
प्रकृितभावः 
िनिमत्ते सत्यिप सिन्धकायर्स्य अभावः 
प्रकृितभावः इत्युच्यते। 
 
उदा.   
हरी + एतौ = हरी एतौ (प्रकृितभावः) 
 
प्रकृितभावे सिन्धकायर्ं न भवित। 
सिन्धिनिमत्तसन्दभेर्षु अिप अक्षर ं
स्वभावेन व्यत्यय ंिवना, पिरवतर्नं िवना 
ितष्ठित। 
प्रकृितभावे सवर्दा स्वरसिन्ध-अभावः एव 

काितर् केयः िव.द.                             संसृ्कतभारती, चेन्नै



भवित। 
 
वैकिल्पक-प्रकृितभावः 

पा.सूत्रम् -  ऋत्यकः 6.1.128 1.
 
पदान्ते िवद्यमानानाम् अ, इ, उ, ऋ 
इत्येतेषां ऋकार ेपर ेिवकल्पेन  
प्रकृितभावः भवित। 
 
प्रकृितभाव-पक्षे यिद पूवर्ः स्वरः दीघर्ः, 
तिहर्  तस्य ह्रस्वः अिप भवित। 
 
प्रकृितभाव-अभावपक्षे िवधीयमान ं अच् 



सिन्दकायर्ं िवकल्पेन भवित। 
 
उदा.   
वसन्त+ऋतुः =वसन्त ऋतुः(प्रकृितभावः) 
                   = वसन्ततुर्ः (गुणसिन्धः) 
 
राजा+ऋिषः =राज ऋिषः  
                   (प्रकृितभावः , ह्रस्वः च) 
                  = राजिषर् ः (गुणसिन्धः) 
 
स्त्री+ऋणम ्= िस्त्र ऋणम्  
                    (प्रकृितभावः, ह्रस्वः च) 
                = स्त्र्यृणम्  (यण् सिन्धः) 



 
गुरु + ऋणम् = गुरु ऋणम् 
                        (प्रकृितभावः)  
                 = गुवृर्णम् (यण् सिन्धः) 
 
िपतृ+ऋणम ्=िपतृ ऋणम् (प्रकृितभावः) 
             =िपतॄणम् (सवणर्दीघर्सिन्धः) 
 
अवधेयम्  -  
समासे अिप प्रकृितभावः िवकल्पेन 
भवित। 
 
2. पा.सूत्रम्  इकोऽसवणेर् शाकल्यस्य 



ह्रस्वश्च 6-1-127 
 
 पदान्ते िवद्यमानानाम् इ/ई, उ/ऊ, ऋ/
ॠ, ऌ इत्येतेषां परः असवणर्-स्वरः 
भवित चेत्, प्रकृितभावः िवकल्पेन 
भवित। 
 
प्रकृितभाव-पक्षे यिद पूवर्स्वरवणर्ः दीघर्ः, 
तिहर्  तस्य ह्रस्वः अिप भवित। 
 
एषः प्रकृितभावः यण् सन्धेः अपवादः। 
 
समासे प्रकृितभावः न भवित। यण् 



सिन्धः भवित।  
 
उदा.  
दिध + अत्र = दिध अत्र (प्रकृितभावः)  
                = दध्यत्र (यण् सिन्धः) 
 
चक्री + अत्र = चिक्र अत्र  
                     (प्रकृितभावः , ह्रस्वः च) 
                = चक्र्यत्र  (यण् सिन्धः) 
 
मधु+आनय = मधु आनय (प्रकृितभावः) 
                = मध्वानय (यण् सिन्धः) 
 



गुरु +आदेशः = गुवार्देशः  
अत्र प्रकृितभावः न भवित । कारणम्  
गुवार्देशः एकं समस्तपदम् । अतः यण् 
सिन्धः करणीयः। 
 
िनत्यप्रकृितभावः 
 

प्लुतप्रकृितभावः 1.
 
पा.सूत्रम्  प्लुतप्रगृह्या अिच िनत्यम्  
6-1-125 
पा.सूत्रम्  दूरादू्धते च  8-2-84 
 



प्लुतस्य स्वर ेपर ेप्रकृितभावः िनत्य ं
भवित। 
 
दुरात्सम्बोधने यद् वाक्यं भवित 
तस्यवाक्यस्य अिन्तमः स्वरः प्लुतः 
भवित, अिन्तमः वणर्ः व्यञ्जनं भवित 
चेत् व्यञ्जनात् पूवर्िस्थतः स्वरः प्लुतः 
भवित। 
 
यत्र वाक्यस्य अन्त ेदूरसम्बोधन ंभवित 
तत्रैव प्लुतः । प्लुतः वाक्यसम्बन्धी इित 
स्मरणीयम् । 
 



2. प्रगृह्यप्रकृितभावः 
 
पा.सूत्रम्  ईदूदेद् िद्ववचन ंप्रगृह्यम् 
1-1-11 
पा.सूत्रम्   अदसोमात् 1-1-12 
पा.सूत्रम्   ओत ्1-1-5 
पा.सूत्रम्   िनपात एकाजनाङ् 1-1-14 
 
प्रगृह्यम् इित एका संज्ञा। 
1.ईकारान्त - ऊकारान्त-
एकारान्तिद्ववचनं प्रगृह्यसंज्ञां प्राप्नोित। 
 
2.अमी इित पदस्य ईकारस्य, अमू इित 



पदस्य ऊकारस्य च प्रगृह्यसंज्ञा भवित। 
 
3.ओकारान्तस्य िनपातस्य (अव्ययस्य) 
प्रगृह्यसंज्ञा भवित। 
 
4.एकस्वरात्मकानां िनपाताना ं
प्रगृह्यसंज्ञा भवित, (आङ् वजर्ियत्वा)। 
 
प्रगृह्यस्य स्वर ेपर ेिनत्यं प्रकृितभावः 
भवित। 
 
उदा. 
मुनी + एतौ =  मुनी एतौ  (प्रकृितभावः)  



(यण् सिन्धः न  भवित) 
 
गुरू + उभौ =  गुरू उभौ (प्रकृितभावः) 
(सवणर्दीघर्सिन्धः न भवित) 
 
लते + इमे = लते इमे (प्रकृितभावः)  
(यान्तावान्तादेशसिन्धः न भवित) 
 
अमी + अश्वाः = अमी अश्वाः  
(प्रकृितभावः) (यण् सिन्धः न  भवित) 
 
अहो + अत्र भवान् = अहो अत्र भवान ् 
(प्रकृितभावः) (पूवर्रूपसिन्धः न भवित) 



 
इ + इन्द्रः =  इ इन्द्रः. (प्रकृितभावः) 
(सवणर्दीघर्सिन्धः न भवित) 
 
उ + उमेशः =  उ उमेशः. (प्रकृितभावः) 
(सवणर्दीघर्सिन्धः न भवित) 
 
आ + एवं िकल तत ्=   
आ एवं िकल तत ् 
(प्रकृितभावः भवित)  
(वृिद्धसिन्धः न भवित) 
 
आङ्त्वम् अिस्त चेत्  प्रकृितभावः न 



भवित। 
आङ् , आ  च 
ईषदथेर् - आङ्    
उदा.   
आ+ उष्णम् = ओष्णम ्(गुणसिन्धः) 
आङ्त्व कारणात् प्रकृितभावः न भवित। 
 
ईषदथेर् - आङ्  
िक्रयायोगे - आङ् 
मयार्दा - आङ् 
अिभिविधः - आङ्  
[आबालं (बालेभ्यः) मिय हिरभिक्तः 
अिस्त।] 



 
वाक्यस्मरणयोः  - आ   
उदा.   
आ + एवं नु मन्यसे =   
आ एवं नु मन्यसे। 
वृिद्धसन्धेः िनिमत्तम् अिस्त।  
तथािप वृिद्धसिन्धः न भवित । 
प्रकृितभावः भवित। 
 
उदा.  
प्रकृितं पुरुषं चैव िवद्ध्यनादी उभाविप। 
िवकारांश्च गुणांश्चैव िविद्ध 
प्रकृितसम्भवान्।। श्री.भ.गीता १३.१९ 



 
 
 
 


