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पदच्छेदः कुलक्षय,े प्रणश्यन्ति, कुलधर्मः, सन्िन्ः ।

धरे, नष्ट,े कुलर्, कृत्स्नर्, अधरमः, अन्ििवन्ि, उि ॥

अतवय्र्म: कुलक्षये वंशन्शे

सन्िन्ः प्र्चीन्ः

कुलधर्मः वंशधर्मः

प्रणश्यन्ति क्षीयति,ेररिष्यन्ति

धरे सन्िनधरे

नष्टे क्षीणे,लुप्ते,

कृत्स्नर् उि सवमर् अन्प,सरस्िरन्प

कुलर् वंशर्

अधरमः अन्च्िः

अन्ििवन्ि आक्र्म्यन्ि,आवृणोन्ि

अर्म:

व्य्किणर्

सन्तध: कुलं कृत्स्नर्   - कुलर्

अधरोऽन्ििवत्स्युि   - अधरमः

  - अन्ििवन्ि

सर्सः कुलक्षये   - कुलस्य क्षयः, िन्स्रन् - षष्ठीित्स्पुरुषः । 

(Prose Order 

with meaning & 

introduction to 

the word)

कुलक्षये सन्िन्ः कुलधर्मः प्रणश्यन्ति । धरे नष्ट ेकृत्स्नर् उि कुलर् अधरमः अन्ििवन्ि ।

Meaning
On the decay of a family the immemorial religious rites of that family die out. On the destruction of spirituality,  impiety 

further overwhelms the whole of the family.

ि्त्स्पयं कुल्न्न यदद नश्यन्ति िर्हि सन्िन्ः कुलधर्मः नश्यन्ति । धरमः यदद नष्टः िवन्ि िर्हि अधरमः कुल्न्न आवृत्स्य न्िष्ठन्ि ।

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सन्िन्ः ।

धरे नष्ट ेकुलं कृत्स्नरधरोऽन्ििवत्स्युि् ॥

kulak½ay£ pra³a¾yanti kuladharm¡¦ san¡tan¡¦ |

dharm£ na½¿£ kula¯ k»tsnamadharmµÉbhibhavatyut ||
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कुलधर्मः

अधरमः

कृदतिः नष्टः

सन्िनः   - सन् + टु्यल् (िव इत्स्यर्े) । सद् िवः इत्स्यर्मः ।

  - कुलस्य धर्मः - षष्ठीित्स्पुरुषः ।

न धरमः - नञ्ित्स्पुरुषः ।

नश् + क्त (किमरि)



धरे, नष्ट,े कुलर्, कृत्स्नर्, अधरमः, अन्ििवन्ि, उि ॥

On the decay of a family अ.पु.ंस.एक.

immemorial अ.पु.ंप्र.बहु.

family religious practices अ.पु.ंप्र.बहु.

disappear प्र + नश् - पि. किमरि लट्.प्रप.ुबहु.

spirituality अ.पु.ंस.एक.

being destroyed अ.पु.ंस.एक.

the whole also अ.नपु.ंन्ि.एक. / अव्ययर्

family अ.नपु.ंन्ि.एक.

impiety अ.पु.ंप्र.एक.

overcomes अन्ि + िू - पि. लट्. प्रप.ु एक.

  + कृत्स्नर् अनुस्व्िसन्तधः

  + अन्ििवन्ि
न्वसर्मसन्तधः (सक्िः) िेफः, उक्िः 

रु्णः पूवमरूपं च

  + उि यण् सन्तधः

  - कुलस्य क्षयः, िन्स्रन् - षष्ठीित्स्पुरुषः । 

कुलक्षये सन्िन्ः कुलधर्मः प्रणश्यन्ति । धरे नष्ट ेकृत्स्नर् उि कुलर् अधरमः अन्ििवन्ि ।
On the decay of a family the immemorial religious rites of that family die out. On the destruction of spirituality,  impiety 

further overwhelms the whole of the family.

कुल्न्न यदद नश्यन्ति िर्हि सन्िन्ः कुलधर्मः नश्यन्ति । धरमः यदद नष्टः िवन्ि िर्हि अधरमः कुल्न्न आवृत्स्य न्िष्ठन्ि ।

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सन्िन्ः ।

धरे नष्ट ेकुलं कृत्स्नरधरोऽन्ििवत्स्युि् ॥

kulak½ay£ pra³a¾yanti kuladharm¡¦ san¡tan¡¦ |

dharm£ na½¿£ kula¯ k»tsnamadharmµÉbhibhavatyut ||



  - सन् + टु्यल् (िव इत्स्यर्)े । सद् िवः इत्स्यर्मः ।

  - कुलस्य धर्मः - षष्ठीित्स्पुरुषः ।

न धरमः - नञ्ित्स्पुरुषः ।

नश् + क्त (किमरि)


