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पदच्छेदः

अन्वयार्थ: ववषयान् इवन्ियववषयान् Objects अ

.ध्यायतः विन्तयतः,स्तुवतः thinking ध्

यापुुंसः पुरुषस्य of a man पुुं

स्
तेषु तेषु ववषयेषु in them त

द्सङ्गः आसवतः,प्रीवतः attachment अ

.
उपजायते उद्भववत,उत्पद्येते is produced उ

प्

+सङ्गात् आसतेः from attachment अ

.
कामः वाञ्छा longing अ

.सञ्जायते वनष्पद्यते is born स

म्

+कामात् वाञ्छायाः from longing अ

.क्रोधः रोषः,कोपः anger अ

.अविजायते सम्िववत grows अ

वि

+क्रोधात् रोषात् from anger अ

.सम्मोहः व्यामोहः,रवतः delusion अ

.िववत सम्पद्यत,ेजायत,ेउत्पद्यते comes िू

-सम्मोहात् व्यामोहात् from delusion अ

.स्मृवतववभ्रमः स्मरणनाशः,नष्टस्मृवतः loss of memory अ

.स्मृवतभ्रुंशात् स्मरणनाशात् from loss of memory अ

.बुविनाशः मवतनाशः,वववेकनाशः the ruin of discrimination अ

.

पुुं

स्मृवतभ्रुंशात,् बुविनाशः,बुविनाशात,् प्रणश्यवत ॥

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

क्रोधात,्िववत, सम्मोहः, सम्मोहात,्स्मृवतववभ्रमः ।

ध्यायतो ववषयान्पुुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ॥

सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽविजायते ॥ २.६२ ॥

क्रोधाद्भववत सम्मोहः सम्मोहात्स्मृवतववभ्रमः ।

स्मृवतभ्रुंशाद्बुविनाशो बुविनाशात्प्रणश्यवत ॥ २.६३ ॥

dhy¡yatµ vi½ay¡npu¯sa¦ sa±gast£½Àpaj¡yat£ ||

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

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

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

2nd chapter,62 and 63 of 72

ध्यायतः,ववषयान,्पुुंसः,सङ्गः,तेष,ुउपजायते ।

सङ्गात,्सञ्जायत,ेकामः,कामात,्क्रोधः,अविजायते ॥



बुविनाशात् मवतनाशात् from the ruin of discrimination अ

.

पुुंप्रणश्यवत ववनष्टो िववत (he) perishes प्

र

अर्थ:

तात्पयं

व्याकरणम्

सवन्धः ध्यायतो ववषयान्    - ध्यायतः    + ववषयान् वव

स

र्सङ्गस्तेषु    - सङ्गः    + तेषु वव

स
तेषूपजायते    - तेषु    + उपजायते स

व
क्रोधोऽविजायते    - क्रोधः    + अविजायते वव

स

र्क्रोधाद्भववत    - क्रोधात्    + िववत ज

श्स्मृवतभ्रुंशाद्बुविनाशः    - स्मृवतभ्रुंशात्    + बुविनाशः ज

श्बुविनाशो बुविनाशात्    - बुविनाशः    + बुविनाशात् वव

स

र्समासः स्मृवतववभ्रमः स्मृतेः ववभ्रमः - षष्ठीतत्पुरुषः ।

बुविनाशः

कृदन्तः ध्यायतः    - ध्यै + शतृ (कतथरर) ।

शब्दाददववषयान् आलोियतः पुरुषस्य तेषु आसवतः उपजायते । तस्याः आसतेः तृष्णा सञ्जायते । यदद सा 

तृष्णा न प्रवतहता िववत तर्हह क्रोधः अविजायते । क्रोधात् अवववेकः उत्पद्यते । अवववेकात् शास्त्राध्ययनेन 

गुरुपदशेेन वा प्राप्तायाः स्मृतेः भ्रुंशः िववत । स्मृवतभ्रुंशात् बुविनाशः िववत । बुविनाशात् पुरुषः नष्टो िववत ।

   - बुिःे नाशः - षष्ठीतत्पुरुषः ।

ववषयान् ध्यायतः पुुंसः तेषु सङ्गः उपजायत,े सङ्गात् कामः सञ्जायत,े कामात् क्रोधः अविजायत,े क्रोधात् 

सम्मोहः िववत, सम्मोहात् स्मृवतववभ्रमः, स्मृवतभ्रुंशात् बुविनाशः, बुविनाशात् प्रणश्यवत ।

Meaning Thinking of objects, attachment to them is formed in a man. From attachment longing, and 

from longing anger grows. From anger comes delusion, and from delusion loss of memory. 

From loss of memory comes the ruin of discrimination, and from the ruin of discrimination he 

perishes.


