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ध्यान श्ऱोका:  

 



Chapter  2, shloka 22 …contd  

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

जीर्ाािन ििििलािन, 

दबुालािन 

worn-out अ.नपुुं.िि.बहु. 

वासाुंिस वस्त्रािर् clothes वासम् - स.नपुुं.िि.बहु. 
िवहाय त्यक्तत्वा, 

पररत्यज्य 

casting off ल्यबन्तम् अव्ययम् 

अपरािर् इतरािर् others अ.नपुुं.िि.बहु. 
नवािन नूतनािन, 

अिभनवािन 

new अ.नपुुं.िि.बहु. 

यिा येन प्रकारेर् as अव्ययम् 
गृह्णाित धरित, 

उपाधत्त े

takes ग्रह् - पर. कतारर लट्.प्रपु.एक. 

तिा  तेन प्रकारेर् so अव्ययम् 
दहेी आत्मा,िरीरर the embodied दिेहन् - न.पुुं.प्र.एक. 

िरीरािर् वपूुंिि bodies अ.नपुुं.िि.बहु. 
िवहाय िवसृज्य, 

पररत्यज्य 

casting off ल्यबन्तम् अव्ययम् 

अन्यािन इतरािर्, 

िभन्नािन, 

अन्यािन 

others अ.नपुुं.िि.बहु. 

नवािन नवीनािन, 

नूतनािन 

new अ.नपुुं.िि.बहु. 

सुंयाित प्राप्नोित, 

सुंगच्छित 

enters सम्+या-पर.कतारर लट्.प्रपु.एक.दहेी 



Chapter  2, shloka 23 …contd  

अन्वयाथथ: िस्त्रािर् आयुधािन, 

अस्यादीिन 

weapons अ.नपुुं.प्र.बहु. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

एनम् इमम् आत्मानम्, 

दिेहनम् 

this (Self) एतद ्- द.सवा.पुुं.प्र.एक. 

न िछन्दिन्त न खण्डयिन्त,  

न कतायिन्त 

cut not अव्ययम् / िछद ्- पर.कतारर 

लट्.प्रपु.बहु. 

पावकः अिनः,अनलः fire अ.पुुं.प्र.एक. 

एनम् अमुम् this एतद ्- द.सवा.पुुं.िि.एक. 

न दहित न भस्मीकरोित burns not अव्ययम् / दह् - पर.कतारर 

लट्.प्रपु.एक. 

आपः उदकािन,जलािन,

वारीिर् 

waters अप् - प.स्त्री.प्र.बहु. 

न क्तलेदयिन्त 

च 

न आर्द्रीकुवािन्त 

अिप 

and wet not अव्ययम् / िक्तलद ्(िर्च्) - पर.कतारर 

लट्.प्रपु.बहु. 

मारुतः वायुः wind अ.पुुं.प्र.एक. 

न िोियित न िुष्कुं  करोित dries not अव्ययम् / िुि् (िर्च)् - पर.कतारर 

लट्.प्रपु.बहु. 



Chapter  2, shloka 24 …contd  

अन्वयाथथ: अयम् एिः आत्मा This (Self) इद्म् - म.सवा.पुुं.प्र.एक. 

(Prose Order 
with meaning 
& introduction 
to the word) 

अच्छेद्यः छेत्तुम् अयोग्यः cannot be cut अ.पुुं.प्र.एक. 

अदाह्यः दग्धुम् अयोग्यः cannot be burnt अ.पुुं.प्र.एक. 

अक्तलेद्यः क्तलेदियतुम् अिक्तयः cannot be 

wetted 
अ.पुुं.प्र.एक. 

अिोष्यः एव च िोिियतुम् अिक्तयः and cannot also 

be dried 
अ.पुुं.प्र.एक. / अव्ययम् 

अयम ् एिः This इद्म् - म.सवा.पुुं.प्र.एक. 

िनत्यः िाश्वतः changeless अ.पुुं.प्र.एक. 

सवागतः सवाव्यापी,सवात्र 

िवद्यमानः 

all-pervading अ.पुुं.प्र.एक. 

स्िार्ुः िस्िरः unmoving उ.पुुं.प्र.एक. 

अचलः कम्परिहतः,िनश्चलः immovable अ.पुुं.प्र.एक. 

सनातनः सदावती eternal अ.पुुं.प्र.एक. 



Chapter  2, shloka 25 …contd  

अन्वयाथथ: अयम् एिः 

दहेी,आत्मा 

This (Self) इदम् - म.सवा.पुुं.प्र.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

अव्यक्तः अप्रकटः unmanifested अ.पुुं.प्र.एक. 

अिचन्त्यः िनराकारः unthinkable अ.पुुं.प्र.एक. 

अिवकायाः अपररर्ामी, 

िवक्रिया 

रिहतः 

unchangeable अ.पुुं.प्र.एक. 

उच्यते कथ्यते,भण्यते,

िनगद्यते 

is said वच् - पर.कमािर् लट्.प्र.पु.एक. 

तस्मात् अतः,तस्मात् 

कारर्ात् 

therefore तद ्- द.सवा.पुुं.पुं.एक. 

एवम् इत्िम् thus अव्ययम् 

एनम् (दिेहनम्) अमुम्, 

आत्मानम् 

This एतद ्- द.सवा.पुुं.िि.एक. 

िवक्रदत्वा िवज्ञाय,ज्ञात्वा knowing क्तत्वान्तम् अव्ययम् 

अनुिोिचतुम् दःुिखतुम्, 

िोिचतुम् 

to mourn तुमुन्नन्तम् अव्ययम् 

न अहािस न योग्यो 

भविस 

oughtest not अव्ययम् / अह्ा - पर.कतारर 

लट्.प्र.पुुं.एक. 



Chapter  2, shloka 26 …contd  

अन्वयािा: अि च यक्रद पुनः But if अव्ययम् / अव्ययम् 

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word) 

एनम् अमुम् दिेहनम्, 

आत्मानम् 

This (Self) एतद ्- द.सवा.पुुं.िि.एक. 

िनत्यजातम् सवादा जायमानम् constantly born अ.पुुं.िि.एक. 

िनत्युं वा सदा वा constantly or अ.पुुं.िि.एक. / अव्ययम् 

मृतम् नष्टम्,लुप्तम् dead अ.पुुं.िि.एक. 

मन्यसे िचन्तयिस thinkest मन - आत्म.कतारर 

लट्.मपुुं.एक. 

तिािप एवमिप even then अव्ययम् / अव्ययम् 

महाबाहो दीघाबाहो,िविालबाहू mighty-armed उ.पुुं.सम्बो.एक. 

(अजुान) त्वम ् त्वम ् thou युष्मद ्- द.सवा.प्र.एक. 

एवम् इत्िम् This अव्ययम् 

िोिचतुम् खेक्रदतुम्,सुंतप्तुम् to mourn तुमुन्नन्तम् अव्ययम् 

न अहािस न योग्यः 

अिस,नाहािस 

oughtest not अव्ययम् / अहा - पर.कतारर 

लट्.मप.ुएक. 



Chapter  2, shloka 27  

Shloka जातस्य िह ध्रुवो मृत्युध्रुावुं जन्म मृतस्य च । 
(in devanagari) तस्मादपररहायऽेि ेन त्वुं िोिचतुमहािस ॥ २.२७ ॥ 

(in English) j¡tasya hi dhruvµ m»tyurdhruva¯ janma m»tasya ca | 

tasm¡daparih¡ry£:'rth£ na tva¯ ¾µcitumarhasi || 2.27 || 

Index Ref 2nd chapter,27 of 72 

ऩदच्छेदः जातस्य,िह,ध्रुवः,मृत्युः,ध्रुवम्,जन्म,मतृस्य च । 

तस्मात्, अपररहाये,अिे,न,त्वम,्िोिचतुम,्अहािस ॥ 



Chapter  2, shloka 27 …contd  

अन्वयािा: जातस्य िह उत्पन्नस्य, 

लब्धजन्मनः 

of that for अ.पुुं.ि.एक. 

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& 

introduct

ion to 

the 

word) 

मृत्युः मरर्म्, 

प्रार्हािनः 

death उ.पुुं.प्र.एक. 

ध्रुवः िनिश्चतम्, 

िनर्णर्तः एव 

certain अ.पुुं.प्र.एक. 

मृतस्य च नष्टस्य च, 

लुप्तताुं गतस्य 

and of that which is 

dead 

अ.पुुं.ि.एक. / अव्ययम ्

जन्म उत्पित्तः,जिनः, 

जननक्रिया 

birth जन्मन् - न.नपुुं.प्र.एक. 

ध्रुवम् िनिश्चतम् certain अ.नपुुं.प्र.एक. 

तस्मात् ततः therefore तद ्- द.सवा.पुं.एक. 

अपररहाये पररहतुाम् अयोग्य े unavoidable अ.पुुं.स.एक. 

अि े िविये matter अ.पुुं.स.एक. 

त्वम् त्वम्,भवान् thou युष्मद ्- द.सवा.प्र.एक. 

िोिचतुम् दःुिखतुम्,खेदताम् 

अनुभिवतुम् 

to grieve तुमुन्नन्तम् अव्ययम ्

न अहािस न योग्यः भविस oughtest not अव्ययम् / अहा - 

पर.लट्.मप.ुएक. 



अथथ: जातस्य िह मृत्युः ध्रुवः । मृतस्य च जन्म ध्रुवम् । तस्मात् अपररहाये अिे त्वुं िोिचतुुं न 

अहािस । 

Chapter  2, shloka 27 …contd  

Meaning 
Of that which is born, death is certain; of that which is dead, birth is 
certain. Over the unavoidable, therefore, thou oughtest not to grieve. 

तात्ऩय ं यः जायते तस्य मरर्ुं िनिश्चतम् । एवुं यः िियते तस्यािप पुनः जन्म िनिश्चतम् । एवुं 

सित अिस्मन् िविये त्वुं िोिचतुुं नाहािस । 

व्याकरणम ्
सन्न्ध: ध्रुवो भतृमुुः    - ध्रुवुः    + भतृमुुः ववसर्थसन्न्धुः (सकायुः) येपुः 

उकायुः र्ुणुः 
भतृमुध्रुथवभ ्    - भतृमुुः    + ध्रुवभ ् ववसर्थसन्न्धुः (येपुः) 

तस्भादऩरयहामे      - तस्भात ्    + अऩरयहामे जश्ततवसन्न्धुः 
अऩरयहामेऽथे     - अऩरयहामे    + अथे ऩूवथरूऩसन्न्धुः 

सभासुः अऩरयहामे         - न ऩरयहामथुः, तन्स्भन ् नञ ्ततऩुरुषुः । 
कृदन्तुः ऩरयहामे    - ऩरय + रृ +ण्मत ्(कभथणण) तन्स्भन ्। 



Chapter  2, shloka 28  

Shloka अव्यक्तादीिन भूतािन व्यक्तमध्यािन भारत । 
(in devanagari) अव्यक्तिनधनान्यवे तत्र का पररदवेना ॥ २.२८ ॥ 

(in English) avyakt¡d§ni bhÀt¡ni vyaktamadhy¡ni bh¡rata | 

avyaktanidhan¡ny£va tatra k¡ parid£van¡ || 2.28 || 

Index Ref 2nd chapter,28 of 72 

ऩदच्छेदः अव्यक्तादीिन, भूतािन, व्यक्तमध्यािन, भारत । 

अव्यक्तिनधनािन, एव, तत्र, का, पररदवेना ॥ 



Chapter  2, shloka 28 …contd  

अन्वयािा: भारत अजुान ! O Bharata अ.पुुं.सम्बो.बहु. 

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& intro-

duction 

to the 

word) 

भूतािन प्रािर्नः,चराच

रािर्, 

स्िावरजङ्गमा

दीिन 

beings अ.नपुुं.प्र.बहु. 

अव्यक्तादीिन अस्फुटमूलािन, 

अदिानभूतािन, 

अनुपलब्धािन 

unmanifested 

in the 

beginning 

इ.नपुुं.प्र.बहु. 

व्यक्तमध्यािन स्फुटमध्याः manifested in 

the middle 

state 

अ.नपुुं.प्र.बहु. 

अव्यक्तिनधना

िन एव 

अस्फुटान्ताः एव unmanifested 

again in the 

end 

अ.नपुुं.प्र.बहु. / 

अव्ययम ्

तत्र तिस्मन् there अव्ययम् 

का पररदवेना कक वा 

आिन्दनम्?, 

क्रक वािोकः?, 

क्रकमिं वा 

िवलापः 

what grief क्रकम् - 

म.सवा.स्त्री.प्र.एक. / 

आ.स्री.प्र.एक. 



अथथ: भारत ! भूतािन अव्यक्तादीिन व्यक्तमध्यािन अव्यक्तिनधनािन एव । तत्र का  

पररदवेना ? 

Chapter  2, shloka 28 …contd  

Meaning 
All beings are unmanifested in their beginning, O Bharata, manifested in 
their middle state, and unmanifested again in their end. What is there 
then to grieve about ? 

तात्ऩय ं
भूतानाम् आक्रदः अव्यक्तः वताते । अन्तः अिप अव्यक्तः वताते । इहलोके अनुभवगोचरािर् 

भविन्त इित हतेोः मध्यमात्रुं तु व्यक्तुं  दशृ्यते । एवुं सित तादिृेिु भूतेिु आिन्दनेन कक 

प्रयोजनम् ? 

व्याकरणम ्

सन्न्ध: अव्मक्तननधनान्मेव    - अव्मक्तननधनानन    + एव मण ्सन्न्धुः 

सभासुः अव्मक्तादीनन     - अव्मक्तुः आददुः मेषाां तानन - फहुव्रीदहुः । 

अव्मक्तननधनानन    - अव्मक्तां ननधनां मेषाां तानन - फहुव्रीदहुः । 

कृदन्तुः ऩरयदेवना    - ऩरय + ददव ्+ णणच ्+ मुच ्(बावे) 



Chapter  2, shlokas 29 

Shloka आश्चयावत्पश्यित किश्चदनेमाश्चयाविदित तिैव चान्यः । 
(in devanagari) आश्चयावच्चनैमन्यः िृर्ोित श्रुत्वाप्यनेुं वेद न चैव किश्चत् ॥ २.२९ ॥ 

(in English) ¡¾caryavatpa¾yati ka¾cid£nam¡¾caryavadvadati tathaiva c¡nya¦ | 

¡¾caryavaccainamanya¦ ¾»³µti ¾rutv¡py£na¯ v£da na caiva ka¾cit || 

Index Ref 2nd chapter,29 of 72 

ऩदच्छेदः आश्चयावत्,पश्यित,किश्चत्,एनम्,आश्चयावत्,वदित,तिा,एव,च,अन्यः । 

आश्चयावत्,च,एनम्,अन्यः,िृर्ोित,श्रतु्वा,अिप,एनम्,वेद,न,च,एव,किश्चत् ॥ 



Chapter  2, shlokas 29 …contd  

अन्वयाथथ
: 

किश्चत् कोऽिप पुरुिः Some one अव्ययम् 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word) 

एनम् आत्मानम्, 

चेतनवन्तम् 

This (Self) एतद ्- द.सवा.पुुं.िि.एक. 

आश्चयावत् अद्भुतवत्, 

अदषृ्टपूवाम् 

as a wonder अव्ययम् 

पश्यित वीक्षते, 

अवलोकयािम 

looks upon दिृिर् - पर.कतारर 

लट्.प्रपु.एक. 

तिा एव एवम्,आत्मानम् so also अव्ययम् / अव्ययम् 

अन्यः च अपरः पुरुिोऽिप and another अ.सवा.पुुं.प्र.एक. 

वदित कियित,भर्ित speaks वद ्- पर.कतारर लट्.प्रपु.एक. 

िृर्ोित आकर्ायित hears श्रु - पर.कतारर लट्.प्रपु.एक. 

किश्चत् कोऽिप yet another अव्ययम् 

एनम् अमुम्,दिेहनम ् This एतद ्- द.सवा.पुुं.िि.एक. 

श्रुत्वा अिप आकण्या अिप though hearing श्रु - पर.कतारर लट्.प्रपु.एक. 

न च एव वेद न जानाित एव, 

नैव गृह्णाित 

knows not at all अव्ययम् /  

िवद ्- पर.कतारर लट्.प्रपु.एक. 



अथथ: किश्चत् एनम् आश्चयावत् पश्यित,तिा एव अन्यः च आश्चयावत् वदित, 

अन्यः च एनम् आश्चयावत् िृर्ोित । किश्चत् एनुं श्रुत्वा अिप न च एव 

वेद । 

Chapter  2, shlokas 29 …contd  

Meaning 
Some look upon the Self  as marvellous. Others speak of It as wonderful. 
Others again hear of It as a wonder. And still others, though hearing, do 
not understand It at all. 

तात्ऩय ं
कश्चन् एतम् आत्मानम् अद्भुतिमव पश्यित । अन्यः कश्चन् एनम् 

अद्भुतिमव वदित । अपरः एनम् अद्भुतिमव िृर्ोित । अन्यस्तु श्रुत्वािप 

एनुं नैव जानाित । 



Chapter  2, shlokas 29 …contd  

व्याकरणम ्
सन्न्धुः किश्चदनेम्    - किश्चत ्    + एनम् जश्त्वसिन्धः 

आश्चयाविदित    - आश्चयावत्    + वदित जश्त्वसिन्धः 

तिैव    - तिा    + एव वृििसिन्धः 

चैव    - च    + एव वृििसिन्धः 

चान्यः    - च    + अन्यः सवर्ादीघासिन्धः 

श्रुत्वािप    - श्रुत्वा    + अिप सवर्ादीघासिन्धः 

आश्चयावच्च    - आश्चयावत्    + च श्चुत्वसिन्धः 

अप्येनम्    - अिप    + एनम् यर्् सिन्धः 

कृदन्तुः श्रुत्वा    - शु्र    + क्तत्वा । 



Chapter  2, shlokas 30 

Shloka देही िनत्यमवध्योऽयुं देह ेसवास्य भारत । 
(in devanagari) तस्मात्सवाािर् भूतािन न त्वुं िोिचतमुहािस ॥ २.३० ॥ 

(in English) d£h§ nityamavadhyµ:'ya¯ d£h£ sarvasya bh¡rata | 

tasm¡tsarv¡³i bhÀt¡ni na tva¯ ¾µcitumarhasi || 2.30 || 
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ऩदच्छेदः दहेी, िनत्यम्, अवध्यः, अयम्,दहे,े सवास्य, भारत । 

तस्मात्, सवाािर्, भूतािन, न,त्वम्,िोिचतुम,्अहािस ॥ 



Chapter  2, shlokas 30 …contd  

अन्वयाथथ: भारत अजुान । O Bharata अ.पुुं.सम्बो.एक. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word) 

अयम ् एिः this इदम् - म.सवा.पुुं.प्र.एक. 

दहेी आत्मा,िारीरर Indweller दिेहन् - न.पुुं.प्र.एक. 

सवास्य िनिखलस्य, 

समस्तस्य,समग्रस्य 

of all अ.सवा.पुुं.ि.एक. 

दहे े िरीरे,पुरे in the body अ.पुुं.स.एक. 

िनत्यम ् सदा,सवेिु कालेिु ever अव्ययम् 

अवध्यः हन्तुम् अिक्तयः indestructible अ.पुुं.प्र.एक. 

तस्मात् ततः हतेोः therefore तद ्- द.सवा.पुं.एक. 

सवाािर् सकलािन, 

समस्तािन, 

िनिखलािन 

all अ.सवा.नपुुं.िि.बहु. 

भूतािन प्रािर्नः, 

चराचरािर् 

beings अ.नपुुं.िि.बहु. 

त्वुं 

िोिचतुम् 

त्वुं दःुिखतुम् thou to mourn युष्मद ्- द.सवा.प्र.एक. 

न अहािस न योग्यः अिस oughtest not अव्ययम् / अहा - पर.कतारर 

लट्.मप.ुएक. 



अथथ: भारत ! अयुं दहेी सवास्य दहे ेिनत्यम् अवध्यः । तस्मात् सवाािर् भूतािन 

त्वुं िोिचतुुं न अहािस । 

Chapter  2, shlokas 30 …contd  

Meaning 
This, the Indweller in the bodies of all, is ever indestructible, O 
descendant of Bharata. Therefore thou oughtest not to mourn for any 
creature. 

तात्ऩय ं
अयम् आत्मा सवाासु अिप अवस्िासु अवध्यः । परन्तु सः िनत्युं 

स्िावराक्रदिु सवेिु अिप िस्ितः । दहे ेवध्यमानेऽिप सः दहेी अवध्यः 

इत्यतः त्वम् एतािन भूतािन प्रित िोिचतुुं नाहािस । 

व्याकरणम ्
सन्न्धुः अवध्मोऽम

भ ्
   - अवध्मुः    + अमभ ् ववसर्थसन्न्धुः (सकायुः) 

येपुः, उकायुः, रु्णुः, 
ऩूवथरूऩां च 

सभासुः अवध्मुः    - न वध्मुः नञ्ततऩुरुषुः 



Chapter  2, shlokas 31 

Shloka स्वधमामिप चावेक्ष्य न िवकिम्पतुमहािस । 
(in devanagari) धम्याािि युिाच्रेयोऽन्यत्क्षित्रयस्य न िवद्यते ॥ २.३१ ॥ 

(in English) svadharmamapi c¡v£k½ya na vikampitumarhasi | 

dharmy¡ddhi yuddh¡cchr£yµ:'nyatk½atriyasya na vidyat£ || 2.31 || 
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ऩदच्छेदः स्वधमाम्,अिप,च,अवेक्ष्य,न,िवकिम्पतुम्,अहािस  । 

धम्याात्, िह, युिात् ,श्रेयः, अन्यत्, क्षित्रयस्य,न,िवद्यते ॥ 



Chapter  2, shlokas 31 …contd  

अन्वयािा: स्वधमं च आत्मधमं च, 

स्वस्य क्षित्रयधमाम् 

And own dharma अ.पुुं.िि.एक. / अव्ययम् 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word) 

अवेक्ष्य अिप िवलोक्तय 

अिप,दषृ््वा 

also looking at ल्यबन्तम् अव्ययम् 

िवकिम्पतुम् चिलतुम् to waver तुमुन्नन्तम् अव्ययम् 

न अहािस न अहािस, 

न िक्नोिस 

oughtest not अह्ा - पर.कतारर 

लट्.मप.ुएक. 

िह यस्मात ् for अव्ययम ्

क्षित्रयस्य क्षित्रयकुलोद्भवस्य for a Kshatriya अ.पुुं.ि.एक. 

धम्याात ् धमायुक्तात ् righteous अ.नपुुं.पुं.एक. 

युिात् रर्ात् war अ.नपुुं.पुं.एक. 

अन्यत् शे्रयः अन्यत् 

िहतम्,अन्यत् 

यिस्करम् 

any other higher अ.सवा.नपुुं.प्र.एक. / श्रेयस् - 

स.नपुुं.प्र.एक. 

न िवद्यत े नािस्त exists not अव्ययम् / िवद ्- 

आत्म.कतारर लट्.प्रपु.एक. 



अथथ: स्वधमं च अवेक्ष्य अिप िवकिम्पतुुं न अहािस । क्षित्रयस्य िह धम्याात् 

युिात् अन्यत् श्रेयः न िवद्यते ।  

Chapter  2, shlokas 31 …contd  

Meaning 
Looking at thine own Dharma, also, thou oughtest not to waver, for 
there is nothing higher for a Kshatriya than a righteous war. 

तात्ऩय ं
स्वधमाः िचन्त्यते चेदिप त्वया न भेतव्यम् । यतः क्षित्रयस्य धम्याात् 

युिात् अन्यत् श्रेयः न िवद्यते । अतः श्रेयोिभलाििर्ा त्वया युिम् 

अवश्युं कताव्यम् । 

व्याकरणम ्
सन्न्धुः चावेक्ष्म    - च    + अवेक्ष्म सवणथदीर्थसन्न्धुः 

धर्ममाथवि    - धर्ममाथत ्    + दह ऩूवथसवणथसन्न्धुः 
मुिाच्छ्रेमोऽन्मत ्    - मुिात ्    + शे्रमुः श्तचुतवभ,् छतवसन्न्धुः 

   - मुिाच्छ्रेमुः    + अन्मत ्ववसर्थसन्न्धुः (सकायुः) येपुः, 
उकायुः, रु्णुः ऩूवथरूऩां च 



Chapter  2, shlokas 32 

Shloka यदचृ्छया चोपपन्नुं स्वगािारमपावृतम ्। 
(in devanagari) सुिखनः क्षित्रयाः पािा लभन्ते युिमीदिृम ्॥ २.३२ ॥ 

(in English) yad»cchay¡ cµpapanna¯ svargadv¡ramap¡v»tam | 

sukhina¦ k½atriy¡¦ p¡rtha labhant£ yuddham§d»¾am || 2.32 || 

Index Ref 2nd chapter,32 of 72 

ऩदच्छेदः यदचृ्छया, च,उपपन्नम,्स्वगािारम्, अपावृतम् । 

सुिखनः, क्षित्रयाः,पािा,लभन्ते, युिम्, ईदिृम् ॥ 



Chapter  2, shlokas 32 …contd  

अन्वया
थथ: 

पािा अजुान ! O Partha अ.पुुं.सम्बो.एक. 

(Prose Order 

with meaning & 

introduction to 

the word) 

यदचृ्छया स्वेच्छया, 

अप्रार्णिततया 

of itself आ.स्री.त.ृएक.  

उपपन्नम ् प्राप्तम्,लब्धम् come अ.नपुुं.िि.एक. 

अपावृतुं च उद ्घारटतञ्च verily opened अ.नपुुं.िि.एक. 

स्वगािारम् स्वगाप्रितहारम्,

स्वगाप्रच्युितभूत

म् 

the gate of heaven अ.नपुुं.िि.एक. 

ईदिृम् एतादिृम् such अ.नपुुं.िि.एक. 

युिम् सुंग्रामम्,रर्म् battle अ.नपुुं.िि.एक. 

सुिखनः सुखवन्तः, 

भाग्यिािलनः 

happy सुिखन् - न.पुुं.प्र.बहु. 

क्षित्रयाः राजानः, 

योिारः,वीराः 

Kshatriyas अ.पुुं.प्र.बहु. 

लभन्ते प्राप्नुविन्त gain लभ् - आत्म.कतारर 

लट्.प्रपु.बहु. 



अथथ: पािा ! यदचृ्छया उपपन्नम् अपावृतुं च स्वगािारम् ईदिृुं युिुं सुिखनः 

क्षित्रयाः लभन्ते । 

Chapter  2, shlokas 32 …contd  

Meaning 
Fortunate certainly are the Kshatriyas, O son of Prtha, who are called 
to fight in such a battle that comes unsought as an open gate to 
heaven. 

तात्ऩय ं
ह ेअजुान ! इदुं युिुं त्वया यदचृ्छया प्राप्तमिस्त । वस्तुतः इदुं युिुं निह, 

अिप तु उद ्घारटतुं स्वगािारिमित भावय । ईदिृुं युिुं पुण्यिािलनः 

एव प्राप्नुविन्त । 

व्याकरणम ्
सनन्धः चोऩऩन्नभ ्    - च    + उऩऩन्नभ ् रु्णसन्न्धुः 
समासः स्वर्थद्वायभ ्   - स्वर्थस्म द्वायभ ्    - षष्ठीततऩुरुषुः 
कृदन्तः उऩऩन्नभ ्    - उऩ + ऩद् + क्त (कतथरय) । 

अऩावतृभ ्    - अऩ + आ + व ृ+ क्त (कभथणण) । 



धन्मवादाुः  

vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमददतव्यम ्॥   
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