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Summary
Content
This document consists of two parts. Part 1 has the following three sections:
1. Section One consisting of Chapters 1, 2, and 3 give a brief overview of the Sanskrit
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2. Section Two consisting of Chapters 4 to 7 give the grammar details of few basic topics
like nouns, pronouns, adjectives, verbs, indeclinables, suffixes and sandhi.
3. Section Three consisiting of chapter 8 give grammatical anlysis of few verses from
Bhagavad Gita.
Part 2 my favourite, has 50 short simple Sanskrit stories with English translations. These stories
are with and without sandhi. These stories are easy to read and will help with the pronunciation,
vocabulary and grammar especially the sandhi rules.

Useful links
 Video by Kumud Singhal - I have created a YouTube video with pronunciation of
alphabets and chanting of a few prayers
 Video of Chanting of few prayers
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 Sanskrit dictionary
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1. परिचय - Introduction
भाषास मख्या मधरा क्रदव्या गीर्ााणभारिी
Amongst languages, the most important, the sweetest, the most divine is the language of the
Gods (Sanskrit).

The language Sanskrit has immense significance in our tradition. Starting from the Vedas, which
form the bedrock of our culture and civilization, it has been the primary vehicle for the expression
of ideas, knowledge etc. through the ages. Thus an understanding of Sanskrit language is the key
to unlocking the treasures that lay buried in our scriptures. वेदस्य मुखं व्याकिणम् – व्याकिणम्
(grammar) is the face of the वेद-पुरुष: । Learning Sanskrit grammar is the best bet for us to be able
to read, understand and appreciate the original works of our tradition, be it the िामायणम् of the
sage वाल्मीकक: or the works of शङ्किाचायभ: ।
The grammar of Sanskrit language was originally composed by three sages – मुतनत्रयम् । The first
and foremost of these three is पातणतन: (Pāṇinīḥ; 5th century BCE ). His Magnum Opus अष्टाध्यायी
(Aṣṭādhyāyī - group of eight chapters) is the primary source book of the grammatical tradition.
There were other grammatical systems before and after that of पातणतन: but his work has gained
such universal acceptance that it has completely obscured the others.
The अष्टाध्यायी is in the form of terse rules or aphorisms (called सूत्रातण). It is written in the form
of an algorithm, and aims at explaining the derivation of all the usages in the writings of
established scholars of the language. It contains close to 4000 short rules, in a form that can be
easily memorized by an eager student of the language. The other two important grammarians are
कात्यायन: (Kātyāyanaḥ - the author of the वार्त्तभकातन – rules supplementary to the अष्टाध्यायी) and
पतञ्जतल: (Pataïajaliḥ - author of the महाभाष्यम् – the great commentary on the अष्टाध्यायी). They
use the अष्टाध्यायी as their source material, but also add more explanations to elucidate the rules
and in some places to explain any usage that has been left unexplained by the work of पातणतन: ।
With these three grammarians, the grammatical tradition is more or less complete. However, there
are also very important grammar works after the core texts noted above, which form an invaluable
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companion for the modern reader. The कातशका-वृतत:, for instance, is a commentary on the
अष्टाध्यायी with carefully chosen examples. Another important relatively recent work is the
तसिाधत-कौमुदी, which rearranges the rules according to derivational topics. The importance of
तसिान्त-कौमुदी cannot be overstated, as most modern grammars of the Sanskrit language are
eventually derived from this work.
 The word संस्कृ तम् is derived from the past participle of the root कृ , to do, with the prefix
सम्, well. The word thus means “that which is well done”.
 The uniqueness of the language is that it uses 2200 verbal roots (िातु), to generate an entire
vocabulary of millions of words. These root are defined by Panini and compiled in a book
called िातुपाठाः ।
 The verbal root that is the starting point of each derived word reveals the nature of the
object that the word stands for. For example, the words शरीरम् and देहः both mean “body.”
The first is derived from the verbal root “शॄ”, to decay, to waste away. The etymological
meaning of शरीरम् is thus ”that which will waste away.”The word देहः comes from the
root“क्रदह्”, to anoint, the word देहः means“that which one anoints.”
 No dictionary can hope to include all the words that are formed from these roots by the
addition of prefixes and suffixes according to well-defined rules. Compound formation is
another way of custom-designing words from small structural units.
 संस्कृ तम् is phonetically precise, that is, every sound is represented by a unique symbol.
 When two sounds come together in संस्कृ तम्, they combine with one another according to
well–defined set of rules called euphonic combination, or सतधध (sandhi) rules. The guiding
principle behind सतधध rules is maintenance of the point of articulation of the letter and if
possible, the effort needed to make the sounds. For example, when the vowel अ[a] and the
vowel इ[i] come together, the सतधध rule mandates a substitute ए[e] in the place of both
vowels. This is logical since the अ[a] and इ[i] are guttural and palatal, respectively, and the
diphthong ए[e] is of guttural-palatal origin.
माहेश्वि–सूत्रातण: Coming back to Panini’s अष्टाध्यायी, one of the main features that has aided
पातणतन: in keeping the rules short has been the माहेश्वि–सूत्रातण । These are fourteen aphorisms,
which do not belong to the अष्टाध्यायी per se, but yet, play an important part in it.
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1 अ इ उ ण् । 2 ऋ ऌ क् । 3 ए ओ ङ् । 4
ऐ औ च् । 5 ह य र् र ट् । 6 ल ण् । 7 ञ म
ङ ण न म् । 8 झ भ ञ् । 9 घ ढ ध ष् । 10
ज ब ग ड द श् । 11 ख फ छ ठ थ च ट ि
र्् । 12 क प य् । 13 श ष स र् । 14 ह ल् ।

The माहेश्वि-सूत्रातण are said to have been revealed by महेश्वि: (Lord Shiva) Himself, which is what
gives them their name माहेश्विातण सूत्रातण । The mythological story of the seven great seers,
the Saptarshi, describes how they went to Lord Shiva seeking the essence of language. Lord Shiva
played his drum, a damaru, and from it came sounds that are known as the माहेश्वि–सूत्रातण । These
sounds were 14 sutras that became the basis of Sanskrit grammar as recorded by Panini.
Panini has based his entire grammatical work on these sutras. To avoid detailed recital of the
letters, he used what is called the प्रत्याहाि । It is very much like saying “A-Z available here.”
Similarly, when Panini wished to list only the स्विााः (vowels), he just said अच् and no more. Look
at the sutras again. Which sutra has the अ? The first. Which sutra ends in च्? The fourth. Ignore
every alphabet with a तविाम (nether stroke). They are called the “इत्” letters and are only
indicatory letters which disappear the minute the purpose of indication has been fulfilled. List all
the letters that are in the four sutras and you have a list of all the vowels. The
प्रत्याहाि “हल्” includes all the consonants. The sound ह occurs twice in the सूत्रातण, once in the
fifth सूत्रम् and again in the last सूत्रम्. However, the हल्-प्रत्याहािाः is always counted from the first
ह, making the name हल् stand for all consonants. This is obviously so, because otherwise the हल्प्रत्याहािाः would refer to the single letter ह् and serve no purpose. Panini has worked on 41 such
प्रत्याहाि in his अष्टाध्यायी ।
Excerpt from https://avg-sanskrit.org/introduction-to-sanskrit/
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2. वणभमाला - Letters & Sound

Sanskrit is a sound-based language. In Sanskrit, unlike English (e.g., but, put), there is a
perfect one-to-one correspondence between what is written (letter) and what is pronounced
(sound). Any script can be used in Sanskrit as long as this one-to-one correspondence between
letter and sound is maintained. The most commonly used script for Sanskrit is called देर्नागरी
(Devanägaré).
देर्नागरी letters are pronounced from the throat to lips of the vocal cord of the vocal anatomy
- the places of sound articulation.

1

कण्ठः Throat (कण््ाः Gutturals)

2

िाल Palate (jaw) (िालव्याः Palatals)

3

मूधाा Tongue hitting the roof of the
mouth (मूधाधयाः Cerebrals)

4

दधिाः Teeth (दधत्याः Dentals)

5

ओष्ठौ Lips - the two lips should meet
with each other (ओष्ठ्ाः Labials)

अक्षि-s, when put together to intelligently express thoughts and feelings is called the
पद । A group of पद-s form a वाक्य (sentence) ; and वाक्य-s put together so that another may
understand what one wishes to express, then becomes भाषा (language).
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भाषा (language)

र्ाक्यातन (sentences)

शबदाः (पदााः ) (words)

र्णााः (letters)

र्णाः = अक्षरम्
(group of letters) is called र्णामाला
(Alphabets)

2.1 स्र्राः - Vowels
स्र्यं राजिे इति स्र्रः - That which shines (can be pronounced) on its own (without the help of any
other र्णाः) is स्र्रः (svaraḥ). There are 13 vowels in Sanskrit, based on length of pronunciation
time. The vowels are of 3 types:

Short Vowels हृस्र्ः एकमात्राकातलकः

अ
a

इ
i

उ
u

ऋ
ṛ

ऌ
ḷ

Long Vowels दीघाः तिमात्राकातलकः

आ
ā

ई
ī

ऊ
ū

ॠ
ṛ

ए
e

Longest Vowels प्लिः तत्रमात्राकातलकः

अ३ इ३ उ३ ॠ३ ऌ३ ए३ ऐ३ ओ३

ए (e), ऐ (ai), ओ (o), औ (au) are also called dipthongs.

ऐ
ai

ओ
o

औ
au
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2.2 व्यञ्जनातन - Consonants
परे ण स्र्रे ण व्यज्यिे इति व्यञ्जनम् - That which manifests with the help of succeeding स्र्रः is
व्यञ्जनम् (vyaïjanam).
There are 33 consonants in Sanskrit. A व्यञ्जनम् if not combined with a स्र्रः is written with an
oblique line underneath it which is called a हलधि (halanta).

1. 25 mute letters (स्पृष्ाः)
कर्गाः
क् ख् ग् घ् ङ्
k kh g gh ì

चर्गाः
च् छ् ज् झ् ञ्
c ch j jh ï

टर्गाः
ट् ठ् ड् ढ् ण्
ö öh ò òh ë

िर्गाः
ि् थ् द् ध् न्
t th d dh n

2. 4 Semi-Vowels (अधिःस्थाः) य् र् ल् र्् (y r l v)
3. 4 Sibilants (ऊष्ठमाणः) श् ष् स् ह् (ç ñ s h)

पर्गाः
प् फ् ब् भ् म्
p ph b bh m
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2.3 मात्रा - Consonants followed by Vowels
When a vowel follows a consonant, the consonant loses its stroke, and the vowel is written in
an abbreviated form called मात्रा (mātrā).

अ

is written as

क् + अ = क

[ka]

आ

is written as

क् + आ = का

[kä]

No मात्रा
(T)

इ

is written as

क् + इ = क्रक

[ki]

(त )

ई

is written as

क् + ई = की

[kī]

( ी)

उ

is written as

क् + उ = क

[ku]

( )

ऊ

is written as

क् + ऊ = कू

[kū]

( ू)

ऋ

is written as

क् + ऋ = कृ

[kṛ]

( ृ)

ॠ

is written as

क् + ॠ = कॄ

[kṝ]

( ॄ)

ऌ

is written as

क् + ऌ = कॢ

[kḷ]

( ॢ)

ए

is written as

क् + ए = के

[ke]

( े)

ऐ

is written as

क् + ऐ = कै

[kai]

( ै)

ओ

is written as

क् + ओ = को [ko]

( ो)

औ

is written as

क् + औ = कौ [kau]

(ौ )

Please note that: र् + उ = रु not ( ) र् + ऊ = रू not ( ू)

2.4 अनस्र्ारः
 अनस्र्ारः is the nasal sound represented by a dot above the letter.
 When म् is the last letter of a word and followed by another word beginning with a
consonant, then म् converts into a dot and places itself above the previous letter. अहम् तािा
= अहं तािा ।
 The word शङ्कि (Çaṅkara) is also written as शंकि, but the अनस्र्ारः above श is actually the
nasal of the व्यञ्जनम् immediately following it. In this case the nasal of क् is ङ् ।
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2.5 तवसगभाः is the two dots after a word and takes the sound of the consonant ह्

plus the स्र्रः

before the तवसगभाः । For example, रामः is pronounced as रामह; ( The स्र्रः before the तवसगभाः is अ
and ह् + अ = ह hence रामह ) हररः is pronounced हररतह; गुरुाः is pronounced गरुहु; र्ानराः as र्ानराहा
and so on.

2.6 दण्डः

A vertical line indicates the end of the sentence or one section of a verse (।). A double

line indicates the end of a verse (।।).
Conventionally letters in Sanskrit are named by adding कार at the end of the vowel or consonant.
अ - अकार आ - आकार इ - इकार ई - ईकार उ – उकार, ....

क् - ककार, ख् - खकार, ….. ।

Note that the consonant र् is referred to as रे फ and not रकार ।

2.7 र्णासय
ं ोगः Is the process of combining letters to form a word.
र् + आ + म् + अः = रामः । रे फ + आकार + मकार + अकार + तर्सगाः ।
क् + अ + म् + अ + ल् + अ + म् = कमलम् (lotus) । ककार + अकार + मकार + अकार + लकार + अकार +
मकार ।
ब् + आ + ल् + इ + क् + आ = बातलका (girl) । बकार + आकार + लकार + इकार + ककार + आकार ।

2.8 र्णातर्च्छेदः Is the process of breaking a word into letters.
गणेशः = ग् + अ + ण् +ए + श् + अः । गकार + अकार + णकार + एकार + शकार + अकार + तर्सगा ।
र्नम् = र्् + अ + न् + अ + म् (forest) ।र्कार + अकार + नकार + अकार + मकार ।
सीिा = स् + ई + ि् + आ । सकार + ईकार + िकार + आकार ।

2.9 संयक्त
ु व्यञ्जातन - Conjunct Consonants
In words two or more consonants can come together before a vowel sound. In संस्कृ तम् as many
as five consonants can come together in this way! This combination of two or more consonants
is called a conjunct consonant. Some general principles are followed in forming the conjunct
consonants.
Type 1. A fragment of the first consonant is retained and the second consonant is written in
full. Often the vertical line (a characteristic of many letters of the alphabet) of the first member
is dropped
स् + र्् + अ + र् + अः = स्र्रः (musical note, vowel)
क् + ऋ + ष् + ण् + अः = कृ ष्ठणः (Lord, black)
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अ + ध् + य् + आ + प् + अ + क् + अः = अध्यापकः (male teacher)
र् + आ + ज् + य् + अ + म् = राज्यम् (kingdom)
श् + आ + न् + ि् + इः = शातधिः (peace)
प् + उ + स् + ि् + अ + क् + अ + म् = पस्िकम् (book)
Type 2. The second consonant is placed below the first consonant.
ग + ङ् + ग् + आ = गङ्गा (Ganges)
श् + अ + ङ् + क् + अ + र् + अः = शङ्करः (Lord, auspicious)
र्् + इ + द् + य् + आ = तर्द्या (knowledge)
उ + द् + द् + ई + प् + ि् + अः = उद्दीप्तः (shining)
Type 3. Conjunct consonants with श् as the first member have a special symbol for श् when the
consonant that follows is र््, र्, च्, न् । If any other consonants follow, श् drops the vertical line,
as in type 1 consonants.
र्् + इ + श् + र्् + अः = तर्श्वः (world)
अ + श् + र्् + अः = अश्वः (horse)
श् + र् + ई = श्री (wealth)
प् + अ + श् + च + इ + म् + अः = पतिमः (west)
Type 4. Some special forms of commonly used conjunct consonants
क् + ष् = क्ष् ; ज् + ञ् = ज्ञ्
र् + अ + क् + ष् + आ = रक्षा (protection)
ज् + ञ् + आ + न् + अ + म् = ज्ञानम् (knowledge)
Type 5. Conjunct consonants with (र्) are formed differently. The way they are formed depends
on whether the (र्) is the first or the second member of the conjunct consonant.
When (र्) is the first member of the conjunct consonant, the symbol for (र्) is placed above the
second member.
अजानः = अ + र् + ज् + उ + न् + अः (third of the Pāṇḍava princes)
धमाक्षेत्रः = ध् + अ + र् + म् + अ + क् + ष् + ए + ि् + र् + अः (law-field)
दशभनम् = द् + अ + ि् + श् + अ + न् + अ + म् (view)
When (र्) is the second member of the conjunct consonant, it is represented by a slanted line
attached to the side of the first member.
िमः = क् + र् + अ + म् + अः (system)
प्रश्नः = प् + र् + अ + श् + न् + अः (question); नेत्रम् = न् + ए + ि् + र् + अ + म् (eye); ि् + र् = त्र्
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2.10 र्णातर्च्छेदः of prayers
गरुः ब्रह्मा गरुः तर्ष्ठणः गरुः देर्ः महेश्वरः । गरुः एर् परम् ब्रह्म िस्मै श्रीगरर्े नमः ॥
Salutations to that guru who is the Creator, Sustainer and Destroyer, who is the limitless one.
ग् + उ + र् + उः ब् + र् + अ + ह् + म् + आ ग् + उ + र् + उः र्् + इ + ष् + ण् + उः
ग् + उ + र्
+ उः द् + ए + र्् + अः म् + अ + ह् + ए + श् + र्् + अ + र् + अः । ग् + उ + र् + उः ए + र्् + अ प्
+ अ + र् + अ + म्
+ र्् + ए

ब् + र् + अ + ह् + म् + अ

ि् + अ + स् + म् + ऐ श् + ि् + ई + ग् + उ + र् + अ

न् + अ + म् + अः ॥

सरस्र्ति नमस्िभ्यं र्रदे कामरूतपणी । तर्द्यारम्भं कररष्ठयातम तसतिभार्ि मे सदा ॥
Salutation to you O Goddess Sarasvati, who is giver of boons, and who has a beautiful form! I
begin my studies. Let there be success for me always.
स् + अ + र् + अ + स् + र्् + अ + ि् + इ न् + अ + म् + अ + स् + ि् + उ + भ् + य् + अ + म् र्् + अ +
र् + अ + द् + ए क् + आ + म् + अ + र् + ऊ + प् + इ + ण् + ई । र्् + इ + द् + य् + आ + र् + अ + म् +
भ् + अ + म् क् + अ + र् + इ + ष् + य् + आ + म् + इ स् + इ + द + ध् + इ + र् + भ् + अ + र्् +
ि् + उ म् ए स् अ द् आ ॥
कराग्रे र्सिे लक्षमीः करमध्ये सरस्र्िी । करमूले तस्थिा गौरी प्रभािे करदशानम् ॥
On the forepart of your palm is Goddess Lakshmi in the middle of your palm is Goddess
Sarasvati on the base of your palm is Goddess Parvati. In this manner look at your palm in the
morning.
क् + अ + र् + आ + ग् + र् + ए
+ म् + अ + ध् + य् + ए
+ए

र्् + अ + स् + अ + ि् + ए ल् + अ + क्ष् + म् + ई + ः क् + अ + र्

स् + अ + र् + अ + स् + र्् + अ + ि् + ई । क् + अ + र् + अ + म् + ऊ + ल्

स् + थ् + इ + ि् + आ ग् + औ + र् + ई

प् + र् + अ + भ् + आ + ि् + ए

क् + अ + र् + अ + द् + र् + श् + अ + न् + अ + म् ॥
पूणभमदाः पूणभतमदं पूणाभत्पूणभमुदच्यते । पूणभस्य पूणम
भ ादाय पूणभमेवावतशष्यते ॥
That is fullness. This is fullness. From (that) fullness (this) fullness comes about. Of (that)
fullness, (this) fullness having removed, what remains is (that) fullness.
प् + ऊ + ि् + ण् + अ + म् + अ + दाः प् + ऊ + ि् + ण् + म् + इ + द् + अ + म् प् + ऊ + ि् + ण् + आ + त्
प् + ऊ + ि् + ण् + अ + म् + उ + द् + अ + च् + य् + अ + त् + ए । प् + ऊ + ि् + ण् + अ + स् + य् + अ प्
+ ऊ + ि् + ण् + अ + म् + आ + द् + आ + य् + अ प् + ऊ + ि् + ण् + अ + म् + ए + व् + आ + व् + अ + श्
+ इ + ष् + य् + अ + त् + ए ॥
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3. संस्कृ त भाषा की संिचना - Structure of Sanskrit Language

3.1 Building Blocks - Brief Introduction
Every पदम् (word) in Sanskrit is comprised of two basic components प्रकृ तिः and a suffix called
प्रत्ययः ।

प्रकृ तिः

पदम्

प्रत्यय

 There are two kind of प्रकृ तिः – प्रातिपक्रदकम् (nominal stem) and धािः (root) ।
 There are seven kind of प्रत्ययः सुँप,् तिङ् , तवकिण, कृ त्, ततित and स्त्री ।
 There are two kind of पदम् - नामपदम् (name form) and क्रियापदम् (verb form) ।
 नामपदम् are formed by adding सुँप् प्रत्ययः to the प्रातिपक्रदकम् । प्रातिपक्रदकम् + सुँप् = नामपदम्
 क्रियापदम् are formed by adding तिङ् प्रत्ययः to the धािः । धािः + तिङ् = क्रियापदम्
Allmost all the words can be traced to the धािः । The नामपदम् िाम is derived from the root √िम्
(िमुुँ क्रीडायाम्) meaning to enjoy, to play or to rejoice. The semantic etymology of the name िाम
is िमते इतत रामः meaning he who gives happiness.

धािः

प्रातिपक्रदकम्

तिङ्
सुँप्

तिङधिम्

सबधिम्

1. सबधिम् or नामपदम् (Nouns, Adjectives and Pronouns) are words ending with the ‘सुँप’् प्रत्ययः
(suffix) । They are declined to show gender (masculine, neuter and feminine), number (singular,
dual and plural) and cases (there are eight cases, subject, object etc.). They are briefly discussed
in section 3.2 and in detail in chapter 4.
E.g. रामः, र्नम् (forest), र्ीरः (strong), सः (he), सा (she).
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अव्यय (Indeclinables) are also सबधिम् which are not declined or conjugated (they do not change).
This group includes adverbs, prepositions, prefixes and conjunctions. They are briefly discussed
in section 3.4 and in detail in chapter 6.
E.g. च (and), न (not), कत्र (where), ित्र (there).
2. तिङधिम् or क्रियापदम् (Verbs) are words ending with ‘तिङ् ’ प्रत्ययः । They are conjugated to show
person (first, second and third) and number. They are briefly discussed in section 3.3 and in detail
in chapter 5.
E.g. गच्छति (He/She/It goes), पठतस (You read), पिातम (I fall).
A sentence (र्ाक्यम्) is a unit of expression to communicate an idea. A र्ाक्यम् (पदसमूहाः) consists
of a single word (पदम्) or words (पदातन). In the sentence, रामः र्नम् गच्छति । Rama goes to the
forest, there are three words: (1) रामः (Rāmaḥ), (2) र्नम् (vanam, to the forest) and (3) गच्छति
(gacchati, goes).

Sentence: रामः र्नम् गच्छति । Rama goes to the forest.
प्रकृ तिः

राम

र्न

 Add प्रत्ययः ।
 Apply grammar rules.
Add the suffix which makes the
original entity राम, the subject
which is singular
Apply grammar rules
राम + सुँ = राम + स् = रामस् = राम +
रुुँ = राम + र् = रामर् = रामः
Add the suffix which makes the
original entity, र्न the object which
is singular
Apply grammar rules
र्न + अम् = र्न् + अ + म् = र्नम्

√गम्

Add the suffix which makes the
original entity, √गम्, in present tense,
third person.
Apply grammar rules
√गम् + तिप् = √गच्छ् + अ + ति =
गच्छति

पदम्

रामः
subject
singular

र्नम्
object
singular

गच्छति
present tense
third person
singular
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3.1.1 Why use Suffixes?
Have a look at these two sentences:
1. Rama goes to the forest.
2. The forest goes to Rama.
In most languages, the minute the words are shifted around, the meaning of the sentence
changes.
Sanskrit is musical. It is rhythmic. Almost everything that we have in our shastras, our scriptures,
and our texts, are all set to a particular meter in the form of poetry. Sanskrit needs the freedom
to be able to put words in any order in a sentence, without any changes to the meaning of what
is being conveyed.
The only way to ensure this is to convert a preposition into a suffix, a प्रत्यय, and then add that
to the nominal base. The nominal base plus the preposition–turned–into–suffix became a
completely new word whose meaning became crystal clear.
A preposition is a word in a sentence that shows the relationship between two or more
nouns/pronouns. For example:
 Sita goes to Rama. सीता िामम् गच्छतत ।
 Rama goes with the servant. िामाः दासेन गच्छतत ।
 Rama goes for war (with a purpose to fight). िामाः युिाय गच्छतत ।
 Ram goes from forest. िामाः वनात् गच्छतत ।
 Son of Rama goes to the forest. िामस्य पत्रः र्नम् गच्छति ।
 Rama lives in the forest. रामः र्ने र्सति ।
 Oh Rama. (हे) िाम ।
Since the meaning of the words रामः (subject, singular), र्नम् (object, singular) and गच्छति (verb
in present tense/third person/singular) are completely self-contained, they can be put anywhere
in the sentence. The following sentences







रामः र्नम् गच्छति ।
रामः गच्छति र्नम् ।
र्नम् रामः गच्छति ।
र्नम् गच्छति रामः ।
गच्छति रामः र्नम् ।
गच्छति र्नम् रामः ।
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mean exactly the same thing: Rama goes to the forest. Since Rama does the action, Rama uses
the प्रथमा तवभतक्त form which is रामः । Since vanam is the object to which Rama goes, vanam uses
the तितीया तवभतक्त form which is र्नम् । We will discuss तवभतक्त-s in the next section.
A word + a preposition is used in Sanskrit. A word is never used by itself. If I use the word िाम,
you may safely assume that I am calling out to िाम । If I intend िाम as the object of my adoration,
I must use the word िामम् (तशवाः िामम् नमतत । Shiva does namaskara to Rama) । If Rama is the
person performing the action, I must use the word िामाः ।
Let’s look at one of the verses of the श्रीरामरक्षास्िोत्रम् composed by Rishi Budha Kaushik.
राम: राजमतणः सदा तर्जयिे रामम् रमेशम् भजे ।
रामेण अतभहिा तनशाचरचमूः रामाय िस्मै नमः ॥
रामाि् न अतस्ि परायणम् परिरम् रामस्य दासः अतस्म अहम् ।
रामे तचत्तलयः सदा भर्ि मे भो राम माम् उिर ॥
The nominal stem राम appears as eight different words in the verse. Each of the word conveys a
different meaning. Let's go through each one of them in sequence.
रामः is the subject form. रामम् becomes the object form. रामेण means by or with Rama. रामाय
signifies for (unto) Rama, रामाि् means from Rama. रामस्य conveys the meaning Rama’s
(belonging to Rama). रामे is in (at) Rama. And राम by itself, is in the form the word takes calling
out to someone named Rama.
Rama (राम:) the jewel among kings is always victorious. I have devotion to Rama (रामम्), hence
to Ramesha (i.e. to Vishnu). An army of demons was consummately destroyed by Rama (रामेण).
Bowing (I bow) unto that Rama (रामाय). There is no better recourse (destination) than Rama
रामाि्). I am a servant of Rama (रामस्य). The rest of my mind may always be at Rama (रामे). Oh
Rama (भो राम), please uplift me.
Eight different nominal suffixes (सुँप् प्रत्ययः-s) are added to the nominal stem राम to get these eight
different singular words. There are additional sixteen suffixes for dual and plural forms. All the
24 सुँप् प्रत्ययः-s are given in the next table.
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3.2 सप
ुँ ् प्रत्ययः - Nominal Suffixes)
 Nominal suffixes are called सप
ुँ ् प्रत्ययः because they start with सुँ and end in प् ।
 There are 24 nominal suffixes by 8 cases (तर्भततः) and three numbers (र्चनम्) ।
 These 24 nominal suffixes are added to a nominal stem called प्रातिपक्रदकम् to form 24
words.

तर्भततः
प्रथमा

1

Nominative

Subject

एकर्चनम् तिर्चनम् बहुर्चनम्
Singular
Dual
Plural
सुँ
औ
जस्

तििीया

2

Accusative

Object

अम्

ओट्

शस्

िृिीया

3

Instrumental

By, with

टा

भ्याम्

तभस्

चिथी

4

Dative

To, for

ङे

भ्याम्

भ्यस्

पञ्चमी

5

Ablative

From, out of

त्सुँ

भ्याम्

भ्यस्

षष्ठी

6

Genitive

Of, among

ङस्

ओस्

आम्

सप्तमी

7

Locative

In, on, among

तङ

ओस्

सप्

सम्बोधनम् 8

Vocative

Address

सुँ

औ

जस्

Case

Name

प्रातिपक्रदकम्
Nominal Stem

Meaning

सुँप् प्रत्ययः
Nominal Suffixes
+
Grammar Rules

सबधिम् पदम्
Name Forms

For example, adding the nominative सुँप् प्रत्ययः-s to the masculine nominal stem राम, neuter
nominal stem र्न and feminine nominal stem सीिा will give the following name forms:
राम + सुँ = रामः
र्न + सुँ = र्नम्
सीिा + सुँ = सीिा

राम + औ = रामौ
र्न + औ = र्ने
सीिा + औ = सीिे

राम + जस् = रामाः
र्न + जस् = र्नातन
सीिा + जस् = सीिाः
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3.2.1 Classification of the nominal stem (प्रातिपक्रदकम्)
Nominal stems are classified in two ways:
1. By gender: In Sanskrit language, there are three genders: (i) Masculine (पलं िङ्गः ) (ii)
(iii) Neuter (नपंसकलिङ्गः ) and Feminine (स्त्रीलिङ्गः ) ।
2. By the ending letter of the प्रातिपक्रदकम् । प्रातिपक्रदकम् which can either end in a vowel
or a consonant. Below are some examples.
The 24 suffixes in the table above are added to any प्रातिपक्रदकम् but grammar rules of declension
change according to gender and the ending letter of the प्रातिपक्रदकम् ।
3.2.1.1 अकाराधिः पलिङ्गः प्रातिपक्रदकम् (अ – ending Masculine nominal stem)
The प्रातिपक्रदकम् राम = र् + आ + म् + अ = रकार + आकार + मकार + अकार is a अ – ending Masculine
nominal stem or अकाराधिः पलं िङ्गः प्रातिपक्रदकम् । Other examples are:
बाल (boy) = ब् + आ + ल् + अ ।
कू प (well) = क् + ऊ + प् + अ ।
मेघ (cloud) = म् + ए + घ् + अ ।
पत्र (son) = प् + उ + ि् + र् + अ ।
All अकाराधिः पतं लङ्गः प्रातिपक्रदकम् will decline as राम ।

Declension of the अकाराधिः पलिङ्गः प्रातिपक्रदकम् राम
तर्भततः
प्रथमा

एकर्चनम्
Singular
रामः

तिर्चनम्
Dual
रामौ

बहुर्चनम्
Plural
रामाः

तििीया

रामम्

रामौ

रामान्

िृिीया

रामेण

रामाभ्याम्

रामैः

चिथी

रामाय

रामाभ्याम्

रामेभ्यः

पञ्चमी

रामाि्

रामाभ्याम्

रामेभ्यः

षष्ठी

रामस्य

रामयोः

रामाणाम्

सप्तमी

रामे

रामयोः

रामेष

सम्बोधनम्

(हे) राम

(हे) रामौ

(हे) रामाः
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3.2.1.2 अकाराधिः नपस
ं कलिङ्गः प्रातिपक्रदकम् । अ – ending Neuter nominal stem
The प्रातिपक्रदकम् र्न = र्् + अ + न् + अ = र्कार + अकार + नकार + अकार is अ – ending Neuter
nominal stem or अकाराधिः नपंसकलिङ्गः प्रातिपक्रदकम् । Other examples are
पस्िक (book) = प् + उ + स् + ि् + अ + क् + अ ।
कमल (lotus) = क् + अ + म् + अ + ल् + अ ।
फल (fruit) = फ् + अ + ल् + अ ।
जल (water) = ज् + अ + ल् + अ ।
All अकाराधिः नपस
ं कलिङ्गः प्रातिपक्रदकम् will decline as र्न ।

तर्भततः
प्रथमा
तििीया
िृिीया
चिथी
पञ्चमी
षष्ठी
सप्तमी
सम्बोधनम्

Declension of the अकाराधिः नपंसकलिङ्गः प्रातिपक्रदकम् र्न
एकर्चनम्
तिर्चनम्
बहुर्चनम्
Singular
Dual
Plural
र्नम्
र्ने
र्नातन
र्नम्
र्ने
र्नातन
Declines as
अकाराधिः पंतलङ्गः प्रातिपक्रदकम् राम

(हे) र्न

(हे) र्ने

(हे) र्नातन

3.2.1.3 आकाराधिः स्त्रीतल्गः प्रातिपक्रदकम् (आ – ending Feminine nominal stem)
अकारािः स्त्रीलिङ्ग प्रातिपक्रदकम् does not exist.
The प्रातिपक्रदकम् सीिा = स् + ई + ि् + आ = सकार + ईकार + िकार + आकार is a आ – ending
Feminine nominal stem or आकाराधिः स्त्रीलिङ्गः प्रातिपक्रदकम् । Other examples are
लिा (creeper) = ल् + अ + ि् +आ ।
छाया (shade) = छ् + आ + य् + आ ।का
बातलका (girl) = ब् + आ + ल् + इ + क् + आ ।
माला (garland) = म् +आ + ल् + आ ।
All आकाराधिः स्त्रीलिङ्गः प्रातिपक्रदकम् will decline as सीिा ।
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Declension of the आकाराधिः स्त्रीलिङ्गः प्रातिपक्रदकम् सीिा
तर्भततः

एकर्चनम्

तिर्चनम्

बहुर्चनम्

प्रथमा

सीिा

सीिे

सीिाः

तििीया

सीिाम्

सीिे

सीिाः

िृिीया

सीिया

सीिाभ्याम्

सीिातभः

चिथी

सीिायै

सीिाभ्याम्

सीिाभ्यः

पञ्चमी

सीिायाः

सीिाभ्याम्

सीिाभ्यः

षष्ठी

सीिायाः

सीियोः

सीिानाम्

सप्तमी

सीिायाम्

सीियोः

सीिास

सम्बोधनम्

(हे) सीिे

(हे) सीिे

(हे) सीिाः

The nominal stem (प्रातिपक्रदकम्) is never used by itself in a sentence.Please note that प्रातिपक्रदकम्
राम is used as itself only in सम्बोधनम् एकर्चनम् ( Oh Rama (हे राम) । ).

3.1.2.4 Consonant ending nominal stem
Declensions of consonant ending nominal stems will not be covered in this class. However,
some examples are: प्रातिपक्रदकम् मरुि् (wind, M) = म् + अ + र् + उ + ि् ends in ि् । प्रातिपक्रदकम्
र्ाच् (speech; F) = र्् + आ + च् ends in च् । प्रातिपक्रदकम् आत्मन् (soul, M) = आ + ि् + म् + अ +
न् ends in नकार न् । प्रातिपक्रदकम् भगर्ि् (God, M) = भ् + अ + ग् + अ + र्् + अ + ि् ends in
ि् । In भगर्ानर्ाच = भगर्ान् उर्ाच, भगर्ान् is the प्रथमा तर्भततः एकर्चनम् declension of the
प्रातिपक्रदकम् भगर्ि् ।

3.3 तिङ् प्रत्ययः - Verb Suffixes
 Suffixes for verbs are called तिङ् प्रत्ययः because they start with ति and end in ङ् ।
 In तिङधिम् पदम्, the original entity is the धािः (root) । The धािः is the basic element
and indicates action. Original roots are 2200 in number.
 For example, √गम् is a धािः and its meaning is “to go”. By adding different verbal
suffixes (तिङ् प्रत्ययः) to a धािः, according to person (प्रथमपुरुषाः third person, मध्यमपुरुषाः
second person and उतमपुरुषाः first person) and number (singular, dual and plural), nine
different forms of verbs (तिङधिम् पदम्) are formed.
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 In the sentence रामः र्नम् गच्छति । Rama goes to the forest. गच्छति is the तिङधिम् पदम्
 There are about two thousand धािः-s defined by Panini in a book called धािः पाठः ।
 There are three types of verb roots: (1) परस्मैपद धािः (P), (2) आत्मनेपद धािः (A) and
(3) उभयपद धािः (U) which are both परस्मैपद and आत्मनेपद । In olden times पिस्मैपद
group of roots was used when the result of the action was for others and the आत्मनेपद
group of verbs, when the result of an action was only for oneself. There were enough
verbs in both sets to cover this beautiful concept. As the years passed this original
concept was lost .
 When a धािः is suffixed with a verb suffix, it can undergo one of ten different
modification processes. Depending on which of these ten modification processes it
intrinsically undergoes, a धािः is classified into one of ten groups called गण । More than
half of the धािः-s belong to the 1st गण ।
 There are six tenses and four moods.
The verb suffixes, तिङ् प्रत्ययः are 18 in number and they are divided into two groups. Suffixes for
परस्मैपद धािः and suffixes for आत्मनेपद धािः ।

परस्मैपद धािः (P)

एकर्चनम्

तिर्चनम्

बहुर्चनम्

प्रथमपरुषः Third Person

तिप्

िस्

तझ

मध्यमपरुषः Second Person

तसप्

थस्

थ

उत्तमपरुषः First Person

तमप्

र्स्

मस्

आत्मनेपद धािः (A)

एकर्चनम्

तिर्चनम्

बहुर्चनम्

प्रथमपरुषः Third Person

ि

आिाम्

झ

मध्यमपरुषः Second Person

थास्

आथाम्

ध्र्म्

उत्तमपरुषः First Person

इट्

र्तह

मतहङ्

Verb forms are formed by adding one of above 18 तिङ् प्रत्ययः-s to the original धािः depending on
the परुषः, र्चनम् and type of the धािः (परस्मैपद or आत्मनेपद) and the case affix defined for 10 गणs (groups). The roots undergo change depending which group the root belongs to.We give the
conjugation of the धािः √पठ् (P) and धािः √लभ् (A) in the next page. The तिङ् प्रत्ययःs undergo
changes in different tenses and moods as per grammar rules.
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3.3.1 Table of 10 गण-s
गण
1

st

भ्र्ाक्रद – गणः √भू - to be

प्रथमपरुषः
एकर्चनम्
भर्ति

2

nd

अदाक्रद - गणः √अद् – to eat

अतत्त

72

-

3

rd

जहोत्याक्रद – गणः √हु – to sacrifice

जहोति

24

-

4

th

क्रदर्ाक्रद – गणः √क्रदर्् – to play

दीव्यति

140

य

5

th

स्र्ाक्रद – गणः √स – to press out juice सनोति

34

न

6

th

िदाक्रद – गणः √िद् – to wound

िदति

157

अ

7

th

रुधाक्रद – गणः √रुध् – to oppose

रुणति

25

न

8

th

िनाक्रद – गणः √िन् – to spread

िनोति

10

उ

9

th

क्र्याक्रद – गणः √िी – to purchase

िीणाति

61

न

चराक्रद – गणः √चर् - to steal

चोरयति

440

अय

10

th

धािः
Root

Name

# of
roots

गणतवकिण

1,079

Class Affix
अ

तिङ् प्रत्ययः
Verb suffix + Class Affix + Grammar Rules

तिङधिम् पदम्
Verb Forms

For example, the conjugations of √पठ् (P) and धािः √लभ् (A) in the present tense is given
below:
पठ् + अ+ ततप् = पठतत

पठ् + अ+ तस् = पठताः

पठ् + अ+ ति = पठतधत ।

पठ् + अ+ तसप् = पठतस

पठ् + अ+ थस् = पठथः

पठ् + अ+ थ = पठथ ।

पठ् + अ+ तमप् = पठातम

पठ् + अ+ वस् = पठार्ः

पठ् + अ+ मस् = पठामः ।

लभ् + अ + त = लभते

लभ् + अ + आताम् = लभेते

लभ् + अ + ि = लभधते ।

लभ् + अ + थास् = लभसे

लभ् + अ + आथाम् = लभेसे

लभ् + अ + ध्वम् = लभध्वे ।

लभ् + अ + इट् = लभे

लभ् + अ + वतह = लभावहे

लभ् + अ + मतहङ् = लभावहे ।
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परस्मैपद धािः √पठ् (to read); Verb Forms in Present Tense
एकर्चनम्
प्रथमपरुषः पठति । He/She reads.
मध्यमपरुषः पठतस । You read.
उत्तमपरुषः पठातम । I read.

तिर्चनम्
बहुर्चनम्
पठिः । They two read. पठतधि । They read.
पठथः । You two read. पठथ । You all read.
पठार्ः । We two read. पठामः । We all read.

आत्मनेपद धािः √लभ् (to obtain); Verb Forms in Present Tense
प्रथमपरुषः लभिे
मध्यमपरुषः लभसे
उत्तमपरुषः लभे

लभेिे
लभेसे
लभार्हे

लभधिे
लभध्र्े
लभार्हे

3.3.2 Table of Tenses & Moods
There are six tenses and four moods in the Sanskrit language. They are as follows:

लट् लकार

Present tense (to express that an action is started and not yet
finished) गच्छति (He goes/going)
2 तलट् लकार Perfect past tense (to express that an action is in the past and not
witnessed by the speaker); अजानः उर्ाच (Arjuna spoke.)
3 लङ् लकार General past tense (to express that an action is in the past in
general) अर्ादीि् He said.)
4 लङ् लकार Simple past tense (to express tha tan action is in the past but not
today) अगच्छि् ( He went.)
5 लट् लकार First Future tense (to express that an action will be in the future
but not today); परठिा (He will study.) (rarely seen)
6 लृट् लकार Second Future tense (to express that an action is in the future in
general) गतमष्ठयति (He will go.)
7 लोट् लकार Imperative mood (to express command or a request, when used
for others; and when used for oneself, as permission to perform
an action, or, as a wish expressed.) गच्छि (Let him go.)
8 तर्तधतलङ् Potential mood (to express that an action is command or an
order) गच्छेि् (He should go.)
9 आशीतलङ् Benedictive mood (to express that an action is wished) गम्याि्
(May one reach or May he go.)
10 लृङ् लकार Conditional mood (to express that an action could happen
conditionally) अकररष्ठयि् (He could have done.)
1
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3.3.3 Voices
In Sanskrit, there are three types of प्रयोगः (voices) of a verb. They are:
1. किारर प्रयोगः – Active Voice
2. कमातण प्रयोगः – Passive Voice
3. भार्े प्रयोगः – Passive Impersonal

किारर प्रयोगः In the active voice the verb denotes the किाा (doer of the action). When the number
of agents change (singular, duel, or plural), the number of the verb also changes. That is, in किारर
प्रयोगः the verb and the किाा correspond in number.
 बालः पस्िकम् पठति । A boy reads a book.
 बालौ पस्िकम् पठिः । Two boys read a book.
 बालाः पस्िकम् पठतधि । Boys read a book.







बालः पस्िके पठति । A boy reads two books.
बालौ पस्िके पठिः । Two boys read two books.
बालाः पस्िके पठतधि । Boys read two books.
बालः पस्िकातन पठति । A boy reads many books.
बालौ पस्िकातन पठिः । Two boys read many books.
बालाः पस्िकातन पठतधि । Boys read many books.

कमातण प्रयोगः In the passive voice the verb denotes the कमा (object). When the number of objects
change, the number of the verb also changes. That is, the verb in कमातण प्रयोगः and the कमा (object)
correspond in number.
 पस्िकम् बालेन प्िे । A book is read by a boy.
 पस्िके बालेन प्ेिे । Two books are read by a boy.
 पस्िकातन बालेन प्धिे । Many books are read by a boy.


पस्िकम् बालाभ्याम् प्िे । A book is read by two boys.



पस्िके बालाभ्याम् प्ेिे । Two books are read by two boys.
पस्िकातन बालाभ्याम् प्धिे । Many books are read by two boys.
पस्िकम् बालैः प्िे । A book is read by many boys.
पस्िके बालैः प्ेिे । Two books are read by many boys.
पस्िकातन बालैः प्धिे । Many books are read by many boys.







भार्े प्रयोगः In the passive impersonal voice the verb denotes the abstract sense (भार्) of the
root. (not किाा nor कमा).
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 सररिः र्हतधि । The rivers flow. (किारर प्रयोगः)
सररतभः उह्यिे । Flowing is done by the river. (भार्े प्रयोगः)
 अहम् जीर्ातम । I live. (किारर प्रयोगः)
मया जीव्यिे । Living is done by me. (भार्े प्रयोगः)

3.3.4 सकमाक (Transitive Verb) and अकमाक (Intransitive Verb)
 Let’s look at the sentence बालः पस्िकम् पठति । A boy is reading a book. “What is the
boy reading?" gives the answer "book" (book is a direct object; the action is done to
someone or something)..In this case "reading" is a transitive verb, सकमाक ।
 Let’s look at another sentence बालः हसति । The boy is laughing. (thers’s no object). At
what is the boy laughing? has no answer. This verb indicates a complete action; here
laughing is an intransitive verb, अकमाक ।

3.4 अव्यय (Indeclinable)
Much as you have been introduced to nouns and verbs that change, there are some that never
change. One can use them with any noun, verb, case, gender, tense, etc. They are called अव्यय-s
(indeclinables). Some of them are given below:

Indeclinables

Examples

अत्र - here

िामाः अत्र पठतत । Rama reads here.

तत्र - there

िामाः तत्र गच्छतत । Rama goes there.

यत्र - wherever (relative) यत्र िेनुाः गच्छतत तत्र वत्साः अनुसितत । Wherever the cow
goes the calf follows.
कु त्र - where

िाम कु त्र गच्छतत । Where is Rama going?

सवभत्र - everywhere
च - and

िामाः सवभत्र पुस्तकातन पठतत । Rama reads books
everywhere.
िामाः सीता च वनम् गच्छताः । Rama and Sita go the forest.

एव - alone, only

पाथभाः एव िनुिभिाः । Arjuna alone is the archer.
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3.5 Additional suffixes
The roots and nominal stems are of two types, original and derived. Any number of new roots
or nominal stems can be grammatically derived from the original roots or nominal stems by
adding प्रत्ययः-s to them. The सुुँप् प्रत्यय are then added to to the derived प्रातिपक्रदकम् to create
नामपदम् and ततङ् प्रत्यय to सनाद्यधि-धािः to create कक्रयापदम् । They are discussed in detail in
chapters 7.

सनाक्रद
स्त्री

प्रातिपक्रदकम्

धािः

सनाक्रद

सनाक्रद

कृ ि्
ततित

सनाक्रद

सनाक्रद
तिङ् +

सुँप्

नामपदम्

तवकिण

क्रियापदम्

3.5.1 कृ ि प्रत्यय: A type of suffix is added to a root to create a new प्रातिपक्रदकम् । The new
प्रातिपक्रदकम् which ends (अधि) with a कृ ि-प्रत्यय is called कृ दधिम् । There are more than 100 कृ िप्रत्यय-s । The reated नामपदम्s are nouns, adjectives, and indeclinables. Some examples of कृ त
प्रत्यय: when added to the िातुाः √पठ् , are given below:
√पठ् + ल्युट् = पठन । पठनम् किोतत । Does the reading or reads (पठतत ।)
√पठ् + ण्र्ल् = पाठक । पाठकाः पुस्तकम् पठतत । याः पठतत साः पाठकाः । The reader reads a book.
√पठ् + अनीयि् = पठनीय । मया पठनीयाः । Should be read by me.
√पठ् + त = परठत परठि । िेन पाठः परठिः । A lesson was read by him.
√पठ् + तर्ि = परठतवत् । साः पाठाः परठतवान् । He read the book.
√पठ् + शतृ = पठत् । पठन् बालाः खादतत । The playing boy eats .
√पठ् + क्त्र्ा = परठत्वा । साः पुस्तकम् परठत्वा गच्छतत । Having read the book, he goes.
√पठ् + िमन् = परठतुम् । बाला पुस्तकम् परठतुम् । The girl wishes to read a book.
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3.5.2 ितिि प्रत्ययः A type of suffix is added to a प्रातिपक्रदकम् to create a new प्रातिपक्रदकम् । The
new प्रातिपक्रदकम् which ends (अधि) in ितिि प्रत्ययः is called ितििाधिम् ।
पाण्ड + अञ् = पाण्डर् (son of पाणडु ाः )
कु धती + ढक् = कौधतेय (son of कु धती )
भग + मत् = भगवत् ( one in whom भग exisits)

3.5.3 सनाक्रद प्रत्ययः These are group of 12 प्रत्ययः-s (suffixes) । The first one (आक्रद) in the group
is सन्, therefore these suffixes are called सनाक्रद प्रत्ययः । The derived roots are called सनाद्यधि-धािः
(roots ending in सनाक्रद प्रत्ययः) ।
√ज्ञा (to know) + सन्
= √ तजज्ञास (to desire to know)
√ कृ (to do)
+ तणच् = √ कारर (to make somebody do)
पत्र (son)
+ क्यच् = √ पत्रीय ( to desire a son)

3.5.4 स्त्री प्रत्ययः स्त्री प्रत्ययः are used to to make

feminine forms (स्त्रीतलङ्ग) of masculine (पुतलङ्ग)

forms.

अज + टाप् = अजा (female goat)
काक + ङीप् = काकी (female crow)

3.6 सतधधः - Sandhi
Since sandhi is mandated in all written work, a clear understanding of the principles is necessary.
A text which appears quite threatening will reveal itself as composed of simple words once the
sandhis are broken down.
The term संतहता refers to the extreme closeness between letters during pronunciation. This it self
is also reffered to as सतधधः । When the letters are pronounced close together, sometimes, a change
in letters is seen. This change is termed सतधिकायभ (the process of Sandhi). Usually, the term सतधि
is used to imply सतधिकायभ, i.e., a change in letters. In simple terms, closeness + change = sandhi.
Case 1: म् + अ = म् । Here, there is closeness (संतहता), but no change in वणभ । Hence this is not
considered as a सतधधः ।
Case 2: यकद + अतप = यद् इ + अ तप = यद् य् + अ तप = यद्यतप । Here, there is closeness (संतहता)
accompanied by a change in वणभ (इ is replaced by य् ) । Hence this is considered as a सतधधः ।

29

There are three kinds of sandhis:

1. Vowel Sandhi - A change that takes place in place of vowels is called स्विसतधिाः ।
गण् + ईशाः = गणेशाः । अ and ई (vowels) are replaced by ए (vowel).
नै + अकाः = नायकाः । ऐ (vowel) is replaced by आय् (a combination of vowel and consonant).

2. Visarga Sandhi - A change in visarga is termed as तवसगभसतधिाः । The change may
either be a replacement or deletion.
िामाः + तत्र = िामस्तत्र । Rama is there. Here, the तवसगभाः is replaced by स् ।
बालााः + अत्र = बाला + अत्र । The boys are here. Here, the तवसगभाः is deleted.

3. Consonant Sandhi - A change in place of consonants is called व्यञ्जनसतधिाः ।
व्यञ्जनसतधिाः may involve either replacement of a consonant, or an addition next to a
consonant.
र्ाक् + देर्ी = र्ाग्देर्ी । Goddess of speechi. Here क् , which is a consonant, is replaced by ग्
अतस्मन् + अिणये = अतस्मन्निणये ।In the forest. Here a न् is added to न्, which is a consonant.

3.7 समासाः - Compound Words
The science of compound words is one of the most important concepts of Sanskrit Grammar,
because most Sanskrit sentences and shlokas contain compound words abundantly. Longcompound words with multiple words joined together are a unique feature of Sanskrit language,
and it is difficult to study and understand any Sanskrit text – verse or prose – without knowing
समासाः ।
समासाः are also challenging because there are many types and sub-types, multiple rules governing
the creation of each समासाः, special modifications in words when they form part of a समासाः । Two
or more प्रातिपक्रदकम् which are meaningfully linked can be compounded into a new प्रातिपक्रदकम् ।
That new प्रातिपक्रदकम् is called समासः (samasaḥ). The compounding normally entails loss of सुँप्
प्रत्ययः (case endings).
In a समासाः the समस्तपद is the compound word देवदासाः । तवग्रह is when you break it up into its
components देवस्य दासाः meaning servant of deva ।
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The difference between a सतधिाः (sandhiḥ) and a समासाः would be that in the former, two letters
combine to form a single whole letter or a conjoined letter (either in the middle of a word or
between words) and in the latter, words are placed side by side with the तवभतक्ताः between the
words dropped but with the सतधिाः occurring if required, to form a single word.
समास is a vast topic. However, it is covered very briefly here. The समास can be broadly grouped
as follows:
1. अव्ययीभाव - A word which conveys a meaning, is a part of the समास which, after the
combination of the two words, becomes an अव्यय । For example, add सु to indicate
सौभाग्य 'lots of goodness.'सुमङ्गलम् = मङ्गलानां समृतिाः । Lots of auspiciousness.
2. तत्पुरुषाः - In this समास, the second word of the समास is given importance. For example,
देवदासाः = देवस्य दासाः । We are talking about the दासाः here and not the देवाः ।
3. कमभिाियाः - In this समास, one word is an adjective of the other. If a तत्पुरुषसमास has both
words in the same तवभतक्त, it is called a कमभिाियाः । For example, नीलोत्पलम् = नीलम्
उत्पलम् ।
4. तिगुाः - In this समास, which is a part of the कमभिाियाः the first word is a number indicating
how many in a collection of things. For example, पञ्चवटी = पञ्चानां वटानां समाहािाः ।
5. िधिाः - Be sure to look out for the च between words in the तवग्रहाः of this समासाः । For
example, हरिहिगुिवाः = हरिश्च हिश्च गुरुश्च ।
6. बहुव्रीतहाः -When two words are put together to imply something totally different,
बहुव्रीतहाः is what you see. For example, चधरमौतलाः = चधराः मौलौ यस्य साः । Here, we are
neither giving importance to the moon or to the forehead but the person who is adorned:
Shiva.
7. अलुक्समासाः - is not really a different समासाः । Whenever, two words are put together and
the तवभतक्त of the first word remains intact, then समासाः takes place. Depending on the
समासाः itself, it can be any of the above समासाः । For example: कृ ष्णातश्रताः = कृ ष्णम् आतश्रताः
। Here तितीया तवभतक्त of कृ ष्ण is dropped.
8. नञ्समासाः - is not really a different समासाः । Whenever you wish to convey 'the absence'
of something, this समासाः is used. For example: अतवघ्नाः = न तवघ्नाः ।
9. उपपदसमासाः - see how the noun is described here.अभयङ्किाः = अभयं किोतत इतत ।
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समासाः

समस्त पदम्

तवग्रह

अव्ययीभाव

उपकृ ष्णम्

कृ ष्णस्य समीपम् ।

तितीयातत्पुरुषाः

शिणागताः

शिणम् आगताः ।

तृतीयातत्पुरुषाः

ज्ञानशूधयाः

ज्ञानेन शूधयाः ।

चतुथीतत्पुरुषाः

भूतबतलाः

भूतेभ्यो बतलाः ।

पञ्चमीतत्पुरुषाः

चोिभयम्

चोिात् भयम् ।

षष्ठीतत्पुरुषाः

देवालयाः

देवस्य आलयाः ।

सप्तमीतत्पुरुषाः

शास्त्रतनपुणाः

शास्त्रेषु तनपुणाः ।

कमभिाियसमासाः

कृ ष्णसपभाः

कृ ष्णाः सपभाः ।

तिगुसमासाः

पञ्चपात्रम्

पञ्चानाम् पात्राणाम् समाहािाः ।

िधिसमासाः

तशवके शवौ

तशवाः च के शवाः च ।

बहुव्रीतहाः

तवषकणठाः

तवषम् कणठे यस्य साः ।

नञ्समासाः

अतवघ्नाः

न तवघ्नाः ।

3.8 Construction/Meaning of a sentence
A sentence can have multiple name forms, verbs forms and indeclinables. There has to be at least
one verb, either written or implied. All other words are connected to the verb either directly or
indirectly. By relating each other word to the verb (by asking questions), the meaning of the
sentence is easily understood.
Let us look at the sentence िामाः पाठम् पठतत । Here the verb is पठतत ।
काः पठतत । Who reads ? िामाः ।
कम् पठतत ? What does he read ? पाठम् (lesson)
Thus the meaning of the sentence is - Rama reads a lesson.
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In order to understand the meaning of a श्लोकाः, following steps are followed:
पिोपकािाय फलतधत वृक्षााः पिोपकािाय वहतधत नद्याः । पिोपकािाय दुहतधत गावाः पिोपकािाथभतमदं शिीिम् ॥
Step 1: पदच्छेद + सतधिाः
पि-उपकािाय (गुणसतधिाः), फलतधत, वृक्षााः, पि-उपकािाय, वहतधत, नद्याः, पि-उपकािाय, दुहतधत, गावाः, पिउपकाि- अथभम् (दीघभसतधिाः), इदम् + शिीिम् (अनुस्वािसतधिाः) ।
Step 2: वाक्यतवश्लेषणम् (Analysis of the sentence)
कक्रयापदम् - फलतधत, वहतधत, दुहतधत
प्रथमा तवभतक्ताः - वृक्षााः, नद्याः, गावाः , पिोपकािाथभम्, इदम्, शिीिम्
चतुथी तवभतक्ताः - पिोपकािाय
Step 3: अधवयिचना
फलतधत – to give fruits
के फलतधत ? Who bear fruits? वृक्षााः - trees
ककमथभम् फलतधत? Why they bear fruits? पिोपकािाय – to serve others
वहतधत – flows
कााः वहतधत ? What flows? नद्याः- rivers
ककमथभम् वहतधत ? Why they flow? पिोपकािाय – to serve others
दुहतधत – give milk
कााः दुहतधत? Who gives milk? गावाः – cows
ककमथभम् दुहतधत? Why they give milk? पिोपकािाय – to serve others
अतस्त implied verb - exists
ककम् अतस्त ? What exists? शिीिम् - body
कीदृशम् शिीिम् ? What kind of body? इदम् - this
ककमथभम् अतस्त ? Why this body? पिोपकािाथभम् – meant to serve others
अधवयाः (Natural order or connection of words in a sentence )
वृक्षााः पिोपकािाय फलतधत । नद्याः पिोपकािाय वहतधत । गावाः पिोपकािाय दुहतधत । इदम्

शिीिम्

पिोपकािाथभम् अतस्त ॥
Meaning
The trees bear fruits to serve others. The rivers flow to serve others. Cows give milk to serve
others.This human body is meant to serve others.
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Grammar
कक्रयापदम् Verb forms
फलतधत - The verb फलतधत is derived from the पिस्मैपद िातुाः √फल् belonging to the 1st गणः (1P)
meaning ‘to bear fruits’ It is conjugated in प्रथमपरुषः बहुर्चनम् ।
वहतधत - The verb वहतधत is derived from the पिस्मैपद िातुाः √वह् belonging to the 1st गणः (1P)
meaning ‘to carry, to flow.’ It is conjugated in प्रथमपरुषः बहुर्चनम् ।
दुहतधत - The verb दुहतधत is derived from the पिस्मैपद िातुाः √दुह् belonging to the 2nd गणः (UP)
meaning ‘to milk’ It is conjugated in प्रथमपरुषः बहुर्चनम् ।
अतस्त implied verb - The verb अतस्त is derived from the पिस्मैपद िातुाः √अस् belonging to the 2nd
गणः (2P) meaning ‘to exist’ It is conjugated in प्रथमपरुषः एकर्चनम् ।
नामपदम् Name forms
पिोपकािाय प्रातिपक्रदकम् पिोपकाि (M) चतुथी तवभतक्ताः एकर्चनम्, to serve others
वृक्षााः प्रातिपक्रदकम् वृक्ष (M) प्रथमा तवभतक्ताः बहुर्चनम्, trees
नद्याः प्रातिपक्रदकम् नदी (F) प्रथमा तवभतक्ताः बहुर्चनम्, rivers
गावाः प्रातिपक्रदकम् गो (M) प्रथमा तवभतक्ताः तर्भतत बहुर्चनम्, cows
पिोपकािाथभम् प्रातिपक्रदकम् पिोपकािाथभ (N) प्रथमा तर्भतत एकर्चनम्, meant to serve others
इदम् प्रातिपक्रदकम् गो (N, pronoun) प्रथमा तवभतक्ताः एकर्चनम्, this
शिीिम् प्रातिपक्रदकम् शिीि (N) प्रथमा तर्भतत एकर्चनम्, body
कीदृशम् शिीिम् ? What kind of body? इदम् - this
ककमथभम् अतस्त ? Why this body? पिोपकािाथभम् – meant to serve others
उद्यमेन तह तसध्यतधि कायाातण न मनोरथैः । न तह सप्तस्य ससंहस्य प्रतर्शतधि मखे मृगाः ॥
Tasks become accomplished by efforts only, not by fancies. Animals do not enter at all into the
sleeping lion's mouth.
अधर्यः (natural order or connection of words in a sentence )
कायाातण उद्यमेन तह तसध्यतधि । मनोरथैः न (तसध्यतधि) । मृगाः सप्तस्य ससंहस्य मखे न तह प्रतर्शतधि ॥
In the above verse there are two तिङधिम् पदम्-s (verb forms), seven सुबधतम् पदम्-s (name forms)
and two अव्यय-s (indeclinables.)
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Verb Forms
1. The verb तसध्यतधि is derived from the पिस्मैपद िातुाः √तसध् belonging to the 4th गणः (4P)
meaning ‘to accomplish.’ It is conjugated in प्रथमपरुषः बहुर्चनम् meaning ‘become
accomplished’
2. The verb प्रतर्शतधि is derived from the पिस्मैपद िातुाः √तर्श् belonging to the 6th गणः (6P)
meaning ‘to enter.’ It is conjugated in प्रथमपरुषः बहुर्चनम् meaning ‘enter.’
Name Forms
1. कायाातण (प्रातिपक्रदकम् काया (N, work/task/deed)) प्रथमा तर्भतत बहुर्चनम् (tasks)
2. उद्यमेन (प्रातिपक्रदकम् उद्यम (M, effort)) िृिीया तर्भतत एकर्चनम् (by effort)
3. मनोरथैः (प्रातिपक्रदकम् मनोरथ (M, desire/fancy)) िृिीया तर्भतत बहुर्चनम् (by fancies)
4. मृगाः (प्रातिपक्रदकम् मृग (M, animal)) प्रथमा तर्भतत बहुर्चनम् (animals)

5. मखे (प्रातिपक्रदकम् मख (N, mouth)) सप्तमी तर्भतत एकर्चनम् ( into the mouth)
6. सप्तस्य (प्रातिपक्रदकम् सप्त (Adjective. Sleeping)) षष्ठी तर्भतत एकर्चनम् (sleeping)

7. ससंहस्य (प्रातिपक्रदकम् ससंह (M, lion)) षष्ठी तर्भतत एकर्चनम् । (lion’s)
Indeclinables
1. तह (surely/only)
2. न (not)

काकाः कृ ष्णाः तपकाः कृ ष्णाः को भेदाः तपककाकयोाः । वसधतसमये प्राप्ते काकाः काकाः तपकाः तपकाः ।।
The crow is black, the cuckoo is black. What is the difference between the cuckoo and the
crow? When spring arrives, the crow is a crow, (and the) cuckoo is a cuckoo (crows and
cuckoos are easily distinguishable because of the sound each produces).
सतधधः तवच्छेदाः (Breaking into sandhi)
काकाः कृ ष्णाः तपकाः कृ ष्णाः काः भेदाः तपककाकयोाः । वसधतसमये प्राप्ते काकाः काकाः तपकाः तपकाः ।।
काकाः the crow; कृ ष्णाः (is) black; तपकाः the cuckoo; कृ ष्णाः (is) black; को (काः) what is; भेदाः the
difference; तपककाकयोाः between the cuckoo and the crow; वसधतसमये प्राप्ते in spring is obtained.
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4. तिङ् प्रत्ययः क्रियापदम् - Verbs
4.1 Formation of Verb Forms
 The Sanskrit verb conjugated has three persons and three numbers. The three persons are:
third person - प्रथमपुरुषाः, second person - मध्यमपुरुषाः and first person - उतमपुरुषाः. The three
numbers are: singular - एकवचनम्, dual - तिवचनम् and plural - बहुवचनम् ।
 The root, धािः is the original form of the verb. The धािः is the basic element and indicates
action. The roots as defined by Panini are compiled in a book called िातुपाठाः । The िातुाः
can either start or end with a vowel or a consonant. The vowel between two constants is
called a medial vowel.
 Verb forms (तिङधिम् पदम् ) are formed as follows:
1. The verbal base is formed by adding the गणः affix (defined in next page) to the root.
2. The verb suffixes, तिङ् प्रत्ययः-s are added to the verbal base.
3. Grammar rules are applied.

धािः Root

गणः affix

Verbal Base

Verbal Base

तिङ् प्रत्ययः

Verb Forms

 The formation of the verbal base depends partly on the strengthening of the vowel of the
root. Simple vowels are subject to twofold strengthening: the first degree of strengthening
is called गणः and the second degree of strengthening is called र्ृतिः । The following table
indicates the twofold strengthening of simple vowels.

गणः and र्ृतिः of the simple vowels
अ, आ

इई

उऊ

ऋॠ

ऌ

गणः

अ

ए

ओ

अर्

अल्

र्ृतिः

आ

ऐ

औ

आर्

आल्
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4.2 Roots in 1st, 4th, 6th and 8th गणः We are only going to discuss roots in 1,
4, 6, 10 गण-s.
Name
गणः
st
गणः
भ्र्ाक्रद गणः
1
th
क्रदर्ाक्रद गणः
4
6

th

10

th

First धािः of the गणः

#of roots

गणः affix

√भू - to be

1,079

अ

√क्रदर्् – to play

140

य

िदाक्रद गणः

√िद् – to wound

157

अ

चराक्रदगणः

√चर् - to steal

440

अय

गुणाः and वृतिाः of the िातुाः in 1st, 4th, 6th and 8th गणाः
गणाः Name
1

st

भ्वाकद

गुणाः of
short medial vowel

गुणाः of
final vowel

√बुि् = बोि् (गुण of ऊ - ओ) √भू = भो (गुण of ऊ - ओ)

वृतिाः of
final vowel
No गुणाः

√कृ ष् = कषभ (गुण of ऋ - अि्) √नी = ने (गुण of इ - ए)
√सृ = सि (गुण of ऋ - अि्)

4
6

th

कदवाकद

No गुणाः

No गुणाः

No गुणाः

th

तुदाकद

No गुणाः

No गुणाः

No गुणाः

चुिाकद

√चुि् = चोि् (गुण of उ - ओ)

No गुणाः

√िृ = िाि (वृतिाः

10

th

√घुष् = घोष् (गुण of उ - ओ)

of ऋ - आि् )

• When a short medial vowel is followed by a conjunct consonant, it is considered as long
so no गुणाः।
The verbal base is formed by adding the गणाः affix to the िातुाः । Tables below give verbal
bases for the roots from the four गणाः ।
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root
भू

meaning
To become

Some पिस्मैपद (A) िातुाः from भ्वाकद गणाः
verbal base
root
meaning
भू + अ = भो (गुण of ऊ - ओ) +

verbal
base

त्यज्

To abandon

त्यज

नम्

To salute

नम्

अ = भव् (सतधिाः) + अ = भव्
नी

To lead

नी + अ = ने (गुण of इ - ए) +
अ = नय् (सतधिाः) + अ = नय

सृ

To go

सृ + अ = सि (गुण of ऋ - अि्)

तज

To conquer

जय

तनधद्

To blame

तनधद (No गुण for short इ)

खाद्

To eat

खाद

कृ ष्

To plough

कृ ष् + अ = कषभ (गुण of ऋ)

चल्

To move

चल

क्रीड्

To play

क्रीड (No गुण for long ई)

दह्

To burn

दह

िाव्

To run

िाव

िक्ष्

To protect

िक् ष

स्मृ

To remember

स्मि (गुण of ऋ)

पच्

To cook

पच

पत्

To fall

पत

बुि्

To know

बोि

भ्रम्

To walk

भ्रम

यज्

To worship

यज

रुह्

To grow

िोह (गुण of उ)

वद्

To speak

वद

वस्

To dwell

वस

वह्

To carry

वह

शंस्

To praise

शंस

वप्

To sow

वप

खन्

To dig

खन्

चि्

To move

चि

रु

To melt

रव

जीव्

To live

जीव

लभ्

To obtain

Some आत्मनेपद (A) िातुाः from भ्वाकद गणाः
To grow
लभ
वि्भ

मुद्

To rejoice

मोद

ईक्ष्

To see

ईक्ष

त्रै

To save

त्राय

सेव्

To serve

सेव

वृत्

To be

वतभ

वधद्

To praise

वधद

भज्

To worship

भज

कम्प्

To tremble

कम्प

याच

कू द्भ

To jump

कू दभ

िट्

भाष्

To speak

भाष

याच् to beg/to ask
to memorize
िट्

विभ
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यत्

to try

यत

िम्

To reveal

िम

Irregular Roots
गम्

To go

गच्छ

दृश्

To see

पश्य

गुह्

To hide

गूह

दंश्

To hide

दश्

स्था

To stay

ततष्ठ

सद्

To sit

सीद

घ्रा

To smell

तजघ्र

पा

To drink

तपब

Some पिस्मैपद (A) िातुाः from कदवाकद गणाः
root meaning

verbal base

root

meaning

verbal base

तुष्

To be pleased

तुष् + य = तुष्य

नृत्

To dance

नृत्य

नश्

To perish

नस्य

पुष्

To nourish

पुष्य

भ्रंश्

To fall

भ्रंश्य

मुह्

To faint

मुह्य

अस्

To throw

अस्य

Some आत्मनेपद (A) िातुाः from कदवाकद गणाः
जन्

To produce

जाय

मन्

To think

मधय

युि्

to fight

युि

मा

To measure

तमय

तवद्

To be, exist

तवद्य

शप् (U)

To curse

शप्य

Irregular Roots
कदव्

To play

दीव्य

श्रम्

To be weary

श्राम्य

शम्

To cease

शाम्य

भ्रम्

To roam

भ्राम्य

मद्

To rejoice

माद्य

क्षम्

To forgive

क्षाम्य

भ्रंश्

To fall

भ्राम्य

व्यि्

To pierce

तवध्य

root meaning

Some पिस्मैपद िातुाः from तुदाकद गणाः
verbal base
root
meaning

verbal base

हस्

To laugh

हस + अ = हस

तवश्

To enter

तवश

कदश्

To show

कदश

स्पृश्

To Touch

स्पृश
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Some आत्मनेपद (A) िातुाः from तुनाकद गणाः
तक्षप्

To throw

तक्षप

कदश् (U)

To point

कदश

तलप्

To anoint

तलम्प

तसच्

लुप्

To break

लुम्प

मृ

To sprinkle तसञ्च
To die
तिय

root meaning

Some पिस्मैपद िातुाः from चुिाकद गणाः
verbal base
root
meaning

verbal base

चुि्

चुि् + अय = चोि् (गुण of उ)

To steal

कथ्

To tell

कथय

पाल्

To protect

पालय

+ अय = चोिय

िृ

िृ + अय = िाि (वृतिाः of ऋ

To owe

- आि् ) + अय = िािय
स्पृह्

To long for

स्पृहय

तचधत्

To think

तचधतय

दणड्

To punish

दणडय

कम्प्

To shake

कम्पय

पीड्

To oppress

पीडय

भूष्

To adorn

भूषय

पूज

To adore

पूजय

िच्

To arrange

िचय

घुष्

To proclaim

घोषय

गण्

To count

गणय

Some आत्मनेपद (A) िातुाः from चुिाकद गणाः
कम्प्

कम्पय

To shake

भक्ष् (U)

भक्षय

To eat

4.4 उपसगभाः - Prefix
उपसगाभाः are prefixes. They are added to the beginning of a root word and affect the roots and
their meanings in several ways. There is a group of twenty-two particles called प्राक्रद-गण, a
group whose first member (आक्रद) is प्र as follows:

प्र

परा

अप

सम्

अन

अव्

तनस्

तनर्

दस्

दर्

तन

अतध

अतप

अति

स

अतभ प्रति

परर

उप

उद्

तर् आ
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When a participle in the प्राक्रद गण is used together with a धाि, it is called उपसगभाः । A उपसगभाः may
change the meaning, may not change the meaning, or may enhance the meaning of a धाि to which
it is added. The functions of उपसगाभाः could be any of the following.
1. To change the meaning of the root.
गम् = गच्छतत (to go)
आ + गम् = आगच्छतत (to come)
तनि् + गम् = तनगभच्छतत (to go out)
उद् + गम् = उद्गच्छतत (to go upward)
दुि् + गम् = दुगभच्छतत (to lead difficult path)
2. To support or substantiate a particular meaning.
रुह् = िोहतत (to climb)
आ + रुह् = आिोहतत (to climb up)
3. To emphasize the original meaning.
िाव् = िावतत (to run)
प्र + िाव् = प्रिावतत (to run fast)
वह् = वहतत ( to flow)
प्र + वह् = प्रवहतत (to (to flow fast)
ज्ञा = जानातत (to know)
तव + ज्ञा = तवजानातत ( to know better)

Two lovely verses expound the उपसगभाः ।
िात्वथभ बािते कतश्चत् कतश्चतमनुवतभते । तमेव तवतशनष्यधय उपसगभगतततस्त्रिा ॥
Some prefixes change the meaning of a root; some reinforce or even enhance the same; while
others follow the original meanings. These are the functions of उपसगाभाः ।
उपसगेण िात्वथो बलादधयत्र नीयते । प्रािहासंहाितवहािपरिहािवत् ॥
उपसगभाः changes the meaning of a root, for example हृ changes its meaning because of various
उपसगाभाः प्र + हृ = प्रहाि् to strike, आ + हृ = आहाि to eat, सम् + हृ = संहाि to kill, तव + हृ =
तवहाि to walk for pleasure, परि + हृ = परिहाि् to ward off.
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Two or more उपसगभाः can be added to the root.. For example, सम् + अति + गम् = समतिगच्छतत, to
go towards together or to go completely over.

Some roots change their पद with the addition of certain उपसगभाः
उपसगभ

Root

Original पद

Changed पद

सम् , अव, प्र, तव

स्था

ततष्ठतत पिस्मैपद

becomes आत्मनेपद अवततष्ठते

सम्

गम्

गच्छतत पिस्मैपद

becomes आत्मनेपद समगच्छते

तव, पिा

तज

जयतत पिस्मैपद

becomes आत्मनेपद पिाजयते

तव, आ, परि

िम्

िमते आत्मनेपद

becomes पिस्मैपद आिमतत

A glossary of common verbal roots with उपसगभाः-s are given at: GLOSSARY OF COMMON
VERBAL ROOTS WITH PREPOSITIONS (PARAMARTHANANDA, 1980)
Now, let's go through the list of उपसगभाः and see what they mean. Note how sometimes the same
उपसगभाः can convey two completely separate and different ideas.
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4.5 Use of Tenses, Moods and Voices
We will discuss Two tenses (present and past) and two moods (imperative and potential).

4.5.1 Formation of a Verb: Present Tense (लट् लकािाः) किारर प्रयोगः (Active Voice)
Verb forms in the present tense are formed using the following two steps.
1. Use the तिङ् प्रत्ययः modified according to लट् लकार ।

पिस्मैपद िातुाः

आत्मनेपद िातुाः

एकवचनम् तिवचनम् बहुवचनम् एकवचनम् तिवचनम्

बहुवचनम्

प्रथमपुरुषाः

तत

ताः

अतधत

ते

ईते

अधते

मध्यमपुरुषाः

तस

थाः

थ

से

ईथे

ध्वे

उतमपुरुषाः

तम

वाः

माः

ए

वहे

महे

2. Add the modified तिङ् -प्रत्ययः (लकार/प्रयोग/परुष/र्चनम्) to the base which is धािः + गणः affix.
Certain तिङ् प्रत्ययः are changed:
 The ending अ of the base is dropped before the तिङ् प्रत्ययः beginning with अ or ए ।
 The ending अ of the base becomes आ before the तिङ् प्रत्ययः beginning with र्् and म् ।

एकवचनम्

तिवचनम्

पठतत । He/She reads.

पठताः । They two read.

पठतधत । They read.

मध्यमपुरुषाः पठतस । You read.

पठथाः । You two read.

पठथ । You all read.

उतमपुरुषाः

पठावाः । We two read.

पठामाः । We all read.

प्रथमपुरुषाः

पठातम । I read.

बहुवचनम्

आत्मनेपद िातुाः √लभ् (to obtain)
प्रथमपुरुषाः

लभते

लभेते

लभधते

मध्यमपुरुषाः लभसे

लभेसे

लभध्वे

उतमपुरुषाः

लभावहे

लभावहे

लभे
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Conjugations of roots in four गणः - परस्मैपद धािः
भ्वाकद गणाः √भू - to become

एकवचनम्

तिवचनम्

बहुवचनम्

प्रथमपुरुषाः

भवतत

भवताः

भवतधत

मध्यमपुरुषाः

भवतस

भवथाः

भवथ

उतमपुरुषाः

भवातम

भवावाः

भवामाः

क्रदर्ाक्रद गणः √क्रदर्् - to play
प्रथमपरुषः
मध्यमपरुषः
उत्तमपरुषः

एकर्चनम्
दीव्यति
दीव्यतस
दीव्यातम

तिर्चनम्
दीव्यिः
दीव्यथः
दीव्यार्ः

बहुर्चनम्
दीव्यतधि
दीव्यथ
दीव्यामः

िदाक्रद गणः √िद् - to strike
प्रथमपरुषः
मध्यमपरुषः
उत्तमपरुषः

एकर्चनम्
िदति
िदतस
िदातम

तिर्चनम्
िदिः
िदथः
िदार्ः

बहुर्चनम्
िदतधि
िदथ
िदामः

चराक्रद गणः √चर् - to steal
प्रथमपरुषः
मध्यमपरुषः
उत्तमपरुषः

एकर्चनम्
चोरयति
चोरयतस
चोरयातम

तिर्चनम्
चोरयिः
चोरयथः
चोरयार्ः

बहुर्चनम्
चोरयतधि
चोरयथ
चोरयामः

Examples: Use of परस्मैपद धािः
1. Sanskrit into English:
शंसि: - Those two praise. पचतस - You cook. रक्षथ - You all protect. खादार्ः - We two eat. र्दति He speaks. रोहथ: -You two grow. कषातधि - They draw. खनातम - I dig. चराम: - We move. जयि: Those two conquer. जीर्तस - You live. दहाम: - We burn. नमति - He salutes. नयथ - You all lead.
स्मरार्: - We two remember. र्सातम - I dwell. चलतधि - They move. धार्ि: - Those two run.
पचतधि - They cook. बोधति - He knows. र्पथ - You all sow. भर्तस - You are/become. यजि: Those two worship. र्हाम: - We all carry/flow. व्रजार्: - We two go.
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2. English into Sanskrit
We worship – यजाम: । You two move - चरथ: । He conquers - जयति। They grow - रोहतधि । I sow
– र्पातम । We two abandon - त्यजार्: । You are saluting – नमतस । They two remember - स्मरि:।
They cook - पचतधि । I fall – पिातम । He draws - कषाति। You two dig - खनथ: । They know –
बोधतधि । We two become - भर्ार्: । You are eating – खादतस । They two move - चरि:। We
protect - रक्षाम: । You live – जीर्तस । He leads - नयति। We go - व्रजाम: or सराम: । You two
praise - शम्सथ: । They melt - द्रर्तधि / िावतधत । I burn – दहातम । You dwell – र्सतस । They two
speak - र्दि: । He/She runs – द्रर्ति / धार्ति । You go – व्रजतस । You carry – सरतस ।






















काकः फलातन खादति । The crow eats the fruits.
जलम् द्रर्ति । The water flows.
दःखम् स्मरिः । Those two remember sorrow.
अश्वाः धार्तधि । The horses run.
नृपः आचारम् शंसति । The king praises the conduct.
जनाः जीर्तधि । People live.
देशम् त्यजार्ः । We two abandon the country.
सखम् दःखम् जयति । Happiness conquers sorrow.
नरः इधधनम् र्हति । The man carries the fuel.
कपोिः करम् त्यजति । The pigeon abandons the hand.
कमलातन रोहतधि । Lotuses grow.
जनः अन्नम् पचति । The person cooks the food.
अश्वाः िृणम् खादतधि । The horses eat the grass.
मेघाः सरतधि । The clouds move.
नरः िृणम् र्पति । The man sows the grass.
पस्िकातन पश्यामः । We look at the books.
सीिा सीदति । Sita sits down.
र्ृक्षम् स्मरति । He/She remembers the tree
लिाः पश्यातम । I see the creepers.
माला लिाम् पश्यति । Mala is looking at Lata.
शरीरम् नश्यति । Body perishes.

 दासाः गजम् पष्ठयति । The servant nourishes the elephant.
 नरः श्राम्यति जलम् च तपबति । The man wearies and drink water.
 पत्रातण भ्रश्यतधि । The leaves fall.
 इधधनम् अस्यातम । I throw fuel.
 नरौ कू पम् समया नृत्यि: । Two men are dancing near the well.
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 िीडातम (दीव्यातम) माद्यातम च । I play & I am glad.
 अश्वाः न शाम्यतधि । The horses are not quiet
 नृपः न िष्ठयति । The king is not pleased.
 कराभ्याम् जलम् स्पृशतस । You touch the water with your hands.
 शृगालः अन्नम् तर्धदति । The jackal finds food.
 कमलातन पश्यतधि च सखेन हसतधि । They see the lotuses and laugh with happiness.
 नृपम् र्ीरम् घोषयति कतर्ः । The poet declares the king to be brave.
 िामाः लक्ष्मणाः च वनम् गच्छताः । Rama and Lakshmana go to the forest.
 िामाः लक्ष्मणाः सीता च वनम् गच्छतधत । Rama, Lakshmana and Sita go to the forest.
 निाः नगिम् तितत न तु वनम् तितत । The man crosses the city, but he does not cross the
forest.
 बालाः जलम् आनयतत । The boy brings water.
 बाला तवद्यालयम् आगच्छतत । The girl comes to school.
 वानिाः अनुिावतत । The monkey runs afte (follows).

Examples: Use of आत्मनेपद िातुाः in लट् लकािाः
• वतभते । He/She is
• लक्ष्यम् लभते । Have success
• मधयते । The girls think.
• भाषध्वे । You all speak.
• अध्यापकम् सेवे । I serve my teacher.
• वानिााः कम्पधते । The monkeys tremble .
• नृपाः तवजयते । The king conquers.
• युध्यधते । They fight.

• वीिाः न कम्पते ।The brave does not tremble.
• बातलके कु सुमातन मृगयेते । The two girls search for the flowers.
• बालाः आलोकते । The boy sees.
• बातलका यतते । The girl tries.
• बाला ईक्षते । The girl sees.
• चोिााः वनम् पलायधते । The thieves escape to the forest
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Examples using िातुाः√अस् – to be
अदाक्रद – गणः √अस् - to be एकर्चनम्

तिर्चनम्

बहुर्चनम्

प्रथमपरुषः
मध्यमपरुषः
उत्तमपरुषः

स्िः
स्थः
स्र्ः

सतधि
स्थ
स्मः

अतस्ि
अतस
अतस्म

 िि् त्र्म् अतस । You are that.





अहम् ब्रह्म अतस्म । I am Brahman.
बालकाः सतधि । The boys are.
बालः अत्र अतस्ि । The boy is here.
कशलम् अतस्म । I am fine.

 तुष्टाः अतस्म । I am pleased.
 अध्यापकाः अतस । You are a teacher.
 बालौ स्ताः । There are two boys.
 बालााः सतधत । There are many boys.
 बातलका अतस्त । She is a girl.
 तत् पत्रम् अतस्त । That is a leaf.
 तत् पुस्तकम् अतस्त । That is a book.
 तत्र उद्यानम् अतस्त । There is a garden.
 अद्यातपका अतस्म । I am a teacher.
 अद्यातपके स्वाः । We two are teachers.
 श्राधताः अतस । You are pleased.









बालः कत्र अतस्ि । Where is the boy?
बालः अत्र अतस्ि । The boy is here.
र्ायः सर्ात्र अतस्ि । Air is everywhere,
लेखफलकम् अत्र अतस्ि । The writing board is here.
समयसूतचका ित्र अतस्ि । The clock is there.
िारम् अत्र अतस्ि । The door is here.
तनियः न अतस्ि । Not sure.
यत्र जलं अतस्ि ित्र मीनः अतस्ि । Where there is water, there is fish.

 ितनकौ स्थाः । You two are rich men.
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िातुाः√कृ – to be
एकर्चनम्

िनाक्रद – गणः √कृ – to do
प्रथमपरुषः
मध्यमपरुषः
उत्तमपरुषः

करोति
करोतष
करोतम

तिर्चनम्

बहुर्चनम्

करुिः
करुथः
कर्ाः

कर्ातधि
करुथ
कमाः

Lets look at the following sentences
 खादातम । I am eating. अहम् भोजनम् किोतम । I am doing food.
 कथयातम । I am talking. अहम् कथनम् किोतम । I am doing talk.
 तलखातम । I am writing अहम् लेखनम् किोतम । I am doing write.
 तचधतयतत । He/She is thinking. साः तचधतनं किोतत । He is doing thought.
 पूजनयतस । You are worshipping. त्वम् पूजनम् किोतष । You are doing worship.
I am doing food. I am doing a talk. He is doing a thought. Sounds absolutely ridiculous
translated in English, but in Sanskrit, it is the done thing. Acceptable too. Without a doubt.
 गानम् कु वभाः । We two are singing.







श्रर्णं कर्ातधि । They are listening
िीडनम् कर्ातधि । They are playing.
दानम् करोति । He/She gives.
लेखनम् करोतष । You are writing.
पूजनम् करुथ । You all do worship.
अध्ययनम् कमाः । We all are studying.

 शयनम् कु रुथाः। You two are sleeping.
 बालााः पठनम् कु वभतधत । The boys read.
 पाकम् कु रुताः । They two are cooking.
 िोदनम् किोतत । He/She is crying.
 स्नानम् कु मभाः । We are taking a bath
 प्रतीक्षाम् किोतम । I have been waiting.
 यकद अहम् संस्कृ तभाषायाम् तचधतनम् किोतम, तर्त्हभ अनायासेन अहम् संस्कृ तभाषायाम् वदातम । If I
think in the Sanskrit language, then with ease, I am speaking in the Sanskrit-language.
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4.5.2 Formation of a Verb: Simple Past Tense (लङ् लकार) किारर प्रयोगः (Active
Voice)
तिङ् -प्रत्ययः are modified according to लङ् लकार

प्रथमपुरुषाः

एकवचनम् तिवचनम् बहुवचनम्

एकवचनम् तिवचनम्

बहुवचनम्

त्

ताम्

अन्

त

इताम्

अधत

मध्यमपुरुषाः स् = ःाः

तम्

त

थााः

ईथाम्

ध्वम्

उतमपुरुषाः

व

म

इ

वतह

मतह

अम्

Past Tense verb formation: अ is prefixed.
अ + base [धािः + अ (गणः affix)] + लङ् लकार तिङ् -प्रत्ययः
अपठि् = अ + [पठ् + अ ] + ि्

पिस्मैपद िातुाः √पठ् (to read)
एकवचनम्

तिवचनम्

बहुवचनम्

प्रथमपुरुषाः

अपठत् । He/She read. अपठताम् ।They two read. अपठन् । They read.

मध्यमपुरुषाः

अपठाः । You read.

अपठतम् । You two read.

अपठत । You all read.

उतमपुरुषाः

अपठम् । I read.

अपठाव । We two read.

अपठाम । We all read.

आत्मनेपद िातुाः √लभ् (to obtain)
प्रथमपुरुषाः

अलभत

अलभेताम्

अलभधत

मध्यमपुरुषाः

अलभथााः

अलभेथाम्

अलभध्वम्

उतमपुरुषाः

अलभे

अलभावतह

अलभामतह
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We give conjugation of some धािः-s in past tense
√गम् - to go

एकर्चनम्

तिर्चनम्

बहुर्चनम्

प्रथमपरुषः

अगच्छि्

अगच्छिाम्

अगच्छन्

मध्यमपरुषः

अगच्छः

अगच्छिम्

अगच्छि

उत्तमपरुषः

अगच्छम्

अगच्छार्

अगच्छाम

√चर् - to steal

एकर्चनम्

तिर्चनम्

बहुर्चनम्

प्रथमपरुषः
मध्यमपरुषः
उत्तमपरुषः

अचोरयि्
अचोरयः
अचोरयम्
एकर्चनम्

अचोरयिाम्
अचोरयिम्
अचोरयार्
तिर्चनम्

अचोरयन्
अचोरयि
अचोरयाम
बहुर्चनम्

आसीि्
आसीः
आसम्
एकर्चनम्
अकरोि्
अकरोः
अकरर्म्

आस्िाम्
आस्िम्
आस्र्
तिर्चनम्
अकरुिाम्
अकरुिम्
अकर्ा

आसन्
आस्ि
आस्म
बहुर्चनम्
अकर्ान्
अकरुि
अकमा

√अस् - to be
प्रथमपरुषः
मध्यमपरुषः
उत्तमपरुषः
√ कृ - to do
प्रथमपरुषः
मध्यमपरुषः
उत्तमपरुषः

Verb forms when preceded by a preposition (उपसगाः)
When a उपसगाः precede the verb form then there is always a vowel sandhi because the verb form
begins with अ ।
आ - आगच्छि् = आगच्छि् (दीघाः सतधधः) । He/She came.
अन - अभर्ि् = अधर्भर्ि् (यण् सतधधः) । He/She felt
प्रति - अपिि् = प्रत्यपिि् (यण् सतधधः) । He/She ran to meet.
प्र - अतर्शि् = प्रातर्शि् (दीघाः सतधधः) । He/She entered
परर - अनयि् = पयाणयि् (यण् सतधधः) । He/She married.
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Exampless
 बातलका अपठि् । The girl was reading.
 बालकाः अपठन् । The boys were reading,
 बालः भोजनम् अखादि् । The boy ate the food.
 तर्द्यालाि् आगच्छः । You came from the school.
 सत्यम् अर्दम् । I spoke the truth.
 एकः नृपः आसीि् । There was a king.
 काकाः मांसम् अहरि् । The crow took away the meat.
 प्रासादे पदम् अकरर्म् नृपतिम् उपागच्छम् । I set foot in the palace and approached the
king.
 शीषे भारम् अकर्ान् । They placed the weight on (their) head.
 एकम् उपायम् अकरोि् । He made a plan.
 छात्रः प्रसन्नः अभर्ि् । The student became happy.
 रामः लक्ष्मणाः च र्नम् अगच्छिाम् । Rama and Sita went to the forest.
 सीिा अतप रामेण सह अगच्छि् । Sita also went with Rama.
 ित्र रार्णः सीिाम् अहरि् । There Ravana took Sita.
 बातलकााः अनृत्यन् । The girls danced.
 अध्यातपका बालम् अशंसि् । The female teacher praised the boy.
 बालौ रज्जम् अहरिाम् । Two boys took the rope.
 नृपः देशम् अमञ्चि् । The king freed the country.
 तमत्रे तनतधम् अतर्धदिाम् गृहम्/गृहे च अर्हिाम् । Two friends found a treasure and carried
(it) home.
 शठः फलातन अचोरयि् । The rogue stole the fruits.
 घटम् अखण्डयि् । The boy broke the jar.
 पत्रः पयाणयि् । The son married.
 र्नम् अध्यतिष्ठम् । I lived in the forest.


यदा भिताः िामम् अपश्यत् , साः अमोदत । When Bharat saw Rama , he rejoiced.

कौिवााः पाणडवााः च कु रुक्षेत्रे अयुध्यधत । The Kauravas and the Pandavas fought in
Kurukshetra.
 वयं तमत्रातण आस्म पिधतु वयम् अयुध्यामतह इदानीं च वयं पिस्पिं न वदामाः । We were friends,
but we fought and now we do not speak amongst one another.
 त्वम् फलम् अलभथााः । You obtained a fruit.


 अहम् अध्यापकम् असेवे । I served the teacher.
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4.5.3 Formation of a Verb: लोट् लकार (Imperative) किारर प्रयोगः (Active Voice)
The Imperative Mood (लोट् लकार) is used:
 To express a command or an advise
 To express a wish or prayer.
 To express a possibility or doubt.
 With the negative मा to express prohibition.

तिङ् -प्रत्ययः are modified according to लोट् लकार
पिस्मैपद िातुाः

आत्मनेपद िातुाः

एकवचनम् तिवचनम् बहुवचनम् एकवचनम् तिवचनम् बहुवचनम्
प्रथमपुरुषाः

तु

ताम्

अधतु

ताम्

ईताम्

अधताम्

मध्यमपुरुषाः -

तम्

त

स्व

ईथाम्

ध्वम्

उतमपुरुषाः

आव

आम

ऐ

आवहै

आमहै

आतन

पिस्मैपद िातुाः √पठ् (to read)
एकवचनम्

तिवचनम्

बहुवचनम्

प्रथमपुरुषाः

पठतु ।
Let him/her read.

पठताम् ।
Let them two read.

पठधतु ।
Let them read.

मध्यमपुरुषाः

पठ ।
You read.

पठतम्
You two read.

पठत ।
You all read.

उतमपुरुषाः

पठातन ।
I may read.

पठाव
We two may read.

पठाम ।
We may read.

आत्मनेपद िातुाः √लभ् (to obtain)
प्रथमपुरुषाः

लभताम्

लभेताम्

लभधताम्

मध्यमपुरुषाः

लभस्व

लभेथाम्

लभध्वम्

उतमपुरुषाः

लभै

लभावहै

लभामहै
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Conjugation of some धािः-s in लोट् लकार
√वद् - to speak
परुषः
प्रथमपरुषः

√गम् - to go

एकर्चनम् तिर्चनम् बहुर्चनम् एकर्चनम् तिर्चनम् बहुर्चनम्
बहर्ः
र्दि
र्दिाम्
र्दधि
गच्छि
गच्छिाम् गच्छधि

मध्यमपरुषः र्द

र्दिम्

र्दि

गच्छ

गच्छिम्

गच्छि

उत्तमपरुषः

र्दार्

र्दाम

गच्छातन

गच्छार्

गच्छाम

र्दातन

√िद् - to strike

√भू - to be
प्रथम
मध्यम
उत्तम

भर्ि भर्िाम्
भर्
भर्िम्
भर्ातन भर्ार्

भर्धि
भर्ि
भर्ाम

प्रथम
मध्यम
उत्तम

िदि
िद
िदातन

नश्यि नश्यिाम्
नश्य
नश्यिम्
नश्यातन नश्यार्

नश्यधि
नश्यि
नश्याम

प्रथम
मध्यम
उत्तम

अस्ि
एतध
असातन

नृत्यि
नृत्यिाम्
नृत्य
नृत्यिम्
नृत्यातन नृत्यार्

स्िाम्
स्िम्
असार्

सधि
स्ि
असाम

√ कृ - to do

√नृि् - to dance
प्रथम
मध्यम
उत्तम

िदधि
िदि
िदाम

अस् - to be

√नश् - to destoy
प्रथम
मध्यम
उत्तम

िदिाम्
िदिम्
िदार्

नृत्यधि
नृत्यि
नृत्याम

प्रथम
मध्यम
उत्तम

करोि
करुिाम्
करु
करुिम्
करर्ातण करर्ार्

कर्ाधि
करुि
करर्ाम

Commanding with the लोट् लकार
भर्ान् and भर्िी are प्रथमातर्भततः forms of the प्रातिपक्रदकम् भर्ि् and भर्िी respectively which
mean the respectful forms of "you." Even though भर्ि् and भर्िी mean "you", they aren’t त्र्म्
यर्ाम् and यूयम् and as such just have to fall into the प्रथमपरुषः ।
 भर्ान् पस्िकम् पठि । May Sir read the book.
 भर्िी पस्िकम् पठि । May Madam read the book.
 पस्िकम् पठ । May you read the book.
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Examples
 रामः तचत्रपटगृहम् गच्छि । Let Rama go to the cinema.
 राम, भर्ान् तचत्रपट्गृहम् गच्छि । or राम तचत्रपटगृहम् गच्छ । Rama, go to the cinema.





सीिा अत्र उपतर्शि । Let Sita sit here.
सीिे भर्िी अत्र उपतर्शि । or सीिे अत्र उपतर्शि । Sita, sit here.
अहम् पस्िकम् पठातन । I may read a book.
क्रकम् अहम् पस्िकं पठातन । May I read a book?

 तवद्यालयम् गच्छाम । Let us all go to the school. Or May we all go to school.
 पस्िकम् पठ । (You) read the book.
 अधापक छात्रान् र्दि । Teacher, speak to the students.











खगम् पश्यिम् । The two of you, look at the bird.
बाल ित्र मा गच्छ । Oh boy! do not go there.
हे बातलके मा तर्षीद । Oh girl! do not grieve
हे र्ीराः नृिम् अनसरि देशम् रक्षि च । O heroes! follow the king and protect the country.
तशष्ठयः पाठम् पठि । Let the student study.
नृपः रथेन गच्छि । The king should go by chariot.
मया सह भोजनं करु । Eat with me
बालकाः उद्याने िीडधि । Let the boys play in the garden.
बाल उद्याने िीड । Boy, play in the garden.
जनेभ्यः धनम् यच्छधि । May they give wealth to the people of the village.

 सदा र्सातन/जीर्ातन । May I always live.
 र्ने र्सि / जीर्ि । Let him live in the village.
 पापम् नश्यि । May sin perish!
 नगििक्षकाः चोिाय कथयते ," पुनाः मा चोियस्व । कायभम् कु रुष्व । िनम् लभस्व । तदा एव त्वम्
भयम् न अनुभवतस । The policeman tells the thief, " Do not steal again. Do work.
Obtain wealth. Then only are you do not experience fear."
 जनकाः बालकाय कथयते , " आश्रमम् गच्छ । अध्यापकम् नम । तम् सेवस्व । तस्य अनुग्रहम्
लभस्व " The father tells the boy, " Go to the ashram. Salute the teacher. Serve him.
Obtain his grace."
 अरिाः पिाजयते । जनााः मोदधताम् । The enemy is defeated! Let the people rejoice!
 वयम् सुखेन कायभम् किवामहै । May all of us work with happiness.


यथा गुरुदेवाः आचितत/गुरुदेवााः आचितधत, तथा त्वम् अतप आचि । Just as Gurudeva
behaves, so also you too behave.
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Use of लोट् लकार in स्र्तस्ि पाठाः
स्र्तस्ि प्रजाभ्यः पररपालयधिाम् धयायेन मागेण महीं महीशाः ।
गोब्राह्मणेभ्यश्शभमस्ि तनत्यम् लोकास्समस्िास्सतखनो भर्धि ।।
May there be happiness (abundance) for all people. May the rulers rule the earth righteously.
May there be welfare for cows and men of wisdom at all times. May all beings be happy.
काले र्षाि पजाधयः । पृतथर्ी सस्यशातलनी । देशोऽयं क्षोभरतहिः । ब्राह्मणास्सधि तनभायाः ।।
May the clouds rain at the proper time. May the earth produce grains. May this country be free
from famine. May men of wisdom be fearless.

सर्े भर्धि सतखनः । सर्े सधि तनरामयाः । सर्े भद्रातण पश्यधि । मा कतिद् दःखभाग् भर्ेि् ॥
May all be happy. May all be free from disease. May all enjoy prosperity. May none
experience sorrow.
असिो मा सद्गमय । िमसो मा ज्योतिगामय । मृत्योमाा अमृिं गमय ॥ ॐ शातधिः शातधिः शातधिः॥
Lead me (by giving knowledge) from the unreal to the real, from darkness (of ignorance) to
light (of knowledge), from death (sense of limitation) to immortality (limitlessness, liberation).
Om peace, peace, peace.

Use of लोट् लकार in शातधत मधत्राः using both परस्मैपद (P) and आत्मनेपद (A)
ॐ स ह नाववतु । स ह नौ भुनक्तु । सह वीयं किवावहै । तेजतस्वनाविीतमस्तु । मा तवतिषावहै
ॐ शातधताः शातधताः शातधताः ॥
With Sandhi
ॐ साः ह नौ अवतु (P) । साः ह नौ भुनक्तु (P) । सह वीयभम् किवावहै (A) । तेजतस्व नौ अिीतम् अस्तु । मा
तवतिषावहै (A) ॐ शातधताः शातधताः शातधताः ॥
May the Lord indeed, protect both of us. May he indeed, nourish both of us. May we together
acquire the capacity (to study and understand the scriptures). May our study be brilliant.
May we not disagree with each other. Om peace, peace, peace
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4.5.4 Formation of a Verb: Potential Mood (तर्तधतलङ् ) किारर प्रयोगः (Active Voice)
The Potential Mood (तर्तधतलङ् ) is used:
The तर्तधतलङ् is something like the लोट् लकारः । It is not bound by the past, present or the future
tense. It can be used, as it is, to express ideas in any time frame.
 मध्याहने भोजनाधिरम् ििम् तपबेि् । Buttermilk should be drunk after a meal.
 मध्याहने शयनम् कयााि् । You should rest in the afternoon.
 बालकाः िेषाम् अद्यापकान् र्धदनम् कयःा । All children should pay their respects to their
teachers.
 नीतिज्ञाः धयायाचाराः भर्ेयः । All politicians should be honest.
Even though a thought has been expressed, even though one feels that something ought to
be done, yet one can't be sure that those wishes will be fulfilled, in that sense, these wishes
aren't commands. One cannot use the लोट् लकार then. One has to use the तर्तधतलङ् ।

तिङ् -प्रत्ययः are modified according to तर्तधतलङ्
पिस्मैपद िातुाः

आत्मनेपद िातुाः

एकवचनम् तिवचनम् बहुवचनम् एकवचनम्
प्रथमपुरुषाः

ईत्

तिवचनम्

बहुवचनम्

ईताम्

ईयुाः

ईत

ईयाताम्

ईिन्

मध्यमपुरुषाः ईाः

ईतम्

ईत

ईथााः

ईयाथाम्

ईध्वम्

उतमपुरुषाः

ईव

ईम्

ईय

ईवतह

ईमतह

ईयम्

Since the verbial base in 1st, 4th, 6th and 10th conjugations end in अ, it combines with the
beginning ई of all the suffixes of of the तर्तधतलङ् to form ए (गणः सतधधः) ।
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Conjugations in तर्तधतलङ्
√पठ् – to read

एकवचनम्

तिवचनम्

बहुवचनम्

प्रथमपुरुषाः

पठे त्
He should read.

पठे ताम्
पठे युाः
They two should read. They should read.

मध्यमपुरुषाः

पठे ाः
You should read.

पठे तम्
You two should read.

पठे त
You all should read.

उतमपुरुषाः

पठे यम्
I should read.

पठे व
We two should read.

पठे म
We should read.

आत्मनेपद िातुाः √लभ् (to obtain)
प्रथमपुरुषाः

लभेत

लभेयाताम्

लभेिन्

मध्यमपुरुषाः

लभेथााः

लभेयाथाम्

लभेध्वम्

उतमपुरुषाः

लभेय

लभेवतह

लभेमतह

√अस् - to be
प्रथमपुरुषाः

स्यात्

स्याताम्

स्युाः

मध्यमपुरुषाः

स्यााः

स्यातम्

स्यात

उतमपुरुषाः

स्याम्

स्याव

स्याम

√कृ - to do
प्रथमपुरुषाः

कु याभत्

कु याभताम्

कु युभाः

मध्यमपुरुषाः

कु याभाः

कु याभतम्

कु याभत

उतमपुरुषाः

कु याभम्

कु याभव

कु याभम

Examples
 नरः सदा सत्यम् र्देि् । Man should always tell the truth
 सत्यम् ब्रूयाि् तप्रयम् ब्रूयाि् । He/She should speak the truth, he/she should speak pleasantly.
Helps you deduce things like
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 श्वः र्षेि् । It should rain tomorrow.
 गतलकािीडाम् जयेयम् । I should win the cricket match.
It helps express obvious 'matter of fact stuff'
 मत्स्याः जलेन तर्ना कथम् जीर्ेयः । How can fishes live without water?
 त्वया तर्ना कथम् जीर्ेयम् । How would I live without you.
 यक्रद भर्ान् न पठति िर्हा परीक्षायाम् उत्तीणाः भर्ेि् । How will you pass the examination if you
do not study?
 उद्याने जनाः धूम्रपानम् न कयःा । People should not smoke in the garden
 परीक्षासमये छात्राः पठे यः । During exams students should/must/ought to study.
 यः मोक्षम् इच्छति सः र्नं गच्छेि् । He who wishes liberation should go to the forest.
 दजानानम् गृहे न प्रतर्शेः । You should not enter the house of the wicked.
 जलेन तवना अहम् स्नानम् कथम् कु याभम् । How would I take a bath without water?
 क्रकञ्चि् अतधकम् भोजनम् पचेि् । He should cook a little more food.

Usage in लट् लकािाः, लङ् लकािाः, लोट् लकािाः and तवतितलङ्
लट् लकािाः

साः पुस्तकम् पठतत ।

He reads a book.

लङ् लकािाः

साः पुस्तकम् अपठत् ।

He read the book .

लोट् लकािाः

साः पुस्तकम् पठतु ।

May he read the book .

तवतितलङ्

साः पुस्तकम् पठे त् ।

He should read the book

लट् लकािाः

अहम् अध्यापकम् सेवे ।

I serve the teacher.

लङ् लकािाः

अहम् अध्यापकम् असेवे ।

I served the teacher.

लोट् लकािाः

अहम् अध्यापकम् सेवै ।

May I serve the teacher.

तवतितलङ्

अहम् अध्यापकम् सेवेय ।

I should serve the teacher

लट् लकािाः

अहम् वनम् गच्छातम ।

I go to the forest.

लङ् लकािाः

अहम् वनम् अगच्छम् ।

I went to the forest.

लोट् लकािाः

अहम् वनम् गच्छतन ।

May I go to the forest.

तवतितलङ्

अहम् वनम् गच्छेयम् ।

I should go to the forest
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ततङ् -प्रत्ययाः
पिस्मैपद

लट् लकािाः

लङ् लकािाः

एकवचनम्

तिवचनम् बहुवचनम्

एकवचनम् तिवचनम् बहुवचनम्

तत

ताः

अतधत

त्

ताम्

अन्

मध्यमपुरुषाः तस

थाः

थ

स्

तम्

त

उतमपुरुषाः

वाः

माः

अम्

व

म

प्रथमपुरुषाः

तम

लोट् लकािाः
प्रथमपुरुषाः

तु

मध्यमपुरुषाः
उतमपुरुषाः

आतन

आत्मनेपद
प्रथमपुरुषाः

तवतितलङ्

ताम्

अधतु

ईत्

ईताम्

ईयुाः

तम्

त

ईाः

ईतम्

ईत

आव

आम

ईयम्

ईव

ईम

लट् लकािाः

लङ् लकािाः

ते

ईते

अधते

त

इताम्

अधत

मध्यमपुरुषाः से

ईथे

ध्वे

थााः

ईथाम्

ध्वम्

उतमपुरुषाः

वहे

महे

इ

वतह

मतह

ए

लोट् लकािाः
प्रथमपुरुषाः

ताम्

तवतितलङ्

ईताम्

अधताम्

ईत

ईयाताम्

ईिन्

मध्यमपुरुषाः स्व

ईथाम्

ध्वम्

ईथााः

ईयाथाम्

ईध्वम्

उतमपुरुषाः

आवहै

आमहै

ईय

ईवतह

ईमतह

ऐ

4.6 कमातण प्रयोगः Passive Voice
Lets look at the following two sentences
 The boy sees the bird active)
 The bird is (being) seen the boy (passive)
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Let us first recall the art of constructing sentences in the active voice. We selecting the person
who does the work from the प्रथमा तर्भततः ।
1. Making sure that the verb and the subject agree.
2. Select the object to the verb from the तििीया तर्भततः ।
So in a sentence like "The boy is seeing a bird " we would first ask the question, "Who is seeing?"
and place that who, the doer of the action in the प्रथमा तर्भततः । Then we would ask the question
"What is the object that is being seen" and place that what, the object, into the तििीया तर्भततः ।
And then make sure the verb and subject agree, बालकः खगम् पश्यति (The boy sees the bird.). In
an active sentence construction, किारर र्ाक्य रचना, the pride of place is given to the subject, किाा
। Now, in a passive sentence construction, कमातण र्ाक्य रचना, The bird is being seen by the boy,
the object takes pride of place and is placed in the प्रथमा तर्भततः । “By the boy" is naturally
selected from the िृिीया तर्भततः । The verb agrees with the object.

4.6.1 Construction of verb in Passive Voice
1. The passive voice is formed from the verbal root and not from the verbal base, except
for the verbs of the tenth गणाः । Thus the passive voice of धािः गम् (to go) and नी (to
lead) are formed from गम् and नी not from गच्छ् and नय् । धािः चुि् (to steal) is from
the tenth गणाः and the passive form is formed from चोि् not from चोिय् ।
2. य and आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः is added to the धािः । आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः can be in any
tense or mood.
3. The final short इ or उ is lengthened. धािः ।
4. The roots दा, धा, मा, गै, हा, पा and स्था change their final vowel into ई ।
5. Final ऋ of the root becomes रि after a single constant (कृ , हृ, etc.) and अि् after a
compound consonant (स्मृ, etc.) ।

Examples
धािः पठ् (to read) is a परस्मैपद धािः । The Passive form will be पठ् + य + आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः ।
 बालाः पुस्तकम् पठतत । The boy reads a book. (active)
बालेन पस्िकम् प्िे । A book is read by a boy. (passive)
 बालाः पुस्तके पठतत । The boy reads two books. (active)
बालेन पस्िके प्ेिे । Two books are read by a boy. (passive)
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 बालाः पुस्तकातन पठतत । The boy reads many books. (active)
बालेन पस्िकातन प्धिे । Many books are read by a boy.(passive)
 बालः ग्रधथम् अपठि् । The boy reads the book. (active) लङ्
बालेन ग्रधथः अप्ि । The book was read by the boy. (passive) लङ्
 त्र्म् पस्िकम् पठ । You read the book. (active) लोट्
त्र्या पस्िकम् प्िाम् । Let the book be read by you. (passive) लोट्
धािः त्यज् (to abandon is a परस्मैपद धािः । The Passive form will be त्यज् + य + आत्मनेपद तिङ्
प्रत्ययः ।
 रामः सीिाम् र्ने अत्यजि् । Rama abandoned Sita in the forest. (active) लङ्
रामेण सीिा र्ने अत्यज्यि । Sita was abandoned by Rama in the forest. (passive)
धािः दंश् (to bite) is a परस्मैपद धािः । The Passive form will be दश् + य + आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः ।
 क्षूराः सपभाः बालम् अदशत् । The small snake bit the boy.(active) लङ्
बालाः क्षुरन
े सपेण अदश्यत, The boy was bitten by a small snake. (passive) लङ्
धािः लभ् (to obtain) is a आत्मनेपद धािः so only य will be added after the धािः । It will take the
आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः as usual. लभ् + य + आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः ।
 बालः ग्रधथम् लभिे । The boy obtains the book. (active)






बालके न ग्रधथः लभ्यिे । The book is being obtained by the boy. (passive)
बालः ग्रधथौ लभिे । The boy obtains two books. (active)
बालके न ग्रधथौ लभ्येिे । Two books are obtained by the boy. (passive)
बालः ग्रधथान् लभिे । The boy obtains many books. (active)
बालके न ग्रधथाः लभ्यधिे । Many books are obtained by the boy. (passive)

धािः गम् (to go) is a परस्मैपद धािः । The Passive form will be गम् + य + आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः ।
 रामः र्नम् गच्छति । Rama goes to forest. (active)
रामेण र्नम् गम्यिे । The forest is being gone by Rama. (passive)
धािः नी (to lead) is a परस्मैपद धािः । The Passive form will be नी + य + आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः ।
 जनकाः पुत्रम् नयतत । The father leads the son. (active)
जनके न पुत्राः नीयते । The son is lead by the father. (passive)
धािः तज (to conquer) is a परस्मैपद धािः । The Passive form will be जी + य + आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः
 नृपाः देशम् जयतत । The king conquered the country. (active)
नृपेण देशाः जीयते । The country was conquered by the king. (passive)
धािः दा (to give) is a परस्मैपद धािः । The Passive form will be दी + य + आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः ।
 सः ग्रधथम् ददाि । May he give the book. (active) लोट्
िेन ग्रधथः दीयिाम् । May the book be given by him. (passive) लोट्
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 अम्बा भोजनम् यच्छति । The mother gives food. (active)
अम्बया भोजनम् दीयिे । The food is given by the mother. (passive)
धािः पा (to drink) is a परस्मैपद धािः । The Passive form will be पी + य + आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः ।
 बातलका दग्धम् तपबति । The girl drinks the milk. (active)
बतलकया दग्धम् पीयिे । The milk is drunk by the girl. (passive)
धािः कृ (to do) is a परस्मैपद धािः । The Passive form will be क्रि + य + आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः ।
 बालाः कायाम् कर्ातधि । The boys do the work. (active)
बालैः कायाम् क्रियधिे । The work is being done by the boys. (passive)
धािः स्मृ (to remember) is a परस्मैपद धािः । The Passive form will be स्मि् + य + आत्मनेपद तिङ्
प्रत्ययः ।
 माता पुत्रम् न कदातप तवस्मितत । The mother never forgets the son. (active)
मात्रा पुत्राः न कदातप तवस्मयभते । The son is never forgotten by the mother. (passive)
धािः वद् (to speak) is a परस्मैपद धािः । The Passive form will be उद् + य + आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः ।
 नरः सदा सत्यम् र्देि । Man should always tell the truth. (active) तर्तधतलङ्
नरे ण सदा सत्यम् उद्येि । Truth should always be spoken by man. (passive) तर्तधतलङ्
धािः दृश् (to see) is a परस्मैपद धािः । The Passive form will be दृश् + य + आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः ।
 बालः खगम् पश्यति । The boy sees the bird. (active)
 बालके न खगः दृश्यिे । The bird is being seen by the boy. (passive)
 बालः खगौ पश्यति । The boy is seeing two birds. (active)
 बालेन खगौ दृश्येिे । Two birds are being seen by the boy. (passive)
 बालः खगान् पश्यति । The boy sees many birds. (active)
 बालेन खगाः दृश्यधिे । Many birds are being seen by the boy. (passive)
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The passive forms of िातुाः गम् in लट् , लङ् , लोट् & तर्तधतलङ्
कमातण

लट्

लङ्

एकः

िौ

बहु

एकः

िौ

प्रथमपरुषः गम्यिे

गम्येिे

मध्यमपरुषः गम्यसे

गम्येथे

उत्तमपरुषः गम्ये

गम्यार्हे गम्यामहे

गम्यधिे

अगम्यि

अगम्येिाम् अगम्यधि

गम्यध्र्े

अगम्यथाः अगम्येथाम् अगम्यध्र्म्
अगम्ये

लोट्

बहर्ः

अगम्यार्तह अगम्यामतह
तर्तधतलङ्

प्रथमपरुषः गम्यिाम् गम्येिाम् गम्यधिाम् गम्येि

गम्येयािाम् गम्येरन्

मध्यमपरुषः गम्यस्र्

गम्येथाम् गम्यध्र्म् गम्येथाः

गम्येयाथाम् गम्येध्र्म्

उत्तमपरुषः गम्यै

गम्यार्है गम्यामहै

गम्येर्तह

गम्येय

गम्येमतह

The passive forms of दृश् in लट् , लङ् , लोट् & तर्तधतलङ्
कमातण

लट्

लङ्

एकः

िौ

बहर्ः

दृश्यिे

दृश्येिे

मध्यमपरुषः दृश्यसे

दृश्येथे

उत्तमपरुषः

दृश्यार्हे दृश्यामहे

प्रथमपरुषः

दृश्ये

एकः

िौ

दृश्यधिे

अदृश्यि

अदृश्येिाम् अदृश्यधि

दृश्यध्र्े

अदृश्यथाः अदृश्येथाम् अदृश्यध्र्म्
अदृश्ये

लोट्
प्रथमपरुषः

बहर्ः

अदृश्यार्तह अदृश्यामतह
तर्तधतलङ्

दृश्यिाम् दृश्येिाम् दृश्यधिाम् दृश्येि

दृश्येयािाम् दृश्येरन्

मध्यमपरुषः दृश्यस्र्

दृश्येथाम् दृश्यध्र्म् दृश्येथाः

दृश्येयाथाम् दृश्येध्र्म्

उत्तमपरुषः

दृश्यार्है दृश्यामहै

दृश्येर्तह

दृश्यै

दृश्येय

दृश्येमतह
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Excercises:
 खगम् पश्यतु । See the bird.
खगाः दृश्यताम् । Let the bird be seen.
 एतद् उपहािम् गृहाण / गृह्णातु । Accept this gift.
एषाः उपहािाः गृह्यताम् । Let this gift be accepted.
 भोजनम् खाद / खादतु । Eat the meal.
भोजनम् खाद्यताम् । Let the meal be eaten.
 यूयम् मह्यम् ग्रधथम् ददतु । (All of you) Give me the book.
युष्मातभाः मह्यम् ग्रधथाः दीयताम् । Let me be given the book by all of you

4.7 भार्े प्रयोगः
The verb denotes the abstract sense (भार्) of the root. (not किाा nor कमा) । धािःs are divided into
सकमाक & अकमाक verbs. सकमाक are those verbs that answer the question. What? For example, रक्ष्
(रक्षति) "Protect what" can be very easily answered. But a धािः like स्था (तिष्ठति) cannot answer
the question "what"."Stand what"? Therefore it becomes an अकमाक् verb. A sentence like : The
boy stands is किारर र्ाक्य रचना । The passive form would be It is being stood by the boy, a
ridiculous sentence but perfectly accurate in Sanskrit. The कमातण र्ाक्य रचना would be बालके न
स्थीयिे । This kind of कमातण र्ाक्य रचना with an अकमाक धािः is called the भार्े प्रयोग । Note that
स्था becomes स्थीयिे and not स्थायिे ।
 सररिः र्हतधि । The rivers flow (किारर प्रयोगः)
 सररतभः उह्यिे । Flowing is done by the river. (भार्े प्रयोगः)
 अहम् जीर्ातम । I live. (किारर प्रयोगः)
 मया जीव्यिे । Living is done by me (भार्े प्रयोगः)
 बालकाः हसतत । The boy laughs. अकमाक् धािः
 बालके न हस्यते । It is laughed at by the boy.
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5. सप
ुँ ् प्रत्ययः नामपदम् - Nouns, Pronouns & Adjectives
 सबधिम् or नामपदम् (Nouns, Adjectives, Pronouns) are words ending with सुँप् प्रत्ययः
(nominal suffixes).
 There are 24 Nominal Suffixes by 8 cases (तर्भततः) and three numbers (र्चनम् ) ।

तर्भततः
प्रथमा

1

Nominative

Subject

एकर्चनम् तिर्चनम् बहुर्चनम्
Singular
Dual
Plural
सुँ
औ
जस्

तििीया

2

Accusative

Object

अम्

ओट्

शस्

िृिीया

3

Instrumental

By, with

टा

भ्याम्

तभस्

चिथी

4

Dative

To, for

ङे

भ्याम्

भ्यस्

पञ्चमी

5

Ablative

From, out of

त्सुँ

भ्याम्

भ्यस्

षष्ठी

6

Genitive

Of, among

ङस्

ओस्

आम्

सप्तमी

7

Locative

In, on, among

तङ

ओस्

सप्

सम्बोधनम् 8

Vocative

Address

सुँ

औ

जस्

Case

Name

Meaning

The above 24 nominal suffixes are added to a nominal stem called प्रातिपक्रदकम् to form 24 name
forms. The nominal stems are classified in two ways:
1. By gender: In Sanskrit language, there are three genders: (i) Masculine (पलं िङ्गः ) (ii)
(iii) Neuter (नपंसकलिङ्गः ) and Feminine (स्त्रीलिङ्गः ) ।
2. By the ending letter of the प्रातिपक्रदकम् । प्रातिपक्रदकम् which can either end in a vowel or
a consonant.
For example, राम is a अ-ending masculine nominal stem (अकाराधिः पंतलङ्गः प्रातिपक्रदकम्), र्न is a
अ-ending neuter nominal stem (अकाराधिः नपंसकतलङ्गः प्रातिपक्रदकम्) and सीिा is a आ-ending
feminine nominal stem (आकाराधिः स्त्रीतलङ्गः प्रातिपक्रदकम्) ।
The 24 nominal suffixes are added to any प्रातिपक्रदकम् but grammar rules of declension change
according to gender and the ending letter of the प्रातिपक्रदकम् ।
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सुँप् प्रत्ययः
Nominal Suffixes
+
Grammar Rules

प्रातिपक्रदकम्
Nominal Stem

सबधिम् पदम्
Name Forms

5.1 Declensions and Use of Cases
Table below gives the declension of राम an अ-ending masculine nominal stem,
र्न an अ-ending neuter nominal stemand and सीिा an आ-ending feminine nominal stem.

राम अकाराधिः पंतलङ्गः (M) प्रातिपक्रदकम्
तर्भततः
प्रथमा
तििीया
िृिीया
चिथी
पञ्चमी
षष्ठी
सप्तमी
सम्बोधनम्

एकः
रामः
रामम्
रामेण *
रामाय
रामाि्
रामस्य
रामे
राम

िौ
रामौ
रामौ
रामाभ्याम्
रामाभ्याम्
रामाभ्याम्
रामयोः
रामयोः
रामौ

बहर्ः
रामाः
रामान्
रामैः
रामेभ्यः
रामेभ्यः
रामाणाम् *
म् ष
रामे
रामाः

र्न अकाराधिः नपस
ं कतलङ्गः (N)
प्रातिपक्रदकम्
एकः
र्नम्
र्नम्
र्नेन *
र्नाय
र्नाि्
र्नस्य
र्ने
र्न

िौ
र्ने
र्ने
र्नाभ्याम्
र्नाभ्याम्
र्नाभ्याम्
र्नयोः
र्नयोः
र्ने

बहर्ः
र्नातन
र्नातन
र्नैः
र्नेभ्यः
र्नेभ्यः
र्नानाम् *
र्नेष
र्नातन

सीिा आकाराधिः स्त्रीतलङ्गः (F) प्रातिपक्रदकम्
तर्भततः
एकः
िौ
बहर्ः
प्रथमा
सीिा
सीिे
सीिाः
तििीया
सीिाम्
सीिे
सीिाः
िृिीया
सीिया
सीिाभ्याम्
सीिातभः
चिथी
सीिायै
सीिाभ्याम्
सीिाभ्यः
पञ्चमी
सीिायाः
सीिाभ्याम्
सीिाभ्यः
षष्ठी
सीिायाः
सीियोः
सीिानाम्
सप्तमी
सीिायाम्
सीियोः
सीिास
सम्बोधनम् सीिे
सीिे
सीिाः
*Change of न् to ण् is explained below.
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Change of न् to ण्
In the declension tables of अ – ending masculine nominal stems of िाम and बाल (given below),
you will notice that in the third case singular it is िामेण not िामेन and in the sixth case plural it is
िामाणाम् not िामानाम् ।

एक
प्रथमा
रामः
तििीया
रामम्
िृिीया
रामेण
चिथी
रामाय
पञ्चमी
रामाि्
षष्ठी
रामस्य
सप्तमी
रामे
सम्बोधनम् राम

ति
रामौ
रामौ
रामाभ्याम्
रामाभ्याम्
रामाभ्याम्
रामयोः
रामयोः
रामौ

बहु
रामाः
रामान्
रामैः
रामेभ्यः
रामेभ्यः
रामाणाम्
रामेष
रामाः

एक
बालः
बालम्
बालेन
बालाय
बालाि्
बालस्य
बाले
बाल

ति
बालौ
बालौ
बालाभ्याम्
बालाभ्याम्
बालाभ्याम्
बालयोः
बालयोः
बालौ

बहु
बालाः
बालान्
बालैः
बालेभ्यः
बालेभ्यः
बालानाम्
बालेष
बालाः

In the declension of िाम, the न is changed to ण because of the following rule:
 When in the same word , न् is preceded by ऋ, ॠ, र् or ष् and followed by a vowel,
न्, म् ,य् , or र्् it is changed to ण् ।
 The rule applies even when the न्, is separated from the preceding ऋ, ॠ, र् or ष् by
several letters, provided those intervening letters be vowels, gutturals (क् , ख्, ग्, घ्, ङ् ),
labials (प्, फ् , ब्, भ्, म् ) or य्, र््, ह् and anusvara.
In the declension table of िाम
1. रामान् remains as it is because न् is followed by nothing.
2. रामेन is changed to रामेण because in रामेन ( = ि् आ मे न् अ ) न् is preceded by र् and
followed by vowel अ ।
3. िामानाम् is changed to िामाणाम् because in िामानाम् (= ि् आ मा न् आ म्) न् is preceded
by र् and followed by vowel आ ।
अजानन
े does not become अजण
ा न
े because the intervening letter ज् is neither vowel, a guttural, a
labial nor य्, र््, ह् or anusvara.
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Use of प्रथमा तर्भततः ।
 To indicate the subject of a finite verb. जनकः नयति । The father leads.
 To indicate the subjective complement. पत्राः र्ीराः भर्तधि । The sons become heros.
 To indicate a noun in opposition to the subject. रामः र्ीरः जयति । Rama, the hero
conquers.
Use of तििीया तर्भततः ।
 To indicate the direct object of a transitive verb. जनकः पत्रान् नयति । The father leads
the sons.
 To indicate objective complement. रामम् र्ीरम् बोधामः । We know Rama (to be) a hero.
 After verbs indicating movement. बालः कू पम् गच्छति । The boy goes to the well.
Use of िृिीया तर्भततः ।
 To indicate the instrument or means by which action is done. बालः मखम् हस्िाभ्याम् गूहति
। The boy hides (his) face with (his) hands.
 To indicate the person or thing accompanying the action. दासेन गच्छातम । I go with the
servant
 To indicate the cause or reason (i.e to translate expressions: ‘owing to, ‘on account of,
‘out of, ‘because of, etc.) दःखेन ग्रामम् त्यजातम । On account of misery, I leave the village.
 To translate expressions like: ‘by name’, ‘by nature’, ‘by family’, ‘by birth’, etc. स्र्भार्ेन
रामः र्ीरः भर्ति । Rama is a hero by nature.
 बालः दण्डेन कधदके न च खेलति । The boy is playing with a stick and a ball.
 पष्ठपैः फलैः जलेन सह अहम् देर्म् पूजयातम । With flowers, fruits and water, I worship the
God.
 सः दण्डम् तक्षपति चोरम् हस्िेन धरति चोरम् हस्िाभ्याम् िाडयति च । He throws the stick, holds
the thief with his hand and beats the thief with his hands.
 अन्नदानं परं दानं तर्द्यादानं अिः परम् ।
अन्नेन क्षतणका िृतप्तः यार्ि् जीर्ं च तर्द्यया ॥ सभातषिम् ॥
The gift of food (is) a supreme gift. The gift of knowledge is superior (to that of the gift
of food). With food, satisfaction (is) for a moment, while with knowledge (satisfaction
is) lifelong.
Use of चिथी तर्भततः ।
 To indicate indirect object of verbs meaning ‘to give’, ‘to send’, ‘to promise’, ‘to
show’. आचायाः तशष्ठयेभ्यः पस्िकातन यच्छति । The teacher gives the books to the students.
 After the verbs meaning ‘to be angry with’, to desire, ‘to long for’. जनकः पत्राय कप्यति
। The father is angry with the son.
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 To express the purpose of the action. सः यिाय गच्छति । He goes for war (with a
purpose to fight)
 To indicate the person or thing for whose advantage the action is done. सः कू पम् पत्रेभ्यः
खनति । He digs a well for (his) sons.
 त्र्म् बालकाय फलम् यच्छतस ।You give fruit to the boy.
 अद्यातपका तशष्ठयाय कथयति । The teacher tells the student.
 पाठशालाम् ज्ञानाय आगच्छतधि । They all come to this school for knowledge.
 बातलकायै दग्धम् आनयति । He/She brings milk for the girl.
Use of पञ्चमी तर्भततः ।
 To indicate the place from which the action begins or originates. रामः र्नाि् आगच्छति ।
Rama comes from the forest.
 With verbs meaning ‘to desist from’, ‘to protect’, ‘to fear’. ईश्वरः नरान् दःखाि् रक्षति ।
God protects men from misery.
 To express the cause or motive of an action. सः िोधाि् बालम् िदति । Out of anger he
strikes the boy.
 बालकान् बातलकाः च दजानभ्े यः सदा रक्षतधि । The teachers are always protecting the boys
and girls from bad people.
 छात्राः अध्यापकाि् पाठान् पठतधि । The students study lessons from the teacher.
 यदा पस्त्कम् पठातम िदा िेभ्यः पस्िके भ्यः ज्ञानाम् उभर्ति । When I am reading a book, then
from those books, knowledge arises.
 लोभाि् िोधः प्रभर्ति लोभाि् कामः प्रर्िािे ।
लोभाि् मोहः च नाशः च लोभः पापस्य कारणम् ॥ सभातषिम् ॥
Anger arises from greed, Desire arises from greed, from greed (arise) delusion and
destruction, Greed is the cause of sin.
Use of षष्ठी तर्भततः ।
 It has no relation with the action of the verb. It indicates a relation between nouns,
usually rendered into English by the preposition ‘of’. दशरथस्य पत्रम् र्नं गच्छति । Son of
Dasharata goes to the forest.
 नरस्य आभरणं रूपं रूपस्य आभरणं गणः ।
गणस्य आभरणं ज्ञानं ज्ञानस्य आभरणं क्षमा ॥ सभातषिम् ॥
Man’s ornament (is) form (beauty). Beauty’s ornament is virtue. Virtue’s ornament is
knowledge. Knowledge’s (of knowledge) ornament is forgiveness.
 तशर्स्य पत्रः गणेशः मोदकम् खादति । Ganesha, the son of Shiva, eats a modakam.
 जलस्य तबधदर्ः पात्राि् पितधि । The drops of water fall from a vessel.
 र्नस्य पशर्ः ग्रामम् पररिः भ्राम्यतधि । The beasts of the forest roam around the village.
 पापम् दखस्य कारणम् नश्यि । May sin, the cause of misery, perish.
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 पाण्डर्ानाम् धमाराजः ज्येष्ठः । Among Pandavas Dharmaraja is best/oldest.
 अजानस्य िला नातस्ि | There is no comparison of Arjuna.
 There is no verb meaning ‘to have’ in Sanskrit.
अररणाम् रथाः भर्तधि। The enemies have chariots (Of of the enemies (there) are chariots).
Use of सप्तमी तर्भततः ।
 To indicate the place where the action takes place. In English it is rendered by the
prepositions in, at, on, upon, among, etc. उद्याने िीडातम । I play in the garden.
 To indicate the time when the action takes place. तर्द्यालयं ग्रीष्ठमे गच्छति। He/She goes to
school in summer.
 After verbs indicating movement. Such as ‘fall’, ‘to place’, ‘to throw’, ‘to send’, ‘to
enter’, etc. र्ृक्षः हृदे पिति । The tree falls into the lake.
 To translate expressions like ‘concerning’ ‘in the matter of’, etc. रामः तर्नये प्रथमः तिष्ठति
। In the matter of modesty, Rama stands first.
 To indicate the object of emotions and feelings. दशरथः रामे तिह्यति । Dashratha feels
affection for Rama.
 बातलका कपाटाि् पेरटकायाम् र्स्त्रातण तक्षपति । The girl throws her clothes from the cupboard
into the suitcase.
 नरे शः िस्य कटम्बेन सह र्ने र्सति । Naresh lives in the forest with his family.
 तर्जयस्य आपणः ग्रामे अतस्ि । Vijay's shop is in the village.
 साय्काले बालाः पस्िकालये पस्िकम् पठति । In the evening, the boy is reading a book in
the library.
 मम कटम्बे तिह्यातम । I love my family.
 यक्रद संस्कृ िभाषायाम् तचधिनम् करोतम िर्हा अनायासेन अहं संस्कृ िभाषायाम् र्दातम । If I think
in the Sanskrit language, then with ease, I am speaking in the Sanskrit-language.
 सखे जना: माद्यतधि द:खे जना: श्राम्यतधि । In happiness, people are glad; in misery people
are weary.
 ह्रदस्य िीरे कतर्ः उपतर्शति तचधियति च । On the bank of the lake the poet sits and thinks.
 पात्रेष कमलातन भर्तधि । Lotuses are in the vessel.
 र्ने र्सि । Let him dwell in the forest.
Use of सम्बोधनम् ।
 The vocative is used to address. हे िाम । Oh Rama. हे सीते । Oh Sita.
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Certain prepositions and particles are used with certain तर्भततः
तििीया

It is used with prepositions (only giving a few): अतत (above), अनु (after), अतभिः
(near/in front of), पररिः (all around), सर्ािः (on all four sides), उभयिः (on both
sides), तनकषा (near), प्रति (towards), तिक् (fie on)
 र्ृक्षः कू पम् तनकषा रोहति । A tree grows near the well.
 बालाः कू पम् उभयिः इधधम् दहतधि । On both sides of the well boys burn the
fuel.
 मेघाः पर्ािम् प्रति चलतधि । Clouds move towards the mountain.
 जलम् ग्रामम् सर्ािः पिति । Water falls on all sides of the village.
 लिाः उद्यानम् पररिः सतधि । There are creepers all around the garden.

िृिीया

It is used with prepositions सह (with) and तर्ना (without) and participles अलम्
and कृ िम् (enough)
 सीिा रामेण सह र्नम् गच्छति । Sita goes to the forest with Rama.
 जलेन तर्ना कमलातन न रोहतधि । The lotuses do not grow without water.
 अलम् दःखेन । Enough with misery.

चिथी

It is used with particles नमाः (salutations) and स्वतस्त (hail to).
 ॐ गणेशाय नमः । Salutations to Lord Ganesha.
 अध्यापकाः र्दतधि छात्रेभ्यः स्र्तस्ि । The teachers say, "Let there be welfare to
these students."
 नृपाय स्र्तस्ि । Hail to the king.

पञ्चमी

It is used with prepositions: प्राक् (before, to the east of), पूर्ाम् (before), अनधिरम्
(after), आ (until/since), प्रभृति (since), बतहः (outside), ऋिे (except), तर्ना
(without).
 गृहाि् बतहः गच्छामः । We are going outside the house now.
 िानाि् प्राक् बालः तमत्रैः सह गृहाि् बतहः िीडति । Before a bath, the boy plays
with friends outside the house..
 िानाि् अनधिरम् सः देर्ं नमातम। After a bath, he does namaskar to God.

षष्ठी

It is used with prepositions: उपरर (above), अधः (below), परिः (in front of), पिाि्
(behind), परिः (beyond), अग्रे/समक्षम् (in the presence of), कृ िे (for the sake of).
 मेघानाम् उपरर रतर्ः चलति । The sun moves above the clouds.
 गृहस्य परिः र्ृक्षाः भर्तधि । There are trees in front of the house.
 र्नस्य पशर्ः ग्रामस्य परिः भ्राम्यतधि । The beasts of the forest roam in front of
the village.
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5.2 Declensions of more vowel ending nominal stems
The following table indicates all the vowel ending nominal stems. Their declensions and few
examples illustrating their usage in different cases are given below:

Nouns
ending in
अ &आ

Nouns
ending in
इ

Nouns
ending in
उ

Nouns ending Nouns
in
ending in
ऋ
ई

Mas. - कू प

Mas. - मुतन

Mas. - तशशु Mas. - नेतृ, तपतृ Fem. - नदी

Neut. - वन

Neut. - वारि Neut. - मिु

Nouns
ending in
ऊ
Fem. - विू

Neut. - िातृ

Fem. - लता Fem. - मतत Fem. - िेनु Fem. - मातृ
 इ - ending (M): अति (fire), अतितथ (guest), अरर(enemy), कतर् (poet), तगरर (mountain), रतर्
(sun), रातश (heap), उदतध (ocean), कतल (quarrel) etc. all will decline like मतन ।
 इ - ending (N): दति (curd), अतस्थ (bone), अतक्ष (eye) etc. decline like वारि ।
 इ - ending (F): शतक्त (power), भतक्त (devotion), नीतत (conduct), भूतम (earth), िातत्र (night),
तृतप्त (satisfaction), िूतल (dust) etc. decline like मतत ।
 उ - ending (M): इधद (moon), इष (arrow), गरु (teacher), िरु (tree), परश (axe), पश
(beast),बधध (friend),बाहु (arm), तबधद (drop) etc. all will decline like तशश ।
 उ - ending (N): अश्रु (tear), अम्बु (water), वस्तु (thing), दारु (wood) etc. decline like मिु ।
 उ - ending (F): तनु (body), िज्जु (rope), हनु (jaw), चञ्जु (beak) etc all will decline like िेनु ।



ई - ending (F): कु मािी (a young girl), गौिी (Gouri), िजनी (night), कौमुदी (moonlight), सखी
(friend), पुत्री (daughter), दासी (servant), पुिी (town), नगिी (town), वाणी (speech), सिस्वती
(Saraswati) etc. decline like नदी ।

 ऋ – ending (M & F): There are two types of masculine nouns ending in ऋ, agent-nouns
and nouns of relations. तपिृ (father, nouns of relationship)) and नेिृ (agent-nouns) are ऋ ending masculine nominal stem differ in their declension (highlighted in red) are slightly
different. भिृा (husband) and नप्तृ (grandson) although names of relationships are declined
like नेिृ । ऋ – ending (F) are all known as relations. (more explanation needed)
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मतन (sage) इ – ending (M)
एकः
िौ
बहर्ः

तशश (baby) उ – ending (M)
एकः

िौ

बहर्ः

प्रथमा

मतनः

मनी

मनयः

तशशः

तशशू

तशशर्ः

तििीया

मतनम्

मनी

मनीन्

तशशम्

तशशू

तशशून्

िृिीया

मतनना

मतनभ्याम्

मतनतभः

तशशना

तशशभ्याम् तशशतभः

चिथी

मनये

मतनभ्याम्

मतनभ्यः

तशशर्े

तशशभ्याम् तशशभ्यः

पञ्चमी

मनेः

मतनभ्याम्

मतनभ्यः

तशशोः

तशशभ्याम् तशशभ्यः

षष्ठी

मनेः

मधयोः

मनीनाम्

तशशोः

तशश्वोः

तशशूनाम्

सप्तमी

मनौ

मधयोः

मतनष

तशशौ

तशश्वोः

तशशष

मनी

मनयः

तशशो

तशशू

तशशर्ः

सम्बोधनम् मने
प्रथमा

र्ारर (water) इ – ending (N)
र्ारर
र्ाररणी
र्ारीतण

मध (honey) उ – ending (N)
मध

मधनी

मधूतन

तििीया

र्ारर

र्ाररणी

र्ारीतण

मध

मधनी

मधूतन

िृिीया

र्ाररणा

र्ाररभ्याम्

र्ाररतभः

मधना

मधभ्याम्

मधतभः

चिथी

र्ाररणे

र्ाररभ्याम्

र्ाररभ्यः

मधने

मधभ्याम्

मधभ्यः

पञ्चमी

र्ाररणः

र्ाररभ्याम्

र्ाररभ्यः

मधनः

मधभ्याम्

मधभ्यः

षष्ठी

र्ाररणः

र्ाररणोः

र्ारीणाम्

मधनः

मधनोः

मधूनाम्

सप्तमी

र्ाररतण

र्ाररणोः

र्ाररष

मधतन

मधनोः

मधष

र्ाररणी

र्ारीतण

मध

मधनी

मधूतन

सम्बोधनम् र्ारर

मतत (thought) इ – ending (F)

िेनु (cow) उ – ending (F)

प्रथमा

मतिः

मिी

मियः

धेनः

धेनू

धेनर्ः

तििीया

मतिम्

मिी

मिीः

धेनम्

धेनू

धेनूः

िृिीया

मत्या

मतिभ्याम्

मतितभः

धेधर्ा

धेनभ्याम्

धेनतभः

चिथी

मतिभ्याम्

मतिभ्यः

धेधर्ै

धेनभ्याम्

धेनभ्यः

पञ्चमी

मत्यै
मिेः

मतिभ्याम्

मतिभ्यः

धेनोः

धेनभ्याम्

धेनभ्यः

षष्ठी

मिेः

मत्योः

मिीनाम्

धेनोः

धेधर्ोः

धेनूनाम्

मत्योः

मतिष

धेधर्ोः

धेनष

मिी

मियः

धेधर्ाम्
धेनो

धेनू

धेनर्ः

सप्तमी

मत्याम्
सम्बोधनम् मिे
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नदी (river) ई – ending (F)
एकः
िौ
बहर्ः
प्रथमा

नदी

तििीया

विू (bride) ऊ – ending (F)
एकः
िौ
बहर्ः

नद्यः

र्धूः

र्ध्र्ौ

र्ध्र्ः

नदीम्

नद्यौ
नद्यौ

नदीः

िृिीया

नद्या

नदीभ्याम्

नदीतभः

र्धूम्
र्ध्र्ा

र्ध्र्ौ
र्धूभ्याम्

र्धूः
र्धूतभः

चिथी

नद्यै

नदीभ्याम्

नदीभ्यः

र्ध्र्ै

र्धूभ्याम्

र्धूभ्यः

पञ्चमी

नद्याः

नदीभ्याम्

नदीभ्यः

र्ध्र्ाः

र्धूभ्याम्

र्धूभ्यः

षष्ठी

नद्याः
नद्याम्

नद्योः

नदीनाम्

र्ध्र्ोः

र्धूनाम्

नद्योः

नदीष

र्ध्र्ाः
र्ध्र्ाम्

र्ध्र्ोः

र्धूष

नद्यौ

नद्यः

र्ध

र्ध्र्ौ

र्ध्र्ः

सप्तमी

सम्बोधनम् नक्रद
प्रथमा

नेिृ (leader) ऋ – ending (M)
नेिा
नेिारौ
नेिारः

तपतृ (father) ऋ – ending (M)
तपिा
तपिरौ
तपिरः

तििीया

नेिारम्

नेिारौ

नेिॄन्

तपिरम्

तपिरौ

िृिीया

नेत्रा

नेिृभ्याम्

नेिृतभः

तपत्रा

तपिृभ्याम्

तपिॄन्
तपिृतभः

चिथी

नेत्रे

नेिृभ्याम्

नेिृभ्यः

तपत्रे

तपिृभ्याम्

तपिृभ्यः

पञ्चमी

नेिः

नेिृभ्याम्

नेिृभ्यः

तपिः

तपिृभ्याम्

तपिृभ्यः

षष्ठी

नेिः

नेत्रोः

नेिॄणाम्

तपिः

तपत्रोः

तपिॄणाम्

सप्तमी

नेिरर

नेत्रोः

नेिृष

तपिरर

तपत्रोः

तपिृष

नेिारौ

नेिारः

तपिः

तपिरौ

तपिरः

सम्बोधनम् नेिः

धािृ (dispenser) ऋ – ending (N)
प्रथमा
धािृ
धािृणी
धािॄतण

मातृ (mother) ऋ – ending (F)
मािा
मािरौ
मािरः

तििीया

धािृ

धािृणी

धािॄतण

मािरम्

मािरौ

िृिीया

धािृणा

धािृभ्याम्

धािृतभः

मात्रा

मािृभ्याम्

मािॄः
मािृतभः

चिथी

धािृणे

धािृभ्याम्

धािृभ्यः

मात्रे

मािृभ्याम्

मािृभ्यः

पञ्चमी

धािृणः

धािृभ्याम्

धािृभ्यः

मािः

मािृभ्याम्

मािृभ्यः

षष्ठी

धािृणः

धािृणोः

धािॄणाम्

मािः

मात्रोः

मािॄणाम्

सप्तमी

धािृतण

धािृणोः

धािृष

मािरर

मात्रोः

मािृष

धािृणी

धािॄतण

मािः

मािरौ

मािरः

सम्बोधनम् धािृ
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Examples - I will give examples only for a few declensions.
इ - ending (M)
 मतनः र्नाि् गच्छति । The sage goes from the forest.
 तगरे ः ग्रामम् गच्छातम । I go from the mountain to the house.
 मनेः समक्षम् जनाः तिष्ठतधि । The people sit in front of the sage.
 कतर्ः र्ृक्षान् मनये क्रदशति । The poet shows the trees to the sage.
 परशना र्ीरः अरीन् िदति । The hero strikes the enemies with the axe.
 अतिथीनाम् कृ िे दासः फलातन पचति । The servant cooks fruits for the sake of guests.
 दासः अिेः अन्नम् हरति । The servant takes away the food from the fire.
 मनयः रतर्म् यजतधि । Sages worship the sun.
 कतलना अध्यापकः ग्रामम् त्यजति । Owing to the quarrel, the teacher leaves the village
 एकाः कतपाः मुनाःे आश्रमम् आगच्छत् । A monkey comes into the Muni's ashram.
 भूपतेाः खड्गाः तनजहस्तात् नद्याम् अपतत् । The king's sword fell from his hand into the river.
 कवयाः कू पात् जलम् तपबतधत । The poets drink water from the well.
इ - ending (F)
 भूमौ तृणस्य िाशयाः वतभधते । Heaps of grass are on earth.
 ईश्विस्य शतक्तम् दैवम् मधयधते ऋषयाः । The sages think fate to be god's power.
 तमत्रस्य आगमे मततम् अकिोत् । He turned his mind to the arrival of (his) friend.
 मुतनाः नािीणाम् नीततम् अशंसत् । The sage praised the conduct of the women.
उ - ending (M)
 इशतभः नृपः अररम् जयति । The king conquers the enemy with arrows .
 तशशू हसिः । Two babies laugh.
 जलस्य तबधदर्ः पात्राि् पितधि । The drops of water fall from a vessel.
 गरोः गृहे र्सिः । They two live in the house of a teacher.
 गृहस्य पिाि् बधधर्ः सीदतधि । The friends sit behind the house.
 ससंहः गजः शृगालः च पशर्ः भर्तधि । The lion, elephant and jackal are animals.
 गृहाि् नरः तशशून् र्नम् नयति । The man leads the babies from the house to the forest.
 बालः िरोः पिति हस्िम् लम्पति च । The boy falls from the tree & breaks (his) hand.
 बधधतभः सह तगिोाः र्नम् गच्छातम । With relatives I go from the mountain to the forest.
 गरुर्े नमः । Salutations to the teacher.
 र्ने पशर्ः धार्तधि । The animals run in the forest.
 तशशर्ः उद्याने िीडतधि । The babies play in the garden.
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 हे गुिो बालान् आमाचािम् तनधदतस । Oh Guru, you blame the children's conduct.
 गुिोाः बालयोाः तमत्रातण न भवताः। The two boys of the teacher have no friends.
उ - ending (F)
 चञ्च्वा काकाः मांसम् अहित् । The crow took away the meat by the beak.
 जनकस्य आदेशात् बालाः िेनू ग्रामत् बतहाः अनयत्। On the order of the father, the boy lead
the two cows outside the village .
 िज्ज्वा पुत्राः िेनम
ु ् कषभतत ।The son pulls the cow with the rope.
ई - ending (F)
 पुत्रौ नगयाभाः प्रततगच्छताः । The two sons return from town.
 शीषाभत् नािी भािम् तनक्षपतत । The woman puts down the load from the head.
 गृतहणी मुरा गणयतत। The housewife counts the coins.
 नद्यााः तीिे शत्रवाः युध्यधते । The enemies fight on the bank of the river.
ऋ - ending (M)







रथेन जेिा गच्छति । The conqueror goes by chariot.
श्रोिारः गरोः र्चनैः िष्ठयतधि । The hearers are pleased by the words of the Guru.
नेिारम् अनसराम । Let us follow the leader.
जीर्ने किाारः एर् सखम् अतध्गच्छतधि । In life, only the doers obtain happiness.
िोधाि् मम भ्रािा घटम् अखण्डयि् । Out of anger (my) brother broke the jar.
दािारः ग्रामस्य जनेभ्यः धनम् यच्छधि । May the donors give wealth to the people of the
village.

 नरः नप्तृभ्याम् सह उद्याने असीदि् / उपतर्षि् । The man sat in the garden with (his) two
grandsons.
 श्रोिारः प्रासदस्य अग्रे अतिष्ठन् । The hearers stood again in front of the palace.
 अरीणाम् नाशेन जेिा देशम् अमञ्चि् । Through the destruction of the enemies the
conqueror has freed the country.
 अस्माकम् भ्रािृष सदा र्सातन/जीर्ातन । May I always live among my brothers.
 नेिा शठान् दण्डयि । Let the leader punish the rogues.
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5.3 सवभनाम - Pronoun
There are a total of 35 pronouns, but we will study only a few in detail.
1. Personal: अस्मद् (I), यष्ठमद् (You),
2. Demonstrative Pronouns: िद् (that), एिद (this), अद्स् (that), इदम् (this)
i. िद् (that) is used when a person or thing is at a distance
ii. एिद् (this) is used when a person or thing is nearer still.
iii. अदस् (that) is used when a person or thing is at a distance
iv. इदम् (this) is used when a person or thing is near at hand
िद्-एिद् इदम्-अद्स् can also be used as demonstrative adjectives.
3. Interrogative क्रकम् (who) & Relative यद् (who)

5.3.1 Personal Pronouns अस्मद् (I) and यष्ठमद् (You)

प्रथमा
तििीया
िृिीया
चिथी
पञ्चमी
षष्ठी
सप्तमी

प्रातिपक्रदकम् अस्मद् (I)
एकः
िौ
अहम्
आर्ाम्
आर्ाम् (नौ)
माम् (मा)

बहर्ः
र्यम्
अस्मान् (नः)

मया
आर्ाभ्याम्
मह्यम् (मे)
आर्ाभ्याम् (नौ)
मि्
आर्ाभ्याम्
मम (मे)
आर्योः (नौ)
मतय
आर्योः
प्रातिपक्रदकम् यष्ठमद् ( (You)
त्र्म्
यर्ाम्
त्र्ाम् (त्र्ा )
यर्ाम् (र्ाम्)

अस्मातभः
अस्मभ्यम् (नः)
अस्मि्
अस्माकम् (नः)
अस्मास

िृिीया
चिथी

त्र्या

यष्ठमातभः

िभ्यम् (िे)

यर्ाभ्याम्
यर्ाभ्याम् (र्ाम्)

पञ्चमी
षष्ठी

त्र्ि्

यर्ाभ्याम्

यष्ठमि्

िर् (िे)

यर्योः (र्ाम् )

यष्ठमाकम् (र्ः )

सप्तमी

त्र्तय

यर्योः

यष्ठमास

प्रथमा
तििीया

यूयम्
यष्ठमान् (र्ः)
यष्ठमभ्यम् (र्ः)
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Examples
श्रीभगवान् उवाच
बहूतन मे व्यिीिातन जधमातन िर् च अजान । िातन अहम् र्ेद सर्ाातण न त्र्म् र्ेत्थ परधिप ॥ गीता ४-५॥
Shri Bhagavan said
Many births have passed for Me and you, O Arjuna! I know them all (whereas) you do not
know O Scorcher of foes!
 मम गृहम् तत्र अतस्त । My house is there.
 वयम् संस्कृ तम् पठामाः । We study Sanskrit
 मया सह शािदा अतप अतस्त । Sharda is also with me.
 भोजनाय आवाम् उपाहािगृहे तमलावाः । We two are meeting in the restaurant for a meal.
 नृपाः अहम् इतत वदतत । He says, "I am the king."
 वयम् पुस्तकातन तवद्यालये पठामाः । We read the books in the school.
 अहम् फले िभ्यम् ददातम । I give you two fruits.
 बालााः त्वाम् अगच्छन् । The boys went to him.
 मम मािा आर्ाभ्याम् सह पाठशालाम् आगच्छति । My mother comes with the two of us to
school.
 र्यम् अस्माकम् तर्द्यालये पुस्तकातन पठनाय पनः तमलामः । We are meeting again in our
school for the purpose of reading books.
 भर्िः तर्श्वासम् मतय स्थापयि । Place your faith in me.
 मम बातलके स्िः । I have two girls.
 आर्ाम् ग्रधथालयम् गच्छार्ः प्रणर् । त्र्म् अतप आर्ाभ्याम् सह आगच्छ । We two are going to
the library, Pranav. You also come with us.
 अध्यापकानाम् तर्श्वासः अस्मास अतस्ि । The teachers' faith is in us.
 सः बालकः मह्यं कप्यति । That boy is angry with me.
 त्र्म् मम पत्रः अिः िभ्यम् धनम् यच्छति । You are my son therefore he is giving you
money.
 युवाम् आपणम् गच्छथाः । The two of you are going to the market.
 यूयम् ग्रामस्य जनेभ्याः िनम् यच्छत । May you all give wealth to the people of the village.
 पुष्पातण युष्मभ्यम् यच्छतत । He gives all of you flowers.
 तव तजह्वा सितु नेत्रौ च प्रकाशेताम् । Let your tongue move and let your eyes shine.
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5.3.2 Demonstrative Pronouns: िद् (that), एिद (this), अद्स् (that), इदम् (this)
प्रातिपक्रदकम् िद् (that) Masculine

प्रातिपक्रदकम् एिद् (this) Masculine

एकः

िौ

बहर्ः

एकः

िौ

बहर्ः

प्रथमा

सः

िौ

िे

एषः

एिौ

एिे

तििीया

िम्

िौ

िान्

एिम्

एिौ

एिान्

िृिीया

िेन

िाभ्याम्

िैः

एिेन

एिाभ्याम्

एिैः

चिथी

िस्मै

िाभ्याम्

िेभ्यः

एिस्मै

एिाभ्याम्

एिेभ्यः

पञ्चमी

िस्माि्

िाभ्याम्

िेभ्यः

एिस्माि्

एिाभ्याम्

एिेभ्यः

षष्ठी

िस्य

ियोः

िेषाम्

एिस्य

एियोः

एिेषाम्

सप्तमी

ितस्मन्

ियोः

िेष

एितस्मन्

एियोः

एिेष

प्रातिपक्रदकम् िद् (that) Neuter
प्रथमा
िि्
िे
िातन

प्रातिपक्रदकम् एिद् (this) Neuter
एिि्
एिे
एिातन

तििीया

िि्

एिि्

िृिीया

Same as Masculine

िे

िातन

चिथी
पञ्चमी
षष्ठी
सप्तमी
प्रातिपक्रदकम् िद् (that) Feminine

एिे

एिातन

Same as Masculine

प्रातिपक्रदकम् एिद् (this) Feminine

प्रथमा

सा

िे

िाः

एषा

एिे

एिाः

तििीया

िाम्

िे

िाः

एिाम्

एिे

एिाः

िृिीया

िया

िाभ्याम्

िातभः

एिया

एिाभ्याम्

एिातभः

चिथी

िस्यै

िाभ्याम्

िाभ्यः

एिस्यै

एिाभ्याम्

एिाभ्यः

पञ्चमी

िस्याः

िाभ्याम्

िाभ्यः

एिस्याः

एिाभ्याम्

एिाभ्यः

षष्ठी

िस्याः

ियोः

िासाम्

एिस्याः

एियोः

एिासाम्

सप्तमी

िस्याम्

ियोः

िास

एिस्याम्

एियोः

एिास

See the similarity between declension of िद् and एिद् ।
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Examples
 सः बालः । That boy.
 िम् बालम् । To that boy.
 िेन बालेन । By that boy.
 िस्मै बालाय । For that boy
 िस्माि् बालाि् । From that boy.

Masculine

 िस्य बालाि् । That boy's.
 ितस्मन् बाले । In that boy.
 तत् पततत । It falls
 तत् त्वम् अतस । You are that.
 िौ ग्रहे गच्छतत । He/She goes to those two houses.

Neuter

 तातन पुस्तकातन पठतधत । He/She read those books.








सा बातलका । That girl
िाम् बातलकां । To that girl
िया बातलकया । By that girl.
िस्यै बातलकायै । For that girl.
िस्याः बातलकायाः । From that girl.
िस्याः बातलकायाः । That girl's.
िस्याम् बातलकायाम् । In that girl.

Feminine

 सः बालः िस्मै क्रुध्यतत । That boy is angry with him.
 सः िस्मै र्स्त्रातण अतप यच्छति । He gives him clothes too,
 सः िया सह अतप हसति । He also laughs with her.
 िातन पष्ठपातण िाभ्यः लताभ्याः पितधि । Those flowers fall from those creepers
कतर्िायाः भोजनम् िस्याः स्थातलकायाम् अतस्ि । Kavita's meal is on her plate
अहम् ितस्मन् कृ ष्ठणफलकम् तलखातम । I write on that black board.
िस्याः र्ेला न आसीि् । She does not have the time.
िातन पष्ठपातण यष्ठमभ्यम् यच्छति । He gives all of you those flowers.
 अध्यापकाः तस्य छात्रैाः सह उद्याने भ्रमतत । The teacher roams in the garden
with his students.
 बालाः तस्य कु टु म्बेन सह वनम् वसतत । The boy lives in the forest with his family.





 बालाः तस्य जनके न सह पुस्तकम् पुस्तकालये पठतत । The boy reads a book in the library
with his father.
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 सुजाता ते पश्यतत । Sujata sees two of them.
 बातलके अतप ताम् पश्यताः । The two girls also see her.
 तााः तचत्रपटगृहं न गच्छतधत पिधतु तााः तवद्यालयं गच्छतधत । All of them do not go to the
cinema but they go to school
 ते मतधदिं तवशतधत । The boys enter the temple
 त्वम् तया सह गृहम् आगच्छतस । You are coming home with her.
 तौ बालकौ ते पुस्तके पठताः । Those two boys are reading those two books.
 साः श्यामेन सह कधदुकेन खेलतत । He is playing with the ball with Shyam.
 कतर्िायाः भोजनम् िस्याः स्थातलकायाम् अतस्ि । Kavita's meal is on her plate
 िस्याः र्ेला न आसीि् । She does not have the time.

 एषा बातलका तवद्यालयात् गृहम् गच्छति । This girls goes from school to home.
 एिा: बातलकाः मधरातण गीिातन गायतधि । These girls sing lovely songs
 एिे कॄ षकाः एिाः अजाः एिस्माि् क्षेत्राि् र्ारयतधि । These farmers drive away these goats
from this field.
 एिे फले एिाभ्याम् र्ृक्षाभ्याम् पििः । These two fruits fall from these two trees.
 पस्िकम् एितस्मन् स्यूिे अतस्ि र्ा इति पश्यि । See if the book is in this bag.
 एिस्य मूल्यम् क्रकम् । What is the price of this?
 उद्याने एिातन पष्ठपातण सतधि । These flowers are in the garden.
 एषः रामः सः माधर्ः । This is Rama that is Madhava.
 एिि् िारम् िि् र्ािायनम् । This is the door that is the window.
 एिस्मै नृपाय नमः । Salutations to this king.
 एिया मालया सः देर्म् पूजयति । With this garland, he is worshipping God.
 एषाः कु शलाः बालकाः पुस्तकातन उद्याने पठतत । This skillful boy reads many books in the
garden.
 एतत् पुस्तकम् अत्र अतस्त । This book is here.
 साः एतत् फलम् खादतत । He eats this fruit.
 एषाः सुधदिाः बालकाः जनके न सह भोजनम् खादतत । This beautiful boy eats food with the
father.
 एतौ प्रकाशाः के दािाः च | These are Prakash and Kedar.
 एतैाः सह अहम् उद्यानम् गच्छातम | With all of them, I go to the garden.
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प्रातिपक्रदकम् इदम् – this
Neuter

Masculine
तवभतक्ताः

एकः

िौ

बहर्ः

एकः

िौ

प्रथमा
तििीया
िृिीया
चिथी
पञ्चमी
षष्ठी
सप्तमी

अयम्
इमम्
अनेन
अस्मै
अस्माि्
अस्य
अतस्मन्

इमौ
इमौ
आभ्याम्
आभ्याम्
आभ्याम्
अनयोः
अनयोः

इमे
इमान्
एतभः
एभ्यः
एभ्यः
एषाम्
एष

इदम्
इदम्

इमे
इमे

Masculine
प्रथमा
तििीया
िृिीया
चिथी
पञ्चमी
षष्ठी
सप्तमी

Like the
Masculine

बहर्ः

Feminine
एकः

इमातन इयम्
इमातन इमाम्
अनया
अस्यै
अस्याः
अस्याः
अस्याम्

इमे
इमे
आभ्याम्
आभ्याम्
आभ्याम्
अनयोः
अनयोः

बहर्ः
इमाः
इमाः
आतभः
आभ्यः
आभ्यः
आसाम्
आस

प्रातिपक्रदकम् अदस् – that
Neuter
Feminine

एकः

िौ

बहर्ः

असौ
अमम्
अमना
अमष्ठमै
अमष्ठमाि्
अमष्ठय
अमतष्ठमन्

अमू
अमू
अमूभ्याम्
अमूभ्याम्
अमूभ्याम्
अमयोः
अमयोः

अमी
अमून्
अमीतभः
अमीभ्यः
अमीभ्यः
अमीषाम्
अमीष

एकः िौ

बहर्ः

अदः अमू अमूतन
अदः अमू अमूतन
Like the
Masculine

एकः

िौ

बहर्ः

असौ
अमूम्
अमया
आमष्ठयै
अमष्ठयाः
अमष्ठयाः
अमष्ठयाम्

अमू
अमू
अमूभ्याम्
अमूभ्याम्
अमूभ्याम्
अमयोः
अमयोः

अमूः
अमूः
अमूतभः
अमूभ्यः
अमूभ्यः
अमूषाम्
अमूषू

Examples on अदस् and इदम्
 इदम् मम न अतस्त । It is not mine.
 अयम् न मम माजभिाः । This is not my cat.





िौ

अनेन समयेन । By this time.
अस्य कः अथाः । What does this mean?
अतस्मन् मासे । In this month.
इमे नृपाः जयतधि । These kings conquer.

 अहम् अमूतन फलातन खादातम । I eat those fruits.
 ॐ पूणाम् अदः पूणाम् इदम् ... । That is fullness, this is fullness
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5.3.3 Interrogative and Relative Pronouns
या देवी सवभभूतेषु दयारूपेण संतस्थता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमाः ।।
That Devi, she who resides in all as kindness, I bow to her, I bow to her, I bow to her again &
again.
There are many stotras that come up with the words " she who" , " he who" or "whose." They are
pronouns and can be easily understood if translated in Hindi by the word जो |
Another pronoun, ककम् is used to ask questions. यद् and ककम् are used extensively in conversations
and riddles.

प्रातिपक्रदकम् ककम् –who? What?
Masculine
Neuter
Feminine
तवभतक्ताः
प्रथमा
तििीया
who
whom
िृिीया

एकः
काः
कम्
के न
कस्मै

िौ
कौ

बहर्ः
के
कान्

कौ
काभ्याम् कै ाः
काभ्याम् के भ्यः

चि
by थी
whom
पञ्चमी
for whom कस्माि् काभ्याम् के भ्यः
from
षष्ठी hom कस्य
कयोः
के षाम्
सप्तमी
कतस्मन् कयोः
के ष
whose

एकः

िौ

ककम् के

बहर्ः एकः
कातन का

कातन काम्
ककम् के
Like the
कया
Masculine
कस्यै

िौ
के

बहर्ः
कााः

के
कााः
काभ्याम् कातभः
काभ्याम् काभ्यः

कस्याः

काभ्याम् काभ्यः

कस्याः

कयोः

कस्याम् कयोः

in whom
Examples
 एषाः काः । एषाः बालाः । Who is this? This is a boy. (M)
 काः तत्र अतस्त । बालाः तत्र अतस्त। Who is there? The boy is there. (M)
 एतत् ककम् । एतत् तचत्रम् । What is this? This is a picture. (N)
 ककम् तत्र अतस्त । पुष्पं तत्र अतस्त । What is there ? The flower is there . (N)
 एषा का । एषा बातलका। Who is this? This is a girl? (F)
 का तत्र अतस्त । बातलका तत्र अतस्त । Who is there ? The girl is there. (F)

कासाम्
कास
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 काः त्वम् । Who are you? (M)
 काः सीतया सह वनम् गच्छतत । Who goes to the forest with Sita. (M)
 काः बालकाय दुग्िम् यच्छतत ? Who is giving that boy milk? (M)
 काः याचकाय िनम् यच्छतत? Who gives the poor man wealth (M)
 का त्वम् । Who are you? (F)
 का बातलका वदतत ? Which girl is speaking? (F)
 अत्र का ततष्ठतत ? Who is standing here? (F)
 के एते । Who are these? (M)
 के पठतधत । बालकााः पठतधत । Who studies? Boys study. (M)
 ककम् तव नामिेयम् । What is your name? (N)
 कातन अत्र सतधत । पुस्तकातन अत्र सतधत । What is here? Books are here. (N)
 त्वम् के न सह तलखतस? With what are you writing? (N)
 त्वम् कतस्मन् नगिे वसतस? In which city do you live? (M/N)
 कस्मात् भयम । Fear from whom? (M/N)
 कस्य तत् वाहनम् । Whose car is this? (M)
 कया सह िामाः गच्छतत । सीतया सह िामाः गच्छतत । With whom Rama goes to forest. With
Sita Rama goes to forest..
तचत्, चन and अतप are indeclinable participles whisch are used with declined forms of ककम् in
all genders, cases and numbers. They are called indefinite pronouns.
Someone (M)

Someone (N)

काः + तचत् = कतश्चत्

ककम् + तचत् = ककतञ्चत्

का + तचत् = कातचत्

काः + चन = कश्चन

ककम् + चन =ककञ्चन

का + चन = काचन

काः + अतप = कोऽतप

ककम् + अतप =ककमतप

का +अतप = कातप

Examples
 मा कतश्चत् दुाःखभाग् भवेत् । May none experience sorrow.
 कतश्चत् गच्छतत । Someone goes.

Something (F)
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 ककतञ्चत् िनम् अतस्त । There is some money.
 के तचत् जनााः वदतधत । Some people say.
 सधतुष्टाः येन के नतचत् । Happy with whatever.
 कस्यतचत् िनम् । Wealth of somebody.
 कतस्मतञ्श्चत् नगिे कश्चन दरिराः ब्राह्मणाः वसतत । A poor बालाः boy lives in a city.
 अहम् ताम् ककमतप न वदतत । I do not say anything to her.

Declension of काः + तचत् = कतश्चत् for all the three genders
Neuter

Masculine
एकः
तवभतक्ताः
प्रथमा
कतश्चत्

िौ
कौतचत्

तििीया

कं तचत्

कौतचत्

िृिीया

बहर्ः

एकः

Feminine
िौ

बहर्ः

एकः

िौ

के तचत्

ककं तचत् के तचत् कातनतचत्

कातचत्

के तचत्

कातश्चत्

कांतचत्

ककं तचत् के तचत् कातनतचत्

कांतचत्

के तचत्

कातश्चत्

के नतचत्

काभ्यांतचत् कै तश्चत्

Like The Masculine

कयातचत्

काभ्यांतचत् कातभतश्चत्

चिथी

कस्मैतचत्

काभ्यांतचत् के भ्यतश्चत्

कस्यैतचत्

काभ्यांतचत् काभ्यतश्चत्

पञ्चमी

कस्मातित् काभ्यांतचत् के भ्यतश्चत्

कस्यातश्चत् काभ्यांतचत् काभ्यतश्चत्

षष्ठी

कस्यतचत्

कयोतश्चत्

के षांतचत्

कस्यातश्चत् कयोतश्चत्

कासाम्

सप्तमी

कस्मिंसित्

कयोतश्चत्

के षतचत्

कस्यांतचत्

कासतचत्

प्रातिपक्रदकम् यद् – Which Who
Masculine
Neuter
एकः
िौ
बहर्ः
एकः
िौ बहर्ः

तवभतक्ताः
प्रथमा

याः

यौ

ये

यत्

तििीया

यम्

यौ

यान्

िृिीया

येन

याभ्याम्

यैाः

यत्
ये
यातन
Like The Masculine

चिथी

यस्मै

याभ्याम्

पञ्चमी

यस्माि्

षष्ठी

यस्य

सप्तमी

यतस्मन् ययोः

ये

यातन

कयोतश्चत्

बहर्ः

Feminine
एकः
िौ
बहर्ः
या

ये

यााः

याम्

ये

यााः

यया

याभ्याम्

यातभाः

येभ्यः

यस्यै

याभ्याम्

याभ्याः

याभ्याम्

येभ्यः

यस्यााः

याभ्याम्

याभ्याः

ययोः

येषाम्

यस्यााः

ययोः

यासाम्

येष

यस्याम् ययोः

यासु
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Examples
 याः प्रकाशम् यच्छतत, साः काः ? He who gives light, who is he? याः प्रकाशम् यच्छतत, साः सूयभाः ।
He who gives light, he is the Sun.
 यम् देवम् अहम् नमातम, तम् देवम् त्वम् अतप नमतस । The Lord who I worship, you also
worship that Lord.
 मम मात्रा सह अहम् मतधदिम् अगच्छम् यत् कावेिी नद्यााः तटे अतस्त । I went with my mother to
the temple which is on the bank of the river Kaveri.
 याः याचकाय िनम् यच्छतत, साः ितनकाः । He who gives the poor man wealth, he is a rich
man.
 छात्रेषु यस्य नाम िामाः, अत्र आगच्छतु/आगच्छ । Amongst the students, he whose name is
Rama,( he) come here.
 यस्मै बालकाय त्वम् दुग्िंम् यच्छतस, तस्मै बालकाय फलातन अतप यच्छ | To which boy you are
giving milk, give that boy fruits too
 यातन फलातन अहम् खादातम, तातन फलातन त्वम् अतप इच्छतस ककम् ? The fruits that I am eating,
those fruits do you want too?

5.4 तर्शेषण - Adjectives
Adjective (तर्शेषण) agrees with the nouns it qualifies in gender, number and case. In other words,
as the noun changes in gender, number and case, its adjective also changes accordingly.
 सधदरः नरः अश्वम् गच्छति । The beautiful man goes to the horse.
 सधदरम् नरः अश्वम् गच्छति । The man goes to the beautiful horse
.As you see above, adjectives do not have to appear right next to the noun they modify. Here are
some other properties of adjectives:
1. Most of the adjectives ending in अ form their feminine in आ and neuter in अम् । Thus तप्रय
(dear ) will be declined in the masculine like बाल, in feminine like लिा and in neuter like
र्न ।
Example: तप्रय (dear)
तप्रयः बालः । Dear boy. (Masculine)
तप्रयै: बालैः । By dear boys
तप्रया बातलका । Dear girl. (Feminine)
तप्रयया बातलकया । By dear girl. (Feminine)
तप्रयम् पष्ठपम् । Dear flower. (Neuter)
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तप्रये र्ने । In dear flower. (Neuter)
2. Adjectives ending in इ are declined in the masculine like मतन, in feminine like मति and
in neuter like र्ारर ।
Example: शतच (pure)
शतचना पटेन । With the pure cloth (Masculine)
शच्या भक्त्या । With pure devotion. (Feminine)
शतचनः जलाि् । From pure water. (Neuter)
3. Adjectives ending in उ are declined in the masculine like तशशु, in feminine like धेन and in
neuter like मध ।
Example: चारु (elegant, beautiful)
चारौ चधद्रे । In the beautiful moon. (Masculine)
चारुतभः लिातभः । With beautiful creepers. (Feminine)
चारु र्स्ि । Beautiful thing. (Neuter)
We can use more than one adjective to describe a word. We can use an adjective without a noun.
We can use pronouns as adjectives. When used this way, the pronoun means something like "that"
or "this."

Examples
 कृ ष्ठणम् सः तप्रयः अश्वम् पश्यति सधदरम् । That beloved one sees the beautiful black horse.
 सः सधदरः नरः कृ ष्ठणम् ससंहम् गच्छति । That beautiful man goes to the black lion.
 सधदरः श्वेिः अश्वः नीलम् शशकम् गच्छति । The beautiful white horse goes to the
blue rabbit.
 अहम् िौ तप्रयौ र्ीरौ पश्यातम । I see those two beloved heroes.
 श्वेिः अश्वाः कृ ष्ठणम् गजम् िदति । The white horse one strikes the black elephant.
 सधदरः कृ ष्ठणः मह्यति । The beautiful black one becomes confused.
 बहवाः तशशर्ः उद्याने िीडतधि । Many children play in the garden. Adjective बहु (many)
 साधः पत्रः ईश्वरम् र्धदिे । The virtuous son bows to Ishvara. Adjective साध (virtuous)
 कशलः बालः गच्छति । The skillful boy goes. Adjective कशल (skillful)
 कशला बातलका पस्िकम् पठति । Skillful girl reads a book.
 व्यातधिाः कृ पणाः च बालाः कू पम् तनकषा अतिष्ठन् । Sick and wretched, the boys stood near
the well; Adjective व्यातधिाः (sick) and कृ पणाः (wretched)
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 नर्े पस्िके गरुः बहूतन र्स्िूतन अतलखि् | The teacher wrote many things in (his) new
book. Adjective :नर्े (new).
 गुरून् भािान् दासााः शीषेाः अकु वभन् । The servants placed the heavy loads on the head.
श्री कृ ष्ण-मिुिाष्टकम् composed by Sri Vallabhacharya (1478 A.D), is a collection of eight verses
describing the sweetness of Lord Sri Krishna. It uses the adjective मिुि(meaning sweet, pleasant)
in all the three genders, मिुिाः (M) मिुिा (F) मिुिम् (N) .
अििं मिुिं वदनं मिुिं नयनं मिुिं हतसतं मिुिम् | हृदयं मिुिं गमनं मिुिं मिुिातिपतेितखलं मिुिम् ||1||
His lips are sweet, His face is sweet, His eyes are sweet, His smile is sweet, His loving heart is sweet, His gait
(walk) is sweet, Everything is completely sweet about the Lord of Sweetness.

वचनं मिुिं चरितं मिुिं वसनं मिुिं वतलतं मिुिम् | चतलतं मिुिं भ्रतमतं मिुिं मिुिातिपतेितखलं मिुिम् ||2||
His words are sweet, His character is sweet, His dress (garment) is sweet, His posture is sweet, His movements
are sweet, His wandering (roaming) is sweet, Everything is completely sweet about the Lord of Sweetness.

वेणम
ु ि
भ िु ो िे णम
ु ि
भ िु ाः पातणमभििु ाः पादौ मिुिौ | नृत्यं मिुिं सख्यं मिुिं मिुिातिपतेितखलं मिुिम् ||3||
His flute-playing is sweet, His foot-dust is sweet, His hands are sweet, His feet are sweet, His dancing is sweet,
His friendship is sweet, Everything is completely sweet about the Lord of Sweetness.

गीतं मिुिं पीतं मिुिं भुक्तं मिुिं सुप्तं मिुिम् | रूपं मिुिं ततलकं मिुिं मिुिातिपतेितखलं मिुिम् ||4||
His song is sweet, His drinking is sweet, His eating is sweet, His sleeping is sweet, His beautiful form is sweet,
His Tilaka (mark on the forehead) is sweet, Everything is completely sweet about the Lord of Sweetness.

किणं मिुिं तिणं मिुिं हिणं मिुिं स्मिणं मिुिम् | वतमतं मिुिं शतमतं मिुिं मिुिातिपतेितखलं मिुिम् ||5||
His deeds (activities) are sweet, His conquest (liberating) is sweet, His thieving (stealing) is sweet, His love-sports
are sweet, His oblations (offerings) are sweet, His countenance is sweet, Everything is completely sweet about
the Lord of Sweetness.

गुञ्जा मिुिा माला मिुिा यमुना मिुिा वीची मिुिा | सतललं मिुिं कमलं मिुिं मिुिातिपतेितखलं मिुिम् ||6||
His gunja-berry (Chirmi) necklace is sweet, His flower garland is sweet, sweet is the Yamuna river, and sweet
are her rippling waves, her water is sweet, and sweet are the lotus flowers also, Everything is completely sweet
about the Lord of Sweetness.

गोपी मिुिा लीला मिुिा युक्तं मिुिं भुक्तं मिुिम् | दृष्ट ं मिुिं तशष्टं मिुिं मिुिातिपतेितखलं मिुिम् ||7||
His gopis (cowherd girlfriends) are sweet, His pastimes (plays) are sweet, His union (meeting him) is sweet, His
deliverance (rescue) is sweet, His sidelong glances are sweet, His courtesy (etiquette) is sweet, Everything is
completely sweet about the Lord of Sweetness.

गोपा मिुिा गावो मिुिा यतष्टमभििु ा सृतष्टमभििु ा | दतलतं मिुिं फतलतं मिुिं मिुिातिपतेितखलं मिुिम् ||8||
His gopas (cowherd boyfriends) are sweet, His cows are sweet, His cane (herding-stick) is sweet, His creation is
sweet, His victory (trampling) is sweet, His accomplishment (fruition) is sweet, Everything is completely sweet
about the Lord of Sweetness
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5.5 अव्यय - Indeclinables

अव्यय is a word which has no gender, cases or number and which undergoes no changes. The
following is a list of अव्यय often seen in the language
अव्यय
च

Meaning
and

वा

or

तु

whereas,
however,
indeed
indeed,
because

िामाः गच्छतत । सीता तु ततष्ठतत ।

इतत

thus

“त्वं किोतष” इतत गुरुाः मां वदतत ।

एव

Only,
indeed
in this
manner,
thus
Also,
even
as though,
like
but

एकम् एव स्वीकिोतम । अहम् तुष्टाः एव ।

तह

एवम्
अतप
इव
ककधतु
परधि

Examples
Rama and Sita go to the forest.
िामाः च सीता च वनम् गच्छताः । or
The boy eats the rice. And (he)
िामाः तसता च वनम् गच्छताः ।
goes to the village.
बालाः ओदनम् खादतत । ग्रामम् च गच्छतत । Rama goes to the forest. Sita also
(goes to the forest).
िामाः वनं गच्छतत । सीता च ।
The boy is not seen here or there.
बालाः ततस्मन् वा एततस्मन् वा न दृश्यते।
दग्धम् ि मधरम् भर्ति ।
भोजनेन तह क्षुिा शाम्यतत ।
अतनाः इह अतस्त िूमो तह दृश्यते।

एवम् अस्तु।
लक्ष्मणाः अतप दशिथस्य पुत्राः ।
देवदताः मूढाः इव वदतत।
साः िनवान् । ककधतु पुत्रहीनाः।
बालकः र्दति परधि बातलका न र्दति।

पुनाः

again

पुनाः पठातम।

पुिा

long ago

पुिा नलाः नाम िाजा अभवत् ।

इत्थम् in this
manner

इत्थम् तस्मै कथय ।

Rama goes. Whersas Sita stays.
Indeed, the milk is sweet.
By eating alone the hunger is
appeased.
Fire must be here, because the
smoke is seen.
Teacher tell me “you do.”
I take only one. I am indeed
happy.
Let it be so; so be it.
Lakshmana is also Dasharatha’s
son.
Devadutta talks as though he is
confused.
He is rich. But he no son.
The boy speaks but the girl does
not speak.
I am reading again.
In olden days there was a king
called Nala.
Tell him in this manner.
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ताः ending अव्यय - in the sense of 5th case ending
यताः

From which, because (same as यस्मात् )

तताः

from that, therefore, because of that (same as तस्मात् )
यताः वषभतत तताः ततष्ठातम । Because it rains, thus I stay.

अताः

from this, therefore, because of this (same as एतस्मात्)

कु ताः

from where, why, because of what (same as कस्मात् )

सवभताः

on all sides, everywhere (same as सवभस्मात्)
त्र ending अव्यय - in the sense of 7th case ending

यत्ि

where (to make a relative clause), (same as यतस्मन् )

तत्र

there (same as ततस्मन् ) न अहम् तत्र ततष्ठातम । I do not stand there.
यत्र यत्र िूमाः तत्र तत्र वतह्नाः । Wherever smoke is, there is fire.

अत्र

here (same as एततस्मन् )

इह

here (same as अतस्मन् )

कु त्र

where (same as कतस्मन्) बालकाः कत्र गच्छतधि । Where are the boys going?

सवभत्र

Everywhere, सवभत्र वषाभाः पततधत । The rain fall everywhere.

एकत्र

at one place, ते एकत्र पठतधत । They are reading at one place..

अधयत्र

at other place, अधयत्र बालाः पुस्तकम् पठतत । The boy is reading a book at another place.
दा ending अव्यय – in the sense of 7th case ending, limited to the sense of time

यदा

which time (to make a relative clause), (same as यतस्मन् काले )

तदा

that time (same as ततस्मन् काले)

सवभदा

सदा all the time, always (सवभतस्मन् काले)
था ending अव्यय - showing a manner

यथा

just as (same as येन प्रकािण)

तथा

in that manner (same as तेन प्रकािे ण)

कथम्

in that manner (same as के न प्रकािे ण)

A partial list of अव्यय is available at https://chitrapurmath.net/documents/sanskrit/supp028.pdf
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The following अव्यय-s used as couplets:
यदा ... िदा When ... Then
 यदा मेघाःगजातधि िदा मयूराः नृत्यतधि । When clouds thunder then peacocks dance.
 यदा चोरः नृपम पश्यति िदा सः धार्ति । When the thief sees the king, then he runs.
 यदा अहम् भ्रमति िदा त्र्म् भ्रमतस । When I walk then you walk.
 यदा त्र्म् िम् तमलतस िदा िस्यै मा कथय यि् िस्याम् तर्षये अहम् त्र्म् अर्दम् । When you meet
her then do not tell her that I have talked about her to you.
 यदा यदा तह िमभस्य ग्लातनभभवतत भाित । अभ्युत्थानमिमभस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ O Arjuna
whenever there is decline in right living and an increase in wrong living everywhere, I
bring Myself into being. When repeated twice (यदा यदा) it means whenever.
यथा ... िथा As …Like (in that manner, so, such)
 यथा रामः आचरति िथा आचरि । As Rama behaves, you bebave in the same manner.
यक्रद ... िर्हा If ... then
 यक्रद सः आगच्छति िर्हा अहम् आगच्छातम । If he comes, then I come.
 यक्रद अहम् िस्यै रहस्यं कथयातम िर्हा तनियेन सर्े जानतधि । If I tell her a secret, then with
certainty everybody will know.
 यकद परिक्षा (F) भवतत तर्त्हभ बालकाः पठतत । If there is an exam then the child studies.
 यकद सा त्वाम् पृच्छतस यत् अहं ककम् अवदत् तर्त्हभ तस्यै कथय यत् तस्यााः सुस्वभावस्य तवषयम् अहम्
अवदम् । If she asks you (that) what did I say then you tell him that I talked about her
good nature.
यावत् … तावत् As long as .. till that time. (until)
 यावत् पयभधतम् वषाभ पततत तावत् पयभधतम् अहम् मम गृहात् बतहाः न गच्छातम । As long as the
rain falls, I am not going out of my house.
यद्यतप ... तथातप Even if .. Then also. Although nevertheless
 यद्यतप सा सम्भोजनम् गच्छतत तथातप त्वम् गच्छतस ककम् । Even if she goes to the party, are
you going?
 यद्यतप सा मम भतगधयााः सखी अतस्त तथातप मम तवश्वासाः तस्याम् न अतस्त । Even if she is my
sister's friend, I do not trust her.
चेत् ... नो चेत् If so ... if not
 तमत्रम् आगच्छतत चेत् क्रीडातम नो चेत् पठातम । If a friend comes I play, if not I study.
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6. Additional प्रत्ययााः
As mentioned earlier, Every पदम् (word) in Sanskrit is comprised of two basic components,
प्रकृ तिः and a suffix called प्रत्ययः ।

प्रकृ तिः

पदम्

प्रत्ययः

 There are two kind of प्रकृ तिः, प्रातिपक्रदकम् and धािः ।
 There are seven kind of प्रत्ययः, सुँप,् तिङ् , तवकिण, कृ त्, ततित and स्त्री ।
 There are two kind of पदम्, नामपदम् and क्रियापदम् ।
 नामपदम् are formed by adding सुँप् प्रत्ययः to the प्रातिपक्रदकम् । प्रातिपक्रदकम् + सुँप् = नामपदम्
 क्रियापदम् are formed by adding तिङ् प्रत्ययः to the धािः । धािः + तिङ् = क्रियापदम्
प्रातिपक्रदकम्

सुुँप्

सबधत्तम्

धािः

ततङ् , तवकिण

तिङधिम्

धािः

कृ ि्

प्रातिपक्रदकम्

प्रातिपक्रदकम्

ितिि, स्त्री

प्रातिपक्रदकम्

प्रातिपक्रदकम्/धािः

सनाक्रद

सनाद्यधि-धािः

We will study few of the कृ त्/ततित/स्त्री/सनाकद प्रत्ययााः ।

इत् letters
In a प्रत्ययः, some extra letters are attached to the content of a प्रत्ययः. These letters are call इत्
(indicatory ) letters which indicate the changes in the original िातुाः and प्राततपकदकम् must undego.
They vanish (लोपाः) during their use.
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1. The last consonant in a प्रत्ययः is a इत् letter.
In अनीयि् प्रत्ययाः ि् is a इत् । In शानच् प्रत्ययाः च् is a इत् । In णवुल् प्रत्ययाः ल् is a इत् ।
2. Any वणभाः of कवगभ/चवगभ/टवगभ/, ल्, श्, and ष् in the beginning of a प्रत्ययः are इत् letters.
In कत्वा प्रत्ययाः क् is a इत् । In शानच् प्रत्ययाः श् is इत् । In ल्युट् प्रत्ययाः ल् is a इत् ।
3. अनुनातसकाः स्विाः are इत् letters.
In क्तवतुुँ प्रत्ययाः उुँ is a इत् ।
Nicknames are given to to प्रत्ययााः based on इत् letters. For example, the कृ ि् प्रत्ययः क्त having क्
has a इत् is called a ककत् ।
 वृति takes place when the प्रत्यय is तित् or तणत् ।
नी + णवुल् = नी + अक = नै + अक = नाय् + अक् = नायक । (नयतत इतत नायकाः । One who leads.)
पठ् + घि् = पठ् + अ = पाठ् + अ =पाठ (lesson) ।
 If वृति did not take takes place, गुण can take place.
नी + तृच् = नी + तृ = ने + तृ = नेतृ (one who leads.) ।
इष् +ल्युट् = इष् + अन = एष् + अन = एष् + अण = एषण (desire).
 Prohibition of गुण and वृति when the प्रत्यय is ककत् or तङत् ।
कृ + कत्वा = कृ + त्वा = कृ त्वा (having done).
दृश् + क्त = दृ + त = दृष्ट (was seen).
 In certain प्रत्ययााः, after the लोपाः of the इत् letters, there are certain आदेशााः।
o यु

अन । In ल्युट् प्रत्ययाः, ल् and ट् are इत् and only यु remains which becomes अन ।

√गम् + ल्युट् = गम् + यु = गम् + अन = गमन (साः गच्छतत । गमनं किोतत ।)
o वु

अक । In णवुल् प्रत्ययाः ण् and ल् are इत् and only वु remains which becomes अक ।

√पठ् + णवुल् = पठ् + अक = पाठक (पठतत इतत पाठकाः । One who reads) ।

णत्वम् - change of न् to ण् ( नकािात् पूवम
भ ्)
िे फाः/ऋकािाः/षकािाः

कृ + अनीयि् + किनीय = किणीय ।

मद्ये क्वगभ-पवगभ-ह्-य्-ि् तक्षप् + ल्युट् + क्षेपन = क्षेपण ।
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6.1 कृ ि-प्रत्ययः
कृ ि-प्रत्ययः is added to a िातुाः (root) to create a new प्रातिपक्रदकम् । The new प्राततपकदकम् which ends
(अधि) with कृ ि-प्रत्ययः is called कृ दधिम् । सुप
ुँ ् प्रत्ययाःs are added to these कृ दधतााः to form नामपदम् ।

धािः

कृ ि

तिङ्

तिङधिम्

सुँप्

सबधिम्
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प्रातिपक्रदकम्

कृ ि-प्रत्ययः is added to a िातुाः (root) to create a new प्रातिपक्रदकम् । The new प्राततपकदकम् which ends
(अधि) with कृ ि-प्रत्ययः is called कृ दधिम् । सुप
ुँ ् प्रत्ययाःs are added to these कृ दधतााः to form नामपदम् ।
The resulting कृ दधतााः are nouns, adjectives and indeclinables. They decline in three genders.
 कृ त् प्रत्ययााः denote कािक (agent, object, etc.) or/and भाव (action itself) of the िातुाः ।
Example: ज्ञा (to know) + तृच् (agent, ~er) = ज्ञातृ (agent of knowing, knower). ज्ञा is a िातुाः
indicating the action of knowing. तृच् is a कृ ि-प्रत्ययः indicating the agent (कताभ) । The िातुाः
and कृ ि-प्रत्ययः make a new प्राततपकदकम् indicating the agent of knowing. The तवग्रहवाक्य
will be like “जानातत इतत ज्ञाता”. The declension of ज्ञातृ will be ज्ञाता, ज्ञातािौ, ज्ञातािाः … in
पुतल्लङ्गाः and ज्ञात्री, ज्ञात्र्यौ, ज्ञात्र्याः … in स्त्रीतलङ्गाः ।


Some कृ त् प्रत्ययााः can also express additional sense such as tense of the action.
Example 1: ज्ञा (to know) + क्तवतुुँ (agent, ~er) + (of the past action) = ज्ञातवत् (one who
knew). क्तवतुुँ is is a कृ ि-प्रत्ययः indicating the agent of the action in the past. The िातुाः and a
कृ ि-प्रत्ययः make a new प्राततपकदकम् indicating the agent of knowing, which happened in the
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past. ज्ञातवत् declines as भगवत् in पुतल्लङ्गाः, ज्ञातवान्, ज्ञातवधतौ, ज्ञातवधताः, etc. In स्त्रीतलङ्गाः
declines as नदी, ज्ञातवती, ज्ञातवत्यौ, ज्ञातवत्याः, etc.
Example 2: गम् (to go) + तव्य (agent, ~ed ) + (necessity) = गधतव्य (that which should be
reached). गम् is a िातुाः indicating the action of going. तव्य is a कृ ि-प्रत्ययः indicating the
object of the action which is necessary. The िातुाः and कृ ि-प्रत्ययः make a new प्राततपकदकम्
indicating the object of reaching which should be done.
 To make a new प्राततपकदकम् which is a अव्यय, कृ त्-प्रत्ययााः (तुमन
ुुँ ्, क्त्वा, ल्यप्) are suffixed to
a िातुाः । तुमुुँन् denotes the action itself to make an infinite form of the िातुाः । ज्ञा + तुमुुँन् =
ज्ञातुम् (to know). क्त्वा denotes a previous action when there are two actions done by the
same agent. ज्ञा + क्त्वा = ज्ञात्वा ( having know). ल्यप् is a substitute for क्त्वा when the िातुाः
is preceeded with a उपसगभाः। परि + ईक्ष् (to examine) + ल्यप् = पिीक्ष्य (having examined).
 Certain commonly used प्रत्ययााः are attached to all िातवाः and certain to only some िातवाः ।

इट् आगमाः
आगमाः (augument) is an additional letter to an entity such as प्रत्ययाः, िातुाः, etc. without adding any
meaning.
 कृ त् प्रत्ययााः are of two kind - सेट् /अतनट् ।
 सेट्-कृ त्-प्रत्ययााः are 17 in number of which 8 are most commonly used. They are क्त, क्तवतुुँ,
क्त्वा, तुमुन्, तव्य, तव्यत्, तृच् तृन् । The rest of the प्रत्ययााः are अतनट् ।
 िातवाः are of three kind सेट्/ वेट् /अतनट् । They are indicated for each िातुाः in the िातुपाठाः ।
 If both the िातुाः and the प्रत्ययः are सेट् then इ comes between िातुाः and the प्रत्ययः ।
√पठ् (सेट् िातुाः ) + क्त ( सेट् प्रत्ययाः) = √पठ् + इ + क्त् = परठत ।
 If either the िातुाः or the प्रत्ययः is अतनट् then no इ comes between िातुाः and the प्रत्ययः ।
√पठ् (सेट् िातुाः ) + अनीयि् (अतनट् प्रत्ययाः) = पठनीय ।
√गम् (अतनट् िातुाः) + तव्यत् (सेट् प्रत्ययाः) = गधतव्य ।

सेट् िातुाः अतनट् िातुाः वेट् िातुाः
सेट् प्रत्ययः
अतनट् प्रत्ययः

तवकल्पेन
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We will study the following कृ त् प्रत्ययााः ( highlighted in green are सेट्-कृ त्-प्रत्ययााः )
कृ ि-प्रत्ययः

ल्युट्

णवुल्

तृच् तुमुुँन् क्त्वा ल्यप्

इत्

ल् ट्

ण् ल्

च्

उुँ न्

क्

तृ

तुम्

त्वा

Final form यु - अन वु - अक

शतृुँ

शानच् क्तवतुुँ क्त अनीयि्

ल् प् श् ऋुँ
य

अत्

तव्यत्

श् च्

क् उुँ

क्

ि्

त्

आन

तवत्

त

अनीय

तव्य

The following table describes the above कृ ि-प्रत्ययःs briefly.

ल्युट्

गुण of ending vowels and short medial vowel. Added to all िातवाः ।
पठ् - पठन । पठनम् किोतत । (पठतत । reads.)
प्राततपकदकम् – पठनम् (N)
प्रथमा एकवचनम् - पठनम् ।

णवुल्

वृतिाः of ending vowels and short medial vowel अ, गुण of medial vowel.
Added to all िातवाः ।
पठ् - पाठक । याः पठतत साः पाठकाः । One who reads is a reader.
प्राततपकदकम् - पाठक (M), पारठका (F), पाठक (N)
प्रथमा एकवचनम् - पाठकाः, पारठका, पाठकम् ।

तृच्

गुण of ending vowels and short medial vowel. Added to all िातवाः ।
सेट् िातुाः पठ् + तृच् = पठ् + इ + तृच = परठतृ । पठतत इतत परठता । One who reads.
अतनट् िातुाः दा + तृच् = दातृ । ददातत इतत दाता । One who gives.
तलख् + तृच् = तलतखत् ॠ (M) = लेतखतृ । तलखतत साः लेतखता ।
तलख् + तृच् = तलतखत् िी (F) = लेतखत्री । तलखतत सा लेतखत्री ।
प्राततपकदकम् - परठतृ (M), परठत्री नदी (F), परठतृ (N)
प्रथमा एकवचनम् - परठता, परठत्री, परठतृ ।

अनीयि् गुण of ending vowels and short medial vowel. Added to all िातवाः । कमभतण प्रयोगाः ।
तव्यत्

सेट् िातुाः - पठ् + तव्यत् = परठतव्य (which should be read)
पठ् + अनीयि् = पठनीय (to be seen, worth reading.)
अतनट् िातुाः - हृ + तव्यत् = हतभवय । हॄ + अनीयि = हिणीय
Used in the sense of लोट्/तवतितलङ्गाः in कमभतण ।
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िामाः पाठम् पठतु = िामेण पाठाः पठ्यताम् = िामेण पाठ परठतव्याः /िामेण पाठाः पठनीयाः ।
सािुाः तपेत् = सािुना तप्येत = सािुना तप्तव्यम् / सािुना तपनीयम् ।
तव्यत् प्रत्यय is सेट् । अनीयि प्रत्यय is अतनट् ।
प्राततपकदकम् - िाम (M), सीता (F), वन (N)
प्रथमा एकवचनम् - परठतव्याः, परठतव्या, परठतव्यम् ।
प्रथमा एकवचनम् - पठनीयाः, पठनीया, पठनीयम् ।

तुमन
ुुँ ्

तुमुन् प्रत्ययाः is used to express - the sense of wish or the intention to do something.
• To express the purpose of an action
पुस्तकम् परठतुम् अहम् तवद्यालयम् गच्छतत । I go to school to study.
• With verbs meaning to wish, to begin, and to be able.
• साः गीतम् श्रोतुम् इच्छतत । He wishes to hear the song.
• अहम् जलम् पातुम् असमथभाः अतस्म। I am unable to drink water.
• सा िातवतुम् आिभत । She began to run.
• With the verb अह्भ (to deserve) in the sense of polite request. त्वं मां ितक्षतुम्
अहभतस । You are able to protect me
गुण of ending vowels and short medial vowel. Added to all िातवाः ।
Indeclinable (अव्यय)

क्त्वा
ल्यप्

क्त्वा/ ल्यप् प्रत्ययाःs are used to express an action which precedes another action.
• परठत्वा अहम् उद्यानम् गच्छातम । Having studied, I am going to the garden.
• प्रपठ्य पुस्तकम् सा क्रीडतत । Having read the book loudly, she plays.
If the िातु ः is preceeded by a उपसगभाः then ल्यप् प्रत्ययाः is used. कत्वा प्रत्यय इट् अतस्त ।
ल्यप् अतनट् अतस्त ।
Indeclinable (अव्यय)

शतृुँ

In the simple present tense, say for example the verb गच्छतत describes both the

शानच्

present tense and the continuous in a simple sentence. So बालाः गच्छतत । means both
the boy goes, and the boy is going. So what would you do if two actions are placed
together, say in a sentence like - The boy who is going is eating a fruit? You could
say बालकाः गच्छतत फलम् खादतत च । or याः बालाः गच्छतत साः फलम् खादतत । But there is a
far classier way of saying it - Going boy eats a fruit. गच्छन् बालकाः फलम् खादतत ।
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• शतृुँ /शानच् are substitutions for both लट्-लकाि (present tense) and लृट् – लकाि
(future tense)
• If the िातुाः is पिस्मैपद, शतृ is used and if आत्मनेपद, शानच् is used.
In the शिृ form the termination अतधत of the third person plural of the present active
is replaced by अि् । In the शानच form the termination ते of the 3rd pers. sing. of the
present tense is replaced by आन । पठ् (P) - पठत् । (A) - लभमान ।
• शतृुँ /शानच् ending words are used to qualify a noun by the present and future
action. They are aslo called present active participles.
Passive: गम् + य + शानच् = गम् + य + आन = गम्य + आन = गम्यम् + आन = गम्यमान ।
प्राततपकदकम् - पठत् (M), पठधती (F), पठत् (N)
प्रथमा एकवचनम् - पठन्, पठधती, पठत् / पठद् ।

क्तवतुुँ
क्त

क्तवतुुँ/क्त are called Past Particlples. They help us simplify sentence structures in the
Past tense. First, a quick recall of what we already know:
• दासाः जलम् आनयत् । The servant brought the water. Past Tense Active.
• दासेन जलम् आनीयत । । The water was brought by the servant. Past Participle
Active
The Past Participle forms are:
आ + नी + क्तवतुुँ = आ + नी + तवत् = आनीतवत् ।
• दासाः जलम् आनीतवान् । The servant brought the water. Past Participle Active
आ + नी + क्त = आ + नी + त = = आनीत ।
•

दासेन जलम् आनीतम् । The water was brought by the servant. Past Tense
Passive.

 The following roots lose their radical nasal before ि ।
o गम्-गि, नम्-नि्, क्षण्-क्षि, मन्-मि, यम्-यि, रम्-रि, हन्-हि
 The following roots lengthen their radical vowel.
o िम्-िाधि, दम्-दाधि, क्षम्-क्षाधि, शम्-शाधि, श्रम्-श्रान् etc.
 Several roots instead of adding ि add न ।
o तभद्-तभन्न, तछद्-तछन्न, द्-दीणा, ली-लीन, लू-लून etc.
 Irregular
o द-दत्त, स्थ-तस्थि, पा-पीि, गै-गीि, पच्-पक्व, जन्-जाि, धा-तधि etc.
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 Some roots undergo various other changes.
o र्च्-र्त स्र्प्-सप्त, र्द्-उक्रदि, र्स्-उक्रदि, प्रच्छ् -पृष्, ग्रह्-गृहीि etc.
The Past Participle Passive can also be used as a verb in the active in case of
intransitive verbs and the verbs meaning ‘to go’, ‘to stand’, ‘to dwell’, ‘to climb’, ‘to
be born’, ‘to awake’.
 I have arrived from the village. ग्रामात् अहम् आगताः ।
 Two monkeys climbed the tree. कपी वृक्षम् आरूढौ ।
When the Past Particle Passive is used in the meaning of the present, the agent is not
put in 3rd case but 6th case िामस्य पूतजताः । He is honoured by Rama.
प्राततपकदकम् – परठतवत् (M), परठतवती(F) , परठतवत् (N)
प्रथमा एकवचनम् – परठतवान् , पठतवती, परठतवत् / परठतवद् ।
प्राततपकदकम् - परठत (M), परठता (F) , परठत (N)
प्रथमा एकवचनम् - परठताः , परठता, परठतम् ।
The following table summarizes the कृ त् प्रत्ययs for few िातवाः ।
ल्युट्
दा (1PAn)
To give

दान

ज्ञा (9PAn )
To know

ज्ञान

पा (1PAn)
To drink

पान

तज (1PAn)
To win

जयन

नी (1PAn)
To lead

नयन

णवुल्
दायक

तृच्
दातृ

तुमुन्
दातुम्

क्त्वा

शतृ

क्तवतुुँ

तव्यत्

ल्यप्

शानच्

क्त

अनीयि्

दतवा

यच्छत्
x

दतवत्

दातव्य

दत

दानीय

जानत्
x

ज्ञातवत्

ज्ञातव्य

ज्ञात

ज्ञानीय

तपबत्
x

पीतवत्

पातव्य

पीत

पानीय

जयत्
x

तजतवत्

जेतव्य

तजत

जयनीय

नयत्
x

नीतवत्

नेतव्य

नीत

नयनीय

प्रदाय
ज्ञायक ज्ञातृ

ज्ञातुम्

ज्ञात्वा
प्रज्ञाय

पायक

पातृ

पातुम्

पीत्वा
प्रपाय

जायक जेतृ

जेतुम्

तजत्वा
तवतजत्य

नायक

नेतृ

नेतुम्

नीत्वा
तवतनय
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श्रु (1PAn)
To listen

श्रवण

भू (1PS)
To become

भवन

कृ (8US)
To do

किण

गै (1PAn)
To sing

गान

गम् (1PAn)
To go

गमन

हन् (1PAn)
To kill

हनन

पच् (1PAn)
To cook

पचन

वच् (2PAn)

वचन

To speak
चुि् (10US)
To steal

श्रावक श्रोतृ

श्रोतुम्

श्रुत्वा

शृणवत्
x

श्रुतवत्

श्रोतव्याः

श्रुत

श्रवणीय

भूतवत्

भतवतव्य

सम्भूय

भवत्
x

भूत

भवनीय

कृ त्वा

कु वभत्

कृ तवत्

कतभव्य

तवकृ त्य

कु वाभण

कृ त

किणीय

गीत्वा

गायत्
x

गीतवत्

गातव्य

गीत

गानीय

गच्छत्
x

गतवत्

गधतव्य

गत
हतवत्

गमनीय
हधतव्य

हत

हननीय

पचत्
x

पक्ववत्

पक्तव्य

पक्व

पचनीय

र्चि्
x

उक्तवत्

वक्तव्य

उक्त

वचनीय

चोितयत्वा चोियत्

चोरितवत्

चोितयतव्याः

प्रचोयभ

चोियमाण

चोरित

चोिणीय

पूजतयत्वा

पूजयत्

पूतजतवत्

पूजतयतव्याः

प्रपूज्य

पूजयमान

पूतजत

पूजनीय

दृष््वा

पश्यत्
x

दृष्टवत्

रष्टव्याः

दृष्ट

दशभनीयाः

x
लभमान

लब्िवत्

लब्िव्य

लब्ि

लम्भनीय

गृहीत्वा

गृह्णत्

गृहीतवत्

ग्रहीतव्य

प्रगृह्य

गृह्णान

गृहीत

ग्रहणीय

बातित्वा

x

बातितवत्

बातितव्य

प्रबाध्य

बािमान

बातित

बािनीय

प्रश्रुत्य
भावक भतवतृ
कािक
गायक

कतृभ
गीतृ

भतवतुम्
कतुभम्
गातुम्

भूत्वा

प्रगाय
गामक
घातक

गधतृ
हधतृ

गधतुम्

गत्वा

हधतुम्

आगम्य
हत्वा
प्रहत्य

पाचक पक्तृ

पक्तु म्

पक्त्वा
प्रपच्य

वाचक वक्तृ

वक्तु म्

उक्त्वा
प्रोच्य

चोिण

चोिक

चोितयतृ चोितयतुम्

पूज् (10US) पूजन
To worship

पूजक

पूजतयतृ

दृश् (1PAn)
To see

दशभन

दशभक

लभ्(1AAn)
To obtain

लम्भन लम्भक लब्िृ

ग्रह् (9US)
To seize

ग्रहण

रष्टृ

पूजतयतुम्
रष्टु म्

प्रदृश्य
लब्िुम्

लब्ध्वा
प्रलभ्य

बाि् (1AS) बािन
To torment

ग्राहक

ग्रहीतृ

बािक बातितृ

ग्रहीतुम्
बातितुम्

घ्नत्
x
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The following table give कृ दाधतााः forms for the िातुाः पठ् ।
ततङाधतााः
कतभरि – वतभमान

बालाः पुस्तकम् पठतत । The boy reads a book.

कमभतण- वतभमान

बालेन पुस्तकम् पठ्यते । The book is being read by the boy.

कृ दाधतााः + सुप
ुँ ् प्रत्ययााः
कतभरि – वतभमानकाल

शतृुँ

पठन् बालाः तनराम् किोतत । Reading boy (the boy who reads)
sleeps. (M)
पठधती बातलका भोजनम् किोतत । Reading girl (the girl who
reads.) eats. (F)

कमभतण – वतभमानकाल

शानच्

(बालेन) पठ्यमानम् पुस्तकम् बालकस्य हस्तात् पततत । The book
which is being read (by the boy) falls from the boy’s hand.

कतभरि – भूतकाल

क्तवतुुँ

बालाः पुस्तकम् परठतवान् । The boy read the book. (M)
बातलका पुस्तकम् परठतवती । The girl read the book. (F)

कमभतण – भूतकाल

क्त

तेन श्लोकाः परठताः । The sloka is read by him. (M)
तेन गीता परठता । Gita is read by him. (F)
तेन पुस्तकम् परठतम् । Book is read by him. (N)

कमभतण – लोट्/तवतितलङ्ग

अव्यय

अनीयि् त्वया पुस्तकम् पठनीयम् । The book should be read by her.
तव्यत्

त्वया पुस्तकम् परठतव्यम् । The book should be read by her.

तुमुुँन्

बालाः परठतुम् न इच्छतत । The boys does not wish to read.

क्त्वा

बालाः परठत्वा भोजनम् किोतत । Having read, the boy eats.

ल्यप्

बालाः प्रप्रपठ्य क्रीडतत । Having read aloud, the boy plays.

We now give few examples using the following कृ त् प्रत्ययााः
 Indeclinables: तुमुुँन,् क्त्वा, ल्यप् ।
 Present Active Particple: शतृुँ (P), शानच् (A) and Present Pasive Particple ।
 Past Active Participle: क्तवतुुँ and Past Passive Participle क्त ।
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िमन्
अथ च एनम् तनत्य-जातम् तनत्यम् वा मधयसे मृतम् ।
तथातप त्वम् महाबाहो न एवम् शोतचतुम् अहभतस ॥ गीता २-२६ ॥
And if you take the atma to have constant birth and death, even then O Mighty armed Arjuna,
you ought not to grieve for the atma in this manner.
भक्त्या त्वनधयया शक्य अहमेवंतविोऽजुभन | ज्ञातुं रष्टु ं च तत्त्वेन प्रवेष्टु ं च पिधतप || गीता ११-५४||
O Arjuna, I can only be fully known through bhakti-yoga. By such devotion one can truly see
Me and attain Me, O conqueror of the enemy.
 तपिा ग्रामम् गधिम् इच्छति । Father wants to go to the village.
 मािा पतम् इच्छति । Mother wants to cook.


बालकाः परठतुम् तवद्यालयम् गच्छतत । The boy goes to school to read.

 सः कायं कत्तम
ा ् नगरम् गच्छति । He goes to city to work.
 तशक्षकः पाठतयिम् इच्छति । The teacher wants to teach.
 बालाः गािम् इच्छतधि । The girls want to sing.
 त्र्म्पस्िकम् िे िम् तर्पतणम् गच्छ । You go to market to buy the book.
 अहम् दग्धम् पािम् गृहम् गच्छातम । I am going home to drink milk.
 बालकौ िीतडिम् इच्छिः । Both the boys want to play.
 आर्ाम् प्रश्नम् प्रष्म् तर्द्यालयम् अगच्छार् । Both of us went to school to ask questions.
 सा र्ृक्षम् आरोढम् सोपानम् आनयि् । She brought a ladder to climb a tree.
 अहम् एिि् मोदकम् स्र्ाक्रदिम् न शक्नोतम । It is not possible for me to eat this ladoo.
 अहम् संस्कृ िभाषायाम् पत्रम् लेतखिम् संस्कृ िभाषायाम् र्तम् अतप इच्छातम च । I want to
write a letter in Sanskrit and also I want to speak in Sanskrit.
 अहम् देर्म् पूजतयिम् उद्यानाि् पष्ठपातण आनयम् । I brought flowers from the garden to
worship God.
 अध्यापकस्य र्चनातन श्रोिम् छात्रः िस्याः समीपम् असीदि्/उपातर्शि् । To hear the
teacher’s words, the student sat close to her.
 गरुदेर्म् सेतर्िम् बालकः आश्रमम् अगच्छि् । To serve (his) Gurudeva, the boy went to
the ashrama.
 बातलकााः पूजतयत्वा गातुम् इच्छतधत । Having worshipped, the girls want to sing.
 गोपालाः खाक्रदिम् गतवान् । Gopala went to eat.
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 कथकाः ग्रामस्य जनेभ्याः कथाम् कथतयतुम् वृक्षस्य अिाः असीदत् / उपातवशत् । The storyteller sat
under a tree to tell a story to the people of the village.
 माता उत्पीरठकाम् माजभतयतुम् वस्त्रम् आनयत् । Mother, to wipe the table, brought ( a piece
of) cloth.
 नृपाः जनान् ितक्षतुं नगिात् बतहाः सैतनकान् योद्िुम् अप्रेषयत् । The king to protect the people,
sent soldiers outside the city to fight.

क्त्वा and ल्यप्
योगस्थाः कु रु कमाभतण सङ्गम् त्यक्त्वा िनञ्जय ।
तसति-अतसद्ध्योाः समाः भूत्वा समत्वम् योग उच्यते ॥ गीता २-४८॥
Remaining steadfast in yoga, O Dhananjaya, perform actions, abandoning attachments,
remaining the same to success and failure alike. This evenness of mind is called yoga.
न तद्भासयते सूयो न शशाङ्को न पावकाः |
यद् गत्वा न तनवतभधते तिाम पिमं मम || गीता १५-६ ||
Neither the sun nor the moon, nor fire can illumine that Supreme Abode of Mine. Having gone
There, one does not return to this material world again.
 तवद्यालयम् गत्वा पाठम् पठतत । Having gone to the school, he reads the lesson.
 पाठम् परठत्वा पुस्तके तलखतत । Having read the lesson, he writes in the book.
 अन्नम् खात्वा सुखं तनरातत । Having eaten food, he sleeps happily.
 उद्याने क्रीतडत्वा वेगेन िावतत । Having played in the garden, he runs fast.
 अत्र तस्थत्वा सूयम
भ ् पश्यतत । Having stood here, he sees the sun.
 मागे िातवत्वा सा पततत । Having ran on the path, she falls.
 चधरम् दृष्टवा त्वम् हसतस । Having seen the moon, you laugh.
 बालकाः अपरठत्वा तवद्यालयम् अगच्छत् । Having not read, the boy went to school.
 कमभकािाः कायभम् कृ त्वा शेते । Having worked, the worker sleeps.
 नगिक्षकम् दृष््वा चोिाः अपलायत् । Seeing the policeman, the thief ran away.
 छात्रस्य प्रश्नम् श्रुत्वा अध्यापक: कृ ष्णफलके उतिं अतलखत् । Having heard the student's
question, the teacher wrote the answer on the blackboard.
 वने अरटत्वा अहम् श्राम्यातम । Having wandered in the forest, I am tired.
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 अहम् स्नात्वा खादातम । Having taken a bath, I eat.
 अत्र आगत्य वदतत । Having come here, he speaks.
 तम् अनुगम्य साः किोतत । Having followed him, he does.
 पाठम् तवतलख्य दशभयतत । Having written the lesson, he show.
 ग्रामात् प्रस्थाय अगच्छत् । Having started from the village, he went.
 पादयोाः तनपत्य प्राथभये । Having fallen on the feet, he requests.
 शाकान् आनीय सा तान् शीतपेरटकायाम् अस्थापयत् । Having brought vegetables from the
market, she placed them in the refrigerator.
 आगम्य दृष्टवा च अहम् अजयम् । Having came and having seen, I conquered.
 त्वम् गृहात् पुस्तकं आनीय देतह । Having brought the book from the home, you give.
 सीता कलाके धरम् गत्वा गीतम् पठतत । Having gone to art center Sita read song

शतृुँ and शानच्
पश्यन् शृणवन् स्पृशन् तजघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् ॥ गीता ५-८॥
प्रलपन् तवसृजन् गृह्णन् उतधमषन् तनतमषन् अतप ।
इतधरयातण इतधरय अथेषु वतभधते इतत िाियन् ॥ गीता ५-९॥
He one who is together, who knows the truth, “I do not do anything at all,” even while seeing,
hearing, touching, smelling, eating, walking, sleeping, breathing, talking, releasing, grasping,
opening and closing the eyes, (the person) knowing (fulll well that) the organs are engaged in
their objects.
 गच्छन् बालकाः फलं खादतत । The going boy is eating a fruit.


गच्छधती बातलका फलं खादतत । The going girl is eating a fruit.

 वदधती बातलका खादधतम् बालकम् पश्यतत । The talking girl is watching the eating boy.
 गच्छता बालके न सह गच्छधती बातलका अतप फलं खादतत । The girl who is going with the
boy who is going. is also eating a fruit
 पठते बालकाय दुग्िम् यच्छ । Give the studying boy milk.
 वनम् गच्छता िामेण मुतनाः दृश्यते । The sage is seen by Rama who is going to the forest.
 सीताम् पश्यन् िामाः मुकदताः अभवत् । Seeing Sita, Rama became happy.
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Let's take the िातुाः √याच् (to beg) which is a आत्मनेपद िातुाः as an example.
 He is begging. साः याचमानाः अतस्त । or साः याचते ।
 She is begging. सा याचमाना अतस्त or सा याचते ।
 It is begging. तत् याचमानम् अतस्त or तत् याचते ।
 He was begging. साः याचमानाः आसीत् or साः अयाचत ।
 She was begging. सा याचमाना आसीत् or सा अयाचत ।
 It was begging. तत् याचमानम् आसीत् or तत् अयाचत ।
 I see the man who is begging. अहम् याचमानम् पुरुषम् पश्यातम ।
 I see the woman who is begging. अहम् याचमानाम् मतहलाम् पश्यातम ।
 The kind man gives the boy who is begging a fruit. दयालु: पुरुषाः याचमानाय बालकाय
फलम् यच्छतत ।
 The man who is begging goes with the woman who is begging to the river. याचमानाः
पुरुषाः याचमानया मतहलया सह नदीम् गच्छतत ।


The man performing the yajna is my father. यजमानाः पुरुषाः मम तपता अतस्त ।

 Vikramaditya is the king's name who is waging a war. युि् ( युध्यते) युध्यमानस्य नृपस्य
नाम तवक्रमाकदत्याः अतस्त ।


I see the children who are happy. मुद् ( मोदते) अहम् मोदमानातन अपत्यातन पश्यातम ।



Do not be angry with the two girls who are serving. सेव् ( सेवते) सेवमानाभ्याम्
बातलकाभ्याम् मा कु प्यतु ।



The boy went to the temple with the women who were praying. वधद् ( वधदते) बालकाः
वधदमानातभाः मतहलातभाः सह मतधदिम् अगच्छत् ।

 The princess accepted the flowers from the priest who was worshipping. वधद् (वधदते)
िाजकु मािी भजमानात् पुिोतहतात् पुष्पातण अगृह्णात् ।
 I have faith in the people who are tolerant. सह (सहते) सहमानेषु जनेषु मम तवश्वासाः अतस्त ।

 The police are beating the thieving men with a stick. चुि् ( चोियते) नगििक्षकााः
चोियमानान् पुरुषान् दणडेन ताडयतधत ।
 िामेण हधयमानााः िाक्षसााः दूिम् गच्छतधत । The rakshas, being slain by Rama, go far away.
 मया दृश्यमानासु कधयासु सीता उतमा इतत अहम् मधये । I think that among the girls seen by
me, Sita is the best.
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त /तर्ि
श्रीभगवान् उवाच
प्रजहातत यदा कामान् सवाभन् पाथभ मनाः गतान् । आत्मतन एव आत्मना तुष्टाः तस्थतप्रज्ञाः तदा उच्यते ॥ २-५५ ॥
Shri Bhagavan said
When a person gives up all the desires as they appear in the mind, Oh Partha!, happy in oneself,
with oneself alone, that person is said to be one of ascertained knowledge.
 िेन पाठः परठिः । A lesson was read by him.
 िामेण ग्रामाः गताः । The village was reached by Rama.
 िेन पस्िकम् परठिम् । A book was read by him.
 िेन कतर्िा परठिा । A poem was read by him.
 िाक्षसाः हताः िामेण । The demon was killed by Rama.
 बालेन उद्याने क्रीडतम् । It was played by me in the house.
 मया गृहे तस्थतम् । It was stayed by me in the house.
 त्वया ककम् कृ तम् । What was done by you?
 बालेन सतिम् िातवतम् । It was run fast by the boy or The boy ran fast.
 िामेण सीता दृष्टा । Sita was seen by Rama.
 त्यक्ताम् कधयाम् पश्यातम । I see the abandoned girl.
 िामााः वनम् गताः । सीता अतप तत्र गता । Rama went to the forest, Sita also went there.
 बहवाः मुनयाः वने तस्थतााः । Many sages were standing in the forest.
 तेषाम् मात्रा त्यक्तााः तशशवाः वने अटतधत । The children abandoned by their mother roam in
the forest.
 वृक्षे काकाः उपतवष्टाः । The crow perched on the tree.
 The boy read a book. बालकाः पुस्तकम् परठतवान् ।
 The girl read a book. बातलका पुस्तकम् परठतवती ।
 The two men saw a bird. मनुष्यौ खगं दृष्टवधतौ ।
 The two women saw a bird. मतहले खगं दृष्टवत्यौ ।
 Many boys played with a ball. बालकााः कधदुकेन क्रीतडतवधताः ।
 Many girls prayed to the Lord. बातलकााः देवं नतवत्याः ।
 She saw the face of the girl who laughed. सा हतसतवत्यााः बातलकायााः मुखं दृष्टवती ।
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7. सतधधः प्रकिणम् – Sandhi Rules

Since sandhi is mandated in all written work, a clear understanding of the principles is necessary.
A text which appears quite threatening will reveal itself as composed of simple words once the
sandhis are broken down.
The term संतहता refers to the extreme closeness between letters during pronunciation. This it self
is also refered to as सतधधः । When the letters are pronounced close together, sometimes, a change
in letters is seen. This change is termed सतधिकायभ (the process of Sandhi). Usually, the term सतधि
is used to imply सतधिकायभ, i.e., a change in letters. In simple terms, closeness + change = sandhi.
Case 1: म् + अ = म् । Here, there is closeness (संतहता), but no change in वणभ । Hence this is not
considered as a सतधधः ।
Case 2: यकद + अतप = यद् इ + अ तप = यद् य् + अ तप = यद्यतप । Here, there is closeness (संतहता)
accompanied by a change in वणभ (इ is replaced by य् ) । Hence this is considered as a सतधधः ।
There are three kinds of sandhis:

1. Vowel Sandhi - A change that takes place in place of vowels is called स्विसतधिाः ।
गण् + ईशाः = गणेशाः । अ and ई (vowels) are replaced by ए (vowel).
नै + अकाः = नायकाः । ऐ (vowel) is replaced by आय् (a combination of vowel and consonant).
2. Visarga Sandhi - A change in visarga is termed as तवसगभसतधिाः । The change may either
be a replacement or deletion.
िामाः + तत्र = िामस्तत्र । Rama is there. Here, the तवसगभाः is replaced by स् ।
बालााः + अत्र = बाला + अत्र । The boys are here. Here, the तवसगभाः is deleted.
3. Consonant Sandhi - A change in place of consonants is called व्यञ्जनसतधिाः । व्यञ्जनसतधिाः
may involve either replacement of a consonant, or an addition next to a consonant.
र्ाक् + देर्ी = र्ाग्देर्ी । Goddess of speechi. Here क् , which is a consonant, is replaced by ग्
अतस्मन् + अिणये = अतस्मन्निणये । In the forest. Here a न् is added to न्, which is a consonant
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The process of sandhi may be of three kinds.
1. आदेश - refers to a new letter or group of letters, which is/are replacing one or more existing
letters.It removes an existing letter and occupies its place.
Ex: यकद + अतप = यद्यतप ।
यद् इ + अ तप = यद् य् + अ तप ।
In the above example, an इकाि on the Left Hand Side (LHS) has been replaced by a यकाि on the
right hand side (RHS). Thus, य् is said to be an आदेश for इ ।
Ex: एक + एकम् = एकै कम् ।
ए क् अ ए क म् = ए क् ऐ क् अ म् ।
In this example, two letters on in LHS, अ and ए has been replaced by a single letter in the RHS,
ऐ । This is termed as एकादेश ।
2. आगमाः - refers to a new letter arising among existing letters. In case of आगमाः, all the old letters
remain intact. There is the addition of one or more new letters in between.
Ex: अतस्मन् + अिणये = अतस्मन्निणये ।
अ स् म् इ न् अ ि् अ ण् य् ए = अ स् म् इ न् न् ि् अ ण् य् ए ।
Here, we can an extra नकाि on the RHS, even while all other letters from the LHS remain intact.
This is an आगमाः ।
3. लोपाः - लोपाः is deletion. It is the process by which a letter which was seen earlier, is not seen
now (has disappeared)
Ex: अजुभनाः + उवाच = अजुभन उवाच ।
अ ि् ज् उ न् अ ःाः + उ व् आ च् अ = अ ि् ज् उ न् अ उ व् आ च् अ ।
Here, we find a तवसगभाः in the LHS, which has disappeared in LHS. This is लोपाः ।
The following abbreviations will be used in this chapter.
Any Vowel (AV) = अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ए ऐ ओ औ
Hard Consonant (HC) = क् ख् च् छ् ट् ठ् ि् थ् प् फ्
Soft Consonant (SC) = ग् घ् ङ् ज् झ् ञ् ड् ढ् ण् द् ध् न् ब् भ् म् य् र् ल् र्् ह्
Nasal (N) = ङ् ञ् ण् न् म्
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7.1 स्र्रः सतधधः (Vowel Sandhi)
Vowel Sandhi is of of eight types:

1. दीघभसतधिाः

5. पूवभरूपसतधिाः

2. गुणसतधिाः

6. अयकदसतिाः

3. वृतिसतधिाः

7. पिरूपसतधिाः

4. यण्सतधधः

8. प्रकृ ततभावाः

1. दीघभसतधिाः
When a simple vowel (short or long) is followed by a similar simple vowel, a single
corresponding long vowel replaces both the simple vowels.

पूवव
भ णभाः

पिवणभाः

आदेशाः

अ/आ

+

अ/आ

=

आ

इ/ई

+

इ/ई

=

ई

उ/ऊ

+

उ/ऊ

=

ऊ

ऋ/ॠ/लृ + ऋ/ॠ/लृ =

ॠ

 कु त्र अतप = कु त्रातप । (अ + अ = आ) । Somewhere
 तहम + आलयाः = तहमालयाः । (अ + आ = आ) Himalaya mountain
 माला अत्र अतस्त = मालात्रातस्त । (आ + अ = आ) । Mala is here.
 तर्द्या + आलयः = तर्द्यालयः । (आ + आ = आ) । School.
 सीिा अत्र आगच्छाति = सीिात्रागच्छति । Sita comes here.
 अद्य त्वम् कु त्र अतस = अद्य त्वं कु त्रातस । Where are you now?
 अहम् कु त्र अतप गच्छातम = अहं कु त्रातप गच्छातम । I am going somewhere
 मुतन + इधराः = मुनीधराः । (इ + इ = ई) । Chief of the munis
 प्रसीदतत ईशाः = प्रसीदतीशाः । (इ + ई = ई) । God is pleased
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 दासी इच्छतत = दासीच्छतत । (ई + इ = ई) । The maid servant desires.
 नािी ईक्षते = नािीक्षते । (ई + ई = ई) । The woman looks.
 लक्षमी + ईश्वरः = लक्षमीश्वरः । The lord of लक्षमी (Vishnu)
 नमतस ईश्वरम् = नमसीश्वरम् । You salute to Isvara.
 अहम् पुस्तकम् पठातम इदानीम् = अहं पुस्तकं पठामीदानीम् । I am reading a book now.
 गुरु + उपदेशाः = गुरूपदेशाः । (उ + उ = ऊ) ।The teaching of the teacher
 तशशू उद्याने क्रीडताः = तशशूद्याने क्रीडताः । (ऊ + उ = ऊ ) । The two babies play in the
garden.
 तपतृ + ऋणम् = तपतॄणम् । (ऋ + ऋ = ॠ) । The debt of the father.

2. गणसतधधः
When अ or आ is followed by simple vowels इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ and ऌ, the corresponding गण
letter replaces both the simple vowels:

पूवव
भ णभाः

अ/आ

पिवणभाः

आदेशाः

+

इ/ई

=

ए

+

उ/ऊ

=

ओ

+

ऋ/ॠ

=

अर्

+

लृ

=

अल्

 नर + इधद्रः = नरे धद्रः । (अ + इ = ए) । Man-lord
 महा + इधद्रः = महेधद्रः । (आ + इ = ए) । Great Indra
 सुि + ईशाः = सुिेशाः । ( अ + ई = ए) । Lord of the Gods
 िमा + ईशाः = िमेशाः । (आ + ई = ए) । Lord of Rama (Shiva)
 सूयभ + उदयाः = सूयोदयाः । (अ + उ = ओ) । Sunrise
 महा + उत्सव = महोत्सव । (आ + उ = ओ) । Big celebrations
 समुर + ऊर्त्मभ = समुरोर्त्मभ । (अ + ऊ = ओ) । Wave in the ocean
 गङ्गा + ऊर्त्मभ = गङ्गोर्त्मभ । (आ + ऊ = ओ) । Wave in the Ganga
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 ब्रह्म + ऋतषाः = ब्रह्मर्त्षभाः । (अ + ऋ = अि्) । Priestly sage
 महा + ऋतषाः = महर्त्षभाः । (आ + ऋ = अि्) । Great sage
 तव + लृकािाः = तवल्कािाः । (अ + लृ = अल्)
 यूयम् नमथ ईश्वरम् = यूयं नमथ् अ ई श्वरम् = यूयं नमथ् ए श्वरम् = यूयं नमथेश्वरम् । You all
offer salutations to Ishvara.
 गच्छथ उद्यानम् = गच्छथ् अ उ द्यानम् = गच्छथ् ओ उद्यानम् = गच्छथोद्यानम् । You all go
to the garden.
 बतलका उपायम् करोति = बतलकोपायं करोति। The girl finds a solution.

3. वृतिसतधिाः
When अ or आ is followed by diphthongs ए, ऐ, ओ, औ the corresponding र्ृति letter replaces both
the simple vowel and diphthong.

पूवव
भ णभाः
अ/आ

पिवणभाः

आदेशाः

+

ए/ऐ

=

ऐ

+

ओ/औ

=

औ

 देर् + ऐश्वयाम् = देर्ैश्वयाम् । (अ + ऐ = ऐ ) । (internal Sandhi); Wealth of the Devas
 जल + ओघः =जलौघः । (अ + ओ = औ ) । (internal Sandhi); Quantity of water
 अत्र एर् = अत्र् अ ए र् = अत्र् ऐ र् = अत्रैर् । On this very spot
 िथा एर् = िथ् ऐ र् = िथैर् । Similarly
 खादथ ओदनम् = खादथ् अ ओ दनम् = खादथ् औ दनम् = खादथौदनम्। You all eat cooked
rice.
 िस्य औदायाम् तर्ख्यािम् = िस्यौदायं तर्ख्यािम् । His generosity is well known

4. यण्सतधधः
When इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ or ऌ, at the end of a word followed by a dissimilar vowel, य् र््, र् and
ल् are respectively substituted for them.
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पूवव
भ णभाः

पिवणभाः

आदेशाः

इ/ई

+

not इ/ई

=

य्

उ/ऊ

+

not उ/ऊ

=

व्

ऋ/ॠ

+ not ऋ/ॠ =
+ not ऌ/ॡ =

ि्

ऌ/ॡ

ल्

 लक्षमी आगच्छति = लक्षम् ई आगच्छति = लक्षम् य् आगच्छति = लक्षम्यागच्छति । Lakshmi
comes.
 यक्रद अतप = यद् इ अतप = यद् य् अतप यद्यतप (although)
 नदी अत्र अतस्ि = नद् ई अ त्र् अ अ तस्ि = नद् य् अ त्र् आ तस्ि = नद्यत्रातस्ि। The river is
here.
 तशशू अत्र खादिः = तशश् ऊ अत्र खादिः = तशश् र्् अत्र खादिः = तशश्वत्र खादिः । Two babies
eat here.

5. पूर्रू
ा पसतधधः
ए and ओ followed by अ remain unchanged while अ is elided (ऽ)

पूवव
भ णभाः
पदाधते ए

पिवणभाः
+

पदाधते ओ +

अ

आदेशाः
=

ऐ

=

औ

 शरीरे अतस्मन् = शरीरे ऽतस्मन् । In this body
 मनये अन्नं यच्छातम = मनयेऽन्नं यच्छातम । I give food to two saints

6. अयाक्रदसतधधः
1. ए and ओ followed by any vowel except अ are changed respectively to अय् and अर्् ।
or optionally अय् and अर्् drop the य् and र्् ।
2. ऐ and औ followed by any vowel except अ are changed respectively to आय् and आर्् ।
or optionally आय् and आर्् drop the य् and र्् ।
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पूवव
भ णभाः

पिवणभाः

ए

+

ऐ

+

ओ

+

औ

+

any vowel
except अ

आदेशाः
=

अय्

=

अव्

=

आय्

=

आव्

 कर्े इच्छतस = कर्् ए इच्छतस = कर्् अय् इच्छतस = कर्तयच्छतस ।
Or optionally कर्् अ इच्छतस = कर् इच्छतस । The poet desires.
 िस्मै एिि् देतह = िस्म् ऐ एिि् देतह = िस्म् आय् एिि् देतह = िस्मायेिि् देतह ।
Or optionally िस्म् आ एिि् देतह = िस्मा एिि् दतह। (you) give this to him.
 िस्मै इषं यच्छति = िस्म् ऐ इ षं यच्छति = िस्म् आय् इषं यच्छति = िस्मातयषं यच्छति ।
Or optionally िस्मा इषं यच्छति । He gives an arrow to him
 तशशो अत्र खादतस = तशश् ओ अत्र खादतस = तशश् अर्् अत्र खादतस = तशशर्त्र खादतस ।
Or optionally तशश अत्र खादतस ।
 अिौ इधधनम् = अि् औ इधधनम् = अि् आर्् इधधनम् = अिातर्धधनम् ।
Or optionally अिा इधधनम् ।

7. पिरूपसतधिाः – If an उपसगभाः ending with अ is followed by a िातुाः beginning with ए and ओ
, the अ and ए together replaced by ए , अ and ओ together replaced by ओ ।
प्र + एजते = प्रेजते । उप + ओषतत = उपोषतत ।

8. प्रकृ ततभावसतधिाः Absence of सतधिाः even when the necessary conditions are present, is called
प्रकृ ततभावाः ।
In हिी + एतौ = हिी एतौ । all conditions for यणसतधिाः are satishfied, yet सतधिाः does not take place.
This is प्रकृ ततभावाः ।
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Table of Vowel Sandhi

Alphabets in white = Both the ending and the beginning vowels are replaced by a
single vowel; Alphabets in black = Single substitution of the ending vowel.
गणः
सतधधः

दीघाः
सतधधः

यण्
सतधधः

र्ृतिः
सतधधः

पूर्ारूप-सतधधः
अ
ऽ

अयाक्रद
सतधधः

पूवव
भ णभाः

पिवणभाः

अ

अ
आ

आ
इ
ई
उ
ऊ
ऋ
ॠ
ऌ
ए

आ
य्
य्
र््
र््
र्
र्
ल्
ऽ

ऐ
ओ
औ

आ
आ

आ
य्
य्
र््
र््
र्
र्
ल्
अय्
अ
आय् आय्
आ आ
ऽ
अर््
अ
आर्् आर््
आ आ

इ
ए

ई
ए

उ
ओ

ऊ
ओ

ऋ
अर्

ॠ
अर्

ऌ
ए
अल् ऐ

ऐ
ऐ

ओ
ओ

औ
औ

ए
ई
ई
र््
र््
र्
र्
ल्
अय्
अ
आय्
आ
अर््
अ
आर््
आ

ए
ई
ई
र््
र््
र्
र्
ल्
अय्
अ
आय्
आ
अर््
अ
आर््
आ

ओ
य्
य्
ऊ
ऊ
र्
र्
ल्
अय्
अ
आय्
आ
अर््
अ
आर््
आ

ओ
य्
य्
ऊ
ऊ
र्
र्
ल्
अय्
अ
आय्
आ
अर््
अ
आर््
आ

अर्
य्
य्
र््
र््
ॠ
ॠ
ल्
अय्
अ
आय्
आ
अर््
अ
आर््
आ

अर्
य्
य्
र््
र््
ॠ
ॠ
ल्
अय्
अ
आय्
आ
अर््
अ
आर््
आ

अल्
य्
य्
र््
र््
र्
र्
ऌ
अय्
अ
आय्
आ
अर््
अ
आर््
आ

ऐ
य्
य्
र््
र््
र्
र्
ल्
अय्
अ
आय्
आ
अर््
अ
आर््
आ

ओ
य्
य्
र््
र््
र्
र्
ल्
अय्
अ
आय्
आ
अर््
अ
आर््
आ

औ
य्
य्
र््
र््
र्
र्
ल्
अय्
अ
आय्
आ
अर््
अ
आर््
आ

The entries in the second rows in the अयाक्रद सतधधः are optional.

ऐ
य्
य्
र््
र््
र्
र्
ल्
अय्
अ
आय्
आ
अर््
अ
आर््
आ
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7.2 तर्सगाः सतधधः (Visarga Sandhi)

Previous
sound
Only
Vowel

After
sound
Any
letter

तर्सगाः

Substitute
Visarga Sandhis are of five types:
1. तवसगभस्य उत्वम्
2. तवसगभस्य लोपाः
3. तवसगभस्य िे फादेशाः
4. तवसगभस्य सकािादेशाः
5. तवसगभस्य तजह्वामूलीपादयाः
All the तर्सगाः सतधधःs are described in the following two tables:

Possibilities

Before

Rules

After

1. तवसगभस्य उत्वम्
अः + अ

अ +उ + अ
अ

अः + SC

ओ

तशर्ोऽहम् ।

अहम् । गुणसतधिाः

ऽ

अ +उ + अ

तशर्ः अहम् = तशर् उ

ओ

नमः नमः = नम उ नमः । नमो नमः ।

2. तवसगभस्य लोपाः
अः + AV except अ

तर्सगाः dropped

अजानः उर्ाच ।

अजान उर्ाच ।

आः + AV or SC

तर्सगाः dropped

बालाः आगच्छतधि ।
बालाः धार्तधि ।

बाला आगच्छतधि ।
बाला धार्तधि ।
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3. तवसगभस्य िे फादेशाः
Except अः आः + AV or
SC

तर्सगाः

र्

हररः आगच्छति ।
हररः गच्छति ।

हरररागच्छति ।
हररगाच्छति ।

पुनाः + अतप = पुनि् +

प्राताः + िचयतस =

अतप = पुनितप ।

प्राति् + िचयतस =

When तर्सगाः stands for ि्
1. अः आः + AV or SC
2. AV + ि्; short
preceding vowel
becomes large

तर्सगाः

र्

प्राता िचयतस ।

4. तवसगभस्य सकािादेशाः
तर्सगाः preceded by AV + changed to श्
HC च् छ्

जनः चलति ।

तर्सगाः preceded by AV + changed to ष्
HC ट् ठ्

शङ्करः टीकां
तलखति ।

तर्सगाः preceded by AV + changed to स्
HC ि् थ्

रामः ित्र ।

जनस् चलतत =
जनिलति ।
शङ्करस् टीकां तलखति
= शङ्करष्ीकां
तलखति ।
रामस्ित्र ।

5. तवसगभस्य तजह्वामूलीपादयाः
तर्सगाः preceded by AV + जीह्वामूलीयाः
HC प् फ्
No change

बालः िीडति ।
बालः खादति ।

बालXिीडति/बालः िीडति
बालX खादति/बालः खादति

तर्सगाः preceded by AV + उपध्मानीयाः
HC प् फ्
No change

बालाः तपबतत ।

बालXतपबतत/ बालाः तपबतत

तरुाः फलतत ।

तरुXफलतत/ तरुाः फलतत ।

तर्सगाः preceded by AV + no change or
बालः सरति /बालस्सरति ।
बालः सरति ।
optionally
श् ष् स्
changes to
श् ष् स्
respectively.
The तर्सगाः of सः and एषः are dropped when followed by any letter other than अ ।
सः पिति = स पिति । एषः मम प्रथमः पाठः = एष मम प्रथमः पाठः ।
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Visarga Sandhi to remember by names
1
2
3
4
5
6

Sandhi
तशर्ः अहम् = तशर्ोऽहम् ।
अजानः उर्ाच = अजान उर्ाच ।
नमः नमः = नमो नमः ।
बालाः धार्तधि = बाला धार्तधि ।
*हररः गच्छति = हररगाच्छति।
रामः च = रामि ।

7

शङ्करः टीकाम् तलखति = शङ्करष्ीकां तलखति।

8

रामः ित्र = रामस्ित्र ।

9

शातधिः शातधिः = ॐ शातधिश्शातधिश्शातधिः

10 सः गच्छति = स गच्छति ।
एषः मम आदेशः = एष ममादेशः।

Sandhi name
तशर्ोऽहम् सतधधः
अजान उर्ाच सतधधः
नमो नमः सतधधः
गणा गणेष सतधधः
गरुब्राह्मा सतधधः
सकािादेशाः

शातधिश्शातधि सतधधः
स/एष सतधधः

Examples on Visarga Sandi
 प्रथमोऽध्यायः । प्रथमः अध्यायः । तशर्ोऽहम् सतधधः । First chapter.
 बाल आगच्छति । बालः आगच्छति । अजान उर्ाच सतधधः । The boy comes.
 अश्वो धार्ति । अश्वः धार्ति । नमो नमः सतधधः । The horse runs.
 अश्वा आगच्छतधि । अश्वाः आगच्छतधि । गणा गणेष सतधधः । The horses come.
 बतियास्य । बतिः यस्य । गरुब्राह्मा सतधधः । He who has wisdom.
 रामो लक्षमणि गच्छिः । रामः लक्षमणः च गच्छिः । नमो नमः & रामि सतधधः। Rama and
Lakshmana go.
 शङ्करस्य बालष्ीका पठति । शङ्करस्य बालः टीका पठति । शङ्करष्ीका सतधधः । The boy reads Shankar's
commentary.
 रामस्त्यजति राज्यम् । रामः त्यजति राज्यम् । रामस्ित्र सतधधः । Rama renounces the throne.
 स तवद्यालयं गच्छतत । साः तवद्यालयम् गच्छतत । स\एष सतधधः । He goes to school.
 एष मम तमत्रम् । एषः मम तमत्रम् । स\एष सतधधः। This is my friend.
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7.3 व्यञ्जनम् सतधधः / हल्सतधिाः (Consonant Sandhi)
A change in place of consonants is called व्यञ्जनसतधि । व्यञ्जनसतधि may involve either replacement
(आदेश), or an addition next to a constant (आगम).
वाक् + ईशाः = वागीशाः । Here क् , which is a constonant, is replaced by ग् ।
अतस्मन् + अत्र = अतस्मन्नत्र । here, a न् is added to न् , which is a consonant .
Consonant sandhis are of the tweleve types:
1. श्चुत्वसतधिाः

7. पिसवणभसतधिाः

2. ष्टु त्वसतधिाः

8. छत्वसतधिाः

3. अनुनातसकसतधिाः

9. पूवभ सवणभसतधिाः

4. जश्त्वसतधिाः

10. ङमुडागमसतधिाः

5. चत्वभसतधिाः

11. तुगागमसतधिाः

6. अनुस्वािसतधिाः

12. सत्वसतधिाः

1. श्चुत्वसतधिाः ( सूत्राः स्तोाः श्चुना श्चुाः । )
When सकाि comes in contact with शकाि or letters of the चवगभ, सकाि is sunbstituted by शकाि, and
when letters of तवगभ come in contact with शकाि or letters of चवगभ, तवगभ letters are replaced by
corresponding चवगभ letters.

पूवव
भ णभाः/पिवणभाः

पूवव
भ णभाः/पिवणभाः

आदेशाः

स्

+

=

श्

त्

+

=

च्

थ्

+

=

ज्

 सद् + जन् = सज्जन ।

द्

+

=

छ्

 शत्रुन् + जयतत = शत्रुञ्जयतत ।

ि्

+

=

ि्

न्

+

=

ि्

श् च् छ् ज् ि् ि्

 िामस् + शेते = िामश्शेते ।
 सत् + तचत् = सतित ।
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2. ष्टु त्वसतधिाः ( सूत्राः ष्टु नााः ष्टु ाः । )
When सकाि comes in contact with षकाि or letters of the टवगभ, सकाि is sunbstituted by षकाि, and
when letters of तवगभ come in contact with षकाि or letters of टवगभ, तवगभ letters are replaced by
corresponding टवगभ letters.

पूवव
भ णभाः/पिवणभाः

पूवव
भ णभाः/पिवणभाः

आदेशाः

स्

+

=

ष्

त्

+

=

ट्

थ्

+

=

ठ्

द्

+

ष् ट् ठ् ड् ढ् ण्

=

ड्

ि्

+

=

ढ्

न्

+

=

ण्

 िामस् + षष्ठाः = िामष्षष्ठाः ।
 बृहत् + टीका = बृहट्टीका ।
 इष् + ताः = इष्टाः ।
 चकक्रन् + ढौकसे = चकक्रणढौकसे ।

3. अनुनातसकसतधिाः ( सूत्राः यिोऽनुनातसके ऽनुनातसको वा । )
When a वगीयव्यञ्जन at the end of a word is followed by a अनुनातसक letter (fifth letter of the वगभ),
अनुनातसक of the corresponding वगभ will be the आदेश optionally even when the intent of making
सतधिाः is there. If the following letter is a अनुनातसक belonging to a प्रत्यय, then the सतधिाः is not
optional. अनुनातसकआदेश is compulsory.

पूवव
भ णभाः
पदाधते क् , ख्, ग्, घ् +
पदाधते च्, छ् , ज्, ि् +

पिवणभाः

आदेशाः
=

ङ्

=

ि्

+ ङ् ि् ण् न् म् =
=
पदाधते त्, थ्, द्, ि् +
=
पदाधते प्, फ् , ब्, भ् +

ण्

पदाधते ट् , ठ् , ड् , ढ्

न्
म्

 तद् + नयतत = तन्नयतत/तद् नयतत ।
 तद् + मङ्गलम् = तधमङ्गलम्/
तद् मङ्गलम् ।

 अप् + मयम्= अम्मयम् । (मय इतत
प्रत्ययाः) ।
 षट् + मासााः = षणमासााः/षड्मासााः ।
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4. जश्त्वसतधिाः ( सूत्राः िलां जशोऽधते । )
When the first four letters of any वगभ at the end of a word are followed by vowel (AV) or a soft
consonant(SC), they are replaced by the third letter of the corresponding वगभ । Also षकाि when
followed by a vowel or soft consonant is replaced by डकाि ।

पूवव
भ णभाः

पिवणभाः

आदेशाः

पदाधते क् , ख्, ग्, घ् +
पदाधते च्, छ् , ज्, ि् +

=

ग्

 वाक् + ईशाः = वागीशाः ।

=

ज्

 अच् + अधताः = अजधताः।

ड्

 भगवत् + गीता = भगवद्गीता।

द्

 सुप् + अधताः = सुबधताः ।

Any vowel
=
(AV) or
पदाधते त्, थ्, द्, ि् + Soft Consonant =
(SC)
+
=
पदाधते प्, फ् , ब्, भ्
+
=
पदाधते ष्
पदाधते ट् , ठ् , ड् , ढ्

+

ब्

 षष् + आननाः = षडाननाः ।

ड्

5. चत्वभसतधिाः ( सूत्राः खरि च । )
When the first four letters of any वगभ are followed by a hard consonant they are replaced by the
first letter of the corresponding वि्ग ।

पूवव
भ णभाः

पिवणभाः

क् , ख्, ग्, घ् +
च्, छ् , ज्, ि् +
ट् , ठ् , ड् , ढ्

+

त्, थ्, द्, ि्

+

प्, फ् , ब्, भ् +

Any Hard
Consonant
(HC)

आदेशाः
=

क्

=

च्

=

ट्

=

त्

=

प्

 तवपद् + कालाः = तवपत्कालाः।
 अनुष्टुब् + छधदाः =अनुष्टुप्नधदाः ।
 अस्मद् + कु लम् = अस्मत्कु लम् ।
 षड् + पुत्रााः = ष्पुत्रााः ।
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6. अनुस्वािसतधिाः ( सूत्राः मोऽनुस्वािाः । )
When मकाि at the end of the word is followed by a consonant, it is replaced by a अनुस्वाि ।

पूवव
भ णभाः

पिवणभाः

म्

AV

म्

HC or SC

आदेशाः
No change or join र्नम् आगच्छति = र्नम् आगच्छति
or र्नमागच्छति ।
म् अनस्र्ारः
पुस्तकम् पठतत = पुस्तकं पठतत ।
र्नम् गच्छति = र्नं गच्छति ।

म्

At the end of
sentence

No change

गच्छति र्नम् = गच्छति र्नम् ।

7. पिसवणभसतधिाः
1. तनत्यम् (compulsory)
When अनुस्वाि within a word is followed by a वगीयव्यञ्जन, अनुस्वाि is replaced by the fifth
letter of the corresponding वगभ ।
अं + ककताः = अतङ्कताः ।
मुं + चतत = मुञ्चतत ।
मुं + डनम् = मुणडनम् ।
नं + दतत = नधदतत ।
कं + पते = कम्पते ।
2. तवकल्पाः (optional):
If अनुस्वाि is at the end of a word, it is optionally replaced by the अनुनातसक letters when
followed by वगीयव्यञ्जनs. If अनुस्वाि is followed by the letters य्,व्, ल्, the अनुनातसक variety
of that letter will be the आदेश ।
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पूवव
भ णभाः

पिवणभाः

अनुस्वािाः

आदेशाः

+

क् , ख्, ग्, घ्

=

ङ्

+

च्, छ् , ज्, ि्

=

ि्

+

ट् , ठ् , ड् , ढ्

=

ण्

+

त्, थ्, द्, ि्

=

न्

+

प्, फ् , ब्, भ्

=

म्

+
+

य्
ल्

=
=

य्ुँ
ल्ुँ

+

व्

=

व्ुँ

 त्वं + किोतष = त्वङ्किोतष/त्वंकिोतष ।
 सं + पृक्तौ = सम्पृक्तौ/संपृक्तौ ।
 सं + यमाः = सुँय्यय्यमाः /संयमाः ।
 सं + वत्सिाः = सुँव्वत्सिाः/संवत्सिाः ।

When a तवगभ consonant is followed by लकाि, तवगभ letters are replaced by लकाि । When नकाि
is followed by लकाि, नकाि is replaced by अनुनातसक form of लकाि ।

पूवव
भ णभाः

पिवणभाः

त् थ् द् ि् +
+
न्

 तद् + लयाः = तल्लयाः ।

आदेशाः

ल्

=

ल्

ल्

=

ल्ुँ

 विान् + तलखतत = तविातल्लुँखतत ।
 पतत् + लेखनी = पतल्लेखनी ।
 जनान् + लब्ध्वा = जनल्लुँब्ध्वा ।

8. नत्वसतधिाः ( सुत्राः शस्छोऽरट । )
When शकाि is preceeded by the first letter of a वगभ, andis followed by a vowel or the
य् ि् ल् व् म् न् letters, शकाि is optionally replaced by छकाि ।
पूवव
भ णभाः

मध्यवणभाः

पिवणभाः

आदेशाः

क्

+

+

च्

+

+

ट्

+

त्

+

+ य् व् ि् ल् =
+ म् न्
=

प्

+

+

श्

=
AV

 वाक् + शिाः = वाक्छिाः/वाक्शिाः ।

=

=

 तच् + तशवाः = ततच्छवाः /ततच्शवाः ।

छ्

 मिुतलट् + शेते = मिुतल्छेते/मिुतल्शेते ।
 तच् + श्मश्रु = तच्नमश्रु/तच्श्मश्रु ।
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9. पूवभसवणभसतधिाः
When first four letters of any वगभ are followed by हकाि, ह् is optionally replaced by the forth
letter of the same वगभ to which the preceeding first four letters belongs.

पूवव
भ णभाः

पिवणभाः

क् , ख्, ग्, घ् +
च्, छ् , ज्, ि् +

ह्

आदेशाः
=

घ्

=

ि्

=

ढ्

 षड् + हयााः = षड्ढयााः ।


ट् , ठ् , ड् , ढ्

+

त्, थ्, द्, ि्

+

=

ि्

प्, फ् , ब्, भ् +

=

भ्

 वतणग् + हितत = वणीज्घसतत ।
 अज् + हलौ = अज््लौ ।
तद् + तहतम् = ततितम् ।

10. ङमुडागमसतधिाः
When the letters ङ् , ण्, न् present at the end of a word are prceded by a short vowel (SV) and
volowed by any vowel (AV), the letters ङ् , ण्, न् respectively are added befiore the following
vowel.

पूवव
भ णभाः

पिवणभाः

SV + ङ्

+

SV + ण्

+

SV + न्

+

AV

आदेशाः

 पचन् + अतस्त = पचन्नतत ।

=

घ्

 ततस्मन् + इतत = ततस्मन्नतत ।

=

ण्

 प्रत्यङ् + आत्मा = प्रत्यङ्ङात्मा ।

=

न्



सुगण् + ईक्षाः = सुगणणीशाः ।

11. तुगागमसतधिाः
When a short vowel is followed by छ् , a तकाि is added in between them compulsorily. When a
long vowel is followed by छ् , a तकाि is added in between them optionally. The तकाि added by
this is converted to चकाि by श्चुत्वसतधिाः ।
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पूवव
भ णभाः

पिवणभाः

SV + ङ्

+

SV + ण्

+

SV + न्

+

AV

 वृक्ष्ाः + छाया = वृक्ष् त् छाया = वृ क्षच्छया ।

आदेशाः
=

घ्

=

ण्

=

न्

 संस्कृ त + छात्राः = संस्कृ त त् छात्राः =
संस्कृ तच्छात्राः ।


पदवी + छात्रााः = पदवी त् छात्रााः =
पदवीच्छात्रााः/पदवीछात्रााः ।

13. सत्वसतधिाः
When a word ending with नकाि is followed by च्, छ् , ट् , ठ् , त्, थ्, नकाि is replaced by सकाि ।
also,अनुनातसकस्वि replaces the vowel before सकाि, or अनुस्वि is added before नकाि । The स्
arising from this sandhi is converted to श् by श्चुत्वसतधिाः when followed by च्/छ् । It is converted
to ष् by ष्टु त्वसतधिाः when followed by ट् /ठ् ।

पूवव
भ णभाः
पदाधते न्

पिवणभाः

आदेशाः

+

त् थ्

=

+

च् छ्

+

ट् ठ्

= ःुँस्/ःंस्
=

 अस्मान् + च् = अस्माुँश्च/अस्मांश्च ।
 युष्मान् + छात्राच् = युष्माुँश्चात्रान् /युष्मांश्छात्रान् ।
 कु वभन् + ठ्ङङ्कािम् = कु वभष्ठुँ ङ्कािम्/कु वभष्ठङ्कािम् ।
 कान् + तजभयतत = काुँस्तजभयतत/कांस्तजभयतत ।
 तन् + थूत्कृ त्य् = ताुँस्थूत्कृ त्य्/तांस्थूत्कृ त्य ।
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Possibilities
1

Rule

Examples

म् + AV

No change or join

र्नम् आगच्छति = र्नम् आगच्छति
or र्नमागच्छति।

म् + HC or SC

म् अनस्र्ारः

र्नम् गच्छति = र्नं गच्छति।

म् at the end of sentence No change

गच्छति र्नम् = गच्छति र्नम् ।

HC

SC of the same class

नृपाि् अलभि् = नृपादलभि ।
र्ाक् देर्ी = र्ाग्देर्ी ।

3

HC + AV or SC
(general rule 3-7
are exceptions )
HC + N

HC

N of the same class

र्ाक् मय = र्ाङ्मय ।

4

ि् + च् छ् ज् झ् ञ्

ि्

5

ि् + ट् ठ् ड् ढ् ण्

ि्

corresponding च् छ् ज् झ् ञ् िि् च = िच्च ।
िोधाि् जनम् िदति = िोधाज्जनं
िदति ।
corresponding ट् ठ् ड् ढ् ण् अतलखि् टीका = अतलखट्टीका ।

6

ि् + ल्

ि्

ल्

7

ि् + श्

ि्

च् and optionally श्

8

न् + HC च् छ्

न्

अनस्र्ारः + श्

बालान् च = बालांि ।

9

न् + SC ज् झ् ञ्

न्

corresponding Nasal

िान् जनान् = िाञ्जनान् ।

10 न् + HC ट् ठ्

न्

अनस्र्ारः + ष्

धीमान् टीकां पठति = धीमांष्ीकां
पठति ।

11 न् + SC ड् ढ् ण्

न्

corresponding Nasal

िान् डमरून् =िाण्डमरून् ।

12 न् + ि् थ्

न्

अनस्र्ारः + स्

अरीन् िाडयति = अरींस्िाडयति ।

13 न् + ल्

न्

ल्ुँ

र्ृक्षान् लम्पयि् = र्ृक्षाल्ुँलम्पयति ।

14 ङ् ण् न् preceded
by a soft vowel + AV

न्

न्न् (doubles)

प्रहाररन् आगच्छि = प्रहाररन्नागच्छि

15 HC/SC + ह्

HC SC of the same class
ह् corresponding soft aspirate

2

अगच्छि् लोमशा = अगच्छल्लोमशा।
छ्

िि् श्रत्र्ा = िच् श्रत्र्ा = िच् छ्रुत्र्ा =
िच्छ्रुत्र्ा

िस्माि् तह = िस्माति ।
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र्नाि् गच्छातम = र्नाद्गच्छातम । I go from the forest.
र्नाि् आगच्छातम = र्नादागच्छातम । I come from the forest.
र्नाि् अगच्छम् = र्नादगच्छम् । I went from the forest.
सखाि् नदति = सखान्नदति । He roars from happiness.

 जगि्-नाथ = जगन्नाथ । lord of the world.
 र्नाि् चरातम = र्नाच्चरातम । I walk from the forest.
 िि् जानातम = िज्जानातम । I know that.
 तर्षीदन् इदम् अब्रर्ीि् = तवषीदतन्नदमब्रवीत् । Despairing, he said this.
 सखाि् हसति = सखािसति । He laughs from happiness.
 िि् शततः = िच्छततः । That power.
 श्रीमि्-भगर्ि्-गीिा = श्रीमभगर्द्गीिा ।
 सि् तचि् आनधद = सतच्चदानधद ।
 एिि् टीका = एिट्टीका । This commentary.

Examples
 मुतननाभिीणाम् नीततमशंसत् । = मुतनाः नािीणाम् नीततम् अशंसत् । The sage praised the conduct
of the women.
 सुखे जना: माद्यतधत दु:खे जना: श्राम्यतधत । = सुखे जना माद्यतधत दु:खे जना: श्राम्यतधत । In
happiness, people are glad; in misery people are weary.
 गुिोाः बालयोाः तमत्रातण न भवताः । = गुिोबाभलयोर्त्मभत्रातण न भवताः । The two boys of the teacher
have no friends.
 तवतिनाियो नगिीमतभिावतधत तवजयतधत च । = तवतिना अियाः नगिीम् अतभिावतधत तवजयतधत च
। Through fate, the enemies attack the town and conquer.
 गङ्गाया जलानां शब्िो मुतनतभिोचते । = गङ्गाया: जलानाम् शब्ि: मुतनतभाः िोचते । The sound of
waters of the ganges pleases sages.
 ित्नतमव इधदुिाकाशं भुषयतत । = ित्नम् इव इधदुाः आकाशम् भुषयतत । Like a jewel, the moon
adorns the sky.
 सभायां जनकोऽभाषत । = सभायाम् जनकाः अभाषत । The father spoke in the assembly.
 बातलका तनुं ित्नैिभूषयत् । = बातलका तनुम् ित्नैाः अभूषयत् । The girl adorned (her) body with
jewels.
 श्रोतािो गुिोवभचनैस्तुष्यधतु । = श्रोतािाः गुिोाः वचनैाः तु्ष्यधतु । May the hearers be pleased by
the words of the Guru.
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 अतनस्तरू अवदहतत । = अतनाः तरू अवदहतत । The fire burns down the two trees.
 तृणस्य िाशेििाः कतवरिषुं तवधदतत । = तृणस्य िाशे: अिाः कतवाः इषुम् तवधदतत । The poet finds the
arrow below the heap of grass.
 मुन:े समक्षं जनातस्तष्ठतधत । = मुन:े समक्षम् जना: ततष्ठतधत । The people sit in the presence of
sages.
 कपोत: काक: शृगालश्च पशव: भवतधत । = कपोत: काक: शृगाल: च पशव: भवतधत । Pigeon, crow,
and jackal are animals.
 आकशस्य च पृतथव्याश्च शोभाया ईश्विं प्रभूं शंसामाः । = आकशस्य च पृतथव्यााः च शोभायााः ईश्विम्
प्रभूम् शंसामाः । Because of the splendour of the sky and of the earth, we praise God the
Lord.
 िाज्ञा वाणी कतवभ्यो िोचते । = िाज्ञााः वाणी कतवभ्याः िोचते । The voice of the queen pleases
the poets.
 बालात्रोदयान आगच्छतत = बाला अत्र उद्याने आगच्छतत । The girl comes here in the garden
 प्रभूत आहािो दरिरेभ्यो बालेभ्यो दताः । = प्रभूताः आहािाः दरिरेभ्याः बालेभ्याः दताः । Abundant food
was given to the poor children.
 ममपिािस्त्वं शाधतवान् । = मम अपिािाः त्वम् शाधतवान् । You forgave my offence.
 पतततैवृभक्षैाः पधथो रुिाः । = पतततैाः वृक्षैाः पधथाः रुिाः । The path was obstructed with fallen trees.
सम्पूणाकम्भो न करोति शबदमधो घटो घोषमपैति नूनम् ।
तर्िाधकलीनो न करोति गर्ं गणैर्र्ातहना बहु जल्पयतधि ॥
A completely filled pitcher would not make noise. Truly, (however) a half-filled pitcher causes
loud noise. A learned person, with cultured orientation in his family would not show ego. Those
devoid of merit prattle too much.
सतधिाः तवच्छेदाः
संपूणाकम्भः न करोति शबदम् अधाः घटः घोषम् उपैति नूनम् ।
तर्िान् कलीनः न करोति गर्ाम् गणैः तर्हीनाः बहु जल्पयतधि ।
गरुब्राह्मा गरुर्र्ाष्ठणः गरुदेर्ो महेश्वरः । गरुरे र् परं ब्रह्म िस्मै श्रीगरर्े नमः ॥
Salutations to that guru who is the Creator, Sustainer and Destroyer, who is the limitless one.
सतधिाः तवच्छेदाः
गरुः ब्रह्मा गरुः तर्ष्ठणः गरुः देर्ः महेश्वरः । गरुः एर् परम् ब्रह्म िस्मै श्रीगरर्े नमः ॥

Examples from भगवद् गीता
धृिराष्ट्र उर्ाच ।
धमाक्षेत्रे करुक्षेत्रे समर्ेिा ययत्सर्ः । मामकाः पाण्डर्ािैर् क्रकमकर्ाि सञ्जय ॥ गीता १.१॥

128

Dhrtarashtra said,
Oh! Sanjay, what indeed my people and the pandavas do, assembled at Kurukshetra, the abode of
dharma, desiring to fight?
सतधिाः तवच्छेदाः
धृिराष्ट्रः उर्ाच ।
धमाक्षेत्रे करुक्षेत्रे समर्ेिा ययत्सर्ः । मामकाः पाण्डर्ा: च एर् क्रकम् अकर्ाि सञ्जय ॥
श्रीभगर्ान् उर्ाच ।
किस्त्र्ा कश्मलतमदं तर्षमे समपतस्थिम् । अनायाजष्मस्र्ग्यामकीर्िाकरमजान ॥ गीता २.२॥
Lord Krshna said, O Arjuna from where has this illusion of yours has appeared in this moment of
crisis? This is not befittinghonorable men nor conductive to the attainment of the heavenly
speheres and is the cause of infamy.
सतधिाः तवच्छेदाः
श्रीभगर्ान् उर्ाच ।
किः त्र्ा कश्मलम् इदम् तर्षमे समपतस्थिम् । अनायाजष्म् अस्र्ग्याम् अकीर्िाकरम् अजान ॥
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनातिपााः । न चैव भतवष्यामाः सवे वयमताः पिम् ॥गीता २-१२॥
There was never a time I did not exist, neither you nor these kings. Nor will any of us cease to
exist in the future.
सतधिाः तवच्छेदाः
न तु एव अहम् जातु न आसम् न त्वम् न इमे जनातिपााः । न च एव न भतवष्यामाः सवे वयम् अताः पिम् ॥
देतहनोऽतस्मधयथा देहे कौमािं यौवनं जिा । तथा देहाधतिप्रातप्तिीिस्तत्र न मुह्यतत ॥ गीता २.१३॥
Just as, for an indweller of this body, the jiva, there is childhood, youth, and old age, so too, is
the gaining of another body. With reference to that, a wise person does not come to grief.
सतधिाः तवच्छेदाः
देतहनाः अतस्मन् यथा देहे कौमािम् यौवनम् जिा । तथा देह-अधति-प्रातप्ताः िीिाः तत्र न मुह्यतत ॥
नासतो तवद्यते भावो नाभावो तवद्यते सताः । उभयोितप दृष्टोऽधतस्त्वनयोस्तत्त्वदर्त्शभतभाः ॥ गीता २.१६॥
For the unreal (mithya), there is never any being. For the real, there is never any non-being. The
ultimate truth of both of these is seen by the knowers of the truth
सतधिाः तवच्छेदाः
न असताः तवद्यते भावाः न अभावाः तवद्यते सताः । उभयोाः अतप दृष्टाः अधताः तु अनयोाः तत्त्व-दर्त्शभतभाः ॥
नैनं तछधदतत शस्त्रातण नैनं दहतत पावकाः । न चैनं क्लेदयधत्यापो न शोषयतत मारुताः ॥ गीता २.२३॥
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Weapons do not cut this (Self); nor does fire burn it.Water does not wet (or drown) it and wind
does not dry it.
सतधिाः तवच्छेदाः
न एनम् तछधदतत शस्त्रातण न एनम् दहतत पावकाः । न च एनं क्लेदयतधत आपाः न शोषयतत मारुताः ॥
ित्त्र्तर्त्त महाबाहो गणकमातर्भागयोः ।
गणा गणेष र्िाधि इति मत्र्ा न सज्जिे ॥ गीता ३.२८॥
Whereas, Oh mighty armed ! (Arjuna), the knower of the truth, knowing the distinction between
body-mind-sense-complex and action, knowing that the senses, mind, and organs of action
engage themselves with reference to their respective objects alone is not bound.
सतधिाः तवच्छेदाः
तततवत् तु महाबाहो गण-कमा-तर्भागयोः । गुणााः गणेष वतभधते इति मत्र्ा न सज्जिे ॥
सुखदुाःखे समे कृ त्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युिाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यतस ॥ गीता २.३८॥
Taking pleasure and pain, gain and loss, victory and defeat to be the same, prepare for battle.
Thus, you will incur no sin.
सतधिाः तवच्छेदाः
सुखदुाःखे समे कृ त्वा लाभ-अलाभौ जय-अजयौ । तताः युिाय युज्यस्व न एवम् पापम् अवाप्स्यतस ॥
इतधद्रयस्येतधद्रयस्याथे रागिेषौ व्यर्तस्थिौ । ियोना र्शमागच्छेत्तौ ह्यस्य पररपतधथनौ ॥गीता ३-३४॥
There is attachment and aversion with reference to every sense object. May one not come under
the spell of these two because they are one’s enemies.
सतधिाः तवच्छेदाः
इतधद्रयस्य इतधद्रयस्य-अथे राग-िेषौ व्यर्तस्थिौ । ियोः न र्शम् आगच्छेि् िौ तह अस्य पररपतधथनौ ॥
अमातनत्वमदतम्भत्वमहहंसा क्षातधतिाजभवम् । आचायोपासनं शौचं स्थैयभमात्मतवतनग्रहाः ॥ गीता १३-८ ॥
Absence of conceit, absence of hypocrisy, harmlessness, accommodation, straightforwardness,
reverence for the teacher, cleanliness, steadfastness, self-discipline.
सतधिाः तवच्छेदाः
अमातनत्वम् अदतम्भत्वम् अहहंसा क्षातधताः आजभवम् । आचायभ-उपासनम् शौचम् स्थैयभम् आत्मतवतनग्रहाः ॥
इतधरयाथेषु वैिाग्यमनहङ्काि एव च । जधममृत्युजिाव्यातिदुाःखदोषानुदशभनम् ॥ गीता १३-९ ॥
Dispassion with reference to the sense objects and indeed absence of pride and seeing clearly the
defects of pain in birth, death, old age and disease.
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सतधिाः तवच्छेदाः
इतधरयाथेषु वैिाग्यम् अनहङ्काि एव च । जधम-मृत्यु-जिा-व्याति-दुाःख-दोषानुदशभनम् ॥
असतक्तिनतभष्वङ्गः पुत्रदािगृहाकदषु । तनत्यं च समतचतत्वतमष्टातनष्टोपपततषु ॥ गीता १३-१० ॥
Absence of ownership, absence of excessive affection regarding son, wife and house etc., and
always evenness of the mind regarding the gain of the desirable and the undesirable.
सतधिाः तवच्छेदाः
असतक्ताः अनतभष्वङ्गः पुत्र-दाि-गृहाकदषु । तनत्यम् च समतचतत्वम् इष्ट-अतनष्ट-उपपततषु ॥
मतय चानधययोगेन भतक्तिव्यतभचारिणी । तवतवक्तदेशसेतवत्वमिततजभनसंसकद ॥ गीता १३-११ ॥
…. and an unswerving devotion to me that is not connected to anything else; the disposition of
retiring to a quiet place, no longing for the company of people.
सतधिाः तवच्छेदाः
मतय च अनधय-योगेन भतक्ताः अव्यतभचारिणी । तवतवक्त-देश-सेतवत्वम् अितताः जन-संसकद ॥

शातधताः मधत्राः
ॐ पूणभमदाः पूणभतमदं पूणाभत्पुणभमुदच्यते । पूणभस्य पूणभमादाय पूणभमेवावतशष्यते ॥ ॐ शातधताः शातधताः शातधताः ॥
That (Brahman) is fullness. This (apparent creation) is fullness. From (that) fullness (this)
fullness comes about. Of (that) fullness, this fullness having removed, what remains is
fullness (only (that) fullness remains. Om peace, peace, peace
सतधिाः तवच्छेदाः
पूणभम् अदाः पूणभम् इदम् पूणाभत् पूणभम् उदच्यते । पूणभस्य पूणभम् आदाय पूणभम् एव अवतशष्यते ॥
पूणभम् - पूणभ Neuter, Nominative case, Singular meaning complete , fullness
अदाः - pronoun; nominal stem अदस् , Nominative case, Singular meaning that
इदम् - pronoun; nominal stem इदम् , Nominative case, Singular meaning this
पूणाभत् - fith case meaning from fullness
उदच्यते - उत्√अञ्च् 3P S passive meaning comes forth; Third person Singular
पूणभस्य - Sixth case meaning of fullness
आदाय - having removed
एव – only
अवतशष्यते - अव√तशष् 3P S passive remains
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8. श्रीमद्भगवद् गीता - Grammatical Analysis of few verses
श्रीभगर्ानर्ाच
अशोच्यानधर्शोचस्त्र्ं प्रज्ञार्ादांि भाषसे ।
गिासूनगिासूंि नानशोचतधि पतण्डिाः ॥ २.११ ॥
śrībhagavānuvāca
aśocyānanvaśocastvaṃ prajñāvādāṃśca bhāṣase |
gatāsūnagatāsūṃśca nānuśocanti paṇḍitāḥ ||2.11||
You grieve for those who are not to be grieved for. Yet you speak words of wisdom. The wise do
not grieve for those who are gone and who are not yet gone.
श्रीभगर्ान् 1/1 उर्ाच III/1
अशोच्यान् 2/3 अधर्शोचः II/1 त्र्म् 1/1 प्रज्ञार्ादान् 2/3 च 0 भाषसे II/1 ।
गिासून् 2/3 अगिासून् 2/3 च 0 न 0 अनशोचतधि III/3 पतण्डिाः 1/3 ॥२.११॥
 श्रीभगर्ान् [śrībhagavān] = Śrībhagavān = श्रीभगर्ि् (m.) + किारर to उर्ाच 1/1
 उर्ाच [uvāca] = said = र्च् (2P) to say + तलट्/किारर/III/1
 अशोच्यान् [aśocyān] = those who should not be grieved for = अशोच्य (m.) + कमातण to
अधर्शोचः 2/3
o शच् (to grieve) + य (object which should be …ed) = शोच्य = न शोच्याः = अशोच्याः
 अधर्शोचः [anvaśocaḥ] = grieve = अन + शच् + लङ् /किारर/II/1
त्र्म् [tvam] = you= यष्ठमद् (pron. m.) + किारर to अधर्शोचः 1/1
प्रज्ञार्ादान् [prajñāvādān] = words of wisdom = प्रज्ञार्ाद (m.) + कमातण to भाषसे 2/3
च [ca] = and = अव्ययम्
 भाषसे [bhāṣase] = speak = भाष् (1A) to speak + लट्/किारर/II/1
गिासून् [gatāsūn] = those from whom the breath has left = गिास (m.) + कमातण to अनशोचतधि
2/3 । गिः असः येभ्यः िे गिासर्ः । Those from whom the breath (अस) is gone (गि)
अगिासून् [agatāsūn] = those from whom the breath has not yet left = अगिास (m.) + कमातण
to अनशोचतधि 2/3 । न गिासर्ः इति अगिासर्ः। Those who are not गिासर्ः, those who are
alive
 च [ca] = and = अव्ययम्
 न [na] = not = अव्ययम्
 अनशोचतधि [anuśocanti] = grieve = अन + शच् + लट् /किारर/III/3
 पतण्डिाः [paṇḍitāḥ] = the wise = पतण्डि (m.) + किारर to अनशोचतधि 1/3
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न त्र्ेर्ाहं जाि नासं न त्र्ं नेमे जनातधपाः ।
न चैर् न भतर्ष्ठयामः सर्े र्यमिः परम् ॥२.१२॥
na tvevāhaṃ jātu nāsaṃ na tvaṃ neme janādhipāḥ |
na caiva na bhaviṣyāmaḥ sarve vayamataḥ param ||2.12||
There was never a time when you did not exist. There was never a time when those kings did not
exist. There was never a time when those kings did not exist. And thereafter, there wiil never be
a time when we all will not exist.
न 0 ि 0 एर् 0 अहम् 1/1 जाि 0 न 0 आसम् I/1 न 0 त्र्म् 1/1 न 0 इमे 1/3 जनातधपाः 1/3 ।
न 0 च 0 एर् 0 न 0 भतर्ष्ठयामः I/3 सर्े 1/3 र्यम् 1/3 अिः 0 परम् 1/1 ॥२.१२॥
 न [na] = not = अव्ययम्
 ि [tu] = indeed = अव्ययम्
 एर् [eva] = only = अव्ययम्
 अहम् [aham] = I = अस्मद् (pron. m.) + किारर to आसम् 1/1
 जाि [jātu] = ever = अव्ययम्
 न [na] = not = अव्ययम्
 आसम् [āsam] = was = अस् (2P) to be + लङ् /किारर/I/1
 न [na] = not = अव्ययम्
 त्र्म् [tvam] = you = यष्ठमद् (pron. m.) + किारर to [आसः] 1/1
 न [na] = not = अव्ययम्
 इमे [ime] = these = इदम् (pron. m.) + adj. to जनातधपाः 1/3
 जनातधपाः [janādhipāḥ] = kings = जनातधप (m.) + किारर to [आसन्] 1/3
 न [na] = not = अव्ययम्
 च [ca] = and = अव्ययम्
 एर् [eva] = only = अव्ययम्
 न [na] = not = अव्ययम्
 भतर्ष्ठयामः [bhaviṣyāmaḥ] = will be = भू (1P) to be + लृट्/किारर/I/3
 सर्े [sarve] = all = सर्ा (pron. m.) + adj. to र्यम् 1/3
 र्यम् [vayam] = we = अस्मद् (pron. m.) + किारर to भतर्ष्ठयामः 1/3
 अिः [ataḥ] = from now = अव्ययम्
 परम् [param] = after = अव्ययम्
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श्रीभगर्ानर्ाच ।
प्रजहाति यदा कामान् सार्ाान् पाथा मनोगिान् ।
आत्मधयेर्ात्मना िष्ः तस्थिप्रज्ञस्िदोच्यिे ॥२.५५॥
śrībhagavānuvāca |
prajahāti yadā kāmān sārvān pārtha manogatān |
ātmanyevātmanā tuṣṭaḥ sthitaprajñastadocyate ||2.55||
Śrībhagavān said:
When a person gives up all the desires as they appear in the mind, Oh! Pārtha, happy in oneself,
with oneself alone, that person is said to be one of ascertained knowledge.
श्रीभगर्ान् 1/1 उर्ाच III/1 ।
प्रजहाति III/1 यदा 0 कामान् 2/3 सार्ाान् 2/3 पाथा 8/1 मनोगिान् 2/3 ।
आत्मतन 7/1 एर् 0 आत्मना 3/1 िष्ः 1/1 तस्थिप्रज्ञः 1/1 िदा 0 उच्यिे III/1 ॥२.५५॥
श्रीभगर्ान् [śrībhagavān] = Bhagavān = भगर्ि् (m.) + किारर to उर्ाच 1/1
oतश्रया सतहि भगर्ान् श्रीभगर्ान् ।
oभगः अस्य अतस्ि इति भगर्ान् ।
 उर्ाच [uvāca] = said = र्च् (2P) to say + तलट्/किारर/III/1
 प्रजहाति [prajahāti] = gives up = प्र + हा (3P) to give up+ लट्/किारर/III/1
 यदा [yadā] = when = अव्ययम्
o यद् + दा = यदा = यतस्मन् काले
 कामान् [kāmān] = desires = कामा (m.) + 2/3
 सार्ाान् [sarvān] = all = सार्ा (pron. m.) + adj. to कामान् 2/3
 पाथा [pārtha] = O! Pārtha = पाथा (m.) + सम्बोधने 1/1
मनोगिान् [manogatān] = that which obtain in the mind = मनोगि (m.) + 2/3
 आत्मतन [ātmani] = in oneself = आत्मन् (m.) + 7/1
 एर् [eva] = alone = अव्ययम्
 आत्मना [ātmanā] = with oneself = आत्मन् (m.) + 7/1
 िष्ः [tuṣṭaḥ] = happy = िष् (m.) + 1/1
 तस्थिप्रज्ञः [sthitaprajñaḥ] = person who has ascertained knowledge = तस्थिप्रज्ञ (m.) + 1/1
o तस्थिा प्रज्ञा यस्य सः तस्थिप्रज्ञः ।
 िदा [tadā] = then = अव्ययम्
o िद् + दा = िदा = ितस्मन् काले
 उच्यिे [ucyate] = is said to be = र्च् (1A) to say + लट्/कमातण/III/1
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कमाण्येर्ातधकारस्िे मा फलेष कदाचन ।
मा कमाफलहेिभूामाा िे स्गोऽस्त्र्कमातण ॥२.४७॥
karmaṇyevādhikāraste mā phaleṣu kadācana |
mā karmaphalaheturbhūrmā te saṅgo'stvakarmaṇi ||2.47||
Your choice is in action only, never in the results thereof. Do not be the author of the results of
action. Let your attachment not be to inaction.
कमातण 7/1 एर् 0 अतधकारः 1/1 िे 6/1 मा 0 फलेष 7/3 कदाचन 0 ।
मा 0 कमाफलहेिः 1/1 भूः II/1 मा 0 िे 6/1 स्गः 1/1 अस्ि III/1 अकमातण 7/1 ॥२.४७॥
 कमातण [karmaṇi] = in action = कमान् (n.) + 7/1
 एर् [eva] = only = अव्ययम्
 अतधकारः [adhikāraḥ] = choice = अतधकार (m.) + 1/1
 िे [te] = your = यष्ठमद् (pron. m.) + 6/1
 मा [mā] = not = अव्ययम्
फलेष [phaleṣu] = in the results = फल (n.) + 7/3
 कदाचन [kadācana] = anytime = अव्ययम् । कदा + चन (a particle attached to interrogative
pronoun to make indefinite pronoun)
 मा [mā] = not = अव्ययम्
 कमाफलहेिः [karmaphalahetuḥ] = the cause of the results = कमाफलहेि (m.) + 1/1
 भूः [bhūḥ] = be = भू (1P) to be + लङ् /किारर/II/1
 मा [mā] = not = अव्ययम्
 िे [te] = your = यष्ठमद् (pron. m.) + 6/1
 स्गः [saṅgaḥ] = attachment = स्ग (m.) + 1/1
 अस्ि [astu] = be = अस् (2P) to be + लोट्/किारर/III/1
 अकमातण [akarmaṇi] = in inaction = अकमान् (n.) + 7/1

135

योगस्थः करु कमाातण स्गं त्यक्त्र्ा धनञ्जय ।
तसद्ध्यतसद्ध्योः समो भूत्र्ा समत्र्ं योग उच्यिे ॥२.४८॥
yogasthaḥ kuru karmāṇi saṅgaṃ tyaktvā dhanañjaya |
siddhyasiddhyoḥ samo bhūtvā samatvaṃ yoga ucyate ||2.48||
O! Dhanañjaya! Remaining steadfast in yoga, perform actions, abandoning attachment, remaining
the same to success and failure alike. This evenness of mind is called yoga.
योगस्थः 1/1 करु II/1 कमाातण 2/3 स्गम् 2/1 त्यक्त्र्ा 0 धनञ्जय 8/1 ।
तसद्ध्यतसद्ध्योः 7/2 समः 1/1 भूत्र्ा 0 समत्र्म् 1/1 योगः 1/1 उच्यिे III/1 ॥२.४८॥
योगस्थः [yogasthaḥ] = the one who remains steadfast in yoga = योगस्थ (m.) + 1/1
करु [kuru] = do = कृ (8U) to do + लोट्/किारर/II/1
कमाातण [karmāṇi] = actions to be done, duties = कमान् (n.) + 2/3
स्गम् [saṅgam] = attachment = स्ग (m.) + 2/1
त्यक्त्र्ा [tyaktvā] = having given up = अव्ययम् । त्यज् (1P) to give up + क्त्र्ा
धनञ्जय [Dhanañjaya] = the one who conquer over the wealth (another name of Arjuna)
= धनञ्जय (m.) + सम्बोधने 1/1
 तसद्ध्यतसद्ध्योः [siddhyasiddhyoḥ] = with reference to success and failure = तसद्ध्यतसति
(f.) + 7/2 । तसतिः च अतसतिः च तसद्ध्यतसिी । इिरे िरिधिसमासः
 समः [samaḥ] = the same = सम (m.) + 1/1
 भूत्र्ा [bhūtvā] = having been = अव्ययम् । भू (1P) to be + क्त्र्ा
 समत्र्म् [samatvam] = evenness of the mind = समत्र् (n.) + 1/1
योगः [yogaḥ] = yoga = योग (m.) + 1/1
 उच्यिे [ucyate] = is said = र्च् (2P) to say + लट्/कमातण/III/1
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िोधाभर्ति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतितर्भ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बतिनाशो बतिनाशात्प्रणश्यति ॥ २.६३ ॥
krodhāt bhavati sammohaḥ sammohāt smṛtivibhramaḥ |
smṛtibhraṃśād buddhināśo buddhināśāt praṇaśyati ||2.63||
From anger comes delusion and from delusion comes the loss of memory. Because of the loss of
memory, the mind becomes incapacitated and when the mind is incapacitated, the person is
destroyed.
िोधाि् 5/1 भर्ति III/1 सम्मोहः 1/1 सम्मोहाि् 5/1 स्मृतितर्भ्रमः 1/1 ।
स्मृतिभ्रंशाि् 5/1 बतिनाशः 1/1 बतिनाशाि् 5/1 प्रणश्यति III/1 ॥२.६३॥
 िोधाि् [krodhāt] = from anger = िोध (m.) + 5/1
 भर्ति [bhavati] = comes = भू सत्तायाम् (1P to be) + लट्/किारर/III/1
 सम्मोहः [sammohaḥ] = delusion = सम्मोह (m.) + 1/1
 सम्मोहाि् [sammohāt] = from delusion = सम्मोह (m.) + 5/1
 स्मृतितर्भ्रमः [smṛtivibhramaḥ] = loss of memory = स्मृतितर्भ्रम (m.) + 1/1
 स्मृतिभ्रंशाि् [smṛtibhraṃśāt] = from the loss of memory = स्मृतिभ्रंश (m.) + 5/1
 बतिनाशः [buddhināśaḥ] = incapacitation of the mind = बतिनाश (m.) + 1/1
 बतिनाशाि् [buddhināśāt] = from the incapacitation of the mind = बतिनाश (m.) + 5/1
 प्रणश्यति [praṇaśyati] = (the person) is destroyed = प्र + नश् (4P to be destroyed) +
लट्/किारर/III/1
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यदा यदा तह िमभस्य ग्लातनभभवतत भाित ।
अम्युत्थानमिमभस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ४-७ ॥
yadā yadā hi dharmasya glānirbhavati bhārata |
abhyutthānamadharmasya tadātmānaṃ sṛjāmyaham ||4.7||
O Arjuna! whenever there is decline in right living and an increase in wrong living, then I bring
Myself into being (assume a physical body)
यदा 0 यदा 0 तह 0 धमास्य 6/1 ग्लातनः 1/1 भर्ति III/1 भारि 8/1 ।
अभ्यत्थानम् 1/1 अधमास्य 6/1 िदा 0 आत्मानम् 2/1 सृजातम I/1 अहम् 1/1 ॥४.७॥













यदा [yadā] = whenever = अव्ययम्
यदा [yadā] = whenever = अव्ययम्
तह [hi] = indeed = अव्ययम्
धमास्य [dharmasya] = of right living = धमा (m.) + सम्बधधे to ग्लातनः 6/1
ग्लातनः [glāniḥ] = decline = ग्लातन (f.) + 1/1
भर्ति [bhavati] = there is = भू (1P) to be + लट्/किारर/III/1
अभ्यत्थानम् [bhārata] = rise everywhere = अभ्यत्थान (m.) + 1/1
अधमास्य [adharmasya] = of wrong living = आधमा (m.) + सम्बधधे to अभ्यत्थानम् 6/1
िदा [tadā] = then = अव्ययम्
आत्मानम् [ātmānam] = myself = आत्मन् (m.) + कमातण to सृजातम 2/1
सृजातम [sṛjāmi] = I create = सृज् (6P) to create + लट्/किारर/I/1
अहम् [aham] = I = अस्मद् (m.) + किारर 1/1
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परित्राणाय सािूनाम् तवनाशाय च दुष्कृ ताम् ।
िमभ-संस्थापन-अथाभय सम्भवातम युगे युगे ॥४.८ ॥
paritrāṇāya sādhūnāṃ vināśāya ca duṣkṛtām |
dharmasaṃsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge ||4.8||
For the protection of those who are committed to dharma, and for the destruction of those who
follow adharma, and for the establishment of dharma, I come into being in every yuga.
परित्राणाय 4/1 सािूनाम् 6/3 तवनाशाय 4/1 च 0 दुष्कृ ताम् 6/3 ।
िमभसंस्थापनाथाभय 4/1 सम्भवातम I/1 युगे 7/1 युगे 7/1 ॥४.८॥
 पररत्राणाय [paritrāṇāya] = for the protection = पररत्राण (n.) + सम्प्रदाने 4/1
 साधूनाम् [sādhūnām] = those who are committed to dharma = सािु (m.) + 6/3
 तर्नाशाय [vināśāya] = for the destruction = तर्नाश (n.) + सम्प्रदाने 4/1
 दष्ठकृ िाम् [duṣkṛtām] = those who follow adharma = दष्ठकृ ि (m.) + 6/3
 धमासंस्थापनाथााय [dharmasaṃsthāpanārthāya] = for the establishment of dharma =
धमासंस्थापनाथा (m.) + सम्प्रदाने 4/1
 सम्भर्ातम [sambhavāmi] = I come into being = सम् + भू to be + लट्/कतभरि/I/1
 यगे [yuge] = in every yuga = यग (m.) + अतिकिणे 7/1


यगे [yuge] = in every yuga = यग (m.) + अतिकिणे 7/1
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श्रीभगवानुवाच ।
लोके ऽतस्मन् तितविा तनष्ठा पुिा प्रोक्ता मयानघ ।
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कमभयोगेन योतगनाम् ॥ ३.३ ॥
śrībhagavān uvāca |
loke'smin dvividhā niṣṭhā purā proktā mayā'nagha |
jñānayogena sāṅkhyānāṃ karmayogena yoginām ||3.3||
The Lord said
Oh Sinless One!, the two fold committed lifestyle in this world, was told by ME in the beginning
- the pursuit of knowledge for the renunciates and the pursuit of action for those who pursue
activity.
श्रीभगर्ान् 1/1 उर्ाच III/1 ।
लोके

7/1

अतस्मन् 7/1 तितर्धा 1/1 तनष्ठा 1/1 परा 0 प्रोता 1/1 मया 3/1 अनघ S/1 ।

ज्ञानयोगेन 3/1 सा्ख्यानाम् 6/3 कमायोगेन 3/1 योतगनाम् 6/3 ॥३.३॥
 श्रीभगर्ान् [śrībhagavān] = Bhagavān = भगर्ि् (m.) + किारर to उर्ाच 1/1, तश्रया सतहि
भगर्ान् श्रीभगर्ान् । भगः अस्य अतस्ि इति भगर्ान् ।
 उर्ाच [uvāca] = said = र्च् (2P) to say + तलट्/किारर/III/1
 लोके [loke] = in world = लोक (m.) + अतधकरणे to भर्ति 7/1
 अतस्मन् [asmin] = this = इदम् (pron. m.) + adj. to लोके 7/1
 तितर्धा [dvividhā] = two-fold = तितर्धा (f.) + 1/1
 तनष्ठा [niṣṭhā] = committed life-style = तनष्ठा (f.) + 1/1
 परा [purā] = ancient, in the beginning = अव्ययम्
 प्रोता [proktā] = said = प्रोता (f.) + 1/1, प्र + र्च् + त (कमातण भूि)े
 मया [mayā] = by me = अस्मद् (pron. m.) + किारर to प्रोता 3/1
 अनघ [anagha] = Sinless one = अनघ (m.) + सम्बोधने 1/1
 अतर्द्यमानः अघः यस्य सः अनघः (NB) ।
 ज्ञानयोगेन [jñānayogena] = the pursuit of knowledge = ज्ञानयोग (m.) + इत्थंभूिे 3/1
 सा्ख्यानाम् [sāṅkhyānām] = for the renunciate = सा्ख्य (m.) + सम्बधधे to ज्ञानयोगेन 6/3
 कमायोगेन [karmayogena] = the pursuit of action = कमायोग (m.) + इत्थंभूिे 3/1
 योतगनाम् [yoginām] = for the renuncifor those who pursue activity = योतगन् (m.) +
सम्बधधे to कमायोगेन 6/3
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सर्ाभूिस्थमात्मानं सर्ाभूिातन चात्मतन ।
ईक्षिे योगयतात्मा सर्ात्र समदशानः ॥६.२९॥
sarvabhūtasthamātmānaṃ sarvabhūtāni cātmani |
īkṣate yogayuktātmā sarvatra samadarśanaḥ ||6.29||
One whose mind is resolved by this contemplation, who has the vision of sameness everywhere,
sees the self abiding in all beings and all beings in the self.
सर्ाभूिस्थम् 2/1 आत्मानम् 2/1 सर्ाभूिातन 2/3 च 0 आत्मतन 7/1 ।
ईक्षिे III/1 योगयतात्मा 1/1 सर्ात्र 0 समदशानः 1/1 ॥६.२९॥
 सर्ाभूिस्थम् [sarvabhūtastham] = abiding in all beings = सर्ाभूिस्थ m. + adj. to आत्मानम्
2/1
 आत्मानम् [ātmānam] = the self = आत्मन् (m.) + कमातण to ईक्षिे 2/1
 सर्ाभूिातन [sarvabhūtāni] = all beings = सर्ाभूि (n.) + कमातण to ईक्षिे 2/3
च [ca] = and = अव्ययम्
 आत्मतन [ātmani] = in the self = आत्मन् (m.) + अतधकरणे to ईक्षिे 7/1
 ईक्षिे [īkṣate] = sees = ईक्ष् (1A) to see + लट् /किारर/III/1
 योगयतात्मा [yogayuktātmā] = one whose mind is resolved by this contemplation =
योगयतात्मन् (m.) + किारर to ईक्षिे 1/1
 सर्ात्र [sarvatra] = everywhere = अव्ययम्
 समदशानः [yogayuktātmā] = one who has the vision of sameness = समदशान m. + adj. to
योगयतात्मा 1/1
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श्रीभगर्ानर्ाच ।
असंशयं महाबाहो मनो दर्नाग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन ि कौधिेय र्ैराग्येन च गृह्यिे ॥६.३५॥
śrībhagavānuvāca |
asaṃśayaṃ mahābāho mano durnigrahaṃ calam |
abhyāsena tu kaunteya vairāgyena ca gṛhyate ||6.35||
Śrī bhagavān said;
No doubt, Arjuna, the mighty armed! The mind is agitated and diffucult to master. Kaunteya!
But, it is mastered by practice and objectivity.
श्रीभगर्ान् 1/1 उर्ाच III/1।
असंशयम् 1/1 महाबाहो S/1 मनः 1/1 दर्नाग्रहम् 1/1 चलम् 1/1 ।
अभ्यासेन 3/1 ि 0 कौधिेय S/1 र्ैराग्येन 3/1 च 0 गृह्यिे III/1 ॥६.३५॥
 श्रीभगर्ान् [śrībhagavān] = Śrī bhagavān = श्रीभगर्ि् m. + किारर to उर्ाच 1/1
 उर्ाच [uvāca] = said = र्च् to say + तलट्/किारर/III/1
 असंशयम् [asaṃśayam] = no doubt = असंशय n. + किारर to (भर्ति) 1/1
 महाबाहो [mahābāho] = the mighty armed = महाबाहु (m.) + सम्बिौ 1/1
 मनः [manaḥ] = the mind = मनस् (n.) + किारर to (भर्ति) 1/1
 दर्नाग्रहम् [durnigraham] = diffucult to master = दर्नाग्रह n. + S.C. to मनः 1/1
 चलम् [calam] = agitated = चल n. + S.C. to मनः 1/1
 अभ्यासेन [abhyāsena] = by practice = अभ्यास (m.) + हेिौ 3/1
 ि [tu] = but = अव्ययम्
 कौधिेय [kaunteya] = the son of Kuntī = कौधिेय (m.) + सम्बिौ 1/1
 र्ैराग्येन [vairāgyena] = by objectivity = र्ैराग्य (m.) + हेिौ 3/1
 च [ca] = and = अव्ययम्
 गृह्यिे [gṛhyate] = is mastered = ग्रह् (9P) to grasp + लट् /कमातण/III/1
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Prayers
येनाक्षिसमाम्नायमतिगम्य महेश्विात् । कृ त्स्नं व्याकिणं प्रोक्तं तस्मै पातणनये नमाः ॥
yenākṣarasamāmnāyamadhigamya maheśvarāt
kṛtsnaṁ vyākaraṇaṁ proktaṁ tasmai pāṇinaye namaḥ
My salutations to Pāṇiné by whom the entire grammar system has been taught
after receiving Māheçvarasütra from Çiva.

वाक्यकािं विरुहचं भाष्याकािं पतञ्जतलम् । पातणहनं सूत्रकािं च प्रणतोऽतस्म मुतनत्रयम् ॥
vākyakāraṁ vararuciṁ bhāṣyākāraṁ patañjalim
pāṇiniṁ sūtrakāraṁ ca praṇato'smi munitrayam
I remain saluting to three sages: Vararuci , the author of Vārtika, Patañjali, the
author of Mahābhāṣya, and Pāṇini , the author of Pāṇini-sūtra.

वागथाभतवव सम्पॄक्तौ वागथभप्रततपतये । जगताः तपतिौ वधदे पावभतीपिमेश्विौ ॥
vāgarthāviva sampṝktau vāgarthapratipattaye
jagataḥ pitarau vande pārvatīparameśvarau
For proper understanding of the meaning of words, I salute Pārvatī and
Parmeśvara, the parents of jagat, who are non-separate like the word and its
meaning.
ॐ शातधताः शातधताः शातधत शातधताः ॥
Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ
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