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साध्वसाधुशब्दप्रयोगतवमशशः 
 

डा.जयकृष्ण 

 

शोधसार 

विशमाने संस्कृिबान्धवानां सङ्कल्पशके्ः कारणाि् संस्कृिभाषया तनरन्िरिया व्यहाराि् च 

संस्कृिाि् इिरः लोकः अस्माि् भ्रमाि् िु बतहः आगिः अतस्ि यि् संस्कृिभाषा कदातप 

व्यावहाररकभाषा नासीदवे इति। महाभारिस्य कालाि् परम् अस्माकं भारिे यिा उत्तरोत्तरं 

तवतभन्नः कारणनः संस्कृिेः नाशः जािः ििनव संस्कृिभाषा अतप व्यवहारपिाि् अपगिा। मानवस्य 

पररश्रमस्य क्षमिायाः अभावकारणेन संस्कृिस्य अल्पज्ञिया तवतभन्ाः भाषाः च समुद्भूिाः। आसु 

तवतभन्ासु भाषासु तवद्यमानः संस्कृिशब्दरातशरेव संस्कृिाि् आसामुत्पत्त्तं प्रमाणयति। अस्िु! अधुना 

अतप महिः प्रयासाि् परं संस्कृिभाषा व्यवहाररूढा अतस्ि इति िु महानेव तवशेषः परन्िु वधशमाने 

संस्कृिस्य व्यवहारे ककयिा प्रामाण्येन दोषरतहिः शुद्धः संस्कृिव्यवहारः जायमानः अतस्ि इत्यत्र 

अतस्ि कातचि् तवमशशस्य आवश्यकिा। अधीिशास्त्रः कतिि् सूक्ष्मेतक्षकया अधीिस्य शास्त्रस्य 

प्रायोतगकपकं्ष पुरस्कृत्य तवतनयोगं यकद करोति िर्हश संस्कृिव्यवहारे क्व असङ्गतिः जायमाना अतस्ि 

किं च पररष्कारः किशव्यः इत्याकद स्पष्ट ंभवति। अिः एिादशृाय पररष्काराय तचन्िनं िु अपेतक्षिम् 

एव भवति। िादशृस्य तचन्िनस्य एव प्रयासः अत्र लेखे कृिः अतस्ि। यद्यतप लेखकः अल्पज्ञवनयाकरणः 

ििातप लोके एव श्रूयमाणानां संस्कृिव्यवहारदोषाणां सङ्कलनं तवधाय िद्दोषाणां वारणाय किन 

प्रयत्नः यिामति अत्र कृिः विशिे। 
 

कुटशब्दाः अन्िः, षतष्टः, तपदधािु, पुंतस, प्राचायशचरः 

 

1. प्रस्तावना 

1.1 अन्तस्तात ्बहिस्तात ्इत्यादयः प्रयोगाः ककिं  साधवः? 

 ‘अन्तस्तात् पानीयम ्आनीय सवेभ्यः ददातु’, ‘बहिस्तात् आगतेभ्यः जनेभ्यः पानीयिं ददातु’ 

इहत एतादशृाः प्रयोगाः प्रायशः श्रोतुम् उपलभ्यन्ते सिंस्कृतेन भाहितॄणािं समूि।े अत्र अन्तः यः 

भागः प्रकोष्ठः इत्यादद वा, तस्मात्, इहत वकु्तम् इच्छया प्रयोक्ता अन्तस्तात् इहत वदहत 

एवमेव च बहिः यः भागः, तस्मात्, इहत वकु्तम् इच्छया बहिस्तात् इहत प्रयोगिं करोहत। दकम् 

अनयोः अन्तस्तात् बहिस्तात् इहत शब्दयोः प्रयोगः साधुः अथवा असाधुः इहत हवचारस्य 

अहस्त काहचत ् मिती आवश्यकता, यतः सिंस्कृतज्ञानाम् अस्माकिं  भािा अहप सिंस्कृता 

पररष्कृता च भवहत इत्यतः प्रत्येकिं  शब्दः सम्यक् प्रकारेण ज्ञात्वा एव प्रयोक्तव्यः। वस्तुतः 

अन्तस्तात् बहिस्तात् इहत एतौ प्रयोगौ साधू न स्तः। कथिं तर्िि बिवः अनयोः पदयोः प्रयोगिं 

कुविहन्त इहत हजज्ञासा जायते, यतः परम्परया श्रवणेन एव भािा लोके प्रसृता भवहत नन!ु 
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इहत चेत्, सत्यम्! जनाः पुरस्तात्, अधस्तात ् इत्यादीनािं 

प्रयोगाणािं श्रवणिं कुविन्तः अन्तस्तात् बहिस्तात् इहत अहप 

व्यविारिं कुविहन्त। पुरस्तात्, अधस्तात् इहत एते प्रयोगाः तु 

साधवः, परन्त ुअन्तस्तात् बहिस्तात् इहत प्रयोगद्वयिं न साधु। 

एविं तर्िि अस्माकिं  पुनः शङ्का जायेत यत् पुरस्तात्, 

अधस्तात् इत्यादयः साधवः परन्त ु श्रोतुम् एत ः समानाः 

अन्तस्तात् बहिस्तात् इहत एतादशृाः प्रयोगाः कुतः न 

साधवः इहत? इहत चेत्, अत्र अस्माहभः दकहित ्ज्ञातव्यम् 

अहस्त सरलेन व्याकरणस्य हनयमेन, येन स्पष्टता भहवष्यहत 

यत् दकमथ ंपुरस्तात्, अधस्तात् इत्यादयः साधवः दकमथं च 

अन्तस्तात् बहिस्तात् इत्यादयः असाधवः इहत। 

पुरस्तात् इत्यत्र पूवि इहत ददक्-वाचकात ्शब्दात् अस्तात्1 

इहत प्रत्ययः भवहत स्वाथे। स्वाथिः अथाित् पूवि इहत शब्दस्य 

स्वस्य यः अथिः तहस्मन् एव अथे। ततः परिं पूवि इहत 

ददशावाचकस्य शब्दस्य स्थाने पुर् 2 इहत आदशेः भवहत। पुर् 

अस्तात् इहत मेलनेन पुरस्तात् इहत रूपिं भवहत। इदिं रूपम् 

अव्ययिं भवहत। अथाित ्अस्य एकम ्एव रूपिं भवहत। च, वा, 

इहत इत्यादीहन यथा, तथा। एवमेव अधर इहत 

ददशावाचकात ् शब्दात ् अहप अस्तात् इहत प्रत्ययः भवहत 

स्वाथे। ततः अधर इहत ददशावाचकस्य स्थाने अधस् इहत 

आदशेः भवहत। अधस ्अस्तात् इहत मेलनेन अधस्तात् इहत 

रूपिं भवहत। इदम ्अहप अव्ययम् एव। अत्र अस्माहभः इदम् 

अवश्यिं स्मतिव्यिं यत् अस्तात् इहत प्रत्ययः ददशावाचकात् 

शब्दात ्भवहत। अन्तस् बहिस ् इत्यादयः शब्दाः पूवि अवर 

इत्यादीनािं शब्दानाम ् इव ददशावाचकाः शब्दाः न सहन्त। 

अतः अन्तस् बहिस् इत्याददभ्यः शब्दभे्यः अस्तात् इहत 

प्रत्ययः अहप न भवहत। तस्मात् अन्तस्तात् बहिस्तात् 

इत्यादयः प्रयोगाः अहप न भवहन्त। एविं तर्िि अस्माहभः 

अन्तस्तात् बहिस्तात् इत्यादयः प्रयोगाः प्रयत्नेन वारणीयाः। 

अन्तस्तात् बहिस्तात् इहत द्वयोः शब्दयोः स्थान ेअन्तभािगात् 

                                                            
1  भट्टोतजदीतक्षिः (सम्पादकः – तगररधरशमाश), संस्करण - 

२०१०, वनयाकरणतसद्धान्िकौमुदी, तििीयः भागः, पृष्ठ संख्या - ५९७, 

सू.सं.१९७४, वाराणसी, मोिीलाल बनारसीदास। 

2  भट्टोतजदीतक्षिः (सम्पादकः – तगररधरशमाश), संस्करण - 

२०१०, वनयाकरणतसद्धान्िकौमुदी, तििीयः भागः, पृष्ठ संख्या - ५९७, 

सू.सं.१९७५, वाराणसी, मोिीलाल बनारसीदास। 

अथवा अन्तः, बहिभािगात ्अथवा बहिः इहत एतावद ्एव 

प्रयोगिं कुमिः चेद ्अहप अपेहितस्य अथिस्य पूर्तिः भवहत। 

इदम ् अहप एकम ् अवधानिं कतिव्यिं यत् सवेभ्यः अहप 

ददशावाचकेभ्यः शब्दभे्यः अस्तात् इहत प्रत्ययः भवहत इहत 

नाहस्त। यथा दहिण, उत्तर इहत ददशावाचकाभ्यािं 

शब्दाभ्याम ् अस्तात् इहत प्रत्ययः न भवहत। एताभ्यािं 

शब्दाभ्यािं अतस्3 इहत प्रत्ययः भवहत। अतः दहिण अतस् = 

दहिणतः, उत्तर अतस् = उत्तरतः इहत एविं रूपम ्अनयोः 

ददशावाचकयोः शब्दयोः ज्ञातव्यम्। इतोऽहप अहधकाय 

हवस्तराय तु भगवतः पाहणनेः आचायिस्य हृदयम् 

अष्टाध्यायी द्रष्टव्यम्। 

 

2. िहष्टः अथवा िहष्ठः ? 

‘सभागारे िहष्टः (६०) जनाः उपहवष्टाः सहन्त’ इहत वाक्यस्य 

स्थाने केचन ‘सभागारे िहष्ठः (६०) जनाः उपहवष्टाः सहन्त’ 

इहत वाक्यस्य प्रयोगिं कुविहन्त। द्वयोः वाक्ययोः मध्य ेिहष्टः 

इहत पद ेिहष्ठः इहत च पद ेकश्चन भेदः दशृ्यते। एकत्र ट्-वणिः 

अहस्त अपरत्र च ठ्-वणिः अहस्त। अन्य े वणािः तु समानाः 

सहन्त। एविं प्रकारेण हद्वहवधिं प्रयोगिं दषृ््वा सन्दिेः भवहत 

यत् अनयोः कः प्रयोगः साधुः स्यात् इहत। सन्दिेः तदा तु 

इतोऽहप प्रबलः भवहत यदा कश्चन पाठकः टङ्कणस्य 

दोिस्य कारणात् ठ्-वणेन युक्तिं  िहष्ठः इहत पदिं पश्यहत। 

कदाहचत ् िहष्टः इहत अहप पश्यहत। एतादशृस्य टङ्कणस्य 

प्रमादस्य कारणात् एव कश्चन िहष्टः, िहष्ठः इहत द्वयम् अहप 

साधुः भवहत इहत कश्चन वदन् श्रुतः मया। वस्तुतः िहष्टः 

इहत एव साधुः। िहष्ठः इहत तु असाधुः एव। कथिं िहष्टः इहत 

एव शुद्धम् िहष्ठः इहत च अशुद्धम ् इहत ज्ञातुिं दकम् अत्र 

शब्दस्य अनुशासनम् इहत दकहित् इव हवचायिते यदद तर्िि 

स्पष्टता भवहत िहष्टः इहत एव च सविदा अस्माकिं  बुद्धौ 

आरूढिं भवहत। 

तथाहि – भगवान् पाहणहनः िट् दशतः पररमाणम ् अस्य 

इहत अहस्मन् अथ ेिणणािं दशतािं स्थान ेिि् इहत आदशेिं कृत्वा 

                                                            
3  ब्रह्मदत्त तजज्ञासु (व्याख्यािा), अष्टाध्यायी प्रिमावृतत्त, (नवम 

संस्करण) २००५, रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेवली – सोनीपि, हरयाणा, 

तििीय भाग, पृष्ठ संख्या - २५९, सूत्रसंख्या – ५.३.२८ 
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तस्मात् हत इहत प्रत्ययस्य हनपातनिं 4 (पठनिं) करोहत। दशत ्

इत्यस्य अथिः भवहत १० इहत सङ््यया युक्तः यः कः अहप। 

अथाित ्दशसङ््याकिं  पररमाणिं यस्य भवहत सः दशत ्इहत 

भवहत। दशत ् (१०) दशतौ (२०) दशतः (३०,४०, ...) 

इत्येविं रूपाहण भवहन्त। एविं तर्िि िणणािं दशतािं स्थाने िि् 

इहत आदशेिं करोहत इत्यकु्तम्। इदम ् एवम् अवगन्तव्यम् - 

दशत ्(१०) + दशत ्(१०) + दशत ्(१०) + दशत् (१०) + 

दशत ् (१०) + दशत् (१०) इहत एत े िट् दशतः (६०) 

सहन्त। एतेिािं िणणािं दशतािं स्थाने िि ्इहत आदशेिं करोहत 

आचायिः। ततः िि ् हत इहत अवस्थायाम ् िि् इत्यस्य 

पदसञ्ज्ज्ञायाः 5 अभावम ्अहप कथयहत। यतः िि ् हत इहत 

अवस्थायािं िि् इत्यस्य यदद पदसञ्ज्ज्ञा स्यात ्तर्िि अहन्तमस्य 

ि्-वणिस्य ड्-वणिः 6  स्यात्। िड् हत इहत स्यात्। परन्त ु

पदसञ्ज्ज्ञायाः अभावे िि ्हत इहत अवस्थायािं हत इत्यस्य त्-

वणिस्य षु्टत्विं 7 कृत्वा ट्-वणिः भवहत। िि ्+ रट इहत मेलनेन 

िहष्ट पदकायं च कृत्वा िहष्टः इहत भवहत। अतः स्पष्टिं भवहत 

यत् िहष्टः इहत ट्-वणेन युक्तिं  रूपम् एव ऋहिहभः उपददष्टम ्

अहस्त। 

 

3. तपदधाि ु/ अतपदधािु 

‘मिोदय! कृपया द्वारिं हपदधातु’, / ‘मिोदय! कृपया द्वारम ्

अहपदधात’ु इहत केचन द्व े वाक्ये स्तः। अनयोः वाक्ययोः 

प्रथम े वाक्ये हपदधात ु इहत लोट्-लकारस्य दियापदम् 

अहस्त। हद्वतीये वाक्ये अहपदधातु इहत अहप लोट्-लकारस्य 

एव दियापदम् अहस्त। प्रायशः व्यविारे वयिं हपदधात ुइहत 

दियापदस्य प्रयोगम ् अहधकतया शृणुमः। हपदधात ु अथाित् 

                                                            
4  ब्रह्मदत्त तजज्ञासु (व्याख्यािा), अष्टाध्यायी प्रिमावृतत्त, (नवम 

संस्करण) २००५, रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेवली – सोनीपि, हरयाणा, 

तििीय भाग, पृष्ठ संख्या - २६६, सूत्रसंख्या – ५.१.५८ 

5  भट्टोतजदीतक्षिः (सम्पादकः – तगररधरशमाश), संस्करण - 

२०१०, वनयाकरणतसद्धान्िकौमुदी, प्रिमः भागः, पृष्ठ संख्या - २३२, 

सू.सं.२३०, वाराणसी, मोिीलाल बनारसीदास। 

6  भट्टोतजदीतक्षिः (सम्पादकः – तगररधरशमाश), संस्करण - 

२०१०, वनयाकरणतसद्धान्िकौमुदी, प्रिमः भागः, पृष्ठ संख्या - ९८, 

सू.सं.८४, वाराणसी, मोिीलाल बनारसीदास। 

7  ब्रह्मदत्त तजज्ञासु (व्याख्यािा), अष्टाध्यायी प्रिमावृतत्त, (नवम 

संस्करण) २००५, रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेवली – सोनीपि, हरयाणा, 

िृिीय भाग, पृष्ठ संख्या - ६२५, सूत्रसंख्या – ८.४.४० 

हपधानिं (close) करोतु इहत अथिः। परन्त ुअहपदधातु इहत 

पदस्य प्रयोगः अहधकः न श्रूयते। अहपदधातु इत्यस्य अहप 

अथिः हपधानिं (close) करोतु इहत एव भवहत। यस्य 

हपदधात ु इहत पदस्य प्रयोगिं वयिं कुमिः तस्य हनमािणिं कथिं 

भवहत इहत भािायाः हजज्ञासूनािं काहचत् हजज्ञासा उत्पन्ना 

भवहत। यदद च हजज्ञासवः अहपदधात ुइहत दियापदम ्अहप 

शृणवहन्त तर्िि तु हजज्ञासा पूवािपेिया इतोऽहप अहधका 

जायते। सन्दिेः अहप उत्पन्नः भवहत यत् हपदधात ु इहत 

प्रयोगः भवहत दकल! दकम् इदम ्अहपदधातु इहत??? अस्तु! 

उक्तयोः द्वयोः अहप हजज्ञासयोः समाधानम् अधुना शब्दस्य 

शास्त्रस्य अतीव सरलिं हववरणिं ज्ञात्वा कुमिः। तथाहि – 

दधातु इहत दियापदस्य हविये तु वयिं जानीमः एव। इदिं 

दियापदिं धा-धातोः लोट्-लकारस्य प्रथमपुरुिस्य एकवचने 

अहस्त। यथा दा इहत धातोः ददात ु तथ व धा इहत धातोः 

दधातु इहत दियापदिं भवहत। अस्मात् दियापदात् पूविम् 

अहप इहत उपसगं योजयामः यदद तर्िि अहप + दधात ुइहत 

मेलनेन अहपदधातु इहत रूपिं भवहत। ततः परम् अहप इत्यस्य 

अकारस्य लोपः भवहत आचायिस्य भागुरेः मते। एविं तर्िि हप 

+ दधातु इहत मेलनेन हपदधात ुइहत दियापदिं भवहत। एिः 

लोपः भागुरेः आचायिस्य मते एव भवहत अन्येिाम् 

आचायािणािं मते न भवहत इत्यतः अहपदधातु इहत दियापदिं 

हसद्धिं भवहत। भागुरेः आचायिस्य इदिं मतिं ‘वहष्ट 

भागुरररल्लोपमवाप्योरुपसगियोः’ 8  इहत एतेन पद्ािंशेन 

हसद्धान्तकौमुद्ाम ् उक्तिं  भट्टोहजदीहितवयेण। अथाित ् वहष्ट 

(इच्छहत) भागुररः अल्लोपम् (अकारस्य लोपम)् अवाप्योः 

(अव अहप इहत अनयोः) उपसगियोः। वस्तुतः अस्य श्लोकस्य 

सङ्कलनिं भट्टोहजदीहितवयेण कृतम् अहस्त कौमुद्ाम्। 

मिाभाष्य े तु अयिं श्लोकः न दशृ्यत े इहत नागेशः वदहत। 

तथाहप हपधानम्, हपदधात ुइत्यादयः प्रयोगाः ऋहिसम्मताः 

न सहन्त इहत वकु्तिं  न शक्यते यतः स्वयिं भगवता पाहणहनना 

                                                            
8  भट्टोतजदीतक्षिः (सम्पादकः – तगररधरशमाश), संस्करण - 

२०१०, वनयाकरणतसद्धान्िकौमुदी, प्रिमः भागः, पृष्ठ संख्या - ४९२, 

सू.सं.४५२, वाराणसी, मोिीलाल बनारसीदास। 
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रहचते अधिचािदद-गणे9 हपधान इहत शब्दस्य पाठः दशृ्यते। 

‘उताप्योः समथियोर्लिङ्’10 इत्यस्य सूत्रस्य प्रत्युदािरणत्वने 

‘अहपधास्यहत द्वारम्’  इहत काहशकाग्रन्थे दशृ्यते। अतः 

हपदधात ुअहपदधातु इहत उदािरणद्वयम ्अहप शास्त्रसम्मतम् 

एव वतिते। एवमेव अव इत्यस्य उपसगिस्य भागुरेः मते 

अकारस्य लोपस्य प्रहसद्धम् उदािरणिं काळीदासस्य 

‘पूवािपरौ तोयहनधी वगाह्य’ 11  इहत द्रष्टव्यम्। येिाम ्

आचायािणाम ्अत्र अकारस्य लोपः न तेिाम ्मत ेअवगाह्य 

इहत बोध्यम्। एविं च अस्माकिं  पुरतः भागुरेः अन्यिेािं च 

आचायािणािं द्वयोः मतयोः उपहस्थतेः द्वारा अव अहप 

इत्यनयोः लोपस्य हवकल्पः उपहस्थतः भवहत। अतः 

हपदधात ु/ अहपदधात ुइहत उभयथा प्रयोगिं कतुं शकु्नमः। 

 

4. पुिंहस इहतवत ्ककिं  नपुिंहस इहत अहप? 

‘राम इहत शब्दस्य प्रयोगः पुिंहस भवहत’ इहत अहस्त एकिं  

वाक्यम्। अथाित् राम इहत शब्दस्य प्रयोगः पुिंहल्लङ्ग ेभवहत 

इहत अथिः अस्य वाक्यस्य। अहस्मन् वाक्ये पुिंहल्लङ्गिं वकु्तिं  

पुिंस ्इहत शब्दस्य सप्तमी-हवभके्तः एकवचनस्य प्रयोगः कृतः 

अहस्त पुिंहस इहत। एवमेव यदा कस्यहचत् शब्दस्य 

नपुिंसकहलङ्गिं कथनीयिं भवहत तदा केचन ‘फल इहत शब्दस्य 

प्रयोगः नपुिंहस भवहत’ इहत एविं प्रकारेण वाक्यिं वदहन्त। इदिं 

वाक्यिं सम्यक् एव अहस्त। परन्त ुअत्र नपुिंसकहलङ्गिं कथहयतुिं 

नपुिंहस इहत सप्तमी-हवभके्तः एकवचने यत् पदम ्उक्तिं  तत् पदिं 

ककिं  शुद्धम् अथवा अशुद्धम् इहत किन हवचारम ् अत्र 

कथयामः – 

वस्तुतः नपुिंसकहलङ्ग ेयः शब्दः भवहत तस्य शब्दस्य हलङ्गिं 

कथहयतुिं नपुिंसक इहत शब्दस्य प्रयोगः एव उहचतः। अतः 

‘फल इहत शब्दस्य प्रयोगः नपुिंहस भवहत’ इहत वाक्यस्य 

                                                            
9  भट्टोतजदीतक्षिः (सम्पादकः – तगररधरशमाश), संस्करण - 

२०१०, वनयाकरणतसद्धान्िकौमुदी, तििीयः भागः, पृष्ठ संख्या - १२१, 

सू.सं.८१३, वाराणसी, मोिीलाल बनारसीदास। 

10  ब्रह्मदत्त तजज्ञासु (व्याख्यािा), अष्टाध्यायी प्रिमावृतत्त, (नवम 

संस्करण) २००५, रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेवली – सोनीपि, हरयाणा, 

प्रिम भाग, पृष्ठ संख्या - ४८३, सूत्रसंख्या – ३.३.१५२ 

11  पं.प्रद्युम्न पाण्डये (व्याख्यािा), कुमारसम्भवम्, (नवम संस्करण) 

२०१३, चौखम्बा तवद्याभवन, वाराणसी, पृष्ठ संख्या - ०१, सगशसखं्या 

– १, श्लो.सं.०१ 

अपेिया ‘फल इहत शब्दस्य प्रयोगः नपुिंसके / नपुिंसकहलङ्गे 

भवहत’ इहत एव वक्तव्यम्। तत्र कारणिं वदामः शब्दशास्त्रस्य 

हचन्तनिं कृत्वा – भगवान ्पाहणहनः नपुिंसक इहत शब्द ेस्त्री 

पुिंस ् इहत द्वयोः शब्दयोः स्थाने पुिंसक इहत शब्दस्य 

हनपातनिं12  (पठनिं) करोहत। ततः नञ्(न) इत्यस्य समासिं 

करोहत पुिंसक इत्यनेन पदने सि। न पुिंसक इहत मेलनेन 

समासेन वा नपुिंसक इहत भवहत। यद्हप नपुिंसक इहत प्रयोगे 

नञः न्-वणिस्य लोपः 13 प्राप्नोहत। तथा चेत ्न + ब्राह्मण = 

अब्राह्मण इहत यथा तथा न + पुिंसक = अपुिंसक इहत स्यात्। 

परन्त ु नपुिंसक इहत शब्दस्य न्-वणिस्य लोपस्य अभाविं 14 

सूत्रकारः स्वयम् एव कथयहत अतः अपुिंसकम् इहत न, अहपतु 

नपुिंसकम् इहत एव भवहत। अतः ‘फल इहत शब्दः नपुिंसके 

भवहत’ इहत एविं प्रकारेण प्रयोगः कतिव्यः। 

अस्तु! युक्त्या युक्तः प्रयोगः तु हवचाररतः। अधुना नपुिंहस 

इहत प्रयोगः नपुिंसकहलङ्गिं वकु्तिं  कथिं न युज्यते इहत दकहित् 

हवचारयामः। तथाहि – न(नञ)् पुमान् = अपुमान ्इहत नञ् 

इत्यस्य पुिंस ् इहत शब्दने सि समासिं कृत्वा अपुमान ् इहत 

प्रथमायाः हवभके्तः एकवचने यथा भवहत तथ व सप्तम्याः 

एकवचने न पुिंहस = अपुिंहस इहत प्रयोगः भवहत। नपुिंहस इहत 

तु न भवहत। दकि, अपुिंहस इत्यस्य प्रयोगिं कृत्वा अहप 

नपुिंसकस्य एव बोधः न स्यात् अहपतु हस्त्रयाः अहप बोधः 

स्यात्। तेन फल इत्यादीनािं शब्दानािं हलङ्गस्य हनश्चयः अहप 

न स्यात्। 

ननु! न + पुिंहस इत्यत्र नञ-्हभन्नस्य न इहत अन्यस्य एव 

शब्दस्य समासिं पुिंहस इत्यनेन सि कृत्वा न्-वणिस्य लोपस्य 

अभावेन नपुिंहस इहत अहप रूपिं हनमाितुिं शकु्नमः, यतः न्-

वणिस्य लोपः तु नञः एव भवहत न तु न इत्यस्य, इहत यदद 

कथ्येत तर्िि अहप केवलिं नपुिंसकस्य एव प्रतीहतः न स्यात् 

                                                            
12  ब्रह्मदत्त तजज्ञासु (व्याख्यािा), अष्टाध्यायी प्रिमावृतत्त, (नवम 

संस्करण) २००५, रामलाल कपूर ट्रस्ट, रेवली – सोनीपि, हरयाणा, 

प्रिम भाग, पृष्ठ संख्या - २०५, सूत्रसंख्या – ६.३.७४ 

13  भट्टोतजदीतक्षिः (सम्पादकः – तगररधरशमाश), संस्करण - 

२०१०, वनयाकरणतसद्धान्िकौमुदी, तििीयः भागः, पृष्ठ संख्या - ८७, 

सू.सं.७५७, वाराणसी, मोिीलाल बनारसीदास। 

14  भट्टोतजदीतक्षिः (सम्पादकः – तगररधरशमाश), संस्करण - 

२०१०, वनयाकरणतसद्धान्िकौमुदी, तििीयः भागः, पृष्ठ संख्या - ८९, 

सू.सं.७५९, वाराणसी, मोिीलाल बनारसीदास। 
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हस्त्रयाः अहप प्रतीहतः स्यात्। इत्येकिं  कारणम,् अपरि नपुिंहस 

इत्यादीनािं शब्दानािं अनहभधानात् अथाित ्हशष्टानािं प्रयोगस्य 

अभावात् प्रयोगः न दियते। यतः शब्दशास्त्रम् अहप हस्थतस्य 

एव प्रयोगस्य गततिं हचन्तयहत। अतः नपुिंहस इहत प्रयोगः 

यत्नपूविकिं  वारणीयः। 

 

5. प्राचायिचरः अहस्त / प्राचायिचरः आसीत ्

‘एिः मिोदयः अस्माकिं  प्राचायिचरः अहस्त’ इहत एतादशृस्य 

वाक्यस्य प्रायशः प्रयोगिं वयिं तदा कुमिः यदा अस्माकिं  पुरतः 

उपहवष्टवतः अस्माकिं  हवद्ालयस्य भूतपूविस्य 

प्राचायिमिोदयस्य पररचयिं कारयन्तः भवामः कस्यहचत् 

सहवधे। अहस्मन् वाक्ये प्राचायिचरः इहत पदस्य भूतपूविः 

प्राचायिः इहत अथिः भवहत। अयम ्अथिः कथिं ज्ञातः भवहत 

इहत चेत ् भूतपूवि इत्यहस्मन् अथ े प्राचायि इहत शब्दात् 

चरट्15 इहत प्रत्ययिं करोहत भगवान ् पाहणहनः। ट्-वणिस्य 

लोपः भवहत। प्राचायिचर इहत रूपिं भवहत। नन!ु पूविम् उके्त 

एव प्रसङ्गे ‘एिः मिोदयः अस्माकिं  प्राचायिचरः आसीत’् 

इहत लङ्-लकारस्य आसीत ् इहत दियापदने युक्तिं  वाक्यम् 

अहप ककिं  साधु स्यात् इहत मम हवभागीयेन आचायेण एकदा 

शङ्का कृता। शङ्कायाः अवसरः आसीत् यत् प्राचायिचरः 

इहत एतावत् एव उक्त्वा भूतपूविः प्राचायिः इहत 

भूतकालयुक्तः अथिः लभ्यत े खल!ु अतः ‘एिः मिोदयः 

अस्माकिं  प्राचायिचरः आसीत्’ इहत वाक्यिं न युज्येत इहत। 

इहत चेत् सत्यम्, शङ्कायाः अवसरः तु प्रहतभाहत। अतः 

‘एिः मिोदयः अस्माकिं  प्राचायिचरः अहस्त’ इत्येव वक्तव्यम्। 

परन्त ु ‘एिः मिोदयः अस्माकिं  प्राचायिचरः आसीत्’ इहत 

अहप वाक्यिं प्रसङ्गानुरोधेन औहचत्यपणूं भहवतुम् अििहत। 

तत्र कथम ्औहचत्यम ्इहत चेत्, यः हवद्ालयस्य प्राचायिचरः 

सः यदद अधुना अहस्मन् जगहत एव नाहस्त, परन्त ु पूविम् 

आसीत्, तर्िि तस्य छायाहचत्राददकिं  दशिहयत्वा ‘एिः 

मिोदयः अस्माकिं  प्राचायिचरः आसीत्’ इहत वाक्यम ्अहप 

सङ्गतिं भवेत्। इत्थमेव चरडन्तेि ुशब्दान्तरेिु अहप हनवाििः 

कतिव्यः इहत हचन्तयाहम। अग्रे हशष्टाः प्रमाणम्। 
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