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पदच्छेदः उत्सन्नकुलधर्माणमर््, र्नुष्यमणमर्् जनमदान ।

नरके, अननयतर््, वमसः, भवनत, इनत, अनुशुशु्रर् ॥

अन्वयमर्ा: जनमदान ह ेकृष्ण ! O Janardana

उत्सन्नकुलधर्माणमर्् नष्टवंशमचमरमणमर्् whose family 

religious 

practices are 

destroyed

र्नुष्यमणमर्् नरमणमर््,र्मनवमनमर्् of the men 

अननयतर्् दीर्ाकमलं यमवत,्बहुकमलं यमवत् inevitably

नरके ननरये in hell

वमसः नथर्नतः,अवथर्मनर्् dwelling

भवनत इनत सम्पद्यते इनत, is thus

अनुशुशु्रर् शु्रतवन्तः have we heard

अर्ा:

व्यमकरणर््

सनन्ध: उत्सन्नकुलधर्माणमं र्नुष्यमणमर््  - उत्सन्नकुलधर्माणमर््   + र्नुष्यमणमर््

(Prose Order 

with meaning 

& introduction 

to the word)

जनमदानः ! ’उत्सन्नकुलधर्माणमं र्नुष्यमणमं नरके अननयतं वमसः भवनत’ इनत अनुशुशु्रर् ।

Meaning We have heard, O Janardana, that dwelling in hell is inevitable for those men in whose 

families religious practices have been destroyed.

तमत्पयं येषमं कुलधर्माः नष्टमः सनन्त तेषमं नरके अनतदीर्ाकमलं यमवत् वमसः भनवष्यनत इनत अथर्मनभः शु्रतर्् ।

उत्सन्नकुलधर्माणमं र्नुष्यमणमं जनमदान ।

नरकेऽननयतं वमसो भवतीत्यनुशुशु्रर् ॥

utsannakuladharm¡³¡¯ manu½y¡³¡¯ jan¡rdana |

narak£:'niyata¯ v¡sµ bhavat§tyanu¾u¾ruma ||
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र्नुष्यमणमं जनमदान   - र्नुष्यमणमर््   + जनमदान

नरकेऽननयतर््   - नरके   + अननयतर््

अननयतं वमसः   - अननयतर््   + वमसः

वमसो भवतीत्यनुशुशु्रर्   - वमसः   + भवनत

  - भवनत   + इनत

  - इनत   + अनुशुशु्रर्

सर्मसः उत्सन्नकुलधर्माणमर््

कृदन्तः उत्सन्नः   - उत् + सद ्+ क्त (कतारर) ।

ननयतर््   - नन + यर्् + क्त (कर्ानण) ।

वमसः   - वस् + र्ञ् ( भमवे)

तनितमन्तः र्नुष्यः   - र्नु + षुक् (ष)् + यत् । र्नोः अपत्यं पुर्मन् इत्यर्ाः ।

  - कुलथय धर्ाः कुलधर्ाः - षष्ठीतत्पुरुषः ।

उत्सन्नः कुलधर्ाः येषमं ते, तेषमर्् - बहुव्रीनहः ।



अ.पु.ंसम्बो.एक.

अ.पु.ंष.बहु.

अ.पु.ंष.बहु.

अ.पु.ंप्र.एक.

अ.पु.ंस.एक.

अ.पु.ंप्र.एक.

भू - पर.कतारर 

लट् 

प्रप.ुएक./अव्ययर््

अन+ुशु्र- पर. 

कतारर नलट् 

उप.ुबहु.

अनुथवमरसनन्धः

जनमदानः ! ’उत्सन्नकुलधर्माणमं र्नुष्यमणमं नरके अननयतं वमसः भवनत’ इनत अनुशुशु्रर् ।

We have heard, O Janardana, that dwelling in hell is inevitable for those men in whose 

families religious practices have been destroyed.

येषमं कुलधर्माः नष्टमः सनन्त तेषमं नरके अनतदीर्ाकमलं यमवत् वमसः भनवष्यनत इनत अथर्मनभः शु्रतर्् ।

उत्सन्नकुलधर्माणमं र्नुष्यमणमं जनमदान ।

नरकेऽननयतं वमसो भवतीत्यनुशुशु्रर् ॥

utsannakuladharm¡³¡¯ manu½y¡³¡¯ jan¡rdana |

narak£:'niyata¯ v¡sµ bhavat§tyanu¾u¾ruma ||
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