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पदच्छेदः येषाम्, अथे, कािषितम्,नः,राज्यम्,भोगाः,सुखािन,च ।

त,ेइमे,अविथथताः,युद्ध,ेप्राणान,्त्यक्तत्वा,धनािन,च ॥

मातुलाः, श्वशुराः, पौत्ाः,श्यालाः,सम्बिधधनः,तथा ॥

अधवयाथथ:

येषाम् येषाां जनानाम्,बधधूनाम् for whose यद ्- द.सवथ.नपुां.ष.बहु.

अथे कृते sake अव्ययम्

राज्यम् राष्ट्रम् empire अ.नपुां.प्र.एक.

भोगाः भोग्यवथतूिन enjoyments अ.पुां.प्र.बहु.

सुखािन च सुखदायकािन वथतूिन च and pleasures अ.नपुां.प्र.बहु. / अव्ययम्

कािषितम् वािछछतम् desired अ.नपुां.प्र.एक.

ते तादशृाः they तद ्- द.सवथ.त.ेप्र.बहु.

इमे एते these इदम् - म.सवथ पुां.प्र.बहु.

आचायाथः गुरुवः teachers अ.पुां.प्र.बहु.

िपतरः िपतरः uncles िपतृ - ऋ.पुां.प्र.बहु.

पुत्ाः पुत्ाः sons अ.पुां.प्र.बहु.

तथा एव एवम् and so अव्ययम् / अव्ययम्

िपतामहाः िपतामहाः grandfathers अ.पुां.प्र.बहु.

मातुलाः मातुलाः maternal uncles अ.पुां.प्र.बहु.

श्वशुराः श्वशुराः fathers-in-law अ.पुां.प्र.बहु.

पौत्ाः पौत्ाः grandsons अ.पुां.प्र.बहु.

श्यालाः भायाथयाः सोदराः brothers-in-law अ.पुां.प्र.बहु.

तथा तथा as well अव्ययम्

सम्बिधधनः बाधधवाः (other) relatives सम्बिधधन् - न.पुां.प्र.बहु.

प्राणान् असून् life अ.पुां.िि.बहु.

धनािन च अथाथन् च and wealth अ.नपुां.िि.बहु. / अव्ययम्

त्यक्तत्वा िवसृज्य having renounced अव्ययम्

युद्धे रणे in battle अ.नपुां.स.एक.

अविथथताः िथथताः stand अ.पुां.प्र.बहु.

¡c¡ry¡¦ pitara¦ putr¡stathaiva ca pit¡mah¡¦ |

m¡tul¡¦ ¾va¾ur¡¦ pautr¡¦ ¾y¡l¡¦ sambandhinastath¡ ||

आचायाथः,िपतरः,पुत्ाः,तथा,एव,च,िपतामहाः ।

(Prose Order 

with meaning & 

introduction to 

the word)

ta im£:'vasthit¡ yuddh£ pr¡³¡¯styaktv¡ dhan¡ni ca ||

येषामथे कािषितां नो राज्यां भोगाः सुखािन च ।

त इमेऽविथथता युद्ध ेप्राणाांथत्यक्तत्वा धनािन च ॥

आचायाथः िपतरः पुत्ाथतथैव च िपतामहाः ।

मातुलाः श्वशुराः पौत्ाः श्यालाः सम्बिधधनथतथा ॥

y£½¡marth£ k¡±k½ita¯ nµ r¡jya¯ bhµg¡¦ sukh¡ni ca |



अथथ:

व्याकरणम्

सिधध: कािितां नः   - कािषितम्   + नः अनुथवारसिधधः

नो राज्यम्   - नः   + राज्यम् िवसगथसिधधः (सकारः) रेफः, उकारः, गुणः

राज्यां भोगाः   - राज्यम्   + भोगाः अनुथवारसिधधः

त इमेऽविथथताः   - ते   + इमे याधतवाधतदशेसिधधः, यलोपः, प्रकृितभावः

  - इमे अविथथताः पूवथरूपसिधधः

अविथथताः युद्धे    - अविथथताः   + युद्धे िवसगथसिधधः (लोपः)

प्राणाथत्यक्तत्वा   - प्राणान्   + त्यक्तत्वा सत्वसिधधः ( रेफः,िवसगथः, 

अनुथवारः,सकारश्च)तथैव  - तथा एव वृिद्धसिधधः

पुत्ाथतथैव   - पुत्ाः तथैव िवसगथसिधधः (सकारः)

सम्बिधधनथतथा   - सम्बिधधनः   + तथा िवसगथसिधधः (सकारः)

कृदधतः कािषितम् काषि्   + क्त । (कमथिण)

अविथथताः दशृ्यताम् - १.११

युद्धम् दशृ्यताम् - १.२३

त्यक्तत्वा त्यज्   + क्तत्वा ।

तात्पयं

येषाां कृते राज्यां भोगाः सुखािन वा अपेिितािन आसन् ते एव बाधधवाः अधुना थवप्राणान् धनािन च त्यकु्तम् उद्युक्ताः सधतः 

युद्ध ेउपिथथताः सिधत । उपिथथताश्च एते मम आचायाथः, िपतरः,पुत्ाः, िपतामहाः, मातुलाः,श्वशुराः,पौत्ाः,श्यालाः, 

बाधधवाश्च सिधत ।

येषाम् अथे राज्यां भोगाः सुखािन च नः कािषितां ते इमे आचायाथः िपतरः पुत्ाः तथा एव िपतामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्ाः 

श्यालाः तथा सम्बिधधनः प्राणान् धनािन च त्यक्तत्वा युद्ध ेअविथथताः ।

Meaning

For whose sake, it is desired that empire, enjoyment, and pleasure should be ours, themselves stand here in 

battle, having renounced life and wealth - teachers, uncles, sons and also grandfathers, maternal uncles, fathers-

in-law, grandsons, brothers-in-law, besides other kinsmen.


