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षड ्भावववकारा भवन्तीवि वार्ष्ा ायव िः 
भवूिका - यास्काचाय ाववरवचिस्य वदेपरुुषस्य श्रोत्रस्थानीयस्य वनरुक्तशास्त्रस्य प्रथिाध्याय ेभावस्य भदेप्रदशानकाले इद ं

वाक्य ंप्रयकंु्त दृश्यि।े 
प्रसङ्गवनदशेिः – भाविः विववधिः – काय ारूपिः कार रूपश्च। काय ारूपिः भाविः भावप्रधानिाख्याि,ं पवूा ापरीभिू ंभाववित्यावदना 

पवंू व्याख्याििः। अववशष्ट ंकार ात्मकं भाव ंवनरूपवयि ु ंयासे्कन इद ंवाक्य ंप्रयकु्ति।् 
व्याख्या – भावववकारशब्दयोिः अथ ाववषय े वि ाि े ववदुषा ं वविवििः। केषाविन्मि े भावशब्दाथ ािः विया, ववकारशब्दश्च 

प्रकारवाची। केचन कथयवन्त भावशब्दिः पदाथ ावाची, ववकारशब्दश्च अवस्थावाची। एके च कथयवन्त भावशब्दिः 
साथ ाकशब्दसिवष्टवाचकिः, ववकारशब्दश्च  अपर ेकथयवन्त परब्रह्मवाचकिः भावशब्दिः, ववकारशब्दश्च अवस्थान्तरप्राविबोधकिः। 

अस्य च भावस्य षट ्ववकारािः भववन्त इवि वार्ष्ा ायव िि ंयास्किः अवप अङ्गीकरोवि। ि ेच भावववकारास्तावि ् – जायि,े 
अवस्त, ववपवर िि,े वध ाि,े अपषीयीयि,े ववनश्यवि चवेि। एिषेा ंवरूरूपि ् अधिः प्रदश्य ाि।े 

जायि े- जायि ेइवि पवू ाभावस्यावदिाचष्ट ेनापरभाविाचष्ट,े न प्रविषधेवि इवि यास्कवाक्यि।् जायि ेइवि शब्दिः प्रादुभा ावस्य 
आवदि ् उपििप्रभतृ्यपवर् ापय ान्त ंब्रवीवि। अय ंच शब्दिः अवस्तशब्दवाच्यि ् अवस्तत्व ंन आचष्ट,े िस्य अपवरप ू ात्वाि।् अवस्तत्वस्य 
प्रविषधेिवप न करोवि, िदवधार कालस्य उपवस्थित्वाि ् इत्यथ ािः। 

अवस्त – अस्तीत्यतु्पन्नस्य सत्त्वस्य अवधार ि ् इवि यास्कोवक्तिः। अत्र सत्त्व ंनाि द्रव्यि।् उत्पन्नस्य द्रव्यस्य अवधार  ं
िन्मात्र ं ब्रवीवि अवस्त इत्यषेिः शब्दिः। अय ं ववपवर ाि ं न आचष्ट,े िस्य अपवरप ू ात्वाि।् िस्य प्रविषधेिवप न करोवि, 
िदवधार कालस्य उपवस्थित्वाि।् 

ववपवर िि े– ववपवर िि इत्यप्रच्यविानस्य ित्त्वाविकारि ् इवि यास्कवचनि।् एिस्य िात्पयं िावि ् ववपवर िि ेइवि 
शदु्धवरूभावस्य एव वस्तनुिः अवस्तत्वाि ् परुुषत्वाद ्वा वववियािात्र ंब्रवीवि। अय ंशब्दिः ववृद्ध ंन आचष्ट,े िस्य अपवरप ू ात्वाि।् 
िदवधार कालस्य उपवस्थित्वाि ् िस्य प्रविषधेिवप न करोवि। 

वध ाि े– वध ाि ेइवि वरूाङ्गाभ्यचु्चय ंसायंोवर्काना ंवाथा ानाि।् वध ाि ेववजयनेवेि वा वध ाि ेशरीर ेवेि वा इवि वनरुक्तवचनि।् 
अस्य िात्पयं िावि ् अय ंवध ाि ेइवि शब्दिः वरूषेाि ् अङ्गाना ंवशरोग्रीवाबाहूदरादीनाि ् अभ्यचु्चय ंववृद्ध,ं सयंोर्जवनिाना ंवा अथा ाना ं
विरण्यधान्यादीनाि ् ववृद्ध ंवा बोधयवि। प्रथिपषीय ेवद्धाि ेशरीर े इवि उदािर ि।् वििीय ेच पषीय ेवध ाि ेववजयने इवि उदािर ि।् 

अपषीयीयि े– अपषीयीयि इत्यननेवै व्याख्याििः प्रविलोिि ् इवि यास्कवचनि।् प्रविलोि ंनाि ववपरीिि।् यथा वरूाङ्गैिः 
सायंोवर्कैवा ा द्रव्यिैः उपचयिः भववि िथवै अपषीययिः अवप भववि। अििः वध ाि ेइत्यस्यवै ववपरीिव्याख्यानने अपषीयीयि ेइत्यस्यावप 
व्याख्यान ंभववि। 

ववनश्यवि – ववनश्यिीत्यपरभावस्यावदिाचष्ट े न पवू ाभाविाचष्ट े न प्रविषधेवि इवि यास्कििि।् एिस्य िात्पयं िावि ् 
ववनश्यवि इवि शब्दिः ववनाशस्य आवदि ् उपििप्रभतृ्यपवर् ापय ान्तिाचष्ट।े िस्या ं च अवस्थाया ं ववद्यिानिवप अपषीयीयिथे ं
ववनश्यवि इवि शब्दिः नवै कथयवि, शब्दस्य एकाथ ाववृ्त्वाि।् नावप प्रविषधेवि, अपषीययस्य अभाव ेववनाशस्य अभावाि ् इवि। 

एविवे वनष्पद्यि,े ववद्यि,े जीय ावि, परु्ष्वि, ववलीयि,े वियि ेचते्यादयिः य ेअन्य ेभावववकारािः श्रयून्त ेि ेएिषे ुषट्स ुएव 
अन्तभाववन्त इवि अलं ववस्तरे । 
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