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ध्यान श्ऱोका:  

 



Chapter  2, shloka 1  

Shloka सञ्जय ईवाच  -   

तं तथा कृपयिवष्टमश्रपुणूााकुलके्षणम ्। 
(in devanagari) िवषीदन्तिमद ं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 

ऩदच्छेदः सञ्जयः ईवाच - तम्, तथा,कृपया,अिवष्टम्,ऄश्रपुूणााकुलेक्षणम् । 

िवषीदन्तम,् आदम्, वाक्यम्, ईवाच, मधुसूदनः ॥ 



Chapter  2, shloka 2  

Shloka  श्रीभगवानवुाच  -  

 कुतस्त्वा कश्मलिमद ंिवषम ेसमुपिस्तथतम ्। 
(in devanagari)  ऄनायाजषु्टमस्तवर्गयामकीर्ततकरमजुान ॥ 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 

ऩदच्छेदः श्रीभगवान् ईवाच –  

कुतः,्वा,कश्मलम्,आदम्,िवषमे,समुपिस्तथतम् । 

ऄनायाजुष्टम्,ऄस्तवर्गयाम्, ऄकीर्ततकरम्,ऄजुान ॥ 



Chapter  2, shloka 3  

Shloka क्लैब्य ंमा स्तम गमः पाथा नैतत्त्वय्यपुपद्यत े। 
(in devanagari) क्षुद्रं हृदयदौर्ाल्य ं्वक््वोििष्ठ 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 

ऩदच्छेदः क्लैब्यम्,मा,स्तम,गमः,पाथा,न,एतत,््विय,ईपपद्यते । 

क्षुद्रम,्हृदयदौर्ाल्यम्,्यक््वा,ईििष्ठ, परन्तप ॥ 



Chapter  2, shloka 4 

Shloka ऄजुान ईवाच  -   

कथं भीष्ममह ंसङ्ख्य ेद्रोण ंच मधुसूदन । 
(in devanagari) आषुिभः प्रितयो्स्तयािम पूजाहाावररसदून ॥ 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 

ऩदच्छेदः ऄजुानः ईवाच - कथम्, भीष्मम्, ऄहम्, सङ्ख्ये,द्रोणम्,च,मधुसूदन । 

आषुिभः, प्रितयो्स्तयािम,पूजाहौ, ऄररसूदन ॥ 



Chapter  2, shloka 5 

Shloka गुरूनह्वा िह महानभुावान् श्रेयो भोकंु् भैक्ष्यमपीह लोके । 
(in devanagari) ह्वाथाकामासं्ततु गुरूिनहवै भुञ्जीय भोगान्रिुधरप्रददर्गधान ्॥ 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 

ऩदच्छेदः गुरून्, ऄह्वा,िह,महानुभावान्,श्रयेः,भोकु्म्,भैक्ष्यम्,ऄिप,आह,लोके । 

ह्वा,ऄथाकामान्, त,ु गुरून्, आह,एव,भुञ्जीय,भोगान्, रुिधरप्रददर्गधान् ॥ 



Chapter  2, shloka 5…contd  

अन्वया
थथ: 

भहानुबावान ् भहाशमान ् great-souled अ.ऩुुं.द्वव.फहु. 

(Prose 

Order 

with 

meani

ng & 

introdu

ction 

to the 

word) 

गुरून ् आचामाान,्उऩाध्मामान ् masters उ.ऩुुं.द्वव.फहु. 
अहत्वा अववनाशम (स्थथतथम 

भभ) 
instead of slaying क्तत्वान्तभ ्अव्ममभ ्

बैक्ष्मभ ् भबऺाभ ् bread of beggary अ.नऩुुं.द्वव.एक. 
बोक्ततुभ ् खाददतुभ,्अनुबववतुभ ् to eat तुभुन्नन्तभ ्अव्ममभ ्
इह रोके अस्थभन ्रोके in this life अव्ममभ ्/ अ.ऩुुं.स.एक. 
शे्रम् साधु,उचचतभ,्प्रशथतभ ् better शे्रमस ्- स.नऩुुं.प्र.एक. 
हत्वा ववनाश्म,भाययमत्वा killing क्तत्वान्तभ ्अव्ममभ ्
इह एव अस्थभन ्प्रऩञ्चे एव in this world even अव्ममभ ्

रुचधयप्रददग्धान ् यक्ततभभचश्रतान ् stained with blood अ.ऩुुं.द्वव.फहु. 
अथाकाभान ् अथाकाभरूऩान ् wealth and 

desires 
अ.ऩुुं.द्वव.फहु. 

बोगान ् वथतुववशषेान ् enjoyments अ.ऩुुं.द्वव.फहु. 
बुञ्जीम आथवादमेमभ,्अष्नुमाभ ् enjoy बुज ्- आत्भ. 

वव.भरङ्.उऩु.एक. 



Chapter 2, shloka 6   

Shloka न चैतििद्मः कतरन्नो गरीयो युद्धा जयेम यदद वा नो जयेयःु । 
(in devanagari) यावेन ह्वा न िजजीिवषामस्ततऽेविस्तथताः प्रमुखे 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 

ऩदच्छेदः न,च,एतत्,िवद्मः, कतरत्, नः,गरीयः,यत,्वा,जयेम,यदद,वा,नः,जययेुः । 

यान्,एव,ह्वा,न,िजजीिवषामः,त,ेऄविस्तथताः,प्रमुख,ेधाताराष्ट्ाः ॥ 



Chapter 2, shloka 6  …contd  

अन्वयाथथ: न च न च not and ऄव्ययम् 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

एतत् आदम् this द.सवा.नपुं.िि.एक. 

िवद्मः जानीमः know िवद ्- पर.कतारर लट्.ईप.ुर्हु. 

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

नः ऄस्तमाकम् for us ऄस्तमद ्- द.सवा.ष.र्हु. 

गरीयः श्रेयः,श्रेष्ठम,्ऄिधकतरम ् better गरीयस् - स.नपुं.प्र.एक. 

यद ्वा यदद वा whether यद ्- द.सवा.नपुं.प्र.एक. / ऄव्ययम ्

जयेम जयं प्राप्नुयाम्,जेष्यामः we should 

conquer 
िज - पर.कतारर िव.िलङ्.ईप.ुर्हु. 

यदद वा ऄथ वा or that यद ्- द.सवा.नपुं.प्र.एक. / ऄव्ययम ्

नः ऄस्तमान ् us ऄस्तमद ्- द.सवा.ष.र्हु. 

जयेयुः (ते) पराजयेरन,् ,ते जेष्यिन्त 

यान् सुताः 

they should 

 conquer 
िज - पर.कतारर िव.िलङ्.प्रपु.र्हु. 

प्रमुखे सम्मुखे in front ऄ.पुं.स.एक. 

ऄविस्तथताः ईपिस्तथताः stand ऄ.पुं.प्र.र्हु. 



अथथ: यान् ह्वा न िजजीिवषामः ते एव धाताराष्ट्ाः प्रमुखे ऄविस्तथताः (तस्तमात्) यद ्वा 

जयेम यदद वा नो जयेयुः (ऄनयोः) कतरत् नः गरीयः (आित) एतत् न िवद्मः । 

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. 

तात्ऩय ं यान् ह्वा वयं जीिवतुं न शकु्नमः तादशृाः दयुोधनादयः समरे ईपिस्तथताः सिन्त । युद्ध े

ऄन्यस्तय हननम् ऄन्यस्तय च जीवनम् आ्येतत् ऄवश्यम्भािव । तस्तमात् यदद वयं जीवनम् 

आच्छामः तर्तह ऄवश्यं तेषां मरणं काङ्खक्षणीयम् । ऄथ वयं मरणम् आच्छामः ते कामं 

जीविन्त । दकन्तु समरशूराणाम् ऄस्तमाकम् एतत् ऄवमानं भवित । तस्तमात् ऄनयोः दकम् 

ऄस्तमाकम् ईिचतिमित न जािनमः । 



Chapter 2, shloka 6  …contd 

व्याकरणम ्
सस्न्ध: चैतत ्    - च    + एतत् वृिद्धसिन्धः 

सभास् एतििद्मः    - एतत्     िवद्मः जश््वसिन्धः 

कतरन्नः    - कतरत्    + नः ऄनुनािसकसिन्धः 

नो गरीयो यिा    - नः    + गरीयः िवसगासिन्धः ( सकारः) ईकारः, गुणः 

   - गरीयः    +यत् िवसगासिन्धः ( सकारः) ईकारः, गुणः 

   - यत्    + वा जश््वसिन्धः 

नो जयेयुः    - नः    + जयेयुः िवसगासिन्धः ( सकारः) ईकारः, गुणः 

िजजीिवषामस्तते    - िजजीिवषामः    + ते िवसगासिन्धः ( सकारः) 

तेऽविस्तथताः    - ते    + ऄविस्तथताः पूवारूपसिन्धः 

कृदन्त् ऄविस्तथताः   दशृ्यताम् - १.११ 

तवितान्त् कतरत्    - दकम्    + डतरच् (स्तवाथे) । 
गरीयः - गुरु + इयसुन् (ऄितशये) । ऄितशयेन गुरुः 

आ्यथाः । 

धाताराष्ट्ाः  - दशृ्यताम् - १.१९ 



Chapter 2, shloka 6  …contd  

ववशेषाांशा: / Special Notes 

  
कतयत ् 

जमेभ  जमेमु:  

ऺत्रिमधभा:  कुरऺमदोष: 
भभिद्रोहऩातकभ ् 

रुचधयप्रददग्धान ्बोगान ्

मुि:  बैक्ष्मभ ् 



कुऱक्षय: 
सनातना: 
कुऱधमाथ: 
प्रणश्यन्न्त  

कृत्स्नां कुऱम ्
अधमथ: 

अभििवतत 

कुऱन्स्ियः 
प्रदशु्यन्न्त  

वणथसङ्कर:  

नरक: +  
वऩतर: 
ऩतन्न्त  

श्रो 
40  

श्रो 
41 श्रो 

4२ 

वणथसङ्कर-
कारकदोषा:  

जाततधमाथ:  
कुऱधमाथ:  
उत्साद्यन्ते  

नरकवास:  

श्रो 
43 श्रो 

44 

Shlokas 40 to 44 



Chapter 2, shloka 7   

Shloka कापाण्यदोषोपहतस्तवभावः पृच्छािम ्वां धमासम्मढूचतेाः । 
(in 
devanaga
ri) 

यच्रेयः स्तयािन्निितं ब्रूिह तन्मे िशष्यस्ततेऽह ंशािध 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 

ऩदच्छेदः कापाण्यदोषोदहतस्तवभावः, पृच्छािम,्वाम्, धमासम्मूढचेताः । 

यत्, श्रेयः,स्तयात्,िनिितम,् ब्रूिह, तत्, मे, िशष्यः, ते,ऄहम्, शािध, माम,् ्वाम्, 

प्रपन्नम् ॥ 



Chapter 2, shloka 7  …contd  

अन्वयाथथ: 
कापाण्यदोषोदहत

स्तवभावः 

लुब्ध्वदोषेण 

नष्टस्तवभावः,दनै्य्भाव

नया दिूषतः 

with (my Kshatriya) 

nature overpowered by 

the taint of weak 

commiseration 

ऄ.पु.ंप्र.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

पृच्छािम प्रश्नं 

करोिम,याचयािम 

I ask प्रच्छ् - पर.कतारर लट्.ईप.ुएक.  

्वाम ् भवन्तम् Thee युष्मद ्- द.सवा.िि.एक. 

धमासम्मूढचेताः धमे मूढमनस्तकः, 

धमे ऄिववेकिचिम् 

with a mind in confusion 

about Dharma (duty) 

धमासम्मूढचेतस् - स.पु.ंप्र.एक. 

मे मम for me ऄस्तमद ्- द.सवा.ष.एक. 

यत् िनिितं श्रेयः  यत् ऄसिन्दर्गधं 

िहतम ्

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

/ श्रेयस् - स.नपुं.प्र.एक. 

स्तयात् भवेत् is ऄस-् पर.कतारर िव.िलङ्.प्रपु.एक. 

तत् ब्रूिह तद ्वद,तत् कथय that say तद ्- द.सवा.नपुं.िि.एक. / ब्रूञ् - 

पर.कतारर लोट्.मपु.एक. 

ऄह ंते िशष्यः ऄह ंतव शासनीयः I, Thy disciple ऄस्तमद ्- द.सवा.ष.एक. / युष्मद ्- 

द.सवा.ष.एक. / ऄ.पु.ंप्र.एक. 

्वां प्रपन्नम् ्वाम् 

ईपगतम्,शरणागम ्

Thee taken refuge युष्मद ्- द.सवा.िि.एक. / ऄ.पु.ंिि.एक. 

मां शािध माम् ईपददश, 

मां िशक्षय 

me instruct ऄस्तमद ्- द.सवा.िि.एक. / शास् - 

पर.कतारर लोट्.मपु.एक. 



अथथ: कापाण्यदोषोदहतस्तवभावः धमासम्मूढचेताः ्वां पृच्छािम - यत् िनिितं श्रेयः स्तयात् तत् 

मे ब्रूिह । ऄह ंते िशष्यः । ्वां प्रपन्नं मां शािध । 

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. 

तात्ऩय ं एते सवे मदीयाः । तस्तमात् एतेषां न दकििदिप हािनः भवेत् आित लुब्ध्वेन दोषेण 

आदानीं मम िवचारशिक्ः नष्टा ऄिस्तत । धमािवषये मम चेतः सम्मूढम् ऄिस्तत । ऄतः 

पृच्छािम - आदानीं मम यत् ऄसिन्दर्गधं श्रेयः तत् ्वं वद । ऄह ं्वामेव शरणं गतः  ऄिस्तम 

। माम् ईपददश । 



Chapter 2, shloka 7  …contd 

व्याकरणम ्

सस्न्ध: यच्रेयः    - यत्    + श्रेयः िु्वम्, छ्वसिन्धः 

सभास् स्तयािन्निितम्    - स्तयात्    + िनिितम् ऄनुनािसकसिन्धः 

तन्म े    - तत ्    + मे जश््वम्, ऄनुनािसकसिन्धः 

िशष्यस्तते    - िशष्यः     + ते िवसगासिन्धः (सकारः) 

तेऽहम्    - ते    + ऄहम् पूवारूपसिन्धः 

कृदन्त् कापाण्यदोषोपहतस्तव

भावः 

   -कापाण्यं दोषः कापाण्यदोषः - कमाधारयः । 

   - कापाण्यदोषेण ईपहतः कापाण्यदोषोपहतः - तृतीयात्पुरुषः । 

   - कापाण्यदोषोपहतः स्तवभावः यस्तय सः - र्हुव्रीिहः । 

धमासम्मूढचेताः धमे सम्मूढम् धमासम्मूढम् - सप्तमीत्पुरुषः । 

धमासम्मूढं चेतः यस्तय सः - र्हुव्रीिहः । 

तविता
न्त् 

िनिितम्    - िनस् + िच + क् (कमािण)  

िशष्यः    - शास् + क्यप् (कमािण) । शासनीयः आ्यथाः । 

प्रपन्नम्    - प्र + पद ्+ क् (कतारर) 



Chapter 2, shloka 7  …contd  

ववशेषाांशा: / Special Notes 

१ •  रोबी – ववत्तसञ्चमकताा  
 
•  मो वा एतद् अऺयुं गागी अववददत्वा अथभात ्रोकात ्पे्रयत. स कृऩण:  
 - फहृदायण्मक: - III viii 10  
 
•  II . 49  -  कृऩणा: परहेतव:  
 
•   भानभसक-काऩाण्मभ ्    

२    अजुानथम काऩाण्मभ ्- रृदमदौफाल्मुं 
 

३    धभासम्भूढचेता्  
 

४    अहुं ते भशष्म् + प्रऩन्नभ ्- even though friends; now surrender   
   (फीजश्रोक : ) -  Chapter 18 – shloka 65-66  
  mother – medicine concept ; भाजाायशयणागयत:  



Chapter 2, shloka 7  …contd  

४  levels    

 
काऩाण्मदोषोदहतथवबाव्  

&  
धभासम्भूढचेता् 

यत् िनिितं श्रेयः – 

तत् ब्रूिह 

ऄह ंते िशष्यः 

्वां प्रपन्नम् 

Free to answer  

Duty to answer 

Guide  

Full 
responsibility  

Student  Teacher 



Chapter 2, shloka 8   

Shloka निह प्रपश्यािम ममापनुद्याद ्यच्छोकमचु्छोषणिमिन्द्रयाणाम ्। 
(in devanagari) ऄवाप्य भूमावसपत्नमदृ्ध ंराज्य ंसुराणामिप चािधप्यम ्॥ 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 

ऩदच्छेदः न,िह,प्रपश्यािम, मम,ऄपुनद्यात्, यत्, शोकम्, ईच्छोषणम,् आिन्द्रयाणाम् । 

ऄवाप्य,भूमौ, ऄसपत्नम्, ऋद्धम,् राज्यम,्सुराणाम्, ऄिप, च, अिधप्यम् ॥ 



Chapter 2, shloka 8  …contd  

अन्वमाथा: भूमौ महीतले,पृिथव्याम ् In the earth आ.स्री.स.एक. 

(Prose Order 
with meaning 
& introduction 
to the word) 

ऄसपत्नम् प्रितस्तपर्तधिवरिहतम्, 

िनष्कण्टकम्,शत्रुरिहतम् 

unrivalled ऄ.नपुं.िि.एक. 

ऋद्धम् धनधान्याददिभः 

समृद्धम्,सस्तयाददसंपन्नम ्

flourishing ऄ.नपुं.िि.एक. 

राज्यं च राज्यं च dominion and ऄ.नपुं.िि.एक. / ऄव्ययम ्

सुराणाम् दवेानाम् over the gods ऄ.पु.ंष.र्हु. 

अिधप्यम् स्तवािम्वम् mastery ऄ.नपुं.िि.एक. 

ऄवाप्य ऄिप प्राप्य ऄिप,ऄनुभूय ऄिप  obtaining also ल्यर्न्तम् ऄव्ययम् / ऄव्ययम ्

मम मम my ऄस्तमद ्- द.सवा.ष.एक. 

आिन्द्रयाणाम् आिन्द्रयाणाम ् of the senses ऄ.नपुं.ष.र्हु. 

ईच्छेषणम् शोषकम ् blasting ऄ.नपुं.िि.एक. 

शोकम् दःुखम ् sorrow ऄ.पु.ंिि.एक. 

यत् ऄपनुद्यात् यत् दरूरकुयाात् (तत्), 

यत् ऄपनयेत् 

that should remove यद ्- द.सवा.नपुं.प्र.एक. / ऄप + 

नुद ्- पर.कतारर लट्.ईप.ुएक. 

निह प्रपश्यािम िवशेषतः न पश्यािम  I do not see ऄव्ययम् / प्र + दिृशर् - पर.कतारर 

लट्.ईप.ुएक. 



अथथ: भूमौ ऄसपत्नम् ऋद्ध ंमहत् राज्यं सुराणाम् अिधप्यं च ऄवाप्य ऄिप (िस्तथतस्तय) मम यत् 

आिन्द्रयाणाम् ईच्छेषणं शोकम् ऄपनुद्यात् (त्कमा) निह प्रपश्यािम । 

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. 

तात्ऩय ं मया भूमौ ऄस्तयां िनष्कण्टकं समृद्ध ंराज्यं प्राप्येत, दवेानां च अिधप्यं लभ्येत, तथािप 

आिन्द्रयाणां िवशोषकः ऄयं शोकः गुरुर्ान्धवादीनां हननेच्छया समु्पन्नः येन दरूीभवित तादशृं 

दकमिप कमा न प्रपश्यािम । 

व्याकरणम ्
सस्न्ध: ममापनुद्याद ्    - मम    + ऄपनुद्यात् सवणादीघासिन्धः 

यच्छोकम ्    - यत्     + शोकम् िु्वसिन्धः, छ्वसिन्धः 

भूमावसपत्नम्    - भूमौ    + ऄसपत्नम् यान्तवान्तादशेसिन्धः 

चािधप्यम ्    - च    + अिधप्यम ् सवणादीघासिन्धः 

सभास् ऄसपत्नम्    - न िवद्यते सपत्नः यस्तय तत् - नञ् र्हुव्रीिहः । 

कृदन्त् ईच्छोषणम ्    - ईत् + शुष् + ल्यु (कतारर) 

ऄवाप्य    - ऄव + अप् + ल्यप ्

तवितान्त् राज्यम्    - राजन् + यत् (कमााथे भावाथे वा) । राज्ञः कमा भावः वा आ्यथाः । 

अिधप्यम ् ऄिधपित + यक् (भावे) ऄिधपित्वम् आ्यथाः । 
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ववशषेाांशा: / Special Notes 

१ 

के - के 
(who is who) 



धन्मवादा्  

vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमददतव्यम ्॥   
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