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1. परिचय - Introduction 
 

 

भाषास  म ख्या मध रा 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 has been originally composed by three sages – मुतनत्रयम् । 

The first and foremost of these three is पातणतन: । His Magnum Opus अष्टाध्यायी (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: (the author of the वार्त्तभकातन – rules supplementary to the अष्टाध्यायी) and पतञ्जतल: (author 

of the महाभाष्यम ्– 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 them, which form an invaluable companion for the 

modern reader. The कातशका-वृतत:, for instance, is a gloss on the अष्टाध्यायी with carefully chosen 
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examples. Another important relatively recent work is the तसिाधत-कौमुदी, which rearranges the 

rules according to derivational topics. The importance of तसिाधत-कौमुदी cannot be overstated, as 

most modern grammars of the Sanskrit language are eventually derived from this work. 

 संस्कृतम् 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. 
 

 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 दहेः 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 दहेः comes from the root “क्रदह्”, to anoint; the 

word दहेः 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 (affixes प्रत्यय) according to well-defined rules.  

 

 संस्कृतम् is phonetically precise, that is, every sound is represented by a unique symbol. 

 

 When two sounds come together in संस्कृतम्, they combine with one another according 

to well–defined set of rules called euphonic combination, or सतधध 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 gutteral and palatal, respectively, and the 

diphthong ए[e] is of gutteral-palatel origin. 
 

 

माहशे्वि–सूत्रातण: Coming back to Panini’s अष्टाध्यायी, one of the main features that has aided 

पातणतन: in keeping the rules short has been the माहशे्वि–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 ण ्। 2 ऋ ऌ क् । 3 ए ओ ङ् । 4 

ऐ औ च ्। 5 ह य र् र ट् । 6 ल ण ्। 7 ञ म 

ङ ण न म ्। 8 झ भ ञ ्। 9 घ ढ ध ष ्। 10 

ज ब ग ड द श ्। 11 ख फ छ ठ थ च ट ि 

र् ्। 12 क प य ्। 13 श ष स र् । 14 ह ल ्। 

 

 

 

 

The माहशे्वि-सूत्रातण are said to have been revealed by महशे्वि:  (Lord Shiva) Himself, which is what 

gives them their name माहशे्विातण सूत्रातण । The mythological story of the 7 great seers, 

the Saptarsi, 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 माहशे्वि–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 “इत”् 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 हल्-

प्रत्याहािाः would refer to the single letter ह् and serve no purpose. Panini has worked on 41 such 

प्रत्याहाि in his अष्टाध्यायी । 



5 

 

 

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 

Devanägaré (दरे्नागरी). दरे्नागरी letters are pronounced from the throat to lips of the vocal 

cord of the vocal anatomy - the places of sound articulation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अक्षि-s, when put together to intelligently express thoughts and feelings is called the 

पद  । A group of पद s form a वाक्य ; and वाक्य s put together so that another may understand 

what one wishes to express, then becomes language भाषा। 

 

 

 कण्ठः Throat (कण््ाः Gutturals) 

 

िाल  Palate (jaw)  (िालव्याः Palatels) 

 

मूधाा Tongue hitting the roof of the 

mouth;  (मूधाधयाः Cerebrals) 

 

दधिाः Teeth; (दधत्याः Dentals) 
 

ओष्ठौ Lips; the two lips should meet 

with each other (ओष्ठ्ाः Labials) 

 

1 

2

3

4

5
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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 svara.  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 

ऐ 

 ai 

ओ 

 o 

औ 

 au 

Longest Vowels प्ल िः तत्रमात्राकातलकः  अ३ इ३ उ३ ॠ३ ऌ३  ए३ ऐ३  ओ३ 

 

र्ाक्यातन (sentences) 

शबदाः (पदााः )  (words) 

 

र्णााः (letters) 

र्णाः  = अक्षरम्   

group of letters) is called र्णामाला 

(Alphabets) 

भाषा (language) 
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2.2 व्यञ्जनातन - Consonants 

परेण स्र्रेण व्यज्यिे इति व्यञ्जनम् - That which manifests with the help of succeeding स्र्रः (svara) 

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 (स्पषृ्ाः) 

कर्गाः चर्गाः टर्गाः िर्गाः पर्गाः 

क् ख ्ग ्घ ्ङ्  

k kh g gh ì 

च् छ् ज् झ् ञ ्

c ch j jh ï 

ट् ठ् ड् ढ् ण् 

ö öh ò òh ë 

ि् थ् द ्ध् न ्

t th d dh n 

प् फ् ब ्भ् म् 

p ph b bh m 

2. 4 Semi-Vowels (अधिःस्थाः) य् र् ल् र््  (y r l v) 

3. 4 Sibilants (ऊष्ठमाणः) श ्ष ्स् ह्  (ç ñ s h) 
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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 । 

 
 

अ  is written as  क् + अ = क        [ka] No मात्रा  

आ  is written as  क् + आ = का     [kä] (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 अन स्र्ारः 

 अन स्र्ारः  is he 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. अहम ्तािा 

=  अह ंतािा । 

 The word çaṅkara शङ्कि is also written as शंकि, but the अन स्र्ारः above श is actually the 

nasal of the व्यञ्जनम् immediatly 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 a svara before it. For 

example, रामः is pronounced as रामह, हररः is pronounced हररतह, गुरुाःis pronounced ग रुहु, 

र्ानराः as र्ानराहा and so on. 

 

2.6  दण्डः A vertical line which 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,  ग् - गकार,  

घ्  - घकार, …..  ।   

Note that the consonant र् is referred as रेफ not रकार । 

 

2.7  र्णासयंोगः Is the process of combining letters to form a word. 

र् + आ + म्  + अः = रामः । रेफ  + आकर + 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 + आकर + 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 Conjunct Consonants 

In words two or more consonants can come together before a vowel sound. In संस्कृतम् 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  

क् + ऋ + ष् + ण् + अः = कृष्ठणः 
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अ + ध् + य् + आ + प् + अ + क् + अः = अध्यापकः (teacher) 

र् + आ + ज् + य् + अ + म् = राज्यम् (kingdom) 

श् + आ + न ्+ ि् +  इः = शातधिः (peace) 

प् + उ + स् + ि्  + अ + क् + अ + म् = प स्िकम् (book) 

 

Type 2.  The second consonant is placed below the first consonant.  
 

ग + ङ् + ग् + आ = गङ्गा,  श्  + अ + ङ् + क् + अ + र् + अः = शङ्करः 

र्् + इ + द ्+ य् + आ = तर्द्या (knowledge) 

उ + द ्+ द ्+ 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 = क््ष ;  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. 

अज ानः = अ + र् + ज् + उ + न् + अः =  

धमाक्षेत्रः = ध् + अ +  र् + म् + अ + क् + ष् + ए + ि् + र् + अः  

दशभनम् = द ्+ अ + ि् + श् + अ + न्  + अ + म् 

 

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 

 
ग रुः ब्रह्मा ग रुः तर्ष्ठण ः ग रुः देर्ः महशे्वरः । ग रुः एर् परम् ब्रह्म िस्मै श्रीग ररे् 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   द ्+ ए + र्् + अः     म् + अ + ह् + ए + श् + र्् + अ + र् + अः । ग् + उ + र् + उः    ए +  र्् + अ   प् 

+ अ + र् + अ + म ्   ब् + र् + अ + ह् + म ्+ अ    ि् + अ + स् + म्  + ऐ    ग् + उ +  र् + अ + र्् + ए      

न् + अ + म ्+ अः ॥ 

 

सरस्र्ति नमस्ि भ्यं र्रदे कामरूपणी । 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 + द ्+ ए  क् + आ + म् + अ + र् + ऊ + प् + इ + ण् + ई । र्् + इ + द ्+ 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 द ्आ ॥ 

 

करागे्र 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    र्् + अ  + स् + अ + ि् + ए  ल् + अ + क््ष + म् + ई +  ः   क् + अ + र् 

+ म् + अ + ध् + य् + ए      स् + अ + र् + अ + स् + र्् + अ + ि् + ई ।  क् + अ + र् + अ  + म् + ऊ + ल् 

+ ए     स् + थ् + इ + ि् + आ   ग् + औ + र् + ई    प ्+ र् + अ + भ् + आ + ि् + ए    

क् + अ + र् + अ + द ्+ र्  +  श्  + अ + न्  + अ + म् ॥  
 

पूणभमदाः पूणभतमद ंपूणाभत्पुणभमुदच्यते । पूणभस्य पूणभमादाय पूणभमेवावतशष्यते ॥ 

That is fullness. This is fullness. From (that) fullness (this) fullness comes about.  Of (that) 

fullness, this fullness having removed, what remains is fullness (only (that) fullness remains.  

 

प् + ऊ + ि् + ण् + अ + म ्+ अ + दाः   प् + ऊ + ि् + ण् + म् + इ + द ्+ अ + म्   प ्+ ऊ + ि् + ण् + आ + त् 

प् + ऊ + ि् + ण् + अ + म् + ऊ + द ्+ अ + च् + य् + अ + त् + ए ।  प् + ऊ + ि् + ण् + अ + स् + य ्+ अ + 

ऊ + ि् + ण् + अ + म ्+ आ + द ्+ आ + य ्+ अ   प् + ऊ + ि् + ण् + अ + म ्+ ए + व् + आ + व् + अ + श् + 

इ + ष् + य् + अ + त ्+ ए ॥ 
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3. ससं्कृत भाषा की सिंचना - Structure of Sanskrit Language 

 

 

3.1 Building Block  - Brief Introduction 

 

A sentence (र्ाक्यम्) is a unit of expression to communicate an idea. A र्ाक्यम् consists of a word 

(पदम्) or words (पदातन). 
 

र्ाक्यम् 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

In the sentence, रामः र्नम् गच्छति । Rama goes to the forest. There are three words. रामः (Rāmaḥ) 

(2) र्नम् (to the forest) (3) गच्छति (goes). 

 
 
The words in Sanskrit language are classified under three main groups: 

 
 

1. स बधिम् or नामपदम ् (Nouns, Adjectives, Pronouns) are  words ending with ‘स ुँप्’ suffix 

also called प्रत्ययः । स प्  + अधिम् = स बधिम् and they decline. E.g. रामः, र्नम्, र्ीरः (Strong), 

सः (He), सा (She). 

2. तिङधिम ्or क्रियापदम ्(verb) are words ending with ‘तिङ्’ प्रत्ययः । तिङ्  + अधिम् = 

तिङधिम् and they conjugate. E.g. गच्छति (He/She/It goes), पठतस (You read), पिातम (I 

fall). 

3. अव्यय (Indeclinables) cannot be declined or conjugated. 

E.g.  क त्र (where), ित्र (there). etc.  Adverbs, prepositions, prefixes, conjunctions are 

grouped under अव्यय । 

पदम्  पदम्  पदम्  

पदातन 
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Every word in Sanskrit is comprised of two basic components, the original entity called प्रकृतिः 

and the suffix called प्रत्ययः । Suffix is a grammatical term of group of letters attached after an 

original entity. Suffix modifies the meaning or form of the original entity. 

 

Sentence: रामः र्नम ्गच्छति । Rama goes to the forest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Why use Suffixes?  
 

Have a look at these two sentences:  

  

1. Rama goes to the forest. 

2. Forest goes to Rama. 

 

In most languages, the minute the words are shifted around, the meaning of the sentence 

changes. 

Add प्रत्ययः 
apply grammar rules 

original entity 

प्रकृतिः 

Word 

 पदम ् 

Add the suffix  which makes the 

original entity  राम, the subject  which is 

singular ; Apply grammar rules  

राम + स ुँ  =  राम +  स् = रामस् = राम + रुुँ   

= राम + र् = रामर् = रामः  

 

रामः subject 

singular 

 Add the suffix  which makes the 

original entity, र्न  the object  which is 

singular; Apply grammar rules 

र्न + अम ् = र्न् + अ + म् =  र्नम ् 

 

राम 

र्नम् object 

singular 
र्न 

√गम् 

Add the suffix  which makes the 

original entity, √गम,् in present tense, 

third person. Apply grammar rules 

√गम ्+ तिप ् = √गच्छ् + अ + ति = 

गच्छति   
 

गच्छति 

present 

tense 

third 

person 

singular 
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Sanskrit is musical. It is rhythmic. Almost everything that we have in our shastras, our scriptures, 

our texts, are all set to a particular meter in the form of poetry. We needed the freedom to be able 

to put words in any order in a sentence, without any changes to the meaning of what had to be 

conveyed.  
 

The only way to ensure that was 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, Rama lives in the forest.  रामः र्ने र्सति। Son of Dasharata goes 

to the forest. दशरथस्य प त्रः र्नम् गच्छति । 

 

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 ।  

 

All six sentences mean Rama goes to the forest.  

 

In summary 

 

 You can arrange the words in any manner in a Sanskrit sentence.  As dicussed above  

िामाः तशवं नमतत । नमतत िामाः तशवम् । तशवं नमतत िामाः । नमतत तशवं िामाः ।  तशवं िामाः नमतत । 

िामाः नमतत तशवम् ।  All these  sentences mean exactly the same thing, Rama does 

namaskaar to Shiva. Since Rama does the action, the Rama is picked from the प्रथमा 

तवभति । Since Shiva is the object to whom the namaskaar is done,one uses  the तितीया 

तवभति  form which is तशवम् । We will discuss तवभति 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 using िाम as the 

object of my adoration, I must use the word िामम् । If Rama is the person performing the 

action, I must use the word िामाः । 
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Let’s look at the one of the verses of the श्रीरामरक्षास्िोत्रम् composed by Rishi Budha Kaushik.  

 

राम: राजमतणः सदा तर्जयिे रामम ्रमेशम् भजे । 

रामणे अतभहिा तनशाचरचमूः रामाय िस्मै नमः ॥ 

रामाि ्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. रामम ्becomes the object form. रामणे means by or with Rama. रामाय 

signifies for (unto) Rama, रामाि ् is from (than) Rama. रामस्य conveys the meaning Rama’s. राम े

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 do devotion to Rama (रामम)्, hence 

to Ramesha (i.e. to Vishnu). Army of demons was consummately destroyed by Rama (रामणे). 

Bowing (I bow) unto that Rama (रामाय). There is no better recourse (destination) than Rama 

रामाि)्. I am servant of Rama (रामस्य). Resting of my mind may always be at Rama (राम)े. Oh 

Rama (भो राम), please uplift me. रामाि)्. I am servant of Rama (रामस्य). Resting of my mind may 

always be at Rama (राम)े. Oh Rama (भो राम), please uplift me. 

 

Eight different nominal suffixes are added to the nominal stem, राम to get these eight different 

singular words. There are additional 16 suffixes for dual and plural forms discussed next. 

 

 

3.2  स ुँप ्– प्रत्ययः (Nominal Suffixes) 

 Nominal suffixes are called स ुँप् – प्रत्ययः because they start with स ुँ 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 प्रातिपक्रदकम ्to form 24 

words. 
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तर्भततः Meaning एकर्चनम ्
Singular 

तिर्चनम ्
Dual 

बहुर्चनम ्
Plural 

प्रथमा Subject स ुँ औ   जस् 

तििीया Object अम् ओट् शस ्

िृिीया by, with, through टा भ्याम्  तभस् 

चि थी To , for ङे भ्याम्  भ्यस् 

पञ्चमी From, out of, than तङ्सुँ भ्याम्  भ्यस् 

षष्ठी Of, among  ङस ् ओस्  आम् 

सप्तमी In, on, among, at तङ ओस्  स प् 

सम्बोधनम् Address स ुँ औ  जस् 

 

 

 

 

 

 

 

For example 

 

राम + स ुँ = रामः      राम + औ = रामौ         राम + जस् = रामाः 

र्न + स ुँ = र्नम्       र्न + औ = र्ने            र्न + जस् = र्नातन 

सीिा + स ुँ = सीिा    सीिा + औ = सीिे        सीिा + जस् = सीिाः  

 

 

3.2.1 Classification of the nominal stem (प्रातिपक्रदकम)्  
 

Nominal stems are classified in two ways: 

1. Gender: In Sanskrit language, there are three genders:  (i) Masculine (प ंतलङ्गः) (ii) 

Feminine (स्त्रीतलङ्गः) and (iii) Neuter (नप ंसकतलङ्गः) 

2. Ending letter of the प्रातिपक्रदकम ्। प्रातिपक्रदकम् can either end in a vowel or a 

consonant. Below are some examples   

3.  

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 । 

प्रातिपक्रदकम ्

Nominal Stem 
स ुँप ्– प्रत्ययः 

Nominal Suffixes 

+ 

Grammar Rules 

 

स बधिम ्पदम ्

Name  Forms   
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अकाराधिः प तलङ्गः प्रातिपक्रदकम ्(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 प तलङ्गः प्रातिपक्रदकम ्। Other examples are 

बाल (boy) = ब् + आ + ल् + अ ।  

कूप (well) = क् + ऊ + प् + अ  । 

मेघ (cloud) = म् + ए + घ् + अ ।  

प त्र (son) = प् + उ + ि् + र्  + अ ।  

All अकाराधिः प तलङ्गः प्रातिपक्रदकम ्will decline as राम । 

 

 

Declension of the अकाराधिः प तलङ्गः प्रातिपक्रदकम ्राम 

तर्भततः एकर्चनम ्
Singular 

तिर्चनम ्
Dual 

बहुर्चनम ्
Plural 

प्रथमा रामः रामौ रामाः 

तििीया रामम् रामौ रामान ्

िृिीया रामेण रामाभ्याम् रामैः 

चि थी रामाय रामाभ्याम् रामेभ्यः 

पञ्चमी रामाि ् रामाभ्याम् रामेभ्यः 

षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम् 

सप्तमी रामे रामयोः  रामेष  

सम्बोधनम् (हे) राम (हे) रामौ (हे) रामाः 
 
 

 

अकाराधिः नप ंसकतलङ्गः प्रातिपक्रदकम ्। अ – ending Neuter nominal stem 

 

The प्रातिपक्रदकम् र्न = र्् + अ + न् + अ = र्कार + अकार + नकार + अकार is अ – ending Neuter 

nominal stem or अकाराधिः नप ंसकतलङ्गः प्रातिपक्रदकम् । Other examples are  

प स्िक (book) = प् + उ + स् + ि् + अ । 

कमल (lotus) = क् + अ + म् + अ + ल्  + अ । 

फल (fruit) = फ् + अ + ल्  + अ । 

जल (water) = ज् + अ + ल्  + अ ।  

All अकाराधिः नप ंसकतलङ्गः प्रातिपक्रदकम ्will decline as र्न । 
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Declension of the अकाराधिः नप संकतलङ्गः प्रातिपक्रदकम ्र्न 

तर्भततः एकर्चनम ्

Singular 

तिर्चनम ्

Dual 

बहुर्चनम ्

Plural 

प्रथमा र्नम् र्न े र्नातन 

तििीया र्नम् र्न े र्नातन 

िृिीया  

Declines as  

अकाराधिः प तलङ्गः प्रातिपक्रदकम ्राम 
चि थी 

पञ्चमी 

षष्ठी 

सप्तमी 

सम्बोधनम् (हे) र्न (हे) र्न े (हे) र्नातन 

 

आकाराधिः स्त्रीतलङ्गः प्रातिपक्रदकम ्(आ – ending Feminine nominal stem)  

अकारािः स्त्रीतलङ्ग प्रातिपक्रदकम्  does not exit. 

 

The प्रातिपक्रदकम् सीिा = स् + ई + ि् + आ = सकर + ईकार + िकार + आकार is a आ – ending 

Feminine nominal stem or आकाराधिः स्त्रीतलङ्गः प्रातिपक्रदकम ्। Other examples are  

लिा (creeper) = ल् + अ + ि् +आ;  

छाया (shade) = छ् + आ + य्  + आ;  

बातलका (girl) = ब् + आ + ल् + इ + क् + आ;  माला (garland)  = म् +आ + ल् + आ ।  

All आकाराधिः स्त्रीतलङ्गः प्रातिपक्रदकम ्will decline as सीिा । 

 

Declension of the आकाराधिः स्त्रीतलङ्गः प्रातिपक्रदकम ्सीिा 

तर्भततः एकर्चनम ्
Singular 

तिर्चनम ्
Dual 

बहुर्चनम ्
Plural 

प्रथमा सीिा सीि े सीिाः 

तििीया सीिाम् सीि े सीिाः 

िृिीया सीिया सीिाभ्याम् सीिातभः  

चि थी सीिायै सीिाभ्याम् सीिाभ्यः 

पञ्चमी सीिायाः सीिाभ्याम् सीिाभ्यः 

षष्ठी सीिायाः सीियोः  सीिानाम् 

सप्तमी सीिायाम् सीियोः तसिास  

सम्बोधनम् (हे) सीिे (हे) सीिे (हे) सीिाः 
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Nominal stem  (प्रातिपक्रदकम्)  is never used by itself in a sentence. It is used in a sentence only as 

an address (सम्बोधनम्) 

 

Consonant ending nominal stem 
  

For example प्रातिपक्रदकम् मरुि् (wind; M)  = म् +  अ +  र् + उ +  ि ्  ends in ि् । प्रातिपक्रदकम् र्ाच् 

(speech; F)  = र्् + आ + च ्  Ends in च् । प्रातिपक्रदकम् आत्मन् (Soul, M)  =  आ  +  ि ् +  म्  + अ +  न ्  

ends in नकार न् । प्रातिपक्रदकम् भगर्ि्  (God, M) =   भ ् +  अ +   ग्  + अ  +  र््  +  अ  +  ि्   ends in ि् 

। In भगर्ान् उर्ाच  =  भगर्ान र्ाच, भगर्ान् is the प्रथमा तर्भततः एकर्चनम् declension of the 

प्रातिपक्रदकम् भगर्ि् । This topic will not be covered in this class. 

 

3.3 तिङ् - प्रत्ययः (Verbal Suffix) 

 
 Verbal suffixes are called तिङ् – प्रत्ययः because they start with ति and end in ङ् । 

 In तिङधिम् पदम्, the original entity is the root (धाि ः). 

 The धाि  is the basic element and indicates action.  

 For example, √गम् is a धाि  and its meaning is “to go”.  By adding different verbal suffixes 

(तिङ् – प्रत्ययः) to a धाि , according to person and number, nine different forms of verbs 

(तिङधिम् पदम्) are formed.  

 In the sentence रामः र्नम् गच्छति । Rama goes to the forest. गच्छति is the तिङधिम् पदम् । 

 There are about two thousand धाि ःs defined by Panini in a book called धाि ः पाठः । in the 

धाि ः पाठः, these धाि ःs are classified in two ways according to the way they conjugate.  

 Ten groups of conjugation  (1st गण to 10th गण) 

 There are three types of verbal roots: (1)  परस्मैपद (P) (2) आत्मनेपद (A) and (3) उभयपद (U) 

which are both परस्मैपद and आत्मनेपद ।  In olden times  पिस्मैपद group of verbs was used 

when the result of the action was for others and the  आत्मनेपद group of verbs, when the 

result of the 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 धाि ः is suffixed with a verbal suffix, it can undergo one of ten different 

modification processes. According to which of these ten modification processes it 

intrinsically undergoes, a धाि ः is classified into one of ten groups called गण । More than 

half of the धाि ःs  belong to the 1st गण । 
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The verbal suffixes, तिङ् – प्रत्ययः, are 18 in number and they are divided into two groups.  Suffixes 

for परस्मैपद धाि ः and suffixes for आत्मनेपद धाि ः । 

 परस्मपैद धाि ः एकर्चनम ्

Singular 

तिर्चनम ्

Dual 

बहुर्चनम ्

Plural 

प्रथमप रुषः 

Third Person 

तिप ् िस ् तझ 

मध्यमप रुषः 

Second Person 

तसप ् धस ् थ 

उत्तमप रुषः 

First Person 

तमप ् र्स ् मस ्

आत्मनपेद धाि ः   एकर्चनम ्

Singular 

तिर्चनम ्

Dual 

बहुर्चनम ्

Plural 

प्रथमप रुषः 

Third Person 

ि 

 

आिाम ्

 

झ 

 

मध्यमप रुषः 

Second Person 

थास ् आथाम ्

 

ध्र्म ्

उत्तमप रुषः 

First Person 

इट् 

 

र्तह  

 

मतहङ् 

 

 

Verb forms are formed by adding the one of above 18 तिङ् – प्रत्ययःs to the original धाि ः 

depending on the प रुषः, र्चनम् and type of the धाि ः (परस्मैपद or आत्मनेपद) and the case affix. 

The तिङ् – प्रत्ययःs undergo changes in different  tenses and moods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For example पठ् + ततप ्= पठतत      पठ् + तस् = पठताः      पठ् + ति = पठतधत । 

धाि ः  

Verbal root 

तिङ् – प्रत्ययः 

Verbal suffix 

+ 

Grammar Rules  

+ 

Class Affix 

तिङधिम ्पदम ्

Verb Forms 
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परस्मपैद धाि ः √पठ्  (to read); Verb Form in Present Tense 
 

एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः पठति 
He/She reads. 

पठिः 
They two read. 

पठतधि 
They read. 

मध्यमप रुषः पठतस 
You read. 

पठथः 
You two reads 

पठथ 
You all read. 

उत्तमप रुषः पठातम 
I read. 

पठार्ः 
We two read. 

पठामः 
We all read. 

आत्मनपेद धाि ः √लभ ्(to obtain); Verb Form in Present Tense 

प्रथमप रुषः लभिे लभेिे लभधि े

मध्यमप रुषः लभसे लभेसे लभध्र् े

उत्तमप रुषः लभ े लभार्ह े लभार्ह े

 

3.3.1  Table of 10 गणs 

 

 The following chart illustrates 10 गणs of धाि s according to the ten 

different modifications processes. 

गण Name प्रथमप रुषः 

एकर्चनम ्

# of 

roots 
Class 

Affix 

1
st
 भ्र्ाक्रद – गणः √भू - to be  भर्ति 1,079 अ 

2
nd

 अदाक्रद - गणः √अद ्– to eat  अतत्त 72 - 

3
rd

 ज होत्याक्रद – गणः √हु – to sacrifice  ज होति 24 - 

4
th

 क्रदर्ाक्रद – गणः √क्रदर्् – to play  दीव्यति 140 य 

5
th

 स्र्ाक्रद – गणः √स  – to press out juice   स नोति 34 न  

6
th

 ि दाक्रद – गणः √ि द ्– 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 

10
th

 च राक्रद – गणः √च र्  - to steal  चोरयति 440 अय 
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3.3.2 Table of Tenses & Moods  
 
 

There are six tenses and four moods in the Sanskrit language are described as follows: 

 

1 लट् लकार Present tense (to express that the action is started and not 

finished yet) गच्छति (goes/going) 

2 तलट् लकार Perfect past tense (to express that the action is in the past 

which is not witnessed by the speaker);अज ानः उर्ाच (spoke) 

3 ल ङ् लकार General past tense (to express that the action is in the past in 

general) अर्ादीि् (he said) 

4 लङ् लकार Simple past tense (to express that the action is in the past but 

not today) अगच्छि ्( He went) 

5 ल ट् लकार First Future tense (to express  that the action will be in the 

future but not today);परठिा (He will study) (rarely seen) 

6 लट्ृ लकार Second Future tense (to express that the action is in the future 

in general) गतमष्ठयति (He will go)  

7 लोट् लकार Imperative mood (to express that the action is command, 

invitation, prayer, etc) गच्छि  (May he go) 

8 तर्तधतलङ् Potential mood (to express that the action is command, 

invitation, prayer, etc) गच्छेि ्(may he go) 

9 आशीतलङ् Benedictive mood (to express that the action is wished) गम्याि् 
(May one reach) 

10 लङ्ृ लकार Conditional mood (to express that the action could happen 

conditionally) अकररष्ठयि् (He could have done) 

 

 

3.4 Voices  
 

In Sanskrit, There are three types of usage of a verb. The three प्रयोगः (voices) are: 

  

1. किारर प्रयोगः – Active Voice 

2. कमातण प्रयोगः – Passive Voice 

3. भारे् प्रयोगः – Passive Impersonal  
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किारर प्रयोगः The verb denotes the किाा (doer of the action). When number of agent changes, 

the number of the verb also changes. Therefore the verb is in किारर प्रयोगः and denotes the किाा । 

 बालः प स्िकम् पठति । A boy reads a book.  

 बालौ प स्िकम् पठिः । Two boy reads a book.  

 बालाः  प स्िकम् पठतधि । Boys reads a book.  

 बालः प स्िके पठति । A boy reads two books.  

 बालौ प स्िके पठिः । Two boy read two books.  

 बालाः प स्िके पठतधि । Boys read two books.  

 बालः प स्िकातन पठति । A boy reads many books.  

 बालौ प स्िकातन पठिः । Two boy read many books.  

 बालाः  प स्िकातन पठतधि । Boys read many books.  
 

कमातण प्रयोगः The verb denotes the कमा (object). When number of object changes, the number 

of the verb also changes. Therefore the verb in कमातण प्रयोगः and denotes the कमा (object).  

 प स्िकम् बालेन प्िे ।  A book is read by a boy.  

 प स्िके बालेन प्ेिे ।  Two books are read by a boy.  

 प स्िकातन बालेन प्धिे । Many books are read by a boy.  

 प स्िकम् बालाभ्याम् प्िे । A book is read by two boys.  

 प स्िके बालाभ्याम् प्ेिे ।  Two books are read by two boys.  

 प स्िकातन बालाभ्याम् प्धिे । Many  books are read by two boys.  

 प स्िकम् बालैः प्िे ।  A book is read by many boys.  

 प स्िके बालैः प्ेिे ।  Two books are read by many boys.  

 प स्िकातन बालैः प्धिे ।  Many books are read by many boys. 

 

भार् ेप्रयोगः The verb denotes the abstract sense (भार् ) of the root. (not किाा nor कमा) ।   

 सररिः र्हतधि । The rivers flow (किारर प्रयोगः) 

 सररतभः  उह्यिे ।  Flowing is done by the river. (भारे् प्रयोगः) 

 अहम् जीर्ातम । I live. (किारर प्रयोगः) 

 मया जीव्यिे । Living is done by me (भारे् प्रयोगः) 

 

सकमाक (Transitive Verb) and अकमाक  (Intransitive Verb): Let’s look at the sentence - बालः 

प स्िकम् पठति । A boy is reading a book. “What is the boy reading?" gives answer to "book". In 

this case the "reading" becomes a Transitive Verb, सकमाक ।  Let’s look at another sentence - 
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बालः हसति । The boy is laughing. (no object) “What is the boy laughing?" no answer comes 

from this.  So, laughing becomes an Intransitive Verb, अकमाक । 

 

3.5 Derived Roots 
 

We have studied very briefly two types of words in Sanskrit, and how they are syntactically 

connected in a sentence, by finding verbal and nominal suffixes attached to the root and the 

nominal stems respectively. 
 

1. धाि ः  (Verbal root)  +  तिङ्-प्रत्ययः (verbal suffix) =  तिङधिम् (verb form) 
 

2. प्रातिपक्रदकम्  (nominal stem) +  स प्-प्रत्ययः  (nominal suffix) = स बधत्तम् (name form) 

 

The roots and nominal stems are of two types, original and derived. Original roots are 2200 in 

number. They are defined by Panini and compiled in a book called धाि पाठः । 
 

Any number of roots or प्रातिपक्रदकम् can be grammatically derived from original roots or 

प्रातिपक्रदकम ्। 

 

1. सनाक्रद- प्रत्ययः – Are added to original roots  or प्रातिपक्रदकम् to form derived roots  

2. कृि्-प्रत्ययः – Are added to original roots to form new प्रातिपक्रदकम ् or अव्ययः । 

3. ितिि-प्रत्ययः - Are added to प्रातिपक्रदकम ् to from new प्रातिपक्रदकम् । 

4. समासः -  By compounding two or more प्रातिपक्रदकम् । 
 

 

3.5.1 सनाक्रद- प्रत्ययः A group of 12 प्रत्ययः, beginning (आक्रद) with (सन्) are called सनाक्रद-प्रत्यय 

।The derived roots are called सनाद्यधि-धाि ः (ends in सनाक्रद- प्रत्ययः) । 

 

 

 

 

 

 

√ज्ञा (to know)   + सन्      = √ तजज्ञास      (to desire to know)    

√ कृ (to do)        + तणच्    = √ कारर         (to make somebody do) 

  प त्र (son)          + क्यच्    = √ प त्रीय       ( to desire a son)  

प्रातिपक्रदकम ् सनाक्रद – प्रत्ययः सनाद्यधि-धाि ः  
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3.5.2 कृि-प्रत्यय A type of suffix is added to a root to create a new प्रातिपक्रदकम् । The new 

प्रातिपक्रदकम ् which ends (अधि) with कृि-प्रत्यय  is called कृदधिम् । There are 100 कृि-प्रत्ययs । 

 

 
 

 

 

We give few examples of the use of कृि-प्रत्यय । 

 

 

 

 

 

√पठ् (1P; to read)   + त                = परठि (read; past passive) 

√पठ्                          +त + तर्ि     = परठिर्ि् (read; past active)                

 

 

 

 
 
 
 
 

√ कृ (8U; to do)            + क्त्र्ा     = कृत्र्ा (having done) 

 अर् + √गम्(1P; to go)    + ल्यप ्    = अर्गम्य (having understood)  

√ गम् (1P; to go)          + ि म न्     = गधि म् (to go) 

 
 
 

 

 

 

 
 

 √कृ (8U; to do)            + िृच्      =   किृा - करोति इति किाा । 

√ दा (3U, to give)        + िृच्     =   दािृ - ददाति इति दािा । 

√ सेर्् (1U, to serve)     + ण्र् ल्    =   सेर्क - सेर्िे इति सेर्कः। 

 

    

धाि ः कृि-्प्रत्ययः अव्ययः 

  

धाि ः कृि-्प्रत्ययः new प्रातिपक्रदकम ्

  

धाि ः कृि-्प्रत्ययः कृदधिम ्

धाि ः कृि-्प्रत्ययः Participles 
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3.5.3 ितिि-प्रत्ययः A type of suffix is added to a प्रातिपक्रदकम्  to create new a new 

प्रातिपक्रदकम् । The new प्रातिपक्रदकम ्which ends (अधि) with ितिि – प्रत्ययः is called ितििाधि । 

 
 

 

 

 

 

 

पाण्ड          + ङस्  +  अञ्        = पाण्डर् (Son of पाण्ड  ) 

दशरथ       +  ङस्  +  इञ्        = दशरथी ( Son of King)  

 

 

 

3.6  सतधधः - Sandhi  
 

 When two sounds come together in संस्कृिम्, they combine with one another according 

to well–defined set of सतधध 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. 

 

The sandhi formed between pair of words in a sentence is called external sandhi and formed 

between individual words forming a compound word is called internal sandhi. 

 

There are three kinds of Sandhis 

 

1. Vowel Sandhi: Sandhi formed between two words, one ending in a vowel, and other 

beginning with a vowel. 

सीिा अत्र अतस्ि =  तसि् आ  अ त्र् अ  अ तस्ि =  तसिात्रातस्ि ।  

तर्द्या + आलयः = तर्द ्आ + आ लयः = तर्द ्आ लयः = तर्द्यालयः । 

 

2. Visarga Sanshi: Sandhi formed between two words, one ending in a visarga, and 

other beginning with a vowel or a consonant 

तशर्ः + अहम् = तशर्ोअहम् । 

 बालः + गच्छति = बालो गच्छति । 

प्रातिपक्रदकम ् ितिि – प्रत्ययः new प्रातिपक्रदकम ्
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3. Consonant Sandhi: Sandhi formed between two words, one ending in a consonant, 

and other beginning with a vowel or a consonant. 

नृपाि् अलभि् = नृपादलभि ।  

 र्ाक् दरे्ी = र्ाग्दरे्ी ।  

 

3.7 समास - Compound Words  

 

Two or more प्रातिपक्रदकम् which are meaningfully linked can be compounded into a new  

प्रातिपक्रदकम् । That new प्रातिपक्रदकम् is called समासः । The compounding normally entails loss of 

स प्  प्रत्ययः (case endings).  

 

In a समासाः, the समस्तपद is the compound word  दवेदासाः । तवग्रह  is when you break it up into its 

components दवेस्य दासाः  meaning servant of Deva ।  

 

The difference between a सतधिाः 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 तवभतिाः between the words dropped but 

with the सतधिाः occurring if required, to form a single word.  

  

समास  is a vast topic. I will cover the topic briefly. I have divided them into 9 groups.  

 

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. तत्परुुषाः - In this समास, the second word of the समास  is given importance. For example: 

दवेदासाः = दवेस्य दासाः  । We are talking about the दासाः here and not the दवेाः । 

3. कमभिाियाः - In this समास, one word is an adjective of the other. If a तत्पुरुषसमास has both 

words in the same तवभति, it is called a कमभिाियाः । For example:  नीलोत्पलम्  = नीलम् उत्पलम् ।  

4. तिगाुः - In this समास, which is a part of the कमभिाियाः the first word is a number; how many 

in a collection of things. For example : पञ्चवटी = पञ्चाना ं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 । 
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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 so: Shiva. 

7. अलुक्समासाः - is not really a different समासाः । Whenever, two words are put together and 

the तवभति  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:   कृष्णातश्रताः =  कृष्णम्  आतश्रताः 

।  Here तितीया तवभति of कृष्ण  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 ।  

 

समासः  समस्त पदम ् तर्ग्रह 

अव्ययीभाव  उपकृष्णम्  Pr Pr 

तितीयातत्परुुषाः   शिणागताः  शिणम् आगताः 

ततृीयातत्परुुषाः   ज्ञानशूधयाः  ज्ञानेन शूधयाः 

चतथुीतत्परुुषाः  भूतबतलाः   भूतेभ्यो  बतलाः 

पञ्चमीतत्परुुषाः   चोिभयम् चोिात ्भयम् 

षष्ठीतत्परुुषाः   देवालयाः  दवेस्य आलयाः 

सप्तमीतत्परुुषाः शास्त्रतनपुणाः शास्त्रेष ु तनपुणाः 

 कमभिाियसमासाः  कृष्णसपभाः  कृष्णाः सपभाः 

 तिगसुमासाः  पञ्चपात्रम् पञ्चानां पात्राणां समाहािाः 

 िधिसमासाः  तशवकेशवौ तशवश्च केशवश्च 

बहुव्रीतहाः  तवषकण्ठाः तवष ंकण्ठे यस्य साः 

नञ्समासाः  अतवघ्नाः   न सधदेहाः 
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3.8  Construction/Meaning of a sentence  
 

As seen so far, there are only three types of words in Sanskrit language, 

nouns/pronouns/adjectives that ends with nominal suffix,  verb that ends with a verbal suffix, 

and indeclinables. 

 

In a sentence there has to be 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, the meaning of the 

sentence is understood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let us try to understand the meaning of the following saying.  

 

उद्यमेन तह तसध्यतधि कायाातण न मनोरथःै । न तह स प्तस्य ससंहस्य प्रतर्शतधि म खे मृगाः ॥ 
 
Animals do not enter at all into sleeping lion's mouth. Tasks become accomplished by efforts 

only; not by fancies. Animals do not enter at all into sleeping lion's mouth. 

 

अधर्यः (natural order or connection of words in a sentence ) 
 

कायाातण उद्यमेन तह तसध्यतधि । मनोरथैः न (तसध्यतधि) । मृगाः स प्तस्य ससंहस्य म खे न तह प्रतर्शतधि॥ 
 
 

There are two तिङधिं पदम् (verbs) here. 
 

The verb तसध्यतधि  is derived from the परस्मपदी धाि ः √तसध ्  belonging to the 4th गणः (4P) 

meaning ‘be accomplish’. It is conjugated in प्रथमप रुषः बहुर्चनम् meaning ‘become 

accomplished’ 

 

The verb प्रतर्शतधि is derived from the परस्मपदी धाि ः √तर्श् belonging to the 6th गणः (6P) meaning 

‘to enter’. It is conjugated in प्रथमप रुषः बहुर्चनम् meaning ‘enter’ 

स बधि ंपदम्  तिङधि ंपदम्  स बधि ंपदम्  

र्ाक्यम् 

http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=natural&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=order&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=or&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=connection&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=of&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=words&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=in&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=a&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=sentence&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
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कायाातण (प्रातिपक्रदकम् काया (N, work/task/deed) प्रथमा तर्भतत बहुर्चनम् (Tasks) 

उद्यमने (प्रातिपक्रदकम् उद्यम (M  effort) िृिीया तर्भतत एकर्चनम् (by effort) 

तह (अव्यय surely/only)  

न (अव्यय not) (not) 

मनोरथैः (प्रातिपक्रदकम् मनोरथ (M desire/fancy) िृिीया तर्भतत बहुर्चनम् (by fancies) 

मृगाः (प्रातिपक्रदकम् मृग (M animal) प्रथमा तर्भतत बहुर्चनम् (animals) 

म ख े(प्रातिपक्रदकम् म ख (N mouth) सप्तमी तर्भतत एकर्चनम् ( into the mouth) 

स प्तस्य (प्रातिपक्रदकम् स प्त(Adj. Sleeping) षष्ठी तर्भतत एकर्चनम् (sleeping) 

ससहंस्य (प्रातिपक्रदकम् ससंह(M lion) षष्ठी तर्भतत एकर्चनम् 

 

 

 

छायामधयस्य कुवभतधत ततष्ठतधत स्वयमातप े। फलाधयतप पिाथाभय वृक्षााः सत्परुुषााः इव ।। 

Trees are like good people. They themselves stand in the heat and make shade for another. 

(Their) fruits are (also) for (the benefit) of others. 

 छायाम ् shade अधयस्य of others कुवभतधत ( trees ) do ततष्ठतधत  stand स्वयम् (while they) themselves 

आतपे in the heat. फलातन (their) fruits (are)‚ अतप also पिाथाभय for others वृक्षााः trees 

सत्पुरुषााः good people  इव like. 
 

काकाः कृष्णाः तपकाः कृष्णाः को भदेाः तपककाकयोाः । वसधतसमय ेप्राप्त ेकाकाः काकाः तपकाः तपकाः ।। 

It is during Spring that the difference becomes apparent ; काकाः काकाः तपकाः तपकाः that the crow is a 

crow and the cuckoo, a cuckoo. 
 

काकाः The crow  कृष्णाः (is) black तपकाः The cuckoo कृष्णाः (is) black को (काः) what is भेदाः the 

difference सिककाकयोाः between the cuckoo and the crow? वसधतसमये प्रापे्त In Spring is obtained. 
 

यने शुक्लीकृतााः हंसााः, शकुााः च हरितीकृतााः । मयिूााः तचतत्रतााः यने, साः त ेवतृ्त ंतविास्यतत ।। 

By whom the swans have been made white, the parrots green and the peacocks multi-colored, 

He will look after your needs.... bestow all that is needed for your sustenance. 

 येन by whom  शुक्लीकृतााः are made white  हसंााः the swans,  शुकााः the parrots  च and हरितीकृतााः are 

made green , मयूिााः the peacocks तचतत्रतााः  are made multi-coloured  येन  by whom, साः ते वृत्तं 

course of action तविास्यतत will bestow 
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4. तिङ् प्रत्ययः क्रियापदम ् - Verbs 

 

 

 

4.1 Roots in 1st, 4th, 6th and 8th गणः 

 
गणः Name #of roots गणः affix 

1
st
 भ्र्ाक्रद – गणः √भू - to be; भर्ति  1,079 अ 

4
th
 क्रदर्ाक्रद – गणः √क्रदर्् – to play; दीव्यति 140 य 

6
th
 ि दाक्रद – गणः √ि द ्– to wound;  ि दति 157 अ 

10
th
 च राक्रद – गणः √च र्  - to steal; चोरयति 440 अय 

 

 

 

 

 

 

 

ग णः and र्ृतिः The ग णः and रृ्तिः of the simple vowels is summarised below: 

 

 अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ 

ग णः अ ए ओ अर् अल ्

र्तृिः आ ऐ औ आर् आल ्

 

गणः गुणः of short 

medial vowel 

गुणः of final vowel र्तृिः of final vowel 

1
st
 yes yes no 

4
th

 no no no 

6
th

 no no no 

10
th

 yes no yes 

धाि ः  
Verbal root 

गणः affix   

तिङ् प्रत्ययः 
   

Verb 

Base 
 

Base 
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4.1.1 Formation of the base in भ्र्ाक्रद  - गणः 
 

 The final and the short medial vowel (which stands between two consonants) of the 

धाि ः takes ग णः । 

 When a short vowel is followed by a conjunct consonant, it is considered as long so 

no ग णः।  

भ्र्ाक्रद – गणः 

धाि ः ग णः गणः affix सतधधः base 

√पठ् - अ - पठ 

√भ ू भो अ भर् ् भर् 

√नी  ने  अ नय् नय 

√ब ध ् बोध ् अ - बोध 

√जीर् ् - अ - जीर् 

√तनधद ् - अ - तनधद 

   

Some परस्मपैदी धाि ः from भ्र्ाक्रद – गणः 

root meaning Verbial  

stem 
root meaning base 

कृष ् To plough कषा िीड् To play िीड 

खाद ् To eat खाद तनधद ् To blame तनधद 

चल ् To move चल तज To conquer जय 

त्यज ् To abandon त्यज दह् To burn दह 

धार् ् To run धार् रक््ष To protect रक्ष 

नी To lead नय पच ् To cook पच 

पि ् To fall पि ब ध ् To know बोध 

भ्रम ् To walk भ्रम यज् To worship यज 

रुह् To grow रोह र्द ् To speak र्द 
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र्स ् To dwell र्स र्ह् To carry र्ह 

शसं ् To praise शंस सृ To go सर 

खन ् To dig खन् चर् To move चर 

द्र  To melt द्रर् जीर्् To live जीर् 

नम ् To salute नम् भू To become भर् 

पठ् To read पठ व्रज ् To go व्रज 

र्प ् To sow र्प स्मृ To remember स्मर 

Irregular Roots 

गम ् To go गच्छ दशृ ् To see पश्य 

ग ह् To hide गूह दंश्  To hide दश ्

स्था To stay तिष्ठ सद ् To sit सीद 

घ्रा To smell तजघ्र पा To drink तपब 
 
 

4.1.2 Formation of the base in क्रदर्ाक्रद – गणः  

 

The final and the short medial vowel of the धाि ः does not takes ग णः । ि ष ्+ य = ि ष्ठय । 
 

Some परस्मपैदी धाि ः from क्रदर्ाक्रद गणः 

root meaning Base root meaning Base 

ि ष ् To be pleased ि ष्ठय नृि् To dance नृत्य 

नश ् To perish  नस्य प ष्ः To nourish प ष्ठय 

भ्रशं ् To fall भ्रंश्य म ह्  To faint म ह्य 

क्रदर् ् To play दीव्य श्रम् To be weary श्राम्य 

शम ् To cease शाम्य भ्रम्  To roam भ्राम्य 

मद ् To rejoice माद्य क्षम् To forgive क्षाम्य 
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4.1.3 Formation of the base in ि दाक्रद – गणः  

The final and the short medial vowel of the धाि ः does not takes ग णः । ि द ्+ अ = ि द । 

 

Some परस्मपैदी धाि ः from ि दाक्रद गणः 

root meaning Base root meaning Base 

हस ् To laugh हस तर्श ् To enter तर्श 

क्रदश ् To show क्रदश स्पृश ् To Touch स्पृश 

तर्द ् To find तर्धद इष्ः  To wish इच्छ 
 

 

4.1.4 Formation of the base in च राक्रद – गणः  

1. The final vowel of the धाि ः takes  र्तृिः। 

2. The short medial vowel  of the धाि ः takes  ग णः । 

 
 

धाि ः ग णः गणः affix   सतधधः base 

√ध्र ् धार् अय - धारय 

√च र्  चोर् अय - चोरय 

Some परस्मपैदी धाि ः from च राक्रद गणः 

root meaning Base root meaning Base 

कथ ् To tell कथय गण् To count गणय 

क्षल ् To wash क्षालय घ ष ् To proclaim घोषय 

तचधि ् To think तचधिय छद ् To cover छादय 

दण्ड् To punish दण्डय पाल ् To protect पालय 

पीड् To oppress पीडय भूष ् To adorn भूषय 

पजू To adore पूजय रच ् To arrange रचय 

स्पहृ् To long for स्पृहय धृ  To owe धारय 
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4.2  आत्मनेपद (A) and उभयपद िाताुः  (U) 

उभयपद िातुाः (U) are conjugated both in  पिमैपद ् and  आत्मनेपद । 

भ्र्ाक्रद – गणः 

root meaning Base root meaning Base 

लभ ् To obtain लभ र्ध्ा To grow र्धा 

म द ् To rejoice मोद ईक््ष To see ईक्ष 

त्र ै To save त्राय सेर्् To serve सेर् 

र्िृ ् To be र्िा र्धद ् To praise र्धद 

भज ् To worship भज कम्प ् To tremble कम्प 

याच ् to beg/to ask  याच कूद्ा To jump कूदा 

रट् to memorize रट् भाष् To speak भाष 

यि ् to try यि रम् To reveal िम 

क्रदर्ाक्रद – गणः 

जन ् To produce जाय मन ् To think मधय 

य ध ् to fight य ध मा To measure तमय 

तवद ् To be, exist तवद्य शप ्(U) To curse शप्य 

ि नाक्रद – गणः 

तक्षप ् To throw तक्षप क्रदश् (U) To point कदश 

तलप ् To annoint तलम्प तसच ् To sprinkle तसञ्च 

लपु ् To break लुम्प मृ To die तिय 

च राक्रद– गणः 

तचधि ्(U) To think तचधतय कथ ्(U) To tell कथय 

कम्प ् To shake कम्पय भक््ष (U) To eat भक्षय 

 
 Dhatukoshah by Medha Michika 

 

 Dhatukoshah by Mahadevan Embrathery 

https://arshavidyacenter.org/wp-content/uploads/Sanskrit/Dhatukosah.pdf
https://www.arshavidyacenter.org/new/sanskrit/dhatu.pdf
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4.3  उपसगाभाः - Prefixes   

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 द स् द र् तर् आ 

तन अतध अतप अति स  अतभ प्रति परर उप उद ्   
 

 

When a participle in the प्राक्रद-गण is used together with a धाि , it is called उपसगा । An उपसगा 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 

2. To support or substantiate a particular meaning.  

रुह् (िोहतत) to climb up आ + रुह् = आिोहतत to climb up 

3. To emphasize the original meaning.   

िाव् (िावतत) to run प्र + िाव् = प्रिावतत to run fast 
 

Two lovely verses expound the उपसगभाः 

 

िात्वथभ बाित ेकतश्चत ्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 । प्रािहासंहाितवहािपरिहािवत ्॥ 

 

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. 

 



37 

 

 

उपसगाभाः are very generous. They give themselves away willingly. Two or more can be added 

quite happily to a root word. For example, सम् + अति + गम् = समतिगच्छतत = to go towards 

together; to go completely over; surpass.   Note how sometimes the same उपसगाभाः can convey 

two completely separate and different ideas 

 

 

 GLOSSARY OF COMMON VERBAL ROOTS WITH PREPOSITIONS 

(PARAMARTHANANDA, 1980)  

 

 

4.4  Use of Active Voice (किारर प्रयोगः) with परस्मपैदी धाि ः (P) 

 

 4.4.1 Formation of a Verb in Present Tense (लट् लकािाः) 
 

 

To form a तिङधिम्, there should be a तर्र्क्षा, intension or desire to covey something on the part 

of the speaker. According to the तर्र्क्षा, the elements of the verb namely धाि , लकार, प्रयोग, प रुष, 

and र्चन are decided. Then we follow the following steps:  

 

1. Use the तिङ्-प्रत्ययः modified according to लट् लकार । 

 

परस्मपैदी धाि ः एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः तिप ् िस ् तझ 

मध्यमप रुषः तसप ् धस ् थ 

उत्तमप रुषः तमप ् र्स ् मस ्

 

परस्मपैदी धाि ः एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः ति िः अतधि  

मध्यमप रुषः तस थः थ 

उत्तमप रुषः तम र्ः  मः 

 

2. We add the modified  तिङ्-प्रत्ययः (लकार/प्रयोग/प रुष/र्चनम्) to the base which is धाि ः + गणः 

affix.  

 

3. Certain तिङ्-प्रत्ययः are changed:   

https://www.arshavidyacenter.org/new/sanskrit/glosary.pdf
https://www.arshavidyacenter.org/new/sanskrit/glosary.pdf
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 The  ending अ of the base is dropped before the  तिङ् प्रत्ययः beginning with अ ।    

 The ending अ of the base becomes आ before the तिङ् प्रत्ययः 

 beginning with र््  and म ्।  

 

Example1: If the speaker wants to convey “He/She reads or He/She is reading” in 

Sanskrit, the elements of the verb will be: 

 

धाि ः -  √पठ् (भ्र्ाक्रद – गणः,  परस्म–ैपद, 1P) to read 

लकारः - लट् लकार The action is happening in present.  

प्रयोगः -  किारर प्रयोगः  

प रुषः – प्रथमप रुषः The agent is neither the speaker nor the listener. 

र्चनम ्– एकर्चनम ्The number of the agent is one. 

Base – पठ 

 

Steps तर्र्क्षा  = They read/they are reading. पठति 

1  ति (लट्/किारर/प्रथमप रुषः/एकर्चनम्) 

2 पठ +  ति = पठति 

Rules 3 does not apply here 

 

 

Example 2: if the speaker wants to convey, “We two become/We two are”, the elements of 

the verb will be: 
 

धाि ः - √भ ू(1P) to be 

लकारः - लट् लकार  

प्रयोगः - किारर प्रयोगः  

प रुषः – उत्तमप रुषः (1
st
 person). The agent is the speaker  

र्चनम ्– तिर्चनम ्(Dual ). The number of the agent is two. 

Base – भर् (√भू  + अ = भ् + ओ + अ  = भ् + अर्् + अ) 

 

Steps तर्र्क्षा  = We two become/We two are भर्ार्ः 

1 र्ः (लट्/किारर /प्रथमप रुषः/तिर्चनम् ) 

2 भर् + र्ः 

3 भर्् + आ + र्ः  = भर्ार्ः 

 

Example 3: if the speaker wants to convey, “They lead”, the elements of the verb will be: 
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धाि ः - √नी (1P) to lead 

लकारः - लट् लकार  

प्रयोगः - किारर प्रयोगः  

प रुषः– प्रथमप रुषः The agent is neither the speaker or the listener. 

र्चनम ्- बहुर्चनम ्The number of the agent is more than two. 

Base – नय (√नी  + अ = न् + ए + अ = न् + अय् + अ ) 

 

    Steps तर्र्क्षा  = They lead भर्ार्ः नयतधि 

1 अतधि (लट्/किारर /प्रथमप रुषः/बहुर्चनम्)  

2 नय + अतधि  

3 नय् + अ + तधि = नयतधि 

 

Example 4: If the speaker wants to convey, “I live”, the elements of the verb will be: 

 

धाि ः - √जीर््  (1P) to live 

लकारः - लट् लकार  

प्रयोगः - किारर प्रयोगः  

प रुषः –उत्तमप रुषः The agent is the speaker. 

र्चनम ्-एकर्चनम ्The number of the agent is one 

Base - जीर् 

 

Steps तर्र्क्षा  = I live जीर्ातम 

1 तम (लट्/किारर /उत्तमप रुषः/एकर्चनम्)  

2 जीर्  + तम  

3 जीर्् + आ + तम = जीर्ातम 

 

Example 5: If the speaker wants to convey, “You know”, the elements of the verb will be: 

 

धाि ः - √ब ध ्(1P) to know 

लकारः - लट् लकार  

प्रयोगः - किारर प्रयोगः  

प रुषः – मध्यमप रुषः The agent is the listener. 

र्चनम ्- एकर्चनम ्The number of the agent is one. 
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Base – बोध (ब्  + ओ  + ध् + अ )  

  

Steps तर्र्क्षा  = We two become/We two are बोधतस 

1 तस (लट्/किारर/मध्यमप रुषः/एकर्चनम् ) 

2 बोध + तस = बोधतस 

Rules 3 do not apply here 

 

Conjugations of roots in four गणः  

 

भ्र्ाक्रद गणः √गम ् - to go एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ् 

प्रथमप रुषः गच्छति  गच्छिः  गच्छतधि  

मध्यमप रुषः गच्छतस  गच्छथः  गच्छथ  

उत्तमप रुषः गच्छातम  गच्छार्ः  गच्छामः 
 

क्रदर्ाक्रद गणः √क्रदर् ् - to play एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः दीव्यति  दीव्यिः  दीव्यतधि  

मध्यमप रुषः दीव्यतस  दीव्यथः  दीव्यथ  

उत्तमप रुषः दीव्यातम  दीव्यार्ः  दीव्यामः  
 

ि दाक्रद गणः √ि द ्- to strike एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः ि दति  ि दिः  ि दतधि  

मध्यमप रुषः ि दतस  ि दथः  ि दथ  

उत्तमप रुषः ि दातम  ि दार्ः  ि दामः  
 

च राक्रद गणः √च र्  - to steal एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः चोरयति  चोरयिः  चोरयतधि  

मध्यमप रुषः चोरयतस  चोरयथः  चोरयथ  

उत्तमप रुषः चोरयातम  चोरयार्ः  चोरयामः 
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Examples 

 
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.  

 

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 /धार्ति । I burn – दहातम ।  You dwell – र्सतस । They two 

speak - र्दि: । I run – द्रर्ति  or धार्ति । You go – व्रजतस । He carries – सरतस । 

 

 काकः फलातन खादति । The crow eats the fruits. 

 जलम् द्रर्ति । The water flows. 

 द ःखम् स्मरिः । Those two remember sorrow. 

 अश्वाः धार्तधि । The horses run. 

 नृपः आचारम् शंसति । The king praises the conduct. 

 जनाः जीर्तधि । People live. 

 दशेम् त्यजार्ः । We two abandon the country. 

 स खम् द ःखम् 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. 
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 र्यम् प स्िकातन पश्यामः । We look at the books. 

 सीिा सीदति । Sita sits down. 

 सः रृ्क्षम् स्मरति ।  He remembers the tree  

 अहम् लिाः पश्यातम ।  I see the creepers.  

 माला लिाम् पश्यति ।  Mala is looking at Lata.  

 दानम् करोति । He/She  gives. 

 लेखनम् करोतष । You are writing.  

 लेखनम् करोतम ।  I am writing. 

 पूजनम् क रुथ ।  You all do worship. 

 अध्ययनम्  क माः ।  We all are studying.  

 शरीरं नश्यति । Body perishes. 

 दासो गजं प ष्ठयति । The servant nourishes the elephant.  

 नरः श्राम्यति जलं च तपबति । The man wearies and drink water.  

 पत्रातण भ्रश्यतधि । The leaves fall.  

 इधधनम् अस्यातम । I throw fuel. 

 नरौ कूपं समया नृत्यि: । Two men are dancing near the well. 

 िी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. 

 कराभ्यां जलं स्पृशतस । You touch the water with your hands. 

 शृगालः अन्नम् तर्धदति  । The jackal finds food. 

 र्ीरः नृपाय रत्नातन क्रदशति  । The hero shows jewels to the king. 

 कमलातन पश्यतधि च स खेन हसतधि  । They see the lotuses and laugh with happiness. 

 दासाय क स मे धारयातम  । I owe two flowers to the servants. 

 नृपस्य रत्नातन रचयातम । I arrange the jewels of the king. 

 बधधूनाम् गृहाि् नरः धनम् चोरयति  । The man steals wealth from the relatives' homes. 

 नृपम् र्ीरम् घोषयति कतर्ः । The poet declares the king to be brave. 

 गृहयो: अन्नम् भक्षयातम  । I eat food in two homes. 
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Examples using िाताुः√अस् – to be 

 

अदाक्रद – गणः √अस ् - to be एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः अतस्ि  स्िः  सतधि  

मध्यमप रुषः अतस  स्थः  स्थ  

मध्यमप रुषः अतस्म  स्र्ः  स्मः 
 

 

 िि् त्र्म् अतस । You are that.  

 अहम् ब्रह्म अतस्म ।  I am Brahman. 

 बालकाः सतधि ।  The boys are.  

 बालः अत्र अतस्ि ।  The boy is here.  

 क शलम् अतस्म ।  I am fine.  

 अह ं ि षटः अतस्म ।  I am pleased.  

 त्वं अध्यापकाः अतस । You are a teacher. 

 बालौ स्ताः । There are two boys. 

 बालााः सतधत । There are many boys. 

 सा 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. 

 अहम् अद्यातपका अतस्म । I am a teacher.  

 आवाम् अद्यातपके स्वाः । We two are teachers. 

 त्वम् श्राधताः अतस । You are pleased. 

 बालः क त्र अतस्ि । Where is the boy?  

 बालः अत्र अतस्ि। The boy is here.  

 र्ाय ः 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. 
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िाताुः√कृ – to be 

 

िनाक्रद – गणः √कृ – to do एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः करोति  क रुिः क र्ातधि 

मध्यमप रुषः करोतष  क रुथः क रुथ 

उत्तमप रुषः करोतम  क र्ाः  क माः 

 
Lets look at the following sentences 

 अहम् खादातम । I am eating. अहम् भोजनम् किोतम । I am doing food. 

 अहम् कथयातम । I am talking. अहम ्कथनम् किोतम । I am doing talk.   

 अहम् तलखातम । ।  I am writing अहम् लेखनम् किोतत. I am doing write. 

 साः तचधतयतत । He is thinking.  साः तचधतनं किोतत । He is doing thought. 

 त्वम् पूजनयतस । You are worshipping. त्वम् पूजनम् किोतष । You are doing worship. 
   

I am doing food. I am doing talk.  He is doing thought. Sounds absolutely ridiculous translated 

in English, but in Sanskrit, it is the done thing. Acceptable too. Without a doubt. 

 

 गानम् कुवभाः । We two are singing.  

 िे श्रर्णं क र्ातधि । They are listening  

 िाः  िीडनम् क र्ातधि ।  They are playing.   

 सः जलपानम् करोति ।  He is drinking water. 

  शयनम् कुरुथाः। You two are sleeping.  

 बालााः पठनम् कुवभतधत । The boys read.  

 पाकं कुरुताः । They two are cooking.  

 सा िोदनम् किोतत । She is crying. 

 वयम् स्नानम् कुमभाः ।  We are taking a bath 

 अहम् दधतमाजभनम् किोतम । I brush  (my) teeth. 

 ते सवभदा कलहं कुवभतधत । They are always fighting.  

 त्वम्  ककम् किोतष । What  are you doing? 

 साः बालाः ककम् किोतत । What is that boy doing ?  

 प्रतीक्षां किोतम । I have been waiting. 
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4.4.2 Formation of a Verb in the Simple Past Tense (लङ् लकार), 

 
तिङ्-प्रत्ययः are  modified according to लङ् लकार  

 

  

परस्मपैदी धाि ः एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः तिप् िस् तझ 

मध्यमप रुषः तसप् धस ् थ 

उत्तमप रुषः तमप् र्स् मस् 

 

परस्मपैदी धाि ः एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः ि् िाम्   अन ्

मध्यमप रुषः स् =  ः िम् ि 

उत्तमप रुषः अम् र्  म 

 

 

Past Tense verb formation:  अ  is prefixed. 

 

अ  +  base [धाि ः +  अ (गणः affix)] + लङ् लकार तिङ्-प्रत्ययः 

अपठि् = अ + [पठ् +  अ ] + ि ्

 

 

We give conjugation of some धाि ः in past tense 

 

√पठ् – to read एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः अपठि ्
He/She read.  

अपठिाम्  
They two read. 

अपठन ्  
They all read. 

मध्यमप रुषः अपठः  
You read.  

अपठिम्  
You two read.   

अपठि  
You all read. 

उत्तमप रुषः अपठम ्  
I read. 

अपठार्   
We two read.   

अपठार्  
We all read. 
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√गम ्- to go एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः अगच्छि ् अगच्छिाम्  अगच्छन ् 

मध्यमप रुषः अगच्छः  अगच्छिम्  अगच्छि  

उत्तमप रुषः अगच्छम्  अगच्छार्  अगच्छाम 
 

√च र् - to steal एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः अचोरयि्  अचोरयिाम्  अचोरयन्  

मध्यमप रुषः अचोरयः अचोरय िम्  अचोरयि  

उत्तमप रुषः अचोरयम्  अचोरयार्  अचोरयाम 
 

√अस ् - to be एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः आसीि ् आस्िाम्  आसन ् 

मध्यमप रुषः आसीः  आस्िम्  आस्ि  

उत्तमप रुषः आसम्  आस्र्  आस्म 
 

√ कृ - to do एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः अकरोि ् अक रुिाम् अक र्ान्  

मध्यमप रुषः अकरोः अक रुिम्  अक रुि 

उत्तमप रुषः अकरर्म्  अक र्ा अक मा  

 

Verb forms when preceded by a preposition (उपसगाः) 
 

When a उपसगाः preceds 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 भोजनं अखादि ्। The boy ate the food. 

 त्रं् तर्द्यालाि् आगच्छः । You came from the school. 

 अह ंसत्यम् अर्दम ्।  I spoke the truth. 

 एकः नृपः आसीि ्। There was a king.  

 चञ्च्र्ा काको मासंम ्अहरि् । The crow took away the meat by the beak. 

 प्रासाद ेपदम् अकरर्म् नृपतिम् उपागच्छम ्। I set foot in the palace and approached the 

king. 

 जनकस्य आदशेाि् बालः धेनू ग्रामि् बतहः अनयि् । On the order of the father, the boy lead 

the two cows outside the village . 

 शीषे भारम् अक र्ान ्।  They placed the weight on (their) head.  

 सः एकम् उपायम् अकरोि ्। He made a plan. 

 छात्रः प्रसन्नः अभर्ि ्। The student became happy.  

 रामः लक्षमण च र्नम् अगच्छिाम ्।  Rama and Sita went to the forest.  

 सीिा अतप रामेण सह अगच्छि ्।  Sita also went with Rama.  

 ित्र रार्णः सीिाम् अहरि ्। There Ravana took Sita. 

 मूषकाः ससंहस्य शरीरे अनतृ्यन ्। The mice danced on the lion’s body. 

 म तनः नारीणाम् नीतिम् अशंसि ्। The sage praised the conduct of the women.  

 बालौ करेष  रज्ज म् अहरिाम ्। Two boys took the rope in their hands. 

 अरीणाम् नाशेन नृपः दशेम् अम ञ्चि ्। Through the destruction of the enemies the king has 

freed the country. 

 तमत्रे तनतधम् अतर्धदिाम् गृहम्/गृह ेच अर्हिाम ्। Two friends found a treasure and carried 

(it) home.  

 एर्म् अर्दि् नगयााः जनाः नृपस्य शततम् अशंसन ्च । He spoke thus and the people of the 

town praised the power of the king.  

 मेघैः च धूल्या च धेनर्ः िृणम् न अखादन ्। Owing to the clouds and the dust cows did not 

eat grass. 

 शठः उद्यानाि् फलातन अचोरयि ्। The rogue stole the fruits from the garden. 

 भ्रािा िोधाि ्घटम् अखण्डयि ्। Out of anger (my) brother broke the jar. 

 अरीणाम् नाशेन जेिा दशेम ्अम ञ्चि ्। Through the destruction of the enemies the 

conqueror has freed the country.  

 म तनः नारीणाम् नीतिम ्अशंसि ्। The sage praised the conduct of the women. 

 एर्म् अर्दि ्नगयााः जनाः नृपस्य शततम् अशंसन ्च । He spoke thus and the people of the 

town praised the power of the king. 

 तमत्रस्य आगमे मतिम् अकरोि् । He turned his mind to the arrival of the friend. 

 नृपिेः प त्रः ग रोः भतगनीम् पयाणयि् । The king's married the teacher's sister. 
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 र्नम् अध्यतिष्ठम ्। I lived in the forest. 
 

 

4.4.3 Formation of a Verb in the Imperative (लोट् लकार) 

 

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  

 

परस्मपैदी धाि ः एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः तिप् िस् तझ 

मध्यमप रुषः तसप् धस ् थ 

उत्तमप रुषः तमप् र्स् मस् 

 

परस्मपैदी धाि ः एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः ि   िाम्  अधि  

मध्यमप रुषः - िम्  ि 

उत्तमप रुषः आतन  आर्  आम 

 

√पठ् - to read एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः पठि   
Let him/her read  

पठिाम ् 

Let them two read. 

  पठिाम ्
Let them read. 

मध्यमप रुषः पठ  
You read.  

पठिम ् 
You two read.   

पठि  
You all read. 

उत्तमप रुषः पठातन  
I may read. 

 पठार्  
We two may read.   

पठाम 
We may read. 
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√गम ्- to go 

प रुषः एकः िौ बहर्ः 

प्रथम गच्छि   गच्छिाम्  गच्छधि   

मध्यम गच्छ  गच्छिम्  गच्छि  

उत्तम गच्छातन  गच्छार्  गच्छाम  
 

√वद ्- to speak 

प रुषः एकः िौ बहर्ः 

प्रथम र्दि   र्दिाम्  र्दधि   

मध्यम र्द  र्दिम्  र्दि  

उत्तम र्दातन  र्दार्  र्दाम  
 

√भू - to be    

प रुषः एकः िौ बहर्ः 

प्रथम भर्ि   भर्िाम्  भर्धि   

मध्यम भर्  भर्िम्  भर्ि  

उत्तम भर्ातन  भर्ार्  भर्ाम  
 

√निृ ्- to dance 

प रुषः एकः िौ बहर्ः 

प्रथम नृत्यि   नृत्यिाम्  नृत्यधि   

मध्यम नृत्य  नृत्यिम्  नृत्यि  

उत्तम नृत्यातन  नृत्यार्  नृत्याम  
 

√नश ् - to destoy   

प रुषः एकः िौ बहर्ः 

प्रथम नश्यि   नश्यिाम्  नश्यधि   

मध्यम नश्य  नश्यिम्  नश्यि  

उत्तम नश्यातन  नश्यार्  नश्याम   

√ि द ् - to strike 

प रुषः एकः िौ बहर्ः 

प्रथम ि दि   ि दिाम्  ि दधि   

मध्यम ि द  ि दिम्  ि दि  

उत्तम ि दातन  ि दार्  ि दाम   

√अस ् - to be 

प रुषः एकः िौ बहर्ः 

प्रथम अस्ि   स्िाम्  सधि   

मध्यम एतध  स्िम्  स्ि  

उत्तम असातन  असार्  असाम   

√ कृ - to do 

प रुषः एकः िौ बहर्ः 

प्रथम करोि   क रुिाम्  क र्ाधि   

मध्यम क रु  क रुिम्  क रुि  

उत्तम करर्ातण  करर्ार्  करर्ाम   
 

Commanding with the लोट् लकार 
  

भर्ान् and भर्िी are प्रथमातर्भततः forms of the प्रातिपक्रदकम ्भर्ि् and भर्िी respectively which 

mean the respectful forms of "you." Even though भर्ि् and भर्िी mean "you", they are'nt त्र्म् 

य र्ाम् and यूयम् and as such just HAVE to fall into the प्रथमप रुषः । 

 

 भर्ान् प स्िकम् पठि  ।  May Sir read the book.  

 भर्िी प स्िकम् पठि  ।  May Madam read the book.  

 प स्िकम् पठ ।  May you read the book. 
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Examples 

 

 रामः तचत्रपटगृहम् गच्छि  । Let Rama go to the cinema.  

 राम, भर्ान् तचत्रपट्गृह ं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 प स्िकं पठातन ।  I may read a book. 

 ककं अहम् प स्िकं पठातन । May I read a book? 

 र्यं  गच्छाम । Let us all go to the school.  Or May we all go to school. 

 एिि् प स्िकं पठ ।   (You) Read this book. 

 अधापक छात्रान् र्दि  । Teacher, speak to the students.  

 खगं पश्यिम ्।  The two of you, look at the bird. 

 बाल ित्र मा गच्छ । Oh boy! do not go there. 

 ह ेबातलके मा तर्षीद । Oh girl!  Don't grieve 

 ह ेर्ीराः नृिम् अन सरि दशेम् रक्षि च । O heroes! follow the king and protect the country. 

 तशष्ठयः पाठं पठि  । Let the student study. 

 नृपः रथेन गच्छि  । The king should go by chariot. 

 िस्मै बालकाय द ग्धं यच्छ । Give that boy milk. 

 मया सह भोजनं क रु ।  Eat with me   

 बालकाः उद्याने िीडधि  । Let the boys play in the garden.  

 बाल उद्याने िीड । Boy, play in the garden. 

 मािा र्दति लिे िीडनं मा क रु । अध ना पठनं क रु । यदा लिा एिि् आकणायति िदा सा रोदनं 

करोति । The mother says, “Lata, stop playing. Study now." When Lata hears this, 

then she cries. 

 दािारः ग्रामस्य जनेभ्यः धनम् यच्छधि  । May the donors give wealth to the people of the 

village.  

 अस्माकम् तमत्रेष  सदा र्सातन/जीर्ातन । May I always live among my brothers. 

 र्ने र्सि  / जीर्ि  । Let him live in the village.  

 पापं द खस्य कारणम् नश्यि  । May sin, the cause of misery, perish! 
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Use of लोट् लकार in स्र्तस्ि पाठाः  

 

स्र्तस्ि प्रजाभ्यः पररपालयधिाम् (U) धयायेन मागेण महीं महीशाः । 

गोब्राह्मणेभ्यश्श भमस्ि  तनत्यम् लोकास्समस्िास्स तखनो 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 । दशेोऽयं 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. 

 

सरे् भर्धि  स तखनः । सरे् सधि  तनरामयाः । सरे् भद्रातण पश्यधि  । मा कतिद ्द ःखभाग् भर्ेि ्॥ 

 

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. 

 

मा (माम् = me); the root gam produces the causal form gamayati 

 

4.4.4 Formation of a Verb in the Potential Mood (तर्तधतलङ्) 

 

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  भोजनाधिरं ििं तपबेि् । Buttermilk should be drunk after a meal.  

 मध्याहने शयनं क यााि ्। You should rest in the afternoon. 

 बालकाः िेषाम् अद्यापकान् र्धदनं क य ाः । All children should pay their respects to their 

teachers.  
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 नीतिज्ञाः धयायाचाराः भर्ेय ः । 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  

 

 परस्मपैदी धाि ः एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः तिप् िस् तझ 

मध्यमप रुषः तसप् धस ् थ 

उत्तमप रुषः तमप् र्स् मस् 

 

परस्मपैदी धाि ः एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः ईि ् ईिाम् ईय ः 

मध्यमप रुषः ईः ईिम् ईि 

उत्तमप रुषः ईयम् ईर्  ईम् 
 

 

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 (ग णः सतधधः) । 

 

√पठ् – to read 
 

एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः पठेि ्
He should read 

पठेिाम ्

They two should read. 

  पठेय ः 
They should read. 

मध्यमप रुषः पठेः  
You should read.  

पठेिम ्
You two should read.   

पठेिम  
You all should read. 

उत्तमप रुषः पठेयम ्
I should read. 

पठेर्  
We two should read.   

पठेम 

We should read. 
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√अस ् - to be 

प्रथमप रुषः स्याि ् स्यािाम्  स्य ः  

मध्यमप रुषः स्याः  स्यािम्  स्याि  

उत्तमप रुषः स्याम्  स्यार्  स्याम  

√ कृ - to do 

प्रथमप रुषः क यााि्  क याािाम्  क य ाः  

मध्यमप रुषः क यााः  क याािम्  क यााि  

उत्तमप रुषः क यााम्  क याार्  क यााम  

Examples 

 नरः सदा सत्यं र्दिे ्। Man should always tell the truth  

 सत्यम् ब्रूयाि् तप्रयम् ब्रयूाि ्। You should speak the truth, you should speak pleasantly. 

Helps you deduce things like 

 श्वः र्षेि ्।  It should rain tomorrow.  

 र्यम् ग तलकािीडाम् जययेम ्।  We should win the cricket match.  

It helps express obvious 'matter of fact stuff' 

 मत्स्याः जलेन तर्ना कथम् जीर्ये ः । How can fishes live without water?  

 त्व्या तर्ना अकम् कथम् जीर्येम् । How would I live without you.  

 यक्रद भर्ान् न पठति िर्हा परीक्षायाम्उत्तीणाः भर्ेि ्। How will you pass the examination if you 

do not study? 

 बालकाः िेषाम् अद्यापकान् र्धदनं क य ाः । All children should pay their respects to their 

teachers.  

 उद्याने जनाः धूम्रपानम् न क य ाः । People should not smoke in the garden 

 परीक्षासमये छात्राः पठेय ः । During exams students should/must/ought to study.   

प्रािे प्रािः प्रबोधिे ्नरः  द जानान्  त्यजिे ् ईश्वरं पजूयिे ्सत्यं र्दिे् यक्रद एषां क यााि ्न कदातप द :खस्य 

कारणं स्याि् । The man should wake up early in the morning, give up bad company, 

worship the Lord and speak the truth. If you were to do this, there will be no reason for 

sorrow.  

 यः मोक्षम् इच्छति सः र्नं गच्छेि ्। He who wishes liberation should go to the forest. 

 द जानानं गृहे न प्रतर्शेः । You should not enter the house of the wicked. 

 छात्राः संस्कृिभाषाम् पाठेय ः ।  Students should learn the Sanskrit language. 

 मि् तर्ना भर्ान् ग्रधथालयम् कथम् गच्छेि् । How could you go the library without me ? 

 पतण्डिानाम् सभागृह ेमूखाः मौनम् धारयिे ्। In the meeting place of learned people, a fool 

ought to "wear" silence? 

 क्रकञ्चि् अतधकम् भोजनम् पचिे् ।   You should cook a little more food. 
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Modified तिङ्-प्रत्ययः in लट् लकारः, लङ् लकारः, लोट् लकारः and तर्तधतलङ् 

 
 

लट् लकारः  
एकर्चनम ् तिर्चनम ् बहुर्चनम ्

प्रथमप रुषः ति िः  अतधि  

मध्यमप रुषः तस  थः  थ 

उत्तमप रुषः तम  र्ः  मः 

लङ् लकारः  

प्रथमप रुषः ि ् िाम ् अन ् 

मध्यमप रुषः स ् िम ् ि  

उत्तमप रुषः अम ् र्  म 

 लोट् लकारः  

प्रथमप रुषः ि   िाम ् अधि  

मध्यमप रुषः  िम ् ि 

उत्तमप रुषः आतन  आर्  आम 

तर्तधतलङ् 

प्रथमप रुषः ईि ् ईिाम ् ईय ः 

मध्यमप रुषः ईः ईिम ् ईि 

उत्तमप रुषः ईयम ् ईर्  ईम 

Usage in लट् लकारः, लङ् लकारः, लोट् लकारः and तर्तधतलङ् 

लट् लकारः सः प स्िकम् पठति । He reads a book. 

लङ् लकारः सः प स्िकम् अपठि ्। He read the book . 

लोट् लकारः सः प स्िकम् पठि  । May he read the book . 

तर्तधतलङ् सः प स्िकम् पठेि ्। He should read the book  

लट् लकारः त्र्म् र्नम् गच्छतस । You go to the forest. 

लङ् लकारः त्र्म् र्नम् अगच्छि ्। You went to the forest. 

लोट् लकारः त्र्म् र्नम् गच्छ । May you go to the forest. 

तर्तधतलङ् त्र्म् र्नम् गच्छेि ्। You should go to the forest 

 

 The प्रथमप रुषः एकर्चनम् form of selected िातुाः in लट् लकारः, लङ् लकारः, लोट् लकारः and 

तर्तधतलङ् is given at https://chitrapurmath.net/documents/sanskrit/supp032.pdf 

https://chitrapurmath.net/documents/sanskrit/supp032.pdf
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4.5  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)  

  

Let us first recall the art of constructing sentences in the Active voice ... the Selecting the 

person who does the work from the प्रथमा तर्भततः । 
 

1. Making sure that the verb and the subject agree.  

2. Selecting 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 making sure the verb and subject agree, बालकः खगं 

पश्यति । 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.  

 

 

4.5.1 Construction of verb in Passive Voice 

 

य and आत्मनपेद तिङ् प्रत्ययः is added to the धाि ः । 

 

लभ् (to obtain;1A) is a आत्मनेपद धाि ः so only य will be added after the धाि ः । It will taking the 

आत्मनेपद तिङ् प्रत्ययः as usual. लभ ्+ य + आत्मनपेद तिङ् प्रत्ययः । 

 बालः ग्रधथम् लभिे ।  The boy obtains the book. (active)  

 बालकेन  ग्रधथः लभ्यिे ।   The book is being obtained by the boy. (passive) 

 बालः ग्रधथौ लभिे । The boy obtains two books. (active) 

 बालकेन ह्रधथौ लभ्येिे । Two books are being bntained  by the boy. (passive) 

 बालः ग्रधथान् लभिे । The boy obtains many books. (active)  

 बालकेन ग्रधथाः लभ्यधिे । Many books are being obtained  by the boy. (passive) 
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 The roots दा धा मा गै हा पा स्था change their final vowel into ई । The परस्मैपद धाि ः दशृ ्(to see; 

1P) has an irregular form पश्य् । The आत्मनेपद form for passive voice would be 

 

दशृ ्+ य + आत्मनपेद तिङ् प्रत्ययः । 
 

 बालः खगं पश्यति । The boy sees the bird. (active) 

 बालकेन खगः दशृ्यिे । The bird is being seen by the boy. (passive) 

 बालः खगौ पश्यति ।  The boy is seeing two birds. (active) 

 बालेन खगौ दशृ्येिे ।  Two birds are being seen by the boy. (passive) 

 बालः खगान् पश्यति ।  The boy sees many birds. (active) 

 बालेन खगाः दशृ्यधिे ।  Many birds are being seen by the boy. (passive) 
 

The passive forms of दशृ ्in लट्, लङ्, लोट् & तर्तधतलङ् 
 

 

लट् 

कमातण एकः िौ बहर्ः 

प्रथम दशृ्यिे  दशृ्येिे  दशृ्यधि े 

मध्यम दशृ्यसे  दशृ्येथ े दशृ्यध्र् े 

उत्तम दशृ्य े दशृ्यार्ह े दशृ्यामह े 

लङ्  

प्रथम अदशृ्यि  अदशृ्येिाम्  अदशृ्यधि  

मध्यम अदशृ्यथाः  अदशृ्येथाम्  अदशृ्यध्र्म्  

उत्तम अदशृ्य े अदशृ्यार्तह  अदशृ्यामतह 

लोट्  

प्रथम दशृ्यिाम्  दशृ्येिाम्  दशृ्यधिाम्  

मध्यम दशृ्यस्र्  दशृ्येथाम्  दशृ्यध्र्म्  

उत्तम दशृ्य ै दशृ्यार्ह ै दशृ्यामह ै

तर्तधतलङ् 

प्रथम दशृ्येि  दशृ्येयािाम्  दशृ्यरेन ् 

मध्यम दशृ्येथाः  दशृ्येयाथाम्  दशृ्येध्र्म्  

उत्तम दशृ्येय  दशृ्यरे्तह  दशृ्येमतह 

 

Examples 

 

 बालाः काय ंक र्ातधि ।  The boys do the work. (active) 
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बालैः कायं क्रियधिे ।  The work is being  done by the boys. (passive) 

 माता पुत्र ंन कदातप तवस्मितत । Mother never forgets son. (active) 

मात्रा पुत्राः न कदातप तवस्मृयते । Son is never forgotten by mother. (passive)  

 क्षूराः सपभाः बालं अदशत् । Small snake bit the boy.(active) 

बालाः क्षुरने सपेण अदशृ्यत्, The boy was bitten by a small snake. (passive) 

 बातलका द ग्धं तपबति ।  The girl drinks the milk. (active) 

बतलकया द ग्धं पीयिे ।  The milk is being drunk by the girl. (passive) 

धाि ः पा (1P) irregular canges to तपब ्and to पी in passive. 

 रामः र्नं गच्छति । Rama goes to forest. (active) 

रामेण र्नं गम्यिे । The village is being gone by Rama. !! (passive) 

 अम्बा भोजनं यच्छति । The mother gives food. (active) 

अम्बया भोजनं दीयिे । The food is being given by the  mother. (passive) 

 धाि ः दा (1P) irregular  canges to यच्छ् and to दी in passive. 

 बालः ग्रधथं अपठि् ।  The boy read the book. लङ् 

बालेन ग्रधथः अप्ि ।   The book was read by the boy. 

 रामः सीिाम् र्ने अत्यजि् ।  Rama abandoned Sita in the forest. लङ् 

रामेण सीिा र्ने अत्यज्यि । Sita was abandoned by Rama in the forest.   

 त्र्म् प स्िकम् पठ । You, read the book. लोट् 

त्र्या प स्िकम् प्िाम ्।  Let the book be read by you. 

 सः मह्यं ग्रधथं ददाि  ।  Let he give me the book.  

िेन मह्यं ग्रधथः दीयिाम ्।  Let me be given the book by him. 

 नरः सदा सत्यं र्दिे ।  Man should allways tell the truth. तर्तधतलङ् 

नरेण सदा सत्यम् उद्येि ।  Truth should always be spoken by man. 

 

4.6  भार् ेप्रयोगः  
 

धाि ःs  are divided into सकमाक  & अकमाक् verbs. सकमाक are those verbs that answer the 

question.what." For example: रक्ष् (रक्षति) "Protect what" can be very easily answered. But a धाि ः 

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 बालकेन स्थीयिे । This kind of कमातण र्ाक्य रचना with an अकमाक् धाि ः is called the 

भारे् प्रयोग । Note that स्था becomes स्थीयिे and not स्थायिे ।  
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5. स ुँप ्प्रत्ययः नामपदम ्- Nouns, Pronouns & Adjectives  
 

 

5.1  नामपदम ्- Nouns  

 
Masculine and Neuter Nominal Stems ending in अ and Feminine in आ 

राम अकाराधिः प तंलङ्ग (Masculine) प्रातिपक्रदकम ्

तर्भततः  एकः िौ बहर्ः 

प्रथमा Case1 - Nominative रामः  रामौ  रामाः  

तििीया Case2 – Accusative रामम्  रामौ  रामान्  

िृिीया Case3 - Instrumental रामेण  रामाभ्याम्  रामैः  

चि थी Case4 - Dative रामाय  रामाभ्याम्  रामेभ्यः  

पञ्चमी Case5 - Ablative रामाि्  रामाभ्याम्  रामेभ्यः  

षष्ठी Case 6 -Genitive   रामस्य  रामयोः  रामाणाम्  

सप्तमी Case 7- Locative रामे  रामयोः  रामेष   

सम्बोधनम् Case 8 -Vocative राम  रामौ  रामाः  

र्न अकाराधिः नप ंसकतलङ्गः (Neuter) प्रातिपक्रदकम ्

प्रथमा Case1 - Nominative र्नम्  र्ने  र्नातन  

तििीया Case2 – Accusative र्नम्  र्ने  र्नातन  

िृिीया Case3 - Instrumental र्नेन  र्नाभ्याम्  र्नैः  

चि थी Case4 - Dative र्नाय  र्नाभ्याम्  र्नेभ्यः  

पञ्चमी Case5 - Ablative र्नाि्  र्नाभ्याम्  र्नेभ्यः  

षष्ठी Case 6 - Genitive   र्नस्य  र्नयोः  र्नानाम्  

सप्तमी Case 7- Locative र्ने  र्नयोः  र्नेष   

सम्बोधनम् Case 8 -Vocative र्न  र्ने  र्नातन  

सीिा आकाराधिः स्त्रीतलङ्गः (Feminine) प्रातिपक्रदकम ्

प्रथमा Case1 - Nominative सीिा  सीिे  सीिाः  

तििीया Case2 – Accusative सीिाम्  सीिे  सीिाः  

िृिीया Case3 - Instrumental सीिया  सीिाभ्याम्  सीिातभः  

चि थी Case4 - Dative सीिायै  सीिाभ्याम्  सीिाभ्यः  

पञ्चमी Case5 - Ablative सीिायाः  सीिाभ्याम्  सीिाभ्यः  

षष्ठी Case 6 - Genitive   सीिायाः  सीियोः  सीिानाम्  

सप्तमी Case 7- Locative सीिायाम्  सीियोः  सीिास  

सम्बोधनम् Case 8- Vocative सीिे सीिे  सीिाः  
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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. प त्राः 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 direct object of transitive verb. जनकः प त्रान ्नयति । The father leads the 

sons. 

 To indicate objective complement. रामं र्ीरं बोधामः । We know Rama (to be) a hero. 

 After verbs indicating movement. बालः कूप ंगच्छति । The boy goes to the well. 

 

Use of ििृीया तर्भततः । 

 To indicate the instrument or means by which action is done. बालः म खं हस्िाभ्यां गूहति 

।The boy hides (his) face with (his) hands. 

 To indicate the person or thing accompanying the action. दासने 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.) द ःखने ग्रामं 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 कधद केन च खेलति । The boy is playing with a stick and a ball.  

 प ष्ठपैः फलःै जलेन सह अह ंदरंे् पूजयातम । With flowers, fruits and water, I worship God. 

 सः दण्डं तक्षपति चोरं हस्िने धरति चोरं हस्िाभ्या ंिा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 जीरं् च तर्द्यया ॥ 

 The gift of food (is) supreme gift. The gift of knowledge is superior (to that of the gift of 

food). With food, satisfaction (is) for moment and while with knowledge the (satisfaction 

is) lifelong. 

 
 

Use of चि थी तर्भततः ।  

 To indicate indirect object of verbs meaning ‘to give’, ‘to send’, ‘to promise’, ‘to 

show’. आचायाः तशष्ठयभे्यः प स्िकातन यच्छति । The teacher gives the books to the students. 

 After the verbs meaning ‘to be angry with’, to desire, ‘to long for’. जनकः प त्राय क प्यति 

। The father is angry with the son. 

 To express the purpose of the action. सः य िाय गच्छति ।  He goes for war ( with a purpose 

to fight) 
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 To indicate the person or thing for whose advantage the action is done. सः कूपं प त्रभे्यः 

खनति । He digs a well for (his) sons. 

 After verbs indicating movement. दासः ग्रमाय गच्छति ।   

The servant goes to the village. 

 त्रं् बालकाय फलं यच्छतस ।You give fruit to the boy.  

 नृपः जनान् क प्यति/ि ध्यति । The king is angry with the people.  

 अद्यातपका तशष्ठयाय कथयति । The teacher tells the student.  

 पाठशाला ंज्ञानाय आगच्छतधि । They all come to this school for knowledge. 

 सः  बातलकायै द ग्धं आनयति । He brings milk for the girl. 

 अह ंमाधर्ाय कथयातम स जािाय ैकथय यातन प स्िकातन कपाटे सतधि िेषां गणं क रु । I tell Madava, 

Tell Sujata, those books that are there in the cupboard, to do their counting. 

 

Use of पञ्चमी तर्भततः ।  

 To indicate the place from which the action begins or originates. रामः र्नाि ्आगच्छति । 

Rama comes from the forest. 

 With verbs meaning ‘to desist from’, ‘to protect’, ‘to fear’. ईश्वरः नरान् द ःखाि ्रक्षति । God 

protects men from misery. 

 To express the cause or motive of an action. सः िोधाि ्बालं ि दति । Out of anger he strikes 

the boy. 

 र्यं गहृाि ्बतहः गच्छामः । We are going outside the house now.  

 बालकान् बातलकाः च द जानभे्यः सदा रक्षतधि । The teachers are protecting the boys and girls 

from bad people always. 

 छात्राः अध्यापकाि ्पाठान् पठतधि । The students study lessons from the teacher. 

 स्नानाि ्प्राक् बालः तमत्रैः सह् गहृाि ्बतहः िीडति । Before a bath, the boy plays with friends 

outside the house.. 

 स्नानाि ्अनधिरं सः दरंे् नमातम। After a bath, he does namaskar to God.  

 यदा अह ंप स्त्कं पठातम िदा िभे्यः प स्िकेभ्यः ज्ञानाम् उभर्ति । When I am reading books, then 

from those books, knowledge arises. 

 लोभाि ्िोधः प्रभर्ति लोभाि ्कामः प्रर्िािे ।  

लोभाि ्मोहः च नाशः च लोभः पापस्य कारणम् ।  

Anger arises from greed, Desire arises from greed, from anger (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 प त्रम् र्नं गच्छति । Son of 

Dasharata goes to the forest.  

 नरस्य आभरणं रूपं रूपस्य आभरणं ग णः । 
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ग णस्य आभरणं ज्ञानं ज्ञानस्य आभरणं क्षमा ॥ स भातषिम् ॥ 

Man’s ornament (is) form (beauty). Beauty’s ornament is virtue. Virtue’s ornament is 

knowledge. Knowledge’s (of knowledge) the ornament is forgiveness. 

 तशर्स्य प त्रः गणेशः मोदकं खादति । Ganesha, the son of Shiva, eats a modakam. 

 जलस्य तबधदर्ः पात्राि ्पितधि । The drops of water fall from a vessel. 

 र्नस्य पशर्ः ग्रामम् पररिः भ्राम्यतधि । The beasts of the forest roam around the village.  

 पापम ्द खस्य कारणम् नश्यि  । May sin, the cause of misery, perish. 

 पाण्डर्ाना ंधमाराजः ज्येष्ठः । Among Pandavas Dharmaraja is best. 

 अज ानस्य ि ला नातस्ि | There is no comparision of Arjuna. 

 There is no verb meaning ‘to have’ in Sanskrit.  

अररणां रथाः भर्तधि। The enemies have chariots (Out of the enemies (there) are chariots. 

 

Use of सप्तमी तर्भततः ।  

 To indicate the place where the action takes place. अहम् उद्यान ेिीडातम । I play in the 

garden. 

 To indicate the time when the action takes place. सः तर्द्यालयं ग्रीष्ठमे गच्छति। He goes to 

school in summer. 

 After verbs indicating movement. Such as ‘fall’, ‘to place’, ‘to throw’, ‘to send’, ‘to 

enter’, etc. रृ्क्षः हृद े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 तस्नह्यति ।  Dashratha feels 

affection for Rama. 

 बातलका कपाटाि् पेरटकाय ंर्स्त्रातण तक्षपति । The girl throws her clothes from the cupboard 

into the suitcase. 

 नरेशः िस्य क ट म्बेन सह र्ने र्सति । Naresh lives in the forest with his family.  

 तर्जयस्य आपणः ग्रामे अतस्ि । Vijay's shop is in the village.  

 सायङ्काले बालाः प स्िकाल्ये प स्िकं पठति । In the evening, the boy is reading a book in the 

library.  

 अहम् मम क ट म्बे तस्नह्यातम । I love my family. 

 यक्रद अह ंसंस्कृिभाषाया ंतचधिनं करोतम िर्हा अनायासेन अह ंसंस्कृिभाषाया ंर्दातम । If I think 

in the Sanskrit language, then with ease, I am speaking in the Sanskrit-language. 

 स ख ेजना: माद्यतधि द :ख े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. 

 पात्रषे  कमलातन भर्तधि । Lotuses are in the vessel. 

 र्न ेर्सि  / जीर्ि  । Let him live in the forest.  
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Certain अव्ययs are used with certain तर्भततः 

 

तििीया It is used with (above), (after/long), (below/near), (near/in front of), (around), 

(fie on), (without/concerning), (in between),   without), (towards).  

अतभिः/पररिः/सर्ािः (on all four sides)  उभयिः (on both sides)  तनकषा (near) प्रति 

(towards)   

 

 रृ्क्षः कूपं तनकषा रोहति । Tree grow near the well.  

 बालाः कूपम् उभयिः इधधनं दहतधि । On both sides of the well boys burn the 

fuel.  

 मेघाः पर्ािं प्रति चलतधि । Clouds move towards the mountain.  

 जलं ग्रामं सर्ािः पिति । Water falls on all sides of the village. 

 लिाः उद्यानम् पररिः सतधि। There are creepers all around the garden. 

िृिीया सह (with) and तर्ना (without) अलम् and कृिम् (enough) 

 सीिा रामेण सह र्नं गच्छति । Sita goes to forest with Rama.  

 जलने तर्ना कमलातन न रोहतधि । The lotuses do not grow without water.  

 अलं द ःखेन । Enough with misery. 

 

चि थी नमः (salutations) स्र्तस्ि (hail).  

 ॐ गणशेाय नमः । Salutations to Lord Ganesha.  

 अध्यापकाः र्दतधि छात्रभे्यः स्र्ातस्ि ।The teachers say, "Let there be welfare to 

these students." 

 नपृाय स्र्तस्ि ।  Hail to the king. 

पञ्चमी With प्राक् (before, to the east of), पूर्ाम् (before), अनधिरम् (after), आ (until/since), 

प्रभृति (since), बतहः (outside), ऋिे (except) तर्ना (without). 

 

 र्यं गहृाि ्बतहः गच्छामः । We are going outside the house now.  

 स्नानाि ्प्राक् बालः तमत्रैः सह गहृाि ्बतहः िीडति । Before a bath, the boy plays 

with friends outside the house.. 

 स्नानाि ्अनधिरं सः दरंे् नमातम। After a bath, he does namaskar to God.  

षष्ठी उपरर (above), अधः (below) प रिः (in front of), पिाि् (behind), परिः (beyond), 

अगे्र समक्षम् (in the presence of) कृिे (for the sake of). 

 

 मघेानाम ्उपरर रतर्ः चलति । The sun moves above the clouds.  

 गहृस्य प रिः रृ्क्षाः भर्तधि । There are trees in front of the house. 

 र्नस्य पशर्ः ग्रामम् पररिः भ्राम्यतधि । The beasts of the forest roam around the 

village.  
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म तन (sage) is  a इ - ending  Masculine Nominal stem and decline as follows: 

 

Masculine Nominal Stem (म तन) ending in इ  
 

एकः िौ बहर्ः 

प्रथमा म तनः  म नी  म नयः  

तििीया म तनम्  म नी  म नीन्  

ििृीया म तनना  म तनभ्याम्  म तनतभः  

चि थी म नये  म तनभ्याम्  म तनभ्यः  

पञ्चमी म नेः  म तनभ्याम्  म तनभ्यः  

षष्ठी म नेः  म धयोः  म नीनाम्  

सप्तमी म नौ  म धयोः  म तनष   

सम्बोधनम ् म न े म नी  म नयः  
 

 

अति (fire), अतितथ (guest), अरर(enemy), कतर् (poet), तगरर (mountain), रतर् (sun), रातश (heap), 

उदतध (ocean), कतल (quarrel) etc all will decline like म तन । 

 

Examples 

 

 म तनः र्नाि् गच्छति । The sage goes from the forest. 

 अह ंतगरेः ग्रामं गच्छातम । I go from the mountain to the house. 

 म नःे समक्षं जनाः तिष्ठतधि । The people sit in front of the sage. 

 कतर्ः रृ्क्षान् म नये क्रदशति । The poet shows the trees to the sage. 

 परश ना र्ीरः अरीन् ि दति । The hero strikes the enemies with the axe. 

 अतिथीना ंकृिे दासः फलातन पचति । The servant cooks fruits for the sake of guests. 

 दासः अिेः अन्नं हरति । The servant takes away the food from the fire. 

 म नयः रसर् ंयजतधि । Sages worship the sun. 

 कतलना अध्यापकः ग्रामं त्यजति । Owing to the quarrel, the teacher leaves the village 

 एकाः कतपाः मनुाेः आश्रमम् आगच्छत् ।. A monkey came into the Muni's ashram.  

 भपूतेाः खड्गाः तनजहस्तात् नद्याम् अपतत् । The king's sword fell from his hand into the 

river. 

 कवयाः कूपात् जलं तपबतधत । The poets drink water from the well. 
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तशश  (baby) is  a उ - ending  Masculine Nominal stem and decline as follows: 

 

Masculine Nominal Stem (तशश ) ending in उ  
 

एकः िौ बहर्ः 

प्रथमा तशश ः  तशश ू तशशर्ः  

सम्बोधनम ् तशशो  तशश ू तशशर्ः  

तििीया तशश म्  तशश ू तशशून ् 

ििृीया तशश ना  तशश भ्याम्  तशश तभः  

चि थी तशशर् े तशश भ्याम्  तशश भ्यः  

पञ्चमी तशशोः  तशश भ्याम्  तशश भ्यः  

षष्ठी तशशोः  तशश्वोः  तशशूनाम्  

सप्तमी तशशौ  तशश्वोः  तशश ष   

 

 

इधद  (moon), इष  (arrow), ग रु (teacher), िरु (tree), परश  (axe), पश  (beast),बधध  (friend),बाहु (arm), 

तबधद  (drop) etc all will decline like तशश  

 

Examples 

 

 इश तभः नृपः अररम् जयति । The king conquers the enemy with arrows . 

 तशश ूहसिः । Two babies laugh. 

 जलस्य तबधदर्ः पात्राि् पितधि । The drops of water fall from a vessel. 

 ग रोः गृह ेर्सिः । They two live in the house of 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 तशशनू् र्नं नयति । The man leads the babies from the house to the forest. 

 बालः िरोः पिति हस्िं ल म्पति च । The boy falls from the tree & breaks (his) hand. 

 बधध तभः सह तगरेः र्नं गच्छातम  । With relatives I go from the mountain to the forest. 

 ग रुर् ेनमः ।  Salutations to the teacher. 

 र्ने पशर्ः धार्तधि । The animals run in the forest. 

 तशशर्ः उद्याने िीडतधि । The babies play in the garden. 

 
तपिृ (father, nouns of relationship)) and नेिृ (agent-nouns) are ऋ - ending  Masculine Nominal 

stem differ in their declension’s (highlighted in red)  are slightly different. भािृा (brother) and नपृ्त 

(grandson) although names of relationships are declined like नेिृ । 
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Masculine Nominal Stem (तपि;ृ निे)ृ ending in ऋ 
 

एकः िौ बहर्ः 

प्रथमा तपिा  तपिरौ  तपिरः      

तििीया तपिरम ् तपिरौ  तपिॄन्  

ििृीया तपत्रा  तपिृभ्याम्  तपिृतभः  

चि थी तपत्रे  तपिृभ्याम्  तपिृभ्यः  

पञ्चमी तपि ः  तपिृभ्याम्  तपिृभ्यः  

षष्ठी तपि ः  तपत्रोः  तपिॄणाम्  

सप्तमी तपिरर  तपत्रोः  तपिृष   

सम्बोधनम ् तपिः तपिरौ तपिरः 

 

प्रथमा नेिा  निेारौ  निेारः  

तििीया निेारम ् निेारौ  नेिॄन ् 

ििृीया नेत्रा  नेिृभ्याम्  नेिृतभः  

चि थी नेते्र  नेिृभ्याम्  नेिृभ्यः  

पञ्चमी नेि ः  नेिृभ्याम्  नेिृभ्यः  

षष्ठी नेि ः  नेत्रोः  नेिॄणाम्  

सप्तमी नेिरर  नेत्रोः  नेिृष   

सम्बोधनम ् निेः  निेारौ  निेारः  
 

दािृ (donor), किृा (doer), श्रोिृ (hearer), जेिृ(conqueror) etc. all will decline like नेिृ। 

 

Examples 

 

 रथेन जिेा गच्छति । The conqueror goes by chariot. 

 श्रोिारः ग रोः र्चनैः ि ष्ठयतधि । Thethearers are pleased by the words of the Guru. 

 निेारम ्अन सराम । Let us follow the leader. 

 जीर्ने किाारः एर् स खम् अतध्गच्छतधि । In life, only the doers obtain happiness.  

 िोधाि् मम भ्रािा घटम् अखण्डयि् । Out of anger (my) brother broke the jar. 

 दािारः ग्रामस्य जनेभ्यः धनं यच्छधि  । May the donors give wealth to the people of the 

village.  

 नरः नप्तभृ्या ंसह उद्याने असीदि् / उपतर्षि् । The man sat in the garden with (his) two 

grandsons. 
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 श्रोिारः प्रासदस्य अगे्र अतिष्ठन् । The hearers stood again in front of the palace. 

 अरीणा ंनाशेन जिेा दशेम् अम ञ्चि् । Through the destruction of the enemies the conqueror 

has freed the country. 

 अस्माकं भ्रािषृ  सदा र्सातन/जीर्ातन । May I always live among my brothers. 

 निेा शठान् दण्डयि  । Let the leader punish the rogues. 

 ह ेगुिो बालान् आमाचािम ्तनधदतस । O Guru, you blame the children's conduct. 

 गुिोाः बालयोाः तमत्रातण न भवताः। he two boys of the teacher have no friends. 

 

Feminine Nominal Stem (नदी ) ending in ई 
 

एक ति बहु 

प्रथमा  नदी नद्यौ नद्या नद्यः 

तििीया नदीम् नद्यौ नद्या नद्यः नदीः 

ििृीया नद्या नदीभ्याम् नदीतभः 

चि थी नद्य ै नदीभ्याम् नदीभ्यः 

पञ्चमी नद्याः  नदीभ्याम् नदीभ्यः 

षष्ठी नद्याः नद्योः नदीनाम् 

सप्तमी नद्याम् नद्योः नदीष  

सम्बोधनम ् नक्रद नद्यौ नद्या नद्यः 

  

 कुमािी a young girl, गौिी Gouri, िजनी Night, कौमुदी moonlight, सखी friend, पुत्री daughter, दासी 

servant, पुिी town, नगिी town, वाणी speech, सिस्वती Saraswati decline like नदी ।  

 

 पुत्रौ नगयाभाः प्रततगच्छताः । The two sons return from town. 

  शीषाभत् नािी भािं तनक्षपतत । The woman puts down the load from the head. 

 गतृहणी मुरा गणयतत। The housewife counts the coins. 

 नद्यााः तीिे शत्रवाः युध्यधते । The enemies fight on the bank of the river. 
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5.2  सवभनाम - Pronoun 

 

There are total of 35 pronouns, but we will study only few in detail.  

 Personal: अस्मद ् (I), य ष्ठमद ्(You), 

 Demonstrative Pronouns: िद ्(that), एिद (this), अद्स ्(that), इदम ्(this) 

 िद ्(that) is used when a person or thing is at a distance 

 एिद ्(this)  is used when a person or thing is nearer still. 

 अदस ्(that) is used when a person or thing is at a distance 

 इदम ्(this)  is used when a person or thing is near at hand  

िद-्एिद ्इदम-्अद्स ्can also be used as demonstrative adjectives: they, they follow the 

rules of the agreement of the adjectives. 

 Interrogative क्रकम ्(who) & Relative यद ्(who) 

 

5.2.1 Personal Pronouns  अस्मद ् (I) and  य ष्ठमद ्(You) 
 

             प्रातिपक्रदकम ्य य्षष्ठमद ्(You) 

प्रथमा    you त्र्म्  य र्ाम्  यूयम्  

तििीया  to you त्र्ाम् (त्र्ा ) य र्ाम् (र्ाम्) य ष्ठमान ्(र्ः) 

िृिीया   by you त्र्या  य र्ाभ्याम्  य ष्ठमातभः  

चि थी   for you ि भ्यम् (िे) य र्ाभ्याम् (र्ाम्) य ष्ठमभ्यम्  (र्ः) 

पञ्चमी   from you त्र्ि ् य र्ाभ्याम्  य ष्ठमि ् 

षष्ठी     your िर् (िे) य र्योः (र्ाम् ) य ष्ठमाकम् (र्ः ) 

सप्तमी   in you त्र्तय  य र्योः  य ष्ठमास   

प्रातिपक्रदकम ्अस्मद ्(I)  
एकः िौ बहर्ः 

प्रथमा     I अहम्  आर्ाम्  र्यम्  

तििीया   to me माम् (मा) आर्ाम् (नौ) अस्मान्  (नः) 

िृिीया    by me मया  आर्ाभ्याम्  अस्मातभः  

चि थी    for me मह्यम् (मे) आर्ाभ्याम् (नौ)   अस्मभ्यम् (नः) 

पञ्चमी    from me मि ् आर्ाभ्याम्  अस्मि्  

षष्ठी       mine मम (मे) आर्योः  (नौ) अस्माकम् (नः) 

सप्तमी    in me मतय  आर्योः  अस्मास   
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Examples 
 

 मम गृह ंतत्र अतस्त | My house is there. 

 वयं संस्कृतं पठामाः | We study Sanskrit 

 मया सह शािदा अतप अतस्त | Sharda is also with me. 

 िि् त्र्म् अतस।  You are that  

 अहं ब्रह्म अतस्म ।  I am Brahman 

 अहं फले ि भ्यं ददातम ।  I give you two fruits.  

 आर्ा ंग्रधथालयं गच्छार्ः प्रणर् त्र्म ्अतप आर्ाभ्यां सह आगच्छ । We are going to the 

library, Pranav. You also come with us. 

 मम मािा आर्ाभ्या ंसह पाठशालाम ्आगच्छति । My mother comes with the two of us to 

school. 

 भर्िः तर्श्वासं मतय स्थापयि  । Place your faith in me. 

 मम बातलके स्िः । I have two girls 

 र्यम ्अस्माकं तर्द्यालये प स्िकपठनाय प नः तमलामः । We are meeting again in our 

school for the purpose of reading books. 

 अध्यापकानां तर्श्वासः अस्मास  अतस्ि । The teachers' faith is in us. 

 सः बालकः मह्य ंक प्यति । That boy is angry with me. 

 त्र् ंमम प त्रः अिः सः ि भ्य ंधनं यच्छति । You are my son therefore he is giving you 

money. 

  मम पुस्तकं गृहे अतस्त । My book is in the house.  

 युवाम् आपणं गच्छथाः |  The two of you are going to the market. 

 साः तातन पुष्पातण युष्मभ्यं यच्छतत| He gives all of you those flowers. 

  भोजनाय आवाम् उपाहािगृहे तमलावाः | We are meeting in the restaurant for a meal 
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5.2.2 Demonstrative Pronouns: िद ्(that), एिद (this), अद्स ्(that), इदम ्(this) 
 

प्रातिपक्रदकम ् िद ्(that) 

Masculine (he) Example  
एकः िौ बहर्ः  

प्रथमा सः  िौ  िे  सः बालः । That boy. 

तििीया िम्  िौ  िान ् िम ्बालम् । To that boy. 

िृिीया िेन  िाभ्याम्  िैः  िने बालेन । By that boy. 

चि थी िस्मै  िाभ्याम्  िेभ्यः  िस्म ैबालाय । For that boy 

पञ्चमी िस्माि ् िाभ्याम्  िेभ्यः  िस्माि ्बालाि् । From that boy. 

षष्ठी िस्य  ियोः  िेषाम्  िस्य बालाि ्। That boy's. 

सप्तमी ितस्मन ् ियोः  िेष   ितस्मन ्बाल े। In that boy. 

Neuter (It) Example 

प्रथमा िि्  िे  िातन   

तििीया िि्  िे  िातन  

िृिीया िेन  Same as Masculine 

चि थी िस्मै  

पञ्चमी िस्माि ् 

षष्ठी िस्य  

सप्तमी ितस्मन ् 
Feminine (She) Example 

प्रथमा सा  िे  िाः  सा बातलका । That girl 

तििीया िाम्  िे  िाः  िाम ्बातलकां । To that girl 

िृिीया िया  िाभ्याम्  िातभः  िया बातलकया । By that girl. 

चि थी िस्य ै िाभ्याम्  िाभ्यः  िस्य ैबातलकाय ै। For that girl. 

पञ्चमी िस्याः  िाभ्याम्  िाभ्यः  िस्याः बातलकायाः । From that girl. 

षष्ठी िस्याः  ियोः  िासाम्  िस्याः बातलकायाः । That girl's. 

सप्तमी िस्याम् ियोः िास  िस्याम ्बातलकायां। In that girl. 

 
Exampless 

 सः बालः िस्म ैक पयि् । That boy is angry with him.  

 सः िस्म ैर्स्त्रातण अतप यच्छति । He gives him clothes too,  
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 सः िया सह अतप हसति ।  He also laughs with her.  

 िि ्गृहम् उभयिः रृ्क्षाः लिाः च सतधि । On both sides of that house are trees and creepers. 

 िातन प ष्ठपातण िाभ्यः लिाभः पितधि । Those flowers fall from those creepers   

 कतर्िायाः भोजनम् िस्याः स्थातलकायाम् अतस्ि । Kavita's meal is on her plate 

 अह ंितस्मन ्कृष्ठणफलकम् तलखातम । I write on that black board. 

 िस्याः रे्ला न आसीि् । She does not have the time. 

 िातन प ष्ठपातण  य ष्ठमभ्य ं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 कुटुम्बेन सह वनं वसतत । The boy lives in the forest with his family.  

 बालाः तस्य जनकेन सह पुस्तकं पुस्तकालये  पठतत । The boy reads a book in the library 

with his father.  

   सुजाता त ेपश्यतत | Sujata sees two of them. 

 बातलके अतप ता ंपश्यताः | The ttwo girls also see her. 

  तााः तचत्रपटगृह ंन गच्छतधत पिधतु तााः तवद्यालयं गच्छतधत | All of them do not go to the 

cinema but they go to school 

  ते मतधदिं प्रतत गच्छतधत | They enter the temple. 

  ते मतधदिं तवशतधत | They enter the temple 

 ते दवंे पश्यतधत | They see God. 

 ते तैाः पुष्पैाः दवंे पूजयतधत | They do namaskaram to him 

 त्वं 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 कधदकेुन खेलतत | He is playing with ball with Shyam. 
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प्रातिपक्रदकम ्एिद ्this 

Masculine 

तवभतिाः एकः िौ बहर्ः 

प्रथमा एषः  एिौ  एि े 

तििीया एिम्  एिौ  एिान ् 

िृिीया एिेन  एिाभ्याम्  एिैः  

चि थी एिस्मै  एिाभ्याम्  एिेभ्यः  

पञ्चमी एिस्माि ् एिाभ्याम्  एिेभ्यः  

षष्ठी एिस्य  एियोः  एिेषाम्  

सप्तमी एितस्मन ् एियोः  एिेष   
Neuter 

प्रथमा एिि्  एि े एिातन  

तििीया एिि्  एि े एिातन  

िृिीया एिेन  Same as Masculine 

चि थी एिस्मै  

पञ्चमी एिस्माि ् 

षष्ठी एिस्य  

सप्तमी एितस्मन ् 

Feminine 

प्रथमा एषा  एि े एिाः  

तििीया एिाम्  एि े एिाः  

िृिीया एिया  एिाभ्याम्  एिातभः  

चि थी एिस्य ै एिाभ्याम्  एिाभ्यः  

पञ्चमी एिस्याः  एिाभ्याम्  एिाभ्यः  

षष्ठी एिस्याः  एियोः  एिासाम्  

सप्तमी एिस्याम्  एियोः  एिास   

 

Exampless 
 

 एषा बातलका तर्द्यालाि् गृह ंगच्छति ।  This girls goes from school to home.   

 एिा:  बातलकाः मध रातण गीिातन गायतधि । These girls sing lovely songs 

 एि ेकॄषकाः एिाः अजाः एिस्माि् क्षेत्राि् र्ारयतधि । These farmers drive away these goats 

from this field. 



72 

 

 

 एि ेफले एिाभ्या ंरृ्क्षाभ्यां पििः । These two fruits fall from these two trees. 

 प स्िकम् एितस्मन ्स्यूिे अतस्ि र्ा इति पश्यि  । See if the book is in this bag. 

 एिस्य मूल्य ंक्रकम् । What is the price of this? 

 उद्याने एिातन प ष्ठपातण सतधि । These flowers are in the garden.  

 एषः रामः सः माधर्ः । This is Rama that is Madhava.  

 एिि ्िारं िि ्र्ािायनम् । This is door that is window.  

 एिस्म ैनृपाय नमः । Salutaions to this king.  

 एिया मालया सः दरंे् पूजयति । With this garland, he is worshipping God. 

  एषाः कुशलाः  बालकाः पुस्तकातन उद्याने पठतत।  This skilfull  boy reads many books in the 

library.  

 एतत ्पुस्तकम् अत्र अतस्त ।  This book is here. 

 साः एतत ्फलं खादतत ।  He eats this fruit. 

 एषाः सुधदिाः  बालकाः जनकेन सह भोजनं खादतत । This beautiful boy eats food with the 

father. 

 एषा बातलका गृहात् आगच्छतत।  This girl comes from the house. 

 एषा तव अद्यातपका । This is your teacher.  

 एषा मम अद्यातपका । This is my teacher. 

  एतौ प्रकाशाः केदािाः च | These are Prakash and Kedar. 

 एतैाः सह अहम् उद्यानं गच्छातम |  With all of them, I go to the garden. 

 सः बालः िस्म ैक पयि् । That boy is angry with him. 

 सः िस्म ैर्स्त्रातण अतप यच्छति । He gives him clothes too,  

 सः िया सह अतप हसति ।  He also laughs with her.  

 िि ्गृहम् उभयिः रृ्क्षाः लिाः च सतधि । On both sides of that house are trees and creepers. 

 िातन प ष्ठपातण िाभ्यः लिाभः पितधि । Those flowers fall from those creepers   

 कतर्िायाः भोजनम् िस्याः स्थातलकायाम् अतस्ि । Kavita's meal is on her plate 

 अह ंितस्मन ्कृष्ठणफलकम् तलखातम । I write on that black board. 

 िस्याः रे्ला न आसीि् । She does not have the time. 

 िातन प ष्ठपातण  य ष्ठमभ्य ंयच्छति । He gives all of you those flowers. 

 

 

Exampless on अदस ् and इदम ्

 

 अनेन समयेन । By this time. 

 अस्य कः अथाः ।  What does this mean? 

http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=See&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=if&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=the&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=book&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=is&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=in&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=this&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=bag.&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
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 अतस्मन् मासे । In this month 

 इमे नृपाः जयतधि । These king conquers. 

 ॐ पूणाम् अदः पूणाम् इद ं...  । That is fullness, this is fullness 

 

प्रातिपक्रदकम ्अदस ्– that 

 Masculine Neuter Feminine 

तवभतिाः एकः िौ बहर्ः एकः िौ बहर्ः एकः िौ बहर्ः 

प्रथमा अयम्  इमौ  इमे  इदम्  इमे  इमातन  इयम्  इमे  इमाः  

तििीया इमम्  इमौ  इमान्  इदम्  इमे  इमातन  इमाम्  इमे  इमाः  

ििृीया अनेन  आभ्याम्  एतभः  Like the                

Masculine 
अनया  आभ्याम्  आतभः  

चि थी अस्मै  आभ्याम्  एभ्यः  अस्य ै आभ्याम्  आभ्यः  

पञ्चमी अस्माि ् आभ्याम्  एभ्यः  अस्याः  आभ्याम्  आभ्यः  

षष्ठी अस्य  अनयोः  एषाम्  अस्याः  अनयोः  आसाम्  

सप्तमी अतस्मन ् अनयोः  एष   अस्याम्  अनयोः  आस   
 

प्रातिपक्रदकम ्इदम् – this 

 Masculine Neuter Feminine 
 

एकः िौ बहर्ः एकः िौ बहर्ः एकः िौ बहर्ः 

प्रथमा असौ अमू अमी अदः अम् अमूतन असौ अमू अमूः 

तििीया अम म् अमू अमून् अदः अम् अमूतन अमूम् अमू अमूः 

ििृीया अम ना अमूभ्याम् अमीतभः Like the                  

Masculine 
अम या अमूभ्याम् अमूतभः 

चि थी अम ष्ठमै अमूभ्याम् अमीभ्यः आम ष्ठयै अमूभ्याम् अमूभ्यः 

पञ्चमी अम ष्ठमाि् अमूभ्याम् अमीभ्यः अम ष्ठयाः अमूभ्याम् अमूभ्यः 

षष्ठी अम ष्ठय अम योः अमीषाम् अम ष्ठयाः अम योः अमूषाम् 

सप्तमी अम तष्ठमन् अम योः अमीष  अम ष्ठयाम् अम योः अमूषू 

 

5.2.3 Interrogative and Relative Pronouns 

 

या दवेी सवभभूतेषु श्रिारूपेण संतस्थता | नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमाः || 

That Devi, she who resides in all as forgiveness, knowledge, modesty 
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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, ककम ्is used to ask questions. यद ्and ककम ्are used extensively in conversations 

and riddles.  

 

प्रातिपक्रदकम ्ककम ्–who?  What? 

 Masculine Neuter Feminine 

तवभतिाः एकः िौ बहर्ः एकः िौ बहर्ः एकः िौ बहर्ः 

प्रथमा  

who 
काः  कौ के ककम ् के कातन  का के कााः  

तििीया 

whom 
कम्  कौ कान्  ककम ् के कातन  काम ् के कााः  

िृिीया 

by whom 
केन  काभ्याम्  कैाः Like the                  

Masculine 
कया  काभ्याम ् कातभः  

चि थी 

for whom 
कस्मै  काभ्याम्  केभ्यः  कस्यै  काभ्याम ् काभ्यः  

पञ्चमी   

from hom 
कस्माि्  काभ्याम्  केभ्यः  कस्याः  काभ्याम ् काभ्यः  

षष्ठी 

whose 

कस्य  कयोः  केषाम्  कस्याः  कयोः  कासाम्  

सप्तमी  

in whom 
कतस्मन्  कयोः  केष   कस्याम्  कयोः  कास   

 

Examples 

 

 एषाः काः ।  एषाः बालाः । Who is this? This is a boy. 

 काः तत्र अतस्त । बालाः तत्र अतस्त।  Who is there? The boy is there 

 एतत् ककम् । एतत तचत्रम् । What is this? This is a picture.  

 ककम ्तत्र अतस्त । पुष्पं तत्र अतस्त ।  What is there ? The flower is there .  

 एषा का । एषा बातलका।  Who is this? This is a girl?  

 का तत्र अतस्त । बातलका तत्र अतस्त ।  Who is there ? The girl is there. 

 काः त्वम् । Who are you? (M) 

  काः सीतया सह वनं गच्छतत।  Who goes to the foresr with Sita.  
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 काः बालकाय दगु्िं यच्छतत ? Who is giving that boy milk? 

 काः याचकाय िनं यच्छतत? Who gives the poor man wealth 

 का त्वम् । Who are you? (F)  

 का बातलका वदतत ? Which girl is speaking?  

 अत्र का ततष्ठतत ? Who is standing here? ( feminine) 

 के एते । Who are these?  (M) 

 के पठतधत ।  बालकााः पठतधत । Who study? Boys study. (M) 

 ककं तव नामिेयम् । What is your name? 

 कातन अत्र  सतधत । पुस्तकातन अत्र सतधत । What are here? Books are here. 

 त्वं केन सह तलखतस? With what are you writing? 

 त्वं कतस्मन् नगिे वसतस? In which city do you live? 

 कस्मात् भयम्।  Fear from whom. 

 कस्य तत् वाहनम्।  Whose car is this?  

 कया सह िामाः गच्छतत? सीतया सह िामाः गच्छतत | 

 

Any declined form of  ककम् + तचत्, चन and अतप  = Indefinite pronouns: तचत्, चन and अतप   are 

indeclinabe participles used with declined forms of ककम् in all genders, cases and numbers. 

 

   Someone (M)                           Someone (N)                                Something (F) 

काः + तचत् = कतश्चत्                ककम् + तचत् = ककतञ्चत्                    का + तचत् = कातचत ्

काः + चन् = कश्चन्                  ककम् + चन ्=ककञ्चन                        का + चन् = काचन् 

काः + अतप = कोऽतप                   ककम ्+ अतप =ककमतप                      का +अतप = कातप                      

Examples 

 

 कतश्चत् गच्छतत।  Someone goes. 

 ककतञ्चत् िनम् अतस्त ।  There is some money. 

 केतचत् जनााः वदतधत।  Some people say.  

 सधतुष्टाः येन केनतचत्।  Happy with whatever.  
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 कस्यतचत् िनम्।  Wealth of somebody. 

 कयातचत ्नागयाभम्। In some city. 

Declension of काः + तचत ्= कतश्चत ्for all the three genders 

 Masculine Neuter Feminine 

तवभतिाः एकः िौ बहर्ः एकः िौ बहर्ः एकः िौ बहर्ः 

प्रथमा  कतश्चत् कौतचत् केतचत् ककंतचत् केतचत् कातनतचत्  कातचत् केतचत् कातश्चत्  

तििीया  कंतचत्  कौतचत् कांतचत् ककंतचत् केतचत् कातनतचत्  कांतचत् केतचत् कातश्चत्  

िृिीया 

 
केनतचत्  काभ्यांतचत् कैतश्चत् Like The  Masculine कयातचत्  काभ्यांतचत् कातभतश्चत्  

चि थी 

 
कस्मैतचत्  काभ्यांतचत् केभ्यतश्चत्  कस्यतैचत्  काभ्यांतचत् काभ्यतश्चत्  

पञ्चमी    कस्मातित् काभ्यांतचत् केभ्यतश्चत्  कस्यातश्चत्  काभ्यांतचत् काभ्यतश्चत्  

षष्ठी 

 
कस्यतचत्  कयोतश्चत् केषांतचत् कस्यातश्चत् कयोतश्चत्  कासाम्  

सप्तमी  

 
कत्स्मंतश्चत्  कयोतश्चत्  केष तचत्  कस्यांतचत् कयोतश्चत्  कास तचत्  

 

प्रातिपक्रदकम ्यद ्–  Which Who 

 Masculine Neuter Feminine 

तवभतिाः एकः िौ बहर्ः एकः िौ बहर्ः एकः िौ बहर्ः 

प्रथमा याः यौ ये यत् ये यातन या  ये यााः 

तििीया यम्  यौ यान ् यत्  ये यातन याम्  ये यााः  

िृिीया येन  याभ्याम ् यैाः Like The  Masculine येन  याभ्याम ् यैाः 

चि थी यस्मै  याभ्याम ् येभ्यः  यस्मै  याभ्याम ् यभे्यः  

पञ्चमी यस्माि्  याभ्याम ् येभ्यः  यस्माि्  याभ्याम ् यभे्यः  

षष्ठी यस्य  ययोः  येषाम्  यस्य  ययोः  यषेाम्  

सप्तमी यतस्मन्  ययोः  येष   यतस्मन्  ययोः  यषे   
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Examples  

 

 याः  प्रकाश ंयच्छतत, साः काः ?  He who gives light, who is he? 

 याः प्रकाशं यच्छतत, साः सूयभाः | He who gives light, he is the Sun. 

 येन सह िामाः गच्छतत, तस्य नाम िमेशाः | 

 यं दवेम् अह ंनमातम , तं दवंे त्वम् अतप नमतस |.... तजस दवे को मैं नमस्काि किती /किता हूँ , उस दवे 

को तुम भी नमस्काि किते हो | 

 मम मात्रा सह अह ंमतधदिम् अगच्छं यत ्कावेिीनद्यााः तटे अतस्त । I went with my mother to the 

temple which is  on the bank of the river Kaveri. 

 मम मात्रा सह अह ंमतधदिम् अगच्छं यत ्कावेिीनद्यााः तटे अतस्त । I went with my mother to the 

temple which is  on the bank of the river Kaveri. 

 याः याचकाय िन ं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 

Ram,( he) come here. 

 यस्म ैबालकाय त्वं दगु्िं यच्छतस, तस्मै बालकाय फलातन अतप यच्छ | To which boy you are giving 

milk, give that boy fruits too 

 यातन फलातन अह ंखादातम, तातन फलातन त्वम् अतप इच्छतस ककम् ? The fruits that I am eating, 

those fruits do you want too? 

 

5.2  तर्शषेण - 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. 

 स धदरः  नरः अश्वं गच्छति । The beautiful man goes to the horse. 

 स धदरं नरः अश्वं 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 । 

Examples: तप्रय (dear) 

Masculine: तप्रयः बालः । तप्रयै: बालैः (िृिीया तर्भततः बहुर्चनम्) 

Feminine: तप्रया बातलका । तप्रयया बातलकया । (िृिीया तर्भततः एकर्चनम्) 
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Neuter: तप्रयं प ष्ठपम् । तप्रये र्ने (सप्तमी तर्भततः एकर्चनम्) 

 

2.  Adjectives ending in इ are declined in the masculine like म तन, in feminine like मति and 

in neuter like र्ारर । 

Examples: श तच (pure) 

Masculine: श तचना पटेन (with the pure cloth; िृिीया तर्भततः एकर्चनम्) 

Feminine:श च्या भक्त्या (with pure devotion; िृिीया तर्भततः एकर्चनम्) 

Neuter: श तचनः जलाि् । (from pure water;पज्चमी तर्भततः एकर्चनम्) 

 

3. Adjectives ending in उ are declined in the masculine like तशशु, in feminine like धेन  and in 

neuter like मध  । 

Examples: चारु (elegant, beautiful) 

Masculine: चारौ चधद्र े(in the beautiful moon; (सप्तमी तर्भततः एकर्चनम्) 

Feminine: चारुतभः लिातभः (with beautiful creepers; ; िृिीया तर्भततः बहुर्चनम्) 

Neuter: चारु र्स्ि  । (beautiful thing; प्रथमा तर्भततः एकर्चनम्) 

 

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  

 कृष्ठणं सः तप्रयः अश्वं पश्यति स धदरम् । That beloved one sees the beautiful black horse. 

 सः स धदरः नरः कृष्ठणं ससंह ंगच्छति । That beautiful man goes to the black lion. 

 स धदरः श्विेः अश्वः नील ंशशं गच्छति । The beautiful white horse goes to the blue 

rabbits. 

 अह ंिौ तप्रयौ र्ीरौ पश्यातम । I see those two beloved heroes. 

 श्विेः कृष्ठणं गजं ि दति । The white one strikes the black elephant. 

 स धदरः कृष्ठणः म ह्यति । The beautiful black one becomes confused. 

 बहवाः तशशर्ः उद्याने िीडतधि । Many children play in the garden; Adjectibe:बहु  (many) 

 साध ः प त्रः ईश्वरम् र्धदिे ।Virtuous son bows to Ishvara; Adjective साध   (virtuous) 

 क शलः बालः तर्द्यालयं गच्छति । killful boy goes to school. 

 क शला बतलका प स्िकं पठति ।Skillful girl reads a book.; Adjective : क शल  (skillful) 

 व्यातधिाः कृपणाः च बालाः कूपं तनकषा अतिष्ठन् ।  Sick and wretched, the boys stood near the 

well; Adjective : व्यातधिाः (sick); कृपणाः (wretched) 

 नर् ेप स्िके ग रुः बहूतन र्स्िूतन अतलखि् |   The teacher wrote many new things in (his) 

new book; Adjective : नरे् (new) 
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श्री कृष्ण-मििुाष्टकम ्composed by Sri Vallabhacharya (1478 A.D), is a  collection of eight verses 

describing the wweetness of Lord Sri Krishna. It uses the  adjective मिुि (meaning sweet, 

pleasant) in all the three genders,(मिुिाः (M)  मिुिा (F)  मिुिम् (N) .  

 

अििं मििंु वदन ंमििंु नयन ंमिुिं हतसत ंमििुम ्| हृदय ंमििंु गमन ंमििंु मििुातिपतिेतखल ंमििुम ्||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. 

वचन ंमिुिं चरित ंमििंु वसन ंमिुिं वतलत ंमििुम ्| चतलत ंमििंु भ्रतमत ंमििंु मििुातिपतिेतखल ंमिुिम ्||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. 

वेणमुभिुिो िेणमुभििुाः पातणमभिुिाः पादौ मििुौ | नतृ्य ंमििंु सख्य ंमििंु मििुातिपतिेतखल ंमििुम ्||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. 

गीत ंमििंु पीत ंमििंु भुिं मििंु सुप्त ंमिुिम ्| रूप ंमििंु ततलकं मििंु मििुातिपतेितखल ंमिुिम ्||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. 

किण ंमिुिं तिण ंमिुिं हिण ंमिुिं स्मिण ंमििुम ्| वतमत ंमिुिं शतमत ंमििंु मििुातिपतेितखल ंमििुम ्||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 मििुा यमनुा मििुा वीची मििुा | सतलल ंमििंु कमल ंमििंु मिुिातिपतिेतखल ंमिुिम ्||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 मििुा युिं मिुिं भुिं मिुिम ्| दषृ्ट ंमििंु तशष्ट ंमििंु मििुातिपतिेतखल ंमििुम ्||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 मििुा यतष्टमभििुा सृतष्टमभििुा | दतलत ंमििंु फतलत ंमििंु मिुिातिपतिेतखल ंमििुम ्||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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6. 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 meaning Examples 

च and िामाः च सीता च वनं गच्छताः।  or 

िामाः तसता च वनं गच्छताः। 

बालाः ओदनं खादतत । ग्रामं च गच्छतत । 

िामाः वनं गच्छतत। सीता च । 

Rama and Sita go to the forest 

Rama and Sita go to the forest 

The boy eats the rice. And (he) 

goes to the village 

Rama goes to the forest. Sita also 

(goes to the forest) 

वा or बालाः ततस्मन् वा एततस्मन् वा न दशृ्यते।  The boy  is not seen here or there. 

त ु Wherea 

showever 

indeed 

िामाः गच्छतत । सीता त ुततष्ठतत । 

द ग्धम् ि  मध रं भर्ति ।  

Rama goes. Whersas Sita stays. 

Indeed, the milk is sweet 

तह indeed, 

because 
भोजनेन तह क्षुिा शाम्यतत । 

अतनाः इह अतस्त िूमो तह दशृ्यते। 

By eating alone the hunger is 

appeased. 

Fire must be here, because the 

smoke is seen. 

इतत thus “त्वं किोतष” इतत गुरुाः मा ंवदतत । Teacher tell me “you do” 

एव only 

indeed 
एकम् एव स्वीकिोतम । अह ंतुष्टाः एव । I take only one. I am indeed 

happy. 

एवम ्

 

In this 

manner 

thus 

एवम् अस्तु। Let it be so; so be it. 

अतप Also 

even 
लक्ष्मणाः अतप दशिथस्य पुत्राः । Lakshmana is also Dasharatha’s 

son. 

इव ss though 

like 
दवेदताः मूढाः इव वदतत। Devadutta talks as though he is 

confused. 

ककधत ु

परधि  

but साः िनवान्। ककधत ुपुत्रहीनाः। 

बालकः र्दति परधि  बातलका न र्दति। 

He is rich. But he no son. 

The boy speaks but the girl does 

not speak.  

पनुाः Again पनुाः पठातम। I am reading again. 

पिुा Long ago पिुा नलाः नाम िाजा अभवत् । In olden days there was a king 

called Nala 

इत्थम ् In this 

manner 
इत्थ ंतस्मै कथय । Tell him in this manner. 
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ताः  ending - 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)` 

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

सवभताः on all sides, everywhere (same as सवभस्मात्) 

 त्र  ending - in the sense of 7th case ending 

यत्र 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 वत्नाः । Wherever smoke is, there is fire. 

अत्र  here (same as एततस्मन् ) 

इह here (same as अतस्मन् ) 

कुत्र where (same as कतस्मन्) बालकाः क त्र गच्छतधि  । Where are the boys going?  

सवभत्र everywhere सवभत्र वषाभाः पततधत।   The rain  fall everwhere.  

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  – 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 -   showing a manner 

यथा just as (same as येन प्रकािण) 

तथा in that manner (same as तेन प्रकािेण) 

कथम ् in that manner (same as केन प्रकािेण) 

 

 

 A  partial list of अव्यय is available at  

https://chitrapurmath.net/documents/sanskrit/supp028.pdf 

https://chitrapurmath.net/documents/sanskrit/supp028.pdf
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The following अव्ययs 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 त्रं् िं तमलतस िदा िस्यै मा कथय यि् िस्यां तर्षये अह ंत्र्म् अर्दम् । When you meet 

her then do not tell lher that I have talked about her to you. 

When repeated twice (यदा यदा) it means whenever 

 

यदा यदा तह िमभस्य ग्लातनभभवतत भाित | अभ्युत्थानमिमभस्य तदात्मान ंसृजाम्यहम् ॥ 

 

 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 अह ंआगच्छातम । If he comes, then I come. 

 यक्रद अह ंिस्यै रहस्यं कथयातम िर्हा तनियेन सरे् जानतधि । If I tell her a secret, then with 

certainity everybody will know. 

 यकद परिक्षा (F) भवतत तर्त्हभ बालकाः पठतत ।  If there is exam then the child studies. 

 यकद सा त्वां पृच्छतस यत् अह ंककम् अवदत् तर्त्हभ तस्यै कथय यत् तस्यााः सुस्वभावस्य तवषयम् 

अहम् अवदम् । If she asks you  (that) what did I say then you tell him tjat I talked 

about her good nature. 

 यावत ्… तावत ् As long as .. till  that time. (until)  

 यावत ्पयभधतं वषाभ पततत तावत ्पयभधतम् अह ंमम गृहात् बतहाः न गच्छातम ।   As long as rhe 

rain falls, I am not going out of my house. 

 यद्यतप ... तथातप Even if .. Then also.  Although nevertheless 

 यद्यतप सा सम्भोजनं गच्छतत तथातप त्वं गच्छतस ककम ्।  Even if she goes to the party are 

you gong. 

 चते ्  ...  नो चते ्If so..... if not.                

 यकद  साः अतस्त चते ्अह ंआगच्छातम  नो चते ्श्वाःतमलामाः  । 
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7.  कृि ्प्रत्ययः - Kåt Suffix 

 

 

कृि-प्रत्यय a type of suffix is added to a root to create a new प्रातिपक्रदकम् । The new प्रातिपक्रदकम ् 

which ends (अधि) with कृि-प्रत्यय  is called कृदधिः ।  

 

 

 

 

 

 

There are 100 कृि-प्रत्ययs । Here we are going to study only a few. For example, we can add the 

following कृि ्प्रत्ययः to धाि ः पठ्  

 

1. पठ् + शि/ृशानच = Present Pariciple both Active & Passive 

2. पठ् + त /तर्ि  = Past Pariciple both Active & Passive 

3. पठ् + कत्र्ाच/् ल्यप ्= Gerund (indeclinable)  

4. पठ् + ि म न ् = Infinitive (indeclinable)  

 

7.1 शि/ृशानच कृि-प्रत्यय  -  Present Pariciple Active  & Passive 

 

7.1.1 Active परस्मपैद 

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

the continuous in a simple sentence. So बालः गच्छति । 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 बालकः गच्छति फलम् खादति च । or यः बालः गच्छति सः 

फलम् खादति । But there is a far classier way of saying it- we use the Present Participle Active. 

गच्छन् बालकः फलम् खादति । Going boy eats a fruit. 

 

Present Participle Active are formed out of धाि ःs. Retaining their ability to convey an action 

taking place,  they become adjectives and follow the noun in three ways: तलङ्, तर्भततः and र्चनम् 

। The boy studies. The boy eats a mango. The studying boy eats a mango. The "studying" is the 

continuous participle. 

धाि ः कृि ्प्रत्ययः  

 

कृदधिः 
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शत ृप्रत्ययः If the धाि ः is परस्मैपद you add the शिृ प्रत्ययः and create a शिृ form.  In the शिृ form 

the termination अतधत of the third person plural of the present active is replaced by  अि्  ।  

 शि ृ           अि्   ।    

 

 िाताुः 

परस्मपैद 

Third Person Plural of the 

Present Tense Active 

Present 

Participle Active 

Meaning 

पठ् पठतधत पठत ् reading 

नी नयतधत नयत् leading 

कदव ् दीव्यतधत दीव्यत् playing 

तवश ् तवशतधत तवशत ् entering 

चि्ु चोियतधत चोियत् stealing 

 

Their declension in Masculine, Neueter  & Feminine are as follows:  

 

These words are participles (adjectives.). They must match the noun/pronoun in three ways: 

तलङ्गं, तवभति and वचन । 

 
Examples 

 

 गच्छन्  बालकाः फलं खादतत ।  The going boy is eating a fruit. 

Masculine 
 

एक ति बहु 

प्रथमा नयन् नयधिौ नयधिः 

तििीया नयधिम् नयधिौ नयिः 

िृिीया नयिा नयद्भ्याम् नयतभः 

चि थी नयिे नयद्भ्याम् नयद्भ्यः 

पञ्चमी नयिः नयद्भ्याम् नयद्भ्यः 

षष्ठी नयिः नयिोः नयिाम् 

सप्तमी नयति नयिोः नयत्स  

सम्बोधनम ् नयन् नयधिौ नयधिः 

 

Neuter 

एक ति बहु 

नयि् नयधिी  नयतधि 

नयि् नयधिी  नयतधि 

नयिा नयद्भ्याम् नयतभः 

नयिे नयद्भ्याम् नयद्भ्यः 

नयिः नयद्भ्याम् नयद्भ्यः 

नयिः नयिोः नयिाम् 

नयति नयिोः नयत्स  

नयि् नयधिी  नयतधि 

 

Feminine 

एक ति बहु 

नयधिी नयधत्यौ नयधत्यः 

नयधिीम् नयधत्यौ नयधिीः 

नयधत्या नयधिीभ्याम् नयधिीतभः 

नयधत्यै नयधिीभ्याम् नयधिीभ्यः 

नयधत्याः नयधिीभ्याम् नयधिीभ्यः 

नयधत्याः नयधत्योः नयधिीनाम् 

नयधत्याम् नयधत्योः नयधिीष  

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

 वदधती बातलका खादधतं बालकं पश्यतत । The talking girl is watching the eating boy.  

 गच्छता बालकेन सह गच्छधती बातलका अतप फलं खादतत । The girl who is going with the   

boy who is going.  is also eating a fruit 

  पठते बालकाय दगु्िं यच्छ । Give the studying boy milk.  

 वनं गच्छता िामेण मुतनाः दशृ्यते । The sage is seen by Rama who is  going ot the forest. Or 

Rama while going to the forest, sees the sage. 

 सीतां पश्यन् िामाः मुकदताः अभवत् । Seeing Sita, Rama became happy. 

7.1.2 Active आत्मनपेद 

 

शानच  प्रत्ययः If the धाि ः is आत्मनेपद, you add the शानच् प्रत्ययः create a शानच ्form. In the  शानच 

form the termination ते of the 3rd pers. Sing. Of the present tense is replaced by मान ।  

शानच             मान 

 

 

िाताुः 

आत्मनपेद 

Third Person Plural of the 

Present Tense Active 

Present 

Participle Active 

Meaning 

लभ ् लभते लभमान obtaining 

मन ् मधयते मधयमान thinking 

म ृ तियते तियमाण dying 

मगृ ् मृगयते मृगयमाण seeking 

 

The nasculine is declined like िाम , neuter like वन and feminine like सीता । The शतृ – शानच are 

adjectives and must be used as such. 

 

 Examples 

 

Let's take the िातुाः याच ्(to beg) as an example. 

  

 He is begging. साः याचमानाः अतस्त / साः याचते ।  
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 She is begging. सा याचमाना अतस्त  / सा याचते । 

 It is begging. तत ्याचमानम्  अतस्त  /  तत् याचते । 

 He was begging. साः याचमानाः आसीत् / साः अयाचत । 

 She was begging. सा याचमाना आसीत् /सा अयाचत ।   

 It was begging. तत ्याचमानम ्आसीत् / तत् अयाचत ।    

 I see the man who is begging. अह ंयाचमानम ंपुरुषं पश्यातम । 

 I see the woman who is begging. अहं याचमाना मतहलां पश्यातम । 

 The kind man gives the boy who is begging, a fruit. दयालु: पुरुषाः याचमानाय बालकाय 

फलं यच्छतत। 

 The man who is begging goes with the woman who is begging, to the river.याचमानाः 

पुरुषाः याचमानया मतहलया सह नदीं गच्छतत । 

   The man performing the yajna is my father. यज् (यजते) यजमानाः पुरुषाः मम तपता अतस्त । 

 Vikramaditya is the king's name who is waging a war. युि ्( युध्यते)   युध्यमानस्य नृपस्य 

नाम तवक्रमाकदत्याः अतस्त । 

  Do not be angry with the two girls who are serving. सेव् ( सेवते)  सेवमानाभ्यां 

बातलकाभ्यां मा कुप्यतु । 

  The child went to the temple with the women who were praying. वधद ्( वधदते)  अपत्यं 

(N) वधदमानातभाः मतहलातभाः सह मतधदिम् अगच्छत् । 

  I see the children who are happy. मुद ्( मोदते)  अह ंमोदमानातन अपत्यातन पश्यातम । 

 The princess accepted the flowers from the priest who was worshipping.  वधद ् (वधदते) 

      िाजकुमािी भजमानात् पुिोतहतात ्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 दण्डेन ताडयतधत । 

 

7.1.2 Passive 

 

Passive : All Verbs form their Present Participle Passive in मान । To form  the termination ते 

of the 3rd pers. Sing. Of the present passive  tense is replaced by मान ।  
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 िाताुः Third Person Singular of the 

Present Tense Passive 

Present Participle 

Passive 

Meaning 

गम ् गम्यते गम्यमान ् Being gone to 

दा दीयते दीयमान् Being given 

स्म ृ स्मयभते स्मयभमाण Being remembered 

चि्ु चोयभते चोयभमान् Being stolen 

कृ कक्रयते कक्रयमाण Being done  

 

The nasculine is declined like िाम , neuter like वन and feminine like सीता । 

 Examples 

 

 िामेण हधयमानााः िाक्षसााः दिंू गच्छतधत यथा वायुना पणाभतन नुद्यमानातन । The rakshas, being 

slain by Rama, go far away, like leaves driven by wind. 

 मया दशृ्यमानासु कधयासु सीता उतमा इतत अहम् मधये । I think that amoung the girls seen by 

me, Sita is the best. 

 

7.2: त /तर्ि  कृि-प्रत्यय  -  Past Pariciple Passive (PPP)  & Active 

 

7.2.1 Passive 

 
Past Particilples help us simplify sentence structures in the Past tense. First a quick recall of what 

we already know: 

 सः पाठम् अपठि् । He read lesson. Active Past Tense. किारर प्रयोगः लङ् लकारः । 

 िेन पाठः अप्ि । A lesson was read by him. Passive Past Tense. कमातण प्रयोगः लङ् लकारः । 

In the above two sentences, the पठ् is in the form of a verb.  

The कृि ्प्रत्ययः त is added to the धाि ः to get Past Participles Passive word forms. When used as 

a participle, it becomes an adjective and follows the noun in three areas. gender तलङ्गः, number 

र्चनम ्and declension तर्भततः । 

 

 
 

 

 

धाि ः त       त 

 

Past Pariciple Passive  
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 पठ् + त  = पठ् + ि = परठि । Past Pariciple Passive  

 Only ि of त remains. 

 Great number of roots insert इ before adding ि । 

 क प्-क तपि, भक्ष्-भतक्षि, सेर््-सेतर्ि, िीड्-िीतडि, रच्-रतचि 

 The following roots lose their radical nasal before ि । 

 गम्-गि, नम्-नि्, क्षण्-क्षि, मन्-मि, यम्-यि, रम्-रि, हन्-हि 

 The following roots lengthen their radical vowel. 

 िम्-िाधि, दम्-दाधि, क्षम्-क्षाधि, शम्-शाधि, श्रम्-श्रान् 

 Several roots instead of adding ि add न । 

 तभद-्तभन्न, तछद-्तछन्न, द-्दीणा, ली-लीन, लू-लून 

 Irregular 

 द-दत्त, स्थ-तस्थि, पा-पीि, गै-गीि, पच्-पक्व, जन्-जाि, धा-तधि 

 Some roots undergo various other changes.  

 र्च्-र्त स्र्प्-स प्त, र्द-्उक्रदि, र्स्-उक्रदि, प्रच्छ्-पृष्, ग्रह्-गृहीि 

 Some roots undergo various other changes.  

 र्च्-र्त स्र्प्-स प्त, र्द-्उक्रदि, र्स्-उक्रदि, प्रच्छ्-पृष्, ग्रह्-गृहीि 

 

 A  partial list of PPP  is  given at 

https://chitrapurmath.net/documents/sanskrit/supp037.pdf 
 

Examples 

 

 िेन पाठः परठिः । A lesson was read by him. पाठ is a Masculine nominal stem, परठि will 

be declined like राम  hence परठिः । 

 िेन प स्िकं परठिम ्। A book was read by him. प स्िक  is a Neuter nominal stem, परठि will 

be declined like र्न  hence परठिम् । 

 िेन कतर्िा परठिा । A poem was read by him. कतर्िा is a Feminine nominal stem, परठि 

will be declined like सीिा । hence परठिा । 

 िाक्षसाः हताः िामेण ।  The demon was killed by Rama.  

 तत ्पुस्तकं न मया परठतम ्।  That book was not read by me.  

 त्यिा ंकधयां पश्यातम ।  I see the abandoned girl.  

 िामााः वनं गताः । सीता अतप तत्र गता ।  Rama went to the forest, Sita also went there.  

 बहवाः मुनयाः वने तस्थतााः ।  Many sages were standind  in the forest. 

 तेषां मात्रा त्यिााः तशशवाः वने अटतधत।  The children abandoned by their mother  roam in the 

forest. 

 

https://chitrapurmath.net/documents/sanskrit/supp037.pdf
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7.2.2  Active 

 

 

 

 
 

 

 The Past Participle Active is formed by adding the कृि ्प्रत्ययः तर्ि  to the Perfect 

Participle Passive 

परठि + तर्ि   = परठि + वत्  = परठिवत् । Only वत् of तर्ि  remains 

 

 

Masculine = परठतवत् declined like भगवत् । 

Feminine = परठतवती declined like नदी । 

Neuter = परठतवत् declined like जगत् । 

 
 

Masculine एक ति बहु 

प्रथमा परठिर्ान् परठिर्धिौ परठिर्धिः 

सम्बोधनम ् परठिर्न् परठिर्धिौ परठिर्धिः 

तििीया परठिर्धिम् परठिर्धिौ परठिर्िः 

ििृीया परठिर्िा परठिर्द्भ्याम् परठिर्तभः 

चि थी परठिर्िे परठिर्द्भ्याम् परठिर्द्भ्यः 

पञ्चमी परठिर्िः परठिर्द्भ्याम् परठिर्द्भ्यः 

षष्ठी परठिर्िः परठिर्िोः परठिर्िाम् 

सप्तमी परठिर्ति परठिर्िोः परठिर्त्स  

 

Neuter एक ति बहु 

प्रथमा परठिर्ि् परठिर्धिी परठिर्िी परठिर्तधि 

सम्बोधनम ् परठिर्ि् परठिर्धिी परठिर्िी परठिर्तधि 

तििीया परठिर्ि् परठिर्धिी परठिर्िी परठिर्तधि 

ििृीया परठिर्िा परठिर्द्भ्याम् परठिर्तभः 

चि थी परठिर्िे परठिर्द्भ्याम् परठिर्द्भ्यः 

पञ्चमी परठिर्िः परठिर्द्भ्याम् परठिर्द्भ्यः 

षष्ठी परठिर्िः परठिर्िोः परठिर्िाम् 

सप्तमी परठिर्ति परठिर्िोः परठिर्त्स  

Past Pariciple 

Passive 
तर्ि     वत ्   

 

Past Pariciple Active 
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Feminine एक ति बहु 

प्रथमा परठिर्िी परठिर्त्यौ परठिर्त्यः 

तििीया परठिर्िीम् परठिर्त्यौ परठिर्िीः 

ििृीया परठिर्त्या परठिर्िीभ्याम् परठिर्िीतभः 

चि थी परठिर्त्यै परठिर्िीभ्याम् परठिर्िीभ्यः 

पञ्चमी परठिर्त्याः परठिर्िीभ्याम् परठिर्िीभ्यः 

षष्ठी परठिर्त्याः परठिर्त्योः परठिर्िीनाम् 

सप्तमी परठिर्त्याम ् परठिर्त्योः परठिर्िीष  

सम्बोधनम ् परठिर्ति परठिर्त्यौ परठिर्त्यः 

 

 

Examples 

 

 The boy read a book. बालकाः पुस्तकं परठतवान् । 

 The girl read a book. बातलका पुस्तकं परठतवती । 

 The teacher (M) taught a lesson. अध्यापकाः पाठं पारठतवान् । 

 The teacher (F) taught a poem. अध्यातपका कतवतां पारठतवती । 

 The two men saw a bird. मनुष्यौ खगं दषृ्टवधतौ । 

 The two women saw a bird. मतहले खगं दषृ्टवत्यौ । 

 The many boys played with a ball. बालकााः कधदकेुन क्रीतडतवधताः । 

 The many girls prayed to the Lord. बातलकााः दवंे नतवत्याः । 

 साः क्रीडधतं बालकं तातडतवान् । He hit the boy who played. 

 सा हतसतवत्यााः बातलकायााः मुखं दषृ्टवती । She saw the face of the girl who laughed. 

 

7.3 कृि ्प्रत्ययः कत्र्ाच ्        त्र्ा and ल्यप ्        य  
 

 

 

 

 

क्त्र्ाच ्प्रत्ययः (Sense of Preceeding Action): The verb form with क्त्र्ाच ्प्रत्ययः is used to express 

an action which preceeds another action. The verb formed by adding क्त्र्ाच ्प्रत्ययः to the धाि ः is 

used as indeclinable. Also called Gerund. Only त्र्ा of क्त्र्ाच् remains. 

 पठ् + क्त्र्ाच् = पठ् + त्र्ा  =  परठत्र्ा 

धाि ः क्त्र्ाच/् ल्यप ् अव्यय 

 



91 

 

 

 परठत्र्ा अह ंिीतडि म ्उद्यानम् गच्छातम । Having studied, I am going to the garden to play. 

 भोजनं पक्त्र्ा सा िं खादति । Having cooked a meal, she is eating it. 
 
 

The idea that these अव्ययs convey is "(having done a particular action. or doing a particular action" 

sounds incomplete? It sure does. These अव्यय cannot be used by themselves in a sentence without 

specifying what action has followed it. 

 

 धाि ः + क्त्र्ाच ्(त्र्ा) Meaning of the धाि ः 

1 िीतडत्र्ा = िीड् + त्र्ा Having played 

2 खाक्रदत्र्ा = खाद ्+ त्र्ा Having eaten 

3 कृत्र्ा = कृ + त्र्ा Having done 

4 स्नात्र्ा = स्ना + त्र्ा Having bathed 

5 पाठतयत्र्ा = पाठ् + त्र्ा Having taught 

6 परठत्र्ा = पठ् + त्र्ा Having read 

7 गीत्र्ा = गै + त्र्ा Having sung 

8 गत्र्ा = गम् + त्र्ा Having gone 

9 कृष्ठट्र्ा = कृष् + त्र्ा Having ploughed 

10 पूजतयत्र्ा = पूज् + त्र्ा Having worshipped 

11 हतसत्र्ा  = हस् + त्र्ा Having laughed 

12 नत्र्ा =  नम् + त्र्ा Having saluted 

13 म क्त्र्ा =  म च् + त्र्ा Having freed 

14 चौरतयत्र्ा =  च र् + त्र्ा Having stolen 

15 सेतर्त्र्ा  = सेर्् + त्र्ा Having served 

16 भतक्षत्र्ा = भक्ष् + त्र्ा Having eaten 

17 पतित्र्ा = पि् + त्र्ा  Having fallen 

18 क्षतमत्र्ा = क्षम् + त्र्ा Having forgiven 

19 रतक्षत्र्ा = रक्ष् + त्र्ा Having protected 

20 यातचत्र्ा =  याच् + त्र्ा Having begged 

21 रचतयत्र्ा = रच् + त्र्ा Having composed 
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7.4  Infinitive ि म न ्           ि म ् 
 

ि म न ्प्रत्ययः (Sense of Wish): The verb form with ि म न ्प्रत्ययः is used to express - the sense of 

wish or the intention to do something. The verb formed by adding ि म न ्प्रत्ययः to the धाि ः is 

used as indeclinable. 

 

 

 

 

 

 

 

 Only ि म् of ि म न् remains 

पठ् + ि म न् = पठ् + ि म् =  परठि म्  

बालकः परठि म ् तर्द्यालयं गच्छति । The boy goes to school to read. 

 The final and short medial vowel of the root takes ग णः 

 Many roots insert इ before ि म् । 
 

ि म न ्प्रत्ययः is used  

 

1. To express the purpose of an action 

भोजनं खाक्रदि म ्अह ंपाकगृह ंगच्छातम ।  I go into the kichen  to eat.  

2. With verbs meaning to wish, to begin, and to be able. 

 सः गीिं श्रोि म ्इच्छति।  He wishes to hear the song. 

 अहम् जलं पाि म ्असमथाः अतस्म।  I am unable to drink water. 

 सा धातर्ि म ्आरभि ।  She began to run. 

3. With the verb अह्ा (to deserve) in the sense of polite request. त्रं् मा ंरतक्षि म ्अहातस ।  You 

are able to protect me 

 

 

 धाि ः Meaning of the धाि ः ि मधि अव्यय 

1 आ + रुह् To climb आरोढ म् 

2 उद ्+ स्था To get up उत्थाि म् 

3 कथ् To tell कथतयि म् 

4 कृ To do कि ाम् 

5 िी To buy िेि म् 

6 िधद ् To cry ितधदि म् 

धाि ः ि म न ्प्रत्ययः 

ि म न ्प्रत्ययः 

अव्यय 
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 धाि ः Meaning of the धाि ः ि मधि अव्यय 
7 िीड् To play िीतडिम ्

8 कृष् To plough कष् ाम् 

9 क्षल् To clean क्षालतयि म् 

10 तक्षप् To throw क्षेप्त म् 

11 खाद ् To eat खाक्रदि म् 

12 ग्रह् To accept ग्रहीि म् 

13 गम् To go गधि म् 

14 गै To sing गाि म् 

15 जप् To do japa जतपि म् 

16 दा To give दाि म् 

17 दशृ् To see द्रष् म् 

18 नम् To bow नधि म् 

19 नी To take away नेि म् 

20 नृि् To dance नर्िाि म् 

21 पठ् To read/study परठि म् 

22 पाठ् (पठ् + तणज्) To teach पाठतयि म ्

23 पा To drink पाि म् 

24 पूज् To worship पूजतयि म् 

25 पृच्छ् To ask प्रष् म् 

26 मा To measure माि म् 

27 भ्रम् To travel/roam भ्रतमि म् 

28 बू्र To speak र्त म् 

29 मृज् To wipe माजातयि म ्

30 य ध् To fight योद्ध म् 

31 रक्ष् To protect रतक्षि म् 

32 लभ् To obtain लबध म् 

33 तलख् To write लेतखि म् 

34 र्च् To speak र्त म् 

35 र्धद ् To do namaskar र्तधदि म् 

36 श्र  To listen श्रोि म् 

37 सेर्् To serve सेतर्ि म् 

38 स्ि  To praise स्त्तोि म् 

39 स्था To keep स्थातयि म् 

40 स्था To wait स्थाि म् 
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 धाि ः Meaning of the धाि ः ि मधि अव्यय 

41 स्ना To bathe स्नाि म् 

42 स्पृश ् To touch स्प्रष् म् 

43 स्मृ To remember स्मि ाम् 

44 हस् To laugh हतसि म् 

45 हन ् To kill हधि म् 

46 ज्ञा To know ज्ञाि म् 

 

 

Examples 
 

 तपिा ग्रामं गधि म ्इच्छति । Father wants to go to the village. 

 मािा पत म् इच्छति । Mother wants to cook. 

 सः कायं कत्त ं नगरं गच्छति । He goes to city to work. 

 तशक्षकः पाठतयि म् इच्छति । The teacher wants to teach. 

 बालाः गाि म् इच्छतधि । The girls want to sing. 

 त्रं् प स्िकम् िेि म ्तर्पसणं गच्छ । You go to market to buy the book. 

 अह ंद ग्धं पाि  ंगृहम् गच्छातम । I am going  home to drink milk. 

 बालकौ िीतडि म ्इच्छिः । Both the boys want to play. 

 आर्ां प्रश्नं प्रष् म ्तर्द्यालयम् अगच्छार् । Both of us went to school to ask questions. 

 सा रृ्क्षम् आरोढ ं सोपानम् आनयि् । She brought a ladder to climb a tree. 

 अहम् एिि् मोदकम् स्र्ाक्रदि  ंन शक्नोतम । It is not possible for me to eat this ladoo. 

 अह ंसंस्कृिभाषायां पत्र ंलेतखि म ्संस्कृिभाषायां र्त म ्अतप इच्छातम च । I want to write a letter in 

Sanskrit and also I want to speak in Sanskrit. 

 अह ंदरंे् पजूतयि म ्उद्यानाि् प ष्ठपातण आनयम् । I brought flowers from the garden to worship 

God. 

 अध्यापकस्य र्चनातन श्रोि  ंछात्रः िस्याः समीपम् असीदि्/उपातर्शि् । To hear the teacher’s 

words, the student sat close to her. 

 ग रुदरंे् सतेर्ि  ंबालकः आश्रमम् अगच्छि् । To serve (his) Gurudeva, the boy went yo the 

ashrama. 
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8. सतधधः प्रकिणम ्– Sandhi Rules 

 

 

8.1. स्र्रः सतधधः (Vowel Sandhi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ऌ ए ऐ ओ औ 

अ आ आ ए ए ओ ओ अर् अर् अल ् ऐ ऐ ओ ओ 

आ आ आ ए ए ओ ओ अर् अर् अल ् ऐ ऐ ओ ओ 

इ य् य् ई ई य् य् य् य् य् य् य् य् य् 

ई य् य् ई ई य् य् य् य् य् य् य् य् य् 

उ र् ् र् ् र् ् र् ् ऊ ऊ र् ् र् ् र् ् र् ् र् ् र् ् र् ्

ऊ र् ् र् ् र् ् र् ् ऊ ऊ र् ् र् ् र् ् र् ् र् ् र् ् र् ्

ऋ र् र् र् र् र् र् ॠ ॠ र् र् र् र् र् 

ॠ र् र् र् र् र् र् ॠ ॠ र् र् र् र् र् 

ऌ ल ् ल ् ल ् ल ् ल ् ल ् ल ् ल ् ऌ ल ् ल ् ल ् ल ्

ए   ऽ अय ्

अ 

अय ्

अ 

अय ्

अ 

अय ्

अ 

अय ्

अ 

अय ्

अ 

अय ्

अ 

अय ्

अ 

अय ्

अ 

अय ्

अ 

अय ्

अ 

अय ्

अ 

ऐ आय ्

आ 

आय ्

आ 

आय ्

आ 

आय ्

आ 

आय ्

आ 

आय ्

आ 

आय ्

आ 

आय ्

आ 

आय ्

आ 

आय ्

आ 

आय ्

आ 

आय ्

आ 

आय ्

आ 

ओ ऽ अर्् 

अ 

अर्् 

अ 

अर्् 

अ 

अर्् 

अ 

अर्् 

अ 

अर्् 

अ 

अर्् 

अ 

अर्् 

अ 

अर्् 

अ 

अर्् 

अ 

अर्् 

अ 

अर्् 

अ 

औ आर् ्

आ 

आर् ्

आ 

आर् ्

आ 

आर् ्

आ 

आर् ्

आ 

आर् ्

आ 

आर् ्

आ 

आर् ्

आ 

आर् ्

आ 

आर् ्

आ 

आर् ्

आ 

आर् ्

आ 

आर् ्

आ 

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

Words beginning with a vowel 

W
o

r
d

s e
n

d
in

g
 w

ith
 a

 v
o
w

el  

दीघाः 

सतधधः 

ग णः 

सतधधः 

र्ृतिः 

सतधधः 

यण् 

सतधधः 

पूर्ारूप-सतधधः 

अ           ऽ 

अयाक्रद  

 सतधधः 

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. 
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When a simple vowel (short or long) is followed by similar simple vowel, a single 

corresponding long vowel replaces both the simple vowels. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 कुत्र  अतप = कुत्रातप । (अ + अ = आ) । Somewhere 

 तहम + आलयाः = तहमालयाः  । (अ + आ = आ) (internal Sandhi) 

 माला अत्र अतस्त  = मालात्रातस्त । (आ + अ = आ) । Mala is here. 

 तर्द्या + आलयः =  तर्द्यालयः । (आ + आ = आ) । (internal Sandhi); School. 

 सीिा अत्र आगच्छाति = सीिात्रागच्छति । Sita comes here.  

 अद्य त्वम् कुत्र अतस  = अद्य त्वं कुत्रातस ।  Where are you now? 

 अहम् कुत्र अतप गच्छातम = अह ंकुत्रातप गच्छातम।   I am going somewhere 

 मुतन + इधराः = मुनीधराः। (इ + इ = ई) । ( Internal Sandhi); Chief of the munis 

 प्रसीदतत  ईशाः = प्रसीदतीशाः। (इ + ई = ई) । God is pleased 

 दासी  इच्छतत = दासीच्छतत। (ई + इ = ई) । The maid servant desires. 

 नािी  ईक्षते = नािीक्षते। (ई + ई = ई) । The women looks. 

 लक्षमी + ईश्वरः  = लक्षमीश्वरः ।  Internal Sandhi);The lord of लक्षमी (Vishnu) 

 नमतस  ईश्वरम् =  नमसीश्वरम् ।  You salute to Isvara. 

 अहम् पुस्तकम् पठातम इदानीम् = अहं पुस्तकं पठामीदानीम ्।  I am a reading a book now. 

 गुरु + उपदशेाः = गुरूपदशेाः। (उ + उ = ऊ) । ( Internal Sandhi); The teaching of the teacher 

 तशश ूउद्याने क्रीडताः =  तशशूद्यान ेक्रीडताः । (ऊ + उ = ऊ ) । The two babies play in the 

garden. 

 तपतृ + ऋणम् = तपतॄणम्। (ऋ + ऋ = ॠ) । The debt of the father 

 

दीघाः 

सतधधः 

(अ, आ) + (अ, आ) = आ  

(इ, ई) + (इ, ई) = ई 

 (उ, ऊ) + (उ, ऊ) = ऊ  

(ऋ, ॠ) + (ऋ, ॠ) = ॠ 
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When अ or आ is followed by simple vowels इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ and ऌ, the 

corresponding ग ण letter replaces both the simple vowels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 नर + इधद्रः = नरेधद्रः । (अ + इ = ए) । (internal Sandhi); Man-lord 

 महा + इधद्रः = महधेद्रः ।  (आ + इ = ए) । (internal Sandhi); Great Indra 

 सुि + ईशाः = सुिेशाः ( अ + ई = ए) । (internal Sandhi); Lord of the Gods 

 िमा + ईशाः = िमेशाः। (आ + ई = ए) । (internal Sandhi); Lord of Rama (Shiva) 

 सूयभ + उदयाः = सूयोदयाः। (अ + उ = ओ) । (internal Sandhi); Sunrise 

 महा  + उत्सव = महोत्सव । (आ + उ = ओ) । (internal Sandhi); big celebrations 

 समुर + ऊर्त्मभ = समुरोर्त्मभ । (अ + ऊ = ओ) । (internal Sandhi); wave in the ocean  

 गङ्गा + ऊर्त्मभ  = गङ्गोर्त्मभ । (आ + ऊ = ओ) । (internal Sandhi) ;wave in the Ganga 

 ब्रह्म + ऋतषाः = ब्रह्मर्त्षभाः। (अ + ऋ = अि्) । (internal Sandhi) priestly sage 

 महा + ऋतषाः = महर्त्षभाः । (आ + ऋ = अि्) । (internal Sandhi) great sage 

 तव + लृकािाः = तवल्कािाः । (अ + लृ = अल्) 

 यूयम् नमथ ईश्वरम् = यूयं नमथ् अ  ई श्वरम्  = यूयं नमथ् ए श्वरम्  = यूयं नमथेश्वरम् । You all 

nama to Ishvara. 

 गच्छथ उद्यानम्  =  गच्छथ् अ उ द्यानम्  =  गच्छथ् ओ उद्यानम्   गच्छथोद्यानम् । You all go to 

the garden. 

 बतलका उपायं करोति  = बतलकोपायं करोति। The girl finds a solution.  

 

 

 

 

 

ग णः 

सतधधः 

 (अ, आ ) + (इ, ई ) = ए 

(अ, आ ) + ( उ, ऊ ) = ओ 

(अ, आ ) + ( ऋ,  ॠ ) = अर् 

(अ, आ ) + ( ल ृ) = अल ्
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When अ or आ is followed by dipthongs ए, ऐ, ओ, औ the corresponding रृ्ति letter 

replaces both the simple vowel and dipthong.  

 

 

 

 

 

 

 दरे् + ऐश्वयाम् = दरैे्श्वयाम् । (अ + ऐ = ऐ ) । (internal Sandhi); Wealth of the Devas 

 जल + ओघः =जलौघः । (अ + ओ = औ ) । (internal Sandhi); Quantity of water 

 दरे् + ऐश्वयाम् = दरैे्श्वयाम् । (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 तर्ख्यािम।् His generosity is well known 

  
 

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. 

 

 

 लक्षमी आगच्छति = लक्षम् ई आगच्छति  = लक्षम् य ्आगच्छति  = लक्षम्यागच्छति  । Lakshmi 

comes. 

 यक्रद अतप  =  यद ्इ अतप  = यद ्य ्अतप यद्यतप (although) 

 नदी अत्र अतस्ि  =  नद ्ई अ त्र् अ अ तस्ि  = नद ्य ्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. 

रृ्तिः 

सतधधः 

यण् 

सतधधः 

 (अ, आ ) + (ए, ऐ ) = ऐ  

(अ, आ ) + (ओ, औ ) = औ 

http://spokensanskrit.org/index.php?tran_input=although&direct=es&script=hk&link=yes&mode=3
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ए and ओ followed by अ remain unchanged while अ is elided (ऽ) 

 

 

 

 शरीरे अतस्मन्  =  शरीरेऽतस्मन ्। In this body 

 म नये अन्नं यच्छातम = म नयेऽन्नं यच्छातम। I give food to two saints 

 

 

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 । 

 

 

 

 

 

 करे् इच्छतस  =  कर््  ए  इच्छतस  = कर््  अय् इच्छतस =    कर्तयच्छतस।  Or optionally कर््  

अ इच्छतस  =  कर् इच्छतस। The poet desires 

 िस्मै एिि्  दतेह = िस्म् ऐ एिि् दतेह = िस्म् आय ्एिि् दतेह  = िस्मायेिि् दतेह। Or 

optionally िस्म् आ एिि् दतेह  = िस्मा एिि् दतह। (you) give this to him. 

 िस्मै इष ं यच्छति =  िस्म् ऐ इ ष ं यच्छति  =  िस्म् आय ्इष ं यच्छति = िस्मातयष ं यच्छति।  or 

optionally िस्मा इष ं यच्छति। He gives an arrow to him 

 तशशो अत्र खादतस = तशश ्ओ अत्र खादतस = तशश् अर् ्अत्र खादतस = तशशर्त्र खादतस ।  Or 

optionally तशश अत्र खादतस। 

 अिौ इधधनम्  = अि् औ इधधनम्  = अि् आर्् इधधनम् = अिातर्धधनम्। Or optionally अिा 

इधधनम्। 

 

Examples from भगवद ्गीता 

 

न त्वेवाह ंजातु नासं न त्वं नेमे जनातिपााः ।  

न चैव भतवष्यामाः सवे वयमताः पिम् ॥गीता २-१२॥ 

पूर्ारूप 

सतधधः 

 

अयाक्रद  

 सतधधः 
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There was never a time I did not exist, neither you nor these kings.  Nore will  any of us cease to 

exist in the future.  

सतधिाः तवच्छेदाः 

 न त ुएव अहम् जातु न आसम् न त्वम् न इमे जनातिपााः । 

न च एव न भतवष्यामाः सवे वयम् अताः पिम् ॥ 

 

नैनं तछधदतत शस्त्रातण नैनं दहतत पावकाः। 

न चैनं क्लेदयधत्यापो न शोषयतत मारुताः ॥ गीता २.२३॥ 

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 तवछेदाः 

न एनम् तछधदतत शस्त्रातण न एनम् दहतत पावकाः। 

न च एनं क्लेदयतधत आपाः न शोषयतत मारुताः ॥ 

 

सुखदाुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 

ततो युिाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यतस ॥ गीता २.३८॥ 

Taking pleasure andpain, gain and loss, victory and defeat to be the same, prepare for battle. 

Thus, you will incur no sin. 

सतधिाः तवछेदाः 

सुखदाुःखे समे कृत्वा 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 तवछेदाः 

इतधद्रयस्य इतधद्रयस्य-अथे राग-िेषौ व्यर्तस्थिौ । 

ियोः न र्शम् आगच्छेि् िौ तह अस्य पररपतधथनौ ॥ ३-३४॥ 
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8.2 तर्सगाः सतधधः (Visarga Sandhi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visarga Sandhi to remember by names 

 

 Sandhi Sandhi name        

1 तशर्ः अहम् =  तशर्ोऽहम् । तशर्ोऽहम् सतधधः                                                       

2 अज ानः उर्ाच = अज ान उर्ाच । अज ान उर्ाच सतधधः 

3 नमः नमः = नमो नमः । नमो नमः सतधधः 

4 बालाः धार्तधि =  बाला धार्तधि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ग णा ग णेष  सतधधः 

5 हररः गच्छति = हररगाच्छति। ग रुब्राह्मा सतधधः 

6 रामः च = रामि । रामि सतधधः 

7 शङ्करः टीकाम् तलखति = शङ्करष्ीका टीकां 

तलखति।    

शङ्करष्ीका सतधधः 

8 रामः ित्र = रामस्ित्र ।  रामस्ित्र सतधधः 

9 ॐ शातधिः शातधिः शातधिः =  

ॐ शातधिश्शातधिश्शातधिः 

शातधिश्शातधि सतधधः 

10 सः गच्छति  = स गच्छति ।  

एषः मम आदेशः = एष ममादेशः।  
स/एष सतधधः 

 

 

Previous 

sound 

Only 

Vowel 

 तर्सगाः                                   
 

After 

sound 

Any letter 

Substitute 
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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  प ्फ्  

Soft Consonant (SC) = ग् घ् ङ्   ज् झ् ञ्   ड् ढ् ण्  द ्ध् न्  ब् भ् म्  य् र् ल् र्् ह्  

Nasal (N) = ङ् ञ् ण् न ्म् 
 

Possibilities Rules Before After 

अः  +  अ अः   ओ; अ   ऽ          तशर्ः अहम् । तशर्ोऽहम् । 

अः  +  AV except अ तर्सगाः dropped अज ानः उर्ाच । अज ान उर्ाच । 

अः  +  SC अः     ओ नमः नमः ।  नमो नमः । 

आः + AV or SC 

 

तर्सगाः dropped बालाः 

आगच्छतधि । 

बालाः  

धार्तधि । 

बाला आगच्छतधि 

। 

बाला 

 धार्तधि । 

Except अः आः + 

AV or SC 

तर्सगाः     र् हररः आगच्छति । 

हररः गच्छति । 

हरररागच्छति ।  

 

हररगाच्छति । 

तर्सगाः preceded by AV 

+ HC  क् ख् प् फ्    

No change बालः  िीडति। 

बालः खादति ।  

बालः  िीडति। 

बालः खादति ।  

 

तर्सगाः preceded by AV 

+ HC  च् छ्                              

changed to श ् जनः चलति । 

 

जनिलति । 

तर्सगाः preceded by AV 

+ HC  ट् ठ् 

changed to ष ् शङ्करः टीकां 

तलखति ।  

शङ्करष्ीकां 

तलखति ।  

तर्सगाः preceded by AV 

+ HC  ि् थ्   

changed to स् रामः ित्र । रामस्ित्र । 

तर्सगाः preceded by AV 

+  श ्ष ्स् 

no change or visarga 

optionally changes to 

श् ष ्स् respectively. 

 बालः सरति । 

 

बालः सरति। or 

बालस्सरति। 

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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Examples 

 
 प्रथमोऽध्यायः। प्रथमः अध्यायः । तशर्ोऽहम ्सतधधः । First chapter. 

 बाल आगच्छति। बालः आगच्छति । अज ान उर्ाच सतधधः । The boy comes.  

 अश्वो धार्ति । अश्वः धार्ति। नमो नमः सतधधः । The horse runs.  

 अश्वा आगच्छतधि । अश्वाः आगच्छतधि । ग णा ग णेष  सतधधः । The horses come.  

 ब तियास्य । ब तिः यस्य । ग रुब्राह्मा सतधधः । He who has wisdom. 

 तशश हासति । तशश ः हसति । ग रुब्राह्मा सतधधः । The baby laughs. 

 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. 

 एष मम तमत्रम् । एषः मम तमत्रम्। स\एष सतधधः। This is my friend. 

 

Examples from भगवद ्गीता 

 

धृिराष्ट्र उर्ाच। 

धमाक्षेत्रे क रुक्षेत्रे समरे्िा य य त्सर्ः।  

मामकाः पाण्डर्ािैर् क्रकमक र्ाि सञ्जय ॥ गीता १.१॥  

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 क रुक्षेत्रे समरे्िा य य त्सर्ः।  

मामकाः पाण्डर्ा: च एर् क्रकम् अक र्ाि सञ्जय ॥  

 

दतेहनोऽतस्मधयथा दहे ेकौमािं यौवनं जिा । तथा दहेाधतिप्रातप्तिीिस्तत्र 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 

दतेहनाः अतस्मन् यथा दहे ेकौमािं यौवनं जिा ।  

तथा दहे-अधति-प्रातप्ताः िीिाः तत्र न मुह्यतत ॥  
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नासतो तवद्यते भावो नाभावो तवद्यते सताः । 

उभयोितप दषृ्टोऽधतस्त्वनयोस्तत्त्वदर्त्शभतभाः ॥ 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 दषृ्टाः अधताः  तु अनयोाः तत्त्व-दर्त्शभतभाः ॥२.१६॥ 

 

ित्त्र्तर्त्त  महाबाहो ग णकमातर्भागयोः ।   

ग णा ग णेष  र्िाधि इति मत्र्ा न सज्जिे ॥ गीता ३.२८॥ 

Whereas, Oh! 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 त ुमहाबाहो ग ण-कमा-तर्भागयोः ।   

गुणााः ग णेष  वतभधते इति मत्र्ा न सज्जिे ॥ 

 

ग रुब्राह्मा ग रुर्र्ाष्ठण ः ग रुदेर्ो महशे्वरः ।  

ग रुरेर् परं ब्रह्म िस्मै श्रीग ररे् नमः॥   

Salutations to that guru who is the Creator, Sustainer and Destroyer, who is the limitless one.  

सतधिाः तवच्छेदाः 

ग रुः ब्रह्मा ग रुः तर्ष्ठण ः ग रुः देर्ः महशे्वरः।  

ग रुः एर् परम् ब्रह्म िस्मै श्रीग ररे् नमः॥ 

 

सम्पूणाक म्भो न करोति शबदमधो घटो घोषम पैति नूनम् ।  

तर्िाधक लीनो न करोति गरं् ग णैर्र्ातहना 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 

संपूणाक म्भः न करोति शबदम् अधाः घटः घोषम् उपैति नूनम् । 

तर्िान् क लीनः न करोति गर्ाम् ग णैः तर्हीनाः बहु जल्पयतधि । 
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8.3 व्यञ्जनम ्सतधधः (Consonant Sandhi) 

 
 

 Possiblities Rule Examples 

1 म्  + AV No change or join र्नम् आगच्छति = र्नम् आगच्छति  

 or र्नमागच्छति। 

 म्  +  HC or SC म् अन स्र्ारः र्नम् गच्छति = र्नं गच्छति। 

 म् at the end of sentence No change  गच्छति र्नम् = गच्छति र्नम् । 

2 HC + AV or SC 

(general rule 3-7  
are exceptions ) 

HC   SC of the same class नृपाि् अलभि् = नृपादलभि ।  

र्ाक् दरे्ी = र्ाग्दरे्ी । 

3 HC  + N  HC   N of the same class र्ाक् मय = र्ाङ्मय।   

4 ि् + च् छ् ज् झ् ञ्    ि्   corresponding  च् छ् ज् झ् ञ्    िि ्च = िच्च ।   

िोधाि् जनम् ि दति  = िोधाज्जनं 

ि दति। 

5 ि् + ट् ठ् ड् ढ् ण् ि्   corresponding  ट् ठ् ड् ढ् ण् अतलखि् टीका = अतलखट्टीका। 

6 ि् + ल् ि्  ल् अगच्छि् लोमशा = अगच्छल्लोमशा। 

7 ि् + श्  ि्  च् and optionally श्  छ् िि ्श्र त्र्ा = िच् श्र त्र्ा = िच् छ्रुत्र्ा = 

िच्छ्रुत्र्ा 

8 न् +  HC च् छ् न्  अन स्र्ारः + श् बालान् च = बालांि। 

9 न् +  SC ज् झ् ञ्    न्  corresponding Nasal िान् जनान् = िाञ्जनान्। 

10 न् +  HC ट् ठ् न्  अन स्र्ारः + ष् धीमान् टीका ंपठति = धीमांष्ीका ं

पठति। 

11 न् +  SC ड् ढ् ण् न्  corresponding Nasal िान् डमरून् =िाण्डमरून्। 

12 न् + ि ्थ्  न्  अन स्र्ारः + स् अरीन् िाडयति = अरींस्िाडयति। 

13 न् + ल् न्  ल्ुँ रृ्क्षान् ल म्पयि् = रृ्क्षाल्ुँल म्पयति। 

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  
िस्माि् तह = िस्माति। 

 



106 

 

 

Examples 
 

 र्नाि् गच्छातम = र्नाद्गच्छातम । I go from the forest 

 र्नाि ्आगच्छातम =   र्नादागच्छातम ।  I come from the forest. 

 र्नाि् तपिा गच्छति = र्नातत्पिा गच्छति । The father goes from the forest. 

 र्नाि् अगच्छम् = र्नादगच्छम् । We came from the forest. 

 स खाि् नदति = स खान्नदति । 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 = तर्षीदन्न् इदम् अब्रर्ीि् । Despairing, he said this. 

 स खाि् हसति = स खािसति । He laughs from happiness. 

 िि ्शततः िच्छततः ।  That power. 

 तश्रमि्-भगर्ि्-गीिा = श्रीमभगर्द्गीिा । 

 सि् तचि् आनधद  = सतच्चदानधद । 

 एिि् टीका  = एििट्टीका । This commentary. 

 

Examples from भगवद ्गीता 

 

अशोच्यानधवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते। 

गतासूनगतासंूश्च नानुशोतधत पतण्डतााः ॥ गीता २-११॥ 

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. 

सतधिाः तवच्छेदाः 

अशोच्यान ्अधवशोचाः त्वं प्रज्ञावादान् च भाषते। 

गत-असून्-अगत-असून् च न अनुशोतधत पतण्डतााः ॥ 

 

िोधाभर्ति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतितर्भ्रमः । 

स्मृतिभ्रंशाद ्ब तिनाशो ब तिनाशात्प्रणश्यति ॥ गीता २.६३॥ 

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. 

सतधिाः तवच्छेदाः 

िोधाि् भर्ति सम्मोहः सम्मोहाि् स्मृति-तर्भ्रमः। 

स्मृति-भ्रंशाि् ब तिनाशः ब तिनाशाि् प्रणश्यति॥ 
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अमातनत्वमदतम्भत्वमत्हसंा 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 अत्हसंा क्षातधताः आजभवम् । 

आचायोपासनम् शौचं स्थैयभम् आत्मतवतनग्रहाः ॥ 

 

इतधरयाथेषु वैिाग्यमनहङ्काि एव च । 

जधममृत्युजिाव्यातिदाुःखदोषानुदशभनम् ॥ 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. 

सतधिाः तवच्छेदाः 

इतधरयाथेषु वैिाग्यम् अनहङ्काि एव च । 

जधम-मृत्य-ुजिा-व्याति-दाुःख-दोषानुदशभनम् ॥ 

 

असतििनतभष्वङ्गाः पुत्रदािगृहाकदषु । 

तनत्य ंच समतचतत्वतमष्टातनष्टोपपततषु ॥गीता १३-१०॥ 

Absence of ownership,  absence of excessive affection regarding son, wife and house, and always 

evenness of the mind regarding the gain of the desirable and the undesirable.  

सतधिाः तवच्छेदाः 

असति  अनतभष्वङ्गाः पुत्र-दाि-गृहाकदषु । 

तनत्य ंच समतचतत्वम् इष्ट-अतनष्ट-उपपततषु ॥ 

 

मतय चानधययोगेन भतििव्यतभचारिणी । 

तवतविदशेसेतवत्वमिततजभनसंसकद ॥ गीता १३-११॥ 

and an unswerving devotion to me that is not connected to anything else; the disposition 

of  repairing to a quiet place, no longing for the company of people. 

सतधिाः तवच्छेदाः 

मतय च अनधय-योगेन भतिाः अव्यतभचारिणी । 

तवतवि-दशे-सेतवत्वम् अितताः जन-संसकद ॥  
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9. लघसुसं्कृतकथााः – Small Sanskrit Stories 

 

 

9.1 आकाशाः पततत । The sky is falling 

 

 

 

 

 

 

 

 

With सतधिाः 

एकं वनमतस्त । तत्र शशको तनवसतत । शशकाः शयनं किोतत । पणं पततत । शशको भीतो भवतत । शशको िावतत 

।  शृगाल आगच्छतत । शृगालभ्रातो िावत्वाकाशो पततत । शशको िावतत । शृगालोऽनुिावतत । वानि आगच्छतत 

। वानिभ्रातो िावत्वाकाशो पततत । भीताः शशको िावतत । शृगालोऽनुिावतत । वानिोऽप्यनुिावतत । त्संह 

आगच्छतत । ककमथं िावथ । त्संहभ्रातो िावत्वाकाशाः पततत । आकाशाः पततत वा । कुत्ि पततत । शशको गच्छतत 

। त्संहोऽनुगच्छतत ।  शशको वृक्षसमीपमागच्छतत । कुत्र पतत्याकाशाः । शशकाः ककमतप न वदतत । त्संहो हसतत । 

शशकाः पलायनं किोतत ।।  

 



109 

 

 

 

एकम् वनम् अतस्त । तत्र शशकाः तनवसतत । शशकाः शयनम् किोतत । पणभम् पततत । शशकाः भीताः भवतत । शशकाः 

िावतत । शृगालाः आगच्छतत । शृगालभ्राताः िावतु आकाशाः पततत । शशकाः िावतत । शृगालाः अनुिावतत । 

शृगालाः  आगच्छतत । शृगालभ्राताः िावतु आकाशाः पततत । शशकाः िावतत । शृगालाः अनुिावतत । वानिाः 

आगच्छतत । वानिभ्राताः िावतु आकाशाः पततत । भीताः शशकाः िावतत। शृगालाः अनुिावतत । वानिाः अतप 

अनुिावतत । त्संहाः आगच्छतत । ककमथभम् िावथ । त्संहभ्राताः िावतु आकाशाः पततत । आकाशाः पततत वा । कुत्र 

पततत । शशकाः गच्छतत । त्संहाः अनुगच्छतत । शशकाः वृक्षसमीपम् आगच्छतत । कुत्र पततत आकाशाः । शशकाः 

ककम ्अतप न वदतत । त्संहाः हसतत । शशकाः पलायनम् किोतत ।। 

There is a forest. A rabbit lives there. The rabbit is sleeping.  A leaf falls. The rabbit becomes 

scared. The rabbit runs. A fox comes. Brother Fox run, the sky is falling. The rabbit runs. The fox 

runs after (the rabbit. The monkey comes. Brother monkey run, the sky is falling. The rabbit runs. 

The fox runs after. The monkey also runs after. The lion comes. Why are you all running? Lion 

brother run, the sky is falling. Is the sky falling? Where it is falling?” The rabbit goes. The lion 

follows. The rabbit comes near the tree. Where is the sky falling? The rabbit says nothing. The 

lion laughs. The rabbit runs away. 

 

  



110 

 

 

9.2  लोमशा द्राक्षाफलातन च । The fox & the grapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एको लोमशातस्ि । सैकदाहाराथं र्ने भ्रमति । एकत्र सा द्राक्षालिा ंपश्यति । लिायामनेकातन द्राक्षाफलातन 

सतधि । िातन पक्कातन ।  

द्राक्षां लबध म पय ात्पिति । क्रकधि  द्राक्षाफलातन न प्राप्नोति । लोमशा प नः प न उत्पिति । िथातप फालातन न 

प्राप्नोति ।  

लोमशा क तपिो भर्ति । सा िातन द्राक्षाफलातन दषूयति । सा र्दति । द्राक्षाफलाधयम्लातन । अनधिरं स्र्स्थानं 

गच्छति ।। 
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एकः लोमशा अतस्ि । सा एकदा आहाराथाम् र्ने भ्रमति । एकत्र सा द्राक्षालिाम् पश्यति । लिायाम् अनेकातन 

द्राक्षाफलातन सतधि । िातन पक्कातन । 

 द्राक्षां लबध म् उपरर उत्पिति । क्रकधि  द्राक्षाफलातन न प्राप्नोति । लोमशा प नः प नः उत्पिति । िथातप फालातन 

न प्राप्नोति ।  

लोमशा क तपिः भर्ति । सा िातन द्राक्षाफलातन दषूयति । सा र्दति। द्राक्षाफलातन अम्लातन । अनधिरम् स्र्स्थानं 

गच्छति ।। 

There is a fox. Once she wanders in the forest for food. At one place she sees a grape vine. There 

were many grapes on the vine. They were ripe. 

 

To get the grapes she jumps up. But she could not get (reach) the grapes. The fox jumps again 

and again. Even then she could not reach the grapes. 

 

The fox becomes angry. She disapproves (condemns) those grapes. She says. The grapes are sour. 

Latter she goes to her place. 
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9.3  कृष्ठणो गोपी च । Krshna & Gopi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृष्ठणो गोक ले र्सति । प्रतिक्रदनं गोप्यस्िेन सह नृत्यतधि । कृष्ठणो रे्ण गानमतप करोति । िदा मृगाः खगाि िधमध रं 

गानं श्रोि मागच्छतधि । कृष्ठणो गोक लस्य तप्रयः ।  

 

सरे् िस्मै क्षीरं दतध च यच्छतधि । एका गोपी सर्ादा कृष्ठणमेर् स्मरति । सा प्रतिक्रदनं क्षीरं दतध च तर्िेि ं तर्थयां 

गच्छति । यदा सा तर्थयां गच्छति िदा सा कृष्ठणमेर् स्मरति स्र्कायं तर्स्मरति ।  

 

एकदा सा क्षीरं दधीति न घोषति परधि  गोतर्धद दामोदर माधरे्त्येर्ोच्चैघोषति । िस्याः सख्यस्िदा हसतधि । सा 

गोपी लतज्जिा भर्ति । परधि  कृष्ठणस्ित्रागच्छति । िं दषृ्ठट्र्ा सधि ष्ा भर्ति ।। 
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कृष्ठणः गोक ले र्सति । प्रतिक्रदनम् गोप्यः िेन सह नृत्यतधि । कृष्ठणः रे्ण गानम् अतप करोति । िदा मृगाः खगाः च 

िि् मध रम् गानम् श्रोि म् गच्छतधि । कृष्ठणः गोक लस्य तप्रयः। 

 

सरे् िस्मै क्षीरम् दतध च यच्छतधि। एका गोपी सर्ादा कृष्ठणम् एर् स्मरति । सा प्रतिक्रदनम् क्षीरम् दतध च तर्िेि म् 

तर्थयाम् गच्छति । यदा सा तर्थयाम् गच्छति िदा सा कृष्ठणम् एर् स्मरति स्र्कायाम् तर्स्मरति ।  

 

एकदा सा क्षीरम् दतध इति न घोषति परधि  गोतर्धद दामोदर माधर् इति एर् उच्चैः घोषति । िस्याः सख्यः िदा 

हसतधि । सा गोपी लतज्जिा भर्ति । परधि  कृष्ठणः ित्र आगच्छति । िम् दषृ्ठट्र्ा सधि ष्ा भर्ति ।। 

 

Lord Krshna lives in Gokula. Krshna also plays the flute. Then (at that time) animals and birds 

come to listen that melodious music. Krshna is dear to the people of Gokula.  

 

All give him milk and yogurt. One gopi always remember only Krshna. Every day she goes in 

the market to sell milk and yogurt. When she goes to the market then she remembers only Krshna 

(and) forgets her work.  

 

Once she did not shout, “Milk (and) yogurt”, but calls out loudly only, Oh Govinda, Oh 

Damodara, Oh Madava! Her friends then laugh. That gopi becomes embarrassed. But Krshna 

comes there. Having seen him (she) becomes satisfied (pleased). 
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9.4  शृगालः काक ि । The fox & the crow 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः काको रोरटका पश्यति । रोरटका गृहीत्र्ा स रृ्क्षस्य शाखां प्रति गच्छति । स रृ्क्षस्य शाखाया ं सीदति । स 

आनधदने रोरटका खादति । िि एको शृगालस्ित्रागच्छति । स काकस्य म खे रोरटकां पश्यति । शृगालो तचधियति 

रोरटकामह ंकथं लभेयेति । 
 

स काकं स्िोि मारभिे । त्रं् स धदरः पक्षी । िर् र्णा आकषाकः । िर् स्र्रो मध रः। त्रं् मध रं गायतस । कृपा ंक रु । 

िर् गानं श्रोि तमच्छातम ।  

 

स्ि तिः कस्य न तप्रया । काको म खव्यादानं करोति । रोरटका म खादधः पिति । शृगालो रोरटका गृहीत्र्ा र्दति । 

काको मध रं गानं कुवभतत ।  

शृगालः पलायिे ।। 
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एकः काकः रोरटका पश्यति । रोरटका गृहीत्र्ा सः रृ्क्षस्य शाखाम् प्रति गच्छति  । सः रृ्क्षस्य शाखायाम्  सीदति 

। सः आनधदने रोरटका खादति । ििः एकः शृगालः ित्र आगच्छति । सः काकस्य म खे रोरटकाम ्पश्यति । शृगालः 

तचधियति रोरटकाम् अहम् कथम् लभेय इति । 
 

सः काकम् स्िोि म् आरभिे । त्र्म् स धदरः पक्षी । िर् र्णाः आकषाकः । िर् स्र्रः मध रः । त्र्म् मध रम् गायतस । 

कृपाम ्क रु । िर् गानम् श्रोि म ्इच्छातम । 

 

स्ि तिः कस्य न तप्रया । काकः म खव्यादानम् करोति । रोरटका म खाि् अधः पिति । शृगालः रोरटका गृहीत्र्ा 

र्दति काक मध रं गानम् कुवभतत । शृगालः पलायिे । 

 

A crow sees a bread. Having grasped the bread, he goes towards the branch of a tree. He sits on 

the branch of the tree. He eats the bread with happiness. Then a fox comes there. He sees the 

bread in the crow's mouth.  The fox thinks, "How could I obtain the bread? 

 

He starts to praise the crow. You are a beautiful bird. Your color is attractive. Your voice is 

melodious. You sing melodiously. (You) please do the favor. I wish (desire) to hear your song. 

Who does not like praise?  

 

The crow opens (his) mouth wide to sing. The bread falls down from (his) mouth. Having taken 

the bread (the fox) says, "Oh crow!  (You) sing melodiously." The fox departs (flees) 
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9.5  ितृषिः काकः । Thirsty Crow 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः काकोऽतस्ि । स काकस्िृषिोऽतस्ि । िस्य बहु तपपासा भर्ति । जलं पािव्यतमिीच्छा भर्ति । काको 

जलस्याधरे्षणं करोति । अत्र पश्यति । ित्र पश्यति । सर्ात्र पश्यति । क त्रातप जलं नातस्ि । काकोऽगे्रऽगे्र गच्छति 

। दरेू एकं घटं पश्यति । काकस्य बहुसंिोषो भर्ति । स घटस्य समीपं गच्छति । घटस्योपय ापतर्शति । पश्यति । 

घटे जलमतस्ि । परधि  स्र्ल्पं जलमतस्ि ।  

 

काको जलं पाि ं न शक्नोति । ककं करोतम्यति सचंियति । स काको ब तिमानतस्ि । सोऽधयत्र गच्छति । 

तशलाखंडमानयति ।  घटे पूरयति । प नो गच्छति । तशलाखण्डमानयति । पूरयति । एर्मेर् बहुर्ारः करोति । 

जलम पय ापयाागच्छति । जलं बतहरागच्छति । काकस्य बहुसंिोषो भर्ति । स जलं तपबति । आनधदने जलं तपबति 

। अनधिरं दरंू गच्छति । काको चि रोऽतस्ि खल  ।। 
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एकः काकः अतस्ि । सः काकः िृतषिः अतस्ि । िस्य बहु तपपासा भर्ति । जलम् पािव्यम् इति इच्छा भर्ति । 

काकः जलस्य अधरे्षणम् करोति ।  अत्र पश्यति । ित्र पश्यति । सर्ात्र पश्यति । क त्र अतप जलम् न अतस्ि । काकः 

अगे्र अगे्र गच्छति । दरेू एकम् घटम् पश्यति । काकस्य बहुसंिोषः भर्ति । सः घटस्य समीपम् गच्छति । घटस्य 

उपरर उपतर्शति । पश्यति । घटे जलम् अतस्ि । परधि  स्र्ल्पम् जलम् अतस्ि । 

 

काकः जलम् पाि म् न शक्नोति । क्रकम् करोतम इति सचंियति । सः काकः ब तिमान् अतस्ि । सः अधयत्र गच्छति । 

तशलाखंडम् आनयति ।  घटे पूरयति । प नः गच्छति । तशलाखण्डम् आनयति । पूरयति । एर्म् एर् बहुर्ारः 

करोति । जलम् उपरर उपरर आगच्छति । जलम् बतहः आगच्छति । काकस्य बहुसंिोषः भर्ति । सः जलम् तपबति 

। आनधदने जलम् तपबति । अनधिरम् दरूम् गच्छति । काकः चि रः अतस्ि खल  ।। 

 
 
There is a crow. That crow is thirsty. His becomes too thirsty. I should drink water becomes his 

desire. The crow searches for water. (He) sees here. (He) sees there. (He) sees everywhere. There 

is water nowhere at all. The crow goes forward & forward. (He) sees a pot far off. (This is) a great 

satisfaction of the crow (in the sense for the crow). He goes near the pot. (He) sits on top of the 

pot. (He) sees. There is water in the pot. But the water is too little. 

 

The crow is not able to drink the water. He thinks, "What to do?” The crow is intelligent. He goes 

elsewhere. (He) brings the stone. He loads (the stone) in the pot. (He) goes again. Brings the 

stone. Loads. In this manner, he does this many times. The water comes up and up. The water 

comes outside. (This is) a great satisfaction of the crow (in the sense for the crow). He drinks the 

water. He drinks the water with joy. Later he goes (flies) further away. Indeed the crow is clever. 
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9.6 र्ानरो मकरि । The Monkey & the Crocodile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकतस्मन्नदीिटे जम्बूरृ्क्षोऽतस्ि । ितस्मन्नेको र्ानरो र्सति । स तनत्यं मध राणी जम्बूफलातन खादति । िस्यां 

सररिायामेको मकरोऽतप र्सति । स र्ानरस्य तमत्रमतस्ि । र्ानरो मकरायातप मध रातण जम्बूफलातन यच्छति  । 

एकदा मकरः स्र्भायायै फलातन ददाति । मकरस्य जाया फलातन खादति । सा तचधियति यः प्रतिक्रदनं मध रातण 

जम्बूफलातन भक्षयति िस्य हृदयं कीदशृं मध रम् । सा मकरं कथयति । अहं र्ानरस्य हृदयतमच्छातम । 

ििो मकरः सररिायास्िटमागच्छति । र्ानरेण सह स सररिाया जले िरति । मागे स कथयति । मम भायाा िर् 

हृदयतमच्छति । चि रः प्लर्ङ्गमः शीघं्र भाषिे मम हृदये त्र्ह ं रृ्क्षे स्थापयातम । अिस्ित्र मम शीघं 

गमनमार्श्यकम् । मूखो मकरस्िथाचरति । िदा शाखामृगः सत्र्रं रृ्क्षस्य तर्टपमारोहति । ििः स भाषिे 

मूखोऽतप हृदयं शरीरात्पृथग्र्िािे ।।                              
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र्ानरः मकरः च । एकतस्मन् नदीिटे जम्बूरृ्क्षः अतस्ि । ितस्मन् एकः र्ानरः र्सति । सः तनत्यम् मध राणी 

जम्बूफलातन खादति । िस्याम् सररिायाम् एकः  मकरः अतप र्सति । सः र्ानरस्य तमत्रम ्अतस्ि । र्ानरः मकराय 

अतप मध रातण जम्बूफलातन यच्छति । 

 

एकदा मकरः स्र्भायायै फलातन ददाति । मकरस्य जाया फलातन खादति । सा तचधितय्षि यः प्रतिक्रदनम् मध रातण 

जम्बूफलातन भक्षयति िस्य हृदयम् कीदशृम ्मध रम् । सा मकरम् कथयति । अहम् र्ानरस्य हृदयम् इच्छातम । 

ििः मकरः सररिायाः िटम् आगच्छति । र्ानरेण सह सः सररिायाः जले िरति । मागे सः कथयति । मम भायाा 

िर् हृदयम् इच्छति । चि रः प्लर्ङ्गमः शीघं्र भाषिे मम हृदये ि  अह ंरृ्क्षे स्थापयातम । अिः ित्र मम शीघाम ्

गमनम् आर्श्यकम् । मूखाः मकरः िथा चरति  । िदा शाखामृगः सत्र्रम् रृ्क्षस्य तर्टपम् आरोहति । ििः सः 

भाषिे मूखाः अतप हृदयम् शरीराि् पृथक् र्िािे  ।। 

There is a rose apple tree on a river bank. In that a monkey lives. He daily eats sweet rose apple 

fruits. In that river a crocodile also lives. He is monkey’s friend. The monkey also gives the sweet 

rose apple fruits to the crocodile.  

Once the crocodile gives the fruits to his wife. Crocodile’s wife eats the fruits. She thinks, “(One) 

who eats sweet rose apple fruits every day, what kind of his sweet heart be? She says to the 

crocodile, “I desire (that) monkey’s heart 

Then the crocodile comes to the bank of the river.  With the monkey, He swims (sails across) in 

the water of the river. On the way he says, “My wife desires your heart.”  Clever monkey speaks 

quickly,” But I placed my heart on the tree. Therefore my going there quickly is necessary. The 

foolish crocodile acts accordingly. ? Then the monkey immediately climbs the branch of the tree. 

Then he says, “Oh fool, (does) the heart exists separate from the body? (From) today friendship 

among two of us comes to an end. 
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9.7  ससहंः शशकि । The Lion and the Rabbit 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः ससंहोऽतस्ि । िस्यातभधानं भास रकोऽतस्ि । स प्रतिक्रदनमनेकाधमृगाधहतधि । एकदा सरे् मृगास्िस्य समीपे 

गच्छतधि र्दतधि च । ह ेमृगराज । त्र्मनेकाधमृगाधप्रतिक्रदनं हतधस । त्रं् िान्न मारय । प्रतिक्रदन ंिमणैेको मृगः 

स्र्यमेर् समीप आगच्छति । िमेर् खाद । िृपिो भर् । ससंहः प्रतिर्दत्येर्मस्ि  । िदा प्रतिक्रदनमकेो मृगस्ित्र 

गच्छति ससंहस्िं खादति । 

एकदा शशकस्य र्ारोऽतस्ि । स मागे कूपं पश्यति । स ससंहस्य समीपे गच्छति र्दति च । ह ेर्नराज । र्न एकोऽधयः 

ससंहऽतस्ि । स कथयत्यह ंर्नराजो न ि  भास रकः । भास रको यदा िदाकणायति िदा स क प्यति । िदा िं तसह ंकूपं 

नयति । भास रकः कूपे स्र्प्रतितबम्बं पश्यति ।  स तचधियति यत्कूपेऽधयः ससंहोऽतस्ि । अह ंिं हतधम ।  स कूपे कूदाति 

स्र्यं नश्यति च ।  

अिः प्रज्ञाः कथयतधि  

ब तियास्य बलं िस्य तनब ािसे्ि  क िो बलम् ।  

र्ने ससंहो मदोधमत्तः शशकेन तनपातििः ॥ 
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ससहंः शशकः च । एकः ससंहः अतस्ि । िस्य अतभधानं भास रकः अतस्ि । सः प्रतिक्रदनम ्अनेकान् मृगान् हतधि । 

एकदा सरे् मृगाः िस्य समीपे गच्छतधि र्दतधि च । ह ेमृगराज । त्र्म् अनेकान् मृगान् प्रतिक्रदनम् हतधस । त्र्म् 

िान् न मारय । प्रतिक्रदनम् िमेण एकः मृगः स्र्यम् एर् समीपे आगच्छति । िम् एर् खाद । िृपिः भर् । ससंहः 

प्रतिर्दति एर्म् अस्ि  । िदा प्रतिक्रदनम् एकः मृगः ित्र गच्छति । ससंहः िम् खादति ।  

एकदा शशकस्य र्ारः अतस्ि । सः मागे कूपम् पश्यति । सः ससंहस्य समीपे गच्छति र्दति च । ह ेर्नराज । र्ने 

एकः अधयः ससंहः अतस्ि । सः कथयति अहम् र्नराजः न ि  भास रकः । भास रकः यदा िि ्आकणायति िदा सः 

क प्यति । िदा िम् ससंहम् कूपम ्नयति । भास रकः कूपे स्र्प्रतितबम्बम् पश्यति । सः तचधियति यि् कूपे अधयः 

ससंहः अतस्ि । अहम् िम् हतधम । सः कूपे कूदाति स्र्यम् नश्यति च । 

अिः प्रज्ञाः कथयतधि  

ब तिः यस्य बलम् िस्य तनब ािःे ि  क िः बलम्  ।  र्ने ससंहः मदोधमत्तः शशकेन तनपातििः ॥ 

There is a lion. His name is Bhasuraka. He everyday kills many animals. Once all the animals go 

near him and say, "Oh king of the animals. You kill many animals every day. (Please) you do not 

kill them. In regular course, daily one animal on it's own comes near you. You (just) eat him. You 

be satisfied. The lion replied, "So be it (let it be so)". Then everyday one animal goes there. The 

lion eats him.  

Once it is a turn of a rabbit. He sees a well on the way. He goes near the lion and says, "Oh king 

of the forest” There is also another lion in the forest. He says, "I am the king of the forest not 

Bhasuraka." When Bhasuraka hears that then he is angry. Then (the rabbit) leads that lion to the 

well. Bhasuraka sees his own reflection in the well. He thinks that there is another lion in the 

well. I kill him. He jumps in the well and destroys himself.    

Therefore the wise say: He who has wisdom has the strength. Where is the strength for imbecile 

(stupid)?  Intoxicated with pride, the lion in the forest got thrown down by the rabbit. 
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9.8 कपोितपपीतलकयोः कथा । The story of the pigeon and the ant 
 

 

 

 

 

 

 

 

एको ग्रामो र्िािे । ग्रामस्य नाम मल्लप रः । मल्लाप र एकं मठं र्िािे ।  िस्मात्प राणाधमठाद्बतहरेका सररिा र्हति 

। सररिायास्िटेऽनेका रृ्क्षा र्धाधिे । एको तर्शाल आम्रस्ित्राप्यतस्ि । ितस्मतधर्शाल आम्रेऽनेकातन मध राण्याम्रातण 

र्धाधिे । रृ्क्ष एका तपपीतलका र्सति । ित्रैकः कपोिोऽतप र्सति ।   

एकदा तपपीतलका रृ्क्षात्पिति । सा अधः पिति । रृ्क्षात्सा सररिायां पिति । अहो द भााग्यं तपपीतलकायाः । 

र्षााकालः । जलपूणाा सररिा शीघं्र र्हति । तपपीतलकातप सररिाया जलेन सह र्हति । तपपीतलका कपोिमीक्षिे 

। तपपीतलका कपोिस्य तमत्रम् । कपोिः तपपीतलकाया तमत्रम ्। शीघं्र कपोिो रृ्क्षस्य पत्रं सररिाया जले तक्षपिः 

। तपपीतलका पत्रस्याधरेण जीर्ति । िदधिरं कपोिः पत्र ंसररिायास्िट आनयिे । स पत्रं िटस्योपरर स्थापयति । 

स तपपीतलका ंत्रायिे ।  

एकदकैो माजारस्ित्रागच्छति । माजारः कपोिः पश्यति । कपोिो नेक्षिे माजाारम् । मधद ंमधदं स कपोिः प्रति 

गच्छति । शीघं्र स कपोिं म खेन धरिे । कपोिः तपपीतलका ंपश्यति । सा शीघ्रमागच्छति । सा माजारं दशति । 

द खेनाियेण च माजाारो म खम द्घाटयति । माजाारस्य म खात्कपोि उत्पिति । तपपीतलका कपोि ंरक्षति ।। 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 

 

 

एकः ग्रामः र्िािे।  ग्रामस्य नाम मल्लप रः । मल्लाप रे एकम् मठम् र्िािे । िस्माि् प राणाि् मठाि् बतहः एका 

सररिा र्हति । सररिायाः िटे अनेकाः रृ्क्षा र्धाधिे । एकः तर्शालः आम्रः ित्र अतप अतस्ि । ितस्मन् तर्शाले आम्रे 

अनेकातन मध रातण आम्रातण र्धाधिे । रृ्क्षे एका तपपीतलका र्सति । ित्र एकः कपोिः अतप र्सति ।  

 

एकदा तपपीतलका रृ्क्षाि् पिति ।सा अधः पिति । रृ्क्षाि् सा सररिायाम् पिति । अहो द भााग्यम ्तपपीतलकायाः 

। र्षााकालः । जलपूणाा सररिा शीघ्रम् र्हति ।  तपपीतलका अतप सररिायाः जलेन सह र्हति । तपपीतलका कपोिः 

ईक्षिे।तपपीतलका कपोिस्य तमत्रम ्। कपोिः तपपीतलकायाः तमत्रम ्। शीघ्रम् कपोिः रृ्क्षस्य पत्रम ्सररिायाः जले 

तक्षपिः । तपपीतलका पत्रस्य आधरेण जीर्ति । िदधिरम् कपोिः पत्रम् सररिायाः िट ेआनयिे । सः पत्रम् िटस्य 

उपरर स्थापयति । सः तपपीतलका ंत्रायि े।  

 

एकदा एकः माजारः ित्र आगच्छति।  माजारः कपोिः पश्यति । कपोिः न ईक्षिे माजाार। मधदम् मधदम् सः कपोिः 

प्रति गच्छति । शोघ्रम सः कपोिम् म खेन धरिे । कपोिम ् तपपीतलकाम ्पश्यति । सा शीघ्रम् आगच्छति। सा 

माजारम् दशति । द खेन आियेण च माजाारः म खम् उद्घाटयति । माजाारस्य म खाि् कपोिः उत्पिति । तपपीतलका 

कपोिम् रक्षति ।। 

 

There is a village. The name of the village of Mallapur. There is a Math in Mallapur. Outside that 

ancient Math, a river flows. There are several trees growing on the bank of the river. An enormous 

mango tree is there as well. On that enormous mango tree, several sweet mangoes grow. An ant 

lives on that tree.  A pigeon lives there as well.  

 

Once (one day) the ant falls from the tree. She falls down. She falls from the tree into the river. 

Oh the ants misfortune! It is rainy season. The river, full of water. The ant too flows along with 

the waters of the river. The pigeon looks at the ant. The pigeon is the ant's friend. The pigeon is 

the ant's friend. The pigeon, very quickly, throws a leaf of the tree into the water. The ant lives 

with the support of the leaf. The pigeon brings the leaf to the bank of the river. He places the leaf 

on the river bank. He saves the ant. 

 

 Once a cat comes there. The cat sees the pigeon. The pigeon does no see the cat. Very slowly he 

goes towards the pigeon.  He very quickly holds (grabs) the pigeon with his mouth. The ant sees 

the pigeon. She comes there quickly. She bites the cat. The cat opens his mouth due to pain and 

surprise. The pigeon flies from the cat's mouth. The ant protects the pigeon. 
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9.9  प नस्त्र् ंमषूको भर् । Become a mouse again 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकसस्मंस्िपोर्ने कोऽतप म तनरर्सि् । एकदा स स्नानाथं नदीं गच्छति । िदा कस्यतचत्काकस्य म खे स मूषकं 

पश्यति । स मूषको दीनमािोशि् । रक्ष मातमति । िदा स ऋतषर्ाायसं प्रति पापाणं तक्षपति । काकस्य म खाधमूषकः 

पिति ।  म तनमूाषकमाश्रममानयति पालयति च ।कदातचभयाक लो मूषको म तनम पगच्छति । म तनः पृच्छति । र्द 

कस्मात्तर् भयतमति । माजाारक्रदति मूषकः कथयति । म तनर्ादति । गच्छ त्र्मतप माजाारो भर् । स खेन िीड तचरं 

जीर् चेति । िदा तनभायः स माजाारः स खेन तर्हरति । 

अथ अनधिरमेकः क क्क रस्िं माजाारमतभधार्ति । िदा स माजाारः प नो म तनम पगच्छति र्दति च । अध ना क क्क रो 

मम भयकारणतमति । म तनर्ादति । गच्छ त्र्मेर् क क्क रो भर् । रक्ष चात्मानतमति । ििः कोऽतप व्याघ्रस्िं  

क क्क रमतभधार्ति । स व्याघ्रभयेन म सन ं शरणं गच्छति पृच्छति च । र्दि  कथं रक्षाण्यात्मानतमति । 

म नेरातशर्ाादने स व्याघं्र भर्ति । िेनानतधदिः स व्याघ्रः सर्ात्र तर्हरति । 

अथ जनास्िं पश्यति र्दतधि च । पश्यि भो । एि ंव्याघं्र पूर्ाम् मूषक एरे्ति । ििः ि िः स व्याघ्रो जनाधप्रति 

धार्ति र्दति च । व्याघ्र एर्ाहतमति । जना र्दतधि । यक्रद त्रं् व्याघ्रस्िर्हा भक्षयैिं म सनं पश्याम िर्ातप 

सामथयातमति । व्याघ्रस्िथेति र्दति म तनमतभधार्ति च । म तनस्िपोबलेन मूषकस्य हिे मर्गच्छति । ि िः स 

प नस्त्रं् मूषको भरे्ति शपति । िदरै् स मूषको भर्ति अन भर्ति चातर्रे्कस्य फलम् ।।  
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प नः त्र्म ्मूषकः भर् । एकतस्मन् िपोर्ने कः अतप म तनः अर्सि् । एकदा सः स्नानाथाम् नदीम् गच्छति । िदा 

कस्यतचि् काकस्य म खे सः मूषकम् पश्यति । सः मूषकः दीनम् आिोशि् । रक्ष माम ्इति । िदा सः ऋतषः र्ायसम् 

प्रति पापाणम् तक्षपति । काकस्य म खाि् मूषकः पिति । म तनः मूषकम् आश्रमम् आनयति पालयति च । कदातचि् 

भयाक लः मूषकः म तनम् उपगच्छति । म तनः पृच्छति । र्द कस्माि् िर् भयम् इति । माजाारि् इति मूषकः कथयति 

। म तनः र्दति । गच्छ त्र्म् अतप माजाारः भर् । स खेन िीड तचरम् जीर् च इति । िदा तनभायः सः माजाारः स खेन 

तर्हरति ।  

In one forest a sage lived. He goes to the river to bathe. Then he sees a mouse in a crow’s mouth. 

That mouse cried out pitiably, “Protect me.” Then the sage throws a stone towards the crow. The 

mouse falls from the crow’s mouth. The sage brings the mouse to the hermitage and attends (take 

care of him). Once scared mouse goes near the sage. The sage asks (him). “Speak, from who you 

are afraid?” The mouse says, “From the cat.” The sage says. “Go, you also become a cat. Play 

with happiness and live long.” Then that cat without fear roams with happiness. 

 

अथ अनधिरम् एकः क क्क रः िम् माजाारम् अतभधार्ति । िदा सः माजाारः प नः म तनम् उपगच्छति र्दति च । 

अध ना क क्क रः मम भयकारणम् इति । म तनः र्दति । गच्छ त्र्म् एर् क क्क रः भर् रक्ष च आत्मानम ्इति । ििः 

कः अतप व्याघ्रः िम् क क्क रम् अतभधार्ति । सः व्याघ्रभयेन म तनम ्शरणम् गच्छति पृच्छति च । र्दि  कथम् 

रक्षातण आत्मानम् इति । म नेः आतशर्ाादने सः व्याघ्रम् भर्ति। िेन आनतधदिः सः व्याघ्रः सर्ात्र तर्हरति। 

Then soon after on dog attacks that cat. Then that cat goes near the sage again and says. “Now 

the dog is the reason of my fear.” The sage says, “Go, may you become a dog, and guard 

yourself.”  Then a tiger attacks that dog. He scared by the tiger goes to the sage’s refuge and asks. 

“Please tell, how to protect oneself?” By the blessings of the sage he becomes a tiger. That tiger 

roams everywhere with joy. 

अथ जनाः िम् पश्यति र्दतधि च । पश्यि भोः । एिम् व्याघं्र पूर्ाम् मूषकः एर् इति। ििः ि िः सः व्याघ्रः जनान् 

प्रति धार्ति र्दति च । व्याघ्रः एर्ाहम् इति। जनाः र्दतधि । यक्रद त्र्म् व्याघ्रः िर्हा भक्षय एिम् म तनम् पश्याम 

िर् अतप सामथयाम् इति । व्याघ्रः िथा इति र्दति म तनम् अतभधार्ति च। म तनः िपः बलेन मूषकस्य हिे म् 

अर्गच्छ ति। ि िः सः प नः त्र्म् मूषकः भर् इति शपति । िदा एर् सः मूषकः भर्ति अन भर्ति च अतर्रे्कस्य 

फलम् ।। 

Then people sees him and say please see. Before this tiger (he was) only a mouse. Then angry, 

that tiger runs towards the people and says. Indeed, I am a tiger. People say. If you are a tiger 

then eat this sage, let us also see your capability. The tiger says “so be it” and attacks the sage. 

The sage by the power of his penance understands the mouse’s motive. Angry he curses, “You 

become a mouse again.” Then indeed he becomes a mouse, and understands (that) it is the result 

of (his) lack of discrimination. 
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9.10  कोऽरुक् । Who is free from sickness (healthy)? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः पक्षयतस्ि । स आकाशेऽत्र ित्र गच्छति । स प नः प नो र्दति ।  कोऽरुक् कोऽरुक् को तनरोगो भर्ति । पक्षी 

िारं िारमटति । एकमेर् प्रश्नं पृच्छति । जना उपहासं क र्ातधि । कोऽतप उत्तरं न ददाति । पक्षी तनराशो भर्ति । 

स र्नं गच्छति । रृ्क्ष उपतर्शति च । रृ्क्षस्याधो रै्द्यको र्ाग्भट्टोऽतस्ि ।  

पक्षी प नो र्दति । कोऽरुक्रकति । र्ाग्भट्टः शृणोति । स र्दति । तहत्भ तङ्मत्भ गृिभ क्रकति । अथोऽतस्ि । यो तहिकारी 

भोजनं करोति यो तमिं भोजनं करोति यो ऋिुथा भोजनं करोति स एर् नीरोगो भर्िीति सधि ष्ः पक्षी 

ऋतषसमीपमागच्छति । स ऋसषं नमति । अनधिरं स्र्स्थानं गच्छति ।। 
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कः अरुक् । एकः पक्षी अतस्ि । सः आकाशे अत्र ित्र गच्छति । सः प नः प नः र्दति । कः अरुक् कः अरुक् कः 

तनरोगः भर्ति ।  पक्षी िारम् िारम ्अटति । एकम् एर् प्रश्नम् पृच्छति । जनाः उपहासम् क र्ातधि । कः अतप उत्तरं 

न ददाति । पक्षी तनराशः भर्ति । सः र्नम् गच्छति । रृ्क्षे उपतर्शति च । रृ्क्षस्य अधः रै्द्यकः र्ाग्भट्टः अतस्ि । 

There is a bird. He goes in the sky here and there. He again and again says, who is free from 

sickness (healthy)? The bird goes (wanders) from door to door. (He) only asks one question. The 

people make fun. No one gives the answer. The bird becomes despair (without hope). He goes to 

the forest and sits on a tree. Under the tree, the physician Vagbhat is there. 

पक्षी प नः र्दति । कः अरुक् इति । र्ाग्भट्टः शृणोति । सः र्दति । तहिभ क् तमत्भ क् ऋिभ क् इति । अथाः अतस्ि 

। यः तहिकारी भोजनं करोति यः तमि ंभोजनं करोति यः ऋिुथा भोजनं करोति सः एर् नीरोगः भर्ति इति । 

सधि ष्ः पक्षी ऋतषसमीपम् आगच्छति । सः ऋसषं नमति । अनधिरं स्र्स्थानं गच्छति ।। 

The bird says again. Who is free from sickness (healthy)? Vagbhat listens. He says, “Hitabhuk, 

mitbhuk Ritbuk”. The meaning is.  One who eats digestible food, one who eats a balanced food 

(and) one who eats food at proper time, become free of sickness (health). The satisfied bird comes 

near the sage. He salutes the sage. Soon after he goes to his place. 
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9.11 खगा र्ानरि । The birds and the monkey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नमादािीर एको तर्शालो रृ्क्ष आसीि् । ित्र अनेके खगा नीडातन रचतयत्र्ा स खेनार्सन्  ।  एकदा महिी 

रृ्तष्रभर्ि् । ितस्मन्नेरं् काले कतिद ् र्ानरो रृ्तष्जलेनाद्राः कतम्पिि । स ित्रागच्छि् । स िस्य रृ्क्षस्याध 

उपतर्शि् ।  शीिेन कम्पमानं िं र्ानरं दषृ्ठट्र्ा खगाः कष्मधर्भर्न् ।  

 

िे िं र्ानरं करुणया अर्दन् । भो र्ानर । त्रं् कष्मन भर्तस । त्रं् क्रकमथं स्र्गृह ंन रचयतस । िेषां खगानां र्चनातन 

श्र त्र्ा स र्ानरः ि िोऽभर्द ्अतचधियच्च । एिे खगा माम पहसतधि । िदधिरं स रृ्क्षमारुह्य िेषां खगानां नीडातन 

खण्डशः कृत्र्ा भूमा अतक्षपि् ।  

 

उकिञ्च  

उपदशेो तह मूखााणां प्रकोपाय न शाधिये । पयः पानं भ जङ्गानां केर्लं तर्षर्धानम् ॥ 

 

 

 

 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खगाः र्ानरः च । नमादािीर एको तर्शालो रृ्क्ष आसीि् । ित्र अनेके खगा नीडातन रचतयत्र्ा स खेनार्सन्  । 

एकदा महिी रृ्तष्रभर्ि् । ितस्मन् एर्म् काले कतिि् र्ानरः रृ्तष्जलेन आद्राः कतम्पिः च । सः ित्र आगच्छि् । 

सः िस्य रृ्क्षस्य अधः उपतर्शि् । शीिेन कम्पमानम् िम् र्ानरम् दषृ्ठट्र्ा खगाः कष्म् अधर्भर्न् ।  

 

िे िम् र्ानरम् करुणया अर्दन् । भो र्ानर । त्र्म् कष्म् अन भर्तस। त्र्म् क्रकमथाम् स्र्गृहम् न रचयतस । िेषाम् 

खगानाम् र्चनातन श्र त्र्ा सः र्ानरः ि िः अभर्ि्  अतचधियि् च । एिे खगाः माम् उपहसतधि । िदधिरम् सः 

रृ्क्षम् आरुह्य िेषाम् खगानाम् नीडातन खण्डशः कृत्र्ा भूमौ अतक्षपि् ।  

 

उकिम् च   

उपदशेः तह  मूखााणाम् प्रकोपाय न शाधिये । पयः पानम् भ जङ्गानाम् केर्लम् तर्षर्धानम् ॥ 

 
 
There was a huge tree near the banks of Narmada river. There many birds, having made their 

nests, lived happily. Once heavy rains happened.  Thus at that time some monkey, wet by the rain 

water and was trembling. He came there. He sat under the tree. Having seen that monkey 

trembling with cold, the birds felt pain. 

 

They said to that monkey with compassion (empathy). Oh monkey! You are feeling pain. Why 

do you not make your own house? Having heard the words of the birds, that monkey became 

angry and thought. These birds are making fun of me. Then that monkey, having climbed the tree, 

having broken the nests of the birds, threw (them) on the ground.  

 

And it is said  

Advising a fool leads to aggravation not in peace. Feeding milk to the snake only increases poison. 
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9.12 चि रः काकः । Clever Crow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकतस्मधर्न एकः काकोऽर्सि् । एकदा स तपपासयाक लोऽभर्ि् । स जलमधरे्ष् तमिस्ििोऽभ्रमि् । एकतस्मन् स्थाने 

स एकं घटमपश्यि् । ितस्मन् घटे स्र्ल्पं जलमासीि् । अिः स जलं पाि ं सफलो नाभर्ि् । िदा स 

एकम पायमतचधियि् । स क ितित्पाषाणखण्डाधयपश्यदानयत्तातन च । पाषाणखण्डाधयेकैकं ितस्मधघटेऽतक्षपि् । 

एरं् घटे जलं शनैः शनैरुपयाागच्छि् ।  

 

िदधिरं स काकः जलमतपबि् प्रसन्निाभर्ि् । उद्यमेन कौशलेन च स काको जलं पाि ं सफलोऽभर्ि् । उद्यमस्य 

जीर्नेऽत्यतधकं महत्र्मतस्ि । सरे् जना उद्यमेन सफलिां प्राप्त म् समथाा भर्तधि ।   

 

िथा चोिम् –  

उद्यमेन तह तसध्यतधि कायाातण न मनोरथैः ॥ 
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एकतस्मन् र्ने एकः काकः अर्सि् । एकदा सः तपपासया आक लः अभर्ि् । सः जलम् अधरे्ष् म् इिस्ििः अभ्रमि् 

। एकतस्मन् स्थाने सः एकम् घटम् अपश्यि् । ितस्मन् घटे स्र्ल्पम् जलम् आसीि् । अिः सः जलम् पाि म् सफलः 

न अभर्ि् । िदा सः एकम् उपायम् अतचधियि् । सः क ितशचि् पाषाणखण्डातन अपश्यि् आनयि् िातन च । 

पाषाणखण्डातन एकैकम् ितस्मन् घटे अतक्षपि् । एर्म् घटे जलं शनैः शनैः उपरर आगच्छि् । 
 

एर्म् घटे जलं शनैः शनैः उपरर आगच्छि् । िदधिरम् सः काकः जलम् अतपबि् प्रसन्नः च अभर्ि् । उद्यमेन 

कौशलेन च सः काकः जलम् पाि म् सफलः अभर्ि् । उद्यमस्य जीर्ने अत्यतधकम् महत्र्म् अतस्ि । सरे् जनाः 

उद्यमेन सफलिाम् प्राप्त म् समथााः भर्तधि । 

 

िथा चोतम्  

उद्यमेन तह तसध्यतधि कायाातण न मनोरथैः ॥ 

 

A crow lived in a forest. Once he was troubled with thirst. He roamed here and there to search for 

water. At one place he saw a pot.  There was little water in hat pot. Therefor he was not successful 

to drink the water. Then he thought of a way. He saw stones somewhere and brought those. (He) 

threw the stones one by one in the pot. Thus the water in the pot slowly slowly came up. 

 

Then that crow drank the water and became happy. That crow with effort and skill was successful 

to drink the water. Making effort in life is very important. All people are able to gain success by 

effort.  

 

 And thus it is said  

Tasks become accomplished by efforts only; not by fancies. 
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9.13 ब्राह्मणो त्रयो धिूााि । The Brahmin & three crooks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कसस्मंतिन्नगरे तमत्रशमाा नाम एको ब्राह्मणोऽर्सि् । स एकदकंै अजं स्कधधे कृत्र्ा गृह ंप्रति अगच्छि् । िदा त्रयो 

धूिाा मागे िं ब्राह्मणमपश्यन्नतचधियंि । एिस्माद ्ब्राह्मणाद ्एषोऽजोऽस्मातभयेन केनोपायेन प्राप्तव्यः ।  

 

अथ िेष  धूिेष्ठरे्को धूिो रे्षपररर्िानं कृत्र्ा िस्य ब्राह्मणस्य सम्म ख आगच्छद ्अपृच्छच्च । भो ब्राहमण । त्र्मेिं 

क क्क रं क्रकमथं र्हतस । िस्य र्चनं श्र त्र्ा तमत्रशमाार्दि् । एष क क्क रो नातस्ि । एष त्र्जोऽतस्ि । अथ क्रकतञ्चद ्

दरंू गत्र्ा िं ब्राह्मणं तििीयो धूिोऽतमलदभणच्च । भो ब्राहमण । त्रं् क्रकमथामेिमपतर्त्रं क क्क रं स्कधधे नयतस । िदा 

स ब्राह्मणो ि िोऽभर्दकथयच्च । ह ेमूखा । ककं त्र्मधधोऽतस । यदजं क क्क रमर्गच्छतस ।  अथ क्रकतञ्चद ्दरंू गत्र्ा 

िृिीयो धूिो ब्राह्मणमतमलत्तथैर् चार्दि् । \ 

  

िस्य िादशृं र्चनमाकण्या तमत्रशमााजमयं क क्क र इति मत्र्ा मूमा अतक्षपदगच्छच्च । त्रयो दिूाा 

अजमनयन्नपचन्नभक्षयधंि । अथ क्रकतञ्चि् दरूम् गत्र्ा िृिीयः धूिाः ब्राह्मणम् अतमलि् िथा एर् च अर्दि् । िस्य 

िादशृ्म् र्चनम् आकण्या तमत्रशमाा अजम् अयम् क क्क रः इति मत्र्ा मूमौ अतक्षपि् अगच्छि् च । त्रयः दिूााः अजम् 
अनयन् अपचन् अभक्षयन् च ।। 
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ब्राह्मणः त्रयः धिूााः च । कसस्मंतशि् नगरे तमत्रशमाा नाम एकः ब्राह्मणः अर्सि् । सः एकदा एकम् अजम् स्कधधे 

कृत्र्ा गृहम् प्रति अगच्छि् । िदा त्रयः धूिााः मागे िम् ब्राह्मणम् अपश्यन् अतचधियन् च ।  एिस्माि्  ब्राह्मणाि् 

एषः अजः अस्मातभः येन केन उपायेन प्राप्तव्यः।   

 

A brahmin named Mitrasharma lived in a certain town. Once having put a goat on his shoulders, 

he was going towards (his) house.  Then the three crooks saw that brahmin on the road and 

thought. By what means this goat can be achieved by us from this brahmin. 

 

अथ िेष  धूिेष  एकः धूिाः रे्षपररर्िानम् कृत्र्ा िस्य ब्राह्मणस्य सम्म खे आगच्छि् अपृच्छि् च । भो ब्राहमण। 

त्र्म् एिम् क क्क रम् क्रकमथाम् र्हतस। िस्य र्चनम् श्र त्र्ा तमत्रशमाा अर्दि् । एषः क क्क रः न अतस्ि । एषः ि  

अजः अतस्ि । अथ क्रकतञ्चि् दरूम् गत्र्ा िम् ब्राह्मणम् तििीयः धूिाः अतमलि् अभणि् च ।  

भो ब्राह्मण । त्र्म् क्रकमथाम् एिम् अपतर्त्रम् क क्क रम् स्कधधे नयतस। िदा सः ब्राह्मणः ि िः अभर्ि् अकथयि् च 

। ह ेमूखा । क्रकम् त्र्म् अधधः अतस । यद ्अजम् क क्क रम् अर्गच्छतस । अथ क्रकतञ्चि् दरूम् गत्र्ा िृिीयः धूिाः 

ब्राह्मणम् अतमलि् िथा एर् च अर्दि् ।  

 

Therefor among the crooks, one crook having changed his appearance came in front of the 

brahmin and asked. Oh Brahmin! Why are you carrying this dog? Having heard his words, 

Mitrasharma said. This is not a dog. This is a goat. Now having gone a distance, the second crook 

met the Brahmin and spoke, Oh Brahmin! Why are you carrying this impure dog on (your) 

shoulders?   Then that Brahmin became angry and spoke. Oh fool! Are you blind? Who 

understands (this) goat to be a dog. Now having gone a distance, the third crook met the brahmin 

and spoke in the same manner. 

 

िस्य िादशृ्म् र्चनम् आकण्या तमत्रशमाा अजम् अयम् क क्क रः इति मत्र्ा मूमौ अतक्षपि् अगच्छि् च । त्रयः दिूााः 

अजम् अनयन् अपचन् अभक्षयन् च ।। 

 

Having heard such words, Mitrasharma having believing that, “This goat is a dog”, threw (the 

goat) on the ground and went. The three crooks took away the goat, cooked and ate (it) 
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9.14  ब्राह्मणो छागि । The Brahmin & the goat 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

अतस्ि गौिमस्यारण्ये कतिद ् ब्राह्मणः । स च यज्ञायाधयस्माद ् ग्रामाच्छागं िीत्र्ा स्कधधे नीिर्ान् । स 

गच्छधधूिााभ्यामर्लोक्रकिः । ििस्िौ धूिौ तचतधििर्धिौ । यद्येष छागः केनाप्य पायेन लभ्यिे िदा मतिप्रकषो 

भरे्क्रदति ।  

 

ििस्िौ रृ्क्षयोस्िले िस्य ब्राह्मणस्यागमनं प्रिीक्षय मागे तस्थिौ । ित्रैकेन धूिेन गच्छन् स तर्प्रोऽतभतहिः । भो 

ब्राह्मण ककं क क्क रः स्कधधेनोह्यि इति ।  तर्प्रेणोतं ।  नायं क क्क रः क्रकधि  यज्ञश्छाग इति । 

 

िदधिरं तििीयेन धूिेन िथैर्ोतम् । िदाकण्या ब्राह्मणश्छागं भूमौ तनधाय परीक्षय च साशंकमर्दि् ।  मम छागः 

ककं क क्करो भरे्क्रदति । प्रथमेन धूिेनोतम् ।  पश्य । मा स्पृश । िीवै्रदाधिैस्त्र्ां दशेक्रदति । भयातिप्र ेशीघं्र गिे धूिौ 

सानधदं छागं हृिर्धिौ ।।   
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ब्राह्मणः छागः च । अतस्ि गौिमस्य अरण्ये कतिि् ब्राह्मणः । सः च यज्ञाय अधयस्माि् ग्रामाि् छागम् िीत्र्ा 

स्कधधे नीिर्ान् । सः गच्छन् धूिााभ्याम् अर्लोक्रकिः । ििः िौ धूिौ तचतधििर्धिौ । यक्रद एषः छागः केन अतप 

उपायेन लभ्यिे िदा मतिप्रकषाः भरे्ि् इति ।  

 

There is a Brahmin in Gautama's forest. And he, having brought a goat from another village for 

sacrifice, carried it on his shoulder. While going, he was seen by two rogues. Then the two rogues 

thought, 'If this goat can be obtained by some means or the other, that would be an excellent idea'.  

 

ििः िौ रृ्क्षयोः िले िस्य ब्राह्मणस्य आगमनम् प्रिीक्षय मागे तस्थिौ । ित्र एकेन धूिेन गच्छन् सः तर्प्रः अतभतहिः 

। भो ब्राह्मण क्रकम ्क क्क रः स्कधधेन उह्यिे इति । तर्प्रेण उतम् । न अयम् क क्क रः क्रकधि  यज्ञः छागः इति ।  

 

Then the two placed themselves below two trees on the  way, waiting for brahmin to come. 

The brahmin, as he was going, was addressed there by one rogue:  'O! brahmin, are you carrying 

a dog on the shoulder?' The brahmin said. This is not a dog but a sacrificial goat. 

 

िदधिरं तििीयेन धूिेन िथा एर् उतम् । िदा आकण्या ब्राह्मणः छागम् भूमौ तनधाय परीक्षय च साशंकम् अर्दि् 

। मम छागः क्रकम ्क क्करः भरे्ि् इति । प्रथमेन धूिेन उतम् । पश्य । मा स्पृश । िीवै्रः दधिैः त्र्ां दशेि् इति । भयाि् 

तर्प्रे शीघ्रम् गिे धूिौ सानधदं छागं हृिर्धिौ ।। 

 

After some time, the same thing was repeated by the second rogue. Having listened to them, the 

brahmin, after having put the goat down on the ground and after having fearfully examined it, 

said.  Is my goat really a dog? The first rogue said 'Look, do not touch. It might bite you with 

sharp teeth.' The brahmin having quickly gone away out of fear, the two rogues happily took away 

the goat. 
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9.15  नपृतिमालहाकरि । The king & the sweeper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एितस्मन् दशेे गोपालोऽतभधेयेन नृपतिरर्सि् । एकदा प्रािस्िेन नगयाा मलहारकोऽदशृ्यि । िस्य दशानेन नृपो 

भृशमक प्यि् मलहारकस्य र्धमाक्रदशि् च । नृपिेरादशेेन तनरपराधो जनो तर्मूढोऽभर्ि् । 

 

नृपस्य सभायां स मतिरतभधेयेन पाररषद आसीि् । स मलहारकमभाषि् । र्धात्पूर्ामेर् मम समीपमागच्छ । 

त्वयैतातन र्चनातन भाष्ठयधिाम् । र्धस्य स्थानमगच्छद मलहारकः । 

 

र्धात्पूरं् स स मिेः समीपमागच्छि् । तातन र्चनाधयभाषि् । क्रकधि  िौ नृपेणादशृ्येिाम् । नृपतिः स मतिमपृच्छि् 

। िेन द जानेन क्रकमभाष्ठयि । स मतिरर्दि् । एतातन िस्य र्चनातन । प्रािो मया नृपोऽर्ालोक्यि । िस्य दशानात्मम 

र्धो भर्ति । नृपेणातप प्रािोऽहमदशृ्य े। क्रकधि  मम दशाानात्तस्य र्धो नातस्ि । आर्योका िरो द जानः । नृप एिातन 

र्चनाधयतचधियि् । क्षणात्स िोधान् धयर्िाि मलहारकं चाम ञ्चि् ।। 
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नपृतिः मलहाकरः च । एितस्मन् दशे ेगोपालःअतभधेयेन नृपतिः अर्सि् । एकदा प्रािः िेन नगयााः मलहारकः 

अदशृ्यि । िस्य दशानेन नृपः भृशम् अक प्यि् मलहारकस्य र्धम् आक्रदशि् च । नृपतिः आदशेेन तनरपराधः जनः 

तर्मूढः अभर्ि् ।   

 

In this country there lived a king by the name Gopala. Once in the morning the sweeper of the 

city was seen by him. The king became greatly angry by his sight, and ordered the killing of the 

sweeper. The innocent person became bewildered by the king's order. 

 

नृपस्य सभायां स मतिः अतभधेयेन पाररषद ्आसीि् । सः मलहारकम् अभाषि् । बधाि् पूर्ाम् एर् मम समीपम् 

आगच्छ । त्र्या एतातन र्चनातन भाष्ठयधिाम् । र्धस्य स्थानम् अगच्छि् मलहारकः । 

 

In the king's court, there was a courtier by the name Sumati. He told the sweeper. You come near 

me before the killing. Let these words be spoken by you. The sweeper went to the place of 

execution. 

 

र्धाि् पूर्ाम्  सः स मिेः समीपम् आगच्छि् । तातन र्चनातन अभाषि् । क्रकधि  िौ नृपेण अदशृ्येिाम् । नृपतिः 

स मतिम् अपृच्छि् । िेन द जानेन क्रकम् अभाष्ठयि । स मतिः अर्दि् । एतातन िस्य र्चनातन । प्रािः मया नृपः 

अर्ालोक्यि । िस्य दशानाि् मम र्धः भर्ति । नृपेण अतप प्रािः अहम् अदशृ्ये । क्रकधि  मम दशाानाि् िस्य र्धः 

न अतस्ि । आर्योः किरः द जानः । नृपः एिातन र्चनातन अतचधियि् । क्षणाि् सः िोधाि् तन-अर्िाि मलहारकं 

च अम ञ्चि् ।। 

 

Before the execution he went near Sumati. He spoke those words. But those two were seen by the 

king. The king asked Sumati.  What was spoken by that bad person?  Sumati said These are his 

words, the king was seen by me in the morning. Because of his sight, my killing happens. I was 

also seen by the king in the morning. But because of my sight he is not killed. Out of us two who 

is the bad person? The king thought over these words. After a while his anger went away and he 

released the sweeper.   
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9.16  श्रीकृष्ठणस्य बाललीला । Shri Krshna's Childhood Play 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री कृष्ठणस्य चापलस्य बहर्ः कथा र्िाधिे । एकदा यशोदा श्रीगणपतिपूजनमारभि । िदा बालः कृष्ठणस्िस्यः 

समीप एर्ासीि् । श्रीगणेशस्य नैरे्द्याथं यशोदा मोदकानानयि् । अनधिरं क्रकमतप र्स्ि मानेि ं सा महानसमगच्छि् 

। अत्राधिरे कृष्ठणः सर्ाानतप मोदकानभक्षयि् । 

यदा यशोदा प्रत्यागच्छि् िदा सा मोदकपात्र ंररतमपश्यि् । कृष्ठण एर् मोदकानभक्षयक्रदति सामधयि । सा िस्मा 

अक प्यदर्दच्च कृष्ठण क त्र र्िाधिे मोदकाः । कृष्ठणोऽर्दि् । श्रीगणेश एर् सर्ााधमोदकानभक्षयि् । 

यशोदा अर्दि् । त्र्म् असत्यं र्दतस । त्र्मेर् मोदकानभक्षयः । जृम्भस्र् । श्रीकृष्ठणोऽजृम्भि । यशोदा श्रीकृष्ठणस्य 

म खे दरे्ानपश्यि् । यशोदा अि ष्ठयि् से्नहने क ि केन च श्रीकृष्ठणस्य म खमच म्बच्च ।। 
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श्री कृष्ठणस्य चापलस्य बहर्ः कथाः र्िाधिे । एकदा यशोदा श्रीगणपतिपूजनम् आरभि । िदा बालः कृष्ठणः िस्यः 

समीपे एर् आसीि् । श्रीगणेशस्य नैरे्द्याथं  यशोदा मोदकान ्आनयि् । अनधिरम् क्रकम ्अतप र्स्ि म् आनेि ं सा 

महानसम् अगच्छि् । अत्राधिरे कृष्ठणः सर्ाान् अतप मोदकान ्अभक्षयि् । 

यदा यशोदा प्रत्यागच्छि् िदा सा मोदकपात्रम ्ररतम् अपश्यि् । कृष्ठणः एर् मोदकान ्अभक्षयि् इति सा अमधयि 

। सा िस्मै अक प्यि् अर्दि् च कृष्ठण क त्र र्िाधिे मोदकाः । कृष्ठणः अर्दि् । श्रीगणेशः एर् सर्ाान् मोदकान् 

अभक्षयि् । 

यशोदा अर्दि् । त्र्म् असत्यम् र्दतस । त्र्म् एर् मोदकान ्अभक्षयः । जृम्भस्र् । श्रीकृष्ठणः अजृम्भि । यशोदा 

श्रीकृष्ठणस्य म खे दरे्ान् अपश्यि् । यशोदा अि ष्ठयि् से्नहने क ि केन च श्रीकृष्ठणस्य म खम् अच म्बि् च ।। 

There are many stories of swiftness of Shri Krshna’s swiftness. Once Yashodha started Shri 

Ganapati Puja. At that time child Krshna also was near her.  Yoshada brought modakas (laddus) 

for Shri Ganesha’s prasada (puja offerings). Later on to bring a certain thing, she went to the 

kitchen. In the meanwhile Krshna ate all the laddus. 

When Yoshoda returned then she saw the laddu vessel empty. She thought (that) Krshna indeed 

has eaten the laddus. She became angry with him and said, “Krshna where are the Laddus? Krshna 

said, “Sri Ganesha ate all the laddus.” 

 

Yoshada said, “You speak a lie. You alone have eaten the laddus.  Open your mouth.” Shri Krshna 

opened his mouth. Yoshada saw Devata’s (Gods) in Sri Krshna’s mouth. Yoshada was pleased 

and with love and curiosity kissed Shri Krshna’s mouth. 
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9.17  अन करणाशीला र्ानराः । The imitating Monkeys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः तशरस्त्रतर्िीय आसीि् । माधर्स्िस्य नाम  । एकदा माधर्ो नगरमगच्छि् । ित्र स तशरस्त्राणां ियणमकरोि् 

। िेषां तर्ियाथं स ग्रामाद्ग्राममभ्रमि् । मागेऽरण्यमासीि् । माधर्ो भ्रमणेन श्राधिोऽभर्ि् । श्रमपररहाराथं स 

एकस्य रृ्क्षस्य अध आसीदि् । तशरस्त्रपेरटका ंपाश्र्रे्ऽस्थापयत्स शयनमकरोच्च । िदा िस्य तशरस्येकं तशरस्त्रमासीि् 

। रृ्क्षे र्ानरा आसन् । एको र्ानरोऽधोऽर्ारोहि् । तशरस्त्रपेरटका ंक िूहलाद दघाटयि् । एकं तशरस्त्रं हस्िेनाधरि् । 

तशरस्यस्थापयि् । प नो रृ्क्षमारोहि् ।  

अधये र्ानरास्िदपश्यन् । यथा प्रथमो र्ानरोऽकरोत्तथैर् िेऽप्यक र्ान् । समयो व्यिीिः । माधर्ो  जागररिोऽभर्ि् 

। पाश्वेऽपश्यि् । चक्रकिचक्रकिोऽभर्ि् । पेरटकायामेकमतप तशरस्त्रं नासीि् । माधर् ऊध्र्ामपश्यि् । ित्र र्ानरा 

आसन् । प्रत्येकस्य तशरतस तशरस्त्रमासीि् । स र्ानाराधदण्डमदशायि् । माधर्ः पाषाणखण्डमतक्षपि् । र्ानराः 

फलाधयतक्षपन् । माधर्ोऽतचधियि् । ककं करोतम । र्ानारा अन करणशीला यथाह ंकरोतम िथैर् िे क र्ातधि । एक 

एर्ोपायोऽतस्ि । इति । स तनजं तशस्त्रं भूमा अतक्षपि् । िदा सरे् र्ानरा अतप तनजातन तशरस्त्रातण भूमा अतक्षपन् 

। सत्र्रं माधर्ः सर्ाातण तशरस्त्रातण समानयि् । पेरटकायामस्थापयि् । ििः शीघ्रमगच्छि् ।। 

 

 

 

 

 

 

 

https://stock.adobe.com/images/cap-seller-and-the-monkeys/138512910
https://stock.adobe.com/images/cap-seller-and-the-monkeys/138512910
https://stock.adobe.com/images/cap-seller-and-the-monkeys-story/138512719
https://stock.adobe.com/images/cap-seller-and-the-monkeys-story/138512719
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अन करणाशीलाः र्ानराः । एकः तशरस्त्रतर्िीयः आसीि् । माधर्ः िस्य नाम । एकदा माधर्ः नगरम् अगच्छि् । 

ित्र सः तशरस्त्राणाम् ियणम् अकरोि् । िेषाम् तर्ियाथाम् सः ग्रामाि् ग्रामम् अभ्रमि् । मागे अरण्यम् आसीि् । 

माधर्ः भ्रमणेन श्राधिः अभर्ि् । श्रमपररहाराथाम् सः एकस्य रृ्क्षस्य अधः आसीदि् । तशरस्त्रपेरटकाम् पाश्र्रे् 

अस्थापयि् सः शयनम् अकरोि् च । िदा िस्य तशरतस एकम् तशरस्त्रम् आसीि् । रृ्क्षे र्ानराः आसन् । एकः र्ानरः 

अधः अर्ारोहि् । तशरस्त्रपेरटकाम ्क िूहलाि् उदघाटयि् । एकम् तशरस्त्रम् हस्िेन अधरि् । तशरतस अस्थापयि् । 

प नः रृ्क्षम् आरोहि् । 

 

There was a cap seller. His name (was) Madhava. Once Madhav went to the village. There he did 

buying of the caps. To sell those, he roamed from village to village. There was a forest on the 

way. He became tired by roaming. To get rid of his tiredness, he sat under a tree. He placed the 

cap box near him and rested. Then he put one cap on his head. There were monkeys on the tree. 

One monkey descended below. He opened the cap box from curiosity. He held one cap with his 

hand. (He) placed (it) on (his) head. He ascended the tree again. 

 

अधये र्ानराः िि् अपश्यन् । यथा प्रथमः र्ानरः अकरोि् िथा एर् िे अतप अक र्ान् । समयः व्यिीिः । माधर्ः 

जागररिः अभर्ि् । पाश्व ेअपश्यि् । चक्रकिचक्रकिः  अभर्ि् । पेरटकायाम ्एकम् अतप तशरस्त्रम् न आसीि् । 

माधर्ः ऊध्र्ाम् अपश्यि् । ित्र र्ानराः आसन् । प्रत्यकेस्य तशरतस तशरस्त्रम् आसीि् । सः र्ानारान् दण्डम् अदशायि् 

। माधर्ः पाषाणखण्डम् अतक्षपि् । र्ानराः फलातन अतक्षपन् । माधर्ः अतचधियि् । क्रकम ्करोतम । र्ानाराः 

अन करणशीलाः यथा अह ंकरोतम िथा एर् िे क र्ातधि । एकः एर् उपायः अतस्ि । इति । सः तनजम् तशस्त्राम् भूमौ 

अतक्षपि् । िदा सरे् र्ानराः अतप तनजातन तशरस्त्रातण भूमौ अतक्षपन् । सत्र्रम् माधर्ः सर्ाातण तशरस्त्रातण 

समानयि् । पेरटकायाम ्अस्थापयि् । ििः शीघ्रम् अगच्छि् ।। 

 

There was a cap seller. His name (was) Madhava. Once Madhav went to the village. There he did 

buying of the caps. To sell those, he roamed from village to village. There was a forest on the 

way. He became tired by roaming. To get rid of his tiredness, he sat under a tree. He placed the 

cap box near him and rested. Then he put one cap on his head. There were monkeys on the tree. 

One monkey descended below. He opened the cap box from curiosity. He held one cap with his 

hand. (He) placed (it) on (his) head. He ascended the tree again. 

 

Other monkeys saw that. As (what) the first monkey did, also others did (the same). Time passed 

by. Madhava woke up. (He) looked next to (himself). He became greatly alarmed. (There) was 

not even one cap (left) in the cap box. Madhava looked up. There were monkeys. There was a 

cap on each one’s head. He showed the monkeys a stick.  Madhava threw a stone. The monkeys 

threw fruits. Madhava thought. What to do? The monkeys are imitating, as I do so they also do. 

There is one remedy. He threw his own cap on the ground. Then all the monkeys threw their own 

caps on the ground. Right away Madhava gathered all the caps. (He) placed them in the box. Then 

(he) quickly went, 
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9.18  तबडालौ र्ानरि । The two cats and the monkey 
 

 

 

 

 

 

 

 

प रा मूषकारण्ये िौ तबडाला अर्सिाम् । गोलकणो तर्तचत्रप च्छि ियोरतभधाने । िौ परस्परं 

से्नहनेातमलिामखेलिां च । एकदा िौ तबडालौ प्रभूिधानस्य र्ार्िाकस्य गृहमतर्शिाम् । ित्र चैका ं

करपरट्टकामतर्धदिाम् । गोलकणो नाम तबडालः करपरट्टकां नीत्र्ाधार्ि् । र्ार्िाकस्य भायाा िौ लग डेनािाडयि् 

। गोलकणाः करपरट्टकां ित्रैर् अतक्षपि् ।  तर्तचत्रप च्छः करपरट्टकया सहाधार्ि् । 

अरण्यमागिौ िौ तर्डालौ व्यर्दिाम् । गोलकणोऽर्दि् । इयं करपरट्टका ममातस्ि । अहमस्यै करपरट्टकायै 

िाडनममषाम् । तर्तचत्रपृच्छोऽर्दि् । इयम् करपट्टीका ममातस्ि । अहतमममत्रानयम ् । इयं ममेयं ममेति िौ 

व्यर्दिाम् । ित्रैको धूिो र्ानरो रृ्क्षे अर्सि् । स ियोर्र्ार्ादने प्रसन्नो नीचैरर्ािरि् । स िा अकथयि् । अह ं

ि लामानयातम । करपरट्टकामधामधं तर्भाजयातम । 

एरं् िं करपरट्टकामधमाधमािोलयि् । स र्ानरो धयूननातधक िोलनेन सम्पूणं करपट्टीकामखादि् । िौ च परस्परं 

म खमर्लोकयिाम् ।। 
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तबडालौ र्ानरः च । प रा  

 

मूषकारण्ये िौ तबडालौ अर्सिाम् । गोलकणाः तर्तचत्रप च्छः च ियोः अतभधाने । िौ परस्परम् से्नहने अतमलिाम् 

अखेलिाम् च । एकदा िौ तबडालौ प्रभूिधानस्य र्ार्िाकस्य गृहम् अतर्शिाम् । ित्र च एकाम् करपरट्टकाम ्

अतर्धदिाम् । गोलकणाः नाम तबडालः करपरट्टकाम् नीत्र्ा अधार्ि् । र्ार्िाकस्य भायाा िौ लग डेन अिाडयि् । 

गोलकणाः करपरट्टकाम ्ित्र एर् अतक्षपि् । तर्तचत्रप च्छः करपरट्टकया सह अधार्ि् । 

 

Long ago in a small forest, two cats lived. Golakarna and Vichitrapuccha were their names. Those 

two met and played (with) each other with affection. Once those two cats entered the house of a 

well to do businessman. And there found one roti (bread).  Having carried the roti, the cat named 

Golkarna ran. Businessman’s wife hit them with a stick. Golkarna threw the roti there. 

Vichitrpuccha ran with the roti. 

 

अरण्यम् आगिौ िौ तर्डालौ व्यर्दिाम् । गोलकणाः अर्दि् । इयम् करपरट्टका मम अतस्ि । अहम् अस्यै 

करपरट्टकायै िाडनम् अमषाम् । तर्तचत्रपृच्छः अर्दि् । इयम् करपरट्टका मम अतस्ि । अहम् इमम् अत्र आनयम् । 

इयम् मम इयम् मम इति िौ व्यर्दिाम् । ित्र एकः धूिाः र्ानरः रृ्क्षे अर्सि् । सः ियोः तर्र्ादने प्रसन्नः नीचैः 

अर्ािरि् । सः िौ अकथयि् । अहम् ि लाम् आनयातम । करपरट्टका अधाम् - अधाम् तर्भाजयातम  । 

 

Those two cats quarreled (after they) came to the forest. Golkarna said. This roti is mine.  For this 

roti, I suffered hitting. Vichitraprccha said. This bread is mine. I brought it here. ‘This is mine’  

‘this is mine’, they two argued. There a wicked monkey lived on the tree. He happy with their 

quarrel came down. He said to them. I bring the (measuring) scale. I divide the roti into half and 

half 

 

एर्म् िम् करपरट्टकाम ्अधम्ा - अधम्ा अिोलयि् । सः र्ानरः धयूननातधक िोलनेन सम्पूणाम् करपट्टीकाम् अखादि् 

। िौ च परस्परम् म खम् अर्लोकयिाम् ।। 

 

Thus he weighed the roti in half and half. That monkey by weighing unequally ate the whole roti. 

And they both looked at each other’s face.  
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9.19  श्रिायाः प्रभार्ः । The effect of faith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एको बालक आसीि् । िस्यातभधानमेकलव्य आसीि् । स धन र्र्ाद्यामतधगधि मर्ाञ्छि् । स द्रोणाचायास्य समीपे 

गत्र्ार्दद्ग रुदरे्ाहमतप िर् तशष्ठयो भतर्ि ं र्ाञ्चातम । कृपया स्र्ीक रु । 
 

आचायाः प्रत्यर्ददह ंपाण्डर्ांश्छ पाठयातम । अधयः समयो नातस्ि । एकलव्यो तनराशो भूत्र्ा गृहमागच्छत्परं 

िमाचाय ंप्रति िस्य श्रिा तशतथला नाभर्ि् । स िस्याचायास्यैका ंमूर्िामरचयि् । स प्रतिक्रदन ंप्रािस्िां मूर्िामनमि् 

। मूर्ि ंच नत्र्ा धन र्र्ाद्या अभ्यासमकरोि् । 

 

एकदा ितस्मधर्ने पाण्डर्ाना ंक क्क रस्िं दषृ्ठट्र्ाभषि् । एकलव्यो बाणैस्िस्य क करस्य म खमसीव्यि् । द्रोणाचाया 

एिद्दषृ्ठट्र्ा ित्रागच्छतं च अपृच्छि ् । कस्िर्ाचायाः । एकलव्यः प्रत्यर्दि् । भर्ानेर् ममाचायाः । िदा स 

द्रोणाचायााय िां मूर्िामदश्याि् । 
 

द्रोणाचायोऽर्दि् । यद्यह ं िर्ाचायास्िदा ग रुदतक्षणां मह्य ं यच्छ । अह ं िर् हस्िस्यांग ष्ठ ं र्ाञ्छातम । 

एकलव्यस्त्र्ररिं िस्यांग ष्ठमछ रदाचायाायायच्छि् ।। 
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एकः बालकः आसीि् । िस्य अतभधानम् एकलव्यः आसीि् । सः धन र्र्ाद्याम् अतधगधि म् अर्ाञ्छि् । सः 

द्रोणाचायास्य समीपे गत्र्ा अर्दि् ग रुदरे् अहम् अतप िर् तशष्ठयः भतर्ि म् र्ाञ्चातम  कृपया स्र्ीक रु । 

 

आचायाः  प्रत्यर्दि् अहम् पाण्डर्ान् च पाठयातम । अधयः समयः न  अतस्ि । एकलव्यः तनराशः भूत्र्ा गृहम् 

आगच्छि् परम् िम् आचायाम् प्रति िस्य श्रिा तशतथला न अभर्ि् । सः िस्य आचायास्य एकाम् मूर्िाम् अरचयि् 

। सः प्रतिक्रदनम ्प्रािः िाम् मूर्िाम् अनमि् । मूर्िाम् च नत्र्ा धन र्र्ाद्याः अभ्यासम् अकरोि् । 

 

एकदा ितस्मन् र्ने पाण्डर्ानाम ्क क्क रः िम् दषृ्ठट्र्ा अभषि् । एकलव्यः बाणैः िस्य क करस्य म खम् असीव्यि् । 

द्रोणाचायाः एिि् दषृ्ठट्र्ा ित्र आगच्छि् िम् च अपृच्छि् । कः िर् आचायाः । एकलव्यः प्रत्यर्दि् । भर्ान् एर् 

मम आचायाः । िदा सः द्रोणाचायााय िाम् मूर्िाम् अदश्याि् । 

 

द्रोणाचायाः अर्दि् । यक्रद अहम् िर् आचायाः िदा ग रुदतक्षणाम् मह्यम् यच्छ । अहम् िर् हस्िस्य अंग ष्ठम् 

र्ाञ्छातम । एकलव्यः त्र्ररिम् िस्य अंग ष्ठम् अछ रि् आचायााय अयच्छि् । 

 

The teacher replied, “I teach the Pandavas. There is no time for other. Having become 

disappointed, Ekalavya came home but did not loose his faith for his teacher.  

 

He constructed a statue of his teacher. Every day he bowed to that statue. And having bowed to 

that statue, (he) practiced archery.  

 

Once having seen that dog of the Pandavas’ barking in the forest, Ekalavya stiched the dog’s 

mouth with his arrows. Having seen this, Dronacharya came there and asked. Who is your 

teacher? Ekalavya replied.  Indeed you are my teacher. Then he showed that statue to 

Dronacharya. 

 

Dronacharya spoke. If I am your teacher then give me gurudakshina. I wish the thumb of your 

hand. Ekalavya quickly cut of his thumb and gave to the teacher. 
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9.20 रासभो व्याघ्रस्य चमाणा प्रतिच्छन्नः । Donkey covered by tiger’s skin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कसस्मंतिद ्ग्रामे एको रजकोऽर्िाि । िस्य एको रासभ आसीि् । घासस्याभार्स्य कारणात्स रासभोऽिीर् द बालः 

सञ्जािः । कदातचत्तेन रजकेन क त्रातप व्याघ्रचमं लबधम् । सः अतचधियि् । अहो समीचीन उपायः । यद्येिद्चमं 

धारतयत्र्ा मम रासभो यर्क्षेत्रं गच्छति िर्हा क्षेत्रपालकास्िं व्याघं्र मत्र्ा क्षेत्राद्न तनष्ठकासयधिीति । 

 

रासभः प्रतिरासत्र ंयथेष् ंयर्ानखादि् । रजकोऽतप रातत्रशेषे गूढं िं गृहमानयि् । एरं् प्रतिरासत्र ं कृत्चा रासभः 

प ष्ाङ्गः पीर्रिन जाािः । एकदा रात्रौ क्षेत्रे यदा स यर्नमभक्षयि् िदा द रादरे् रासभीशबद ंश्र त्र्ा स्र्यमतप 

िारस्र्रेण शबदातयि मारबधर्ान् । 

 

तच्ुत्वा क्षेत्रपालका रासभ एष व्याघ्रस्य चमाणा प्रतिच्छन्न इति जानधिो दण्डेन िं माररिर्धिः । 

अि उच्यिे मौनं सर्ााथासाधनम् ।। 
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कसस्मंतिि् ग्रामे एकः रजकः अर्िाि । िस्य एकः  

 

कसस्मंतिि् ग्रामे एकः रजकः अर्िाि । िस्य एकः  

 

 

 

 

कसस्मंतिि् ग्रामे एकः रजकः अर्िाि । िस्य रासभः आसीि् । घासस्य अभार्स्य कारणाि् सः रासभः अिीर् 

द बालः सञ्जािः । कदातचि ्िेन रजकेन क त्र अतप व्याघ्रचमं लबधम् । सः अतचधियि् । अहो समीचीनः उपायः । 

यक्रद एिि् चमं धारतयत्र्ा मम रासभः यर्क्षेत्रम् गच्छति िर्हा क्षेत्रपालकाः िं व्याघं्र मत्र्ा क्षेत्राि् न तनष्ठकासयतधि 

इति । 

 

Then one day a tiger skin was obtained by that washer man from somewhere. He thought.  Oh! (I 

have) an excellent idea. If having borne this skin, my donkey goes to the barley field, then the 

guards having understood that it is a tiger, will not drive  (him) out of the field." 

 

रासभः प्रतिरासत्र ंयथेष् ंयर्ान् अखादि् । रजकः अतप रातत्रशेषे गूढम् िम् गृहम् आनयि् । एर्म् प्रतिरातत्रम ्कृत्चा 

रासभः प ष्ाङ्गः पीर्रिन ः जािः । एकदा रात्रौ क्षेत्रे यदा सः यर्नम् अभक्षयि् िदा द राि् एर् रासभीशबदम् 

श्र त्र्ा स्र्यम् अतप िारस्र्रेण शबदातयि म् आरबधर्ान् । 

 

The donkey ate as mush barley as desired each night. The washer man also at the end of the night 

secretly brought him back to the house. Having done this every night, the donkey grew stout and 

(had) a well fed body. Once in the night when the donkey was eating the barley in the field, then 

having heard the bray of the donkey, he himself also started to bray in the same pitch. 

 

िि् श्र त्र्ा क्षेत्रपालकाः रासभः एषः व्याघ्रस्य चमाणा प्रतिच्छन्नः इति जानधिः दण्डेन िम् माररिर्धिः । 

अिः उच्यिे मौनं सर्ााथासाधनम् ।। 

 

Having heard that, the guards knew that this donkey is covered by a tiger's skin, (They) killed 

him with a stick. Therefor it is said Silence is means of accomplishing everything. 
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9.21  गदाभो व्याघ्रचर्मातण । The donkey in the tiger skin 

 

 

 

 

 

 

 

अतस्ि हतस्िनाप रे कपूारतर्लासो नाम रजकः । िस्य गदाभोऽतिभारर्ाहनाद्द बालो म मूष ाररर्ाभर्ि् । ििस्िेन 

रजेकेनासौ व्याघ्रचमाणा प्रच्छाद्यारण्यसमीपे सस्यक्षेत्रे मोतचिः । ििो दरूादर्लोक्य व्याघ्रब द्ध्या क्षेत्रपियः 

सत्र्रं पलायधिे । स च स खेन सस्यं चरति ।  

अथैकदा केनातप सस्यरक्षकेण धूसरकम्बलकृििन त्राणेन धन ष्ठकाण्डं सज्जीकृत्यार्निकायेनैकाधिे तस्थिम् । िं च 

दरेू दषृ्ठट्र्ा गदाभः प ष्ाङ्गो गदाभीयतमति मत्र्ा शबदं क र्ााणस्िदतभम खं धातर्िः । ििस्िेन सस्यरक्षकेण 

गदाभोऽयतमति ज्ञात्र्ा लीलयैर् व्यापाक्रदिः ।  

अिोऽह ंब्रर्ीतम । 

 स तचरं तह चरधमौनं श्रेयः पश्यत्यब तिमान् । िीतपचमापररच्छन्नो र्ाग्दोषाद्गदाभो हिः ।। 
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गदाभः व्याघ्रचर्मातण । अतस्ि हतस्िनाप रे कपूारतर्लासः नाम रजकः । िस्य गदाभः अतिभारर्ाहनाि् द बालः म मूष ाः 

इर् अभर्ि् । ििः िेन रजेकेन असौ व्याघ्रचमाणा प्रच्छाद्य अरण्यसमीपे सस्यक्षेत्रे मोतचिः । ििः दरूाि् अर्लोक्य 

व्याघ्रब द्ध्या क्षेत्रपियः सत्र्रम् पलायधिे । सः च स खेन सस्यम् चरति । 

 अथ एकदा केन अतप सस्यरक्षकेण धूसरकम्बलकृििन त्राणेन धन ष्ठकाण्डम् सज्जीकृत्य अर्निकायेन एकाधिे 

तस्थिम् । िम् च दरेू दषृ्ठट्र्ा गदाभः प ष्ाङ्गः गदाभी इयम् इति मत्र्ा शबदम् क र्ााणः िदतभम खम् धातर्िः । ििः 

िेन सस्यरक्षकेण गदाभः अयम् इति ज्ञात्र्ा लीलया एर् व्यापाक्रदिः । अिः अहम् ब्रर्ीतम । 

स तचरम् तह चरन् मौनम् श्रेयः पश्यति अब तिमान् । िीतपचमापररच्छन्नः र्ाग्दोषाि् गदाभः हिः । 

In Hastinapura there is (was) a washer man named Karpuravilasa. His donkey became weak and 

was almost dying due to carrying heavy load. Therefore he (the donkey) was released into the 

grain-field near the woods by that washer man having covered him with a tiger-skin. Having seen 

(the donkey) from afar, the farmers, thinking that it was a tiger, quickly fled. He (donkey) grazed 

happily on the grain. 

Then, once a farmer covered himself in a gray blanket and stood bent down with bow and arrow 

ready. Seeing him from afar and thinking that it was a she-donkey, the well-fed donkey, ran 

towards him, braying. Then, the farmer knowing (by the braying) that it was a donkey, killed him 

easily.  

Therefore I say, 

Moving (grazing) silently for a long time (being lulled into a false sense of security), the unwise 

person sees goodness (only). Even though covered in tiger-skin, the donkey was killed because 

of his braying. 

 

https://lh6.ggpht.com/hSeSwVC2VmN-xR6Oe5xT7Y6lnV3hRKv_CrHnS6jVcxA9XA9AalbNeJQmahSC8FNFEO6u
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9.22  ससहंस्य मषूकस्य कथा । The story of the lion & the mouse 

 

 

 

 

 

 

 

एकस्य तगरेः समीपमेकं र्नमासीि् । ितस्मधर्न एकः ससंहोऽर्सि् । स क्रदर्से ग हायामतिष्ठि् तनशाया ंपशूनखादच्च 

। एकदा स क्रदर्से ग हाया बतहरागच्छि् । एकस्य िरोश्छायां सोऽतिष्ठतन्नद्राल रभर्च्च । ित्र तबले मूषका अप्यर्सन् 

। दरै्ात्ते मूषकास्िदा तबलाद ्बतहरागच्छन् । िे मूषकाः ससंहस्य िना अनृत्यन् । िेषां नृत्येन स ससंह उतत्तष्ठि् । 

ससंह एकं मूषकं बाहुनाकषाि् । मूषको तर्नयेन ससंहमकथयि् । त्रं् र्ीरोऽतस । क्षमा र्ीरस्याभूषणम् । यक्रद त्रं् 

मामद्य म ञ्चतस िदाहमतप कदातचत्तर् साहाय्षयं करोमीति । ससंहस्िमम च्चि् । 

एकदा एको व्याधस्ित्र आगच्छि् । पाशं प्रासरच्च । ससंहस्िस्य पाश अपिि् । ससंहो द ःखेनागजाि् । स एर् 

मूषकस्ित्रागच्छि् ससंहमकथयच्च । नास्त्यत्र भयस्य कारणम् । अह ं त्र्ा ं पाशाधम ञ्जामीति । िदा स िं पाशं 

दधिैरकृधिि् । ससंहः पाशादम ञ्चि् । िं व्याधादरक्षच्च । एरं् ससंहि मूषकि तमत्रेऽभर्िाम ्॥ 
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एकस्य तगरेः समीपम ्एकम् र्नम् आसीि् । ितस्मन् र्ने एकः ससंहः अर्सि् । सः क्रदर्से ग हायाम् अतिष्ठि् 

तनशायाम ्पशून् अखादि् च । एकदा सः क्रदर्से ग हायाः बतहः आगच्छि् । एकस्य िरोः छायाम् सः अतिष्ठि् 

तनद्राल ः अभर्ि् च । ित्र तबले मूषकाः अतप अर्सन् । दरै्ाि् ि ेमूषकाः िदा तबलाि् बतहः आगच्छन् । िे मूषकाः 

ससंहस्य िनौ अनृत्यन् । िेषाम् नृत्येन सः ससंहः उतत्तष्ठि् । ससंहः एकम् मूषकम् बाहुना आकषाि् । मूषकः तर्नयेन 

ससंहम् अकथयि् । त्र्म् र्ीरः अतस । क्षमा र्ीरस्य आभूषणम् । यक्रद त्र्म् माम ्अद्य म ञ्चतस िदा अहम् अतप 

कदातचि ्िर् साहाय्षयम ्करोतम इति । ससंहः िम् अम च्चि् । 

 

एकदा एकः व्याधः िि आगच्छि् । पाशम ्प्रासरि् च । ससंहः िस्य पाशो अपिि् । ससंहः द ःखेन अगजाि् । सः एर् 

मूषकः ित्र आगच्छि् ससंहम् अकथयि् च । न अतस्ि अत्र भयस्य कारणम् । अहम् त्र्ाम् पाशाि ्म ञ्जातम इति । 

िदा सः िम् पाशम ्दधिैः अकृधिि् । ससंहः पाशाि् अम ञ्चि् । िम् व्याधाि् अरक्षि् च । एर्म् ससंहः च मूषकः च 

तमत्र ेअभर्िाम् ॥ 

 

There was a forest near a mountain. In that forest a lion lived. In day time he stayed in a cave and 

at night ate animals. Once during day he came out of the cave. He stayed under the shade of a 

tree and became drowsy. There mice also lived in a hole. By chance, at that time, those mice came 

out of the hole. Those mice danced on the body of the lion. The lion got up by their dance.  The 
lion pulled (caught) one mouse with his arm. The mouse spoke politely to the lion. You are brave. 
Forgiveness is brave person’s jewelry. If you free me today, then someday I also (might be) your 

help (assistance). The lion freed him. 

 

Once a hunter came there. And spread the net. The lion fell into his net. The lion roared with pain. 

Indeed that mouse came there and spoke to the lion. Here there is no reason to fear. I free you 

from the net. Then he cut that net with his teeth. The lion was freed from the net. And he was 

protected from the hunter.  Thus the lion and the mouse bcame two friends. 
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9.23   ससहंो मषूकाि । The lion & the mice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पर्ािस्य समीपे र्नमासीि् । ितस्मधर्ने ससंहोऽर्सि् । स च क्रदर्ा तगरौ स प्तो रात्रौ र्ने पररभ्रमधपशूनभक्षयि् । 

कदातचि ्प्रभूिमाहारं तचत्वा ससंहो रृ्क्षस्य छायायां तनद्रया पररभूिः । 

 

बहर्ो मूषका तबलाद ्बतहरागिाः सानधदं ससंहस्य शरीरेऽनृत्यन् । िेन पीतडिः ससंहः प्रब िोऽभर्ि् । मूषकानामेकः 

ससंहने गृहीिः । िेनोतं भोः प्रभो त्रं् पशूनां सम्राट्श्रूयसे । िर् परािमो ज्ञािः । अहं क्ष द्रस्त्रं् बलर्ान् । अि एर् 

मतय दया ंक रु । 

 

ससंहो मूषकस्य र्चनं श्र िर्ांस्िं च म तर्ान् । िदधिरं नरेण ितस्मन्नेर् रृ्क्षे जालं बिम् । ितस्मञ्जाले पतििः स 

ससंहः । िेनोच्चै रुक्रदिम् । िं श्र िर्ाधमूषक आगि उतर्ान् ह ेप्रभोऽलं भयेन । अस्माज्जालादह ंत्र्ां म ञ्चातम । स 

जालं दधिैरकृधिि् ।  

 

ससंहनेोतमहो मम तमत्रस्य कृिज्ञिा ।। 
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ससहंः मषूकाः च । पर्ािस्य समीपे र्नम् आसीि् । ितस्मन् र्ने ससंहोऽर्सि् । सः  

 

च क्रदर्ा तगरौ स प्तः रात्रौ र्ने पररभ्रमन् पशून् अभक्षयि् । कदातचि ्प्रभूिम् आहारम् तचत्वा ससंहः रृ्क्षस्य 

छायायाम ्तनद्रया पररभूिः ।  

 

बहर्ः मूषकाः तबलाि् बतहः आगिाः सानधदम् ससंहस्य शरीरे अनृत्यन् । िेन पीतडिः ससंहः प्रब िः अभर्ि् । 

मूषकानाम् एकः ससंहने गृहीिः । 

 

िेन उतम्  भोः प्रभो त्र्म् पशूनाम् सम्राट् श्रूयसे । िर् परािमः ज्ञािः । अहम् क्ष द्रः त्र्म् बलर्ान् । अिः एर् 

मतय दयाम ्क रु । 

 

ससंहः मूषकस्य र्चनम् श्र िर्ान् िम् च म तर्ान् । िदधिरम् नरेण ितस्मन् एर् रृ्क्षे जालम् बिम् । ितस्मन् जाले 

पतििः सः ससंहः । िेन उच्चैः रुक्रदिम् । िम् श्र िर्ान् मूषकः आगिः उतर्ान् ह ेप्रभो अलम् भयेन । अस्माि् जालाि् 

अहम् त्र्ाम् म ञ्चातम । सः जालम् दधिैः अकृधिि् ।  

 ससंहने उतम् अहो मम तमत्रस्य कृिज्ञिा ।। 

 

There was a forest near the mountain. In that forest, there lived a lion. And he slept in the 

mountain during the day, and during the night, wandering in the forest ate animals. Once, having 

collected much food, the lion was overcome by sleep in the shade of a tree. 

 

Many mice having come out of (their) holes danced on the body of the lion with joy. Pained by 

it, the lion woke up. One of the many mice was held by the lion. 

 

He said, "Oh Lord, you are heard to be the king of animals. Your bravery is known. I am weak, 

you are strong. for this reason alone be kind to me." 

 

The lion, heard the mouse's speech and  freed him. (Sometime) after that on that very tree, a net 

was tied by a man. In that net the lion fell. Loud cry was done by him. The mouse heard him, 

having returned, said, " O Lord, enough with fear. I release you from this net." he cut the net with 

(his) teeth. The lion said, "Wow!, (look at) my friend's gratitude." 
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9.24  ल बधो जनः । Greedy Person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एको ल बधो जन आसीि् । सोऽश्वेन धनस्य लाभाय ग्रामाि् ग्रामं नगराि् नगरं चागच्छि् । स्र्णााय स र्नाि् र्नं 

प्रातर्शि् ।  

एकदा स एकं तनजानं र्नं प्रातर्शि् । मध्याह्नसमये तपपासा िमपीडयि् । जलाय स एकं सरोर्रमपश्यि् । 

सरोर्रस्य मध्ये स एकं  रृ्ि ं ससंहमपश्यि् । ससंहस्य हस्िे मौततकानां माला आसीि् । ल बधो जनस्िां 

मालामपश्यि् ।  

ससंहोऽतप िं जनमपश्यिदि् च । भद्रऽेह ंरृ्िोऽतस्म । न क्रकमतप खादातम । मोक्षाय अनशनव्रिमाचरातम । प ण्याय 

मौततकानां मालां ि भ्यं यच्छामीति ।  

स ल बधो जनोऽतचधियि् स्र्णााय यत्र ित्र सर्ात्र भ्रमातम । क्रकधि  स्र्णं न तर्धदातम । अध ना स्र्णास्य मालां 

तर्धदातम ।  

सोऽश्वादर्ारोहाज्जले प्रातर्शच्च । ित्र पङ्क आसीि् । स पङ्केऽमज्ज्ि् । ससंहोऽर्दन्नातस्ि भयस्य कारणम् । 

अहमागच्छातम त्र्ां पंकाद िारातम । शीघ्रमेर् ि भ्यं मौततकमालां यच्छातम च । 

िदा स ससंहस्िस्माि् स्थानात्तस्य जनस्य समीपमगच्छि् । स ससंहाभयमकरोि् । ससंहस्िमखादि् । सत्यमेर् 

कथयिे - यदतिलोभो तर्नाशाय । अि: सर्ाथातर्चाररिं कमा न कत्ताव्यम् । 
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ल बधः जनः । एकः ल बधः जनः आसीि् । सः अश्वेन धनस्य  लाभाय ग्रामाि् ग्रामम् नगराि् नगरम् च अगच्छि् । 

स्र्णााय सः र्नाि् र्नम् प्रातर्शि् ।  

एकदा सः एकम् तनजानम् र्नम् प्रातर्शि् । मध्याह्नसमये तपपासा िम् अपीडयि् । जलाय सः एकम् सरोर्रम् 

अपश्यि् । सरोर्रस्य मध्ये सः एकम् रृ्िम् ससंहम् अपश्यि् । ससंहस्य कण्ठे मौततकानाम् माला आसीि् । ल बधः 

जनः िाम् मालाम् अपश्यि् । ससंहः अतप िम् जनम् अपश्यि् अर्दि् च भद्र अहम् व्रिः अतस्म । न क्रकम् अतप 

खादातम । मोक्षाय अनशनव्रिम् आचरातम । प ण्याय मौततकानाम् मालाम् ि भ्यम् यच्छातम इति ।  

सः ल बधः जनः अतचधियि् स्र्णााय यत्र ित्र सर्ात्र भ्रमातम । क्रकधि  स्र्णाम् न तर्धदातम । अध ना स्र्णास्य मालाम् 

तर्धदातम । सः अश्वाि् अर्ारोहाि् जले प्रातर्शि् च । ित्र पङ्कः आसीि् । सः पङ्के अमज्ज्ि् । ससंहः अर्द्ि् न 

अतस्ि भयस्य कारणम् । अहम् आगच्छातम त्र्ाम् पङ्काि् उिारातम । शीघ्रम् एर् ि भ्यम् मौततकमालाम् 

यच्छातम  च । 

िदा सः ससंहः िस्माि् स्थानाि् िस्य जनस्य समीपम् अगच्छि् । सः ससंहाि् भयम् अकरोि् । ससंहः िम् अखादि् 

। सत्यम् एर् कथयिे - यि् अतिलोभः तर्नाशाय । अि: सर्ाथा अतर्चाररिम् कमा न कत्ताव्यम् । 

There was a greedy man. He went went from city to city and village to village for obtaining 

money with the horse. 

Once he enterd a deserted forest. In the afternoon thirst pained him. He saw a lake for water. He 

saw a old lion in the middle of the lake.There was a a neclaces of pearls in the lion’s hand.That 

greedy person saw that necklace. The lion also saw that man and said, “ Oh good sir! I am old. I 
do not eat anyone. For liberation, I am performing a solemn vow of fasting. For religious merit I 

give you the the pearl necklace.” 

That greedy person thought, “ I am roaming for gold here, there everywhere but I have not found 

gold. Now I find  a necklace of gold.” He descends from the horse and enters the water.There 

was mud. He sank in the mud. The lion spoke, “There is no reason of fear. I am coming, I save 

you from the mud soon and give you the pearl necklace.” 

Then that lion came from that place near to the person. He was afraid of the lion. The lion ate 

him. Indeed it is said –That too much greed leads to destruction. Therefor always certain action 

should not be done. 
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9.25  मखूाः कच्छपः । Stupid Turtle 

 

 

 

 

 

 

एकः कच्छप आसीि् । स सरोर्रेऽर्सि् । एकदा तनदाध े सरोर्रस्य जलमश ष्ठयि् । जलं तर्ना कच्छपो 

व्याक लोऽभर्ि् । िस्य कच्छपस्य हसंौ तमत्रेऽभर्ि् । िौ कच्छपं व्याक लमपश्यिाम् । िं च अपृच्छिाम् । भोः तमत्र 

क्रकमथं व्याक लोभर्तस । एक उपायोऽतस्ि । आर्ां त्र्मधयत्र धयार्ः । 

कच्छपः प्रत्यर्दि् । कथमेित्सम्भर्ति । अह ं न खगः । अह ं कथं डीय े । हसंौ अर्दिाम् । आकणायार्ां 

लग डमानयार्ः । त्रं् लग डस्य मध्यभागं म खेन धर । िदार्ां लग डेन सह डीयार्ह े । परधि  कृपया मागे मा 

वदाधयथा त्रं् अधः पितस ।  

ि एर्मक र्ान् । हसंौ च कच्छपेन सहाकाशेऽडीयिेाम् । मागे ग्रामस्य जना एिमाियामाकाशेऽपश्यन् । ित्र च 

कोलाहलोऽभर्ि् । कोलाहलं यदा कच्छप आकणायत्तदा स िस्य कारणमपृच्छि् । िदरै् सोऽधोऽपिि् प्राणं 

चात्यजि् ।। 
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एकः कच्छपः आसीि् । सः सरोर्रे अर्सि् । एकदा तनदाध ेसरोर्रस्य जलम् अश ष्ठयि् । जलम् तर्ना कच्छपः 

व्याक लः अभर्ि् । िस्य कच्छपस्य हसंौ तमत्र ेअभर्ि् । िौ कच्छपम् व्याक लम् अपश्यिाम ्। िम् च अपृच्छिाम् 

। भोः तमत्र क्रकमथाम् व्याक लः भर्तस । एकः उपायः अतस्ि । आर्ाम् त्र्म् अधयत्र धयार्ः । 

 

कच्छपः प्रत्यर्दि् । कथम् एिि् सम्भर्ति । अहम् न खगः । अहम् कथम् डीय े। हसंौ अर्दिाम् । आकणाय आर्ाम् 

लग डम् आनयार्ः । त्र्म् लग डस्य मध्यभागम् म खेन धर । िदा आर्ाम् लग डेन सह डीयार्ह े। परधि  कृपया मागे 

मा र्द अधयथा त्र्म् अधः पितस ।  

 

िे एर्म् अक र्ान् । हसंौ च कच्छपेन सह आकाशे अडीयेिाम ्। मागे ग्रामस्य जनाः एिम् आियाम् आकाशे अपश्यन् 

। ित्र च कोलाहलः अभर्ि् । कोलाहलम् यदा कच्छपः आकणायि् िदा सः िस्य कारणम् अपृच्छि् । िदा एर् सः 

अधः अपिि् प्राणम् च अत्यजि् ।। 

 

There was a tortoise. He lived in the lake. Once in the summer lake’s water dried up. The tortoise 

was grieved without water. Two swans were friends of that tortoise. They both saw tortoise 

grieved. And they asked him. Hey friend!,” Why are you grieved?” There is one remedy. We two 

take you somewhere else.” 

 

The tortoise replied. How is this possible? I am not a bird. How will I fly?” The two swans said. 

Listen, we bring the stick. You hold the middle part of the stick with your mouth. Then we fly 

with the stick.  But please do not speak in the way, otherwise you fall down. 

 

They did so. The two swans with the tortoise flew in the sky. On the way folks of the village saw 

this surprise in the sky. And there noise happened. When the tortoise heard the noise, then he 

asked its reason. Then he fell down and gave (his) life. 
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9.26  दशमस्त्र्मतस । You are the Tenth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीमगच्छन् । िे नदीजले तचरं स्नानमक र्ान् । ििस्िे िीत्र्ाा पारं गिाः । िदा िेषां 

नायकोऽपृच्छदतप सरे् बालका नदीम त्तीणााः ।  

 

िदा कतिद्बालकोऽगणयदकेो िौ त्रयो चत्र्ारः पञ्च, षट्, सप्ताष्ौ नरे्ति । स स्र्यं नागण्यदिः सोऽर्दन्नरै्र् सतधि 

। दशमो नातस्ि । अपरोऽतप बालकः प नोऽधयान् बालकानगण्यि् । िदातप नरै्र्ासन् । अिस्िे 

तनियमक र्ाधयद्दशमो नद्यां मिः । िे द ःतखिास्िूष्ठणीमतिष्ठन् ।  

  

िदा कतित्पतथकस्ित्रागच्छि् । स िाधबालकाधद ःतखिाधदषृ्ठट्र्ापृच्छद्बालका य ष्ठमाकं द :खस्य कारणं क्रकम् । 

बालकानां नायकोऽकथयिय ंदश बालकाः स्नानि मागिाः । इदानीं नरै्र् स्मः । एको नद्यां मिः ।  

 

पतथकस्िानगण्यि् । ित्र दश बालका एर्ासन् । स नायकमाक्रदशत्त्रं् बालकाधगणय । स ि  नर् बालकानेर्ागण्यि् 

। िदा पतथकोऽर्दद्दशमस्त्र्मसीति ।  

 

िच्छ्रुत्र्ा प्रहृष्ा सरे् गृहमच्छन् ।।  
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दशमः त्र्म ्अतस । एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन् । िे नदीजले तचरं स्नानम् अक र्ान् । िि: िे 

िीत्र्ाा पारं गिाः । िदा िेषां नायकः अपृच्छि् अतप सरे् बालकाः नदीम् उत्तीणााः । 
 

िदा कतिि् बालकः अगण्यि् - एकः, िौ, त्रयः, चत्र्ारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ौ, नर् इति । सः स्र्यं न अगण्यि् 

अि: सः अर्दि् नर् एर् सतधि । दशमः न अतस्ि  । अपरः अतप बालकः प नः अधयान् बालकान् अगण्यि्  । िदा 

अतप नर् एर् आसन्  । अिः ि ेतनियम् अक र्ान् यि् दशमः नद्याम ्मिः । िे द ःतखिाः िूष्ठणीम् अतिष्ठन्  । 

िदा कतिि् पतथकः ित्र आगच्छि् । सः िान् बालकान् द ःतखिान् दषृ्ठट्र्ा अपृच्छि् बालकाः  य ष्ठमाकम् द :खस्य 

कारणम् क्रकम ् । बालकानाम् नायकः अकथयि् र्यं दश बालकाः स्नानि म् आगिाः । इदानीम ्नर् एर् स्म: । 

एकः नद्याम् मिः । 

पतथकः िान् अगण्यि् । ित्र दश बालकाः एर् आसन् । सः नायकम् आक्रदशि् त्रं् बालकान् गणय  । सः ि  नर् 

बालकान् एर् अगण्यि् । िदा पतथकः अर्दि्  दशमः त्र्म् अतस इति ।  

िि् श्र त्र्ा प्रहृष्ा भूत्र्ा सरे् गृहम् अगच्छन् ।। 

 

Once ten boys went to a river for bathing. They bathed in the river water for long (time). Then 

they crossed the river after swimming. Then their leader asked, "Have all boys crossed the river?" 

Once ten boys went to a river for bathing. They bathed in the river water for long (time). Then 

they crossed the river after swimming. Then their leader asked, "Have all boys crossed the river?" 

Then some boy counted one, two, three, four, five, six, seven, eight, and nine. He did not count 

himself .Hence he said, "There are only nine. The tenth is not there." Another boy also counted 

them (other boys).Then also there were the same nine. Hence they decided that the tenth had 

drowned in the river. They were distressed and sat down quietly (stayed quiet). 

Then a traveler came there. Seeing those boys sad, he asked, "What is your cause of your 

misery/unhappiness?" The leader of the boys said, "We ten boys, came to take a bath. Now we 

are only nine. One got drowned in the river." 

The traveler counted them. There were ten boys only. He instructed the leader to count the boys. 

But he only counted nine boys. Then the traveler said, "You are the tenth." 

Hearing this they felt happy and went home. 
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9.27  शृगालो बकि । The crane and the fox 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकतस्मन् र्ने शृगालो बकिार्सिाम् । ियोर्मात्रिासीि् । एकदा प्रािः शृगालो बकमर्तधमत्र श्वस्त्रं् मया सह 

भोजनं क रु । शृगालस्य तनमंत्रेणेन बकः प्रसन्नोऽभर्ि् । अतग्रमे क्रदने स भोजनाय शृगालस्य तनर्ासमगच्छि् । 

क रटलस्र्ाभार्ः शृगालः स्थाल्यां बकाय तक्षरोदनमयच््ि् । बकमर्दच्च तमत्रातस्मधपात्रेऽध ना सहरै् खादार्ः । 

भोजनकाले बकस्य चञ्च ः स्थालीिो भोजनग्रहणे समथाा नाभर्ि् । अिो बकः केर्लं क्षीरोदनमपश्यि् । शृगालस्ि  

सरं् क्षीरोदनमभक्षयि् । 

 

शृगलेन र्तञ्चिो बकोऽतचधियि् । यथा अनेन मया सह व्यर्हारः कृिस्िथाहमतप िेन सह व्यर्हररष्ठयातम । एरं् 

तचधितयत्र्ा स शृगालमर्दतधमत्र त्र्मतप श्वः सायं मया सह भोजनं कररष्ठयतस । बकस्य तनमंत्रणेन शृगालः 

प्रसन्नोऽभर्ि् ।  

 

यदा शृगालः सायं बकस्य तनर्ासं भोजनायागच्छत्तदा बकः सङ्कीणाम खे कलशे क्षीरोदनमयच्छच्छृगालं 

चार्दतधमत्रार्ामतस्मधपात्रे सहरै् भोजनं क र्ाः । बको कलशाच्चञ्च्र्ा क्षीरोदनमखादि् ।  परंि  शृगालस्य म खं कलशे 

न प्रातर्शि् । अिो बकः सरं् क्षीरोदनमखादि् । शृगालि केर्लमीष्ठयाायापश्यि् ।  

 

शृगालो बकं प्रति यादशृं व्यर्हारमकरोद्बकोऽतप शृगालः प्रति िादशृं व्यर्हारं कृत्र्ा प्रतिकारमकरोि् । 

 

उतमतप 

आत्मद व्यार्हारस्य फलं भर्ति द ःखदम । िस्माि् सद्व्यर्हिाव्यं मानरे्न स खैतषणा ॥   
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एकतस्मन् र्ने शृगालः बकः च अर्सिाम् । ियोः तमत्रिा आसीि्। एकदा प्रािः शृगालः बकम् अर्दि् तमत्र श्वः 

त्र्म् मया सह भोजनम् क रु। शृगालस्य तनमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभर्ि्। अतग्रमे क्रदने सः भोजनाय शृगालस्य 

तनर्ासम् अगच्छि् ।  

 

क रटलस्र्ाभार्ः शृगालः स्थाल्याम् बकाय क्षीरोदनम् अयच्छि्। बकम् अर्दि् च तमत्र अतस्मन् पात्र ेअध ना सह 

एर् खादार्ः। भोजनकाले बकस्य चञ्च ः स्थालीिः भोजनग्रहणे समथाा न अभर्ि्। अिः बकः केर्लं क्षीरोदनम् 

अपश्यि्। शृगालः ि  सरं् क्षीरोदनम् अभक्षयि् । 

 

There lived a fox and a crane in a forest.  There was friendship between the two of them. One 

morning the fox said to the crane, “Friend, tomorrow you have dinner with me." The crane 

became happy with the fox's invitation. The next day he went to fox's house for dinner.  

The crooked fox served the rice pudding to the crane in a flat dish and said to the crane, "Friend, 

Let us now eat together in this vessel." At the time of the meal the crane's beak was unable to 

reach the food from the flat dish. Therefore the crane just looked at the milk pudding. The fox ate 

up the entire milk pudding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

शृगलेन र्तञ्चिः बकः अतचधियि्। यथा अनेन मया सह व्यर्हारः कृिः िथा अहम् अतप िेन सह व्यर्हररष्ठयातम। 

एर्म् सचंितयत्र्ा सः शृगालम् अर्दि् तमत्र त्र्म् अतप श्वः सायं मया सह भोजनं कररष्ठयतस। बकस्य तनमंत्रणेन 
शृगालः प्रसन्नः अभर्ि् । यदा शृगालः सायं बकस्य तनर्ासं भोजनाय अगच्छि् िदा बकः सङ्कीणाम खे कलशे 

क्षीरोदनम् अयच्छि् शृगालं च अर्दि् तमत्र आर्ाम् अतस्मन् पात्रे सह एर् भोजनम् क र्ाः। 
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 (Having been) cheated by the fox, the crane thought, “The way he has treated (behaved with me).  

I too shall behave with him in the same manner.” Having thinking thus, he said to the fox, “Friend, 

you too shall have dinner with me tomorrow evening.” The fox became happy with the crane’s 

invitation. 

 

When the fox went to the crane’s residence in the evening then the crane gave the rice pudding 

in a pot with a narrow mouth, and said to the jackal, “Friend, we (shall) eat together in this pot. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

बकः कलशाि् चञ्च्र्ा क्षीरोदनम् अखादि्। परंि  शृगालस्य म खं कलशे न प्रातर्शि्। अिः बकः सरं् क्षीरोदनम् 

अखादि्। शृगालः च केर्लम् ईष्ठयााया अपश्यि् । शृगालः बकम् प्रति यादशृम् व्यर्हारम् अकरोि् बकः अतप 

शृगालः प्रति िादशृम् व्यर्हारम् कृत्र्ा प्रतिकारम् अकरोि्। 

 

The crane ate the rice pudding with its beak. But the jackal’s mouth was unable to reach the pot. 

Therefor the crane ate up all the rice pudding. The jackal just looked on jealously. The way the 

jackal behaved with the crane, the crane also behaved in the same way and took revenge.  

 

उतम् अतप  

आत्मद व्यार्हारस्य फलं भर्ति द ःखदम् । िस्माि् सद्व्यर्हिाव्यं मानरे्न स खैतषणा ॥ 

 

It is also said 

The fall out of one’s bad behavior is always sorrowful. Therefore a person wishing for happiness 

should always do good behavior. 
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9.28  The Gem that was Lakshmana 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The unspeakable had happened. Ravana had forcibly put Sita into his Pushpaka Vimaan and 

was moving swiftly across the skies towards Lanka. Frantically Sita pulled off her jewelry and 

threw it to the ground. Then they were over the seas and had disappeared from view. 

         

Sita's loss had Rama and Lakshmana in deep despair. In their search for her, they reached the 

ocean. The monkeys, who had by then joined Rama and Lakshmana, found the jewelry on the 

sands. Thrilled by their discovery, hoping that it would be a clue to Sita's whereabouts, they 

took their precious find to Rama. Rama was in no position to identify the pieces....so full of 

anguish was He! 

  

The monkeys then brought them to Lakshmana who, through his tears, said. 

  

न अहं जानातम केयूिे, नाह ंजानातम कुण्डले | 

नूपुिे तु अतभजानातम तनत्यं पादातभवधदनात् || 

  

न अहं जानातम केयूिे I do not recognize the bracelets (worn on the upper arms), 

नाह ंजानातम कुण्डले  nor do I recognize the ear-rings. 

नूपुिे तु अतभजानातम But the anklets I do recognize 

तनत्य ंपादातभवधदनात् from having touched Her feet everyday. 
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9.29  अहह आः च । Ahh! and Ah! 
 

 

 

 

 

 

 

 

आजीजाः सिलाः परिश्रमी चासीत् । स स्वातमन एव सेवायामं लीनोऽसीत् । एकदा स गृह ं तुमवकाशमवाञ्छत् । 

स्वामी चतुि आसीत् । स तचधतयतत अजीज इव न कोऽप्यधयाः कायभकुशलाः । एषोऽवकाशस्यातप वेतनं ग्रहीष्यतत 

। एवं तचधततयत्वा स्वामी कथयत्यह ं तुभ्यमवकाशस्य वेतनस्य च सवं िनं दास्यातम । पिमेतदथं त्वं 

वस्तुियमानयाहहाशे्चतत । 

 

एिि् श्र त्र्ा अजीजो  र्स्ि द्व्यमानेि ं तनगाच्छति । स इिस्ििः पररभ्रमति । जनान् पृच्छति । आकाशं पश्यति । 

धरां प्राथायति । परं सफलिा नैर्  प्राप्नोति । तचधियति पररश्रमस्य धन ंस नैर् प्राप्स्यति । क त्रतचद ्एका रृ्िा 

तमलति । स  िां सर्ां व्यथां श्रार्यति । सा तर्चारयति स्र्ाम्यजीजनाय धनं दाि ं नेच्छति । सा िं कथयति । अहं  

ि भ्यं र्स्ि ियं ददातम । परं ियमेर् बहुमूल्यकं र्िािे । प्रसन्नो स स्र्ातमनः समीपा आगच्छति । 

 

अजीजं दषृ्र्ा स्र्ामी चक्रकिो भर्ति । स्र्ामी शनैः शनैः पेरटकां उद्घाटयति । पेरटकायां लघ पात्रियमासीि् । 

प्रथमं  स एकं लघ पात्रम द्घाटयति । सहसैका मध मतक्षका तनगाच्छति । िस्य च हस्िं दशति । स्र्ामी उच्चैर्ादति । 

अहह । तििीयं लघ पात्रं उद्घाटयति । एकाधया मतक्षका तनगाच्छति । स ललाट ेदशति । पीतडिो सोऽत्य च्चैिीत्करोति  

। आः  । इति । अजीजो सफल आसीि् । स्र्ामी िस्मा अर्काशस्य रे्िनस्य च पूणं धन ंददाति ।। 
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आजीजाः सिलाः परिश्रमी च आसीत् । साः स्वातमनाः एव सेवायाम् लीनाः आसीत् । एकदा साः गृहम् गंतुम् अवकाशम् 

अवाञ्छत् । स्वामी चतुिाः आसीत् । साः तचधतयतत अजीजाः इव न कोऽतप अधयाः कायभकुशलाः । एषाः अवकाशस्य 

अतप वेतनं ग्रहीष्यतत । एवम् तचधततयत्वा स्वामी कथयतत अहम् तुभ्यम् अवकाशस्य वेतनस्य च सवभम् िनम् 

दास्यातम । पिम् एतत् अथभम् त्वम् वस्तुियम् आनय अहह आाः च इतत । 

 

Ajija was simpleton and hardworking. He was engaged in the service of his master. Once he 

wanted leave to go home. The master was clever. He thinks, “There is no one else skillful as Ajija. 

He will take wages for (for the period) of leave also. Having thought thus, the master says, “I will 

give you the entire (total) amount of the leave and of the wages.” But for this you bring two things 

– Ahh! and Ah!” that’s it. 

 

एिि् श्र त्र्ा अजीजः र्स्ि द्व्यम् आनेि म् तनगाच्छति । सः इिस्ििः पररभ्रमति । जनान् पृच्छति । आकाशम् पश्यति 

। धराम् प्राथायति । परम् सफलिा न एर् प्राप्नोति । तचधियति पररश्रमस्य धनम् सः न एर् प्राप्स्यति । क त्रतचि् 

एका रृ्िा तमलति । सः िाम् सर्ााम् व्यथाम् श्रार्यति । सा तर्चारयति स्र्ामी अजीजनाय धनम् दाि म् न 

इच्छति । सा िम् कथयति । अहम् ि भ्यम् र्स्ि ियम् ददातम । परम् ियम् एर् बहुमूल्यकम् र्िािे । प्रसन्नः सः 

स्र्ातमनः समीपे आगच्छति । 

 

Having heard this Ajija goes out to bring two things. He roams around here and there. He looks 

at the sky. He requests the earth. But he does not get success. He thinks, “He shall never get the 

money of his labor.” Somewhere he meets an old woman. He tells her all (his) anguish. She 

thinks, “The master does not wish to give money to Ajija.”She says to him. I will give you two 

things. But both are very costly. Happily (at this) he goes near the master. 

 

अजीजं दषृ्र्ा स्र्ामी चक्रकिः भर्ति । स्र्ामी शनैः शनैः पेरटकां उद्घाटयति । पेरटकायां लघ पात्रियमासीि् । 

प्रथमं सः एकं लघ पात्रम् उद्घाटयति । सहसा एका मध मतक्षका तनगाच्छति । िस्य च हस्िं दशति । स्र्ामी उच्चैः 

र्दति । अहह । तििीयं लघ पात्रं उद्घाटयति । एका अधया मतक्षका तनगाच्छति । सः ललाट ेदशति । पीतडिः सः 

अति उच्चैः चीत्करोति । आः । अजीजः सफलः आसीि् । स्र्ामी िस्मै अर्काशस्य रे्िनस्य च पूणं धनं ददाति । 

 

Having seen Ajija master becomes surprised. Master opens the box slowly slowly.There were 

two small two small pots in the box. First he opeps one small pot. Suddenly a honey bee comes 

out. And bites on his arm. Master loudly says. AHH.  He opens the second small pot. Another 

bee comes out. She bites in (his) forehead. Afficted with pain he cries loudly. AAH. Ajija 

becomes successful. Master gives him total amount of (his) leave and wages. 
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9.30  गणेशः । Ganesha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गणेशो कार्त्ताकेयि परमेश्वरस्य पार्ात्याि प त्रियम् । एकदा नारदः कैलासपर्ािमागच्छि् । स एकम त्तमं फलं 

परमेश्वारयायच्छि् । फलमेकमेर् । मम ि  प त्रियम् । ककं करोतम । इति तशर्ोऽतचधियि् । अधिे स एकां पररक्षां 

करोतम । इति तनियमकरोि् । स प त्रयोराह्र्ानमकरोद ् य एिस्य लोकस्य प्रदतक्षणं प्रथमं करोति िस्मा एर् 

फलं यच्छामीत्यर्दि ्।  

कार्त्ताकेयो मयूर असीदि् । लोकस्य प्रदतक्षणं कि ाम द्य तोऽभर्ि् । तर्घे्नश्वरस्िथा कि ं न शतो यिस्िस्य शरीरं 

स्थूलमासीि् । िस्य र्ाहनं मूषकं मधद ं गच्छति । क्षणमतचधत्यत्सः । अनधिरं जनकमपृच्छि् ।  ह ेजनक । 

एिस्माल्लोकाच्रेष्ठिरः क इति । तशर् उत्तरमयच्छि् । तपिा मािेति ियमेर् लोकाच्रेष्ठिरतमति  । 

मािातपिृप्रदतक्षणं करोतम चेत्तत्कायं लोकप्रक्रदतक्षणस्य सममेरे्ति गणेशोऽतचधत्यि् । यथैर् सोऽकरोि् । सधि ष्ः 

तशर्स्िस्मा एर् फलमयच्छि् ।। 
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गणेशः कार्त्ताकेयः च परमेश्वरस्य पार्ात्याः च प त्रियम् । एकदा नारदः कैलासपर्ािम् आगच्छि् । सः एकम् 

उत्तमम् फलम् परमेश्वारय अयच्छि् । फलम् एकम् एर् । मम ि  प त्रियम् । क्रकम ्करोतम । इति तशर्ः अतचधियि् 

। अधिे सः एकाम् परीक्षाम् करोतम । इति तनियम् अकरोि् । सः प त्रयोः आह्र्ानम् अकरोि् यः एिस्य लोकस्य 

प्रदतक्षणम् प्रथमम् करोति िस्मै एर् फलम् यच्छातम इति अर्दि् ।  

 

Ganesha and Kartikeya were two sons of Parmeshavara and Parvati. Once Narada came to the 

Kailasha Mountain. He gave an excellent fruit to Parmaeshavra. Only one fruit. But my two sons. 

What to do? Shiv thought thus. In the end he decided that, “I will do a test”. He called the two 

sons. He said that, “He who goes around the world first, I will only give him the fruit.”  

 

कार्त्ताकेयः मयूरे असीदि् । लोकस्य प्रदतक्षणम् कि ाम् उद्य तः अभर्ि् । तर्घे्नश्वरः िथा कि ाम् न शतः यिः िस्य 

शरीरम् स्थूलम् आसीि् । कार्त्ताकेयः मयूरे असीदि् । लोकस्य प्रदतक्षणम् कि ाम् उद्य तः अभर्ि् । तर्घे्नश्वरः िथा 

कि ाम् न शतः यिः िस्य शरीरम् स्थूलम् आसीि् ।  

 

Kartikeya sat on the peacock. He became ready for (going) around the world. Vigneshvara was 

not competent in that manner because his body was fat. Kartikeya sat on the peacock. He became 

ready for (going) around the world. Vigneshvara was not competent in that manner because his 

body was fat 

 

िस्य र्ाहनम् मूषकम् मधदम् गच्छति । क्षणम् अतचधत्यि् सः । अनधिरम् जनकम् अपृच्छि् ।  ह ेजनक । एिस्माि् 

लोकाि् श्रेष्ठिरः कः इति । तशर्ः उत्तरम् अयच्छि् । तपिा मािा इति ियम् एर् लोकाि् श्रेष्ठिरम् इति । 

मािातपिृप्रदतक्षणम ्करोतम चेि् िि् कायाम् लोकप्रक्रदतक्षणस्य समम् एर्  इति गणेशः अतचधत्यि् । यथा एर् सः 

अकरोि् । सधि ष्ः तशर्ः िस्मै एर् फलम् अयच्छि् ।। 

 

His vehicle mouse also goes slowly. He thought for a moment. Soon afterwards he asked his 

father. Hey Father! From this world who is the greater. Shiva gave the answer. Both mother and 

Father are indeed the greatest from this world. “If I go around mother and father, that deed will 

be equal to going around the world.”  Thus Ganesha thought. He just did that. Satisfied Shiva 

gave him the fruit. 
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9.31  िम ेिमन ंपाप ेपुण्यम ्। Pain in good deed, merit in evil deed 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

आसीि् कतिच्चञ्चलो नाम व्याधः । पतक्षमृगादीना ंग्रहणेन स स्र्ीयां जीतर्कां तनर्ााहयति । एकदा स र्ने जालं 

तर्स्िीया गृहमआगिर्ान् । अधयतस्मन् क्रदर्से प्रािःकाले यदा चञ्चलो र्नं गिर्ान् िदा स दषृ्र्ान् यि् िेन 

र्स्िाररिे जाले दौभााग्यािद ्एको व्याघ्रो बि आसीि् । सोऽतचधियिद ्व्याघ्रो मां खाक्रदष्ठयत्यि एर् पलायनं 

करणीयम् ।  
 

व्याघ्रो धयरे्दयद ्भो मानर् कल्याणं भर्ि   । यक्रद त्रं् मां मोचतयष्ठयतस िरह्यह ंत्र्ां न हतनष्ठयातम । िदा स व्याधो 

व्याघं्र जालाि् बतहर्नारसारयि् । व्याघ्रः क्लाधि आसीि् । सोऽर्दद ्भो मानर् तपपास रह ं। नद्या जलमानीय मम 

तपपासां शमय । व्याघ्रः जलं पीत्र्ा प नो व्याधमर्दि् । शाधिा मे तपपासा । साम्प्रिं ब भ तक्षिोऽतस्म । इदानीम् 

अह ंत्र्ां खाक्रदष्ठयातम । चञ्चल उतर्ान् अह ंत्र्कृिे धमं आचररिर्ान् । त्व्या तमथया भतणिम् । त्रं् मां खाक्रदि म् 

इच्छतस । व्याघ्रोऽर्दद ्अरे मूखा धमे धमनं पापे प ण्यम् भर्त्येर् । पृच्छ कमतप ।  

 

चञ्चलो नदीजलम्पृच्छि् । नदीजलम् अर्दद ्एर्मेर् भर्ति  जना मतय स्नानं क र्ातधि र्स्त्रातण प्रक्षालयतधि िथा 

च मलमूत्राक्रदकं तर्सृज्य तनर्िाधिेऽिो धमे धमनं पापे प ण्यं भर्त्येर् । 
 

चञ्चलो रृ्क्षम पगम्यापृच्छि् । रृ्क्षोऽर्दद ्मानर्ा अस्माकं छायायां तर्रमतधि । अस्माकं फलातन खादतधि प नो 

क ठारैः प्रहृत्यास्मभ्यं सर्ादा कष् ंददाति । यत्र क त्रातप छेदनं क र्ातधि । धमे धमनं पापे प ण्यं भर्त्येर् । 

समीप एका लोमतशका बदरी-ग ल्मानां पृष्ठ ेतनलीना एिां र्ािां शृणोति स्म् । सा सहसा चञ्चलल्म पसृत्य कथयति 

का र्ािाा मामतप तर्ज्ञापय । सोऽर्दद ्अहह् मािृस्र्सोऽर्सरे त्रं् समागिर्िी । मयास्य व्याघ्रस्य प्राणा रतक्षिाः 

परमेष मामेर् खाक्रदि तमच्छति । िदनधिरं स लोमतशकायै तनतखलां कथां धयरे्दयि् । लोमतशका चञ्चलमकथयद ्

बाढं त्रं् जालं प्रसारय । 

 

प नो सा व्याघ्रमर्दि् केन प्रकारेन त्र्मेितस्मनज्जाले बि इत्यह ं प्रत्यक्षं द्रष् तमच्छातम ।  व्याघ्राः तद ् वृताधतं 

प्रदशभतयतुं ततस्मञ्जाले प्रातवशत् । लोमतशका पुनोकथयत्सम्प्रतत पुनाः पुनाः कूदभनम् कुरु । स तथैव समाचित् । 

अनाितं कूदभनेन साः श्राधतोऽभवत् । जाले बिाः स व्याघ्राः क्लाधताः भूत्वा भूमा अपतत् प्राणतभक्षातमव चायाचत । 

लोमतशका व्याघ्रमवदत्सत्यं त्वया भतणतं िमे िमनं पाप ेपुण्यं तु भवत्येव । जाले तं बि ंदषृ््वा व्यािाः प्रसन्नो 

प्रसन्नोऽभवत्  | स गृहमगच््त् ॥ 
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आसीि् कतिि् चञ्चलः नाम व्याधः । पतक्षमृगादीनाम् ग्रहणेन सः स्र्ीयाम् जीतर्काम् तनर्ााहयति स्म । एकदा 

सः र्ने जालम् तर्स्िीया गृहम् आगिर्ान् । अधयतस्मन् क्रदर्से प्रािःकाले यदा चञ्चलः र्नम् गिर्ान् िदा सः 

दषृ्र्ान् यि् िेन र्स्िाररिे जाले दौभााग्याि् एकः व्याघ्रः बिः आसीि् । सः अतचधियि् व्याघ्रः मां खाक्रदष्ठयति 

अिः एर् पलायनं करणीयम् ।  
 
There was a hunter named Chanchala. He made his living by catching birds and animals.  Once 

having spread the net in the forest, he came home. Next day in the morning when Chanchala went 

to the forest, then he saw that in the net spread by him, from misfortune, a tiger was captured. He 

thought, the tiger will eat me, therefor (I) should run away. 

 

व्याघ्रः धयरे्दयि् भो मानर् कल्याणम् 

भर्ि  । यक्रद त्र्म् माम् िर्हा अहम् त्र्ाम् न हतनष्ठयातम । िदा सः व्याधः व्याघ्रम् जालाि् बतहः तनरसारयि् । 

व्याघ्रः क्लाधिः आसीि् । सोऽर्दि् भो मानर् तपपास ः अहम् । नद्याः जलमनीय मम तपपासां शमय । व्याघ्रः जलं 

पीत्र्ा प नः व्याधम् अर्दि् शाधिा मे तपपासा । साम्प्रिं ब भ तक्षिः अतस्म। इदानीम् अह ंत्र्ां खाक्रदष्ठयातम। चञ्चलः 

उतर्ान् अह ंत्र्त्कृिे धमाम् आचररिर्ान् । त्र्या तमथया भतणिम् । त्रं् मां खक्रदि म् इच्छतस । व्याघ्रः अर्द्ि् अरे 

मूखा धमे धमनं पापे प ण्यम् भर्ति एर् । पृच्छ कमतप । 

 

The tiger requested, “bho human! May you be prosperous ! If you free me then I will not kill 

you.” Then that hunter took the tiger out from the net. The tiger was tired. He said, “Bho human, 

I am thirsty. Bring the water from the lake and quench my thirst. Bring the water from the lake 

and quench my thirst. Having drank the water, The tiger again said  to the tiger, “My thirst is 

pacified,  At this time I am hungry, now I will eat you.” Chanchala said,  “ For your sake, I 

behaved according to dharma (rightously). Untruth was spoken by you.  You want to  eat me.” 

The tiger spoke, “Oh fool!  Indeed, in dharma (righteousness), (there is) blow (pain), in evil deed 

(there is) good (merit), Ask anyone. 
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चञ्चलः  नदीजलम् अपृच्छि् । नदीजलम् अर्दि् एर्म् एर् भर्ति  जनाः मतय स्नानं क र्ातधि र्स्त्रातण प्रक्षालयतधि 

िथा च मलमूत्राक्रदकम् तर्सृज्य तनर्िाधिे अिः धमे धमनं पापे प ण्यं भर्ति इति एर् । 

 

चञ्चलः रृ्क्षम् उपगम्य अपृच्छि् । रृ्क्षः अर्दि्  मानर्ाः अस्माकम् छायायम् तर्रमतधि । अस्माकम् फलातन 

खादतधि प नः क ठारैः अस्मभ्यम् सर्ादा कष्म् ददाति । यत्र क त्र अतप छेदनम् क र्ातधि । धमे धमनं पापे प ण्यं भर्ति 

एर् ।  

 

Chanchala asked river water. The river water said, “It happens exactly so. People bathe in me, 

wash clothes and having emitted feces, urine etc. go away, therefore indeed there is pain in good 

deed (and) merit in evil deed. 

 

Having approached the tree, Chanchala asked. The tree spoke, Humans rest under our shade. Eat 

our fruits, (then) again strike with axes (and) always give us pain.  And at some places they even 

cut (us).” Indeed there is pain in good deed (and) merit in evil deed. 

 

 

समीपे  एका लोमतशका बद्री-ग ल्मानाम् पृष्ठ ेतनलीना एिाम् र्ािााम् शृणोति स्म् । सा सहसा चञ्चलम् उपसृत्य 

कथयति का र्ािाा माम् अतप तर्ज्ञापय । 

 

Close by a female fox hidden behind the berry bush heard this conversation. Having  approached 

suddenly Chanchala, she says, “What is the discussion? Please also tell me. 
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सोऽर्ददि् अहह् मािृस्र्सः अर्सरे त्र्म् समागिर्िी । मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रतक्षिाः परम् एषः माम् एर् 

खाक्रदि म् इच्छति । िदनधिरम् सः लोमतशकायै तनतखलाम् कथाम् धयरे्दयि् । लोमतशका चञ्चलम् अकथि् बाढम् 

त्र्म् जालम् प्रसारय । प नः सा व्याघ्रम् अर्दि् केन प्रकारेन त्र्म् एितस्मन् जाले बिः इति अहम् प्रत्यक्षम् द्रष् म् 

इच्छातम ।  
 
 
“Oh mausi (mother’s sister)! you came at the right time. This tiger’s life was saved by me but he 

desires to eat me. After that he told the enite story to the fox. The fox told Chanchalam, “Ok you 

spread the net” Then she said to the tiger, “In what way (how) were you caught in the net, that I 

want to see before my eyes. 

 

 

व्याघ्राः तद ्वृताधिम ्प्रदशभतयतुं ततस्मञ्जाले प्रातवशत् । लोमतशका पुनोकथयत्सम्प्रतत पुनाः पुनाः कूदभनम् क रु । 

स तथैव समाचित् । अनाितं कूदभनेन साः श्राधताः अभवत् । जाले बिाः साः व्याघ्राः क्लाधताः भूत्वा भमूौ अपतत् 

प्राणतभक्षाम् इव च अयाचत । लोमतशका व्याघ्रम् अवदत् सत्यम् त्वया भतणतं िमे िमनं पाप ेपुण्यं तु भवत्येव । 

जाले तं बि ंदषृ््वा व्यािाः प्रसन्नाः अभवत् । साः गृहम् अगच्छत् ॥ 

 

He did likewise. By jumping continuously, he became tired. Caught in the net that tiger, having 

been exhausted fell on the ground. And begged (for his) life as alms. The fox said to the tiger, 

“Truth was spoken by you. Indeed in good deed there is pain (and) in bad deed there is merit.” 

Having seen him caught in the net, the hunter became happy. He went to the house. 
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9.32 श्रीिामस्य चरितम ्। Life Story of Sri Rama 

Part 1 

अतस्ि नृपो दशरथो नाम । सोऽिीर् धार्माको भूतमपः स खं जीर्ति । नृपस्य द ःखं नास्िीति भाषधिे जनाः । एकदा 

दशरथो र्नं गच्छति । ितस्मधर्ने ब्राहमणस्य प त्रो र्सति । अहो स धदरं मृगं पश्याम्यहतमति तचधियति नृपः । 

बालकं च िीक्षणेन शरेण  हतधि । ब्राह्मण आगच्छति हिं प त्रं पश्यति । सोऽिीर् क तपिो भर्ति । नृपं च शपति । 

ह ेमूखा त्रं् क्रकतमति मम प त्रं हतंस । िर् द ष्ठकृिेनाह ंद ःखमन भर्ातम । प त्रेण तर्ना न तजर्ातम । त्र्मप्यहतमर् 

प त्राच्छोकमन भर्सीति । नृपो र्दति । हा हा नश्यामीति । शोकेन पीडीिो गृह ंगच्छति । 

सतधधः तर्च्छेदः 

अतस्ि नृपः दशरथः नाम । सः अिीर् धार्माकः भूतमपः स खम् जीर्ति । नृपस्य द ःखम् न अतस्ि इति भाषधिे 

जनाः । एकदा दशरथः र्नम् गच्छति । ितस्मन् र्ने ब्राहमणस्य प त्रः र्सति । अहो स धदरम् मृगम् पश्यातम 

अहम् इति तचधियति नृपः । बालकम् च िीक्षणेन शरेण  हतधि । ब्राह्मणः आगच्छति हिम ्प त्रम् पश्यति  । सः 

अिीर् क तपिः भर्ति । नृपम् च शपति । ह ेमूखा त्र्म् क्रकम् इति मम प त्रम् हतंस । िर् द ष्ठकृिेन अहम् द ःखम् 

अन भर्ातम । प त्रेण तर्ना न तजर्ातम । त्र्म् अतप अहम् इर् प त्राि ्शोकम् अन भर्तस इति । नृपः र्दति । हा 

हा नश्यातम इति । शोकेन पीडीिः गृहम् गच्छति । 

English Translation: 

There is a king Dasharatha by name. He is a very righteous king (and) lives happily. ‘The king 

has no sorrow’ thus speak the people. Once Dasharatha goes to the forest. In that forest a 

Brahmin’s son dwells. ‘Oh I see a beautiful deer’ thus thinks the king. And kills the boy with a 

sharp arrow. The brahmin comes and sees the killed son. He becomes very angry. And curses 

the king. Oh fool, why did you kill my son.  I feel sorrow by your evil act.  I cannot live without 

my son. You (will) also feel the grief from the son as I (feel). The king speaks.  Ah!  Ah!  I am 

destroyed. He goes home afflicted with grief. 

Part 2 

दशरथत्तस्य क तपिस्य ब्राह्मणस्य र्चनं श्रणोति । क्रकधि  कालेन िं शापं तर्स्मरति  । अयोध्यायां भायाातभः सह 

स खं राज्यं करोति च । स तखिस्य नृपस्यैकं द ःखं  । िस्य प त्रो नास्िीति । ििो ब्राहमणैः सह प्रजायैः यज्ञ ंकरोति  

। अथ कालेन प त्राणां चि ष्यम भर्ति । रामि लक्षमणि भरिि शत्र घ्निेति प त्राणां नामधेयातन । पार्थार्स्य 

प त्राः स धदराः शाधिाः र्ीराि । िेष  ज्येष्ठो रामो गुणैाःश्रेष्ठो भर्ति । िस्मान्नृपो रामे तस्नह्यति तर्शेषिः ।  

सतधधः तर्च्छेदः 

दशरथ: िस्य क तपिस्य ब्राह्मणस्य र्चनम् श्रणोति । क्रकधि  कालेन िम् शापम् तर्स्मरति । अयोध्यायाम् 

भायाातभः सह स खम् राज्यम् करोति च । स तखिस्य नृपस्य एकम् द ःखम् । िस्य प त्रः न अतस्ि इति । ििः  
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ब्राहमणैः सह प्रजायै यज्ञम् करोति । अथ कालेन प त्राणम्  चि ष्यम् उभर्ति  । रामः च लक्षमणः च  भरिः च  

शत्र घ्नः च इति प त्राणाम्  नामधेयातन । पार्थार्स्य प त्राः स धदरा शाधिा र्ीरा च । िेष  ज्येष्ठः रामः गुणैाः श्रेष्ठः 

भर्ति िस्माि् नृपः रामे तस्नह्यति तर्शेषिः । 

English Translation 

 Dasharatha hears that angry Brahmin’s word. But in course of time (he) forgets that curse. In 

Ayodhya with his wives (he) rules happily. The happy king has one sorrow.  He has no son. Hence 

he performs a Vedic ritual with Brahmins for (having) children. Then in course of time a set of 

four sons are born.  Rama, Lakshmana, Bharata and Shatrughna were the names of the sons. The 

king’s sons are handsome, calm and brave.  Among them the eldest Rama is best with qualities.  

On that account the king loves Rama especially. 

Part 3 

यदा यदा दशिथो ज्येष्ठ ं पुत्रं िामं पश्यतत तदा तदा पिमानधदमनुभवतत । िामोऽतप मत्या युताः । स 

सवाभधवेदानवगच्छतत  िनुवेदस्यातप पािं गच्छतत । यदा स बाणमुिितत तदा दवेा अतप कम्पधते स्वगे । एकदा 

कश्चन मुतनियोध्या ंप्रत्यागच्छतत । दशिथं प्रतत वदतत च । भो नृप । वयं मुनयो िाक्षसैित्यधतं पीडीता भवामाः । 

त्वमेव प्रजानां िक्षकोऽतस । यकद त्वं न कंचन वीिं प्रेषयतस तर्त्हभ वयं सवे नष्टााः स्म इतत । दशिथो वदतत । भो मुने 

। येभ्यो िाक्षसेभ्य ऋषयोऽप्युतिजधते तेषां हनने काः समथभ इतत । मुतनवभदतत । कौचन समथौ वीिौ 

वतभतेऽयोध्यायातमतत । कौ तातवतत पृच्छतत दशिथाः । तव पुत्रौ िामो लक्षमणशे्चतत भाषते तिजाः । यदा नॄपो 

मुनेवभचनं श्रॄणोतत तदा सोऽतीव दाुःतखतो भवतत । यतो ब्राहमणो मनुष्येषु दवेो भवतत ततो नॄपोऽतप ब्रामणस्य 

वचनं किोतत । तताः तप्रयौ च पुत्रौ वनं प्रेषयतत ब्राह्मणेन सह ॥ 

सतधिाः तवच्छेदाः  

यदा यदा दशिथाः ज्येष्ठम् पुत्रम् िामम् पश्यतत तदा तदा पिमानधदम्  अनुभवतत । िामाः अतप मत्या युताः । साः 

सवाभन् वेदान् अवगच्छतत  िनुवेदस्य अतप पािम ्गच्छतत । यदा साः बाणम् उिितत तदा दवेााः अतप कम्पधते 

स्वगे । एकदा कश्चन मुतनाः अयोध्याम् प्रत्यागच्छतत । दशिथम्  प्रतत वदतत च । भो नृप । वयम् मुनयाः िाक्षसैाः 

अत्यधतम् पीडीता भवामाः । त्वम्  एव प्रजानाम ्िक्षकाः अतस । यकद त्वम् न कंचन वीिम्  प्रेषयतस तर्त्हभ वयम्  

सवे नष्टााः स्माः इतत । दशिताः  वदतत । भो मुने । येभ्याः िाक्षसेभ्याः ऋषयाः अतप उतिजधते तेषाम्  हनने काः 

समथभाः इतत । मुतनाः वदतत । कौचन समथौ वीिौ वतभते अयोध्यायाम् इतत । कौ तौ इतत  पृच्छतत दशिथाः । तव 

पुत्रौ िामाः लक्षमणाः च इतत भाषते तिजाः । यदा नॄपाः मुनेाः वचनम् श्रॄणोतत तदा साः अतीव दाुःतखताः भवतत । 
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यताः ब्राहमणाः मनुष्येषु दवेाः भवतत तताः नॄपाः अतप ब्रामणस्य वचनम्  किोतत । तताः तप्रयौ च पुत्रौ वनम् प्रेषयतत 

ब्राह्मणेन सह ॥ 

English Translation:  

Whenever Dasharatha sees (his) eldest son then (he) feels supreme joy. Rama is also endowed 

with intelligence. He understands all the Vedas (and) also excels in the science of archery. When 

he lifts the arrow then the Gods too tremble in the heaven. Once a sage comes to Ayodhya. And 

he speaks to Dasharatha. Oh King. We sages are exceedingly afflicted by the demons. You indeed 

are the protector of the subjects. If you do not send some brave person then we all be destroyed. 

Dasharatha speaks. Oh sage. The sages who also tremble from those demons, who has the 

capability in killing them? The sage speaks. There are two capable brave persons in Ayodhya. 

‘Who are those two’ thus asks Dasharatha. The “Your two sons Rama and Lakṣamana” thus 

speaks the Brahmin. When the king hears the words of the sage then he becomes very sad. Since 

the brahmin is the God among humans therefore the king also does according to the words of a 

brahmin. And therefore (he) sends his two beloved sons to the forest with the Brahmin. 

Part 4 

यदा नॄपस्यानुज्ञामाप्नोतत िामस्तदा मुतनना सह सोऽिण्यं गच्छतत । तत्र वने बहव ऋषयो वसधत्याश्रमेषु । ते 

सवभदा ध्यानमाचितधत  यज्ञाधकुवभतधत च । ततस्मन्नेव काले बहवो िाक्षसास्ताधमुनीधबािधते । िाक्षसेभ्यो मुतननां 

िक्षणायागच्छतत िामाः । बालकोऽतप स वीिो बहन्राक्षसातनषुतभहभतधत । यत्र यत्रायातत िाघवस्ततस्ततो 

तनशाचिा तबभ्यतत पलायधते च । यत्र कुत्रातप िाक्षसाधपश्यतो िामो लक्ष्मणश्च तत्र तेषां गात्रातण तछधताः । यदा 

सवे तनशाचिा हता तनगभता वा सतधत तदा िामो वनं जहातत तमतथलां चागच्छतत । ततस्मधदशेेऽतीव पतण्डतो 

नृपो जनको नाम िाज्यं किोतत । जनकस्यातीव िमणीया कधया सीता नाम । सवाभसां नािीणां  श्रेष्टा सेतत 

तचधतयतधत जनााः । सीतया सह तववाह ंकिोमीतत तचधतयतत सवे नृपााः । ततस्ते तमतथला प्रतत समागच्छतधत ॥ 
 
 

सतधिाः तवच्छेदाः 
 

 यदा नॄपस्य अनुज्ञाम् आप्नोतत िामाः तदा मुतनना सह साः अिण्यम् गच्छतत । तत्र वने बहवाः ऋषयाः  वसतधत 

आश्रमेषु ।  ते सवभदा ध्यानम् आचितधत यज्ञान् कुवभतधत च । ततस्मन् एव काले बहवाः िाक्षसााः तान् मुनीन् बािधते 

। िाक्षसेभ्याः  मुतननाम्  िक्षणाय आगच्छतत िामाः । बालकाः अतप स वीिाः बहन् िाक्षसान् इषुतभाः हतधत । यत्र 

यत्र आयातत िाघवाः तताः तताः तनशाचिााः तबभ्यतत पलायधते च । यत्ि कुत्रातप िाक्षसान्   पश्यताः  िामाः  

लक्ष्मणाः च  तत्र तेषाम्  गात्रातण तछधताः । यदा सवे तनशाचिााः हतााः तनगभतााः वा सतधत तदा िामाः वनम् जहातत 

तमतथलम् चागच्छतत । ततस्मधदशेे अतीव पतण्डताः  नृपाः  जनकाः  नाम िाज्यम् किोतत । जनकस्य अतीव िमणीया 



175 

 

 

कधया सीता नाम । सवाभसाम्  नािीणाम् श्रेष्टा सा इतत तचधतयतधत जनााः । सीतया सह तववाहम्  किोतम इतत 

तचधतयतत सवे नृपााः । तताः त ेतमतथला प्रतत समागच्छतधत ॥ 

 

English Translation:   

 

When Rama obtains the permission of the king then he goes to the forest with the sage. There in 

the forest many sages live in the hermitages. They were always practicing meditation and doing 

Vedic rituals. At that time many demons harass those sages. Rama comes for protection of the 

sages from the demons. Though a boy, he is brave (and) kills many demons with the arrows. 

Where where Rama enters (arrives), thence, thence the demons are scared and flee. Where, 

anywhere Rama and Lakshmana see the demons, there they cut off their limbs.  When all the 

demons were killed or departed, then Rama leaves (abandons) the forest and comes to Mithila. In 

that country a very wise king named Janaka rules. Sita is the name of Janaka’s very beautiful 

daughter. People think (that) she is the best among all the women. “I will marry Sita”, think all 

the kings. Therefore they arrive at Mithila. 

 

 Part 5  लङ् लकािाः 
 

यदा िामाः सीतामपश्यतदा तस्यामधविज्यात । ततस्मधकाले बहवो िाजानाः सीतायााः स्वयंविायागच्छन् । जनको 

िाजैवमवदि । याः कोऽतप िाजा तशवस्य चाप ेबाणं संदिातत स मम कधयां परिणयतीतत । नृपा अतचधतयन् । 

अहो एतेन सुलभेन कमभणा सोतमा नािी ममैव भायाभ भवतीतत । गर्त्वभतास्ते मूखाभ नाजानन् यच््म्भोश्चापोऽतीव 

गुरुरितत । अथातप सवे प्रायतधत । न कश्चन िाजा ततस्मधकमभतण समथभ आसीत् । अधतताः श्रीिामो बालकोऽतप तं 

चापमुपागच्छत् । िाजानस्तमपश्यन् प्राहसंश्च । अहो  एष बालको वीिाणां कमभतण प्रयतत इतत । स न 

ककमप्यवदत् । ककधतु चाप ंपत्रतमव लीलयोदहिदभनक्च । िाजानोऽकु्रध्यन ्ककधतु जनकाः सीता चातषु्यताम् ॥ 
 

सतधिाः तवच्छेदाः 
 

 यदा नॄपस्य अनुज्ञाम् आप्नोतत िामाः तदा मुतनना सह साः अिण्यम् गच्छतत । तत्र वने बहवाः ऋषयाः  वसतधत 

आश्रमेषु ।  

ते सवभदा ध्यानम् आचितधत यज्ञान् कुवभतधत च । ततस्मन् एव काले बहवाः िाक्षसााः तान् मुनीन् बािधते । िाक्षसेभ्याः  

मुतननाम ्  िक्षणाय आगच्छतत िामाः । बालकाः अतप स वीिाः बहन् िाक्षसान् इषुतभाः हतधत । यत्र यत्र आयातत 

िाघवाः तताः तताः तनशाचिााः तबभ्यतत पलायधते च । यत्ि कुत्रातप िाक्षसान्   पश्यताः  िामाः  लक्ष्मणाः च  तत्र 

तेषाम्  गात्रातण तछधताः । यदा सवे तनशाचिााः हतााः तनगभतााः वा सतधत तदा िामाः वनम् जहातत तमतथलम् 

चागच्छतत । ततस्मधदशेे अतीव पतण्डताः  नृपाः  जनकाः  नाम िाज्यम् किोतत । जनकस्य अतीव िमणीया कधया 
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सीता नाम । सवाभसाम्  नािीणाम् श्रेष्टा सा इतत तचधतयतधत जनााः । सीतया सह तववाहम्  किोतम इतत तचधतयतत 

सवे नृपााः । तताः ते तमतथला प्रतत समागच्छतधत ॥ 

 

English Translation:   

 

When Rama obtains the permission of the king then he goes to the forest with the sage. There in 

the forest many sages live in the hermitages. They were always practicing meditation and doing 

Vedic rituals. At that time many demons harass those sages. Rama comes for protection of the 

sages from the demons. Though a boy, he is brave (and) kills many demons with the arrows. Where 

where Rama enters (arrives), thence, thence the demons are scared and flee. Where, anywhere 

Rama and Lakshmana see the demons, there they cut off their limbs.  When all the demons were 

killed or departed, then Rama leaves (abandons) the forest and comes to Mithila. In that country a 

very wise king named Janaka rules. Sita is the name of Janaka’s very beautiful daughter. People 

think (that) she is the best among all the women. “I will marry Sita”, think all the kings. Therefore 

they arrive at Mithila. 

 

Part 6 कमभतण प्रयोगाः 
 

यदा जनकस्य कधया पयभणीयत दशिथस्य पुत्रेण तदा सािु सातिवत्यभाष्यत सववाः । जनकस्यापिा कधया पयभणीयत 

लक्ष्मणेन । ततो िामेण लक्षमणेन च सुखमधवभूयत । अनधतिं तौ िौ वीिावयोध्यां प्रत्यागच्छताम् । तत्र च 

सुखमुष्यते ताभ्याम ्। कालेन िाजा दशिथ आत्मानं जिया पीतडत ंजानातत । अतप च स स्वस्य ज्येष्ठ ंपुत्र ंिामं 

िाज्ये क्षमममधयत। अहो वृिोऽतस्म । िाज्यं न पुतनरिष्यते मया । वनं मया गम्यते तत्राच तपाः कक्रयते । मम 

िाजस्य भािाः पुत्रे तनतक्षप्यत इतत पुनितचधतयन्नृपाः । तदा िामस्यातभषेकायाज्ञा िाज्ञादीयत ॥ 
 

सतधिाः तवच्छेदाः 
 

यदा जनकस्य कधया पयभणीयत दशिथस्य पुत्रेण तदा साि ुसािु इतत अभाष्यत सववाः । जनकस्य पिा कधया 

पयभणीयत लक्ष्मणेन । तताः िामेण लक्षमणेन च सुखम् अधवभूयत । अनधतिम् तौ िौ वीिौ अवयोध्याम् 

प्रत्यागच्छताम् । तत्र च सुखम् उष्यते ताभ्याम् । कालेन िाजा दशिथाः आत्मानम् जिया पीतडतम ्जानातत । अतप 

च साः स्वस्य ज्येष्ठम् पुत्रम् िामम् िाज्ये क्षमम् अमधयत । अहो वृिाः अतस्म । िाज्यम् न पुनाः इष्यते मया । वनम् 

मया गम्यते तत्र च तपाः कक्रयते । मम िाजस्य भािाः पुत्रे तनतक्षपते इतत पुनाः अतचधतयत् नृपाः । तदा िामस्य 

अतभषेकाय आज्ञा िाज्ञा अदीयत ॥ 

 

English Translation:   

 

When Janaka’s daughter was married by Dasharatha‘s son Then said‘well done’, ‘well done’ was 

said by all. Janaka’s other daughter was married by Lakshamana. Therefore happiness was felt 
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by Rama and Lakshamana. Soon after those two brave persons came to Ayodhya. And there, 

happiness was burned for them.   I course of time, Raja Dasharatha knows that (he) himself will 

be affllicted with old age. And he thought his own elder son Rama is competent to rule. Oh I am 

old.  Kingdom is not desired again by me. Forest would be gone to by me and there asceticism 

would be done. The king thought again (that) my kingdom’s load would be entrusted on (my) 

son. Then the command for the coronation of Rama was given by the king. 

 
 
Part 7  

यदा दशिथस्याज्ञा जनैाः श्रुता तदायोध्यानधदने पूणेवाभवत् । नगिस्य मागेषु लोका गायतधत नृत्यतधत च । तेन च 

स्वगेऽतप दवेास्तुष्टा अभवन् ।अहो वृिने तपत्रा िाघवो िाजा कृत इत्युिं तैाः । ककं बहुना । अतभषेकस्य 

श्रवणादयोध्यानधदस्य सागिे तनमनेवाभवत् । तपतुवभचनं श्रूयते िामेणतप । तेन वचनेन प्रमुकदतोऽतप स दाुःखस्य 

लेशमधवभवत् । यकद िाज्यं मया कक्रयते तर्त्हभ तप्रयाः तपता वनं गच्छतत । तदा भ्रातृतभाः सह कथतमह ततष्ठाम्यतमतत 

॥ 

सतधिाः तवच्छेदाः 

यदा दशिथस्य आज्ञा जनैाः श्रुतााः तदा अयोध्या आनधदने पूणाभ इव अभवत् । नगिस्य मागेषु लोकााः गायतधत 

नृत्यतधत च । तेन च स्वगे अतप दवेााः तुष्टााः अभवन् । अहो वृिने तपत्रा िाघवाः िाजा कृताः कृत इतत उक्त्म्  तैाः । 

ककम ्बहुना । अतभषेकस्य श्रवणात् अयोध्या आनधदस्य सागिे तनमनाः एव अभवत् । तपतुाः वचनम् श्रूयते िामेण 

अतप । तेन वचनेन प्रमुकदताः अतप साः दाुःखस्य लेशम् अधवभवत् । यकद िाज्यम् मया कक्रयते तर्त्हभ तप्रयाः तपता वनम् 

गच्छतत । तदा भ्रातृतभाः सह कथम् इह ततष्ठातम इतत  ॥ 

English Translation:   

 

When Dasaratha’s command was heard by the people then indeed Ayodhya became filled with 

joy. They sing and dance on the streets of the city. Also the Gods in the heaven became pleased 

by that. ‘Oh!   Ragava (Rama) is made king by the old father’ was said by them).What more?  

Because of coronation (of Rama) Ayodhya indeed became engrossed in ocean of happiness. 

Father’s words were also heard by Rama. By his words he was pleased and also felt a little sorrow. 

If the kingdom is ruled (by me) then dear father goes to the forest. Then how I stay here with my 

brothers. 

 

Part 8 

 

श्रीिामस्यातभषेकं श्रुत्वा सवे जना नतधदता अभवन् । वस्तुतोऽयोध्यानधदस्य सागिे तनमनेवादशृ्यत् । दशिथस्य 

ज्येष्ठा भायाभ कौसल्या नाम मम पुत्रो िाजेतत मत्वा पिमं सुखमधवभवत् । अथ वृिस्य िाज्ञोऽधया भायाभ कैकेयी 
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नामासीद ्यस्यााः पुत्रो भिताः । पुिा कत्स्मंतश्चत्समये कस्मंतश्चत्समये सा दशिथस्य महाधतमुपकािं कृत्वा िाज्ञो िौ 

विौ प्राप्तवती । ततस्तु तौ विौ न कदातप कैकेय्या वृतावास्ताम् । अिुना तु सा विावनुस्मृत्य दशिथस्य समीपं 

गत्वा वचनमब्रवीत् । जयत्वायभपुत्राः । अप्यनुस्मित्यापुभत्रो मद्द्वौ विौ वृणीष्वेत्यात्मनो वचनम् । िाजा क्षणमेकं 

तचधयतयत्वावदत्स्मिातम तप्रये स्मिातम यकदच्छतस तद्ब्बू्रहीतत । प्रथमेन विेण मम पुत्रो भितो िाज्येऽतभतषिो 

भवतु  । तितीयेन च िामोऽयोध्या ंपरित्यज्य वनं गच्छतत्वत्युिवती कैकेयी । तस्यातिचनं श्रुत्वा दशिथो मूढ इव 

क्षणमुपतवश्याशधया हतो वृक्ष इव भूमावपतत् ॥ 

 

सतधिाः तवच्छेदाः  
 

श्रीिामस्य अतभषेकम ्श्रुत्वा सवे जनााः नतधदतााः अभवन् । वस्तुताः अयोध्या आनधदस्य सागिे तनमना इव अ दशृ्यत् 

। दशिथस्य ज्येष्ठा भायाभ कौसल्या नाम मम पुत्राः  िाजा इतत मत्वा पिमम्  सुखम् अधवभवत् । अथ वृिस्य िाज्ञाः 

अधया भायाभ कैकेयी नाम आसीत्  यस्यााः पुत्राः भिताः । पुिा कत्स्मंतश्चत् समये सा दशिथस्य महाधतमम् उपकािम् 

कृत्वा िाज्ञ िौ विौ प्राप्तवती । तताः तु तौ विौ न कदातप कैकेय्या वृतौ आस्ताम् । अिुना तु सा विौ अनुस्मृत्य 

दशिथस्य समीपम्  गत्वा वचनम् अब्रवीत् । जयतु आयभपुत्राः । अतप अनुस्मितत  आयभपुत्राः   मत् िौ विौ वृणीष्व  

इतत आत्मनाः वचनम् । िाजा क्षणम्  एकम्  तचधयतयत्वा अवदत् स्मिातम तप्रये स्मिातम यत इच्छतस तत्  बू्रतह 

इतत । प्रथमेन विेण मम पुत्राः  भिताः  िाज्ये अतभतषिाः भवतु  । तितीयेन च िामाः अयोध्याम् परित्यज्य वनम्  

गच्छतु   इतत उिवती कैकेयी । तस्यााः तत् वचनम्  श्रुत्वा दशिथाः मूढाः  इव क्षणम् उपतवश्य अशधया हताः  वृक्ष 

इव भूमौ अपतत् ॥ 

 

English Translation 

 
Having heard of Rama’s coronationa, all the people became overjoyed. In fact Ayodhya was seen 

sunk like ocean of happiness.  Having thought (that) my son is the king, Dashaaratha’s eldest wife 

by name Kauashalia felt great happiness. Also old king’s other wife’s Kaikeyi by name whose 

son is (was) Bharata. Sometime long ago, having done a great favor to Dasharatha, she had 

acquired two boons from the king. However those two boons were never chosen by Kaikeki, But 

now having remembered the two boons (and) having gone near Dasharatha, she said (these) 

words. May you be victorious, my Lord.  Does the Lord remembers his words, “Choose two 

boons from me.” Having thought for a moment, the king said, “I remember, dear, I rembember, 

what you desire that you say.” Kaikeyi said, By first boon, my son Bharata be consecrated into 

the kingdom and by second Rama  having  abandon Ayodhya go the forest. Having heard those 

words of hers, Dasharatha was stupefied (and) having sat for a moment fell on the ground like a 

tree struck by bolt of lightning.  
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10. श्रीमद्भगवद ्गीता - Grammatical Analusis of few verses 

 

Abbreviations used in the Analysis 

प्रातिपक्रदकम ् Nominal Stem NS 

प ंतलङ्गः स्त्रीतलङ्गः नप ंसकतलङ्गः Masculine, Feminine  & Neuter  M N F 

तर्भततः  प्रथमा - सम्बोधनम् Cases 1-8 1C - 8C 

एकवचनम् तिवचनम् बहुवचनम् Singular, Dual, Plural S D Pl 

धाि ः  परस्मैपद  आत्मनेपद  A, P 

सवभनाम Pronoun Pr 

तवशेषण Adjective Adj 

अव्यय Indeclinable Ind 

धाि ः  परस्मैपद  आत्मनेपद roos √  A  P 

गणाः भ्वाकद - Groups 1-10 G1-G10 

लकािाः लट् लङ् लोट् सवसिसलङ् Pre Pas Imp Pot 

प्रथमप रुषः मध्यमप रुषः उत्तमप रुषः 3rd, 2nd 1st person 3P 2P 1P 

ि कृदधत Past Participle Passive PPP 

 

Chapter 4 Verses 7 & 8 
 

यदा यदा तह िमभस्य ग्लातनभभवतत भाित । 

अम्युत्थानमिमभस्य तदात्मान ंसृजाम्यहम् ॥४-७॥ 

O Arjuna whenever there is decline in right living and an increase in wrong living everywhere, I 

bring Myself into being (assume a physical body) 

 

परित्राणाय सािूनां तवनाशाय च दषु्कृताम् । 

िमभसंस्थापनाथाभय सम्भवातम युगे युगे ॥ ४-८॥ 

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. 
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सतधिाः तवच्छेदाः 

यदा यदा तह िमभस्य ग्लातनाः भवतत भाित । 

अम्युत्थानम् अिमभस्य तदा आत्मानम ् सृजातम अहम् ॥४-७॥ 

 

यदा यदा  Ind  whenever 

तह  Ind indeed 

िमभस्य  NS िमम M & N C6 S of right living 

ग्लातनाः NS ग्लासि F C1 S decline 

भवतत √भू G1 Pre  1P be 

भाित  NS भारत C8 S born in bharatavansha; another name 

for Arjun 

अम्युत्थानम् NS अमु्यत्थाि  N C1 S rise everywhere 

अिमभस्य NS अिमम N C6 S of wrong living 

तदा Ind then 

आत्मानम ् NS आत्मि्  M C2 S myself 

सृजातम √ ृज् G1 Pre  1P bring into being 

अहम् Pr अस्मद् 1P I 

 

परित्राणाय सािूनाम् तवनाशाय च दषु्कृताम् । 

िमभ-संस्थापन-अथाभय सम्भवातम युगे युगे ॥ ४-८॥ 

 

परित्राणाय NS िररत्राण N C4 S for the protection 

सािूनाम् NS  ािु M C6 Pl of the people commited to dharma 

तवनाशाय NS सविाश M C4 S for the destruction 

च Ind and 

दषु्कृताम् NS दुषृ्कत् N and M C6 Pl of those who follow adharma 

िमभ-संस्थापन-अथाभय NS िमम- िंस्थािि-अथम N C4-S For the reestablishment of dharma 

सम्भवातम  म्√भू G1 Pre  1P I come into being 

युगे युगे NS युगे N C7 S In every millenium 
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Chapter 3 Verse 3 
 

श्रीभगवानुवाच । 

लोकेऽतस्मि् तितविा तििा तनष्ठा पुिा प्रोिा म यानघ ।  

ज्ञानयोगेन साङ्खयानां कमभयोगेन योतगनाम ्॥३.३॥ 

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. 

 

सतधिाः तवच्छेदाः 

श्रीभगवान् उवाच । 

लोके   अतस्मि् तितविा तििा तनष्ठा पुिा प्रोिा मया अनघ । 

ज्ञान-योगेन साङ्खयानाम् कमभ-योगेन योतगनाम् ॥३.३॥ 

 

भगवान्   

उवाच √बू्र G2 सलट् लकारः  U 1P said 

लोके NS लोक  M  C7 S In world 

अतस्मन् Pr इदम्  M C7 S Adj to लोके In this 

तितविा Adj  NS तितविा  F C1 S   two-fold 

तनष्ठा NS तनष्ठा F C1 S committed life-styles 

पुिा Ind In the beginning 

प्रोिा PPP प्रोि  F C1 S was told 

मया  Pr अस्मद् C3 S by me 

अनघ! NS अनघ C8 S Oh sinless One 

ज्ञान-योगेन NS ज्ञान-योग C3 S in the form of pursuit of knowledge 

साङ्खयानाम् NS साङ्खय C6 Pl for the renunciates 

कमभ-योगेन NS कमभ-योग C3 S in the form of pursuit of action 

योतगनाम् NS योतगन्  M S6 Pl for those who pursue activity 

 

 



182 

 

 

Chapter 2 Verse 47 

 

कमभण्येवातिकािस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कमभफलहतेुभूभमाभ त ेसङ्गोऽस्त्वकमभतण ॥२.४७॥ 

Your choice is in action only, never in the results thereof.  Do not be the author of the results of 

actions. Let your attachment  not be to  inaction. 

 

सतधिाः तवच्छेदाः 

कमभतण एव अतिकािाः त ेमा फलेषु कदाचन । 

मा कमभ-फल-हतेुाः भूाः मा ते सङ्गाः अस्तु अकमभतण ॥२.४७॥ 

 

 

कमभतण NS  कममि्   N C7 S in action 

एव Ind only 

अतिकािाः NS  असिकार  M C1 S choice 

ते  Pr युष्मद्  C6 S yours 

मा  Ind no 

फलेषु NS  फल   N C7 S in the results 

कदाचन  Ind at any time never 

कमभ-फल-हतेुाः  Adj कमम-फल-हेतु M C1 S the cause of the results 

 भूाः  √भू Lot 2P S be 

सङ्गाः  NS  ङ्गः  M  C1 S attachment 

अस्तु  G2 √अ ्  Lot 3P S let it be 

अकमभतण ि NS  कममि्   N C7 S In inaction 
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शातधताः मधत्राः 

 

ॐ पूणभमदाः पूणभतमद ंपूणाभत्पुणभमुदच्यत े।  

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 NS िूणम N C1 S fullness, completeness 

अदाः Pr अद ् N C1 S that 

पूणभम्  NS िूणम N C1 S fullness 

इदम्  Pr इदम्  N C1 S this 

पूणाभत्  NS िूणम N C5 S From fullness 

पूणभम्  NS िूणम N C1 S fullness 

उदच्यते  उत्√अञ््च 3P S passive comes forth 

पूणभस्य   NS िूणम N C6 S of fullness 

पूणभम्  NS िूणम N C1 S fullness 

आदाय आ√दा   कृत प्रत्ययः ल्यप्   Ind Having removed 

पूणभम्  NS िूणम N C1 S fullness, completeness 

एव   Ind only 

अवतशष्यते अव√सशष् 3P S passive remains 
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I would like to thank all my students for their 
encouragement and insistence that I put all my notes and 
slides together at one place. I have included lots of examples 
on every topic, many are from Bhagavad Gita. Hope this 
will help you with your Sanskrit studies. The short stories 
section is my favorite.  I have created an utube video 
(https://www.youtube.com/watch?v=4soWqBH3498) with 
pronunciation of alphabets and chanting of few prayers.  
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