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ध्यान श्लोका: 



Chapter  2, shloka 26 

Shloka अथ चैनं ननत्यजातं वा मन्यस ेमृतम् ।
(in devanagari) तथानि त्वं महाबाहो नैवं शोनचतुमहहनस ॥ २.२६ ॥

(in English) atha caina¯ nityaj¡ta¯ v¡ manyas£ m»tam |

tath¡pi tva¯ mah¡b¡hµ naiva¯ ¾µcitumarhasi || 2.26 ||

Index Ref 2nd chapter,26 of 72

पिच्छेिः अथ, च, एनम्, ननत्यजातम्, ननत्यम्,वा,मन्यस,ेमृतम् ।

तथा,अनि,त्वम्,महाबाहो,न,एवम,्शोनचतुम्,अहहनस ॥



Chapter  2, shloka 26 …contd

अन्वयाथह: अथ च यदि िुनः But if अव्ययम् / अव्ययम्

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word)

एनम् अमुम् िनेहनम् This (Self) एति ्- ि.सवह.िु.ंनि.एक.

ननत्यजातम् सवहिा जायमानम् constantly born अ.िु.ंनि.एक.

ननत्यं वा सिा वा constantly or अ.िु.ंनि.एक. / अव्ययम्

मृतम् नष्टम् dead अ.िु.ंनि.एक.

मन्यसे नचन्तयनस thinkest मन - आत्म.कतहरि 

लट्.मिु.ंएक.

तथानि एवमनि even then अव्ययम् / अव्ययम्

महाबाहो िीर्हबाहो mighty-armed उ.िु.ंसम्बो.एक.

(अजुहन) त्वम् त्वम् thou युष्मि ्- ि.सवह.प्र.एक.

एवम् इत्थम् This अव्ययम्

शोनचतुम् खेदितुम् to mourn तुमुन्नन्तम् अव्ययम्

न अहहनस न योग्यः अनस oughtest not अव्ययम् / अहह - िि.कतहरि 

लट्.मि.ुएक.



अर्थ: महाबाहो ! अथ च एनं ननत्यजातं ननत्यं वा मृतं मन्यसे तथानि त्वम् एवं शोनचतुं न 

अहहनस ।

Chapter  2, shloka 26 …contd

Meaning
But if thou shouldst take This to have constant birth and death, even in that case, 
O mighty-armed, thou oughtest not to mourn for This.

तात्पयं ह ेअजुहन ! यदि िुनः त्वम् अयम् आत्मा सवहिा जायते इनत सवहिा नियते इनत वा मन्यते 

तथानि एवं शोकम् अनुभनवतुं नाहहनस ।

व्याकरणम ्
सन्धि: चैनम ् च + एनम ् वदृ्धिसन्धििः

तथाद्धि तथा + अद्धि सवर्णदीर्णसन्धििः

समासिः ननत्यजातं ननत्यं जातिः, तम ्- सुि ्समासिः

कृदधतिः जातम ् जन ् + क्त (कतणरि)
मतृम ् मृ +क्त (कतणरि)



Chapter  2, shloka 27 

Shloka जातस्य नह ध्रुवो मृत्युध्रुहवं जन्म मृतस्य च ।
(in devanagari) तस्माििरिहायऽेथ ेन त्वं शोनचतुमहहनस ॥ 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

पिच्छेिः जातस्य,नह,ध्रुवः,मृत्युः,ध्रुवम्,जन्म,मतृस्य च ।

तस्मात,् अिरिहाये,अथ,ेन,त्वम्,शोनचतुम,्अहहनस ॥



Chapter  2, shloka 27 …contd

अन्वयाथह: जातस्य नह उत्िन्नस्य of that for अ.िु.ंष.एक.

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& 

introduct

ion to 

the 

word)

मृत्युः मिणम् death उ.िु.ंप्र.एक.

ध्रुवः नननितम् certain अ.िु.ंप्र.एक.

मृतस्य च नष्टस्य च and of that which is 

dead

अ.िु.ंष.एक. / अव्ययम्

जन्म उत्िनतः birth जन्मन् - न.निु.ंप्र.एक.

ध्रुवम् नननिता certain अ.निु.ंप्र.एक.

तस्मात् ततः therefore ति ्- ि.सवह.िं.एक.

अिरिहाये िरिहतुहम् अयोग्ये unavoidable अ.िु.ंस.एक.

अथे नवषये matter अ.िु.ंस.एक.

त्वम् त्वम् thou युष्मि ्- ि.सवह.प्र.एक.

शोनचतुम् िःुनखतुम् to grieve तुमुन्नन्तम् अव्ययम्

न अहहनस न योग्यः भवनस oughtest not अव्ययम् / अहह -

िि.लट्.मि.ुएक.



अर्थ: जातस्य नह मृत्युः ध्रुवः । मृतस्य च जन्म ध्रुवम् । तस्मात् अिरिहाये अथे त्वं शोनचतुं न 

अहहनस ।

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.

तात्पयं यः जायते तस्य मिणं नननितम् । एवं यः नियते तस्यानि िुनः जन्म नननितम् । एवं 

सनत अनस्मन् नवषये त्वं शोनचतुं नाहहनस ।

व्याकरणम ्
सन्धि: ध्रुवो मतृ्युिः - ध्रुविः + मतृ्युिः द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) िेफिः 

उकाििः र्ुर्िः
मतृ्युध्रुणवम ् - मतृ्युिः + ध्रुवम ् द्धवसर्णसन्धििः (िेफिः)

तस्मादिरिहाये - तस्मात ् + अिरिहाये जश्तत्वसन्धििः
अिरिहायेऽथे - अिरिहाये + अथे िूवणरूिसन्धििः

समासिः अिरिहाये - न िरिहायणिः, तन्स्मन ् नञ ्तत्िुरुषिः ।
कृदधतिः िरिहाये - िरि + हृ +ण्यत ्(कमणणर्) तन्स्मन ्।



Chapter  2, shloka 28 

Shloka अव्यक्तािीनन भूतानन व्यक्तमध्यानन भाित ।
(in devanagari) अव्यक्तननधनान्यवे तत्र का िरििवेना ॥ 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

पिच्छेिः अव्यक्तािीनन, भूतानन, व्यक्तमध्यानन, भाित ।

अव्यक्तननधनानन, एव, तत्र, का, िरििवेना ॥



Chapter  2, shloka 28 …contd

अन्वयाथह: भाित अजुहन ! O Bharata अ.िुं.सम्बो.बहु.

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& intro-

duction

to the 

word)

भूतानन प्रानणनः beings अ.निुं.प्र.बहु.

अव्यक्तािीनन अस्फुटमूलाः unmanifested

in the 

beginning

इ.निुं.प्र.बहु.

व्यक्तमध्यानन स्फुटमध्याः manifested in 

the middle 

state

अ.निुं.प्र.बहु.

अव्यक्तननधना

नन एव

अस्फुटान्ताः एव unmanifested

again in the 

end

अ.निुं.प्र.बहु. / 

अव्ययम्

तत्र तनस्मन् there अव्ययम्

का िरििवेना कक वा 

आक्रन्िनम् ?

what grief दकम् -

म.सवह.स्त्री.प्र.एक. / 

आ.स्री.प्र.एक.



अर्थ: भाित ! भूतानन अव्यक्तािीनन व्यक्तमध्यानन अव्यक्तननधनानन एव । तत्र का 

िरििवेना ?

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 ?

तात्पयं
भूतानाम् आदिः अव्यक्तः वतहते । अन्तः अनि अव्यक्तः वतहते । इहलोके अनुभवगोचिानण 

भवनन्त इनत हतेोः मध्यमात्रं तु व्यकं्त िशृ्यते । एवं सनत तािशृेषु भूतेषु आक्रन्िनेन कक 

प्रयोजनम् ?

व्याकरणम ्

सन्धि: अव्यक्तननिनाधयेव - अव्यक्तननिनानन + एव यर् ्सन्धििः

समासिः अव्यक्तादीनन - अव्यक्तिः आददिः येषां तानन - बहुव्रीदहिः ।

अव्यक्तननिनानन - अव्यक्तं ननिनं येषां तानन - बहुव्रीदहिः ।

कृदधतिः िरिदेवना - िरि + ददव ्+ णर्च ्+ युच ्(भावे)



Chapter  2, shlokas 29

Shloka आियहवत्िश्यनत कनििनेमाियहवििनत तथैव चान्यः ।
(in devanagari) आियहवच्चनैमन्यः शृणोनत श्रुत्वाप्यने ंवेि न चैव कनित् ॥ 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

पिच्छेिः आियहवत्,िश्यनत,कनित्,एनम्,आियहवत्,विनत,तथा,एव,च,अन्यः ।

आियहवत्,च,एनम्,अन्यः,शृणोनत,श्रतु्वा,अनि,एनम्,वेि,न,च,एव,कनित् ॥



Chapter  2, shlokas 29 …contd

अन्वयार्थ
:

कनित् कोऽनि िुरुषः Some one अव्ययम्

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word)

एनम् आत्मानम् This (Self) एति ्- ि.सवह.िु.ंनि.एक.

आियहवत् अद्भुतवत् as a wonder अव्ययम्

िश्यनत वीक्षते looks upon िनृशि् - िि.कतहरि 

लट्.प्रिु.एक.

तथा एव एवम् so also अव्ययम् / अव्ययम्

अन्यः च अििः िुरुषोऽनि and another अ.सवह.िु.ंप्र.एक.

विनत कथयनत speaks वि ्- िि.कतहरि लट्.प्रिु.एक.

शृणोनत आकणहयनत hears श्रु - िि.कतहरि लट्.प्रिु.एक.

कनित् कोऽनि yet another अव्ययम्

एनम् अमुम् This एति ्- ि.सवह.िु.ंनि.एक.

श्रुत्वा अनि आकर्णयह अनि though hearing श्रु - िि.कतहरि लट्.प्रिु.एक.

न च एव वेि न जानानत एव knows not at all अव्ययम् / 

नवि ्- िि.कतहरि लट्.प्रिु.एक.



अर्थ: कनित् एनम् आियहवत् िश्यनत,तथा एव अन्यः च आियहवत् विनत, 

अन्यः च एनम् आियहवत् शृणोनत । कनित् एनं श्रुत्वा अनि न च एव 

वेि ।

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.

तात्पयं
किन् एतम् आत्मानम् अद्भुतनमव िश्यनत । अन्यः किन् एनम् 

अद्भुतनमव विनत । अििः एनम् अद्भुतनमव शृणोनत । अन्यस्तु श्रुत्वानि 

एनं नैव जानानत ।



Chapter  2, shlokas 29 …contd

व्याकरणम ्
सन्धििः कनििनेम् - कनित् + एनम् जश्त्वसनन्धः

आियहवििनत - आियहवत् + विनत जश्त्वसनन्धः

तथैव - तथा + एव वृनिसनन्धः

चैव - च + एव वृनिसनन्धः

चान्यः - च + अन्यः सवणहिीर्हसनन्धः

श्रुत्वानि - श्रुत्वा + अनि सवणहिीर्हसनन्धः

आियहवच्च - आियहवत् + च िुत्वसनन्धः

अप्येनम् - अनि + एनम् यण् सनन्धः

कृदधतिः श्रुत्वा - शु्र + क्तत्वा ।



Chapter  2, shlokas 30

Shloka िेही ननत्यमवध्योऽय ंिेह ेसवहस्य भाित ।
(in devanagari) तस्मात्सवाहनण भूतानन न त्वं शोनचतमुहहनस ॥ २.३० ॥

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

tasm¡tsarv¡³i bhÀt¡ni na tva¯ ¾µcitumarhasi || 2.30 ||

Index Ref 2nd chapter,30 of 72

पिच्छेिः िहेी, ननत्यम्, अवध्यः, अयम्,िहे,े सवहस्य, भाित ।

तस्मात्, सवाहनण, भूतानन, न,त्वम्,शोनचतुम्,अहहनस ॥



Chapter  2, shlokas 30 …contd

अन्वयार्थ: भाित अजुहन । O Bharata अ.िु.ंसम्बो.एक.

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word)

अयम् एषः this इिम् - म.सवह.िु.ंप्र.एक.

िहेी आत्मा Indweller िनेहन् - न.िु.ंप्र.एक.

सवहस्य नननखलस्य of all अ.सवह.िु.ंष.एक.

िहेे शिीिे in the body अ.िु.ंस.एक.

ननत्यम् सिा ever अव्ययम्

अवध्यः हन्तुम् अशक्तयः indestructible अ.िु.ंप्र.एक.

तस्मात् ततः हतेोः therefore ति ्- ि.सवह.िं.एक.

सवाहनण सकलानन all अ.सवह.निु.ंनि.बहु.

भूतानन प्रानणनः beings अ.निु.ंनि.बहु.

त्वं 

शोनचतुम्

त्वं िःुनखतुम् thou to mourn युष्मि ्- ि.सवह.प्र.एक.

न अहहनस न योग्यः अनस oughtest not अव्ययम् / अहह - िि.कतहरि 

लट्.मि.ुएक.



अर्थ: भाित ! अयं िहेी सवहस्य िहे ेननत्यम् अवध्यः । तस्मात् सवाहनण भूतानन 

त्वं शोनचतुं न अहहनस ।

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.

तात्पयं
अयम् आत्मा सवाहसु अनि अवस्थासु अवध्यः । ििन्तु सः ननत्यं 

स्थाविादिषु सवेषु अनि नस्थतः । िहे ेवध्यमानेऽनि सः िहेी अवध्यः 

इत्यतः त्वम् एतानन भूतानन प्रनत शोनचतुं नाहहनस ।

व्याकरणम ्
सन्धििः अवध्योऽय

म ्
- अवध्यिः + अयम ् द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) 

िेफिः, उकाििः, रु्र्िः, 
िूवणरूिं च

समासिः अवध्यिः - न वध्यिः नञ्तत्िुरुषिः



Chapter  2, shlokas 31

Shloka स्वधमहमनि चावेक्ष्य न नवकनम्ितुमहहनस ।
(in devanagari) धम्याहनि युिाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षनत्रयस्य न नवद्यते ॥ २.३१ ॥

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

dharmy¡ddhi yuddh¡cchr£yµ:'nyatk½atriyasya na vidyat£ || 2.31 ||

Index Ref 2nd chapter,31 of 72

पिच्छेिः स्वधमहम्,अनि,च,अवेक्ष्य,न,नवकनम्ितुम्,अहहनस  ।

धम्याहत,् नह, युिात् ,श्रेयः, अन्यत्, क्षनत्रयस्य,न,नवद्यते ॥



Chapter  2, shlokas 31 …contd

अन्वयाथह: स्वधमं च आत्मधमं च And own dharma अ.िु.ंनि.एक. / अव्ययम्

(Prose 

Order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word)

अवेक्ष्य अनि नवलोक्तय अनि also looking at ल्यबन्तम् अव्ययम्

नवकनम्ितुम् चनलतुम् to waver तुमुन्नन्तम् अव्ययम्

न अहहनस न अहहनस oughtest not अर्हह - िि.कतहरि 

लट्.मि.ुएक.

नह यस्मात् for अव्ययम्

क्षनत्रयस्य क्षनत्रयकुलोद्भवस्य for a Kshatriya अ.िु.ंष.एक.

धम्याहत् धमहयुक्तात् righteous अ.निु.ंिं.एक.

युिात् िणात् war अ.निु.ंिं.एक.

अन्यत् श्रयेः अन्यत् नहतम् any other higher अ.सवह.निु.ंप्र.एक. / शे्रयस् -

स.निु.ंप्र.एक.

न नवद्यते नानस्त exists not अव्ययम् / नवि ्-

आत्म.कतहरि लट्.प्रिु.एक.



अर्थ: स्वधमं च अवेक्ष्य अनि नवकनम्ितुं न अहहनस । क्षनत्रयस्य नह धम्याहत्

युिात् अन्यत् श्रेयः न नवद्यते । 

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.

तात्पयं
स्वधमहः नचन्त्यते चेिनि त्वया न भेतव्यम् । यतः क्षनत्रयस्य धम्याहत् 

युिात् अन्यत् श्रेयः न नवद्यते । अतः श्रेयोनभलानषणा त्वया युिम् 

अवश्यं कतहव्यम् ।

व्याकरणम ्
सन्धििः चावेक्ष्य - च + अवेक्ष्य सवर्णदीर्णसन्धििः

िर्मयाणद्धि - िर्मयाणत ् + दह िूवणसवर्णसन्धििः
युिाच्छ्रेयोऽधयत ् - युिात ् + शे्रयिः श्तचुत्वम,् छत्वसन्धििः

- युिाच्छ्रेयिः + अधयत ् द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) िेफिः, 
उकाििः, रु्र्िः िूवणरूिं च



Chapter  2, shlokas 32

Shloka यिचृ्छ्छया चोििन्न ंस्वगहिािमिावृतम ्।
(in devanagari) सुनखनः क्षनत्रयाः िाथह लभन्ते युिमीिशृम् ॥ 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

पिच्छेिः यिचृ्छ्छया, च,उििन्नम,्स्वगहिािम्, अिावृतम् ।

सुनखनः, क्षनत्रयाः,िाथह,लभन्ते, युिम,् ईिशृम् ॥



Chapter  2, shlokas 32 …contd

अन्वया
र्थ:

िाथह अजुहन ! O Partha अ.िु.ंसम्बो.एक.

(Prose Order 

with meaning & 

introduction to 

the word)

यिचृ्छ्छया स्वेच्छ्छया of itself आ.स्री.त.ृएक. 

उििन्नम् प्राप्तम् come अ.निु.ंनि.एक.

अिावृतं च उि ्र्ारटतञ्च verily opened अ.निु.ंनि.एक.

स्वगहिािम् स्वगहप्रनतहािम् the gate of heaven अ.निु.ंनि.एक.

ईिशृम् एतािशृम् such अ.निु.ंनि.एक.

युिम् संग्रामम् battle अ.निु.ंनि.एक.

सुनखनः सुखवन्तः happy सुनखन् - न.िु.ंप्र.बहु.

क्षनत्रयाः िाजानः Kshatriyas अ.िु.ंप्र.बहु.

लभन्ते प्राप्नुवनन्त gain लभ् - आत्म.कतहरि 

लट्.प्रिु.बहु.



अर्थ: िाथह ! यिचृ्छ्छया उििन्नम् अिावृतं च स्वगहिािम् ईिशृं युि ंसुनखनः 

क्षनत्रयाः 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.

तात्पयं
ह ेअजुहन ! इि ंयुि ंत्वया यिचृ्छ्छया प्राप्तमनस्त । वस्तुतः इि ंयुि ंननह, 

अनि तु उि ्र्ारटतं स्वगहिािनमनत भावय । ईिशृं युि ंिुर्णयशानलनः 

एव प्राप्नुवनन्त ।

व्याकरणम ्
सनन्धः चोििधनम ् - च + उििधनम ् रु्र्सन्धििः
समासः स्वर्णद्वािम ् - स्वर्णस्य द्वािम ् - षष्ठीतत्िुरुषिः
कृिन्तः उििधनम ् - उि + िद् + क्त (कतणरि) ।

अिावतृम ् - अि + आ + व ृ+ क्त (कमणणर्) ।



Chapter  2, shlokas 32 …contd

ववशेषाांशा: / Special Notes

१ िाथण – Kunti letter to Arjuna & Bhima

2 स्विमण: - what is allocated by birth/ generation 

३ Other’s स्विमण - easy to follow ; but dangerous 

४ Akbar – two rajput princes – Mansingh

5 Ramakrishna story of crab 

६ Vinobha – golden fish – still in water not in milk 



Chapter  2, shlokas 33

Shloka अथ चेत्त्वनमम ंधम्यं संग्राम ंन करिष्यनस ।
(in devanagari) ततः स्वधमं कीर्तत च नहत्वा िािमवाप्स्यनस ॥ २.३३ ॥

(in English) atha c£ttvamima¯ dharmya¯ sa¯gr¡ma¯ na kari½yasi |

tata¦ svadharma¯ k§rti¯ ca hitv¡ p¡pamav¡psyasi || 2.33 ||

Index Ref 2nd chapter,33 of 72

पिच्छेिः अथ, चेत्, त्वम,् इमम्, धम्यहम्, संग्रामम्, न, करिष्यनस ।

ततः, स्वधमहम्, कीतीम्, च, नहत्वा, िािम,् अवाप्स्यनस ॥



Chapter  2, shlokas 33 …contd

अन्वयार्थः अथ युिािम्भानन्तिम् But अव्ययम्

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word)

चेत् यदि if अव्ययम्

त्वम् इमम् त्वम् एनम् thou this युष्मि ्- ि.सवह.प्र.एक. / 

इिम् - म.सवह.िु.ंनि.एक.

धम्यहम् धमहयुक्तम् righteous अ.िु.ंनि.एक.

संग्रामम् िणम् warfare अ.िु.ंनि.एक.

न करिष्यनस न आचरिष्यनस wouldst not do डुकृञ् - िि.कतहरि 

लृट्.मि.ुएक.

ततः तर्हह then अव्ययम्

स्वधमहम् आत्मधमहम् own Dharma अ.िु.ंनि.एक.

कीतीं च यशि and honour ई.स्त्री.नि.एक.

नहत्वा नवहाय forfeiting क्तत्वान्तम् अव्ययम्

िािम् दकनल्बषम् sin अ.निु.ंनि.एक.

अवाप्स्यनस प्राप्स्यनस shalt incur अव + आि् - िि.कतहरि 

लृट्.मि.ुएक.



अर्थ: अथ चेत् त्वम् इमं धम्यं संग्रामं न करिष्यनस ततः स्वधमं कीतीं च 

नहत्वा िािम् अवाप्स्यनस ।

Chapter  2, shlokas 33 …contd

Meaning
But if thou refusest to engage in this righteous warfare, then forfeiting 
thine own Dharma and honour, thou shalt incur sin.

तात्पयं
ह ेअजुहन ! इिानीं तव धम्यं युि ंप्राप्तमनस्त । यदि त्वम् एति ्युि ंन 

करिष्यनस तर्हह आत्मधमाहत् च्छ्युतः भनवष्यनस । तव अिकीतीः 

भनवष्यनत । एतेन त्वं िािमनि अवाप्स्यनस ।

व्याकरणम ्
समासिः स्विमणम ् - दृश्तयताम ्- 2.32
कृदधतिः दहत्वा - दह + क्त्वा ।

तद्धिताधतिः िर्मयणम ् दृश्तयताम ्- २.३२



Chapter  2, shlokas 34

Shloka अकीतीं चानि भूतानन कथनयष्यनन्त तेऽव्ययाम् ।
(in devanagari) सम्भानवतस्य चाकीतीमहिणािनतरिच्छ्यते ॥ २.३४ ॥

(in English) ak§rt§¯ c¡pi bhÀt¡ni kathayi½yanti t£:'vyay¡m |

sambh¡vitasya c¡k§rt§rmara³¡datiricyat£ || 2.34 ||

Index Ref 2nd chapter,34  of 72

पिच्छेिः अकीतीम,् च, अनि, भूतानन, कथनयष्यनन्त, ते, अव्ययम् ।

सम्भानवतस्य, च, अकीतीः, मिणात्, अनतरिच्छ्यते ॥



Chapter  2, shlokas 34 …contd

अन्वयाथह: भूतानन जनाः beings अ.निु.ंप्र.बहु.

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word)

ते तव of these ति ्- ि.सवह.ष.एक.

अव्ययम् अनश्विीम् everlasting आ.स्त्री.नि.एक.

अकीतीं च

अनि

िषु्कीतीं च and also 

dishonour

इ.स्त्री.नि.एक. 

/ अव्ययम् / अव्ययम्

कथनयष्यनन्त वणहनयष्यनन्त will tell कथ - िि.कतहरि लृट्.प्रिु.बहु

सम्भानवतस्य

च

मानस्य जनस्य च of the honoured अ.िु.ंष.एक.

अकीतीः िुष््कीर्हतः dishonour इ.स्त्री.प्र.एक.

मिणात् अनि मृत्योः अनि than death अ.निु.ंिं.एक. / अव्ययम्

अनतरिच्छ्यते अनतशेते exceeds अनत + रिच् - आत्म.कतहरि 

लट्.प्रिु.एक.



अर्थ: भूतानन च ते अव्ययम् अकीर्तत चानि कथनयष्यनन्त । सम्भानवतस्य च 

अकीर्हतः मिणात् अनतरिच्छ्यते ।

Chapter  2, shlokas 34 …contd

Meaning
The world also will ever hold thee in reprobation. To the 
honoured, disrepute is surely worse than death.

तात्पयं
यदि त्वं युि ंन करिष्यनस तर्हह जनाः िीर्हकालं यावत् तव अकीर्तत 

कथनयष्यनन्त । सवैिनि प्रशंसनीयस्य मानननः च जनस्य अकीर्हतः 

मिणािनि अनधकां िीडां जनयनत ।
व्याकरणम ्
सन्धििः चाद्धि - च + अद्धि सवर्णदीर्णसन्धििः

तेऽव्ययम ् - ते + अव्ययम ् िूवणरूिसन्धििः
चाकीनत णिः - च + अकीनत णिः सवर्णदीर्णसन्धििः

अकीनत णमणिर्ात ् - अकीनत णिः + मिर्ात ् द्धवसर्णसन्धििः (िेफिः)
मिर्ादनतरिच्छ्यते - मिर्ात ् + 

अनतरिच्छ्यते
जश्तत्वसन्धििः

कृदधतिः सर्मभाद्धवतस्य - सम ्+ भू + णर्च ्+ क्त (कमणणर्) तस्य ।



Chapter  2, shlokas 35

Shloka भयाद्रणाििुितं मंस्यन्त ेत्वा ंमहािथाः ।
(in devanagari) येषा ंच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यनस लार्वम ्॥ २.३५ ॥

(in English) bhay¡dra³¡duparata¯ ma¯syant£ tv¡¯ mah¡rath¡¦ |

y£½¡¯ ca tva¯ bahumatµ bhÀtv¡ y¡syasi l¡ghavam || 2.35 ||

Index Ref 2nd chapter,35 of 72

पिच्छेिः भयात्, िणात्, उिितम्, मंस्यन्ते,त्वाम,् महािथाः ।

येषाम्, च, त्वम,् बहुमतः, भूत्वा, यास्यनस, लार्वम् ॥



Chapter  2, shlokas 35 …contd

अन्वयार्थ: येषाम ् येषां िाज्ञाम ् of those यद् - द.सवण.ष.बहु.
(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word)

त्वं बहुमतिः त्वं सर्ममाननतिः thou much-

thought-of
अ.िंु.प्र.एक.

भूत्वा भूत्वा having been क्त्वाधतम ्अव्ययम ्
लार्वम ् अर्ौिवास्िदत्वम ् lightness अ.निंु.द्द्धव.एक.
यास्यसस प्राप्सस्यसस wilt receive या.िि.कतणरि लटृ्

मिु.एक.
महािथािः च ते महािथािः च and the great 

chariot-warriors
अ.िंु.प्र.बहु.

त्वाम ् त्वाम ् thee युष्मद् -
द.सवण.द्द्धव.एक.

भयात ् भीतेिः किर्ात ् from fear अ.निंु.िं.एक.
िर्ात ् युिात ् from battle अ.निंु.िं.एक.
उिितम ् द्धवितम ् withdrawn अ.िंु.द्द्धव.एक.
मंस्यधते चचधतनयष्यन्धत will regard मन ्- आत्म.कतणरि

लटृ्.मिु.एक.



अर्थ: येषां त्वं बहुमतः भूत्वा लार्वं यास्यनस (तािशृाः) महािथाः च त्वां 

भयात् िणात् उिितं मंस्यन्ते ।

Chapter  2, shlokas 35 …contd

Meaning

The great chariot-warriors will believe that thou hast 
withdrawn from the battle through fear. And thou wilt be 
lightly esteemed by them who have thought much of thee.

तात्पयं
अद्य यावत् भवान् सवेषां गौिवास्ििम् आसीत् । युिाकिणेन भवान् 

तेषां मध्ये लार्वं यास्यनत । ते महािथाः भवान् भयात् िणात् उिितः 

इनत नचन्तयनन्त ।



Chapter  2, shlokas 35 …contd

व्याकरणम ्

सन्धििः भयाद्रर्ादिुितम ् -
भयात ्

+ िर्ात ्भयाद्रर्ात ् जश्तत्वसन्धििः

- भयाद्रर्ात ् + उिितम ् जश्तत्वसन्धििः

बहुमतो भूत्वा -
बहुमतिः

भूत्वा द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) 
िेफिः उकाििः, रु्र्िः

समासिः बहुमतिः - बहूनां मतिः - षष्ठीतत्िुरुषिः ।

कृदधतिः उिितम ् - उि + िम ्+ क्त ( कतणरि )

तद्धिताधतिः लार्वम ् - लरु् + अर् ्
(भावे) ।

लर्ोिः भाविः इत्यथणिः ।



Chapter  2, shlokas 36

Shloka अवाच्छ्यवािािं बहून्वदिष्यनन्त तवानहताः ।
(in devanagari) ननन्िन्तस्तव सामर्थ्य ंततो िःुखतिं नु दकम् ॥ २.३६ ॥

(in English) av¡cyav¡d¡¯¾ca bahÀnvadi½yanti tav¡hit¡¦ |

nindantastava s¡marthya¯ tatµ du¦khatara¯ nu kim || 2.36 ||

Index Ref 2nd chapter,36 of 72

पिच्छेिः अवाच्छ्यवािान,् च, बहून्, वदिष्यनन्त, तव, अनहताः ।

ननन्िन्तः, तव, सामर्थ्यहम्, ततः, िःुखतिम,् नु, दकम् ॥



Chapter  2, shlokas 36 …contd

अन्वयार्थ: तव भवतिः Thine युष्मद् - द.सवण.ष.एक.
(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word)

अदहतािः च शत्रविः अद्धि enemies also अ.िंु.प्र.बहु. / अव्ययम ्
तव ते thy युष्मद् - द.सवण.ष.एक.

सामर्थ्यं शन्क्तम ् prowess अ.निंु.द्द्धव.एक.
ननधदधतिः दषूयधतिः cavilling ननधदत ्- त.िंु.प्र.बहु.
बहून ् नाना many उ.िंु.प्र.बहु.

अवाच्छ्यवादान ्अवक्तव्यवचनानन unutterable 

things
अ.िंु.द्द्धव.बहु.

वददष्यन्धत कथनयष्यन्धत will say वद् - िि.कतणरि 
लटृ्.प्रिु.बहु.

ततिः तस्मात ् than this अव्ययम ्
दिुःखतिम ् अनतशनयतदिुःखम ् more painful अ.निंु.प्र.एक.
ककं नु ककमन्स्त what (could be) ककम ्-

म.सवण.निंु.प्र.एक.



अर्थ: तव अनहताः तव सामर्थ्यं ननन्िन्तः बहून् अवाच्छ्यवािान् वदिष्यनन्त । 

ततः िःुखतिं नु दकम् ?

Chapter  2, shlokas 36 …contd

Meaning

Thine enemies also, cavilling at thy great prowess, will say 
of thee things that are not to be uttered. What could be 
more intolerable than this?

तात्पयं
तव अनहताः तव सामर्थ्यहम् ननन्िन्तः बहूनन अवाच्छ्यानन वचनानन 

त्वनय नवषये वदिष्यनन्त । ततः िःुखतिम् अन्यत् कक भवेत् ?



Chapter  2, shlokas 36…contd

व्याकरणम ्
सन्धििः अवाच्छ्यवादां

श्तच
- अवाच्छ्यवादान ् + च रुत्वम,् द्धवसर्णिः, 

अनुस्वािार्मिः,सत्वस
न्धििः, श्तचुत्वं च

तवादहतािः - तव + 
अदहतािः

सवर्णदीर्णसन्धििः

ततो 
दिुःखतिम ्

- ततिः + 
दिुःखतिम ्

द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) 
िेफिः, उकाििः, रु्र्िः

समासिः अवाच्छ्यवादान ् - अवाच्छ्यािः वादािः, तान ्- कमणिाियिः ।
अदहतािः - न दहतािः - नञ्तत्िुरुषिः ।

कृदधतिः ननधदधतिः - णर्दद + शतृ ्(कतणरि) ।
तद्धिताधतिः दिुःखतिम ् - दिुःख + तिि ्(अनतशये)



Chapter  2, shlokas 37

Shloka हतो वा प्राप्सस्यसस स्वर्ग ंनित्वा वा भोक्ष्यसे महीम ्।

(in devanagari)तस्मािनुत्तष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतननश्चयः ॥ २.३७ ॥

(in English) hatµ v¡ pr¡psyasi svarga¯ jitv¡ v¡ bhµk½yas£ mah§m |

tasm¡dutti½¿ha kaunt£ya yuddh¡ya k»tani¾caya¦ || 2.37 ||

Index Ref 2nd chapter,37 of 72

पिच्छेिः हतः, वा,प्राप्सस्यसस,स्वर्गथम,् नित्वा,वा,भोक्ष्यसे, महीम ्।

तस्मात,् उनत्तष्ठ, कौन्तेय, युद्धाय कृतननश्चयः ॥



Chapter  2, shlokas 37 ..contd

अन्वयार्थ: कौधतये अजुणन ! O son of Kunti अ.िुं.सर्मबो.एक.
(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word)

हतिः वा मारितिः वा Slain or अ.िुं.प्र.एक. / अव्ययम ्
स्वर्णम ् स्वर्णलोकम ् heaven अ.निुं.द्द्धव.एक.

प्राप्सस्यसस लप्सस्यसे shalt gain प्र + आि ्- िि.कतणरि 
लटृ्.मिु.एक.

न्जत्वा वा ििान्जत्य वा 
(न्स्थतिः)

conquering for क्त्वाधतम ्अव्ययम ्

महीम ् भूसमम ् earth ई.स्त्री.द्द्धव.एक.
भोक्ष्यसे अनुभद्धवष्यसस shalt enjoy भुज ्- आत्म.कतणरि 

लटृ्.मिु.एक.
तस्मात ् अतिः therefore तद् - द.सवण.िु.ंिं.एक.
युिाय योिुम ् for fight अ.निुं.च.एक.

कृतननश्तचयिः ननश्तचयं कृत्वा,

M×üiÉxÉƒ¡ûsmÉ: भूत्वा

resolved अ.िुं.प्र.एक.

उन्त्तष्ठ स्धनिो भव arise उत ्- स्था - िि.कतणरि
लोट्.मिु.एक.



Chapter  2, shlokas 37 ..contd

अर्थ: कौधतये ! हतिः वा स्वर् ंप्राप्सस्यसस । न्जत्वा वा (न्स्थतिः) महीं भोक्ष्यसे । तस्मात ्युिाय 
कृतननश्तचयिःभूत्वा उन्त्तष्ठ ।

Meaning Dying thou gainest heaven; conquering thou enjoyest the earth. Therefore, O son of Kunti, 
arise, resolved to fight.

तात्पयं हे कुधतीिुत्र ! युिे त्वं यदद सियसे तदहण चचधता न कतणव्या । यतिः तने त्वं स्वर् ंप्राप्सस्यसस 
। अथ जयं प्राप्सस्यसस तदा तु भूर्मयािः  आचिित्यं तव भद्धवष्यनत । उभयथाद्धि तव शे्रयिः एव 
भद्धवष्यनत । तस्मात ्युिं करिष्यासम एव इनत ननश्तचयं कृत्वा तदथ ंसधनिो भव ।

व्याकरणम ्
सन्धििः हतो वा - हतिः + वा द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) िेफिः 

उकाििः र्ुर्िः

तस्मादनु्त्तष्ठ - तस्मात ् + उन्त्तष्ठ जश्तत्वसन्धििः

समासिः कृतननश्तचयिः - कृतिः ननश्तचयिः येन सिः - बहुव्रीदहिः ।

कृदधतिः न्जत्वा - न्ज + क्त्वा ।



Chapter  2, shlokas 38

Shloka सुखिःुखे समे कृत्वा लाभालाभौ ियाियौ ।

(in devanagari)ततो युद्धाय युज्यस्व नैवां पापमवाप्सस्यसस ॥ २.३८ ॥

(in English) sukhadu¦kh£ sam£ k»tv¡ l¡bh¡l¡bhau jay¡jayau |

tatµ yuddh¡ya yujyasva naiva¯ p¡pamav¡psyasi || 2.38 ||

Index Ref 2nd chapter,38 of 72

पिच्छेिः सुखिःुखे, समे, कृत्वा, लाभालाभौ ियाियौ ।

ततः, युद्धाय, युज्यस्व, न, एवम,् पापम,् अवाप्सस्यसस ॥



Chapter  2, shlokas 38 ..contd

अन्वयार्थ: सुखदिुःखे सधतोषद्धवषादौ Pain and pleasure अ.निुं.द्द्धव.द्द्धवव.

(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introduct

ion to 

the 

word)

लाभालाभौ लाभालाभौ gain and loss अ.िुं.द्द्धव.द्द्धवव.
जयाजयौ द्धवजयििाजयौ conquest and defeat अ.िुं.द्द्धव.द्द्धवव.

समे समाने the same अ.निुं.द्द्धव.द्द्धवव.

कृत्वा सर्मभाव्य having made क्त्वाधतम ्अव्ययम ्
ततिः िश्तचात ् then अव्ययम ्
युिाय समिाय for battle अ.निंु.च.एक.
युज्यस्व सधनिो भव be ready युन्जि-्आत्म.कतणरि

लोट्.मिु.एक.
एवम ् इत्थं कृतं चेत ् thus अव्ययम ्
िािम ् दोषम,्ककन्बबशम ् sin अ.निुं.द्द्धव.एक.

न अवाप्सस्यसस न प्राप्सस्यसस shalt not occur अव्ययम ्/ अव ्+ आि ्
िि.कतणरि लटृ् मिु.एक.



Chapter  2, shlokas 38 ..contd

अर्थ: सुखदिुःखे लाभालाभौ जयाजयौ समे कृत्वा ततिः युिाय युज्यस्व । एवं 
(कृतं चेत)् िािं न अवाप्सस्यसस ।

Meaning Having made pain and pleasure, gain and loss, conquest and defeat, the same, engage 
thou then in battle. So shalt thou incur no sin.

तात्पयं सुखदिुःखे लाभालाभौ जयाजयौ समे मधयस्व । ततिः युिाय सधनिो भव । एवम ्आचिरे्न 
त्वं िािं न अवाप्सस्यसस ।

व्याकरणम ्
सन्धििः ततो युिाय - ततिः + युिाय द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) िेफिः, 

उकाििः, र्ुर्िः
नैवम ् - न + एवम ् वदृ्धिसन्धििः

समासः सुखदिुःखे - सुखं च दिुःखं च, त े- द्वधद्विः ।
लाभालाभौ - लाभश्तच अलाभश्तच, तौ - द्वधद्विः ।
जयाजयौ - जयश्तच अजयश्तच तौ - द्वधद्विः ।

कृिन्तः कृत्वा - कृञ ्+ क्त्वा ।



Chapter  2, shlokas 39

Shloka एषा तेऽसभदहता साांख्ये बुवद्धयोरे्ग नत्वमाां रृणणृ ु।
(in 

devanagari) बुद्धध्या युक्तो यया पार्थ कमथबन्धां प्रहास्यसस ॥ २.३९ ॥

(in 

English)
£½¡ t£:'bhihit¡ s¡¯khy£ buddhiryµg£ tvim¡¯ ¾r»³u |

buddhy¡ yuktµ yay¡ p¡rtha karmabandha¯ prah¡syasi || 2.39 ||

Index Ref 2nd chapter,39 of 72

पिच्छेिः एषा, ते, असभदहता, साङ्ख्ये, बुद्धििः, योरे्, तु, इमाम,् शरुृ् ।
बुद्ध्या, युक्तिः, यया, िाथण, कमणबधिम,्प्रहास्यसस ॥



Chapter  2, shlokas 39 ..contd

अन्वयार्थ: िाथण अजुणन ! O Partha अ.िुं.सर्मबो.एक.
(Prose 

order with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word)

एषा इयम ् this एतद् - द.सवण.स्त्री.प्र.एक.
बुद्धििः मनतिः,ज्ञानम ् wisdom इ.स्त्री.प्र.एक.
ते भवतिः,तुभ्यम ् to thee युष्मद् - द.सवण.ष.एक.

साङ्ख्ये ब्रह्मरूिे 
तत्त्वे,ििमाथणवस्तुद्धव

षये

in regard to Self-

realisation
अ.निुं.स.एक.

असभदहता ननरूद्धिता declared आ.स्त्री.प्र.एक.
(अस्यािः) योरे् अस्यािः कमणयोरे् तु to Yoga अ.िुं.स.एक.

इमाम ् एतां बुद्धिम ् it इदम ्- म.सवण.स्त्री.द्द्धव.एक.
शरृ्ु आकर्णय hear श्र-ुिि.कतणरि लोट्.मिु.एक.
यया यया with which यद् - द.सवण.स्त्री.त.ृएक.

बुद्ध्या चिया,ज्ञानेन wisdom इ.स्त्री.त.ृएक.
युक्तिः सदहतिः endued अ.िुं.प्र.एक.

कमणबधिम ् कमणरूिबधिनम ् bondage of Karma अ.िुं.द्द्धव.एक.

प्रहास्यसस त्यक्ष्यसस shalt break through प्र + हा - िि.कतणरि 
लटृ्.मिु.एक.



Chapter  2, shlokas 39 ..contd

अर्थ: िाथण ! एषा बुद्धििः त ेसाङ्ख्ये असभदहता । योरे् इमां शरृ्ु, यया बुद्ध्या युक्तिः कमणबधिं 
प्रहास्यसस ।

Meaning The wisdom of Self-realisation has been declared unto thee. Hearken thou now to the wisdom of 
Yoga, endued with which, O son of Prtha, thou shalt break through the bonds of Karma.

तात्पयं हे अजुणन ! ििमाथणवस्तुनन द्धवषये एषिः मार्णिः तुभ्यम ्उक्तिः अन्स्त । तत्प्राप्सत्युिाये योरे् तु ऊध्वणम ्
उिायं सूचनयष्यासम । यदद तां बुद्धिम ्आश्रयसे तदहण कमणबधिात ्मुक्तो भद्धवतुम ्अहणसस ।

व्याकरणम ्
सनन्धः तऽेसभदहता - ते + असभदहता िूवणरूिसन्धििः

बुद्धियोरे् - बुद्धििः + योरे् द्धवसर्णसन्धििः (िेफिः)

न्त्वमाम ् - तु + इमाम ् यर् ्सन्धििः

युक्तो यया - युक्तिः यया द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) िेफिः, उकाििः, 
र्ुर्िः

समासः कमणबधिम ् - कमण एव बधििः, तम ्- कमणिाियिः ।

कृिन्तः असभदहता - असभ + िा + क्त (कमणणर्)

युक्तिः - युन्जि ्+ क्त (कतणरि)



Chapter  2, shlokas 38

Shloka नेहासभक्रमनाशोऽनस्त प्रत्यवायो न ववद्धयते ।
(in 

devanagari) स्वल्पमप्सयस्य धमथस्य त्रायते महतो भयात ्॥२.४०॥

(in English) n£h¡bhikraman¡¾µ:'sti pratyav¡yµ na vidyat£ |

svalpamapyasya dharmasya tr¡yat£ mahatµ bhay¡t ||2.40||

Index Ref 2nd chapter,40 of 72

पिच्छेिः न,इह,असभक्रमनाशिः,अन्स्त, प्रत्यवायिः,न,द्धवद्यते ।
स्वबिम,् अद्धि, अस्य, िमणस्य, त्रायत,ेमहतिः, भयात ्॥



Chapter  2, shlokas 38 ..contd

अन्वयार्थ: इह अत्र,मोक्षमारे्,कमणयोरे् In this अव्ययम ्

(Prose 

order with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word)

असभक्रमनाशिः प्रािर्मभहाननिः waste of attempt अ.िुं.प्र.एक.

प्रत्यवायिः द्धवघ्निः production of contrary 

results
अ.िुं.प्र.एक.

न द्धवद्यते न भवनत exists not अव्ययम ्/ द्धवद् -
आत्म.कतणरि लट्.प्रि.ुएक.

अस्य एतस्य of this इदम ्- म.सवण.िुं.ष.एक.

िमणस्य कमणमार्णस्य of Dharma अ.िुं.ष.एक.

स्वबिमद्धि ककन्ञ्चदद्धि,अबिमद्धि even very little अ.िुं.प्र.एक. / अव्ययम ्

महतिः अचिकात ् great महत ्- त.िुं.ष.एक.

भयात ् भीतिेः from terror अ.िुं.िं.एक.

त्रायते िक्षनत protects त्रा - आत्म.कतणरि 
लट्.उिु.एक.



Chapter  2, shlokas 38 ..contd

अर्थ: इह असभक्रमनाशिः नान्स्त, प्रत्यवायिः न द्धवद्यत,े अस्य िमणस्य स्वबिमद्धि 
महतिः भयात ्त्रायते ।

Meaning In this, there is no waste of the unfinished attempt, nor is there production of contrary results. 
Even very little of this Dharma protects from the great terror.

तात्पयं अस्य कमणयोर्स्य आचिरे् असभक्रमस्य (प्रािर्मभस्य) नाशिः न भवनत । अवश्तयं फलं लभ्यत े
इत्यथणिः । द्धवघ्नोऽद्धि न सर्मभवनत । अस्य िमणस्य ककन्ञ्चधमात्ररे् अनुसिर्मद्धि महतिः भयात ्
अस्मान ्िक्षनत ।

व्याकरणम ्
सनन्धः नेहासभक्रमनाशोऽन्स्त - न + 

इहासभक्रमनाशिः
र्ुर्सन्धििः

- नेह + 
असभक्रमनाशिः

सवर्णदीर्णसन्धििः

-
नेहासभक्रमनाशिः

+ अन्स्त द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) िेफिः, उकाििः, 
र्ुर्िः, िूवणरूिं च

प्रत्यवायो न - प्रत्यवायिः + न द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) िेफिः, उकाििः, 
र्ुर्िः

स्वबिमप्सयस्य - स्वबिमद्धि + अस्य यर् ्सन्धििः
महतो भयात ् - महतिः + भयात ् द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) िेफिः, उकाििः, 

र्ुर्िः

समासः असभक्रमनाशिः - असभक्रमस्य नाशिः षष्ठीतत्िुरुषिः ।



Chapter  2, shlokas 41

Shloka व्यवसायानत्मका बुनििेकेह कुरुनन्िन ।
(in devanagari) बहुशाखा ह्यनन्ताि बुियोऽव्यवसानयनाम ्॥ २.४१ ॥

(in English) vyavas¡y¡tmik¡ buddhir£k£ha kurunandana |

bahu¾¡kh¡ hyanant¡¾ca buddhayµ:'vyavas¡yin¡m || 2.41 ||

Index Ref 2nd chapter,41 of 72

पिच्छेिः व्यवसायानत्मका, बुनिः,एका,इह,कुरुनन्िन ।

बहुशाखाः, नह, अनन्ताः, च, बुियः, अव्यवसानयनाम् ॥



Chapter  2, shlokas 41…contd

अन्वयार्थ: कुरुनधदन हे अजुणन ! O scion of Kuru अ.िंु.सर्मबो.प्र.
(Prose 

order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word)

इह अत्र in this अव्ययम ्

व्यवसायान्त्मका ननश्तचयान्त्मका one-pointed आ.स्त्री.प्र.एक.

बुद्धििः मनतिः determination इ.स्त्री.प्र.एक.

एका एका single आ.स्त्री.प्र.एक.

अव्यवसानयनाम ् ननश्तचयिदहताना
म ्

of the undecided अव्यवसानयन ्-
न.िंु.ष.बहु.

बुि्यिः मतयिः purposes इ.स्त्री.प्र.बहु.
बहुशाखािः अनेकद्धविािः many-branching आ.स्त्री.प्र.बहु.
अनधतािः च अधतिदहतािः and innumerable आ.स्त्री.प्र.बहु. / 

अव्ययम ्



अर्थ: कुरुनन्िन ! इह व्यवसायानत्मका बुनिः एका, (दकन्त)ु अव्यवसानयनां च 

बुियः बहुशाखाः अनन्ताः नह ।

Chapter  2, shlokas 41 …contd

Meaning

In this, O scion of Kuru, there is but a single one-pointed 
determination. The purposes of the undecided are innumerable 
and many-branching.

तात्पयं
ह ेअजुहन ! अनस्मन् लोके कंमहयोगे प्रवृनतशीला बुनिः एका एव । ििन्तु 

अप्रवृनतशीलानां िुरुषाणां बुियस्तु बहुभेिाः अनन्ताि भवनन्त ।



Chapter  2, shlokas 41 …contd

व्याकरणम ्
सन्धििः बुद्धििेकेह - बुद्धििः + एकेह द्धवसर्णसन्धििः (िेफिः)

एकेह - एका + इह रु्र्सन्धििः
बहुशाखा दह -

बहुशाखािः
+ दह द्धवसर्णसन्धििः(लोििः)

ह्यनधतािः - दह + अनधतािः यर् ्सन्धििः
अनधताश्तच -

अनधतािः
+ च द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) 

श्तचुत्वम ्
बुियोऽव्यवसा

नयनाम ्
- बुियिः + अव्यवसानयनाम ् द्धवसर्णसन्धििः(सकाििः) िेफिः, 

उकाििः, रु्र्िः िूवणरूिं च
समासिः व्यवसायान्त्मका - - व्यवसायिः एव आत्मा यस्यािः सा - बहुव्रीदहिः ।

कुरुनधदन - कुरूर्ां नधदनिः, तत्सर्मबुिौ - षष्ठीतत्िुरुषिः ।
बहुशाखािः - बह्व्यिः शाखािः यासां तािः - बहुव्रीदहिः ।
अनधतािः - न द्धवद्यते अधतिः यासां तािः - बहुव्रीदहिः ।

कृदधतिः नधदनिः - नधद + बयु (कतणरि) 
।

नधदयनत इनत नधदनिः ।

तद्धिताधतिः व्यवसानयनाम ् - व्यवसाय + इनन (मतुबथे)



Chapter  2, shlokas 42,43 and 44

Shloka यानममा ंिुनष्िता ंवाचं प्रविन्त्यनविनितः ।
(in devanagari) वेिवाििताः िाथह नान्यिस्तीनत वादिनः ॥ २.४२ ॥

कामात्मानः स्वगहििा जन्मकमहफलप्रिाम ्।

दक्रयानवशेषबहुला ंभोगशै्वयहगीत ंप्रनत ॥ २.४३ ॥

भोगशै्वयहसक्ताना ंतयािहृतचतेसाम ्।

व्यवसायानत्मका बुनिः समाधौ न नवधीयत े॥ २.४४ ॥

(in English) y¡mim¡¯ pu½pit¡¯ v¡ca¯ pravadantyavipa¾cita¦ |

v£dav¡darat¡¦ p¡rtha n¡nyadast§ti v¡dina¦ || 2.42 ||

k¡m¡tm¡na¦ svargapar¡ janmakarmaphalaprad¡m |

kriy¡vi¾£½abahul¡¯ bhµgai¾varyag§ta¯ prati || 2.43 ||

bhµgai¾varyasakt¡n¡¯ tay¡pah»tac£tas¡m |

vyavas¡y¡tmik¡ buddhi¦ sam¡dhau na vidh§yat£ || 2.44 ||



Chapter  2, shlokas 42,43 and 44

पिच्छेिः याम,्इमाम्, िुनष्िताम्, वाचम्, प्रविनन्त, अनविनितः ।

वेिवाििताः, िाथह, न, अन्यत,् अनस्त, इनत, वादिनः ॥

कामात्मानः,स्वगहििाः, जन्मकमहफलप्रिाम ्।

दक्रयानवशेषबहुलाम्, भोगैश्वयहगनतम्, प्रनत ॥

भोगैश्वयहसक्तानाम्, तया, अिहृतचेतसाम ्।

व्यवसायानत्मका, बुनिः, समाधौ, न, नवधीयते ॥

Index Ref 2nd chapter,42,43 and 44 of 72



Chapter  2, shlokas 42,43 and 44…contd

अन्वया
र्थ:

िाथण हे अजुणन ! O Partha अ.िुं.सर्मबो.एक.

Prose 

order 

with 

meani

ng & 

introdu

ction 

to the 

word)

कामात्मानिः द्धवषयासक्तािः full of desires कामात्मन ्- न.िुं.प्र.बहु.
वेदवादितािः वेदवाक्यानन 

द्धवचाियधतिः
taking pleasure in the panegyric 

statements of the Vedas
अ.िुं.प्र.बहु.

स्वर्णििािः स्वर्ाणसक्तािः with heaven as their highest 

goal
अ.िुं.प्र.बहु.

अधयत ् इतित ् anything else अधय - अ.सवण.निुं.प्र.एक.
न अन्स्त इनत न द्धवद्यत ेइनत this does not exist अव्ययम ्/ अस ्- िि.कतणरि 

लट्.प्रिु.एक.
वाददनिः वदधतिः declaring वाददन ्- न.िुं.प्र.बहु.

अद्धविन्श्तचतिः अद्धवद्वांसिः the unwise अद्धविन्श्तचत ्- त.िुं.प्र.बहु.
जधमकमणफलप्रदाम ् जननं सुखरूिं 

कमणफलं च 
प्रयच्छ्छधतीम ्

leading to (new) birth as the 

result of their works
आ.स्त्री.द्द्धव.एक.

भोर्ैश्तवयणर्नतं प्रनत
र्हृवाहनाददद्धवषयेषु 
स्वासमत्वस्य प्रान्प्सतं

प्रनत 
for the attainment of pleasure 

and power इ.स्त्री.द्द्धव.एक.

कक्रयाद्धवशेषबहुलाम ् द्धवद्धविकमणप्रचुिाम ् exuberant with various specific 

actions
आ.स्त्री.द्द्धव.एक.



इमाम ् एताम ् this इदम ्- म.सवण.स्त्री.द्द्धव.एक.
िुन्ष्िताम ् कुसुसमताम ् flowery आ.स्त्री.द्द्धव.एक.
यां वाचम ् यद् वाक्यम ् which word यद् - द.सवण.स्त्री.द्द्धव.एक. / 

वाच ्- च.स्त्री.द्द्धव.एक.
प्रवदन्धत कथयन्धत expatiate upon प्र + वद् -िि.कतणरि 

लट्.प्रिु.बहु.
तया तया by that तद् - द.सवण.स्त्री.त.ृएक.

Chapter  2, shlokas 42,43 and 44…contd

वाचा 
अिहृतचेतसाम ्

अिहृतमनसाम ् with their discrimination 

stolen away
अिहृतचेतस-् स.िुं.ष.बहु.

भोर्ैश्तवयणप्रसक्ताना
म ्

द्धवषयप्राप्सतौ आसक्तानां 
िुरुषार्ाम ्

of (people) deeply attached 

to pleasure and power
अ.िुं.ष.बहु.

बुद्धििः मनतिः determination इ.स्री.प्र.एक.
व्यवसायान्त्मका प्रवनृ्त्तशीला set आ.स्त्री.प्र.एक.

समािौ एकाग्रतायाम ् in the mind इ.स्त्री.स.एक.
न द्धविीयते न प्रवतणते is not formed अव्ययम ्/ द्धव + िा -

आत्म.कमणणर् लट्.प्र.एक.



अर्थ: िाथह ! कामात्मानः स्वगहििाः वेिवाििताः नान्यिनस्त इनत वादिनः अनविनितः 

जन्मकमहफलप्रिां भोगैश्वयहगतत प्रनत दक्रयानवशेषबहुलाम् इमां िुनष्ितां यां वाचं प्रविनन्त । तया

अिहृतचेतसां भोगैश्वयहप्रसक्तानां बुनिः व्यवसायानत्मका (सती) समाधौ न नवेधीयते ।

Chapter  2, shlokas 42,43 and 44 …contd

Meaning

O Partha, no set determination is formed in the minds of those that are deeply 
attached to pleasure and power, and whose discrimination is stolen away by the 
flowery words of the unwise, who are full of desires and look upon heaven as their 
highest goal and who, talking pleasure in the panegyric words of the Vedas, declare 
that there is nothing else. Their flowery words are exuberant with various specific 
rites as the means to pleasure and power and are the causes of (new) births as the 
result of their works (performed with desire).

तात्पयं

वेिवाक्तयानां नवमशहकाः केचन िुरुषाः सनन्त । ते तु नवषयेषु आसक्ताः, स्वगहम् अिेक्षमाणाः, 

तिनतरिकं्त फलमेव नानस्त इनत विन्ति श्रुतेः तात्ियं न जाननन्त । अत एव ते नानानवधैः 

यागादिनभः या साध्यते, या च जननं कमहफलानुभविेनत संसािचके्र िातयनत ताि ृश्यां 

गृहवाहनादिनवषयाणां प्राप्तौ ननष्फलामनि सफलानमव भासमानां वाचं व्याहिनन्त । येषां मनः 

तािशृ्या िु्नष्ितया वाचा अिहृतं भवनत, ये च गृहवाहनािीनां नवषयाणां सम्िािने प्रवृताः 

भवनन्त तेषां बुनिः एकाग्रतायां न किानि प्रवतहते ।



व्याकरणम ्
सनन्धः प्रवदधत्यद्धविन्श्तचतिः - प्रवदन्धत + अद्धविन्श्तचतिः यर् ्सन्धििः

नाधयत ् - न + अधयत ् सवर्णदीर्णसन्धििः
अधयदन्स्त - अधयत ् + अन्स्त जश्तत्वसन्धििः
अस्तीनत - अन्स्त + इनत सवर्णदीर्णसन्धििः

स्वर्णििा जधम - स्वर्णििािः + जधम द्धवसर्णसन्धििः (लोििः)
तयािहृतचेतसाम ् - तया + अिहृतचेतसाम ् सवर्णदीर्णसन्धििः

समासः अद्धविन्श्तचतिः - न द्धविन्श्तचतिः नञ ्तत्िुरुषिः ।
वेदवादितािः - वेदस्य वादािः वेदवादािः  - षष्ठीतत्िुरुषिः ।

- वेदवादेषु ितािः - सप्सतमीत्िुरुषिः ।

Chapter  2, shlokas 42,43 and 44 …contd

कामात्मानिः - कामिः एव आत्मा येषां त े- बहुव्रीदहिः ।
स्वर्णििािः - स्वर्णिः एव िििः येषां त े- बहुव्रीदहिः ।

जधमकमणफलप्रदाम ् - कमणर्िः फलम ्कमणफलम ्- षष्ठीतत्िुरुषिः ।
जधम च कमण फले जधमकमणफले - द्वधद्विः ।
जधमकमणफलयोिः प्रदा, ताम ्- षष्ठीतत्िुरुषिः ।

भोर्ैश्तवयणप्रसक्तानाम ् - भोर्ानाम ्ऎश्तवयणम,् भोर्ैश्तवयणम ्- षष्ठीतत्िुरुषिः ।
- भोर्ैश्तवये प्रसक्तािः, तषेाम ्- सप्सतमीतत्िुरुषिः

कृिन्तः वाददनिः - वद् + णर्नन (ताच्छ्छीसलके कतणरि)



Recap points

कमणयोर्: - 2 parts – कतणव्य द्धवज्ञानं (science of duty) & योर् द्धवज्ञानं (sci of equanimity)
योर् - 2 routes – कमण & ज्ञानयोर्: 

ज्ञान – knowing body Vs self & renouncing body relateds (11 to 30) 
कमण – knowing duty Vs non-duty & renouncing non duty; discharging duty (31 to 53)

Within this :
2 शास्त्राs 
a) िमणशास्त्रम ्– 31 to 37 – िूवणमीमांसा 
b) मोक्षशास्त्रम ्- 38 to 53 – उत्तिमीमांसा 



Chapter  2, shlokas 45

Shloka त्रैगुर्णयनवषया वेिा ननस्त्रैगरु्णयो भवाजुहन ।
(in devanagari) ननिहन्िो ननत्यसत्त्वस्थो ननयोगक्षेम आत्मवान् ॥ २.४५ ॥

(in English) traigu³yavi½ay¡ v£d¡ nistraigu³yµ bhav¡rjuna |

nirdvandvµ nityasattvasthµ niryµgak½£ma ¡tmav¡n || 2.45 ||

Index Ref 2nd chapter,45 of 72

पिच्छेिः त्रैगुर्णयनवषयाः, वेिाः,ननस्त्रैगुर्णयः, भव, अजुहन ।

ननिहन्िः, ननत्यसत्त्वस्थः, ननयोगक्षेमः, आत्मवान् ॥



Chapter  2, shlokas 45…contd

अन्वयार्थ: अजुणन िाथण ! O Arjuna अ.िंु.सर्मबो.एक.
(Prose 

order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word)

वेदािः शु्रतयिः The Vedas अ.िंु.प्र.बहु.
त्रैरु्ण्यद्धवषयािः त्रत्ररु्र्ात्मकप्रकृ

नतत्रबषयािः 
deal with the three 

gunas
अ.िंु.प्र.बहु.

ननस्त्रैरु्ण्यिः त्रत्ररु्र्िदहतिः free from the triad 

of Gunas
अ.िंु.प्र.एक.

ननद्णवधद्विः सुखदिुःखाददयुग्म
िदहतिः

free from the pairs 

of opposites
अ.िंु.प्र.एक.

ननत्यसत्त्वस्थिः सदा 
सत्त्वरु्र्सर्मि

धनिः

ever-balanced अ.िंु.प्र.एक.

ननयोर्क्षेमिः योर्क्षेमिदहतिः free from getting 

and keeping
अ.िंु.प्र.एक.

आत्मवान ् आत्मननष्ठिः established in the 

Self
आत्मवत ्-
त.िंु.प्र.एक.

भव नतष्ठ be भू - िि. कतणरि 
लोट्.मिु.एक.



अर्थ: अजुहन ! वेिाः त्रैगुर्णयनवषयाः । ननसै्त्रगुर्णयः ननिहन्िः ननत्यसत्त्वस्थः 

ननयोगक्षेमः आत्मवान् भव ।

Chapter  2, shlokas 45 …contd

Meaning

The Vedas deal with the three Gunas, Be thou free, O Arjuna, 
from the triad of the Gunas, free from the pairs of opposites, 
ever-balanced, free from (the thought of) getting and keeping, 
and established in the Self. 

तात्पयं
ह ेिाथह ! वेिषेु नत्रगुणानत्मकायाः प्रकृतेः नवषयाः उक्ताः सनन्त । त्वं 

तािशृ्याः गुणत्रयानत्मकायाः वशः मा भूः । सुखिःुखादििनहतो भव । सवहिा 

सत्त्वगुणम् अवलम्बस्व । योगक्षेमािेक्षां मा कुरु । आत्मध्यानििायणो भव ।



Chapter  2, shlokas 45 …contd

व्याकरणम ्
सनन्धः त्रैरु्ण्यद्धवषया वेदा -

त्रैरु्ण्यद्धवषयािः
+ वेदािः द्धवसर्णसन्धििः (लोििः)

वेदा ननस्त्रैरु्ण्यिः - वेदािः + 
ननस्त्रैरु्ण्यिः

द्धवसर्णसन्धििः (लोििः)

ननस्त्रैरु्ण्यो भव -
ननस्त्रैरु्ण्यिः

+ भव द्धवसर्णसन्धििः 
(सकाििः) िेफिः, 
उकाििः, रु्र्िः

भवाजुणन - भव + अजुणन सवर्णदीर्णसन्धििः
ननद्णवधद्वो

ननत्यसत्त्वस्थो
- ननद्णवधद्विः ननत्यसत्त्वस्थिः द्धवसर्णसन्धििः 

(सकाििः) िेफिः, 
उकाििः, रु्र्िः

ननत्यसत्त्वस्थो
ननयोर्क्षेम

ननत्यसत्त्वस्थिः + 
ननयोर्क्षेम

द्धवसर्णसन्धििः 
(सकाििः) िेफिः, 
उकाििः, रु्र्िः

ननयोर्क्षेम
आत्मवान ्

-
ननयोर्क्षेमिः

+ 
आत्मवान ्

द्धवसर्णसन्धििः (लोििः)



Chapter  2, shlokas 45 …contd

समासः त्रैरु्ण्यद्धवषयािः - त्रैरु्ण्यं द्धवषयिः येषां 
ते 

- बहुव्रीदहिः ।

ननस्त्रैरु्ण्यिः - ननर्णतं त्रैरु्ण्यं
यस्मात ्सिः

- बहुव्रीदहिः ।

ननद्णवधद्विः - ननर्णतं द्वधद्वं
यस्मात ्सिः

- बहुव्रीदहिः ।

ननत्यसत्त्वस्थिः - ननत्यं सत्त्वस्थिः - सुि ्मासिः

ननयोर्क्षेमिः - योर्श्तच क्षेमं च अनयोिः समाहाििः योर्क्षेमम ्-
द्वधद्विः ।
ननर्णतं योर्क्षेमं यस्मात ्
सिः

- बहुव्रीदहिः ।

कृिन्तः आत्मवान ् - आत्मन ् + मतुि ्



Chapter  2, shlokas

Shloka यावानथह उििान ेसवहतः सम्प्लुतोिके ।
(in devanagari) तावान्सवेष ुवेिेषु ब्राह्मणस्य नवजानतः ॥ २.४६ ॥

(in English) y¡v¡nartha udap¡n£ sarvata¦ samplutµdak£ |

t¡v¡nsarv£½u v£d£½u br¡hma³asya vij¡nata¦ || 2.46 ||

Index Ref 2nd chapter, 46 of 72

पिच्छेिः यावान,् अथहः, उििाने, सवहतः, सम्प्लुतोके ।

तावान्, सवेष,ु वेिषेु, ब्राह्मणस्य, नवजानतः ॥



Chapter  2, shlokas …contd

अन्वयार्थ: यावान ् यत्िरिमार्म ् as much यावत ्-त.िु.ंप्र.एक.
(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

अथणिः प्रयोजनम ् use अ.िंु.प्र.एक.
उदिाने अबिजलाशये in a reservoir अ.िंु.स.एक.

सवणतिः सवणत्र everywhere अव्ययम ्
सर्मप्सलुतोदके जलिूरे् सिसस being flooded अ.निंु.स.एक.

द्धवजानतिः ज्ञानननिः the knowing द्धवजानत ्-
त.िंु.ष.एक.

ब्राह्मर्स्य िन्ण्ितस्य of Brahmana अ.िंु.ष.एक.

सवेषु सकलेषु in all अ.िंु.सवण.स.बहु.

वेदेषु वेदेषु the Vedas अ.िंु.स.बहु.
तावान ् तत्िरिमार्म ् so much तावत ्- त.िु.ंप्र.एक.



अर्थ: (यथा) यावान् अथहः उििाने (तावान)् सवहतः सम्प्लुतोिके (तथा) यावान् 

नवजानतः ब्राह्मणस्य सवेषु वेिषेु (तावान् ब्रह्मनण) ।

Chapter  2, shlokas …contd

Meaning
To the Brahmana who has known the Self, all the Vedas are of so 
much use as a reservoir is, when there is a flood everywhere.

तात्पयं

अल्िे जलाशये स्नानिानादिकं प्रयोजनं यत् यत् भवनत तत्सवं सवहत्र जलेन 

िरििूणे सिोविे अवश्यं भवनत । तथा वेिषेु प्रनतिादितानां कमहणाम् 

आचिणेन यावान् आनन्िः तावान् िनर्णडतस्य ब्रह्मज्ञानात् अवश्यं भवनत । 

अल्िे यत् नसद्ध्यनत तिवश्यं महनत नसद्ध्यत्येव इनत भावः ।

व्याकरणम ्
सन्धििः यावानथण उदिाने - यावानथणिः + उदिाने द्धवसर्णसन्धििः (लोििः)
समासिः सर्मप्सलुतोदके - सर्मप्सलुतम ्उदकं यन्स्मन ्तत,् तन्स्मन ्-

बहुव्रीदहिः ।
कृदधतिः द्धवजानतिः - द्धव + ज्ञा + शत ृ(कतणरि) तस्य ।

तद्धिताधतिः सवणतिः - सवण + तससल ्(सप्सतर्मयधतात ्स्वाथे)



Chapter  2, shlokas 47

Shloka कमहर्णयेवानधकािस्त ेमा फलेष ुकिाचन ।
(in devanagari) मा कमहफलहतेभुूहमाह ते सङ्गोऽस्त्वकमहनण ॥२.४७॥

(in English) karma³y£v¡dhik¡rast£ m¡ phal£½u kad¡cana |

m¡ karmaphalah£turbhÀrm¡ t£ sa±gµ:'stvakarma³i ||2.47||

Index Ref 2nd chapter,47 of 72

पिच्छेिः कमहनण, एव, अनधकािः, ते,मा,फलेषु, किाचन ।

मा, कमहफलहतेुः, भूः, मा, ते, सङ्गः, अस्तु, अकमहनण ॥



Chapter  2, shlokas 47…contd

अन्वयार्थ: ते तव thy युष्मद् -
द.सवण.ष.एक.

(Prose 

order with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word)

कमणणर् एव कक्रयायाम ्एव in work only कमणन ्-
न.निंु.स.एक. / 

अव्ययम ्
अचिकाििः अचिकाििः right अ.िंु.प्र.एक.
फलेषु प्रयोजनेषु in fruits अ.िंु.स.बहु.
कदाचन कदाद्धि ever अव्ययम ्

मा मास्तु not अव्ययम ्
कमणफलहेतुिः कमणप्रयोजनस्य

कािर्म ्
the producer of the 

results of the acts
उ.िंु.प्र.एक.

मा भूिः मा भव shouldst not अव्ययम ्/ भू -
िि.कतणरि लुङ्ख 

मिु.एक.
अकमणणर् कमाणनाचिरे् in inaction अकमणन ्-

न.निु.ंस.एक.
सङ्खर्िः असभलाषिः attachment अ.िंु.प्र.एक.

मा अस्तु मा भवतु not let be अव्ययम ्/ अस ्-
िि.कतणरि 



अर्थ: कमहनण एव ते अनधकािः । फलेषु किाचन मा (भूत्) । कमहफलहतेुः मा भूः । 

अकमहनण ते सङ्गः मा अस्तु ।

Chapter  2, shlokas 47…contd

Meaning

Thy right is to work only; but never to the fruits thereof. Be thou 
not the producer of the fruits of (thy) actions; neither let thy 
attachment be towards inaction.

तात्पयं
तव कमाहचिणे एव अनधकािः । फलनवषये तव अनधकािः नानस्त । त्वं 

कमहणः फलस्य अिेक्षां मा कुरु । फलािेक्षया कमह कुवहन् तत्फले आत्मानं  

हतेुं मा कुरु । कमहणः अनाचिणेऽनि तव अनभलाषः मा भवतु ।



Chapter  2, shlokas 47 …contd

व्याकरणम ्
सन्धििः कमणण्येवाचिका

ििः
- कमणणर् + एव यर् ्सन्धििः

- एव + अचिकाििः सवर्णदीर्णसन्धििः
अचिकािस्ते - अचिकाििः + ते द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः)

कमणफलहेतुभूणमाण - कमणफलहेतुिः + भूिः द्धवसर्णसन्धििः (िेफिः)
-

कमणफलहेतुभूणिः
+ मा द्धवसर्णसन्धििः (िेफिः)

सङ्खर्ोऽस्तु - सङ्खर्िः + अस्तु द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) 
िेफिः, उकाििः, रु्र्िः िूवणरूिं

च
अस्त्वकमणणर् - अस्तु + अकमणणर् यर् ्सन्धििः

समासिः कमणफलहेतुिः - कमणर्िः फलम ्कमणफलम ्- षष्ठीतत्िुरुषिः ।
- कमणफलस्य हेतुिः - षष्ठीतत्िुरुषिः ।

अकमणणर् - न कमणणर् - नञ्तत्िुरुषिः ।
कृदधतिः अचिकाििः - अचि + कृञ ्+ अर् ्(भावे) ।



Chapter  2, shlokas 48

Shloka योगस्थः कुरु कमाहनण सङ्गः त्यक्तत्वा धनञ्जय ।
(in devanagari) नसद्ध्यनसद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्छ्यते ॥२. ४८॥

(in English) yµgastha¦ kuru karm¡³i sa±ga¦ tyaktv¡ dhana²jaya |

siddhyasiddhyµ¦ samµ bhÀtv¡ samatva¯ yµga ucyat£ ||2. 48||

Index Ref 2nd chapter, of 72

पिच्छेिः योगस्थः, कुरु, कमाहनण, सङ्गम्, त्यक्तत्वा, धनञ्जय ।

नसद्ध्यनसद्ध्योः, समः, भूत्वा, समत्वम्, योगः, उच्छ्यते ॥



Chapter  2, shlokas 48…contd

अन्वयार्थ: िनञ्जय अजुणन ! O Dhananjaya अ.िंु.सर्मबो.एक.
(Prose 

order with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word)

सङ्खर्म ् अत्यासन्क्तम ् attachment अ.िंु.द्द्धव.एक.
त्यक्त्वा िरित्यज्य abandoning क्त्वाधतम ्अव्ययम ्
ससद्ध्यसस
द्ध्योिः

लाभालाभयोिः in regard to success 

and failure
इ.स्त्री.स.द्द्धव.

समिः समानिः the same अ.िंु.प्र.एक.
भूत्वा न्स्थत्वा being क्त्वाधतम ्अव्ययम ्

योर्स्थिः एकाग्रमनस्किः steadfast in Yoga अ.िंु.प्र.एक.
कमाणणर् कक्रयािः actions कमणन ्-

न.निंु.द्द्धव.बहु.
कुरु आचि perform कृञ ्- िि.कतणरि 

लोट्.मिु.एक.
समत्वम ् समानता evenness of mind (in 

regard to success 

and failure)

अ.निंु.प्र.एक.

योर्िः योर्िः Yoga अ.िंु.प्र.एक.
उच्छ्यते कर्थ्यते is called वच ्- िि.कमणणर् 

लट्.प्रिु.एक.



अर्थ: धनञ्जय ! अत्यासतक्त त्यक्तत्वा नसद्ध्यनसद्ध्योः समः भूत्वा योगस्थः 

कमाहनण कुरु । समत्वं योगः उच्छ्यते ।

Chapter  2, shlokas 48…contd

Meaning

Being steadfast in Yoga, O Dhananjaya, perform actions, 
abandoning attachment, remaining unconcerned as regards 
success and failure. This evenness of mind (in regard to success 
and failure) is known as Yoga.

तात्पयं
ह ेअजुहन ! अत्यासतक्त िरित्यज्य लाभालाभयोः नवषये समभावनया 

नचन्तयन् एकाग्रमनस्कः भूत्वा कमाहनण आचि । लाभालाभयोः नवषये 

समानतया व्यवहािः योगः इनत उच्छ्यते ।



Chapter  2, shlokas 48…contd

व्याकरणम ्
सन्धििः समो भूत्वा - समिः + भूत्वा द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) 

िेफिः, उकाििः, रु्र्िः
योर् उच्छ्यते - योर्िः + उच्छ्यते द्धवसर्णसन्धििः(लोििः)

समासिः ससद्ध्यसस
द्ध्योिः

- ससद्धिश्तच अससद्धिश्तच, तयोिः -
द्वधद्विः ।

कृदधतिः त्यक्त्वा - त्यज ् + क्त्वा ।
भूत्वा - दृश्तयताम ्-

२.२०
तद्धिताधतिः समत्वम ् - सम + त्व (भावे) । समस्य भाविः इत्यथणिः 

।



Chapter  2, shloka 49 

Shloka ििेूण ह्यविं कमह बुनियोगािनञ्जय ।
(in devanagari) बुिौ शिणमनन्वच्छ्छ कृिणाः फलहतेवः ॥ २.४९ ॥

(in English) dÀr£³a hyavara¯ karma buddhiyµg¡ddhana²jaya |

buddhau ¾ara³amanviccha k»pa³¡¦ phalah£tava¦ || 2.49 ||

Index Ref 2nd chapter, 49 of 72

पिच्छेिः ििेूण, नह,अविम्, कमह, बुनियोगात्, धनञ्जय ।

बुिौ, शिणम्, अनन्वच्छ्छ, कृिणाः, फलहतेवः ॥



Chapter  2, shloka 49…contd

अन्वयार्थ: िनञ्जय िाथण ! O Dhananjaya अ.िु.ंसर्मबो.एक.
(Prose 

order with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word)

बुद्धियोर्ात ्
दह

ज्ञानयोर्ात ् than work performed 

with the mind 

undisturbed by 

thoughts of results

अ.िुं.िं.एक. 

कमण कक्रया work कमणन ्- न.निुं.प्र.एक.
दिेूर् अत्यधतम ् by far अ.निुं.त.ृएक.
अविं नीचम ् inferior अ.निुं.प्र.एक.
बुिौ ज्ञाने in evenness of mind इ.स्त्री.स.एक.

शिर्म ् आश्रयम ् refuge अ.निु.ंद्द्धव.एक.
अन्धवच्छ्छ भजस्व seek अनु + इषु -

िि.कतणरि 
लोट्.मि.ुएक.

फलहेतविः फलकािर्भू
तािः

seekers after results उ.िुं.प्र.बहु.

कृिर्ािः दीनािः wretched अ.िुं.प्र.बहु.



अर्थ: धनञ्जय ! बुनियोगात् नह कमह ििेूण अविम् । बुिौ शिणम् अनन्वच्छ्छ । 

फलहतेवः कृिणाः । 

Chapter  2, shloka 49…contd

Meaning

Work (with desire) is verily far inferior to that performed with 
the mind undisturbed by thoughts of results. O Dhananjaya, 
seek refuge in this evenness of mind. Wretched are they who 
act for results.

तात्पयं
ह ेिाथह ! ज्ञानयोगािेक्षया सकामं कमह अत्यन्तं तुच्छ्छम् । अतः त्वं 

ज्ञानयोगमेव आश्रयस्व । तेन ििमाथहज्ञानं शिणं गतः भवनस । अविं कमह 

आचिन्तः तु फलतृष्णायुक्ताः भवनन्त इनत ते िीनाः ।

व्याकरणम ्
सन्धििः ह्यविम ् - दह + अविम ् यर् ्सन्धििः
समासिः बुद्धियोर्ात ् - बुिेिः योर्िः, तस्मात ्- षष्ठीतत्िुरुषिः ।

फलहेतविः - फलस्य हेतविः -
षष्ठीतत्िुरुषिः ।



Chapter  2, shloka 50 

Shloka बुनियकु्तो जहातीह उभे सुकृतिषु्कृते ।
(in devanagari) तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमहसु कौशलम ्॥२.५०॥

(in English) buddhiyuktµ jah¡t§ha ubh£ suk»tadu½k»t£ |

tasm¡dyµg¡ya yujyasva yµga¦ karmasu kau¾alam ||2.50||
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पिच्छेिः बुनियुक्तः, जहानत, इह, उभे, सुकृतिषु्कृते ।

तस्मात्, योगाय, युज्यस्व, योगः, कमहस,ु कौशलम् ॥



Chapter  2, shloka 50…contd

अन्वयार्थ: बुद्धियुक्तिः ज्ञानसर्मिधनिः Endued with evenness 

of mind
अ.िुं.प्र.एक.

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

सुकृतदषु्कृते सदसत्कमणर्ी virtue and vice अ.निुं.द्द्धव.द्द्धवव.
उभे द्वे both उभ - अ.सवण.निुं.द्द्धव.द्द्धवव.

इह अत्र in this (life) अव्ययम ्

जहानत िरित्यजनत casts off ओ हाक् - िि.कतणरि 
लट्.प्रिु.एक.

तस्मात ् तदथणम ् therefore तद् - द.सवण.निु.ंिं.एक.
योर्ाय कमणयोर्ाय to Yoga अ.िुं.च.एक.
युज्यस्व सधनिो भव devote thyself युन्जि ्- आत्म.कतणरि 

लोट्.मिु.एक.

कमणसु कक्रयासु in work न.निुं.स.बहु.
कौशलम ् प्रावीण्यम ् dexterity अ.निुं.प्र.एक.

योर्िः योर्िः इत्युच्छ्यते Yoga अ.िुं.प्र.एक.



अर्थ: बुनियुक्तः सुकृतिषु्कृते उभे इह जहानत । तस्मात् योगाय युज्यस्व । कमहसु 

कौशलं योगः उच्छ्यते ।

Chapter  2, shloka 50…contd

Meaning

Endued with this evenness of mind, one frees oneself in this life, 
alike from vice and virtue. Devote thyself, therefore, to this Yoga. 
Yoga is the very dexterity of work.

तात्पयं
ह ेिाथह ! ज्ञानमागं समानश्रतः जनः सुकृतं िषु्कृतं चेनत ियमनि िरित्यजनत । 

त्वमनि ति ्िरित्यज । फलम् अनिेक्षमाणः कमहसु सज्जो भव । कमहसु 

कौशलमेव योगः इनत उच्छ्यते ।



Chapter  2, shloka 50…contd

व्याकरणम ्
सनन्धः बुद्धियुक्तो

जहानत
-

बुद्धियुक्तिः
+ जहानत द्धवसर्णसन्धििः (सकाििः) िेफिः, 

उकाििः, रु्र्िः
जहातीह - जहानत + इह सवर्णदीर्णसन्धििः

तस्माद्योर्ाय - तस्मात ् + योर्ाय जश्तत्वसन्धििः

समासः बुद्धियुक्तिः - बुद्ध्या युक्तिः - ततृीयातत्िुरुषिः ।

सुकृतदषु्कृते - सुकृतं च दषु्कृतं च - द्वधद्विः ।

कृिन्तः युक्तिः - युन्जि् + क्त (कतणरि)

तवद्धतान्तः कौशलम ् - कुशल + अर् ्(भावे)
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