
Shloka

(in devanagari)

(in English)

Index Ref

पदच्छेदः न,हि,प्रपश्याहि, िि,अपुनद्यात,् यत्, शोकि्, उच्छोषणि्, इहरियाणाि् ।

अवाप्य,भूिौ, असपत्नि्, ऋद्धि्, राज्यि्,सुराणाि्, अहप, च, आहिपत्यि् ॥

अरवयार्थ: भूिौ ििीतल,ेपृहर्व्याि् In the earth इ.स्री.स.एक.

असपत्नि् ,हनष्कण्टकि्,शतु्ररहिति् unrivalled अ.नपुुं.हि.एक.

ऋद्धि् िनिारयाददहभः सिृद्धि्,सस्याददसुंपन्नि् flourishing अ.नपुुं.हि.एक.

राज्युं च राज्युं च dominion and अ.नपुुं.हि.एक. / अव्ययि्

सुराणाि् दवेानाि् over the gods अ.पुुं.ष.बहु.

आहिपत्यि् स्वाहित्वि् mastery अ.नपुुं.हि.एक.

अवाप्य अहप प्राप्य अहप,अनुभूय अहप obtaining also ल्यबरति् अव्ययि् / अव्ययि्

िि िि my अस्िद ्- द.सवथ.ष.एक.

इहरियाणाि् इहरियाणाि् of the senses अ.नपुुं.ष.बहु.

उच्छेषणि् शोषकि् blasting अ.नपुुं.हि.एक.

शोकि् दःुखि् sorrow अ.पुुं.हि.एक.

यत् अपनुद्यात् यत् दरूरकुयाथत् (तत)्,यत् अपनयेत् that should 

remove

यद ्- द.सवथ.नपुुं.प्र.एक. / अप 

+ नुद ्- पर.कतथरर लट्.उप.ुएक.

नहि प्रपश्याहि हवशेषतः न पश्याहि I do not see अव्ययि् / प्र + दहृशर् - 

पर.कतथरर लट्.उप.ुएक.

अर्थ:

तात्पयं

व्याकरणि्

सहरि: ििापनुद्याद्    - िि    + अपनुद्यात् सवणथदीर्थसहरिः

यच्छोकि्    - यत्    + शोकि् शु्चत्वसहरिः, छत्वसहरिः

भूिावसपत्नि्    - भूिौ    + असपत्नि् यारतवारतादशेसहरिः

चाहिपत्यि्    - च    + आहिपत्यि् सवणथदीर्थसहरिः

सिासः असपत्नि्    - न हवद्यते सपत्नः यस्य तत् - नञ् बहुव्रीहिः ।

कृदरतः उच्छोषणि्    - उत् + शुष् + ल्यु (कतथरर)

अवाप्य    - अव + आप् + ल्यप्

तहद्धतारतः राज्यि्    - राजन् + यत् (किाथर्े भावार्े वा) । राज्ञः किथ भावः वा इत्यर्थः ।

आहिपत्यि् अहिपहत + यक् (भावे) अहिपहतत्वि् इत्यर्थः ।

(Prose Order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

भूिौ असपत्नि् ऋद्धुं िित् राज्युं सुराणाि् आहिपत्युं च अवाप्य अहप (हस्र्तस्य) िि यत् इहरियाणाि् 

उच्छेषणुं शोकि् अपनुद्यात् (तत्किथ) नहि प्रपश्याहि ।

Meaning I do not see anything to remove this sorrow which blasts my senses, even were I to obtain  unrivalled 

and flourishing dominion over the earth, and mastery over the gods.

िया भूिौ अस्याुं हनष्कण्टकुं  सिृद्धुं राज्युं प्राप्येत, दवेानाुं च आहिपत्युं लभ्येत, तर्ाहप इहरियाणाुं हवशोषकः 

अयुं शोकः गुरुबारिवादीनाुं िननेच्छया सिुत्पन्नः येन दरूीभवहत तादशृुं दकिहप किथ न प्रपश्याहि ।

नहि प्रपश्याहि ििापनुद्याद ्यच्छोकिुच्छोषणहिहरियाणाि् ।

अवाप्य भूिावसपत्निृद्धुं राज्युं सुराणािहप चाहिपत्यि् ॥ २.८ ॥

nahi prapa¾y¡mi mam¡panudy¡d yacchµkamucchµ½a³amindriy¡³¡m |

av¡pya bhÀm¡vasapatnam»ddha¯ r¡jya¯ sur¡³¡mapi c¡dhipatyam || 2.8 ||

2nd chapter,8 of 72


