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ध्यान श्ऱोका:  

 



Chapter I, shloka 26  

Shloka तत्रापश्यत् िथथतान् पाथथः िपतॄनथ िपतामहान् । 
(in devanagari) आचायाथन्मातुलान्रातॄन्पतु्रान्पौत्रान्सखीथतथा ॥ 

श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरिप ॥ 

(in English) tatr¡pa¾yat sthit¡n p¡rtha¦ pit¼natha pit¡mah¡n | 

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

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

Index Ref 1st chapter,26 of 47 

ऩदच्छेदः तत्र, अपश्यत,्िथथतान्, पाथथः,िपतॄन्, अथ, िपतामहान् । 

आचायाथन्, मातुलान्, रातॄन्, पुत्रान्, पौत्रान्, सखीन्, तथा ॥ 

श्वशुरान्, सुहॄदः, च, एव, सेनयोः, उभयोः,अिप । 

 



Chapter I, shloka 26  …contd  

अन्वयाथथ: 

अथ ततः then अव्ययम् 

पाथथः अजुथनः Partha अ.पुुं.प्र.एक. 

तत्र 
तिथमन् प्रदशेे, 

समवेतान् कुरून् 
there अव्ययम् 

िथथतान ्
वतथमानान्, 

उपिथथतान् 
stationed अ.पुुं.िि.बहु. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 
 

िपतॄन् िपतृतुल्यान् uncles िपतृ - ऋ.पुुं.िि.बहु. 

िपतामहान् िपतुः िपतॄन् grandfathers अ.पुुं.िि.बहु. 

आचायाथन ् गुरून् teachers अ.पुुं.िि.बहु. 

मातुलान् मातॄसहोदरान् maternal uncles अ.पुुं.िि.बहु. 

रातॄन् सहोदरान् brothers (and cousins) रातृ - ऋ.पुुं.िि.बहु. 

पुत्रान् पुत्रतुल्यान् (his own and their) sons अ.पुुं.िि.बहु. 

पौत्रान् पुत्रपुत्रान् grandsons अ.पुुं.िि.बहु. 

सखीन् िमत्रािण comrades सिख - इ.पुुं.िि.बहु. 

श्वशुरान् भायाथयाः िपतॄन् fathers-in-law अ.पुुं.िि.बहु. 

सुहृदः च 
कृतोपकारान् 

च,िमत्रािण च 
and friends as well सहृद ्- द.पुुं.िि.बहु. / अव्ययम ्

उभयोः ियोः both आ.स्त्री.ष.ििव 

अिप अिप also अव्ययम् 

सेनयोः सैन्ययोः of armies आ.स्त्री.ष.ििव 

अपश्यत् दषृ्टवान् saw दिृशर् - पर.लङ्.प्रपु.एक. 



अथथ: अथ पाथथः तत्र िथथतान् िपतॄन् िपतामहान् आचायाथन् मातुलान् रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् 

श्वशुरान् सुहृदः च उभयोः अिप सेनयोः अपश्यत् । 

Chapter I, shloka 26  …contd  

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. 

तात्ऩय ं तयोः सेनयोः अजुथनः थवबान्धावान्, गुरुन्, िमत्रािण च अपश्यत् । 

व्याकरणम ्
सन्न्ध: तत्राऩश्यत ् तत्र + अपश्यत् सवणथदीघथसिन्धः 

सखीस्तथा सखीन ्  + तथा रुत्वम् अनुथवारागामः सत्वुं च 

सहुृदश्चवै सहुृद्  + च िवसगथसिन्धः (सकारः) श्चुत्वम् 

चवै च   + एव वृििसिन्धः 

सेनयोरुभयोरपऩ सेनयो्  + उभयोः िवसगथसिन्धः (रेफः) 

उभयोरपऩ उभयो्  + अिप िवसगथसिन्धः (रेफः) 

तपितन्त: ऩाथथ्  दशृ्यताम् - १.२५ 

पऩतामह् दशृ्यताम् - १.१२ 

मातुऱ् मातृ + डुलच् (राता इत्यथे) । मातुः राता मातुलः । 



Chapter I, shloka 26  …contd  

ववशषेाांशा: / Special Notes 

१ uncles – bhoorishrava and others  
 grand-uncles & great grand uncles – Bheeshma, Somadatta, Bhalika  
 teachers – Dronacharya, Kripacharya  
 Maternal uncles – Purujit, Kuntibhoja, Shalya  
 Brothers – Yudhishtira, Karna etc 
 Cousins – Duryodhana & his brothers  
 sons -  Abhimanyu, Prativindya, Ghatotkacha, Lakshmana  
 grand-nephews – sons of Lakshmana  
 Father-in-law – Drupada, Saibya  
  Friends, well wishers      



Chapter I, shloka 27  

Shloka तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सवाथन्बन्धूनविथथतान् ।। 
(in devanagari) कृपया परयािवष्टो िवषीदििदमब्रवीत् ॥ 

(in English) t¡nsam§k½ya sa kaunt£ya¦ sarv¡nbandhÀnavasthit¡n | 

k»pay¡ paray¡vi½¿µ vi½§dannidamabrav§t || 

Index Ref 1st chapter,27 of 47 

ऩदच्छेदः तान्, समीक्ष्य, सः, कौन्तेयः, सवाथन्, बन्धून्, अविथथतान् । 

कृपया, परया, आिवष्टः, िवषीदन्, इदम्, अब्रवीत् ॥ 



Chapter I, shloka 27  …contd  

अन्वयाथथ: 

परया अिधकया deep आ.स्री.तृ.एक. 

कृपया दयया,करुणया with compassion आ.स्री.तृ.एक. 

आिवष्टः सिहतः,व्याप्तः,युक्तः filled अ.पुुं.प्र.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

सः कौन्तेयः सः अजुथनः He the son of Kunti तद ्- द.सवथ.पुुं.प्र.एक. 

तान् तान्,भीष्मादीन् those तद ्- द.सवथ.पुुं.िि.एक. 

सवाथन् अिखलान्,समथतान् all सवथ.अ.पुुं.िि.बहु. 

अविथथतान् 
उपिथथतान्, 

समागतान् 
stationed अ.पुुं.िि.एक. 

बन्धून् बान्धवान्,थवजनान् kinsmen उ.पुुं.िि.बहु. 

समीक्ष्य अवलोक्य,वीक्ष्य having seen ल्यबन्तम् अव्ययम् 

िवषीदन् 

सन्तप्यमानः, 

उपतापयन्,दःुिखतः

सन् 

sorrowfully िवषीदत् - त.पुुं.प्र.एक. 

इदम् एतत् thus इदम् - म.सवथ नपुुं.िि.एक. 

अब्रवीत् 
अवदत्,उक्तवान्, 

अकथयत् 
spoke ब्रूञ् - पर.लङ्.प्रपु.एक. 



अथथ: परया कृपया आिवष्टः सः कौन्तेयः तान् सवाथन् अविथथतान् बन्धून् समीक्ष्य िवेषीदन् इदम् 

अब्रवीत् । 

Chapter I, shloka 27  …contd  

Meaning Then he, the son of Kunti, seeing all those kinsmen stationed in their ranks, spoke thus 
sorrowfully, filled with deep compassion. 

तात्ऩय ं अजुथनः तत्र सिममिलतान् सवाथन् बान्धवान् दषृ््वा करुणया आिवष्टः अभवत् । सः अत्यन्तुं 

िवषादम् अनुभवन् इदुं वाक्यम् अवदत् । व्याकरणम ्
सन्न्ध: स कौन्तेयः सः कौन्तेयः िवसगथसिन्धः (लोपः) 

परयािवष्टः परया    + आिवष्टः सवणथदीघथसिन्धः 

आिवष्टो िवषीदन्  आिवष्टः िवषीदन ् िवसगथसिन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, गुणः 

िवषीदििदम ् िवषीदन्    + इदम ् ङ्मुडागमसिन्धः 

कृदन्त: आिवष्टः आ + िवश् + क्त (कमथिण) 

अविथथतान् दशृ्यताम् १.११ 

समीक्ष्य सम् + ईक्ष् + ल्यप ्

िवषीदन् िव + सद ्+ शतृ ( कतथरर) 

तपितन्त: कौन्तेयः  - कुन्ती + ढक् (अपत्याथे, एय इत्यादशेः) कुत्याः अपत्युं पुमान् । 



Chapter I, shloka 27  …contd  

ववशषेाांशा: / Special Notes 

१    ऩरया कृऩया पवषीदन ्– पवशषेेण सीदन ्अवसादं ग्ऱानन ंऱभमान:  

२   इदम ्= २८ तो ४६ श्ऱोका् – पवषाद्  

३   सवाथन ्बन्धून ्=  
 
wife’s brothers like dhristadyumna, Shikandi, Suratha ; sister’s husbands like 
Jayadratha, etc & other many relatives & fighters – not mentioned in 26.  
hence used.  



Chapter I, shloka 28  

Shloka दषृ््वेमुं थवजनुं कृष्ण युयुत्सुुं समुपिथथतम् । 
(in devanagari) सीदिन्त मम गात्रािण मुखुं च पररशुष्यित ॥ 

(in English) d»½¿v£ma¯ svajana¯ k»½³a yuyutsu¯ samupasthitam | 

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

Index Ref 1st chapter,28 of 47 

ऩदच्छेदः दषृ््वा, इमम्, थवजनम्, कृष्ण, युयुत्सुम्, समुपिथथतम् । 

सीदिन्त, मम, गात्रािण, मुखम,् च, पररशुष्यित ॥ 



Chapter I, shloka 28  …contd  

अन्वयाथथ
: 
 

कृष्ण मधुसूदन ! 

(the dark One : He who 

draws away all misery 

from His devotees) O 

Krnsa  

अ.पुुं.समबो.एक. 

युयुत्सुम ् योद्धुिमच्छुम ् desirous to fight उ.पुुं.िि.एक. 

समुपिथथतम् समीपे वतथमानम ् present अ.नपुुं.िि.एक. 

इमम् अमुम ् these इदम् - म.नपुुं.िि.एक. 

(Prose 
Order 
with 
meaning 
& 
introducti
on to the 
word) 

थवजनम ्
आत्मीयजनम,् 

बन्धुवगथम ्
kinsmen अ.नपुुं.िि.एक. 

दषृ््वा 
अवलोक्य,वीक्ष्य, 

उपलभ्य 
seeing अव्ययम् 

मम मे my अथमद ्- द.सवथ.ष.एक. 

गात्रािण 
अङ्गािन, 

करचरणादीिन 
limbs अ.नपुुं.प्र.बहु. 

सीदिन्त 
िशिथलीभविन्त, 

िवशीयथन्ते 
are failing सद ्- पर.कतथरर लट् प्रपु.बहु. 

मुखुं च वदनुं च and mouth अ.नपुुं.प्र.एक. / अव्ययम् 

पररशुष्यित 
शुष्कुं  भवित, 

िनदथवीभवित 
is parching परर + शुष् - पर.कतथरर लट् प्रपु. एक. 



अथथ: कृष्ण ! युयुत्सुुं समुपिथथतम् इमुं थवजनुं दषृ््वा मम गात्रािण सीदिन्त, मुखुं च पररशुष्यित |  

Chapter I, shloka 28  …contd  

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

तात्ऩय ं ह ेकृष्ण ! युिुं कतुुं समुपिथथताः एते सवेऽिप मदीयाः एव । एतान् पश्यतः मम अङ्गािन   

सीदिन्त । मुखुं च शु्ष्कुं  जायते । 

व्याकरणम् 

सिन्ध: दषृ््वेमम् दषृ््वा + इमम् गुणसिन्धः 

दषृ््वेमुं थवजनम्  दषृ््वेमम्         + थवजनम् अनुथवारसिन्धः 

थवजनुं कृष्ण थवजनम् + कृष्ण अनुथवारसिन्धः 

युयुत्सुुं समुपिथथतम् युयुत्सुम्   + समुपिथथतम् अनुथवारसिन्धः 

मुखुं च मुखम्         + च 

समासः थवजनम् थवथय जनः,तम् - षष्ठीतत्पुरुषः । 

कृदन्त: समुपिथथतम् सम् + उप + थथा + क्त । (कतथरर), तम् । 

दषृ््वा दशृ्यताम् - १.२ 



Chapter I, shloka 28  …contd  

ववशषेाांशा: / Special Notes 

१  ककमथ ंसीदन्न्त, ऩररशषु्यनत –  
 
Arjuna knows what would happen to each of his close relatives, friends, 
teachers, wellwishers; finally if the war continues, hence these emotions  



Chapter I, shloka 29 and 30  

Shloka वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषथश्च जायते ॥ २९ ॥ 
(in devanagari) गाण्डीवुं स्त्रुंसते हथतात्त्वक् चैव पररदह्यते । 

न च शक्नोमयवथथातुुं रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 

(in English) v£pathu¾ca ¾ar§r£ m£ rµmahar½a¾ca j¡yat£ ॥ 

g¡³¢§va¯ stra¯sat£ hast¡ttvak caiva paridahyat£ । 
na ca ¾aknµmyavasth¡tu¯ bhramat§va ca m£ mana¦ ॥ 

Index Ref 1st chapter,29 and 30 of 47 

ऩदच्छेदः वेपथुः,च,शरीरे,मे,रोमहषथः, च,जायते ॥ 

गाण्डीवम्, स्रुंसते,हथतात्,त्वक्,च,एव,पररदह्यते । 

न,च,शक्नोिम,अवथथातुम,् रमित, इव, च,मे,मनः ॥ 



Chapter I, shloka 29 and 30  …contd  

अन्वयाथथ: 
 

रोमहषथः 
रोमाञ्चः,रोमणा 

गात्रेषु पुलककतत्वम् 
horripilation अ.पुुं.प्र.एक. 

म े मम my अथमद ्- द.सवथ.ष.एक. 

शरीरे दहे,ेपुरे in body अ.नपुुं.स.एक. 

वेपथुः कमपनम ् shivering अ.पुुं.प्र.एक. 

जायत े उद्भवित,उत्पद्यते are taking place जन् - आत्म.कतथरर लट्. प्रप.ु एक. 

हथतात् करात् from my hand अ.पुुं.पुं.एक. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

गाण्डीवम ् गाण्डीवनामकुं  धनुः (my bow) Gandiva अ.नपुुं.प्र.एक. 

स्रुंसत े
रश्यित,िनपतित, 

पतित 
is slipping स्रुंस् - आत्म.कतथरर लट्.प्रप.ुएक.  

त्वक् च एव चमथ च and (my) skin त्वच् - च.स्री.प्र.एक. / अव्ययम् / अव्ययम ्

पररदह्यते सवथत: सन्तप्यते is burning all over परर + दह - कमथिण लट्.प्रप.ुएक. 

अवथथातुम ् थथातुम ् to stand अव्ययम ्

न शक्नोिम निह प्रभवािम unable अव्ययम् / शक् - पर.कतथरर लट्.उप.एक. 

मनः िचत्तम्,हृदयम ् mind मनस् - स.नपुुं.प्र.एक. 

रमित इव 

रामयित इित 

मन्ये,मोहुं प्राप्नोतीव 

मन्ये 

seems whirling रम् - पर.कतथरर लट्.प्रप.ुएक. 



अथथ: रोमहथषः वेपथुश्च मे शरीरे जायते । हथतात् गाण्डीवुं स्रुंसते  । त्वक् च एव पररदह्यते ।   

अवथथातुुं न शक्नोिम । मे मनः रमित इव । 

Chapter I, shloka 29 and 30  …contd  

Meaning I shiver all over, and my hair stands on end. The bow Gandiva slips from my hand, and my 
skin burns. 

तात्ऩय ं मम शरररे कमपः जायते । अहुं रोमाञ्चम् अनुभवन् अिथम । गाण्डीवुं धनुः मम हथतात् स्रुंसते । 

मम त्वक् दग्धा इव भवित । अहुं समयक् थथातुुं न शक्नोिम । मम मनः रमित इव । 

व्याकरणम ्
सिन्ध: वेपथुश्च      वेपथुः   + च िवसगथसिन्धः (सकारः) श्चुत्वम् 

रोमहषथश्च      रोमहषथः   + च िवसगथसिन्धः (सकारः) श्चुत्वम् 

गाण्डीवुं स्रुंसते       गाण्डीवम्    + स्रुंसत े अनुथवारसिन्धः 

चैव      च    + एव वृििसिन्धः 

शक्नोमयवथथातुम्      शक्नोिम   + अवथथातुम् यण् सिन्धः 

रमितव      रमित   + इव सवणथदीघथसिन्धः 

समासः रोमहषथः      रोमणाुं हषथः - षष्ठीतत्पुरुषः । 

कृदन्तः अवथथातुम्      अव + थथा + तुमुन्  

तिितान्तः गाण्डीवम्      गािण्ड + व । पूवथपदथय दीघो िवकल्पेन । 

     गािण्डः ग्रिन्थः अथय अिथमन् वा अिथत इित गाण्डीवम् । 



Chapter I, shloka 29 and 30 …contd  

ववशषेाांशा: / Special Notes 

१     गाण्डीव: -   
 
 Arjuna describes to Uttara – in अऻातवास:  

Size -  of 1 palm tree   
Gold plated 

 power of 100,000 weapons 

 best of all weapons  

 was held for long time by Gods & men  

 ब्रह्मा – 1000 yrs ; प्रजाऩनत: = 503 years, इन्र: - 85 years, चन्र: - 500 years ; वरुण: =  100 years  

  so   अजुथन: got from  वरुण: - when he offered खाण्डववनं for consumption to अन्ग्न:  
 
 
   
 
  



Chapter I, shloka 31  

Shloka िनिमत्तािन च पश्यािम िवपररतािन केशव । 
(in devanagari) न च श्रेयोऽनुपश्यािम हत्वा थवजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 

(in English) nimitt¡ni ca pa¾y¡mi viparit¡ni k£¾ava | 

na ca ¾r£yµ:'nupa¾y¡mi hatv¡ svajanam¡hav£ || 

Index Ref 1st chapter,31 of 47 

ऩदच्छेदः िनिमत्तािन,च,पश्यािम,िवपरीतािन, केशव । 

न,च,श्रेयः,अनुपश्यािम,हत्वा,थवजनम,्आहवे ॥ 



Chapter I, shloka 31  …contd  

अन्वयाथथ: 
 

िवपरीतािन 
प्रितकूलािन, 

अननुकूलािन 
adverse अ.नपुुं.िि.बहु. 

िनिमत्तािन च 

शकुनािन 

अिप,लोकक्षयक

रािण 

भूकमपनादीिन, 

वामनेत्रफुरणादी

िन 

omens अ.नपुुं.प्र.बहु. 

पश्यािम ईक्षे,द्रक्ष्यािम I see दिृशर् - पर.कतथरर लट्.उपु.एक. 

आहवे युि,ेरण े In battle अ.पुुं.स.एक. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

थवजनम् बन्धुम,्बन्धुवगथम ् own people अ.पुुं.िि.एक. 

हत्वा सुंहत्य,नाशियत्वा killing अव्ययम् 

श्रेयः च शुभुं च,पुरुषाथथम ् good and श्रेयम् - स.नपुुं.प्र.एक. 

न  निह,नैव nor अव्ययम् 

अनुपश्यािम 
भावयािम, 

िचन्तयािम 
(I) do see अनु + दशृ् - पर.कतथरर लट्.उपु.एक. 



अथथ: केशव ! िवपरीतािन च िनिमत्तािन पश्यािम । आहवे थवजनुं हत्वा श्रेयः च न अनुपश्यािम । 

Chapter I, shloka 31  …contd  

Meaning O Kesava ! And I see adverse omens. I do not see any good in killing these my own people 
in battle. 

तात्ऩय ं अजुथनः तत्र सिममिलतान् सवाथन् बान्धवान् दषृ््वा करुणया आिवष्टः अभवत् । सः अत्यन्तुं 

िवषादम् अनुभवन् इदुं वाक्यम् अवदत् । 

व्याकरणम ्
सन्न्ध: श्रेयोऽनुपश्यािम श्रेयः  अनुपश्यािम िवसगथसिन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, गुणः, पूवथरूपुं च 

समास् थवजनम्     दशृ्यताम् - १.२८ 

कृदन्त् हत्वा     हन् + क्त्वा । 

िवपरीतािन     िव + परर + इण् + क्त (कतथरर) । 

तपितान्त् केशवः     केश + व । प्रशथताः केशाः सिन्त अथय अिथमन् वा । 



Chapter I, shloka 31  …contd  

ववशषेाांशा: / Special Notes 

१  शे्रय: न ऩश्यामम -   
 
Killing of people -  violence ; ऩश्चात्ताऩ:  
 
 no one to  certify his skills – No ego satisfaction  
  
 if victory is the fruit – then next shloka -  न काङ्क्ऺे ... 
   



Chapter I, shloka 32  

Shloka न काङ्के्ष िवजयुं कृष्णा ! न च राज्युं सुखािन च । 
(in devanagari) कक नो राज्येन गोिवन्द ! कक भोगैजीिवतेन वा ॥ ३२ ॥ 

(in English) na k¡±k½£ vijaya¯ k»½³¡ ! na ca r¡jya¯ sukh¡ni ca | 

ki¯ nµ r¡jy£na gµvinda ! ki¯ bhµgairj§vit£na v¡ || 

Index Ref 1st chapter,32 of 47 

ऩदच्छेदः न,काङ्क्षे,िवजयम्,कृष्ण,न,च,राज्यम,्सुखािन,च । 

ककम,्नः,राज्येन,गोिवन्द,ककम,्भोगःै,जीिवतेन,वा ॥ 



Chapter I, shloka 32  …contd  

अन्वयाथथ: 
 

कृष्ण हे वासदेुव ! O Krsna अ.ऩुं.सम्बो.एक. 
पवजयम ् जयम ् victory अ.ऩुं.द्पव.एक. 
राज्यम ् राष्रम ् empire अ.नऩुं.द्पव.एक. 

सखुानन च भोगान ्
अपऩ,इष्टसाधनानन and pleasures अ.नऩुं.द्पव.बहु. 

(Prose Order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

न काङ्क््ये न अमभऱषामम, 
न वान््छे not desire 

अव्ययम ्/  

काङ्क्ऺ-् आत्म.कतथरर ऱट्.उऩु.एक. 

गोपवन्द  हे कृष्ण ! 
(The presider over and 

knower of the senses: 

Krsna) Govinda 
अ.ऩुं.सम्बो.एक. 

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

भोगै् भोग्यवस्तुमभ्,सखुै्  enjoyment अ.ऩुं.त.ृबहु. 

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

जीपवतेन वा जीवनेन 
वा,जीपवतसाधनेन वा  life and even अ.नऩुं.त.ृएक. 

न्  अस्माकम ् no अस्मद् - द.सवथ.च.बहु. 



अथथ: कृष्ण ! िवजयुं  राज्युं सुखािन च न काङ्क्षे । गोिवन्द ! राज्येन भोगैः  

जीिवतेन वा नः ककम् ? 

Chapter I, shloka 32  …contd  

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

तात्ऩय ं ह ेकृष्ण ! अहुं िवजयुं न इच्छािम । अहुं राज्युं सुखािन वा नेच्छािम । ह ेगोिवन्द ! अथमाकुं  राज्येन 

भोगैः प्राणैः वा कक प्रयोजनम् ? 

व्याकरणम ्
सन्न्ध: िवजयुं कृष्ण िवजयम्   + कृष्ण अनुथवारसिन्धः 

राज्युं सुखािन राज्यम्  + सुखािन अनुथवारसिन्धः 

कक नः ककम्   + नः अनुथवारसिन्धः 

नो राज्येन नः   + राज्येन िवसगथसिन्धः (सकारः) रेफः,उकारः, गुणः 

कक भोगैजीिवतेन कक भोगैजीिवतेन अनुथवारसिन्धः 

भोगैजीिवतेन भोगैः   + जीिवतेन िवसगथसिन्धः (रेफः) 

कृदन्त् गोिवन्दः गो + िवन्द + श (कतथरर) । गाः िवन्दित इित गोिवन्दः । 

धेनूः प्राप्नोित इत्यथथः । 



अजुथनपवषादयोग्  
(४७ श्ऱोका: ) 

सनै्यवणथनम ्– 

ऩीठिका  (१ to ११) 

१ – ध ृ to स ं

२ - स ंto ध ृ  

३ – ६ – 

ऩाण्डवसनै्यवणथनम ् 

७ - ९ -  
कौरवसनै्यवणथनम ् 

१० – अऩयाथप्त ं– 

ऩयाथप्तम ् 

११ – कतथव्यम ्– 

भीष्मरऺणम ्

शङ्क्खाठदनाद: - 
ऩररणाम: (१२ to १९) 

१२ – भीष्मनाद: 

१३ - सवथत्र  
शङ्क्खाठदनाद: 

१४-१८ – 

ऩाण्डवसनै्यघोष:  

१९ – ऩररणाम:  

अजुथनयिुोत्साह् २० 
to २३ 

उभयो् सेनयो् 
मध्ये रथस्थाऩनम ्
; बन्धुदशथन ं– २४  

to २७ 

२८ to ४६ – 

अजुथनपवषाद:  

२८ – ३० – 

दैठहकमानसीकबाधा  

३१ – पवऩरीतानन 
ननममत्तानन  

३२ – न काङ्क्ऺे  

३३- ३६ –   

बन्धुहत्या  

३८ – ४५ – कुऱधमथनाश:,  
ऩाऩकायथम ्

४६ – ननणथय:  

४७ - स ंto ध ृ 



Chapter I, shloka 33 and 34 

Shloka येषामथे कािङ्क्षतुं नो राज्युं भोगाः सुखािन च । 
(in devanagari) त इमेऽविथथता युि ेप्राणाुंथत्यक्त्वा धनािन च ॥ 

आचायाथः िपतरः पुत्राथतथैव च िपतामहाः । 

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः समबिन्धनथतथा ॥ 

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

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

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

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

Index Ref 1st chapter,33 and 34 of 47 

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

ते,इमे,अविथथताः,युि,ेप्राणान,्त्यक्त्वा,धनािन,च ॥ 

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

मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः,श्यालाः,समबिन्धनः,तथा ॥ 



Chapter I, shloka 33 and 34 …contd  

अन्वयाथथ: 
येषाम् येषाुं जनानाम्,बन्धूनाम् for whose यद ्- द.सवथ.नपुुं.ष.बहु. 

अथे कृते sake अव्ययम् 

राज्यम् राष्ट्रम् empire अ.नपुुं.प्र.एक. 

भोगाः भोग्यवथतूिन enjoyments अ.पुुं.प्र.बहु. 

(Prose Order 
with meaning 
& 
introduction 
to the word) 

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

कािङ्क्षतम् वािछछतम् desired अ.नपुुं.प्र.एक. 

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

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

आचायाथः गुरुवः teachers अ.पुुं.प्र.बहु. 

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

पुत्राः पुत्राः sons अ.पुुं.प्र.बहु. 

तथा एव एवम् and so अव्ययम् / अव्ययम् 

िपतामहाः िपतामहाः grandfathers अ.पुुं.प्र.बहु. 

मातुलाः मातुलाः maternal uncles अ.पुुं.प्र.बहु. 



Chapter I, shloka 33 and 34 …contd  

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

पौत्राः पौत्राः grandsons अ.पुुं.प्र.बहु. 

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

तथा तथा as well अव्ययम् 

समबिन्धनः बान्धवाः (other) relatives समबिन्धन् - न.पुुं.प्र.बहु. 

प्राणान् असून् life अ.पुुं.िि.बहु. 

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

त्यक्त्वा िवसृज्य having renounced अव्ययम् 

युि े रण े in battle अ.नपुुं.स.एक. 

अविथथताः िथथताः stand अ.पुुं.प्र.बहु. 



अथथ: येषाम् अथे राज्युं भोगाः सुखािन च नः कािङ्क्षतुं ते इमे आचायाथः िपतरः पुत्राः तथा एव िपतामहाः 

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः तथा समबिन्धनः प्राणान् धनािन च त्यक्त्वा युि ेअविथथताः । 

Chapter I, shloka 33 and 34 …contd  

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. 

तात्ऩय ं
येषाुं कृते राज्युं भोगाः सुखािन वा अपेिक्षतािन आसन् ते एव बान्धवाः अधुना थवप्राणान् धनािन च 

त्यकु्तम् उद्युक्ताः सन्तः युि ेउपिथथताः सिन्त । उपिथथताश्च एते मम आचायाथः, िपतरः,पुत्राः, 

िपतामहाः, मातुलाः,श्वशुराः,पौत्राः,श्यालाः, बान्धवाश्च सिन्त । 

व्याकरणम ्
सिन्ध: कािक्षतुं नः   - कािङ्क्षतम्   + नः अनुथवारसिन्धः 

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

राज्युं भोगाः   - राज्यम्   + भोगाः अनुथवारसिन्धः 

त 

इमेऽविथथताः 
  - ते   + इमे यान्तवान्तदशेसिन्धः, यलोपः, प्रकृितभावः 

  - इमे  अविथथताः पूवथरूपसिन्धः 



Chapter I, shloka 33 and 34  …contd  

अविथथताः युि े    - अविथथताः   + युि े िवसगथसिन्धः (लोपः) 

प्राणाथत्यक्त्वा   - प्राणान्   + त्यक्त्वा 
सत्वसिन्धः ( रेफः,िवसगथः, 

अनुथवारः,सकारश्च) 

तथैव  - तथा एव वृििसिन्धः 

पुत्राथतथैव   - पुत्राः तथैव िवसगथसिन्धः (सकारः) 

समबिन्धनथतथा   - समबिन्धनः   + तथा िवसगथसिन्धः (सकारः) 

कृदन्तः कािङ्क्षतम् काङ्क्ष्   + क्त । (कमथिण) 

अविथथताः दशृ्यताम् - १.११ 

युिम् दशृ्यताम् - १.२३ 

त्यक्त्वा त्यज ्   + क्त्वा । 



Chapter I, shloka 35  

Shloka एताि हन्तुिमच्छािम घ्नतोऽिप मधुसूदन । 
(in devanagari) अिप त्रैलोक्यराज्यथय हतेोः कक नु महीकृते ॥ 

(in English) £t¡nna hantumicch¡mi ghnatµ:'pi madhusÀdana | 

api trailµkyar¡jyasya h£tµ¦ ki¯ nu mah§k»t£ || 

Index Ref 1st chapter,35 of 47 

ऩदच्छेदः एतान्, न,हन्तुम्,इच्छािम, घ्नतः, अिप,मधुसूदन । 

अिप, त्रैलोक्यराज्यथय, हतेोः,ककम,्न,ुमहीकृते ॥ 



Chapter I, shloka 35  …contd  

अन्वयाथथ: मधुसूदन ह ेकृष्ण ! O slayer of Madhu (a demon)! अ.पुुं.समबो.एक. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word) 

त्रैलोक्यराज्यथय ित्रलोकािधपत्यथय 
dominion over the three worlds 

 (the earth, the intermediate, and 

the celestial) 
अ.नपुुं.ष.एक. 

हतेोः अिप 
हतेोः 

अिप,कारणात् अिप 
for the sake of even उ.पुुं.ष.एक. / अव्ययम् 

घ्नतः अिप हन्तॄन् अिप even if killed (by them) घ्नत् - त.पुुं.िि.बहु. 

एतान् इमान ् them एतद ्- द.सवथ.पुुं.िि.बहु. 

हन्तुम् 
नाशियतुम,् 

मारियतुम ्
to kill अव्ययम् 

न इच्छािम निह वाछछािम do not wish 
अव्ययम् / इष् - 

पर.कतथरर उ.प.ुएक. 

कक नु कक पुनः far less indeed 
ककम् - म.सवथ 

नपुुं.प्र.एक. 

महीकृते 
भूिमप्राप्तय,े 

पृिथवी प्राप्त्यथथम ्
for earth महीकृत् - त.पुुं.च.एक. 



अथथ: मधुसूदन ! त्रैलोक्यराज्यथय हतेोः घ्नतः अिप एतान् हन्तुुं न इच्छािम । कक नु महीकृते ? 

Chapter I, shloka 35  …contd  

Meaning Even though these were to kill me, O slayer of Madhu, I could not wish to kill them - not even for 
the sake of dominion over the three worlds, how much less for the sake of the earth ! 

तात्ऩय ं ह ेकृष्ण ! यकद ते माुं मारयिन्त मारयन्तु कामम् । तैः मायथमाणोऽिप नाहुं तान् मारियतुम् इच्छािम। ननु भोः ! 

त्रैलोक्यराज्युं तव िसद््यित - तथािप नाहुं मारियतुम् इच्छािम । एवुं िथथते केवलायाः अथयाः भूमेः प्राप्तये 

ककमहुं मारयािम? 

व्याकरणम ्

सन्न्ध: घ्नोतऽिप घ्नतः  + अिप 
िवसगथसिन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, गुणः, पूवथरूपुं 

च 

कक न ु ककम्   + नु अनुथवारसिन्धः 

समासः अच्युतः 
दशृ्यताम् - 

१.२१ 

महीकृत े
मह्याः कृत्, तथमै - षष्ठीतत्पुरुषः । कृछधातोः सवेषामिप धातूनाम् अथथः 

समभवित इित कृते इत्यथय प्राप्तये इत्यथथः । 

कृदन्तः घ्नतः हन् (लट्) शतृ (कतथरर) । घ्नन्, तान् । 

हन्तुम ् हन्    + तुमुन् । 

ववशषेः मधुसूदनः मधुुं (तिामकुं ) दतै्युं सूदयित इित मधुसूदनः । 

मधु + सूद ्+ िणच् (थवाथे) + ल्यु (अन) 



Chapter I, shloka 36  

Shloka िनहत्य धातथराष्ट्रािः का प्रीितः थयाज्जनादथन । 
(in devanagari) पापमेवाश्रयदेथमान्हत्वैतानातताियनः ॥ 

(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 िनहत्य, धातथराष्ट्रान्, नः, का प्रीितः थयात्, जनादथनः । 

पापम्, एव, आश्रयेत्, अथमान्, हत्वा, एतान्, आतताियनः ॥ 



Chapter I, shloka 36  …contd  

अन्वयाथथ: 

जनादथन ह ेकृष्ण ! अ.पुुं.समबो.एक. 

धातथराष्ट्रान् धृतराष्ट्रथय पुत्रान् अ.पुुं.िि.बहु. 

िनहत्य हत्वा,मारियत्वा ल्यबन्तम् अव्ययम ्

का कीदशृी 

(Prose 
Order with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

प्रीितः आनन्दः,सन्तोषः इ.स्त्री.प्र.एक. 

नः अथमान्,अथमभ्यम् 

थयात् भवेत् अस् - पर.कतथरर िव.िलङ्. प्रप.ुएक. 

आतताियनः हन्तुम् उद्यतान् आतताियन् - न.पुुं.िि.बहु. 

एतान् इमान् एतद ्- द.सवथ.पुुं.िि.बहु. 

हत्वा नाशियत्वा अव्ययम् 

पापम् ककिल्बषम् अ.नपुुं.प्र.एक. 

एव एव अव्ययम् 

अथमान् अथमान् अथमद ्- द.सवथ.िि.बहु. 

आश्रयेत् प्राप्नुयात् 
आ + िश्र - पर.कतथरर 

िव.िलङ्.प्रपु.एक. 



Chapter I, shloka 36  …contd  

ववशषेाांशा: / Special Notes 

१  आततानयन:  

 अगगद्  
   
 गरद:  
 
 शस्त्रऩाणण:  
 
 धनाऩह:  
 
 ऺेत्राऩहताथ  
 
 दाराऩहताथ  
  
  
मन ु-  आततानयनमायन्तं  हन्यादेव अपवचारयन ्। 
        
       नाततानयवधे दोष: हन्तुभथवनत कश्चन  ॥  
 
 
 



Chapter I, shloka 37  

Shloka तथमािाहाथ वयुं हन्तुुं धातथराष्ट्रान ्थवबान्धवान् । 
(in devanagari) थवजनुं िह कथुं हत्वा सुिखनः थयामः माधव ॥ 

(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 तथमात्, न, अहाथः, वयम्, हन्तुम्, धातथराष्ट्रान्, थवबान्धवान् । 

थवजनम्, िह, कथम,् हत्वा, सुिखनः, थयाम, माधव ॥ 



Chapter I, shloka 37  …contd  

अन्वयाथथ: माधव ह ेरमापते  O Madhava अ.पुुं.समबो.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

तथमात् तथमात् कारणात् Therefore तद ्- द.सवथ.नपुुं.पुं.एक. 

थवबान्धवान् िनजबन्धून् our relatives अ.पुुं.िि.बहु. 

धातथराष्ट्रान् कौरवान् sons of Dhrtarastra अ.पुुं.िि.बहु. 

वयम् वयम् we अथमद ्- द.सवथ.प्र.बहु. 

हन्तुम् िवनाशियतुम् to kill अव्ययम् 

न निह not अव्ययम् 

अहाथः योग्याः justified अ.पुुं.प्र.बहु. 

िह यथमात् for अव्ययम् 

थवजनम ् िनजजनम् kinsmen अ.पुुं.िि.एक. 

हत्वा िवनाश्य by killing अव्ययम् 

कथम ् केन प्रकारेण how अव्ययम् 

सुिखनः सन्तुष्टाः happy सुिखन् - न.पुुं.प्र.बहु. 

थयाम भवेम could (we be) अस-्पर.कतथरर िव.िलङ्.उप.ुबहु. 



अथथ: माधव ! तथमात् वयुं थवबान्धवान् धातथराष्ट्रान् हन्तुुं न अहाथः । थवजनुं िह हत्वा कथुं सुिखनः थयाम ? 

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 ं अतः थवबान्धवान् धृतराष्ट्रपुत्रान् एतान् कौरवान् हन्तुुं वयुं न अहाथः । थवबान्धवान् एव हत्वा वयुं कथुं 

वा सु्िखनः भवेम ? 

व्याकरणम् 

सिन्ध: तथमाि तथमात्   + न अनुनािसकसिन्धः 

तथमािाहाथः तथमाि   + अहाथः सवणथदीघथसिन्धः 

अहाथ वयम् अहाथः   + वयम् िवसगथसिन्धः (लोपः) 

वयुं हन्तुम् वयम्   + हन्तुम् अनुथवारसिन्धः 

हन्तुुं धातथराष्ट्रान् हन्तुम्   + धातथराष्ट्रान् अनुथवारसिन्धः 

थवजनुं िह थवजनम्   + िह अनुथवारसिन्धः 

कथुं हत्वा कथम्   + हत्वा अनुथवारसिन्धः 



समास् थवबान्धवान् थवथय बान््वाः थवबान्धवाः, तान् - षष्ठीतत्पुरुषः । 

थवजनः दशृ्यताम् - १.२८ 

माधवः दशृ्यताम् - १.१४ 

कृदन्त् हन्तुम् दशृ्यताम् - १.३५ 

बान्धवः  बन्धु + अण् (थवाथे) 

हत्वा दशृ्यताम् - १.३२ 

तपितान्त् धातथराष्ट्रः दशृ्यताम् - १.१९ 

सुिखनः सुख + इिन (मतुबथे) । सुखम् एषाुं एषु वा अिथत इित सुिखनः । 

Chapter I, shloka 37  …contd  



Chapter I, shloka 38 and 39 

Shloka यद्यप्येते न पश्यिन्त लोभोपहतचेतसः। 
(in devanagari) कुलक्षयकृतुं दोषुं िमत्रदोह ेच पातकम् ॥ 

कथुं न ज्ञेयमथमािभः पापादथमाििवर्तततुम् । 

कुलक्षयकृतुं दोषुं प्रपश्यिद्भजथनादथन ॥ 

(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 

पदच्छेदः यद्यिप, एते, न, पश्यिन्त, लोभोपहतचेतसः । 

कुलक्षयकृतम्, दोषम्, िमत्रद्रोह,ेच, पातकम् ॥ 

कथम्, न, ज्ञेयम,् अथमािभः, पापात,् अथमात्, िनवर्तततुम् । 

कुलक्षयकृतम्, दोषम्, प्रपश्यिद्भः, जनादथन ॥ 



Chapter I, shloka 38 and 39 …contd  

अन्वयाथथ: जनादथन ह ेकृष्ण ! O Janardana अ.पुुं.समबो.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

यदे्यिप यदे्यिप though अव्ययम् 

लोभोपहतचेतसः 
लोभािवष्टिचत्ताः, 

रष्टिववेकतः 
with understanding overpowered by 

greed 
लोभोपहतचेतस् - स.पुुं.प्र.बहु. 

एते 
इमे धातथराष्ट्राः, 

दयुोधनादयः 
these एतद ्- द.सवथ पुुं.प्र.बहु. 

कुलक्षयकृतम् वुंशनाशजन्यम ् due to decay of a family अ.पुुं.िि.एक. 

दोषम ् अनथथम ् evil अ.पुुं.िि.एक. 

िमत्रद्रोह े वयथयमारण े in hostility to friends अ.पुुं.स.एक. 

पातकुं  च पापुं च,पापुं च  sin and अ.नपुुं.िि.एक. / अव्ययम ्

न पश्यिन्त निह वीक्षन्ते no see अव्ययम् / दशृ् - पर. लट्. प्रपु. बहु. 

प्रपश्यिद्भः अवलोकयिद्भः clearly seeing प्रपश्यत् - त.पुुं.तृ.बहु. 

अथमािभः अथमािभः by us अथमद ्- द.सवथ.तृ.बहु. 

अथमात् एतथमात् from this अथमद ्- द.सवथ.पुं.बहु. 

पापात् दोषत्,अनथाथत् sin अ.नपुुं.पुं.एक. 

िनवर्तततुम ् िनवारियतुम ् to turn away अव्ययम् 

कथम् केन प्रकारेण why अव्ययम ्

न जे्ञयम् न अवगन्तव्यम ् should not be learnt अव्ययम् / अ.नपुुं.प्र.एक. 



अथथ: जनादथन ! यद्यित एते लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतुं दोषुं िमत्रद्रोह ेपातकुं  च न पश्यिन्त (तथािप) 

कुलक्षयकृतुं दोषुं प्रपश्यिद्भः अथमािभः अथमात् पापात् िनवर्तततुुं कथुं 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 तृष्णािवष्टिचताः युिात् जायमानुं वुंशनाशुं िमत्रद्रोहुं च अनथुं न जानिन्त तथािप तत्सवुं 

जानन्तः वयुं ककमथथम् अथमात् युिरुपात् पापकायाथत् िवमुखाः न भवेम ? वैमुख्ये सत्येव अथय 

अनथथथय िनवारणुं शक्यिमित तदवे युक्तम् इित मे मितः। 

व्याकरणम ्

समासः लोभोपहतचेतसः  लोभेन उपहतुं लोभोपहतम् - तृतीयातपुरुषः । 

लोभोपहतुं चेतः येषाुं ते - बहुव्रीिहः । 

कुलक्षयकृतम् कुलानाुं क्षयः कुलक्षयः - षष्ठीतत्पुरुषः 

कुलक्षयेण कृतः कुलक्षयकृतः, तम् - तृतीयातत्पुरुषः । 

कृदन्तः उपहतः उप + हन् + क्त । (कमथिण) 

कृतः कृ + क्त । (कमथिण) 



Chapter I, shloka 40  

Shloka कुलक्षये प्रणश्यिन्त कुलधमाथः सनातनाः । 
(in devanagari) धमे नष्ट ेकुलुं कृत्नमधमोऽिभभवत्यतु् ॥ 

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

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

Index Ref 1st chapter,40 of 47 

ऩदच्छेदः कुलक्षये, प्रणश्यिन्त, कुलधमाथः, सनातनाः । 

धमे, नष्ट,े कुलम्, कृत्नम्, अधमथः, अिभभवित, उत ॥ 



Chapter I, shloka 40  …contd  

अन्वयाथथ: कुलक्षये वुंशनाशे On the decay of a family अ.पुुं.स.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

सनातनाः प्राचीनाः immemorial अ.पुुं.प्र.बहु. 

कुलधमाथः वुंशधमाथः family religious practices अ.पुुं.प्र.बहु. 

प्रणश्यिन्त 
क्षीयन्ते, 

मररष्यिन्त 
disappear 

प्र + नश् - पर. कतथरर 

लट्.प्रपु.बहु. 

धमे सनातनधम े spirituality अ.पुुं.स.एक. 

नष्ट े क्षीण,ेलुप्त े being destroyed अ.पुुं.स.एक. 

कृत्नम् उत 
सवथम् 

अिप,समथतमिप 
the whole also अ.नपुुं.िि.एक. / अव्ययम ्

कुलम ् वुंशम ् family अ.नपुुं.िि.एक. 

अधमथः अनाचारः impiety अ.पुुं.प्र.एक. 

अिभभवित 
आक्रामयित, 

आवृणोित 
overcomes अिभ + भू - पर. लट्. प्रपु. एक. 



अथथ: कुलक्षये सनातनाः कुलधमाथः प्रणश्यिन्त । धमे नष्ट ेकृत्नम् उत कुलम् अधमथः अिभभवित । 

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 सनातनाः कुलधमाथः नश्यिन्त । धमथः यकद नष्टः भवित तर्तह अधमथः कुलािन 

आवृत्य ितष्ठित । 

व्याकरणम् 

सिन्ध: कुलुं कृत्नम ्   - कुलम ्   + कृत्नम् अनुथवारसिन्धः 

अधमोऽिभभवत्युत   - अधमथः   + अिभभवित िवसगथसिन्धः (सकारः) रेफः, उकारः गुणः पूवथरूपुं च 

  - अिभभवित   + उत यण् सिन्धः 

समासः कुलक्षय े   - कुलथय क्षयः, तिथमन् - षष्ठीतत्पुरुषः ।  

कुलधमाथः   - कुलथय धमाथः - षष्ठीतत्पुरुषः । 

अधमथः     न धमथः - नछतत्पुरुषः । 

कृदन्तः नष्टः     नश् + क्त (कतथरर) 

सनातनः   - सना + टु्यल् (भव इत्यथे) । सदा भवः इत्यथथः । 



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¦ || 
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ऩदच्छेदः अधमाथमभभवात,् कृष्ण, प्रदषु्यन्न्त,कुऱन्स्त्रय् । 
स्त्रीष,ुदषु्टास,ुवाष्णेय,जायते,वणथसङ्क्कर् ॥ 



Chapter I, shloka 41 …contd  

अन्वयाथथ: कृष्ण हे माधव ! O Krsna अ.ऩु.ंसम्बो.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

अधमाथमभभवात ् अधमाथक्रमणात ् from the prevalence of impiety अ.ऩुं.ऩं.एक. 

कुऱन्स्त्रय् साध्व्य्, 
कुऱस्य मातर् 

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

प्रदषु्यन्न्त व्यमभचरन्न्त become corrupt प्र+दषु-्ऩर.कतथरर ऱट्.प्रऩ.ुबहु. 

वाष्णेय कृष्ण ! (descendant of the Vrsni clan: 

Krsna)Varsneya 
अ.ऩु.ंसम्बो.एक. 

स्त्रीष ु नारीष ु women ई.स्त्री.स.बहु. 

दषु्टास ु व्यमभचररतास ु being corrupted आ.स्री.स.बहु. 

वणथसङ्क्कर् वणथममश्रणम,् 
वणाथत्यय् 

caste admixture अ.ऩुं.प्र.एक. 

जायते भवनत,उत्ऩद्यत े arises जन-्आत्म.कतथरर ऱट्.प्रऩ.ुएक. 



Chapter I, shloka 41 …contd  

व्याकरणम् 

समास्  अधमाथमभभवात ्   - अधमथस्य अमभभव्, तस्मात ्- 
षष्िीतत्ऩरुुष् । 

समास् 

कुऱन्स्त्रय्   -कुऱस्य न्स्त्रय् - षष्िीतत्ऩरुुष् 
। 

वणथसङ्क्कर्   -वणथसङ्क्कर् - वणाथनां सङ्क्कर् - 
षष्िीतत्ऩरुुष् । 

अधमथ्  दृश्यताम ्- २.४० 
कृदन्त् अमभभाव् अमभ + भ ू+ अच ्। (भावे) कृदन्त् 

तपितान्त् वाष्णेय् वनृ्ष्ण + ढक् (अऩत्याथे) (एयादेश्) वषृ्णे:  
गोत्रऩत्यं ऩमुान ्। 

तपितान्त् 

अथथ: कृष्ण ! अधमाथमभभवात ्कुऱस्त्रीय्  प्रदषु्यन्न्त । वाष्णेय ! स्त्रीषु दषु्टासु वणथसङ्क्कर् 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 ं अधमथ्  यठद कुऱानन आवणृोनत तठहथ कुऱन्स्त्रय् प्रदषु्यन्न्त । ता् यदा प्रदषु्यन्न्त तदा 
वणथसङ्क्कर् भवनत 



Chapter I, shloka 42  

Shloka सङ्करो नरकायवै कुलघ्नानाुं कुलथय च । 
(in devanagari) पतिन्त िपतरो ह्येषाुं लुप्तिपण्डोदककक्रयाः ॥ 

(in English) sa±karµ narak¡yaiva kulaghn¡n¡¯ kulasya ca | 

patanti pitarµ hy£½¡¯ luptapi³¢µdakakriy¡¦ || 
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ऩदच्छेदः सङ्करः,नरकाय,एव,कुलघ्नानाम्,कुलथय,च । 

पतिन्त,िपतरः,िह,एषाम्,लुप्तिपण्डोदककक्रयाः ॥ 



Chapter I, shloka 42  …contd  

अन्वयाथथ: कुलघ्नानाम् वुंशनाशकानाम् of the family अ.पुुं.ष.बहु. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introductio

n to the 

word) 

 सङ्करः िमश्रणम्,िमश्रीभवनम् admixture (of castes) अ.पुुं.प्र.एक. 

कुलथय वुंशथय of the family अ.नपुुं.ष.एक. 

नरकाय एव नरकलोकाय एव, 

अधो लोकाय एव  

for the hell indeed अ.पुुं.च.एक. 

लुप्तिपण्डोदककक्रयाः नष्टिपण्डजलतपथणाः deprived of the 

offerings of rice-ball 

and water 

अ.पुुं.प्र.बहु. 

एषाम् एतेषाम् their इदम्.सवथ.म.पुुं.ष.बहु. 

िपतरः िपतृदवेताः ancestors िपतृ - ऋ.पुुं.प्र.बहु. 

पतिन्त ग्लायिन्त,हषथचररताः 

भविन्त 

fall पत् - पर.कतथरर लट् प्रपु.बहु. 



अथथ: सङ्करः कुलघ्नानाुं कुलथय च नरकाय एव भवित । एषाम् िपतरः लुप्तिपण्डोदककक्रयाः पतिन्त । 

Chapter I, shloka 42  …contd  

Meaning Admixture of castes, indeed, is for the hell of the family and the destroyers of the family; 
their ancestors fall deprived of the offerings of rice-ball and water. 

तात्ऩय ं वणथसङ्करः नरकथय कारणुं भवित । तेन कुलघातकाः कुलािन च नरकुं  गच्छिन्त । तेषाुं िपतरः 

िपण्डोदकविञ्चताः भविन्त । ततश्च ते नरके पतिन्त । 

व्याकरणम ्
सन्न्ध: सङ्करो नरकायैव   - सङ्करः   + नरकाय िवसगथसिन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, गुणः 

  - नरकाय   + एव वृििसिन्धः 

कुलघ्नानाुं कुलथय   -  कुलघ्नानाम्   + कुलथय अनुथवारसिन्धः 

िपतरो ह्येषाम्   - िपतरः   + िह िवसगथसिन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, गुणः 

  - िह   + एषाम ् यण्सिन्धः 

एषाुं लुप्तिपण्डोदककक्रयाः   - एषाम् + लुप्त…कक्रयाः  अनुथवारसिन्धः 

समासः लुप्तिपण्डोककक्रयाः   - िपण्डुं च उदककक्रया च िपण्डोदककक्रये - िन्िः । 

    लुप्ते िपण्डोदककक्रये येषाुं ते - बहुव्रीिहः । 

सङ्करः   - सम् + डुकृञ् + अप् (भावे) 

कुलघ्नः   - कुल + इन् + किप् (कतथरर) । कुलुं हिन्त । 

लुप्तः   - लुप् +क्त (कतथरर) 



Chapter I, shloka 43  

Shloka दोषरेैतःै कुलघ्नानाुं वणथसङ्करकारकैः । 
(in devanagari) उत्साद्यन्त ेजाितधमाथः कुलधमाथश्च शाश्वताः॥ 

(in English) dµ½air£tai¦ kulaghn¡n¡¯ var³asa±karak¡rakai¦ | 

uts¡dyant£ j¡tidharm¡¦ kuladharm¡¾ca ¾¡¾vat¡¦|| 
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ऩदच्छेदः दोषैः,एतैः,कुलघ्नानाम्,वणथसङ्करकारकैः । 

उत्साद्यन्ते,जाितधमाथः,कुलधमाथः,च,शाश्वताः ॥ 



Chapter I, shloka 43  …contd  

अन्वयाथथ: कुलघ्नानाम् वुंशनाशकानाम् of the family 

destroyers 
अ.पुुं.ष.बहु. 

(Prose 
Order with 
meaning & 
introductio
n to the 
word) 

वणथसङ्करकारकैः वणथसाङ्कयथहतेुिभः, 

वनथिमश्रणकारणैः 

causing admixture 

of castes 
अ.पुुं.तृ.बहु. 

एतैः एिभः by these एतद ्सवथ.द.पुुं.तृ.बहु. 

दोषैः पापैः,नरकैः misdeeds अ.पुुं.तृ.बहु. 

शाश्वताः सनातनाः,िनत्याः immemorial अ.पुुं.प्र.बहु. 

जाितधमाथः वणथधमाथः caste religious 

practices 
अ.पुुं.प्र.बहु. 

कुलधमाथः च वशुंधमाथः च and family religious 

practices 
अ.पुुं.प्र.बहु. 

उत्साद्यन्ते िवनाश्यन्त े are destroyed उत् + सद.्िणच्,कमथिण.लट् 

प्रपु.बहु. 



अथथ: कुलघ्नानाुं वणथसङ्करकारकैः एतैः दोषैः शाश्वताः जाितधमाथः कुलधमाथः च उत्साद्यन्ते । 

Chapter I, shloka 43  …contd  

Meaning By these misdeeds of the destroyers of the family, bringing about confusion of castes, are the 
immemorial religious rites of the caste and the family destroyed. 

तात्ऩय ं कुलघातकानाुं वणथसङ्करकारकैः एतैः दोषैः शाश्वताः वणथधमाथः कुलधमाथश्च िवनष्टाः भविन्त । 

व्याकरणम ्
सिन्ध: दोषैरेतैः    - दोषैः   + एतैः िवसगथसिन्धः (सकारः) रेफः 

कुलघ्नानाुं वणथसङ्करकारकैः    - कुलघ्नानाम्   + वणथसङ्करकारकैः अनुथवारसिन्धः 

कुलधमाथश्च   - कुलधमाथः   + च िवसगथसिन्धः (सकारः) शु्चत्वम ्

समासः कुलघ्नः   - दशृ्यताम् - २.४२ 

वणथसङ्करकारकैः   वणथसङ्करथय कारकाः, तैः - षष्ठीतत्पुरुषः । 

वणथसङ्करः   - दृश््यताम् - १.४२ 

जाितधमाथः   - जातेः धमाथः - षष्ठीतत्पुरुषः । 

कुलधमथः   - दृश््यताम् - १.४० 

कृदन्तः कारकः   - कृ + ण्वुल् (अक) (कतथरर) 

जाितः  - जन् + िक्तन् (भावे) 

तिितान्तः शाश्वतः   - शश्वत् + अण् (भवाथे) । सदा भवः । 



Chapter I, shloka 44  

Shloka उत्सिकुलधमाथणाुं मनुष्याणाुं जनादथन । 
(in devanagari) नरकेऽिनयतुं वासो भवतीत्यनशुशु्रमु ॥ 

(in English) utsannakuladharm¡³¡¯ manu½y¡³¡¯ jan¡rdana | 

narak£:'niyata¯ v¡sµ bhavat§tyanu¾u¾ruma || 
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ऩदच्छेदः उत्सिकुलधमाथणाम्, मनुष्याणाम् जनादथन । 

नरके, अिनयतम्, वासः, भवित, इित, अनुशुश्रुम ॥ 



Chapter I, shloka 44  …contd  

अन्वयाथथ: जनादथन ह ेकृष्ण ! O Janardana अ.पुुं.समबो.एक. 

(Prose Order 
with meaning 
& 
introduction 
to the word) 

उत्सिकुलधमाथणाम् नष्टवुंशाचाराणाम् whose family 

religious practices 

are destroyed 

अ.पुुं.ष.बहु. 

मनुष्याणाम ् नराणाम्,मानवानाम् of the men  अ.पुुं.ष.बहु. 

अिनयतम ् दीघथकालुं 

यावत्,बहुकालुं यावत् 

inevitably अ.पुुं.प्र.एक. 

नरके िनरये in hell अ.पुुं.स.एक. 

वासः िथथितः,अवथथानम् dwelling अ.पुुं.प्र.एक. 

भवित इित समपद्यते इित is thus भू - पर.कतथरर लट् 

प्रपु.एक./अव्ययम ्

अनुशुश्रुम श्रुतवन्तः have we heard अनु+श्रु- पर. कतथरर िलट् उपु.बहु. 



अथथ: जनादथनः ! ’उत्सिकुलधमाथणाुं मनुष्याणाुं नरके अिनयतुं वासः भवित’ इित अनुशुश्रुम । 

Chapter I, shloka 44  …contd  

Meaning We have heard, O Janardana, that dwelling in hell is inevitable for those men in whose 
families religious practices have been destroyed. 

तात्ऩय ं येषाुं कुलधमाथः नष्टाः सिन्त तेषाुं नरके अितदीघथकालुं यावत् वासः भिवष्यित इित अथमािभः 

श्रुतम् । 

व्याकरणम ्  

 

सन्न्ध: उत्सिकुलधमाथणाुं 

मनुष्याणाम ्

  - उत्सिकुलधमाथणाम्    + मनुष्याणाम् अनुथवारसिन्धः 

मनुष्याणाुं जनादथन   - मनुष्याणाम्    + जनादथन अनुथवारसिन्धः 

नरकेऽिनयतम्   - नरके   + अिनयतम् पूवथरूपसिन्धः 

अिनयतुं वासः   - अिनयतम्   + वासः अनुथवारसिन्धः 

वासो भवतीत्यनुशुश्रुम   - वासः   + भवित िवसगथसिन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, 

गुणः 

  - भवित   + इित सवणथदीघथसिन्धः 

  - इित   + अनुशुश्रुम यण् सिन्धः 

समास् उत्सिकुलधमाथणाम्   - कुलथय धमथः कुलधमथः - षष्ठीतत्पुरुषः । 

  उत्सिः कुलधमथः येषाुं ते, तेषाम् - बहुव्रीिहः । 

कृदन्त् उत्सिः   - उत् + सद ्+ क्त (कतथरर) । 

िनयतम ्   - िन + यम् + क्त (कमथिण) । 

वासः   - वस् + घञ् ( भाव)े 

तपितान्त् मनुष्यः   - मनु + षुक् (ष्) + यत् । मनोः अपत्युं पुमान् इत्यथथः । 



Chapter I, shloka 45  

Shloka अहो बत महत्पापुं कतुुं व्यविसता वयम् । 
(in devanagari) यद्राज्यसखुलोभने हन्तुुं थवजनमुद्यताः ॥ 

(in English) ahµ bata mahatp¡pa¯ kartu¯ vyavasit¡ vayam | 

yadr¡jyasukhalµbh£na hantu¯ svajanamudyat¡¦ || 
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ऩदच्छेदः अहो,बत,महत्,पापम,्कतुथम,्व्यविसताः,वयम् । 

यत्, राज्यसुखलोभेन, हन्तुम,्थवजनम्,उद्यताः ॥ 



Chapter I, shloka 45  …contd  

अन्वयाथथ: अहो बत आश्चयथम्,अदषृ्टपूवथम् alas अव्ययम् / अव्ययम् 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

वयम ् वयम ् we अथमद ्- सवथ.द.प्र.बहु. 

महत ् अलघु,बृहत् great त.नपुुं.िि.एक. 

पापम् दोषम्,असुखम् sin अ.नपुुं.िि.एक. 

कतुथम् आचररतुम्,अनुष्ठातुम् to do  अव्ययम् 

व्यविसताः प्रवृत्ताः,उद्युक्ताः resolved अ.पुुं.प्र.बहु. 

यत ् यथमात् हतेोः that अव्ययम् 

राज्यसुखलोभेन राज्यसौख्यलोलुपत्वेन by the greed of 

 pleasures of 

kingdom 

अ.पुुं.तृ.एक. 

थवजनम ् िनजजनम्,बन्धुवगथम् kinsmen अ.पुुं.िि.एक. 

हन्तुम ् नाशियतुम्,िवनाशियतमु्,

मारियतुम् 

to kill अव्ययम् 

उद्यताः प्रवृत्ताः,िनरताः prepared अ.पुुं.प्र.बहु. 



अथथ: अहो बत ! वयुं महत् पापुं कतुुं व्यविसताः यत् राज्यसुखलोभेन थवजनुं हन्तुम् उद्यताः । 

Chapter I, shloka 45  …contd  

Meaning Alas, we are involved in a great sin, in that we are prepared to slay our kinsmen, out of greed 
for the pleasures for a kingdom ! 

तात्ऩय ं हन्त ! राज्यसुखथय लोभेन थवजनान् एव मारियतुम् उद्युक्ताः वयुं महदवे पापुं कतुुं प्रवृताः थमः । 

व्याकरणम ्

सन्न्ध: पापुं कतुथम्    - पापम ्   + कतुथम ् अनुथवारसिन्धः 

कतुुं व्यविसताः   - कतुथम्   + व्यविथथताः अनुथवारसिन्धः 

व्यविसता वयम्   - व्यविसता   + वयम् िवसगथसिन्धः (लोपः) 

यद्राज्यसुखलोभेन   - यत ्   + राज्यसुखलोभेन जश्त्वसिन्धः 

हन्तुुं थवजनम्   - हन्तुम्   + थवजनम ् अनुथवारसिन्धः 

समास् राज्यसुखलोभेन  - राज्यथय सुखम्, राज्यसुखम् - षष्ठीतत्पुरुषः । 

  - राज्यसुखे लोभेः, तेन - सप्तमीतत्पुरुषः । 

कृदन्त् व्यविसतः   - िव + अव + सो + क्त (कतथरर) । 

उद्यतः   - उद ्+ यम् + क्त (कतथरर) । 



कुऱक्षय: 
सनातना: 
कुऱधमाथ: 
प्रणश्यन्न्त  

कृत्स्नां कुऱम ्
अधमथ: 

अभििवतत 

कुऱन्स्ियः 
प्रदशु्यन्न्त  

वणथसङ्कर:  

नरक: +  
वऩतर: 
ऩतन्न्त  

श्ऱो 
40  

श्ऱो 
41 श्ऱो 

4२ 

वणथसङ्कर-
कारकदोषा:  

जाततधमाथ:  
कुऱधमाथ:  
उत्साद्यन्ते  

नरकवास:  

श्ऱो 
43 श्ऱो 

44 

Shlokas 40 to 44 



Chapter I, shloka 46  

Shloka  यकद मामप्रितकारमशस्त्रुं शस्त्रपाणयः । 
(in devanagari) धातथराष्ट्रा रणे हन्युथतन्मे क्षेमतरुं भवेत् ॥ 

(in English)  yadi m¡mapratik¡rama¾astra¯ ¾astrap¡³aya¦ | 

dh¡rtar¡½¿r¡ ra³£ hanyustanm£ k½£matara¯ bhav£t || 

Index Ref 1st chapter,46 of 47 

ऩदच्छेदः यकद, माम्, अप्रतीकारम्, अशस्त्रम्, शस्त्रपाणयः । 

धातथराष्ट्राः, रण,े हन्युः, तत,् मे, क्षेमतरम,् भवेत् ॥ 



Chapter I, shloka 46  …contd  

अन्वयाथथ: यकद पक्षान्तरे, 

अपरिथमन् पक्ष्ये 

If अव्ययम् 

 
(Prose Order 
with meaning 
& 
introduction 
to the word) 

शस्त्रपाणयः आयुधधाररणः, 

प्रहरणसिहताः 

weapons in hand इ.पुुं.प्र.बहु. 

धातथराष्ट्राः धृतराष्ट्रपुत्राः, 

दयुोधनादयः 

sons of Dhrtarastra अ.पुुं.प्र.बहु. 

अशस्त्रम् आयुधरिहतम्, 

िवनाशस्त्रम् 

unarmed अ.पुुं.िि.एक. 

अप्रतीकारम् प्रितकक्रयाशून्यम्, 

िनश्चेष्टनम् 

unresisting अ.पुुं.िि.एक. 

माम् माम् me अथमद ्- द.सवथ.िि.एक. 

रण े युि े in the battle अ.पुुं.स.एक. 

हन्युः नाशयेयुः,मारियतुम् should slay हन् - पर.कतथरर.िव.िलङ् प्रपु.बहु. 

तत् तत् that तद ्- द.सवथ.नपुुं.प्र.एक. 

मे मम my अथमद ्- द.सवथ.ष.एक. 

क्षेमतरम् शुभकरम्, 

मङ्गलकरम् 

better अ.नपुुं.प्र.एक. 

भवेत् थयात् would be भू - पर.कतथरर.िव.िलङ् प्रपु.एक. 



अथथ: यकद धातथराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रम् अप्रतीकारुं माुं रणे हन्युः तत् मे क्षमेतरुं भवेत् । 

Chapter I, shloka 46  …contd  

Meaning Verily, if the sons of Dhrtarastra, weapons in hand, were to slay me, unresisting and 
unarmed, in the battle, that would be better for me. 

तात्ऩय ं ककिञ्चदिप प्रतीकारम् अकुवथन्तम् अगृहीतशस्त्रुं च माुं गृहीतशस्त्राः एते कौरवाः यकद युि ेमारयिन्त 

तर्तह तदवे मम क्षेमतरुं भवित इित भावयािम । 

व्याकरणम ्
सन्न्ध: अशस्त्रुं शस्त्रपाणयः   - अशस्त्रम्   + शस्त्रपाणयः अनुथवारसिन्धः 

धातथराष्ट्रा रणे   - धातथराष्ट्राः   + रणे िवसगथसिन्धः (लोपः) 

हन्युथतन्मे   - हन्युः   + तत् िवसगथसिन्धः (सकारः) 

यद्राज्यसुखलोभेन   - तत्   + मे अनुनािसकसिन्धः 

क्षेमतरुं भवेत्   - क्षेमतरम्   + भवेत् अनुथवारसिन्धः 

समास् अप्रतीकारम्  - न िवद्यते प्रतीकारः यथय सः अप्रतीकारः, तम् - नञ् बहुव्रीिहः । 

अशस्त्रम ्   - न िवद्यते शस्त्रुं यथय सः अशस्त्रः, तम-् नञ् बहुव्रीिहः । 

शस्त्रपाणयः   - शस्त्रुं पाणौ येषाुं ते - व्यिधकरणबहुव्रीिहः । 

कृदन्त् प्रितकारम्   - प्रित + कृ + घञ् (भावे), तम् । प्रितकारः / प्रितकारः । 

धातथराष्ट्राः   - दशृ्यताम् - १.१९ 

क्षेमतरम्   - क्षेम + तरप् (अितशयाथे) । अितशयेन क्षेमम् । 



Chapter I, shloka 47  

Shloka एवमुक्त्वाजुथनः सङ्ख्य ेरथोपथथ उपािवशत् । 

(in devanagari) िवसृज्य सशरुं चापुं शोकसुंिवग्नमानसः ॥ 

(in English) £vamuktv¡rjuna¦ sa±khy£ rathµpastha up¡vi¾at | 

vis»jya sa¾ara¯ c¡pa¯ ¾µkasa¯vignam¡nasa¦ || 

Index Ref 1st chapter,47 of 47 

ऩदच्छेदः एवम्,उक्त्वा,अजुथनः,सङ्ख्ये,रथोपथथे, उपािवशत् । 

िवसृज्य, सशरम्, चापम्, शोकसुंिवग्मानसः ॥ 



Chapter I, shloka 47  …contd  

अन्वयाथथ: सङ्ख्ये युि,ेरण,ेसङ्ग्रामे in the battle अ.नपुुं.स.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

एवम् अनेन प्रकारेण thus अव्ययम् 

उक्त्वा भािषत्वा,भिणत्वा saying अव्ययम् 

शोकसुंिवग्नमानसः दःुखाकुलिचत्तः, 

शोके िनमग्नः 

with a mind  

distressed with sorrow 
अ.पुुं.प्र.एक. 

अजुथनः धनञ्जयः,अजुथनः, 

गुडाकेशः 

Arjuna अ.पुुं.प्र.एक. 

सशरम् सबाणम्, 

इषुसिहतम् 

with arrows अ.पुुं.िि.एक. 

चापम् धनुः bow अ.पुुं.िि.एक. 

िवसृज्य मुक्त्वा,त्यक्त्वा casting away अव्ययम् 

रथोपथथे रथम्यभाग,े 

रथथयोपरर 

on the seat of  

the chariot 
अ.पुुं.स.एक. 

उपािवशत् उपिवष्टवान्, 

आसीनोऽभवत् 

 

sat down उप + िवश् - पर.कतथरर लङ् 

प्रपु. एक. 



Chapter I, shloka 47  …contd  

व्याकरणम ्
सन्न्ध: उ्तवाजुथन्    - उ्त्वा    + अजुथन् सवणथदीघथसन्न्ध् 

रथोऩस्थ उऩापवशत ्    - रथोऩस्थे    + उऩापवशत ् यान्तवान्तादेशसन्न्ध्, 
यऱोऩ्, प्रकृनतभावश्च 

सशरं चाऩम ्    - सशरम ्    + चाऩम ् अनुस्वारसन्न्ध् 
चाऩं 

शोकसपंवग्नमानस् 
   - चाऩम ्   + शोकसपंवग्नमानस् अनुस्वारसन्न्ध् 

समास् रथोऩस्थे    - रथस्य उऩस्थ्, तन्स्मन ्- षष्िीतत्ऩुरुष् । 
सशरम ्    - शरेण सह वतथते इनत - बहुव्रीठह् । 

शोकसपंवग्नमानस्    - शोकेन सपंवग्नं शोकसपंवग्नम ्- ततृीयातत्ऩुरुष् । 
शोकसपंवग्नं मानस ंयस्य स् - बहुव्रीठह् । 

कृदन्त् पवसजृ्य   - पव + सजृ ्+ ल्यऩ ्। 
सपंवग्नम ्   - सम ्+ पवज ्+ ्त । 

(कतथरर) 
तपितान्त् मानसम ्    - मनस ्+ अण ्(स्वाथे) । 



Concluding statement – Chapter 1 

ओम ्तत ्सत ् 
• explained in 17th Chapter – shlokas 23 – 27  (Triple designation of Bramhan)  
•   lead to वैरग्यम,् ऻानम ् 
• they wash away any sins committed in pronouncing the verses, words & letters in 
the respective chapter.  
• ओम ् -  wash sins 
• तत ्   - turn towards HIM   
• सत ्  - gives an imperishable  fruit  
 

इतत –  No other personal motive   
 
श्रीमद् –  श्रीयुतम ्अन्स्त,  It possesses paramount beauty  
 
िगवद् – told by भगवान ्श्रीकृष्ण:  
 
वदन्न्त तत ्तत्त्वपवद: तत्त्वं यज्ऻानम ्अद्वयम ्। 
ब्रह्मेनत ऩरमात्मेनत भगवानननत शब्दद्यते ॥         श्रीमद्भागवतम ्
1.2.11  
 
ऐश्वयथस्य समग्रस्य वीरस्य यशस: गश्रय: । 
ऻानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीररतम ्॥   पवष्णुऩुराण: 6.5.79  
 





गीतासु –  
•  song by the Lord  - should have been गीतम ् 
•  is the essence of the Upanishads, hence called गीता  
 

उऩतनषत्सु -  उऩननषद्-सार:, emanated from the Lord himself.  

 

ब्रह्मववद्यायाम ्-  Irrespective of caste, creed – this leads a भ्त to the supreme 
 
योगशास्ि े– different योगs have been mentioned as diff paths  
 
कृष्णाजुथनसांवादे – conversation, Q & A 
 
अजुथनववषादयोग: 
•How does पवषाद: become a योग:  - 

•  Karma becomes योग: only done with ईश्वराऩथणबुपि:  
• द:ुखानुभव: here becomes a reason for ऻानमागथ: - द:ुखदोषानुदशथनम ् 
•   tyaaga – sanyaasa – then ऻानमागथ:        

Concluding statement – Chapter 1 

Why told ? – even a single chapter chanted with utmost devotion,  can lead a saadhaka to the supreme  



योग्  

युन्जर ्योगे युज ्समाधौ युज ्सम्यमने 

Eternal 
relationship with 
an equanimous 

God 

Stability of chitta 

समत्वं योग उ्यत े
(२.४८) 

Controlling power, 
divine prowess 

यत्रोऩरमत ेगचत्तं 
ननरुिं योगसेवया । 

(६.२०) 

ऩश्य मे 
योगमैश्वरम ् 

(९.५) 

Different usages of the term ‘Yoga’ in SBG  



Statistics  

Total words in 1st Chapter – 586  
(including अथ प्रथमोध्याय:,  उवाच  and concluding words ) 
 
Total letters in this chapter – 1596 
(including letters in अथ प्रथमोध्याय:,  उवाच  and concluding words )  
 
 
Each shloka has 32 letters  
 
Number of उवाच – 6  
(Dhrtarashtra – 1, Sanjaya – 3, Arjuna – 2)  
 
छन्द: used –  
अनुष्टुभ ्-  with variants (Ra-vipula, Na-vipula, pathyavakra)  
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