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ध्यान श्लोका:  

 



Chapter  3, shloka  29   

Shloka प्रकृतेर्गुणसम्मढू ाः सज्जन्ते र्गणकमुसग । 
(in devanagari) त नकृत्स्नविदो मन्द न्कृत्स्नविन्न विच लयते ्॥ ३.२९ ॥ 

(in English) prak»t£rgu³asammÀ¢h¡¦ sajjant£ gu³akarmasu | 

t¡nak»tsnavidµ mand¡nk»tsnavinna vic¡lay£t || 3.29 || 

Index Ref 3rd chapter,29 of  43 

पिच्छेिः प्रकृतेाः,र्गणसम्मूढ ाः,सज्जन्ते,र्गणकमुसग । 

त न,्अकृत्स्नविदाः,मन्द न्,कृत्स्नवित्,न,विज लयेत् ॥ 



Chapter  3, shloka  29…contd  

अन्िय थ:ु प्रकृतेाः विर्गण वत्स्मक य ाः 

म य य ाः 

Of the Prakrti इ.स्त्री.ष.एक. 

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

र्गणसम्मूढ ाः सत्त्ि ददर्गण ाः 

प्रकृवतभ र्मवि 

आत्स्मत्स्िेन 

िररकल्ियन्ताः,र्गण ाः 

मोवहताः 

persons deluded by 

Gunas 

अ.िगुं.प्र.बहु. 

र्गणकमुसग चक्षगर दीवन्िय ण ुं 

दर्ुन ददषग दिय सग 

in the functions of the 

Gunas 

न.निगुं.स.बहु. 

सज्जन्ते आसक् ाः भिवन्त become attached सृज् - लट् आत्स्मनेिदी 

प्र.िग.बहु. 

अकृत्स्नविदाः अज्ञ वननाः,मन्दमतयाः of imperfect knowledge अ.िगुं.प्र.एक. 

मन्द न् मूढ न् the dull-witted अ.िगुं.वि.बहु. 

त न ् त दरृ् न् those द.िगुं.वि.बहु. 

कृत्स्नवित् ज्ञ नी,वििेदक man of perfect 

knowledge 

द.िगुं.प्र.एक. 

न विच लयेत् न भ्र मयेत्,न अन्यि 

नयवत 

should not unsettle 

(the understanding) 

अव्ययम् / वि+यल् 

(वणजन्ताः) विवधवलङ् 

िरस्म िदी प्र.िग.एक. 



अथु: प्रकृतेाः र्गणसम्मूढ ाः र्गणकमुसग सज्जन्ते । अकृत्स्नविदाः मन्द न् त न् 

कृत्स्नवित् न विच लयेत् ।  

Chapter  3, shloka  29…contd  

Meaning 

Men of perfect knowledge should not unsettle (the 
understanding of) people of dull wit and imperfect knowledge, 
who deluded by the Gunas of Prakrti attach (themselves) to the 
functions of the Gunas.  

त त्स्िय ं

प्रकृतेाः र्गण ाः सत्त्ि ददवभाः तद्भ र्भूतम् इदम् इवन्िय ददकमवि आत्स्मत्स्िेन 

िररकल््य तेष म् इवन्िय दीन ुं दर्ुनश्रिण दौ दिय य ुं प्रितुन्ते । 

िस्तगतस्तग ते मूढ ाः । तथ वि तथ  प्रिृत्त न् त न् ज्ञ नी न कद वि दिय ताः 

विच लयेत् । 



Chapter  3, shloka  29…contd  

व्य करणम ्
सवन्धाः प्रकृतेर्गुणसम्मूढ ाः    - प्रकृतेाः + र्गणसम्मूढ ाः विसर्ुसवन्धाः (रेफाः) 

कृत्स्नविन्न    - कृत्स्नवित् + न िरसिणुसवन्धाः 

सम साः र्गणसम्मूढ ाः    - र्गण ाः सम्मूढ ाः - तृतीय तत्स्िगरुषाः । 

र्णकमुसग    - र्गण न ुं कम ुवण, तेषग - षष्ठीतत्स्िगरुषाः । 

अकृत्स्नवित्    - कृत्स्नुं िेवत्त इवत कृत्स्नवित् - कतुरर दिि् उििदसम सश्च । 

   - न कृत्स्नवित् - नञ् तत्स्िगरुषाः । 

कृदन्ताः प्रकृवताः    - दशृ्यत म् - ३.२७ 

सम्मूढ ाः    - सम् + मगह + क् । (कतुरर) 



Chapter  3, shloka  30 

Shloka मवय सि ुवण कम ुवण सुंन्यस्य ध्य त्स्मचतेस  । 
(in devanagari) वनर र्ीर्ननममुो भूत्स्ि  यगध्यस्ि विर्तज्िराः ॥ ३.३० ॥ 

(in English) mayi sarv¡³i karm¡³i sa¯nyasy¡dhy¡tmac£tas¡ | 

nir¡¾§rnirmamµ bhÀtv¡ yudhyasva vigatajvara¦ || 3.30 || 
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पिच्छेिः मवय,सि ुवण,कम ुवण,सन्न्यस्य,अध्य त्स्मचेतस  । 

वनर र्ीाः,वनमुमाः,भूत्स्ि ,यगध्यस्ि,विर्तज्िराः ॥ 



Chapter  3, shloka  30…contd  

अन्िय थ:ु अध्य त्स्मचेतस  आत्स्मवनष्ठमनस , 

अन्ताःसम वहत वचत्तेन 

with mind 

centered on the 

Self 

स.िगुं.तृ.एक. 

(Prose 

order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

सि ुवण वनविल वन, 

समस्त वन,सि ुवण, 

समग्र वण 

all अ.निगुं.प्र.बहु. 

(सिुन म) 

कम ुवण कतुव्य वन, 

अनगष्ठ तव्य वन 

actions न.निगुं.प्र.बहु. 

मवय भर्िवत,िरमेश्वरे to Me द.वि.स.एक. 

सन्नयस्य सम्य,ुअिुवयत्स्ि  renouncing ल्यबन्त व्ययम ्

वनर र्ीाः वनष्क माः,आर् रवहताः devoid of hope स.िगुं.प्र.एक. 

वनमुमाः ममत र्ून्याः devoid of egoism अ.िगुं.प्र.एक. 

विर्तज्िराः विर्तभयाः free from (mental) 

fever 

अ.िगुं.प्र.एक. 

भूत्स्ि  वस्थत्स्ि  being क्तत्स्ि न्त व्ययम् 

यगध्यस्ि यगद्धुं कग रु,समरम चर fight यगध् सम्प्रह रे विि ददाः  

लोट् - आत्स्मनेिदी - 

म.िग.एक. 



अथु: अध्य त्स्मचेतस  सि ुवण कम ुवण मवय सन्नयस्य वनर र्ीाः वनमुमाः 

विर्तज्िराः भूत्स्ि  यगध्यस्ि । 

Chapter  3, shloka  30…contd  

Meaning 

Renouncing all actions to Me, with mind centered on the Self, 
getting rid of hope and selflishness, fight - free from (mental) 
fever. 

त त्स्ियं 
भि न् आत्स्मवन एि मनाः स्थ ियन् सिुकम ुवण भर्िते सम्यु 

आर् रवहताः ममक रर्ून्याः विर्तभयश्च भूत्स्ि  यगद्धुं करोतग । 



Chapter  3, shloka  30…contd  

व्य करणम ्

सवन्धाः सन्न्यस्य ध्य त्स्मचेतस     - सन्न्यस्य + अध्य त्स्मचेतस   सिणुदीर्ुसवन्धाः 

वनर र्ीर्ननमुमाः    - वनर र्ीाः + वनमुमाः विसर्ुसवन्धाः (रेफाः) 

वनमुमो भूत्स्ि     - वनमुमाः + भूत्स्ि      विसर्ुसवन्धाः (सक राः) रेफाः,उक राः,र्गणाः 

सम साः अध्य त्स्मचेतस     - आत्स्मवन इवत अध्य त्स्मम ्    - 

अव्ययीभ िाः । 

अध्य त्स्मुं चेताः, तेन   - 

सप्तमीतत्स्िगरुषाः । 

विर्तज्िराः    - विर्ताः ज्िराः यस्म त् साः बहुव्रीवहाः । 

वनर र्ीाः  - वनर्ुत  आर्ीाः यस्म त् साः    बहुव्रीवहाः । 

कृदन्ताः सन्न्यस्य    - सम् + वन + अस् + ल्यि् । 



Chapter  3, shloka 31     

Shloka ये मे मतवमदुं वनत्स्यमनगवतष्ठवन्त म नि ाः । 
(in devanagari) श्रद्ध िन्तोऽनसयून्तो मगच्यन्त ेतेऽवि कमुवभाः ॥ ३.३१ ॥ 

(in English) y£ m£ matamida¯ nityamanuti½¿hanti m¡nav¡¦ | 

¾raddh¡vantµ:'nasÀyantµ mucyant£ t£:'pi karmabhi¦ || 3.31 || 
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पिच्छेिः ये,म,ेमतम्,इदम्,वनत्स्यम्,अनगवतष्ठवन्त,म नि ाः । 

श्रद्ध िन्ताः,अनसूयन्ताः,मगज्यन्त,ेतऽेवि,कमुवभाः ॥ 



Chapter  3, shloka  31…contd  

अन्िय थ:ु ये म नि ाः ये मनगष्य ाः those men who ये - द.िगुं.प्र.बहु. / अ.िगुं.प्र.बहु. 

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

वनत्स्यम ् सततम्,वनरन्तरम्, 

सद सद  

constantly अ.निगुं.प्र.एक. 

म े मम My द.वि.ष.एक. 

इदम ् एतत् this म.निगुं.प्र.एक. 

मतम् अवभप्र यम्, 

मनोनगर्तम् आर्यम् 

teaching अ.निगुं.प्र.एक. 

अनगवतष्ठवन्त आचरवन्त,अनगवतष्ठवत,

ि लयवत 

practise (अनग + ष्ठ ) लट् - िरस्म िदी 

प्र.िग.बहु. 

अनसूयन्ताः असूय रवहत ाः not cavilling त.िगुं.प्र.बहु.,र्तृ 

श्रद्ध िन्ताः श्रद्ध लिाः full of Sraddha त.िगुं.प्र.बहु.,मतगि ्

तेऽवि तेऽवि even they द.िगुं.प्र.बहु. / अव्ययम् 

कमुवभाः कमुबन्धन त् from action न.निगुं.तृ.बहु. 

मगच्यन्त े मगक् ाः 

भिवन्त,विमगक् ाः 

भिवन्त,रवक्षत ाः 

भिवन्त 

are freed लट् आत्स्मनेिदी कमुवण - 

प्र.िग.बहु. 



अथु: ये म नि ाः मे इदुं मतुं वनत्स्यम् अनगवतष्ठवन्त, अनसूयन्ताः श्रद्ध िन्ताः तेऽवि 

कमुवभाः मगच्यन्ते । 

Chapter  3, shloka  31…contd  

Meaning 
Those men who constantly practise this teaching of Mine, full of 
Sraddha and without cavilling, they too, are freed from work. 

त त्स्ियं 
ये म नि ाः मदवभप्र य नगर्गणुं विन  असूय ुं श्रद्धय  च व्यिहरवन्त ते 

म नि ाः सिुकमुवभाः मगक् ाः भिवन्त । 



Chapter  3, shloka  31…contd  

व्य करणम ्
सवन्धाः श्रद्ध िन्तोऽनसूयन्ताः    - श्रद्ध िन्ताः  + अनसूयन्ताः विसर्ुसवन्धाः (सक राः) रेफाः,उक राः, 

र्गणाः िूिुरूिुं च 

अनसूयन्तो मगच्यन्ते    - अनसूयन्ताः + मगच्यन्त े विसर्ुसवन्धाः (सक राः) रेफाः,उक राः, 

र्गणाः 

तेऽवि    - ते + अवि िूिुरूिसवन्धाः 

कृदन्ताः असूयन्ताः    - असू + र्तृ (कतुरर) । 

श्रद्ध िन्ताः    - श्रद्ध  + मतगि् । श्रद्ध  एष म् एषग ि  अवस्त । 



Chapter  3, shloka 32     

Shloka ये त्स्िेतदभ्यसयून्तो न नगवतष्ठवन्त मे मतम् । 
(in devanagari) सिुज्ञ नविमढू ुंस्त वन्िवद्ध नष्ट नचतेसाः ॥ ३.३२ ॥ 

(in English) y£ tv£tadabhyasÀyantµ n¡nuti½¿hanti m£ matam | 

sarvaj²¡navimÀ¢h¡¯st¡nviddhi na½¿¡nac£tasa¦ || 3.32 || 
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पिच्छेिः ये,तग,एतत,्अभ्यसूयन्ताः,न,अनगवतष्ठवन्त,मे,मतम् । 

सिुज्ञ नविमूढ न्,त न,्विवद्ध,नष्ट न,्अचेतसाः ॥ 



Chapter  3, shloka  32…contd  

अन्िय थ:ु ये तग ये मनगष्य ाः But those who द.िगुं.प्र.बहु. / अव्ययम् 

(Prose 

order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

अभ्यसूयन्ताः असूय विष्ट ाः सन्ताः decrying त.िगुं.प्र.बहु., र्तृ 

मे मम My द.वि.ष.एक. 

एतन्मतम् इदम् इष्टम,् 

मम अवभल र् ुं न 

ि लयवन्त 

this teaching अ.निगुं.प्र.एक. 

न अनगवतष्ठवन्त न ि लयवन्त, 

न अनगितुयवन 

practise not अव्ययम् / लट् आत्स्मनेिदी 

प्र.िग.बहु. 

सिुज्ञ नविमूढ न् सकलज्ञ नर्ून्य न् deluded in all 

knowledge 

अ.िगुं.वि.बहु. 

अचेतसाः अवििेदकनाः, 

मन्दमतयाः,जड ाः 

devoid of 

discrimination 

स.िगुं.प्र.बहु. 

त न् त न् म नि न् them द.िगुं.वि.बहु. 

नष्ट न् न र्ुं र्त न् ruined अ.िगुं.वि.बहु. 

विवद्ध ज नीवह know लोट् - आत्स्मनेिदी - 

म.िग.एक. 



अथु: ये तग अभ्यसूयन्ताः मे एतत् मतुं न अनगवतष्ठवन्त सिुज्ञ नविमूढ न् 

अचेतसाः त न् नष्ट न् विवद्ध ।  

Chapter  3, shloka  32…contd  

Meaning 

But those who decrying this teaching of Mine do not practise 
(it), deluded in all knowledge, and devoid of discrimination, 
know them to be ruined. 

त त्स्ियं 
ये म नि ाः असूय विष्ट ाः सन्ताः मम अवभप्र य नगर्गणुं न अनगसरवन्त त न् 

सि ुन् अवििेदकनाः सकलज्ञ नर्ून्य न् च मृत नेि ज नीवह ।  



Chapter  3, shloka  32…contd  

व्य करणम् 
सवन्धाः त्स्िेतदभ्यसूयन्ताः    - तग + एतत् यण् सवन्धाः 

   - एतत् + 

अभ्यससूयन्ताः 

जश्त्स्िसवन्धाः 

अभ्यसूयन्तो न    - अभ्यसूयन्ताः + न विसर्ुसवन्धाः (सक राः) रेफाः,उक राः,र्गणाः 

न नगवतष्ठवन्त    - न + अनगवतष्ठवन्त सिणुदीर्ुसवन्धाः 

सिुज्ञ नविमूढ ुंस्त न्    - सिुज्ञ नविमूढ न् + 

त न् 

रुत्स्िम्, अनगस्ि र र्माः,विसर्ुाः,सत्स्िुं च 

सम साः सिुज्ञ नविमूढ न्    - सि ुवण ज्ञ न वन सिुज्ञ न वन - कमुध रयाः । 

   - सिुज्ञ नेषग विमूढ ाः, त न् - सप्तमीतत्स्िगरुषाः । 

अचेतसाः    - न वस्त चेताः येष ुं ते - बहुव्रीवहाः । 

कृदन्ताः अभ्यसूयन्ताः    - अवभ + असू + र्तृ (कतुरर) । 

नष्ट न्   - नर्् + क् (कतुरर) त न् । 



Chapter  3, shloka 33     

Shloka सदरृ्ुं चेष्टते स्िस्य ाः प्रकृतेज्ञ नुि नवि । 
(in devanagari) प्रकृतत य वन्त भूत वन वनग्रहाः कक कररष्यवत ॥ ३.३३ ॥  

(in English) sad»¾a¯ c£½¿at£ svasy¡¦ prak»t£rj²¡nav¡napi | 

prak»ti¯ y¡nti bhÀt¡ni nigraha¦ ki¯ kari½yati || 3.33 || 

Index Ref 3rd chapter,33 of  43 

पिच्छेिः सदरृ्म्,चेष्टते,स्िस्य ाः,प्रकृतेाः,ज्ञ नि न,्अवि । 

प्रकृवतम्,य वन्त,भतू वन,वनग्रहाः,कक,कररष्यवत ॥ 



Chapter  3, shloka  33…contd  

अन्िय थ:ु ज्ञ नि न् अवि ज्ञ नसम्िन्नाः 

अवि,बगवद्धम न् अवि, 

वििेकि न् अवि 

even a wise man त.िगुं.प्र.एक. / अव्ययम् 

(Prose 

order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

प्रकृतेाः स्िभ िस्य nature इ.स्त्री.ष.एक. 

सदरृ्म् अनगरूिम्,तगल्यम ् in accordance with र्.िगुं.वि.एक. 

चेष्टते कग रुते,आचरवत acts लट् - आत्स्मनेिदी प्र.िग.एक. 

(भ्ि दद) 

भूत वन प्र वणनाः, 

स्थ िरजङ्र्म वन 

being अ.निगुं.प्र.बहु. 

प्रकृवतम् स्िभ िम् nature इ.स्त्री.वि.एक. 

य वन्त उिर्च्छवन्त follow लट् - िरस्म िदी प्र.िग.बहु. 

वनग्रहाः वनषेधाः restraint अ.िगुं.प्र.एक. 

कक कररष्यवत कक ि  विध स्यवत ? what will he do ? म.निगुं.प्र.एक. / कृ-लृट् 

प्र.िग.एक. िरस्म िदी 



अथु: ज्ञ नि न् अवि प्रकृतेाः सदरृ्ुं चेष्टते । भूत वन प्रकृतत य वन्त । वनग्रहाः कक 

कररष्यवत ?  

Chapter  3, shloka  33…contd  

Meaning 
Even a wise man acts in accordance with his own nature; beings 
follow nature; what can restraint do? 

त त्स्ियं 

ज्ञ निन्तोऽवि जन्म न्तरीयकमुसुंस्क रस्य अनगर्गणमेि अवस्मन् जन्मवन 

प्रितुन्त,े कक िगनाः मूि ुाः ? तस्म त् सिेऽवि मन्द ाः स्िभ िमेि 

अनगसरवन्त । न तेष ुं वनग्रहाः कथविदवि कतगं र्क्तयते । 

व्य करणम् 

सवन्धाः प्रकृतेज्ञ ुनि नवि    - प्रकृतेाः + ज्ञ नि नवि विसर्ुसवन्धाः (रेफाः) 

तवद्धत न्ताः ज्ञ नि न ्    - ज्ञ न + मतगि् । ज्ञ नम् अस्य अवस्मन् ि  अवस्त । 



Chapter  3, shloka 34     

Shloka इवन्ियस्यवेन्ियस्य थ ेर र्िषेौ व्यिवस्थतौ ॥   
(in devanagari) तयोनु िर्म र्च्छेत्तौ ह्यस्य िररिवन्थनौ ॥ ३.३४ ॥  

(in English) indriyasy£ndriyasy¡rth£ r¡gadv£½au vyavasthitau ||  

tayµrna va¾am¡gacch£ttau hyasya paripanthinau || 3.34 || 
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पिच्छेिः इवन्ियस्य,इवन्ियस्य,अथ,ेर र्िषेौ,व्यिवस्थतौ ।  

तयोाः,िर्म,्न,आर्च्छे,त्तौ,वह,अस्य,िररिवन्थनौ ॥ 



Chapter  3, shloka  34…contd  

अन्िय थाुः इवन्ियस्य 

इवन्ियस्य 

चक्षगर दीन ुं ज्ञ नेवन्िय ण ुं 

ि र् दीन ुं च 

कमेवन्िय ण म् 

Of the senses अ.िगुं.ष.एक. 

(Prose order 

with meaning 

& introduction 

to the word) 

अथे रूिरस दौ 

िचनस्िीक र दौ च 

in the object of the 

senses 

अ.िगुं.स.एक. 

र र्िषेौ र र्ाः िषेश्च attachment and 

aversion 

अ.िगुं.प्र.वि. 

व्यिवस्थतौ वतष्ठताः ordained by nature अ.िगुं.प्र.वि. 

तयोाः र र्िषेयोाः of those two द.िगुं.ष.वि. 

िर्म ् अधीनत म् sway अ.निगुं.प्र.एक. 

न आर्च्छेत ् न प्र प्नगय त् should not come 

under 

अव्ययम् / विवधवलङ् 

प्र.िग.एक. 

वह यताः verily अव्ययम् 

तौ र र्िषेौ those two द.िगुं.प्र.वि. 

अस्य एतस्य मगमगक्षोाः his म.िगुं.ष.एक. 

िररिवन्थनौ प्रवतबन्धकौ foes न.िगुं.प्र.वि. 



अथु: इवन्ियस्य इवन्ियस्य अथे र र्िषेौ व्यिवस्थतौ । तयोाः िर्ुं न 

आर्च्छेत्  । तौ वह अस्य िररिवन्थनौ । 

Chapter  3, shloka  34…contd  

Meaning 

Attachment and aversion of the senses for their respective 
objects are natural; let none come under their sway; they 
are his foes. 

त त्स्ियं 

चक्षगर दीवन ज्ञ नेवन्िय वण । रूिरसर्न्ध दयाः तेष ुं विषय ाः । 

ि क्ति ण्य दीवन कमेवन्िय वण । िचनद न दयाः तग तेष ुं विषय ाः । 

तेषग अनगकूलेषग विषयेषग र र्ाः भिवत, प्रवतकूलेषग तग िषेाः । तस्म त् 

बगवद्धम न् र्गरूिदरे् ददन  तयोाः र र्िषेयोाः यथ  अधीनाः न भिवत 

तथ  प्रयतेत । कग ताः ? तौ वह मोक्षुं प्र प्तगम् इच्छताः िगरुषस्य 

क युविर् तकौ स्ताः । 



Chapter  3, shloka  34…contd  

व्य करणम् 
सवन्धाः इवन्ियस्येवन्िय थे    - इवन्ियस्य + इवन्ियस्य र्गणसवन्धाः 

   - इवन्ियस्य + अथे सिणुदीर्ुसवन्धाः 

तयोनु    - तयोाः + न विसर्ुसवन्धाः (सक राः) रेफाः, उक राः,र्गणाः 

ह्यस्य    - वह + अस्य यण् सवन्धाः 

सम साः र र्िषेौ    - र र्श्च िषेश्च - िन्िाः । 

कृदन्ताः व्यिवस्थतौ वि + अि + स्थ  + क् । (कतुरर) 

विर्ेषाः इवन्ियस्य इवन्ियस्य -  क त्स्नयुस्य र्म्यम नत्स्ि त् इवन्ियर्ब्दस्य वित्स्िम् । 

सिेष मवि इवन्िय ण म् इत्स्यथुाः । 



Chapter  3, shloka 35     

Shloka श्रेय न्स्िधमो विर्गणाः िरधम तु्स्स्िनगवष्ठत त ्। 
(in devanagari) स्िधमे वनधनुं श्रेयाः िरधमो भय िहाः ॥ ३.३५ ॥ 

(in English) ¾r£y¡nsvadharmµ vigu³a¦ paradharm¡tsvanu½¿hit¡t | 

svadharm£ nidhana¯ ¾r£ya¦ paradharmµ bhay¡vaha¦ || 3.35 ||  

Index Ref 3rd chapter,35 of  43 

पिच्छेिः श्रेय न्,स्िधमुाः,विर्गणाः,िरधम ुत,्स्िनगवष्ठत त् । 

स्िधमे,वनधनुं,श्रेयाः,िरधमुाः,भय िहाः ॥ 



Chapter  3, shloka  35…contd  

अन्िय थ:ु स्िनगवष्ठत त् स धग आचररत त्, 

स्ियुं कृतत्स्ि त् 

from the well-

performed 

अ.िगुं.प्र.एक. 

(Prose 

order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word) 

िरधम ुत् अन्यधम ुत् Dharma of another अ.िगुं.ि.एक. 

विर्गणाः र्गणरवहताः अवि imperfect विर्ेषण, अ.िगुं.प्र.एक. 

स्िधमुाः आत्स्मधमुाः one's own Dharma अ.िगुं.प्र.एक. 

श्रेय न् िरीय न्,श्रेष्ठ न् better स.िगुं.प्र.एक. 

स्िधम े आत्स्मधमे in one's own Dharma अ.िगुं.स.एक. 

वनधनम् न र्ोऽवि,मरणम् death अ.निगुं.प्र.एक. 

श्रेयाः स धीय न् (श्रेष्ठाः) better स.निगुं.प्र.एक. 

िरधमुाः अन्यधमुाः Dharma of another अ.िगुं.प्र.एक. 

भय िहाः भयजनकाः fraught with fear अ.िगुं.प्र.एक. 



अथु: स्िनगवष्ठत त् िरधम ुत् विर्गणाः स्िधमुाः श्रेय न् । स्िधमे वनधनुं श्रेयाः । 

िरधमुाः भय िहाः ।  

Chapter  3, shloka  35…contd  

Meaning 

Better is one's own Dharma, (though) imperfect, than the 
Dharma of another well-performed. Better is death in one's 
own Dharma: the Dharma of another is fraught with fear. 

त त्स्ियं 
िरधम ुचरणस्य अिेक्षय  स्िधम ुचरणम् उत्तमम् । दकि स्िधमे 

न र्ोऽवि श्रेयाः । िरधमुस्तग अनथुजनकाः एि भिवत । 

व्य करणम ्

सवन्धाः स्िधमो विर्गणाः    - स्िधमुाः + विर्गणाः विसर्ुसवन्धाः (सक राः) रेफाः, उक राः, र्गणाः 

िरधमो भय िहाः    - िरधमुाः + भय िहाः विसर्ुसवन्धाः (सक राः) रेफाः, उक राः, र्गणाः 

तवद्धत न्ताः श्रेय न्    - प्रर्स् / िृद्ध + ईयसगन् (श्र इवत आदरे्ाः ) 



Chapter  3, shloka 36     

Shloka अजगुन उि च - अथ केन प्रयगक्ोऽयुं ि िुं चरवत िूरुषाः ।  
(in devanagari) अवनच्छन्नवि ि ष्णये बल ददि वनयोवजताः ॥ ३.३६ ॥ 

(in English) Arjuna said - atha k£na prayuktµ:'ya¯ p¡pa¯ carati pÀru½a¦ | 

anicchannapi v¡r½³£ya bal¡diva niyµjita¦ || 3.36 || 
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पिच्छेिः अथ,केन,प्रयगक्ाः,अयुं,ि िुं,चरवत,िरूुषाः । 

अवनच्छन्,ि ष्णेय,बल त,्इि,वनयोवजताः ॥ 



Chapter  3, shloka  36…contd  

अन्िय थ:ु अथ एिुं वह now अव्ययम् 

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

केन केन हतेगन  by what म.िगुं.तृ.एक. 

प्रयगक्ाः प्रेररताः,वनयगक्ाः impelled अ.िगुं.प्र.एक. 

ि ष्णेय िृवष्णकगलसम्भि!, 

िृवष्णकगलोद्भिाः 

O Varsneya ! अ.िगुं.प्र.एक. 

अवनच्छन् 

अवि 

अनवभलषन् अवि not wishing त.िगुं.प्र.एक. / अव्ययम् 

बल त् इि हठ त् इि by force as it were अ.िगुं.ि.एक. / अव्ययम् 

वनयोवजताः प्रिर्नतताः constrained अ.िगुं.प्र.एक. 

अयुं िूरुषाः एषाः म निाः this Purusa म.निगुं.प्र.एक. / अ.िगुं.प्र.एक. 

ि िुं चरवत अकमुवण प्रितुते ? commits sin अ.निगुं.प्र.एक. / लट् िरस्म िदी 

प्र.िग.एक. 



अथु: ि ष्णेय ! अथ केन प्रयगक्ाः अवनच्छन्नवि बल त् इि वनयोवजताः अयुं 

िूरुषाः ि िुं चरवत ? 

Chapter  3, shloka  36…contd  

Meaning 
Arjuna said - But impelled by what does man commit sin, though 
against his wishes, O Varsneya, constrained as it were by force ? 

त त्स्ियं 
ह ेकृष्ण ! अनवभलषन् अवि म निाः र ज्ञ  वनयोवजताः भृत्स्याः इि केन 

प्रेररताः सन् बल त् ि िम् आचरवत ? 



Chapter  3, shloka  36…contd  

व्य करणम ्

सवन्धाः प्रयगक्ोऽयम्    - प्रयगक्ाः + अयम् विसर्ुसवन्धाः (सक राः) 

रेफाः,उक राः,र्गणाः,िूिरुूिुं च 

अवनच्छन्नवि    - अवनच्छन् + अवि ङ्मगड र्मसवन्धाः 

बल ददि    - बल त् + इि जश्त्स्िसवन्धाः 

कृदन्ताः प्रयगक्ो    - प्र + यगज् + क् । (कमुवण) 

इच्छन्    - इष् + र्तृ (कतुरर) । 

वनयोवजताः    - वन + यगज् + क् । (कमुवण) 

तवद्धत न्ताः ि ष्णेय    - िृवष्ण + ञ्यङ् (अित्स्य थ)े, तत्स्सम्बगद्धौ । 



Chapter  3, shloka 37     

Shloka श्री भर्ि नगि च - क म एष िोध एष रजोर्गणसमगद्भिाः । 
(in devanagari) मह र्नो मह ि ्म  विद्धध्यनेवमह ि ररणम ्॥ ३.३७ ॥ 

(in English) k¡ma £½a krµdha £½a rajµgu³asamudbhava¦ | 

mah¡¾anµ mah¡p¡pm¡ vid dhy£namiha vairi³am || 3.37 || 

Index Ref 3rd chapter,37 of  43 

पिच्छेिः क म,एष,िोध,एष,रजोर्गणसमगद्भिाः । 

मह र्नाः,मह ि ्म ,विवद्ध,एनम,्इह,ि ररणम् ॥ 



Chapter  3, shloka  37…contd  

अन्िय थ:ु एषाः क माः अयम् अवभल षाः this desire द.िगुं.प्र.एक. / अ.िगुं.प्र.एक. 

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

एषाः िोधाः अयुं रोषाः, 

अयुं कोिाः 

this anger द.िगुं.प्र.एक. / अ.िगुं.प्र.एक. 

रजोर्गणसमगद्भिाः रजोर्गण त् उत्स्िन्नाः Born of Rajo-guna अ.िगुं.प्र.एक. 

मह र्नाः मह भोजनाः of great carving अ.िगुं.प्र.एक. 

मह ि ्म  मह ि िाः च of great sin न.िगुं.प्र.एक. 

इह अि in this world अव्ययम् 

एनम् अमगम ् this द.िगुं.वि.एक. 

ि ररणम् र्िगम् foe न.िगुं.वि.एक. 

विवद्ध ज नीवह know लोट् - िरस्म िदी म.िग.एक. 



अथु: एषाः क माः एषाः िोधाः रजोर्गणसमगद्भिाः मह र्नाः मह ि ्म  च 

अवस्त । (तेन) इह एनुं ि ररणुं विवद्ध । 

Chapter  3, shloka  37…contd  

Meaning 

The Blessed Lord said - It is desire - it is anger, born of the Rajo-
guna; of great craving, and of great sin; know this as the foe 
here (in this world). 

त त्स्ियं 

अयुं विषय वभल षाः । प्रवतरोधे सवत अयमेि िोधाः इवत उच्यते । अयुं 

रजोर्गण त् समगद्भिवत । अनेन िगरुषाः अिररवमत वन िस्तूवन प्र प्तगम् 

इच्छवत इवत हतेोाः अयुं मह र्नाः । अनेन ि हतेगन  अिररवमतुं ि िुं च 

करोवत इवत अयुं मह ि ्म  इवत हतेोाः अयुं मह र्नाः । अनेन ि हतेगन  

अिररवमतुं ि िुं च करोवत इवत अयुं मह ि ्म  इवत उच्यते । अनेन ि 

प्रेररताः एि िग्रुषाः ि िम् अि प्नोवत इवत एनुं ि ररणुं भ िय । 



Chapter  3, shloka  37…contd  

व्य करणम् 

सवन्धाः क म एष िोध एषाः    - क माः + एषाः + िोधाः + एषाः विसर्ुसवन्धाः (लोिाः) 

मह र्नो मह ि ्म     - मह र्नाः + मह ि ्म  - विसर्ुसवन्धाः (सक राः) रेफाः,उक राः,र्गणाः 

विद्धध्येनम्    - विवद्ध + एनम ् यण् सवन्धाः 

सम साः रजोर्गणसमगद्भिाः    - रजोर्गण त् समगद्भिाः    ििमीतत्स्िगरुषाः । 

मह र्नाः    - महत् अर्नुं यस्य साः    बहुव्रीवहाः । 

मह ि ्म     - महत् ि ्म यवस्मन् साः    बहुव्रीवहाः । 

तवद्धत न्ताः ि री    - ि र + इवन (मतगबथ)े । ि रम् अस्य अवस्मन् ि  अवस्त इत्स्यथुाः । 



Chapter  3, shloka 38     

Shloka धूमेन वव्रयत ेिवननयुथ दर्ो मलेन च । 
(in devanagari) यथोल्बेन िृतो र्भुस्तथ  तेनेदम ितृम ्॥ ३.३८ ॥ 

(in English) dhÀm£n¡vriyat£ vahniryath¡dar¾µ mal£na ca | 

yathµlb£n¡v»tµ garbhastath¡ t£n£dam¡v»tam || 3.38 || 

Index Ref 3rd chapter,38 of  43 

पिच्छेिः धूमेन,आवव्रयत,ेिवननाः,यथ ,आदर्ुाः,मलेन,च । 

यथ ,उल्बेन,आिृतम्,र्भुाः,तथ ,तने,इदम,्आिृतम् ॥ 



Chapter  3, shloka  38…contd  

अन्वयार्थ: यथ  येन प्रक रेण As अव्ययम् 

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

धूमेन धूमेन by smoke अ.िगुं.तृ.एक. 

िवननाः अवनाः fire इ.िगुं.प्र.एक. 

आवव्रयते आिृताः 

भिवत,आच्छ द्यत े

is enveloped (आङ्+िृञ् उभ स्ि ददाः) 

लट् - आत्स्मनेिदी प्र.िग.एक. 

यथ  येन प्रक रेण As अव्ययम् 

उल्बेन र्भुिेष्टनेन चमुण  by the secundine अ.निगुं.तृ.एक. 

र्भुाः विण्डाः embryo अ.िगुं.प्र.एक. 

तथ  तेन प्रक रेण so अव्ययम् 

तेन क मेन,मोहने by that द.िगुं.तृ.एक. 

इदम ् ज्ञ नम्, 

यथ थुतत्स्िम् 

this म.निगुं.प्र.एक. 

आिृतम् आच्छ ददतम् covered अ.निगुं.प्र.एक. (क्ाः) 



अथु: यथ  धूमेन िवननाः आवव्रयते, यथ  मलेन आदर्ुाः, यथ  उल्बेन च र्भुाः 

तथ  इदुं (ज्ञ नम्) तेन आिृतम् । 

Chapter  3, shloka  38…contd  

Meaning 
As fire is enveloped by smoke, as a mirror by dust, as an embryo 
by the secundine, so is it covered by that. 

त त्स्ियं 
येन प्रक रेण धूमेन अवनाः रजस  दिुणाः, यथ  च र्भुिेष्टनेन चमुण  र्भुाः 

आच्छ ददताः भिवत तेन प्रक रेण क मेन ज्ञ नम् आच्छ ददतम् अवस्त । 



Chapter  3, shloka  38…contd  

व्य करणम ्

सवन्धाः धूमेन वव्रयते   - धूमेन + आवव्रयते सिणुदीर्ुसवन्धाः 

यथ दर्ुाः    - यथ  + आदर्ुाः सिणुदीर्ुसवन्धाः 

िवननयुथ     - िवननाः + यथ  विसर्ुसवन्धाः (रेफाः) 

आदर्ो मलेन    - आदर्ुाः + मलेन विसर्ुसवन्धाः (सक राः) रेफाः, उक राः,र्गणाः 

आिृतो र्भुाः    - आिृताः + र्भुाः विसर्ुसवन्धाः (सक राः) रेफाः, उक राः,र्गणाः 

यथोल्बेन    - यथ  + उल्बेन र्गणसवन्धाः 

तेनेदम्    - तेन + इदम् र्गणसवन्धाः 

कृदन्ताः आिृतम्    - आङ् + िृ + क् । (कमुवण) 



Chapter  3, shloka 39     

Shloka आिृतुं ज्ञ नमतेेन ज्ञ वननो वनत्स्यि ररण  । 
(in devanagari) आिृतुं ज्ञ नमतेेन ज्ञ वननो वनत्स्यि ररण    

(in English) ¡v»ta¯ j²¡nam£t£na j²¡ninµ nityavairi³¡ | 

k¡marÀp£³a kaunt£ya du½pÀr£³¡nal£na ca || 3.39 || 

Index Ref 3rd chapter,39 of  43 

पिच्छेिः आिृतम्,ज्ञ नम्,एतेन,ज्ञ वननाः,वनत्स्यि ररण  ।  

क मरूिेण,कौन्तेय,दगष्िूरेण,अनलेन,च ॥ 



Chapter  3, shloka  39…contd  

अन्िय थु: कौन्तेय कग न्तीसगत ! O Kaunteya अ.िगुं.सुं.प्र.एक. 

(Prose order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

ज्ञ वननाः विदगषाः of the wise न.िगुं.प्र.एक. 

वनत्स्यि ररण  वनत्स्यर्िगण  by the constant foe न.िगुं.त.ृएक. 

क मरूिेण इच्छ रूिेण whose form is desire अ.िगुं.तृ.एक. 

दगष्िूरेण िूरवयतगमर्क्तयेन unappeasable अ.िगुं.तृ.एक. 

अनलेन अवनन ,िवननन  fire अ.िगुं.तृ.एक. 

एतेन अनेन by this fire द.िगुं.तृ.एक. 

ज्ञ नम् ज्ञ नम्,तत्त्िम् 

य थ र्थयुम् 

knowledge अ.निगुं.प्र.एक. 

आिृतम् आच्छ ददतम् covered अ.निगुं.प्र.एक. (क्ाः) 



अथु: कौन्तेय ! ज्ञ वननाः वनत्स्यि ररण  क मरूिेण दगष्िूरेण अनलेन च एतेन 

ज्ञ नम् आिृतम् ।  

Chapter  3, shloka  39…contd  

Meaning 
Knowledge is covered by this, the constant foe of the wise. O 
son of Kunti, the unappeasable fire of desire. 

त त्स्ियं 
ह ेअजगुन ! अयुं क माः ज्ञ वनन ुं सिुद  ि री । विषय ाः िूरवयतगम् अर्क्तयाः 

अयम् अवनाः इि भ वत । त दरृ्ाः क माः ज्ञ नम् आिृत्स्य ितुते । 



Chapter  3, shloka  39…contd  

व्य करणम ्

सवन्धाः ज्ञ वननो 

वनत्स्यि ररण  

   - ज्ञ वननाः + वनत्स्यि ररण  विसर्ुसवन्धाः (सक राः) 

रेफाः,उक राः,र्गणाः 

दगष्िूरेण नलेन    - दगष्िूरेण + अनलेन सिणुदीर्ुसवन्धाः 

सम साः वनत्स्यि ररण     - वनत्स्युं ि री, तेन - सगि् सम साः । 

क मरूिेण    - क मेन रूि वण यस्य साः, तेन  - बहुव्रीवहाः । 

तवद्धत न्ताः ज्ञ नी    - ज्ञ न + इवन (मतगबथ)े ज्ञ नम् अस्य अवस्मन् ि  अवस्त । 

ि री    - ि र + इवन (मतगबथ)े ि रम् अस्य अवस्मन् ि  अवस्त । 



Chapter  3, shloka 40     

Shloka इवन्िय वण मनो बगवद्धरस्य वधष्ठ नमगच्यते । 
(in devanagari) एत र्निमोहयत्स्यषे ज्ञ नम ितृ्स्य देवहनम ्॥ ३.४० ॥ 

(in English) indriy¡³i manµ buddhirasy¡dhi½¿h¡namucyat£ | 

£tairvimµhayaty£½a j²¡nam¡v»tya d£hinam || 3.40 || 

Index Ref 3rd chapter,40 of  43 

पिच्छेिः इवन्िय वण,मनाः,बगवद्धश्च,अस्य,अवधष्ठ नम्,उच्यते ।  

एत ाः,विमोहयवत,एषाः,ज्ञ नम्,आिृत्स्य,दवेहनम् ॥ 



Chapter  3, shloka  40…contd  

अन्िय थ:ु इवन्िय वण नेि दीवन Senses अ.निगुं.प्र.बहु. 

(Prose order 

with meaning 

& 

introduction 

to the word) 

मनाः वचत्तम् mind स.निगुं.प्र.एक. 

बगवद्धश्च धीाः च intellect इ.स्त्री.प्र.एक. / अव्ययम् 

अस्य एतस्य क मस्य its म.िगुं.ष.एक. 

अवधष्ठ नम् आश्रयाः abode अ.निगुं.प्र.एक. 

उच्यते कर्थयते is said लट् - आत्स्मनेिदी - प्र.िग.एक. 

एषाः एषाः क माः this द.िगुं.प्र.एक. 

एत ाः एवभाः by these द.िगुं.तृ.बहु. 

ज्ञ नम् ज्ञ नम् knowledge अ.निगुं.प्र.एक. 

आिृत्स्य आच्छ द्य covering ल्यबन्त व्ययम् 

दवेहनम् र्रीररणम् the embodied न.िगुं.प्र.एक. 

विमोहयवत विविधुं मोहयवत deludes लट् - िरस्म िदी प्र.िग.एक. 

(वणजन्त) 



अथु: इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिश्च अस्य अधिष्ठानम ्उच्यते । एषः (कामः) एत ः ज्ञानम ्
आवतृ्य देहिनम ् द्धवमोियतत । 

Chapter  3, shloka  40…contd  

Meaning 
The senses, the mind, and the intellect are said to be its abode: 
through these it deludes the embodied by veiling his wisdom. 

त त्स्ियं 
ििेवन्िय वण, मनाः,बगवद्धाः च क मस्य आश्रय ाः सवन्त । एषाः क माः एवभाः 

ििवभाः इवन्िय ाः ज्ञ नम् आच्छ द्य र्रीररणुं विमोहयवत । 



Chapter  3, shloka  40…contd  

व्य करणम ्

सवन्धाः मनो बगवद्धाः    - मनाः + बगवद्धाः विसर्ुसवन्धाः (सक राः) रेफाः, उक राः, 

र्गणाः 

बगवद्धरस्य    - बगवद्धाः + अस्य विसर्ुसवन्धाः (रेफाः) 

विमोहयत्स्येषाः    - विमोहयवत + एषाः यण् सवन्धाः 

एत र्निमोहयवत    - एत ाः + विमोहयवत विसर्ुसवन्धाः (रेफाः) 

कृदन्ताः अवधष्ठ नम्    - अवध + स्थ  + ल्यगट् (अवधकरणे) 

आिृत्स्य    - आङ् + िृतग + ल्यि् । 



Chapter  3, shloka 41     

Shloka तस्म त्त्िवमवन्िय ण्य दौ वनयम्य भरतषभु । 
(in devanagari) ि ्म नुं प्रजवह ह्येनुं ज्ञ नविज्ञ नन र्नम ्॥ ३.४१ ॥ 

(in English) tasm¡ttvamindriy¡³y¡dau niyamya bharatar½abha | 

p¡pm¡na¯ prajahi hy£na¯ j²¡navij²¡nan¡¾anam || 3.41 || 

Index Ref 3rd chapter,41 of  43 

पिच्छेिः तस्म त्, त्स्िम्,इवन्िय वण,आदौ,वनयम्य,भरतषभु । 

ि ्म नुं, प्रजवह,ह्येनुं,ज्ञ नविज्ञ नन र्नम् ॥ 



Chapter  3, shloka  41…contd  

अन्िय थ:ु भरतषुभ भरतश्रेष्ठ O Bull of Bharata race ! अ.िगुं.सुं.प्र.एक. 

(Prose 

order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

तस्म त् तेन हतेगन  therefore द.िगुं.ि.एक. 

त्स्िम् त्स्िम् you द.वि.प्र.एक. 

आदौ प्रथमम् at the outset इ.िगुं.स.एक. 

इवन्िय वण नेि दीवन senses अ.निगुं.प्र.बहु. 

वनयम्य वनर्ृह्य controlling ल्यबन्त व्यय 

ज्ञ नविज्ञ नन 

र्नम् 

समस्तविज्ञ नन र्नम् the destroyer of 

knowledge and 

realisation 

अ.िगुं.वि.एक. 

एनम् इमम् this द.िगुं.वि.एक. 

ि ्म नम् ि िम् the sinful न.िगुं.वि.एक. 

प्रजवह त्स्यज ् kill (प्र + हन) लोट् - िरस्म िदी 

म.िग.एक.  



अथु: भरतषुभ ! तस्म त् त्स्िम् आदौ इवन्िय वण वनयम्य ज्ञ नविज्ञ नन र्नुं 

ि ्म नम् एनुं प्रजवह । 

Chapter  3, shloka  41…contd  

Meaning 
Therefore, O Bull of the Bharata race, controlling the 

senses at the outset, kill it - the sinful, the destroyer of 

knowledge and realisation. 

त त्स्ियं 
अजगुन ! अताः भि न् आदौ सि ुवण इवन्िय वण सुंयम्य 

समस्तविज्ञ नन र्कम् एनुं ि िुं त्स्यजतग । 



Chapter  3, shloka  41…contd  

व्य करणम ्

सवन्धाः इवन्िय ण्य दौ    - इवन्िय वण    - आदौ यण् सवन्ध 

ह्येनम्    - वह    + एनम् यण् सवन्ध 

सम साः भरतषुभ    - भरताः ऋषभाः इि    - उिवमतसम साः (कमुध रयाः) 

ज्ञ नविज्ञ नन र्नम ् ज्ञ नुं च विज्ञ नुं च, ज्ञ नविज्ञ ने - िन्िाः । 

कृदन्ताः वनयम्य    - वन + यम् + ल्यि् । 



Chapter  3, shloka 42     

Shloka इवन्िय वण िर ण्य हुररवन्ियभे्याः िरुं मनाः । 
(in devanagari) मनसस्तग िर  बगवद्धयो बगद्धाेः िरतस्तग साः ॥ ३.४२ ॥ 

(in English) indriy¡³i par¡³y¡hurindriy£bhya¦ para¯ mana¦ | 

manasastu par¡ buddhiryµ buddh£¦ paratastu sa¦ || 3.42 || 

Index Ref 3rd chapter,42 of  43 

पिच्छेिः इवन्िय वण, िर वण,आहुाः,इवन्ियभे्याः,िरुं, मनाः । 

मनसाः,तग,िर ,बगवद्धाः,य:,बगद्धाेः,तग, िरताः,तग,साः ॥ 



Chapter  3, shloka  42…contd  

अन्िय थ:ु इवन्िय वण नेि दीवन Senses अ.निगुं.प्र.बहु. 

(Prose 

order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word) 

िर वण उत्स्कृष्ट वन superior अ.निगुं.प्र.बहु. 

आहुाः कथयवन्त (they) say लट् - िरस्म िदी प्र.िग.बहु. 

इवन्ियेभ्याः नेि ददभ्याः to the senses म.निगुं.ि.बहु. 

िरम् उत्स्कृष्टम् superior अ.निगुं.प्र.एक. 

मनाः तग वचत्तुं िगनाः but mind स.निगुं.प्र.एक. / अव्ययम् 

मनसाः वचत्त त् to mind स.िगुं.ि.एक. 

िर  उत्स्कृष्ट  superior आ.स्त्री.प्र.एक. 

बगवद्धाः धीाः intellect इ.स्त्री.प्र.एक. 

याः बगद्धाेः तग याः वधयाः तग but to the intellect 

who 

द.िगुं.प्र.एक. / इ.स्त्री.ि.एक. / 

अव्ययम् 

िरताः उत्स्कृष्टाः ितुते superior अव्ययम् (तवसल न्ताः) 

साः साः आत्स्म  He (the Atman) द.िगुं.प्र.एक. 



अथु: इवन्िय वण िर वण आहुाः । इवन्ियेभ्याः िरुं मनाः, मनसाः िर  बगवद्धाः, याः 

बगद्धाेः िरताः साः (आत्स्म ) अवस्त । 

Chapter  3, shloka  42…contd  

Meaning 

The senses are said to be superior (to the body); the mind is 
superior to the senses; the intellect is superior to the mind; and 
that which is superior to the intellect is He (the Atman). 

त त्स्ियं 
इवन्िय वण उत्स्कृष्ट वन िदवन्त । इवन्ियेभ्याः मनाः उत्स्कृष्टम्, मनसाः बगवद्धाः 

उत्स्कृष्ट , बगद्धाेः अिेक्षय  आत्स्म  उत्स्कृष्टाः ितुते । 



Chapter  3, shloka  42…contd  

व्य करणम् 

सवन्धाः िर ण्य हुाः    - िर वण    + आहुाः यण् सवन्ध 

आहुररवन्िये

भ्याः 

   - आहुाः  + इवन्ियेभ्याः विसर्ुसवन्धाः (रेफाः) 

बगवद्धयो बगद्धाेः    - बगवद्धाः    + याः विसर्ुसवन्धाः (रेफाः) 

   - याः    + बगद्धाेः विसर्ुसवन्धाः (सक राः) रेफाः, 

उक राः, र्गणाः 

मनसस्तग    - मनसाः    + तग विसर्ुसवन्ध (सक राः) 

िरतस्तग    - िरताः    + तग विसर्ुसवन्ध (सक राः) 

तवद्धत न्ताः िरताः    - िर    + तवसाः (प्रथम विभक्तत्स्यन्त त् स्ि थे 

तवसाः) 



Chapter  3, shloka 43     

Shloka एिुं बगद्धाेः िरुं बगद्धध्ि  सुंस्तभ्य त्स्म नम त्स्मन  । 
(in devanagari) जवह र्िगुं मह ब हो क मरूिुं दगर सदम ्॥ ३.४३ ॥ 

(in English) £va¯ buddh£¦ para¯ buddhv¡ sa¯stabhy¡tm¡nam¡tman¡ | 

jahi ¾atru¯ mah¡b¡hµ k¡marÀpa¯ dur¡sadam || 3.43 || 

Index Ref 3rd chapter,43 of  43 

पिच्छेिः एिुं,बगद्धाेः,िरम्,बगद्धध्ि ,सुंस्तभ्य,आत्स्मन ,आत्स्म नम् । 

जवह,र्िगुं,मह ब हो,क मरूिुं,दगर सदम् ॥ 



Chapter  3, shloka  43…contd  

अन्िय थ:ु मह ब हो दीर्ुब हो (अजगुन) O mighty-armed ! उ.िगुं.स.प्र.एक. 

(Prose 

order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word) 

एिम् इत्स्थम् thus अव्ययम् 

बगद्धाेः वधयाः to the intellect इ.स्त्री.ि.एक. 

िरम् उत्स्कृष्टम् 

(आत्स्म नम्) 

superior अ.निगुं.प्र.एक. 

बगद्धध्ि  विज्ञ य knowing क्तत्स्ि न्त व्ययम् 

आत्स्मन  स्िेन by the Self न.िगुं.तृ.एक. 

आत्स्म नम् स्िम ् self न.िगुं.वि.एक. 

सुंस्तभ्य वनयम्य restraining ल्यबन्त व्यय 

क मरूिम् तृष्ण रूिम् whose form is desire अ.िगुं.वि.एक. 

दगर सदम् दगजुयम ् unseizable अ.िगुं.वि.एक. 

र्िगम् ि ररणम् enemy उ.िगुं.वि.एक. 

जवह न र्य destroy लोट् - िरस्म िदी म.िग.एक. 



अथु: मह ब हो ! एिुं बगद्धाेः िरुं बगद्धध्ि  आत्स्मन  आत्स्म नुं सुंस्तभ्य क मरूिुं 

दगर सदुं र्िगुं जवह । 

Chapter  3, shloka  43…contd  

Meaning 

Thus, knowing Him who is superior to the intellect, and 
restraining the self by the Self, destroy, O mighty-armed, that 
enemy, the unseizable foe, desire. 

त त्स्िय ं
अजगुन ! अनेन प्रक रेण बगद्धाेः अिेक्षय  आत्स्म  अत्स्यगत्स्कृष्टाः इवत विज्ञ य 

आत्स्म  आत्स्म नुं विवजत्स्य तृष्ण रुिुं  दगजुनुं र्िगुं विन र्य । 

व्य करणम् 

सवन्धाः सुंस्तभ्य त्स्म नम्    - सुंस्तभ्य    + आत्स्म नम् सिणुदीर्ुसवन्धाः 

कृदन्ताः सुंस्तभ्य    - सम्  + स्तम्भ + ल्यि् 



िरयवादाः  

vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमदितव्यम ्॥   
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