
Shloka

(in devanagari)

(in English)

g¡³¢§va¯ stra¯sat£ hast¡ttvak caiva paridahyat£ ।

Index Ref 1st chapter,29 and 30 of 47

पदच्छेदः वेपथ ः,च,शरीरे,मे,रोमहषषः, च,जायते ॥

गाण्डीवम्, स्रंसत,ेहस्तात,्त्वक्,च,एव,पररदह्यते ।

ऄन्वयाथष:

रोमहषषः रोमाञ्चः,रोम्णा गाते्रष  प लककतत्वम्horripilation ऄ.प .ंप्र.एक.

मे मम my ऄस्मद ्- द.सवष.ष.एक.

शरीरे दहे,ेप रे in body ऄ.नप .ंस.एक.

वेपथ ः कम्पनम् shivering ऄ.प .ंप्र.एक.

जायते उद्भवतत,उत्पद्यते are taking place जन् - अत्म.कतषरर लट्. प्रप . एक.

हस्तात् करात् from my hand ऄ.प .ंप.ंएक.

गाण्डीवम् गाण्डीवनामकं धन ः (my bow) Gandiva ऄ.नप .ंप्र.एक.

स्रंसते भ्रश्यतत,तनपततत,पततत is slipping स्रंस् - अत्म.कतषरर लट्.प्रप .एक. 

त्वक् च एव चमष च and (my) skin त्वच् - च.स्री.प्र.एक. / ऄव्ययम् / ऄव्ययम्

पररदह्यते सन्तप्यते is burning all over परर + दह - कमषतण लट्.प्रप .एक.

ऄवस्थात म् स्थात म् to stand ऄव्ययम्

न शक्नोतम नतह प्रभवातम unable ऄव्ययम् / शक् - पर.कतषरर लट्.उप.एक.

मनः तचत्तम्,हृदयम् mind मनस् - स.नप .ंप्र.एक.

भ्रमतत आवभ्राम्यतत आतत मन्ये,मोह ंप्राप्नोतीव मन्येseems whirling भ्रम् - पर.कतषरर लट्.प्रप .एक.

ऄथष:

(Prose Order 

with meaning & 

introduction to 

the word)

रोमहषषः वेपथ श्च मे शरीरे जायते । हस्तात् गाण्डीवं स्रंसते  । त्वक् च एव पररदह्यते । ऄवस्थात ं न 

शक्नोतम । मे मनः भ्रमतत आव ।

न,च,शक्नोतम,ऄवस्थात म्, भ्रमतत, आव, च,मे,मनः ॥

वेपथ श्च शरीरे मे रोमहषषश्च जायते ॥ २९ ॥

गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्त्वक् चैव पररदह्यते ।

न च शक्नोम्यवस्थात ं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥

v£pathu¾ca ¾ar§r£ m£ rµmahar½a¾ca j¡yat£ ॥

na ca ¾aknµmyavasth¡tu¯ bhramat§va ca m£ mana¦ ॥



व्याकरणम्

सतन्ध: वेपथ श्च वेपथ ः   + च तवसगषसतन्धः (सकारः) श्च त्वम्

रोमहषषश्च रोमहषषः   + च तवसगषसतन्धः (सकारः) श्च त्वम्

गाण्डीवं स्रंसते गाण्डीवम्   + स्रंसते ऄन स्वारसतन्धः

चैव च   + एव वृतिसतन्धः

शक्नोम्यवस्थात म् शक्नोतम   + ऄवस्थात म् यण् सतन्धः

भ्रमततव भ्रमतत   + आव सवणषदीर्षसतन्धः

समासः रोमहषषः

कृदन्तः ऄवस्थात म्

ततितान्तः गाण्डीवम्

गातण्डः ग्रतन्थः ऄस्य ऄतस्मन् वा ऄतस्त आतत गाण्डीवम् ।

रोम्णां हषषः - षष्ठीतत्प रुषः ।

ऄव + स्था + त म न् 

गातण्ड + व । पूवषपदस्य दीर्ो तवकल्पेन ।

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

तात्पयं
मम शरररे कम्पः जायते । ऄह ंरोमाञ्चम् ऄन भवन् ऄतस्म । गाण्डीवं धन ः मम हस्तात् स्रंसते । मम त्वक् दग्धा आव 

भवतत । ऄह ंसम्यक् स्थात ं न शक्नोतम । मम मनः भ्रमतत आव ।


