
vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमददतव्यम ्॥   
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ध्यान श्ऱोका:  

 



Chapter  3, shloka 11   

Shloka देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्त ुवः । 
(in devanagari) परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्सस्यथ ॥ ३.११ ॥ 

(in English) d£v¡nbh¡vayat¡n£na t£ d£v¡ bh¡vayantu va¦ | 

paraspara¯ bh¡vayanta¦ ¾r£ya¦ paramav¡psyatha || 3.11 || 
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ऩदच्छेदः दवेान्,भावयत,ऄनेन,ते,दवेा,भावयन्त,ुवः । 

परस्परम,्भावयन्तः,श्रयेः,परं,ऄवाप्सस्यथ ॥ 



Chapter  3, shloka  11…contd  

अन्वयाथथ: अनेन एतेन मऻेन, 
मऻरूऩकभमणा 

With this भ.ऩ ुं.त.ृएक. 

(Prose 

order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

देवान ् इन्द्रादीन ् the Devas अ.ऩ ुं.द्वव.फह . 
बावमत वधममत, 

तोषमन्द्तः 
cherish ऩय.रोट् भ्वाददः णणजन्द्तः 

अकभमकः भ.ऩ . फह . 
ते देवाः एते इन्द्रादमः those Devas द.ऩ ुं.प्र.फह . / अ.ऩ ुं.प्र.फह . 

वः म ष्भान ् you द.त्रि.द्वव.फह . 

बावमन्द्त  वधममन्द्त , 
तोषमन्द्त  

may cherish बू-ऩय.रोट् भ्वाददः णणजन्द्तः 
अकभमकः प्र.ऩ . फह . 

ऩयस्ऩयभ ् अन्द्मोन्द्मभ ् one another ववशषेणभ ्

बावमन्द्तः वधममन्द्तः, 
तोषमन्द्तः 

cherishing शत,ृ बू, णणजन्द्त, त.ऩ ुं.प्र.फह . 

ऩयुं शे्रमः उत्तभुं दहतभ,् 
शे्रष्ठस्थानभ ्

highest good ववशषेणभ ्/ अ.ऩ ुं.प्र.एक. 

अवाप्सस्मथ रबध्वभ ् (ye) shall gain भ.ऩ ुं.त.ृएक. 



अथथ: ऄनेन (यज्ञेन) दवेान् भावयत । ते दवेाः वः भावयन्तु । (एवम्) परस्परं 

भावयन्तः परं श्रेयः ऄवाप्सस्यथ । 

Chapter  3, shloka  11…contd  

Meaning 

Cherish the Devas with this, and may those Devas cherish 
you: thus cherishing one another, ye shall gain the highest 
good. 

तात्ऩय ं
यूयम् एतेन यज्ञेन हिवदाानाददद्वारा दवेान् वधायत । ते च दवेाः युष्मान् 

वधायन्तु । एवं परस्परं वधायन्तः यूयम् उत्तमं िहतं लभध्वम् । 



Chapter  3, shloka  11…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः बावमतानेन    - 

बावमत 
   + अनेन सवणमदीघमसनन्द्धः 

देवा बावमन्द्त     - देवाः    + 
बावमन्द्त  

ववसगमसनन्द्धः 
(रोऩः) 

कृदन्तः बावमन्द्तः    - ब ू+ णणच ्+ शत ृ(कतमरय) । 
तद्धितान्तः शे्रमः    - दृश्मताभ ्- ३.२ । 



Chapter  3, shloka 12   

Shloka आष्टान्भोगान् िह वो देवा दास्यन्ते यज्ञभािवताः । 
(in devanagari) तैदात्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ ३.१२ ॥ 

(in English) i½¿¡nbhµg¡n hi vµ d£v¡ d¡syant£ yaj²abh¡vit¡¦ | 

tairdatt¡naprad¡yaibhyµ yµ bhu±kt£ st£na £va sa¦ || 3.12 || 
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ऩदच्छेदः आष्टान्, भोगान्, िह,दवेाः,दास्यन्त,ेयज्ञभािवताः । 

तैः,दत्तान,्ऄप्रदाय,एभ्यः,यः,भुङ्क्तेः,तेन,एव,सः ॥ 



Chapter  3, shloka  12…contd  

अन्वयाथथ: मऻबाववता मऻवर्धमताः, 
मऻप्राप्सताः 

cherished by 

Yajna 
ऋ.ऩ ुं.प्र.फह . 

(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introduct

ion to 

the 

word) 

देवाः इन्द्रादमः The Devas अ.ऩ ुं.प्र.फह . 
वः म ष्भभ्मभ ् to you द.त्रि.च.फह . 

इष्टान ् अबीनप्ससतान ् desired-for अ.ऩ ुं.द्वव.फह . 
बोगान ् ऩदाथामन,्काभान ् objects अ.ऩ ुं.द्वव.फह . 
दास्मन्द्ते ववतरयष्मनन्द्त, 

प्रमच्छनन्द्त 
will give दाण-्सकभमकः  आत्भनेऩदी 

ज होत्माददः रटृ् प्र.ऩ .फह . 
त ः देव ः by them द.ऩ ुं.त.ृफह . 

दत्तान ् ववतीणामन ् given अ.ऩ ुं.द्वव.फह . / कृदन्द्त दा + क्त 
एभ्मः देवेभ्मः to them द.ऩ ुं.च.फह . 
अप्रदाम अदत्त्वा without offering न प्रदाम, न - अव्ममभ ्/ प्रदाम- 

ल्मफन्द्त अव्ममभ ्
मः ब ङ्कक्त े मः ऩ रुषः 

अन बवतत, 
मः अन ब ङ्कते 

who enjoys द.ऩ ुं.प्र.एक. / ब ज ्- सकभमकः रुधाददः 
रट् ऩयस्भ ऩदी अन्द्मि आत्भनेऩदी 

सः स्तेनः एव सः चोयः एव he is verily a 

thief 
द.ऩ ुं.प्र.एक. / 

अ.ऩ ुं.प्र.एक./अव्ममभ ्



अथथ: यज्ञभािवताः दवेाः वः आष्टान् भोगान् दास्यन्ते । तैः दत्तान् एभ्यः 

ऄप्रदाय यः भुङ्क्ते स स्तेनः एव । 

Chapter  3, shloka  12…contd  

Meaning 

The Devas, cherished by Yajna, will give you desired-for 
objects." So, he who enjoys objects given by the Devas 
without offering (in return) to them, is verily a thief. 

तात्ऩय ं
यज्ञेन सन्तुष्टाः दवेाः प्राथानां िवनािप ऄस्मभ्यम् ऄभीिप्ससतं वस्तु 

प्रयच्छिन्त । तेभ्यः दवेेभ्यः दिमिप ऄदत्त्वा यः सवाम् ऄनुभवित सः 

चोरः एव भवित । 



Chapter  3, shloka  12…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः वो देवाः  - वः + देवाः ववसगमसनन्द्धः (सकायः) येपः,उकायः,ग णः 

त दमतान ्  - त ः + दत्तान ् ववसगमसनन्द्धः (येपः) 

प्रदाम भ्मो  - प्रदाम + एभ्मः   ववृिसनन्द्धः 

प्रदाम भ्मो मो  - प्रदाम भ्मः + मः ववसगमसनन्द्धः (सकायः) येपः,उकायः,ग णः 

मो ब ङ्कक्त े  - मः + ब ङ्कक्ते ववसगमसनन्द्धः (सकायः) येपः,उकायः,ग णः 

स्तेन एव  - स्तेनः + एव ववसगमसनन्द्धः (रोऩः) 

समासः मऻबाववताः  - मऻेन बाववताः    - ततृीमातत्ऩ रुषः । 

कृदन्तः इष्टान ्  - इष  + क्त । (कभमणण) तान ्। 
प्रदाम  - प्र + दा + ल्मऩ ्। 
दत्तान ्  - दा + क्त । (कभमणण) तान ्। 



Chapter  3, shloka 13   

Shloka यज्ञििष्टाििनः सन्तो मुच्यन्ते सवादििबिषःै । 
(in devanagari) भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मिारणात ्॥ ३.१३ ॥ 

(in English) yaj²a¾i½¿¡¾ina¦ santµ mucyant£ sarvakilbi½ai¦ | 

bhu²jat£ t£ tvagha¯ p¡p¡ y£ pacanty¡tmak¡ra³¡t || 3.13 || 
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ऩदच्छेदः यज्ञििष्टाििनः,सन्तः,मुच्यन्त,ेसवादििबिषैः । 

भुञ्जत,ेते,तु,ऄघम्,पापाः,ये,पचिन्त,अत्मिारणात ्॥ 



Chapter  3, shloka  13…contd  

अन्वयाथथ: मऻशशष्टाशशनः मऻशषेबोनजनः, 
मऻप्रसादबक्षऺणः 

Eating the 

remnants of 

Yajna 

न.ऩ ुं.प्र.फह . 

(Prose 

order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word) 

सन्द्तः साधवः,साधकाः, 
सन्द्माशसनः 

the good त.ऩ ुं.प्र.फह . 

सवमककनल्फष ः सकरऩाऩ ः, 
सवमववधऩूग ः 

from all sins अ.ऩ ुं.त.ृफह . 

भ च्मन्द्ते त्मज्मन्द्ते are freed भ च-्सकभमकः उबमऩदी त दाददः 
कभमणण रट् प्र.ऩ . फह . 

मे ऩाऩाः मे च ऩावऩनः who sinful ones द.ऩ ुं.प्र.फह . / अ.ऩ ुं.प्र.फह . 

आत्भकायणात ् आत्भाथमभ ् for themselves अ.ऩ ुं.ऩ.एक. 
ऩचनन्द्त ऩचनन्द्त cook ऩच-्सकभमकः ऩयस्भ ऩदी भ्वाददः 

रट् प्र.ऩ .फह . 
ते त  तादृशाः त  but they द.ऩ ुं.प्र.फह . / अव्ममभ ्
अघभ ् ऩाऩभ,्दोषभ ् sin अ.नऩ ुं.प्र.एक. 
ब ञ्जते अन बवनन्द्त eat ब ज-्सकभमकः ऩयस्भ ऩदी अन्द्मि 

आत्भनेऩदी रुधाददः रट् 
प्र.ऩ .फह . 



अथथ: यज्ञििष्टाििनः सन्तः सवादििबिषैः मुच्यन्ते । ये च पापाः 

अत्मिारणात् पचिन्त ते तु ऄघं भुञ्जते । 

Chapter  3, shloka  13…contd  

Meaning 

The good, eating the remnants of Yajna, are freed from all 
sins: but who cook food (only) for themselves, those sinful 
ones eat sin. 

तात्ऩय ं
ये यज्ञिेषं भुञ्जते ते सवेऽिप श्रेष्ाः पुरुषाः पापान्मुताः भविन्त । ये च 

पािपनः अत्माथं पचिन्त ते तु पापमेव भुञ्जते । 



Chapter  3, shloka  13…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः सन्द्तो 

भ च्मन्द्ते 
   - सन्द्तः + 

भ च्मन्द्त े
ववसगमसनन्द्धः (सकायः) 
येपः,उकायः,ग णः 

त्वघभ ्    - त  + 
अघभ ्

मण ्सनन्द्धः 

ऩाऩा मे    - ऩाऩाः + 
मे 

ववसगमसनन्द्धः (रोऩः) 

ऩचन्द्त्मात्भका
यणात ्

   - ऩचनन्द्त + 
आत्भकायणात ्

मण ्सनन्द्धः 

समासः मऻशशष्टाशश
नः 

   - मऻस्म शशष्टभ ्मऻशशष्टभ-् षष्ठीतत्ऩ रुषः । 

   - मऻशशष्टभ ्अशशत ुं शीरुं मेषाुं ते - कतमरय णणतन 
उऩऩदसभासश्च । 

कृदन्तः सन्द्तः    - अस ्+ शत ृ(कतमरय) । 



Chapter  3, shloka 14   

Shloka ऄन्नाद्भविन्त भूतािन पजान्यादन्नसम्भवः । 
(in devanagari) यज्ञाद्भवित पजान्यः यज्ञः िमासमदु्भवः ॥ ३.१४ ॥ 

(in English) ann¡dbhavanti bhÀt¡ni parjany¡dannasambhava¦ | 

yaj²¡dbhavati parjanya¦ yaj²ah karmasamudbhava¦ || 3.14 || 
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ऩदच्छेदः ऄन्नात्, भविन्त,भूतािन,पजान्यात्,ऄन्नसम्भवः । 

यज्ञात,्भवित,पजान्यः,यज्ञः,िमासमुद्भवः ॥ 



Chapter  3, shloka  14…contd  

अन्वयाथथ: बूतातन प्राणणनः, 
चयाचयाणण 

Beings अ.नऩ ुं.प्र.फह . 

(Prose 

order with 

meaning 

& 

introductio

n to the 

word) 

अन्द्नात ् आहायात ् from food अ.ऩ ुं.ऩ.एक. 

बवनन्द्त जामन्द्ते, 
उत्ऩद्मन्द्ते 

come forth बू-अकभमकः ऩयस्भ ऩदी भ्वाददः रट् 
प्र.ऩ .फह . 

ऩजमन्द्मात ् वषृ्टेः,वषमणात ् from rain अ.ऩ ुं.ऩ.एक. 

अन्द्नसम्बवः आहायोत्ऩनत्तः 
बवतत 

production of food अ.ऩ ुं.प्र.एक. 

ऩजमन्द्मः वनृष्टः,वषमणभ ् rain अ.ऩ ुं.प्र.एक. 

मऻात ् मागात ् from Yajna अ.ऩ ुं.ऩ.एक. 

बवतत सभ द्भ्वतत arises बू - अकभमकः ऩयस्भ ऩदी भ्वाददः 
रट् प्र.ऩ . एक. 

मऻः मागः Yajna अ.ऩ ुं.प्र.एक. 
कभमसभ द्भवः कभमजन्द्मः 

(बवतत),कभमजः 
born of Karma अ.ऩ ुं.प्र.एक. 



अथथ: ऄन्नात् भूतािन भविन्त । पजान्यात् ऄन्नसम्भवः (भवित) । पजान्यः यज्ञात् 

भवित । यज्ञः िमासमुद्भवः भवित । 

Chapter  3, shloka  14…contd  

Meaning 
From food come forth beings: from rain food is produced: from 
Yajna arises rain; and Yajna is born of Karma. 

तात्ऩय ं
प्रािणनः अहारात् उत्पद्यन्ते । अहारः वृष्टःे भवित । वृिष्टश्च यज्ञात् भवित 

। यज्ञस्तु िमाणः समुद्भवित । 



Chapter  3, shloka  14…contd  

व्याकरणम ्

सनन्धः अन्द्नाद्भवनन्द्त    - अन्द्नात ्    + बवनन्द्त जश्त्वसनन्द्धः 

ऩजमन्द्मो मऻः    - ऩजमन्द्मः    + मऻः ववसगमसनन्द्धः (सकायः) 
येपः, उकायः, ग णः 

समासः अन्द्नसम्बवः - अन्द्नस्म सम्बवः    - षष्ठीतत्ऩ रुषः । 

कभमसभ द्भवः - कभमणः सभ द्भवः    - ऩञ्चभीतत्ऩ रुषः । 

कृदन्तः सभ द्भवः    - सभ ्+ उत ्+ बू + अऩ ्(बावे) । 



Chapter  3, shloka 15   

Shloka िमा ब्रह्मोद्भवं िविि ब्रह्माक्षरसमदु्भवम ्। 
(in devanagari) तस्मात्सवागतं ब्रह्म िनत्य ंयज्ञे प्रितिष्तम ्॥ ३.१५ ॥ 

(in English) karma brahmµdbhava¯ viddhi brahm¡k½arasamudbhavam | 

tasm¡tsarvagata¯ brahma nitya¯ yaj²£ prati½¿hitam || 3.15 || 
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ऩदच्छेदः िमा, ब्रह्मोद्भवम्, िविि,ब्रह्मा,ऄक्षरसमुद्भवम् । 

तस्मात्,सवागतम्, ब्रह्म,िनत्यं,यजे्ञ,प्रितिष्तम् ॥ 



Chapter  3, shloka  15…contd  

अन्वयाथथ: कभम मागददकुं  कभम Karma न.नऩ ुं.प्र.एक. 
(Prose order 

with meaning 

& 

introduction 

to the word) 

ब्रह्भोद्भवभ ् वेदसभ द्भवभ ् risen from the 

Veda 
अ.ऩ ुं.द्वव.एक. 

वववि जानीदह know ववङ्क ऻाने, सकभमकः 
ऩयस्भ ऩदी अदाददः 
रोट् भ.ऩ .एक. 

ब्रह्भ वेदः Veda न.नऩ ुं.प्र.एक. 
अऺयसभ द्भवभ ्ऩयभात्भसभ द्भवः 

(इतत वववि) 
risen from the 

Imperishable 
अ.नऩ ुं.द्वव.एक. 

तस्भात ् अतः therefore द.ऩ ुं.ऩ.एक. 
सवमगतभ ् सवमव्माऩी all-pervading अ.ऩ ुं.द्वव.एक. 
ब्रह्भ ऩयभात्भा Veda न.नऩ ुं.प्र.एक. 
तनत्मभ ् सदा,त्रिष कारेष  

बवभ ्
ever ववशषेणभ ्

मऻे मागे,कभमणण in Yajna अ.ऩ ुं.स.एक. 
प्रततनष्ठतभ ् नस्थयतमा 

नस्थतभ,् 
सुंनस्थतभ ्

centered अ.नऩ ुं.प्र.एक. 



अथथ: िमा ब्रह्मोद्भवं िविि । ब्रह्म ऄक्षरसमुद्भवं िविि । तस्मात् सवागतं ब्रह्म 

िनत्यं यज्ञे प्रितिष्तम् । 

Chapter  3, shloka  15…contd  

Meaning 

Know Karma to have risen from the Veda, and the Veda from the 
Imperishable. Therefore the all-pervading Veda is ever centered 
in Yajna. 

तात्ऩय ं
िमा वेदात् उत्पन्नम् । वेदश्च परमात्मनाः उत्पन्नोऽिस्त । ऄतः सवाव्यापी 

भगवान् यज्ञे सदा ितष्ित । 



Chapter  3, shloka  15…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः ब्रह्भाऺयसभ द्भवभ ्    - ब्रह्भ + 

अऺयसभ द्भवभ ्
सवणमदीघमसनन्द्धः 

समासः ब्रह्भोद्भवभ ्    - ब्रह्भणः उद्भवभ ्    - ऩञ्चभीतत्ऩ रुषः । 
अऺयसभ द्भवभ ्    - अऺयात ्सभ द्भवभ ्    - ऩञ्चभीतत्ऩ रुषः । 

कृदन्तः गतभ ्    - गभ ्+ क्त (कतमरय) । 
उद्भवभ ्    - उद् + बू + अच ्

(कतमरय) । 
उद्भवतीतत उद्भवभ ्। 



Chapter  3, shloka 16    

Shloka एवं प्रवर्तततं चकं्र नानुवतायतीह यः । 
(in devanagari) ऄघायरुरिन्ियारामो मोघं पाथा स जीवित ॥ ३.१६ ॥ 

(in English) £va¯ pravartita¯ cakra¯ n¡nuvartayat§ha ya¦ | 

agh¡yurindriy¡r¡mµ mµgha¯ p¡rtha sa j§vati || 3.16 || 
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ऩदच्छेदः एवं, प्रवर्तततम्, चक्रम्, न, ऄनुवतायित, आह,यः । 

ऄघायुः,आिन्ियारामः,मोघम्, पाथा, सः,जीवित ॥ 



Chapter  3, shloka  16…contd  

अन्वयाथथ: ऩाथम अज मन ! O Partha अ.ऩ ुं.सम्फो.एक. 
(Prose 

order with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word) 

मः मः ऩ रुषः, 
मः भानवः 

Who द.ऩ ुं.प्र.एक. 

इह अनस्भन ्
रोके,अनस्भन ्

जगतत 

here अव्ममभ ्

एवभ ् इत्थभ,् 
एवुं प्रकायभ ्

thus अव्ममभ ्

प्रवततमतभ ् तनशभमतभ ् set revolving ववशषेणभ ्
चक्रभ ् कभमचक्रभ ् wheel अ.नऩ ुं.प्र.एक. 

न अन वतममतत न अन सयतत, 
न अन  धावतत 

not follows अव्ममभ ्/ अन +वतृ,्अकभमकः 
आत्भनेऩदी भ्वाददः रट् प्र.ऩ .एक. 

इनन्द्रमायाभः इनन्द्रमेष  
यभभाणः, 

इनन्द्रमववषमेष  
भोदभानः 

satisfied in 

the senses 
अ.ऩ ुं.प्र.एक. 

अघाम ः ऩाऩबूतमष्ठजीववतः living in sin स.ऩ ुं.प्र.एक. 
सः सः ऩ रुषः he द.ऩ ुं.प्र.एक. 

भोघभ ् वथृा in vain ववशषेणभ ्
जीवतत प्राणणतत lives जीव-अकभमकः ऩयस्भ ऩदी भ्वाददः रट् 

प्र.ऩ ुं.एक. 



अथथ: पाथा ! यः एवं प्रवर्तततं चकं्र आह न ऄनुवतायित ऄघायुः आिन्ियारामः सः 

मोघं जीवती । 

Chapter  3, shloka  16…contd  

Meaning 
He who here follows not the wheel thus set revolving, living in 
sin, and satisfied in the senses, O son of Prtha - he lives in vain. 

तात्ऩय ं
यः मनुष्यः ऄिस्मन् लोिे िमाचक्रानुगुणं नैव व्यवहरित, यः च िताव्यिमा न 

िरोित तादिृः आिन्ियसुखलोलुपः पापाभूियष्जीिवतः पुरुषः व्यथं जीवित । 



Chapter  3, shloka  16…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः नान वतममतीह    - न + अन वतममतत + इह सवणमदीघमसनन्द्धः 

अघाम रयनन्द्रमाया
भो भोघः 

   - अघाम ः + इनन्द्रमायाभः ववसगमसनन्द्धः (येपः) 

   - इनन्द्रमायाभः + भोघभ ् ववसगमसनन्द्धः (सकायः) येपः, 
उकायः, ग णः 

स जीवतत    - सः + जीवतत ववसगमसनन्द्धः (रोऩः) 
समासः अघाम ः    - अघभ ्(ऩाऩभ)् आम ः मस्म 

सः 
   - फह व्रीदहः । 

इनन्द्रमायाभः    - इनन्द्रम ः आयाभः     - ततृीमातत्ऩ रुषः । 
कृदन्तः प्रवततमतभ ्    - प्र + वतृ ्+ णणच ्+ क्त (कभमणण) । 

आयाभः    - आ + यभ ्+ घञ ्(कतमरय फह रभ)् । 



Chapter  3, shloka 17    

Shloka यस्त्वात्मारितरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 
(in devanagari) अत्मन्यवे च सन्तुष्टः तस्य िायं न िवद्यते ॥ ३.१७ ॥ 

(in English) yastv¡tm¡ratir£va sy¡d¡tmat»pta¾ca m¡nava¦ | 

¡tmany£va ca santu½¿a¦ tasya k¡rya¯ na vidyat£ || 3.17 || 
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ऩदच्छेदः यः,अत्मरितः,एव,स्यात्,अत्मतृप्तः,च,मानवः । 

अत्मन्येव,च,सन्तुष्टः,तस्य, िाय,ंन,िवद्यते ॥ 



Chapter  3, shloka  17…contd  

अन्वयाथथ: मः भानवः त  मः भन ष्मः  But that man द.ऩ ुं.प्र.एक. /अ.ऩ ुं.प्र.एक./अव्ममभ ्

(Prose 

order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word) 

आत्भयततः एव आत्भतन 
प्रीततभान ्

एव,आत्भानन्द्दः 

devoted to the 

Self alone 
इ.ऩ ुं.प्र.एक./अव्ममभ ्

आत्भतपृ्सतः च आत्भतन 
तनृप्सतभान ्

and satisfied 

with the Self 
अ.ऩ ुं.प्र.एक./अव्ममभ ्

आत्भन्द्मेव आत्भतन 
तनृप्सतभान,् 
आत्भतन 

स खभन बवभानः 

in the Self alone आत्भतन-न.ऩ ुं.स.एक. / एव-अव्ममभ ्

सन्द्त ष्टः सम्प्रीतः content अ.ऩ ुं.प्र.एक./त ष+्क्त,ऩ  

स्मात ् बवेत ् may be अस-्अकभमकः ऩयस्भ ऩदी अदाददः 
ववर्धशरङ्क प्र.ऩ .एक. 

तस्म तादृशस्म 
भन ष्मस्म 

his द.ऩ ुं.ष.एक. 

काममभ ् कतमव्मभ ् work to be done अ.नऩ ुं.प्र.एक. 
न ववद्मत े नानस्त not exists अव्ममभ/्ववद्-अकभमकः आत्भनेऩदी 

ददवाददः रट् प्रऩ .एक. 



अथथ: यः मानवः अत्मरितः एव अत्मतृप्तः अत्मन्येव सन्तुष्टः च 

स्यात् तस्य िायं न िवद्यते । 

Chapter  3, shloka  17…contd  

Meaning 

But the man who is devoted to the Self, and is 
satisfied with the Self, and content in the Self alone, 
has no obligatory duty. 

तात्ऩय ंयः मनुष्यः अत्मिप्रयः, अत्मतृप्तः,अत्मसम्प्रीतश्च भवित तस्य 

िताव्यं नािस्त । 



Chapter  3, shloka  17…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः मस्त्वात्भयततयेव    - मः + त  ववसगमसनन्द्धः (सकायः) 

   - त  + आत्भयततः मण ्सनन्द्धः 
आत्भयततः + एव ववसगमसनन्द्धः (येपः) 

स्मादात्भतपृ्सतः    - स्मात ्+ आत्भतपृ्सतः जश्त्वसनन्द्धः 
आत्भतपृ्सतश्च    - आत्भतपृ्सतः + च ववसगमसनन्द्धः (सकायः) श्च त्वुं 

च 
आत्भन्द्मेव    - आत्भतन + एव मण ्सनन्द्धः 

सन्द्त ष्टस्तस्म    - सन्द्त ष्टः + तस्म ववसगमसनन्द्धः (सकायः) 
समासः आत्भयततः    - आत्भतन एव यततः मस्म 

सः  
   - फह व्रीदहः । 

आत्भतपृ्सतः    - आत्भतन एव तपृ्सतः    - सप्सतभीतत्ऩ रुषः । 
कृदन्तः तपृ्सतः    - तऩृ ्+ क्त (कतमरय) । 

सन्द्त ष्टः    - सभ ्+ त ष ्+ क्त 
(कतमरय) । 

काममभ ्    - कृ + ण्मत ्(कभमणण) । 
तद्धितान्तः भानवः    - भन  + अण ्(अऩत्माथे) 

। 
भनोः अऩत्मुं ऩ भान ्। 



Chapter  3, shloka 18    

Shloka नैव तस्य िृतेनाथो नािृतेनेह िश्चन । 
(in devanagari) न चास्य सवाभूतेष ुििश्चदथाव्यपाश्रयः ॥ ३.१८ ॥ 

(in English) naiva tasya k»t£n¡rthµ n¡k»t£n£ha ka¾cana | 

na c¡sya sarvabhÀt£½u ka¾cidarthavyap¡¾raya¦ || 3.18 || 
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ऩदच्छेदः न,एव,तस्य,िृतेन,ऄथाः,न,एव,ऄिृतेन,िश्चन । 

न,च,ऄस्य,सवाभूतेषु,ििश्चत्,ऄथाव्यपाश्रयः ॥ 



Chapter  3, shloka  18…contd  

अन्वयाथथ: इह अनस्भन ्रोके, 
अनस्भन ्जगतत 

in this world अव्ममभ ्

(Prose 

order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word) 

तस्म आत्भयतस्म ऩ रुषस्म of that man द.ऩ ुं.ष.एक. 
कृतेन ववदहतेन (कभमणा) by action done अ.ऩ ुं.त.ृएक. 
अथमः प्रमोजनभ ् object अ.ऩ ुं.प्र.एक. 
न एव नानस्त surely not अव्ममभ ्
अकृतेन अववदहतेन (कभमणा) by action not done अ-उऩसगम / 

अ.ऩ ुं.त.ृएक. 
कश्चन कोऽवऩ अथमः any (loss) अव्ममभ ्
न नानस्त,न ववद्मते not अव्ममभ ्

अस्म अस्म ऩ रुषस्म of this man भ.ऩ ुं.ष.एक. 
सवमबूतेष  सवमप्राणणष  among all beings अ.ऩ ुं.स.फह . 
कनश्चत ् कश्चन ् any अव्ममभ ्

अथमव्मऩाश्र
मः च 

प्रमोजनसम्फन्द्धः अवऩ and depending for 

any object 
अ.ऩ ुं.प्र.एक. / अव्ममभ ्

न नानस्त not अव्ममभ ्



अथथ: आह तस्य िृतेन (िमाणा) ऄिृतेन िश्चन ऄथाः नािस्त । ऄस्य च 

सवाभूतेषु ििश्चत् ऄथाव्यपाश्रयः नािस्त । 

Chapter  3, shloka  18…contd  

Meaning 

He has no object in this world (to gain) by doing (an action), 
nor (does he incur any loss) by non-performance of action - 
nor has he (need of) depending on any being for any object. 

तात्ऩय ं
अत्मतृप्तस्य पुरुषस्य िृतेन िमाणा ऄिृतेनािप िमाणा प्रयोजनं नािस्त । 

प्रािणषु िेनािप सह तस्य प्रयोजनस्य हतेोः सम्िन्धोऽिप नािस्त । 



Chapter  3, shloka  18…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः न व    - न + एव ववृिसनन्द्धः 

कृतेनाथमः    - कृतेन + अथमः सवणमदीघमसनन्द्धः 

नाकृतेन    - न + अकृतेन सवणमदीघमसनन्द्धः 

अकृतेनेह    - अकृतेन + इह ग णसनन्द्धः 

चास्म    - च + अस्म सवणमदीघमसनन्द्धः 

कनश्चदथमव्मऩाश्रमः कनश्चत ्+ अथमव्मऩाश्रमः जश्त्वसनन्द्धः 

समासः अकृतेन    - न कृतभ,् तेन    - नञ ्तत्ऩ रुषः । 

अथमव्मऩाश्रमः    - अथामम व्मऩाश्रमः    - चत थीतत्ऩ रुषः । 
सवमबूतेष    - सवामणण च तातन बूतातन च, तेष  - कभमधायमः । 

कृदन्तः कृतेन    - कृ + क्त (कभमणण) । 



Chapter  3, shloka 19    

Shloka तस्मादसतः सततं िायं िमा समाचर । 
(in devanagari) ऄसतो ह्याचरन ्िमा परमाप्नोित पूरुषः ॥ ३.१९ ॥ 

(in English) tasm¡dasakta¦ satata¯ k¡rya¯ karma sam¡cara | 

asaktµ hy¡caran karma param¡pnµti pÀru½a¦ || 3.19 || 
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ऩदच्छेदः तस्मात्, ऄसतः,सततम्,िायाम्,िमा,समाचर । 

ऄसतः, िह,अचरन्,िमा,परम्,अप्नोित,परूुषः ॥ 



Chapter  3, shloka  19…contd  

अन्वयाथथ: तस्भात ् अतः Therefore द.ऩ ुं.ऩ.एक. 
(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word) 

असक्तः तनस्सङ्कगः, 
तनरुत्स कः 

without attachment अ.ऩ ुं.प्र.एक. 

सततभ ् सवमदा, 
तनयन्द्तयभ ्

always ववशषेणभ ्

काममभ ् आचयणमोग्मभ ् which should be 

done i.e., obligatory 
अ.नऩ ुं.प्र.एक. 

कभम कभम,मऻाददकभ ् action न.नऩ ुं.प्र.एक. 
सभाचय क रु,आचय perform  सकभमकः ऩयस्भ ऩदी भ्वाददः रोट् 

भ.ऩ .एक. 
दह मस्भात ् because अव्ममभ ्

असक्तः सङ्कगयदहतः, 
तनस्सङ्कगः 

without attachment अ.ऩ ुं.प्र.एक. 

ऩूरुषः भानवः man अ.ऩ ुं.प्र.एक. 
कभम कभम action न.नऩ ुं.प्र.एक. 

आचयन ् क वमन,् 
अन ततष्ठन ्

performing सकभमकः रङ्क ऩयस्भ ऩदी भ्वाददः 
प्र.ऩ .फह . 

ऩयभ ् ऩयुं धाभ the highest अ.नऩ ुं.द्वव.एक. 
आप्सनोतत प्राप्सनोतत, 

ववन्द्दतत 
attains आग्र ृधात  सकभमकः ऩयस्भ ऩदी स्वाददः 

रट् प्र.ऩ .एक. 



अथथ: तस्मात् ऄसतः सततं िायं िमा समाचर । ऄसतः िह िमा अचरन् पूरुषः 

परम् अप्नोित । 

Chapter  3, shloka  19…contd  

Meaning 

Therefore, do thou always perform actions which are obligatory, 
without attachment; by performing action without attachment, 
one attains to the highest. 

तात्ऩय ं
भवान् सङ्क्गरिहतः भूत्वा िताव्य िमा अचरतु । यतः सङ्क्गरिहतः पुरुषः 

िमा अचरन् परं तत्वं िवन्दित । 



Chapter  3, shloka  18…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः तस्भादसक्तः    - तस्भात ्+ 

असक्तः 
जश्त्वसनन्द्धः 

ह्मयचन ्     - दह + अयचन ् मण ्सनन्द्धः 
समासः असक्तः    - न सक्तः    - नञ ्तत्ऩ रुषः । 
कृदन्तः सक्तः    - सञ्ज + क्तः (कतमरय) । 

आचयन ्    - आ + चय + शत ृ(कतमरय) । 



Chapter  3, shloka 20    

Shloka िमाणैव िह संिसििमािस्थता जनिादयः । 
(in devanagari) लोिसङ्क्रहमवेािप सम्पश्यन्ितुामहािस ॥ ३.२० ॥ 

(in English) karma³aiva hi sa¯siddhim¡sthit¡ janak¡daya¦ | 

lµkasa±graham£v¡pi sampa¾yankartumarhasi || 3.20 || 
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ऩदच्छेदः िमाणा एव,िह,संिसििम्,अिस्थताः, जनिादयः । 

लोिसङ्क्रहम्,एव, ऄिप,सम्पश्यन,्ितुाम्,एव,ऄहािस ॥ 



Chapter  3, shloka  20…contd  

अन्वयाथथ: जनकादमः दह जनकयाजप्रबतृमः 
अवऩ 

Janaka and 

others 
जनकः-अ.ऩ ुं.प्र.एक. /आदमः 
- इ.ऩ ुं.प्र.फह . /दह-अव्ममभ ्

(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word) 

कभमणा एव कभामचयणेन एव by action alone न.नऩ ुं.त.ृएक./अव्ममभ ्

सुंशसविभ ् सापल्मभ ् perfection इ.स्िी.द्वव.एक. 

आनस्थताः प्राप्सतवन्द्तः attained अ.ऩ ुं.प्र.फह . , कृदन्द्त 

रोकसङ्करहभ ् स्वधभे प्रवतमनभ ्
अधभामच्च 
तनवतमनभ ्

guidance of 

men 
अ.ऩ ुं.द्वव.एक. 

सम्ऩश्मन ्
अवऩ 

बावमन ्अवऩ having in view सम्ऩश्मन-्शत,ृकृदन्द्त 
त.ऩ ुं.प्र.फह . 

कत मभेव कभम आचरयत भेव to perform 

(action) 
त भ न ्प्रत्मम / अव्ममभ ्

अहमशस प्रबवशस thou shouldst अर्हम सकभमकः ऩयस्भ ऩदी 
भ्वाददः रट् भ.ऩ .एक. 



अथथ: जनिादयो िह िमाणा एव संिसििम् अिस्थताः । लोिसङ्क्रहम् ऄिप 

सम्पश्यन् (िमा) ितुाम् ऄहािस एव । 

Chapter  3, shloka  20…contd  

Meaning 

Verily by action alone, Janaka and others attained perfection; 
also, simply with the view for the guidance of men, thou shouldst 
perform action. 

तात्ऩय ं
जनिादयः ज्ञािननः िमााचरणेन एव सद ्गतत प्राप्तवन्तः आत्यतः भवान् 

ऄिप लोििहतदषृ्या िमा ितुाम् ऄहािस । 



Chapter  3, shloka  20…contd  

व्याकरणम ्
सनन्धः कभमण व    - कभमणा + एव ववृिसनन्द्धः 

आनस्थता 
जनकादमः 

   - आनस्थताः + 
जनकादमः 

ववसगमसनन्द्धः (रोऩः) 

समासः रोकसङ्करहभ ्    - रोकस्म सङ्करहः, तभ ्   - षष्ठीतत्ऩ रुषः । 
जनकादमः    - जनकः आददः मेषाुं ते    - फह व्रीदहः । 

कृदन्तः सुंशसविभ ्    - सभ ्+ शसद् + नक्तन ्। (बावे) 

आनस्थताः    - आ + स्था + क्त । 
(कतमरय) 

सङ्करहभ ्    - सभ ्+ रह + अच ्। (बावे) तभ ्। 

सम्ऩश्मन ्    - सभ ्+ दृशशय ्+ शत ृ(कतमरय) । 

कत मभ ्    - कृ + त भ न ्। 



धन्द्मवादाः  

vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमददतव्यम ्॥   
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