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(in devanagari)

(in English)

Index Ref

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

अिप, तै्रलोक्यराज्यस्य, हतेोः,किम्,न,ुमहीिृते ॥

अन्वयाथथ:

मधुसूदन ह ेिृष्ण ! O slayer of Madhu (a demon) ! अ.पुुं.सम्बो.एि.

तै्रलोक्यराज्यस्य ित्रलोिािधपत्यस्य dominion over the three worlds ( the earth, the 

intermediate, and the celestial)
अ.नपुुं.ष.एि.

हतेोः अिप हतेोः अिप,िारणात् अिप for the sake of even उ.पुुं.ष.एि. / अव्ययम्

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

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

हन्तुम् नाशियतुम्,मारियतुम् to kill अव्ययम्

न इच्छािम निह वाञ्छािम do not wish अव्ययम् / इष् - पर.ितथरर उ.प.ुएि.

कि नु कि पुनः far less indeed किम् - म.सवथ नपुुं.प्र.एि.

महीिृते भूिमप्राप्तये,पृिथवी प्राप्त्यथथम् for earth महीिृत् - त.पुुं.च.एि.

अथथ: मधुसूदन ! तै्रलोक्यराज्यस्य हतेोः घ्नतः अिप एतान् हन्तुुं न इच्छािम । कि नु महीिृते ?

व्यािरणम्

सिन्ध: घ्नोतऽिप घ्नतः  + अिप िवसर्थसिन्धः (सिारः) रेफः, उिारः, 

रु्णः, पूवथरूपुं च

कि नु किम्   + नु अनुस्वारसिन्धः

समासः अच्युतः दशृ्यताम् - १.२१

महीिृते मह्ाः िृत,् तस्मै - षष्ठीतत्पुरुषः । 

िृदन्तः घ्नतः

हन्तुम् हन्   + तुमुन् ।

िवशेषः मधुसूदनः मधुुं (तन्नामिुं ) दतै्युं सूदयित इित मधुसूदनः ।

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

हन् (लट्) शतृ (ितथरर) । घ्नन,् तान् ।

(Prose Order 

with meaning & 

introduction to 

the word)

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 !

तात्पयं ह ेिृष्ण ! यकद ते माुं मारयिन्त मारयन्तु िामम् । तैः मायथमाणोऽिप नाहुं तान् मारियतुम् इच्छािम। ननु भोः ! तै्रलोक्यराज्युं तव िसद्ध्यित - 

तथािप नाहुं मारियतुम् इच्छािम । एवुं िस्थते िेवलायाः अस्याः भूमेः प्राप्तये किमहुं मारयािम?

िृञ्धातोः सवेषामिप धातूनाम् अथथः सम्भवित इित िृते इत्यस्य प्राप्तये इत्यथथः ।

एतान्न हन्तुिमच्छािम घ्नतोऽिप मधुसूदन ।

अिप तै्रलोक्यराज्यस्य हतेोः कि नु महीिृते ॥

£t¡nna hantumicch¡mi ghnatµ:'pi madhusÀdana |

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