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पदच्छेदः तत्र, अपश्यत्,स्थितान्, पािथः,स्पतॄन,् अि, स्पतामहान् ।

आचायाथन्, मातुलान्, भ्रातॄन्, पुत्रान,् पौत्रान्, सखीन,् तिा ॥

अन्वयािथ:

अि ततः then

पािथः अजुथनः Partha

तत्र तस्थमन् प्रदशेे,समवेतान् कुरून् there

स्थितान् वतथमानान्,उपस्थितान् stationed

स्पतॄन् स्पतृतुल्यान् uncles

स्पतामहान् स्पतुः स्पतॄन् grandfathers

आचायाथन् गुरून् teachers

मातुलान् मातॄसहोदरान् maternal uncles

भ्रातॄन् सहोदरान् brothers (and cousins)

पुत्रान् पुत्रतुल्यान् (his own and their) sons

पौत्रान् पुत्रपुत्रान् grandsons

सखीन् स्मत्रास्ि comrades

श्वशुरान् भायाथयाः स्पतॄन् fathers-in-law

सुहृदः च कृतोपकारान् च,स्मत्रास्ि च and friends as well

उभयोः द्वयोः both

अस्प अस्प also

सेनयोः सैन्ययोः of armies

अपश्यत् दषृ्टवान् saw

अिथ:

व्याकरिम्

सस्न्ि: तत्रापश्यत् तत्र   + अपश्यत्

सखीथतिा सखीन्   + तिा

सुहृदशै्चव सुहृदः   + च

चैव च   + एव

सेनयोरुभयोरस्प सेनयोः   + उभयोः

उभयोरस्प उभयोः   + अस्प

तस्ितान्तः पािथः

स्पतामहः

मातुलः

1st chapter,26 of 47

श्वशुरान,् सुहॄदः, च, एव, सेनयोः, उभयोः,अस्प ।

(Prose Order with 

meaning & 

introduction to the 

word)

अि पािथः तत्र स्थितान् स्पतॄन् स्पतामहान् आचायाथन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् श्वशुरान् सुहृदः च उभयोः अस्प 

सेनयोः अपश्यत् ।

Meaning
Then saw Partha stationed there in both the armies, grandfathers, fathers-in-law, and uncles, brothers and 

cousins, his own and their sons and grandsons, and comrades, teachers, and other friends as well.

तात्पयं तयोः सेनयोः अजुथनः थवबान्िावान,् गुरुन्, स्मत्रास्ि च अपश्यत् ।

दशृ्यताम् - १.२५

दशृ्यताम् - १.१२

मातृ + डुलच् (भ्राता इत्यिे) । मातुः भ्राता मातुलः ।

¾va¾ur¡n suh»da¾caiva s£nayµrubhayµrapi ||

तत्रापश्यस्त्थितान्पािथः स्पतॄनि स्पतामहान् ।

आचायाथन्मातुलान्भ्रातॄन्पुत्रान्पौत्रान्सखीथतिा ॥

श्वशुरान् सुहृदशै्चव सेनयोरुभयोरस्प ॥

tatr¡pa¾yat sthit¡n p¡rtha¦ pit¼natha pit¡mah¡n |

¡c¡ry¡n m¡tul¡n bhr¡t¼n putr¡n pautr¡n sakh§stath¡ ||



अव्ययम्

अ.पुुं.प्र.एक.

अव्ययम्

अ.पुुं.स्द्व.बहु.

स्पतृ - ऋ.पुुं.स्द्व.बहु.

अ.पुुं.स्द्व.बहु.

अ.पुुं.स्द्व.बहु.

अ.पुुं.स्द्व.बहु.

भ्रातृ - ऋ.पुुं.स्द्व.बहु.

अ.पुुं.स्द्व.बहु.

अ.पुुं.स्द्व.बहु.

सस्ख - इ.पुुं.स्द्व.बहु.

अ.पुुं.स्द्व.बहु.

सहृद ्- द.पुुं.स्द्व.बहु. / अव्ययम्

आ.स्त्री.ष.स्द्वव

अव्ययम्

आ.स्त्री.ष.स्द्वव

दसृ्शर् - पर.लङ्.प्रप.ुएक.

सविथदीघथसस्न्िः

रुत्वम् अनुथवारागामः सत्वुं च

स्वसगथसस्न्िः (सकारः) शु्चत्वम्

वृस्िसस्न्िः

स्वसगथसस्न्िः (रेफः)

स्वसगथसस्न्िः (रेफः)

अि पािथः तत्र स्थितान् स्पतॄन् स्पतामहान् आचायाथन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् श्वशुरान् सुहृदः च उभयोः अस्प 

सेनयोः अपश्यत् ।
Then saw Partha stationed there in both the armies, grandfathers, fathers-in-law, and uncles, brothers and 

cousins, his own and their sons and grandsons, and comrades, teachers, and other friends as well.

तयोः सेनयोः अजुथनः थवबान्िावान,् गुरुन्, स्मत्रास्ि च अपश्यत् ।

¾va¾ur¡n suh»da¾caiva s£nayµrubhayµrapi ||

तत्रापश्यस्त्थितान्पािथः स्पतॄनि स्पतामहान् ।

आचायाथन्मातुलान्भ्रातॄन्पुत्रान्पौत्रान्सखीथतिा ॥

श्वशुरान् सुहृदशै्चव सेनयोरुभयोरस्प ॥

tatr¡pa¾yat sthit¡n p¡rtha¦ pit¼natha pit¡mah¡n |

¡c¡ry¡n m¡tul¡n bhr¡t¼n putr¡n pautr¡n sakh§stath¡ ||


