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पदच्छेदः कापपण्यदोषोदहतस्वभावः, पृच्छामि,त्वाि्, धिपसम्िूढचेताः ।

यत,् शे्रयः,स्यात,्मिमिति्, बू्रमह, तत,् िे, मिष्यः, त,ेअहि्, िामध, िाि्, त्वाि्, प्रपन्नि् ॥

अन्वयार्प : कापपण्यदोषोदहतस्वभावः लुब्धत्वदोषेण 

िष्टस्वभावः,दनै््भाविया 

दमूषतः

with (my Kshatriya) nature 

overpowered by the taint of 

weak commiseration

अ.पुुं.प्र.एक.

पृच्छामि प्रश्नुं करोमि,याचयामि I ask प्रच्छ् - पर.कतपरर लट्.उपु.एक. 

त्वाि् भवन्ति् Thee युष्िद ्- द.सवप.मि.एक.

धिपसम्िूढचेताः धिे िूढििस्कः,धिे अमववेकमचत्ति् with a mind in confusion 

about Dharma (duty)

धिपसम्िूढचेतस् - स.पुुं.प्र.एक.

िे िि for me अस्िद ्- द.सवप.ष.एक.

यत् मिमितुं शे्रयः यत् असमन्दग्धुं महति् which decidedly good यद ्- द.सवप.िपुुं.प्र.एक. / अ.िपुुं.प्र.एक. / 

शे्रयस् - स.िपुुं.प्र.एक.

स्यात् भवेत् is अस्- पर.कतपरर मव.मलङ्.प्रप.ुएक.

तत् बू्रमह तद ्वद,तत् कर्य that say तद ्- द.सवप.िपुुं.मि.एक. / बू्रञ् - 

पर.कतपरर लोट्.िपु.एक.

अहुं ते मिष्यः अहुं तव िासिीयः I, Thy disciple अस्िद ्- द.सवप.ष.एक. / युष्िद ्- 

द.सवप.ष.एक. / अ.पुुं.प्र.एक.

त्वाुं प्रपन्नि् त्वाि् उपगति्,िरणागि् Thee taken refuge युष्िद ्- द.सवप.मि.एक. / अ.पुुं.मि.एक.

िाुं िामध िाि् उपददि,िाुं मिक्षय me instruct अस्िद ्- द.सवप.मि.एक. / िास् - 

पर.कतपरर लोट्.िपु.एक.

अर्प:

व्याकरणि्

समन्ध: यच्रेयः    - यत्    + शे्रयः िुत्वि्, छत्वसमन्धः

सिासः स्यामन्नमिति्    - स्यात्    + मिमिति् अिुिामसकसमन्धः

तन्िे    - तत्    + िे जश्तत्वि्, अिुिामसकसमन्धः

मिष्यस्ते    - मिष्यः    + ते मवसगपसमन्धः (सकारः)

तेऽहि्    - ते    + अहि् पूवपरूपसमन्धः

कृदन्तः कापपण्यदोषोपहतस्वभावः    -कापपण्युं दोषः कापपण्यदोषः - किपधारयः ।

   - कापपण्यदोषेण उपहतः कापपण्यदोषोपहतः - तृतीयातत्पुरुषः ।

   - कापपण्यदोषोपहतः स्वभावः यस्य सः - बहुव्रीमहः ।

धिपसम्िूढचेताः धिे सम्िूढि् धिपसम्िूढि् - सप्तिीतत्पुरुषः ।

धिपसम्िूढुं चेतः यस्य सः - बहुव्रीमहः ।

तमितान्तः मिमिति्    - मिस् + मच + क्त (किपमण) 

मिष्यः    - िास् + क्यप् (किपमण) । िासिीयः इत्यर्पः ।

प्रपन्नि्    - प्र + पद ्+ क्त (कतपरर)

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

कापपण्यदोषोदहतस्वभावः धिपसम्िूढचेताः त्वाुं पृच्छामि - यत् मिमितुं शे्रयः स्यात् तत् िे बू्रमह । अहुं ते मिष्यः । त्वाुं प्रपन्नुं िाुं िामध ।

Meaning With my nature overpowered by weak commiseration, with a mind in confusion about duty, I supplicate Thee. Say 

decidedly what is good for me. I am Thy disciple. Instruct me who have taken refuge in Thee.

तात्पयं एते सवे िदीयाः । तस्िात् एतेषाुं ि दकमिदमप हामिः भवेत् इमत लुब्धत्वेि दोषेण इदािीं िि मवचारिमक्तः िष्टा अमस्त । धिपमवषये 

िि चेतः सम्िूढि् अमस्त । अतः पृच्छामि - इदािीं िि यत् असमन्दग्धुं शे्रयः तत् त्वुं वद । अहुं त्वािेव िरणुं गतः अमस्ि । िाि् 

उपददि ।

कापपण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वाुं धिपसम्िूढचेताः ।

यच्रेयः स्यामन्नमितुं बू्रमह तन्िे मिष्यस्तेऽहुं िामध िाुं त्वाुं प्रपन्नि् ॥ २.७ ॥

k¡rpa³yadµ½µpahatasvabh¡va¦ p»cch¡mi tv¡¯ dharmasammÀ¢hac£t¡¦ |

yacchr£ya¦ sy¡nni¾cita¯ brÀhi tanm£ ¾i½yast£Éha¯ ¾¡dhi m¡¯ tv¡¯ prapannam || 2.7 ||
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