः unmoving उ.पु.ंप्र.एक.

अचलः कम्परवहतः immovable अ.पु.ंप्र.एक.

सनातनः सदावती eternal अ.पु.ंप्र.एक.



अर्:ु अयम् अच्छेद्यः । अयम् अदाह्यः । अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च । अयं 

वन्यः सवागतः स्थार्ुः अचलः सनातनः (च) ।

Chapter  2, shloka 24 …contd

Meaning
This Self cannot be cut, nor burnt, nor wetted, nor dried. 

Changeless, all-pervading, unmoving, immovable, the Self is 

eternal.

तात्पयं अयम् आ्मा शस्त्रेर् केनावप छेतुम् अशक्यः । अवनना भस्मीकतुाम् अवप न 

शक्यः । अस्य र्लागदना क्लेदनम् आतपागदना शोषर्ं वा न शक्यम् । 

अयं सवादा भववत । सवात्रावप भववत । सवात्रावप भववत । अयं वनश्चलः 

वस्थरः सनातनश्च वताते ।



Chapter  2, shloka 24 …contd

व्याकरणम ्

सन्न्ध: अच्छेद्योऽयम् - अच्छेद्यः + अयम् ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, गुर्ः, पूवारूपं च

अदाह्योऽयम् - अदाह्यः + अयम् ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, गुर्ः, पूवारूपं च

अक्लेद्योऽशोष्यः - अक्लेद्यः + अशोष्यः ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, गुर्ः, पूवारूपं च

अचलोऽयम् - अचलः + अयम् ववसगासवन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, गुर्ः, पूवारूपं च

अशोष्य एव - अशोष्यः + एव ववसगासवन्धः (लोपः)

स्थार्ुरचलः - स्थार्ुः + अचलः ववसगासवन्धः (रेफः)

समासः अच्छेद्यः - न च्छेद्यः - नञ् त्पुरुषः ।

अदाह्यः - न दाह्यः - नञ् त्पुरुषः ।

अक्लेद्यः - न क्लेद्यः - नञ् त्पुरुषः ।

अशोष्यः - न शोष्यः - नञ् त्पुरुषः ।

अचलः - न चलः - नञ् त्पुरुषः ।

सवागतः - सवा गतः - वितीयात्पुरुषः ।

कृिन्तः छेद्यः वछद ्+ ण्यत् (कमावर्) एवम् दह - दाह्यः, वक्लद ्-क्लेद्यः, शुष् - शोष्यः इवत बोध्यम् ।

गतः - गम्लृ +क्त (कतारर)



Chapter  2, shloka 25

Shloka अव्यक्तोऽयमवचन््योऽयमववकायोऽयमचु्यते ।

(in devanagari) तस्मादवें ववगद्वनैं नानुशोवचतुमहावस ॥ २.२५ ॥

(in English) avyaktµ:'yamacintyµ:'yamavik¡ryµ:'yamucyat£ |

tasm¡d£va¯ viditvaina¯ n¡nu¾µcitumarhasi || 2.25 ||

Index Ref 2nd chapter,25 of 72

पिच्छेिः अव्यक्तः, अयम्, अवचन््यः, अयम्, अववकायाः, अयम्, उच्यते ।

तस्मात्, एवम्, ववगद्वा, एनम्, न, अनुशोवचतुम्, अहावस ॥



Chapter  2, shloka 25 …contd

अन्वयार्:ु अयम् एषः दहेी This (Self) इदम् - म.सवा.पु.ंप्र.एक.

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word)

अव्यक्तः अप्रकटः unmanifested अ.पु.ंप्र.एक.

अवचन््यः वनराकारः unthinkable अ.पु.ंप्र.एक.

अववकायाः अपररर्ामी unchangeable अ.पु.ंप्र.एक.

उच्यते कथ्यते is said वच् - पर.कमावर् लट्.प्र.पु.एक.

तस्मात् अतः therefore तद ्- द.सवा.पु.ंपं.एक.

एवम् इ्थम् thus अव्ययम्

एनम् (दवेहनम्) अमुम् This एतद ्- द.सवा.पु.ंवि.एक.

ववगद्वा ववज्ञाय knowing क््वान्तम् अव्ययम्

अनुशोवचतुम् दःुवितुम् to mourn तुमुन्नन्तम् अव्ययम्

न अहावस न योर्गयो 

भववस

oughtest not अव्ययम् / अह्ा - पर.कतारर

लट्.प्र.पु.ंएक.



अर्:ु अयम् अव्यक्तः । अयम् अवचन््यः । अयम् अववकायाः उच्यते । 

तस्मात् एवम् एनं दवेहनं ववगद्वा अनुशोवचतुं न अहावस ।

Chapter  2, shloka 25 …contd

Meaning
This (Self) is said to be unmanifested, unthinkable, and 

unchangeable. Therefore, knowing This to be such, 

thou oughtest not to mourn.

तात्पयं एषः आ्मा इवन्द्रयार्ाम् अगोचरः इवत हतेोः अवचन््यः 

अवस्त । अस्य कोऽवप ववकारः न भववत । अस्य आ्मनः 

एतादशृं स्वरूपं ज्ञा्वा ्वं दःुिम् अनुभववतुं नाहावस ।



Chapter  2, shloka 25 …contd

व्याकरणम ्
सन्न्ध: अव्यक्तोऽयम् - अव्यक्तः + अयम् ववसगासवन्धः(सकारः)रेफः,उकारः,गुर्ः,पूवारूपं च

अवचन््योऽयम् - अवचन््यः + अयम् ववसगासवन्धः(सकारः)रेफः,उकारः,गुर्ः,पूवारूपं च

अववकायोऽयम् - अववकायाः + अयम् ववसगासवन्धः(सकारः)रेफः,उकारः,गुर्ः,पूवारूपं च

तस्मादवेम् - तस्मात् + एवम् र्श््वसवन्धः

ववगद्चैनम् - ववगद्वा + एनम् वृवद्धसवन्धः

नानुशोवचतुम् - न + अनुशोवचतुम् सवर्ादीर्ासवन्धः

समासः अव्यक्तः - न व्यक्तः - नञ् त्पुरुषः ।

अवचन््यः - न वचन््यः - नञ् त्पुरुषः ।

अववकायाः - न ववकायाः - नञ् त्पुरुषः ।

कृिन्तः व्यक्तः - वव + अञ्र्् + क्त (कमावर्)

वचन््यः - वचन्त् + ण्यत् (कमावर्)

ववकायाः - वव + कृञ् + ण्यत् (कमावर्)

ववगद्वा - ववद ्+ क््वा ।

अनुशोवचतुम् - अनु + शुच् + तुमुन् ।
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