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ध्यान श्लोका: 



Chapter  2, shloka 51 

Shloka कर्मजं बुद्धियकु्ता द्धि फलं त्यक्तत्वा र्नीद्धिणः ।
(in devanagari) जन्र्बन्धद्धवद्धनर्ुमक्ताः पदं गच्छन्त्यनार्यर् ्॥ २.५१ ॥

(in English) karmaja¯ buddhiyukt¡ hi phala¯ tyaktv¡ man§½i³a¦ |

janmabandhavinirmukt¡¦ pada¯ gacchantyan¡mayam || 2.51 ||

Index Ref 2nd chapter,51 of 72

पिच्छेिः कर्मजर््, बुद्धियुक्ताः, द्धि, फलर््, त्यक्तत्वा,र्नीद्धिणः ।

जन्र्बन्धद्धवद्धनर्ुमक्ताः, पदर््, गच्छद्धन्ि, अनार्यर्् ॥



Chapter  2, shloka 51…contd

अन्वयार्थ
:

द्धि यस्र्ाि् verily अव्ययर््

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

बुद्धियुक्ताः ज्ञाद्धननः possessed of 

evenness of mind

अ.पु.ंप्र.बहु.

र्नीद्धिणः पद्धडििाः the wise र्नीद्धिन् -

न.पु.ंप्र.बहु.

कर्मजर्् कर्मसम्भवर्् action अ.नपु.ंद्धि.एक.

फलर्् प्रयोजनर्् fruit अ.नपु.ंद्धि.एक.

त्यक्तत्वा द्धवसृज्य abandoning

जन्र्बन्धद्धवद्धनर्ुम

क्ताः

जननरूपबन्धरद्धििाः freed from the 

fetters of birth

अ.पु.ंप्र.बहु.

अनार्यर्् व्याद्धधशून्यर्् beyond evil अ.नपु.ंद्धि.एक.

पदर्् स्थानर्् state अ.नपु.ंद्धि.एक.

गच्छद्धन्ि प्राप्नुवद्धन्ि go to गम्लृ - पर.किमरर 

लट्.प्रपु.एक.



अर्थ: बुद्धियुक्ताः द्धि र्नीद्धिणः कर्मजं फलं त्यक्तत्वा जन्र्बन्धद्धवद्धनर्ुमक्ताः 

अनार्यं पद ंगच्छद्धन्ि ।

Chapter  2, shloka 51  …contd

Meaning

The wise, possessed of this evenness of mind, abandoning the 
fruits of their actions, freed forever from the fetters of birth, goto
that state which is beyond all evil.

तात्पयं
सर्बुद्धियुक्ताः ज्ञाद्धननः कर्मणः जायर्ानं फलं पररत्यजद्धन्ि । िेन 

जननरूपबन्धनाि् द्धवर्ुक्ताः सन्िः अन्िे अर्ृिर्यं परर्पद ंप्राप्नुवद्धन्ि ।



Chapter  2, shloka 51  …contd

व्याकरणम ्
सनन्धः बुद्धियुक्ताः हि -

बुद्धियुक्ताः
+ हि द्धिसर्गसन्धाः

(लोपाः)
र्च्छ््यनतमयम ् - र्च्छन्् + अनतमयम ् यण ्सन्धाः

समासः ज्मब्धद्धिननमुग
क्ताः

- ज्म एि ब्धाः ज्मब्धाः - कमगधतरयाः ।

ज्मब्धेन द्धिननमुगक्ताः - ्ृ् ीयत््पुरुषः ाः ।

अनतमयम ् - न द्धिद्य्े आमयाः यनममन ््् ्- बिुव्रीहिाः ।

कृिन्तः ्यक्ित - ्यज ् + क्ित

तद्धितान्तः मनीद्ध णाः - मनी त + इनन (म्ुबरे्थ) ।

मनी त ए तम ्ए ु ित अनम् ।



Chapter  2, shloka 51  …contd

अनतमयम ्- without ailments/ blemish – supreme abode 

हि - surely, and indicates the method 

Products of 3 र्ुणतs – and desires – result in multiple births & deaths…इष्टतननष्टदेिप्रतनत्: 
hence समबुद्धियुक्: भि 

WHY – of कमगण्ये.... 

र्च्छन्् = to get the knowledge, to go and to attain

Karmayoga = Independent route – by this shloka



Chapter  2, shloka 52 

Shloka यदा िे र्ोिकद्धललं बुद्धिव्यमद्धििररष्यद्धि ।
(in devanagari) िदा गन्िाद्धस द्धनवेदं श्रोिव्यस्य श्रुिस्य च ॥ २.५२ ॥

(in English) yad¡ t£ mµhakalila¯ buddhirvyatitari½yati |

tad¡ gant¡si nirv£da¯ ¾rµtavyasya ¾rutasya ca || 2.52 ||

Index Ref 2nd chapter, 52 of 72

पिच्छेिः यदा,िे,र्ोिकद्धललर््,बुद्धिः,व्यद्धििररष्यद्धि ।

िदा, गन्िाद्धस, द्धनवेदर््, श्रोिव्यस्य,श्रुिस्य, च ॥

52 & 53 - when will we get योर्बुद्धि: ? 



Chapter  2, shloka 52 …contd

अन्वयार्थ: यदा यद्धस्र्न् सर्ये When अव्ययर््

(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word)

िे िव thy युष्र्द ्- द.सवम.ि.एक.

बुद्धिः र्द्धिः intellect इ.स्त्री.प्र.एक.

र्ोिकद्धललर्् अद्धववेककालुष्यर्् taint of illusion अ.नपु.ंद्धि.एक.

व्यद्धििररष्यद्धि अद्धिक्राम्यद्धि crosses beyond द्धव.अद्धि.िॄ - पर.किमरर

लृट्.प्रपु.एक.

िदा िद्धस्र्न् सर्ये then अव्ययर््

श्रोिव्यस्य श्रवणीयस्य of what is to be 

heard
अ.नपु.ंि.एक.

श्रुिस्य च श्रुिस्य च and of what is 

heard
अ.नपु.ंि.एक. /

अव्ययर््

द्धनवेदर्् वैराग्यर्् indifference अ.पु.ंद्धि.एक.

गन्िाद्धस गद्धर्ष्यद्धस thou shalt attain गम्लृ - पर.किमरर 

लुट्.र्प.ुएक.



अर्थ: यदा िे बुद्धिः र्ोिकद्धललं व्यद्धििररष्यद्धि िदा श्रोिव्यस्य श्रुिस्य च द्धनवेदं

गन्िाद्धस ।

Chapter  2, shloka 52  …contd

Meaning

When thy intellect crosses beyond the taint of illusion, then shalt
thou attain to indifference, regarding things heard and things yet 
to be heard.

तात्पयं

िव बुद्धिः इदानीर्् अद्धववेकरूपेण कालुष्येण युक्ता अद्धस्ि । िेन िव 

आत्र्ानात्र्द्धववेकः नष्टः अद्धस्ि । यदा िव बुद्धिः िस्र्ाि् कालुष्याि् र्ुक्ता

भद्धवष्यद्धि िदा अद्यावद्धध शु्रिेिु इिः परं श्रवणीयेिु च कर्मफलेिु अवश्यं 

वैराग्यं प्राप्सस्यद्धि ।

व्याकरणम ्
सनन्धः बुद्धिर्वयगन््ररष्यन् - बुद्धिाः + 

र्वयन््ररष्यन्
द्धिसर्गसन्धाः(रेफाः)

समासः मोिकलललम ् - मोिाः एि कलललम ्-
कमगधतरयाः ।

कृिन्तः श्रो्र्वयमय - शु्र + ्र्वय् ््मय (कमगणण)
शु्र्मय - शु्र + क् ्मय (कमगणण)



Chapter  2, shloka 53 

Shloka श्रुद्धिद्धवप्रद्धिपन्ना िे यदा स्थास्यद्धि द्धनश्चला ।
(in devanagari) सर्ाधावचला बुद्धिस्िदा योगर्वाप्सस्यद्धस ॥ २.५३ ॥

(in English) ¾rutivipratipann¡ t£ yad¡ sth¡syati ni¾cal¡ |

sam¡dh¡vacal¡ buddhistad¡ yµgamav¡psyasi || 2.53 ||

Index Ref 2nd chapter, 53 of 72

पिच्छेिः श्रुद्धिद्धवप्रद्धिपन्ना,िे,यदा,स्थास्यद्धि,द्धनश्चला ॥

सर्ाधौ, अचला, बुद्धिः,िदा, योग्यर््, अवाप्सस्यद्धस ॥



Chapter  2, shloka 53 …contd

अन्वयार्थ
:

यदत यदत When अर्वययम ्
(Prose 

order with 

meaning 

& 

introductio

n to the 

word)

्े ्ि thy युष्मद् -
द.सिग. .एक.

शु्रन्द्धिप्रन्प
्नत

िेदे संशयम ्
आप्नत

tossed about by the 

conflict of opinions
आ.मरी.प्र.एक.

बुद्धिाः धीाः intellect इ.मरी.प्र.एक.
समतधौ चि््िनृ््-ननरोधे in the Self इ.पु.ंस.एक.
ननश्िलत नमर्थरत immovable आ.मरी.प्र.एक.
अिलत कम्परहि्त firmly established आ.मरी.प्र.एक.

मर्थतमयन् भद्धिष्यन् will remain ष्ठत-पर.क्गरर 
लटृ्.प्रपु.एक.

्दत ्नममन ्कतले then अर्वययम ्
योग्यम ् योर्ननष्ठतम ् Self-realisation अ.पंु.द्द्धि.एक.

अिततमयलस लतमयसे shalt attain अि ्+ आतल ृ-
पर.क्गरर 
लटृ्.प्रपु.एक.



अर्थ: यदा िे श्रुद्धिद्धवप्रद्धिपन्ना बुद्धिः द्धनश्चला सर्ाधौ च अचला स्थास्यद्धि िदा 

योगर्् अवाप्सस्यद्धस ।

Chapter  2, shloka 53 …contd

Meaning

When thy intellect, tossed about by the conflict of opinions, has 
become immovable and firmly established in the self, then thou 
shalt attain Self-realisation.

तात्पयं
अनेकद्धवधानां र्िानां श्रवणेन िव बुद्धिः द्धवचद्धलिा स्याि् । सा यदा 

द्धस्थरीभूिा भद्धवष्यद्धि, कम्पवर्जजिा च भद्धवष्यद्धि िदा सर्त्वरूपं योगर्् 

अवाप्सस्यद्धस ।

व्याकरणम ्
सनन्धः समतधतििलत - समतधौ + अिलत यत््ित््तदेशसन्धाः

बुद्धिम्दत - बुद्धिाः + ्दत द्धिसर्गसन्धाः (सकतराः)
समासः शु्रन्द्धिप्रन्प्नत शु्र्ौ द्धिप्रन्प्नत - सत्मी््पुरुषः ाः ।

अिलत - न िलत - नञ ्््पुरुषः ाः ।
कृिन्तः द्धिप्रन्प्नत - द्धि + प्रन् + पद् + क् (क्गरर)



Chapter 2, 

न यो्मये – पूजितगन ् कर्थम ्
इ ुलभ: प्रन्यो्मयतलम |
(how can I kill elders ?) 

त्वर्् अशोच्यान् अन्वशोचः, प्रज्ञावादान् च भािसे । 

पद्धडििाः गिासनू ्अगिासनू ्च न अनुशोचद्धन्ि ॥  

Why should I not have शोक, 
Why पनण्ि्त: न अनुशोिन्् ?

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

अि ंसवमदा आसर्् । (घटाददि ुद्धवयि ्इव द्धनत्य:) त्वं सवमदा आसीः । 

एिे राजानः अद्धप सवमदा आसन् । इिः परर्द्धप वयं सवे सवमदा 

भद्धवष्यार्ः । आत्र्ा द्धस्थरः इद्धि वयं सवे सवमदा अवश्यं भवार्ः 

इत्यद्धभप्रायः । (देिभदेानवुतृ्त्या बहुवचन,ं न आत्र्भदेाद्धभप्रायणे)

How do we know ‘something’ is 
always there ? 

ददे्धिनः अद्धस्र्न् दिे ेयथा कौर्ारं यौवनं जरा, िथा दिेान्िरप्राद्धतः । 

ित्र धीरः न र्ुह्यद्धि । Eg: Gold – changes into ring, necklace, bracelet etc

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

cold, joy/sorrow etc?

कौन्िेय ! र्ात्रास्पशामः िु शीिोष्णसुखदःुखदाः आगर्ापाद्धयनः 

अद्धनत्याः । भारि ! िान् द्धिद्धिक्षस्व । िेिु ििं, द्धविाद ंवा र्ा कािषी: ।

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

यः जनः सुखं दःुखं च सर्ं र्न्यिे िं शीिोष्णसुखदःुखकराः 

द्धवियसम्बन्धाः दकद्धिदद्धप न व्यथयद्धन्ि । सोऽयं िन्िसद्धिष्णुः जनः 

र्ोक्षं प्रातुं योग्यः/ सर्थम: भवद्धि ।

Why should I endure and 
tolerate cold/ heat etc ?

असिः भावः न द्धवद्यिे, सिः अभावः न द्धवद्यिे । अनयोः उभयोः 

(सदसिोः) अद्धप अन्िः ित्त्वदर्जशद्धभः दषृ्टः ।



Chapter 2, 

What is real िि् ित्त्वं िु सवमदा अद्धवनाद्धश इद्धि जानीद्धि । िेन ित्त्वेन सवमर्द्धप 

इद ंजगि् व्यातर्् अद्धस्ि । िादशृस्य अद्धवनाद्धशनः ित्त्वस्य द्धवनाशं 

किुं कोऽद्धप नैव शक्नोद्धि ।

That which is indestructible is real

What is unreal अयं च आत्र्ा अद्धवनाशी, प्रत्यक्षाददप्रर्ाणैः ज्ञािुर्् अशक्तयः, 

शाश्विश्च । िस्य एिाद्धन शरीराद्धण िु नाशसद्धििाद्धन इद्धि उक्ताद्धन 

सद्धन्ि । यस्र्ाि् अयर्् आत्र्ा द्धनत्यः, शरीरं च द्धवनाद्धश िस्र्ाि् त्वं 

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

नायं िद्धन्ि न िन्यिे ।

दिेस्य द्धवकाराः सद्धन्ि । न िु आत्र्न: । 

कं घाियद्धि, कथं घाियद्धि, कं िद्धन्ि ।

Features of आत्र्ा

नरः जीणामद्धन वासांद्धस द्धविाय अपराद्धण नवाद्धन यथा गृह्णाद्धि िथा 

दिेी जीणामद्धन शरीराद्धण द्धविाय अन्याद्धन नवाद्धन संयाद्धि ।



Chapter 2, 

• शस्त्राद्धण एनं न द्धछन्दद्धन्ि । पावकः एनं न दिद्धि । आपः एनं न 

क्तलेदयद्धन्ि । र्ारुिः च न शोियद्धि ।
• अयर्् अच्छेद्यः । अयर्् अदाह्यः । अयर्् अक्तलेद्यः अशोष्यः एव च 

। अयं द्धनत्यः सवमगिः स्थाणुः अचलः सनािनः (च) ।
• कद्धश्चि् एनर्् आश्चयमवि् पश्यद्धि,िथा एव अन्यः च आश्चयमवि् 

वदद्धि, अन्यः च एनर्् आश्चयमवि् शृणोद्धि । कद्धश्चि् एनं श्रुत्वा अद्धप न 

च एव वेद ।

Features of आत्र्ा

Why अनुशोद्धचिुं न अिमद्धस । अयर्् अव्यक्तः । अयर्् अद्धचन्त्यः । अयर्् अद्धवकायमः उच्यिे । 

िस्र्ाि् एवर्् एनं ददे्धिनं द्धवददत्वा अनुशोद्धचिुं न अिमद्धस ।

अथ च एनं द्धनत्यजािं द्धनत्यं वा र्ृिं र्न्यसे िथाद्धप त्वर्् एवं 

शोद्धचिुं न अिमद्धस ।

जािस्य द्धि र्ृत्युः ध्रुवः । र्ृिस्य च जन्र् ध्रुवर्् । िस्र्ाि् अपररिाये 

अथे त्वं शोद्धचिुं न अिमद्धस ।

भूिाद्धन अव्यक्तादीद्धन व्यक्तर्ध्याद्धन अव्यक्तद्धनधनाद्धन एव । ित्र का 

पररदवेना ?

अयं दिेी सवमस्य दिे ेद्धनत्यर्् अवध्यः । िस्र्ाि् सवामद्धण भूिाद्धन त्वं 

शोद्धचिुं न अिमद्धस ।



Chapter 2, 

• स्वधर्ं च अवेक्ष्य अद्धप द्धवकद्धम्पिुं न अिमद्धस । क्षद्धत्रयस्य द्धि धम्यामि्

युिाि् अन्यि् श्रेयः न द्धवद्यिे । 
• यदचृ्छया उपपन्नर्् अपावृिं च स्वगमिारर्् ईदशृं युि ंसुद्धखनः 

क्षद्धत्रयाः लभन्िे ।  

• अथ चेि् त्वर्् इर्ं धम्यं संग्रार्ं न कररष्यद्धस ििः स्वधर्ं कीिीं च 

द्धित्वा पापर्् अवाप्सस्यद्धस ।
• भूिाद्धन च िे अव्ययर्् अकीर्ति चाद्धप कथद्धयष्यद्धन्ि । सम्भाद्धविस्य 

च अकीर्जिः र्रणाि् अद्धिररच्यिे ।
• येिां त्वं बहुर्िः भूत्वा लाघवं यास्यद्धस (िादशृाः) र्िारथाः च त्वां 

भयाि् रणाि् उपरिं र्ंस्यन्िे ।
• िव अद्धििाः िव सार्र्थ्यं द्धनन्दन्िः बहून् अवाच्यवादान् 

वददष्यद्धन्ि । ििः दःुखिरं नु दकर्् ?
• ििः वा स्वगं प्राप्सस्यद्धस । द्धजत्वा वा (द्धस्थिः) र्िीं भोक्ष्यसे । 

िस्र्ाि् युिाय कृिद्धनश्चयः उद्धिष्ठ ।
• सुखदःुखे लाभालाभौ जयाजयौ सर्े कृत्वा ििः युिाय युज्यस्व । 

एवं (कृिं चेि्) पापं न अवाप्सस्यद्धस ।

मिधमग 

-What is क्षत्ररयधमग 
- 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 इर्ां शृणु, यया बुद्धध्या युक्तः कर्मबन्धं प्रिास्यद्धस ।
• इि अद्धभक्रर्नाशः नाद्धस्ि, प्रत्यवायः न द्धवद्यिे, अस्य धर्मस्य 

स्वल्पर्द्धप र्ििः भयाि् त्रायिे ।
• इि व्यवसायाद्धत्र्का बुद्धिः एका, (दकन्िु) अव्यवसाद्धयनां च बुियः 

बहुशाखाः अनन्िाः द्धि ।
• कार्ात्र्ानः स्वगमपराः वेदवादरिाः नान्यदद्धस्ि इद्धि वाददनः 

अद्धवपद्धश्चिः जन्र्कर्मफलप्रदां भोगैश्वयमगति प्रद्धि दक्रयाद्धवशेिबहुलार््

इर्ां पुद्धष्पिां यां वाचं प्रवदद्धन्ि । िया अपहृिचेिसां भोगैश्वयम-

प्रसक्तानां बुद्धिः व्यवसायाद्धत्र्का (सिी) सर्ाधौ न द्धवेधीयिे ।
• वेदाः त्रैगुडयद्धवियाः । द्धनस्त्रैगुडयः द्धनिमन्िः द्धनत्यसत्त्वस्थः 

द्धनयोगक्षेर्ः आत्र्वान् भव ।
• अल्पे जलाशये स्नानपानाददकं प्रयोजनं यि् यि् भवद्धि ित्सवं सवमत्र 

जलेन पररपूणे सरोवरे अवश्यं भवद्धि । िथा वेदिेु प्रद्धिपाददिानां 

कर्मणार्् आचरणेन यावान् आनन्दः िावान् पद्धडििस्य ब्रह्मज्ञानाि् 

अवश्यं भवद्धि । अल्पे यि् द्धसद्धध्यद्धि िदवश्यं र्िद्धि द्धसद्धध्यत्येव इद्धि 

भावः ।

कमगयोर्: 

-Advantages of doing कमग in योर् 
way 

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



Chapter 2,  कमथयोग further explained  

कर्मद्धण एव िे अद्धधकारः । फलेिु कदाचन र्ा (भूि्) । 

कर्मफलििेुः र्ा भूः । अकर्मद्धण िे सङ्गः र्ा अस्िु ।

कमगयोर्: - Foundation 
shloka

How ?  
अत्यासतक्त त्यक्तत्वा द्धसद्धध्यद्धसद्धध्योः सर्ः भूत्वा योगस्थः 

कर्ामद्धण कुरु । सर्त्वं योगः उच्यिे ।

बुद्धियोगाि् द्धि कर्म दरेूण अवरर्् । बुिौ शरणर्् अद्धन्वच्छ । 

फलििेवः कृपणाः । 

Why ? 

Why & What ? बुद्धियुक्तः सुकृिदषु्कृिे उभे इि जिाद्धि । िस्र्ाि् योगाय 

युज्यस्व । कर्मसु कौशलं योगः उच्यिे ।

बुद्धियुक्ताः द्धि र्नीद्धिणः कर्मजं फलं त्यक्तत्वा

जन्र्बन्धद्धवद्धनर्ुमक्ताः अनार्यं पद ंगच्छद्धन्ि ।

How to measure ? 
implement ?

यदा िे बुद्धिः र्ोिकद्धललं व्यद्धििररष्यद्धि िदा श्रोिव्यस्य श्रुिस्य

च द्धनवेद ंगन्िाद्धस ।

यदा िे श्रुद्धिद्धवप्रद्धिपन्ना बुद्धिः द्धनश्चला सर्ाधौ च अचला 
स्थास्यद्धि िदा योगर्् अवाप्सस्यद्धस ।

= द्धस्थिप्रज्ञ: 



सं्यतस: / मुनक्: 

Karma = Tilling Bhakthi = watering

Chittashuddhi Ekaagrata

S
H
R
A
D
D
H
A

Gyaana = fruit  

Stage 1 

Stage 2 

नन्यतनन्यिम्ु-
द्धििेक: 

इितमुरफलभोर्-
िैरतग्यम ्

शमतहद ट्कसम्पन््: मुमुक्षु्िम ्

१) शम २) दम 

३) उपरन् ४) न्न्क्षत

५) श्रित ६) समतधतन:

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



अर्थ: द्धवधेयात्र्ा िु रागििेद्धवयुकै्तः इद्धन्ियैः आत्र्वश्यःै द्धवियान् चरन् प्रसादर्् 

अद्धधगच्छद्धि ।

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.

तात्पयं
वस्िुिः रागििेपुरःसरा एव इद्धन्ियाणां प्रवृद्धिः भवद्धि । परन्िु यः र्ुर्ुक्षुः 

अद्धस्ि सः िाभयां द्धवयुक्तत्वाि् स्ववशे विमर्ानैः श्रोत्राददद्धभः इद्धन्ियैः 

द्धवियान् उपसेवर्ानः प्रसन्निार्् अद्धधगच्छद्धि ।



Chapter  2, shloka 64   …contd

व्याकरणम ्
सनन्धः रतर्द्िे द्धियुक्ैम्ु -

रतर्द्िे द्धियुक्ैाः
+ ्ु द्धिसर्गसन्धाः(सकतराः)

इन्ियैश्िरन ् - इन्ियैाः + िरन ् द्धिसर्गसन्धाः(सकतराः) 
श्िु्िं ि

आ्मिश्यैद्धिगधेयत
्मत

- आ्मिश्यैाः + 
द्धिधेयत्मत

द्धिसर्गसन्धाः (रेफाः)

समासः रतर्द्िे द्धियुक्ैाः - रतर्श्ि द्िे श्ि रतर्द्िे ौ -
द्ि्द्िाः ।

- रतर्द्िे तभयतं द्धियुक्ताः, ्ैाः - ्ृ् ीयत््पुरुषः ाः ।

आ्मिश्यैाः - आ्मनाः िश्यतनन, ्ैाः -  ष्ठी््पुरुषः ाः ।

द्धिधेयत्मत - द्धिधेयाः आ्मत यमय साः - बिुव्रीहिाः ।
कृिन्तः िरन ् - िर + श् ृ(क्गरर) ।

द्धियुक्ाः - द्धि + युनजर ्+ क् (कमगणण) 
।



Chapter  2, shloka 65 

Shloka प्रसाद ेसवमदःुखाना ंिाद्धनरस्योपजायिे ।
(in devanagari) प्रसन्नचिेसो ह्याश ुबुद्धिः पयमवद्धिष्ठिे ॥ 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

पिच्छेिः प्रसाद,े सवमदःुखानार््, िाद्धनः, अस्य, उपजायिे ।

प्रसन्नचेिसः, द्धि, आशु, बुद्धिः, पयमवद्धिष्ठिे ॥



Chapter  2, shloka 65 …contd

अन्वया
र्थ:

प्रसतदे चि््नैमगल्ये In tranquillity अ.पंु.स.एक.

(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word)

अमय ए्मय of him इदम ्-
म.सिग.पंु. .बिु.

सिगदाुःखतनतम ् सकलद्धि तदतनतम ् of all sorrows अ.नपंु. .बिु.
ितननाः नतशाः destruction इ.मरी.प्र.एक.

उपजतय्े सम्भिन् happens उप+जन-्
आ्म.क्गरर 
लट्.प्रपु.एक.

प्रस्निे्साः हि ननमगलचि््मय because of the 

tranquil-minded
प्रस्निे्स ्-
स.पंु. .एक.

बुद्धिाः मनाः intellect इ.मरी.प्र.एक.
आशु शीघ्रम ् soon अर्वययम ्

पयगिन्ष्ठ्े ननश्िलं भिन् is established in 

firmess
परर+अि+्मर्थत 
आ्म.क्गरर 
लट्.प्रपु.एक.



अर्थ: प्रसाद े(सद्धि) अस्य सवमदःुखानां िाद्धनः उपजायिे । प्रसन्नचेिसः द्धि बुद्धिः 

आशु पयमवद्धिष्ठिे ।

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.

तात्पयं
िस्यां प्रसन्निावस्थायार्् अस्य सवमदःुखानां नाशः भवद्धि । प्रसन्नचेिसः 

िस्य बुद्धिः भगवद्धि द्धनश्चला द्धिष्ठद्धि ।

व्याकरणम ्
सनन्धः ितननरमय - ितननाः + अमय द्धिसर्गसन्धाः (रेफाः)

अमयोपजतय
्े

- अमय + 
उपजतय्े

र्ुणसन्धाः

प्रस्निे्सो 
हि

-
प्रस्निे्

साः

+ हि द्धिसर्गसन्धाः(सकतराः) रेफाः, 
उकतराः, र्ुणाः

ह्यतशु - हि + आशु यण ्सन्धाः
समासः प्रस्निे्साः - प्रस्नं िे्ाः यमय साः, ्मय - बिुव्रीहिाः ।



Chapter  2, shloka 66

Shloka नाद्धस्ि बुद्धिरयकु्तस्य न चायकु्तस्य भावना । 
(in devanagari) न चाभावयिः शाद्धन्िरशान्िस्य कुिः सुखर्् ॥ २. ६६ ॥

(in English) n¡sti buddhirayuktasya na c¡yuktasya bh¡van¡ | 

na c¡bh¡vayata¦ ¾¡ntira¾¡ntasya kuta¦ sukham || 2. 66 ||

Index Ref 2nd chapter,66 of 72

पिच्छेिः नाद्धस्ि,बुद्धिः,अयुक्तस्य,भावना ।

न,च,अभावयिः, शाद्धन्िः, अशान्िस्य, कुिः, सुखर्् ॥



Chapter  2, shloka 66 …contd

अन्वयार्थ: अयुक्मय योर्रहि्मय Of the unsteady अ.पंु. .एक.
(Prose 

order with 

meaning & 

introduction 

to the word)

बुद्धिाः धीाः knowledge (of 

the Self)
इ.मरी.प्र.एक.

नतनम् न भिन् is not अर्वययम ्/ अस-्
पर.क्गरर लट्.प्रपु.एक.

अयुक्मय ि अयोचर्नाः of the unsteady अ.पंु. .एक. / 
अर्वययम ्

भतिनत चि््नत अद्धप meditation आ.मरी.प्र.एक.
न न द्धिद्य्े not अर्वययम ्

अभतिय्ाः ि अचि््य्ाः and of the 

unmeditative
अभतिय् ्-

्.पु.ं .एक. / अर्वययम ्
शतन््ाः शतन््ाः peace इ.मरी.प्र.एक.
न न भिन् not अर्वययम ्

अशत््मय शतन््द्धििीनमय of the peaceless अ.पंु. .एक.
सुखम ् आन्दाः happiness अ.नपंु.प्र.एक.
कु्ाः कर्थं सम्भिन् ? whence अर्वययम ्



अर्थ: अयुक्तस्य बुद्धिः नाद्धस्ि । अयुक्तस्य च भावना न । अभावयिः च शाद्धन्िः 

न । अशान्िस्य कुिः सुखर्् ।

Chapter  2, shloka 66  …contd

Meaning

No knowledge (of the Self) has the unsteady. Nor has he 
meditation. To the unmeditative there is no peace. And how can 
one without peace have happiness ?

तात्पयं
यस्य सर्ाद्धधः नाद्धस्ि िस्य आत्र्स्वरूपद्धविया बुद्धिः न भवद्धि । िादशृस्य 

अयुक्तस्य आत्र्ज्ञानाद्धभद्धनवेशः न भवद्धि । आत्र्ज्ञानाद्धभद्धनवेशरद्धििस्य 

शाद्धन्िः न भवद्धि । अशान्िस्य कथं वा सुखं स्याि् ?



Chapter  2, shloka 66   …contd

व्याकरणम ्
सनन्धः नतनम् - न + अनम् सिणगदीर्गसन्धाः

बुद्धिरयुक्मय - बुद्धिाः + अयुक्मय द्धिसर्गसन्धाः (रेफाः)

ितयुक्मय - ि + अयुक्मय सिणगदीर्गसन्धाः
ितभतिय्ाः - ि + अभतिय्ाः सिणगदीर्गसन्धाः

शतन््रशत््मय - शतन््ाः + अशत््मय द्धिसर्गसन्धाः (रेफाः)

समासः अयुक्मय - न युक्ाः अयुक्ाः, ्मय - नञ ्््पुरुषः ाः ।

अभतिय्ाः - न भतियन ्अभतियन,् ्मय - नञ ्््पुरुषः ाः ।

अशत््मय - न शत््ाः, ्मय - नञ ्््पुरुषः ाः ।

कृिन्तः अयुक्मय - दृश्य्तम ्- २.६१

भतिय्ाः - भू+णणि+्श् ृ(क्गरर) ।



Chapter  2, shloka 67 

Shloka इद्धन्ियाणा ंद्धि चरिा ंयन्र्नोऽनदु्धवधीयि े।
(in devanagari) िदस्य िरद्धि प्रज्ञां वायुनामवद्धर्वाम्भद्धस ॥ २.६७ ॥

(in English) indriy¡³¡¯ hi carat¡¯ yanmanµ:'nuvidh§yat£ |

tadasya harati praj²¡¯ v¡yurn¡vamiv¡mbhasi || 2.67 ||

Index Ref 2nd chapter,67 of 72

पिच्छेिः इद्धन्ियाणार््, द्धि, चरिार््, यि्, र्नः, अनुद्धवधीयिे ।

िि्, अस्य, िरद्धि, प्रज्ञार््, वायुः, नावर््, इव, अम्भद्धस ॥



Chapter  2, shloka 67 …contd

अन्वयार्थ: िर्तम ् द्धि ये ु प्रि्गमतनतनतम ् wandering िर् ्- ्.नपंु. .बिु.
(Prose 

order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word)

इन्ियतणतम ् नेरतदीनतम ्(मध्ये) of senses अ.नपंु. .बिु.

मनाः बुद्धिाः mind मनस ्- स.नपंु.प्र.एक.
य् ् यद् इन्ियम ् which यद् - द.सिग.नपंु.प्र.एक.

अनुद्धिधीय्े अनुसृ् य प्रि्ग् े follows अनु+द्धि+धत-पर.कमगणण
लट् प्रपु.एक.

्् ् इन्ियम ् that ्द् - द.सिग.नपंु.प्र.एक.
अमय ए्मय his इदम ्- म.सिग.पंु. .एक.
प्रज्ञतम ् बुद्धिम ् discrimination आ.मरी.द्द्धि.एक.
ितयुाः पिनाः wind उ.पंु.प्र.एक.

अम्भलस उदके in water अम्भस ्- स.नपंु.स.एक.
नतिम ्इि नौकतम ्इि boat like नौ - औ.मरी.द्द्धि.एक.
िरन् अपक गन् scatters हृञ ्- पर.क्गरर 

लट्.प्रपु.एक.



अर्थ: चरिां द्धि इद्धन्ियाणां यि् र्नः अनुद्धवधीयिे िि् अस्य प्रज्ञां वायुः अम्भद्धस 

नावर्् इव िरद्धि ।

Chapter  2, shloka 67  …contd

Meaning

For, the mind, which follows in the wake of the wandering 
senses, carries away his discrimination, as a wind (carries away 
from its course) a boat on the waters.

तात्पयं
जले प्सलवर्ानां नौकां वायुः यत्र कुत्राद्धप नयद्धि । एवं द्धवियेिु प्रवृिर्् 

एकर्् इद्धन्ियर्द्धप िस्य प्रज्ञां िरद्धि ।



Chapter  2, shloka 67   …contd

व्याकरणम ्

सनन्धः य्मनाः - य् ् + मनाः अनुनतलसकसन्धाः

मनोऽनुद्धिधीय्े - मनाः + अनुद्धिधीय्े द्धिसर्गसन्धाः(सकतराः) रेफाः, 
उकतराः, र्ुणाः पूिगरुषःपं ि

्दमय - ्् ् + अमय जश््िसन्धाः

ितयुनतगिम ् - ितयुाः + नतिम ् द्धिसर्गसन्धाः(रेफाः)

इितम्भलस - इि + अम्भलस सिणगदीर्गसन्धाः

कृिन्तः िर्तम ् - िर् + श् ृ(क्गरर), ्े तम ्।



Chapter  2, shloka 67   …contd

आत्मा =
passenger

िेह: = 
chariot

बुद्धि: =
charioteer

मन:
= reins

इनन्ियाणण
= horses



Chapter  2, shloka 68 

Shloka िस्र्ाद्यस्य र्िाबािो द्धनगृिीिाद्धन सवमशः ।
(in devanagari) इद्धन्ियाणीद्धन्ियाथभेयस्िस्य प्रज्ञा प्रद्धिद्धष्ठिा ॥ २.६८ ॥

(in English) tasm¡dyasya mah¡b¡hµ nig»h§t¡ni sarva¾a¦ |

indriy¡³§ndriy¡rth£bhyastasya praj²¡ prati½¿hit¡ || 2.68 ||

Index Ref 2nd chapter,68 of 72

पिच्छेिः िस्र्ाि्, यस्य, र्िाबािो, द्धनगृिीिाद्धन, सवमशः ।

इद्धन्ियाद्धण,इद्धन्ियाथेभयः, िस्य, प्रज्ञा, प्रद्धिद्धष्ठिा ॥



Chapter  2, shloka 68 …contd

अन्वयार्थ: मितबतिो िे अजुगन ! O Mighty-armed उ.पंु.सम्बो.एक.
(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

्ममत् ् ््ाः therefore ्द् -
द.सिग.नपंु.पं.एक.

यमय यमय पुरुषः मय whose यद् -
द.सिग.पंु. .एक.

इन्ियतणण िक्षुरतदीनन senses अ.नपंु.प्र.बिु.
इन्ियतरे्थभयाः रूपतहदद्धि येभयाः from sense-

objects
अ.पंु.पं.बिु.

सिगशाः सिगर्थत completely अर्वययम ्

ननर्िृी्तनन ननयन्र्तनन restrained अ.नपंु.प्र.बिु.
्मय ्मय पुरुषः मय his ्द् -

द.सिग.पंु. .एक.
प्रज्ञत बुद्धिाः knowledge आ.मरी.प्र.एक.

प्रन्नष्ठ्त अन्नमर्थरत (is) steady आ.मरी.प्र.एक.



अर्थ: र्िाबािो ! िस्र्ाि् यस्य इद्धन्ियाद्धण इद्धन्ियाथेभयः सवमशः द्धनगृिीिाद्धन 

िस्य प्रज्ञा प्रद्धिद्धष्ठिा (भवद्धि) ।

Chapter  2, shloka 68 …contd

Meaning
Therefore, O mighty-armed, his knowledge is steady, whose 
senses are completely restrained from their objects.

तात्पयं
ि ेर्िाबािो अजुमन ! िस्र्ाि् त्वं जानीद्धि यि् यस्य इद्धन्ियाद्धण 

रूपरसाददभयः इद्धन्ियाथेभयः सवमशः द्धनगृिीिाद्धन भवद्धन्ि िस्य प्रज्ञा 

प्रद्धिद्धष्ठिा भवद्धि ।

व्याकरणम ्
सनन्धः ्ममतद्यमय - ्ममत् ् + यमय जश््िसन्धाः

इन्ियतणीन्ि
यतरे्थभयाः

-
इन्ियतणण

+ 
इन्ियतरे्थभयाः

सिणगदीर्गसन्धाः

इन्ियतरे्थभय
म्मय

-
इन्ियतरे्थभयाः

+ ्मय द्धिसर्गसन्धाः (सकतराः)

युक्ो ययत - युक्ाः + ययत द्धिसर्गसन्धाः (सकतराः) 
रेफाः, उकतराः, रु्णाः

कृिन्तः ननर्िृी्तनन - नन + ग्रह् + क् । (कमगणण)



Chapter  2, shloka 69 

Shloka या द्धनशा सवमभूिाना ंिस्यां जागर्जि संयर्ी ।
(in devanagari) यस्या ंजाग्रद्धि भूिाद्धन सा द्धनशा पश्यिो र्ुनेः ॥ २.६९ ॥

(in English) y¡ ni¾¡ sarvabhÀt¡n¡¯ tasy¡¯ j¡garti sa¯yam§ |

yasy¡¯ j¡grati bhÀt¡ni s¡ ni¾¡ pa¾yatµ mun£¦ || 2.69 ||

Index Ref 2nd chapter,69 of 72

पिच्छेिः या, द्धनशा, सवमभूिानार््, िस्यार््, जागर्जि, सयंर्ी ।

यस्यार््, जाग्रद्धि, भूिाद्धन, सा, द्धनशा, पश्यिः, र्ुनेः ॥



Chapter  2, shloka 69 …contd

अन्वयार्थ: सिगभू्तनतम ् समम्प्रतणणनतम ् Of all beings अ.नपंु. .बिु.
(Prose 

order with 

meaning & 

introduction 

to the word)

यत यत what यद् -द.सिग.मरी.प्र.एक.
ननशत रतत्रराः (अप्रिनृ््भूलमाः) night आ.मरी.प्र.एक.
्मयतम ् ्मयतं रतरौ in that ्द् -

द.सिग.मरी.स.एक.
संयमी योर्ी the self-

controlled
संयलमन ्- न.पंु.प्र.एक.

जतर्न्ग जतर्रूकाः भिन् 
(प्रि्ग् े)

keeps awake जतर् ृ- पर.क्गरर 
लट्.प्रपु.एक.

भू्तनन प्रतणणनाः all beings अ.नपंु.प्र.बिु.
यमयतम ् यमयतं रतरौ 

(द्धि यरतशौ)
in what यद्- द.सिग.मरी.स.एक.

जतग्रन् जतर्रूकतनन भिन्् are awake जतर् ृ- पर.क्गरर 
लट्.प्रपु.बिु.

सत सत that ्द् -
द.सिग.मरी.प्र.एक.

पश्य्ाः द्धिितरि्ाः seeing (the Self) पश्य् ्- ्.पंु. .एक.
मुनेाः संयलमनाः of the Muni इ.पंु. .एक.
ननशत रतत्रराः (अप्रिनृ््भूलमाः) night आ.मरी.प्र.एक.



अर्थ: सवमभूिानां या द्धनशा िस्यां संयर्ी जागिषी, यस्यां भूिाद्धन जाग्रद्धि सा 

पश्यिः र्ुनेः द्धनशा ।

Chapter  2, shloka 69  …contd

Meaning

That which is night to all beings, in that the self-controlled man 
wakes. That in which all beings wake, is night to the Self-seeing 
Muni.

तात्पयं
यद्धस्र्न् सवे प्राद्धणनः न प्रविमन्िे िादशृे ब्रह्मद्धण योगी सवमदा प्रवृद्धिशीलः

भवद्धि । यद्धस्र्न् पुनः सवे प्राद्धणनः प्रविमन्िे िादशृे द्धवियप्रपिे द्धवचारविः 

योद्धगनः प्रवृद्धिः न भवद्धि ।

व्याकरणम ्
सनन्धः पश्य्ो मुनेाः - पश्य्ाः + मुनेाः द्धिसर्गसन्धाः (सकतराः) रेफाः, उकतराः, र्ुणाः

कृिन्तः सिगभू्तनतम ् - सिग + भू + क् (क्गरर) , ् ेतम ्।

पश्य्ाः - दृलशर ्+ श् ृ(क्गरर), ्मय ।
तद्धितान्तः संयमी संयम + इनन (म्ुबरे्थ) । संयमाः अमय अनममन ्ित अनम् ।



Chapter  2, shloka 70 

Shloka आपूयमर्ाणर्चलप्रद्धिष्ठ ंसर्ुिर्ापः प्रद्धवशद्धन्ि यिि् ।
(in devanagari)

ििि् कार्ा यं प्रद्धवशद्धन्ि सवे स शाद्धन्िर्ाप्नोद्धि न कार्कार्ी ॥ २.७० ॥

(in English) ¡pÀryam¡³amacalaprati½¿ha¯ samudram¡pa¦ pravi¾anti yadvat |

tadvat k¡m¡ ya¯ pravi¾anti sarv£ sa ¾¡ntim¡pnµti na k¡mak¡m§ || 2.70 ||

Index Ref 2nd chapter,70 of 72

पिच्छेिः आपूयमर्ाणर््, अचलप्रद्धिष्ठर््, सर्ुिर््, आपः, प्रद्धवशद्धन्ि, यिि् ।

ििि्, कार्ाः, यर्,् प्रद्धवशद्धन्ि, सवे, सः, शाद्धन्िर््, आप्नोद्धि, न, कार्कार्ी ॥



Chapter  2, shloka 70 …contd

अन्वयार्थ: आपाः जलतनन waters अप.् - प.मरी.प्र.बिु.
(Prose 

order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word)

आपूयगमतणम ् उदकेन 
सम्पूयगमतणम ्

filled from all 

sides
अ.पंु.द्द्धि.एक.

अिलप्रन्ष्ठम ् ननश्िलनमर्थन्म ् based in stillness अ.पुं.द्द्धि.एक.
समुिम ् सतर्रम ् ocean अ.पुं.द्द्धि.एक.
यद्ि् ् यर्थत as अर्वययम ्

प्रद्धिशन्् र्च्छन्् enter प्र+द्धिश ्- पर.क्गरर
लट्.प्रपु.एक.

्द्ि् ् ्र्थत so अर्वययम ्
सिे सकलताः all अ.सिग.पु.ंप्र.बिु.
कतमताः अलभलत ताः desires अ.पुं.प्र.बिु.
यम ् यं पुरुषः म ् to which यद्-द.सिग.पुं.द्द्धि.एक.
साः साः पुरुषः ाः he ्द्-द.सिग.पंु.प्र.एक.

शतन््म ् सुखम ् peace इ.मरी.द्द्धि.एक.
आतनोन् लभ्े attains आतल-ृ पर.क्गरर 

लट्.प्रपु.एक.
कतमकतमी न भोर्तसक्ाः न desirer of desires कतमकतलमन-्न.पंु.प्र.एक.



अर्थ: आपः आपूयमर्ाणर् ्अचलप्रद्धिष्ठ ंसर्ुिर्् यिि् प्रद्धवशद्धन्ि ििि् सवे कार्ाः 

यं प्रद्धवशद्धन्ि सः शाद्धन्िर्् आप्नोद्धि, कार्कार्ी न ।

Chapter  2, shloka 70 …contd

Meaning

As into the ocean - brimful, and still - flow the waters, even so 
the Muni into whom enter all desires, he,  and not the desirer of 
desires, attains to peace.

तात्पयं
सर्ुिः सवमिः अद्धप जलैः आपूयमर्ाणः भवद्धि िथाद्धप सः अचलं द्धिष्ठद्धि । 

एवं सवेऽद्धप कार्ाः यं प्रद्धवशद्धन्ि सः शातन्ि प्राद्धप्नद्धि । भोगे आसक्तस्िु 

शातन्ि न प्राप्नोद्धि ।



व्याकरणम ्
सनन्धः कतमत यम ् - कतमताः + यम ् द्धिसर्गसन्धाः

(लोपाः)
स शतन््म ् - साः + शतन््म ् द्धिसर्गसन्धाः

(लोपाः)
समासः अिलप्रन्ष्ठम ् अिलत प्रन्ष्ठत यमय साः, ्म ्- बिुव्रीहिाः ।
कृिन्तः आपूयगमतणम ् - आ + पॄ + शतनि ्। 

(कमगणण)

Chapter  2, shloka 70 …contd



Chapter  2, shloka 71 

Shloka द्धविाय कार्ान्यः सवामन्परु्ाशं्चलद्धि द्धनःस्पृिः ।
(in devanagari) द्धनर्मर्ो द्धनरिङ्कारः स शाद्धन्िर्द्धधगच्छद्धि ॥ २. ७१ ॥

(in English) vih¡ya k¡m¡nya¦ sarv¡npum¡¯¾calati ni¦sp»ha¦ |

nirmamµ niraha±k¡ra¦ sa ¾¡ntimadhigacchati || 2. 71 ||

Index Ref 2nd chapter,71 of 72

पिच्छेिः द्धविाय, कार्ान्, यः, सवामन,् पुर्ान्, चलद्धि, द्धनःस्पृिः ।

द्धनर्मर्ः, द्धनरिङ्कारः, सः, शाद्धन्िर््, अद्धधगच्छद्धि ॥



Chapter  2, shloka 71 …contd

अन्वयार्थ: याः पुमतन ् याः पुरुषः ाः that man यद्-द.सिग.पंु.प्र.एक. / 
पंुस ्- स.पंु.प्र.एक.

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

सितगन ् अणखलतन ् all अ.सिग.पु.ंद्द्धि.बिु.
कतमतन ् अलभलत तन ् desires अ.पु.ंद्द्धि.बिु.
द्धिितय ्यक्ित abandoning अर्वययम ्
ननाःमपिृाः ननरतशाः devoid of longing अ.पंु.प्र.एक.
ननमगमाः मम्तशू्याः without the 

sense of "I"
अ.पंु.प्र.एक.

ननरिङ्कतराः अिम्भतिरहि्ाः without the 

sense of "mine"
अ.पंु.प्र.एक.

िलन् ि्ग् े moves िल-्पर.क्गरर 
लट्.प्रपु.एक.

साः साः पुमतन ् he ्द् - द.सिग.पंु.प्र.एक.
शतन््म ् सुखम ् peace इ.मरी.द्द्धि.एक.

अचधर्च्छन् प्रततनोन् attains अचध+र्म्ल-ृपर.क्गरर 
लट्.प्रप.ुएक.



अर्थ: यः पुर्ान् सवामन् कार्ान् द्धविाय द्धनःस्पृिः द्धनर्मर्ः द्धनरिङ्कारः चलद्धि सः 

शाद्धन्िर्् अद्धधगच्छद्धि ।

Chapter  2, shloka 71 …contd

Meaning
That man who lives devoid of longing, abandoning all desires, 
without the sense of "I" and "mine", he attains to peace.

तात्पयं
यः पुरुिः सवामन् अद्धप कार्ान् पररत्यजद्धि, द्धनःस्पृिः द्धनर्मर्ः द्धनरिङ्कारः 

च भवद्धि सः द्धनश्चयेन शातन्ि प्राप्नोद्धि ।



Chapter  2, shloka 71  …contd

व्याकरणम ्

सनन्धः पुमतंश्िलन् - पुमतन ् + िलन् रुषः्िम,् अनुमितरतर्माः, 
द्धिसर्गाः, सकतराः, श्िु्िं ि

ननमगमो 
ननरिङ्कतराः

- ननमगमाः + ननरिङ्कतराः द्धिसर्गसन्धाः (सकतराः) रेफाः, 
उकतराः, र्ुणाः

स शतन््म ् - साः + शतन््म ् द्धिसर्गसन्धाः (लोपाः)

समासः ननाःमपिृाः - ननर्ग् त मपिृत यममत् ्साः - बिुव्रीहिाः ।

ननमगमाः - ननर्ग् ाः ममाः यममत् ्साः - बिुव्रीहिाः ।

ननरिङ्कतराः - ननर्ग् ाः अिङ्कतराः यममत् ्साः - बिुव्रीहिाः ।



Chapter  2, shloka 72 

Shloka एिा ब्राह्मी द्धस्थद्धिः पाथम नैनां प्राप्सय द्धवर्ुह्यद्धि ।
(in devanagari) द्धस्थत्वास्यार्न्िकालऽेद्धप ब्रह्मद्धनवामणर्चृ्छद्धि ॥ २.७२ ॥

(in English) £½¡ br¡hm§ sthiti¦ p¡rtha nain¡¯ pr¡pya vimuhyati |

sthitv¡sy¡mantak¡l£:'pi brahmanirv¡³am»cchati || 2.72 ||

Index Ref 2nd chapter,72 of 72

पिच्छेिः एिा, ब्राह्मी, द्धस्थद्धिः, पाथम, न, एनार््, प्राप्सय, द्धवर्ुह्यद्धि ।

द्धस्थत्वा, अस्यार््, अन्िकाले, अद्धप, ब्रह्मद्धनवामणर््, ऋच्छद्धि ॥



Chapter  2, shloka 72 …contd

अन्वयार्थ: पतर्थग अजुगन ! O Partha अ.पंु.सम्बो.एक.
(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

ए त इयम ् this ए्द्-द.सिग.मरी.प्र.एक.
ब्रतह्मी परमत्मसम्बन्ध

नी
Brahman ई.मरी.प्र.एक.

नमर्थन्ाः ननष्ठत being इ.मरी.प्र.एक.
एनतन ् ए्तम ् this ए्द् -

द.सिग.मरी.द्द्धि.एक.
प्रततय लब्धध्ित attaining ल्यब््म ्अर्वययम ्

न द्धिमुह्यन् मोिी न भिन् is not deluded अर्वययम ्/ द्धि + मुह्-
पर.लट्.प्रपु.एक.

अ््कतले 
अद्धप

मरणसमये अद्धप even at the 

end of the life
अ.पंु.स.एक.

अमयतम ् ए्मयतम ् therein इदम-् म.सिग.मरी.स.एक.
नमर्थ्ित िन्ग् ित having stayed क्ित््म ्अर्वययम ्

ब्रह्मननितगणम ् ब्रह्मननितगणम ् oneness with 

Brahman
अ.नपंु.द्द्धि.एक.

ऋच्छन् लभ्े attains ऋ-पर.क्गरर लट्.प्रप.ुएक.



अर्थ: पाथम ! एिा ब्राह्मी द्धस्थद्धिः । एनार्् प्राप्सय न द्धवर्ुह्यद्धि । अन्िकाले अद्धप 

अस्यां द्धस्थत्वा ब्रह्मद्धनवामणर्् ऋच्छद्धि ।

Chapter  2, shloka 72  …contd

Meaning

This is to have one's being in Brahman, O son of Prtha. None, 
attaining to this, becomes deluded. Being established therein, 
even at the end of life, a man attains to oneness with Brahman.

तात्पयं
ि ेपाथम ! इयं ब्राह्मी द्धस्थद्धिः इद्धि उच्यिे । एनां द्धस्थति यः प्राप्नोद्धि सः 

कदाद्धप र्ोिवशः न भवद्धि । अन्िकाले अद्धप अस्यां द्धस्थिौ द्धस्थत्वा सः 

ब्रह्मानन्द ंप्राप्नोद्धि ।
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