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ध्यान श्ऱोका:  

 



अजजनुविषादयोग्  
(४७ श्ऱोका: ) 

सनै्यिर्नुम ्– 

ऩीठिका  (१ to ११) 

१ – ध ृ to स ं

२ - स ंto ध ृ  

३ – ६ – 

ऩाण्डिसनै्यिर्नुम ् 

७ - ९ -  
कौरिसनै्यिर्नुम ् 

१० – अऩयाुप्त ं– 

ऩयाुप्तम ् 

११ – कतवु्यम ्– 

भीष्मरऺर्म ्

शङ्खाठदनाद: - 
ऩररर्ाम: (१२ to १९) 

१२ – भीष्मनाद: 

१३ - सितु्र  
शङ्खाठदनाद: 

१४-१८ – 

ऩाण्डिसनै्यघोष:  

१९ – ऩररर्ाम:  

अजजनुयजद्धोत्साह् २० 
to २३ 

उभयो् सेनयो् 
मध्ये रथस्थाऩनम ्
; बन्धजदशनु ं– २४  

to २७ 

२८ to ४६ – 

अजजनुविषाद:  

२८ – ३० – 

दैठहकमानसीकबाधा  

३१ – विऩरीतानन 
ननममत्तानन  

३२ – न काङ्ऺे  

३३- ३६ –   

बन्धजहत्या  

३८ – ४५ – कज ऱधमनुाश:,  
ऩाऩकायमु ्

४६ – ननर्यु:  

४७ - स ंto ध ृ 



Chapter I, shloka 26  …contd  

अन्ियाथ:ु 

अथ ततः then अव्ययम् 

पाथथः अजुथनः Partha अ.पुुं.प्र.एक. 

तत्र 

तिममन् 

प्रदशेे,समवेतान् 

कुरून् 

there अव्ययम् 

िमथतान ्
वतथमानान्, 

उपिमथतान् 
stationed अ.पुुं.िि.बहु. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 
 

िपतॄन् िपतृतुल्यान् uncles िपतृ - ऋ.पुुं.िि.बहु. 

िपतामहान् िपतुः िपतॄन् grandfathers अ.पुुं.िि.बहु. 

आचायाथन ् गुरून् teachers अ.पुुं.िि.बहु. 

मातुलान् मातॄसहोदरान् maternal uncles अ.पुुं.िि.बहु. 

भ्रातॄन् सहोदरान् brothers (and cousins) भ्रातृ - ऋ.पुुं.िि.बहु. 

पुत्रान् पुत्रतुल्यान् (his own and their) sons अ.पुुं.िि.बहु. 

पौत्रान ् पुत्रपुत्रान् grandsons अ.पुुं.िि.बहु. 

सखीन् िमत्रािि comrades सिख - इ.पुुं.िि.बहु. 

श्वशुरान् भायाथयाः िपतॄन् fathers-in-law अ.पुुं.िि.बहु. 

सुहृदः च 
कृतोपकारान् 

च,िमत्रािि च 
and friends as well सहृद ्- द.पुुं.िि.बहु. / अव्ययम ्

उभयोः ियोः both आ.स्त्री.ष.ििव 

अिप अिप also अव्ययम् 

सेनयोः सैन्ययोः of armies आ.स्त्री.ष.ििव 

अपश्यत् दषृ्टवान् saw दिृशर् - पर.लङ्.प्रपु.एक. 



Chapter I, shloka 26  …contd  

ववशषेाांशा: / Special Notes 

१ uncles – bhoorishrava and others  
 grand-uncles & great grand uncles – Bheeshma, Somadatta, Bhalika  
 teachers – Dronacharya, Kripacharya  
 Maternal uncles – Purujit, Kuntibhoja, Shalya  
 Brothers – Yudhishtira, Karna etc 
 Cousins – Duryodhana & his brothers  
 sons -  Abhimanyu, Prativindya, Ghatotkacha, Lakshmana  
 grand-nephews – sons of Lakshmana  
 Father-in-law – Drupada, Saibya  
  Friends, well wishers      



Chapter I, shloka 27  …contd  

अन्ियाथ:ु 

परया अिधकया deep आ.स्री.तृ.एक. 

कृपया दयया,करुिया with compassion आ.स्री.तृ.एक. 

आिवष्टः सिहतः,व्याप्तः,युक्तः filled अ.पुुं.प्र.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

सः कौन्तेयः सः अजुथनः He the son of Kunti तद ्- द.सवथ.पुुं.प्र.एक. 

तान् तान्,भीष्मादीन् those तद ्- द.सवथ.पुुं.िि.एक. 

सवाथन् अिखलान्,सममतान् all सवथ.अ.पुुं.िि.बहु. 

अविमथतान् 
उपिमथतान्, 

समागतान् 
stationed अ.पुुं.िि.एक. 

बन्धून् बान्धवान्,मवजनान् kinsmen उ.पुुं.िि.बहु. 

समीक्ष्य अवलोक्य,वीक्ष्य having seen ल्यबन्तम् अव्ययम् 

िवषीदन् 
सन्तप्यमानः,उपता

पयन्,दःुिखतःसन् 
sorrowfully िवषीदत् - त.पुुं.प्र.एक. 

इदम् एतत् thus इदम् - म.सवथ नपुुं.िि.एक. 

अब्रवीत् 
अवदत,्उक्तवान्, 

अकथयत् 
spoke ब्रूञ् - पर.लङ्.प्रपु.एक. 



Chapter I, shloka 27  …contd  

ववशषेाांशा: / Special Notes 

१    ऩरया कृऩया विषीदन ्– विशषेेर् सीदन ्अिसादं ग्ऱानन ंऱभमान:  

२   इदम ्= २८ तो ४६ श्ऱोका् – विषाद्  

३   सिाुन ्बन्धून ्=  
 
wife’s brothers like dhristadyumna, Shikandi, Suratha ; sister’s husbands like 
Jayadratha, etc & other many relatives & fighters – not mentioned in 26.  
hence used.  



Chapter I, shloka 28  …contd  

अन्ियाथ:ु 
 

कृष्ि मधुसूदन ! 

(the dark One : He who 

draws away all misery 

from His devotees) O 

Krnsa  

अ.पुुं.सम्बो.एक. 

युयुत्सुम् योद्धुिमच्छुम ् desirous to fight उ.पुुं.िि.एक. 

समुपिमथतम ् समीपे वतथमानम ् present अ.नपुुं.िि.एक. 

इमम ् अमुम ् these इदम् - म.नपुुं.िि.एक. 

(Prose 
Order with 
meaning & 
introducti
on to the 
word) 

मवजनम् 
आत्मीयजनम,् 

बन्धुवगथम ्
kinsmen अ.नपुुं.िि.एक. 

दषृ््वा 
अवलोक्य,वीक्ष्य, 

उपलभ्य 
seeing अव्ययम् 

मम मे my अममद ्- द.सवथ.ष.एक. 

गात्रािि 
अङ्गािन, 

करचरिादीिन 
limbs अ.नपुुं.प्र.बहु. 

सीदिन्त 
िशिथलीभविन्त, 

िवशीयथन्ते 
are failing सद ्- पर.कतथरर लट् प्रपु.बहु. 

मुखुं च वदनुं च and mouth अ.नपुुं.प्र.एक. / अव्ययम् 

पररशुष्यित 
शुष्कुं  भवित, 

िनदथवीभवित 
is parching परर + शुष् - पर.कतथरर लट् प्रपु. एक. 



Chapter I, shloka 28  …contd  

ववशषेाांशा: / Special Notes 

१  ककमथ ंसीदन्न्त, ऩररशजष्यनत –  
 
Arjuna knows what would happen to each of his close relatives, friends, 
teachers, wellwishers; finally if the war continues, hence these emotions  



Chapter I, shloka 29 and 30  …contd  

अन्वयाथथ: 
 

रोमहषथः 
रोमाञ्चः,रोम्िा 

गात्रेषु पुलककतत्वम् 
horripilation अ.पुुं.प्र.एक. 

म े मम my अममद ्- द.सवथ.ष.एक. 

शरीरे दहे,ेपुरे in body अ.नपुुं.स.एक. 

वेपथुः कम्पनम ् shivering अ.पुुं.प्र.एक. 

जायत े उद्भवित,उत्पद्यते are taking place जन् - आत्म.कतथरर लट्. प्रप.ु एक. 

हमतात् करात् from my hand अ.पुुं.पुं.एक. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

गाण्डीवम ् गाण्डीवनामकुं  धनुः (my bow) Gandiva अ.नपुुं.प्र.एक. 

स्रुंसत े
भ्रश्यित,िनपतित, 

पतित 
is slipping स्रुंस् - आत्म.कतथरर लट्.प्रप.ुएक.  

त्वक् च एव चमथ च and (my) skin त्वच् - च.स्री.प्र.एक. / अव्ययम् / अव्ययम ्

पररदह्यते सवथत: सन्तप्यते is burning all over परर + दह - कमथिि लट्.प्रप.ुएक. 

अवमथातुम ् मथातुम ् to stand अव्ययम ्

न शक्नोिम निह प्रभवािम unable अव्ययम् / शक् - पर.कतथरर लट्.उप.एक. 

मनः िचत्तम्,हृदयम ् mind मनस् - स.नपुुं.प्र.एक. 

भ्रमित इव 

भ्राम्यित इित 

मन्ये,मोहुं प्राप्नोतीव 

मन्ये 

seems whirling भ्रम् - पर.कतथरर लट्.प्रप.ुएक. 



Chapter I, shloka 29 and 30 …contd  

ववशषेाांशा: / Special Notes 

१     गाण्डीि: -   
 
 Arjuna describes to Uttara – in अऻातिास:  

Size -  of 1 palm tree   
Gold plated 

 power of 100,000 weapons 

 best of all weapons  

 was held for long time by Gods & men  

 ब्रह्मा – 1000 yrs ; प्रजाऩनत: = 503 years, इन्र: - 85 years, चन्र: - 500 years ; िरुर्: =  100 years  

  so   अजजनु: got from  िरुर्: - when he offered खाण्डििनं for consumption to अन्ग्न:  
 
 
   
 
  



Chapter I, shloka 31  …contd  

अन्वयाथथ: 
 

िवपरीतािन 
प्रितकूलािन, 

अननुकूलािन 
adverse अ.नपुुं.िि.बहु. 

िनिमत्तािन च 

शकुनािन 

अिप,लोकक्षयक

रािि 

भूकम्पनादीिन, 

वामनेत्रफुरिादी

िन 

omens अ.नपुुं.प्र.बहु. 

पश्यािम ईक्षे,द्रक्ष्यािम I see दिृशर् - पर.कतथरर लट्.उपु.एक. 

आहवे युद्ध,ेरि े In battle अ.पुुं.स.एक. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

मवजनम् बन्धुम,्बन्धुवगथम ् own people अ.पुुं.िि.एक. 

हत्वा सुंहत्य,नाशियत्वा killing अव्ययम् 

श्रेयः च शुभुं च,पुरुषाथथम ् good and श्रेयम् - स.नपुुं.प्र.एक. 

न  निह,नैव nor अव्ययम् 

अनुपश्यािम 
भावयािम, 

िचन्तयािम 
(I) do see अनु + दशृ् - पर.कतथरर लट्.उपु.एक. 



Chapter I, shloka 32  …contd  

अन्वयाथथ: 
 

कृष्र् हे िासजदेि ! O Krsna अ.ऩजं.सम्बो.एक. 
विजयम ् जयम ् victory अ.ऩजं.द्वि.एक. 
राज्यम ् राष्रम ् empire अ.नऩजं.द्वि.एक. 

सजखानन च भोगान ्
अवऩ,इष्टसाधनानन and pleasures अ.नऩजं.द्वि.बहज. 

(Prose Order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word) 

न काङ््ये न अमभऱषामम, 
न िान््छे not desire 

अव्ययम ्/  

काङ्ऺ-् आत्म.कतरुर ऱट्.उऩज.एक. 

गोविन्द  हे कृष्र् ! 
(The presider over and 

knower of the senses: 

Krsna) Govinda 
अ.ऩजं.सम्बो.एक. 

राज्येन राष्रेन,जनऩदेन empire अ.नऩजं.त.ृएक. 

भोगै् भोग्यिस्तजमभ्,सजखै्  enjoyment अ.ऩजं.त.ृबहज. 

ककम ् ककं प्रयोजनम ् what ककम ्- म.नऩजं.प्र.एक. 

जीवितेन िा जीिनेन 
िा,जीवितसाधनेन िा  life and even अ.नऩजं.त.ृएक. 

न्  अस्माकम ् no अस्मद् - द.सि.ुच.बहज. 



Chapter I, shloka 33 and 34 

Shloka येषामथे कािङ्क्षतुं नो राज्युं भोगाः सुखािन च । 
(in devanagari) त इमेऽविमथता युद्ध ेप्रािाुंमत्यक्त्वा धनािन च ॥ 

आचायाथः िपतरः पुत्रामतथैव च िपतामहाः । 

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बिन्धनमतथा ॥ 

(in English) y£½¡marth£ k¡±k½ita¯ nµ r¡jya¯ bhµg¡¦ sukh¡ni ca | 

ta im£:'vasthit¡ yuddh£ pr¡³¡¯styaktv¡ dhan¡ni ca || 

¡c¡ry¡¦ pitara¦ putr¡stathaiva ca pit¡mah¡¦ | 

m¡tul¡¦ ¾va¾ur¡¦ pautr¡¦ ¾y¡l¡¦ sambandhinastath¡ || 

Index Ref 1st chapter,33 and 34 of 47 

पदच्छेदः येषाम्, अथे, कािङ्क्षतम्,नः,राज्यम्,भोगाः,सुखािन,च । 

ते,इमे,अविमथताः,युद्ध,ेप्रािान,्त्यक्त्वा,धनािन,च ॥ 

आचायाथः,िपतरः,पुत्राः,तथा,एव,च,िपतामहाः । 

मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः,श्यालाः,सम्बिन्धनः,तथा ॥ 



Chapter I, shloka 33 and 34 …contd  

अन्ियाथ:ु 
येषाम् येषाुं जनानाम्,बन्धूनाम् for whose यद ्- द.सवथ.नपुुं.ष.बहु. 

अथे कृते sake अव्ययम् 

राज्यम् राष्ट्रम् empire अ.नपुुं.प्र.एक. 

भोगाः भोग्यवमतूिन enjoyments अ.पुुं.प्र.बहु. 

(Prose Order 
with meaning 
& 
introduction 
to the word) 

सुखािन च सुखदायकािन वमतूिन च and pleasures अ.नपुुं.प्र.बहु. / अव्ययम् 

कािङ्क्षतम् वािछछतम् desired अ.नपुुं.प्र.एक. 

ते तादशृाः they तद ्- द.सवथ.ते.प्र.बहु. 

इमे एते these इदम् - म.सवथ पुुं.प्र.बहु. 

आचायाथः गुरुवः teachers अ.पुुं.प्र.बहु. 

िपतरः िपतरः uncles िपतृ - ऋ.पुुं.प्र.बहु. 

पुत्राः पुत्राः sons अ.पुुं.प्र.बहु. 

तथा एव एवम् and so अव्ययम् / अव्ययम् 

िपतामहाः िपतामहाः grandfathers अ.पुुं.प्र.बहु. 

मातुलाः मातुलाः maternal uncles अ.पुुं.प्र.बहु. 



Chapter I, shloka 33 and 34 …contd  

श्वशुराः श्वशुराः fathers-in-law अ.पुुं.प्र.बहु. 

पौत्राः पौत्राः grandsons अ.पुुं.प्र.बहु. 

श्यालाः भायाथयाः सोदराः brothers-in-law अ.पुुं.प्र.बहु. 

तथा तथा as well अव्ययम् 

सम्बिन्धनः बान्धवाः (other) relatives सम्बिन्धन् - न.पुुं.प्र.बहु. 

प्रािान् असून् life अ.पुुं.िि.बहु. 

धनािन च अथाथन् च and wealth अ.नपुुं.िि.बहु. / अव्ययम् 

त्यक्त्वा िवसृज्य having renounced अव्ययम् 

युद्ध े रि े in battle अ.नपुुं.स.एक. 

अविमथताः िमथताः stand अ.पुुं.प्र.बहु. 



अथथ: येषाम् अथे राज्युं भोगाः सुखािन च नः कािङ्क्षतुं ते इमे आचायाथः िपतरः पुत्राः तथा एव िपतामहाः 

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः तथा सम्बिन्धनः प्रािान् धनािन च त्यक्त्वा युद्ध ेअविमथताः । 

Chapter I, shloka 33 and 34 …contd  

Meaning 

For whose sake, it is desired that empire, enjoyment, and pleasure should be ours, 
themselves stand here in battle, having renounced life and wealth - teachers, uncles, 
sons and also grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-
law, besides other kinsmen. 

तात्ऩय ं
येषाुं कृते राज्युं भोगाः सुखािन वा अपेिक्षतािन आसन् ते एव बान्धवाः अधुना मवप्रािान् धनािन च 

त्यकु्तम् उद्युक्ताः सन्तः युद्ध ेउपिमथताः सिन्त । उपिमथताश्च एते मम आचायाथः, िपतरः,पुत्राः, 

िपतामहाः, मातुलाः,श्वशुराः,पौत्राः,श्यालाः, बान्धवाश्च सिन्त । 

व्याकरणम ्
सिन्ध: कािक्षतुं नः   - कािङ्क्षतम्   + नः अनुमवारसिन्धः 

नो राज्यम्   - नः   + राज्यम् िवसगथसिन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, गुिः 

राज्युं भोगाः   - राज्यम्   + भोगाः अनुमवारसिन्धः 

त 

इमेऽविमथताः 
  - ते   + इमे यान्तवान्तदशेसिन्धः, यलोपः, प्रकृितभावः 

  - इमे  अविमथताः पूवथरूपसिन्धः 



Chapter I, shloka 33 and 34  …contd  

अविमथताः युद्ध े    - अविमथताः   + युद्ध े िवसगथसिन्धः (लोपः) 

प्रािामत्यक्त्वा   - प्रािान्   + त्यक्त्वा 
सत्वसिन्धः ( रेफः,िवसगथः, 

अनुमवारः,सकारश्च) 

तथैव  - तथा एव वृिद्धसिन्धः 

पुत्रामतथैव   - पुत्राः तथैव िवसगथसिन्धः (सकारः) 

सम्बिन्धनमतथा   - सम्बिन्धनः   + तथा िवसगथसिन्धः (सकारः) 

कृदन्तः कािङ्क्षतम् काङ्क्ष्   + क्त । (कमथिि) 

अविमथताः दशृ्यताम् - १.११ 

युद्धम् दशृ्यताम् - १.२३ 

त्यक्त्वा त्यज ्   + क्त्वा । 



Chapter I, shloka 35  

Shloka एतान्न हन्तुिमच्छािम घ्नतोऽिप मधुसूदन । 
(in devanagari) अिप त्रैलोक्यराज्यमय हतेोः कक नु महीकृते ॥ 

(in English) £t¡nna hantumicch¡mi ghnatµ:'pi madhusÀdana | 

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

Index Ref 1st chapter,35 of 47 

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

अिप, त्रैलोक्यराज्यमय, हतेोः,ककम,्न,ुमहीकृते ॥ 



Chapter I, shloka 35  …contd  

अन्वयाथथ: मधुसूदन ह ेकृष्ि ! O slayer of Madhu (a demon)! अ.पुुं.सम्बो.एक. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word) 

त्रैलोक्यराज्यमय ित्रलोकािधपत्यमय 
dominion over the three worlds 

 (the earth, the intermediate, and 

the celestial) 
अ.नपुुं.ष.एक. 

हतेोः अिप 
हतेोः 

अिप,कारिात् अिप 
for the sake of even उ.पुुं.ष.एक. / अव्ययम् 

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

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

हन्तुम् 
नाशियतुम,् 

मारियतुम ्
to kill अव्ययम् 

न इच्छािम निह वाछछािम do not wish 
अव्ययम् / इष् - 

पर.कतथरर उ.प.ुएक. 

कक नु कक पुनः far less indeed 
ककम् - म.सवथ 

नपुुं.प्र.एक. 

महीकृते 
भूिमप्राप्तय,े 

पृिथवी प्राप्त्यथथम ्
for earth महीकृत् - त.पुुं.च.एक. 



अथथ: मधुसूदन ! त्रैलोक्यराज्यमय हतेोः घ्नतः अिप एतान् हन्तुुं न इच्छािम । कक नु महीकृते ? 

Chapter I, shloka 35  …contd  

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 ! 

तात्ऩय ं ह ेकृष्ि ! यकद ते माुं मारयिन्त मारयन्तु कामम् । तैः मायथमािोऽिप नाहुं तान् मारियतुम् इच्छािम। ननु भोः ! 

त्रैलोक्यराज्युं तव िसद््यित - तथािप नाहुं मारियतुम् इच्छािम । एवुं िमथते केवलायाः अमयाः भूमेः प्राप्तये 

ककमहुं मारयािम? 

व्याकरणम ्

सन्न्ध: घ्नोतऽिप घ्नतः  + अिप 
िवसगथसिन्धः (सकारः) रेफः, उकारः, गुिः, पूवथरूपुं 

च 

कक न ु ककम्   + नु अनुमवारसिन्धः 

समासः अच्युतः 
दशृ्यताम् - 

१.२१ 

महीकृत े
मह्याः कृत्, तममै - षष्ठीतत्पुरुषः । कृछधातोः सवेषामिप धातूनाम् अथथः 

सम्भवित इित कृते इत्यमय प्राप्तये इत्यथथः । 

कृदन्तः घ्नतः हन् (लट्) शतृ (कतथरर) । घ्नन्, तान् । 

हन्तुम ् हन्    + तुमुन् । 

ववशषेः मधुसूदनः मधुुं (तन्नामकुं ) दतै्युं सूदयित इित मधुसूदनः । 

मधु + सूद ्+ ििच् (मवाथे) + ल्यु (अन) 



धन्यिादा्  

vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमददतव्यम ्॥   
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