
तत्परुुषसमासः

द्वन्द्वो द्विद्वगुरद्विप चाह ंमद्गहृे द्वि�त्यमव्ययीभावः।
तत्पुरुष कम  धारय ये�ाह ंस्यां बहुव्रीद्विहः॥

I am a married man (द्वन्द्वः) with a measly two cows (द्विद्वगुः) (i.e. a poor man); in my household there is 
never any money to spend (अव्ययीभावः). My good man, please do something (तत्पुरुष कम  धारय) so that I 
can be a rich man (बहुव्रीद्विहः).

१. संस्कृतभाषायां वाक्यार्थंE शब्दक्रमस्य महत्त्वं �ास्तिस्त | कारणं ज्ञायते एव—शब्दाः द्विवभद्विQसद्विहताः, अतः तेषां द्विक्रयया सह 
सम्बन्धो द्वि�श्चिTतः | "राजा धे�ुं हस्ते� द्वि�ध �ाय गोष्ठात्  गङ्गातीर ेददाश्चित" इत्यस्तिस्म�्  वाक्ये, शब्दक्रमो यस्तित्कमद्विप भवतु �ाम, 
अर्थं[ऽवगम्यते अस्माभिभः |

२. परन्तु समासे तर्थंा �ास्तिस्त | समासे द्विवभQयः लुप्यन्ते; द्विवभक्त्यभावे अपरणे माध्यमे� अर्थं[ बधु्यते | समस्तपदे अन्तभb ता�ाम्  
अङ्गा�ां क्रमोऽत्यन्तं महत्त्वपbण ः | अङ्गक्रमेण एषां परस्परः सम्बन्धः कः इश्चित ज्ञायते | एक एव अपवादोऽस्तिस्त द्वन्द्वसमासः—तत्र 
अङ्गक्रमस्य द्विवकारणे अर्थं[ � परिरवत ते | रामश्यामद्विदलिलपाः गच्छस्तिन्त; श्यामद्विदलिलपरामाः गच्छस्तिन्त |

तत्पुरुषसमासः [सामान्यः (सप्तद्विवधा), कम धारयः (�वद्विवधा), द्विद्वगुः (द्वित्रद्विवधा), �ञ्प्रभृतयः (पञ्चद्विवधा)]

३. तत्परुुषसमासे अस्तिन्तमपदस्य कT� सम्बन्धो वत ते समस्तपदात् बद्विहः, द्विक्रयया सह | अस्तिन्तमपदात्  प्राक्  यावस्तिन्त पदाद्वि� सस्तिन्त, 
तेषां सम्बन्धो वत ते केवलं समस्तपदस्य अन्तः | यर्थंा "सः �ीलपश्चिpणं पश्यश्चित", पश्चिp�् -शब्दस्य गुरुत्वं भवश्चित पदात्  बद्विहः; 
�ीलशब्दस्य गुरुत्वं केवलं पदस्य अन्तः | �ीलपदस्य सम्बन्धो वत ते पश्चिp�् -पदे� सह; समस्तपदात्  बद्विहः द्विक्रयया सह अन्वयो �वै 
द्विवद्यते | अतः समस्तपदात्  बद्विहः अस्तिन्तमपदस्य महत्त्वम्  | “I took the horsecart” I took the horsecart” इत्यस्तिस्म�्  वाक्ये अह ंशकटं स्व्यकरवम्  | “I took the horsecart” I 
took the carthorse” इत्यस्तिस्म�्  वाक्ये अह ंअश्वमेवा�यं, � तु शकटम्  | 

४. तत्परुुषसमासस्य परिरशील�म्  अन्तात्  आरभ्यतां यतः अस्तिन्तमपद ंप्रमुखम्  | दीर्घ समस्तपद ंचेदद्विप श्चिचन्ता �ास्त्येव, यद्विद तर्थंा 
कुम ः | ज�कत�यास्�ा�पणु्योदकम्  | अत्र उदकम् (जलम् ) प्रमुखम्  | कीदृशोदकम्  इश्चित अस्माभिभब[ध्यम्  | पुण्यम्  उदकम्  | कर्थंं 
पुण्यम्  ? स्�ा�े� | कस्य स्�ा�े� ? ज�कस्य त�यायाः | तर्हिह ज�कस्य त�यायाः स्�ा�े� पुण्यम्  उदकम्  इश्चित द्विवग्रहवाक्यम्  | 

५. समासस्य रूपम्  | अस्तिन्तमपदस्य स्वस्य सामान्यद्विवभद्विQसद्विहतं रूपं भवश्चित; तद्वज श्चियत्वा अवभिशष्टा�ां पदा�ां प्राश्चितपद्विदकरूपम्  
अर्थंवा प्राश्चितपद्विदकस्य द्विवकृतरूपम्  (यर्थंा राज�्  इत्यस्य “I took the horsecart” राज”), इश्चित साधारणद्वि�यमः | एषाम्  अवभिशष्टपदा�ां द्विवभद्विQः वच�ं च 
अवगम्यते वाक्यस्य सन्दभ�� | 

६. कम धारयसमासस्य लpणं सामा�ाश्चिधकरण्यम्  | 

समा�म्  अश्चिधकरणं इत्यस्य भावः सामा�ाश्चिधकरण्यम्  इश्चित | �ाम समासे पदद्वयम्  अस्तिस्त चेत् , तयोः समा�ः आधारः अस्तिस्त चेत्  तर्हिह
सामा�ाश्चिधकरण्यम्  अस्तिस्त | समा�ः आधारः इत्यस्य कृते समा�-द्विवभद्विQकत्वम्  अद्विप अपेक्ष्यते, एकार्थं बोधकत्वम्  अद्विप अपेक्ष्यते | 

दशरर्थंमहाराजो महाहस्तिस्त�ं महाव�े हस्तिन्त |
दशरर्थंो महा�्  राजा महान्तं हस्तिस्त�ं महश्चित व�े हस्तिन्त | 
दशरर्थंः, महा�् , राजा | महान्तं हस्तिस्त�म्  | महत्  व�म्  |

दशरर्थंः, महा�् , राजा एषां शब्दा�ां समा�-द्विवभद्विQकत्वम्  अद्विप अस्तिस्त (प्रर्थंमाद्विवभद्विQः), एकार्थं बोधकत्वम्  अद्विप अस्तिस्त  (राजा) |
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७. तत्परुुषसमासस्य लpणम्  असामा�ाश्चिधकरण्यम्  |  

रामस्य दbतः  रामदbतः → रामदूतः |
द्वि�द्रया बाश्चिधतः  द्वि�द्राबाश्चिधतः → रामदूतः |

८.  कम धारयसमासः तत्परुुषसमासT द्विवशेष्यं द्विवशेषणं वा |

                      समासः       द्विवग्रहः
(तृतीया तत्पुरुषः) �ृपोQ        �पेृण उQ  = द्विवशेषणम् 
(षष्ठी तत्पुरुषः)    �ृपवच�म्     �ृपस्य वच�म्  = द्विवशेष्यम्  

(कम धारय)         तुङ्गवृpः      तुङ्गो वृpः    = द्विवशेष्यम्  
(कम धारय)         वृpतुङ्ग       वृp इव तुङ्ग  = द्विवशेषणम् 

९. Qान्तसद्विहत-समस्तपदाद्वि� 
Qान्तरूपं पbव सदस्यः चेत् , प्रायः कम धारयः, द्विवशेष्यं च | हतपुत्रः (हतः पुत्रः), कु्रद्धब्राह्मणः (कु्रद्धो ब्राह्मणः) | कु्रद्धब्राह्मणो हतपुत्रं 
पश्यश्चित |
Qान्तरूपं परसदस्यः चेत् , प्रायः तत्पुरुषः, द्विवशेषणं च | रामहत (रावणः) [रामेण हतः (रावणः), भिशष्यपद्वि�ताद्वि� (पुस्तकाद्वि�) 
[भिशष्यैः पद्वि�ताद्वि� (पुस्तकाद्वि�)] |

१०. गभ समस्तपदाद्वि� 
कु्रद्धब्राह्मणः �ृपहतपुत्रं पश्यश्चित | तत्पुरुषगभ -कम धारयसमासः |
भिशष्यपद्वि�तपुस्तकाद्वि� � कदाद्विप पठ्यन्तेऽन्यैः ज�ःै | तत्परुुषगभ -कम धारयसमासः |

समासे अस्तिन्तमयQेुः स्वभावः पbण समासस्य स्वभावः | 

११. समासे पंुवद्भावः यत्र सामा�ाश्चिधकरण्यं द्विवद्यते | 

शुद्धभाषा इश्चित साधु रूपम्   | शुद्धाभाषा इश्चित दोषाय | 

द्विकमर्थं द्विमश्चित अत्र उच्यते— 

समासे पंुवद्भावः सम्भवश्चित यत्र सामा�ाश्चिधकरण्यं द्विवद्यते | समा�म्  अश्चिधकरणं इत्यस्य भावः सामा�ाश्चिधकरण्यम्   | �ाम समासे 
पदद्वयम्  अस्तिस्त चेत् , तयोः समा�ः आधारः अस्तिस्त चेत्  तर्हिह सामा�ाश्चिधकरण्यम्  अस्तिस्त | समा�ः आधारः इत्यस्य कृते समा�-
द्विवभद्विQकत्वम्  अद्विप अपेक्ष्यते, एकार्थं बोधकत्वम्  अद्विप अपेक्ष्यते | 

उत्तमा + बालिलका  उत्तमबालिलका → रामदूतः 

अस्तिस्म�्  उदाहरणे समा�-द्विवभद्विQकत्वम्  अद्विप अस्तिस्त, एकार्थं बोधकत्वम्  अद्विप अस्तिस्त | �ाम द्वौ अद्विप शब्दौ प्रर्थंमान्तौ स्तः, अतः 
तयोः समा�-द्विवभद्विQकत्वम्   | तर्थंा च द्वयोः अद्विप अर्थं ः सा बालिलका— अतः एकार्थं बोधकत्वम्  अद्विप अस्तिस्त | समा�-द्विवभद्विQकत्वम् 
अद्विप अस्तिस्त, एकार्थं बोधकत्वम्  अद्विप अस्तिस्त— अतः सामा�ाश्चिधकरण्यम्  अस्तिस्त | सामा�ाश्चिधकरण्यम्  अस्तिस्त, अतः पुंवद्भावः सम्भवश्चित
| इश्चित द्वि�यमः | 

समासे यत्र सामा�ाश्चिधकरण्यं, तत्र स्त्रीलिलङे्ग पुंवद्भावः भवश्चित इश्चित साधारणद्वि�यमः | 
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तर्हिह सामा�ाश्चिधकरण्यं केषु समासेषु प्राप्यते ? कम धारय-समासे बहुव्रीद्विह-समासे च | अन्यत्र � | 
 
उदाहरणार्थंE रामकृष्णौ इश्चित द्वन्द्वसमासः | अत्र समा�-द्विवभद्विQकत्वम्  अस्तिस्त द्विकल | रामः च कृष्णः च, रामकृष्णौ | रामः अद्विप 
प्रर्थंमान्तः, कृष्णः अद्विप प्रर्थंमान्तः | द्विकन्तु रामः रामं बोधयश्चित, कृष्णः कृष्णं बोधयश्चित | सामा�ाश्चिधकरण्यम्  इत्यQेु समा�-
द्विवभद्विQकत्वम्  एव � | एकार्थं बोधकत्वम्  अद्विप आवश्यकम्  | रामकृष्णौ इश्चित पदे एकार्थं बोधकत्वं �ास्तिस्त | अतः सामा�ाश्चिधकरण्यं 
�ास्तिस्त | 

अतः स्त्रीयां द्वन्द्वसमासः अस्तिस्त चेत् , समा�-द्विवभद्विQकत्वम्  भवेत्  द्विकन्तु सामा�ाश्चिधकरण्यं �ास्तिस्त अतः पंुवद्भावः � भवश्चित | 
लीलासीते इश्चित | 

शुद्धभाषा इश्चित पदे सामा�ाश्चिधकरण्यम्  अस्तिस्त, अतः पुंवद्भावः | 

अधु�ा वस्तुतः कम धारयसमासः �वद्विवधः | अत्र प्रश्नः उदेश्चित, कुत्र कुत्र पंवद्भावो भवश्चित ? यर्थंा आम्रः इश्चित वृpः 'आम्रवृpः' इश्चित 
स्र्थंले तादृशवृpद्विवशेषः स्त्रीलिलङ्गशब्दः अस्तिस्त चेत् , पंवद्भावो भवश्चित द्विकम्  ? 

उत्तरत्वे� सामा�ाश्चिधकरण्यम्  इश्चित तु अपेश्चिpतमेव; इदमद्विप संयोज�ीयम्  अस्तिस्त यत्  भाद्विषतपुंस्का�ामेव पंवद्भावो भवश्चित | भाद्विषतपुंस्कः
�ाम तादृशशब्दः यः पbवE पbलिलङे्ग आभि�तः | तदा स्त्रीत्वद्विववpायां सत्यां स्त्रीप्रत्ययं योजश्चियत्वा स्त्रीलिलङ्गपद ंकुम ः  | एतादृशशब्दाः एव 
भाद्विषतपुंस्काः | भाद्विषतः पुमा�्  ये� सह, भाद्विषतपुंस्कः | 

यर्थंा द्विवद्या एव ध�,ं द्विवद्याध�म्  | द्विवद्या-शब्दः भाद्विषतपुंस्कः �ास्तिस्त | द्विकमर्थं द्विमश्चित चेत् , यद्यद्विप द्विवद्या इश्चित शब्दे टाप्  इश्चित स्त्रीप्रत्ययः 
अस्तिस्त (प्रमुखेषु स्त्रीप्रत्ययेषु टाप् -प्रत्ययः अन्यतमः), तर्थंाद्विप "पbवE द्विवद्यः इश्चित शब्दः आसीत् , ततः पर ंटाप् -प्रत्ययः योजिजतः", इश्चित
�ास्तिस्त | द्विवद्या-शब्दस्य पंुलिलङ्गरूपमेव  � भवश्चित; सदा टाप् -प्रत्ययान्तमेव भवश्चित |   

पंुलिलङे्ग यस्य प्रयोगो भवश्चित, तस्मात्  शब्दात्  स्त्रीप्रत्ययस्य योज�े� तस्य स्त्रीलिलङ्गत्वं यद्विद सम्पाद्विदतं, तर्हिह सः शब्दः भाद्विषतपुंस्कः | 
'माला’, '�ाजिसका’, एतादृशबहवः शब्दाः सस्तिन्त ये द्वि�त्यस्त्रीलिलङ्गशब्दाः; तेषां स्त्रीप्रत्ययः भवत्येव |  

सुन्दरी इश्चित शब्दः भाद्विषतपुंस्कः यतोद्विह सन्दरः इत्येवं पुंलिलङे्ग व्यवहारः अस्तिस्त; स्त्रीलिलङ्गद्विववpायां ङीप् -प्रत्ययः योज्यते, अ�े� च 
सुदरी इश्चित रूपं भवश्चित | इद ंद्विवशेष्यद्वि�घ्�पदद्विमश्चित उच्यते |

द्वित्रषु लिलङे्गषु सम्भाव�ा अस्तिस्त यस्य, तादृशद्विवशेषणं पbव पदमस्तिस्त चेदेव पंुवद्भावो भवश्चित | अतः द्विवशेषणपbव पद-कम धारयसमासः अस्तिस्त
चेत्  भवश्चित | सुन्दरी �दी  सुन्दर�दी → रामदूतः | 

बहुव्रीद्विहसमासे अद्विप भवश्चित | तत्र समा�ाश्चिधकरणबहुवीद्विहसामासः इश्चित कT� प्रमुकप्रकारकः बहुव्रीद्विहः  | यर्थंा द्विवशाला �ाजिसका यस्य 
सः, द्विवशाल�ाजिसकः | अद्विप च द्विवशाला �ाजिसका यस्याः सा, द्विवशाल�ाजिसका | द्विवशाला इश्चित शब्दः भाद्विषतपुंस्कः | तर्हिह 
तादृशबहुव्रीद्विहसमासः यः अपरस्तिस्म�्  सन्दभ�, अपरस्तिस्म�्  अर्थं� द्विवशेषणपbव पद-कम धारयसमासः भद्विवतुम्  अह श्चित स्म, तस्तिस्मन्नद्विप 
पंुवद्भावो भवश्चित | उभयत्र सामा�ाश्चिधकरण्यम्  अस्तिस्त | 

कम धारयसमासे द्विवशेषणोत्तरपदः इत्यद्विप अस्तिस्त; तत्र पुंवद्भावः � सम्भवश्चित यतोद्विह पbव पद ंद्विवशेष्यं, द्वि�यतलिलङ्गम्  | द्विवशेषणोभयपदे 
कम धारये पbव पद ंभाद्विषतपुंस्कम्  अस्तिस्त चेत् , पंुवद्भावो भवश्चित | यर्थंा शीतम्  उष्णं, शीतोष्णम्  | रोद्विटका पbण तया शीता अद्विप �ास्तिस्त, 
पbण तया उष्णा अद्विप �ास्तिस्त इश्चित कृत्वा द्वयोः गुणयोः तस्यां समावेशः | शीता च सा उष्णा च, शीतोष्णा रोद्विटका | 

आहत्य द्विवशेषणपbव पद-कम धारयसमासः, द्विवशेषणोभयपद-कम धारयसमासः, समा�ाश्चिधकरणबहुवीद्विहसामासे च, एतेषु द्वित्रषु स्र्थंलेषु 
पंुवद्भावो भवश्चित |
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अपरषुे स्र्थंलेषु कम धारयसमासः भवश्चित— मेर्घः इव श्यामः मेर्घश्यामः इश्चित उपमा�पbव पद-कम धारयसमसः, �रः व्याघ्रः इव 
�रव्याघ्रः इश्चित उपमा�ोत्तरपद-कम धारयसमसः, द्विकन्तु एषु प्रकारषुे पbव पद ंद्विवशेषणं �ास्तिस्त इश्चित कारणतः पुंवद्भावः � सम्भवश्चित | 

अतः यत्र सामा�ाश्चिधकरण्यम्  अस्तिस्त (अ�े� एकार्थं बोधकत्वम्  अस्तिस्त, समा�-द्विवभद्विQकत्वञ्च अस्तिस्त),अद्विप च (१) पbव पद ंद्विवशेषणं 
अस्तिस्त,(२) स च पbव पद ंभाद्विषतपुंस्कम्  अस्तिस्त, तत्र पुंवद्भावः |

१२. समासे पbव पद ंद्विवशेष्यम्, अस्तिन्तमपद ंसकम कQान्तं वज श्चियत्वा द्विवशेषणं चेत् , प्रायः उपमा�पbव पद-कम धारयसमासः | यर्थंा 
मेर्घश्यामः  मेर्घः इव श्यामः → रामदूतः | एषु समासेषु तुल�ा, उपमा द्विक्रयते अतः द्विवग्रहवाक्ये इव इश्चित शब्दः �bयते | 

वृpतुङ्गः  वृpः इव तुङ्गः   → रामदूतः (तुङ्ग इत्यQेु उन्नत)
काककृष्णः  काकः इव कृष्णः → रामदूतः 

१३. द्विवशेषरूपाभिण

a) पbव पद ं�कारान्तपद ंचेत् , प्राश्चितपद्विदकस्य द्विवकृश्चितभ वश्चित | �कारस्य लोपो भवश्चित | 

प्राश्चितपद्विदकम्      समासः        द्विवग्रहवाक्यम् 
राज�्           राजपुरुषः      राज्ञः पुरुषः→ रामदूतः 
आत्म�्          आत्महत्या    आत्म�ो हत्या→ रामदूतः 
हस्तिस्त�्          हस्तिस्त�ासा     हस्तिस्त�ो �ासा→ रामदूतः 
राज�्            राजर्हिषः        राजा ऋद्विषः → रामदूतः 

b) राज�् -शब्दः यदा उत्तरपद ंभवश्चित, तदा सामान्य-अकारान्तपदं भवश्चित |

दशरर्थंो राजा  दशरर्थंराजः→ रामदूतः 
राज्ञां राजा   राजराजः   → रामदूतः (King of kings)

c) कम धारये महत् -शब्दः पbव पद ंचेत् , सदा "महा" इश्चित रूपं भवश्चित तस्य |

महा�्  राजा  महाराजः → रामदूतः 
महन्तो मु�यः  महामु�यः → रामदूतः 
महती देवी  महादेवी  → रामदूतः 
महद्या�म्   महाया�म् → रामदूतः 

d) समासेषु सव �ाम सव दा पbव पद ंभवश्चित |

१. सव �ाम उत्तमपरुुषस्य मध्यमपुरुषस्य वा चेत् , सदा तस्य पञ्चम्यन्तं भवश्चित |
 
अहम्   मत् → रामदूतः ; वयम्   अस्मद् → रामदूतः ; त्वम्   त्वत् → रामदूतः ; यbयम्   यषु्मद् → रामदूतः 

मम म�ः  मन्म�ः→ रामदूतः 
अस्माकं द्विवयोगः  अस्मद्विद्वयोगः → रामदूतः 
यषु्माकं द्विमत्रम्   यषु्मस्तिन्मत्रम् → रामदूतः 
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तव कृते  त्वत्कृते → रामदूतः 
त्वश्चिय स्�ेहः   त्वत्स्�ेहः→ रामदूतः 

२. सव �ाम प्रर्थंमपरुुषः चेत् , सदा "तत् " इत्येव भवश्चित—द्विवभद्विQः, वच�ं, लिलङं्ग यत्  द्विकमद्विप भवतु | 
   
सः, तौ, ते, सा, ते, ताः, तत् , ते, ताद्वि�  तत् → रामदूतः 

तस्य परुुषः  तत्पुरुषः → रामदूतः (his man [servant])
तस्याः पश्चितः  तत्पश्चितः   → रामदूतः 
तस्तिस्मन्रतः  तद्रतः  → रामदूतः (devoted to that)

e) उपपदसमासः

वस्तुतः अयं समासः �ञ् प्रभृतयः इत्यस्यां �ेण्यां भवश्चित; इयं �ेणी तत्पुरुषसमासस्य कT� उपभागः | तत्पुरुषसमासः अस्तिस्त इश्चित 
अभिभज्ञातंु शक्�ुमः यतोद्विह तस्य उत्तरपदप्राधान्यम्  | | अतः बोधार्थंE तत्पुरुषस्य �ाम्�ा चचा  अधः कृता |

केच� द्विद्वतीयतत्पुरुषाः सस्तिन्त येषाम्  उत्तरपद ंधातोः द्विवकृतरूपं भवश्चित | एषु पbव पद ंधातोः कम पद ंभवश्चित | एषां द्विवकृतधातb�ां 
स्वतन्त्रतया � कोऽद्विप प्रयोगः, अतः द्विवग्रहवाक्ये सामान्यतया तेषां लट् -लकाररूपस्य प्रयोगो भवश्चित |

धातb�ां द्विवकृतरूपद्वि�मा णार्थंE केच� द्वि�यमाः सस्तिन्त | आकारान्तधातुः चेत् , अकारान्तः भवश्चित; यर्थंा पा  प → रामदूतः | इकारान्तः, 
उकारान्तः, ऋकारान्तTेत् , अन्ते तकारः संयजु्यते; यर्थंा कृ  कृत्  → रामदूतः | 

द्विद्वतीयतत्परुुषे

धातुः द्विवग्रहः समासः अर्थं ः
द्विवद्   वेदा�्  वेलित्त वेदद्विवत् Knower of the Vedas
ज्ञा शास्त्राभिण जा�ाश्चित शास्त्रज्ञः Knower of the Shastras
ह�् वृत्रं हस्तिन्त वृत्रह�् Slayer of Vrutra
पा सोमं द्विपबश्चित सोमपः Drinker of Soma
दा वर ंददाश्चित वरदः Granting boons
जिज द्विवश्वं जयश्चित द्विवश्वजिजत् All-conquering
कृ कम  करोश्चित कम कृत् Doing work, laborious, laborer
कृ लोका�ां pयं करोश्चित लोकpयकृत् Destroyer of the world

द्विद्वतीयतत्परुुषं द्विवहाय 

धातुः द्विवग्रहः समासः अर्थं ः
गम्   खे गच्छश्चित खगः Sky-goer [bird]
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स्र्थंा गहृे श्चितष्ठश्चित  गहृस्र्थंः Householder
ज�् ब्रह्मणो जायते ब्रह्मजः Born from Brahma
पा पादे� द्विपबश्चित पादपः Foot-drinker [tree]

f) केषुश्चिचत्  तत्पुरुषेषु पbव पदस्य द्विवभद्विQ-सद्विहतं रूपं श्चितष्ठश्चित एव |

ध�ञ्जयः Winning booty
परस्मैपदम् Word for another
वाचस्पश्चित Lord of speech
यशु्चिधद्विष्ठरः Firm in battle

Swarup – May 2014
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