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ऩदच्छेदः
सञ्चयः उवाच - दृष्ट्वा, तु, ऩाण्डवानीकम,् व्यूढम,् दयुोधनः, तदा ।

आचाययम,् उऩसङ्गम्य, राजा, वचनम,् अब्रवीत ्॥

अन्वयाथय: तदा तु तदानीं तु But then अव्ययम ्

व्यूढम् व्यूहत्वेन स्थापऩतम,् व्यूहरचनया व्यवस्स्थतम ्।in battle-array अ. नऩु.ं द्पव. ए.

ऩाण्डवानीकम ् ऩाण्डवसैन्यम ,् ऩाण्डुसुतानां सैन्यम ्।the Pandava forces अ. नऩु.ं द्पव. ए.

दषृ्ट्वा अवऱोक्य, वीक्ष्य having seen अव्ययम ्

राजा नऩृः, दयुोधनः King राजन ्- न.ऩ.ुप्र.एक.

दरु्योधनः दयुोधनः Duryodhana अ. ऩु.ं प्र. ए.

आचाययम ् गुरं द्रोणम ् the teacher Drona अ. ऩु.ं द्पव. ए.

उऩसङ्गम्य उऩसतृ्य, तत्समीऩं गत्वाapproaching अव्ययम ्
वचनम ् वाक्यम ् word अ. नऩु.ं द्पव. ए.

अब्रवीत ् अवदत ् said ब्रञ ्- ऩर.कतयरर ऱङ् प्र.एक्

अथथ: तदा तु व्यूढं ऩाण्डवानीकं दषॄ्ट्वा राजा दयुोधनः आचाययम ्उऩसङ्गम्य वचनम ्अब्रवीत ्।

Meaning

तात्ऩर्यं

व्र्याकरणम ्
सस्न्ध: ऩाण्डवानीकं व्यूढम ्- ऩाण्डवानीकम ्   + व्यूढं अनुस्वारसस्न्धः

व्यूढं दयुोधनस्तदा - व्यूढम ्   + दयुोधनस्तदा अनुस्वारसस्न्धः
दयुोधनः   + तदा पवसगयसस्न्धः (सकारः)

समास: ऩाण्डवानीकम ्- ऩाण्डवानाम ्अनीकम,् तत ्- षष्टठीतत्ऩुरषः ।

कृदन्त: दृष्ट्वा - दृशिर्   + क्त्वा
व्यूढं पव   + वह   + क्त (कमयणण) 

आकारपविषेवत्वेन 
पवभक्तम ्इत्यथयः ।

उऩसङ्गम्य - उऩ   + सम ्   + गम्ऱ ृ  + ल्यऩ ्

आचाययः - आ   + चर्   + ण्यत ्। आचरणीयः 
(सेवनीयः) आचाययः ।

वचनम ् वच ्   + ल्यु् (करणे) उच्यत ेअनेन इतत वचनम ्।

विशषेाांशा: / Special Notes

१ तदा तु 
२ व्यूढम ्
३ आचायय
४ राजा 
५ उऩसङ्गम्य

के - के
(who is who) दयुोधनः

आचायय: आचचनोतत च िास्राथयमाचारे स्थाऩयत्यपऩ ।

(Prose Order with 

meaning & 

introduction to the 

word)

तदा व्यूहरूऩेण स्थापऩतं ऩाण्डवानां सैन्यं दृष्ट्वा दयुोधनः गुरोः 
द्रोणाचाययस्य समीऩं गत्वा इदं वचनम ्अवदत ्।

दृष्ट्िा तु ऩाण्डिानीकां  व्र्यूढां दरु्योधनस्तदा ।
आचार्यथमुऩसङ्गम्र्य राजा िचनमब्रिीत ्॥

¡c¡ryamupasa±gamya r¡j¡ vacanamabrav§t ||

d»½¿av¡ tu p¡³¢av¡n§ka¯ vÁÀ¢ha¯ duryµdhanastad¡ |

But the King Duryodhana, having seen the Pandava forces in the battle-array, approached his teacher 

Drona, and spoke these words:           Sanjaya’s reply beginning with “But then” and describing 

Duryodhana’s action is a plain hint to the old king that his son was afraid. For he went to his teacher ( 

regarded as father) instead of to the commander-in-chief, as a child in fright would run to its parents in 

preference to others. 


