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ध्यान श्ऱोका:  

 



अजजनुविषादयोग्  
(४७ श्ऱोका: ) 

सनै्यिर्नुम ्– 

ऩीठिका  (१ to ११) 

१ – ध ृ to स ं

२ - स ंto ध ृ  

३ – ६ – 

ऩाण्डिसनै्यिर्नुम ् 

७ - ९ -  
कौरिसनै्यिर्नुम ् 

१० – अऩयाुप्त ं– 

ऩयाुप्तम ् 

११ – कतवु्यम ्– 

भीष्मरऺर्म ्

शङ्खाठदनाद: - 
ऩररर्ाम: (१२ to १९) 

१२ – भीष्मनाद: 

१३ - सितु्र  
शङ्खाठदनाद: 

१४-१८ – 

ऩाण्डिसनै्यघोष:  

१९ – ऩररर्ाम:  

अजजनुयजद्धोत्साह् २० 
to २३ 

उभयो् सेनयो् 
मध्ये रथस्थाऩनम ्
; बन्धजदशनु ं– २४  

to २७ 

२८ to ४६ – 

अजजनुविषाद:  

२८ – ३० – 

दैठहकमानसीकबाधा  

३१ – विऩरीतानन 
ननममत्तानन  

३२ – न काङ्ऺे  

३३- ३६ –   

बन्धजहत्या  

३८ – ४५ – कज ऱधमनुाश:,  
ऩाऩकायमु ्

४६ – ननर्यु:  

४७ - स ंto ध ृ 



Chapter I, shloka 32  …contd  

अन्वयाथथ: 
 

कृष्र् हे िासजदेि ! O Krsna अ.ऩजं.सम्बो.एक. 
विजयम ् जयम ् victory अ.ऩजं.द्वि.एक. 
राज्यम ् राष्रम ् empire अ.नऩजं.द्वि.एक. 

सजखानन च भोगान ्
अवऩ,इष्टसाधनानन and pleasures अ.नऩजं.द्वि.बहज. 

(Prose Order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

न काङ््ये न अमभऱषामम, 
न िान््छे not desire 

अव्ययम ्/  

काङ्ऺ-् आत्म.कतरुर ऱट्.उऩज.एक. 

गोविन्द  हे कृष्र् ! 
(The presider over and 

knower of the senses: 

Krsna) Govinda 
अ.ऩजं.सम्बो.एक. 

राज्येन राष्रेन,जनऩदेन empire अ.नऩजं.त.ृएक. 

भोगै् भोग्यिस्तजमभ्,सजखै्  enjoyment अ.ऩजं.त.ृबहज. 

ककम ् ककं प्रयोजनम ् what ककम ्- म.नऩजं.प्र.एक. 

जीवितेन िा जीिनेन 
िा,जीवितसाधनेन िा  life and even अ.नऩजं.त.ृएक. 

न्  अस्माकम ् no अस्मद् - द.सि.ुच.बहज. 



Chapter I, shloka 33 and 34 …contd  

अन्ियाथ:ु 
येषाम् येषाां जनानाम्,बन्धूनाम् for whose यद ्- द.सर्व.नप ां.ष.बहु. 

ाऄथे कृते sake ाऄव्ययम् 

राज्यम् राष्ट्रम् empire ाऄ.नप ां.प्र.एक. 

भोगााः भोग्यर्स्तूनन enjoyments ाऄ.प ां.प्र.बहु. 

(Prose Order 
with meaning 
& 
introduction 
to the word) 

स खानन च स खदायकानन र्स्तूनन च and pleasures ाऄ.नप ां.प्र.बहु. / ाऄव्ययम् 

कानषितम् र्ानछछतम् desired ाऄ.नप ां.प्र.एक. 

ते तादशृााः they तद ्- द.सर्व.ते.प्र.बहु. 

ाआमे एते these ाआदम् - म.सर्व प ां.प्र.बहु. 

ाअचायावाः ग रुर्ाः teachers ाऄ.प ां.प्र.बहु. 

नपतराः नपतराः uncles नपतृ - ऋ.प ां.प्र.बहु. 

प त्ााः प त्ााः sons ाऄ.प ां.प्र.बहु. 

तथा एर् एर्म् and so ाऄव्ययम् / ाऄव्ययम् 

नपतामहााः नपतामहााः grandfathers ाऄ.प ां.प्र.बहु. 

मात लााः मात लााः maternal uncles ाऄ.प ां.प्र.बहु. 



Chapter I, shloka 33 and 34 …contd  

श्वश रााः श्वश रााः fathers-in-law ाऄ.प ां.प्र.बहु. 

पौत्ााः पौत्ााः grandsons ाऄ.प ां.प्र.बहु. 

श्यालााः भायावयााः सोदरााः brothers-in-law ाऄ.प ां.प्र.बहु. 

तथा तथा as well ाऄव्ययम् 

सम्बनन्धनाः बान्धर्ााः (other) relatives सम्बनन्धन् - न.प ां.प्र.बहु. 

प्राणान् ाऄसून् life ाऄ.प ां.नि.बहु. 

धनानन च ाऄथावन् च and wealth ाऄ.नप ां.नि.बहु. / ाऄव्ययम् 

त्यक्तत्र्ा नर्सृज्य having renounced ाऄव्ययम् 

य द्ध े रण े in battle ाऄ.नप ां.स.एक. 

ाऄर्नस्थतााः नस्थतााः stand ाऄ.प ां.प्र.बहु. 



Chapter I, shloka 35  …contd  

अन्वयाथथ: मध सूदन ह ेकृष्ण ! O slayer of Madhu (a demon)! ाऄ.प ां.सम्बो.एक. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word) 

त्ैलोक्तयराज्यस्य नत्लोकानधपत्यस्य 
dominion over the three worlds 

 (the earth, the intermediate, and 

the celestial) 
ाऄ.नप ां.ष.एक. 

हतेोाः ाऄनप 
हतेोाः 

ाऄनप,कारणात् ाऄनप 
for the sake of even उ.प ां.ष.एक. / ाऄव्ययम् 

घ्नताः ाऄनप हन्तॄन् ाऄनप even if killed (by them) घ्नत् - त.प ां.नि.बहु. 

एतान् ाआमान ् them एतद ्- द.सर्व.प ां.नि.बहु. 

हन्त म् 
नाशनयत म,् 

मारनयत म ्
to kill ाऄव्ययम् 

न ाआच्छानम ननह र्ाछछानम do not wish 
ाऄव्ययम् / ाआष् - 

पर.कतवरर उ.प .एक. 

कक न  कक प नाः far less indeed 
ककम् - म.सर्व 

नप ां.प्र.एक. 

महीकृते 
भूनमप्राप्तय,े 

पृनथर्ी प्राप्त्यथवम ्
for earth महीकृत् - त.प ां.च.एक. 



Chapter I, shloka 36  

Shloka ननहत्य धातवराष्ट्रान्नाः का प्रीनताः स्याज्जनादवन । 
(in devanagari) पापमेर्ाश्रयदेस्मान्हत्र्ैतानाततानयनाः ॥ 

(in English) nihatya dh¡rtar¡½¿r¡nna¦ k¡ pr§ti¦ sy¡jjan¡rdana | 

p¡pam£v¡¾ray£dasm¡nhatvait¡n¡ta t¡yina¦ || 

Index Ref 1st chapter,36 of 47 

ऩदच्छेदः ननहत्य, धातवराष्ट्रान्, नाः, का प्रीनताः स्यात्, जनादवनाः । 

पापम्, एर्, ाअश्रयेत्, ाऄस्मान्, हत्र्ा, एतान्, ाअततानयनाः ॥ 



Chapter I, shloka 36  …contd  

ाऄन्र्याथव: 

जनादवन ह ेकृष्ण ! ाऄ.प ां.सम्बो.एक. 

धातवराष्ट्रान् धृतराष्ट्रस्य प त्ान् ाऄ.प ां.नि.बहु. 

ननहत्य हत्र्ा,मारनयत्र्ा ल्यबन्तम् ाऄव्ययम ्

का कीदशृी 

(Prose 
Order with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

प्रीनताः ाअनन्दाः,सन्तोषाः ाआ.स्त्री.प्र.एक. 

नाः ाऄस्मान्,ाऄस्मभ्यम् 

स्यात् भर्ेत् ाऄस् - पर.कतवरर नर्.नलङ्. प्रप .एक. 

ाअततानयनाः हन्त म् उद्यतान् ाअततानयन् - न.प ां.नि.बहु. 

एतान् ाआमान् एतद ्- द.सर्व.प ां.नि.बहु. 

हत्र्ा नाशनयत्र्ा ाऄव्ययम् 

पापम् ककनल्बषम् ाऄ.नप ां.प्र.एक. 

एर् एर् ाऄव्ययम् 

ाऄस्मान् ाऄस्मान् ाऄस्मद ्- द.सर्व.नि.बहु. 

ाअश्रयेत् प्राप्न यात् 
ाअ + नश्र - पर.कतवरर 

नर्.नलङ्.प्रप .एक. 



अथथ: जनादवन ! धातवराष्ट्रान् ननहत्य (नस्थतानाम्) नाः का प्रीनताः स्यात् ? (प्रत्य त्) ाअततानयनाः एतान् 

हत्र्ा नस्थतान् ाऄस्मान् पापम् एर् ाअश्रयेत् । 

Chapter I, shloka 36  …contd  

Meaning What pleasure indeed could be ours, O Janardana, from killing these sons of Dhrtarastra?  
Sin only could take hold of us by the slaying of these felons. 

तात्ऩय ं ह ेजनादवन ! एतेषाां कौरर्ाणाां मारणेन ाऄस्मानभाः का र्ा तृनप्ताः जायते ? प्रत्य त कृतपातकानाम् 

एतेषाां मारणेन पापमेर् ाऄस्मान् स्पृशेत् । 

व्याकरणम ्
सन्न्ध: स्याज्जनादवन   - स्यात ्   + जनादवन जश्त्र्सनन्धाः, श्च त्र्सनन्धाः 

एर्ाश्रयेदस्मान्   - एर्   + ाअश्रयेत ् सर्णवदीघवसनन्धाः 

ाअश्रयेत्   + ाऄस्मान ् जश्त्र्सनन्धाः 

हत्र्ैतान्   - हत्र्ा   + एतान् र्ृनद्धसनन्धाः 

कृदन्तः ननहत्य   - नन + हन् + ल्यप् । 

           जनादवनाः   - जन + ाऄदव + ल्य  (कतवरर) जनान् ाऄदवयनत । 

जनााः यथा प रुषाथावन् याचन्ते तथा करोनत 

ाआत्यथवाः । 

हत्र्ा दशृ्यताम् - २.३२ 

तद्धितान्तः धातवराष्ट्राः दशृ्यताम् - २.२९ 



Chapter I, shloka 36  …contd  

द्धवशषेाांशा: / Special Notes 

१  आततानयन:  

 अगगद्  
   
 गरद:  
 
 शस्त्रऩाणर्:  
 
 धनाऩह:  
 
 ऺेत्राऩहता ु 
 
 दाराऩहता ु 
  
  
मनज -  आततानयनमायन्तं  हन्यादेि अविचारयन ्। 
        
       नाततानयिधे दोष: हन्तजभिुनत कश्चन  ॥  
 
 
 



Chapter I, shloka 37  

Shloka तस्मान्नाहाव र्यां हन्त ां धातवराष्ट्रान ्स्र्बान्धर्ान् । 
(in devanagari) स्र्जनां नह कथां हत्र्ा स नखनाः स्यामाः माधर् ॥ 

(in English) tasm¡nn¡rh¡ vaya¯ hantu¯ dh¡rtar¡½¿r¡n svab¡ndhav¡n | 

svajana¯ hi katha¯ hatv¡ sukhina¦ sy¡ma¦ m¡dhava || 

Index Ref 1st chapter,37 of 47 

ऩदच्छेदः तस्मात्, न, ाऄहावाः, र्यम्, हन्त म्, धातवराष्ट्रान्, स्र्बान्धर्ान् । 

स्र्जनम्, नह, कथम,् हत्र्ा, स नखनाः, स्याम, माधर् ॥ 



Chapter I, shloka 37  …contd  

अन्ियाथ:ु माधर् ह ेरमापते  O Madhava ाऄ.प ां.सम्बो.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

तस्मात् तस्मात् कारणात् Therefore तद ्- द.सर्व.नप ां.पां.एक. 

स्र्बान्धर्ान् ननजबन्धून् our relatives ाऄ.प ां.नि.बहु. 

धातवराष्ट्रान् कौरर्ान् sons of Dhrtarastra ाऄ.प ां.नि.बहु. 

र्यम् र्यम् we ाऄस्मद ्- द.सर्व.प्र.बहु. 

हन्त म् नर्नाशनयत म् to kill ाऄव्ययम् 

न ननह not ाऄव्ययम् 

ाऄहावाः योग्यााः justified ाऄ.प ां.प्र.बहु. 

नह यस्मात् for ाऄव्ययम् 

स्र्जनम ् ननजजनम् kinsmen ाऄ.प ां.नि.एक. 

हत्र्ा नर्नाश्य by killing ाऄव्ययम् 

कथम ् केन प्रकारेण how ाऄव्ययम् 

स नखनाः सन्त ष्ााः happy स नखन् - न.प ां.प्र.बहु. 

स्याम भर्ेम could (we be) ाऄस-्पर.कतवरर नर्.नलङ्.उप .बहु. 



अथथ: माधर् ! तस्मात् र्यां स्र्बान्धर्ान् धातवराष्ट्रान् हन्त ां न ाऄहावाः । स्र्जनां नह हत्र्ा कथां स नखनाः स्याम ? 

Chapter I, shloka 37  …contd  

Meaning Therefore we ought not to kill our kindred, the sons of Dhrtarastra. For how could we, O 
Madhava, gain happiness by the slaying of our own kinsmen? 

तात्ऩय ं ाऄताः स्र्बान्धर्ान् धृतराष्ट्रप त्ान् एतान् कौरर्ान् हन्त ां र्यां न ाऄहावाः । स्र्बान्धर्ान् एर् हत्र्ा र्यां कथां 

र्ा स ्नखनाः भर्ेम ? 

व्याकरणम् 

सनन्ध: तस्मान्न तस्मात्   + न ाऄन नानसकसनन्धाः 

तस्मान्नाहावाः तस्मान्न   + ाऄहावाः सर्णवदीघवसनन्धाः 

ाऄहाव र्यम् ाऄहावाः   + र्यम् नर्सगवसनन्धाः (लोपाः) 

र्यां हन्त म् र्यम्   + हन्त म् ाऄन स्र्ारसनन्धाः 

हन्त ां धातवराष्ट्रान् हन्त म्   + धातवराष्ट्रान् ाऄन स्र्ारसनन्धाः 

स्र्जनां नह स्र्जनम्   + नह ाऄन स्र्ारसनन्धाः 

कथां हत्र्ा कथम्   + हत्र्ा ाऄन स्र्ारसनन्धाः 



समास् स्र्बान्धर्ान् स्र्स्य बान्धर्ााः स्र्बान्धर्ााः, तान् - षष्ठीतत्प रुषाः । 

स्र्जनाः दशृ्यताम् - १.२८ 

माधर्ाः दशृ्यताम् - १.१४ 

कृदन्त् हन्त म ् दशृ्यताम् - १.३५ 

बान्धर्ाः  बन्ध  + ाऄण् (स्र्ाथे) 

हत्र्ा दशृ्यताम् - १.३२ 

तवद्धतान्त् धातवराष्ट्राः दशृ्यताम् - १.१९ 

स नखनाः स ख + ाआनन (मत बथे) । स खम् एषाां एष  र्ा ाऄनस्त ाआनत स नखनाः । 



Chapter I, shloka 38 and 39 

Shloka यद्यप्येते न पश्यनन्त लोभोपहतचेतसाः। 
(in devanagari) क लियकृतां दोषां नमत्दोह ेच पातकम् ॥ 

कथां न ज्ञेयमस्मानभाः पापादस्मानन्नर्र्ततत म् । 

क लियकृतां दोषां प्रपश्यनिजवनादवन ॥ 

(in English) yadyapy£t£ na pa¾yanti lµbhµpahatac£tasa¦| 

kulak½ayak»ta¯ dµ½a¯ mitradµh£ ca p¡takam || 

atha¯ na j²£yamasm¡bhi¦ p¡p¡dasm¡nnivartitum | 

kulak½ayak»ta¯ dµ½a¯ prapa¾yadbhirjan¡rdana || 

Index Ref 1st chapter,38 and 39 of 47 

पदच्छेदाः यद्यनप, एते, न, पश्यनन्त, लोभोपहतचेतसाः । 

क लियकृतम्, दोषम्, नमत्द्रोह,ेच, पातकम् ॥ 

कथम्, न, ज्ञेयम,् ाऄस्मानभाः, पापात,् ाऄस्मात्, ननर्र्ततत म् । 

क लियकृतम्, दोषम्, प्रपश्यनिाः, जनादवन ॥ 



Chapter I, shloka 38 and 39 …contd  

अन्वयाथथ: जनादवन ह ेकृष्ण ! O Janardana ाऄ.प ां.सम्बो.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

यदे्यनप यदे्यनप though ाऄव्ययम् 

लोभोपहतचेतसाः 
लोभानर्ष्नचत्ााः, 

भ्रष्नर्रे्कताः 
with understanding overpowered by 

greed 
लोभोपहतचेतस् - स.प ां.प्र.बहु. 

एते 
ाआमे धातवराष्ट्रााः, 

द योधनादयाः 
these एतद ्- द.सर्व प ां.प्र.बहु. 

क लियकृतम् र्ांशनाशजन्यम ् due to decay of a family ाऄ.प ां.नि.एक. 

दोषम ् ाऄनथवम ् evil ाऄ.प ां.नि.एक. 

नमत्द्रोह े र्यस्यमारण े in hostility to friends ाऄ.प ां.स.एक. 

पातकां  च पापां च,पापां च  sin and ाऄ.नप ां.नि.एक. / ाऄव्ययम ्

न पश्यनन्त ननह र्ीिन्ते no see ाऄव्ययम् / दशृ् - पर. लट्. प्रप . बहु. 

प्रपश्यनिाः ाऄर्लोकयनिाः clearly seeing प्रपश्यत् - त.प ां.तृ.बहु. 

ाऄस्मानभाः ाऄस्मानभाः by us ाऄस्मद ्- द.सर्व.तृ.बहु. 

ाऄस्मात् एतस्मात् from this ाऄस्मद ्- द.सर्व.पां.बहु. 

पापात् दोषत्,,ाऄनथावत् sin ाऄ.नप ां.पां.एक. 

ननर्र्ततत म ् ननर्ारनयत म ् to turn away ाऄव्ययम् 

कथम् केन प्रकारेण why ाऄव्ययम ्

न जे्ञयम् न ाऄर्गन्तव्यम ् should not be learnt ाऄव्ययम् / ाऄ.नप ां.प्र.एक. 



अथथ: जनादवन ! यद्यनत एते लोभोपहतचेतसाः क लियकृतां दोषां नमत्द्रोह ेपातकां  च न पश्यनन्त (तथानप) 

क लियकृतां दोषां प्रपश्यनिाः ाऄस्मानभाः ाऄस्मात् पापात् ननर्र्ततत ां कथां न ज्ञेयम् ? 

Chapter I, shloka 38 and 39 …contd  

Meaning 

Though these, with understanding overpowered by greed, see no evil due to decay 
of families, and no sin in hostility to friends, why should we, O Janardana, who see 
clearly the evil due to the decay  of families, not turn away from this sin? 

तात्ऩय ं
यद्यनप एते तृष्णानर्ष्नचतााः य द्धात् जायमानां र्ांशनाशां नमत्द्रोहां च ाऄनथं न जाननन्त तथानप तत्सर्ं 

जानन्ताः र्यां ककमथवम् ाऄस्मात् य द्धरुपात् पापकायावत् नर्म खााः न भर्ेम ? र्ैम ख्ये सत्येर् ाऄस्य 

ाऄनथवस्य ननर्ारणां शक्तयनमनत तदरे् य क्तम् ाआनत मे मनताः। 

व्याकरणम ्

समासाः लोभोपहतचेतसाः  लोभेन उपहतां लोभोपहतम् - तृतीयातप रुषाः । 

लोभोपहतां चेताः येषाां ते - बहुव्रीनहाः । 

क लियकृतम् क लानाां ियाः क लियाः - षष्ठीतत्प रुषाः 

क लियेण कृताः क लियकृताः, तम् - तृतीयातत्प रुषाः । 

कृदन्ताः उपहताः उप + हन् + क्त । (कमवनण) 

कृताः कृ + क्त । (कमवनण) 



धन्यिादा्  

vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमददतव्यम ्॥   
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