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Index Ref

पदच्छेदः न,च,एतत,्विद्मः, कतरत,् नः,गरीयः,यत,्िा,जयेम,यदद,िा,नः,जयेय ः ।

यान,्एि,हत्िा,न,वजजीविषामः,त,ेअिवथिताः,प्रम खे,धाततराष्ट्ाः ॥

अन्ियाित : न च न च not and अव्ययम्

एतत् इदम् this द.सित.नप ुं.वि.एक.

विद्मः जानीमः know विद ्- पर.कततरर लट्.उप .बहु.

कतरत् दकम् which of the two कतरत् - त.नप ुं.प्र.एक.

नः अथमाकम् for us अथमद ्- द.सित.ष.बहु.

गरीयः शे्रयः,शे्रष्ठम्,अवधकतरम् better गरीयस् - स.नप ुं.प्र.एक.

यद ्िा यदद िा whether यद ्- द.सित.नप ुं.प्र.एक. / अव्ययम्

जयेम जयुं प्राप्न याम्,जेष्यामः we should conquer वज - पर.कततरर वि.वलङ्.उप .बहु.

यदद िा अि िा or that यद ्- द.सित.नप ुं.प्र.एक. / अव्ययम्

नः अथमान् us अथमद ्- द.सित.ष.बहु.

जयेय ः (त)े पराजयेरन,् ,ते 

जेष्यवन्त

यान् स ताः

they should conquer वज - पर.कततरर वि.वलङ्.प्रप .बहु.

प्रम खे सम्म खे in front अ.प ुं.स.एक.

अिवथिताः उपवथिताः stand अ.प ुं.प्र.बहु.

अित:

व्याकरणम्

सवन्ध: चैतत्    - च    + एतत् िृविसवन्धः

समासः एतविद्मः    - एतत्    विद्मः जश्तत्िसवन्धः

कतरन्नः    - कतरत्    + नः अन नावसकसवन्धः

नो गरीयो यिा    - नः    + गरीयः विसगतसवन्धः ( सकारः) उकारः, ग णः

   - गरीयः    +यत् विसगतसवन्धः ( सकारः) उकारः, ग णः

   - यत्    + िा जश्तत्िसवन्धः

नो जयेय ः    - नः    + जयेय ः विसगतसवन्धः ( सकारः) उकारः, ग णः

वजजीविषामथते    - वजजीविषामः    + ते विसगतसवन्धः ( सकारः)

तेऽिवथिताः    - ते    + अिवथिताः पूितरूपसवन्धः

कृदन्तः अिवथिताःदशृ्तयताम् - १.११

तवितान्तः कतरत्    - दकम्    + डतरच् (थिािे)  ।

गरीयः - ग रु + ईयस न् (अवतशय)े । अवतशयेन ग रुः इत्यितः ।

धाततराष्ट्ाः  - दशृ्तयताम् - १.१९

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word)

यान् हत्िा न वजजीविषामः ते एि धाततराष्ट्ाः प्रम खे अिवथिताः (तथमात)् यद ्िा जयेम यदद िा नो जयेय ः 

(अनयोः) कतरत् नः गरीयः (इवत) एतत् न विद्मः ।

Meaning And indeed I can scarcely tell which will be better, that we should conquer them, or that they should 

conquer us. The very sons of Dhrtarastra- after slaying whom we should not care to live - stand 

facing us.

तात्पयं यान् हत्िा ियुं जीवित ुं न शक्न मः तादशृाः द योधनादयः समरे उपवथिताः सवन्त । य ि ेअन्यथय हननम् 

अन्यथय च जीिनम् इत्येतत् अिश्तयम्भावि । तथमात् यदद ियुं जीिनम् इच्छामः तर्हह अिश्तयुं तेषाुं मरणुं 

काङ्क्षणीयम् । अि ियुं मरणम् इच्छामः ते कामुं जीिवन्त । दकन्त  समरशूराणाम् अथमाकम् एतत् अिमानुं 

भिवत । तथमात् अनयोः दकम् अथमाकम् उवचतवमवत न जावनमः ।

न चैतविद्मः कतरन्नो गरीयो य द्ध्िा जयेम यदद िा नो जयेय ः ।

यािेन हत्िा न वजजीविषामथतेऽिवथिताः प्रम खे धाततराष्ट्ाः ॥ २.६ ॥

na caitadvidma¦ katarannµ gar§yµ yuddh¡ jay£ma yadi v¡ nµ jay£yu¦ |

y¡v£na hatv¡ na jij§vi½¡mast£Évasthit¡¦ pramukh£ dh¡rtar¡½¿r¡¦ || 2.3||
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