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पदच्छेदः दषृ्ट्वा, आमम्, स्वजनम्, कृष्टण, युयुत्सुम्, समुपस्स्थतम् ।

सीदस्तत, मम, गात्रास्ण, मुखम्, च, पररशुष्टयस्त ॥

ऄतवयाथथ :

कृष्टण मधुसूदन !
(the dark One : He who draws away all 

misery from His devotees) O Krnsa

युयुत्सुम् योद्धुस्मच्छुम् desirous to fight

समुपस्स्थतम् समीपे वतथमानम् present

आमम् ऄमुम् these

स्वजनम् अत्मीयजनम्,बतधुवगथम् kinsmen

दषृ्ट्वा ऄवलोक्य,वीक्ष्य,उपलभ्य seeing

मम मे my

गात्रास्ण ऄङ्गास्न,करचरणादीस्न limbs

सीदस्तत स्शस्थलीभवस्तत,स्वशीयथतते are failing

मुखं च वदनं च and mouth

पररशुष्टयस्त शुष्टकं भवस्त,स्नदथवीभवस्त is parching

ऄथथ:

व्याकरणम्

सस्तध: दषृ्ट्वेमम् दषृ्ट्वा   + आमम्

दषृ्ट्वेमं स्वजनम् दषृ्ट्वेमम्   + स्वजनम्

स्वजनं कृष्टण स्वजनम्   + कृष्टण

युयुत्सुं समुपस्स्थतम् युयुत्सुम्   + समुपस्स्थतम्

मुखं च मुखम्   + च

समासः स्वजनम् स्वस्य जनः,तम् - षष्ठीतत्पुरुषः ।

कृदततः समुपस्स्थतम्

          दषृ्ट्वा

सम् + उप + स्था + क्त । (कतथरर), तम् ।

दशृ्यताम् - १.२

(Prose Order 

with meaning 

& introduction 

to the word)

कृष्ण ! युयुत्ुुं ्मुपस्थथतम ्इमुं थवजनुं दृष््वा मम गात्राणण ्ीदस्तत, मुखुं च पररशुष्यतत

Meaning Seeing, O Krsna, these my kinsmen gathered here eager to fight, my limbs fail me, and my mouth is parched up.

तात्पयं हे कृष्ण ! युद्धुं कतुुं ्मुपस्थथतााः एत े्वेऽपप मदीयााः एव । एतान ्पश्यताः मम अङ्गातन ्ीदस्तत । मुखुं च शुष््कुं  जायत े।

दषृ्ट्वेमं स्वजनं कृष्टण युयुत्सुं समुपस्स्थतम् ।

सीदस्तत मम गात्रास्ण मुखं च पररशुष्टयस्त ॥

d»½¿v£ma¯ svajana¯ k»½³a yuyutsu¯ samupasthitam |

s§danti mama g¡tr¡³i mukha¯ ca pari¾u½yati ||
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ऄ.पु.ंसम्बो.एक.

उ.पु.ंस्ि.एक.

ऄ.नपु.ंस्ि.एक.

आदम् - म.नपु.ंस्ि.एक.

ऄ.नपु.ंस्ि.एक.

ऄव्ययम्

ऄस्मद ्- द.सवथ.ष.एक.

ऄ.नपु.ंप्र.बहु.

सद ्- पर.कतथरर लट् प्रप.ुबहु.

ऄ.नपु.ंप्र.एक. / ऄव्ययम्

परर + शुष् - पर.कतथरर लट् प्रप.ु 

एक.

गुणसस्तधः

ऄनुस्वारसस्तधः

ऄनुस्वारसस्तधः

ऄनुस्वारसस्तधः

ऄनुस्वारसस्तधः

कृष्ण ! युयुत्ुुं ्मुपस्थथतम ्इमुं थवजनुं दृष््वा मम गात्राणण ्ीदस्तत, मुखुं च पररशुष्यतत

Seeing, O Krsna, these my kinsmen gathered here eager to fight, my limbs fail me, and my mouth is parched up.

हे कृष्ण ! युद्धुं कतुुं ्मुपस्थथतााः एत े्वेऽपप मदीयााः एव । एतान ्पश्यताः मम अङ्गातन ्ीदस्तत । मुखुं च शुष््कुं  जायत े।

दषृ्ट्वेमं स्वजनं कृष्टण युयुत्सुं समुपस्स्थतम् ।

सीदस्तत मम गात्रास्ण मुखं च पररशुष्टयस्त ॥

d»½¿v£ma¯ svajana¯ k»½³a yuyutsu¯ samupasthitam |

s§danti mama g¡tr¡³i mukha¯ ca pari¾u½yati ||


