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शोधपत्रहृदयम् (Abstract) 

 
प्रादयः  क्रियायोगे उपसगगसंज्ां प्रापु्नवन्ति। उपसगगतं्व प्राप्य धातोः  अर्गक्रवपरिणामे हेतवः  भवन्ति। उकं्त 
च  

उपसगेण धात्वर्ो बलादन्यत्र नीयते।  
प्राहाि-आहाि-संहाि-क्रवहाि-परिहािवत् ॥ 
अक्रप च उपसगागः  उपसगगतं्व प्राप्य ते्रधा गक्रतं प्रापु्नवन्ति।  
धात्वरं् बाधते कक्रित् कक्रित्तमनुवतगते। 
तमेव क्रवक्रिनष्ट्यन्य उपसगागणां गक्रतन्तिधा ॥ (दुगागदासः ) 
इत्थम् उपसगगयोगेन धातोः  बहुक्रवधाः  परिणामाः  सञ्जायिे। तेषु आत्मनेपक्रदतं्व 

पिसै्मपक्रदत्वमाधािीकृत्य िोधपत्रमुखेन चचाग क्रियते। 
 
I.  पररचयः  

प्रप्रत्यसपपरमपोपपयान्विसिसंस्वसत । 
सनरु्न्ादसधदुरभ्यमङ् उपसर्गमाश्च सिंशसतः ॥ 
प्र, परम, अप, सम्, अनु, अि, सनस्, सनर्, दुस्, दुर्, सि, आङ्, सन, असध, असप, असत, 
सु, उत्, असभ, प्रसत, परर, उप इते्यते प्रादयः । प्राक्रदयेषां ते प्रादयः । प्रादीनां क्रियायोगे सक्रत 
उपसगेक्रत संज्ा क्रवक्रहता उपसगागः  क्रियायोगे (1.4.58) इत्यनेन सूते्रण। तेषाम् अर्ागः  इत्थम् 
उच्यिे। 

• असत - excessive, surpassing, over, beyond 
• असध - above, additional, upon 
• अनु - after, behind, along, near, with, orderly 



• अप - away, off, back, down, negation, bad, wrong 
• असप - placing over, uniting, proximity, in addition to 
• असभ - intensive, over, towards, on, upon 
• अि - down, off, away 
• आ - towards, near, opposite, limit, diminutive 
• उत्, उद् - up, upwards, off, away, out, out of, over 
• उप - near, inferior, subordinate, towards, under, on  
• दुस्, दुर्, दुः  - bad, hard, difficult, inferior 
• सन - negation, in, into, down, back 
• सनस्, सनर्, सनः  - negative, out, away, forth, intensive 
• परम - away, off, aside 
• परर - round, about, fully 
• प्र - forth, on, onwards, away, forward, very, excessive, great 
• प्रसत - towards, in opposition to, against, upon, in return back, likeness, 

every 
• सि - without, apart, away, opposite, intensive, different  
• सम् - with, together, completely 
• सु - good, well, easy 

उपसगागः  22 सन्ति। पििु अत्र श्लोके 20 एव उक्ताः । तत्र कािणं क्रनस्, क्रनि् इते्यतयोः , दुस् 
दुि् इते्यतयोि एकते्वन ग्रहणत्वात्। उपसगगयोगे धातोः  क्रवपरिणामक्रवषये अन्तस्मन् िोधपते्र 
प्रसू्तयते। 

1.1 उदे्दश्यः , लक्ष्यञ्च 
• िोधपत्रस्यास्य उदे्दश्यसु्त उपसगगयोगे क्रविेषरूपाणां क्रवशे्लषणम्। 
• लक्ष्यिु उपसगगयोगेन पिसै्मपक्रद-आत्मनेपक्रदरूपाणां क्रवशे्लषणम्। 

1.2 िसु्तजमलः  पद्धसतश्च 
पाक्रणनेः  सूत्राक्रण, काक्रिकां, भट्टोक्रिदीक्रितस्य क्रसद्धािकौमुद्ाः  व्याख्यानं, कौमुद्ाः  
तत्वबोक्रधनीबालमनोिमाव्याख्याः , चारुदेव िान्तिणा क्रविक्रचतम् उपसगागर्गयन्तिकां,  संसृ्कतवाङ्मये 
उपलभ्यमानान् क्रवक्रवधान् ग्रन्थान्,  कमागधारितभाषाक्रसद्धािम् च अनुसृत्य  िोधकायगस्यास्य 
क्रवशे्लषणंं क्रियते। 

1.3 शोधसमस्यमयमः  प्रश्नः  
• उपसगगयोगे उभयपक्रद-पिसै्मपक्रद-आत्मनेपक्रदषु वैक्रिष्टमन्तस्त क्रकम्? 
• यद्न्तस्त सक्रहग प्रयोगाः  उपलभ्यिे वा? 

1.4 पररशोधनमयमः  लक्ष्यप्रसतपमदनम् 
• उपसगगयोगेन धातोः  अर्गक्रवपरिणामः  भवतीक्रत स्पष्टम्। क्वक्रचच्च सकमगकोऽक्रप धातुः  अकमगको 
भवक्रत। अकमगकोऽक्रप सकमगकः  भवतीक्रत उदाहिणैः  सु्पटं भवक्रत।  



• प्रकृते तु उपसगगयोगे पिसै्मपक्रदनः  आत्मनेपक्रदते्वन, आत्मनेपक्रदनः  पिसै्मपक्रदते्वन, क्वक्रचच्च 
उभयपक्रदनः  केवलं पिसै्मपक्रदते्वन क्वक्रचच्च आत्मनेपक्रदते्वन दिीदृश्यिे। तेषां प्रसु्तक्रतः  अत्र 
क्रियते।   

1.5 शोधपररसधः  एिम् अिसधः  
• अन्तस्मन् िोधपते्र केवलं केषुक्रचत् धातुषु उपसगगयोगे सक्रत पिसै्मपक्रदनः  आत्मनेपक्रदते्वन, 
आत्मनेपक्रदनः  पिसै्मपक्रदते्वन, क्वक्रचच्च उभयपक्रदनः  केवलं पिसै्मपक्रदते्वन क्वक्रचच्च 
आत्मनेपक्रदते्वन भविीक्रत दश्यगते। 

• सकमगक-अकमगकपरिवतगनक्रवषये चचाग न क्रियते। 
• उपिसगागः  द्ोतकाः  अक्रप च वाचकाः  भविीक्रत क्रनरुक्तकािस्य अक्रभमतम्। तन्तस्मन् क्रवषये 
चचाग न क्रियते। 

• धात्वर्गपरिवतगनक्रवषये चचाग न क्रियते। 
1.6 पररशोधनमयमः  प्रममुख्यम् 

इतः  पूवं क्रवक्रहतिोधप्राकिेषु इतं्थ क्रवभागिः  पिसै्मपक्रदनः  आत्मनेपक्रदते्वन, आत्मनेपक्रदनः  
पिसै्मपक्रदते्वन, क्वक्रचच्च उभयपक्रदनः  केवलं पिसै्मपक्रदते्वन क्वक्रचच्च आत्मनेपक्रदते्वन भविीक्रत 
सोदाहिणं न क्रनरूक्रपतम्। अनेन िोधपत्रमुखेन पृर्क्तया क्रनरूप्यते। 

II. समसहत्यमनुशीलनम् 
2.1  पूिाशोधनसमसहत्यमनुशीलम् 

• एते क्रवचािाः  काक्रिकाक्रदषु ग्रने्थषु प्रसु्तताः । 
• क्रसद्धािकौमुदीकािः  सूत्राणां व्याख्यानसन्दभे पृर्क् पिसै्मपक्रदप्रकिणम्, 
आत्मनेपक्रदप्रकिणम् इत्यत््र सोदाहिणं क्रवमिं कृतवान्।  

• चारुदेविान्तिणाम् उपसगागर्गचन्तिकाखे्य ग्रने्थ उदाहिणाक्रन उपलभ्यिे।  
2.2  प्रसु्ततशोधसमसहत्यमनुशीलनम् 

न केनाक्रप अन्तस्मन् क्रवषये सहितया प्रसु्ततम्। कमागधारितभाषाक्रसद्धािे न केनाक्रप प्रसु्ततक्रमत्यतः  
अनेन िोधपत्रमुखेन प्रयत्नो क्रवधीयते। 

2.3  शोधकमयमान्तरमलः  
कमगकािकक्रवषये कमागधारितक्रसद्धाििीत्या न केनाक्रप पे्रिणा कृता। 

2.4  पररशोधनपररष्कमरप्रसतपमदनम् 
अन्तस्मन् िोधपते्र कमागधारितभाषाक्रसद्धाििीत्या उपसगगयोगे पिसै्मपक्रद-आत्मनेपक्रदत्वक्रवचािः  
क्रियते। 

III.  संसृ्कते कमाकमरकम्:  कममाधमररतभमषमससद्धन्तसिशे्लषणम् 
3.1  सिषयसङ्रहः  

पाक्रणनेः  सूते्रभ्यः , काक्रिकायाः , भट्टोक्रिदीक्रितस्य क्रसद्धािकौमुद्ाः  व्याख्यानात्, कौमुद्ाः  
तत्वबोक्रधनीबालमनोिमाव्याख्याभ्यः , चारुदेििान्तिणाम् उपसगागर्गचन्तिकायाः , संसृ्कतवाङ्मये 
िक्रचतेभ्यः  क्रवक्रवधग्रने्थभ्यः  क्रवषयस्य सङ््गग्रहः  कृतः । 

3.2  स्वरूपक्रमः   सनसमासतक्रमश्च 
1. उभयपक्रदनः  धातवः  आत्मनेपक्रदते्वन 



2. उभयपक्रदनः  धातवः  पिसै्मपक्रदते्वन 
3. पिसै्मपक्रदनः  धातवः  आत्मनेपक्रदते्वन 
4. आत्मनेपक्रदनः  धातवः  पिसै्मपक्रदते्वन 
िोधपते्रऽन्तस्मन् एते अंिाः  सोदाहिणं क्रववृताः । 

प्र-पिा-अप-सम्-अनु-अव-क्रनस्-क्रनि्-दुस्-दुि्-क्रव-आङ््ग-क्रन-अक्रध-अक्रप-अक्रत-सु-उत्-अक्रभ-प्रक्रत-परि-
उप इते्यते प्रादयः । प्राक्रदयेषां ते प्रादयः । प्रादीनां क्रियायोगे सक्रत उपसगेक्रत संज्ा क्रवक्रहता उपसगागः  
क्रियायोगे (1.4.58) इत्यनेन।  

उपसगागणां क्रियया सह संयोिनेन वाके्य सौष्ठवं चमत्काञ्च आयाक्रत। साधािणधातूनां प्रयोगापेिया 
सोपगगधातूनां प्रयोगे सक्रत भाषा परिषृ्कता प्रौढा इव प्रतीयते। अयमुपसगगः  अन्तस्मन् क्रवधीयते इक्रत क्रनयमः  
नान्तस्त। अतः  सवेऽक्रप उपसगागः  सवेभ्यः  धातुभ्यः  क्रवक्रहताः । अक्रप च अस्योपसगगस्य अयमर्गः  इत्यक्रप 
क्रनक्रितं नान्तस्त। क्वक्रचत् उपसगगवृक्रत्तरिक्रत ग्रने्थ के उपसगागः  कन्तस्मन् अरे् प्रयुञ्जिे इक्रत सोदाहिणं 
क्रववृतमन्तस्त। अक्रनक्रितार्गकस्य उपसगगस्य युगे सक्रत धातोः  वास्तक्रवकः  यः  अर्गः  सः   क्रवपरिणतः  भवतीक्रत 
अयं क्रविेषः । दुगागदासेन मुग्धबोधटीकायाम् उक्तम् –  

उपसगेण धात्वर्ो बलादन्यत्र नीयते। 
नीहािाहािसंहािप्रतीहािप्रहािवत्।। इक्रत।  
भौवाक्रदकः  हृञ् धातुः  हिणार्गकः । आङ््ग योगे आहितीक्रत, क्रव योगे क्रवहितीक्रत, सं योगे संहितीक्रत 

िीत्या क्रभन्नक्रभन्नधातूनां क्रभन्नक्रभन्नोपसगागणां योगे क्रभन्नर्गता एव परिदृश्यते। इतीदं सवं लोके परिदृश्यते 
इक्रत दृगागदासः  कर्यक्रत। 

अक्रप च, उपगगस्य गक्रतः  क्रत्रधा भवतीक्रत। क्वक्रचत् उपसगगः  धात्वरं् बाधते। यर्ा आदते्त, आहािः , 
क्रवहािः , संहािः , परिहािः , प्रहािः , इत्याक्रदषु। क्वक्रचच्च उपसगगः  धातुम् अनुवतगते। यर्ा – प्रसूते, वसक्रत-
अक्रधवसक्रत, उच्यते-प्रोच्यते इत्याक्रदषु। क्वक्रचच्च धात्वरं् क्रविेषेण उच्यते। यर्ा – गच्छक्रत-अनुगच्छक्रत, 
वदक्रत-क्रनवगन्तक्त, किोक्रत-परिष्किोक्रत इत्याक्रदषु। उक्तञ्च 

धात्वरं् बाधते कक्रित् कक्रित्तमनुवतगते। 
तमेव क्रवक्रिनष्ट्यन्य उपसगागणां गक्रतन्तिधा ।। (दुगागदासः ) 
उपसगगयोगे धातुः  सकमगकोऽक्रप अकमगकः  भवक्रत। अकमगकोऽक्रप सकमगकः  भवक्रतः । उदाहिणं 

यर्ा – तपसिापे इक्रत धातुः  सकमगकः  उक्रदतु्यपसगगयोगे उत्तपते पाक्रणम् इत्यत्र अकमगकः  भवक्रत। अक्रप 
च गमृ्ल गतौ इक्रत धातुः  सकमगकः  सक्रमतु्यपसगगयोगे सङ्गतं भवतीत्यन्तस्मन् अरे् सङ्गच्छते इत्यत्र अकमगकः  
भवक्रत। भूधातुः  अकमगकः । पापी दुः खमनुभवक्रत इत्यत्र भूधातुः  सकमगकः  सञ्जातः । 

उपसगगयोगेन धातवः  क्वक्रचत् आत्मनेपक्रदनः  पिसै्मपक्रदतं्व क्वक्रचत् पिसै्मपक्रदनः  आत्मनेपक्रदतं्व 
प्रापु्नवन्ति। क्वक्रचत् उभयपक्रदनः  पिसै्मपक्रदते्वन निीयिे। क्वक्रचच्च आत्मनेपक्रदते्वन। पृर्क् 
पिसै्मपक्रदप्रकिणम् आत्मनेपक्रदप्रकिणक्रमक्रत प्रकिणद्वयं क्रसद्धािकौमुद्ां दृशे्यते। अष्टाध्याय्ां तावत् 
1.3.12 तः  1.3.77 पयगिम् आत्मनेपक्रदक्रवधानसूत्राक्रण 1.3.78 तः  1.3.93 पयगिं 
पिसै्मपक्रदक्रवधानसूत्राक्रण पक्रिताक्रन। यद्क्रप धातुपािे आत्मनेपक्रद-पिसै्मपक्रद-उभयपक्रदधातूनां पृर्क्पािेन 
स्पष्टमवगमनं कारितमेव, तेन तयोः  परिज्ानं स्पष्टमेव। तर्ाक्रप एतेषां योगेन पिसै्मपक्रद-आत्मनेपक्रद 
परिवतगनस्य ज्ानम् अपेक्रितम्। 

तददः  प्रसू्तयते।  
डुकृञ् किणे इत्ययं धातुः  तनाक्रदकः  सकमगकः  उभयपदी च। क्रवक्रभन्नोपसगागणां योिनेन क्रभन्नारे्षु 

सतु्स क्वक्रचते्कवलं पिसै्मपक्रदतं्व क्वक्रचते्कवलमात्मनेपक्रदत्वमाप्नोक्रत। 



1. असधकुरुते- अक्रधपूवगकात् कृधातोः  प्रसहनारे् अधेः  प्रसहने (१,३.३३) इत्यनेन आत्मनेपदं 
क्रवविते। प्रसहनम् िमाक्रभभवः  अपिाियो वा। ितु्रम् असधकुरुते। िमते इत्यर्गः । प्रसहनंाभावे 
तु अर्गमं् अक्रधकिोक्रत। 

2. अनुकरोसत - अनु पूवे सक्रत तु गन्धनाविेपणसेवनसाहक्रसक्यप्रक्रतयत्नप्रकर्नोपयोगेषु कृञः  
(१,३.३२) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवक्रहतम्। तदपवादते्वन अनुपूवगकात् कृधातोः  अनुपिाभ्यां कृञः  
(१,३.७९) इत्यनेन पिसै्मपदं क्रवधीयते। अनुकिणं किोतीत्यर्गः । 

3. उतु्करुते - उदुपसगागत् कृधातोः  गन्धनारे् गन्धनाविेपणसेवनसाहक्रसक्यप्रक्रतयत्नप्रकर्नोपयोगेषु 
कृञः  (१,३.३२) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। गन्धनं प्रकािप्रयुकं्त क्रहंसात्मकं सूचनम्। उतु्करुते। 
सूचयक्रत इत्यर्गः । सूचनं क्रह प्राणक्रवयोगानुकूलत्वात् क्रहंसैव इक्रत दीितः । 

4. उदमकुरुते – उदा पूवगकात् कृधातोः  अविेपणारे् 
गन्धनाविेपणसेवनसाहक्रसक्यप्रक्रतयत्नप्रकर्नोपयोगेषु कृञः  (१,३.३२) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। 
अविेपणं भत्सगनम्। शे्यनो वक्रतगकामुदाकुरुते। भत्सगयक्रत इत्यर्गः । वक्रतगका िकुक्रनक्रविेषः  इक्रत 
बालमनोिमा।  

5. उपकुरुते - उपपूवगकात् कृधातोः  सेवनारे् गन्धनाविेपणसेवनसाहक्रसक्यप्रक्रतयत्नप्रकर्नोपयोगेषु 
कृञः  (१,३.३२) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। सेवनमं् अनुवृक्रत्तः । भक्तः  हरिमुपकुरुते। सेवते 
इत्यर्गः । 

6. उपसु्करुते - उपपूवगकात् कृधातोः  प्रक्रतयत्नारे् 
गन्धनाविेपणसेवनसाहक्रसक्यप्रक्रतयत्नप्रकर्नोपयोगेषु कृञः  (१,३.३२) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। 
प्रक्रतयत्नः  सतो गुणाििाधानम्। प्रक्रतयते्न  एधो दकस्य उपसु्करुते। गुणमाधते्त इत्यर्गः । दक इक्रत 
िब्दः  उदकवाची। उक्तञ्च ‘प्रोकं्त प्राजै्भुगवनममृतं िीवनीयं दकं च’ इक्रत हलायुधः । काणं्ड 
गुडस्य उपसु्करुते। तस्य सतो गुणाििाधानं किोक्रत इत्यर्गः । 

7. परमकरोसत - गन्धनाविेपणसेवनसाहक्रसक्यप्रक्रतयत्नप्रकर्नोपयोगेषु कृञः  (१,३.३२) इत्यनेन 
आत्मनेपदं क्रवक्रहतम्। तदपवादते्वन पिापूवगकात् कृधातोः  अनुपिाभ्यां कृञः  (१,३.७९) इत्यनेन 
पिसै्मपदं क्रवधीयते। पिाकिोक्रत। ता हनूमान् पिाकुवगन् (भक्रट्ट8.50) तासां दिगनं परिहिन् 
आहेत्यर्गः । अयं पयगर्गकः  विगने प्रयुक्तः । 

8. प्रकुरुते - प्रोपसगागत् कृधातोः  साहक्रसक्य-प्रकर्न-उपयोगारे्षु 
गन्धनाविेपणसेवनसाहक्रसक्यप्रक्रतयत्नप्रकर्नोपयोगेषु कृञः  (१,३.३२) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। 
1. साहक्रसकं्य साहक्रसकं कमग। पिदािान् प्रकुरुते। तेषु सहसा प्रवतगते इत्यर्गः । 2.प्रकर्नं प्रकषेण 
कर्नम्। गार्ाः  प्रकुरुते। िनापवादान् प्रकुरुते। प्रकषेण कर्यक्रत इत्यर्गः । 3.उपयोगो धमागक्रद 
प्रयोिनो क्रवक्रनयोगः । ितं सहसं्र वा प्रकुरुते। धमागरं् ितं सहसं्र वा क्रवक्रनयुङ््गके्त इत्यर्गः । स 
मन्तिणः  प्रकुवीत प्राज्ान्मौलान्त्थर्िान् िुचीन्  (याज् 1.312)  

9. सिकुरुते - क्रवपूवगकात् कृधातोः  िब्दकमगक्रण वेः  िब्दकमगणः  (१,३.३४) इत्यनेन आत्मनेपदं 
क्रवविते। स्विान् क्रवकुरुते। उच्चाियतीर्गः । िब्दकमगणः  अभावे तु क्रवकिोक्रत पयः । क्रचतं्त क्रवकिोक्रत 
कामः । 

10. सिकुरुते - क्रवपूवगकात् अकमगकादकमगकक्रियावचनात् कृधातोः  अकमगकाच्च (१,३.३५) इत्यनेन 
आत्मनेपदं क्रवधीयते। छात्रा क्रवकुवगते। क्रवकािं लभते इत्यर्गः । 

वद व्यक्तायां वाक्रच इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। क्रवक्रभन्नोपसगागणां योिनेन 
क्रभन्नारे्षु सतु्स क्वक्रचते्कवलं पिसै्मपक्रदतं्व क्वक्रचते्कवलमात्मनेपक्रदत्वमाप्नोक्रत। 



1. अनुिदते –व्यक्तवान्तिषयात् अकमगकक्रियावचनात् अनूपसगगपूवगकात् वदधातोः  अनोिकमगकात् 
(१,३.४९) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। अनुः  सादृशे्य। अनुवदते किः  कलापस्य। यर्ा 
कलापोऽधीयानो वदक्रत तर्ा किः  इत्यर्गः । अनुवदते मौद्गः  पैप्पलादस्य। अकमगकस्याभावे तु 
पूवगमेव यिुरुक्रदतमनुवदक्रत। व्यक्तवाकभावे तु अनुवदक्रत वीणा॥ 

2. अपिदते –अपपूिवकात् वदधातोः  कत्रगक्रभप्राये क्रियाफले अपाद्वदः (१,३.७३) इत्यनेन आत्मनेपदं 
प्रवतगते। धनकामो न्यायमपवदते। (पा.1.3.73 सूते्र वृक्रत्तः ) न्यायापवादेन धनमिगक्रयष्याक्रम इक्रत 
मन्यते। नृभ्योऽपवदमानस्य िावणस्य गृहे ययौ (भक्रट्ट 8.47) िुध्यतोऽसूयत वेक्रत ियमङ्गला। 
कत्रगक्रभप्रये क्रियफले इते्यव, अपवदक्रत (अध्यािोपापवादाभ्यां वसु्ततत्वक्रवक्रनणगयः , वेदािे अपवादः  
प्रक्रतवादो वा इत्यर्गः ) ॥ 

3. उपिदते –उपसम्भाषण-उपमिणेते्यतयोः  क्रविेषणे सक्रत भासनोपसम्भाषाज्ानयत्नक्रवमतु्यपमिणेषु 
वदः  (१,३.४७) इत्यनेन वदतेिात्मनेपदं भवक्रत। 1.उपसम्भाषा उपसा्त्वनम्।  कमगकिानुपवदते। 
उपसा्त्वयक्रत इत्यर्गः । 2.उपमिणं िहसु्यपच्छन्दनम्। कुलभायागमुपवदते। पिदािानुपवदते। 
उपच्छन्दतीत्यर्गः । एतेषंामभावे यन्तत्कक्रञ्चद्वदतक्रं इक्रत पिसै्मपक्रद एव॥ 

4. िदते –भासनाक्रदषु क्रविेषणेषु सतु्स भासनोपसम्भाषाज्ानयत्नक्रवमतु्यपमिणेषु वदः  (१,३.४७) 
इत्यनेन वदतेिात्मनेपदं भवक्रत। 1. भासनं दीन्ति ःं । िािे वदते। भासमानो दीप्यमानस्तत्र 
प्रक्रतपदार्ागन् व्यक्तीकिोक्रत इत्यर्गः । 2. ज्ानं सम्यगवबोधः । िािे वदते। िािं वकंु्त 
िानातीत्यर्गः  3. यत्नः  उत्साहः । िेते्र वदते। गेहे वदक्रत। तक्रद्वषयमुत्साहमाक्रवष्किोक्रत इत्यर्गः । 
एतेषंामभावे यन्तत्कक्रञ्चद्वदतक्रं इक्रत पिसै्मपक्रद एव॥ 

5. सििदते –क्रवमतीक्रत क्रविेषणे सक्रत भासनोपसम्भाषाज्ानयत्नक्रवमतु्यपमिणेषु वदः  (१,३.४७) 
इत्यनेन वदतेिात्मनेपदं भवक्रत। क्रवमक्रतनागनामक्रतः । वेक्रदकायां क्रववदते। गेहे क्रववदते। क्रवमक्रतपक्रतता 
क्रवक्रचतं्र भाषते इत्यर्गः । क्रवमतीत्यभावे तु यन्तत्कक्रञ्चद्वदतक्रं इक्रत पिसै्मपक्रद एव॥ 

6. सम्प्रिदने्त –मनुष्यादीनां समू्भयोच्चािणक्रमक्रत क्रविेषणे सक्रत सम्प्रपूवगकस्य वदधातोः  व्यक्तवाचां 
समुच्चािणे (१,३.४८) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। व्यक्तवाचां समुच्चािणं सहोच्चािणम्। 
सम्प्रवदिे ब्राह्मणाः । सम्प्रवदिे िक्रत्रयाः । व्यक्तवाचाक्रमतं्यभावे तु सम्प्रवदन्ति कुकु्कटाः । 
समुच्चािणंाभावे तु ब्राह्मणो वदक्रत। िक्रत्रयो वदक्रत॥ 

ष्ठा गक्रतक्रनवृत्तौ इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  अकमगकः  पिसै्मपदी च। क्रवक्रभन्नोपसगागणां योिनेन क्रभन्नारे्षु 
सतु्स क्वक्रचते्कवलं पिसै्मपक्रदतं्व क्वक्रचते्कवलमात्मनेपक्रदत्वमाप्नोक्रत। 

1. अिसतष्ठते –अवपूवगकात् थर्ाधातोः  समवप्रक्रवभ्यः  थर्ः (१,३.२२) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। 
अवक्रतष्ठते। 

2. आसतष्ठते –आ पूवगकात् थर्ाधातोः  ‘आङ्गः  प्रक्रतज्ायामुपुसङ््गख्यानम्’ (वा.912) इत्यनेन आत्मनेपदं 
क्रवविते। िबं्द क्रनत्यमाक्रतष्ठते। क्रनत्यते्वन प्रक्रतिानीते इत्यर्गः । आगमौ गुणवृद्धी आक्रतष्ठंेतंे। 

3. उसिष्ठते –उदुपसगागत् अनूर्ध्गकमगण्यरे् थर्ाधातोः  उदोऽनूर्ध्गकमगक्रण (१,३.२४) इत्यनेन आत्मनेपदं 
क्रवधीयते। ऊर्ध्गदेिसंयोगानुकूला क्रिया ऊर्ध्गकमग। तन्तिने्न कमगक्रण इत्यर्गः । गेहे उत्क्रतष्ठते। 
कुटुमे्ब उक्रत्तष्ठते। तदरं् यतते इत्यर्गः । मुक्तावुक्रत्तष्ठते। गुरूपगमनाक्रदना यतते इत्यर्गः । ऊधगकमगक्रण 
तु पीिादुक्रत्तष्ठक्रत। उत्पततीत्यर्गः । अक्रप च आसनादुक्रत्तष्ठक्रत। ‘ईहायामंेव’ (वा.913) इत्यनेन 
वाक्रतगकेन ईहायाम् आत्मनेपदं क्रवविते। इच्छापूक्रवगका चेष्टा ईहा। तेन ग्रामाच्छतमुक्रत्तष्ठक्रत इत्यत्र 
न। ग्रामात् ितम् उत्पद्ते इत्यर्गः । 

4. उपसतष्ठते –उपपूवगकात् मिकिणारे् थर्ाधातोः  उपान्मिकिणे (१,३.२५) इत्यनेन आत्मनेपदं 
क्रवधीयते। ऐि्या गाहगपत्यमुपक्रतष्ठते। ऐि्य्ा ऋचा अक्रिम् उपयातीत्यर्गः । आिेय्ा 



आग्नीध्रमुपक्रतष्ठते। आिेय्ा ऋचा आिीध्राख्यमण्डपक्रविेषमुपेत्य क्रतष्ठतीत्यर्गः । मिकिणंाभावे 
तु भतागिमुपक्रतष्ठक्रत यौवनेन इक्रत आत्मनेपदं न। ‘उपादे्दवपूिासङ्गतक्रंकिणक्रमत्रकिणपक्रर्न्तिक्रत 
वाच्यम्’ (वा.914) इक्रत वाक्रतगकम्। देवपूिायाम् - आक्रदत्यमुपक्रतष्ठते। आक्रदत्यम् 
अक्रभमुखीभूयावन्तथर्क्रतपूवगकसु्तत्याक्रदक्रभः  पूियतीत्यर्गः । सङ्गतक्रंकिणे - िक्रर्कंामुपक्रतष्ठते। 
सङ्गतक्रंकिणमुपशे्लषः । गङ्गा-यमुनामुपक्रतष्ठते। क्रमत्रकिणे - महामात्रामुपक्रतष्ठते। क्रमत्रकिणं तु 
क्रवनापु्यपशे्लषेण मैत्रीसम्बन्धः । पक्रर् - अयं पन्थाः  नगिमुपक्रतष्ठते। ‘वा क्रलप्सायाक्रमक्रत वक्तव्यम्’ 
(वा.919) इक्रत वाक्रतगकम्। क्रभिुको ग्राममुपक्रतष्ठते, उपक्रतष्ठक्रत इक्रत वा। आक्रित्यिीवतीत्यर्गः । 

5. उपसतष्ठते –उपपूवगकात् अकमगकक्रियावचनात् थर्ाधातोः  अकमगकाच्च (१,३.२६) इत्यनेन 
आत्मनेपदं क्रवधीयते। भोिनकाल उपक्रतष्ठते। सक्रन्नक्रहतो भवतीत्यर्गः । यावद्भुक्तमुपक्रतष्ठते। 
यावदोदनुमुपक्रतष्ठते। भोिने भोिने सक्रन्नधीयते इत्यर्गः । अकमगकंाभावे तु िािानमं् उपक्रतष्ठक्रत 
इते्यव। 

6. सतष्ठते –उपसगगिक्रहतात् प्रकािनारे् थरे्यारे् थर्ाधातोः  प्रकािनथरे्याख्ययोि (१,३.२३) इत्यनेन 
आत्मनेपदं क्रवधीयते। स्वाक्रभप्रायकर्नं प्रकािनम्। 1. गोपी कृष्णाय क्रतष्ठते। आियं 
प्रकाियतीत्यर्गः । क्रवद्ा क्रतष्ठते छात्राय (क्रवद्ा छाते्रण स्वस्वरूपं प्रकाियतीत्यर्गः )  भायाग क्रतष्ठते 
पते्य (पक्रतव्रता िी पते्य स्वस्वरूपं दिगयतीत्यर्गः )। 2. थरे्यस्य आख्या थरे्याख्या। क्रतष्ठत्यन्तस्मक्रन्नक्रत 
थरे्यः । क्रववादपदक्रनणेता लोके थरे्यः  इक्रत प्रक्रसद्धः । तस्य प्रक्रतपत्त्यर्गमाख्याग्रहणम्। कणागक्रदषु 
संिय् क्रतष्ठते। कणागदीन् क्रनणेतृते्वन आियतीत्यर्गः । त्वक्रय क्रतष्ठते। (क्रनयागयकते्वन त्वक्रय आक्रितः  
इत्यर्गः ), मक्रय क्रतष्ठते। 

7. प्रसतष्ठते – प्रपूवगकात् थर्ाधातोः  समवप्रक्रवभ्यः  थर्ः (१,३.२२) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। प्रक्रतष्ठते। 
कमगक्रण प्रवृत्तो भवतु इत्याह। न्तथर्क्रतमत्यो भविीत्यर्गः । क्रभिाभुिि ये केक्रचत्परिव्राड्ब्रह्मचारिणः । 
तेप्यतै्रव प्रक्रतष्ठिे गाहगसं्थ्य तेन वै पिम् (क्रव.पु.3.9.11) 

8. सिसतष्ठते – वु्यपसगागत् थर्ाधातोः  समवप्रक्रवभ्यः  थर्ः (१,३.२२) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। 
क्रवक्रतष्ठते। 

9. सन्तन्तष्ठते – समुपसगागत् थर्ाधातोः  समवप्रक्रवभ्यः  थर्ः (१,३.२२) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। 
सन्तिष्ठते। समािं भवतीत्यर्गः । सद्ः  सन्तिष्ठते यज्ः  (मनु 5.97)। न ततं्सथर्ास्यते कायं 
दिेणोिीकृतं त्वया  (भक्रट्टः 8.11) 

 
िमु िीडायाक्रमक्रत इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  अकमगकः  आत्मनेपदी च। क्रवक्रभन्नोपसगागणां योिनेन क्रभन्नारे्षु 

सतु्स क्वक्रचते्कवलं पिसै्मपक्रदतं्व क्वक्रचते्कवलमात्मनेपक्रदत्वमाप्नोक्रत। 
1. आरमतस  - आङ््गपूवगकात् िमधातोः  अनुदात्तंेत्त्वदात्मनेपदे प्रािे व्याङ््गपरिभ्यो िमः  (१,३.८३) 
इत्यनेन प्रसै्मपदं क्रवधीयते। आिमक्रत। आङ्गः  अभावे अक्रभिमते इत्यत्र आत्मनेपदम् असे्त्यव । 

2. उपरमसत - उपपूवगकात् िमधातोः  अनुदात्तंेत्त्वदात्मनेपदे प्रािे उपाच्च (१,३.८४) इत्यनेन 
प्रसै्मपदं क्रवधीयते। देवदत्तमुपिमक्रत। यज्दत्तमुपिमक्रत। उपाभावे अक्रभिमते इत्यत्र आत्मनेपदम् 
असे्त्यव॥ 

3. उपरमते - उपपूवगकात् िमधातोः  उपाच्च (१,३.८४) इत्यनेन क्रनते्य प्रसै्मपदंे प्रािे 
क्रवभाषाऽकमगकात् (१,३.८५) इत्यनेन अकमगकाक्रद्वभाषा पिसै्मपदं भवक्रत। यावद्भुक्तमौपिमक्रत, 
यावद्भुक्तमुपिमते। क्रनवतगते इत्यर्गः ॥ 



4. परररमतस  - परिपूवगकात् िमधातोः  अनुदात्तंेत्त्वदात्मनेपदे प्रािे व्याङ््गपरिभ्यो िमः  (१,३.८३) 
इत्यनेन प्रसै्मपदं क्रवधीयते। परििमक्रत। पयगभावे अक्रभिमते इत्यत्र आत्मनेपदम् असे्त्यव ॥ 

5. सिरमतस  –क्रवपूवगकात् िमधातोः  अनुदात्तंेत्त्वदात्मनेपदे प्रािे व्याङ््गपरिभ्यो िमः  (१,३.८३) 
इत्यनेन प्रसै्मपदं क्रवधीयते। क्रविमक्रत। क्रव अभावे अक्रभिमते इत्यत्र आत्मनेपदम् असे्त्यव। 

 
िीडृ क्रवहािे इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  अकमगकः  पिसै्मपदी च। 

1. अनुक्रीडते –अनु पूवगकात् िीडधातोः  िीडोऽनुसम्परिभ्यि (१,३.२१) इत्यनेन सूते्रण आत्मनेपदं 
क्रवधीयते। अनुिीडते। ‘अनोः  कमगप्रवचनीयात् न’ इक्रत क्रनयमेन माणवकमं् अनुिीडक्रत इते्यव। 
अत्र ‘तृतीयारे्’ इक्रत कमगप्रवचनीय संज्ा।  

2. आक्रीडते –आङ््ग पूवगकात् िीडधातोः  ‘आङ्गः  खल्वक्रप’ इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। आिीडते। 
3. पररक्रीडते - परि पूवगकात् िीडधातोः  िीडोऽनुसंपरिभ्यि(१,३.२१) इत्यनेन सूते्रण आत्मनेपदं 
क्रवधीयते। परििीडते। 

4. सङ्क्रीडते – समुपसगगपूवगकात् िीडधातोः  िीडोऽनुसंपरिभ्यि (१,३.२१) इत्यनेन सूते्रण 
आत्मनेपदं क्रवधीयते। सङ््गिीडते। ‘समोऽकूिने’ (वा. 904) इक्रत वाक्रतगकम्। समः  पिस्मात् 
अकूिने क्रवद्मानात् िीडेिात्मनेपदक्रमत्यर्गः । तस्य सङ््गिीडमानस्य महादेवस्य धीमतः । 
क्रिक्रतकण्ठस्य देवस्य क्रदवं्य वषगितं गतम्। (िा 1.36.6)। िममाणसे्यत्यर्गः । कूिने तु सङ््गिीडक्रत 
चिक्रमक्रत। चिं कूितीत्यर्गः । सङ््गिीडन्ति िकटाक्रन (पा 1.3.21 सूत्रवृत्तौ) कूििीत्यर्गः ।  

 
िमु पादक्रविेपे इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। 

1. आक्रमते –आङ््ग पूवगकात् िमधातोः  आङ्ग उद्गमने (१,३.४०) इत्यनेन आत्मनेपदं भवक्रत। 
आिमते आक्रदत्यः । उदयते इत्यर्गः । आिमते चिमाः । आिमिे ज्योतीकं्रष। उदयिे इत्यर्गः । 
उद्गमनाभावे तु आिामक्रत माणवकः । ‘ज्योक्रतरुद्गमने इक्रत वाच्यम्’ (वा 921) इक्रत वाक्रतगकेन 
प्रकािनाभावे आिमक्रत धूमो हम्यगतलात्॥ 

2. सिक्रमते –क्रवपूवगकात् िमधातोः  पादक्रवहिणारे् वेः  पादक्रवहिणे (१,३.४१) इत्यनेन आत्मनेपदं 
भवक्रत। क्रवहिणं क्रविेपः । अश्वादीनां गक्रतक्रविेषो क्रविमणमुच्यते। सुष्ट्िु क्रविमते वािी। साधु 
क्रविमते वािी। पादक्रवहिणंाभावे तु क्रविामतक्रं सन्तन्धः । क्रद्वधा भवक्रत, सु्फटतीत्यर्गः ॥ 

3. क्रमते – वृत्याद्रे्षु िमधातोः  वृक्रत्तसगगतायनेषु िमः  (१,३.३८) इत्यनेन आत्मनेपदं भवक्रत। 
1.वृक्रत्तिप्रक्रतबन्धः । ऋक्रच िमते बुन्तद्धः । न प्रक्रतहन्यते इत्यर्गः ।  2. सगग उत्साहः । 
व्याकिणाध्ययनाय िमते बुन्तद्धः । उत्सहते इत्यर्गः । 3. तायनं स्फीतता। िमिेऽन्तस्मन् िािाक्रण। 
स्फीताक्रन भविीत्यर्गः । वृत्याद्भावे तु अपिामक्रत॥ 

4. उपक्रमते – वृक्रत्तसगगतायनेषु अरे्षु उपपूवगकात् िमधातोः  उपपिाभ्याम् (१,३.३९) इत्यनेन 
आत्मनेपदं भवक्रत। उपिमते। उपपिाभ्यामभावे तु सङ््गिामक्रत। वृत्याद्भावे तु उपिामक्रत। 

5. उपक्रमते –उपपूवगकात् िमधातोः  प्रोपाभ्यां समर्ागभ्याम् (१,३.४२) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। 
समर्ौ तुल्यार्ौ। उपिमते भोकु्तम्। समर्ागभ्याक्रमत्यभावे तु अपिेधु्यः  उपिामक्रत इते्यव। 
आगच्छक्रत इत्यर्गः । 

6. परमक्रमते – वृक्रत्तसगगतायनेषु अरे्षु पिापूवगकात् िमधातोः  उपपिाभ्याम् (१,३.३९) इत्यनेन 
आत्मनेपदं भवक्रत। पिािमते। गाण्डीवमुक्ता क्रह यर्ा पुिा मे पिािमिे न ििाः  क्रकिाते (क्रक 



16.18)। अप्रक्रतबने्धन न पतिीत्यर्गः । उपपिाभ्यामभावे तु सङ््गिामक्रत। वृत्याद्भावे तु 
पिािामक्रत।  

 
क्रिप पे्रिणे इत्ययं धातुः  तुदाक्रदकः  सकमगकः  उभयपदी च। 
1. असतसिपतस  - अक्रतपूवगकात् क्रिपधातोः  अक्रभप्रत्यक्रतभ्यः  क्रिपः  (१,३.८०) इत्यनेन  
कत्रगक्रभप्रायक्रियाफलक्रवविायामात्मनेपदे प्रािे पिसै्मपदं क्रवधीयते। अक्रतक्रिपक्रत। अतीत्यस्याभावे 
आक्रिपते इक्रत आत्मनेपदरूपम्।  

2. असभसिपसत – अक्रभपूवगकात् क्रिपधातोः  अक्रभप्रत्यक्रतभ्यः  क्रिपः  (१,३.८०) इत्यनेन  
कत्रगक्रभप्रायक्रियाफलक्रवविायामात्मनेपदे प्रािे पिसै्मपदं क्रवधीयते। अक्रभक्रिपक्रत। अभीत्यस्याभावे 
आक्रिपते इक्रत आत्मनेपदरूपम्। 

3. प्रसतसिपतस  - प्रक्रतपूवगकात् क्रिपधातोः  अक्रभप्रत्यक्रतभ्यः  क्रिपः  (१,३.८०) इत्यनेन  
कत्रगक्रभप्रायक्रियाफलक्रवविायामात्मनेपदे प्रािे पिसै्मपदं क्रवधीयते। प्रक्रतक्रिपक्रत। प्रतीत्यस्याभावे 
आक्रिपते इक्रत आत्मनेपदरूपम्। 

ज्ा अवबोधने इत्ययं धातुः  ि्याक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। 
1. अपजमनीते –अपपूवगकात् अपह्नक्रव ज्ाधातोः  अपह्नवे ज्ः  (१,३.४४) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। 
अपह्नवोऽअपलापः । ितं सहसं्र वा अपिानीते। अपलपतीत्यर्गः । आत्मानम् अपिानानः  
ििमात्रोऽनयद् क्रदनम् (भक्रट्टः  8.26)। गूहमानः , स्वरूपमाच्छादयमानः  इत्यर्गः ।  अपह्नवंाभावे 
तु न तं्व क्रकञ्चदक्रप िानासक्रं इते्यव॥ 

2. जमनीते –अनुपसगगकात् अकमगकक्रियावचनात् ज्ाधातोः  अकमगकाच्च (१,३.४५) इत्यनेन 
आत्मनेपदं क्रवविते। सक्रपगिो िानीते। मधुनो िानीते। सक्रपगिंा मधुना उपायेन प्रवतगते इत्यर्गः । 
अकमगकाभावे तु स्विेण पुतं्र िानाक्रत॥ 

3. प्रसतजमनीते –अनाध्यानंारे् प्रक्रतपूवगकात् ज्ाधातोः  समप्रक्रतभ्यामनाध्याने (१,३.४६) इत्यनेन 
आत्मनेपदं क्रवधीयते। आध्यानमं् उत्कण्ठापूवगकं स्मिणम्। ितं सहस्िं वा प्रक्रतिानीते। 
अङ्गीकिोतीत्यर्गः । अनाध्यानंाभावे तु मातुः  परििानाक्रत। क्रपतुः  परििानाक्रत। उत्कण्ठते इत्यर्गः ॥ 
 

डुिीञ् द्रव्यक्रवक्रनमये इत्ययं धातुः  तनाक्रदकः  सकमगकः  उभयपदी च। 
1. अिक्रीणीते - अव योगे िीञ् धातोः  परिव्यवेभ्यः  क्रियः  (१,३.१८) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। 
तणु्डलम् अविीणीते। पयागक्रदषु उपसगेषु एव आत्मनेपदम्। न तु अन्यत्र। बहु क्रविीणाक्रत वनम्। 

2. पररक्रीणीते –परि योगे िीञ् धातोः  परिव्यवेभ्यः  क्रियः  (१,३.१८) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। 
विं परििीणीते। पयागक्रदषु उपसगेषु एव आत्मनेपदम्। न तु अन्यत्र। बहु क्रविीणाक्रत वनम्। 

3. सिक्रीणीते - क्रव-उपसगगयोगे िीञ् धातोः  परिव्यवेभ्यः  क्रियः  (१,३.१८) इत्यनेन आत्मनेपदं 
क्रवधीयते। पुस्तकं क्रविीणीते। पयागक्रदषु उपसगेषु एव आत्मनेपदम्। न तु अन्यत्र। बहु क्रविीणाक्रत 
वनम्। 

हे्वञ् स्पधागयां िबे्द च इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  स्पधागयामकमगकः  िब्दारे् सकमगकः  उभयपदी च। 
1. आह्वयते - आङ््गपूवगकात् हे्वञ् धातोः  स्पधागयामाङ्गः  (१,३.३१) इत्यनेन आत्मनेपदं भवक्रत। स्पधाग 
सङ्घषगः , पिाक्रभभवेच्छा। मल्लो मल्लमाह्वयते। छात्रश्छात्रमाह्वयते। स्पधगमानः  तस्याह्वानं 
किोतीत्यर्गः । कृष्णिाणूिमाह्वयते। स्पधागक्रभने्न तु गामाह्वयक्रत गोपालः । क्रपता पुत्रमाह्वयक्रत। 

2. उपह्वयते - उपपूवगकात् हे्वञ् धातोः  क्रनसमुपक्रवभ्यो ह्वः (१,३.३०) इत्यनेन आत्मनेपदं भवक्रत। 
उपह्वयते। 

3. सनह्वयते –क्रनपूवगकात् हे्वञ् धातोः  क्रनसमुपक्रवभ्यो ह्वः (१,३.३०) इत्यनेन आत्मनेपदं भवक्रत। क्रनह्वयते। 



4. सिह्वयते - क्रवपूवगकात् हे्वञ् धातोः  क्रनसमुपक्रवभ्यो ह्वः (१,३.३०) इत्यनेन आत्मनेपदं भवक्रत। क्रवह्वयते। 
5. संह्वयते - समुपसगगपूवगकात् हे्वञ् धातोः  क्रनसमुपक्रवभ्यो ह्वः (१,३.३०) इत्यनेन आत्मनेपदं भवक्रत। 
संह्वयते। 

 
क्रवि प्रवेिने इत्ययं धातुः  तुदाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। 

1. आसिशसत –नेक्रवगिः  (१,३.१७) इत्यनेन  आत्मनेपदमुक्तम्। ततः  अन्यत्र आङ््गपूवगकात् क्रविधातोः  
िंेषात्कतगरि पिसै्मपदम् (१,३.७८) इतं्यनेन पिसै्मपदंं क्रवधीयते। देहे आक्रविक्रत। 

2. सनसिशते – नेक्रवगिः  (१,३.१७) इत्यनेन  िंेषात्कतगरि पिसै्मपदम् (१,३.७८) इक्रत पिसै्मपदे प्रािे 
क्रन-उपसगागत् पूवगस्य क्रविधातोः  आत्मनेपदं क्रवधीयते। क्रनविते सन्मागगम्। तदभावे प्रक्रविक्रत 
गेहम्। उपसगगस्य अभावे तु मधुक्रन क्रविन्ति भ्रमिा इते्यव। 

3. प्रसिशसत –नेक्रवगिः  (१,३.१७) इत्यनेन  आत्मनेपदमुक्तम्। ततः  अन्यत्र क्रवपूवगकात् क्रविधातोः  
िंेषात्कतगरि पिसै्मपदम् (१,३.७८) इत्यनेन पिसै्मपदंं क्रवधीयते। प्रक्रविक्रत गेहम्। देविं प्रक्रविेत् 
कन्या तपे्यद्वाक्रप तपः  पुनः । देविमाियेत्। पत्नी दु्रपदिािस्य दु्रपदं प्रक्रववेि ह। दु्रपदेन सह 
सम्बभूवेत्यर्गः ।  

 
यम उपिमे इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। 

1. आयच्छते –आङ््ग पूवगकात् यमधातोः  अकमगकक्रियावचनात् आङ्गो यमहनः  (१,३.२८) इत्यनेन 
आत्मनेपदं क्रवधीयते। िजु्ः  आयच्छते। िजु्ः  दीर्घीभवतीत्यर्गः । पादम् आयच्छते। दीर्घीकिोक्रत 
पादक्रमत्यर्गः । अन्यर्ा आयच्छक्रत कूपाद्रजु्म् इते्यव। ‘स्वाङ्गकमगकाचे्चक्रत वक्तव्यम्’ (वा.916) 
इक्रत वाक्रतगकम्। स्वमङं्ग स्वाङ्गम् इते्यवार्गः । आयच्छते पाक्रणम्।  

2. आयच्छते – आङ््गपूवगकात् यमधातोः  कत्रगक्रभप्राये क्रियाफले कमग समुदाङ््गभ्यो यमोऽग्रने्थ 
(१,३.७५) आत्मनेपदं क्रवधीयते। अग्रने्थ इक्रत चे्छदः । विमायच्छते। कण्ठादौ क्रनबध्नातीत्यर्गः । 

3. उद्यच्छते –उतू्पवगकात् यमधातोः  कत्रगक्रभप्राये क्रियाफले कमग समुदाङ््गभ्यो यमोऽग्रने्थ (१,३.७५) 
आत्मनेपदं क्रवधीयते। अग्रने्थ इक्रत चे्छदः । भािमुद्च्छते। उद्गृह्णातीत्यर्गः । 

4. उपयच्छते - उपपूवगकात् क्रववाहेऽरे् दाधातोः  उपाद्मः  स्वकिणे (१,३.५६) इत्यनेन आत्मनेपदं 
क्रवधीयते। पाक्रणग्रहणक्रवक्रिष्टक्रमह स्वकिणं गृह्यते, न स्वकिणमात्रम्। अस्वस्य स्वस्य किणं 
स्वकिणम्। अन्यदीयां कन्यां भायागते्वन परिगृह्णातीत्यर्गः । भायागमुपयच्छते। स्वकिणाभावे तु 
देवदत्तो यज्दत्तस्य भायागमुपयच्छक्रत॥ 

5. संयच्छते – सम्प्रपूवगकात् तृतीयायुक्तात् दाधातोः  दाणि सा चेच्चतुर्थ्गरे् (१,३.५५) इत्यनेन 
आत्मनेपदं क्रवधीयते। ‘अक्रिष्टव्यवहािे चतुर्थ्गरे् तृतीया’। दास्या संयच्छते कामुकः । यो कामुकः  
दास्या सह भुञ्जानस्तया दतं्त स्वयं भुङ््गके्त स्वयं च तसै्य ददातीत्यर्गः । वृषल्या संयच्छते। 
चतुर्थ्गर्ागभावे तु पाक्रणना संयच्छक्रत। संयच्छाक्रम हयानेष युध्यतो वै कपक्रदगनः  (कणगभािम् 34.76) 

6. संयच्छते – समू्पवगकात् यमधातोः  कत्रगक्रभप्राये क्रियाफले कमग समुदाङ््गभ्यो यमोऽग्रने्थ (१,३.७५) 
आत्मनेपदं क्रवधीयते। अग्रने्थ इक्रत चे्छदः । व्रीहीन् संयच्छते। सङ््गगृह्णातीत्यर्गः । 

 
ज्ा अवबोधने इत्ययं धातुः  ि्याक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। 

1. अनुसजज्ञमससत - अनुपूवगकात् सकमगकक्रियावचनात् सन्निात् ज्ाधातोः  नंानोज्गः  (१,३.५८) 
इत्यनेन ‘ज्ािु..’ इत्यनेन प्रािमात्मनेपदं प्रक्रतक्रषध्यते। आत्मनेपदं न भवतंीत्यर्गः । 



पुत्रमनुक्रिज्ासक्रत। अनोः  आभावे तु धमं क्रिज्ासते। अकमगकक्रियावचनातु्त ‘पूवगवत्सनः  (१,३.६२)’ 
इत्यनेन आत्मनेपदम् असे्त्यव। औषधमनुक्रिज्ासते। औषधेन प्रवक्रतगतुक्रमच्छतीत्यर्गः । 

2. सजज्ञमसते – सन्निात् ज्ाधातोः  ज्ािुसृ्मदृिां सनः  (१,३.५७) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। धमं 
क्रिज्ासते। ज्ातुक्रमच्छतीत्यर्गः । 

3. सञ्जमनीते – अनाध्यानंारे् समुपसगगकात् ज्ाधातोः  समप्रक्रतभ्यामनाध्याने (१,३.४६) इत्यनेन 
आत्मनेपदं क्रवधीयते। आध्यानमं् उत्कण्ठापूवगकं स्मिणम्। ितं सहसं्र वा सञ्जानीते। 
देयक्रमत्यभु्यपगच्छतीत्यर्गः  अवेिते इक्रत दीक्रितः । मात्रा सञ्जानीते क्रपत्रा सञ्जानीते (पा 2.3.22 
सूत्रवृत्तौ) मातै्रकमना वतगते। क्रपतै्रकमना वतगते इत्यर्गः । अनाध्यानंाभावे तु मातुः  सञ्जानाक्रत। क्रपतुः  
सञ्जानाक्रत। उत्कण्ठते इत्यर्गः ॥ 

णीञ् प्रापणे इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  क्रद्वकमगकः   उभयपदी च। 
1. उन्नयते - उत्सञ्जनेक्रत क्रविेषणे सक्रत उत् पूवगकात् नीधातोः  
सम्माननोत्सञ्जनाचायगकिणज्ानभृक्रतक्रवगणनव्ययेषु क्रनयः  (१,३.३६) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। 
दण्डमुन्नयते। उन्तिपतीत्यर्गः । तदभावे आिां नयक्रत ग्रामक्रमते्यव। 

2. उपनयते - आचायगकिणभृतीते्यतयोः  क्रविेषणे सक्रत उपपूवगकात् नीधातोः  
सम्माननोत्सञ्जनाचायगकिणज्ानभृक्रतक्रवगणनव्ययेषु क्रनयः  (१,३.३६) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। 
1.आचायगकिणे - माणवकमुपनयते। क्रवक्रधना आत्मसमीपं प्रापयतीत्यर्गः । 
उपनयनपूवगकेणाध्यापनेन क्रह उपनेतरि आचायगतं्व क्रियते। “उपनीय तु यः  क्रिषं्य वेदमध्यापयेद् 
क्रद्विः । सकलं्प सिहसं्य च तमाचायं प्रचिते।।” इक्रत। 2.भृतौ - कमगकिानुपनयते। भृक्रतवेतनम्। 
भृक्रतदानेन स्वसमीपं प्रापयतीत्यर्गः । तदभावे धेनंु नयक्रत ग्रामक्रमते्यव। 

3. नयते –सम्माननज्ानेते्यतयोः  क्रविेषणे सक्रत नीधातोः  
सम्माननोत्सञ्जनाचायगकिणज्ानभृक्रतक्रवगणनव्ययेषु क्रनयः  (१,३.३६) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। 
1.सम्मानने - िािे क्रसद्धािं नयते। िािथरं् क्रसद्धािं क्रिषे्यभ्यः  प्रापयतीत्यर्गः । तेन 
क्रिष्यसम्माननं फक्रलतम्। 2.ज्ाने - ज्ाने ततं्त्व नयते। क्रनक्रिनोतीत्यर्गः । तदभावे आिां नयक्रत 
ग्रामक्रमते्यव। 

4. सिनयते - क्रवगणनव्ययेते्यतयोः  क्रविेषणे सक्रत क्रवपूवगकात् नीधातोः  
सम्माननोत्सञ्जनाचायगकिणज्ानभृक्रतक्रवगणनव्ययेषु क्रनयः  (१,३.३६) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। 
1.क्रवगणने - कि क्रवनयते। िाजे् देयं भागं परििोधयतीत्यर्गः । 2.व्यये - ितं क्रवनयते। धमागरं् 
क्रवक्रनयुङ््गके्त इत्यर्गः । तदभावे आिां नयक्रत ग्रामक्रमते्यव। 

5. सिनयते - कतृगथरे् कमगण्यििीिे सक्रत क्रवपूवगकात् नीधातोः  कतृगथरे् चाििीिे कमगक्रण (१,३.३७) 
इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। कतुगः  स्वीये कमगक्रण क्रनयः  यदात्मनेपदं प्रािं तच्छिीिावयवक्रभन्नम् 
एव स्यात्। ििीिं प्राक्रणकायः । तदेकदेिोऽक्रप ििीिम्। िोधं क्रवनयते। अपगमयतीत्यर्गः । कतृगथरे् 
इक्रत अभावे देवदत्तो यज्दत्तस्य िोधं क्रवनयतक्रं। अििीिे इक्रत अभावे गडंु क्रवनयक्रत। र्घाटां 
क्रवनयक्रत। कमगक्रण इक्रत अभावे बुद्ध्या क्रवनयक्रत। प्रज्या क्रवनयतक्रं॥ 

वह प्रापणे इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  क्रद्वकमगकः  उभयपदी च। 
6. पररिहसत - परिपूवगकात् मृषधातोः  पिेमृगषः  (१,३.८२) इत्यनेन पिसै्मपदं क्रवधीयते। प्राद्वहः  

(१,३.८१) इत्यस्मात् सूत्रात् वह प्रापणे इक्रत वहक्रतमक्रप केक्रचदत्र अनुवतगयिक्रं अतः  परिवहक्रत 
इत्यक्रप॥ 



7. प्रिहसत –प्रपूवगकात् वहधातोः  प्राद्वहः  (१,३.८१) इत्यनेन कत्रगक्रभप्रायक्रियाफल-क्रवविायामात्मनेपदे 
प्रािे पिसै्मपदं क्रवधीयते। प्रवहक्रत। प्रंाक्रदत्यस्याभावे आवहते ॥ इदमापः  प्रवहक्रत यन्तत्कञ्च दुरितं 
मक्रय (ऋ10.9.8) अपनयत िोधयत इत्यर्गः । 

दृक्रिि् पे्रिणे इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। 
• सददृित े –सन्निात् दृि्-धातोः  ज्ािुसृ्मदृिां सनः  (१,३.५७) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। मातिं 
क्रददृिते। द्रष्ट्टुक्रमच्छतीत्यर्गः । 

• सम्पश्यते – समू्पवगकात् दृि्-धातोः  अकमगकक्रियावचनात् अक्रतगिुदृक्रिभ्यिेक्रत वक्तव्यम् (वा 926) 
इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। सम्पश्यते।   

िु िवणे इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। 
• आशुशू्रषतस  - आङ््गपूवगकात् सन्निात् िुधातोः  ज्ािुसृ्मदृिां सनः  (१,३.५७) इत्यनेन 
प्रािमात्मनेपदं प्रत्याङ््गभ्यां िुवः (१,३.५९) इत्यनेन क्रनक्रषध्यते। आिुिूषक्रत। 

• प्रसतशुशू्रषतस  - प्रक्रतपूवगकात् सन्निात् िुधातोः  ज्ािुसृ्मदृिां सनः  (१,३.५७) इत्यनेन 
प्रािमात्मनेपदं प्रत्याङ््गभ्यां िुवः (१,३.५९) इत्यनेन क्रनक्रषध्यते। प्रक्रतिुिूषक्रत। उपसगगग्रहणात् 
कमगप्रवचनीययुके्त गुरंु प्रक्रतिुिूषते इक्रत आत्मनेपदमेव। 

• शुशू्रषत े –सन्निात् िुधातोः  ज्ािुसृ्मदृिां सनः  (१,३.५७) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। गुरंु 
िुिूषते। िोतुक्रमच्छतीत्यर्गः । 

• संशु्रणुते -  समू्पवगकात् िुधातोः  अकमगकक्रियावचनात् अक्रतगिुदृक्रिभ्यिेक्रत वक्तव्यम् (वा 926) 
इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। संिुणुते। क्रहतान्न यः  संिुणुते स क्रकं प्रभुः । 

चि गक्रतभिणयोः  इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। 
• उच्चरते –उतू्पवगकात् सकमगकक्रियावचनात् चिधातोः  उदििः  सकमगकात् (१,३.५३) इत्यनेन 
आत्मनेपदं भवक्रत। गेहमुच्चिते। कुटुम्बमुच्चिते। गुरुवचनमुच्चिते। उत्क्रम्य गच्छतीत्यर्गः । 
धमगमुच्चिते। उल्लङ््गय गच्छतीत्यर्गः । सकमगकाभावे तु वाष्पमुच्चिक्रत। उपरिष्टात् गच्छतीत्यर्गः ॥ 

• सञ्चरते -  समू्पवगकात् तृतीयायुक्तात् चिधातोः  संसृ्ततीयायुक्तात् (१,३.५४) इत्यनेन आत्मनेपदं 
भवक्रत। तृतीया इक्रत तृतीयाक्रवभन्तक्तगृगह्यते, तया चितेिर्गद्वािको योगः । अशे्वन सञ्चिते। 
क्रद्वचक्रिकया सञ्चिते। तृतीयायुक्ताक्रदत्यभावे तु उभौ लोकौ सञ्चिक्रस इमं च अमंु च देवल। 

ली शे्लषणे इतं्ययं धातुः  ि्याक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। 
• आलमपयते –आङ््गपूवगकात् लीधातोः  ण्यिातं्समानने क्रलयः  संमाननिालीनीकिणयोि (१,३.७०) 
इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। सम्माननं पूिनम् िटाक्रभिालापयते। पूिां समक्रधगच्छक्रत इत्यर्गः । 
सम्माननाभावे तु  बालकमुल्लापयक्रत॥ 

• उल्लमपयते – उतू्पवगकात् लीधातोः  ण्यिाच्छालीनीकिणे च क्रलयः  संमाननिालीनीकिणयोि 
(१,३.७०) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। िालीनीकिणं न्यग्भावनम् शे्यनो वक्रतगकामुल्लापयते। 
न्यक्किोक्रत इत्यर्गः । 

युक्रिि् योगे इत्ययं धातुः  रुधाक्रदकः  सकमगकः  उभयपदी च। 
• उपयुङ्त े –उपपूवगकात् अयज्पात्रप्रयोगक्रवषयात् प्रोपाभ्यां युिेियज्पाते्रषु (१,३.६४) इत्यनेन 
आत्मनेनपदं क्रवधीयते। पाकक्रियायां बृहत्भाणं्ड उपयुङ््गके्त। 

• प्रयुङ्त े – प्रपूवगकात् अयज्पात्रप्रयोगक्रवषयात् प्रोपाभ्यां युिेियज्पाते्रषु (१,३.६४) इत्यनेन 
आत्मनेनपदं क्रवधीयते। पाकारं् बृहत्भाणं्ड प्रयुङ््गके्त। यज्ादेव तद्जं् प्रयुङ््गके्त (तै.ब्रा 3.2.5.6) 
उपादते्त इत्यर्गः । 

 



अिसर्गरते - गॄ क्रनगिणे इत्ययं धातुः  तुदाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। अवोपसगगपूवगकात् गॄधातोः  
अवाद्ग्रः  (१,३.५१) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। अवक्रगिते। अवंोपसगागभावे तु क्रगितक्रं इक्रत 
पिसै्मपक्रदरूपमेव॥ 
आदिे – डुदाञ् दाने इत्ययं धातुः  िुहोत्याक्रदकः  सकमगकः  उभयपदी च। आस्यक्रवहिणक्रमतु्यके्त 
मुखक्रवकासनक्रमक्रत। आङ््ग पूवगकात् ददातेः  अङ्गो दोऽनास्यक्रवहिणे (१,३.२०) इत्यनेन अनास्य क्रवहिणारे् 
आत्मनेपदं भवक्रत। क्रवद्ाम् आदते्त। क्रवद्ां गृह्णातीत्यर्गः । सूते्र ‘अक्रवहिणे’ इते्यव क्रववक्रितक्रमक्रत 
बालमनोिमा। अतः  आस्यक्रवहिणाभावे क्रवपाक्रदकां व्याददक्रत इक्रत आत्मनेपदिक्रहतं रूपम्। औषधाक्रदना 
क्रवदाियतीत्यर्गः । नदीकूलं व्याददाक्रत क्रभनत्तीत्यर्गः । पिाङ्गकमगकान्न क्रनषेधः  (वा 903) इक्रत वाक्रतगकम्। 
स्वाङ्गकमगकात् वक्तव्यक्रमक्रत। स्वमङं्ग स्वाङ्गम्। तत् कमग यस्य सः  स्वाङ्गकमगकः । तस्मात् स्वाङ्गकमगकात् 
प्रक्रतषेधो वक्तव्यः  इत्यर्गः । तेन व्याददते क्रपपीक्रलकाः  पतङ्गस्य मुखम् इक्रत क्रसद्धम्। 
आरोहयते – रुह बीििन्मक्रन प्रादुभागवे च इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  अकमगकः  पिसै्मपदी च। ण्यिात् 
रुहधातोः  अनाध्याने णे िणौ यत्कमग णौ चेत्स कतागऽनाध्याने (१,३.६७) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। 
आध्यानम् उत्कण्ठापूवगकं स्मिणम्। अण्यिदिायाम् - आिोहन्ति हन्तस्तनं हन्तस्तपकाः , ण्यिदिायाम् - 
आिोहयते हस्ती स्वयमेव। अनाध्यानंाभावे अर्ागत् उत्कण्ठ्ये तु स्मिक्रत वनगुलं्म कोक्रकलः । स्मियक्रत 
वनगुल्मः । स्मियक्रत भक्तान् हरिः । 
आहते – हन क्रहंसागत्योः  इत्ययं धातुः  अदाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। आङ््ग पूवगकात् हनधातोः  
अकमगकक्रियावचनात् आङ्गो यमहनः  (१,३.२८) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। उदिम् आहते। अन्यर्ा 
आहन्ति वृषलं पादेन। ‘स्वाङ्गकमगकाचे्चक्रत वक्तव्यम्’ (वा.916) इक्रत वाक्रतगकम्। स्वमङं्ग स्वाङ्गम् 
इते्यवार्गः । आहते क्रििः । स्वाङ्गक्रमते्यव अन्यर्ा आहन्ति क्रििः  पिकीयम् इत्यत्र आत्मनेपदं नान्तस्त। 
उिपते – तप सिापे इत्ययं धातु भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। उदुपसगगकात् तपधातोः  
अकमगकक्रियावचनात् उक्रद्वभ्यां तपः  (१,३.२७) इत्यनेन आत्मनेपदं भवक्रत। ‘स्वाङ्गकमगकाचे्चक्रत वक्तव्यम्’ 
(वा.916) इक्रत वाक्रतगकम्। स्वमङं्ग स्वाङ्गम् इते्यवार्गः । उत्तपते पाक्रणम्। उत्तपते पृष्ठम्। स्वाङ्गकमगकाभावे 
तु सुवणगम् उत्तपक्रत इक्रत, चैत्रो मैत्रस्य पाक्रणम् उत्तपक्रत इक्रत पिसै्मपक्रद एव। सिापयक्रत इत्यर्गः । 
उक्रद्वभ्यामुपसगागयामेव इत्यतः  क्रनष्टपक्रत इत्यत्र आत्मनेपदं न भवक्रत। 
उद्युङ्त े - स्विाद्िोपसगागक्रदक्रत वक्तव्यम् (वा 939) 
उपसेचयते – क्रषच ििणे इत्ययं धातुः  तुदाक्रदकः  सकमगकः  उभयपदी च। ण्यिात् क्रसचधातोः  अनाध्याने 
णे िणौ यत्कमग णौ चेत्स कतागऽनाध्याने (१,३.६७) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। आध्यानम् उत्कण्ठापूवगकं 
स्मिणम्। अण्यिावथर्ायाम् - उपक्रसञ्चन्ति हन्तस्तनं हन्तस्तपकाः , ण्यिावथर्ायाम् - उपसेचयते हस्ती 
स्वयमेव। अनाध्यानंाभावे अर्ागत् उत्कण्ठ्ये तु स्मिक्रत वनगुलं्म कोक्रकलः । स्मियक्रत वनगुल्मः । स्मियक्रत 
भक्तान् हरिः । 
सनयुङ्त े - स्विाद्िोपसगागक्रदक्रत वक्तव्यम् (वा 939) 
परमजयते – क्रि िये इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  अकमगकः  पिसै्मपदी च। पिा-उपसगगपूवगकात् क्रिधातोः  
क्रवपिाभ्यां िेः  (१,३.१९) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। अयं िेषात्कतगरि पिसै्मपदम् (१,३.७८) इत्यस्य 
अपवादकः । पिाियते। क्रनकृष्टो भवतीत्यर्गः । पिाियस्व ितु्रम्।  अध्ययनात् पिाियते। (पा1.4.26 सूते्र 
वृत्तौ) अधे्यतंु ग्लायतीत्यर्गः । 
पररमृष्यसत – मृष क्रतक्रतिायाम् इत्ययं धातुः  चुिाक्रदकः  सकमगकः  उभयपदी च। परिपूवगकात् मृषधातोः  
आत्मनेपदे प्रािे पिेमृगषः  (१,३.८२) इत्यनेन पिसै्मपदं क्रवधीयते। परिमृष्यतक्रं। पिेः  इतं्यभावे आमृष्यते। 



प्रसतशुशू्रषते – प्रक्रत योगे लिणेत्थमू्भताख्यानभागवीप्सासु प्रक्रतप्रयनवः  (1.4.90) इत्यनेन 
कमगप्रवचनीयसंज्ा ततः  ‘कमगप्रवचनीययुके्त क्रद्वतीया’ इक्रत क्रद्वतीयाक्रवभन्तक्तः । तेन गुरंु प्रक्रतिुिूषते इक्रत 
रूपम्। 
भुङ्ते – भुि पालनाभ्यवहाियोः  इत्ययं धातुः  रुधाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। भुि धातोः  अनवनारे् 
भुिोऽनवने (१,३.६६) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। भुङ््गके्त। अनवनंाभावे तु भुनके्त्यनमक्रििाक्रहत ःं । 
अनवन इक्रत प्रक्रतषेधेन िौधाक्रदकसै्यव ग्रहनम्, न तु तौदाक्रदकस्य भुिो कौक्रटले्य इत्यस्य। तेन इह न 
भवक्रत, क्रवभुिक्रत पाक्रणम्॥ 
सिजयते – क्रि िये इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  अकमगकः  पिसै्मपदी च। क्रवपूवगकात् क्रिधातोः  क्रवपिाभ्यां िेः  
(१,३.१९) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। अयं िेषात्कतगरि पिसै्मपदम् (१,३.७८) इत्यस्य अपवादकः । 
क्रवियते। उतृ्कष्टो भवतीत्यर्गः । क्रवियतां देवः । 
सितपते – तप सिापे इत्ययं धातु भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। क्रवपूवगकात् तपधातोः  
अकमगकक्रियावचनात् उक्रद्वभ्यां तपः  (१,३.२७) इत्यनेन आत्मनेपदं भवक्रत। क्रवतपते। दीन्तिमान् 
भवतीत्यर्गः ।  ‘स्वाङ्गकमगकाचे्चक्रत वक्तव्यम्’ (वा.916) इक्रत वाक्रतगकम्। स्वमङं्ग स्वाङ्गम् इते्यवार्गः । 
क्रवतपते पाक्रणम्। क्रवतपते पृष्ठम्। स्वाङ्गकमगकाभावे तु चैत्रो मैत्रस्य पाक्रणम् क्रवतपक्रत, देवदत्तो यज्दत्तस्य 
पृषं्ठ क्रवतपक्रत इक्रत पिसै्मपक्रद एव। सिापयक्रत इत्यर्गः । उक्रद्वभ्यामुपसगागयामेव इत्यतः  क्रनष्टपक्रत इत्यत्र 
आत्मनेपदं न भवक्रत। 
सिप्रिदने्त – वद व्यक्तायां वाक्रच इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। क्रवप्रलापात्मके 
व्यक्तवाचां समुच्चािणे क्रवप्रपूवगकात् वदधातोः  क्रवभाषा क्रवप्रालापे (१,३.५०) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। 
क्रवप्रलापः  क्रवरुद्धोन्तक्तः । क्रवप्रवदिे वैद्ाः , क्रवप्रवदन्ति वैद्ाः । क्रवप्रवदिे मौहूतागः , क्रवप्रवदन्ति मौहूतागः । 
युगपत्पिस्पिप्रक्रतषेधेन क्रवरुदं्ध वदिंीत्यर्गः । क्रवप्रलापंाभावे सम्प्रवदिे ब्राह्मणाः । व्यक्तवाच ःं  अभावे 
तु क्रवप्रवदन्ति िकुनयः । समुच्चािणाभावे तु िमेण मौहूताग मौहूतेन सह क्रवप्रवदन्ति ॥ 
सिस्ममपयते – न्तिङ््ग ईषद्धसने इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  आत्मनेपदी च। ण्यिात् न्तस्मधातोः  भीसे्म्यहेतुभये 
(१,३.६८) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। िक्रटलो क्रवस्मापयते। मुण्डो क्रवस्मापयते। 
संसििे – क्रवद् ज्ाने इत्ययं धातुः  अदाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। समू्पवगकात् क्रवदधातोः  
अकमगकक्रियावचनात् क्रवक्रदप्रन्तच्छस्वितीनामुपसङ््गख्यानम्  (वा.918) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। संक्रवते्त 
संस्वरते – सृ्व िब्दोपदापयोः  इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  अकमगकः  पिसै्मपदी च। समू्पवगकात् सृ्वधातोः  
अकमगकक्रियावचनात् क्रवक्रदप्रन्तच्छस्वितीनामुपसङ््गख्यानम्  (वा.918) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। 
संस्विते। 
सङ््णुते – क्ष्णु तेिने इत्ययं धातुः  अदाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। समू्पवगकात् क्ष्णुधातोः  समः  
क्ष्णुवः  (१,३.६५) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। सङ््गक्ष्णुते ििम्। 
सङ्गच्छते – गमृ्ल गतौ इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। समू्पवगकात् गम्-धातोः  
अकमगकक्रियावचनात् समो गमृ्यन्तच्छभ्याम् (१,३.२९) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। सङ्गच्छते। सङ्गतं 
भवतीत्यर्गः । 
ससङ्गरते - गॄ क्रनगिणे इत्ययं धातुः  तुदाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। प्रक्रतज्ाने समुपसगगपूवगकात् 
गॄधातोः  समः  प्रक्रतज्ाने (१,३.५२) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। प्रक्रतज्ानमभु्यपगमः । ितं सङ््गक्रगिते। 
िबं्द क्रनतं्य सङ््गक्रगिते। प्रक्रतिानीते इत्यर्गः । प्रक्रतज्ानंाभावे तु सक्रङ्गिक्रत ग्रासम्॥ 



ससमयृते – ऋ गतौ इत्ययं धातुः  िुहोत्याक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। समू्पवगकात् ऋधातोः  
अकमगकक्रियावचनात् अक्रतगिुदृक्रिभ्यिेक्रत वक्तव्यम् (वा 926) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। सक्रमयृते। 
समृच्छते – ऋ गक्रतप्रापणयोः  इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। समू्पवगकात् ऋधातोः  
अकमगकक्रियावचनात् अक्रतगिुदृक्रिभ्यिेक्रत वक्तव्यम् (वा 926) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। समृच्छते। 
समृच्छते – ऋच्छ गतीन्तियप्रलयमृक्रतगभावेषु इत्ययं धातुः  तुदाक्रदकः  अकमगकः  पिसै्मपदी च। (ऋ 
गक्रतप्रापणयोः  इक्रत भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी धातुिक्रप अत्र ग्राह्यः ।) समू्पवगकात् ऋन्तच्छधातोः  
(ऋधातोः ) अकमगकक्रियावचनात् समो गमृ्यन्तच्छभ्याम् (१,३.२९) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। समृच्छते। 
समृ्पच्छते – प्रच्छ ज्ीप्सायाम् इत्ययं धातुः  तुदाक्रदकः  क्रद्वकमगकः  पिसै्मपदी च। समू्पवगकात् प्रच्छधातोः  
अकमगकक्रियावचनात् क्रवक्रदप्रन्तच्छस्वितीनामुपसङ््गख्यानम्  (वा.918) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवधीयते। 
समृ्पच्छते। 
सम्प्रयच्छते – संयच्छते इक्रत द्रष्टव्यम्। 
सुसू्मषात े – सृ्म क्रचिायाम् इत्ययं धातुः  भ्वाक्रदकः  सकमगकः  पिसै्मपदी च। सन्निात् सृ्मधातोः  
ज्ािुसृ्मदृिां सनः  (१,३.५७) इत्यनेन आत्मनेपदं क्रवविते। नषं्ट सुसू्मषगते। स्मतुगक्रमच्छतीत्यर्गः । 
3.3 भमिः  एिं सनयमश्च 

• उपसगगयोगे सक्रत केषुक्रचत् क्रवक्रिष्टारे्षु धातोः  आत्मनेपक्रदते्व पििसै्मपक्रदते्व च क्रवपरिणामः  दृश्यते। 
तन्तस्मन् क्रवषये स्पष्टतया सोदाहिणं प्रसु्ततमन्तस्मन् िोधपते्र। 

3.4  व्यिस्थीकृतजमलः  एिं स्वमभमिीकरणम् 
संसृ्कतज्ाः  स्वस्वभावबलेन एतादृसान् क्रवपरिणामान् अवलोक्रकतविः । एततै्वक्रिष्ट्यं संसृ्कतज्ानां 
स्वभाविात् एवंक्रवधैः  प्रकािैः  प्रदक्रिगतत्वात् परिदृश्यमानमन्तस्त। 

3.5. कममाधमररतभमषमससद्धमन्तोनु्मखीकरणम् 
संसृ्कतज्ानानां क्रवचािाः  क्रनक्रदगष्टाः  सिीक्रत कृत्वा संसृ्कतंे उपसगगयोगः  उतृ्कष्टतम इक्रत क्रनधागयगते। 
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