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पदच्छेदः तस्मात,् न, अराहः, वयम्, रन्तुम्, धातहराष्ट्रान,् स्वबान्धवान् ।

स्वजनम्, हर, कथम्, रत्वा, सुहिनः, स्याम, माधव ॥

अन्वयाथह : माधव र ेरमापते O Madhava अ.पुुं.सम्बो.एक.

तस्मात् तस्मात् कारणात् Therefore तद ्- द.सवह.नपुुं.पुं.एक.

स्वबान्धवान् हनजबन्धून् our relatives अ.पुुं.हि.बहु.

धातहराष्ट्रान् कौरवान् sons of Dhrtarastra अ.पुुं.हि.बहु.

वयम् वयम् we अस्मद ्- द.सवह.प्र.बहु.

रन्तुम् हवनाशहयतुम् to kill अव्ययम्

न नहर not अव्ययम्

अराहः योगयाः justified अ.पुुं.प्र.बहु.

हर यस्मात् for अव्ययम्

स्वजनम् हनजजनम् kinsmen अ.पुुं.हि.एक.

रत्वा हवनाश्य by killing अव्ययम्

कथम् केन प्रकारेण how अव्ययम्

सुहिनः सन्तुष्ाः happy सुहिन् - न.पुुं.प्र.बहु.

स्याम भवेम could (we be) अस-्पर.कतहरर हव.हिङ्.उप.ुबहु.

अथह: माधव ! तस्मात् वयुं स्वबान्धवान् धातहराष्ट्रान् रन्तुुं न अराहः । स्वजनुं हर रत्वा कथुं सुहिनः स्याम ?

(Prose Order 

with meaning & 

introduction to 

the word)

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?

तात्पयं
अतः स्वबान्धवान् धृतराष्ट्रपुत्रान् एतान् कौरवान् रन्तुुं वयुं न अराहः । स्वबान्धवान् एव रत्वा वयुं कथुं वा 

सु्हिनः भवेम ?

तस्मान्नाराह वयुं रन्तुुं धातहराष्ट्रान् स्वबान्धवान् ।

स्वजनुं हर कथुं रत्वा सुहिनः स्याम माधव ॥

tasm¡nn¡rh¡ vaya¯ hantu¯ dh¡rtar¡½¿r¡n svab¡ndhav¡n |

svajana¯ hi katha¯ hatv¡ sukhina¦ sy¡ma¦ m¡dhava ||
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व्याकरणम्

सहन्ध: तस्मान्न तस्मात्   + न अनुनाहसकसहन्धः

तस्मान्नाराहः तस्मान्न   + अराहः सवणहदीर्हसहन्धः

अराह वयम् अराहः   + वयम् हवसर्हसहन्धः (िोपः)

वयुं रन्तुम् वयम्   + रन्तुम् अनुस्वारसहन्धः

रन्तुुं धातहराष्ट्रान् रन्तुम्   + धातहराष्ट्रान् अनुस्वारसहन्धः

स्वजनुं हर स्वजनम्   + हर अनुस्वारसहन्धः

कथुं रत्वा कथम्   + रत्वा अनुस्वारसहन्धः

समासः स्वबान्धवान् स्वस्य बान्धवाः स्वबान्धवाः, तान् - षष्ठीतत्पुरुषः ।

स्वजनः दशृ्यताम् - १.२८

माधवः

कृदन्तः रन्तुम्

बान्धवः 

रत्वा

तहितान्तः धातहराष्ट्रः

सुहिनः सुि + इहन (मतुबथे) । सुिम् एषाुं एषु वा अहस्त इहत सुहिनः ।

दशृ्यताम् - १.३५

बन्धु + अण् (स्वाथे)

दशृ्यताम् - १.३२

दशृ्यताम् - १.१९

दशृ्यताम् - १.१४


