
Shloka

(in devanagari)

(in English)

Index Ref

पदच्छेदः सङ्करः,नरकाय,एव,कुलघ्नानाम्,कुलस्य,च ।

पतन्तत,न्पतरः,न्ि,एषाम्,लुप्तन्पण्डोदकक्रियाः ॥

अतवयार्थ: कुलघ्नानाम् वंशनाशकानाम् of the family

 सङ्करः न्मश्रणम्,न्मश्रीभवनम् admixture (of castes)

कुलस्य वंशस्य of the family

नरकाय एवनरकलोकाय एव,अधो लोकाय एव for the hell indeed

लुप्तन्पण्डोदकक्रियाः नष्टन्पण्डजलतपथणाः deprived of the offerings 

of rice-ball and water

एषाम् एतेषाम् their

न्पतरः न्पतृदवेताः ancestors

पतन्तत ग्लायन्तत,िषथचररताः भवन्तत fall

अर्थ:

व्याकरणम्

सन्तध: सङ्करो नरकायैव   - सङ्करः   + नरकाय

  - नरकाय   + एव

कुलघ्नानां कुलस्य   - कुलघ्नानाम्   + कुलस्य

सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।

पतन्तत न्पतरो ह्येषां लुप्तन्पण्डोदकक्रियाः ॥

sa±karµ narak¡yaiva kulaghn¡n¡¯ kulasya ca |

patanti pitarµ hy£½¡¯ luptapi³¢µdakakriy¡¦ ||
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सङ्करः कुलघ्नानां कुलस्य च नरकाय एव भवन्त । एषाम् न्पतरः लुप्तन्पण्डोदकक्रियाः 

Meaning Admixture of castes, indeed, is for the hell of the family and the destroyers of the 

family; their ancestors fall deprived of the offerings of rice-ball and water

तात्पयं वणथसङ्करः नरकस्य कारणं भवन्त । तेन कुलघातकाः कुलान्न च नरकं गच्छन्तत । तेषां 

न्पतरः न्पण्डोदकवन्िताः भवन्तत । ततश्च ते नरके पतन्तत ।



न्पतरो हे्यषाम्   - न्पतरः   + न्ि

  - न्ि   + एषाम्

एषां लुप्तन्पण्डोदकक्रियाः  - एषाम् + लुप्त…क्रियाः 

समासः लुप्तन्पण्डोकक्रियाः

सङ्करः

कुलघ्नः   - कुल + इन् + क्रिप् (कतथरर) । कुलं िन्तत ।

लुप्तः   - लुप् +क्त (कतथरर)

  - न्पण्ड ंच उदकक्रिया च न्पण्डोदकक्रिये - द्वतद्वः ।

लुप्ते न्पण्डोदकक्रिये येषां ते - बहुव्रीन्िः ।

  - सम् + डुकृञ् + अप् (भावे)



अ.पु.ंष.बहु.

अ.पु.ंप्र.एक.

अ.नपु.ंष.एक.

अ.पु.ंच.एक.

अ.पु.ंप्र.बहु.

इदम्.सवथ.म.पु.ंष.बहु.

न्पतृ - ऋ.पु.ंप्र.बहु.

पत् - पर.कतथरर लट् प्रप.ुबहु.

न्वसगथसन्तधः (सकारः) रेफः, उकारः, गुणः

वृन्िसन्तधः

अनुस्वारसन्तधः

सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ।

पतन्तत न्पतरो ह्येषां लुप्तन्पण्डोदकक्रियाः ॥

sa±karµ narak¡yaiva kulaghn¡n¡¯ kulasya ca |

patanti pitarµ hy£½¡¯ luptapi³¢µdakakriy¡¦ ||

सङ्करः कुलघ्नानां कुलस्य च नरकाय एव भवन्त । एषाम् न्पतरः लुप्तन्पण्डोदकक्रियाः 

Admixture of castes, indeed, is for the hell of the family and the destroyers of the 

family; their ancestors fall deprived of the offerings of rice-ball and water

वणथसङ्करः नरकस्य कारणं भवन्त । तेन कुलघातकाः कुलान्न च नरकं गच्छन्तत । तेषां 

न्पतरः न्पण्डोदकवन्िताः भवन्तत । ततश्च ते नरके पतन्तत ।



न्वसगथसन्तधः (सकारः) रेफः, उकारः, गुणः

यण्सन्तधः

अनुस्वारसन्तधः


