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पदच्छेदः यद्यपप, एत,े न, पश्यपतत, लोभोपहतचेतसः ।

कुलक्षयकृतम्, दोषम्, पमत्रद्रोह,ेच, पातकम् ॥

कुलक्षयकृतम्, दोषम्, प्रपश्यपभः, जनाददन ॥

अतवयार्द: जनाददन ह ेकृष्ण ! O Janardana अ.पुुं.सम्बो.एक.

यद्येपप यद्येपप though अव्ययम्

लोभोपहतचेतसः लोभापवष्टपचत्ाः,भ्रष्टपववेकतः
with understanding 

overpowered by greed
लोभोपहतचेतस् - स.पुुं.प्र.बहु.

एते इमे धातदराष्ट्ाः,दयुोधनादयः these एतद ्- द.सवद पुुं.प्र.बहु.

कुलक्षयकृतम् वुंशनाशजतयम् due to decay of a family अ.पुुं.पि.एक.

दोषम् अनर्दम् evil अ.पुुं.पि.एक.

पमत्रद्रोहे वयस्यमारणे in hostility to friends अ.पुुं.स.एक.

पातकुं  च पापुं च,पापुं च sin and अ.नपुुं.पि.एक. / अव्ययम्

न पश्यपतत नपह वीक्षतते no see अव्ययम् / दश्ृ - पर. लट्. प्रप.ु बहु.

प्रपश्यपभः अवलोकयपभः clearly seeing प्रपश्यत् - त.पुुं.त.ृबहु.

अस्मापभः अस्मापभः by us अस्मद ्- द.सवद.त.ृबहु.

अस्मात् एतस्मात् from this अस्मद ्- द.सवद.पुं.बहु.

पापात् दोषत,्,अनर्ादत् sin अ.नपुुं.पुं.एक.

पनवर्तततुम् पनवारपयतुम् to turn away अव्ययम्

कर्म् केन प्रकारेण why अव्ययम्

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

atha¯ na j²£yamasm¡bhi¦ p¡p¡dasm¡nnivartitum |

kulak½ayak»ta¯ dµ½a¯ prapa¾yadbhirjan¡rdana ||

कर्म्, न, जे्ञयम्, अस्मापभः, पापात,् अस्मात्, पनवर्तततुम् ।

(Prose Order 

with meaning & 

introduction to 

the word)

kulak½ayak»ta¯ dµ½a¯ mitradµh£ ca p¡takam ||

यद्यप्येते न पश्यपतत लोभोपहतचेतसः।

कुलक्षयकृतुं दोषुं पमत्रदोह ेच पातकम् ॥

कर्ुं न जे्ञयमस्मापभः पापादस्मापिवर्तततुम् ।

कुलक्षयकृतुं दोषुं प्रपश्यपभजदनाददन ॥

yadyapy£t£ na pa¾yanti lµbhµpahatac£tasa¦|



अर्द:

व्याकरणम्

समासः लोभोपहतचेतसः लोभेन उपहतुं लोभोपहतम् - तृतीयातपुरुषः ।

लोभोपहतुं चेतः येषाुं ते - बहुव्रीपहः ।

कुलक्षयकृतम् कुलानाुं क्षयः कुलक्षयः - षष्ठीतत्पुरुषः

कुलक्षयेण कृतः कुलक्षयकृतः, तम् - तृतीयातत्पुरुषः ।

कृदततः उपहतः उप + हन् + क्त । (कमदपण)

कृतः कृ + क्त । (कमदपण)

तात्पयं

यद्यपप एते तृष्णापवष्टपचताः युद्धात् जायमानुं वुंशनाशुं पमत्रद्रोहुं च अनर्ं न जानपतत तर्ापप तत्सवं जानततः वयुं ककमर्दम् 

अस्मात् युद्धरुपात् पापकायादत् पवमुखाः न भवेम ? वैमुख्ये सत्येव अस्य अनर्दस्य पनवारणुं शक्यपमपत तदवे युक्तम् इपत मे 

मपतः।

जनाददन ! यद्यपत एते लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतुं दोषुं पमत्रद्रोह ेपातकुं  च न पश्यपतत (तर्ापप) कुलक्षयकृतुं दोषुं 

प्रपश्यपभः अस्मापभः अस्मात् पापात् पनवर्तततुुं कर्ुं न जे्ञयम् ?

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?


