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धातूपसर्गसाधनसम्बन्ध-समीक्षा
डा. परमेश्वर साहु
प्रस्तावनााः
अततरोतिताः रूल्वेष तवषयाः पुरस्तात् तवदुषाां यद् व्याकरणशास्त्रां तनतिलशास्त्रोपयोतर् प्रधानञ्च षडङ्र्ेषु
मुितमवेतत। तत्र प्रभवतत, अनुभवतत, तविरतत, आिरतात्येवमादयाः सेापसर्ागाः प्रयोर्ा दरीदृश्यन्ते लोके ।
तत्र ककमादौ धातूपसर्गयोाः सांबन्धाः प्रततपादनीयाः, उत धातुसाधनसांबन्धाः ? इत्येवां शङ्का समुदते त।
एतच्छङ्कायााः समाधानात्प्राक् धातुपसर्गसाधनेततशब्दानामर्थो तवतियत। 1. “भूवादयौ धावताः’’

[1]

इतत

सूत्रानुसारां कियावातिनो भुप्रभृतयो धातुसांज्ाां भजन्ते। भुप्रभृतयो धातवे इत्येतावन्मत्रोक्तो या शब्दस्य
तितीयाबहुविने यााः पश्यसीत्यादौ धातुत्वमापद्येत। तर्था ि तवश्वप इत्यादातवव “आतो धातोाः’’

[2]

इत्याकारलोपाः प्रसज्येत्। अतस्तिारणाय कियावातित्वेतत तवशेषणम्। तावन्मान्नोक्तौ ि वजगनाद्यर्थगकानाां
तिरूक् , प्रताम्, कू पत् इत्याद्यव्ययानाां धातुत्वां प्राप्नोतत। (प्रताम्=ग्लातनाः, कृ षत्=प्रशांससा)। तर्था ि
तेभ्यतस्तङाद्युत्पतताः स्यात्। अतो भ्वाकदर्णपठितत्वतमतत तवशेषणां तनवेश्यते। एवञ्च कियावािकत्वे सतत
भ्वाकदर्णपठित्वां धातुलक्षणम्। 2. उपसर्ो नाम “उपसर्ागाः कियायोर्े’’

[3]

इतत सूत्रानुसारां कियायोर्े

प्राकदर्नगपाताः। 3. साधनां नाम साध्यते = तनष्पाद्यतेऽनेन कियते व्युत्पत्त्या कारकतमत्यर्थगाः। तदुक्तां भतृगिठरणा
= “कियाणामतभतनष्पतौ सामथ्र्यां साधनां तवदुाः’’ इतत। पाक-र्मनादीनाां कियाणामतभतनष्पतौ = जननेाः,
सामर्थयगम् द्रव्यर्ताां शक्क्तां साधनां तवदुठरत्यर्थगाः।
सम्प्रतत प्राक्तनशङ्कायााः समाधानमुच्यते।
अत्र दीतक्षताशयाःसोपसर्गस्र्थले उपसर्ागवतशष्ठाद् धातोरे व तवतशष्टबोधो जायते इत्युपसर्गसतित एव धातुस्तततत्त्ियावािी।
“लुड्लङ्लृङ्वडु दाताः’’

[4]

“आडजादीनाम्’’

[5]

इतत सूत्रतवतिताडार्मादेव्र्यवस्र्थायै के वलां धातूपसर्गयोाः

पृर्थक्तत्वेन कल्पनम्। तदुक्तां भतृगिठरणा-अडदीनाां व्यवस्र्थार्थग पृर्थक्तत्वेन प्रकल्पनम् इतत। अत एव उपास्यते
र्ुरूठरत्यत्र कमगतण लकाराः तसध्यतत। अन्यर्था के वलस्यस “आस उपवेशने इतत धातोरकमगकत्वेन स न स्यात्।
पूवगमुपसर्गयोर्े तु धातेााः सकमगकत्वेन कमगतण लकाराः तसध्यतत। सोपसर्ागणाां सकमगकत्वात्। अत एव
“सुट्कात्पूवगाः’’

[6] इतत

सूत्रे भाष्ये “धातूपसर्गयोाः कायग यतदन्तरङ्र्म। कु त एतत् ? पूवं धातुरूपसर्ेण युज्यते

पश्चात्साधनेन’’ इत्युक्तत्वा “यस्त्वसौ धातृपसर्गयोस्सांबन्धस्तमभ्यन्तरकृ त्य = सांबध्य ततो धातुाः साधनेन
युज्यते। अवश्यां िैतदवां तवज्ेयम्। यो ति मन्यते पूवे धातुाः साधनेन युज्यते पक्षादुपसर्ेणेतत तस्य आस्यते
र्ुरूणेत्यकमगकाः

उपास्यते

र्ुरूठरतत

के न

सकमगकाः

स्यात्

?

इत्युक्तम्।

कतृगकमागकदसाधनप्रत्ययसांबतन्धकायगयोर्ो बतिरङ्र् एव। अत एव सांिकस्कारे त्यत्र “सुट् कात्पूवगाः’’

[7]

एवञ्च
इतत पूवग

सुडार्मस्तताः साधनप्रयुक्तां तित्वम् अत एव “कात्पूवगाः’’ इतत भाष्ये प्रत्यख्यातम्। “अडभ्यासव्यवायेऽतप सुट्
कात्पूवग इतत वक्तव्यम्’’ इत्येव तसद्ेाः। उपपूवागत् कृ क्िांसायातमतत धातोश्छेदनेऽर्थे “ककरतौ लवने’’ [8] इतत सुड्
तवतिताः। तत्रेदां वातततकमलोक्तयते। उदा-उपिस्कार, उपठरस्करत्। एवञ्च “सांपठरभ्याां करोतौ भूषणे’’

[9]

इत्यत्रैव सुतडत्यांशाः पिनीयाः। इत्र्थञ्च “पवं धातुरूपसर्ेण युज्यते अत्र प्रश्नाःCorresponding Author:
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प्रार्ुक्तकदशा “पूवग धातुरूपसर्ेण युज्यते’’ इत्यर्थगस्वीकारे ऽध्ययततमत्याकदकां रूपां न तसध्येत्। तर्था ति-अतध
पूवागकदङ्

अध्ययन

इतत

“सावगधातुकाधगधातुकयोाः’’

धातोाः’’

[11]

~ 828 ~

ल्युट्

ि’’

[10]

इतत

भावे

ल्युठट,

अनुबन्धलोपेऽनादेशे
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इतत धातोठरकारस्य र्ुणे एकारे ऽयादेशे उपसर्गस्र्थस्येकारस्य यणादेशे
यकारे ऽध्ययनीतमत्यभीष्ट रूपम्। धातुपसर्गकायगस्र्थान्तरङ्र्त्वां पूवग
ियोठरकारयो सवणगदीर्घे तन्न तसध्येत्- इतत। अन्नोतरम्“णेरध्ययने वृतम्’’

इतत सूत्रऽध्ययनतमतत तनदेशेन क्वतित्

[12]

प्रत्ययतनतमतकायागत्प्रार्ुपसर्गकायागप्रतताज्ापनेन दोषभावात्। “प्रत्ययाः’’

वीलकू यीक्ष्माभ्याताां पुङणै’’

[17]

इतत सूत्रेण धातोाः पुर्ार्मे ’दा’

मात्रस्यानर्थगकत्वात् ’तन’ इत्यस्य धुसांवनातनरूतपतोपसर्गत्वाभावात्
णत्वां न स्याकदत्याशङ्क्तय यदार्मास्तुङ्डणीभूतास्तद्ग्रिणेन र्ृह्यन्ते’’
इतत। पठरभाषयाधुत्वातस्य कियावािकत्वेन ततन्नरूतपतोपसर्गत्वस्य
नौ सत्त्वात् णत्वां तसध्यतीतत समातितम्। पूवं धातोरूपसर्गयोर्े तु

इतत तनदेश उपपद्यते। एवञ्चात्र ज्ापकप्रामाण्येन पूवग धातोाः साधनेन
योर्ेऽतप एतकदतरत्र सवगत्र पूवग धातूपसर्गयोरे व सांबन्धस्तताः
साधनांसबन्धाः। अतो न प्रार्ुक्तो दोषाः इतत।

तणिाः प्रार्े (प्र.तल दी इतत दशयामेव) णत्वप्रवृत्त्याणिां न स्याकदतत

अत्र नार्ेशतसद्ान्ताः-

अतएवोक्तां भतृगिठरणााः-

दीतक्षताशयो न युज्यते। सोपवर्गस्र्थले शुद्धात्वर्थागपेक्षयार्थागन्तराबोधक

शङ्कानसांर्च्छेतत। अतोऽनेनप्रमाणेन
पञ्चादुपसर्ेण इतत कर्थनां युज्यते।

पूवगधतुाः

साधनेन

युज्यते

प्रमाणम्। तर्था ति- सांिस्करतुाः, सेिरस्करूठरत्यादौ ऋदन्तस्य

धातोाः साधनयोर्स्य भातवनाः प्रकमािर्थ।
धातुत्वां कमगभावञ्च तर्थाऽन्यरतप दृश्चताम्।।
अत्राक्षेपाः-

सांयोर्ादेरङस्य र्ुणाः स्यतल्लटीत्यर्थगकेन “ऋतश्च सांयोर्ादेर्ुगणाः’’

भतृगिरे ाः स्विन्र्थतवरोधाः। तर्था “धातोाः साधनयोर्स्य’’ इत्याकदना

त्वेनोपसग्स्यानकग कत्वात्। अत्र ि “सुट् कात्पूवगाः’’

[13]

इतत सूत्रस्र्थां भाष्यां
[14]

इतत सूत्रेण र्ुणप्रवृतये, समतिस्करकदत्यादौ लर्घोरभ्यासस्य दीर्घगाः
स्यात्सन्वद्भावतवषये इत्यर्थगकेन “दीर्घो लर्घोाः’’

इतत सूत्रेण

[15]

प्राक्तप्रदर्शगतेन काठरकाियेन पूवं धातोाः साधनयोर्ाः प्रततपाकदताः। तताः
प्राक्तप्रदर्शगतया-

पदियाश्रयत्वेन सुटो बतिरङ्र्त्वेनातसद्त्वात् सांयोर्कदत्वाभावेन र्ुणो

अडादीनाां व्यवस्र्थायं पृर्थक्तत्वेन प्रकल्पनम्।
धातूपसर्गयोाः शास्त्रे धातुरेव तु तादृशाः।।
इतत काठरकया पूि धातोरूपसर्ेण सांबन्धो व्यवस्र्थातपताः। अतोऽत्र

न स्यात्, यतङ दीर्घगाः स्याञ्च। अतो विनतमदरमारभ्यत। ततोऽस्य

कतरिा प्रमाणमाश्रयणीयतमतत सांकदग्धमेव इतत। (काठरकायाम्-

विनस्य प्रत्यख्यानाय सुट एवान्तरङ्त्ववेनातसद्त्वात् भर्वता

तादृशाः एव = उपसर्ग सतित एव।)

दीर्घगतनवृतये ि “उपदेतशवद्रुविनां ि’’ इतत वार्तगकमारब्धम्। अन्यर्था

भाष्यकृ तोक्तम्-’’ धातूपसर्गयोाः कायगाः यतदन्तरङ्र्म्। कु त एतत् ? पूवं
धातुरूपसर्ेण

युज्यते

पश्चात्साधनेन’् ’

“उपसर्ेण”इत्यस्योपसर्गसांज्कशब्देन

इतत।

इत्यर्थगाः।

एवां

(अत्र

साधनेनत्यस्य

साधनबोधकप्रत्ययप्रयुक्तकायगणेत्यर्थगाः।) तताः “नैतत्सारम्। पूवं ति धातुाः
साधनने युज्यते पश्चादुपसर्ेण। साधनां ति कियाां तनवगतगयतत। तामुपसर्ो
तवतशनतष्ट’’

इत्युक्तां

भर्वता

भाष्यकृ ता।

अत्र

साधनेन

साधनप्रयुक्तकायगणेत्यर्थगाः। ति यताः, साधनां कियाां तनवगतगयतत =
साध्यत्ववैतशष्येन बोधयतत। अताः पूवं तत्प्रयुक्तां कायगम्। ताम् =
साध्यत्वेन बुद्ाां कियाम्। उपसर्गाः = तत्सांज्काः शब्दाः, तवतशनतष्ट
स्वद्योत्यतवशेषणवैतशष्टयेन बोधयतत। साध्यत्वेन ज्ानां तवना तियायोर्े
तवतितोपसर्गसांज्कशब्देयोर्ाज्ानाकदत्यर्थगाः। तताः “सतयमेवमेतत्।
यस्त्वसौ धातूपसर्गयोतभसांबन्धस्तमभ्यन्तरां धातुाः साधनेन युज्यते’’
इत्युक्तम्।
अत एवोक्तां भतृगिठरणााःस्र्थाकदतभाः के वलैयगश्च र्मनाकद तु र्म्यते।
तत्रानुमानाद् तितवधात् तद्माग प्राकदरूच्यते।।
अत्र = तद्माग द्योतकत्वधमगवातनत्यर्थगाः। के वलेाः = उपसर्गरतितेाः।
उपसर्गरतिताः स्र्था धातुर्गतततनवृतर्थगकाः। प्रततष्ठते इत्यत्र र्मनरूपमर्थग
बोधयतत।
अतोऽनुमानप्रमाणेन
स्र्था
धातोाः
र्मनार्थगवािकत्वसामथ्र्यमप्यस्तीतत ’प्र’ इत्युपसर्गस्ताां शक्क्तां के वलां
द्योतयतीत्यर्थगाः।
ष्ठार्तततनवृतातवतत
एकार्थगबोधकपािस्तु
लोकप्रतसतद्मातश्रत्य। एवञ्च पूवगमुपसर्ेण योर्ो नाम तदर्थगसांबन्धाः।
तताः उपसर्गयोर्ात्पूवं कायगयोर्ाः। तदनन्तरमुपसर्गशब्दयोर् इतत
पठरभाषाियार्थगाः।
ककञ्च

“पूवग

धातुाः

साधनेन

युज्यते’’

इत्यर्थगस्वीकारे

एव

प्रातणदापयतीत्यत्र ’’यदार्म’’ पठरभाषायााः सञ्चाराः। तर्था ति प्र. तन
इत्युपसर्गियपूवगकात् डु दाञ् दान इतत धातोलगठट प्रर्थमपुरूषैकविने
तततष शतप श्लोतित्वेऽभ्यासिस्वे “नेर्गद’’ [16] इत्याकदना नेनगस्य णत्वे कृ ते
प्रतणददातीतत

रूपम्।

तत्र

प्रेरणार्थे

तणति

“अक्तां

अत्रोतरम्यद्यतप मतृगिठरणा पक्षियमतप प्रदर्शगतां, ककन्तु “सुट् कात्पूवगाः’’
“उपपदमततङ् ’’ इतत

ि सूत्रस्र्थभाष्य

[18]

कै यटप्रामाण्यात् “धातोाः

साधनयोर्स्य’’ इत्याकदकाठरकाियतसद्ोऽर्थग एव तसद्ान्ते समाश्रीयते।
धातृपसर्गकायगस्यान्तरङ्र्त्वां तु पवोपतस्र्थतान्तभूगतार्थगतनतमतकत्वात्।
तर्था
ि
यदुपसागतनतमतकमुपसर्ागर्थगतश्रतम्
=
उसिद्योत्यार्थ्ञेवशेषातश्रतां
तत्
अर्थगतवतशष्टोसर्गतनतमतकत्वादन्तरङ्र्म्।

तर्था

ि,

उपसर्ागणाां

स्वरूपतनदेशेषु
अथ्रतवतशष्टस्यैवोपर्गस्य
तनतमतत्वादर्थगिारा
ततन्नतमतककायगस्य पूवगमुपतस्र्थत्या ततन्नतमतकां कायगमन्तरङ्र्तमत्ययां
न्यायो धातूपसर्गया कायगमन्तरङ्र्तमत्यस्य तवषयाः। “सम्पठरभ्याां
करोतौ भूषणें’

[19]

इतत सूत्रे सांपुठरभ्या तमतत स्वरूपतस्तयोस्तदर्थगस्य ि

तनतमतत्वेन

स्वीकारात्।

’प्रत्ययाः

उत्योदौ

तु

सवणगदीर्घगस्य

नैतादृशमन्तरङ्र्त्वम्। ततिधावुपसर्गस्य स्वरूपेणातनतमतत्वात्। अतो
न प्रार्ुक्तो दोषोऽत्र।
अत्र शङ्कासाधनबोधकप्रत्ययतवषये पूवोक्तकदशा पूवग धातो, साधनेनैव योर्ोऽस्तु।
ककन्तु

यत्र

भावार्थगकप्रत्ययो

यर्था-

तवपयगय

इत्यादौ

तव-

परीत्युपसर्गियपूवगकात् इण् र्तातवतत धातोाः भावे “एरि्’’

[20]

इत्यच्प्रत्यायाः अत्र प्रत्ययेन साधनां न बोध्यत इतत
धातोस्तद्योर्ाभावेन उपसर्ेण योर्ेऽतनष्टां रूपमापद्येत इतत।
अत्र समाधनम्

पूवग

“णेरध्ययने वृतम्’’

[21]

“व्यत्ययो बहुलम्’

[22]

इतत तनदेशेन

भावार्थगकप्रत्ययस्यातप पूवगमेवोत्पतताः। न िास्य ज्ापकस्य साजात्यात्
कृ न्मात्रतषयकत्वे भावततङन्ते दोषस्तदवस्र्थ एवेतत वाच्यम्। अस्य
तनदेशस्य सामान्यापेक्षज्ापकत्वेन भातवततङोऽतप पूवगमेवोत्पत्या
दोषाभावात्। वस्तुतस्तु ज्ापकस्य तवशेषपेक्षत्वेऽतप न दोषाः। भावे

हृीं
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तततङ उपसर्गस्यैवाभावात्। एवञ्च पूवं धातोाः साधनेन योर्े तवपयगय
इतत रूपां न तसध्येकदत्याक्षेपो न युज्यत एव। अत एवोक्तां वाक्तयपदीयेप्रयोर्ािेषु तसद्ाः सन् भेतव्योऽर्थो तवतशष्यते।
प्राक् ि साधनसांबन्धात् किया नैवोपजायते।। इतत।
प्रयोर्ािेषु = कारकसांबांध प्राप्य धातुषु प्रयोर्ािेषु सत्सु, तसद्ाः सन् =
तसद्रूपाः, भतेव्योऽर्थगाः व्यावत्योऽर्थगाः, तवतशष्यते = उपसर्गाः तवतशष्यते।
साधनसांबन्धात्प्राक् = कारकान्वयात् प्राक् , कियानैवोपजायते इत्यर्थगाः।
एवञ्च

“पूवं

धातुाः

साधनेन

युज्यते

पश्चादुपसर्ेण’’

इत्येव

नार्ेशतसद्ान्ताः। स्वरूपोऽर्थगतश्च यत्रोपसर्ो तनतमतत्वेनाश्रीयते तत्र तु
धातूपसर्गयोाः पूवं सांबन्धस्तताः इतत तसद्म्। स्पष्टतमदां सवग
लर्घुमञ्जूषाया।
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