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ध्यान श्ऱोका:  

 



अजजनुविषादयोग्  
(४७ श्ऱोका: ) 

सनै्यिणनुम ्– 

ऩीठिका  (१ to ११) 

१ – ध ृ to स ं

२ - स ंto ध ृ  

३ – ६ – 

ऩाण्डिसनै्यिणनुम ् 

७ - ९ -  
कौरिसनै्यिणनुम ् 

१० – अऩयाुप्त ं– 

ऩयाुप्तम ् 

११ – कतवु्यम ्– 

भीष्मरऺणम ्

शङ्खाठदनाद: - 
ऩररणाम: (१२ to १९) 

१२ – भीष्मनाद: 

१३ - सितु्र  
शङ्खाठदनाद: 

१४-१८ – 

ऩाण्डिसनै्यघोष:  

१९ – ऩररणाम:  

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 – ननणयु:  

४७ - स ंto ध ृ 



Chapter I, shloka 32  …contd  

अन्वयाथथ: 
 

कृष्ण 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 कृष्ण ! 
(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.नपुां.ष.बहु. 

ाऄथे कृते sake ाऄव्ययम् 

राज्यम् राष्ट्रम् empire ाऄ.नपुां.प्र.एक. 

भोगााः भोग्यर्स्तूिन enjoyments ाऄ.पुां.प्र.बहु. 

(Prose Order 
with meaning 
& 
introduction 
to the word) 

सुखािन च सुखदायकािन र्स्तूिन च and pleasures ाऄ.नपुां.प्र.बहु. / ाऄव्ययम् 

कािषितम् र्ािछछतम् desired ाऄ.नपुां.प्र.एक. 

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

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

ाअचायावाः गुरुर्ाः teachers ाऄ.पुां.प्र.बहु. 

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

पुत्ााः पुत्ााः sons ाऄ.पुां.प्र.बहु. 

तथा एर् एर्म् and so ाऄव्ययम् / ाऄव्ययम् 

िपतामहााः िपतामहााः grandfathers ाऄ.पुां.प्र.बहु. 

मातुलााः मातुलााः maternal uncles ाऄ.पुां.प्र.बहु. 



Chapter I, shloka 33 and 34 …contd  

श्वशुरााः श्वशुरााः fathers-in-law ाऄ.पुां.प्र.बहु. 

पौत्ााः पौत्ााः grandsons ाऄ.पुां.प्र.बहु. 

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

तथा तथा as well ाऄव्ययम् 

सम्बिन्धनाः बान्धर्ााः (other) relatives सम्बिन्धन् - न.पुां.प्र.बहु. 

प्राणान् ाऄसून् life ाऄ.पुां.िि.बहु. 

धनािन च ाऄथावन् च and wealth ाऄ.नपुां.िि.बहु. / ाऄव्ययम् 

त्यक्तत्र्ा िर्सृज्य having renounced ाऄव्ययम् 

युद्ध े रण े in battle ाऄ.नपुां.स.एक. 

ाऄर्िस्थतााः िस्थतााः stand ाऄ.पुां.प्र.बहु. 



Chapter I, shloka 35  …contd  

अन्वयाथथ: मधुसूदन ह ेकृष्ण ! O slayer of Madhu (a demon)! ाऄ.पुां.सम्बो.एक. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word) 

त्ैलोक्तयराज्यस्य ित्लोकािधपत्यस्य 
dominion over the three worlds 

 (the earth, the intermediate, and 

the celestial) 
ाऄ.नपुां.ष.एक. 

हतेोाः ाऄिप 
हतेोाः 

ाऄिप,कारणात् ाऄिप 
for the sake of even उ.पुां.ष.एक. / ाऄव्ययम् 

घ्नताः ाऄिप हन्तॄन् ाऄिप even if killed (by them) घ्नत् - त.पुां.िि.बहु. 

एतान् ाआमान ् them एतद ्- द.सर्व.पुां.िि.बहु. 

हन्तुम् 
नाशियतुम,् 

मारियतुम ्
to kill ाऄव्ययम् 

न ाआच्छािम निह र्ाछछािम do not wish 
ाऄव्ययम् / ाआष् - 

पर.कतवरर उ.प.ुएक. 

कक नु कक पुनाः far less indeed 
ककम् - म.सर्व 

नपुां.प्र.एक. 

महीकृते 
भूिमप्राप्तय,े 

पृिथर्ी प्राप्त्यथवम ्
for earth महीकृत् - त.पुां.च.एक. 



Chapter I, shloka 36  …contd  

ाऄन्र्याथव: 

जनादवन ह ेकृष्ण ! ाऄ.पुां.सम्बो.एक. 

धातवराष्ट्रान् धृतराष्ट्रस्य पुत्ान् ाऄ.पुां.िि.बहु. 

िनहत्य हत्र्ा,मारियत्र्ा ल्यबन्तम् ाऄव्ययम ्

का कीदशृी 

(Prose 
Order with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

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

नाः ाऄस्मान्,ाऄस्मभ्यम् 

स्यात् भर्ेत् ाऄस् - पर.कतवरर िर्.िलङ्. प्रप.ुएक. 

ाअतताियनाः हन्तुम् उद्यतान् ाअतताियन् - न.पुां.िि.बहु. 

एतान् ाआमान् एतद ्- द.सर्व.पुां.िि.बहु. 

हत्र्ा नाशियत्र्ा ाऄव्ययम् 

पापम् ककिल्बषम् ाऄ.नपुां.प्र.एक. 

एर् एर् ाऄव्ययम् 

ाऄस्मान् ाऄस्मान् ाऄस्मद ्- द.सर्व.िि.बहु. 

ाअश्रयेत् प्राप्नुयात् 
ाअ + िश्र - पर.कतवरर 

िर्.िलङ्.प्रपु.एक. 



Chapter I, shloka 36  …contd  

ववशषेाांशा: / Special Notes 

१  आततानयन:  

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



Chapter I, shloka 37  …contd  

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

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

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

स्र्बान्धर्ान् िनजबन्धून् our relatives ाऄ.पुां.िि.बहु. 

धातवराष्ट्रान् कौरर्ान् sons of Dhrtarastra ाऄ.पुां.िि.बहु. 

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

हन्तुम् िर्नाशियतुम् to kill ाऄव्ययम् 

न निह not ाऄव्ययम् 

ाऄहावाः योग्यााः justified ाऄ.पुां.प्र.बहु. 

िह यस्मात् for ाऄव्ययम् 

स्र्जनम ् िनजजनम् kinsmen ाऄ.पुां.िि.एक. 

हत्र्ा िर्नाश्य by killing ाऄव्ययम् 

कथम ् केन प्रकारेण how ाऄव्ययम् 

सुिखनाः सन्तुष्ााः happy सुिखन् - न.पुां.प्र.बहु. 

स्याम भर्ेम could (we be) ाऄस-्पर.कतवरर िर्.िलङ्.उप.ुबहु. 



Chapter I, shloka 38 and 39 

Shloka यद्यप्येते न पश्यिन्त लोभोपहतचेतसाः। 
(in devanagari) कुलियकृतां दोषां िमत्दोह ेच पातकम् ॥ 

कथां न ज्ञेयमस्मािभाः पापादस्माििर्र्तततुम् । 

कुलियकृतां दोषां प्रपश्यििजवनादवन ॥ 

(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 यद्यिप, एते, न, पश्यिन्त, लोभोपहतचेतसाः । 

कुलियकृतम्, दोषम्, िमत्द्रोह,ेच, पातकम् ॥ 

कथम्, न, ज्ञेयम,् ाऄस्मािभाः, पापात,् ाऄस्मात्, िनर्र्तततुम् । 

कुलियकृतम्, दोषम्, प्रपश्यििाः, जनादवन ॥ 



Chapter I, shloka 38 and 39 …contd  

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

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

यदे्यिप यदे्यिप though ाऄव्ययम् 

लोभोपहतचेतसाः 
लोभािर्ष्िचत्ााः, 

भ्रष्िर्रे्कताः 
with understanding overpowered by 

greed 
लोभोपहतचेतस् - स.पुां.प्र.बहु. 

एते 
ाआमे धातवराष्ट्रााः, 

दयुोधनादयाः 
these एतद ्- द.सर्व पुां.प्र.बहु. 

कुलियकृतम् र्ांशनाशजन्यम ् due to decay of a family ाऄ.पुां.िि.एक. 

दोषम ् ाऄनथवम ् evil ाऄ.पुां.िि.एक. 

िमत्द्रोह े र्यस्यमारण े in hostility to friends ाऄ.पुां.स.एक. 

पातकां  च पापां च,पापां च  sin and ाऄ.नपुां.िि.एक. / ाऄव्ययम ्

न पश्यिन्त निह र्ीिन्ते no see ाऄव्ययम् / दशृ् - पर. लट्. प्रपु. बहु. 

प्रपश्यििाः ाऄर्लोकयििाः clearly seeing प्रपश्यत् - त.पुां.तृ.बहु. 

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

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

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

िनर्र्तततुम ् िनर्ारियतुम ् to turn away ाऄव्ययम् 

कथम् केन प्रकारेण why ाऄव्ययम ्

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



अथथ: जनादवन ! यद्यित एते लोभोपहतचेतसाः कुलियकृतां दोषां िमत्द्रोह ेपातकां  च न पश्यिन्त (तथािप) 

कुलियकृतां दोषां प्रपश्यििाः ाऄस्मािभाः ाऄस्मात् पापात् िनर्र्तततुां 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 ं
यद्यिप एते तृष्णािर्ष्िचतााः युद्धात् जायमानां र्ांशनाशां िमत्द्रोहां च ाऄनथं न जानिन्त तथािप तत्सर्ं 

जानन्ताः र्यां ककमथवम् ाऄस्मात् युद्धरुपात् पापकायावत् िर्मुखााः न भर्ेम ? र्ैमुख्ये सत्येर् ाऄस्य 

ाऄनथवस्य िनर्ारणां शक्तयिमित तदरे् युक्तम् ाआित मे मिताः। 

व्याकरणम ्

समासाः लोभोपहतचेतसाः  लोभेन उपहतां लोभोपहतम् - तृतीयातपुरुषाः । 

लोभोपहतां चेताः येषाां ते - बहुव्रीिहाः । 

कुलियकृतम् कुलानाां ियाः कुलियाः - षष्ठीतत्पुरुषाः 

कुलियेण कृताः कुलियकृताः, तम् - तृतीयातत्पुरुषाः । 

कृदन्ताः उपहताः उप + हन् + क्त । (कमविण) 

कृताः कृ + क्त । (कमविण) 



Chapter I, shloka 40  

Shloka कुलिये प्रणश्यिन्त कुलधमावाः सनातनााः । 
(in devanagari) धमे नष् ेकुलां कृत्नमधमोऽिभभर्त्यतु् ॥ 

(in English) kulak½ay£ pra³a¾yanti kuladharm¡¦ san¡tan¡¦ | 

dharm£ na½¿£ kula¯ k»tsnamadharmµÉbhibhavatyut || 

Index Ref 1st chapter,40 of 47 

ऩदच्छेदः कुलिये, प्रणश्यिन्त, कुलधमावाः, सनातनााः । 

धमे, नष्,े कुलम्, कृत्नम्, ाऄधमवाः, ाऄिभभर्ित, उत ॥ 



Chapter I, shloka 37  …contd  

अन्ियाथ:ु कुलिये र्ांशनाशे On the decay of a family ाऄ.पुां.स.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

सनातनााः प्राचीनााः immemorial ाऄ.पुां.प्र.बहु. 

कुलधमावाः र्ांशधमावाः family religious practices ाऄ.पुां.प्र.बहु. 

प्रणश्यिन्त 
िीयन्ते, 

मररष्यिन्त 
disappear 

प्र + नश् - पर. कतवरर 

लट्.प्रपु.बहु. 

धमे सनातनधम े spirituality ाऄ.पुां.स.एक. 

नष् े िीण,ेलुप्त े being destroyed ाऄ.पुां.स.एक. 

कृत्नम् उत 
सर्वम् 

ाऄिप,समस्तमिप 
the whole also ाऄ.नपुां.िि.एक. / ाऄव्ययम ्

कुलम ् र्ांशम ् family ाऄ.नपुां.िि.एक. 

ाऄधमवाः ाऄनाचाराः impiety ाऄ.पुां.प्र.एक. 

ाऄिभभर्ित 
ाअक्राम्यित, 

ाअर्ृणोित 
overcomes ाऄिभ + भू - पर. लट्. प्रपु. एक. 



अथथ: कुलिये सनातनााः कुलधमावाः प्रणश्यिन्त । धमे नष् ेकृत्नम् उत कुलम् ाऄधमवाः ाऄिभभर्ित । 

Chapter I, shloka 37  …contd  

Meaning On the decay of a family the immemorial religious rites of that family die out. On the destruction 
of spirituality,  impiety further overwhelms the whole of the family. 

तात्ऩय ं कुलािन यकद नश्यिन्त तर्तह सनातनााः कुलधमावाः नश्यिन्त । धमवाः यकद नष्ाः भर्ित तर्तह ाऄधमवाः कुलािन 

ाअर्ृत्य ितष्ठित । 

व्याकरणम् 

सिन्ध: कुलां कृत्नम ्   - कुलम ्   + कृत्नम् ाऄनुस्र्ारसिन्धाः 

ाऄधमोऽिभभर्त्युत   - ाऄधमवाः   + ाऄिभभर्ित िर्सगवसिन्धाः (सकाराः) रेफाः, उकाराः गुणाः पूर्वरूपां च 

  - ाऄिभभर्ित   + उत यण् सिन्धाः 

समासाः कुलिय े   - कुलस्य ियाः, तिस्मन् - षष्ठीतत्पुरुषाः ।  

कुलधमावाः   - कुलस्य धमावाः - षष्ठीतत्पुरुषाः । 

ाऄधमवाः     न धमवाः - नछतत्पुरुषाः । 

कृदन्ताः नष्ाः     नश् + क्त (कतवरर) 

सनातनाः   - सना + टु्यल् (भर् ाआत्यथे) । सदा भर्ाः ाआत्यथवाः । 



Chapter I, shloka 41  

Shloka अधमाथभििवात ्कृष्ण प्रदषु्यन्न्त कुऱन्स्ियः । 
(in devanagari) स्िीषु दषु्टास ुवाष्णेय जायते वणथसङ्करः ॥ 

(in English) adharm¡bhibhav¡t k»½³a pradu½yanti kulastriya¦ | 

str§½u du½¿¡su v¡r½³£ya j¡yat£ var³asa±kara¦ || 

Index Ref 1st chapter,41 of 47 

ऩदच्छेदः अधमाुमभभिात,् कृष्ण, प्रदजष्यन्न्त,कज ऱन्स्त्रय् । 
स्त्रीषज,दजष्टासज,िाष्णेय,जायते,िणसुङ्कर् ॥ 



Chapter I, shloka 37  …contd  

अन्ियाथ:ु कृष्ण हे माधि ! O Krsna अ.ऩज.ंसम्बो.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

अधमाुमभभिात ् अधमाुक्रमणात ् from the prevalence of impiety अ.ऩजं.ऩं.एक. 

कज ऱन्स्त्रय् साध्व्य् the women of the family ई.स्त्री.प्र.बहज. 

प्रदजष्यन्न्त व्यमभचरन्न्त become corrupt प्र+दजष-्ऩर.कतरुर ऱट्.प्रऩज.बहज. 

िाष्णेय कृष्ण ! (descendant of the Vrsni clan: 

Krsna)Varsneya 
अ.ऩज.ंसम्बो.एक. 

स्त्रीषज नारीषज women ई.स्त्री.स.बहज. 

दजष्टासज व्यमभचररतासज being corrupted आ.स्री.स.बहज. 

िणसुङ्कर् िणमुमश्रणम ् caste admixture अ.ऩजं.प्र.एक. 

जायते भिनत arises जन-्आत्म.कतरुर ऱट्.प्रऩज.एक. 



Chapter I, shloka 37  …contd  

व्याकरणम् 

समास्  अधमाुमभभिात ्   - अधमसु्य अमभभि्, तस्मात ्- 
षष्िीतत्ऩजरुष् । 

समास् 

कज ऱन्स्त्रय्   -कज ऱस्य न्स्त्रय् - षष्िीतत्ऩजरुष् 
। 

िणसुङ्कर्   -िणसुङ्कर् - िणाुनां सङ्कर् - 
षष्िीतत्ऩजरुष् । 

अधमु्  दृश्यताम ्- २.४० 
कृदन्त् अमभभाि् अमभ + भ ू+ अच ्। (भािे) कृदन्त् 

तवद्धतान्त् िाष्णेय् िनृ्ष्ण + ढक् (अऩत्याथे) (एयादेश्) िषृ्णे:  
गोत्रऩत्यं ऩजमान ्। 

तवद्धतान्त् 

अथथ: कृष्ण ! अधमाुमभभिात ्कज ऱस्त्रीय्  प्रदजष्यन्न्त । िाष्णेय ! स्त्रीषज दजष्टासज िणसुङ्कर् जायत े
। 

Meaning On the prevalence of impiety, O Krsna, the women of the family become corrupt; 

and women being corrupted, there arises, O Varsneya, intermingling of castes. 

तात्ऩय ं अधमु्  यठद कज ऱानन आिणृोनत तठह ुकज ऱन्स्त्रय् प्रदजष्यन्न्त । ता् यदा प्रदजष्यन्न्त तदा 
िणसुङ्कर् भिनत 



Chapter I, shloka 40  

Shloka कुलिये प्रणश्यिन्त कुलधमावाः सनातनााः । 
(in devanagari) धमे नष् ेकुलां कृत्नमधमोऽिभभर्त्यतु् ॥ 

(in English) kulak½ay£ pra³a¾yanti kuladharm¡¦ san¡tan¡¦ | 

dharm£ na½¿£ kula¯ k»tsnamadharmµÉbhibhavatyut || 

Index Ref 1st chapter,40 of 47 

ऩदच्छेदः कुलिये, प्रणश्यिन्त, कुलधमावाः, सनातनााः । 

धमे, नष्,े कुलम्, कृत्नम्, ाऄधमवाः, ाऄिभभर्ित, उत ॥ 



Chapter I, shloka 40  …contd  

अन्ियाथ:ु कुलिये र्ांशनाशे On the decay of a family ाऄ.पुां.स.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

सनातनााः प्राचीनााः immemorial ाऄ.पुां.प्र.बहु. 

कुलधमावाः र्ांशधमावाः family religious practices ाऄ.पुां.प्र.बहु. 

प्रणश्यिन्त 
िीयन्ते, 

मररष्यिन्त 
disappear 

प्र + नश् - पर. कतवरर 

लट्.प्रपु.बहु. 

धमे सनातनधम े spirituality ाऄ.पुां.स.एक. 

नष् े िीण,ेलुप्त े being destroyed ाऄ.पुां.स.एक. 

कृत्नम् उत 
सर्वम् 

ाऄिप,समस्तमिप 
the whole also ाऄ.नपुां.िि.एक. / ाऄव्ययम ्

कुलम ् र्ांशम ् family ाऄ.नपुां.िि.एक. 

ाऄधमवाः ाऄनाचाराः impiety ाऄ.पुां.प्र.एक. 

ाऄिभभर्ित 
ाअक्राम्यित, 

ाअर्ृणोित 
overcomes ाऄिभ + भू - पर. लट्. प्रपु. एक. 



अथथ: कुलिये सनातनााः कुलधमावाः प्रणश्यिन्त । धमे नष् ेकृत्नम् उत कुलम् ाऄधमवाः ाऄिभभर्ित । 

Chapter I, shloka 40  …contd  

Meaning On the decay of a family the immemorial religious rites of that family die out. On the destruction 
of spirituality,  impiety further overwhelms the whole of the family. 

तात्ऩय ं कुलािन यकद नश्यिन्त तर्तह सनातनााः कुलधमावाः नश्यिन्त । धमवाः यकद नष्ाः भर्ित तर्तह ाऄधमवाः कुलािन 

ाअर्ृत्य ितष्ठित । 

व्याकरणम् 

सिन्ध: कुलां कृत्नम ्   - कुलम ्   + कृत्नम् ाऄनुस्र्ारसिन्धाः 

ाऄधमोऽिभभर्त्युत   - ाऄधमवाः   + ाऄिभभर्ित िर्सगवसिन्धाः (सकाराः) रेफाः, उकाराः गुणाः पूर्वरूपां च 

  - ाऄिभभर्ित   + उत यण् सिन्धाः 

समासाः कुलिय े   - कुलस्य ियाः, तिस्मन् - षष्ठीतत्पुरुषाः ।  

कुलधमावाः   - कुलस्य धमावाः - षष्ठीतत्पुरुषाः । 

ाऄधमवाः     न धमवाः - नछतत्पुरुषाः । 

कृदन्ताः नष्ाः     नश् + क्त (कतवरर) 

सनातनाः   - सना + टु्यल् (भर् ाआत्यथे) । सदा भर्ाः ाआत्यथवाः । 



Chapter I, shloka 41  

Shloka अधमाथभििवात ्कृष्ण प्रदषु्यन्न्त कुऱन्स्ियः । 
(in devanagari) स्िीषु दषु्टास ुवाष्णेय जायते वणथसङ्करः ॥ 

(in English) adharm¡bhibhav¡t k»½³a pradu½yanti kulastriya¦ | 

str§½u du½¿¡su v¡r½³£ya j¡yat£ var³asa±kara¦ || 

Index Ref 1st chapter,41 of 47 

ऩदच्छेदः अधमाुमभभिात,् कृष्ण, प्रदजष्यन्न्त,कज ऱन्स्त्रय् । 
स्त्रीषज,दजष्टासज,िाष्णेय,जायते,िणसुङ्कर् ॥ 



Chapter I, shloka 41 …contd  

अन्ियाथ:ु कृष्ण हे माधि ! O Krsna अ.ऩज.ंसम्बो.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

अधमाुमभभिात ् अधमाुक्रमणात ् from the prevalence of impiety अ.ऩजं.ऩं.एक. 

कज ऱन्स्त्रय् साध्व्य्, 
कज ऱस्य मातर् 

the women of the family ई.स्त्री.प्र.बहज. 

प्रदजष्यन्न्त व्यमभचरन्न्त become corrupt प्र+दजष-्ऩर.कतरुर ऱट्.प्रऩज.बहज. 

िाष्णेय कृष्ण ! (descendant of the Vrsni clan: 

Krsna)Varsneya 
अ.ऩज.ंसम्बो.एक. 

स्त्रीषज नारीषज women ई.स्त्री.स.बहज. 

दजष्टासज व्यमभचररतासज being corrupted आ.स्री.स.बहज. 

िणसुङ्कर् िणमुमश्रणम,् 
िणाुत्यय् 

caste admixture अ.ऩजं.प्र.एक. 

जायते भिनत,उत्ऩद्यत े arises जन-्आत्म.कतरुर ऱट्.प्रऩज.एक. 



Chapter I, shloka 41 …contd  

व्याकरणम् 

समास्  अधमाुमभभिात ्   - अधमसु्य अमभभि्, तस्मात ्- 
षष्िीतत्ऩजरुष् । 

समास् 

कज ऱन्स्त्रय्   -कज ऱस्य न्स्त्रय् - षष्िीतत्ऩजरुष् 
। 

िणसुङ्कर्   -िणसुङ्कर् - िणाुनां सङ्कर् - 
षष्िीतत्ऩजरुष् । 

अधमु्  दृश्यताम ्- २.४० 
कृदन्त् अमभभाि् अमभ + भ ू+ अच ्। (भािे) कृदन्त् 

तवद्धतान्त् िाष्णेय् िनृ्ष्ण + ढक् (अऩत्याथे) (एयादेश्) िषृ्णे:  
गोत्रऩत्यं ऩजमान ्। 

तवद्धतान्त् 

अथथ: कृष्ण ! अधमाुमभभिात ्कज ऱस्त्रीय्  प्रदजष्यन्न्त । िाष्णेय ! स्त्रीषज दजष्टासज िणसुङ्कर् जायत े
। 

Meaning On the prevalence of impiety, O Krsna, the women of the family become corrupt; 

and women being corrupted, there arises, O Varsneya, intermingling of castes. 

तात्ऩय ं अधमु्  यठद कज ऱानन आिणृोनत तठह ुकज ऱन्स्त्रय् प्रदजष्यन्न्त । ता् यदा प्रदजष्यन्न्त तदा 
िणसुङ्कर् भिनत 



धन्यिादा्  

vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमददतव्यम ्॥   
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