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पदच्छेदः यः, एनम्, वेत्ति, हन्तारम्, यः, च, एनम्, मन्यत,े हतम् ।

उभौ, तौ, न, त्तवजानीतः, न, अयम्, हत्तन्त, न, हन्यते ॥

अन्वयार्थ: यः यः जनः who यद ्- द.सवथ.प ुं.प्र.एक.

एनम् आत्मानम्,दते्तहनम् this (self) एतद ्- द.सवथ.प ुं.त्ति.एक.

हन्तारुं वेत्तिमारकः इत्तत जानात्तत,हननक्रियायाः कताथ इत्तत मन्यतेslayer knows हन्तृ - ऋ.प ुं.त्ति.एक. / त्तवद ्- पर.कतथरर 

लट्.प्रप .एक.

यः च योऽत्तप and who यद ्- द.सवथ.प ुं.प्र.एक. / अव्ययम्

हतुं मन्यतेमाररतः इत्तत जानात्तत,हननक्रियायाःकमथभ तःइत्तत जानात्ततslain thinks अ.प ुं.त्ति.एक. /

 मन् - आत्म. कमथत्ति लट्.प्रप .एक.

तौ उभौ तौ िौ अत्तप both these तद ्- द.सवथ.प ुं.प्र.त्तिव. / 

उभ - अ.सवथ.प ुं.प्र.त्तिव.

न त्तवजानीतः नैव अवगच्छतः not know अव्ययम् / त्तव - ज्ञा -

 पर.कतथरर लट्.प्रप .त्तिव.

अयम् आत्मा this (self) इदम् - म.सवथ.प ुं.प्र.एक.

न हत्तन्त न मारयत्तत,न नाशयत्तत slays not अव्ययम् / हन् - पर.कतथरर लट्.प्रप .एक.

न हन्यतेनात्तप माररतो भवत्तत, नैव नात्तशतः भवत्ततis not slain अव्ययम् / हन् - पर.कमथत्ति लट्.प्रप .एक.

अर्थ:
Meaning

तात्पयं

व्याकरिम्

सत्तन्ि: यः एनम्   - यः    + एनम् त्तवसगथसत्तन्िः (लोपः)

यश्च    - यः    + च त्तवसगथसत्तन्िः (सकारः) श्च त्वुं च

चैनम्    - च    + एनम् वृत्तिसत्तन्िः

त्तवजानीतो न    - त्तवजानीतः    + न त्तवसगथसत्तन्िः (सकारः) रेफः, उकारः ग िः

नायम्    - न   + अयम् सविथदीर्थसत्तन्िः

कृदन्तः हन्तारम्    - हन्    + तृच् (कतथरर), तम् ।

हतम्   - हन्    + क्त (कमथत्ति), तम् ।

(Prose Order 

with meaning 

& introduction 

to the word)

यः एनुं हन्तारुं वेत्ति, यः च एनुं हतुं मन्यते तौ उभौ न त्तवजानीतः । (यतः) अयुं न हत्तन्त, न हन्यते ।

He who takes the self to be the slayer, and he who takes It to be the slain, neither of these knows. It does not 

slay, nor is it slain.

यः जनः ’आत्मा कत्तित् प रुषुं मारयत्तत’ इत्तत जानात्तत यश्च जनः ’आत्मा केनात्तप प रुषेि मायथते’ इत्तत जानात्तत 

तौ  िौ अत्तप वस्त तः अज्ञात्तननौ । यतः आत्मा कत्तित् न हत्तन्त , न वा केनात्तप हन्यते ।

य एनुं वेत्ति हन्तारुं यशै्चनुं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न त्तवजानीतो नायुं हत्तन्त न हन्यते ॥ २.१९ ॥

ya £na¯ v£tti hant¡ra¯ ya¾caina¯ manyat£ hatam |

ubhau tau na vij¡n§tµ n¡ya¯ hanti na hanyat£ || 2.19 ||
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