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पदच्छेदः यावत,् एतान,् ननरीऺे, अहम,् योद्धकामान,् अवस्थथतान ्।
क ः, मया, सह, योद्धव्यम्, ऄिममन,् रणसमुद्यमे ॥

ऄन्वयाथथ:

यावत् प्रथमम् while

ऄहम् ऄहम् I

ऄिममन् एतिममन् on this

रणसमुद्यमे युद्ध,ेयुद्धोद्योगे eve of battle

क ः सह क ः साकम् with whom

मया मया by me

योद्धव्यम् युद्ध ंकतथव्यम् (आित ज्ञातुम्) the battle should be fought

एतान् आमान् these

ऄविमथतान् िमथतान,्ईपिमथतान् standing

योद्धुकामान् युयुत्सून,्युद्धचे्छून् desirous to fight

िनरीक्षे ऄवलोकयािम,पष्यािम scrutinise

ऄथथ: यावत ्अहम ्अस्थमन ्रणसमुद्यमे क ैः मया सह योद्धव्यम ्(इनत ऻातुम)् अवस्थथतान ्एतान ्योद्धुकामान ्ननरीऺ े।

व्याकरणम्

सिन्ध: यावदतेान् यावत्   + एतान्

िनरीक्षेऽहम् िनरीक्षे   + ऄहम्

क मथया क ः   + मया

समास: रणसमुद्यमे

योद्धकामान्

कृदन्त: योद्धव्यम्

ऄविमथतः दशृ्यताम् - २.२२

युध् + तव्यत् (भावे)

Meaning
I may see those who stand here prepared for war. On this eve of 

battle (let me know) with whom I have to fight.

तात्पयं
युद्ध ंकतुं के के ईपिमथताः सिन्त, ऄिममन् च युद्ध ेक ः क ः सह मया योद्धव्यम् आित ऄह ंज्ञातुं प्रथमं तान् द्रषु्टम् 

आच्छािम । तममात् मम रथं तत्र मथापय ।

  - रणमय समुद्यमः, तिममन् - षिितत्पुरुषः ।

योद्ध ंकामः येषां त,े तान् - बहुव्रीिहः ।

(Prose Order 

with meaning & 

introduction to 

the word)

यावदेतास्ननरीऺेऽहं योद्धाकामानवस्थथतान ्।
क मथया सह योद्धव्यमिममन् रणसमुद्यमे ॥

y¡vad£t¡nnir§k½£:'ha¯ yµddh¡k¡m¡navasthit¡n |

kairmay¡ saha yµddhavyamasmin ra³asamudyam£ ||
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ऄव्ययम्

ऄममद ्- द.प्र.एक.

आदम् - म.पु.ंस.एक.

ऄ.पु.ंस.एक.

ककम् - म.पु.ंत.ृबहु./ऄव्ययम्

ऄममद ्- द.त.ृएक.

ऄ.नपु.ंप्र.एक.

एतद ्- द.पु.ंिि.बहु.

ऄ.पु.ंिि.बहु.

ऄ.पु.ंिि.बहु.

िनर् + इक्ष् - अत्म.कतथरर लट् ईप.ुएक.

यावत ्अहम ्अस्थमन ्रणसमुद्यमे क ैः मया सह योद्धव्यम ्(इनत ऻातुम)् अवस्थथतान ्एतान ्योद्धुकामान ्ननरीऺ े।

जश्त्वसिन्धः

पूवथरुपसिन्धः

िवसगथसिन्धः

युद्ध ंकतुं के के ईपिमथताः सिन्त, ऄिममन् च युद्ध ेक ः क ः सह मया योद्धव्यम् आित ऄह ंज्ञातुं प्रथमं तान् द्रषु्टम् 

आच्छािम । तममात् मम रथं तत्र मथापय ।

यावदेतास्ननरीऺेऽहं योद्धाकामानवस्थथतान ्।
क मथया सह योद्धव्यमिममन् रणसमुद्यमे ॥

y¡vad£t¡nnir§k½£:'ha¯ yµddh¡k¡m¡navasthit¡n |

kairmay¡ saha yµddhavyamasmin ra³asamudyam£ ||


