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पदच्छेदः

सेनय ः, उभय ः, मध्य,े स्थापययत्वा,रथ त्तमम् ।

भीष्मद्र णप्रमुखतः, सवेषाम्, च, महीयिताम् ।

उवाच, पाथथ, पश्य,एतान,् समवेतान,् कुरून,् इयत ।

अन्वयाथथ:

भारत ह ेधृतराष्ट्र ! (Descendant of King Bharata : Dhratastra) 

Bharatha

अ.पुुं.सम्ब .एक.

एवम् इत्थम् thus अव्ययम्

गुडाकेशेन अजुथनेन Arjuna (the conquerer of sleep) अ.पुुं.त.ृएक.

उक्तः कयथतः,भयणतः told अ.पुुं.प्र.एक.

हृषीकेशः कृष्णः Hrsikesa अ.पुुं.प्र.एक.

सेनय ः सैन्यय ः armies आ.स्त्री.ष.यिव.

उभय ः िय ः of the two आ.स्त्री.ष.यिव.

मध्ये अन्तरे between अ.पुुं.स.एकुं

भीष्मद्र णप्रमुखतः भीष्मद्र णादीनाुं सम्मुखे in front of Bhisma and Drona अव्ययम्

सवेषाम् अयखलानाम् in front of all अ.पुुं.सवथ.ष.बहु.

महीयिताुं च राज्ाुं च ( सम्मुखे) rules of the earth and महीयित् - त.पुुं.ष.बहु. / अव्ययम्

रथ त्तमम् रथ त्तमम् best of chariots अ.पुुं.यि.एक.

स्थापययत्वा अवस्थाप्य,यस्थरीकृत्य having stationed क्वान्तम् अव्ययम्

पाथथ अजुथन ! (son of Prtha or Kunti : the name of 

Arjuna's mother)Partha

अ.पु.सम्ब .एक.

एतान् इमान् these एतद ्- द.पुुं.यि.बहु.

समवेतान् सुंयमयलतान,्उपयस्थतान् gathered together अ.पुुं.यि.बहु.

कुरून् कुरुवुंशीयान,्धृतराष्ट्रपुत्रान् Kurus उ.पुुं.यि.बहु.

पश्य अवल कय,वीक्ष्य behold दश्ृ - पर.कतथरर यलट् मपु.एक.

इयत एवम् thus अव्ययम्

उवाच अब्रवीत,्अकथयत् spoke बू्रञ-् पर.कतथरर यलट् प्रपु. एक.

अथथ:

Meaning

तात्ऩयं अजुथनः भगवन्तुं श्रीकृष्णुं यदा एवम् उक्तवान् तदा श्रीकृष्णः तय ः सेनय ः मध्ये रथुं स्थायपतवान् । भीष्मस्य द्र णस्य अन्येषाुं राज्ाुं च सम्मुखे रथुं 

सुंस्थाप्यः सः "अजुथन ! युद्धुं कतुथम् उपयस्थतान् एतान् कौरवपिीयान् पश्य" इयत अवदत् ।

bh§½madrµ³apramukhata¦ sarv£½¡¯ ca mah§k½it¡m |

uv¡ca p¡rtha pa¾yait¡n samav£t¡n kurÀniti ||

एवम्, उक्तः, हृषीकेशः, गुडाकेशेन, भारत ।

(Prose Order 

with meaning & 

introduction to 

the word)

भारत ! एवुं गुडाकेशेन उक्तः हृषीकेशः सेनय ः उभय ः मध्ये भीष्मद्र णप्रमुखतः सवेषाुं च महीयिताुं (प्रमुखतः) रथ त्तमुं स्थापययत्वा ’पाथथ ! 

एतान् समवेतान् कुरून् पश्य’ इयत उवाच ।

Sanjaya said :   O Bharata, commanded thus by Gudakesa, Hrikesa drove that grandset of chariots to a place between the two 

hosts, facing Bhisma, Drona and all the rulers of the earth, and then spoke thus, "Behold, O Partha, all the Kurus gathered together 

!".

s£nayµrubhayµrmadhy£ sth¡payitv¡ rathµttamam ||

एवमुक्तो रृषीकेशो गुडाकेशने भारत ।
सेनयोरुभयोमथध्ये स्थाऩययत्वा रथोत्तमम ्॥
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सवेषाां च महीक्षऺताम ्।
उवाच ऩाथथ ऩश्यैतान ्समवेतान ्कुरूयनयत ॥

£vamuktµ h»½§k£¾µ gu¢¡k£¾£na bh¡rata |



व्याकरणम ्
सन्धध: एवमुक्त  हृषीकेशः   - एवमुक्तः   + हृषीकेशः यवसगथसयन्धः (सकारः) रेफः, 

उकारः, गुणः

हृषीकेश  गुडाकेशेन हृषीकेशः   + गुडाकेशेन यवसगथसयन्धः (सकारः) रेफः, 

उकारः, गुणः

सेनय रुभय मथध्ये सेनय ः   + उभय ः यवसगथसयन्धः (रेफः)

उभय ः   + मध्ये यवसगथसयन्धः (रेफः)

सवेषाम्   + च अनुस्वारसयन्धः

समास: गुडाकेशः गुडाकायाः ईशः, तेन बहुव्रीयहः ।

हृषीकेशः दशृ्यताम् - २.२५

भीष्मद्र णप्रमुखतः भीष्मश्च द्र णश्च भीष्मद्र णौ - िन्िसमासः ।

भीष्मद्र णय ः प्रमुखम्, तयस्मन् - षयितत्पुरुषः । ततः स्वाथे  तयसः ।   

रथेषु उत्तमः, तम् - सप्तमीतत्पुरुषः ।

कृदधतः उक्तः वच्   + क्त । (कमथयण)

स्था यणच् (प्रेरणाथे)   + क्तत्वा

समवेतान् दशृ्यताम् - २.२

तद्धितधत: भारतः   - भरत   + अण् (अपत्याथे) । भरतस्य ग त्रापत्युं पुमान् ।

महीयिताम् मही   + यित् + क्वक्वप् ( कतथरर), तेषाम् ।  

पाथथ पृथा   + अण् (अपत्याथे) । पृथायाः अपत्युं पुमान,् तत्सम्बुद्धौ ।


