
Shloka

(in devanagari)

(in English)

Index Ref

पदच्छेदः न, जायते, म्रियते, वा, कदाम्रित्, नायम्, भूत्वा,भम्रवता,वा,न,भूयः ।

अजः,म्रनत्यः,शाश्वतः,अयम्,पुराणः,न,हन्यत,ेहन्यमान,े शरीरे ॥

अन्वयार्थ : अयम् एषः आत्मा This (Self)

कदाम्रित् कदाम्रप,म्रिषुकालेश्वम्रप ever

न जायते न उत्पद्यत,े न जनन प्राप्नोम्रत not is born

न वा म्रियते मृतो वा न भवम्रत, नाशः वा न भवम्रत or not dies

भूत्वा भूयः न भम्रवता वा उत्पद्य पुनः न उत्पत््यते not having been 

again comes into 

beingअजः जम्रनरम्रहतः unborn

म्रनत्यः म्रनर्ववकारः eternal

शाश्वतः क्षयरम्रहतः,शश्वद्भवः,अक्षयः changeless

पुराणः पुरातनः,म्रनत्यनूतनः,पुरा अम्रप नवः ever Itself

शरीरे हन्यमाने शरीरे नाम्रशतेऽम्रप,दहेनाशे अम्रप the body

न हन्यते न नश्यम्रत, न म्रियते not is killed

       

अर्थ:

Meaning

तात्पयं

व्याकरणम्

सम्रन्ि: कदाम्रिन्न    - कदाम्रित्    + न परसवणथसम्रन्िः

अजो म्रनत्यः    - अजः    + म्रनत्यः

शाश्वतोऽयम्    - शाश्वतः    + अयम् म्रवसर्थसम्रन्िः (सकारः) रेफः, उकारः, 

रु्णः पूवथरूपं ि

पुराणो न    - पुराणः    + न

समासः अजः    - न जायते इम्रत अजः । कतथरर डप्रत्ययः उपपदसमासश्च ।

कृदन्तः भूत्वा    - भू    + क्तत्वा

हन्यमाने    - हन्    + शानि् (कमथम्रण)

तम्रितान्तः शाश्वतः    - शश्वत्

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the word)

अव्ययम्

अव्ययम् / जन् - आत्म. कतथरर लट्.प्रप.ुएक.

अव्ययम् / 

मृ - आत्म. कतथरर लट्.प्रप.ुएक.

   + अण् (भवार्)े । सदा भवः इत्यर्थः ।

अ.पु.ंप्र.एक.

अ.पु.ंप्र.एक.

अ.पु.ंप्र.एक.

अ.पु.ंप्र.एक.

अ.नपु.ंस.एक. / अ.नपु.ंस.एक.

अव्ययम् / हन् - कमथम्रण लट्.प्रप.ुएक.

अयं कदाम्रित् न जायते न वा म्रियते । अयं भूत्वा भूयः भम्रवता वा न । अयम् अजः म्रनत्यः शाश्वतः पुराणः शरीरे 

हन्यमाने अम्रप न ि हन्यते ।

This is never born, nor does it die. It is not that, not having been, It again comes into being. (Or according to another 

view: It is not that having been, It again ceases to be). This is unborn, eternal, changeless, ever-Itself. It is not killed 

when the body is killed.

अयम् आत्मा कदाम्रप न जायते न म्रियते वा, उत्पद्य पुनरम्रप उत्पत््यते इत्यम्रप वकंु् न शक्तयते, यतः अयम् आत्मा 

जन्मरम्रहतः, सनातनः, पुरातनश्च । शरीरे नष्टऽेम्रप सः न नश्यम्रत ।

म्रवसर्थसम्रन्िः (सकारः) रेफः, उकारः, रु्णः

म्रवसर्थसम्रन्िः (सकारः) रेफः, उकारः, रु्णः

क्तत्वान्तम् अव्ययम् /

 भू - पर.कतथरर लुट्.प्रप.ुएक.

न जायते म्रियते वा कदाम्रिन्नायं भूत्वा भम्रवता वा न भूयः ।

अजो म्रनत्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २.२० ॥

na j¡yat£ mriyat£ v¡ kad¡cinn¡ya¯ bhÀtv¡ bhavit¡ v¡ na bhÀya¦ |

ajµ nitya¦ ¾¡¾vatµ:'ya¯ pur¡³µ na hanyat£ hanyam¡n£ ¾ar§r£ || 2.20 ||
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इदम् - म.सवथ.पु.ंप्र.एक.


