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Chapter 2, shloka 11 to 16  

न मोत्स्मे – ऩूजहहान ्कथभ ्
इषुभब: प्रतिमोत्स्महभभ | 
(how can I kill elders ?)      

त्वम् ऄशोच्यान् ऄन्वशोचः, प्रज्ञावादान् च भाषसे ।  

पिडिताः गतासनू ्ऄगतासनू ्च न ऄनुशोचिन्त ॥   

Why should I not have शोक,  
Why ऩण्डििह: न अनुशोचण्ति ?  

Will anyone feel sorrow – for something which is always there ?  

ऄह ंसववदा असम् । (घटाददष ुिवयत ्आव िनत्य:) त्वं सववदा असीः । 

एते राजानः ऄिप सववदा असन् । आतः परमिप वयं सवे सववदा 

भिवष्यामः । अत्मा िथथरः आित वयं सवे सववदा ऄवश्यं भवामः 

आत्यिभप्रायः । (देहभदेानवुतृ्त्या बहुवचन,ं न अत्मभदेािभप्रायणे)  
How do we know ‘something’ is 

always there ?  
दिेहनः ऄिथमन् दहे ेयथा कौमारं यौवनं जरा, तथा दहेान्तरप्राितः । 

तत्र धीरः न मुह्यित । Eg: Gold – changes into ring, necklace, bracelet etc 

Though I know self is eternal,  
am feeling pleasure/pain, hot/ 

cold, joy/sorrow etc? 

कौन्तेय ! मात्राथपशावः तु शीतोष्णसुखदःुखदाः अगमापाियनः 

ऄिनत्याः । भारत ! तान् ितितक्षथव । तेषु हषं, िवषाद ंवा मा काषी: । 

What will happen if one endures  
‘duals’ – eg: cold/ heat, etc  

यः जनः सुखं दःुखं च समं मन्यते तं शीतोष्णसुखदःुखकराः 

िवषयसम्बन्धाः दकििदिप न व्यथयिन्त । सोऽयं द्वन्द्वसिहष्णुः जनः 

मोक्षं प्रातुं योग्यः/ समथव: भवित । 

Why should I endure and 
tolerate cold/ heat etc ? 

ऄसतः भावः न िवद्यते, सतः ऄभावः न िवद्यते । ऄनयोः उभयोः 

(सदसतोः) ऄिप ऄन्तः तत्त्वदर्शशिभः दषृ्टः । 



Chapter 2, shloka 17, 18  

What is real   तत् तत्त्वं तु सववदा ऄिवनािश आित जानीिह । तेन तत्त्वेन सववमिप 

आद ंजगत् व्यातम् ऄिथत । तादशृथय ऄिवनािशनः तत्त्वथय िवनाशं 

कतुं कोऽिप नैव शक्नोित ।   

That which is indestructible is real 

What is unreal  ऄयं च अत्मा ऄिवनाशी, प्रत्यक्षाददप्रमाणैः ज्ञातुम् ऄशक्यः, 

शाश्वतश्च । तथय एतािन शरीरािण तु नाशसिहतािन आित उक्तािन 

सिन्त । यथमात् ऄयम् अत्मा िनत्यः, शरीरं च िवनािश तथमात् त्वं 

युद्ध ंकुरु ।   
Irrespective of you waging war, body has pre-specified end 

नायं हिन्त न हन्यते । 

दहेथय िवकाराः सिन्त । न तु अत्मन: ।  

कं घातयित, कथं घातयित, कं हिन्त । 



Chapter  2, shloka 22 …contd  

अतवमहथा: नरः मानवः A man ऄ.पु.ंप्र.एक. 
(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

जीणाविन िशिथलािन, 

दबुवलािन 

worn-out ऄ.नपुं.िद्व.बहु. 

वासांिस वस्त्रािण clothes वासम् - स.नपु.ंिद्व.बहु. 
िवहाय त्यक्त्वा, 

पररत्यज्य 

casting off ल्यबन्तम् ऄव्ययम् 

ऄपरािण आतरािण others ऄ.नपु.ंिद्व.बहु. 
नवािन नूतनािन, 

ऄिभनवािन 

new ऄ.नपुं.िद्व.बहु. 

यथा येन प्रकारेण as ऄव्ययम् 
गृह्णाित धरित, 

उपाधत्त े

takes ग्रह् - पर. कतवरर लट्.प्रपु.एक. 

तथा  तेन प्रकारेण so ऄव्ययम् 
दहेी अत्मा,शरीरर the embodied दिेहन् - न.पुं.प्र.एक. 

शरीरािण वपूंिष bodies ऄ.नपु.ंिद्व.बहु. 
िवहाय िवसृज्य, 

पररत्यज्य 

casting off ल्यबन्तम् ऄव्ययम् 

ऄन्यािन आतरािण, 

िभन्नािन, 

ऄन्यािन 

others ऄ.नपु.ंिद्व.बहु. 

नवािन नवीनािन, 

नूतनािन 

new ऄ.नपु.ंिद्व.बहु. 

संयाित प्राप्नोित, 

संगच्छित 

enters सम्+या-पर.कतवरर लट्.प्रपु.एक.दहेी 



Chapter  2, shloka 23 …contd  

अन्वयाथथ: शस्त्रािण अयुधािन, 

ऄथयादीिन 

weapons ऄ.नपु.ंप्र.बहु. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

एनम् आमम् अत्मानम्, 

दिेहनम् 

this (Self) एतद ्- द.सवव.पु.ंप्र.एक. 

न िछन्दिन्त न खडियिन्त, 

 न कतवयिन्त 

cut not ऄव्ययम् / िछद ्- पर.कतवरर 

लट्.प्रपु.बहु. 

पावकः ऄिनः,ऄनलः fire ऄ.पु.ंप्र.एक. 

एनम् ऄमुम् this एतद ्- द.सवव.पु.ंिद्व.एक. 

न दहित न भथमीकरोित burns not ऄव्ययम् / दह् - पर.कतवरर 

लट्.प्रपु.एक. 

अपः उदकािन,जलािन,

वारीिण 

waters ऄप् - प.स्त्री.प्र.बहु. 

न क्लेदयिन्त 

च 

न अर्द्रीकुवविन्त 

ऄिप 

and wet not ऄव्ययम् / िक्लद ्(िणच्) - पर.कतवरर 

लट्.प्रपु.बहु. 

मारुतः वायुः wind ऄ.पु.ंप्र.एक. 

न शोषयित न शुष्कं करोित dries not ऄव्ययम् / शुष् (िणच)् - पर.कतवरर 

लट्.प्रपु.बहु. 



Chapter  2, shloka 24 …contd  

अन्वयाथथ: ऄयम् एषः अत्मा This (Self) आद्म् - म.सवव.पु.ंप्र.एक. 

(Prose Order 
with meaning 
& introduction 
to the word) 

ऄच्छेद्यः छेत्तुम् ऄयोग्यः cannot be cut ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ऄदाह्यः दग्धुम् ऄयोग्यः cannot be burnt ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ऄक्लेद्यः क्लेदियतुम् ऄशक्यः cannot be 

wetted 
ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ऄशोष्यः एव च शोषियतुम् ऄशक्यः and cannot also 

be dried 
ऄ.पु.ंप्र.एक. / ऄव्ययम् 

ऄयम ् एषः This आद्म् - म.सवव.पु.ंप्र.एक. 

िनत्यः शाश्वतः changeless ऄ.पु.ंप्र.एक. 

सववगतः सववव्यापी,सववत्र 

िवद्यमानः 

all-pervading ऄ.पु.ंप्र.एक. 

थथाणुः िथथरः unmoving उ.पु.ंप्र.एक. 

ऄचलः कम्परिहतः,िनश्चलः immovable ऄ.पु.ंप्र.एक. 

सनातनः सदावती eternal ऄ.पु.ंप्र.एक. 



Chapter  2, shloka 25 …contd  

अन्वयाथथ: ऄयम् एषः 

दहेी,अत्मा 

This (Self) आदम् - म.सवव.पु.ंप्र.एक. 

(Prose Order 
with 
meaning & 
introduction 
to the word) 

ऄव्यक्तः ऄप्रकटः unmanifested ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ऄिचन्त्यः िनराकारः unthinkable ऄ.पु.ंप्र.एक. 

ऄिवकायवः ऄपररणामी, 

िवदिया 

रिहतः, 

unchangeable ऄ.पु.ंप्र.एक. 

उच्यते कथ्यते,भडयते,

िनगद्यते 

is said वच् - पर.कमविण लट्.प्र.पु.एक. 

तथमात् ऄतः,तथमात् 

कारणात् 

therefore तद ्- द.सवव.पु.ंपं.एक. 

एवम् आत्थम् thus ऄव्ययम् 

एनम् (दिेहनम्) ऄमुम्, 

अत्मानम् 

This एतद ्- द.सवव.पु.ंिद्व.एक. 

िवददत्वा िवज्ञाय,ज्ञात्वा knowing क्त्वान्तम् ऄव्ययम् 

ऄनुशोिचतुम् दःुिखतुम्, 

शोिचतुम् 

to mourn तुमुन्नन्तम् ऄव्ययम् 

न ऄहविस न योग्यो 

भविस 

oughtest not ऄव्ययम् / ऄह्व - पर.कतवरर 

लट्.प्र.पु.ंएक. 



Chapter  2, shloka 26 …contd  

ऄन्वयाथव: ऄथ च यदद पुनः But if ऄव्ययम् / ऄव्ययम् 

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& 

introducti

on to the 

word) 

एनम् ऄमुम् दिेहनम्, 

अत्मानम् 

This (Self) एतद ्- द.सवव.पु.ंिद्व.एक. 

िनत्यजातम् सववदा जायमानम् constantly born ऄ.पु.ंिद्व.एक. 

िनत्यं वा सदा वा constantly or ऄ.पु.ंिद्व.एक. / ऄव्ययम् 

मृतम् नष्टम्,लुतम् dead ऄ.पु.ंिद्व.एक. 

मन्यसे िचन्तयिस thinkest मन - अत्म.कतवरर 

लट्.मपु.ंएक. 

तथािप एवमिप even then ऄव्ययम् / ऄव्ययम् 

महाबाहो दीघवबाहो,िवशालबाहू mighty-armed उ.पु.ंसम्बो.एक. 

(ऄजुवन) त्वम ् त्वम ् thou युष्मद ्- द.सवव.प्र.एक. 

एवम् आत्थम् This ऄव्ययम् 

शोिचतुम् खेददतुम्,संततुम् to mourn तुमुन्नन्तम् ऄव्ययम् 

न ऄहविस न योग्यः 

ऄिस,नाहविस 

oughtest not ऄव्ययम् / ऄहव - पर.कतवरर 

लट्.मप.ुएक. 



Chapter  2, shloka 27  

Shloka जातथय िह ध्रुवो मृत्युध्रुववं जन्म मृतथय च । 
(in devanagari) तथमादपररहायऽेथ ेन त्वं शोिचतुमहविस ॥ २.२७ ॥ 

(in English) j¡tasya hi dhruvµ m»tyurdhruva¯ janma m»tasya ca | 

tasm¡daparih¡ry£:'rth£ na tva¯ ¾µcitumarhasi || 2.27 || 

Index Ref 2nd chapter,27 of 72 

पदच्छेदः जातथय,िह,ध्रुवः,मृत्युः,ध्रुवम्,जन्म,मतृथय च । 

तथमात्, ऄपररहाये,ऄथे,न,त्वम,्शोिचतुम,्ऄहविस ॥ 



Chapter  2, shloka 27 …contd  

ऄन्वयाथव: जातथय िह उत्पन्नथय, 

लब्धजन्मनः 

of that for ऄ.पु.ंष.एक. 

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& 

introduct

ion to 

the 

word) 

मृत्युः मरणम्, 

प्राणहािनः 

death उ.पु.ंप्र.एक. 

ध्रुवः िनिश्चतम्, 

िनर्शणतः एव 

certain ऄ.पु.ंप्र.एक. 

मृतथय च नष्टथय च, 

लुततां गतथय 

and of that which is 

dead 

ऄ.पु.ंष.एक. / ऄव्ययम ्

जन्म उत्पित्तः,जिनः, 

जननदिया 

birth जन्मन् - न.नपु.ंप्र.एक. 

ध्रुवम् िनिश्चतम् certain ऄ.नपु.ंप्र.एक. 

तथमात् ततः therefore तद ्- द.सवव.पं.एक. 

ऄपररहाये पररहतुवम् ऄयोग्य े unavoidable ऄ.पु.ंस.एक. 

ऄथ े िवषये matter ऄ.पु.ंस.एक. 

त्वम् त्वम्,भवान् thou युष्मद ्- द.सवव.प्र.एक. 

शोिचतुम् दःुिखतुम्,खेदताम् 

ऄनुभिवतुम् 

to grieve तुमुन्नन्तम् ऄव्ययम ्

न ऄहविस न योग्यः भविस oughtest not ऄव्ययम् / ऄहव - 

पर.लट्.मप.ुएक. 



अथथ: जातथय िह मृत्युः ध्रुवः । मृतथय च जन्म ध्रुवम् । तथमात् ऄपररहाये ऄथे त्वं शोिचतुं न 

ऄहविस । 

Chapter  2, shloka 27 …contd  

Meaning 
Of that which is born, death is certain; of that which is dead, birth is 
certain. Over the unavoidable, therefore, thou oughtest not to grieve. 

तात्पय ं यः जायते तथय मरणं िनिश्चतम् । एवं यः िियते तथयािप पुनः जन्म िनिश्चतम् । एवं 

सित ऄिथमन् िवषये त्वं शोिचतुं नाहविस । 

व्याकरणम ्
सण्तध: ध्रुवो भतृ्समुुः    - ध्रुवुः    + भतृ्समुुः ववसर्ासण्तधुः (सकहयुः) येपुः 

उकहयुः र्ुणुः 
भतृ्समुध्रुावभ ्    - भतृ्समुुः    + ध्रुवभ ् ववसर्ासण्तधुः (येपुः) 

ि्भहदऩरयहहमे      - ि्भहि ्    + अऩरयहहमे जश्तत्सवसण्तधुः 
अऩरयहहमेऽथे     - अऩरयहहमे    + अथे ऩूवारूऩसण्तधुः 

सभहसुः अऩरयहहमे         - न ऩरयहहमाुः, िण््भन ् नञ ्ित्सऩुरुषुः । 
कृदतिुः ऩरयहहमे    - ऩरय + रृ +डमि ्(कभाणण) िण््भन ्। 



Chapter  2, shloka 28  

Shloka ऄव्यक्तादीिन भूतािन व्यक्तमध्यािन भारत । 
(in devanagari) ऄव्यक्तिनधनान्यवे तत्र का पररदवेना ॥ २.२८ ॥ 

(in English) avyakt¡d§ni bhÀt¡ni vyaktamadhy¡ni bh¡rata | 

avyaktanidhan¡ny£va tatra k¡ parid£van¡ || 2.28 || 

Index Ref 2nd chapter,28 of 72 

पदच्छेदः ऄव्यक्तादीिन, भूतािन, व्यक्तमध्यािन, भारत । 

ऄव्यक्तिनधनािन, एव, तत्र, का, पररदवेना ॥ 



Chapter  2, shloka 28 …contd  

ऄन्वयाथव: भारत ऄजुवन ! O Bharata ऄ.पुं.सम्बो.बहु. 

(Prose 

Order 

with 

meaning 

& intro-

duction 

to the 

word) 

भूतािन प्रािणनः, 

चराचरािण, 

थथावरजङ्गमा

दीिन 

beings ऄ.नपुं.प्र.बहु. 

ऄव्यक्तादीिन ऄथफुटमूलािन, 

ऄदशवनभूतािन, 

ऄनुपलब्धािन 

unmanifested 

in the 

beginning 

आ.नपु.ंप्र.बहु. 

व्यक्तमध्यािन थफुटमध्याः manifested in 

the middle 

state 

ऄ.नपुं.प्र.बहु. 

ऄव्यक्तिनधना

िन एव 

ऄथफुटान्ताः एव unmanifested 

again in the 

end 

ऄ.नपुं.प्र.बहु. / 

ऄव्ययम ्

तत्र तिथमन् there ऄव्ययम् 

का पररदवेना कक वा 

अिन्दनम्?, 

दक वाशोकः?, 

दकमथं वा 

िवलापः 

what grief दकम् - 

म.सवव.स्त्री.प्र.एक. / 

अ.स्री.प्र.एक. 



अथथ: भारत ! भूतािन ऄव्यक्तादीिन व्यक्तमध्यािन ऄव्यक्तिनधनािन एव । तत्र का  

पररदवेना ? 

Chapter  2, shloka 28 …contd  

Meaning 
All beings are unmanifested in their beginning, O Bharata, manifested in 
their middle state, and unmanifested again in their end. What is there 
then to grieve about ? 

तात्पय ं
भूतानाम् अददः ऄव्यक्तः वतवते । ऄन्तः ऄिप ऄव्यक्तः वतवते । आहलोके ऄनुभवगोचरािण 

भविन्त आित हतेोः मध्यमात्रं तु व्यकं्त दशृ्यते । एवं सित तादशृेषु भूतेषु अिन्दनेन कक 

प्रयोजनम् ? 

व्याकरणम ्

सण्तध: अव्मक्ितनधनहतमेव    - अव्मक्ितनधनहतन    + एव मण ्सण्तधुः 

सभहसुः अव्मक्िहदीतन     - अव्मक्िुः आददुः मेषहां िहतन - फहुव्रीदहुः । 

अव्मक्ितनधनहतन    - अव्मक्िां तनधनां मेषहां िहतन - फहुव्रीदहुः । 

कृदतिुः ऩरयदेवनह    - ऩरय + ददव ्+ णणच ्+ मुच ्(बहवे) 



Chapter  2, shlokas 29 

Shloka अश्चयववत्पश्यित किश्चदनेमाश्चयववद्वदित तथैव चान्यः । 
(in devanagari) अश्चयववच्चनैमन्यः शृणोित श्रुत्वाप्यने ंवेद न चैव किश्चत् ॥ २.२९ ॥ 

(in English) ¡¾caryavatpa¾yati ka¾cid£nam¡¾caryavadvadati tathaiva c¡nya¦ | 

¡¾caryavaccainamanya¦ ¾»³µti ¾rutv¡py£na¯ v£da na caiva ka¾cit || 
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पदच्छेदः अश्चयववत्,पश्यित,किश्चत्,एनम्,अश्चयववत्,वदित,तथा,एव,च,ऄन्यः । 

अश्चयववत्,च,एनम्,ऄन्यः,शृणोित,श्रतु्वा,ऄिप,एनम्,वेद,न,च,एव,किश्चत् ॥ 



Chapter  2, shlokas 29 …contd  

अन्वयाथथ
: 

किश्चत् कोऽिप पुरुषः Some one ऄव्ययम् 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word) 

एनम् अत्मानम्, 

चेतनवन्तम् 

This (Self) एतद ्- द.सवव.पु.ंिद्व.एक. 

अश्चयववत् ऄद्भुतवत्, 

ऄदषृ्टपूववम् 

as a wonder ऄव्ययम् 

पश्यित वीक्षते, 

ऄवलोकयािम 

looks upon दिृशर् - पर.कतवरर 

लट्.प्रपु.एक. 

तथा एव एवम्,अत्मानम् so also ऄव्ययम् / ऄव्ययम् 

ऄन्यः च ऄपरः पुरुषोऽिप and another ऄ.सवव.पु.ंप्र.एक. 

वदित कथयित,भणित speaks वद ्- पर.कतवरर लट्.प्रपु.एक. 

शृणोित अकणवयित hears श्रु - पर.कतवरर लट्.प्रपु.एक. 

किश्चत् कोऽिप yet another ऄव्ययम् 

एनम् ऄमुम्,दिेहनम ् This एतद ्- द.सवव.पु.ंिद्व.एक. 

श्रुत्वा ऄिप अकडयव ऄिप though hearing श्रु - पर.कतवरर लट्.प्रपु.एक. 

न च एव वेद न जानाित एव, 

नैव गृह्णाित 

knows not at all ऄव्ययम् /  

िवद ्- पर.कतवरर लट्.प्रपु.एक. 



अथथ: किश्चत् एनम् अश्चयववत् पश्यित,तथा एव ऄन्यः च अश्चयववत् वदित, 

ऄन्यः च एनम् अश्चयववत् शृणोित । किश्चत् एनं श्रुत्वा ऄिप न च एव 

वेद । 

Chapter  2, shlokas 29 …contd  

Meaning 
Some look upon the Self  as marvellous. Others speak of It as wonderful. 
Others again hear of It as a wonder. And still others, though hearing, do 
not understand It at all. 

तात्पय ं
कश्चन् एतम् अत्मानम् ऄद्भुतिमव पश्यित । ऄन्यः कश्चन् एनम् 

ऄद्भुतिमव वदित । ऄपरः एनम् ऄद्भुतिमव शृणोित । ऄन्यथतु श्रुत्वािप 

एनं नैव जानाित । 



Chapter  2, shlokas 29 …contd  

व्याकरणम ्
सण्तधुः किश्चदनेम्    - किश्चत ्    + एनम् जश्त्वसिन्धः 

अश्चयववद्वदित    - अश्चयववत्    + वदित जश्त्वसिन्धः 

तथैव    - तथा    + एव वृिद्धसिन्धः 

चैव    - च    + एव वृिद्धसिन्धः 

चान्यः    - च    + ऄन्यः सवणवदीघवसिन्धः 

श्रुत्वािप    - श्रुत्वा    + ऄिप सवणवदीघवसिन्धः 

अश्चयववच्च    - अश्चयववत्    + च श्चुत्वसिन्धः 

ऄप्येनम्    - ऄिप    + एनम् यण् सिन्धः 

कृदतिुः श्रुत्वा    - शु्र    + क्त्वा । 



Chapter  2, shlokas 30 

Shloka देही िनत्यमवध्योऽय ंदेह ेसववथय भारत । 
(in devanagari) तथमात्सवाविण भूतािन न त्वं शोिचतमुहविस ॥ २.३० ॥ 

(in English) d£h§ nityamavadhyµ:'ya¯ d£h£ sarvasya bh¡rata | 

tasm¡tsarv¡³i bhÀt¡ni na tva¯ ¾µcitumarhasi || 2.30 || 
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पदच्छेदः दहेी, िनत्यम्, ऄवध्यः, ऄयम्,दहे,े सववथय, भारत । 

तथमात्, सवाविण, भूतािन, न,त्वम्,शोिचतुम,्ऄहविस ॥ 



Chapter  2, shlokas 30 …contd  

अन्वयाथथ: भारत ऄजुवन । O Bharata ऄ.पु.ंसम्बो.एक. 

(Prose 

Order with 

meaning & 

introduction 

to the 

word) 

ऄयम ् एषः this आदम् - म.सवव.पु.ंप्र.एक. 

दहेी अत्मा,शारीरर Indweller दिेहन् - न.पु.ंप्र.एक. 

सववथय िनिखलथय, 

समथतथय,समग्रथय 

of all ऄ.सवव.पु.ंष.एक. 

दहे े शरीरे,पुरे in the body ऄ.पु.ंस.एक. 

िनत्यम ् सदा,सवेषु कालेषु ever ऄव्ययम् 

ऄवध्यः हन्तुम् ऄशक्यः indestructible ऄ.पु.ंप्र.एक. 

तथमात् ततः हतेोः therefore तद ्- द.सवव.पं.एक. 

सवाविण सकलािन, 

समथतािन, 

िनिखलािन 

all ऄ.सवव.नपु.ंिद्व.बहु. 

भूतािन प्रािणनः, 

चराचरािण 

beings ऄ.नपु.ंिद्व.बहु. 

त्वं 

शोिचतुम् 

त्वं दःुिखतुम् thou to mourn युष्मद ्- द.सवव.प्र.एक. 

न ऄहविस न योग्यः ऄिस oughtest not ऄव्ययम् / ऄहव - पर.कतवरर 

लट्.मप.ुएक. 



अथथ: भारत ! ऄयं दहेी सववथय दहे ेिनत्यम् ऄवध्यः । तथमात् सवाविण भूतािन 

त्वं शोिचतुं न ऄहविस । 

Chapter  2, shlokas 30 …contd  

Meaning 
This, the Indweller in the bodies of all, is ever indestructible, O 
descendant of Bharata. Therefore thou oughtest not to mourn for any 
creature. 

तात्पय ं
ऄयम् अत्मा सवावसु ऄिप ऄवथथासु ऄवध्यः । परन्तु सः िनत्यं 

थथावराददषु सवेषु ऄिप िथथतः । दहे ेवध्यमानेऽिप सः दहेी ऄवध्यः 

आत्यतः त्वम् एतािन भूतािन प्रित शोिचतुं नाहविस । 

व्याकरणम ्
सण्तधुः अवध्मोऽम

भ ्
   - अवध्मुः    + अमभ ् ववसर्ासण्तधुः (सकहयुः) 

येपुः, उकहयुः, रु्णुः, 
ऩूवारूऩां च 

सभहसुः अवध्मुः    - न वध्मुः नञ्ित्सऩुरुषुः 



धतमवहदहुः  

vyoma-saṃskṛta-pāṭhaśālā  
॥ स्वाध्यायप्रवचनाभयाां न प्रमददतव्यम ्॥   

  Learn Sanskrit From Home, Teach Sanskrit From Home. 

Vyoma Linguistic Labs Foundation   
For any queries/ feedback please feel free to contact us at 
  

A non-profit section-25 linguistic technology company  

Ph: 09686674545 (Between 10 AM and 5 PM on weekdays)  
Email:  sanskritfromhome@vyomalabs.in 

http://www.sanskritfromhome.in/ 

http://www.vyomalabs.in/ 

http://75.101.211.125/sanskritfromhome.in/website/contact.html

