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ध्यानश्लोकााः Authored by Madhusudana Saraswati 
 

१  ॐ पार्ााय प्रन्तबोन्िताां भगवता नारायणेन स्वयां । व्यासेन ग्रन्र्ताां पुराणमुन्नना मध्ये महाभारतम् ॥ 

अद्वतैामृतवर्षिणीं भवगतीमष्टादशाध्यान्यनीम् । अम्ब त्वामनुसांदिान्म भगवद्गीते भवद्वने्िणीम् ॥   - गीता ध्यानम् 

२  नमोऽस्तु ते व्यास न्वशालबुद्ध ेफुल्लारन्वतदायतपत्रनेत्र । येन त्वया भारततैलपूणााः प्रज्वान्लतो ज्ञानमयाः प्रदीपाः ॥ - व्यासाय नमाः 

३  प्रपन्नपाररजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदहु ेनमाः ॥ - कृष्णाय नमाः 

४  सवोपन्निदो गावो दोग्िा गोपालनतदनाः । पार्ो वत्साः सुिीभोक्ता दगु्िां गीतामृतां महत् ॥ - गीतामृतम् दगु्िम् 

५  वसुदेवसुतां देवां कां सचाणूरमदानम् । देवकीपरमानतदां कृष्णां वतदे जगद्गुरुम् ॥ 

६  भीष्मद्रोणतटा जयद्रर्जला गातिारनीलोपला । शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कणेन वेलाकुला ॥ 

अश्वत्र्ामन्वकणाघोरमकरा दयुोिनावर्षतनी । सोत्तीणाा खलु पाण्डवै रणनदी कैवताकाः केशवाः ॥ 

७  पाराशयावचाः सरोजममलां गीतार्ागांिोत्कटां । नानाख्यानककेसरां हररकर्ासांबोिनाबोन्ितम् ॥ 

लोके सज्जनिट्पदैरहरहाः पेपीयमानां मुदा । भूयाद्भारतपांकजां कन्लमलप्रध्वांन्सनाः शे्रयसे ॥ 

८  मूकां  करोन्त वाचालां पङगुां लङघयते न्गररम् । यत्कृपा तमहां वतदे परमानतदमािवम् ॥ 

९  यां ब्रह्मा वरुणेतद्ररुद्रमरुताः स्तुतवन्तत ददव्यैाः स्तवैाः वेदैाः साङगपदक्रमोपन्निदैगाायन्तत यां सामगााः । 

ध्यानावन्स्र्ततद्गतेन मनसा पश्यन्तत यां योन्गनो यस्याततां न न्वदाुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमाः ॥ 
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ध्यानश्लोकाः 

 

१  ॐ पार्ााय प्रन्तबोन्िताां भगवता नारायणेन स्वयां । व्यासेन ग्रन्र्ताां पुराणमुन्नना मध्ये महाभारतम् ॥ 

अद्वतैामृतवर्षिणीं भवगतीमष्टादशाध्यान्यनीम् । अम्ब त्वामनुसांदिान्म भगवद्गीते भवद्वने्िणीम् ॥   - गीता ध्यानम् 

 

    
 
पदविभागः 

पार्ााय प्रतिबोधििाां भगििा नारायणेन स्ियां व्यासेन ग्रधर्िाां परुाणमतुनना मध्ये महाभारिम ्
 ४-१   २-१       ३-१      ३-१    ०     ३-१   २-१     ३-१      ७-१   २-१ 
अद्वतैामृतवर्षिणीं भिगिीम ्अष्टादशाध्यातयनीम ्अम्ब त्िाम ्अनसुांदिामम भगवद्गीत ेभवद्वने्िणीम् ।  
   २-१         २-१        २-१          स-१  २-१   उ.प-ु१     स-१    २-१ 

अन्ियः 
हे अम्ब ! हे भवद्गीत े! भगििा नारायणेन स्ियां पार्ााय प्रतिबोधििाां परुाणमतुनना व्यासेन महाभारिम ्मध्ये ग्रधर्िाां 
अद्ििैामिृिवषाणीां भगििीां अष्टादशाध्यातयनीां भिद्िेवषणीां त्िाम ्(अहम)् अनसुांदिामम । 
 

प्रतिपदार्ाः 
हे अम्ब - मािः = O Loving Mother !, भगवद्गीते = ह ेभगवद्वीत े= O Bhagavada Gita,  भगििा नारायणेन = विष्णनुा, स्ियां 
- स्िेच्छम ्= by Lord Nayanana himself, पार्ााय = अर्ुानाय, प्रतिबोधििाां = उपदमशािाां – विििृाां – पररभावषिाां = taught,   
व्यासेन परुाणमुतनना = व्यासमुतनना = by Vyasa, ग्रधर्िाां = रधििाम ्= incorporated, मध्ये = केन्रे, महाभारिम,्  

अद्वतैामृतवर्षिणीं (अमृतवर्षिन)् = अद्वतैम् अमृतम् = कमािारय,  अद्वतैामृतम् यया वर्षितम् सा ताम् – बहुव्रीन्हाः = showering down the 

nectar of Advaita, भिगिीम ्= भराां मािरम ्= Blessed Mother, अष्टादशाध्यातननीम ्= अष्टादश अध्यायाः – कमािारयः, 
अष्टादशाध्यायाः यस्याः सा िाम ्– बहुव्रीहहः = consisting of eight chapters, भवद्वने्िणीम् (द्वने्िन)् = भवाः (जतम) यस्यााः द्विेी 

(जुगुप्सा, अरुन्चाः) सा ताम् – बहुव्रीन्हाः = destroyer of rebirth, त्िाम ्= to you,  
अनसुांदिामम = अन+ुसांदिामम = ध्यानम ्करोमम = I constantly meditate,  

िात्पयाम ्
 भगिान ्नारायणः स्ियां गीिाां अर्ुानां उपाहदशि ्(बोधिििान,् उपहदष्टिान)् । िेन उपदेशेन अर्ुानः बदु्धः अभिि ्। 

महामुतनः व्यासः महाभारिम ्मध्ये एिाां गीिाां रधिििान ्। भरा मािा सा अद्ििैामिृिषाां करोति । अवप ि सा पनुर्ान्म 
तनिारयति । िस्याः अष्टादशाध्यायाः सन्न्ि । हे मािः भगिद्गीिे ! एिादृशीां त्िाम ्अहम ्सिादा (तनरन्िरम)् ध्यायामम । 
गीिा मािा अन्स्ि । महात्मन ्गाांिीर्ीः अिदि ्– “गीिा मम मािा अन्स्ि । यदा अहम यिुकः आसीि ्िदा मम मािा 
मिृा अभिि ्। ककन्ि ुमम समीपे गीिा अन्स्ि । अिः अहां मम मािुः अनपुन्स्र्तिां नानभुिामम ।“ इति । 

 
Om ! O Bhagavad Gita with which Partha was enlightened by Lord Narayana himself and which was incorporated in the 

Mahabharata by the ancient sage Vyasa, O The Blessed Mother, the destroyer of rebirth, showering down the nectar of 

Advaita, and consisting of eighteen chapters – upon Thee, O Bhagavad Gita ! O loving Mother ! I constantly meditate. 
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महर्षिव्यासाय नमाः 

 

२  नमोऽस्तु ते व्यास न्वशालबुद्ध ेफुल्लारन्वतदायतपत्रनेत्र । येन त्वया भारततैलपूणााः प्रज्वान्लतो ज्ञानमयाः प्रदीपाः ॥ - व्यासाय नमः 
 

                                                           महाभारििैलपूणाः ज्ञानमयः प्रहदपः 

                                
 
पदविभागः 

नमः   अस्ि ु  िे    व्यास  विशालबदेु्ध फुल्लारविन्दायिपत्रनेत्र  येन  त्िया भारििैलपणूाः प्रज्िामलिः ज्ञानमयः प्रदीपः 
१-१           ४-१   स-१   स-१      स-१                ३-१  ३-१   १-१        १-१       १-१     १-१ 

फुल्ल (blown, opened wide) अरविन्द (lotus) अयि (unrestrained) पत्र (petal) नेत्रम ्
अन्ियः 

हे विशालबदेु्ध फुल्लारविन्दायिपत्रनेत्र व्यास िे नमः अस्ि ु। येन त्िया भारििलैपणूाः ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्िामलिः (अन्स्ि)  
 प्रतिपदार्ाः 
  हे विशालबदेु्ध = विशाला बवुद्धः यस्य सः - बहुव्रीहहः = O Of mighty intellect ! 

  हे फुल्लः अरविन्दः = फुल्लः अरविन्दः – कमािारयः = blown lotus 

  फुल्लअविान्दः अयिः = फुलारविन्दः अयिः – कमािारयः = fully blown lotus 

फुल्लारविन्दायिपत्र = फुल्लारविन्दायिम ्पत्रम-्  कमािारयः = fully blown lotus petal 

फुल्लारविन्दायिपत्रनेत्रम ्= फुल्लारविन्दायिपत्रममि नेत्रम ्- उपमानोत्िरपदः कमािारयः = eye like petal of fully grown 

lotus  फुल्लारविन्दायिपत्रनेत्र = फुल्लारविन्दायिपत्रनेत्रम ्यस्य सः =  one with large  eyes like the petals of  fully-grown 

lotus, व्यास = हे व्यास, िे नमः अस्िु = िे नमः भिि ु= Salutation to Thee, येन त्िया = by whom you,  

  भारििैलम ्= भारिम ्एि िलैम ्– अििारणापिूापदः कमािारयः = Mahabhaarata is  Oil indeed. 

  भारििैलपणूाः = महाभारिम ्िलेैन पणूाः – ििृीयाित्परुुषः = Fillied with Mahabharata oil 

  र्ानमयः प्रदीपः = lamp of wisdom, प्रज्िामलिः = was lit. 

 िात्पयाम ्
  हे व्यास ! िे नमस्करोमम । िि विशाला बवुद्धः अन्स्ि । िि नेते्र कमलपत्राणण इि फमलिे स्िः । त्िां महाभारिम ् 

रधिििान ्। महाभारिमध्ये भगिद्गीिा अन्स्ि । यि ्अन्यत्र अन्स्ि िि ्महाभारिे अन्स्ि । यि ्महाभारिे नान्स्ि िि ्
कुत्रावप नान्स्ि  एिम ्उक्िम ्। ित्र सांपणूाम ्ज्ञानम ्अन्स्ि ।  महाभारिम ्ज्ञानदीपः अन्स्ि । अिः त्िया महाभारिरूपेण 
िैलेन पणूाः ज्ञानदीपः प्रज्िामलिः अन्स्ि । 
 
Salutation to Thee O Vyasa, of mighty intellect and with eyes large like the petals of full-blown lotus, by whom was lit the 
lamp of wisdom, full of the Mahabharata oil. 
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३  प्रपन्नपाररजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदहु ेनमाः ॥ - कृष्णाय नमाः 

 
पदविभागः 

प्रपन्नपाररर्ािाय िोत्रिेत्रकैपाणये ज्ञानमुराय कृष्णाय गीिामिृदहेु   नमः । 
   ४-१          ४-१           ४-१     ४-१     ४-१      १-१ 

 िोत्र िेत्र एक पाणये                 गीिा अमिृ दहेु 
अन्ियः 

प्रपन्नपाररर्ािाय िोत्रिेत्रकैपाणये ज्ञानमुराय गीिामिृदहेु कृष्णाय नमः । 
 प्रतिपदार्ाः 
  प्रपन्नाय पाररर्ािः – प्रपन्नपाररर्ािः - ििुर्ीित्परुुषः = Like wish-granting tree to one who takes refuge 

  िोत्र (whip) िेत्र (handle) – िोत्रिेत्र = whip handle 
  एकः पाणणः - विशेषणपिूापदः कमािारयः = one hand 

 िोत्रिेत्रम ्एकपाणौ यस्य सः – िोत्रिेत्रकैपाणणः -  व्यधिकरणः बहुव्रीहहः = One with Goad and Cane in one hand 

 ज्ञानमुरः – ज्ञानां मुरा यस्य सः -  = one whose hand is  held in Knowledge pose. 

 गीिा एि अमिृम ्– गीिामिृम ्– अििारणापिूापदः कमािारयः = Gita itself is Amrut. 

 गीिामिृम ्दोन्धि इति – गीिामिृिक्ु (िगु)् – उपपदसमासः/कृदन्िः = Milker of GitaAmruta 

िात्पयाम ्

 कृष्णाय नस्करोमम । िस्य दक्षिणहस्िः ज्ञानमुरायकु्िः अन्स्ि । अन्यन्स्मन ्पाणौ िोत्रां ि िेत्रां ि अन्स्ि ।  

पाररर्ािः ििृः यः िस्य समीपे गच्छति िस्य इन्च्छिातन कामातन परूयति । िर्ा एि कृष्णः यः  

 िस्य  शरणां गच्छति िस्य कामातन परूयति । अवप कृष्णः गीिामिृां दोन्धि । एिादृशाय कृष्णाय मम नमः । 
  

I bow to Krishna who is like wish full filing tree to one who surrenders to him, whose right has is raised in Jnana-mudra, 

who has whip handle in the other hand to drive the chariot of Arjuna, and who is  milker of the Gita-Nectar. 

  
ज्ञानमुरामहत्िम ्
 

  
पश्यिु मुरायाां ककम ्अन्स्ि । ित्र अङ्गुष्ठः िर्ानीां अगे्र स्पशाति । सः िर्ान्याः सांम्मुखे अन्स्ि । केिलम ्मानिः एिां किुां 
शक्नोति । अन्यः कोवप र्न्िुः एिां किुां न शक्नोति । मानिानाम ्एिािि ्सामर्थयाम ्अति महत्िपणूाम ्अन्स्ि ।   
एिेन सामर्थयेन मानिः िस्िूनाम ्उपयोगां किुाम ्शक्नोति । मानिः िस्िूनाम ्प्रयोगेन ज्ञानां प्राप्नोति । एिम ्ज्ञानमुरा 
ज्ञानसांपादनस्य प्रतितनधित्िम ्करोति ।  अपरा िा परा विद्या पवित्रा एि । ज्ञानमुरा समग्रां ज्ञानान्िेषणम ्वििणृोति । 
ज्ञानाि ्लक्ष्मीसम्पादनम ्भिति । सरस्ििी शुद्धम ्ज्ञानम ्अन्स्ि । लक्ष्मीः प्रयकु्िम ्ज्ञानम ्अन्स्ि । ज्ञानाय पठनेन ियम ्
सरस्ित्याः विध्याधर्ानः भिामः । अवप ि कहठनेन प्रयत्नेन ि प्रयकु्िेन ज्ञानेन ि ियम ्लक्ष्मीां परु्ामः । 
 
In the Jnana Mudra, the thumb touches the top of the index finger. This is very important capability give to human beings, 
no other creature has this capability. With thumb co-operating with other fingers, human beings are able to manipulate 

things (instruments, etc), create new things and get knowledge. Thus this mudra represents search for knowledge, both 

secular and spiritial. Both kinds of knowledge are sacred. Applying the  knowledge, human beings get wealth.  Saraswati 
who is the diety of knowledge is pure science while wealth (Lakshmi) is applied science. By working hard to get 

knowledge we become students of Saraswati.  By  applying  knowledge (action), improving efficiency, team work –  thus 
creating wealth for  the upliftment of self and society,  we  worship Lakshmi. 
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िपसः महत्िम ् 
   
  ज्ञानान्िेषणम ्िपः अन्स्ि । ज्ञानार्ााय यि ्कष्टां भिति ्िि ्न वििाया ज्ञानप्राप्त्यार्ां सििां प्रयत्नम ्कुयााि ्।  

यहद ज्ञाने प्रीतिः अन्स्ि िहहा ककम ्कष्टम ्। ज्ञानान्िेषणां िपः अन्स्ि ।  मनश्ि इन्न्रयाणाां ि एकाग्रां िप उच्यिे 
शङ्करािायाः-िैिीयोपतनषद-हटप्पणणका । िपः ज्ञानां ि सहयोधगनौ स्िः । िपः स्िाध्यायः ि सहयोधगनौ (सहितिानौ)  स्िः 
। एिम ्भूत्िा ऋषयः आत्मनां अन्िेषिन्िः । अवप िजै्ञातनकाः सांशोिनातन कृििन्िः  
बहिो ज्ञानिपसापिुा मद्भािमागिाः – भ.गी-४-१० । िपसा ब्रह्म विन्र्ज्ञाषस्ि – शङ्करािायाः-िैिीयोपतनषद-हटप्पणणका ।  
िपः स्िाध्याय तनरिः नारदः – रामायणस्य आरम्भे ।  
 
 एिां ज्ञानमुरा अस्मान ्िपः ि स्िाध्यायां ि आिरतयिुम ्पे्ररयति । सा िपस्स्िाध्याययोः सांज्ञा ।  

   
Search for knowledge is Tapas. If there is love for knowledge, we do not think about the difficulties on the way. Tapas is 
concentration of mind and senses energies (according to Samkaracharya). Knowledge and tapas go together. Rishis have 

overcome distractions and realized Atman with constant effort.  Many scientists have pierced the secrets of nature and 

made discoveries with hours and hours of hard work.   Many have been purified with tapas for knowledge. These purified 

ones have reached God  (BG-4-10). Know Brahman by Tapas (according to Sankaracharya). 

 

This is the concept of Jnana-mudra behind which lie study and  tapas.  Thus the knowledge pose represents study and 
tapas.  
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४  सवोपन्निदो गावो दोग्िा गोपालनतदनाः । पार्ो वत्साः सुिीभोक्ता दगु्िां गीतामृतां महत् ॥ - गीतामृतम् दगु्िम् 

 

 
 
पदविभागः 

सिाः उपतनषदः   गािः    दोधिा गोपालनन्दनः पार्ाः  ित्सः  सुिीः      भोक्िा  दधुिां     गीिामिृां  महि ्॥ 
 १-१  १-३(द-प)ु  १-३(प)ु   १-१(प-ुऋ)  १-१    १-१   १-३   १-१(प-ुई)     १-१    १-१       १-१    १-१ 

 अन्ियः 
सिोपतनषदः गािः (सन्न्ि) | गोपालनन्दनः दोधिा (अन्स्ि) | पार्ाः ित्सः (अन्स्ि) | सुिीः भोक्िा (अन्स्ि) | 
गीिामिृां  महि ्दधुिम ्अन्स्ि । 

 प्रतिपदार्ाः 
सिोपतनषदः – सिाः उपतनषदः – विशेषणपिूापदः कमािारयः = all Upanishads गािः = cows  

(cows in the form of all Upanishads)  
गोपालः – गाम ्पालयति इति – उपपदसमासः – keeper of cow, गोपालः नन्दनः – विशेषणपिूापदः कमािारयः = keeper of 

cow and rejoicing,   
दोधिा = miker,  पार्ाः ित्सः = Parth is calf,  सुिीः भोक्िाः = pious, wise, intelligent person is drinker. 

गीिामिृां  महि ्दधुिम ्= great milk in the form of Gita-Nectar 

 िात्पयाम ्
  सिाः उपतनषदः गािः सन्न्ि । िेभ्यः गोभ्यः दोधिा गोपालनन्दनः पार्ााय गीिामिृरूपम ् दधुिम ्दोन्धि । 

िि ्महि ्दधुिां  पिूः बवुद्धमान ्परुुषः वपबति । दधुिम ्अस्माकम ्बलम ्ददाति । एिस्य दधुिस्य पानेन अस्माकम ्
िाररत्र्यम ्ि कायाशन्क्िः ि सेिाभािना ि फलति । अद्य आरभ्य दधुिमां केिलां न परू्ाम ि ुवपबाम । अद्य आरभ्य गीिाां 
पठाम  अिगच्छाम  िदन ु स्िर्ीिनां  पालयाम (ििनां सुलभम ्आिरणां ि ुकष्टम)् । 
 
Gita is described as the essence of the Upanishads. All Upanishads are cow;. rejoicing cow-heard boy Sri Krishna is the 
milker; Parth is the calf;  men and women of purified intellect are the drinkers; and the supreme nectar, Gita, is the milk.  

By drinking milk we get strength.  Let us develop character, ability to work and spirit  of service.  Let us drink and digest 

the milk instead of worshiping it starting today. 
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५  वसुदेवसुतां देवां कां सचाणूरमदानम् । देवकीपरमानतदां कृष्णां वतदे जगद्गुरुम् ॥ 
 

 
 
पदविभागः 

िसुदेिसुिम ्देिम ्कां सिाणूरमदानम ्देिकीपरम ्आनन्दम ्कृष्णम ्िन्दे र्गि ्गुरुम ्। 
अन्ियः  

अहम ्िसुदेिसुिां देिां कां सिाणूरमदानां देिकीपरमानन्दां र्गद्गुरुां  कृष्णां िन्दे । 
प्रतिपदार्ाः (अन्ियार्ाः) 
 िसुदेिसुिम ्– िसुदेिस्य सिूम ्– षष्ठीित्परुुषः = Vasudeva’s son, देिम ्= to God 

 कां सः ि िाणूरः ि – कां सिाणूरौ – इतरेतरद्वतद्वाः = Kamsa and Chaanura 

 कां सिानरूौ येन मदानौ सः िम ्– बहुव्रीहहः = one who has killed Kamsa and Chaanura 

परम ्आनन्दम ्– परमानन्दम ्– विषेणपिूापदः कमािारयः, देिक्याः परमानन्दः यः सः िम ्– केिकीपरमानन्दम ्-  बहुव्रीहहः 
= one who is supreme bliss of Devaki,  र्गिः गुरुः यः सः िम ्– बहुव्रीहहः = one who is Guru of the whole world, 

कृष्णां िन्दे = I bow down to Krishna. 

 िात्पयाम ्

कृष्णः िसुदेिस्य पतु्रः अन्स्ि । सः देिः अन्स्ि । सः कां सां ि िाणूरां ि माररििान ्। सः माते्र देिक्य ैपरमम ्आनन्दम ्
ददाति । कृष्णः केिलम ्एकाय कुलाय िा एकाय देशाय िा एकाय गणाय िा न अििररििान ्। सः प्रपञ्िाय र्गिे 
आगिः । िस्य उपदेशः समग्राय मानिाय अन्स्ि । अिः सः जगद्गुरुाः एि अन्स्ि । एिादृशां कृष्णां अहां िन्दनां करोमम । 

  
The divine son of Vasudeva, the destroyer of (the evil doers) Kamsa and Chanura, the supreme bliss of mother Devaki – I 

salute that Krishna, the guru of the world. 
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६  भीष्मद्रोणतटा जयद्रर्जला गातिारनीलोपला । शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कणेन वेलाकुला ॥ 

अश्वत्र्ामन्वकणाघोरमकरा दयुोिनावर्षतनी । सोत्तीणाा खलु पाण्डवै रणनदी कैवताकाः केशवाः ॥ 

 
 

   
 

पदविभागः 
 सोत्िीणाा = सा उत्िीणाा 
अन्ियः 

भीष्मरोणिटा र्यरर्र्ला गाांिारनीलोपला शल्यग्राहििी कृपेण िहनी कणेन िेलाकुला 
अश्ित्र्ामविकणािोरमकरा दयुोिनािति ानी सा रणनदी पाण्डि ैउत्िीणाा (अभिि)् खल ु।  केशिः कैििाकः (आसीि)् ॥ 
 

प्रतिपदार्ाः (अन्ियार्ाः) 
भीषः ि रोणः ि – भीष्मरोणौ – इतरेतरद्वतद्व = Bhima and Drona, भीष्मरोणौ यस्याः िटौ सा – भीष्मरोणिटा – बहुव्रीहहः = 

one whose banks are Bhima and Drona, र्यरर्ः र्लः यस्याः सा – र्यरर्र्ला – बहुव्रीहहः = one whose water is 

Jayadratha,  नीलः उपलः – विशेषणपिूापदः कमािारयः – नीलोपलः = Black stone, गाांिारः नीलोपलः इि – गाांिारनीलोपलः 
उपमानोत्िरपदः कमािारयः = Gandhar is like black stone, गाांिारनीलोपला यस्याः सा – गाांिारनीलोपला – बहुव्रीहहः – 
Gandhara is whose black large stone,  शल्यः ग्राहिि ्इि – विशेषणोत्िरपदः कमािारयः - शल्यग्राहिि ्= Shalya is like 

Shark, शल्यग्राहिि ्यस्याः सा – बहहव्रीहहः शल्यग्राहििी – Shalya is whose shark, 

कृपेण िहनी = Krupa is its under currents,  िेल = large, high number, आकुल = agitated, uneasy, कणेन िेलाकुला = 

agitated by Karna, अश्ित्र्ामविकणा = अश्ित्र्ामः ि विकणाः ि - अश्ित्र्ामविकणौ – इतरेतरद्वतद्व, िोरः मकरः = 
विशेषणपिूापदः कमािारयः = Terrible crocodile,   अश्ित्र्ामविकणौ यस्याः िोरमकरौ सा -  अश्ित्र्ामविकणािोरमकरा – 
बहुव्रीहहः = Ashvatthama and Vikarna are whose terrible crocodiles.  दयुोिनः यस्याः आितिानी सा – बहहव्रीहहः – 
Duryodhana is whose whirlpool, रणः नदी इि – उपमानोत्िरपदः कमािारयः =  battle field is like river, पाण्डिःै उत्िीणाा 
खलु = was indeed crossed by the Pandavas.  Reason is केशिः कैििाकः = Lord Krishna was the ferry-man (guide) 

 िात्पयाम ्

एका नदी अन्स्ि । िस्याः द्वौ िटौ स्िः । एकस्य नाम भीष्मः अन्यस्य नाम रोणः अन्स्ि । र्यरर्ः िस्याः र्लः  
अन्स्ि । कृपािायाः िाां िहयति । गाांिारः िस्याः कृष्णशीला अन्स्ि । शल्यः ित्र बहृि ्पशुः अन्स्ि । कणाः िस्याः िरङ्गः 
अन्स्ि । अश्ित्र्ामा विकणाः ि िस्याः मकरौ स्िः । दयुोिनः िस्याः आििानः अन्स्ि । एिादृशीां नदीां पाण्डिाः िररििन्िः 
एि । कारणम ्िेषाां नायकः केशिः आसीि ् इति । जीवननद्याां अन्प बहूतन कहठनातन सन्न्ि । बहिः विध्नाः सन्न्ि । यहद 
कृष्णः अस्माकां  मागादशानां करोति िहहा ियां विध्ननदीां िररिुां शक्नमुः । िि ्मागादशानम ्भगििे कृषणे उक्िा गीिायाां 
अन्स्ि । ियम ्अन्िेषणां कुिाामः । 

 
The battle river, with Bhishma and Drona as its banks, Jayadratha as its waters, the king of Gandhara as the black stone, 
Salya as the shark, Kripa as its currents, Karna its waves, Ashvatthama and Vikarna as its terrible crocodiles, and 

Duryodhana as the whirlpool in it. This battle river was indeed crossed by the Pandavas with Krishan as the ferry-man 

(fisherman).  
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७  पाराशयावचाः सरोजममलां गीतार्ागांिोत्कटां । नानाख्यानककेसरां हररकर्ासांबोिनाबोन्ितम् ॥ 

लोके सज्जनिट्पदैरहरहाः पेपीयमानां मुदा । भूयाद्भारतपांकजां कन्लमलप्रध्वांन्सनाः शे्रयसे ॥ 

                                                                    
                  पाराशयाििः                                          गीिार्ागांिोत्कटम ्

            हररकर्ाबोिनाबोधििम ्               नानाख्यानककेसरम ्
                                             महाभारिपङ्कर्म ्                  

  
 पदविभागः 
  पाराशयाििः सरोर्म ्अमलम ्गीिार्ागांिोत्कटम ्नाना आख्यानककेसरम ्हररकर्ासांबोिनाबोधििम ्
     १-१      १-१    १-१     १-१           ०      १-१               १-१                
  लोके सज्र्नषट्पदैः अहरहः पेपीयमानम ्मुदा  भूयाि ्       भारिपांकर्म ्कमलमलप्रध्िांमस नः  शे्रयसे । 
   ७-१   ३-३        ०      १-१      ३-१  प्र.प-ु१-वि.मल    १-१          १-१       ४-३  ४-१ 

अन्ियः 
पाराशयाििः सरोर्म,् अमलम,्  गीिार्ागांिोत्कटम,्  नाना आख्यानककेसरम,्  हररकर्ासांबोिनाबोधििम,्              

  लोके सज्र्नषट्पदैः अहरहः मुदा पेपीयमानम,्  कमलमलप्रध्िांमस, भारिपांकर्म ्नः शे्रयसे भूयाि ्। 
 
 प्रतिपदार्ाः (अन्ियार्ाः) 

पाराशरः – पराशरस्य अपत्यां पमुान ्– Parasara’s son - Vyaasa (व्यासः), पाराशयाििः – पाराशरस्य ििः = words of Vyaasa 

= advise of Vyaasa, in the form of lake, सरोर्म ्= born in the lake, अमलम ्= तनमालम ्= clean, spotless,  गीिार्ाः – 
गीिायाः अर्ाः - षष्ठी-ि.प ु = Gita’s sense, गन्िोत्कटम ्-  गन्िम ्उत्कटम ्– वि.उ.प-कमािारयः = strong sweet fragrance, 

गीिार्ागांिोत्कटम ्- गीिार्ाः गन्िोत्कटः – वि.उ.प-कमािारय -  =  Gita is its strong sweet fragrance,  

नानाख्यानक - नाना आख्यानक –– वि.उ.प-कमािारयः = various short stories, नानाख्यानककेसरम ्- नानाख्यानकम ्केसरम ्
– वि-उ.प-कमािारयः - = various stories are its stamens,  हररकर्ा - हरेः कर्ा – षष्ठी-ि.प ु= Hari’s story, हररकर्ासांबोिना 
- हररकर्ा सांबोिना – वि.उ.प-कमािारयः = = awakening Hari’s story, हररकर्ासांबोिनाबोधििम ्- हररकर्ासांबोिनया 
बोधििम ्–– ििृीया-ि.प ु= opened (bloomed) by awakening Hari’s story,  लोके = प्रपञ्िे = in the world, सज्र्नषट्पदैः - 
सज्र्नः षट्पदः – वि-उ.प-कमािारयः = by the bees of good and pure in the world, अहरहः = everyday, पेपीयमानम ्= 

drunk, मुदा = joyously, कमलमल – कमल एि मल – अििारणा-प.ूप-कमािारयः = Kali indeed is taint, कमलमलप्रध्िांमस – 
कमलमलस्य प्रध्िांमस – षष्ठी-ि.प ु= destroyer of taint of Kali, महाभारिपङ्कर्म ्– महाभारिम ्पङ्कर्म ्– वि-उ.प-
कमािारयः = Lotus of Mahabharata, नः शे्रयसे भूयाि ्= may be of supreme good for us. 

 िात्पयाम ्

पारासरस्य ििः सरः इि अन्स्ि । िन्स्मन ्सरे तनमालम ्महाभारिम ्पङ्कर्म ्उद्भिति । पङ्कर्स्य उत्िरिमः गांिः 
गीिार्ाः अन्स्ि । ित्र नाना प्रकाराणण आख्यानकातन केसरातन इि सन्न्ि । िि ्पङ्कर्म ्हररकर्ाबोिनेन प्रफुन्ल्लिम ्
अन्स्ि । प्रपञ्ि ेभ्रमराः इि सज्र्नाः िस्माि ्रसां आनन्देन प्रतिहदने वपबन्न्ि । िि ्कमलपापातन नाशयति । एिादृशम ्
महाभारिां कमलम ्अस्मभ्यां शे्रयसे भयूाि ्। 

 

May the taintless lotus of the Mahabharat, growing on the waters of the words of Parasara’s son (Vyasa), having Gita as its 
strong sweet fragrance, with many narratives as its stamens, fully opened by the discourses on Hari, and drunk joyously 

every day by the bees of the good and the pure in the world, destroyer of the taint of Kali – be productive of the supreme 

good to us. 
 

 

 
 
 
 



भगवद्गीता ध्यानश्लोकााः  

 

जयन्तत पटेल Page 10 
 

८  मूकां  करोन्त वाचालां पङगुां लङघयते न्गररम् । यत्कृपा तमहां वतदे परमानतदमािवम् ॥ 

 
पदविभागः 

मूकां  करोति  िािालां पङ्गुां लङ्ियिे धगररम ् यि ्  कृपा  िम ् अहां िन्दे परम ्आनन्दम ्माििम ्
२-१         २-१   २-१   १-१      २-१  १-१   १-१  २-१          २-१   २-१      २-१ 

अन्ियः 
 यि ्(यस्य) कृपा मूकां  िािालां करोति, पङ्गुां धगररम ्लङ्ियिे, िम ् परम ्आनन्दम ्माििम ्अहां िन्दे 
 
प्रतिपदार्ाः (अन्ियार्ाः) 

          यि ्(यस्य) कृपा मूकां  िािालां करोति = whose grace makes the dumb eloquent, पङ्गुां धगररम ्लङ्ियिे = makes the cripple 
 cross mountain, िां परम ्आनन्दां माििम ्अहां िन्दे = to that all-blissful Madhava, I salute. 

 

 िात्पयाम ्

  भगििः कृपा यः िक्िुां न शक्नोति िां िािालां करोति । अवप यः िमलिुां न शक्नोति िां पिािस्य लङ्िनां करोति । 
  सः माििः परमानन्दः अन्स्ि । िस्म ैमाििाय अहां नमस्करोमम ।  

 

  I salute that all-blissful Madhava whose grace makes the dumb eloquent and the cripple cross mountain. 
 

 

 

९  यां ब्रह्मा िरुणेन्ररुरमरुिः स्िुन्िन्न्ि हदव्यःै स्ििःै िेदैः साङ्गपदक्रमोपतनषदैगाायन्न्ि यां सामगाः । 
ध्यानािन्स्र्ििद्गिेन मनसा पश्यन्न्ि यां योधगनो यस्यान्िां न विदःुसुरासुरगणा देिाय िस्म ैनमः ॥ 
 
पदविभागः 

यां   ब्रह्मा िरुणः इन्रः रुरः मरुिः स्िुन्िन्न्ि हदव्यःै स्ििःै िेदैः सअङ्गः पदः क्रमः उपतनषदः (िैः) गायन्न्ि यां 
२-१ १-१   १-१   १-१  १-१  १-१           ३-३   ३-३  ३-३    १-१   १-१ १-१  १-१                 २-१ 
सामगाः ध्यानािन्स्र्िः िद्गिेन मनसा पश्यन्न्ि यां   योधगनः यस्य अन्िां न विदःु सुरासुरगणाः देिाय िस्मै  नमः 
१-३        १-१      ३-१      ३-१         २-१  १-३    ६-१  २-१  ०  २-१  १-३       ४-१   ४-१  १-१ 

 अन्ियः 
यां   ब्रह्मा िरुणः इन्रः रुरः मरुिः हदव्यःै स्ििःै स्िनु्िन्न्ि । यां सामगाः िेदैः सअङ्गः पदः क्रमः उपतनषदः (िःै) 
गायन्न्ि । यां योधगनः ध्यानािन्स्र्ििद्गिेन मनसा पश्यन्न्ि । सुरासुरगणाः यस्य अन्िां न विदःु ।  
देिाय िस्मै (मम) नमः (अन्स्ि) । 
 

 प्रतिपदार्ाः (अन्ियार्ाः) 
यां = whom  ब्रह्मा िरुणः इन्रः रुरः मरुिः = Brahma Varuna, Indra, and Rudra, हदव्यःै स्ििःै स्िुन्िन्न्ि = praise with 

divine hymns, यां = whom सामगाः – सामस्य गाः – षष्ठी-ि.प ु= singers of Sama, िेदैः = by Vedas,  सअङ्गः पदः क्रमः 
उपतनषदः = with their full complement of parts, consecutive sections, and Upanisada,  गायन्न्ि = sing, यां = whom, 
योधगनः = Yogis,  ध्यानािन्स्र्ि – ध्यानेन अिन्स्र्िः – ििृीया-ि.प ु= perfected by meditation, िद्गिेन – िन्स्मन ्गिः – 
सप्िमी-ि.प ु= absorbed in him, मनसा = with mind, पश्यन्न्ि = see, सुरासुरगणाः – सुराः ि असुरगणाः – इिरेिरः द्वतद्वाः 
= the hosts of Devas and Asuras,  यस्य अन्िां = whose limits, न विदःु = do not know,  देिाय िस्म ै= to that, Deva, 
नमः = Salutation. 

 िात्पयाम ्
ब्रह्मा िरुणः इन्रः रुरः मरुिः ि हदव्यःै स्त्रोत्रःै देिस्य स्ििनां कुिान्न्ि । िां देिां ये सामिेदस्य गानां कुिान्न्ि िे सामगाः 
िेदैः अङ्गेन पदेन क्रमेण उपतनषदेन ि सह गायन्न्ि । योधगनः ध्यानेन मनः एकाग्रां कुिान्न्ि । इदृशां मनः देिमधनः  
भिति । इदृशेन मनसा योधगनः देिां दृश्टुम ्शक्निुन्न्ि । सुराः ि असुराः ि िस्य देिस्य अन्िां न र्ानन्न्ि । इदृशाय 
देिाय अहां  नमस्करोमम । 

  
Salutation to that Divine Being whom Brahma, Varuna, Indra, Rudra, and the Maruts praise with divine hymns, Whom the 
singers of Sama sing by the Vedas,  with their full complements of parts, consecutive sections, and Upanishads, Whom the 

yogis see with their minds absorbed in him through perfection in meditation, and Whose limits the hosts of Devas and 

Asuras know not. 
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Sankaracharya’s Introduction to His Gita Commentary 

 
१  नारायणाः परोऽव्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् । अण्डस्याततन्स्त्वमे लोकााः सप्तद्वीपा च मेददनी । 

 
पदविभागः 

नारायणः परः अव्यक्िाि ्अण्डम ्अव्यक्िसम्भिम ्अण्डस्य अन्िः ि ुइमे   लोकाः सप्तद्वीपा च  मेददनी । 
 १-१    १-१   ५-१      १-१    १-१           ६-१    ०   ०  १-३  १-३    १-१    ०  १-१  

अन्ियः 
नारायणः अव्यक्िाि ्परः (अन्स्ि) । अण्डम ्अव्यक्िसम्भिम ्(भिति) । अण्डस्य अन्िः ि ुइमे   लोकाः (सन्न्ि) । 
(अन्प अण्डस्य अन्िः)  सप्तद्वीपा मेहदनी ि (अन्स्ि) । 

 प्रतिपदार्ाः (अन्ियार्ाः) 
  नारायणः अव्यक्िाि ्परः = Narayana is beyound the Unmanifest (Prakriti), अण्डम ्= The Cosmic Egg, 

अव्यक्िसम्भिम ्- अव्यक्िाि ्सम्भिम ्= षष्ठी-ि.प ु= born of the Unmanifest,  अण्डस्य अन्िः = inside of the Egg 

consists of , इमे   लोकाः = these worlds, ि सप्तद्वीपा – सप्तन्द्वपााः यस्याां सा मेहदनी – सप्िमी-बहुव्रीहहः = and the earth 

with its seven island-contenents. 
    

                 नारायणः - अनन्िकोहट ब्रह्माण्डनायकः 
 

 

 
 

                                                अण्डम ्(ब्रह्माण्डाः व्यक्ताः) 

    

 
 

                                                              
                                                          अण्डम ्  

 
 
िात्पयाम ्

नारायणः सिास्य प्रभिः (मूलः, योतनः, बीर्ः मखुः) अन्स्ि । नारायणः र्गिः मूलः अन्स्ि । अिः र्गि ्आध्यान्त्मकम ्
अन्स्ि बवुद्धमि ्अन्स्ि । व्यक्िप्रकृतिः अव्यक्िप्रकृतिः ि इति न्द्विा प्रकृतिः अन्स्ि । दृन्ष्टगोिरा प्रकृतिः व्यक्िप्रकृतिः 
अगोिरा प्रकृतिः अव्यकप्रकृतिः अन्स्ि । नारायणः अव्यक्िाि ्परः अन्स्ि । अव्यकिाि ्व्यक्िप्रकृतिः उद्भिति ।  
सः सिास्य प्रभिः नायकः स्िामी अन्स्ि । सः र्गिः बीर्प्रदः वपिा अन्स्ि – भ.गी १४-३, १४-४ । सिाम ्िस्माि ्उद्भिति 
िन्स्मन ्तिष्ठति । अवप ि यगुिये िन्स्मन ्एि सिाम ्प्रलयति – भ.गी ७-६, ८-१८, ९-१८ ।  

   
  यिः सिााणण भिूातन भिन्न्ि आहदयगुागमे । यन्स्मन ्ि प्रलयां यान्न्ि पनुरेि यगुिये । - विष्णुसहस्रनाम ्
  िासुदेिः सिाम ्इति ज्ञानिान ्माां प्रपद्यत े। - भ.गी - ७-१९ 
 

Narayana  (the  Supreme Divine Being) is beyond the avyakta (unmanifested Nature), the  Cosmic Egg has come out of the 

avyakta. Within the Cosmic Egg are these universes including the earth with its seven island-continents.  

 

Cosmology’s  Evolutionary Sequence   
 व्यक्िप्रकृतििेः  ब्रह्माण्डाः (र्गि ्cosmic evolution) भूिारब्िः (organic evolution) मानिः ि इति उन्द्वकासाः (evolution)  

भिति ।  मानिस्य िाममाकः नतैिकः आध्यान्त्मकः ि इति उद्विकासः भिति । 
 

Vedantic cosmology says that the whole Brahmanda has come from Brahman, exists in Brahman, and gets dissolved in the 
Brahman at the end of a cosmic cycle. It has come from Brahman in a particular orderly fashion, from an unmanifested 

state to a manifested state. This manifestation follows a certain evolutionary sequence; cosmic evolution, organic 

evolution, human – ethical, moral, spiritual – evolution. 

  
The Divine Narayana is the personal aspect of the Impersonal-Personal Brahman, which is of the nature of Infinite Pure 

Consciousness, one and non-dual. 

 
अव्यक्िः 

 अनन्िकोहट 

   लोकाः 
 

सप्तन्द्वपा 

पधृर्िी 
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न्द्वन्विो न्ह वेदोक्तो िमााः – १. प्रवृन्त्तलक्षणाः २. न्नवृन्त्तलक्षणाः च । 

 

प्रर्मां भगिान ्र्गदां सषृ्टिान ्। ििः र्गिः न्स्र्तिां (well-being) धिकीषुाः सः मरीिादीन ्प्रर्ापिीन ्सषृ्टिान ्। सः िान ्िेदोक्िां 
प्रिनृ्त्िलिणां िमां (laws of work) ग्राहयामास (imparted) । ििः अन्यान ्ि सनकसनन्दनादीन ्उत्पाद्य तनिनृ्त्िलिणां ज्ञानिरैाधयलिणां 
िमां (laws of cessation of work – inward meditation -  marked by knowledge and detachment) ग्राहयामास । एषः न्द्वन्विो – 
प्रिनृ्त्िलिणः तनिनृ्त्िलिश्ि िेदोक्िो िमाः र्गिः न्स्र्तिकारणम ्अन्स्ि । प्राणणनाां सािाि ्अभ्यदुयतनःशे्रयसहेिुः (in the persuit of 

socio-economic welfare and spiritual freedom) यः स िमाः िणणामभः (human classes-based on their inclination) आश्रमममभः (life 

states) शे्रयोधर्ामभः (desirous of welfare) अनषु्ठीयमानः (was cultivated) । ककन्ि ुदीिेण कालेन अनषु्ठािारः (practitioners of the law 

of righteousness) कमािुराः (dominated by cravings) अभिन ्। अिः िेषाां वििेकज्ञानम ्(discriminative knowledge) हीयमानम ्
(declined) अभिि ्। िेन कारणेन अिमाः िमाम ्अमभभूय (surpassing) प्रििामानः अभिि ्। अिः र्गिः न्स्र्तिां पररवपपालतयषःु 
आहदकिाा नारायणः भौमस्य  ब्रह्मणः (of spiritual power) ब्राह्मणत्िस्य (of state of Brahmanhood-spirituality) रिणार्ां  देिक्याां 
िसुदेिस्य अांशेन कृष्णः ककल (as Krishna) सम्बभूि (born by the aspect of Himself) । ब्राह्मणत्िस्य हह रिणे रक्षििः स्याि ्िदेैको 
िमाः । िदिीनत्िाि ्(on it depends) िणााश्रमभेदानाम ्िवृद्धः (multiplicity) अन्स्ि । 
 

सः भगिान ्ज्ञानशै्ियाशन्क्िबलिीयािेर्ोमभः सदा सम्पन्नः अन्स्ि । सः त्रत्रगणुान्त्मकाां (consisting of 3-constituents) िषै्णीां स्िाां मायाां 
(his Maya) मलूप्रकृति ां (material Nature) िशीकृत्य अर्ः अव्ययः भिूानाम ्ईश्िरः तनत्यशुद्धबदु्धमुक्िस्िभािोऽवप सन ्(even though 

eternally pure, conscious and free), स्िमायया (by virtue of His Maya) देहिान ्इि (appears to be embodied)  र्ाि: इि (appears to be 

born as a man) ि लोकानगु्रहां कुिान ्लक्ष्यिे (for ensuring welfare of the world) ।  भगििः ककमवप स्िप्रयोर्नम ्नान्स्ि सः भूिानगु्रहां 
एि किुाम ्ईच्छुः अन्स्ि ।  अिः भगिान ्िहैदकां  िमाद्ियां शोकमोहमहोदिौ (submerged in the great sea of grief and delusion) 
तनमधनाय अर्ुानाय उपहददेश ।  सः िमाः गुणाधिकैः (by men in rich excellences) गहृहिः (to be grasped)  अनषु्ठीयमानः (to be 

followed) ि अन्स्ि । When that Dharma is received, understood and practiced by people of more than ordinary virtues, it i bound to 

spread like the lamp being light from abother lighted lamp. 
 

िि ्इदां गीिाशास्त्रां समस्ििेदार्ासारसङ्ग्रहभिूां (collection of the essence of all the teachings of the Vedas) दिेुज्ञेयम ्(sense is difficult 

to grasp) अन्स्ि । अहां (शङ्करािायाः) वििेकिः अर्ातनिाारणार्ां (for settling the meaning) सांिेपिः वििरणां कररष्यामम । 
 
िस्य अस्य गीिाशास्त्रस्य सांिेपिः प्रयोर्नां तनःशे्रयसां (knowing true self via inward meditation-Nivrutti) सहेिुकस्य (with causes) 

सांसारस्य (transmigratory life) अत्यन्िोपरमलिणम ्(indicating total cessation) अन्स्ि । िच्ि सिाकमासन्यासपिूाकाि ्(preceeded by 

renunciation of all works) आत्मज्ञानतनष्ठारूपाि ् (in the form of application of Self-knowledge) िमााि ्(law) भिति । 
 

अभ्यदुयार्ोऽवप यः प्रिनृ्त्िलिणः िमाः िणाान ्आश्रामाांश्ि उहिश्य विहहिः (prescribed) स देिाहदस्र्ानप्रान्प्िहेिुः (higher stations of 

heavenly beings and so forth) अवप सन,् ईश्वरापाणबदु्ध्या अनषु्ठीयमानः सत्त्िशुद्धये भिति फलामभसन्न्ििन्र्ािः (without desire of 

fruits) । शुद्धसत्त्िस्य ि ज्ञानन्नष्ठायोग्यताप्रान्प्तद्वारेण (by becoming fit for practicing discipline of knowledge) ज्ञानोत्पन्त्िहेिुकत्िेन ि 
तनःशे्रयसहेिुत्िम ्अवप प्रन्तपद्यत े(followed)  भ.गी-५-१०, ५-११ ।   िर्ा िेमम ्एि अर्ाम ्अमभसांिाय (promise) िक्ष्यति – ’ब्रह्मण्यािाय 
कमााणण – भ.गी-५-१०, ’योधगनः कमा कुिान्न्ि सङगां त्यक्त्िात्मशुद्धये – भ.गी-५-११ । 
                                                                             
    अभ्यदुयः (प्रिनृ्त्िलिणः िमाः ईश्िरापाणबदु्ध्या फलामभसन्न्ििन्र्ािः)   
                                  --> सत्िशवुद्धः -->  सिाकमासन्यासः (आत्मज्ञानतनष्ठारूपः) --> ज्ञानप्रान्प्िः --> तनःशे्रयसः 
    अभ्यदुयः (प्रिनृ्त्िलिणः िमाः फलामभसन्ध्या) ----> देिाहदस्र्ानप्रान्प्िः 

                     
इमां न्द्वप्रकारां िमां तनःशे्रयसप्रयोर्नां (aimed at spiritual freedom), परमार्ाित्त्िां (highest) ि िासुदेिाख्यां (as Vadudeva) 
परब्रह्मामभिेयभूिां (expressing the ultimate truth that is Brahman) विशेषिः (especially) अमभव्यञ्र्यि ्(equipped with) 

विमशष्टप्रयोर्नसम्बन्िामभिेयिि ्(specific objective, relation and content) गीिाशास्त्रम ्। यिः िदर्ाविज्ञाने (its mastery) 

समस्िपरुुषार्ामसवद्धः (leads to achieving all the values of life) । अिः िद्वििरणे यत्नः कक्रयिे मया (आहद शङ्करािायेण) । 
    

 ित्िारः अनबुन्िाः १. विषयः (subject matter) २. प्रयोर्नः (necessity for its study)  
      ३. अधिकाररः (competency of the student) ४. सम्बन्िः (connection of the subject matter with the book (Vedantasara). 


