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Bài thứ nhất 

1.1 Bảng chữ cái tiếng Phạn trong phần phiên âm 
Mẫu âm 
Mẫu âm đơn 
giản 

अ a आ ā इ i ई ī उ u  ऊ ū ऋ ṛ ॠ ṝ ऌ ḷ 

Phức âm ए e ऐ ai  ओ o  औ au       

Phụ âm 
Đọc bằng yết hầu (phía trên cuống 
họng, velum) 

क ka ख kha ग ga घ gha ङ ṅa 

Đọc bằng hàm trên (nóc giọng, 
palatum) 

च ca छ cha ज ja झ jha ञ ña 

Đọc bằng hàm trên, lưỡi uốn cong 
(cerebral) 

ट ṭa ठ ṭha ड ḍa ढ ḍha ण ṇa 

Đọc lưỡi đụng phía sau răng 
(dentes) 

त ta थ tha द da  ध dha  न na 

Đọc âm môi (labiae) प pa फ pha ब ba  भ bha  म ma  
Bán mẫu âm य ya र ra ल la व va  
Thượng ngạc xỉ sát âm श śa ष ṣa स sa   
Âm hơi     ह ha 

Các dấu phụ 
1. Tuỳ âm ◌ं ṃ 
A. Tuỳ âm biến đổi theo mẫu âm đi trước, tăng thành phần giọng mũi của mẫu âm. 
Ví dụ: saṃsāra đọc như »sang|sāra«, saṃhitā đ ọc như »sang|hitā«. Tuỳ âm tăng 
phần âm mũi của mẫu âm trước những phụ âm y, r, l, v, ś, ṣ, s. 
B. Trước các phụ âm từ hàng 1,2, 4 thì tuỳ âm lại được đọc như những phụ âm mũi 
(cột cuối cùng) của những hàng tương thích. 
Ví dụ: 
śaṃkara đọc như śaṅkara 
saṃcaya đọc như sañcaya 
saṃdhi đọc như sandhi 
saṃbhava đọc như sambhava 
C. Tuỳ âm cuối một chữ được đọc như m. Ví dụ vanaṃ đọc như vanam. 
2. Tỉ âm hoá ◌ँ (có thể xem như Tuỳ âm). 
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3. Phóng xuất ◌ः ḥ. Đọc như có chữ ha chắp phía sau 

Bảng chữ cái tiếng Phạn và cách kí âm 
1. Bảng chữ cái tiếng Phạn bao gồm 13 mẫu âm, 33 phụ âm và 2 âm bổ sung. Cho 
46 + 2 âm này thì hệ thống chữ Devanāgarī cho mỗi chữ một kí tự riêng biệt. 
2. Vì bảng chữ cái tiếng Phạn có nhiều âm và kí tự hơn bảng chữ cái La-tinh nên 
khi phiên âm ta cần có một loạt dấu đặc biệt — người Âu châu gọi là diacritics, 
Hán gọi là khu biệt phát âm phù hiệu (區別發音符號) — hoặc phối hợp các kí tự 
khác nhau để ghi cách phát âm. 
Qua việc bổ sung năm phát âm phù hiệu sau 

1. Gạch ngang bên trên để kéo dài mẫu âm, như trường hợp ā 
2. Dấu chấm bên dưới để uốn lưỡi cong ngược lại (retroflexion, phản khúc 反
曲 hoặc quyển thiệt 捲舌), như trường hợp ṭ 
3. Dấu chấm bên trên chỉ giọng mũi hàm nhẹ (velar nasal, nhuyễn ngạc tị thanh 
軟顎鼻聲), ví dụ ṅ 
4. Dấu sắc cho âm hàm trên cọ sát răng (palatal sibilant, thượng ngạc xỉ sát âm 
上顎齒擦音) như trường hợp ś 
5. Dấu ngã cho giọng mũi lưỡi đụng hàm trên (palatal nasal, thượng ngạc tị 
thanh 上顎鼻聲), trong trường hợp ñ 

và phối hợp một phụ âm +h cho những âm có hơi đưa ra (aspiration, tống khí 送
氣), như trường hợp kh, người ta có thể trình bày tất cả những âm tiếng Phạn bằng 
các kí tự La-tinh. 
Tuy nhiên, trong các tác phẩm nghiên cứu khoa học ta vẫn tìm thấy nhiều cách kí 
âm (transliteration, âm dịch 音譯) La-tinh khác nhau. Cách kí âm trong quyển văn 
phạm này có thể được xem là tiêu chuẩn hiện nay của tiếng Phạn. Đặc biệt trong 
những tác phẩm trước 1900 ta hay tìm thấy những cách kí âm khác những tác 
phẩm sau này. 

1.2 Hệ thống mẫu âm 

1. Người ta phân biệt ba loại mẫu âm: 
1. Mẫu âm đơn giản (simple vowel) 
2. Mẫu âm mang tính chất phụ âm (consonantal vowel) 
3. Phức hợp âm (diphthong, 複合音) 

2. Ngoài ra người ta còn phân biệt giữa mẫu âm ngắn và mẫu âm dài. Trong khi 
các mẫu âm đơn giản và các mẫu âm mang tính chất phụ âm xuất hiện từng cặp dài 
và ngắn thì tất cả những phức hợp âm đều dài. 
 Ngắn Dài 
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Mẫu âm giản đơn (simple 
vowels) 

a ā 
i ī 
u ū 

Mẫu âm mang tính chất 
phụ âm (consonantal) 

ṛ 
ḷ 

ṝ 
ḹ 

Phức hợp âm (diphthong)  e 
 ai 
 o 
 au 

 



 

 

Bài thứ hai 

2.1 Hệ thống động từ 

1. Hệ thống động từ Phạn ngữ phân biệt giữa động từ hữu hạn định (finite) và bất 
hạn định (infinite). Khác các dạng động từ vô hạn định, tất cả các động từ hữu hạn 
định đều có đuôi được lập theo ngôi xưng (personal suffix, cá nhân tự vĩ 個人字
尾). 
Các dạng động từ hữu hạn định phân biệt giữa các chủng loại ngôi xưng, số, thời 
gian, hình thức và genus verbi (phân biệt giữa chủ động và thụ động). Nên biết là 
hệ thống động từ hữu hạn định trong Phạn ngữ rất phức tạp và hàm chứa rất nhiều 
cách chia. 
2. Các động từ hữu hạn định (finite verbs) trong Phạn ngữ phân biệt giữa thời thái, 
số và hình thức. Ví dụ như trong hình th ức Indicative (chỉ thị 指示, biểu thị 表示, 
viết tắt: ind.) ta thấy sáu thời thái sau:  

1. Present (hiện tại thời thái 現在時態, viết tắt: pres.)  
2. Imperfect (vị hoàn thành thể 未完成體, đệ nhất quá khứ 第一過去, viết tắt: 
imperf.) 
3. Perfect (hoàn thành thể 完成體, đệ nhị quá khứ 第二過去, viết tắt: perf.) 
4. Aorist (bất định quá khứ thức 不定過去式, đệ tam quá khứ 第三過去, viết 
tắt: aor.) 
5. Future (vị lai 未來, viết tắt: fut.) 
6. Conditional (điều kiện cú 條件句, điều kiện ngữ 條件語, viết tắt: cond.): 
Diễn đạt một sự kiện có thể xảy ra nếu các điều kiện quy tụ. Ví dụ: Giá mà cô 
ấy có ở nhà. 

Thêm vào đó, Phạn ngữ còn có thêm ba hình thức: 
– Imperative (mệnh lệnh 命令, viết tắt: imper.): Biểu thị yêu cầu, mệnh lệnh. 
Ví dụ: Hãy đi chỗ khác! 
– Optative (kì nguyện 祈願, viết tắt: opt.): Diễn đạt một ước nguyện, ví dụ: 
Cầu mong tôi thi đậu!. Sử dụng gần giống như điều kiện cú. 

3. Tiếng Phạn có cách chia động từ cho dành cho 6 thời thái và 2 hình thức trên. 
Các dạng chia động từ phân biệt giữa: 

Ngôi thứ (person, pers.) 
Số (numerus) 

Ngoài số ít (singular, sing.) và số nhiều (plural, pl.) tiếng Phạn còn có thêm một số 
thứ ba là số hai (dual, du.). 
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Số ít  Số hai  Số nhiều 
Ví dụ: 
số ít: anh/cô ấy/nó đi 
số 2: hai anh/cô, hai nó đi 
số nhiều: các anh/cô ấy, chúng nó đi. 
Tuy nhiên, ta cũng nên biết là số hai rất ít thấy so với số ít và số nhiều. 
4. Như vậy thì mỗi cách chia động từ cho sáu thời (present, imperfect, perfect, 
aorist, future và conditional) và hai hình thức (imperative, optative) bao gồm 3x3 = 
9 dạng. Ví dụ như động từ đi, gam, có 9 dạng chia như sau: 
 Singular Dual Plural 
Ngôi thứ nhất (1. pers.) tôi đi hai đứa tôi đi chúng tôi đi 
Ngôi thứ hai (2. pers.) anh đi hai anh đi các anh đi 
Ngôi thứ ba (3. pers.) anh/cô ấy, nó đi hai anh/ cô ấy/ 

đứa nó đi 
chúng nó đi 

5. Khi chia động từ cho 6 thời thái và 2 hình thức thì Phạn ngữ còn phân biệt giữa 
hai dạng: Parasmaipada (vị tha ngôn 為他言) và Ātmanepada (vị tự ngôn 為自言). 
Parasmaipada nguyên nghĩa là »câu nói liên hệ đến người khác« và theo các nhà 
ngữ pháp Ấn Độ thì đây có nghĩa là  chủ thể thực hiện một hành động cho người 
khác, trong khi ātmanepada, »câu nói cho chính mình«, thì lại chỉ một hành động 
được chủ thể làm cho riêng mình. Ví dụ: 

Parasmaipada: »(anh ấy/cô ấy/nó) cúng tế (cái gì đó cho/giúp một người khác)« 
Ātmanepada: »(anh ấy/cô ấy/nó) cúng tế (cái gì đó cho chính mình)« 

Tuy nhiên, Cổ Phạn ngữ thường không phân biệt giữa hai cách chia động từ này và 
cách phân chia parasmaipada/ātmanepada thường chỉ là hình thức bề ngoài. Như 
thế thì mỗi dạng trong năm thời thái và ba hình thức của Phạn ngữ lại có thêm hai 
cách chia khác nhau. Cả hai loại chia parasmaipada/ātmanepada đều mang nghĩa 
chủ động. 
6. Cuối cùng, Phạn ngữ cũng phân biệt giữa hai dạng 
Năng/chủ động (active) Bị/thụ động (passive) 
Nhưng ta chỉ tìm thấy cách chia thể bị động trong 2 của 6 thời cũng như hai hình 
thức. Trong bốn thời còn lại thì thể bị động được thay thế bằng cách biến hoá động 
từ theo cách ātmanepada. 
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Sau đây là toàn bộ hệ thống chia động từ hữu hạn định: 
 Chủ động (active) Bị động (passive) 
 Parasmaipada Ātmanepada Ātmanepada 
 Sg. Du. Pl. Sg. Du. Pl. Sg. Du. Pl. 
Present xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Imperfect xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Perfect xxx xxx xxx xxx xxx xxx   xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Aorist xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Future xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Conditional xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Imperative xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Optative xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
Tuy nhiên, cách trình bày hệ thống chia động từ trên có phần giản hoá đôi chút bởi 
vì hai thời future và perfect lại phân biệt giữa hai cách chia và aorist có tất cả 7 
cách hình thành. 
Ngoài ra ta cũng nên bi ết rằng chỉ một số ít động từ được chia bằng cả hai cách 
parasmaipada/ātmanepada. Một phần động từ chỉ được chia dưới dạng paras-
maipada hoặc ātmanepada. 

2.2 Hệ thống danh từ 
1. Người ta phân biệt hai loại thân danh từ (substantive và adjective) tuỳ theo tự vĩ 
của chúng, và gọi chúng thân nguyên âm (vowel stem) hoặc thân phụ âm (con-
sonantal stem). Mỗi thân danh từ đều có, như trường hợp Đức ngữ, một trong ba 
giống 

1. Giống đực hay nam tính (masculine) 
2. Giống cái hay nữ tính (feminine) 
3. Trung tính (neuter) 

Ngoài trường hợp các danh từ chỉ người ra thì giống của một danh từ phần lớn đều 
là tuỳ tiện. Chủng loại giống của mỗi thân danh từ đều có sẵn và người ta không 
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ghi chú thêm.Ví dụ như các danh từ với đuôi –i và –u đều được tìm thấy ở ba 
giống. Tuy nhiên, ta có thể nhận ra giống ở một vài danh từ, ví dụ như trường hợp 
danh từ có đuôi –ā và –ī. Chúng đều là giống cái. 
2. Về mặt biến đổi (flexion, loan khúc 彎曲), các danh từ khác nhau ở số (num-
erus) và sự kiện (casus). 
Về mặt số thì có ba số như trường hợp các động từ hữu hạn định. 
Singular Dual Plural 
Một thanh niên Hai thanh niên Nhiều thanh niên (3 trở lên) 
3. Về mặt sự kiện (casus) thì Phạn ngữ không những có các sự kiện như trong Đức 
ngữ là Nominative, Accusative, Dative và Genitive hoặc như tiếng La-tinh với 
thêm hai sự kiện Ablative và Vocative, mà còn có thêm hai nữa là Instrumental và 
Locative. Như vậy, Phạn ngữ phân biệt 8 sự kiện theo thứ tự sau: 

1. Nominative (chủ cách 主格) 
2. Accusative (trực bổ cách 直補格, trực tiếp thụ cách 直接受格) 
3. Instrumental (dụng cụ cách 用具格) 
4. Dative (gián bổ cách 間補格, dữ cách 與格, vị cách 爲格) 
5. Ablative (nguyên uỷ 源委, đoạt cách 奪格, li cách 離格) 
6. Genitive (thuộc cách 屬格, sở hữu cách 所有格) 
7. Locative (vị trí cách 位置格, ư cách 於格) 
8. Vocative (hô cách 呼格) 

Chức năng của của mỗi sự kiện sẽ được trình bày trong các tiếp theo. Từ 3 số và 8 
sự kiện ta có tất cả 3 x 8 = 24 dạng biến hoá ở đuôi của một chữ (tự vĩ biến hoá 字
尾變化). 
 Sing Dual Plural 
Nom. xxx xxx xxx 
Acc. xxx xxx xxx 
Instr. xxx xxx xxx 
Dat. xxx xxx xxx 
Abl. xxx xxx xxx 
Gen. xxx xxx xxx 
Loc. xxx xxx xxx 
Voc. xxx xxx xxx 
4. Số lượng của tự vĩ biến hoá tuỳ thuộc vào âm cuối của thân danh từ và chủng 
loại của nó. Hai đặc tính này xác định một hạng danh từ. Các thân danh từ (ngữ cán 
語幹) với đuôi phụ âm là –i hoặc –u đều có mặt ở ba giống và vì vậy, chúng hình 
thành ba hạng danh từ (nam, nữ và trung tính với mẫu âm cuối là –i). Ví dụ: 
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Nam tính kavi »thi sĩ« 
Nữ tính mati »trí« 
Trung tính vāri »nước« 

Mỗi hạng danh từ trên đều có tự vĩ biến hoá riêng. Trên cơ sở này mà người ta 
phân biệt trên 20 hạng danh từ và tự vĩ biến hoá. Tuy nhiên, các hạng này không 
khác nhau hết ở 24 cách. Một vài loại tự vĩ biến hoá chỉ khác nhau ở một hoặc hai 
sự kiện. Người ta phân biệt như sau: 

1. Thân mẫu âm (vowel stem, mẫu âm ngữ cán 母音語幹) 

Nam tính –a  
Trung tính –a  
 
Nữ tính –ā 
 
Nam tính –i 
Nữ tính –i 
Trung tính –i 
 
Nam tính –u 
Nữ tính –u 
Trung tính –u 
 
Nữ tính –ī 
Nữ tính –ū 
 
Nữ tính –ī (monosyllable, đơn âm tiết 單音節) 
Nữ tính –ū (monosyllable, đơn âm tiết 單音節) 
 
Nam tính –ṛ (agent-noun, danh từ chỉ người làm, người thực hiện 指行爲者的
名詞) 
Nữ tính –ṛ (agent-noun, danh từ chỉ người làm, người thực hiện 指行爲者的名
詞) 
Trung tính –ṛ (agent-noun, danh từ chỉ người làm, người thực hiện 指行爲者的
名詞) 
 
Nam tính –ṛ (noun of relations, danh từ chỉ người thân) 
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Nữ tính –ṛ (noun of relations, danh từ chỉ người thân) 
 
Nam tính –phức âm 
Nữ tính –phức âm 

2. Thân phụ âm (consonantal stem, phụ âm ngữ cán 輔音語幹) 

Nam tính –phụ âm (ngoài –s,n) 
Nữ tính –phụ âm (ngoài –s,n) 
Trung tính –phụ âm (ngoài –s,n) 
 
Nam/Nữ tính –as, –is, –us 
Trung tính –as, –is, –us 
 
Nam/Nữ tính –an 
Trung tính –an 
 
Nam tính –in 
Trung tính –in  

Ngoài những dạng trên ta còn tìm thấy một vài tự vĩ biến hoá cho một vài hình 
dung từ và phân từ nhất định. Điều cần biết nữa là các đại danh từ (pronoun), chỉ 
thị đại danh từ (demonstrative pronoun, 指示代名詞) và số từ — cả ba đều được 
xếp vào danh từ — đều có tự vĩ biến hoá riêng. 

2.3 Gốc động từ/ thân động từ 

1. Trong Phạn ngữ, mỗi động từ đều có một dạng trừu tượng liệt kê trong từ điển 
và được gọi là gốc động từ (verb root, 動詞根). Các dạng khác nhau của một động 
từ đều được hình thành từ gốc động từ này. 
Trong khi một động từ trong Anh và Đức ngữ được thâu nhập vào từ điển dưới 
dạng bất định (infinitive) thì trong Phạn ngữ, nó được ghi lại dưới dạng gốc. Như 
thế thì tất cả các động từ trong Phạn ngữ đều được liệt kê trong từ điển dưới dạng 
gốc. 
2. Một dạng động từ hữu hạn định (finite) được hình thành khi ta lập một thân 
động từ từ gốc động từ bằng cách biến đổi hoặc mở rộng gốc động từ, ví dụ như 
thêm vào một tiếp vĩ âm (suffix), hoặc một tiếp đầu âm (prefix), hoặc một trùng tự 
(reduplication, 重字) hoặc một cách chuyển mẫu âm trong gốc động từ. Sau đó, 
nhân xưng tiếp vĩ âm được gắn thêm vào. Ví dụ: 
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Gốc pac »nấu« 
Thân động từ dạng hiện 
tại 

pac-a »nấu« 

Dạng hiện tại pac-a-ti »ông ta, cô ấy, nó nấu« 
Thân động từ dạng vị lai pak-ṣya  »sẽ nấu« 
Dạng động từ vị lai pak-ṣya-ti »ông ta, cô ấy, nó sẽ nấu« 
Như vậy thì dạng động từ ngôi thứ ba, số ít, hiện tại, vị tha của √pac »nấu« được 
hình thành trước hết qua sự tạo một thân động từ dạng hiện tại bằng tiếp vĩ âm –a, 
sau đó nhân xưng tiếp vĩ âm dành cho ngôi thứ ba là –ti được thêm vào. Trường 
hợp hình thành dạng vị lai cũng tương tự như vậy. Trước hết, thân động từ vị lai 
pak-ṣya được tạo, sau đó nhân xưng tiếp vĩ âm được gắn vào. 
3. Các dạng động từ bất định (ví dụ như infinitive, 不定法) và các dạng động từ đã 
được danh từ hoá (phân từ 分詞, participles) được thành lập bằng cách gắn ngay 
vào gốc động từ — với cách phát âm thường đã biến đổi — một tiếp vĩ âm, hoặc 
một thân động từ. 
Gốc pac »nấu« 
Infinitive pak-tum »nấu« 
Thân động từ dạng hiện tại pac-a »nấu« 
Hiện tại phân từ pac-a-nt »đang nấu« 
Trong khi dạng Infinive được hình thành bằng cách gắn đuôi –tum vào gốc động 
từ thì hiện tại phân từ (present part.) lại đòi hỏi việc gắn đuôi –nt vào thân động từ 
dạng hiện tại. 

2.4 Cách thành lập thân động từ hiện tại 

1. Thân động từ quan trọng nhất trong các thân động từ khác biệt nhau là thân động 
từ hiện tại. Thân động từ hiện tại được hình thành qua nhiều cách khác biệt và cũng 
qua đó mà có việc phân chia thành các nhóm động từ. Có tổng cộng 10 nhóm động 
từ, như vậy là có 10 thân động từ dạng hiện tại khác nhau.  
2. Mười nhóm này lại được phân thành hai loại, athematic (無主旋律的) và 
thematic (主旋律的). Các nhóm thematic bao gồm hạng 1, 4, 6, 10. Đặc điểm của 
các nhóm này là đuôi của thân động từ lúc nào cũng là –a. Như vậy thì khi thân 
động từ hiện tại lúc nào cũng được gắn thêm tiếp vĩ âm –a hoặc một tiếp vĩ âm có 
đuôi –a. Thêm vào đó là thân động từ hiện tại của những nhóm thematic không 
biến đổi khi động từ được chia. Tất cả những nhóm khác — 2, 3, 5, 7, 8, và 9 — 
đều là athematic. Các nhóm động từ này thiếu đặc điểm –a và thân động từ biến 
đổi khi được chia. 
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3. Bốn nhóm thân động từ hiện tại thematic sẽ được giảng thuật rõ ràng trong các 
bài kế đến. Trước hết, ta nên lưu ý r ằng chúng được hình thành qua các tiếp vĩ âm 
–a, –ya hoặc –aya. Ví dụ: 
 Gốc động từ √ Thân đt hiện tại  
Nhóm 1 nam nam-a »chào« 
Nhóm 4 krudh krudh-ya »làm giận« 
Nhóm 6 viś viś-a »bước vào« 
Nhóm 10 pūj pūj-aya »tôn kính« 
Các thân động từ athematic sẽ được xử lí trong những bài sau cùng. Cách lập thân 
động từ hiện tại thường không theo quy tắc. Thế nên ta không những học thuộc gốc 
động từ mà cũng nên học luôn cả thân động từ hiện tại bởi vì nó không những là 
thân động từ hiện tại, mà cũng là cơ s ở thành lập của imperfect và hai hình thức 
imperative và optative. 
4. Vì lí do này mà trong từ điển, người ta liệt kê mỗi động từ dưới dạng gốc √, thân 
động từ hiện tại với số nhóm, thêm vào đó là thông tin về cách chia theo 
parasmaipada hoặc ātmanepada qua việc đưa dạng chia số ít, ngôi thứ ba, hiện tại, 
năng động, bởi vì dạng thứ ba này cũng cho bi ết luôn cả cách chia parasmaipada 
hoặc ātmanepada. Ví dụ: 

gam (1) gacchati »đi« 
√gam »đi« thuộc nhóm động từ 1 và cho biết qua ngôi thứ 3, hiện tại, chủ động 
gacchati »ông ấy, cô ấy, nó đi« thân động từ hiện tại là gaccha, vần kết thúc là –ti 
cho biết động từ gam được chia theo lối parasmaipada.  

2.5 Hiện tại parasmaipada — (ngôi xưng thứ ba) 

Hiện tại Parasmaipada được tạo bằng cách chắp vào thân động từ hiện tại các âm 
kết thúc của Parasmaipada. Các âm kết thúc của ngôi xưng thứ ba là: Sing. –ti; 
Dual: –taḥ; Plur.: –anti. 
Nếu âm kết thúc của ngôi xưng bắt đầu bằng một phụ âm, ví như –anti được gắn 
vào một thân động từ hiện tại athematic thì âm kết thúc –a của thân này bỏ bớt. Ví 
dụ với động từ gam »đi«: 
 Sing. Dual Plural 
3. Pers. gacch-a-ti gacch-a-taḥ gacch-anti 
 ông ta đi cả hai đi các anh ấy (>2) đi 
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2.6 Động từ tiếp đầu âm (verbal prefix) 

Phạn ngữ có hàng loạt tiếp đầu âm có thể đặt trước các gốc động từ (xem bảng liệt 
kê dưới 8.5). Có ba trường hợp cần được phân biệt khi một động từ xuất hiện với 
một hoặc nhiều tiếp đầu âm. 

1. Tiếp đầu âm có một nghĩa căn bản nhất định bổ sung ý nghĩa căn b ản của 
động từ. Như vậy, ý nghĩa c ủa động từ mang tiếp đầu ngữ là bao gồm ý nghĩa 
của gốc động từ và tiếp đầu âm. Ví dụ: Nếu tiếp đầu âm apa–, »chỗ khác, đi 
mất« được gắn vào động từ gam (1) gacchati »đi« thì đ ộng từ apa-gam (1) 
apagacchati có nghĩa là »đi mất, đi nơi khác.« 
2. Động từ có tiếp đầu âm không giản đơn là tổng số ý nghĩa của gốc động từ 
và tiếp đầu âm như trường hợp 1. Nghĩa mới có thể khác biệt nghĩa trước đây 
của hai thành phần. Ví dụ: ava– có nghĩa »xuống dưới, bên dưới« và cùng với 
động từ skand (1) skandati »nhảy«, nó tạo ra động từ avaskand (1) avaskan-
dati với nghĩa »nhảy xuống dưới«. Nhưng avagam (1) avagacchati không chỉ 
có nghĩa »đi xuống dưới« mà còn là »hiểu«. 
3. Tiếp đầu âm không chuyển đổi nghĩa của gốc động từ. Ví dụ: pra– có nghĩa 
là »trước, phía trước«, nhưng hoàn toàn không biến đổi nghĩa của động từ viś 
(6) viśati »bước vào«. Thế nên, praviś (6) praviśati vẫn có nghĩa »bước vào« 
như viś (6) viśati. 

Vì nghĩa của các động từ có tiếp đầu âm không thể suy luận được nên ta phải học 
chúng như những động từ độc lập. 

2.7 Danh từ nam tính có  âm kết thúc –a — (nominative/ 
accusative) 

Danh từ nam tính có âm kết thúc –a được biến chuyển bằng cách cho thêm vào âm 
kết thúc của thân danh từ –a các âm kết thúc của sự kiện (casus) hoặc trước hết âm 
kết thúc –a được bỏ đi và các âm kết thúc của sự kiện được gắn vào. Sau đây là 
bảng từ hình biến hoá với ví dụ bāla, »thằng bé, đứa trẻ«: 
 Singular Dual Plural 
Nominative बालः bāla-ḥ  बालौ bālau  बालाः bālāḥ  
Accusative बालम ् bālam  बालौ bālau  बालान ् bālān  
Instrumental बालेन bālena  बालााम ् bālābhyām  बालःै bālaiḥ  
Dative बालाय bālāya  बालााम ् bālābhyām  बालेः bāle-bhyaḥ  
Ablative बालात ् bālāt  बालााम ् bālābhyām  बालेः bāle-bhyaḥ  
Genitive बाल bāla-sya  बालयोः bāla-y-oḥ  बालानाम ् bālā-n-ām  
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Locative बाले bāle  बालयोः bāla-y-oḥ  बालेष ुbāle-ṣu  
Vocative बाल bāla  बालौ bālau  बालाः bālāḥ  

2.8 Danh từ trung tính có âm kết thúc –a — (nominative/ 
accusative) 

Cách biến chuyển của danh từ trung tính có âm kết thúc –a chỉ khác nam tính –a ở 
nominative, accusative và vocative. Ví dụ: phala »quả« 
 Singular Dual Plural 
Nom. फलम ् phala-m  फले phale  फलािन phalāni  
Acc. फलम ् phala-m  फले phale  फलािन phalāni  
Instr. फलेन phalena  फलााम ् phalābhyām  फलःै phalaiḥ  
Dat. फलाय phalāya  फलााम ् phalābhyām  फलेः phale-bhyaḥ  
Abl. फलात ् phalāt  फलााम ् phalābhyām  फलेः phale-bhyaḥ  
Gen. फल phala-sya  फलयोः phala-y-oḥ  फलानाम ् phalā-n-ām  
Loc. फले phale  फलयोः phala-y-oḥ  फलेष ुphale-ṣu  
Voc. फल phala  फले phale  फलािन phalāni  

2.9 Chức năng của nominative (chủ từ) 

1. Nominative chỉ chủ thể (subject) của một câu 
bālaḥ khādati 
»thằng bé ăn« 

Các danh từ dạng nominative đi đôi với động từ vị ngữ (verbal predicate). Ví dụ: 
Sing. bāla-ḥ gacch-a-ti thằng bé đi 
Dual bālau gacch-a-taḥ hai thằng bé đi 
Plur. bālāḥ gacchanti những thằng bé đi 
2. Mặt khác, chủ từ cũng là vị từ của một câu. Ta nên lưu ý là trong Phạn ngữ, 
động từ liên hệ thường vắng mặt. 

bālaḥ śiṣyaḥ 
»Cậu bé là một học sinh« 

Thỉnh thoảng vị từ đứng trước chủ từ. 

2.10 Chức năng của accusative (trực bổ cách) 

1. Accusative chỉ đối tượng trực tiếp của một động từ cập vật (transitive verb). 
bālaḥ śikṣakaṃ paśyati 
»Cậu bé thấy thầy giáo« 

2. Nơi những động từ chuyển động thì accusative chỉ cho hướng, mục đích. 



2.11 Quy luật cho vần kết thúc –m 

 29 

bālaḥ kṣetraṃ gacchati 
»Cậu bé đi đến sân trường« 

Theo các nhà văn phạm truyền thống thì các đ ộng từ chỉ sự chuyển động cũng là 
động từ cập vật, chỉ đạo một accusative. 
3. Một loạt hậu trí từ (postposition, 後置詞) chỉ đạo một accusative, ví dụ như 
prati »đến…« 

bālaḥ kṣetraṃ prati gacchati 
»Cậu bé đi đến sân trường« 

2.11 Quy luật cho vần kết thúc –m  

Nếu một từ kết thúc bằng âm –m và chữ kế đến bắt đầu bằng một phụ âm thì –m 
được chuyển thành một tuỳ âm (anusvāva) –ṃ và hai chữ được viết rời nhau. 

-m + phụ âm → -ṃ + phụ âm 
phalam + khādati → phalaṃ + khādati 

Lưu ý: Tuỳ âm ṃ ở cuối chữ đọc như m. 
 



 

 

Bài thứ ba 

3.1 Nhân xưng đại danh từ (personal pronoun, 人稱代名詞) 

Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba tat phân biệt ba giống, nam, nữ và trung tính và 
có ba cách biến hoá khác nhau cho mỗi giống. Sau đây là bảng từ hình biến hoá 
cho nam và trung tính »anh ấy, cái ấy«: 

Masculine 
 Singular Dual Plural 
Nom. सः sa-ḥ  तौ tau  त ेte  
Acc. तम ् ta-m  तौ tau  तान ् tān  
Instr. तने tena  तााम ् tā-bhyām तःै taiḥ 
Dat. त ैta-smai  तााम ् tā-bhyām तेः te-bhyaḥ 
Abl. तात ् ta-smāt  तााम ् tā-bhyām तेः te-bhyaḥ 
Gen. त ta-sya  तयोः ta-y-oḥ  तषेाम ् te-ṣām 
Loc. तिन ् ta-smin  तयोः ta-y-oḥ तषे ुte-ṣu  

Neuter 
 Singular Dual Plural 
Nom. तत ् ta-t  त ेte तािन tāni  
Acc. तत ् ta-t  त ेte तािन tāni  
Instr. Như masc. 
Dat. 
Abl. 
Gen. 
Loc. 

3.2 Nghi vấn đại danh từ (masc./neut.) — (nominative/ 
accusative) 

Nghi vấn đại danh từ (interrogative pronoun) với thân kim, »ai, cái gì, cái nào« 
cũng có ba cách chuyển biến khác nhau cho mỗi giống, được biến hoá như tat. Sau 
đây là bảng từ hình biến hoá cho nam và trung tính: 

Masculine 
 Singular Dual Plural 
Nom. कः ka-ḥ  कौ kau  के ke  
Acc. कम ् ka-m  कौ kau  कान ् kān  
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Instr. केन kena  कााम ् kā-bhyām  कैः kaiḥ  
Dat. क ैka-smai  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Abl. कात ् ka-smāt  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Gen. क ka-sya  कयोः ka-y-oḥ  केषाम ् ke-ṣām  
Loc. किन ् ka-smin  कयोः ka-y-oḥ  केष ुke-ṣu  

Neuter 
 Singular Dual Plural 
Nom. िकम ् kim  के ke  कािन kāni  
Acc. िकम ् kim  के ke  कािन kāni  
Instr. như masc. 
Dat. 
Abl. 
Gen. 
Loc. 
Ví dụ: 

kaḥ paṭhati? »Ai đọc?« 
bālaḥ kaṃ paśyati? »Cậu bé thấy ai?« 
bālaḥ kiṃ khādati? »Cậu bé ăn cái gì?« 

3.3 Sắp đặt đồng hàng từ ngữ (coordination) 

Các từ được sắp xếp đồng hàng bằng tiểu từ bất biến ca (particle, bất biến hoá tiểu 
từ 不變化小詞) »và«. Ca xuất hiện sau mỗi từ hoặc sau từ cuối cùng của nhóm 
chữ được sắp đặt: X ca Y ca = »X và Y« hoặc X Y ca = »X và Y«. 

bālau rāmaṃ ca gopālaṃ ca hvayataḥ 
»Hai cậu bé gọi Rāma và Gopāla« 
bālau rāmaṃ gopālaṃ ca hvayataḥ 
»Hai cậu bé gọi Rāma và Gopāla« 

Về cách sắp đặt đồng hàng câu xin xem qua 4.8. 

3.4 Phủ định 

Câu phủ định được lập bằng tiểu từ bất biến na, thường đứng trước động từ hoặc 
đầu câu. 

bālaḥ phalaṃ na khādati 
»Cậu bé không ăn quả« 
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3.5 Bao hàm 

Một particle thường gặp nữa là api, biểu thị tính cách bao hàm và có nghĩa như 
»cũng, thậm chí cũng, ngay cả«. Particle này xuất hiện sau từ mà nó ảnh hưởng. Ví 
dụ (không có hợp biến [sandhi]): 

rāmaḥ api phalaṃ khādati 
»Thậm chí Rāma cũng ăn quả« 
rāmaḥ phalaṃ api khādati 
»Thậm chí quả Rāma cũng ăn« 

3.6 Hợp biến (sandhi) 

1. Nếu hai chữ trực tiếp đi theo nhau thì ta thường thấy sự biến đổi trong âm kết 
thúc của chữ đầu và khởi âm của chữ thứ hai vì nguyên do giản hoá và vừa tai nghe 
(euphony, duyệt nhĩ chi âm 悅耳之音) 

abcd efgh →  abcx efgh 
hoặc 
abcd yfgh 
hoặc 
abcx yfgh 

Trong văn cảnh nhất định, hai chữ đã biến đổi thường được viết chung và như vậy, 
việc phân biệt và nhận ra một chuỗi chữ đã biến đổi, thậm chí chưa quen không 
phải là dễ. Ví dụ như nhận chữ: 

abcxyfgxzjkl 
là chuỗi chữ 

abcd efgh ijkl 
2. Sự biến đổi âm cũng có thể xảy ra trong một chữ, ví dụ như trường hợp âm kết 
thúc của thân và âm đầu của phần đuôi (suffix) gặp nhau, với kết quả là âm kết 
thúc của thân và khởi âm của phần đuôi biến đổi. Sự biến đổi về âm này được ngữ 
pháp Phạn ngữ truyền thống gọi là sandhi, »kết hợp, liên hợp« (結合，連合). Vì 
âm đọc biến đổi nên từ »hợp biến« (合變) cũng trình bày rất chính xác sự việc.  
Người ta phân biệt hai loại sandhi, sandhi trong câu (ngoại hợp biến 外合變) và 
sandhi trong chữ (nội hợp biến 內合變). Trước hết, sandhi trong câu sẽ được xử lí 
trong bài học này và những bài kế đến. 
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3.7 Sandhi của âm kết thúc –aḥ và –āḥ 

Luật 1: Nếu một chữ kết thúc bằng –aḥ và chữ theo sau bắt đầu bằng những phụ 
âm 

  ग ga घ gha ङ ṅa 
  ज ja झ jha ञ ña 
  ड ḍa ढ ḍha ण ṇa 
  द da  ध dha  न na 
  ब ba  भ bha  म ma  
य ya  र ra ल la व va  
    ह ha 

thì –aḥ biến thành o. 
–aḥ + phụ âm có âm vang → –o + phụ âm có âm vang  
rāmaḥ gacchati → rāmo gacchati 
»Rāma đi« 
naraḥ namati → naro namati 
»Ông ta chào« 
rāmaḥ viśati → rāmo viśati 
»Rāma bước vào« 

Luật 2: Nếu một chữ kết thúc bằng –aḥ và chữ theo sau bắt đầu bằng a– thì âm 
đuôi –aḥ biến thành –o và khởi âm a– được bỏ, và thay thế bằng một dấu ’ trong 
hệ thống phiên âm La-tinh và dấu avagraha ऽ trong hệ thống chữ Devanāgarī. 

–aḥ + a– → –o + ’– 
rāmaḥ atra tiṣṭhati → rāmo’tra tiṣṭhati 
»Rāma đứng ở đây« 
naraḥ annaṃ khādati → naro’nnam khādati 
»Người đàn ông ăn món ăn« 

Luật 3: Nếu một chữ kết thúc bằng –aḥ và chữ theo sau bắt đầu bằng một mẫu âm 
khác a– thì âm đuôi –aḥ biến thành –a. 

–aḥ + mẫu âm khác-a— → –a + mẫu âm khác a–  
rāmaḥ āgacchati → rāma āgacchati 
»Rāma đến« 
rāmaḥ icchati → rāma icchati 
»Rāma muốn« 

Luật 4: Nếu một chữ kết thúc bằng –āḥ và chữ theo sau bắt đầu bằng một mẫu âm 
hoặc phụ âm phát nghe âm, thì âm đuôi –āḥ biến thành –ā. 
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–āḥ + mẫu âm/phụ âm có âm → –ā + mẫu âm/phụ âm có âm 
narāḥ āgacchanti → narā āgacchanti 
»Các ông ấy đến« 
narāḥ gacchanti → narā gacchanti 
»Các ông ấy đi« 

Ngoại hạng 
Dạng nam tính của nhân xưng đại danh từ (personal pronoun) ngôi thứ ba, nom., 
sing. saḥ cũng như chỉ thị đại danh từ (demonstrative pronoun) eṣaḥ »cái này« là 
hai dạng ngoại hạng so với các luật hợp biến bên trên. Trước tất cả những phụ âm 
khởi đầu, saḥ biến thành sa, có nghĩa là, phóng xuất âm ḥ (visarga, 放出音) bị 
loại. Trước những mẫu âm khởi đầu thì luật hợp biến bên trên lại có giá trị, cụ thể 
là (i) trước a– thì saḥ biến thành so và a– biến mất và (ii) trước tất cả những mẫu 
âm ngoài a– thì saḥ biến thành sa, có nghĩa là, phóng xuất âm ḥ bị loại. Như vậy 
thì saḥ lúc nào cũng xu ất hiện dưới dạng sa ngoài trường hợp trước chữ có âm 
khởi đầu là a–. Trong trường hợp này thì saḥ biến thành so. Ở cuối câu thì saḥ 
không đổi dạng. 
Ví dụ: 

saḥ + gacchati → sa gacchati 
»Anh ấy đi« 
saḥ + khādati → sa khādati 
»Anh ấy ăn« 
saḥ atra gacchati → so’tra gacchati 
»Ông ta đi ở đây« 
saḥ āgacchati → sa āgacchati 
»Ông ấy đến« 
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4.1 Phân độ mẫu âm 

1. Dưới »phân độ mẫu âm« các nhà văn phạm hiểu một sự chuyển biến của mẫu 
âm hoặc phức âm dưới nhiều dạng của một âm tiết căn bản. Các dạng khác nhau 
này có thể được hình thành bằng biến đổi âm cuối của danh từ (flexion, loan khúc 
彎曲) hoặc một diễn sinh từ một chữ gốc nhất định (derivation). 
Theo các nhà văn phạm truyền thống thì các mẫu âm đơn như a, ā, i, ī, u, ū, ṛ, ṝ, ḷ, 
thường được biến đổi, và sự biến đổi này lại có hai phân độ, được gọi là guṇa 
(cường hoá 強化) và vṛddhi (trường hoá 長化) 
Hai cấp guṇa và vṛddhi của các mẫu âm đơn nhìn cụ thể như sau: 
Mẫu âm đơn a, ā i, ī u, ū ṛ, ṝ ḷ 
guṇa a, ā e o ar al 
vṛddhi ā ai au ār — 
Các mẫu âm của hai cấp guṇa và vṛddhi trên tương ưng với biến âm khi các mẫu 
âm đơn căn bản được biến hoá bằng cách đặt mẫu âm a– phía trước. 
Nêu lưu ý là a không biến đổi ở cấp guṇa và ā vẫn giữ dạng gốc ở cả hai cấp guṇa 
và vṛddhi. 
a, ā i, ī u, ū ṛ, ṝ ḷ 
a, ā (a+a) e (=a+i, a+ī) o (a+u, a+ū) ar (=a+ṛ, ṝ) al (a+ḷ) 
ā (a+ā) ai (a+e) au (a+o) ār (=a+ar) — 
Khi gốc động từ được biến hoá, ví dụ như khi thân động từ hiện tại được hình 
thành, ta thường thấy sự biến đổi âm theo hai cấp phân độ trên. Ví dụ như ṛ—ar—
ār. Một ví dụ tiêu biểu khác là động từ hṛ »nắm lấy, giữ lấy«. Thân động từ với 
mẫu âm ṛ được thay thế bằng ar ở cấp guṇa har-a-ti, và khi chia ở dạng sai khiến 
(causative) thì được thay bằng ār ở cấp vṛddhi hār-aya-ti. 

4.2 Thân thời hiện tại của động từ nhóm 1 

1. Thân hiện tại của các động từ nhóm 1 được tạo bằng cách gắn tiếp vĩ âm –a vào 
gốc động từ và mẫu âm cuối của gốc động từ được chuyển sang cấp guṇa. 
yaj yaj-a-ti cúng tế 
ruh roh-a-ti lớn lên, trưởng thành 
smṛ smar-a-ti nhớ lại, nhớ đến 
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2. Tuy nhiên, nếu gốc động từ có mẫu âm dài và kết thúc bằng một phụ âm thì mẫu 
âm này không biến dạng. Các mẫu âm ngắn cũng được xếp vào hạng dài nếu chúng 
được kế tục bằng hai phụ âm. Ví dụ: 
krīḍ krīḍ-a-ti chơi đùa 
nind nind-a-ti trách móc, rầy la 
3. Nếu gốc động từ chấm dứt bằng i, ī, hoặc u, ū thì mẫu âm ở cấp guṇa e và o của 
chúng biến đổi sẽ chuyển thành ay và av trước tiếp vĩ âm –a theo luật nội hợp 
biến. Ví dụ: 
ji (je + –a = jay-a) jay-a-ti thắng 
nī (ne + –a = nay-a) nay-a-ti dẫn dắt 
bhū (bho + –a = bhav-a) bhav-a-ti thì, mà, là, ở 
4. Một vài thân động từ nhóm 1 được hình thành không hợp quy tắc, ví dụ như các 
gốc động từ đã được xử lí trong các bài qua: 
gam gacch-a-ti đi 
sthā tiṣṭh-a-ti đứng 
yam yacch-a-ti đưa, trao 
pā pib-a-ti uống 

4.3 Hiện tại vị tha cách (present tense parasmaipada) — Ngôi 
xưng thứ 1 và 2 (1. & 2. pers.)  

Cách biến hoá của đuôi cho ngôi xưng thứ nhất trong hiện tại vị tha cách như sau: 
Số ít –mi, số hai –vaḥ –maḥ. Quy tắc chung: Nếu tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm 
m– (–mi, –maḥ) hoặc v– (–vaḥ) được gắn vào một thân mẫu âm thematic thì mẫu 
âm a sẽ được kéo dài thành ā. 
 Singular Dual Plural 
1. Pers. gacch-ā-mi gacch-ā-vaḥ gacch-ā-maḥ 
 »Tôi đi« »Hai chúng tôi đi« »Chúng tôi đi« 
Đuôi của ngôi xưng thứ hai là: Số ít –si, số hai –thaḥ, số nhiều –tha. 
 Singular Dual Plural 
2. Pers. gacch-a-si gacch-a-thaḥ gacch-a-tha 
 »Anh đi« »Hai Anh đi« »Các Anh đi« 

4.4 Hiện tại vị tha cách — Bảng từ hình biến hoá 

 Singular Dual Plural 
1. Pers.  गािम gacch-ā-mi  गावः gacch-ā-vaḥ  गामः gacch-ā-maḥ  
2. Pers.  गिस gacch-a-si  गथः gacch-a-thaḥ  गथ gacch-a-tha  
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3. Pers. गित gacch-a-ti  गतः gacch-a-taḥ  गि gacch-anti  

4.5 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất và nhì — (nominative) 

 Singular Dual Plural 
1. Pers.  अहम ् aham  

»Tôi« 
आवाम ् āvām  
»Hai chúng tôi« 

वयम ् vayam  
»Chúng tôi« 

2. Pers.  म ् tvam  
»Anh« 

यवुाम ् yuvām  
»Hai Anh« 

ययूम ् yūyam  
»Các Anh« 

Nếu nhân xưng đại danh từ xuất hiện trong một câu có động từ dưới dạng chủ cách 
thì không những nhân xưng đại danh từ chỉ chủ thể thôi, mà động từ — qua cách 
chia với đuôi biến hoá — cũng chỉ đến chủ thể. Ví dụ: 

ahaṃ gacch-ā-mi Tôi đi 
tvaṃ gacch-a-si Anh đi 
sa gacch-a-ti  Anh ấy đi 
 
āvāṃ gacch-ā-vaḥ Hai chúng tôi đi 
yuvāṃ gacch-a-thaḥ Hai Anh đi 
tau gacchataḥ Hai anh ấy đi 
 
vayaṃ gacch-ā-maḥ Chúng tôi đi 
yūyaṃ gacch-a-tha Các Anh đi 
te gacch-anti  Bọn họ đi 

Vì trong một câu có động từ hữu hạn định đuôi động từ đã chỉ ngôi xưng (và số) 
của chủ từ nên nhân xưng đại danh từ phần lớn được loại bỏ — trừ khi người dùng 
muốn nhấn mạnh và sử dụng với dụng ý. Ví dụ như câu 

adya nagaraṃ gacchāmaḥ — »Hôm nay chúng tôi đi thành phố«. 
thường thấy hơn là 

adya vayaṃ nagaraṃ gacchāmaḥ — »Hôm nay chúng tôi đi thành phố« 

4.6 Hai accusatives — accusative dùng làm phó từ — accusative 
chỉ thời gian 

1. Một vài động từ chỉ suy nghĩ và nói cai quản hai accusatives: Nội dung của việc 
nói (hoặc suy nghĩ) và người được hướng đến. Những ví dụ cụ thể là động từ vad 
»nói« (về cái gì [acc.] với ai [acc.]) hoặc prach »hỏi« (hỏi ai [acc.] việc gì [acc.]). 

rāmo mārgaṃ bālaṃ pṛcchati 
(rāmaḥ mārgam bālam pṛcchati) 
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Rāma hỏi cậu bé về đường đi 
2. Accusative, Sing. Neuter của một hình dung từ (adjective) cũng mang ý nghĩa 
của một phó từ (trạng từ). Ví dụ hình dung từ sukha »hạnh phúc« 

nṛpaḥ sukhaṃ jīvati 
Vua sống hạnh phúc 

3. Cùng với các danh từ chỉ thời gian thì accusative chỉ một giai đoạn 
nṛpaḥ sahasrāṇi varṣāṇi jīvati 
»Vua sống nghìn năm« 

4.7 Chức năng của nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba 

1. Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba tat không chỉ có chức năng (i) là nhân xưng 
đại danh từ (anh ấy, cô ấy, nó) như trong ví dụ sau 

sa gṛhaṃ gacchati 
(saḥ gṛham gacchati) 
Anh ta đi vào nhà 

mà cũng là (ii) chỉ thị đại danh từ và (iii) định quán từ (finite article, 定冠詞). 
2. Và như vậy, tat xuất hiện dưới dạng chỉ thị đại danh từ để chỉ đến một cái gì đó 
xa hơn tính từ nơi nói (»cái kia, cái ấy«). Trong trường hợp này thì tat mang tính 
chất định ngữ (attribute, 定語) bổ sung cho danh từ, có cùng với danh từ đi kèm số, 
sự kiện và giống. Ví dụ 

sa naro gṛhaṃ gacchati 
(saḥ naro gṛhaṃ gacchati) 
»Người đàn ông ấy đi vào nhà« 

3. Cuối cùng, tat cũng có thể xuất hiện dưới dạng định quán từ (定冠詞, hoặc định 
mạo từ 定冐詞, finite article), chỉ cái gì đã bi ết, đã đư ợc nhắc đến trong lời nói 
(»cái anh mà, cái cô mà, cái mà…«). 

rāmo bālaṃ paśyati. taṃ bālaṃ hvayati. tadā sa bāla āgacchati. 
(rāmaḥ bālam paśyati. tam bālam hvayati. tadā saḥ bālaḥ āgacchati). 
»Rāma thấy một cậu bé. Ông gọi cậu bé này. Sau đó cậu bé này đến« 

Trong câu đầu, người kể chuyện đưa một người dưới dạng cậu bé bāla và câu 
chuyện mà không nêu thân phận (identity) rõ ràng. Vì thế Phạn ngữ không dùng 
một quán từ hoặc bất định quán từ (xem 11.2). Trong câu thứ hai và thứ ba thì chữ 
bāla chỉ đến một người đã được nhắc đến trong phần trước của câu chuyện cho nên 
ta có thể dùng một định quán từ (finite article, 定冠詞), tương tự như trong Đức 
ngữ. 
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4. Tat cũng xuất hiện ngay đầu câu và cũng có thể chỉ thời gian hoặc điều kiện với 
nghĩa »sau đó, vì vậy«. 

4.8 Sắp đặt đồng hàng câu (coordination) 

Nếu tiểu từ bất biến ca »và« nối hai câu thì lúc nào ca cũng xuất hiện sau chữ đầu 
tiên của câu thứ hai. 

bālaḥ sva-gṛhaṃ gacchati tatra ca rāmaṃ namati. 
»Cậu bé về nhà (của nó) và chào Rāma nơi ấy« 

4.9 Nói trực tiếp 
Phạn ngữ không phân biệt giữa nói trực tiếp và gián tiếp, chỉ có một dạng là nói 
trực tiếp. Cách nói trực tiếp được đánh dấu bằng tiểu từ bất biến iti, thường được 
đặt sau câu nói trực tiếp (câu trích dẫn). Ví dụ vad »nói« (không có sandhi): 

kṣīraṃ na pibāmi iti bālo vadati 
»Cậu bé nói: ›Con không uống sữa‹« 
»Cậu bé nói rằng hắn không uống sữa« 

Như vậy thì iti có một chức năng kết nối (conjunction, liên tiếp từ 連接詞) — 
tương đương chữ »rằng, là« trong tiếng Việt. iti chỉ điểm kết thúc của một câu phụ. 
Vị ngữ (predicate, 客語, 謂語) của câu văn chính, tức là động từ vad »nói« có thể 
đứng sau hoặc trước câu trần thuật. Trong ví dụ ngay trên thì đ ộng từ đứng phía 
trước, trong ví dụ bên dưới thì phía trước 

bālo vadati kṣīraṃ na pibāmi iti 
»Cậu bé nói: ›Con không uống sữa‹« 
»Cậu bé nói rằng hắn không uống sữa« 

Trong mọi trường hợp, câu trần thuật trực tiếp được đánh dấu bằng iti phía sau. 
Theo cách này thì câu trực tiếp chấm dứt chỗ nào rất rõ, nhưng việc tìm chỗ bắt 
đầu của một câu trực tiếp/trích dẫn có thể phức tạp vì nhiều lúc khó phân biệt được 
một chữ nào đó thuộc câu chính hay câu phụ. 
Câu chấm dứt bằng iti không những là nội dung của một câu trần thuật, mà cũng 
có thể là nội dung của của một quá trình nhận thức (cognitive process) với các 
động từ chỉ suy tư, nói và cảm nhận. Ví dụ (không có sandhi mẫu âm) 

rāmo jayati iti bālo manyate 
(rāmaḥ jayati iti bālaḥ manyate) 
»Cậu bé nghĩ rằng Rāma thắng trận« 
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4.10 Hợp biến của âm kết thúc –ḥ 

Luật 5: Nếu một chữ kết thúc bằng một mẫu âm và –ḥ (như vậy thì không những 
liên quan tới –aḥ/–āḥ, mà cũng liên quan đ ến –oḥ, –aiḥ v.v…) và chữ kế đến bắt 
đầu với một phụ âm không phát âm, thì ta phân biệt bốn trường hợp sau: 

(i) Trước c/ch–, âm cuối –ḥ biến thành ś và chữ trước và sau được ghi chung.  
–ḥ + c/ch– → –ś-c/ch- 
stenaḥ + corayati → stenaś-corayati 
»Tên trộm ăn cắp« 
 
(ii) Trước ṭ/ṭh–, âm cuối –ḥ biến thành ṣ và chữ trước và sau được ghi chung. 
Tuy nhiên, trường hợp này ít gặp. 
–ḥ + ṭ/ṭh– → –ṣ-ṭ/ṭh- 
 
(iii) Trước t/th–, âm cuối –ḥ biến thành s và chữ trước và sau được ghi chung. 
–ḥ + t/th– → –s-t/th- 
rāmaḥ tiṣṭhati → rāmas-tiṣṭhati 
»Rāma đứng« 
 
(iv) Trước các phụ âm không phát âm k-, kh-, p-, ph-, ś-, ṣ-, s-, visarga –ḥ vẫn 
giữ dạng. 
–ḥ + k-, kh-, p-, ph-, ś-, ṣ-, s- → không có biến đổi.  
rāmaḥ + khādati → rāmaḥ + khādati 
»Rāma ăn« 
naraḥ + sīdati → naraḥ + sīdati 
»Người đàn ông kia ngồi« 

4.11 Hợp biến của mẫu âm kết thúc và khởi đầu giống nhau 
Luật 6: Người ta gọi mẫu âm giống nhau nếu chúng chỉ khác nhau ở số lượng 
(quantity, ví dụ độ dài của âm) mà không khác nhau về đặc chất (quality). Ví dụ a 
và ā giống nhau, nhưng a và i thì không. Nếu một chữ kết thúc bằng một mẫu âm 
đơn (ngắn hoặc dài), và chữ kế tiếp bắt đầu bằng một mẫu âm đơn giống như vậy 
(ngắn hoặc dài), thì hai mẫu âm đơn giống nhau này hoà hợp lại thành một mẫu âm 
dài. 

–a/ā + a/ā → –ā– 
–i/ī + i/ī– → –ī– 
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–u/ū + u/ū– → –ū– 
rāmaḥ na āgacchati → rāmo nāgacchati 
»Rāma không đến« 
gacchāmi + iti vadati → gacchāmīti vadati 
»Anh ấy nói: Tôi đi«, »Anh ấy nói rằng anh ấy đi« 
sādhu + udyānaṃ kṛṣati → sādhūdyānaṃ kṛṣati 
»Anh ta sới đất vườn tốt« 

4.12 Hợp biến của mẫu â m cuối –a/–ā và m ẫu âm khởi đầu 
không giống 

Luật 7: Nếu một chữ kết thúc bằng mẫu âm –a/ā, và chữ kế tiếp bắt đầu bằng một 
mẫu âm đơn không giống (i/ī–, u/ū–, ṛ–) thì hai mẫu âm sẽ hợp thành dạng guṇa 
của mẫu âm không giống ấy. 

–a/ā + i/ī– → –e– 
–a/ā + u/ū– → –o– 
–a/ā + ṛ– → –ar– 
kṣīraṃ na + icchāmi → kṣīraṃ necchāmi 
»Tôi không muốn sữa« 
tatra + udyānaṃ kṛṣati → tatrodyānaṃ kṛṣati 
»Anh ấy vun sới vườn nơi ấy« 
atra + ṛkṣaḥ + āgacchati → atrarkṣa āgacchati 
»Một con gấu đến đây« 

Luật 8: Nếu một chữ kết thúc bằng mẫu âm –a/ā, và chữ kế tiếp bắt đầu bằng một 
mẫu âm phức (diphthong, phức âm) không giống (e, ai, o, au) thì hai mẫu âm sẽ 
hợp thành dạng vṛddhi của mẫu âm phức không giống ấy. 

–a/ā + e– → –ai– 
–a/ā + ai– → –ai– 
–a/ā + o– → –au– 
–a/ā + au– → –au– 
atra + evaṃ vadati → atraivaṃ vadati 
»Nơi đây anh ấy nói thế này« 
adhunā + oṣadhim + ānayati → adhunauṣadhim-ānayati  
»Bây giờ anh ta mang dược thảo đến« 
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5.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 4 và 6 

1. Thân hiện tại của các động từ nhóm 4 được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm –ya 
vào gốc, và gốc giữ nguyên dạng. 

snih  snih-ya-ti thương yêu 
tuṣ  tuṣ-yati  vui sướng, hài lòng 
nṛt  nṛt-ya-ti khiêu vũ, nhảy 

2. Thân hiện tại của các động từ nhóm 6 được hình thành bằng cách gắn tiếp vĩ âm 
a vào gốc và khác trường hợp nhóm 1 — gốc nhóm 1 chuyển sang phân độ mẫu 
âm guṇa — gốc của nhóm 6 vẫn được giữ nguyên. 

viś  viś-a-ti  bước vào 
tud  tud-a-ti  đánh, đập 
sṛj  sṛj-a-ti  tạo tác, kiến lập 

Tuy nhiên, một vài động từ được kéo dài bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như 
trường hợp âm cuối của gốc là –ṛ thì được biến thành –riy và –ṝ thành –ir. Ví dụ: 
mṛ »chết« mriyate và kṝ »rắc, vung rắc« kir-a-ti. Người ta cũng thư ờng thấy ở 
một số ít gốc động từ được bổ sung thêm âm mũi cùng h ạng trước phụ âm cuối 
gốc. Ví dụ: sic »đổ ra« siñc-a-ti. 

5.2 Hiện tại ātmanepada (vị tự cách) 

Các dạng hiện tại vị tự cách ātmanepada được hình thành bằng cách bổ sung các 
đuôi Ātmanepada vào thân hiện tại. Đuôi của ngôi nhân xưng thứ ba như sau: Số ít 
–te, số hai –ete và số nhiều –ante. 
Như đã nói bên trên, nếu đuôi động từ chia vị tự cách bắt đầu bằng một mẫu âm — 
như số hai –ete và số nhiều –ante — thì mẫu âm đuôi –a của thân hiện tại bị loại. 
Ví dụ: Động từ labh (1) »nhận«: 
 Singular Dual Plural 
3. Pers. labh-a-te labh-ete labh-ante 
 »Anh ta nhận« »Hai người ấy nhận« »Những người ấy nhận« 

5.3 Danh từ nam/trung tính có âm kết thúc –a — (instrumental/ 
dative) 

Như đã đề cập ở 2.8, cách biến chuyển của danh từ trung tính có âm kết thúc –a chỉ 
khác nam tính –a ở nominative, accusative và vocative. Trong hai sự kiện 
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instrumental (dụng cụ cách) và dative (gián bổ cách) thì bāla, »thằng bé, đứa trẻ« 
và phala »quả« được biến hoá như sau: 

Masculine 
 Singular Dual Plural 
Nom. बालः bāla-ḥ  बालौ bālau  बालाः bālāḥ  
Acc. बालम ् bālam  बालौ bālau  बालान ् bālān  
Instr. बालेन bālena  बालााम ् bālābhyām  बालःै bālaiḥ  
Dat. बालाय bālāya  बालााम ् bālābhyām  बालेः bāle-bhyaḥ  
Abl. बालात ् bālāt  बालााम ् bālābhyām  बालेः bāle-bhyaḥ  
Gen. बाल bāla-sya  बालयोः bāla-y-oḥ  बालानाम ् bālā-n-ām  
Loc. बाले bāle  बालयोः bāla-y-oḥ  बालेष ुbāle-ṣu  
Voc. बाल bāla  बालौ bālau  बालाः bālāḥ  

Neuter 
 Singular Dual Plural 
Nom. फलम ् phala-m  फले phale  फलािन phalāni  
Acc. फलम ् phala-m  फले phale  फलािन phalāni  
Instr. फलेन phalena  फलााम ् phalābhyām  फलःै phalaiḥ  
Dat. फलाय phalāya  फलााम ् phalābhyām  फलेः phale-bhyaḥ  
Abl. फलात ् phalāt  फलााम ् phalābhyām  फलेः phale-bhyaḥ  
Gen. फल phala-sya  फलयोः phala-y-oḥ  फलानाम ् phalā-n-ām  
Loc. फले phale  फलयोः phala-y-oḥ  फलेष ुphale-ṣu  
Voc. फल phala  फले phale  फलािन phalāni  

5.4 Chức năng của instrumental (dụng cụ cách) 

1. Dụng cụ cách chỉ phương pháp/dụng cụ được sử dụng khi thực hiện một hành 
động (»với, bằng, qua«) 

rāmaḥ kuntena mārayati 
»Rāma giết bằng một cây lao« 

2. Thêm vào đó, instrumental chỉ sự đi kèm, đi theo, chỉ »với ai« một hành động 
được thực hiện. Trong trường hợp này, instrumental đi cùng với hậu trí tự 
(postposition) saha »cùng với«. 

rāmo bālena saha gṛhaṃ gacchati 
(rāmaḥ bālena saha gṛham gacchati) 
»Rāma đi với cậu bé về nhà« 

Tuy nhiên, hậu trí từ saha có thể bị loại. 
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rāmo bālena gṛhaṃ gacchati 
(rāmaḥ bālena gṛham gacchati) 
»Rāma đi với cậu bé về nhà« 

3. Một hậu trí từ khác đi cùng với instrumental là vinā »không cùng, không có, 
không« 

rāmo bālena vinā gṛhaṃ gacchati 
(rāmaḥ bālena vinā gṛham gacchati) 
»Rāma đi về nhà không cùng với cậu bé« 

5.5 Chức năng của dative (gián bổ cách) 

1. Dative hoặc gián bổ cách chỉ đối tượng/vật thể gián tiếp của một động từ cập vật 
(transitive verbs, 及物動詞) 

rāmo bālāya phalaṃ yacchati 
(rāmaḥ bālāya phalam yacchati) 
»Rāma trao cậu bé một trái cây« 

2. Dative chỉ mục đích của một hành động (»làm… để được…, làm… vì…«) 
rāmaḥ putrāya devaṃ yajati 
(rāmaḥ putrāya devam yajati) 
»Rāma cúng thiên thần vì con trai« 

 Và dative cũng có thể đứng thế một động từ bất định tối hậu (final infinitive) 
phalāya nagaraṃ gacchāmi 
(phalāya nagaram gacchāmi) 
»Tôi lên thành phố vì trái cây« (= để mua trái cây) 

3. Dative xuất hiện cùng với những động từ mang nghĩa »sân h ận ai…« hoặc 
»mong mỏi được…«. Ví dụ: 

śikṣakaḥ śiṣyāya krudhyati 
»Thầy giáo tức giận cậu học sinh« 

5.6 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba — (instrumental/ dative) 
Masculine 
 Singular Dual Plural 
Nom. सः sa-ḥ  तौ tau  त ेte  
Acc. तम ् ta-m  तौ tau  तान ् tān  
Instr. तने tena  तााम ् tā-bhyām तःै taiḥ 
Dat. त ैta-smai  तााम ् tā-bhyām तेः te-bhyaḥ 
Abl. तात ् ta-smāt  तााम ् tā-bhyām तेः te-bhyaḥ 
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Gen. त ta-sya  तयोः ta-y-oḥ  तषेाम ् te-ṣām 
Loc. तिन ् ta-smin  तयोः ta-y-oḥ तषे ुte-ṣu  

Neuter 
 Singular Dual Plural 
Nom. तत ् ta-t  त ेte तािन tāni  
Acc. तत ् ta-t  त ेte तािन tāni  
Instr. Như masc. 
Dat. 
Abl. 
Gen. 
Loc. 

5.7 Nghi vấn đại danh từ (interrogative pronouns, masc./ neut.) 
— (instrumental/ dative) 
Masculine 
Nghi vấn đại danh từ kim, »ai, cái gì/cái nào« đư ợc chia theo masc. và neut. ở 
instrumental và dative tương tự nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba tat. 
 Singular Dual Plural 
Nom. कः ka-ḥ  कौ kau  के ke  
Acc. कम ् ka-m  कौ kau  कान ् kān  
Instr. केन kena  कााम ् kā-bhyām  कैः kaiḥ  
Dat. क ैka-smai  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Abl. कात ् ka-smāt  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Gen. क ka-sya  कयोः ka-y-oḥ  केषाम ् ke-ṣām  
Loc. किन ् ka-smin  कयोः ka-y-oḥ  केष ुke-ṣu  

Neuter 
 Singular Dual Plural 
Nom. िकम ् kim  के ke  कािन kāni  
Acc. िकम ् kim  के ke  कािन kāni  
Instr. केन kena  कााम ् kā-bhyām  कैः kaiḥ  
Dat. क ैka-smai  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Abl. कात ् ka-smāt  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Gen. क ka-sya  कयोः ka-y-oḥ  केषाम ् ke-ṣām  
Loc. किन ् ka-smin  कयोः ka-y-oḥ  केष ुke-ṣu  
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5.8 Bất xác định đại danh từ (indefinite pronoun)  

Bất xác định đại danh từ eka »một, một duy nhất, một người nào đó« thường xuất 
hiện với chức năng hình dung t ừ và được biến hoá như tat. Ví dụ như trong thể 
nam tính: ekaḥ, ekam, ekena, ekasmai… Các trường hợp ngoại hạng là 
nominative và acc. của trung tính. Âm cuối không phải là –t mà là –m. 

ekaṃ pustakaṃ paṭhāmi 
»Tôi đọc một quyển sách« hoặc 
»Tôi đọc một quyển sách nào đó« hoặc 
»Tôi đọc một quyển sách duy nhất«. 

5.9 Nội hợp biến: Luật phát âm uốn lưỡi (retroflexion) cho –n– 

Luật phát âm uốn lưỡi (retroflexion) cho –n– khá phức tạp. Nói một cách giản đơn: 
Luật này chỉ rằng, nếu một chữ nào đó có những âm như r, ṛ, ṝ hoặc ṣ thì dưới 
những điều kiện nhất định nào đó âm n (âm răng) kế tiếp sẽ biến thành ṇ (âm uốn 
lưỡi). Những ví dụ cụ thể là dạng instrumental của nāra → nāreṇa và rāma → 
rāmeṇa. Và cũng từ luật này mà ta có dạng thân danh từ brāhmaṇa. 
Nếu 
r, ṛ, ṝ hoặc ṣ 
đi trước 

và c/ch, j/jh, ñ 
ṭ/ṭh, ḍ/ḍh, ṇ 
t/th, d/dh, n, l, ś, 
s không đứng ở 
giữa 

n → ṇ nếu mẫu âm, m, 
y, v hoặc n theo 
sau. 

Như vậy thì đuôi instrumental –ena và đuôi –āni của nom./acc. của các danh từ âm 
cuối là a, trung tính, số nhiều sẽ biến thành –eṇa và đuôi –āṇi trong những trường 
hợp sau: 

putreṇa, kṣīreṇa, mārgeṇa, rūpāṇi, puṣpeṇa, puṣpāṇi, gṛheṇa, kāryeṇa, 
kāryāṇi, gṛhāṇi 

Nhưng lại không biến thành –ṇ– trong 
rājyena, rathena 

5.10 Hợp biến của âm kết thúc –ḥ (visarga) 

Luật 9: Nếu một chữ kết thúc bằng một mẫu âm ngoài –a/–ā và –ḥ (như vậy thì 
liên quan đến –oḥ, –aiḥ v.v…) và chữ kế đến bắt đầu với một mẫu âm hoặc một 
phụ âm có phát âm (âm vang), thì –ḥ biến thành –r và hai chữ được viết dính liền 
nhau: 
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Mẫu âm khác –a/ā—ḥ + mẫu âm/phụ âm có phát âm— → Mẫu âm ngoài –
a/ā—r—mẫu âm/phụ âm có phát âm— 
naraiḥ + bālaiḥ ca saha → narairbālaiśca saha 
»Với những người đàn ông và những cậu bé« 

Nhưng, nếu chữ thứ hai bắt đầu bằng phụ âm có phát âm r– thì trường hợp hai chữ 
–rr– được tránh bằng cách chữ –r đầu bị loại (-r xuất phát từ chữ đầu, từ -ḥ) và 
mẫu âm cuối ngắn của chữ đầu được kéo dài. 

Mẫu âm khác –a/ā—ḥ + r— → [Mẫu âm ngoài –a/ā]kéo dài—r— 
nṛpatiḥ + rakṣati → nṛpatīrakṣati 
»Vua bảo vệ« 

5.11 Hợp biến của mẫu âm đơn kết thúc khác –a/ā và  mẫu âm 
đầu 

Luật 10: Nếu một chữ kết thúc bằng một mẫu âm đơn khác –a/ā, như vậy là i, ī, u, 
ū, ṛ, ṝ và chữ sau bắt đầu bằng một mẫu âm đơn không giống hoặc một phức âm, 
thì mẫu âm đơn của của chữ thứ nhất sẽ biến thành bán mẫu âm tương ưng, như 
vậy là –y, –v hoặc –r và được viết cùng với chữ thứ hai. 

–i/ī + mẫu âm– →  –y-mẫu âm– 
–u/ū + mẫu âm– →  –v-mẫu âm– 
–ṛ/ṝ + mẫu âm– →  –r-mẫu âm– 
paśyāmi + aśvam → paśyāmyaśvam 
»Tôi thấy con ngựa« 
astu + evam → astvevam 
»Nó nên như thế« 
pitṛ + icchā → pitricchā 
»Nguyện vọng của người cha« 

Luật 11: Nếu một chữ kết thúc bằng một phức âm –e hoặc –o và chữ theo sau bắt 
đầu bằng a–, thì chữ a– này bị loại bỏ và được thay thế bằng một dấu ’ trong hệ 
thống phiên âm La-tinh và dấu avagraha ऽ trong hệ thống chữ Devanāgarī. 

–e + a– → –e + ’– 
–o + a– → –o + ’– 
gṛhe + annaṃ khādanti → gṛhe ’nnaṃ khādanti 
»Họ ăn thực phẩm trong nhà« 
prabho annaṃ yaccha → prabho ’nnaṃ yaccha 
»Ô thưa ngài, hãy cho thức ăn« 
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Luật 12: Nếu một chữ kết thúc bằng một phức âm –e hoặc –o và chữ theo sau bắt 
đầu bằng một mẫu âm khác a– hoặc một phức âm thì –e hoặc –o sẽ biến thành –a 
và mẫu âm đầu của chữ thứ hai vẫn giữ dạng. 

–e + mẫu âm khác a– → –a + mẫu âm khác a– 
–o + mẫu âm khác a– → –a + mẫu âm khác a– 
gṛhe + ācāryaḥ + tiṣṭhati → gṛha ācāryastiṣṭhati 
»Thầy giáo đứng trong nhà« 
prabho + icchāmi dānam → prabha icchāmi dānam 
»Ô thưa ngài, tôi muốn một món quà« 

Luật 13: Nếu một chữ kết thúc bằng một phức âm –ai hoặc –au và chữ theo sau 
bắt đầu bằng một mẫu âm hoặc phức âm, thì âm –ai biến thành –ā và hai chữ viết 
rời, trong khi âm cuối –au biến thành –āv và được viết dính liền với chữ sau. 

–ai + mẫu âm– → –ā + mẫu âm– 
–au + mẫu âm– → –āv–mẫu âm– 
kasmai + annaṃ yacchasi? → kasmā + annaṃ yacchasi? 
»Bạn trao thức ăn cho ai?« 
bālau + āgacchataḥ → bālāvāgacchataḥ 
»Hai cậu bé đến« 

Lưu ý : Luật hợp biến 6, 10-12 không có giá trị cho các dạng dual, tức là các âm 
cuối của các dạng dual như ī, ū, e của các danh và động từ không biến đổi. Ví dụ: 

mitre + āgacchataḥ → mitre + āgacchataḥ — »Hai đứa bạn đến« 
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6.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 10 

Thân hiện tại của các động từ nhóm 10 được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm –aya 
vào gốc. Các động từ có gốc nhấn mạnh một mẫu âm khác –a– bên trong, đứng 
trước một phụ âm, được chuyển sang phân độ guṇa: 

ghuṣ  ghoṣ-aya-ti loan báo, loan tin 
Các động từ có âm cuối là mẫu âm hoặc nhấn mạnh mẫu âm –a– bên trong, đứng 
trước một phụ âm đơn, được chuyển sang phân độ vṛddhi: 

taḍ  tāḍ-aya-ti đánh, đập 
Những gốc khác không thay đổi 

cint  cint-aya-ti suy nghĩ 
pūj  pūj-aya-ti tôn kính 

6.2 Động từ dạng sai khiến (causative, sử dịch động từ 使役動詞) 

Nhìn chung thì mỗi động từ — ngoài cách chia theo nhóm cố định sẵn có — đều 
có thể được chia theo nhóm 10. Và thân động từ nhóm này mang ý nghĩa sai khi ến 
(causative). Động từ sai khiến nói rõ rằng, chủ thể của dạng động từ sai khiến là 
người khiến hành động — miêu tả qua gốc động từ — được thi hành. Ví dụ: 

pat (1)  pat-a-ti  té 
pat (10, causative) pāt-aya-ti khiến cho té, làm đổ/rớt 

Tuy nhiên, nhiều dạng causatives trong Phạn ngữ đã đư ợc chuyển thành những 
động từ độc lập, được liệt kê trong các từ điển 

paṭh (1)  paṭh-a-ti đọc, học 
paṭh (10, causative) pāṭh-aya-ti khiến cho học = dạy 
dṛś (1)  paś-ya-ti thấy, nhìn 
dṛś (10, causative) darś-aya-ti khiến cho thấy = chỉ cho biết 

Bài 38 sẽ xử lí tường tận các dạng causative. 

6.3 Danh từ nam/trung tính có âm kết thúc –a — (ablative/ 
genitive) 

Trong hai sự kiện ablative (nguyên uỷ) và genitive (thuộc cách) thì bāla, »thằng 
bé, đứa trẻ« và phala »quả« được biến hoá như sau: 



Bài thứ sáu 

NGỮ PHÁP 54 

Masculine 
 Singular Dual Plural 
Nom. बालः bāla-ḥ  बालौ bālau  बालाः bālāḥ  
Acc. बालम ् bālam  बालौ bālau  बालान ् bālān  
Instr. बालेन bālena  बालााम ् bālābhyām  बालःै bālaiḥ  
Dat. बालाय bālāya  बालााम ् bālābhyām  बालेः bāle-bhyaḥ  
Abl. बालात ् bālāt  बालााम ् bālābhyām  बालेः bāle-bhyaḥ  
Gen. बाल bāla-sya  बालयोः bāla-y-oḥ  बालानाम ् bālā-n-ām  
Loc. बाले bāle  बालयोः bāla-y-oḥ  बालेष ुbāle-ṣu  
Voc. बाल bāla  बालौ bālau  बालाः bālāḥ  

Neuter 
 Singular Dual Plural 
Nom. फलम ् phala-m  फले phale  फलािन phalāni  
Acc. फलम ् phala-m  फले phale  फलािन phalāni  
Instr. फलेन phalena  फलााम ् phalābhyām  फलःै phalaiḥ  
Dat. फलाय phalāya  फलााम ् phalābhyām  फलेः phale-bhyaḥ  
Abl. फलात ् phalāt  फलााम ् phalābhyām  फलेः phale-bhyaḥ  
Gen. फल phala-sya  फलयोः phala-y-oḥ  फलानाम ् phalā-n-ām  
Loc. फले phale  फलयोः phala-y-oḥ  फलेष ुphale-ṣu  
Voc. फल phala  फले phale  फलािन phalāni  

6.4 Chức năng của ablative 

1. Ablative chỉ khởi điểm của một sự chuyển động hoặc truyền trao (»từ đâu«) 
vṛkṣāt pattraṃ patati (vṛkṣāt pattram patati) 
»Từ trên cây một lá cây rơi xuống« 
rāmo gṛhādāgacchati (rāmaḥ gṛhāt āgacchati) 
»Rāma đến từ nhà« 
rāmāt putraḥ phalaṃ labhate (rāmāt putraḥ phalam labhate) 
»Đứa con trai nhận một quả từ Rāma« 

2. Ở những danh từ trừu tượng, ablative cũng ch ỉ lí do hoặc nguyên nhân của một 
hành động (»vì sao«). 

krodhāt putraṃ tāḍayati (krodhāt putram tāḍayati) 
»Vì giận dữ ông ta đánh con trai« 

3. Với những động từ chỉ lo sợ, bảo vệ hoặc buông xả thì ablative cũng chỉ đối 
tượng mà người ta sợ, người ta bảo vệ trước nó hoặc đối tượng được buông xả như 
»Ông ta sợ bọn trộm cắp«. Ví dụ: 
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devo narān duḥkhāt tārayati (devaḥ narān duḥkhāt tārayati) 
»Thiên thần/trời bảo vệ người ta trước sự khổ cực« 

4. Một loạt hậu trí từ (postposition) như bahiḥ »bên ngoài« và ṛte »ngoài« cai 
quản dạng ablative của danh từ đi trước. Ví dụ: 

grāmād bahir bālāḥ krīḍanti (grāmāt bahiḥ bālāḥ krīḍanti) 
»Các cậu bé chơi bên ngoài xóm« 

5. Tiền trí từ (preposition) ā »đến/tới« cũng cai quản sự kiện ablative của danh từ 
đi sau. Ví dụ: 

rāma ā samudrād gacchati (rāmaḥ ā samudrāt gacchati) 
»Rāma đi tới biển« 

6.5 Chức năng của genitive 

1. Một danh từ dạng genitive (thuộc cách) hầu như không bao giờ tương quan với 
động từ, mà chỉ bổ sung cho một danh từ khác. Với tư cách định ngữ (attributive), 
một danh từ dạng thuộc cách lúc nào cũng đ ứng trước danh từ mà nó quan hệ trực 
tiếp. 

rāmasya putraḥ paṭhati  
»Con trai của Rāma đọc« 
vṛkṣasya pattrāṇi patanti  
»Những chiếc lá của cây rơi« 

2. Trong một vài cách lập câu văn nhất định với động từ as »thì, mà, là, ở«, thì 
genitive + as thay thế động từ »có« (to have). (Xem thêm dưới 8.3) 
3. Một loạt postpositions như samīpam/samīpe »ở gần…« cai quản dạng genitive 
của danh từ đi trước. 

gṛhasya samīpe bālāḥ krīḍanti  
»Các cậu bé chơi ở gần nhà« 

6.6 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba — (ablative/ genitive) 
Masculine 
 Singular Dual Plural 
Nom. सः sa-ḥ  तौ tau  त ेte  
Acc. तम ् ta-m  तौ tau  तान ् tān  
Instr. तने tena  तााम ् tā-bhyām तःै taiḥ 
Dat. त ैta-smai  तााम ् tā-bhyām तेः te-bhyaḥ 
Abl. तात ् ta-smāt  तााम ् tā-bhyām तेः te-bhyaḥ 
Gen. त ta-sya  तयोः ta-y-oḥ  तषेाम ् te-ṣām 
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Loc. तिन ् ta-smin  तयोः ta-y-oḥ तषे ुte-ṣu  

Neuter 
 Singular Dual Plural 
Nom. तत ् ta-t  त ेte तािन tāni  
Acc. तत ् ta-t  त ेte तािन tāni  
Instr. Như masc. 
Dat. 
Abl. 
Gen. 
Loc. 

6.7 Nghi vấn đại danh từ (interrogative pronouns, masc./ neut.) 
— (ablative/ genitive) 
Masculine  
Nghi vấn đại danh từ kim, »ai, cái gì/cái nào« đư ợc chia theo masc. và neut. ở 
instrumental và dative tương tự nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba tat. 
 Singular Dual Plural 
Nom. कः ka-ḥ  कौ kau  के ke  
Acc. कम ् ka-m  कौ kau  कान ् kān  
Instr. केन kena  कााम ् kā-bhyām  कैः kaiḥ  
Dat. क ैka-smai  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Abl. कात ् ka-smāt  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Gen. क ka-sya  कयोः ka-y-oḥ  केषाम ् ke-ṣām  
Loc. किन ् ka-smin  कयोः ka-y-oḥ  केष ुke-ṣu  

Neuter 
 Singular Dual Plural 
Nom. िकम ् kim  के ke  कािन kāni  
Acc. िकम ् kim  के ke  कािन kāni  
Instr. केन kena  कााम ् kā-bhyām  कैः kaiḥ  
Dat. क ैka-smai  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Abl. कात ् ka-smāt  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Gen. क ka-sya  कयोः ka-y-oḥ  केषाम ् ke-ṣām  
Loc. किन ् ka-smin  कयोः ka-y-oḥ  केष ुke-ṣu  
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6.8 Sandhi của âm cuối là –t 

Luật 14: Nếu một chữ được kết thúc bằng –t và chữ kế đến bắt đầu bằng một mẫu 
âm hoặc một phụ âm có phát âm — ngoài j/jh, ḍ/ḍh, l hoặc một âm mũi ( ṅ ñ ṇ n 
m) — như vậy là g/gh, d/dh, b/bh, y, r, v, thì –t biến thành –d và được viết liền 
với chữ sau. 

–t + mẫu âm– → –d-mẫu âm- 
–t + g/gh– → –d-g/gh- 
–t + d/dh– → –d-d/dh- 
–t + b/bh– → –d-b/bh- 
–t + y/r/v– → –d-y/r/v- 
gṛhāt + āgacchati → gṛhādāgacchati 
»Anh ta đi ra khỏi nhà« 
nagarāt + grāmam → nagarādgrāmam 
»Từ phố về làng« 
gṛhāt + dhāvati → gṛhāddhāvati 
»Anh ta chạy ra khỏi nhà« 
vṛkṣāt + bālaḥ patati → vṛkṣādbālaḥ patati 
»Cậu bé rơi từ cây xuống« 
pāpāt + rakṣati → pāpādrakṣati 
»Ông ấy bảo vệ trước cái bất thiện« 

Luật 15: Nếu một chữ được kết thúc bằng –t và chữ kế đến bắt đầu bằng h–, thì –t 
cũng biến thành –d và phụ âm bắt đầu h– biến thành dh–, và hai chữ được viết liền 
nhau. 

–t + h– → –d-dh– 
sukhāt + hasati → sukhāddhasati 
»Vì vui nên anh ấy cười« 

Luật 16: Nếu một chữ được kết thúc bằng –t và chữ kế đến bắt đầu bằng c/ch, j/jh 
hoặc ṭ/ṭh, ḍ/ḍh thì –t biến thành những dạng tương ưng. 

–t + c/ch– → –c-c/ch– 
–t + j/jh– → –j-j/jh– 
–t + ṭ/ṭh– → –ṭ-ṭ/ṭh– 
–t + ḍ/ḍh– → –ḍ-ḍ/ḍh– 
rathāt + cakraṃ patati → rathāccakraṃ patati 
»Bánh xe rơi từ xe« 
nagarāt + janā gacchanti → nagarājjanā gacchanti 
»Mọi người ra khỏi thành phố« 
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Rất ít trường hợp chữ bắt đầu với ṭ/ṭh hoặc ḍ/ḍh. 
Luật 17: Nếu một chữ được kết thúc bằng –t và chữ kế đến bắt đầu bằng ś–, thì –t 
biến thành –c và ś– biến thành ch–, và hai chữ được viết liền nhau. 

–t + ś– → –c-ch– 
ācāryāt + śikṣate → ācāryācchikṣate 
»Anh ấy học từ thầy giáo« 

Luật 18: Nếu một chữ được kết thúc bằng –t và chữ kế đến bắt đầu bằng l–, thì –t 
biến thành –l và hai chữ được viết liền nhau. 

–t + l– → –l-l– 
dānaṃ nṛpāt + labhate → dānaṃ nṛpāllabhate 
»Ông ta nhận một món quà từ ông vua« 

Luật 19: Nếu một chữ được kết thúc bằng –t và chữ kế đến bắt đầu bằng âm mũi, 
thì –t biến thành –n và hai chữ được viết liền nhau. 

–t + âm mũi– → –n-âm mũi– 
aśvaṃ kṣetrāt + nayati → aśvaṃ kṣetrānnayati 
»Ông ta dẫn ngựa ra khỏi sân« 

6.9 Luật sandhi đặc biệt dành cho âm cuối là –ar 

Một vài phó từ (trạng từ) như punar »lại nữa« và prātar »mỗi sáng« xưa vốn có 
âm cuối là –r, và theo một luật nhất định –r này biến thành một visarga –ḥ sau 
mẫu âm: punaḥ, prātaḥ. Nếu theo luật này âm cuối là một visarga –ḥ thì luật 
sandhi 1-3 không có giá trị. Thay vào đó, vần –aḥ của các chữ này lúc nào cũng trở 
về dạng –ar trước một chữ bắt đầu bằng một mẫu âm và các phụ âm có phát âm 
(ngoài r–). Ví dụ: 

punaḥ āgacchati → punar āgacchati 
»Anh ấy lại đến« 

Hoặc nói cách khác: Trước một chữ bắt đầu bằng một mẫu âm và các phụ âm có 
phát âm (ngoài r–) thì không có sự biến hoá –r thành –ḥ, như vậy thì –r vẫn giữ 
dạng. Trước một chữ bắt đầu bằng r– thì –aḥ — vốn có gốc từ –ar — biến thành –
ā. Ví dụ: 

prātaḥ rāmaḥ paṭhati → prātā rāmaḥ paṭhati 
»Mỗi sáng Rāma đọc/học« 

Trước những phụ âm không phát âm thì luật sandhi 5 được áp dụng. 
 
 



 

 

Bài thứ bảy 

7.1 Hiện tại ātmanepada (vị tự cách) — nhân xưng thứ nhất và 
nhì (1. & 2. pers.) 

Các dạng hiện tại vị tự cách ātmanepada cho ngôi xưng 1. được hình thành như 
sau: Số ít –e, số hai –vahe và số nhiều –mahe. 
Theo các quy luật đã biết, nếu đuôi động từ chia vị tự cách bắt đầu bằng một mẫu 
âm thì mẫu âm đuôi –a của thân hiện tại bị loại.  
 Singular Dual Plural 
1. Pers. labh-e labh-ā-vahe labh-ā-mahe 
 »Tôi nhận« »Hai chúng tôi nhận« »Chúng tôi nhận« 
Các dạng hiện tại vị tự cách ātmanepada cho ngôi xưng 2. được hình thành như 
sau: Số ít –se, số hai –ethe và số nhiều –dhve. 
 Singular Dual Plural 
2. Pers. labh-a-se labh-ethe labh-a-dhve 
 »Bạn nhận« »Hai Bạn nhận« »Các Bạn nhận« 

7.2 Hiện tại ātmanepada (vị tự cách) — Từ hình biến hoá 

 Singular Dual Plural 
1. Pers.  लभ ेlabh-e  लभावह ेlabh-ā-vahe  लभामह ेlabh-ā-mahe  
2. Pers.  लभस ेlabh-a-se  लभथे ेlabh-ethe  लभ ेlabh-a-dhve  
3. Pers.  लभत ेlabh-a-te  लभते ेlabh-ete  लभ ेlabh-ante  

7.3 Danh từ nam/trung tính có âm kết thúc –a — (locative/ 
vocative) 

Trong hai sự kiện locative (vị trí cách) và vocative (hô cách) thì bāla, »thằng bé, 
đứa trẻ« và phala »quả« được biến hoá như sau: 

Masculine 
 Singular Dual Plural 
Nom. बालः bāla-ḥ  बालौ bālau  बालाः bālāḥ  
Acc. बालम ् bālam  बालौ bālau  बालान ् bālān  
Instr. बालेन bālena  बालााम ् bālābhyām  बालःै bālaiḥ  
Dat. बालाय bālāya  बालााम ् bālābhyām  बालेः bāle-bhyaḥ  
Abl. बालात ् bālāt  बालााम ् bālābhyām  बालेः bāle-bhyaḥ  
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Gen. बाल bāla-sya  बालयोः bāla-y-oḥ  बालानाम ् bālā-n-ām  
Loc. बाले bāle  बालयोः bāla-y-oḥ  बालेष ुbāle-ṣu  
Voc. बाल bāla  बालौ bālau  बालाः bālāḥ  

Neuter 
 Singular Dual Plural 
Nom. फलम ् phala-m  फले phale  फलािन phalāni  
Acc. फलम ् phala-m  फले phale  फलािन phalāni  
Instr. फलेन phalena  फलााम ् phalābhyām  फलःै phalaiḥ  
Dat. फलाय phalāya  फलााम ् phalābhyām  फलेः phale-bhyaḥ  
Abl. फलात ् phalāt  फलााम ् phalābhyām  फलेः phale-bhyaḥ  
Gen. फल phala-sya  फलयोः phala-y-oḥ  फलानाम ् phalā-n-ām  
Loc. फले phale  फलयोः phala-y-oḥ  फलेष ुphale-ṣu  
Voc. फल phala  फले phale  फलािन phalāni  
Như vậy thì hô cách giống chủ cách ở dual và plural, chỉ khác ở singular. 

7.4 Chức năng của locative (vị trí cách) 

1. Locative chỉ nơi xảy ra của của một hành động/sự việc. 
rāmo nagare vasati 
»Rāma cư ngụ trong thành phố« 
rāmaḥ kṣetre tiṣṭhati 
»Rāma đứng nơi chiến trường« 

2. Locative chỉ thời điểm xảy ra của của một hành động/sự việc. (»lúc nào«). 
vasante rāmaḥ kṣetraṃ gacchati 
»Vào mùa xuân, Rāma đi ra chiến trường« 

3. Cùng với một loạt động từ (quăng, phóng, bắn trúng…) thì locative chỉ hướng 
và mục đích của hành động (»đến đâu«). 

rāmaḥ kuntaṃ nare kṣipati 
»Rāma phóng cây lao đến người kia« 

4. Ngoài ra, locative cũng ch ỉ người mà ta đang có quan hệ, hướng cảm giác đến 
người ấy. Ví dụ: 

rāmaḥ putre snihyati 
»Rāma thương cậu con trai« 

5. Cuối cùng, locative xuất hiện cùng với superlative (tối thượng cấp) của một hình 
dung từ (adjective, xem thêm bài 40.). 
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7.5 Chức năng của vocative (hô cách) 

Vocative là dạng của một danh từ được sử dụng để xưng hô, và có tính chất chỉ 
thời hiện tại. Như vậy thì vocative không có cùng mối quan hệ sự kiện (casus) với 
động từ. Vocative thường đi kèm với tiểu từ bất biến he »Ồ«. 

he rāma, kutra gacchasi 
»Ồ Rāma, bạn đi đâu thế?« 

7.6 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba (masc./neut.) — (locative) 
Masculine 
 Singular Dual Plural 
Nom. सः sa-ḥ  तौ tau  त ेte  
Acc. तम ् ta-m  तौ tau  तान ् tān  
Instr. तने tena  तााम ् tā-bhyām तःै taiḥ 
Dat. त ैta-smai  तााम ् tā-bhyām तेः te-bhyaḥ 
Abl. तात ् ta-smāt  तााम ् tā-bhyām तेः te-bhyaḥ 
Gen. त ta-sya  तयोः ta-y-oḥ  तषेाम ् te-ṣām 
Loc. तिन ् ta-smin  तयोः ta-y-oḥ तषे ुte-ṣu  

Neuter 
 Singular Dual Plural 
Nom. तत ् ta-t  त ेte तािन tāni  
Acc. तत ् ta-t  त ेte तािन tāni  
Instr. Như masc. 
Dat. 
Abl. 
Gen. 
Loc. 

7.7 Nghi vấn đại danh từ (interrogative pronouns, masc./ neut.) 
— (locative) 
Masculine 
Nghi vấn đại danh từ kim, »ai, cái gì/cái nào« đư ợc chia theo masc. và neut. ở 
instrumental và dative tương tự nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba tat. 
 Singular Dual Plural 
Nom. कः ka-ḥ  कौ kau  के ke  
Acc. कम ् ka-m  कौ kau  कान ् kān  
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Instr. केन kena  कााम ् kā-bhyām  कैः kaiḥ  
Dat. क ैka-smai  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Abl. कात ् ka-smāt  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Gen. क ka-sya  कयोः ka-y-oḥ  केषाम ् ke-ṣām  
Loc. किन ् ka-smin  कयोः ka-y-oḥ  केष ुke-ṣu  

Neuter 
 Singular Dual Plural 
Nom. िकम ् kim  के ke  कािन kāni  
Acc. िकम ् kim  के ke  कािन kāni  
Instr. केन kena  कााम ् kā-bhyām  कैः kaiḥ  
Dat. क ैka-smai  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Abl. कात ् ka-smāt  कााम ् kā-bhyām  केः ke-bhyaḥ  
Gen. क ka-sya  कयोः ka-y-oḥ  केषाम ् ke-ṣām  
Loc. किन ् ka-smin  कयोः ka-y-oḥ  केष ुke-ṣu  

7.8 Nội hợp biến: Luật phát âm uốn lưỡi (retroflexion) cho –ṣ– 

Trong một chữ thì s biến thành ṣ nếu: ① một mẫu âm ngoài a, ā hoặc k hoặc r đi 
trước hoặc cao nhất là bị gián đoạn bởi một visarga ḥ hoặc anusvāra ṃ, và ② một 
âm khác ngoài ṛ hoặc r kế tiếp. 
Nếu một mẫu âm 
(ngoài a, ā), k 
hoặc r đi trước 

và không có âm nào 
khác ngoài visarga ḥ 
hoặc anusvāra ṃ, 
đứng ở giữa 

s → ṣ nếu không đứng 
cuối chữ và 
được kế tiếp bằng 
r, ṛ 

Như vậy thì s biến thành ṣ trong loc. pl., ví dụ như nareṣu, phaleṣu và teṣu, bởi vì 
một mẫu âm khác –a/ā đi trước, trong haviḥṣu, vì giữa mẫu âm khác –a/ā và s 
không có âm nào khác ngoài ḥ, trong vākṣu vì có k đi trước. Cũng như thế, s biến 
thành ṣ trong dạng nom. pl. havīṃṣi, bởi vì một mẫu âm khác –a/ā đi trước và chỉ 
bị gián cách bởi ṃ. Tuy nhiên, s không biến đổi trong các dạng loc. sing. śirasi (vì 
a đi trước) và marutsu (vì giữa mẫu âm khác –a/ā đi trước và s có một âm khác 
ngoài visarga ḥ hoặc anusvāra ṃ, đó là t). 

7.9 Sandhi của âm cuối là –n 

Luật 20: Nếu một chữ được kết thúc bằng –n và chữ kế đến bắt đầu bằng –c/ch 
hoặc –t/th (phụ âm không phát âm), thì –n biến thành anusvāra ṃ, và hai âm cọ sát 
răng — s và ś — được thêm vào, và hai chữ được viết liền nhau. 
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–n + c/ch– → –ṃś-c/ch– 
–n + t/th– → –ṃs-t/th– 
janān + cintayati → janāṃścintayati 
»Anh ta suy nghĩ về những người kia« 
bālān + tāḍayati → bālāṃstāḍayati 
»Ông ấy đánh các cậu bé« 

Luật 21: Nếu một chữ được kết thúc bằng –n và chữ kế đến bắt đầu bằng –j/jh 
(phụ âm có phát âm), thì –n biến thành ñ, và hai chữ được viết liền nhau. 

–n + j/jh– → –ñ-j/jh– 
deśān + jayati → deśāñjayati 
»Ông ta chinh phục các nước« 

Luật 22: Nếu một chữ được kết thúc bằng –n và chữ kế đến bắt đầu bằng ś, thì n 
cũng biến thành –ñ, và chữ ś khởi đầu biến thành –ch. Hai chữ được viết liền nhau. 

–n + ś– → –ñ-ch– 
devān + śaṃsati → devañchaṃsati 
»Ông ta ca ngợi chư thiên« 

Luật 23: Nếu một chữ được kết thúc bằng –n và chữ kế đến bắt đầu bằng l–, thì –n 
biến thành –Ĩ và hai chữ được viết liền nhau. 

–n + l– → –Ĩ-l–  
कुान ् + लभत े→ कुालँभत।े kuntān + labhate → kuntāĨlabhate  
»Anh ấy nhận các cây lao« 

Luật 24: Nếu một chữ được kết thúc bằng –n với một mẫu âm ngắn đi trước, và 
chữ kế đến bắt đầu bằng một mẫu âm, thì –n được nhân đôi, biến thành –nn và hai 
chữ được viết liền nhau. Nếu một mẫu âm dài đi trước n thì không có sự biến đổi. 

mẫu âm ngắn–n + mẫu âm– → mẫu âm ngắn–nn–mẫu âm 
āgacchan + ānayan + ca → āgacchannānayaṃśca 
»Bọn họ đến và mang theo…« 

Luật 25: Nếu chữ đầu chấm dứt bằng một mẫu âm ngắn, hoặc là mā (chớ, đừng, 
không) hoặc ā (đến) và chữ sau bắt đầu bằng ch– thì c được bổ sung và hai chữ 
được viết liền nhau 

mẫu âm ngắn/mā/ā + ch– → –mẫu âm ngắn/mā/ā-cch 
na + chindanti → nacchindanti 
»Bọn họ không cắt…« 

Bảng tóm tắt các luật sandhi 

① –aḥ + phụ âm có âm vang → –o + phụ âm có âm vang 
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② –aḥ + a– → –o + ’– 
③ –aḥ + mẫu âm khác a– → –a + mẫu âm khác-a- 
④ –āḥ + mẫu âm/phụ âm có phát âm– → –ā + mẫu âm/phụ âm có phát âm 
⑤ 

–ḥ + c/ch– → –ś-c/ch– 
–ḥ + ṭ/ṭh– → –ṣ-ṭ/ṭh– 
–ḥ + t/th– → –s-t/th– 
〖–ḥ + k–, kh–, p–, ph–, ś–, ṣ–, s– → không có biến đổi.〗 

⑥ 
–a/ā + a/ā → –ā– 
–i/ī + i/ī– → –ī– 
–u/ū + u/ū– → –ū– 

⑦ 
–a/ā + i/ī– → –e– 
–a/ā + u/ū– → –o– 
–a/ā + ṛ– → –ar– 

⑧ 
–a/ā + e– → –ai– 
–a/ā + ai– → –ai– 
–a/ā + o– → –au– 
–a/ā + au– → –au– 

⑨ 
–mẫu âm khác a/ā-ḥ + mẫu âm/phụ âm có phát âm → –mẫu âm khác a/ā-r-mẫu 
âm/phụ âm có phát âm 
–mẫu âm khác a/ā-ḥ + r– → –mẫu âm khác a/ā– [được kéo dài, để tránh –rr–] + 
r–  

⑩ 
–i/ī + mẫu âm– → –y-mẫu âm– 
–u/ū + mẫu âm– → –v-mẫu âm– 
–ṛ/ṝ + mẫu âm– → –r-mẫu âm– 

⑪ 
–e + a– → –e + ’– 
–o + a– → –o + ’– 

⑫ 
–e + mẫu âm khác a– → –a + mẫu âm khác a– 
–o + mẫu âm khác a– → –a + mẫu âm khác a– 
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⑬ 
–ai + mẫu âm– → –ā + mẫu âm– 
–au + mẫu âm– → –āv-mẫu âm– 

⑭ 
–t + mẫu âm– → –d-mẫu âm– 
–t + g/gh– → –d-g/gh– 
–t + d/dh– → –d-d/dh– 
–t + b/bh– → -d-b/bh– 
–t + y/r/v– → –d-y/r/v– 

⑮ –t + h– → –d-dh– 
⑯ 

–t + c/ch → –c-c/ch– 
–t + j/jh- → –j-j/jh– 
–t + ṭ/ṭh → –ṭ-ṭ/ṭh– 
–t + ḍ/ḍh- → –ḍ-ḍ/ḍh– 

⑰ –t + ś– → –c-ch– 
⑱ –t + l– → –l-l– 
⑲ –t + âm mũi– → –n-âm mũi– 
⑳ 

–n + c/ch– → –ṃś-c/ch– 
–n + t/th– → –ṃs-t/th– 

㉑ –n +j/jh– → –ñ-j/jh– 
㉒ –n + ś– → –ñ-ch– 
㉓ –n + l– → –Ĩ-l– 
㉔ mẫu âm ngắn-n + mẫu âm– → mẫu âm ngắn-nn-mẫu âm– 
㉕ mẫu âm ngắn/mā/ā + ch– → –mẫu âm ngắn/mā/ā + cch– 
 
 
 



 

 

Bài thứ tám 

8.1 Danh từ nam tính có âm kết thúc –i  

Danh từ nam tính có âm kết thúc –i được biến hoá như sau, ví dụ अि »lửa« 
अि 
»lửa« 

Singular Dual Plural 

Nom. अिः agni-ḥ  अी agnī  अयः agnay-aḥ  
Acc. अिम ् agni-m  अी agnī  अीन ् agnīn  
Instr. अिना agni-n-ā  अिाम ् agni-bhyām  अििभः agni-bhiḥ  
Dat. अय ेagnay-e  अिाम ् agni-bhyām  अिः agni-bhyaḥ  
Abl. अःे agn-eḥ  अिाम ् agni-bhyām  अिः agni-bhyaḥ  
Gen. अःे agn-eḥ  अोः agnyoḥ  अीनाम ् agnīn-ām  
Loc. अौ agn-au  अोः agnyoḥ  अिष ुagni-ṣu  
Voc. अ ेagn-e  अी agnī  अयः agnay-aḥ  

8.2 Danh từ nữ tính có âm kết thúc –i  

Danh từ nữ tính có âm kết thúc –i được biến hoá gần như danh từ nam tính –i, chỉ 
khác ở hai sự kiện: dụng cụ cách số ít (instr. sing.) và trực bổ cách số nhiều (acc. 
plur.). Ngoài ra, các dạng dat., abl. và gen. sing. cũng có d ị dạng. Ví dụ कीित  »danh 
tiếng« 
 Singular Dual Plural 
Nom. कीित ः kīrti-ḥ कीत kīrtī  कीत यः kīrtay-aḥ  
Acc. कीित म ् kīrti-m कीत kīrtī  कीतः kīrtīḥ 
Instr. कीा  kīrty-ā कीित ाम ् kīrti-bhyām  कीित िभः kīrti-bhiḥ  
Dat. कीत य ेkīrtay-e / 

(की kīrty-ai) 
कीित ाम ् kīrti-bhyām  कीित ः kīrti-bhyaḥ  

Abl. कीतः kīrt-eḥ / 
(कीा ः kīrty-āḥ) 

कीित ाम ् kīrti-bhyām  कीित ः kīrti-bhyaḥ  

Gen. कीतः kīrt-eḥ  
(कीा ः kīrty-āḥ) 

कीः kīrty-oḥ  कीतनाम ् kīrtīn-ām 

Loc. कीत kīrt-au  
(कीा म ् kīrty-ām) 

कीः kīrty-oḥ  कीित ष ुkīrti-ṣu 

Voc. कीत kīrte कीत kīrtī कीत यः kīrtay-aḥ 
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8.3 Thể hiện tại của động từ as »thì, mà, là, ở, có« 

Một trong những động từ quan trọng nhất trong Phạn ngữ là động từ athematic, 
nhóm 2, अस ् (2) अि »thì, mà, là, ở, có«. Động từ này xuất hiện với hai chức năng: 
1. Động từ tồn tại, »có« và 2. Động từ chỉ mối liên hệ, tiếp nối (copula verb). Ví 
dụ: 

1. »tồn tại, có« 
नपृोऽि (नपृः + अि) 
»Có một ông vua« 

Động từ अस ् thường đứng đầu câu hoặc trước chủ thể của câu 
अि नगरे नपृः  
»Trong thành phố có một ông vua« 

Hoặc là 
नगरेऽि नपृः (नगरे + अि नपृः) 

Cùng với một danh từ ở thuộc cách (genitive), động từ अस ् hình thành một cấu trúc 
chỉ sự sở hữu, tương đương động từ »có« ta thương gặp ở Anh, Pháp hoặc Đức ngữ 
(have, avoir, haben). 

genitive + nominative + अस ्  
राम पुोऽि (राम पुः + अि) 
»Rāma có một đứa con trai« 
(sát nghĩa: »của Rāma là một con trai«) 
राम रथो नाि (राम रथः न + अि) 
»Rāma không có xe« 

Trong cấu trúc câu văn trên thì ngư ời sở hữu đứng trong dạng thuộc cách, vật sở 
hữu đứng ở dạng chủ cách. 

2. Động từ chỉ sự liên hệ 
रामो नपृोऽि (रामः नपृः अि) 
»Rāma là một ông vua« 

Động từ tiếp nối thường bị loại bỏ 
रामो नपृः 
»Rāma là một ông vua« 

Động từ अस ् (2) अि được chia dưới dạng present indicative như sau 
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  अि asmi  ः svaḥ  ः smaḥ  
2. Pers.  अिस asi  ः sthaḥ   stha  
3. Pers.  अि asti  ः staḥ  सि santi  
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8.4 Hiện tại parasmaipada của động từ कृ »làm« 

Một động từ athematic nhóm 8 quan trọng thường gặp là कृ (8) करोित »làm« (xem 
thêm 32.1). Cách chia của कृ (8) करोित như sau 
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  करोिम karo-mi  कुव ः kurv-aḥ  कुम ः kurm-aḥ  
2. Pers.  करोिष karo-ṣi  कुथः kuru-thaḥ  कुथ kuru-tha  
3. Pers.  करोित karo-ti  कुतः kuru-taḥ  कुव ि kurv-anti  

8.5 Động từ tiếp đầu âm (verbal prefix) 

1. Cổ Phạn ngữ chỉ có một số gốc động từ nhất định, khoảng 500 gốc. Qua quá 
trình gắn tiếp đầu âm vào động từ, số lượng động từ tăng lên rất nhiều. 
2. Các động từ tiếp đầu âm trong Phạn ngữ thường mang nghĩ a vị trí. Sau đây là 
bảng liệt kê và những ví dụ cụ thể (không theo luật sandhi) 
Tiếp đầu 
âm 

Nghĩa Ví dụ  

अित ati vượt qua, lên trên अित—म ्  bước qua, vượt qua 
अिध adhi vượt qua, lên अिध—ह ् leo lên 
अन ुanu theo sau अन—ुगम ्  đi theo sau 
अप apa đi mất, mất अप— đoạt mất 
अिप api  đến gần अिप—नी dẫn đến, đi theo 
अिभ abhi đến, tới अिभ—पत ् bay đến, té xuống trước 
अव ava từ, xuống अव— ् nhảy xuống 
आ ā đến, tới आ—कृष ् kéo đến 
उद ्ud lên, ra उद—्ा đứng dậy, đứng lên 
उप upa đến, gần, tới उप—सपृ ्  bò đến gần 
िन ni xuống, vào िन—िप ्  quăng xuống 
िनः niḥ ra, trước िनः—गम ् đi/bước ra ngoài 
परा parā mất, từ, trở lại परा—गम ् đi khỏi, đi mất 
पिर pari quanh, lòng vòng पिर—नी dẫn đi vòng 
 pra trước, tiến trước —म ्  tiến bước 
ित prati đến, về phía, trở lại ित—गम ् đi trở về 
िव vi mất, lìa िव—ह ् tách lìa ra, phân chia 
सम ् sam cùng, chung सम—्गम ्  đến cùng, hội tụ 
3. Về sự biến đổi ý nghĩa c ủa một gốc động từ sau khi được gắn tiếp đầu âm xin 
xem các ví dụ ở 2.6. 
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4. Khi tiếp đầu âm được gắn vào gốc thì luật ngoại hợp biến được áp dụng. Ví dụ: 
 pra + इषयित iṣayati → षेयित preṣayati »anh ấy gửi« 
अन ुanu + इित iṣyati → अिित anviṣyati »anh ấy tìm« 
उद ्ud + डीयत ेḍīyate → उीयत ेuḍḍīyate »nó bay lên« 

5. Ta có thể gắn hơn hai động từ tiếp đầu âm và gốc động từ. Ví dụ: अिभ abhi + सम ् 
sam + आ ā + गि gacchanti → अिभसमागि abhisamāgacchanti »Bọn họ 
cùng nhau đến« 
6. Sau khi gắn tiếp đầu âm vào thì gốc động từ biến đổi cách chia, được chia theo 
parasmaipada thay vì ātmanepada ho ặc ngược lại. Ví dụ: सम ् sam + गित 
gacchati → सगंत ेsaṃgacchate »Ông ta cúi mình [chào]« 

8.6 Cách hình thành danh từ 

Một đặc điểm khác của Phạn ngữ là có rất nhiều danh từ, tức là có nhiều từ đồng 
nghĩa (synonym, 同義字). Nguyên nhân của nhiều từ đồng nghĩa này nằm ở cách 
diễn sinh các danh từ từ gốc động từ theo những phương pháp nhất định. Theo 
quan điểm của các nhà văn phạm truyền thống thì tất cả những danh từ và hình 
dung từ trong Phạn ngữ đều là diễn sinh tự (derivative, 衍生字) xuất phát từ động 
từ gốc sau khi được gắn những tiếp vĩ âm (suffix) nhất định. Từ những diễn sinh tự 
này ta lại có thể tạo những danh từ khác bằng cách gắn vào chúng những tiếp vĩ âm 
khác. Cách gắn này được trình bày rõ ở phần Phụ lục I. Sinh viên học tiếng Phạn 
nên đọc sớm phần này để làm quen với những diễn sinh tiếp vĩ âm, hiểu được cách 
lập danh từ trong Phạn ngữ. 
 
 



 

 

Bài thứ chín 

9.1 Danh từ nam tính có âm kết thúc –u 

Danh từ nam tính có âm kết thúc –u được biến hoá tương tự danh từ nam tính (và 
nữ tính) –i. Các đuôi kết thúc của các sự kiện giống nhau. Chỉ những trường hợp 
ngoại hạng ở các sự kiện có những đuôi hoà hợp với âm cuối của thân danh từ. Vì 
vậy mà đuôi của ablative và genitive singular không phải –eḥ, mà là –oḥ. Trong 
nominative, accusative và vocative dual và accusative plural thì âm cuối được kéo 
dài thành –ū — tương đương –ī trong trường hợp các danh từ nam tính có âm cuối 
–i. Cuối cùng, trong genitive/locative dual, trong nominative/locative plural, bán 
mẫu âm hệ thuộc là –v của phụ âm cuối xuất hiện — trong trường hợp –i là bán 
mẫu âm –y. Ví dụ sau đây với thân danh từ là गु guru »Đạo sư«: 
गु (m.) Singular Dual Plural 
Nom. गुः guru-ḥ  गु gurū  गरुवः gurav-aḥ  
Acc. गुम ् guru-m  गु gurū  गुन ् gurūn  
Instr. गुणा guru-ṇ-ā  गुाम ् guru-bhyām  गुिभः guru-bhiḥ  
Dat. गरुव ेgurav-e  गुाम ् guru-bhyām  गुः guru-bhyaḥ  
Abl. गरुोः gur-oḥ  गुाम ् guru-bhyām  गुः guru-bhyaḥ  
Gen. गरुोः gur-oḥ  गवुः gurv-oḥ  गुणाम ् gurūṇ-ām  
Loc. गरुौ gur-au  गवुः gurv-oḥ  गुष ुguru-ṣu  
Voc. गरुो gur-o  गु gurū  गरुवः gurav-aḥ  

9.2 Danh từ nữ tính có âm kết thúc –u 

Cách biến hoá danh từ tữ tính có âm kết thúc –u khác cách biến hoá của danh từ 
nam tính –u — tương tự như những danh từ tương ưng có âm kết thúc –i — chỉ ở 
hai sự kiện: instrumental singular và accusative plural. Ngoài ra, bốn sự kiện 
dative, ablative, genitive và locative singular đều có dị dạng (ghi trong ngoặc). Ví 
dụ धने ुdhenu »con bò cái« 
 Singular Dual Plural 
Nom. धनेःु dhenu-ḥ धने ूdhenū  धनेवः dhenav-aḥ  
Acc. धनेमु ् dhenu-m  धने ूdhenū  धनेःू dhenūḥ  
Instr. धेा dhenv-ā  धनेुाम ् dhenu-bhyām  धनेिुभः dhenu-bhiḥ  
Dat. धनेव ेdhenav-e  

(धे ैdhenv-ai) 
धनेुाम ् dhenu-bhyām  धनेुः dhenu-bhyaḥ  
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Abl. dhen-oḥ धनेोः 
(धेाः dhenv-āḥ) 

धनेुाम ् dhenu-bhyām  धनेुः dhenu-bhyaḥ  

Gen. धनेोः dhen-oḥ  
(धेाः dhenv-āḥ) 

धेोः dhenv-oḥ  धनेनूाम ् dhenūn-ām  

Loc. धनेौ dhen-au  
(धाम ् dhenv-ām) 

धेोः dhenv-oḥ  धनेषु ुdhenu-ṣu  

Voc. धनेो dhen-o  धने ूdhenū  धनेवः dhenav-aḥ  

9.3 Các dạng quá khứ trong Phạn ngữ 

Phạn ngữ có ba dạng quá khứ: Đệ nhất quá khứ (imperfect, vị hoàn thành quá khứ 
未完成過去), Đệ nhị quá khứ (perfect, hoàn thành thể quá khứ 完成體過去) và Đệ 
tam quá khứ (aorist, bất định quá khứ 不定過去). Đệ tam quá khứ ít xuất hiện so 
với hai dạng kia. Cả ba dạng quá khứ vốn khác nhau một cách vi tế về mặt ngữ 
nghĩa (semantic): Imperfect chỉ một hành động nằm trong quá khứ xa hơn (trước 
lời trần thuật) được thấy bởi người nói. Perfect cũng chỉ một hành động nằm trong 
qua khứ xa (trước ngày lời trần thuật được nói), nhưng không được chứng kiến bởi 
người trần thuật. Aorist thì lại trình bày quá khứ gần, chỉ một hành động xảy ra 
ngay ngày nói. Tuy nhiên, trong Hoa văn Phạn ngữ (華文梵語, classical sanskrit), 
những điểm khác nhau về ngữ nghĩa đã mất và cả ba đều được sử dụng không khác 
nghĩa. 

9.4 Đệ nhất quá khứ (imperfect, vị thành quá khứ) paras-
maipada 

1. Imperfect được thành lập bằng cách thân động từ hiện tại được gắn thêm một 
chữ gia tăng अ– a– (augment, tăng gia chi tự 增加之字) phía trước, cũng như các 
tiếp vĩ âm của imperfect. Các tiếp vĩ âm của imperfect được gọi là thứ yếu tiếp vĩ 
âm (secondary verbal suffix), trong khi tiếp vĩ âm của hiện tại được gọi là chủ yếu 
tiếp vĩ âm (primary verbal suffix). Xem thêm 14.1. 
अ- + ग  + -त  → अगत ्  
a– + gacch-a + –t  → agacchat 
chữ gia tăng + thân động từ hiện tại + tiếp vĩ âm → anh ta đã đi 
2. Cách chia động từ theo imperfect parasmaipada như sau: 
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  अगम ् a-gacch-am  अगाव a-gacch-ā-va  गाम a-gacch-ā-ma  
2. Pers.  अगः a-gacch-a-ḥ  अगतम ् a-gacch-a-tam  अगत a-gacch-a-ta  
3. Pers. अगत ् a-gacch-a-t  अगताम ् a-gacch-a-tām  अगन ् a-gacch-an  
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3. Nếu một động từ bắt đầu bằng một mẫu âm thì chữ gia tăng sẽ hoà hợp với nó để 
trở thành mẫu âm vṛddhi của khởi âm. 
अस ् as »ném, vất«: 

अ– + अत ् → आत।् a + asyat → āsyat 
इष ् iṣ »muốn«: 

अ– + इत ् → ऐत।् a + icchat → aicchat 
4. Ở những động từ có tiếp đầu âm thì chữ gia tăng अ- cũng được đặt trực tiếp 
trước thân hiện tại của động từ và như thế, nó đứng ngay ở giữa tiếp đầu âm và 
thân động từ. Trong trường hợp này thì các luật hợp biến đã học có giá trị. Ví dụ: 
आ-गम ् ā-gam »đến« 
आ  + अ  + गत ्  → आगत ्  
ā– + a + gacchat  → āgacchat  
tiếp đầu âm chữ gia tăng  → anh ấy đã đến 
-ा pra-sthā »khởi hành« 
  + अ  + ितठत ्  → ाितत ्  
pra- + a a+ tiṣṭhat → prātiṣṭhat  
tiếp đầu âm chữ gia tăng  → anh ấy đã khởi hành 
अन-ुगम ् anu-gam »đi theo« 
अन ु + अ  + गत ्  → अगत ्  
anu– + a + gacchat → anvagacchat 
tiếp đầu âm chữ gia tăng  → anh ấy đi theo 
Xem thêm 9.8 

9.5 Đệ nhất quá khứ với tiểu từ   

Imperfect cũng có thể được tạo bởi dạng động từ chia theo thời hiện tại cùng với 
tiểu từ sma. Ví dụ: 

रामो गहंृ गित। rāmo gṛhaṃ gacchati 
»Rāma đi về nhà« 
रामो गहंृ गित । rāmo gṛhaṃ gacchati sma 
»Rāma đã đi về nhà« 
रामो गहृमगत।् rāmo gṛham agacchat 
»Rāma đã đi về nhà« 
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9.6 Số từ ि »hai« 

Số từ ि »hai« phân biệt hai dạng, một dạng cho nam tính và một dạng cho trung và 
nữ tính. ि chỉ được biến hoá ở dual. Hai dạng nêu trên chỉ khác nhau ở nom. và 
acc.: 
 Masculine Feminine Neuter 
Nom. ौ dvau   ेdve   ेdve  
Acc. ौ dvau   ेdve   ेdve  
Instr. ााम ् dvābhyām  ााम ् dvābhyām  ााम ् dvābhyām  
Dat. ााम ् dvābhyām  ााम ् dvābhyām  ााम ् dvābhyām  
Abl. ााम ् dvābhyām  ााम ् dvābhyām  ााम ् dvābhyām  
Gen. योः dvayoḥ  योः dvayoḥ  योः dvayoḥ  
Loc. योः dvayoḥ  योः dvayoḥ  योः dvayoḥ  

9.7 Câu hỏi quyết định có-không 

Một câu hỏi quyết định trong Phạn ngữ được tạo bằng cách đặt nghi vấn từ िकम ् 
kim hoặc tiểu từ अिप api ở ngay trước câu. Ví dụ: 

िकं  ंिवालय ंगिस। kiṃ tvaṃ vidyālayaṃ gacchasi? 
hoặc 

अिप  ंिवालय ंगिस। api tvaṃ vidyālayaṃ gacchasi? 
»Bạn có đi đến trường?« 

Lưu ý: kim và api ở đây hoàn toàn không có nghĩa như thư ờng lệ, chỉ có chức 
năng đánh dấu một câu là một câu hỏi quyết định mà thôi. 

9.8 Các dạng đệ nhất quá khứ vị tha cách thường gặp (imperf. 
par.) 

Prefix + √ Pres. Indicative Imperfect par.  
ati-√kram atikramati atyakramat anh ta đã vượt qua 
adhi-√ruh adhirohati adhyarohat anh ta đã leo lên 
anu-√gam anugacchati anvagacchat anh ta đã đi theo 
anu-√iṣ anviṣyati anvaiṣyat anh ta đã tìm 
apa-√hṛ apaharati apāharat anh ta đã mang đi 
api-√nī apinayati apyanayat anh ta đã dẫn đến 
abhi-√pat abhipatati abhyapatat anh ta đã bay tới 
ava-√skand avaskandati avāskandat anh ta đã nhảy xuống 
ā-√kṛṣ ākarṣati ākarṣat anh ta đã kéo lại 
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ud-√sthā uttiṣṭhati udatiṣṭhat anh ta đã đứng dậy 
ud-√ḍī uḍḍīyate udaḍīyat anh ta đã bay lên cao 
upa-√sṛp upasarpati upāsarpat anh ta đã bò đến 
ni-√kṣip nikṣipati nyakṣipat anh ta đã vất xuống 
niḥ-√gam niḥgacchati niragacchat anh ta đã đi ra (khỏi) 
parā-√gam parāgacchati parāgacchat anh ta đã đi mất 
pari-√nī parinayati paryanayat anh ta đã dẫn đi vòng 
pra-√kram prakramati prākramat anh ấy đã bư ớc đến 

trước 
pra-√iṣ (caus.) preṣayati praiṣayat anh ấy đã gửi 
prati-√gam pratigacchati pratyagacchat anh ấy đã trở về 
vi-√grah vigrahati vyagrahat anh đã xé tan  
sam-√gam saṃgacchati samāgacchat anh ta đã cùng đến 
 



 

 

Bài thứ mười 

10.1 Danh từ nữ tính có âm kết thúc –ā 

Tất cả những danh từ có thân mang âm kết thúc –ā luôn luôn là nữ tính. Cách biến 
hoá của các danh từ âm kết thúc –ā được trình bày qua ví dụ माला »vòng hoa«. 
 Singular Dual Plural 
Nom. माला mālā  माले māle  मालाः mālāḥ  
Acc. मालाम ् mālā-m  माले māle  मालाः mālāḥ  
Instr. मालया māla-y-ā  मालााम ् mālā-bhyām  मालािभः mālā-bhiḥ  
Dat. मालय ैmālā-y-ai  मालााम ् mālā-bhyām  मालाः mālā-bhyaḥ  
Abl. मालयाः mālā-y-āḥ  मालााम ् mālā-bhyām  मालाः mālā-bhyaḥ  
Gen. मालयाः mālā-y-āḥ  मालयोः māla-y-oḥ मालानाम ् mālā-n-ām  
Loc. मालयाम ् mālā-y-ām  मालयोः māla-y-oḥ  मालास ुmālā-su  
Voc. माले māle  माले māle  मालाः mālāḥ  
Nên lưu ý rằng cả hai dạng, मालय ैmālāyai dative và मालयाः mālāyāḥ của ablative 
và genitive đều biến thành मालया mālāyā trước một từ bắt đầu bằng một mẫu âm. 

10.2 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba dạng nữ tính 

Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba तद ्tad được biến hoá theo nữ tính tương tự như 
danh từ nữ tính có âm kết thúc –ā. 
 Singular Dual Plural 
Nom. सा sā  त ेte ताः tāḥ  
Acc. ताम ् tām त ेte ताः tāḥ  
Instr. तया tayā  तााम ् tābhyām  तािभः tābhiḥ  
Dat. त ैtasyai  तााम ् tābhyām  ताः tābhyaḥ  
Abl. ताः tasyāḥ  तााम ् tābhyām  ताः tābhyaḥ  
Gen. ताः tasyāḥ  तयोः tayoḥ  तासम ् tāsām  
Loc. ताम ् tasyām  तयोः tayoḥ  तास ुtāsu  

10.3 Nghi vấn đại danh từ ngôi thứ ba, dạng nữ tính 

Nghi vấn đại danh từ ngôi thứ ba, dạng nữ tính का kā được biến hoá tương tự nhân 
xưng đại danh từ ngôi thứ ba तद ्tad được biến hoá theo nữ tính ở 10.2. 
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10.4 Đệ nhất quá khứ (imperfect, vị thành quá khứ) ātmanepada 

Cách chia động từ theo imperfect ātmanepada được thực hiện như sau: 
 Singular Dual Plural 
1. P.  अलभ ेa-labh-e अलभाविह a-labh-ā-vahi अलभामिह a-labh-ā-mahi 
2. P.  अलभथाः a-labh-a-thāḥ अलभथेाम ् a-labh-ethām अलभम ् a-labh-a-dhvam 
3. P. अलभत a-labh-a-ta अलभतेम ् a-labh-etām अलभ a-labh-anta 

10.5 Đệ nhất quá khứ của động từ as »thì, mà, là, ở, có« 

 Singular Dual Plural 
1. Pers.  आसम ् āsam  आ āsva  आ āsma  
2. Pers.  आसीः āsīḥ  आम ् āstam  आ āsta  
3. Pers.  आसीत ् āsīt  आाम ् āstām  आसन ् āsan  
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11.1 Mệnh lệnh cách (imperative) parasmaipada và ātmanepada 

1. Mệnh lệnh cách (imperative) trong Phạn ngữ được chia theo ba ngôi xưng như 
ba thời, và được lập bằng cách gắn những đuôi nhân xưng của mệnh lệnh cách vào 
thân hiện tại của động từ. Trong số hai (dual) và phần lớn ở số nhiều (plural), các 
đuôi gần giống nhau. Cách chia imperative parasmaipada như sau:  
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  गािन gacch-ā-ni  गाव gacch-ā-va  गाम gacch-ā-ma  
2. Pers.  ग gacch-a  गतम ् gacch-a-tam  गत gacch-a-ta  
3. Pers.  गत ुgacch-a-tu  गताम ् gacch-a-tām  ग ुgacch-a-ntu  
2. Imperative ātmanepada 
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  लभ ैlabh-ai  लभावह ैlabh-ā-vahai  लभामह ैlabh-ā-mahai 
2. Pers.  लभ labh-a-sva  लभथेाम ् labh-ethām  लभम ् labh-a-dhvam 
3. Pers.  लभताम ् labh-a-tām लभतेाम ् labh-etām  लभाम ् labh-a-ntām 
3. Ở ngôi nhân xưng thứ hai, imperative chỉ một lời yêu cầu trực tiếp, một mệnh 
lệnh. 

ह ेराम गहंृ ग। he rāma gṛhaṃ gaccha! 
»Ô, Rāma, đi vào nhà!« 
ह ेबालाः ीरं िपबत। he bālāḥ kṣīraṃ pibata 
»Ồ, các em kia! Uống sữa đi!« 

4. Ở ngôi thứ nhất — không thường thấy — imperative chỉ một ý muốn (»muốn«) 
hoặc một trách nhiệm (»nên/phải«). 

अधनुा सृंतपुकं पठािन। adhunā saṃkṛtapustakaṃ paṭhāni  
Bây giờ tôi muốn/nên/phải đọc một quyển sách tiếng Phạn 
अ मिरं गाम। adya mandiraṃ gacchāma 
Hôm nay chúng ta nên/muốn đi đến chùa/đền thờ 

5. Ở ngôi thứ ba, imperative chỉ một yêu cầu, mệnh lệnh, một trách nhiệm hoặc 
một ý muốn (»nên«). 

रामः पुकं पठत।ु rāmaḥ pustakaṃ paṭhatu  
Rāma nên đọc quyển sách 
नरा दवेान ् पजूय।ु narā devān pūjayantu 
Người ta nên tôn thờ chư thiên. 
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6. Ở dạng imperative phủ định (prohibitive, cấm chỉ), tiểu từ न na »không« không 
được dùng mà thay vào đó là tiểu từ मा mā »không được/chớ« 

अ नगरं मा ग। adya nagaraṃ mā gaccha 
Hôm nay bạn không được/chớ đi vào thành phố! 

11.2 Bất định đại danh từ (indefinite pronoun) 

Qua sự gắn một trong ba tiểu từ –िचद ्-cid –चन -cana hoặc –अिप api vào dạng được 
biến hoá của nghi vấn đại danh từ िकम ् kim thì đại danh từ này mất đi chức năng 
nghi vấn, trở thành một bất định đại danh từ. 
Masculine 

किद ्/ कन / कोऽिप 
kaś-cid / kaś-cana / ko’pi 
»một ông nào đó / một cái (nam tính) gì đó« 

Feminine 
कािचद ्/ चाचन / कािप 
kā-cid / kā-cana / kāpi 
»một bà nào đó / một cái (nữ tính) gì đó« 

Neuter 
िकंिचद ्/ िकंचन / िकमिप 
kiṃ-cid / kiṃ-cana / kimapi 
»một cái (trung tính) gì đó« 

Nên lưu ý là c ả ba tiểu từ (-cid, -cana, -api) được gắn vào một dạng đã được biến 
hoá của िकम ् kim với luật sandhi được áp dụng. Trong trường hợp dùng như một 
hình dung từ thì bất định đại danh từ được sử dụng như một quán từ bất định (不定
冠詞, Đức ngữ: unbestimmter Artikel). Ví dụ: 

त कित ् / कन / कोऽिप ितित। 
tatra kaścit / kaścana / ko’pi tiṣṭhati  
»Một người nào đó đứng ở đó.« 
रामः िकंिचद ्/ िकंचन / िकमिप अवदत।् 
rāmaḥ kiṃcid / kiṃcana / kimapi avadat 
»Rāma đã nói một cái gì đó.« 
रामः कयािचद ्/ कयाचन / कयािप कया सह नृित। 
rāmaḥ kayācid / kayācana / kayāpi kanyayā saha nṛtyati  
»Rāma nhảy với một cô gái nào đó« 
रामः कििंद ्/ किंन / कििप नगरे वसित।  
rāmaḥ kasmiṃścid / kasmiṃścana / kasminnapi nagare vasati 
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»Rāma sống trong một thành phố nào đó.« 
रामो न कािद ्/ कान / कादिप शत।े 
rāmo na kasmāccid / kasmāccana / kasmādapi śaṅkate  
»Rāma không sợ trước bất cứ cái gì cả.« 

Ba tiểu từ –िचद ्–cid –चन –cana hoặc –अिप –api cũng được gắn vào từ nghi vấn để 
hình thành các phó/trạng từ bất định. Sau đây là những ví dụ với कु kutra »ở đâu« 
và कदा kadā »lúc nào« 

कुिचद ्/ कुचन / कुािप 
kutracid / kutracana / kutrāpi 
»ở đâu đó, một chỗ nào đó« 
न कदािचद ्/ न कदाचन / न कदािप  
na kadācid / na kadācana / na kadāpi 
»không bao giờ« 

11.3 Chỉ thị đại danh từ (demonstrative pronoun) 

Chỉ thị đại danh từ एतद ्etad chỉ một vật nào đó gần nhìn từ người nói (»cái này, 
người này«) và được biến hoá như तद ्tad, như vậy thì nom. sing. एषः eṣaḥ (m.) एषा 
eṣā (f.) एतत ् etat (n.). Trong acc. sing. एतम ् etam (m.), एताम ् etām (f.) एतत ् etat (n.), 
và dạng एषः biến đổi trước các phụ âm khởi đầu tương tự trường hợp सः (xem phần 
3.7, ngoại hạng). 

11.4 Những chỉ thị đại danh từ và số hình dung từ/đại danh từ 
khác 

Có một loạt từ thuộc vào loại chỉ thị danh từ, bất định đại danh từ và số từ, được 
dùng với chức năng hình dung từ hoặc đại danh từ. Số từ hoặc bất định hình dung 
từ eka »một, một duy nhất, một cái gì đó…« đã đư ợc trình bày ở 5.8. Những từ 
quan trọng khác thuộc nhóm này là: 

अ anya »cái khác« 
पवू  pūrva »trước đây« 
पर para »sau này, khác, bên kia« 
सव sarva »mỗi, từng, tất cả« 

Trong bốn hình dung từ trên thì अ anya lúc nào cũng được biến hoá như तद ्tad, 
có dạng trung tính nom. và acc. sing. अत ् anyat. Các hình dung từ còn lại cũng 
theo cách biến hoá của तद ्tad, nhưng có dạng đuôi trung tính nom. và acc. sing. là 
–म ् –m, thay vì –त ् –t, tức là एकम ् ekam पवू म ् pūrvam. Ví dụ: 

अत ् पुकं पठािम।  



Bài thứ 11 

NGỮ PHÁP 82 

anyat pustakaṃ paṭhāmi 
»Tôi đọc quyển sách khác« 
सवा िण पुकािन पठािम।  
sarvāṇi pustakāni paṭhāmi  
»Tôi đọc mỗi quyển sách/tất cả những quyển sách.« 
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12.1 Danh từ nữ tính đa âm tiết có âm kết thúc –ī 

Danh từ nữ tính đa âm tiết có âm kết thúc –ई –ī không kết thúc bằng ◌ः –ḥ ở nom. 
sing. Chỉ có một ngoại hạng: Danh từ लीः lakṣmīḥ, tên của »một nữ thần của sự 
may mắn«. Sau đây là bảng từ hình biến hoá cho नदी nadī »dòng sông«. 
 Singular Dual Plural 
Nom. नदी nad-ī  नौ nady-au  नः nady-aḥ  
Acc. नदीम ् nadī-m  नौ nady-au  नदीः nadī-ḥ  
Instr. ना nady-ā  नदीाम ् nadī-bhyām  नदीिभः nadī-bhiḥ  
Dat. न ैnady-ai  नदीाम ् nadī-bhyām  नदीः nadī-bhyaḥ  
Abl. नाः nady-āḥ  नदीाम ् nadī-bhyām  नदीः nadī-bhyaḥ  
Gen. नाः nady-āḥ  नोः nady-oḥ  नदीनाम ् nadī-n-ām  
Loc. नाम ् nady-ām  नोः nady-oḥ  नदीष ुnadī-ṣu  
Voc. निद nadi  नौ nady-au  नः nady-aḥ  

12.2 Danh từ nữ tính đa âm tiết có âm kết thúc –ū 

Cách biến hoá của danh từ nữ tính đa âm tiết có âm kết thúc –ū tương tự danh từ 
nữ tính đa âm tiết có âm kết thúc –ī. Tất cả những tiếp vĩ âm của các sự kiện đều 
như nhau. Ngoại hạng: nominative singular ◌ः –ḥ vẫn được giữ lại. Trước những 
đuôi có khởi âm là một mẫu âm thì âm đuôi kết thúc biến thành bán mẫu âm tương 
thích. Sau đây là từ hình biến hoá với  ूśvaśrū »má chồng«. 
 Singular Dual Plural 
Nom. ःू śvaśrū-ḥ  ौ śvaśrv-au  ः śvaśrv-aḥ  
Acc. मू ् śvaśrū-m  ौ śvaśrv-au  ःू śvaśrū-ḥ  
Instr. ा śvaśrv-ā  ूाम ् śvaśrū-bhyām  िूभः śvaśrū-bhiḥ  
Dat.  ैśvaśrv-ai  ूाम ् śvaśrū-bhyām  ूः śvaśrū-bhyaḥ  
Abl. ाः śvaśrv-āḥ  ूाम ् śvaśrū-bhyām  ूः śvaśrū-bhyaḥ  
Gen. ाः śvaśrv-āḥ  ोः śvaśrv-oḥ  णूाम ् śvaśrū-ṇ-ām  
Loc. ाम ् śvaśrv-ām  ोः śvaśrv-oḥ  षू ुśvaśrū-ṣu  
Voc.  ुśvaśru  ौ śvaśrv-au  ः śvaśrv-aḥ  
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12.3 Danh từ nữ tính đơn âm tiết có âm kết thúc –ई –ī và –ऊ –ū 

Trước những đuôi sự kiện có âm bắt đầu là mẫu âm thì i và ī đổi thành iy; u và ū 
đổi thành uv: 

i/ī + mẫu âm = iy–mẫu âm 
u/ū + mẫu âm = uv–mẫu âm 

धी dhī »sự suy nghĩ«, भ ूbhū »đất« 
 Sing. Dual Plur. 
N. धी  भःू  िधयौ भवुौ  िधयः भवुः  
A. िधयम ्  भवुम ्  िधयौ भवुौ  िधयः भवुः  
I. िधया  भवुा  धीाम ्  भूाम ्  धीिभः भिूभः  
D. िधय े/ िधय ै भवु े/ भवु ै धीाम ्  भूाम ्  धीः भूः 
Ab. िधयः / िधयाः भवुः / भवुाः धीाम ्  भूाम ्  धीः भूः 
G. िधयः / िधयाः  भवुः / भवुाः िधयोः भवुोः  िधयाम ् /धीनाम ्  भवुाम ् /भनूाम ्  
L. िधिय / िधयाम ्  भिुव / भवुाम ्  िधयोः भवुोः  धीष ु भषू ु
V. धी  भःू  िधवौ भवुौ  िधयः भवुः  
Ngoại hạng: ी »cô gái« được biến hoá như sau: sg. nom. ी, acc. ियम ् hoặc ीम ्, 
dat. िय,ै abl. gen. ियाः, loc. ियाम ्, voc. ि; pl. acc. ियः hoặc ीः, gen. ीणाम ्; 
phần còn lại như धी. 
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12.4 Danh từ có âm kết thúc là phức âm 

र ै(m.) »tài vật, của cải«; गो (m., f.) »con bò«; नौ (f.) »thuyền«. 
 Sing. Plur. 
N. V. राः गौः नौः रायः गावः नावः 
A. रायम ्  गाम ्  नावम ्  रायः गाः नावः 
I. राया  गवा  नावा रािभः गोिभः नौिभः 
D. राय े गव े नाव े राः गोः नौः 
Ab. रायः गोः नावः राः गोः नौः 
G. रायः गोः नावः रायाम ्  गवाम ्  नावाम ्  
L. रािय गिव  नािव रास ु गोष ु नौष ु 

र ै(m.) »tài vật, của cải«; गो (m., f.) »con bò«; नौ (f.) »thuyền«. 
Dual 

N. A. V. रायौ गावौ नावौ 
I. D. Ab. रााम ्  गोाम ्  नौाम ्  
G. L. रायोः गवोः नावोः 
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13.1 Danh từ trung tính có âm kết thúc –i 

Cách biến hoá của danh từ trung tính có âm kết thúc –i khác với danh từ nam tính –
i trước hết là trong nominative, accusative và vocative ở cả ba số (tương tự trường 
hợp tất cả những danh từ trung tính khác với danh từ nam tính ở ba sự kiện này), 
sau đó là khác ở dative singular qua sự thâu nhận một âm mũi (nasal) trước âm kết 
thúc, khác ở ablative, genitive và locative singular qua những âm kết thúc riêng, 
khác ở genitive, locative dual qua qua sự thâu nhận một âm mũi (nasal) trư ớc âm 
kết thúc (thay vì âm cuối của thân danh từ được chuyển thành bán mẫu âm hệ 
thuộc). Hãy so sánh với từ hình biến hoá của वािर vāri »nước« sau: 
 Singular Dual Plural 
Nom. वािर vāri  वािरणी vāri-ṇ-ī  वारीणी vārī-ṇ-i  
Acc. वािर vāri  वािरणी vāri-ṇ-ī  वारीणी vārī-ṇ-i  
Instr. वािरणा vāri-ṇ-ā  वािराम ् vāri-bhyām  वािरिभः vāri-bhiḥ  
Dat. वािरण ेvāri-ṇ-e  वािराम ् vāri-bhyām  वािरः vāri-bhyaḥ  
Abl. वािरनः vāri-ṇ-aḥ  वािराम ् vāri-bhyām  वािरः vāri-bhyaḥ  
Gen. वािरनः vāri-ṇ-aḥ  वािरणोः vāri-ṇ-oḥ  वारीणाम ् vārī-ṇā-m  
Loc. वािरिण vāri-ṇ-i  वािरणोः vāri-ṇ-oḥ  वािरष ुvāri-ṣu  
Voc. वािर vāri  वािरणी vāri-ṇ-ī  वारीणी vārī-ṇ-i  

13.2 Danh từ trung tính có âm kết thúc –u 

Cách biến hoá của danh từ trung tính có âm kết thúc –u hoàn toàn giống cách biến 
hoá của danh từ trung tính –i với những âm kết thúc và việc thâu nhận một âm mũi 
trong các sự kiện nhất định. Hãy so sánh với từ hình biến hoá của मध ुmadhu »mật 
ong« sau: 
 Singular Dual Plural 
Nom. मध ुmadhu  मधनुी madhu-nī  मधिून madhū-ni  
Acc. मध ुmadhu  मधनुी madhu-nī  मधिून madhū-ni  
Instr. मधनुा madhu-n-ā  मधुाम ् madhu-bhyām मधिुभः madhu-bhiḥ  
Dat. मधनु ेmadhu-n-e  मधुाम ् madhu-bhyām  मधुः madhu-bhyaḥ  
Abl. मधनुः madhu-naḥ  मधुाम ् madhu-bhyām  मधुः madhu-bhyaḥ  
Gen. मधनुः madhu-naḥ  मधनुोः madhu-noḥ  मधनूाम ् madhū-n-ām  
Loc. मधिुन madhu-n-i  मधनुोः madhu-noḥ  मधषु ुmadhu-ṣu  
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Voc. मध ुmadhu  मधनुी madhu-nī  मधिून madhū-n-i  

13.3 Hình dung/tính từ (adjective) 

1. Hình dung từ được biến hoá như thật danh từ (substantive, 實名詞). Như vậy, 
chúng có phân biệt ở giới tính, số và sự kiện. Khác với danh từ với giới tính sẵn có, 
các hình dung từ thâu nhiếp giới tính của thật danh từ chúng có quan hệ trực tiếp. 
Với chức năng định ngữ bổ sung danh từ (adnominal attributes), chúng thường 
đứng trước thật danh từ và hoàn toàn tương đồng với thật danh từ về mặt giới tính, 
số và sự kiện. Phần lớn các hình dung từ đều có âm kết thúc –अ –a và được biến 
hoá theo nam và trung tính như các danh từ có âm kết thúc –अ –a, như vậy thì như 
नर nara »người đàn ông, người« và फल phala »quả«. Trong nữ tính thì hình dung 
từ thường có âm kết thúc –आ –ā và được biến hoá như का kanyā »con gái«. 
Như vậy, hình dung từ नव nava »mới« xuất hiện ở nominative singular dưới những 
dạng sau 

masculine neuter femininum 
नवः navaḥ नवम ् navam नवा navā 

Ví dụ: 
नवः सवेकः पचित। navaḥ sevakaḥ pacati 
»Người hầu mới nấu ăn« 
नवान ् ककान ् पयािम। navān kandukān paśyāmi 
»Tôi thấy những quả bóng mới« 
नवािन पुकािन पठािम। navāni pustakāni paṭhāmi 
»Tôi đọc những quyển sách mới« 
नवाया धनेोः ीरम।् navāyā dhenoḥ kṣīram (navāyāḥ dhenoḥ kṣīram) 
»Sữa của con bò mới« 

Một vài hình dung từ có âm kết thúc –a có dạng nữ tính mang âm kết thúc –ī, được 
biến hoá trong feminin như नदी nadī »sông«. Ví dụ सुर sundara (masc.) सुरी 
sundarī (fem.) 

सुर का ंपिरणयित। sundarīṃ kanyāṃ pariṇayati 
»Anh ta cưới một cô gái đẹp« 

2. Chỉ có ít hình dung từ có âm kết thúc –उ –u hoặc –इ –i. Ví dụ: साध ुsādhu »tốt« 
सरुिभ surabhi »thơm«. Hình dung từ có âm kết thúc –उ –u được biến hoá như các 
danh từ tương ưng, như vậy là tương tự गु guru »đạo sư« ở nam tính, धने ुdhenu 
»bò cái« ở nữ tính và मध ुmadhu »mật ong« ở trung tính. Ví dụ: साध ुsādhu »thiện 
hảo«  

साधवो बालाः। sādhavo bālāḥ 
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»Những cậu bé ngoan« 
साधःू काः शसंित। sādhūḥ kanyāḥ śaṃsati 
»Ông ta khen những đứa con gái ngoan« 
साधिून िमािण। sādhūni mitrāṇi 
»Những người bạn tốt« 

Hình dung từ có âm kết thúc bằng –इ –i cũng được biến hoá như những danh từ có 
âm kết thúc bằng –इ –i tương ưng. Như vậy thì trong nam tính như अि agni »lửa«, 
trong nữ tính như कीित  kīrti »vinh dự« và trong trung tính như वािर vāri »nước«. 
Sau đây là những ví dụ với सरुिभ surabhi »thơm« 

सरुिभ ंवृ ंिजित। surabhiṃ vṛkṣaṃ jighrati 
»Anh ấy ngửi cây thơm« 
सरुभीः काः पयित। surabhīḥ kanyāḥ paśyati 
»Ông ta thấy những cô bé thơm« 

Hình dung từ có âm kết thúc –उ –u và –इ –i có thể giữ những dạng nam tính ở các 
sự kiện dative, ablative, genitive và locative singular và genitive, locative dual thay 
vì những dạng trung tính. Ở nữ tính, các hình dung từ có âm kết thúc –उ –u thường 
lấy âm kết thúc –वी –vī. Ví dụ thay vì ब bahu thì lấy dạng बी bahvī. 
3. Vì hình dung từ có chức năng của định ngữ, đi cùng với danh từ và lúc nào cũng 
có cùng giới tính, số và sự kiện nên nó không nhất thiết phải đứng ngay trước danh 
từ nó liên quan đến. Trên cơ sở biến hoá mà người ta cũng n hìn nhận một hình 
dung từ thuộc về thật danh từ nào đó mặc dù nó được tách rời, ví dụ như trường 
hợp một thuộc cách từ (genitive) đứng gần thật danh từ (substantive) hơn là một 
hình dung từ (adjective). Ví dụ: 

सुरो बाल गजोऽ ितित। sundaro bālasya gajo’tra tiṣṭhati 
»Con voi đẹp của cậu bé đứng chỗ kia« 

4. Cũng như vậy, trong một câu danh từ, các hình dung từ ở vị trí vị ngữ (predica-
tive) cũng tương đồng với thật danh từ của chủ thể về mặt giới tính, số và sự kiện. 

गजौ सुरौ। gajau sundarau 
»Hai con voi đẹp« 

Như đã đề cập đến, trong một câu danh từ, vị từ cũng có thể đứng đầu câu. 
सुरौ गजौ। sundarau gajau 
»Hai con voi đẹp« 

Nếu hai chữ सुरौ गजौ sundarau gajau không là nguyên một câu mà chỉ là một 
phiến ngữ (một đoạn của câu, phrase, 片語) thì chúng có nghĩa là »Hai con voi 
đẹp…« 
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5. Cuối cùng thì ngoài chức năng định ngữ và vị ngữ ra, hình dung từ thỉnh thoảng 
giữ chức năng của danh từ, ví dụ như chúng có thể là chủ từ (पाप pāpa »ác«, साध ु
sādhu »thiện«) 

साधवः ग गि िकंत ु पापाः ग न गि। sādhavaḥ svargaṃ gacchanti 
kiṃtu pāpāḥ svargaṃ na gacchanti 
»Những người tốt lên thiên đường, nhưng những người ác không lên thiên 
đường« 



 

 

Bài thứ 14 

14.1 Optative (kì nguyện) parasmaipada và ātmanepada 

Thể optative là chủng loại thứ tư và cũ ng là cuối cùng với cách chia — tương tự 
như hiện tại (present), đệ nhất quá khứ (imperfect) và mệnh lệnh (imperative) — 
được hình thành từ thân động từ hiện tại. 
Khác với hiện tại (present), đệ nhất quá khứ (imperfect) và mệnh lệnh (imperative), 
optative có một đuôi đặc thù được đưa vào giữa thân động từ hiện tại và các nhân 
xưng tiếp vĩ âm. Optative đư ợc hình thành bằng cách tiếp vĩ âm kì nguy ện 
(optative suffix) –ई– –ī– được gắn vào thân động từ thematic với âm cuối thematic 
của thân là –अ –a hoà hợp với –ई– –ī– thành –ए– –e–. Sau đó các đuôi của đệ nhất 
quá khứ (imperfect) được gắn vào. 
Như vậy thì các nhân xưng tiếp vĩ âm của imperfect không phải là cái gì đó đặc thù 
của imperfect. Chúng cũng xu ất hiện ở những thời thái khác. Sự kiện này cũng 
tương tự trường hợp nhân xưng tiếp vĩ âm của present tense — chúng không chỉ 
xuất hiện khi ta chia động từ ở thời hiện tại. Thế nên, Phạn ngữ phân biệt hai loại 
nhân xưng tiếp vĩ âm, được gọi là chủ và thứ yếu nhân xưng tiếp vĩ âm.  Chủ yếu 
nhân xưng tiếp vĩ âm xuất hiện ở thời hiện tại, vị lai trong khi thứ yếu nhân xưng 
tiếp vĩ âm xuất hiện ở imperfect, optative, conditional và aorist. Các thời thái và 
hình thức khác như imperative và perfect phần lớn có nhân xưng tiếp vĩ âm khác 
nhau. 
Một ngoại hạng ở những tiếp vĩ âm trong cách chia parasmaipada là ngôi thứ nhất 
số ít và ngôi thứ ba số nhiều. 1. pers. sing. có âm cuối là –अम ् –am và 3. pers. plur. 
có âm cuối là –उः –uḥ. Vì khởi âm của hai đuôi này là mẫu âm (a, u) nên –य ् –y 
được bổ sung. Như vậy thì bảng chia theo optative parasmaipada như sau: 
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  गेतम ् gacch-ey-am  गेव gacch-e-va  गेम gacch-e-ma  
2. Pers.  गेः gacch-e-ḥ  गेतम ् gacch-e-tam  गेत gacch-e-ta  
3. Pers. गेत ् gacch-e-t  गेताम ् gacch-e-tām  गेयःु gacch-ey-uḥ  
Có bốn nhân xưng tiếp vĩ âm khác v ới imperfect trong cách chia optative 
ātmanepada: 1. pers. sing., 2. và 3. pers. dual và 3. pers. plural. Sau đây là bảng 
chia optative ātmanepada. 
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  लभये labh-ey-a  लभवेिह labh-e-vahi  लभमेिह labh-e-mahi  
2. Pers. लभथेाः labh-e-thāḥ  लभयेाथाम ् labh-ey-āthām  लभेम ् labh-e-dhvam  
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3. Pers. लभते labh-e-ta  लभयेाताम ् labh-ey-ātām  लभरेन ् labh-e-ran  
Về ngữ nghĩa thì optative có những chức năng sau. 
1. Optative biểu thị một ý nguyện, một ý chí hoặc một lời khuyên của người nói, 
mong muốn chủ thể của câu nói thi hành công việc hoặc một sự kiện xảy ra. 

मो ंलभये। mokṣaṃ labheya 
»Cầu cho tôi đạt được giải thoát« 
सवेकः कामानयते।् sevakaḥ kāṣṭhamānayet 
»Người hầu nên mang củi đến« 
मम पुः सकृंत ंिशते। mama putraḥ saṃkṛtaṃ śikṣeta 
»Con trai tôi nên học Phạn văn« 

Nếu chủ thể của câu đứng ở ngôi thứ hai hoặc ba (như hai ví dụ cuối bên trên) thì 
nguyện vọng của người nói thường cũng là một mệnh lệnh hoặc một yêu cầu. Thế 
nên, ta thấy trong những trường hợp này có sự lẫn lộn giữa imperative và optative. 
2. Optative chỉ trách nhiệm của chủ thể, phải thực hiện sự việc được nêu ra trong 
câu nói. 

िया यु ेयुरेन।् kṣatriyā yuddhe yudhyeran 
»Chiến sĩ nên chiến đấu trong cuộc chiến« 

3. Optative chỉ khả năng hoặc sự phán đoán của người nói về một sự kiện có thể 
xảy ra. 

अ विृः वषत।् adya vṛṣṭiḥ varṣet  
»Hôm nay có thể có mưa« 
त बिन धनािन भवयेःु। tatra bahūni dhanāni bhaveyuḥ 
»Nơi kia có thể có nhiều của cải« 

4. Optative chỉ một điều kiện cách không thể có được. Trong trường hợp này, cả 
hai thành phần động từ của câu đều đứng ở dạng optative. 

यिद रामो गहंृ गेत ् सीता न शोचते।् yadi rāmo gṛhaṃ gacchet sītā na śocet 
»Nếu Rāma đã về thì Sītā đã không buồn«. 
 



 

 

Bài thứ 15 

15.1 Cách lập tuyệt đối cách (absolutive) của các động từ không 
có động từ tiếp đầu âm 

1. Tuyệt đối cách là một dạng động từ bất định (infinite). Khi lập tuyệt đối cách ta 
nên phân biệt giữa hai dạng động từ: Động từ có và không có động từ tiếp đầu âm 
(verbal prefix, → 8.5). 
2. Các động từ không có tiếp đầu âm được chuyển thành dạng tuyệt đối bằng cách 
gắn tiếp vĩ âm –ा –tvā vào gốc động từ. 

√  absolutive 
भ ूbhū (1) thì, mà. là… trở thành भूा bhū-tvā 
 ृsmṛ (1) nghĩ đến, nhớ lại ृा smṛ-tvā 
नी nī (1) dẫn, dắt, trải (thời gian) नीा nī-tvā 
ि smi (1) kính nể िा smit-vā 
नतृ ् nṛt (4) nhảy múa नृा nṛt-tvā 
म ृmṛ (6) chết मृा mṛ-tvā 
3. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, âm của gốc động từ thường được biến đổi 
trước khi –ा –tvā được gắn vào. Sự biến đổi âm này một mặt thường có liên hệ 
đến những loại gốc động từ có một cấu trúc phát âm nhất định (ví dụ như gốc động 
từ có âm ở giữa hoặc âm cuối đặc thù nào đó), mặt khác có quan hệ trực tiếp đến 
luật nội hợp biến và phụ âm cuối tuyệt đối của một gốc hoặc một thân động từ. Hai 
cách biến đổi âm này sẽ được xử lí riêng ở 15.4 và 15.5. 
4. Một loạt động từ được bổ sung thêm âm tiếp nối –इ– –i– giữa gốc và –ा –tvā. 
Ví dụ: 
िलख ् likh (6) viết िलिखा likh-i-tvā 
Những trường hợp này cũng được trình bày riêng ở 15.6. 
5. Động từ nhóm 10 được chuyển thành dạng tuyệt đối bằng cách gắn vào thân 
động từ hiện tại với âm tiếp nối –इ– –i– luôn luôn thay thế âm a cuối của tiếp vĩ âm 
của thân hiện tại thuộc nhóm 10 là –अय– –aya–: 
िच ् cint (10) tư duy िचिया cint-ayi-tvā 

15.2 Cách lập tuyệt đối cách (absolutive) của các động từ có tiếp 
đầu âm 

1. Các động từ có tiếp đầu âm được chuyển thành dạng tuyệt đối bằng cách gắn 
đuôi –य –ya vào gốc động từ và gốc động từ thường không biến đổi. 
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अन-ुभ ू(1) anu-bhū kinh nghiệm, trải qua, nhận biết अनभुयू anu-bhū-ya 
ित-िलख ् (1) prati-likh trả lời (thư tín) ितिल prati-likh-ya 
अन-ुपछृ ्(1) anu-pṛch hỏi han, hỏi về… अनपुृ anu-pṛch-ya 
पिर-ज ् (6) pari-tyaj lìa bỏ, từ khước पिर pari-tyaj-ya 
-ा (1) pra-sthā khởi hành, xuất khởi ाय pra-sthā-ya 
2. Nếu gốc động từ kết thúc bằng một mẫu âm ngắn thì đuôi absolutive sẽ là – –
tya. 
िविज vi-ji (1)  chinh phục, hàng phục िविज vi-ji-tya 
नमस-्कृ namas-kṛ (8) chào hỏi नमृ namas-kṛ-tya 
3. Các gốc có âm kết thúc là –अम ् –am hoặc –अन ् –an thì sẽ có đuôi là –य –ya hoặc 
sẽ mất âm mũi kết thúc và mang đuôi – –tya. 
आगम ् ā-gam (1) đến, đi đến आग ā-gam-ya 

आग ā-ga-tya 
4. Ở các động từ nhóm 10 lại có sự phân biệt giữa âm tiết dài và ngắn theo âm luật 
(prosodic) của gốc động từ. Nếu âm tiết của gốc mà ngắn thì đuôi –य –ya sẽ được 
gắn vào thân hiện tại và âm cuối –अ –a của thân hiện tại này được bỏ. 
सगंम ् saṃ-gam (10)  सगंम saṃ-gam-ay-ya 
Nếu âm tiết gốc dài thì đuôi absolutive –य –ya được gắn ngay vào gốc động từ. 
आकण ् ā-karṇ (10)  आकय ā-karṇ-ya 
5. Các dạng absolutive không được chia và như vậy, chúng thuộc vào loại từ bất 
biến. Như vậy thì khi một gốc động từ (hoặc một gốc động từ có âm biến đổi) xuất 
hiện với đuôi –ा –tvā, –इ–ा –i–tvā, –य –ya hoặc – –tya thì nó rất có thể là 
một absolutive. 

15.3 Cách dùng absolutive  

1. Nếu trong một câu mà một loạt hành động của một chủ thể duy nhất được diễn 
tả — ví như »Rāma đi đ ến thành phố, bước vào cung điện và chào vị vua« hoặc 
»Sau khi đi đến thành phố và bước vào cung điện, Rāma chào v ị vua« — thì 
thường là Phạn ngữ không dùng một loạt câu được nối với tiểu từ bất biến च ca 
»và« (như những câu ví dụ từ đầu đến đây) mà dùng một câu tổng hợp với các 
dạng tuyệt đối (absolutive). Trong câu này, chỉ hành động cuối (»chào« trong câu 
ví dụ) mới được trình bày qua một động từ hữu hạn định (finite) hoặc một dạng 
tương ưng khác (ppp, → bài 19), còn t ất cả những hành động xảy ra trước trong 
câu (»đi« và »bước vào« trong câu ví dụ) đều được diễn tả bằng một dạng động từ 
bất định, dạng absolutive và absolutive này sẽ có thời thái, số, hình thức… của 
dạng động từ hữu hạn định. Như vậy thì absolutive chỉ một hành động đi trước 



15.3 Cách dùng absolutive 

 95 

hành động của động từ trong câu chính. Các chủ thể của các hành động thường là 
một. 

रामो नगरं गा ासाद ंिवय नपृ ंनमित। rāmo nagaraṃ ga-tvā prāsādaṃ praviś-
ya nṛpaṃ namati 
»Rāma đi đến thành phố, bước vào cung điện và chào vị vua« 
»Sau khi đi đến thành phố và bước vào cung điện, Rāma chào vị vua« 

2. Absolutive miêu tả một hành động đi trước và là dấu hiệu của những hành động 
kế tiếp nhau. Như vậy, một câu phụ với một absolutive làm vị ngữ ta có thể dịch 
như một câu có thời đi trước hoặc một câu riêng biệt trong một loạt câu (X làm … 
và …). 
3. Absolutive lúc nào cũng được một động từ chính theo sau (một động từ hữu hạn 
định được chia hoặc một ppp, → bài 19 ) và lấy nghĩa v ề mặt thời thái, số, hình 
thức từ động từ chính này. Nhìn như vậy thì các dạng absolutive lúc nào cũng được 
xếp dưới một động từ chính và được cai quản bởi động từ chính này. Bốn ví dụ bên 
dưới sẽ nêu rõ sự tuỳ thuộc của absolutive vào động từ hữu hạn định về mặt thời 
thái, hình thức: 

कुटु ंा वन ंगा वृ मलू उपिवय ान ंकृा मो ंलभत।े kuṭumbaṃ tyak-tvā 
vanaṃ ga-tvā vṛkṣasya mūla upaviś-ya dhyānaṃ kṛ-tvā mokṣaṃ labhate 
»Ông ta rời bỏ gia đình, đi vào rừng, đặt mình ngồi dưới gốc cây, hành thiền và 
đạt giải thoát« 
कुटु ंा वन ंगा वृ मलू उपिवय ान ंकृा मोम ् अलभत। kuṭumbaṃ tyak-
tvā vanaṃ ga-tvā vṛkṣasya mūla upaviś-ya dhyānaṃ kṛ-tvā mokṣam 
alabhata 
»Ông ta đã rời bỏ gia đình, đi vào rừng, đặt mình ngồi dưới gốc cây, hành thiền 
và đã đạt giải thoát« 
कुटु ंा वन ंगा वृ मलू उपिवय ान ंकृा मो ंलभ। kuṭumbaṃ tyak-tvā 
vanaṃ ga-tvā vṛkṣasya mūla upaviś-ya dhyānaṃ kṛ-tvā mokṣaṃ labhasva 
»Hãy rời bỏ gia đình, đi vào r ừng, đặt mình ngồi dưới gốc cây, hành thiền và 
đạt giải thoát!« 
कुटु ंा वन ंगा वृ मलू उपिवय ान ंकृा मो ंलभते। kuṭumbaṃ tyak-tvā 
vanaṃ ga-tvā vṛkṣasya mūla upaviś-ya dhyānaṃ kṛ-tvā mokṣaṃ labheta 
»Ta nên rời bỏ gia đình, đi vào rừng, đặt mình ngồi dưới gốc cây, hành thiền và 
đạt giải thoát!« 

Qua những ví dụ trên ta thấy được rằng tính đi trước của absolutive lúc nào cũng 
tương đối so với động từ chính trong câu, bất cứ trường hợp động từ chính hữu hạn 
định này ở thời quá khứ, hiện tại hay vị lai. 
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4. Cũng có lúc absolutive không chỉ một hành động riêng đi trước hành động chính 
trong câu, mà là vị ngữ (predicate) của một câu phụ chỉ hình thái/trình tự (tương 
đương một phân từ hiện tại [present participle], → bài 36), như thế là nó trình bày 
một hành động miêu tả là hành động chính hoặc đi theo bổ sung hành động chính. 
Các ví dụ sau sẽ làm sáng tỏ thêm: 

मडूका उु गि। maṇḍūkā utplutya gacchanti  
»Những con ếch đi (di chuyển) bằng cách nhảy (từ chỗ này đến chỗ khác)« 
नपृो नीितम ् उ रा ंन करोित। nṛpo nītim ullaṅgh-ya rājyaṃ na karoti 
»Vua không trị vì qua việc xem thường luân lí«. 

5. Qua việc gắn tiếp đầu âm phủ định –अ– a– vào một absolutive có khởi âm là 
phụ âm và अन–् an– vào abs. có khởi âm là mẫu âm người ta có thể lập một 
absolutive phủ định và absolutive này luôn luôn chỉ một hành động đồng thời. 

अशिा ियो युाय गित। aśaṅkitvā kṣatriyo yuddhāya gacchati 
»Không sợ sệt, người lính đi ra chiến trường« 

6. Như đã nói đ ến, chủ thể của các absolutive cũng là ch ủ thể của động từ chính 
trong câu. Như vậy thì ta không thể dùng absolutive trong câu »Sau khi Rāma lìa 
nhà, Sītā buồn thảm« mà thay vào đó, phải dùng một câu có cấu trúc यदा yadā… 
तदा tadā (→ bài 16). 

15.4 Sự biến đổi âm trong nội hợp biến khi lập absolutive với –
tvā 
Các động từ không có tiếp đầu âm được chuyển thành dạng tuyệt đối bằng cách 
gắn tiếp vĩ âm –ा –tvā vào gốc động từ và âm của một vài gốc động từ được biến 
đổi. Sự biến đổi này xảy ra trên cơ sở một vài âm luật đặc biệt có liên hệ đến cấu 
trúc của gốc động từ hoặc trên cơ sở nội hợp biến. 
Những biến đổi về âm của các phụ âm kết thúc trong một chữ (nội sandhi) đáng 
lưu ý: 
1. Âm kết thúc –च ् –c biến thành –क ्–k trước một phụ âm 
पच ् pac (1) nấu पा paktvā 
मचु ् muc (1) giải thoát मुा muktvā 
2. Âm kết thúc –छ ्–ch biến thành –ष ् –ṣ trước một phụ âm 
 ्pracch (6)  पृा pṛṣṭvā 
Xem thêm → 15.5.1 
3. Âm kết thúc –ज ् –j biến thành –क ्–k hoặc –ष ् –ṣ trước một phụ âm 
ज ् tyaj (1) xả bỏ, từ khước ा tyaktvā 
सजृ ् sṛj (6) tạo tác सृा sṛṣṭvā 
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4. Âm kết thúc –श ् –ś biến thành –ष ् –ṣ trước một phụ âm 
श ् dṛś (4) thấy ा dṛṣṭvā 
शृ ् spṛś (6) rờ, đụng ृा spṛṣṭvā 
5. –––– 
लभ ् labh (4) nhận, đạt ला labdhvā 
यधु ् yudh (4) chiến đấu युा yuddhvā 

15.5 Sự biến đổi âm của gốc động từ khi lập absolutive với –tvā 

1. Một vài gốc động từ bắt đầu với य ya, र ra hoặc व va hoặc mang các âm này sẽ 
biến các bán mẫu âm य ् y र ्r hoặc व ् v thành các mẫu âm tương ưng, như vậy thì य ् 
y thành इ i, र ्r thành ऋ ṛ và व ् v thành उ u, và bỏ mất đi mẫu âm अ a theo sau. 
यज ् yaj (1) cúng tế इा iṣ-ṭvā (इष ् iṣ) 
वच ् vac (2) nói उा uk-tvā 
वद ्vad (1) nói उिदा ud-i-tvā 
वस ् vas (1) sống, cư ngụ उिषा uṣ-i-tvā 
Lưu ý: 
वह ्vah (1) mang, gánh ऊा ūḍhvā 
 ्pracch (6) hỏi पृा pṛṣ-ṭvā 
2. Nhiều động từ có âm cuối –अम ् –am hoặc –अन ् –an loại bỏ âm mũi. 
गम ् gam (1) đi गा ga-tvā  
यम ् yam (1) trao, truyền, đưa या ya-tvā 
नम ् nam (1) chào hỏi ना na-tvā 
मन ् man (4) suy tư मा ma-tvā 
Nhưng mà 
म ् bhram (1) đi dạo, đi quanh ाा bhrān-tvā 
3. Một số động từ có âm cuối là –आ –ā hoặc một hợp âm như –ऐ –ai biến mẫu âm 
hoặc hợp âm thành –ई –ī. 
पा pā (1) uống पीा pī-tvā 
ग ैgai (1) hát गीा gī-tvā 
ा ghrā (1) ngửi ीा ghrī-tvā 
Nhưng: 
ा sthā (1) đứng िा sthi-tvā  
4. Một vài động từ có âm cuối là –ह ्–h biến âm này chung với âm –त ् –t theo sau 
thành –ढ ्–ḍh. Mẫu âm इ i hoặc उ u đi trước được kéo dài. 
ह ्ruh (1) leo lên, nhảy lên ा rūḍhvā 
Tuy nhiên 
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वह ्vah (1) mang, gánh ऊा ūḍhvā 
दह ्dah (1) cháy, đốt दा dagdhvā 

15.6 Bổ sung âm nối –i– khi lập absolutive với –tvā 

Nhiều gốc động từ được bổ sung thêm âm nối –इ– –i– giữa gốc và đuôi –ा –tvā 
1. Các gốc động từ có âm cuối là ल ्–l, व ् –v lập absolutive với âm nối –इ– –i–  
चल ्cal (1) di chuyển चिला cal-i-tvā  
सवे ् sev (1) hầu, phục vụ सिेवा sev-i-tvā  
धाव ् dhāv (1) chạy धािवा dhāv-i-tvā  
2. Các gốc có âm cuối là một phụ âm không phát âm, nhưng có tống khí mang âm 
nối –इ– –i–  
पठ ्paṭh (1) đọc, học पिठा paṭh-i-tvā  
िलख ् likh (6) viết िलिखा likh-i-tvā 
Tuy nhiên, tất cả những biến đổi về âm và việc bổ sung âm tiếp nối –इ– –i– được 
miêu tả ở 15.4–6 không thể được áp dụng cho tất cả những gốc động từ có cùng 
cấu trúc âm cho nên chúng không thể xem là luật tuyệt đối cho việc lập absolutive. 
Ngoài ra, những biến đổi về âm này cũng xảy ra ở bất định cách (infinitive) và quá 
khứ phân từ (perfect participle) với âm khởi đầu của tiếp vĩ âm giống nhau là त–् t, 
cụ thể là –तमु ् –tum và –त –ta. Vì hai lí do vừa nêu trên nên ngoài thân hiện tại của 
một động từ, người học Phạn văn nên học thêm dạng absolutive (hoặc infinitive, 
perfect participle passive). 

15.7 Các dạng absolutive thường gặp 

अनपुछृ ्anupṛcch (1) hỏi thăm अनपुृ  
अनभु ूanubhū (1) cảm nhận, kinh nghiệm, chịu đựng अनभुयू  
आकण ् ākarṇ (10) nghe आकय  
आगम ् āgam (1) đến आगमय, आग  
इ (2) एित i, eti — đi इा  
इष ् iṣ (6) muốn इा, इिा  
उ ुutplu (1) nhảy उु  
कृ kṛ (8) làm कृा  
म ् kram (1/4) tấn công ाा  
ुध ् krudh (4) nổi giận ुा  
िप ् kṣip (6) phóng, quăng, ném िा  
गम ् gam (1) đi गा  
ग ैgai (1) hát गीा  
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ह ्grah (9) गृाित, nắm giữ हीा  
घषु ् ghuṣ (1) tuyên bố घिुषा  
ा ghrā (1) ngửi ीा  
चल ्cal (1) di chuyển, di động चिला  
िच ् cint (10) suy nghĩ िचिया  
जन ् jan (10, 4) tạo tác, sinh sản जिना, जाा  
त ॄtṝ (1) băng qua, vượt qua तीा   
ज ् tyaj (1) xả bỏ ा  
दह ्dah (1) cháy, đốt दा  
श ् dṛś (4) thấy ा  
ु dru (1) वित dravati — chạy ुा  
धा (3) दधाित dhā, dadhāti — đặt xuống, để xuống धीा  
धाव ् dhāv (1) chạy धािवा  
नमृ namaskṛ (8) chào hỏi नमृ  
नम ् nam (1) chào hỏi ना  
नी nī (1) dẫn, dắt नीा  
नतृ ् nṛt (4) nhảy múa नृा  
पच ् pac (1) nấu पवा  
पठ ्paṭh (1) đọc पिठा  
पत ् pat (1) té पिता  
पिरज ् (1) rời bỏ, từ khước पिर  
पा pā (1) uống पीा  
पजू ् pūj (10) tôn kính पूा  
 ्pracch (6) hỏi (cũng viết )् पृा  
ितिलख ् pratilikh (6) trả lời (qua ngòi bút) ितिल  
ा prasthā (1) khởi hành ाय  
फल ्phal (1) chín, mang quả फिला  
भाष ् bhāṣ (1) nói भािषा  
भ ूbhū (1) thì, mà, trở thành भूा  
म ् bhram (1) đi dạo, đi quanh ाा  
मन ् man (4) tư duy मा  
मचु ् muc (1) giải thoát मुा  
म ृmṛ (6) chết मृा  
यज ् yaj (1) cúng tế इा  
यम ् yam (1) đưa, trao या  
यधु ् yudh (4) chiến đấu  युा  
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ह ्ruh (1) leo lên, bước lên ा  
लभ ् labh (1) đạt, nhận ला  
िलख ् likh (6) viết िलिखा  
वच ् vac (2) nói उा  
वद ्vad (1) nói उिदा  
वस ् vas (1) sống उिषा  
वह ्vah (1) mang, khuân ऊा  
िविज viji (1) chinh phục, hàng phục िविज  
सगंम ् saṃgam (10) hội tụ, cùng đến सगंम  
सजृ ् sṛj (6) tạo tác सृा  
सवे ् sev (1) phục vụ, hầu सिेवा  
ा sthā (1) đứng िा  
शृ ् spṛś (6) đụng, chạm ृा  
ि smi (1) nể nang, kính nể िा  
 ृsmṛ (1) nhớ đến, tưởng nhớ ृा  
,े , ा hve, hū, hvā (1) gọi ा 
 
 



 

 

Bài thứ 16 

16.1 Câu nói quan hệ (quan hệ tòng cú) 

1. Trong một kết cấu văn cú có mối tương quan thì mỗi phần của hai câu (câu 
chính và câu quan hệ) có một chỗ chung được đánh dấu bởi một yếu tố (danh từ, 
đại danh từ, trạng từ). Cách định nghĩa câu nói quan hệ có vẻ trừu tượng ở đây sẽ 
được thuyết minh rõ trong những phần sau. 
2. Về mặt câu nói quan hệ, cấu trúc Việt văn hoàn toàn khác cấu trúc Phạn văn và 
các ngôn ngữ Ấn Âu, ví như Anh và Đức ngữ. Để làm sáng tỏ triệt để cấu trúc câu 
quan hệ trong Phạn ngữ, các ví dụ sau sẽ được dịch và giải thích thật sát với cấu 
trúc và nghĩa c ủa nguyên gốc Phạn văn — câu dịch thuần Việt sẽ được ghi trong 
ngoặc. 
3. Trong Phạn văn, câu nói quan hệ (câu phụ) thường đi trước câu chính. Nếu chỗ 
có chung của hai thành phần câu — câu quan hệ và câu chính — được chiếm giữ 
bởi một đại danh từ hoặc một trạng từ thì trong câu quan hệ, chỗ này được giữ 
bằng một quan hệ đại danh từ hoặc một quan hệ trạng từ và trong câu chính bằng 
chỉ thị đại danh từ tương ưng hoặc một trạng từ — trạng từ này cũng được gọi là 
tương quan đại danh từ (correlative pronoun) hoặc tương quan trạng từ (correlative 
adverb). Vì thế mà câu nói chính hàm chứa tương quan đại danh từ (correlative 
pronoun) hoặc tương quan trạng từ (correlative adverb) cũng được gọi là câu tương 
quan (correlative sentence). 
Như vậy thì các cấu trúc quan hệ được trình bày như sau trong Phạn ngữ. 

Người mà đã phóng cây lao, người ấy Rāma đã thấy (Rāma đã thấy người đã 
phóng cây lao) 
Cái mà Bạn nói, cái đó tôi thực hiện. 
Nơi mà Sītā cư ngụ, nơi ấy tôi đến 
Khi mà anh ấy về nhà thì khi ấy tôi đi 
Như thế nào Bạn đọc, như thế ấy tôi viết (Bạn đọc như thế nào, tôi viết như thế 
ấy) 

4. Trong Phạn ngữ, quan hệ đại danh từ và quan hệ trạng từ tương ưng nghi vấn đại 
danh từ và chỉ thị đại danh từ hay nghi vấn trạng từ hoặc chỉ thị trạng từ. Tuy 
nhiên, thay vào khởi âm क–् k– (nghi vấn đại danh từ) hoặc त–् t– (chỉ thị đại danh 
từ), quan hệ đại danh từ có âm khởi đầu là य–् y–. Sau đây là bảng liệt kê những 
quan hệ đại danh từ/trạng từ cũng như những tương quan đại danh từ/trạng từ 
tương ưng quan trọng nhất. 
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यथा… तथा yathā… tathā như sao/thế nào… như vậy 
य… त yatra… tatra (đến) nơi mà… (đến) nơi ấy 
यतः… ततः yataḥ… tataḥ bởi vì/vì/từ đó… cho nên/thế là 
यदा… तदा yadā… tadā khi nào mà… thì/khi ấy 
यिद… तिह/तदा yadi… tarhi/tadā nếu mà… thì 
यावत…् तावत ् yāvat… tāvat khi nào còn… cho đến khi ấy 

cho đến khi nào… cho đến lúc ấy 
chừng nào… chừng ấy 

यद…् तद ् yad… tad ai/cái gì mà… người/cái ấy 
5. Với những cặp quan hệ đại danh từ/trạng từ và những tương quan đại danh 
từ/trạng từ tương ưng thì một cấu trúc quan hệ trong Phạn ngữ được trình bày như 
sau: 

यः कुमिपत ् त ंरामोऽपयत।् yaḥ kuntam akṣipat taṃ rāmo ’paśyat  
»Người mà đã phóng cây lao, người ấy Rāma đã thấy« 
(Rāma đã thấy người đã phóng cây lao) 
यत ्  ंवदिस तदहं करोिम। yat tvaṃ vadasi tad ahaṃ karomi 
»Cái mà Bạn nói, cái ấy tôi thực hiện.« 
य सीता वसित त गािम। yatra sītā vasati tatra gacchāmi 
»Nơi mà Sītā cư ngụ, nơi ấy tôi đến.« 
यदा गहृमागित तदा गािम। yadā gṛham āgacchati tadā gacchāmi 
»Khi mà anh ấy về nhà thì khi ấy tôi đi.« 
यथा पठिस तथा िलखािम। yathā paṭhasi tathā likhāmi  
»Như thế nào Bạn đọc, như thế ấy tôi viết« (Bạn đọc như thế nào, tôi viết như 
thế ấy) 

Các ví dụ khác: 
यिद रामो गहृमागित तिह (तदा) सीता ारे ितित। yadi rāmo gṛham āgacchati tarhi 
(tadā) sītā dvāre tiṣṭhati 
»Nếu Rāma về nhà thì Sītā đứng ở cửa.« 
यतः सीता गहृ े ितित ततो रामः शीमागित। yataḥ sītā gṛhe tiṣṭhati tato rāmaḥ 
śīghramāgacchati  
»Bởi vì Sītā ở nhà cho nên Rāma về nhà nhanh.« 
यावत ् िशाः साध ु िश े तावत ् गुुित। yāvat śiṣyāḥ sādhu śikṣante tāvat 
gurus tuṣyati 
»Khi nào các học sinh còn học giỏi thì cho đến khi ấy, thầy giáo vui lòng.« 
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6. Nếu trong một cấu trúc quan hệ mà chỗ có chung của hai thành phần câu không 
được giữ bằng một đại danh từ hoặc một trạng từ, mà được giữ bởi một danh từ thì 
sự việc phức tạp hơn chút ít. 
7. Trong một kết cấu quan hệ trong Phạn ngữ thì chỗ có chung trong câu quan hệ 
và trong câu chính được giữ bởi danh từ. Trong câu quan hệ, danh từ này được cải 
biến bằng quan hệ đại danh từ यद ्yad và bằng tương quan đại danh từ तद ्tad trong 
câu chính. Tuy nhiên, danh từ chỉ xuất hiện một lần trong kết cấu quan hệ, tức là 
xuất hiện một là sau quan hệ đại danh từ यद ्yad trong câu quan hệ hay là xuất hiện 
sau tương quan đại danh từ तद ्tad trong câu chính. 

यः ियः कुमिपत ् त ंरामोऽपयत।् yaḥ kṣatriyaḥ kuntam akṣipat taṃ rāmo 
’paśyat  
»Người chiến sĩ đã phóng lao ấy, chính người đó Rāma đã th ấy.« = »Rāma đã 
thấy người chiến sĩ phóng cây lao.« 

Hoặc là: 
यः कुमिपत ् त ंिय ंरामोऽपयत।् yaḥ kuntam akṣipat taṃ kṣatriyaṃ rāmo 
’paśyat 
»Người đã phóng cây lao ấy, chính chiến sĩ ấy Rāma đã thấy« = »Rāma đã thấy 
người chiến sĩ phóng cây lao.« 

Trong cụm từ यः ियः yaḥ kṣatriyaḥ thì quan hệ đại danh từ यद ् yad chính là 
thành phần có những điểm tương ưng với danh từ quan hệ về mặt giới tính, số và 
sự kiện và trong त ंिय ंtaṃ kṣatriyaṃ là tương quan đại danh từ तद ्tad. 
Sự kiện của danh từ quan hệ cũng như quan hệ/tương quan đại danh từ với chức 
năng chủ cách được xác định bởi chức năng của thành phần câu trong câu phụ. 
Như vậy thì िय kṣatriya xuất hiện trong câu quan hệ cùng với quan hệ đại danh 
từ यद ्yad ở chủ cách यः ियः yaḥ kṣatriyaḥ, bởi vì nó là chủ thể của câu quan hệ, 
trong khi tương quan đại danh từ तद ्tad xuất hiện dưới dạng accusative त ंtaṃ bởi 
vì nó giữ chức năng đối tượng trực tiếp trong câu chính. Cũng vì v ậy mà trong 
cách trình bày thứ hai, quan hệ đại danh từ यद ्yad đứng trong quan hệ với chức 
năng chủ cách यः yaḥ và danh từ quan hệ िय kṣatriya xuất hiện cùng với tương 
quan đại danh từ तद ् tad như một đối tượng trong accusative trong câu chính त ं
िय ंtaṃ kṣatriyaṃ. 
8. Các chức năng khác nhau trong các thành phần câu của quan hệ và tương quan 
đại danh từ यद ्yad तद ्tad được thuyết minh rõ bên dư ới với những sự kiện khác 
nhau. 
Ⓐ 

यःै शःै िया युत ेतािन नपृो यित।  
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yaiḥ śastraiḥ kṣatriyā yudhyante tāni nṛpo yacchati  
»Với vũ khí mà các chiến sĩ chiến đấu, các thứ ấy nhà vua truyền trao.« = »Các 
chiến sĩ chiến đấu với vũ khí nhà vua đưa« 

Hoặc: 
यःै िया यु ेतािन शािण नपृो यित।  
yaiḥ kṣatriyā yudhyante tāni śastrāṇi nṛpo yacchati 
»Với những thứ mà các chiến sĩ chiến đấu, những thứ vũ khí ấy nhà vua trao« = 
»Các chiến sĩ chiến đấu với vũ khí nhà vua đưa« 

Ⓑ 
य ैिशाय गुः पुकमयत ् स सकृंत ंपठित।  
yasmai śiṣyāya guruḥ pustakamayacchat sa saṃskṛtaṃ paṭhati 
»Đứa học sinh mà thầy đã trao quyển sách, đứa ấy học/đọc Phạn ngữ« = »Thầy 
trao quyển sách cho đứa học sinh đang học Phạn ngữ« 

Hoặc: 
य ैगुः पुकमयत ् स िशः सकृंत ंपठित।  
yasmai guruḥ pustakamayacchat sa śiṣyaḥ saṃskṛtaṃ paṭhati 

Ⓒ 
यान ् नगराद ्राम आगत ् तिन ् सीता वसित।  
yasmān nagarād rāma āgacchat tasmin sītā vasati 
»Từ thành phố Rāma đã đ ến, chỗ ấy Sītā cư ngụ« = »Rāma đã đ ến từ thành 
phố, nơi Sītā cư ngụ« 

Hoặc: 
याद ्राम आगत ् तिन ् नगर ेसीता वसित।  
yasmād rāma āgacchat tasmin nagare sītā vasati 

Ⓓ 
य बाल पुकं पठािम स मम िमम।्  
yasya bālasya pustakaṃ paṭhāmi sa mama mitram 
»Cậu bé mà quyển sách của cậu ấy tôi đọc, hắn là bạn của tôi« = »Cậu bé có 
quyển sách tôi đọc đây là bạn của tôi« 

Hoặc: 
य पुकं पठािम स बालो मम िमम।्  
yasya pustakaṃ paṭhāmi sa bālo mama mitram 

Ⓔ 
यिन ् वन ऋिषवसित तद ्रामो गित। 
yasmin vana ṛṣir vasati tad rāmo gacchati 
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»Ở rừng mà thấu thị giả cư ngụ, nơi ấy Rāma đến« = »Rāma đến rừng, nơi vị 
thấu thị cư ngụ« 

Hoặc: 
यििृषवसित तद ्वन ंरामो गित।  
yasminn ṛṣir vasati tad vanaṃ rāmo gacchati 
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17.1 Cách lập bất định pháp (infinitive) 

Bất định pháp được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm –तमु ् –tum vào gốc động từ với 
những điểm cần được lưu ý sau: 

1. Mẫu âm của gốc động từ được chuyển qua phân độ guṇa, nếu mẫu âm này 
ngắn khi nằm ở giữa hoặc đuôi của gốc (xem những ví dụ bên dưới). 
2. Âm tiếp nối –इ– –i– giữa gốc và bất định tiếp vĩ âm –तमु ् –tum ở một số động 
từ. 
3. Những gốc động từ kết thúc bằng một phụ âm thì luật nội hợp biến được áp 
dụng, với các âm chuyển biến tương tự như cách lập dạng absolutive (→ bài 
15, phần 15.4)  

Ví dụ: 
Gốc (nhóm) Infinitive 
गम ् gam (1) đi गमु ् gantum 
ा sthā (1) đứng ातमु ् sthātum 
ज ् tyaj (1) rời bỏ, buông xả ुम ् tyaktum 
पत ् pat (1) té पिततमु ् patitum 
पच ् pac (1) nấu पुम ् paktum 
लभ ् labh (1) nhận, đạt được लमु ् labdhum 
वह ्vah (1) mang, vác, gánh वोढुम ् voḍhum 
छ ्prach (1) hỏi ुम ् praṣṭum 
िज ji (1) thắng जतेमु ् jetum 
नी nī (1) dẫn नतेमु ् netum 
िवश ् viś (4) bước vào वेुम ् veṣṭum 
िलख ् likh (6) viết िलिखतमु ् likhitum 
िप ् kṣip (6) phóng, quăng ेमु ् kṣeptum 
जीव ् jīv (1) sống जीिवतमु ् jīvitum 
शचु ् śuc (1) lo, buồn शोिचतमु ् śocitum 
भ ूbhū (1) thì, là,… trở thành, phát sinh भिवतमु ् bhavitum 
तषु ् tuṣ (4) vui lòng, hài lòng तोुम ् toṣṭum 
यधु ् yudh (4) chiến đấu योमु ् yoddhum 
 ृsmṛ (1) nhớ तुम ् smartum 
नतृ ् nṛt (4) nhảy múa नित तमु/्न ुम ् nartitum, narttum 
सवे ् sev (1) phục vụ, hầu सिेवतमु ् sevitum 
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Nhưng: 
श ् dṛś (1) thấy, nhìn ुम ् draṣṭum 
शृ ् spṛś (6) chạm xúc ुम ् spraṣṭum 
सजृ ् sṛj (6) tạo tác ुम ् sraṣṭum 
Tuy nhiên, động từ nhóm 10 được chuyển thành dạng infinitive bằng cách gắn vào 
thân động từ hiện tại với âm tiếp nối –इ– –i– luôn luôn thay thế âm a cuối của tiếp 
vĩ âm của thân hiện tại thuộc nhóm 10 là –अय– –aya– (→ bài 15, 15.1 và 15.6): 
गपु ् gup (10) bảo vệ गोपियतमु ् gopayitum 
िच ् cint (10) suy nghĩ िचियतमु ् cintayitum 

17.2 Cách dùng bất định pháp (infinitive) 

1. Một số động từ (và danh từ) biểu thị một nguyện vọng, một ý định, một quyết 
định đòi hỏi một dạng động từ bổ sung ở dạng bất định. Thuộc về những động từ 
này là इष ् iṣ (6) इित icchati »muốn«, िनस-्िच nis-ci (5) िनिनोित niścinoti »quyết 
định«, आ-रभ ् ā-rabh (1) आरभत ेārabhate »bắt đầu«. 

रामो मिरं गिुमित। rāmo mandiraṃ gantum icchati 
»Rāma muốn đi đến đền thờ« 
रामः िपतरं ंु िनिनोित। rāmaḥ pitaraṃ tyaktuṃ niścinoti 
»Rāma quyết định xa lìa thân phụ« 
बालः शी ंधािवतमुारभत। bālaḥ śīghraṃ dhāvitum ārabhata  
»Cậu bé đã bắt đầu chạy nhanh« 

2. Một vài động từ, hình dung từ và danh từ với nghĩa »có thể, khả năng, năng lực 
(để thực hiện một việc gì đó)« cũng đư ợc bổ sung bằng một infinitive. Thuộc vào 
những động từ này là động từ quan trọng शक ्śak (5) शोित śaknoti »có khả năng« 
cũng như các hình dung từ समथ  samartha श śakya »khả năng« và danh từ बल 
bala »lực«. 

िशो वदेमवगु ंन शोित। śiṣyo vedam avagantuṃ na śaknoti 
»Học sinh không thể hiểu Veda« 
रामाः सीता ंंु न समथ ः। rāmaḥ sītāṃ tyaktuṃ na samarthaḥ 
»Rāma không thể nào xa lìa Sītā« 
िय यु ेयोु ंबलमि। kṣatriyasya yuddhe yoddhuṃ balam asti 
»Người lính có năng lực để chiến đấu trong cuộc chiến.« 

3. Infinitive chỉ mục đích hoặc kết quả của một hành động, như vậy xuất hiện như 
một vị ngữ của một câu phụ. 

रामः िपतरं ु ंासाद ंगित। rāmaḥ pitaraṃ draṣṭuṃ prāsādaṃ gacchati 
»Rāma đến cung điện để gặp/thấy thân phụ.« 
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िभजु लं यािचतमुागित। bhikṣur jalaṃ yācitum āgacchati 
»Khất sĩ đến để xin nước.« 

4. Cùng với động từ अह ् arh (1) अहित arhati »đáng được, xứng đáng«, infinitive 
xuất hiện như một thành ngữ, được sử dụng như một lời yêu cầu lễ phép 
(imperative). (→ भवान ् ở 24.3) 

भवान ् उपवेुमहित। bhavān upaveṣṭum arhati 
»Xin mời Ngài ngồi!« 
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18.1 Cách lập thể thụ động (passive) — Phần I 

Dạng thụ động của một động từ được lập bằng cách: 
1. Đuôi –य– –ya– được gắn trực tiếp vào gốc động từ — không phải thân hiện 
tại — và 
2. Các đuôi của cách chia động từ ātmanepada được gắn thêm vào. 

Theo cách này, thể thụ động được chia theo các thời thái hiện tại (pres.) và đệ nhất 
quá khứ (imperfect) cũng như các hình thức mệnh lệnh (imperative) và kì nguyện 
(optative). Sau đây là những ví dụ với ngôi thứ ba, số ít, chỉ thị hiện tại. 
√ (nhóm) chủ động thụ động 
गम ् gam (1) đi गित gacch-a-ti  गत ेgam-ya-te 
बधु ् budh (1) nhận thức बोधित bodh-a-ti  बुत ेbudh-ya-te 
सवे ् sev (1) phục vụ सवेत ेsev-a-te सेत ेsev-ya-te 
नी nī (1) dẫn dắt नयित nay-a-ti नीयत ेnī-ya-te 
नतृ ् nṛt (4) nhảy múa नृित nṛt-ya-ti  नृत ेnṛt-ya-te 
मन ् man (4) tư duy, cho rằng मत ेman-ya-te मत ेman-ya-te 
यधु ् yudh (4) chiến đấu युत ेyudh-ya-te युत ेyudh-ya-te 
िवश ् viś (6) bước vào िवशित viś-a-ti  िवयत ेviś-ya-te 
शृ ् spṛś (6) chạm शृित spṛś-a-ti  ृयत ेspṛś-ya-te 
तदु ्tud (6) đẩy, đụng तदुित tud-a-ti तुत ेtud-ya-te  
गण ् gaṇ (10) đếm गणयित gaṇ-aya-ti गयत ेgaṇ-ya-te 
कथ ् kath (10) kể chuyện कथयित kath-aya-ti  कत ेkath-ya-te 
िच ् cint (10) tư duy िचयित cint-aya-ti िचत ेcint-ya-te 
Một số gốc động từ được biến đổi trước khi đuôi –य– –ya– được bổ sung. Quy luật 
biến đổi này sẽ được trình bày trong 18.5. Trư ớc hết, cách dùng câu thụ động sẽ 
được giảng giải. 

18.2 Cấu trúc câu thụ động với động từ cập vật (transitive verbs) 

1. Động từ cập vật đưa ra hai vị trí trong câu, một vị trí dành cho thông tin về chủ 
thể hành động, một vị trí dành cho thông tin về vật, đối tượng được đề cập. Trong 
một câu chủ động thì vị trí của chủ thể hành động được giữ bởi một danh từ đứng ở 
chủ cách (nominative) và giữ vai trò chủ thể, trong khi vị trí của vật được đề cập 
đến được giữ bởi một danh từ đứng ở trực bổ cách (accusative) và giữ vai của một 
đối tượng trực tiếp. Về mặt số và ngôi xưng thì đ ộng từ hữu hạn định trong câu 



Bài thứ 18 

NGỮ PHÁP 112 

tương ưng với chủ thể và qua đó ta biết được rằng, chủ thể hành động được nhấn 
mạnh trong câu. 
Chủ thể ở nom. (subject) đối tượng ở acc. (object) động từ thể chủ động 

रामः कथा ंपठित। rāmaḥ kathāṃ paṭhati 
»Rāma đọc một câu chuyện« 
बालाः ियान ् पयि। bālāḥ kṣatriyān paśyanti 
»Các cậu bé thấy các chiến sĩ« 
अहं ा ंन जािम। ahaṃ tvāṃ na tyajāmi 
»Anh sẽ không lìa xa Em« 

2. Trong một câu thụ động với động từ cập vật ở dạng thụ động thì về mặt ngữ 
nghĩa, vật được đề cập đến được nhấn mạnh hơn là người thực hiện. Về mặt ngữ 
pháp thì việc này được thực hiện bằng cách đối tượng được đề cập đứng ở chủ 
cách với vai chủ thể về mặt ngữ pháp và cũng tương ưng với động từ thể thụ động. 
Vì vai trò của người hành động giảm đi nên nhân vật này xuất hiện như một dụng 
cụ ở dụng cụ cách (instrumental), khiến một hành động được thực hiện. 
Người thực hiện ở instr. đối tượng ở nom. (subject) động từ thể thụ động 

रामणे कथा पत।े rāmeṇa kathā paṭhyate  
»Một câu truyện được đọc bởi Rāma« = »Rāma đọc một câu chuyện« 
बालःै िया य।े bālaiḥ kṣatriyā dṛśyante  
»Các chiến sĩ được nhìn thấy bởi các cậu bé« = »Các cậu bé thấy các chiến sĩ« 
मया  ंन स।े mayā tvaṃ na tyajyase  
»Em không bị lìa xa bởi Anh« = »Anh sẽ không lìa xa Em«. 

3. Không nhất thiết có điểm khác biệt — người thực hiện hay vật được thực hiện 
được nhấn mạnh — về ngữ nghĩa giữa câu chủ động và thụ động. Thế nên, ta có 
thể xem thể thụ động trong Phạn văn là một cách trình bày sự việc tương đương thể 
chủ động, một cách trình bày khác của thể chủ động, không nhất thiết có sự khác 
biệt về ý nghĩa. 
4. Hai dạng thụ động यत ेdṛśyate của श ् dṛś (4) »thấy« và िवत ेvidyate của िवद ्
vid (6) »tìm thấy« được dùng với nghĩa thông dụng là »có…«. 

एतिगरे मिरं िवत।े etasmin nagare mandiraṃ vidyate 
»Có một đền thờ trong thành phố này« 

18.3 Cấu trúc câu thụ động với động từ bất cập vật (intransitive 
verbs) 

1. Trong một câu, động từ bất cập vật chỉ mở một chỗ bắt buộc, đó là chỗ chứa 
thông tin về chủ thể hành động. Tuỳ tình huống mà các động từ bất cập khai mở 
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những chỗ khác, ví dụ như chỗ cho các thông tin không gian và thời gian. Nếu 
trong một câu chủ động mà chỗ của người hành động luôn luôn được giữ bởi một 
danh từ dạng chủ thể thì các chỗ khác dành cho thông tin không gian và thời gian 
có thể được giữ bởi những danh từ ở vị trí cách hoặc trạng từ. 
Người thực hiện ở nom. (thời/không gian ở loc.) động từ thể chủ động 

रामः े ेितित। rāmaḥ kṣetre tiṣṭhati 
»Rāma đứng ở thao trường« 
गजौ वन ेगतः। gajau vane gacchataḥ  
»Hai con voi chạy trong rừng« 
अहं कट उपिवशािम। ahaṃ kaṭa upaviśāmi  
»Tôi ngồi xuống tấm chiếu« 

2. Tuy không có đối tượng nhưng một câu chủ động có động từ bất cập vật cũng có 
thể được chuyển thành thể thụ động trong Phạn ngữ. Người hành động cũng đứng 
ở instrumental, nhưng vì thi ếu đối tượng được đề cập đến nên ta phải hiểu là hành 
động nói chung được nhấn mạnh. Nhìn về mặt ngữ pháp thì đ ộng từ bất cập vật 
dạng thụ động không có một chủ từ mà nó tương ưng về mặt nhân xưng và số. Thế 
nên người ta mới nói là động từ này tương ưng với một chủ thể trừu tượng là तद ्
tad »nó«. Như vậy thì động từ bất cập vật thể thụ động luôn luôn xuất hiện ở ngôi 
thứ ba số ít. 
Người thực hiện ở instr. (thời/không gian ở loc.) động từ thể thụ động 

ngôi thứ 3, sing. 
रामणे े ेीयत।े rāmeṇa kṣetre sthīyate  
Sát nghĩa: »Nó được đứng bởi Rāma ở thao trường« = »Rāma đ ứng ở thao 
trường« 
गजाा ंवन ेगत।े gajābhyāṃ vane gamyate  
Sát nghĩa: »Nó được chạy bởi hai con voi ở trong rừng« = »Hai con voi chạy 
trong rừng« 
मया कट उपिवयत।े mayā kaṭa upaviśyate  
Sát nghĩa: »Nó được ngồi xuống chiếu bởi tôi« = »Tôi ngồi xuống tấm chiếu« 

18.4 Cấu trúc câu thụ động với absolutive và infinitive 

1. Trong một câu tổng hợp với động từ dạng absolutive và động từ hữu hạn định 
thể thụ động thì cả hai, động từ thể tuyệt đối và thụ động đều có chung một nhân 
vật hành động. Trong trường hợp này, người hành động chỉ xuất hiện một lần trong 
câu chính, dưới dạng danh từ ở instrumental đứng trước động từ hữu hạn định dạng 
thụ động. Tuy nhiên, đối tượng của động từ dạng tuyệt đối và đối tượng của động 
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từ dạng thụ động không xuất hiện ở cùng một sự kiện (cách, casus). Trong khi đối 
tượng của câu chính đứng ở nominative — đúng theo cấu trúc căn bản của câu thụ 
động — thì đối tượng của động từ dạng tuyệt đối, nếu cấu trúc này thuộc loại 
accusative, xuất hiện dưới dạng accusative: 

अरीिा नपृणे कीित र ्अलत। arīñjitvā nṛpeṇa kīrtir alabhyata 
»Sau khi thắng các kẻ thù thì vua đã đạt được vinh dự« 
(sát nghĩa: Sau khi vua đã thắng được bọn giặc thì vinh dự đã được đạt bởi ông 
ta) 

2. Nếu infinitive là thành phần được bổ sung của một động từ phụ trợ (auxiliary 
verb) thì đ ộng từ phụ trợ có ảnh hưởng quyết định cho cả cấu trúc câu, đối tượng 
được đề cập xuất hiện dưới dạng chủ thể. 

िसणे वदेोऽवगु ंन शत।े siṣyeṇa vedo'vagantuṃ na śakyate 
»Veda không thể được hiểu bởi cậu học sinh« hoặc là »Cậu học sinh không thể 
hiểu Veda« 

Nếu infinitive xuất hiện dưới dạng vị ngữ của một câu mục đích với một đối tượng 
khác với đối tượng của động từ chính dạng thụ động, thì đối tượng được đề cập của 
infinitive xuất hiện dưới dạng accusative và đối tượng của động từ chính xuất hiện 
dưới dạng chủ thể, ở nominative. Người hành động có chung của infinitive và động 
từ chính đứng ở instrumental. 

रामणे दवे ंपजूियत ु ंमिरं गत।े rāmeṇa devaṃ pūjayituṃ mandiraṃ gamyate  
»Rāma đến đền thờ để tôn kính thiên thần«. Sát nghĩa: »Nó được đi đến đền thờ 
bởi Rāma để tôn kính thiên thần« 

18.5 Cách lập thể thụ động (passive) — Phần II 

1. Như đã nói, khi lập thể thụ động thì trước hết, đuôi –य– –ya– được gắn trực tiếp 
vào gốc động từ. Trong trường hợp này người ta cũng nói đ ến cách lập thân thụ 
động. Qua việc gắn những đuôi ātmanepada vào thân thụ động này người ta có thể 
lập hai thời thái cho passive là hiện tại và đệ nhất quá khứ, cũng như hai hình thức 
là imperative và optative passive. Ví dụ: 

बालेन प ंिलत।े bālena pattraṃ likhyate  
»Một lá thư được viết bởi cậu bé« = »Cậu bé viết một lá thư« 
बालेन फलम ् अखात। bālena phalam akhādyata  
»Một quả đã được ăn bở cậu bé« = »Câu bé đã ăn một quả« 
सवेकेन सोऽ आनीयताम।् sevakena so'śva ānīyatām  
»Con ngựa nên/phải được mang đến bởi kẻ hầu« = »Kẻ hầu nên/phải mang con 
ngựa đến« 
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बलवै न ेीते। balair vane krīḍyeta  
»Nó có thể được chơi trong rừng bởi các đứa bé« = »Các đứa bé có thể chơi 
trong rừng« 

2. Một số gốc động từ được biến chuyển trước khi đuôi –य– –ya– được gắn vào. Ta 
phải lưu ý đến những quy tắc sau: 
a. Gốc động từ chấm dứt bằng mẫu âm –इ –i hoặc –उ –u kéo dài mẫu âm ấy. 
िज ji (1) chiến thắng जयित jay-a-ti  जीयत ेjī-ya-te 
 ुplu (1) bơi वत ेplav-a-te यूत ेplū-ya-te 
b. Các gốc được kết thúc bằng những mẫu âm –आ –ā hoặc một trong những phức 
âm –ए –e –ऐ –ai –ओ –o –औ –au thường biến đổi các âm này thành thành –ई –ī. 
पा pā (1) uống िपबित pibati पीयत ेpī-ya-te 
ग ैgai (1) hát गायित gāy-a-ti गीयत ेgī-ya-te 
 c. Các gốc có mẫu âm kết thúc là ऋ ṛ hoặc ॠ ṝ sau một phụ âm biến ऋ ṛ thành िर 
ri và ॠ ṝ thành ईर ्īr. 
 hṛ (1) nắm lấy हरित har-a-ti ियत ेhri-ya-te 
कृ kṛ (8) làm करोित karo-ti ियत ेkri-ya-te 
त ॄtṝ (1) băng qua तरित tar-a-ti तीय त ेtīr-ya-te 
कॄ kṝ (6) rải, rắc िकरित kir-a-ti कीय त ेkīr-ya-te 
Sau hai phụ âm thì ऋ ṛ lại xuất hiện dưới phân độ guṇa 
 ृsmṛ (1) nhớ lại रित smar-a-ti यत ेsmar-ya-te 
d. Một số gốc bắt đầu với य ya र ra व va hoặc bao hàm các vần này theo thứ tự 
chuyển bán mẫu âm य ् y,र ् r hoặc व ् v thành mẫu âm tương ưng, như vậy thì य ् y 
thành इ i, र ्r thành ऋ ṛ và व ् v thành उ u, và âm अ a theo sau được loại bỏ.  
यज ् yaj (1) cúng tế यजित yaj-a-ti इत ेij-ya-te 
छ ्prach (6) hỏi पृित pṛcch-a-ti पृत ेpṛcch-ya-te 
वद ्vad (1) nói वदित vad-a-ti उत ेud-ya-te 
e. Ở một vài gốc thì âm mũi ở giữa bị loại bỏ. 
शसं ् śaṃs (1) ca ngợi शसंित śaṃs-a-ti शत ेśas-ya-te 
f. Gốc động từ nhóm 10 xuất hiện dưới phân độ guṇa hoặc vṛddhi, tương tự như 
cách lập thân hiện tại. 
घषु ् ghuṣ (10) công bố घोषयित ghoṣ-aya-ti घोत ेghoṣ-ya-te 
तड ्taḍ (10) đánh ताडयित tāḍ-aya-ti तात ेtāḍ-ya-te 
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19.1 Phân từ (participles) 

1. Song song với hai dạng động từ bất định là absolutive và infinitive, Phạn ngữ 
còn có một loạt dạng động từ khác, được lập bằng cách gắn một đuôi nhất định nào 
đó vào gốc hoặc một thân: Phân từ. Trong Phạn văn, phân từ là những dạng động 
từ diễn sinh mang tính chất hình dung từ. Dưới dạng này, chúng được biến hoá như 
tất cả những hình dung từ. 
2. Trong các nhóm phân từ, người ta còn phân biệt giữa thời thái và hai hình thức 
chủ và thụ động. Một số phân từ ở thể chủ động lại có những dạng riêng dành cho 
parasmaipada và ātmanepada. Như vậy, Phạn văn có những dạng phân từ sau: 
 Active  Passive 
 parasmaipada  ātmanepada  
pres. +  + + 
fut. +  + + 
preter.  +  + 
(perfect) +  +  
Phân từ hoàn thành quá khứ (participle perfect) rất ít xuất hiện trong Hoa văn Phạn 
ngữ (classical sanskrit) cho nên người học Phạn ngữ chỉ cần phân biệt sáu loại 
phân từ bên dưới: 

— Present participle active (đuôi parasmaipada/ātmanepada) 
— Present participle passive (đuôi ātmanepada) 
— Future participle active (đuôi parasmaipada/ātmanepada) 
— Future participle passive hoặc gerundive (động danh/tính từ) 
— Preterite participle active 
— Preterite participle passive 

Các phân từ nêu trên sẽ được giảng thuật trong những bài kế đến và được trình bày 
một cách tổng quát ở 36.7 

19.2 Cách lập phân từ quá khứ (participle preterite passive, ppp) 

1. Phạn văn có một quá khứ phân từ mà tuỳ trường hợp mang nghĩa ch ủ hoặc bị 
động trong quá khứ. Nó không được xác định rõ là phân từ của quá khứ nào — đệ 
nhất (imperfect), đệ nhị (perfect) hoặc đệ tam quá khứ (aorist) — mà chỉ được gọi 
chung là quá khứ phân từ (preterite pariciple). Trong sách này, nó sẽ được gọi 
chung là ppp = participle preterite passive. 



Bài thứ 19 

NGỮ PHÁP 118 

2. PPP được lập bằng cách gắn đuôi –त –ta và thỉnh thoảng –न –na vào gốc động 
từ. Sau đây là các ví dụ với –त –ta: 
√ PPP 
भ ूbhū (1) thì, mà. là… trở thành भतू bhū-ta 
 ृsmṛ (1) nhớ तृ smṛ-ta 
नी nī (1) dẫn नीत nī-ta 
ि smi (1) mỉm cười, đỏ mặt ित smi-ta 
नतृ ् nṛt (4) nhảy, múa नृ nṛt-ta 
म ृmṛ (6) chết मतृ mṛ-ta 
गपु ् gup (10) bảo vệ गु gup-ta 
3. Một số động từ được bổ sung thêm âm nối –इ– –i– giữa gốc và đuôi –त –ta: 
िलख ् likh (6) िलिखत likh-i-ta 
4. Vì tiếp vĩ âm của ppp có khởi âm là त–् t– — tương tự trường hợp tiếp vĩ âm –ा 
–tvā và –तमु ् –tum — nên ta thường gặp những biến đổi về âm ở các gốc động từ 
kết thúc bằng một phụ âm, tương tự trường hợp lập absolutive và infinitive được 
xử lí dưới 15.4. 
Ngoài ra, nơi một số gốc động từ, ta cũng thấy có sự biến đổi về âm được trình bày 
dưới 15.5 có liên quan đến cấu trúc âm đặc biệt của gốc, ví dụ như việc bỏ đi âm 
mũi của gốc kết thúc bằng अम ् am hoặc अन ् an. Hãy so sánh những ví dụ sau: 
√ PPP 
 ्prach (6) hỏi पृ pṛṣ-ṭa 
ज ् tyaj (1) xa lìa, bỏ  tyak-ta 
सजृ ् sṛj (6) tạo tác सृ sṛṣ-ṭa 
श ् dṛś (4) thấy  dṛṣ-ṭa 
लभ ् labh (1) nhận, đạt ल lab-dha 
यधु ् yudh (4) chiến đấu यु yuddha 
यज ् yaj (1) cúng tế इ iṣ-ṭa 
वच ् vac (2) nói उ uk-ta 
गम ् gam (1) đi गत ga-ta 
यम ् yam (1) trao यत ya-ta 
नम ् nam (1) chào नत na-ta 
मन ् man (4) nghĩ, cho rằng मत ma-ta 
Tuy nhiên: म ् bhram (1/4) đi vòng ा bhrān-ta 
जन ् jan (4) được sinh ra जात jā-ta 
शसं ् śaṃs (1) tán thán, ca tụng श śas-ta 
पा pā (1) uống पीत pī-ta 
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ग ैgai (1) hát गीत gī-ta 
Nhưng lại: ा sthā (1) đứng ित sthi-ta 
ा ghrā (1) ngửi ात ghrā-ta 
ह ्ruh (1) lớn lên, trưởng thành ढ rūḍha 
वह ्vah (1) mang, kéo, thổi ऊढ ūḍha (ảnh hưởng của điểm 2.) 
दह ्dah (1) đốt, cháy दध dagdha 
5. Các động từ nhóm 10 được bổ sung âm nối –इ– –i–  
चरु ्(10) trộm चोिरत cor-i-ta 
िच ् (10) tư duy िचित cint-i-ta 
कथ ् (10) kể lại किथत kath-i-ta 
6. Một số động từ lập ppp với đuôi –न –na. 

a.Các gốc có mẫu âm kết thúc là ॠ ṝ chuyển ॠ ṝ thành ईर ्īr. và mang âm đuôi 
–न –na. 

त ॄtṝ (1) băng qua तीण  tīr-ṇa 
कॄ kṝ (1) rải, rắc कीण  kīr-ṇa 

b. Một số gốc động từ khác có âm cuối là –द ्–d cũng có đuôi –न –na và phụ âm 
cuối của gốc là –द ्–d biến thành –न ् –n. 

सद ्sad (1) ngồi स san-na 
िभद ्bhid (7) cắt िभ bhin-na 

c. Một số gốc có phụ âm cuối là –ज ् –j cũng mang đuôi –न –na, và phụ âm cuối 
của gốc ज ् j biến thành ग ् g. 

भजु ् bhuj (6) bẻ cong भु bhug-na 
िवज ् vij (6) run िव vig-na 
7. Lưu ý: động từ हा hā (3) »lìa bỏ« có dạng bất quy tắc हीन hīna. 

19.3 Cách dùng phân từ quá khứ 

1. PPP là một dạng động từ được diễn sinh từ gốc mang đặc tính của hình dung từ. 
Với chức năng này, ppp được biến hoá như hình dung từ và tương ưng với danh từ 
được đề cập đến về mặt số, tính và và sự kiện. PPP được biến hoá như hình dung 
từ có đuôi –a. 

आनीतो गजोऽ ितित। ānīto gajo'tra tiṣṭhati  
»Con voi được mang đến đứng đây« 
ा भाया  शोचित। tyaktā bhāryā śocati 
»Bà vợ bị bỏ đau buồn« 
िलिखत ंपुकं पठािम। likhitaṃ pustakaṃ paṭhāmi  
»Tôi đọc quyển sách đã được viết« 
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2. Tuy nhiên, ppp phần lớn xuất hiện với chức năng vị ngữ của một câu và khi ấy, 
ppp có thể là vị ngữ của câu chính, của một câu có tính chất định ngữ (attributive) 
hoặc là một câu phụ mang tính chất trạng từ. Một mặt ppp xuất hiện thay thế một 
động từ hữu hạn định (được chia) ở thời quá khứ trong câu chính. Cách dùng này 
rất phổ biến trong Phạn ngữ bởi vì ppp dễ lập hơn một động từ hữu hạn định với 
những nhân xưng tiếp vĩ âm khác nhau. Mặt khác, ppp lại xuất hiện như một vị 
ngữ của một câu định ngữ, nghĩa là một câu quan hệ có tính chất phân từ, hoặc như 
vị ngữ của một câu phụ mang tính chất trạng từ với cả hai cách diễn giảng: nguyên 
nhân (causal, »bởi vì…«) hoặc thời gian (temporal, »sau khi…«). Cũng có lúc ppp 
xuất hiện với chức năng thật danh từ (substantive), là chủ thể (subject) hoặc đối 
tượng (object). 
3. Về mặt ngữ nghĩa người ta phải phân biệt giữa động từ cập vật và bất cập vật. 

19.4 Phân từ quá khứ của động từ cập vật 

1. Nếu xuất phát từ gốc động từ cập vật thì ppp mang nghĩa th ụ động và quá khứ. 
Cần được nhắc lại là Hoa văn Phạn ngữ không phân biệt giữa imperfect và perfect 
cho nên, khi dịch ta có thể dùng quá khứ một cách chung chung (ở Đức và Anh 
văn có thể dịch thành imperfect và perfect tuỳ ngữ cảnh đòi hỏi). 
2. Vì mang nghĩa th ụ động nên trong một câu chính với ppp là vị ngữ, chỗ của 
người hành động phải được chiếm giữ bởi một danh từ ở instrumental, trong khi 
chỗ của vật được đề cập lại được giữ bởi một danh từ (hoặc đại danh từ) ở chủ 
cách. Danh từ ở chủ cách này là chủ thể của câu và tương đồng với ppp về số, giới 
tính và sự kiện. Như vậy thì cấu trúc này tương ưng với một câu thụ động với động 
từ cập vật (→ 18.2). Như vậy thì ta có thể xem câu có ppp của một động từ cập vật 
là một dị dạng của câu có động từ dạng thụ động. 
Người thực hiện ở instr. + vật được đề cập ở nom. (chủ thể) + ppp 

रामणे पुकं िलिखतम।् rāmeṇa pustakaṃ likhitam  
»Một quyển sách đã được viết bởi Rāma« = »Rāma đã viết một quyển sách« 
सीता रामणे न ा। sītā rāmeṇa na tyaktā  
»Sītā đã không bị bỏ bởi Rāma« = »Rāma đã không rời bỏ Sītā« 
बालो रामणे ः। bālo rāmeṇa dṛṣṭaḥ  
»Cậu bé đã được thấy bởi Rāma« = »Rāma đã thấy cậu bé« 

Như đã đề cập trong bài 18, không có sự khác biệt về mặt ngữ nghĩa giữa cấu trúc 
câu thụ động và câu chủ động. Như vậy thì những câu sau đều đồng nghĩa. 

रामः पुकमपठत।् rāmaḥ pustakam apaṭhat (imperfect active) 
»Rāma đã đọc quyển sách« 
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रामणे पुकम ् अपत। rāmeṇa pustakam apaṭhyata (imperfect passive) 
»Rāma đã đọc quyển sách« (»Một quyển sách đã được đọc bởi Rāma«) 
रामणे पुकं पिठतम।् rāmeṇa pustakaṃ paṭhitam (ppp) 
»Rāma đã đọc quyển sách« (»Một quyển sách đã được đọc bởi Rāma«) 

Để trình bày một loạt hành động, Phạn ngữ cho phép hai cách thực hiện với ppp. 
Một cách là một cấu trúc với absolutive được kết thúc với một ppp. Cách thứ hai là 
cấu trúc hai câu với ppp riêng có chức năng vị ngữ. 

किव ंशा नपृणे च दानािन यतािन। kaviṃ śastvā nṛpeṇa ca dānāni yatāni  
»Vua đã ca ngợi thi sĩ và đã trao quà tặng« 

Hoặc là: 
नपृणे किवः शो दानािन यतािन। nṛpeṇa kaviḥ śasto dānāni yatāni  
»Vua đã ca ngợi thi sĩ và đã trao quà tặng« (»Thi sĩ đ ược ca ngợi và quà được 
trao bởi vị vua«) 

3. PPP cũng xuất hiện như vị ngữ của một câu phụ mang tính chất trạng từ. Mối 
tương quan giữa câu chính và câu quan hệ có thể mang hai tính chất: nguyên nhân 
(causal, »bởi vì…«) hoặc thời gian (temporal, »sau khi…«). 

मनुयोऽसरुेण पीिडताः जापितमगन।् munayo'sureṇa pīḍitāḥ prajāpatim-
agacchan  
»Vì/sau khi bị bọn a-tu-la hành hạ, các vị mâu-ni đã đi đến Brahma (Prajāpati)« 

4. Nếu ppp xuất hiện dưới dạng định ngữ, ví như vị ngữ của một câu định ngữ thì 
chỗ của người hành động cũng được thay bởi một danh từ dạng instrumental. Tuy 
nhiên, chỗ của vật được đề cập đến trong câu quan hệ lại xuất hiện trong câu chính 
dưới dạng danh từ được đề cập đến và sự kiện của nó được xác định bởi vị ngữ 
(động từ) của câu chính. 

रामणे िलिखत ंलेख ंपठािम। rāmeṇa likhitaṃ lekhaṃ paṭhāmi  
»Tôi đọc lá thư được viết bởi Rāma« = »Tôi đọc lá thư mà Rāma đã viết« 
ियणे ा भाया  शोचित। kṣatriyeṇa tyaktā bhāryā śocati  
»Người đàn bà bị người lính xa lìa đau kh ổ« = »Người đàn bà, người mà bị xa 
lìa bởi người lính, đau khổ« 
रामणे  बाल नामधये ं गोपालः। rāmeṇa dṛṣṭasya bālasya nāmadheyaṃ 
gopālaḥ  
»Tên của cậu bé được thấy bởi Rāma là Gopāla « = »Tên của cậu bé, người 
được thấy bởi thấy bởi Rāma, là Gopāla«  

5. Ví dụ cho ppp có chức năng của một thật danh từ (ở đây là đối tượng) 
मम िमणे ल ंवय ंनालभामिह। mama mitreṇa labdhaṃ vayaṃ nālabhāmahi  
»Chúng tôi đã không nhận được cái đã được nhận bởi cậu bạn của chúng tôi« 
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19.5 Phân từ quá khứ của động từ bất cập vật và động từ chỉ sự 
chuyển động I 
1. Nếu ppp được lập từ gốc động từ bất cập vật hoặc động từ chỉ sự chuyển động 
thì với chức năng vị ngữ trong câu chính hoặc câu phụ, nghĩa của nó không phải là 
thụ động nữa mà là chủ động. Chỗ của người hành động trong câu được giữ bởi 
một danh từ dạng chủ cách và chủ từ này tương đồng với ppp về mặt số, giới tính 
và sự kiện (cách). 
Người thực hiện ở nom. (= chủ thể) + (chỗ loc./hướng acc.) + ppp 
Trong trường hợp này, ppp của một vài động từ — ngoài nghĩa quá khứ ra — cũng 
mang nghĩ hiện tại. Trong khi ta có thể thấy nghĩa quá khứ ở một vài động từ chỉ 
sự chuyển động (ví dụ: đi) nơi những động từ chỉ trạng thái, ta thường thấy nghĩa 
hiện tại. 

सीता नगरं गता। sītā nagaraṃ gatā 
»Sītā đã đi đến thành phố« 
पािण वृािततािन। pattrāṇi vṛkṣātpatitāni  
»Những chiếc lá đã từ trên cây rơi xuống« 
रामः े ेितः। rāmaḥ kṣetre sthitaḥ  
»Rāma đứng trên sân« (hiện tại) 
िशकः कुिपतः। śikṣakaḥ kupitaḥ 
»Thầy giáo nổi giận« (hiện tại) 

2. Nếu ppp của động từ bất cập vật xuất hiện dưới dạng định ngữ, ví như vị ngữ 
của một câu định ngữ thì nó cũng mang nghĩa chủ động và hiện tại hoặc thụ động 
và quá khứ. 

े ेितो रामः सीता ंयित। 
kṣetre sthito rāmaḥ sītāṃ hvayati  
»Rāma, người đứng ngoài sân gọi Sītā.« 
वृात ् पिततािन पािण दहािम। 
vṛkṣāt patitāni pattrāṇi dahāmi  
»Tôi đốt những chiếc lá đã rơi từ trên cây xuống.« 

3. Cuối cùng, ppp cũng xuất hiện với chức năng thật danh từ (substantive) 
े ंगता लालःै कृषि।  
kṣetraṃ gatā lāṅgalaiḥ kṛṣanti  
»Những người đã ra đồng ruộng cày bừa với những cái bừa« 
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19.6 Phân từ quá khứ của động từ bất cập vật và động từ chỉ sự 
chuyển động II 
PPP của động từ bất cập vật và động từ chỉ sự chuyển động cũng xuất hiện dưới 
dạng vị ngữ trong một cấu trúc câu thứ hai. Người hành động đứng ở instrumental 
và ppp lúc nào cũng ở dạng trung tính (neuter). Câu này tương đương với cấu trúc 
của một câu thụ động (→ 18.3) mà trong đó, chính hành động được nhấn mạnh và 
ppp không có chủ từ riêng mà nó có thể tương đồng về số, giới tính và sự kiện. 
Chính vì vậy mà ppp đứng ở dạng trung tính số ít. 
Người thực hiện ở instr. + (chỗ loc./hướng acc.) + ppp 
Tuy nhiên, cấu trúc này không thường gặp bằng cấu trúc có ppp và chủ từ cùng 
nằm ở nominative. Một vài động từ bất cập vật như हस ् has »cười«, वस ् vas »cư 
ngụ«, जीव ् jīv »sống« dưới dạng ppp chỉ xuất hiện với cấu trúc này. 

रामणे सीतया सह वन ेजीिवतम।् 
rāmeṇa sītayā saha vane jīvitam  
»Rāma đã sống với Sītā trong rừng« 

Một số ppp của động từ chỉ sự chuyển động như गम ् gam »đi« và िवश ् praviś 
»bước vào« — đòi hỏi một danh từ ở dạng acc. — xuất hiện dưới với cả hai cấu 
trúc: 

रामणे नपृ ासादः िवः। 
rāmeṇa nṛpasya prāsādaḥ praviṣṭaḥ  
»Rāma đã bước vào cung điện của vua« 
रामो नपृ ासाद ंगतः।  
rāmo nṛpasya prāsādaṃ gataḥ  
»Rāma đã đi tới cung điện của vua« 

 
 



 

 

Bài thứ 20 

20.1 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất và hai. 

Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất và hai không phân biệt giới tính. Hai đại danh 
từ này có thân riêng dành cho số ít và nhiều. Cách biến hoá của chúng tương tự. 

1. Person: mad = thân số ít, asmad = thân số nhiều 
 Singular Dual Plural 
Nom. अहम ् aham  आवाम ् āvām  vayam वयम ्  
Acc. माम ् (मा) mām (mā) आवाम ् (नौ) āvām (nau) अान ् (नः) asmān (naḥ) 
Instr. मया mayā  आवााम ् āvābhyām  अािभः asmābhiḥ  
Dat. मम ् (म)े mahyam 

(me) 
आवााम ् (नौ) 
āvābhyām (nau) 

अम ् (नः) asmabhyam 
(naḥ)  

Abl. मत ् mat  आवााम ् āvābhyām  अत ् asmat  
Gen. मम (म)े mama (me) आवयोः āvayoḥ (nau) अाकम ् (नः) asmākam 

(naḥ)  
Loc. मिय mayi  आवयोः āvayoḥ अास ुasmāsu  

2. Person tvad = thân số ít, yuṣmad = thân số nhiều 
 Singular Dual Plural 
Nom. म ् tvam यवुाम ् yuvām  ययूम ् yūyam 
Acc. ाम ् (ा) tvām 

(tvā) 
यवुाम ् (वाम)् yuvām 
(vām) 

युान ् (वः) yuṣmān (vaḥ) 

Instr. या tvayā  यवुााम ् yuvābhyām  युािभः yuṣmābhiḥ  
Dat. तुम ् (त)े tubhyam 

(te) 
यवुााम ् (वाम)् 
yuvābhyām (vām) 

युम ् (वः) yuṣmabhyam 
(vaḥ) 

Abl. त ् tvat  यवुााम ् yuvābhyām  युत ् yuṣmat  
Gen. तव (त)े tava (te) यवुयोः (वाम)् yuvayoḥ 

(vām) 
युाकम ् (वः) yuṣmākam 
(vaḥ) 

Loc. िय tvayi यवुयोः yuvayoḥ  युास ुyuṣmāsu 
Ở ba sự kiện accusative, dative và genitive thì các nhân xưng đ ại danh từ này có dị 
dạng. Những dạng nằm trong ngoặc thuộc loại phụ đái ngữ (附帶語, enclitic) nên 
chúng không bao giờ đứng ở đầu câu hoặc sau những tiểu từ bất biến hoá như च ca 
वा vā và एव eva. 

ाम यामः। tvāmadya hvayāmaḥ 
»Hôm nay chúng tôi gọi Bạn« 
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अ ा यामः। adya tvā hvayāmaḥ  
»Hôm nay chúng tôi gọi Bạn« 

Nếu nhân xưng đại danh từ xuất hiện với chức năng chủ từ của động từ hữu hạn 
định (được chia) thì chúng phần lớn bị loại bỏ vì đuôi của động từ được chia đã chỉ 
rõ ngôi nhân xưng — chỉ trừ trường hợp người ta muốn nhấn mạnh. Như vậy thì ta 
sẽ thường thấy cách viết: 

अ त गामः। adya tatra gacchāmaḥ 
»Hôm nay chúng ta đi đến nơi ấy« 

hơn là: 
अ वय ंत गामः। adya vayaṃ tatra gacchāmaḥ  
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21.1 Vị lai (future) 

Phạn ngữ phân biệt giữa một thời vị lai đơn giản và một vị lai nói vòng quanh 
(periphrastic, 迂迴說), và vị lai đơn giản là dạng thường gặp hơn. Periphrastic 
future được trình bày ở 26.5. 

21.2 Vị lai đơn giản 

1. Vị lai đơn giản được lập bằng cách gắn vào gốc động từ — thường ở phân độ 
guṇa — một tiếp vĩ âm – –sya rồi sau đó, các đuôi nhân xưng của hiện tại 
parasmaipada hoặc ātmanepada được gắn vào. 
2. Các gốc động từ được bổ sung âm tiếp nối –इ– –i– ở absolutive, infinitive và ppp 
cũng giữ âm nối này ở dạng vị lai. Người học phải học thuộc phần này. Ngoài ra ta 
cũng thấy một loạt động từ xuất hiện dưới cả hai dạng, có và không có âm nối 
(xem नतृ ् nṛt »khiêu vũ«). 
Vì theo luật phát âm uốn lưỡi (retroflexion) cho –स–् –s– (7.8) nên âm –इ– –i–
sya lúc nào cũng được chuyển thành –इ– –i–ṣya và – –sya được chuyển thành 
– –ṣya trong một vài trường hợp. 
3. Sau đây là bảng liệt kê những dạng vị lai đơn giản. 
√ (nhóm) Vị lai 3. pers. sing. 
िप ् kṣip (6) phóng, quăng, ném ेित  
गम ् gam (1) đi गिमित  
िज ji (1) thắng, chinh phục, khắc phục जेित  
जीव ् jīv (1) sống जीिवित  
नी nī (1) dẫn, dắt नेित  
नतृ ् nṛt (4) nhảy múa नित ित / नित  
पत ् pat (1) té पितित  
भ ूbhū (1) thì, mà, trở thành भिवित  
िलख ् likh (6) viết लेिखित  
शचु ् śuc (1) buồn शोिचित  
सवे ् sev (1) phục vụ, hầu सिेवित  
ा sthā (1) đứng ाित  
 ृsmṛ (1) nhớ đến, tưởng nhớ िरित  
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4. Những gốc động từ có âm kết thúc là phụ âm được biến hoá theo luật nội hợp 
biến với những biến đổi của phụ âm kết thúc thường gặp. Tuy nhiên, thời vị lai đơn 
giản cũng có cách biến đổi riêng cho một vài trường hợp. 

a. Các phụ âm cuối nếu thuộc loại có phát âm (ngoài hàng chữ thuộc palatum च 
ca, छ cha, ज ja, झ jha) sẽ được chuyển thành phụ âm không phát âm tương ưng 
trước khi đuôi vị lai – –sya được gắn vào. 
िवद ्vid (6) tìm thấy वेित vet-sya-ti 
b. Các phụ âm cuối nếu thuộc loại có phát âm và tống khí (ngoài hàng chữ 
thuộc palatum च ca, छ cha, ज ja, झ jha) không sẽ được chuyển thành phụ âm 
không phát âm tương ưng, mà còn loại bỏ tống khí trước khi đuôi vị lai – –
sya được gắn vào. 
लभ ् labh (1) nhận được, đạt được लत ेlap-sya-te 
आरभ ् ārabh (1) bắt đầu आरत ेā-rap-sya-te 
यधु ् yudh (4) chiến đấu योत ेyot-sya-te 
ुध ् krudh (4) giận dữ ोित krot-sya-ti 
Nếu phụ âm khởi đầu của gốc động từ có thể chuyển thành phụ âm có tống khí 
thì sẽ được chuyển thành phụ âm tống khí tương ưng. 
बधु ् budh (1) nhận thức  भोत ेbhot-sya-te 
c. Những gốc động từ có âm cuối là một phụ âm palatal — –च ् –c –छ ्–ch –ज ् –j 
–झ ् –jh hoặc –श ् –ś, –ष ् –ṣ và –ह ्–h thì chuyển âm cuối này thành –क ्–k trước 
khi đuôi – –sya được gắn vào: 
पच ् pac (1) nấu पित pak-ṣya-ti 
 ्pracch (6) hỏi ित prak-ṣya-ti 
ज ् tyaj (1) lìa bỏ ित tyak-ṣya-ti 
िवश ् viś (4) bước vào वेित vek-ṣya-ti 
तषु ् tuṣ (4) vui lòng तोित tok-ṣya-ti 
वह ्vah (1) mang, gánh  वित vak-ṣya-ti 
d. Gốc động từ có phụ âm cuối là –स ् –s phần lớn được biến thành –त ् –t trước 
khi – ् –sya được gắn vào. 
वस ् vas (1) sống, cư ngụ  वित vat-sya-ti 
e. Ở một vài động từ, mẫu âm giữa ऋ ṛ không xuất hiện dưới phân độ guṇa 
(như vậy là अर)् mà được thay thế bằng र ra. 
श ् dṛś (4) thấy ित drak-ṣya-ti 
सजृ ् sṛj (6) tạo tác  ित srak-ṣya-ti 
f. Phụ âm cuối न ् –n và –म ् –m biến thành tuỳ âm (anusvāra) trước khi – ् –sya 
được gắn vào. 
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मन ् man (4) cho rằng मंत ेmaṃ-sya-te 
यम ् yam (1) đưa, trao यंित yaṃ-sya-ti 

5. Thời vị lai của động từ nhóm 10 được lập bằng cách đuôi – ् –sya được gắn 
vào thân hiện tại và — tương tự cách lập absolutive và infinitive — âm nối –इ– –i– 
thay đuôi –अ –a của đuôi lập thân hiện tại –अय– –aya–. 

ल ्kṣal (10) rửa, giặt ालियित kṣāl-ayi-ṣya-ti 
िच ् cint (10) suy nghĩ  िचियतi cint-ayi-ṣya-ti 

6. Trong lúc chia thì âm cuối –अ –a của đuôi vị lai – –sya được xử lí như âm 
cuối –अ –a của thân hiện tại. Hãy so sánh cách chia của गम ् gam và लभ ् labh bên 
dưới: 

Từ hình biến hoá cho गम ् — future 
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  गिमािम gamiṣyāmi गिमावः gamiṣyāvaḥ गिमामः gamiṣyāmaḥ 
2. Pers.  गिमिस gamiṣyasi गिमथः gamiṣyathaḥ गिमथ gamiṣyatha 
3. Pers.  गिमित gamiṣyati गिमतः gamiṣyataḥ गिमि gamiṣyanti 

Từ hình biến hoá cho लभ ् — future  
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  ल ेlapsye लावह ेlapsyāvahe लामहे lapsyāmahe 
2. Pers.  लस ेlapsyase लथे ेlapsyethe ल ेlapsyadhve 
3. Pers.  लत ेlapsyate लते ेlapsyete ल ेlapsyante 
7. Future passive chỉ khác future active ở đuôi ātmanepada. 

रामो नगरं गिमित। rāmo nagaraṃ gamiṣyati 
»Rāma sẽ đi đến thành phố« 
रामणे नगरं गिमत।े rāmeṇa nagaraṃ gamiṣyate  
»Nó sẽ được đi đến thành phố bởi Rāma« = »Rāma sẽ đi đến thành phố« 

Như vậy thì những động từ vốn được chia ở vị tự cách như लभ ् labh có dạng vị lai 
chủ và thụ động hoàn toàn giống nhau. 

रामो दान ंलत।े rāmo dānaṃ lapsyate 
»Rāma sẽ nhận một món quà« 
रामणे दान ंलत।े rāmeṇa dānaṃ lapsyate 
»Một món quà sẽ được nhận bởi Rāma« = »Rāma sẽ nhận một món quà« 
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21.3 Điều kiện cách (conditional) 

1. Ta có thể xem conditional là sự phối hợp giữa imperfect và future vì một mặt 
đuôi vị lai – ् –sya được gắn vào và mặt khác, chữ gia tăng tiếp đầu अ– a– và các 
đuôi chia của imperfect được áp dụng. 
–अ + गिम  –त ् → अगिमत ्  
–a + gam-i-ṣya –t → agamiṣyat 
chữ gia tăng + thân vị lai  đuôi thì anh ấy đã đi 

Từ hình biến hoá cho गम ् — conditional 
 Singular Dual Plural 
1.  अगिमम ् agamiṣyam अगिमाव agamiṣyāva अगिमाम agamiṣyāma 
2.  अगिमः agamiṣyaḥ अगिमतम ् agamiṣyatam अगिमत agamiṣyata 
3. अगिमत ् agamiṣyat अगिमताम ् agamiṣyatām अगिमन ् agamiṣyan 
2. Trong Phạn văn, trong một cấu trúc điều kiện यिद yadi… तिह tarhi… »Nếu… 
thì…« thì điều kiện cách chỉ sự kiện đã không thể xảy ra (tương đương Konjunktiv 
II của Đức ngữ). Điều kiện cách xuất hiện ở cả hai thành phần câu quan hệ. 

यिद रामो गहृम ् अगिमत ् तिह त सीता ंनात।् 
yadi rāmo gṛham agamiṣyat tarhi tatra sītāṃ nādrakṣyat  
»Nếu Rāma đã về nhà thì đã không thấy được Sītā« 
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22.1 Cách lập gerundive 

Một phân từ thường gặp khác trong Phạn văn là gerundive (động danh từ 動名詞), 
cũng được gọi là participum necessitatis bởi vì phân từ này biểu thị sự tất yếu của 
một hành động hoặc một sự kiện dưới dạng thụ động (»nên/phải được thực hiện«). 
Gerundive được thành lập bằng cách gắn ba tiếp vĩ âm vào gốc động từ. 

–त –tavya 
–य –ya 
–अनीय –anīya 

Nên lưu ý là ba tiếp vĩ âm này không phải xuất hiện với tất cả những gốc động từ. 
Một vài gốc xuất hiện với cả ba tiếp vĩ âm trong khi một những gốc khác xuất hiện 
với hai hoặc chỉ một tiếp vĩ âm. Sinh viên học Phạn ngữ nên tra trong những bảng 
liệt kê gốc động từ (Whitney hoặc Bucknell). 

22.1.1 Cách lập với tiếp vĩ âm –त –tavya 
Tiếp vĩ âm gerundive –त –tavya được gắn vào gốc tương tự như tiếp vĩ âm 
infinitive –तमु ् –tum, như vậy thì: 

1. Mẫu âm của gốc động từ được chuyển qua phân độ guṇa. 
2. Âm tiếp nối –इ– –i– giữa gốc và tiếp vĩ âm gerundive ở một số động từ. 
3. Những gốc động từ kết thúc bằng một phụ âm thì luật nội hợp biến được áp 
dụng, với các âm chuyển biến tương tự như cách lập dạng absolutive (→ bài 
15, phần 15.4)  
4. Ở những gốc động từ của nhóm 10 và những cách chia theo causative, âm 
nối –इ– –i– luôn luôn thay đuôi –अ –a của đuôi lập thân hiện tại –अय– –aya–. 

Ví dụ: 
गम ् gam (1) đi ग gan-tavya 
ा sthā (1) đứng ात sthā-tavya 
ज ् tyaj (1) lìa bỏ  tyak-tavya 
पत ् pat (4) té पितत pat-i-tavya 
पच ् pac (1) nấu प pak-tavya 
िज ji (1) thắng, chinh phục जते je-tavya 
नी nī (1) dẫn dắt नते ne-tavya 
िलख ् likh (6) viết लेिखत lekh-i-tavya 
जीव ् jīv (1) sống जीिवत jīv-i-tavya 
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भ ूbhū (1) là, trở thành भिवत bhav-i-tavya 
यधु ् yudh (4) chiến đấu यो yod-dhavya 
 ृsmṛ (1) nhớ त smar-tavya 
िच ् cint (10) tư duy िचियत cint-ayi-tavya 

22.1.2 Cách lập với tiếp vĩ âm –य –ya 
Khi tiếp vĩ âm –य –ya được gắn vào gốc động từ thì gốc này được biến đổi như 
sau: 

1. Âm cuối –आ –ā biến thành –ए –e. 
पा pā (1) uống पये pe-ya 
दा dā (3) đưa, trao दये de-ya 
2. Âm cuối –इ –i và –ई –ī biến thành âm phân độ guṇa –ए –e. 
िज ji (1) thắng, chinh phục जये je-ya 
नी nī (1) dẫn, dắt नये ne-ya 
3. Âm cuối –उ –u và –ऊ –ū biến thành âm phân độ guṇa hoặc vṛddhi ओ o औ 
au, sau đó lại biến thành अव ् av hoặc आव ् āv trước –य –ya. 
 ुplu (1) bơi  plav-ya hoặc ा plāv-ya  
भ ूbhū (1) thì, là, trở thành भ bhav-ya hoặc भा bhāv-ya 
4. Âm cuối –ऋ –ṛ và –ॠ –ṝ biến thành âm phân độ vṛddhi आर ्ār. 
 hṛ (1) nắm, lấy हाय  hār-ya 
त ॄtṝ (1) đi qua, vượt qua, băng qua ताय  tār-ya 
5. Một vài gốc động từ có âm cuối là –इ –i, –ई –ī, –उ –u, –ऊ –ū, –ऋ –ṛ bổ sung 
phụ âm –त ् –t trước khi đuôi –य –ya được gắn vào gốc động từ không thay đổi. 
कृ kṛ (8) làm कृ kṛtya  
6. Ở những gốc kết thúc bằng một phụ âm thì mẫu âm –अ– –a– ở giữa gốc 
được giữ nguyên hoặc kéo dài. 
गम ् gam (1) đi ग gam-ya 
पठ ्paṭh (1) đọc पा pāṭh-ya 
7. Hai mẫu âm –इ –i và –उ –u bên trong gốc thường xuất hiện dưới phân độ 
guṇa trước một phụ âm, và không biến đổi trước hai phụ âm liền nhau. 
िलख ् likh (6) viết ले lekh-ya 
िन ् nind (1) la rầy िन nind-ya 
यधु ् yudh (1) chiến đấu यो yodh-ya 
8. Âm –ऋ –ṛ và những mẫu âm dài ở giữa thường không biến đổi. 
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9. Ở những gốc động từ nhóm 10 và các dạng causatives thì mẫu âm ở giữa 
theo luật của cách lập thân động từ hiện tại, tức là xuất hiện dưới dạng guṇa 
hoặc không biến đổi gì cả. 
चरु ्cur (10) trộm cắp चोय  cor-ya 
िच ् cint (10) tư duy िच cint-ya 

22.1.3 Cách lập với tiếp vĩ âm –अनीय –anīya 
Nhìn chung thì tiếp vĩ âm –अनीय –anīya được gắn vào gốc động từ với mẫu âm 
được chuyển về phân độ guṇa. 

िप ् kṣip (6) ném, quăng पेनीय kṣep-anīya 
यधु ् yudh (4) chiến đấu यो yodh-anīya 

22.2 Cách dùng gerundive 

1. Tương tự ppp, gerundive là một phân từ thụ động, xuất hiện dưới dạng vị ngữ 
hoặc định ngữ của câu chính. Vì mang nghĩa th ụ động nên chủ thể hành động của 
nó đứng ở instrumental. 
Cũng như ppp, gerundive tương đồng với vật được thực hiện mà nó có quan hệ 
trực tiếp (đối tượng trực tiếp của động từ cập vật) và trong cách dùng định ngữ, về 
mặt số, giới tính và sự kiện. Dạng nữ tính của gerundive có –आ –ā kết thúc. –ता –
tavyā, –या –yā, –अनीया –anīyā. 
Như đã nói, n ghĩa chính của gerundive — song song với nghĩa th ụ động — là 
nghĩa vụ, trách nhiệm, bắt buộc (obligative). Gerundive chỉ sự cần thiết của một 
hành động hoặc một sự kiện nào đó (nên/phải được thực hiện), tức là một trách 
nhiệm, một mệnh lệnh, một quy luật. 
2. Trong khi –त –tavya phần lớn được sử dụng với tư cách vị ngữ thì ta lại 
thường thấy –अनीय –anīya hoặc –य –ya với chức năng định ngữ. 

रामणे पुकं पिठतम।् rāmeṇa pustakaṃ paṭhitavyaṃ 
»Quyển sách nên/phải được đọc bởi Rāma« 
»Rāma nên/phải đọc quyển sách« 
रामणे पठनीय ंपुकं गुरानयित। rāmeṇa paṭhanīyaṃ pustakaṃ gururānayati  
»Vị thầy mang quyển sách nên/phải được đọc bởi Rāma« 
»Vị thầy mang quyển sách mà Rāma phải/đọc« 
ाणने पजूा दवेना ंकता। brāhmaṇena pūjā devanāṃ kartavyā 
»Một buổi lễ ttôn kính chư thiên nên được thực hiện bởi Bà-la-môn« 
ाणने काया य ै पजूाय ै बालः पुािण हरित। brāhmaṇena kāryāyai pūjāyai bālaḥ 
puṣpāṇi harati 
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»Cậu bé lấy hoa cho buổi lễ tôn kính nên/phải được thực hiện bởi Bà-la-môn« 
3. Gerundive cũng xuất hiện cũng với động từ bất cập vật (intransitive, → 18.3 và 
19.5). Ở trường hợp này, gerundive không có chủ thể tương ưng, lúc nào cũng 
đứng ở chủ cách, số ít và trung tính (nom. sing. neut.). 

मया नगरं गम।् mayā nagaraṃ gantavyam 
»Nó phải/nên được đi đến thành phố bởi tôi« = 
»Tôi nên/phải đến thành phố« 

4. Thỉnh thoảng chủ thể hành động của gerundive không đứng ở instrumental như 
thường thấy mà lại đứng ở genitive, đặc biệt là khi nhân xưng đại danh từ ngôi thứ 
nhất và hai được dùng dưới dạng phụ đái ngữ (enclitic, 附帶語). 

नगरं त ेगम।् nagaraṃ te gantavyaṃ 
»Nó phải/nên được đi đến thành phố bởi Bạn« = 
»Bạn nên/phải đến thành phố« 
(या) त न गम।् (tvayā) tatra na gantavyam 
»Bạn không nên đi đến nơi ấy!« 

22.3 Chỉ thị đại danh từ idam và adaḥ 

Phạn ngữ có thêm hai chỉ thị dại danh từ khác, chỉ những gì xa hơn hoặc gần hơn 
nhìn từ người nói. इदम ् idam »cái này, cái này đây« chỉ những gì ở gần chỗ người 
nói và như thế, nó có nghĩa như एतद ्etad; cả hai chỉ thị đại danh từ đều được dùng 
và xuất hiện đều như nhau. Thân अदः adaḥ »cái kia, cái nọ« chỉ những gì ở xa hơn 
tính từ chỗ người nói. Như thế nó có nghĩa như तद ्tad, nhưng xuất hiện ít hơn तद ्
tad. 
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Từ hình biến hoá cho idam — masculine và neuter 
 Sing. Dual Plural 
N. अयम ् / इदम ् ayam/ idam इमौ/इम ेimau/ ime इम/ेइमािन ime/ imāni 
A. इमम ् / इदम ् imam/ idam इमौ/इम ेimau/ ime इमान ् /इमािन imān/ imāni 
I. अनने anena आाम ् ābhyām एिभः ebhiḥ 
D. अ ैasmai आाम ् ābhyām एः ebhyaḥ 
A. अात ् asmāt आाम ् ābhyām एः ebhyaḥ 
G. अ asya अनयोः anayoḥ एषाम ् eṣām 
L. अिन ् asmin अनयोः anayoḥ एष ुeṣu 

Từ hình biến hoá cho idam — feminine 
 Singular Dual Plural 
N. इयम ् iyam इम ेime इमाः imāḥ 
A. इमाम ् imām इम ेime इमाः imāḥ 
I. अनया anayā आाम ् ābhyām आिभः ābhiḥ 
D. अ ैasyai आाम ् ābhyām आः ābhyaḥ 
A. अाः asyāḥ आाम ् ābhyām आः ābhyaḥ 
G. अाः asyāḥ अनयोः anayoḥ आसाम ् āsām 
L. अाम ् asyām अनयोः anayoḥ आस ुāsu 

Từ hình biến hoá cho adaḥ — masculine và neuter 
 Singular Dual Plural 
N. असौ/ अदः asau/ adaḥ अम ूamū अमी/ अमिून amī/ amūni 
A. अममु ्/ अदः amum/ adaḥ अम ूamū अमनू ्/ अमिून amūn/ amūni 
I. अमनुा amunā अमूाम ् amūbhyām अमीिभः amībhiḥ 
D. अमु ैamuṣmai अमूाम ् amūbhyām अमीः amībhyaḥ 
A. अमुात ् amuṣmāt अमूाम ् amūbhyām अमीः amībhyaḥ 
G. अमु amuṣya अमयुोः amuyoḥ अमीषाम ् amīṣām 
L. अमिुन ् amuṣmin अमयुोः amuyoḥ अमीष ुamīṣu 

Từ hình biến hoá cho adaḥ — feminine 
 Singular Dual 

(như masculine và neuter) 
Plural 

N. असौ asau अम ूamū अमःू amūḥ 
A. अममू ् amūm अम ूamū अमःू amūḥ 
I. अमयुा amuyā अमूाम ् amūbhyām अमिूभः amūbhiḥ 
D. अमु ैamuṣyai अमूाम ् amūbhyām अमूः amūbhyaḥ 
A. अमुाः amuṣyāḥ अमूाम ् amūbhyām अमूः amūbhyaḥ 
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G. अमुाः amuṣyāḥ अमयुोः amuyoḥ अमषूाम ् amūṣām 
L. अमुाम ् amuṣyām अमयुोः amuyoḥ अमषू ुamūṣu 
Cả hai chỉ thị đại danh từ đều được sử dụng như thật danh từ (substantive) hoặc 
hình dung từ (adjective) 

अय ंक पुः। ayaṃ kasya putraḥ 
»Đứa con trai này của ai?« 
अय ंराम पुः। ayaṃ rāmasya putraḥ 
»Đây là con trai của Rāma« 
इद ंमम गहृम।् idaṃ mama gṛham  
»Đây là nhà của tôi« 
इमा ंका ंपिरणयािम। imāṃ kanyāṃ pariṇayāmi  
»Tôi cưới cô gái này« 
इमािन फलािन मधरुािण। imāni phalāni madhurāṇi  
»Các quả này ngọt« 
अम ु ंबालं य। amuṃ bālaṃ hvaya  
»Gọi cậu bé ấy!« 
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23.1 Cách biến hoá các thân phụ âm (consonantal declension) 

Khác với trường hợp những cách biến hoá danh từ có thân mẫu âm, cách biến hoá 
danh từ và hình dung từ có thân phụ âm có những điểm đặc biệt sau: 

i. Các thân danh từ có âm cuối là phụ âm theo một quy luật nhất định chung mà 
qua đó, chỉ một vài phụ âm nhất định được cho phép. 
ii. Các thân danh từ có âm cuối là phụ âm của ba giới tính, nam, nữ và trung 
tính đều có đuôi biến hoá giống nhau ở tất cả những sự kiện. Chỉ những danh từ 
trung tính có những đuôi biến hoá khác ở nominative, accusative và vocative. 
iii. Người ta còn tìm thấy nguyên tắc phân độ thân danh từ ở những thân danh 
từ kết thúc bằng phụ âm. Bởi vì có những thân danh từ không những chỉ có một 
thân trong lúc được biến hoá, mà là hai, thậm chí ba dị dạng của thân chính. 
Chính vì vậy mà người ta phân biệt giữa 
— danh từ một thân 
— danh từ hai thân 
— danh từ ba thân 

Những điểm đặc biệt của cách biến hoá danh từ có phụ âm kết thúc sẽ được giảng 
giải trong những phần kế đến. 

23.2 Luật cho phụ âm cuối chữ 

1. Một chữ đứng cuối câu, hoặc được theo sau bởi một chữ khác trong câu, và như 
thế, theo luật hợp biến — nó không thể có một phụ âm cuối tuỳ tiện theo 33 phụ 
âm. 
Trừ hai âm mũi –न ् –n và –म ् –m và phụ âm phụ visarga –◌ः –ḥ thì chỉ có những 
phụ âm sau được đứng cuối chữ, là phụ âm cuối tuyệt đối 

–क ्–k 
–ट ्–ṭ 
–त ् –t 
–प ् –p 

Nếu một chữ được kết thúc bằng một phụ âm khác thì nó sẽ được biến thành một 
trong bốn phụ âm bên trên theo những quy luật bên dưới. Những ví dụ sau đây 
dùng thân danh từ có phụ âm kết thúc và không mang đuôi ở sự kiện nominative, 
chỉ xuất hiện với phụ âm cuối này. 
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2. Những âm đóng có phát âm (ngoài các âm palatal), có hay không có tống khí và 
các âm có tống khí không phát âm (ngoài các âm palatal) được biến thành âm đóng 
không có tống khí, không phát âm, vì chỉ có những phụ âm này (–क ्–k, –ट ्–ṭ, –त ् –
t, –प ् –p) mới được đứng cuối chữ làm âm cuối tuyệt đối. 
उपिनषद ्upaniṣad »áo nghĩa thư« → उपिनषत ् upaniṣat 
धु ् kṣudh »cơn đói« → तु ् kṣut 
ककुभ ् kakubh »đỉnh, ngọn« → ककुप ् kakup 
3. Các phụ âm palatal chuyển thành phụ âm cuối tuyệt đối như sau 
–च ् –c –क ्–k 
–ज ् –j –क ्–k, hoặc –ट ्–ṭ 
वाच ् vāc »lời nói« → वाक ्vāk 
विणज ् vaṇij »thương gia« → विणक ्vaṇik 
साज ् samrāj »nhà cai trị« → साट ्samrāṭ 
4. Các âm xỉ sát (齒擦音) và tống khí được biến thành phụ âm kết thúc tuyệt đối 
như sau: 
–श ् –ś –क ्–k, hoặc –ट ्–ṭ 
–ष ् –ṣ –ट ्–ṭ 
–ह ्–h  –क ्–k, hoặc –ट ्–ṭ 
िदश ् diś »miền, vùng« → िदश ् dik 
िष ् dviṣ »kẻ thù« → िष ् dviṭ  
5. Luật phụ âm cuối tuyệt đối này không chỉ có giá trị cho những chữ đứng cuối 
câu hoặc giữa câu trước khi luật hợp biến được áp dụng, mà cũng còn có giá trị cho 
các thân danh từ trước khi tiếp vĩ âm của một sự kiện có khởi âm là một phụ âm 
được gắn vào (→ 23.4). 

23.3 Cách biến hoá theo sự kiện của các thân phụ âm 

1. Tiếp vĩ âm theo sự kiện của các thân danh từ phụ âm không biến đổi về mặt âm 
khi được gắn vào thân và cũng không hoà hợp với phụ âm của thân danh từ. Chỉ có 
một ngoại hạng là tiếp vĩ âm của locative plural –स ु–su, bị ảnh hưởng bởi luật uốn 
lưỡi (retroflexion, → 7.9). 
Như vậy thì cách biến hoà từ hình của thân phụ âm khác với các thân mẫu âm đã 
học ở chỗ những tiếp vĩ âm của sự kiện ở nam, trung (với ba sự kiện ngoại hạng) 
và nữ tính đều như nhau. 
2. Tiếp vĩ âm của danh từ nam và nữ tính kết thúc bằng phụ âm  
 Sing. Dual Plural 
N. — –au –aḥ 
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A. –am –au –aḥ 
I. –ā –bhyām –bhiḥ 
D. –e –bhyām –bhyaḥ 
Abl. –aḥ –bhyām –bhyaḥ 
G. –aḥ –oḥ –ām 
L. –i –oḥ –su 
V. — –au –aḥ 
Không có tiếp vĩ âm ở nom. và voc. sing. 
3. Tiếp vĩ âm của danh từ trung tính khác tiếp vĩ âm của danh từ nam và nữ tính ở 
nominative, accusative và vocative. Danh từ trung tính không có tiếp vĩ âm ở nom., 
acc. và voc. sing., có âm cuối là –ī ở nom., acc. và voc. dual, và có âm cuối là –i ở 
nom., acc. và voc. plur. 
 Sing. Dual Plural 
N. — –ī –i 
A. — –ī –i 
I. –ā –bhyām –bhiḥ 
D. –e –bhyām –bhyaḥ 
Abl. –aḥ –bhyām –bhyaḥ 
G. –aḥ –oḥ –ām 
L. –i –oḥ –su 
V. — –ī –i 

23.4 Danh từ có thân phụ âm đơn 

1. Thật danh từ có phụ âm kết thúc (ngoài các âm mũi) không có phân đ ộ thân. 
Như đã nói, khi biến hoá các danh từ có phụ âm kết thúc, các tiếp vĩ âm sự kiện 
được gắn vào thân một cách đơn giản. Chủ cách số ít (nom. sing.) không có tiếp vĩ 
âm, và phụ âm cuối của thân danh từ được chuyển thành phụ âm cuối tuyệt đối 
theo 23.2. 
2. Ta có thể thấy một điểm đặc biệt khi thân danh từ có phụ âm cuối được biến 
hoá. Điểm này không được thấy ở thân danh từ vừa có phụ âm cuối và có phân độ 
thân. 
Nếu một tiếp vĩ tự có khởi âm là phụ âm được gắn vào thân, ví như tiếp vĩ tự –ाम ् 
–bhyām trong dual, và các tiếp vĩ t ự –िभः –bhiḥ, –ः –bhyaḥ và –स ु –su trong 
plural, thì — quy về luật hợp biến — cả thân lẫn tiếp vĩ tự được xử lí như hai chữ 
độc lập. Như vậy có nghĩa là, khi một thân có âm kết thúc là phụ âm được phối hợp 
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với một tiếp vĩ tự có âm khởi đầu là phụ âm thì trư ờng hợp này tương tự như hai 
chữ được hoà hợp nhau, và luật ngoại hợp biến được áp dụng. 
Tiếp vĩ tự có khởi đầu bằng mẫu âm không được xem như những chữ độc lập, và 
luật ngoại hợp biến cũng không được áp dụng. 
3. Ví dụ với मत ् marut (m.) »gió« 

Ví dụ: मत ् marut »gió« — masculine 

 Singular Dual Plural 
N. मत ् marut  मतौ marutau  मतः marutaḥ 
A. मतम ् marutam  मतौ marutau  मतः marutaḥ  
I. मता marutā  माम ् marudbhyām  मिः marudbhiḥ  
D. मत ेmarute  माम ् marudbhyām  मः marudbhyaḥ  
Abl. मतः marutaḥ  माम ् marudbhyām  मः marudbhyaḥ  
G. मतः marutaḥ  मतोः marutoḥ  मताम ् marutām  
L. मित maruti  मतोः marutoḥ  म ुmarutsu  
V. मत ् marut  मतौ marutau  मतः marutaḥ  
Nên lưu ý ở đây là: 
a) Nom./voc. sing. không có tiếp vĩ âm, và phụ âm cuối của thân không biến đổi, vì 
theo luật phụ âm kết thúc tuyệt đối, phụ này — tức là –त ् –t — được phép đứng ở 
cuối chữ, 
b) khi tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm được gắn vào thân thì luật ngoại hợp biến 
được ứng dụng. Ví dụ như phụ âm cuối –त ् –t biến thành –द ्–d trước phụ âm khởi 
đầu –भ ् –bh. 
c) phụ âm cuối của thân danh từ không biến đổi trước tiếp vĩ tự bắt đầu bằng một 
mẫu âm. 
4. Ví dụ với वाच ् vāc (f.) »lời nói« 

Ví dụ: वाच ् vāc »lời nói« — feminine 

 Singular Dual Plural 
N. वाक ्vāk  वाचौ vācau  वाचः vācaḥ  
A. वाचम ् vācam  वाचौ vācau  वाचः vācaḥ  
I. वाचा vācā  वााम ् vāgbhyām  वािः vāgbhiḥ  
D. वाच ेvāce  वााम ् vāgbhyām  वाः vāgbhyaḥ  
Abl. वाचः vācaḥ  वााम ् vāgbhyām  वाः vāgbhyaḥ  
G. वाचः vācaḥ  वाचोः vācoḥ  वाचाम ् vācām  
L. वािच vāci  वाचोः vācoḥ  वा ुvākṣu  



23.5 Danh từ có thân phụ âm đơn kết thúc bằng –स् –s 

 141 

V. वाक ्vāk  वाचौ vācau  वाचः vācaḥ  
Cũng nên lưu ý ở đây rằng: 
a) ở nom. sing., phụ âm kết thúc của thân danh từ là –च ् –c biến thành –क ्–k theo 
luật âm kết thúc tuyệt đối và 
b) trước khi kết hợp với tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm thì trư ớc hết –च ् –c biến 
thành –क ् –k theo luật âm kết thúc tuyệt đối, rồi sau đó luật ngoại hợp biến mới 
được áp dụng, biến thành –ग ् –g.  
Ví dụ sau đây sẽ làm sáng tỏ quy luật phụ âm cuối tuyệt đối và luật ngoại hợp biến. 

Ví dụ: िदश ् diś »miền, vùng« — feminine 

 Singular Dual Plural 
N. िदक ्dik िदशौ diśau िदशः diśaḥ 
A. िदशम ् diśam िदशौ diśau िदशः diśaḥ 
I. िदशा diśā िदाम ् digbhyām िदिः digbhiḥ 
D. िदश ेdiśe िदाम ् digbhyām िदः digbhyaḥ 
Abl. िदशः diśaḥ िदाम ् digbhyām िदः digbhyaḥ 
G. िदशः diśaḥ िदशोः diśoḥ िदशाम ् diśām 
L. िदिश diśi िदशोः diśoḥ िद ुdikṣu 
V. िदक ्dik िदशौ diśau िदशः diśaḥ 
5. Danh từ trung tính được bổ sung âm mũi –न ् –n ở ba sự kiện nom., acc. và voc. 
plural. Ví dụ: nom., acc. và voc. plural जगत ् jagat »thế gian« là जगि jaganti. 

23.5 Danh từ có thân phụ âm đơn kết thúc bằng –स ् –s 

1. Một số danh từ có âm kết thúc là –स ् –s, hoặc nói chính xác hơn là –अस ् –as, –इस ् 
–is và –उस ् –us. Trong ba loại này thì danh từ có âm kết thúc là –अस ् –as lại xuất 
hiện thường nhất. Tất cả những danh từ có phụ âm kết thúc –स ् –s không có phân 
độ thân.  
2. Một quy tắc đến giờ chưa được nhắc đến là phụ âm cuối –स ् –s biến thành 
visarga ◌ः ḥ. Như vậy thì visarga đã xu ất hiện trong những từ hình biến hoá được 
dạy từ trước đến bây giờ, như बालः bālaḥ, बालाः bālāḥ và बालःै balaiḥ. Chúng lúc 
nào cũng xuất phát từ âm kết thúc –स ् –s. Tương tự như vậy, âm kết thúc –स ् –s của 
các danh từ sẽ biến thành visarga ◌ः ḥ trong các sự kiện. 
3. Trước khi kết hợp với tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm thì trư ớc hết –स ् –s của 
thân danh từ sẽ biến thành visarga ◌ः ḥ, và sau đó luật ngoại hợp biến dành cho 
visarga ◌ः ḥ được áp dụng. Ví dụ như trước khi được gắn tiếp vĩ tự instr. plur. là –
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िभः –bhiḥ thì âm cuối –स ् –s của मनस ् manas biến thành visarga ◌ः ḥ, như vậy là 
thân danh từ là मनः manaḥ. Sau đó मनः manaḥ lại được kết hợp với –िभः –bhiḥ — 
với luật ngoại hợp biến — trở thành मनोिभः manobhiḥ. Trong trường hợp ोितस ् 
jyotis (n.) »ánh sáng« thì instr. plur. là ोितिभ ः jyotirbhiḥ và trong trường hợp 
धनसु ् dhanus (n.) »cây cung« là धनिुभ ः dhanurbhiḥ. 
4. Tất cả những danh từ có phụ âm cuối là –अस ् –as đều là trung tính và như vậy, 
chúng đều mang âm cuối là –ई –ī –इ –i ở nom., acc. và voc. dual và plural. Ở 
plural, –अस ् –as được kéo dài, và thêm âm mũi anusvāra. 
5. Ví dụ với मनस ् manas (n.) »tâm, trí« 

Ví dụ: मनस ् manas »tâm, trí« — neuter 

मनस ्  Singular Dual Plural 
N. मनः manaḥ  मनसी manasī  मनािंस manāṃsi  
A. मनः manaḥ  मनसी manasī  मनािंस manāṃsi  
I. मनसा manasā  मनोाम ् manobhyām  मनोिभः manobhiḥ  
D. मनस ेmanase  मनोाम ् manobhyām  मनोः manobhyaḥ  
Abl. मनसः manasaḥ  मनोाम ् manobhyām  मनोः manobhyaḥ  
G. मनसः manasaḥ  मनसोः manasoḥ  मनसाम ् manasām  
L. मनिस manasi  मनसोः manasoḥ  मनःस/ु मन ुmanaḥsu/ manassu  
V. मनः manaḥ  मनसी manasī  मनािंस manāṃsi  
6. Danh từ có âm kết thúc là –इस ् –is và –उस ् –us được biến hoá tương tự như vậy. 
Ta chỉ cần lưu ý thêm là âm –स ् –s cuối sẽ biến thành –ष ् –ṣ trước các tiếp vĩ âm bắt 
đầu bằng mẫu âm, đúng theo luật uốn lưỡi retroflexion (→ 7.9). 
ोितस ् jyotis (n.) »ánh sáng« 

Ví dụ: ोितस ् jyotis »ánh sáng« — neuter 

 Singular Dual Plural 
N. ोितः jyotiḥ  ोितषी jyotiṣī  ोतिष jyotīṃṣi  
A. ोितः jyotiḥ  ोितषी jyotiṣī  ोतिष jyotīṃṣi  
I. ोितषा jyotiṣā  ोिताम ् jyotirbhyām  ोितिभ ः jyotirbhiḥ  
D. ोितष ेjyotiṣe  ोिताम ् jyotirbhyām  ोितः jyotirbhyaḥ  
Abl. ोितषःjyotiṣaḥ  ोिताम ् jyotirbhyām  ोितः jyotirbhyaḥ  
G. ोितषः jyotiṣaḥ  ोितषोः jyotiṣoḥ  ोितषाम ् jyotiṣām  
L. ोितिष jyotiṣi  ोितषोः jyotiṣoḥ  ोितःष ुjyotiḥṣu  
V. ोितःjyotiḥ  ोितषी jyotiṣī  ोतिष jyotīṃṣi  
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Ví dụ: धनसु ् dhanus »cây cung« — neuter 

 Singular Dual Plural 
N. धनःु dhanuḥ  धनषुी dhanuṣī  धनूिंष dhanūṃṣi  
A. धनःु dhanuḥ  धनषुी dhanuṣī  धनूिंष dhanūṃṣi  
I. धनषुा dhanuṣā  धनुा म ् dhanurbhyām  धनिुभ ः dhanurbhiḥ  
D. धनषु ेdhanuṣe  धनुा म ् dhanurbhyām  धनु ः dhanurbhyaḥ  
Abl. धनषुः dhanuṣaḥ  धनुा म ् dhanurbhyām  धनु ः dhanurbhyaḥ  
G. धनषुः dhanuṣaḥ  धनषुोः dhanuṣoḥ  धनषुान ् dhanuṣām  
L. धनिुष dhanuṣi  धनषुोः dhanuṣoḥ  धनःुष ुdhanuḥṣu  
V. धनःु dhanuḥ  धनषुी dhanuṣī  धनूिंष dhanūṃṣi  
8. Danh từ nam hoặc nữ tính có phụ âm –स ् –s cuối rất hiếm. Hơn nữa, chúng đều 
là hợp từ (compound) được liệt kê trong những bộ từ điển. Cách biến hoá của 
chúng chỉ khác những danh từ trung tính ở nom., acc. và voc. Tuy nhiên, danh từ 
nam/nữ tính có âm cuối là –अस ् –as được kéo dài mẫu âm ở nom. sing. thành –आः 
–āḥ. Danh từ có âm cuối là –इस ् –is và –उस ् –us lại được biến hoá như thường. 

Ví dụ: अरस ् apsaras »nữ thần« — feminine 

 Singular Dual Plural 
N. अराः apsarāḥ अरसौ apsarasau अरसः apsarasaḥ 
A. अरसम ् apsarasam अरसौ apsarasau अरसः apsarasaḥ 
I. अरसा apsarasā  अरोाम ् apsarobhyām अरोिभः apsarobhiḥ 
D. अरस ेapsarase अरोाम ् apsarobhyām अरोः apsarobhyaḥ 
Abl. अरसः apsarasaḥ अरोाम ् apsarobhyām अरोः apsarobhyaḥ 
G. अरसः apsarasaḥ अरसोः apsarasoḥ अरसाम ् apsarasām 
L. अरिस apsarasi अरसोः apsarasoḥ अरःष ुapsaraḥṣu 
V. अरः apsaraḥ अरसौ apsarasau अरसः apsarasaḥ 
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24.1 Phân độ thân của các thân phụ âm 

1. Như đã nói ở 23.1, các thân danh từ phụ âm phân biệt giữa danh từ có một, hai 
và ba thân khác nhau. 
2. Một số thân danh từ có trong phạm vi biến hoá của chúng hai dạng thân khác 
nhau, được gọi là thân mạnh và thân yếu. Thân mạnh được xem là dạng đầy đủ hơn 
của thân chính, được lập bằng cách cho thêm âm mũi ho ặc kéo dài mẫu âm. Theo 
đó mà các hình dung t ừ diễn sinh có âm cuối là –वत ् –vat như धनवत ् dhanavat 
»giàu« lập thân mạnh bằng cách cho न ् n vào: धनव ् dhanavant. Thân không biến 
đổi hoặc không được bổ sung âm mũi hay mẫu âm không được kéo dài được gọi là 
thân yếu. 
3. Có những thân phụ âm có cả ba thân khác nhau, có nghĩa là chúng có ba d ạng 
thân khác nhau xuất hiện trong phạm vi biến hoá theo sự kiện, được gọi là thân 
mạnh, thân yếu và thân yếu nhất. Trong trường hợp này, người ta xuất phát từ thân 
yếu và nói rằng, từ thân này, thân mạnh được lập bằng những cách ví dụ như kéo 
dài mẫu âm, hoặc thân yếu nhất được lập bằng cách loại bỏ phụ âm. Theo đó, một 
số danh từ kết thúc bằng –अन ् –an như राजन ् rājan »vua« (thân yếu) lập thân mạnh 
bằng kéo dài mẫu âm राजान ् rājān và thân yếu nhất bằng cách loại mẫu âm a रा ् 
rājñ. 
4. Thân mạnh được tìm thấy nơi danh từ nam tính ở nom. sing., dual và plur., ở 
acc. sing. và dual, cũng như voc. sing. và dual.  Trong tất cả những sự kiện còn lại 
thì các danh từ hai thân đều có thân yếu. Nơi các danh từ trung tính hai thân thì 
thân mạnh được tìm thấy ở nom. acc. và voc. sing. 

Hai phân độ thân mạnh/yếu của danh từ nam tính 
 Singular Dual Plural 
N. thân mạnh thân mạnh thân mạnh 
A. thân mạnh thân mạnh  
I.    
D.    
Ab.    
G.    
L.    
V. thân mạnh thân mạnh thân mạnh 

Hai phân độ thân mạnh/yếu của danh từ trung tính 
 Singular Dual Plural 
N.   thân mạnh 
A.   thân mạnh 
I.    
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D.    
Ab.    
G.    
L.    
V.   thân mạnh 

5. Những danh từ nam/trung tính phân độ ba thân cũng có thân mạnh nhất ở những 
sự kiện nêu trên. Thân yếu xuất hiện ở những sự kiện có sự kiện tiếp vĩ tự bắt đầu 
bằng một phụ âm. Thân yếu nhất xuất hiện ở các sự kiện còn lại, khi sự kiện tiếp vĩ 
tự bắt đầu bằng một mẫu âm. 

Phân độ ba thân mạnh/yếu/yếu nhất của danh từ nam tính 
 Singular Dual Plural 
N. th. mạnh th. mạnh th. mạnh 
A. th. mạnh th. mạnh th. yếu nhất 
I. th. yếu nhất   
D. th. yếu nhất   
Ab. th. yếu nhất   
G. th. yếu nhất th. yếu nhất th. yếu nhất 
L. th. yếu nhất th. yếu nhất  
V. th. mạnh th. mạnh th. mạnh 

24.2 Hình dung từ có âm cuối là वत ् –vat/मत ् –mat 

1. Hình dung từ có âm cuối là –वत ् –vat và –मत ् –mat được lập từ thân danh từ. 
Thường thì –वत ् –vat được gắn vào thân danh từ kết thúc bằng –अ –a, trong khi –
मत ् –mat được gắn những danh từ kết thúc bằng các âm khác. 
बल bala lực → बलवत ् balavat  có lực = mạnh 
धन dhana của cải → धनवत ् dhanavat có của = giàu 
प rūpa sắc đẹp → पवत ् rūpavat có sắc = đẹp 
भग bhaga hạnh phúc → भगवत ् bhagavat  có hạnh phúc = hạnh phúc 
िवा vidyā trí → िवावत ् vidyāvat  có trí = trí 
धी dhī hiểu biết → धीमत ् dhīmat  có trí 
ी śrī giàu sang → ीमत ् śrīmat  có giàu sang = giàu 
आयसु ् āyus sinh lực → आयुत ् āyuṣmat  có sinh lực = sống lâu 
मिूत  mūrti hình tướng → मिूत मत ् mūrtimat có hình tướng 
3. Hình dung từ có âm cuối là –वत ् –vat và –मत ् –mat có hai phân độ thân. Thân 
mạnh được lập bằng cách bổ sung âm mũi –न ् –n trước phụ âm t cuối của –वत ् –vat 
và –मत ् –mat. 

Thân mạnh –व ् –vant/–म ् –mant 
Thân yếu –वत ् –vat/–मत ् –mat. 

Các hình dung từ này được biến hoá theo quy tắc ở nam và trung tính. Chỉ có ngoại 
hạng là nom. sing. nam tính, cụ thể là mẫu âm –अ –a được kéo dài và phụ âm cuối 
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của thân danh từ là –त ् –t bị loại bỏ, và voc. sing., phụ âm cuối của thân danh từ là 
–त ् –t cũng bị loại. 

Ví dụ: भगवत ् bhagavat »hạnh phúc, cao quý« — masculine 

 Singular Dual Plural 
N. भगवान ् bhagavān  भगवौ bhagavantau  भगवः bhagavantaḥ  
A. भगवम ् bhagavantam  भगवौ bhagavantau  भगवतः bhagavataḥ  
I. भगवता bhagavatā  भगवाम ् bhagavadbhyām  भगविः bhagavadbhiḥ  
D. भगवत ेbhagavate  भगवाम ् bhagavadbhyām  भगवः bhagavadbhyaḥ  
Ab. भगवतः bhagavataḥ  भगवाम ् bhagavadbhyām  भगवः bhagavadbhyaḥ  
G. भगवतः bhagavataḥ  भगवतोः bhagavatoḥ  भगवताम ् bhagavatām  
L. भगवित bhagavati  भगवतोः bhagavatoḥ  भगव ुbhagavatsu  
V. भगवन ् bhagavan  भगवौ bhagavantau  भगवः bhagavantaḥ  

Ví dụ: भगवत ् bhagavat »hạnh phúc, cao quý« — neuter 

 Singular Dual Plural 
N. भगवत ् bhagavat  भगवती bhagavatī  भगवि bhagavanti  
A. भगवत ् bhagavat  भगवती bhagavatī  भगवि bhagavanti  
I. भगवता bhagavatā  भगवाम ् bhagavadbhyām  भगविः bhagavadbhiḥ  
D. भगवत ेbhagavate  भगवाम ् bhagavadbhyām  भगवः bhagavadbhyaḥ 
Ab. भगवतः bhagavataḥ  भगवाम ् bhagavadbhyām  भगवः bhagavadbhyaḥ  
G. भगवतः bhagavataḥ  भगवतोः bhagavatoḥ  भगवताम ् bhagavatām  
L. भगवित bhagavati  भगवतोः bhagavatoḥ  भगव ुbhagavatsu  
V. भगवन ् bhagavat भगवती bhagavatī  भगवि bhagavanti  
5. Hình dung từ nữ tính được lập bằng cách gắn –ई –ī vào thân yếu. Ví dụ –भगवती –
bhagavatī. Cách biến hoá tương tự như danh từ có âm cuối là –ई –ī (xem नदी nadī 
ở 12.1) 

24.3 Quá khứ phân từ chủ động (participle preterite active, ppa) 

Quá khứ phân từ chủ động ppa xuất hiện trong Phạn ngữ thời sau này, được lập 
bằng cách gắn –वत ् –vat vào quá khư phân từ thụ động ppp. 
√ ppp ppa 
गम ् gam (1) đi गत gata  गतवत ् gatavat  
नतृ ् nṛt (4) nhảy múa नृ nṛtta  नृवत ् nṛttavat  
िलख ् likh (6) viết िलिखत likhita िलिखतवत ् likhitavat  
कथ ् kath (10) kể chuyện किथत kathita किथतवत ् kathitavat  
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Quá khứ phân từ chủ động ppa (participle preterite active) được biến hoá như hình 
dung từ kết thúc bằng –वत ् –vat. 

Ví dụ: गतवत ् gatavat, masculine 

 M-Singular Dual Plural 
N. गतवान ् gatavān  गतवौ gatavantau गतवः gatavantaḥ  
A. गतवम ् gatavantam  गतवौ gatavantau  गतवतः gatavataḥ 
I. गतवता gatavatā  गतवाम ् gatavadbhyām  गतविः gatavadbhiḥ  
D. गतवत ेgatavate  गतवाम ् gatavadbhyām  गतवः gatavadbhyaḥ 
Ab. गतवतः gatavataḥ गतवाम ् gatavadbhyām  गतवः gatavadbhyaḥ  
G. गतवतः gatavataḥ  गतवतोः gatavatoḥ  गतवताम ् gatavatām  
L. गतवित gatavati  गतवतोः gatavatoḥ  गतव ुgatavatsu  
V. गतवन ् gatavan  गतवौ gatavantau  गतवः gatavantaḥ  

Ví dụ: गतवत ् gatavat, neuter 

 N-Singular Dual Plural 
N. गतवत ् gatavat  गतवती gatavatī  गतवि gatavanti  
A. गतवत ् gatavat  गतवती gatavatī  गतवि gatavanti  
I. गतवता gatavatā  गतवाम ् gatavadbhyām  गतविः gatavadbhiḥ  
D. गतवत ेgatavate  गतवाम ् gatavadbhyām  गतवः gatavadbhyaḥ  
Ab. गतवतः gatavataḥ  गतवाम ् gatavadbhyām  गतवः gatavadbhyaḥ  
G. गतवतः gatavataḥ  गतवतोः gatavatoḥ  गतवताम ् gatavatām  
L. गतवित gatavati  गतवतोः gatavatoḥ  गतव ुgatavatsu  
V. गतवत ् gatavat  गतवती gatavatī  गतवि gatavanti  
Hình dung từ nữ tính cũng được lập bằng cách gắn –ई –ī vào thân yếu, và biến hoá 
tương tự như danh từ có âm cuối là –ई –ī (xem नदी nadī ở 12.1). 
2. Tương tự như ppp, ppa xuất hiện với chức năng vị ngữ của một câu và khi ấy, 
ppp có thể là vị ngữ của câu chính, của một câu có tính chất định ngữ (attributive) 
hoặc là một câu phụ mang tính chất trạng từ, tuy nhiên với một cấu trúc câu chủ 
động. 
Trong hai ví dụ dưới ppa được dùng thay thế một động từ hữu hạn định, thời quá 
khứ, chủ động. 

रामः पुकं िलिखतवान।् rāmaḥ pustakaṃ likhitavān  
»Rāma đã viết một quyển sách« 
बालाः फलािन खािदतवः। bālāḥ phalāni khāditavantaḥ 
»Các cậu bé đã ăn những trái cây« 
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Nơi động từ bất cập vật hoặc động từ chỉ sự chuyển động, ppp thường đứng thay 
ppa và trong trường hợp này, ppp không có nghĩa thụ động. 

सीता नगरं गता/गतवती। sītā nagaraṃ gatā/gatavatī 
»Sītā đã đi đến thành phố.« 

Ví dụ sau diễn giảng cách dùng ppa với chức năng định ngữ 
कुान ् िव ंयोध ंनापयम।् kuntān kṣiptavantaṃ yodhaṃ nāpaśyam  
»Tôi đã không thấy người chiến sĩ phóng những cây lao« 

24.4 Đại danh từ chỉ sự tôn trọng भवत ् bhavat »Ngài« 

1. Đại danh từ ngôi thứ hai भवत ् bhavat »Ngài« cũng đư ợc biến hoá như những 
hình dung từ kết thúc bằng –वत ् –vat/–मत ् –mat. Tuy nhiên, dạng nữ tính không 
phải là भवती bhavatī mà là भवी bhavantī, bởi vì भवत ् bhavat nguyên là một phân 
từ hiện tại chủ động của gốc động từ भ ूbhū »là, trở thành«, đã được thâu nhập như 
một mục từ riêng trong từ điển (→ bài 31). 
2. Đại danh từ भवत ् bhavat có liên hệ với nhân xưng ngôi thứ hai, tương tự như म ् 
tvam »Bạn«. Tuy nhiên, khác với म ् tvam, nó chỉ sự tôn kính lịch sự, và đặc 
điểm của nó là được chia cùng với động từ ngôi thứ ba số ít. 

कदा  ंगिस। 
»Chừng nào Bạn đi?« 
कदा भवान ् गित। 
»Chừng nào Ngài đi?« 

24.5 Cách biến hoá hình dung từ महत ् mahat »lớn« 

Hình dung từ महत ् mahat »lớn« cũng có hai phân đ ộ thân, được biến hoá như 
những hình dung từ kết thúc bằng –वत ् –vat/–मत ् –mat. Tuy nhiên, mẫu âm được 
kéo dài không những ở nom. sing., mà ở tất cả những thân mạnh nói chung. 

Thân mạnh महा ् mahānt 
Thân yếu महत ् mahat 

Ví dụ: महत ् mahat »lớn« — maskuline 

 M-Singular Dual Plural 
N. महान ् mahān  महाौ mahāntau  महाः mahāntaḥ  
A. महाम ् mahāntam  महाौ mahāntau  महतः mahataḥ 
I. महता mahatā  महाम ् mahadbhyām  महिः mahadbhiḥ  
D. महत ेmahate  महाम ् mahadbhyām  महः mahadbhyaḥ  
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Ab. महतः mahataḥ  महाम ् mahadbhyām  महः mahadbhyaḥ  
G. महतः mahataḥ  महतोः mahatoḥ  महताम ् mahatām  
L. महित mahati  महतोः mahatoḥ  मह ुmahatsu  
V. महन ् mahan  महाौ mahāntau  महाः mahāntaḥ  

Ví dụ: महत ् mahat »lớn« — neuter 
  N-Singular Dual Plural 
N. महत ् mahat  महती mahatī महाि mahānti 
A. महत ् mahat  महती mahatī महाि mahānti 
I. महता mahatā महाम ् mahadbhyām महिः mahadbhiḥ 
D. महत ेmahate  महाम ् mahadbhyām महः mahadbhyaḥ 
Ab. महतः mahataḥ  महाम ् mahadbhyām महः mahadbhyaḥ 
G. महतः mahataḥ  महतोः mahatoḥ महताम ् mahatām 
L. महित mahati  महतोः mahatoḥ मह ुmahatsu 
V. महत ् mahat  महती mahatī महाि mahānti 
Nữ tính महती mahatī, xem cách biến hoá ở 12.1. 



 

 

Bài thứ 25 

25.1 Danh từ nam và trung tính có âm kết thúc là –अन ् –an 

1. Danh từ đuôi –अन ् –an phân độ ba thân và chúng có thể được phân thành hai 
nhóm: 

a. Nhóm bao gồm những thân danh từ có âm kết thúc –मन ् –man –वन ् –van và 
trước hai âm kết thúc này lại là một phụ âm. Ví dụ: आन ् ātman »tự thể, linh 
hồn«, पवन ् parvan »cái khớp«. 
b. Tất cả những danh từ có thân kết thúc bằng –अन ् –an, ví dụ như राजन ् rājan 
»vua« मधू न ् mūrdhan »đỉnh«. 

Ở cả hai nhóm, –अन ् –an được xem là thân yếu. Tuy nhiên, hai nhóm này khác 
nhau ở cách lập thân yếu nhất. 
2. Những danh từ thuộc nhóm b., tức là राजन ् rājan »vua« thì thân mạnh được lập 
bằng cách kéo dài mẫu âm अ a và thân yếu nhất bằng cách loại bỏ mẫu âm अ a. 
Như vậy thi ba âm cuối như sau: 

thân mạnh –आन ् –ān 
thân yếu –अन ् –a 
thân yếu nhất –न ् –n 

Nên lưu ý nữa là phụ âm cuối –न ् –n của thân yếu bị loại trước những tiếp vĩ tự của 
những sự kiện bắt đầu bằng một phụ âm, và như thế, thân yếu có âm kết thúc là –अ 
–a. 
Cách biến hoá những danh từ thuộc loại राजन ् rājan »vua« như sau: đuôi –न ् –n của 
thân yếu nhất được biến thành âm mũi –ञ ् –ñ đồng hạng với –ज ् –j. 

Ví dụ: राजन ् rājan »vua« — masculine 

राजन ्  M-Singular Dual Plural 
N. राजा rājā राजानौ rājānau राजानः rājānaḥ 
A. राजानम ् rājānam राजानौ rājānau राः rājñaḥ 
I. राा rājñā राजाम ् rājabhyām राजिभः rājabhiḥ 
D. रा ेrājñe राजाम ् rājabhyām राजः rājabhyaḥ 
Ab. राः rājñaḥ राजाम ् rājabhyām राजः rājabhyaḥ 
G. राः rājñaḥ राोः rājñoḥ रााम ् rājñām 
L. राि rājñi राोः rājñoḥ राजस ुrājasu 
V. राजन ् rājan राजानौ rājānau राजानः rājānaḥ 
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Nên lưu ý n ữa là ở nom. sing. đuôi –न ् –n bị loại và ở voc. sing. là thân nguyên 
thuỷ của danh từ राजन ् rājan xuất hiện thay vì thân mạnh. 
Như đã nói, ở những danh từ trung tính, thân mạnh chỉ xuất hiện ở nom. acc. và 
voc. plural. Ở nom. và acc. sing. thì thân yếu xuất hiện. 

Ví dụ: नामन ् nāman »danh« — neuter 

नामन ्  N-Singular Dual Plural 
N. नाम nāma नामनी/नाी nāmanī/nāmnī नामािन nāmāni 
A. नाम nāma नामनी/नाी nāmanī/nāmnī नामािन nāmāni 
I. नाा nāmnā नामाम ् nāmabhyām नामिभः nāmabhiḥ 
D. ना ेnāmne  नामाम ् nāmabhyām नामः nāmabhyaḥ 
Ab. नाः nāmnaḥ नामाम ् nāmabhyām नामः nāmabhyaḥ 
G. नाः nāmnaḥ नाोः nāmnoḥ नााम ् nāmnām 
L. नाि nāmni नाोः nāmnoḥ नामस ुnāmasu 
V. नाम/ना्मन ् nāma/nāman नामनी/नाी nāmanī/nāmnī नामािन nāmāni 
3. Những danh từ thuộc nhóm a., tức आन ् ātman »tự thể, linh hồn«, पवन ् parvan 
»cái khớp« thì thân mạnh cũng được lập bằng cách kéo dài mẫu âm. Tuy nhiên, 
mẫu âm अ a không bị loại ở thân yếu nhất. Như thế thì thân yếu nhất xuất hiện 
dưới dạng thân nguyên thuỷ. Ba phân độ thân như vậy cụ thể là: 

thân mạnh –आन ् –ān 
thân yếu –अ –a 
thân yếu nhất –अन ् –an 

Cách biến hoá danh từ nam tính cụ thể như sau: 

Ví dụ: आन ् ātman »tự thể, linh hồn« — masculine 

आन ्  M-Singular Dual Plural 
N. आा ātmā आानौ ātmānau आानः ātmānaḥ 
A. आानम ् ātmānam आानौ ātmānau आनः ātmanaḥ 
I. आना ātmanā आाम ātmabhyām आिभः ātmabhiḥ 
D. आन ेātmane  आाम ātmabhyām आः ātmabhyaḥ 
Ab. आनः ātmanaḥ आाम ātmabhyām आः ātmabhyaḥ 
G. आनः ātmanaḥ आनोः ātmanoḥ आनाम ् ātmanām 
L. आिन ātmani आनोः ātmanoḥ आस ुātmasu 
V. आन ् ātman आानौ ātmānau आानः ātmānaḥ 
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Ví dụ: कमन ् karman »hành động« — neuter 

कमन ्  N-Singular Dual Plural 
N. कम karma कमणी karmaṇī कमा िण karmāṇi 
A. कम karma कमणी karmaṇī कमा िण karmāṇi 
I. कमणा karmaṇā कमाम ् karmabhyām कमिभः karmabhiḥ 
D. कमण ेkarmaṇe कमाम ् karmabhyām कमः karmabhyaḥ 
Ab. कमणः karmaṇaḥ कमाम ् karmabhyām कमः karmabhyaḥ 
G. कमणः karmaṇaḥ कमनोः karmaṇoḥ कमणाम ् karmaṇām 
L. कमिण karmaṇi कमनोः karmaṇoḥ कमस ुkarmasu 
V. कम karma कमणी karmaṇī कमा िण karmāṇi 

25.2 Hình dung từ kết thúc bằng –अच ् –ac/–अ ् –añc 

1. Một số hình dung từ chỉ phương hướng được lập từ gốc động từ अच ् ac hoặc अ ् 
añc »đi« cùng với một động từ tiếp đầu âm, và chính động từ tiếp đầu âm này định 
nghĩa phương hướng được đề cập đến. Những hình dung từ quan trọng nhất của 
nhóm này là: 
अव– ava– +अच ् ac अवाच ् avāc »hướng xuống dưới, hướng nam« 
उद–् ud– +अच ् ac उदच ् udac »hướng lên trên, hướng bắc« 
िन– ni– +अच ् ac च ् nyac »hướng xuống dưới« 
परा– parā– +अच ् ac पराच ् parāc »hướng đi chỗ khác, bên kia« 
– pra– +अच ् ac ाच ् prāc »hướng phía trước, hướng đông« 
ित– prati– +अच ् ac च ् pratyac »hướng phía sau, hướng tây« 
िवष–ु viṣu– +अच ् ac िवच ् viṣvac »hướng hai bên« 
सिम– sami– +अच ् ac सच ् samyac »hội tụ, đúng, chính« 
ितिर– tiri– +अच ् ac ितय च ् tiryac »ngang, phía ngang« 
Đặc điểm của những hình dung từ này là một số có hai phân độ thân, một số có ba 
phân độ thân. 
2. Những hình dung từ sau đây có hai phân độ thân: 

अवाच ् avāc »hướng xuống dưới, hướng nam« 
पराच ् parāc »hướng đi chỗ khác, bên kia« 
ाच ् prāc »hướng phía trước, hướng đông« 

Thân mạnh của chúng được lập bằng cách bổ sung âm mũi ञ ् ñ trước phụ âm cuối 
là च ् c: 

thân mạnh –आ ् –āñc  
thân yếu –आच ् –āc 
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3. Sau đây là cách biến hoá của ाच ् prāc »hướng phía trước, hướng đông«. Nên 
lưu ý ở hai sự kiện nom. và voc. sing.: Vì luật phụ âm cuối tuyệt đối (23.2) một âm 
cuối palatal được chuyển thành velar và ở âm cuối chỉ một phụ âm trong một nhóm 
phụ âm được đứng một mình nên –आ ् –āñc biến thành –आ ्–āñk sau đó lại bỏ 
phụ âm क ्k thành –आङ ्–āṅ. 

Ví dụ: ाच ् prāc »phương đông« — masculine 

ाच ्  M-Singular Dual Plural 
N. ाङ ्prāṅ ाौ prāñcau ाः prāñcaḥ 
A. ाम ् prāñcam ाौ prāñcau ाचः prācaḥ 
I. ाचा prācā ााम ् prāgbhyām ािः prāgbhiḥ 
D. ाच ेprāce ााम ् prāgbhyām ाः prāgbhyaḥ 
Ab. ाचः prācaḥ ााम ् prāgbhyām ाः prāgbhyaḥ 
G. ाचः prācaḥ ाचोः prācoḥ ाचाम ् prācām 
L. ािच prāci ाचोः prācoḥ ा ुprākṣu 
V. ाङ ्prāṅ ाौ prāñcau ाः prāñcaḥ 

Ví dụ: ाच ् prāc »phương đông« — neuter  

ाच ्  N-Singular Dual Plural 
N. ाक ्prāk ाची prācī ाि prāñci 
A. ाक ्prāk ाची prācī ाि prāñci 
I. ाचा prācā ााम ् prāgbhyām ािः prāgbhiḥ 
D. ाच ेprāce ााम ् prāgbhyām ाः prāgbhyaḥ 
Ab. ाचः prācaḥ ााम ् prāgbhyām ाः prāgbhyaḥ 
G. ाचः prācaḥ ाचोः prācoḥ ाचाम ् prācām 
L. ािच prāci ाचोः prācoḥ ा ुprākṣu 
V. ाक ्prāk ाची prācī ाि prāñci 
Feminine với tiếp vĩ âm –ई –ī, được gắn vào thân yếu, ाची. Cách biến hoá như 
danh từ nữ tính có đuôi –ई –ī. 
4. Những hình dung từ sau đây có ba phân độ thân: 

उदच ् udac »hướng lên trên, hướng bắc« 
च ् nyac »hướng xuống dưới« 
च ् pratyac »hướng phía sau, hướng tây« 
िवच ् viṣvac »hai bên« 
सच ् samyac »hội tụ, đúng, chính« 
ितय च ् tiryac »ngang, phía ngang« 
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Trong khi thân mạnh cũng được lập bằng cách bổ sung âm mũi thì ở thân yếu nhất 
mẫu âm अ a bị loại bỏ cũng với việc bổ sung mẫu âm –ई –ī. Nếu trước âm –अच ् –
ac cuối là một bán mẫu âm (य ् y hoặc व ् v) thì bán mẫu âm này bị loại cũng với mẫu 
âm अ a và được thay thế bằng mẫu âm dài tương ưng (–ई –ī hoặc – ऊ–ū). 

thân mạnh –आ ् –āñc 
thân yếu –अच ् –ac 
thân yếu nhất –ईच ् –īc (ऊच ् ūc) 

Ví dụ: 
thân mạnh उद ् udañc   ् pratyañc  िव ् viṣvañc  
thân yếu उदच ् udac  च ् pratyac िवचच ् viṣvac  
thân yếu nhất उदीच ् udīc  तीच ् pratīc िवषचू ् viṣūc  
Thân yếu nhất của ितय च ् tiryac »ngang, phía ngang« là bất quy tắc, ितय  ् tiryaśc. 
5. Khi biến hoá thì luật phụ âm cuối tuyệt đối cũng được áp dụng như bên trên. 

Ví dụ: च ् pratyac, »hướng phía sau, hướng tây« — masculine  

च ्  M-Singular Dual Plural 
N. ङ ्pratyaṅ ौ pratyañcau ः pratyañcaḥ 
A. म ् pratyañcam ौ pratyañcau तीचः pratīcaḥ 
I. तीचा pratīcā ाम ् pratyagbhyām िः pratyagbhiḥ 
D. तीच ेpratīce ाम ् pratyagbhyām ः pratyagbhyaḥ 
Ab. तीचः pratīcaḥ ाम ् pratyagbhyām ः pratyagbhyaḥ 
G. तीचः pratīcaḥ तीचोः pratīcoḥ तीचाम ् pratīcām 
L. तीिच pratīci तीचोः pratīcoḥ  ुpratyakṣu 
V. ङ ्pratyaṅ ौ pratyañcau ः pratyañcaḥ 

Ví dụ: च ् pratyac, »»hướng phía sau, hướng tây«« — neuter  

च ्  N-Singular Dual Plural 
N. क ्pratyak  तीची pratīcī  ि pratyañci  
A. क ्pratyak  तीची pratīcī  ि pratyañci 
I. तीचा pratīcā  ाम ् pratyagbhyām  िः pratyagbhiḥ 
D. तीच ेpratīce  ाम ् pratyagbhyām  ः pratyagbhyaḥ 
Ab. तीचः pratīcaḥ  ाम ् pratyagbhyām  ः pratyagbhyaḥ 
G. तीचः pratīcaḥ  तीचोः pratīcoḥ  तीचाम ् pratīcām  
L. तीिच pratīci  तीचोः pratīcoḥ   ुpratyakṣu  
V. क ्pratyak  तीची pratīcī  ि pratyañci  
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Feminine với tiếp vĩ âm –ई –ī, được gắn vào thân yếu, तीची praticī. Cách biến hoá 
giống như danh từ nữ tính có đuôi –ई –ī. 
 



 

 

Bài thứ 26 

26.1 Danh từ nam và nữ tính có âm kết thúc là –ṛ 

1. Mặc dù những danh từ có âm cuối là –ऋ –ṛ thuộc vào loại có thân mẫu âm, 
nhưng chúng phần lớn vẫn được biến hoá theo danh từ có thân phụ âm, bởi vì 
chúng một mặt có ba phân độ thân khi biến hoá và mặt khác, chúng cũng có những 
sự kiện tiếp vĩ âm của các thân danh từ phụ âm (ngoài acc. plur.). Thế nên, chúng 
được xử lí như những danh từ có thân phụ âm. 
2. Các danh từ có âm kết thúc –ऋ –ṛ có thể được phân thành hai nhóm: 

Danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ 
Danh từ chỉ người thực hiện 

Trừ một vài điểm khác biệt nhỏ được ghi bên dưới thì hai nhóm trên được biến hoá 
như nhau. 
3. Nhóm nhỏ trong hai nhóm trên là những danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ, chỉ 
phân biệt giữa nam và nữ tính: 

मात ृmātṛ (f.) mẹ 
िहत ृduhitṛ (f.) chị/em gái 
िपत ृpitṛ (m.) cha 
ात ृbhrātṛ (m.) anh/em trai 

4. Nhóm lớn hơn là nhóm danh từ chỉ người thực hiện. Những danh từ này được 
lập bằng cách gắn đuôi –त ृ–tṛ vào gốc động từ đứng ở phân độ guṇa. Có lúc âm 
nối –इ– –i– được bổ sung. 

कृ kṛ (8) làm कतृ  kartṛ người làm 
र ् rakṣ (1) bảo vệ रित ृrakṣitṛ người hộ vệ 
िज ji (1) thắng जते ृjetṛ người thắng 
नी nī (1) dẫn नते ृnetṛ người thủ lĩnh 
दा dā (3) đưa दात ृdātṛ người đưa 

Có một số danh từ chỉ sự quan hệ được xếp vào nhóm danh từ chỉ người thực hiện, 
ví dụ như 

स ृsvasṛ (f.) chị/em gái 
न ृnaptṛ (m.) cháu nội/ngoại 
भतृ  bhartṛ (m.) người chồng 
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26.2 Biến hoá danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ có âm kết thúc là –
ṛ 
1. Thân mạnh của những danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ được lập bằng cách 
chuyển mẫu âm –ऋ –ṛ thành phân độ guṇa, tức là –अर ्–ar và thân yếu nhất bằng 
cách thay mẫu âm –ऋ –ṛ thành bán mẫu âm र ्r của nó. 

Thân mạnh –अर ्–ar  
Thân yếu –ऋ –ṛ  
Thân yếu nhất –र ्–r  

2. Cách biến hoá của िपत ृpitṛ »cha« 

Ví dụ: िपत ृpitṛ »cha« — masculine 

िपत ृ M-Singular Dual Plural 
N. िपता pitā  िपतरौ pitarau  िपतरः pitaraḥ  
A. िपतरम ् pitaram  िपतरौ pitarau  िपतनॄ ् pitṝn  
I. िपा pitrā  िपतृाम ् pitṛbhyām  िपतिृभः pitṛbhiḥ  
D. िप ेpitre  िपतृाम ् pitṛbhyām  िपतृः pitṛbhyaḥ  
Ab. िपतःु pituḥ  िपतृाम ् pitṛbhyām  िपतृः pitṛbhyaḥ  
G. िपतःु pituḥ  िपोः pitroḥ  िपतणॄाम ् pitṝṇām  
L. िपतिर pitari  िपोः pitroḥ  िपतषृ ुpitṛṣu  
V. िपतः pitaḥ  िपतरौ pitarau  िपतरः pitaraḥ  
3. Danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ tiếp nhận sự kiện tiếp vĩ âm của cách biến hoá 
theo thân phụ âm, với hai ngoại hạng, đó là ablative và genitive singular. Ở hai sự 
kiện này, âm cuối của thân –र ्–r bị loại và –उः –uḥ được gắn vào. Ở acc. và gen. 
plur., hai tiếp vĩ âm của cách biến hoá danh từ theo mẫu âm xuất hiện. Trong hai 
trường hợp này, thân yếu được kéo dài và đây cũng là trường hợp duy nhất mà mẫu 
âm ॠ ṝ xuất hiện. 
Ngoài ra ta còn thấy những sự kiện ngoại hạng nữa là thân bất quy tắc ở locative 
singular. Thay vì âm –ऋ –ṛ thì ta lại thấy mẫu âm ở guṇa là –अर ्–ar. 
Bất quy tắc — như tất cả những danh từ có phân độ thân — là nom. sing. Ở đây, 
vần र ्r của thân mạnh –अर ्–ar không những bị loại, mà mẫu âm cũng đư ợc kéo 
dài. 
4. Accusative plural của những danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ, nữ tính được kết 
thúc bằng –◌ः –ḥ. Ví dụ: मात ृmātṛ »mẹ« → मातःॄ mātṝḥ.  
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26.3 Biến hoá danh từ chỉ người thực hiện có âm kết thúc là –ṛ 

1. Về mặt phân độ thân, danh từ chỉ người thực hiện và ba danh từ chỉ sự quan hệ 
dòng họ स ृ svasṛ (f.) »chị/em gái« न ृnaptṛ (m.) »cháu nội/ngoại« भतृ  bhartṛ 
(m.) »người chồng« chí khác những danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ ở cách lập 
thân mạnh: Mẫu âm –ऋ –ṛ không được thay thế bằng mẫu âm ở phân độ guṇa là –
अर ्–ar mà ở vṛddhi là आर ्–ār. Đây là bảng phân độ thân: 

Thân mạnh आर ्–ār  
Thân yếu –ऋ –ṛ  
Thân yếu nhất –र ्–r  

2. Ở nominative, ablative, genitive và locative singular, cũng như ở accusative và 
genitive plural thì những danh từ chỉ người thực hiện cũng có những trường hợp 
bất quy tắc như ở danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ. 

Ví dụ: कतृ  kartṛ »người làm« — masculine 

कतृ   M-Singular Dual Plural 
N. कता  kartā कता रौ kartārau कता रः kartāraḥ 
A. कता रम ् kartāram कता रौ kartārau कतॄ न ् kartṝn 
I. का  kartrā कतृ ाम ् kartṛbhyām कतृ िभः kartṛbhiḥ 
D. क kartre कतृ ाम ् kartṛbhyām कतृ ः kartṛbhyaḥ 
Ab. कत ुः kartuḥ कतृ ाम ् kartṛbhyām कतृ ः kartṛbhyaḥ 
G. कत ुः kartuḥ कः kartroḥ कतॄ णाम ् kartṝṇām 
L. कतिर kartari कः kartroḥ कतृ ष ुkartṛṣu 
V. कतर ्kartar कता रौ kartārau कता रः kartāraḥ 
3. Accusative plural của स ृsvasṛ (f.) »chị/em gái« là सःॄ svasṝḥ. 
4. Tất cả những danh từ chỉ người thực hiện thuộc nam tính và chúng cũng có 
những dạng nữ tính tương ưng, được lập bằng cách gắn tiếp vĩ tự –ी –trī, ví dụ 
như क kartrī »người làm«. Những danh từ nữ tính này được biến hoá như danh 
từ có âm cuối là –ई –ī (12.1). 

26.4 Danh từ và hình dung từ có âm kết thúc là –in/–vin 

1. Với tiếp vĩ âm –इन ् –in ta có thể lập thật danh từ và hình dung từ từ những danh 
từ có đuôi –अ –a. Danh từ và hình dung từ được lập bằng cách thay thế âm cuối –अ 
–a bằng –इन ् –in. Trong trường hợp này, tiếp vĩ âm –इन ् –in có nghĩa »có, sở hữu, 
được xác định bằng«. Như vậy thì một thật danh từ hoặc hình dung từ diễn sinh với 
cấu trúc X-in có nghĩa thật sát là »có X/ được xác định bởi X«. Chúng tương tự 
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như trường hợp các hình dung từ có đuôi –वत ् –vat/–मत ् –mat và phần lớn đã được 
liệt kê vào từ điển. 
बल bala lực → बिलन ् balin có lực, mạnh 
धन dhana của, giàu → धिनन ् dhanin có của = giàu sang 
सखु sukha  lạc, hạnh phúc → सिुखन ् sukhin  hạnh phúc 
ीर kṣīra sữa → ीिरन ् kṣīrin  có tính chất sữa 
प pakṣa cánh → पिन ् pakṣin có cánh = chim 
ध dhanva cung → धिन ् dhanvin có cung = người bắn cung 
योग yoga du-già → योिगन ् yogin  thuộc du-già = du-già sư 
3. Với chức năng đúng như trên, nhưng ít xuất hiện hơn là tiếp vĩ âm –िवन –vin 
được gắn vào danh từ có âm cuối là –अस ् –as (→ 23.4) 
तपस ् tapas  khổ hạnh → तपिन ् tapasvin  thuộc về khổ hạnh = người tu 

khổ hạnh 
तजेस ् tejas sáng chói → तजेिन ् tejasvin  có sự sáng chói = sáng chói 
4. Giống như tất cả những danh từ thứ yếu (→ Phụ lục 1), những danh từ có âm kết 
thúc –इन ् –in/–िवन –vin không có phân độ thân khi biến hoá. Tuy nhiên, ta nên lưu 
ý rằng âm –न ् –n cuối của thân bị loại trước những tiếp vĩ âm của sự kiện bắt đầu 
bằng một phụ âm. Và nominative singular có âm cuối là –ई –ī (không nên lầm lẫn 
với danh từ nữ tính có âm cuối là –ई –ī ). 

Ví dụ: योिगन ् yogin »Du-già sư« — masculine 

योिगन ्  M-Singular Dual Plural 
N. योगी yogī योिगनौ yoginau योिगनः yoginaḥ 
A. योिगनम ् yoginam योिगनौ yoginau योिगनः yoginaḥ 
I. योिगना yoginā योिगाम ् yogibhyām योिगिभः yogibhiḥ 
D. योिगन ेyogine  योिगाम ् yogibhyām योिगः yogibhyaḥ 
Ab. योिगनः yoginaḥ योिगाम ् yogibhyām योिगः yogibhyaḥ 
G. योिगनः yoginaḥ योिगनोः yoginoḥ  योिगनाम ् yoginām 
L. योिगिन yogini  योिगनोः yoginoḥ योिगष ुyogiṣu 
V. योिगन ् yogin  योिगनौ yoginau योिगनः yoginaḥ 
5. Thật danh từ có âm cuối là –इन ् –in đều là nam tính trong khi hình dung từ tuỳ 
lúc mà đổi thành nam hay trung tính. Cách biến hoá hình dung từ trung tính khác 
cách biến hoá các danh từ nam tính ở nom. acc. và voc. 

Ví dụ: बिलन ् balin »mạnh«— hình dung từ, trung tính 
बिलन ्  M-Singular Dual Plural 
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N. बिल bali बिलनी balinī बलीिन balīni 
A. बिल bali बिलनी balinī बलीिन balīni 
I. बिलना balinā बिलाम ् balibhyām बिलिभः balibhiḥ 
D. बिलन ेbaline बिलाम ् balibhyām बिलः balibhyaḥ 
Ab. बिलनः balinaḥ  बिलाम ् balibhyām बिलः balibhyaḥ  
G. बिलनः balinaḥ  बिलनोः balinoḥ बिलनाम ् balinām  
L. बिलिन balini  बिलनोः balinoḥ बिलष ुbaliṣu 
V. बिल / बिलन ् bali/balin बिलनी balinī बलीिन balīni 
6. Hình dung từ nữ tính được lập bằng cách gắn –ई –ī vào thân, ví dụ như बिलनी 
balinī, và được biến hoá như danh từ nữ tính có âm cuối là –ई –ī (12.1) 

26.5 Vị lai nói vòng (periphrastic future, 迂迴說) 

1. Vị lai nói vòng (periphrastic future) được cấu tạo bởi hai yếu tố 
i. một động từ ở dạng danh từ chỉ người làm (nomina agentis) ở nom. masc. và 
ii. động từ अस ् as (2) »thì, mà, là« được chia ở thời hiện tại. 

2. Trong hai ngôi xưng đầu, danh từ chỉ người làm lúc nào cũng xu ất hiện dưới 
dạng nominative singular, được lập với tiếp vĩ âm –ता –tā ngay cả khi yếu tố thứ 
hai, động từ अस ् as đứng ở dual hoặc plural. 
Ví dụ: 
√ nomina agentis nom. sing. 
गम ् gam ग ृgantṛ गा gantā 
िवश ् viś  वृे veṣṭṛ  वेा veṣṭā  
भ ूbhū  भिवत ृbhavitṛ  भिवता bhavitā  
 ृsmṛ  तृ smartṛ  ता smartā  
Dạng hiện tại của động từ अस ् as được gắn vào dạng số ít của danh từ chỉ người 
làm. Ví dụ với động từ गम ् gam bên dưới: 
गाि gantāsmi (gantā-asmi) 
Tôi sẽ đi  

गाः gantā-svaḥ  
Hai chúng tôi sẽ đi  

गाः gantā-smaḥ 
Chúng tôi sẽ đi 

3. Tuy nhiên, ở ngôi xưng thứ ba, động từ अस ् as bị loại. Vì không có động từ अस ् 
as thì số ngôi xưng của động từ không được thể hiện rõ nên danh từ chỉ người làm 
xuất hiện với cả ba số –ता –tā, –तारौ –tārau –तारः –tāraḥ. 
4. Sau đây là từ hình biến hoá của गम ् gam. 

Parasmaipada 
गम ्  Singular Dual Plural 
1. Pers.  गाि gantāsmi  गाः gantāsvaḥ  गाः gantāsmaḥ  
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2. Pers.  गािस gantāsi  गाः gantāsthaḥ  गा gantāstha  
3. Pers. गा gantā  गारौ gantārau  गारः gantāraḥ  
5. Động từ được chia dưới dạng ātmanepada xuất hiện dưới dạng अस ् as được chia 
ở ātmanepada. Sau đây là từ hình biến hoá của लभ ् labh. 

Ātmanepada 
लभ ्  Singular Dual Plural 
1. Pers.  लाह ेlabdhāhe  लाह ेlabdhāsvahe  लाह ेlabdhāsmahe  
2. Pers.  लास ेlabdhāse  लासाथ ेlabdhāsāthe  ला ेlabdhādhve  
3. Pers. ला labdhā  लारौ labdhārau  लारः labdhāraḥ  
6. Vị lai nói vòng (periphrastic future) nguyên được dùng để chỉ vị lai xa so với vị 
lai đơn giản (21.12). Tuy nhiên, trong Hoa văn Phạn ngữ thì điểm khác biệt này đã 
bị xoá mờ và hai dạng vị lai được dùng không có sự phân biệt, mặc dù so với vị lai 
đơn giản — như đã nói — vị lai nói vòng ít được thấy hơn rất nhiều. 

रामणे सह नगरं गाि। rāmeṇa saha nagaraṃ gantāsmi  
»Tôi sẽ đi với Rāma đến thành phố.« 
रामो नगरं गा। rāmo nagaraṃ gantā 
»Rāma sẽ đi đến thành phố.« 

Hãy phân biệt về mặt ngữ pháp giữa hai câu với vị lai nói vòng và danh từ chỉ 
người thực hiện: 

शनू ् हाि। 
śatrūn hantāsmi 
»Tôi sẽ giết bọn giặc« (vị lai nói vòng) 
शणूा ंहाि। 
śatrūṇāṃ hantāsmi 
»Tôi là người giết (của) bọn giặc« (danh từ chỉ người thực hiện) 
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27.1 Đệ nhị quá khứ (perfect, hoàn thành quá khứ) 

1. Song song với đệ nhất quá khứ (imperfect) đệ nhị quá khứ là dạng quá khứ thứ 
hai thường gặp trong Hoa văn phạn ngữ (classical sanskrit). Như đã trình bày ở 
9.3, hai thời quá khứ được dùng như nhau, không phân biệt ý nghĩa. 
2. Khác với đệ nhất quá khứ, đệ nhị quá khứ phần lớn xuất hiện ở ngôi xưng thứ 
ba. Lí do là đệ nhị quá khứ nguyên được dùng khi người nói muốn tả một sự kiện, 
một hành động ở quá khứ mà ông ta không tự chứng kiến — và vì vậy thường diễn 
tả hành động của một người thứ ba. Vì lí do này mà sinh viên học Phạn văn nên ghi 
nhớ của cách chia động từ ngôi xưng thứ ba của đệ nhất quá khứ. 
3. Người ta phân biệt hai cách lập đệ nhị quá khứ trong Phạn ngữ: 

— Trùng tự đệ nhị quá khứ (reduplicated perfect) 
— Đệ nhị quá khứ nói vòng (periphrastic perfect) 

Ngoài một vài gốc động từ được chia theo cả hai loại đệ nhị quá khứ thì nhìn tổng 
quát, cách lập đệ nhị quá khứ được thực hiện như sau: 

a. Trùng tự đệ nhị quá khứ được lập ở các nhóm 1-9. Thuộc ngoại hạng là 
những gốc động từ có mẫu âm đầu là आ– ā–. Chúng được chia dưới dạng đệ 
nhị quá khứ nói vòng. 
b. Đệ nhị quá khứ nói vòng (periphrastic perfect) được lập bởi những gốc động 
từ nhóm 10, những gốc động từ diễn sinh (causative, desiderative, 
denominative, → 37.1) cũng như những động từ của nhóm 1-9 với mẫu âm đầu 
là आ– ā–. Trường hợp ngoại hạng quan trọng là gốc động từ आस ् ās »ngồi« (→ 
27.3) 

27.2 Đệ nhị quá khứ có trùng tự (重字)  

1. Đệ nhị quá khứ với trùng tự được lập từ gốc động từ. Các dạng trùng tự đệ nhị 
quá khứ có ba yếu tố và một đặc điểm: 

a. Gốc động từ được trùng tự hoá → thân đệ nhị quá khứ. 
b. Phân độ thân động từ mạnh và yếu 
c. Âm nối –इ– –i– 
d. Nhân xưng tiếp vĩ âm đặc thù. 

2. Như vậy thì những dạng đệ nhị quá khứ được hình thành như sau: 
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a. Gốc động từ, nói chính xác hơn là âm tiết đầu tiên của gốc động từ được 
trùng tự hoá. Dạng thân động từ được lập qua quá trình này được gọi là thân đệ 
nhị quá khứ. 
b. Thân đệ nhị quá khứ được lập như vậy lại phân biệt giữa hai thân, mạnh và 
yếu. Dưới những dạng thân mạnh — thường là ở parasmaipada singular —, gốc 
động từ thường xuất hiện dưới phân độ guṇa, và giữ nguyên dạng gốc ở những 
dạng khác của thân yếu. 
c. Trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng một phụ âm thì âm nối –इ– 
–i– thường được gắn vào 
d. Cuối cùng, các nhân xưng tiếp vĩ âm của đệ nhị quá khứ được gắn vào. 

Ví dụ với gốc बधु ् budh (1) »nhận thức«: 
1. pers. singular parasmaipada (thân mạnh): बबुोध bubodh-a 
2. pers. plural parasmaipada (thân yếu): बबुिुधम bubudh-i-ma 

Ở dạng 1. pers. singular parasmaipada — một thân mạnh — thì a) âm tiết gốc đầu 
tiên của बधु ् budh là ब ुbu được trùng tự hoá (→ बबुधु ् bubudh), b) mẫu âm gốc của 
gốc động từ chính nó lại xuất hiện dưới phân độ guṇa, như vậy là बोध ् bodh (→ 
बबुोध ् bubodh) và c) nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm, tức là –अ –a được 
gắn vào: बबुोध bubodh-a. 
Ở dạng 1. pers. plural parasmaipada — một thân yếu — thì a) âm tiết gốc đầu tiên 
của बधु ् budh là ब ुbu cũng được trùng tự hoá, b) gốc động từ chính nó không thay 
đổi và c) âm nối –इ– –i– được bổ sung vì nhân xưn g tiếp vĩ âm bắt đầu bằng một 
phụ âm: बबुिुधम bubudh-i-ma. 
3. Những thành phần của đệ nhị quá khứ sẽ được trình bày tường tận bên dưới, cụ 
thể là a) trùng tự hoá, b) phân biệt giữa thân mạnh và yếu, c) những nhân xưng tiếp 
vĩ âm và d) âm nối –इ– –i– được bổ sung. Có nhiều quy tắc và ngoại hạng cần 
được lưu ý. Tuy nhiên, điểm quan trọng của việc hướng dẫn lập đệ nhị quá khứ vẫn 
là sự hướng dẫn cụ thể để có thể nhận ra những dạng ngôi xưng thứ ba trong văn 
bản. Thế nên, những lời giảng giải ở đây nên được hiểu là một cách giải thích cách 
lập ngôi xưng thứ ba của đệ nhị quá khứ. 

I. Trùng tự hoá (reduplication) 
Trùng tự hoá là một quá trình hình thái quan trọng của cách chia động từ trong 
Phạn ngữ. Quá trình trùng tự hoá này không những xuất hiện ở đệ nhị quá khứ, mà 
còn xuất hiện ở cách lập thân động từ của các gốc động từ thuộc nhóm 3 (→ 34), 
khi lập thân của những dạng desiderative, intensive (→ 39) và ở cách lập một dạng 
của đệ tam quá khứ (aorist, → 40). Trong quá trình trùng tự hoá thì một phần của 
gốc (âm tiết đầu tiên) được biến chuyển theo những quy luật nhất định. Những quy 



27.2 Đệ nhị quá khứ có trùng tự (重字) 

 165 

luật trùng tự hoá này đều có giá trị chung cho tất cả những cách trùng tự hoá trong 
phạm vi chia động từ, và chúng chỉ được giảng giải tường tận trong bài này. 
1. Một phụ âm velar được thay thế bằng một phụ âm palatal, có hay không phát âm 
và không có tống khí tương ưng. Ví dụ: 

क ् kamp »run« चक ् cakamp 
खाद ्khād »ăn« चखाद ्cakhād 
गम ् gam »đi« जगम ् jagam 

2. Phụ âm ह ्h khởi đầu được thay thế bằng ज ् j: 
हस ् has »cười« जहस ् jahas 
िहंस ् hiṃs »hại« िजिहंस ् jihiṃs 

3. Một phụ âm khởi đầu có tống khí được thay thế bằng một phụ âm không có tống 
khí: 

धाव ् dhāv »chạy« दधाव ् dadhāv 
भाष ् bhāṣ »nói« बभाष ् babhāṣ 

4. Nếu một gốc động từ bắt đầu bằng sự phối hợp của phụ âm thì phụ âm đầu hoặc 
đại diện của nó được trùng hoá (luật 1 và 3). Ví dụ: 

िप ् kṣip »quăng, ném« िचिप ् cikṣip 
र ्tvar »nhanh, gấp« तर ्tatvar 

5. Nếu phụ âm đầu là một xỉ sát âm (齒擦音, sibilant) và phụ âm thứ hai là một âm 
đóng không phải âm mũi thì âm đóng đó được trùng hoá theo luật 1 và 3. Ví dụ: 

ा sthā »đứng« त ् tasth 
शृ ् spṛś »chạm xúc, sờ« पशृ ् paspṛś 
Nhưng:  
 ृsmṛ »nhớ« स ृsasmṛ 

6. Một mẫu âm dài được thay bằng một mẫu âm ngắn: 
धाव ् dhāv »chạy« दधाव ् dadhāv 
भाष ् bhāṣ »nói« बभाष ् babhāṣ 

7. Mẫu âm gốc ऋ ṛ được thay thế bằng mẫu âm अ a. Ví dụ: 
भ ृbhṛ »vác, gánh« बभ ृbabhṛ 
 ृsmṛ »nhớ« स ृsasmṛ 

8. Trước phụ âm đơn thì mẫu âm अ a cuối được biến thành आ ā. Ví dụ: 
अस ् as (4) »phóng, ném« आस ् ās  

9. Mẫu âm kết thúc इ i và उ u trở thành ई ī và ऊ ū ở thân yếu, trong khi chúng trở 
thành इय ् iy và उव ् uv ở thân mạnh. Ví dụ: 

इष ् iṣ »mong muốn« इयषे ्/ ईष ् iyeṣ/īṣ 
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10. Khởi âm व va cũng như य ya trong trường hợp gốc यज ् yaj »cúng tế« được 
trùng tự hoá bằng các mẫu âm उ u và इ i. Khi ấy, trong thân yếu, mẫu âm gốc 
nguyên không được trùng tự hoá cũng chuyển biến thành उ u và इ i, và qua đó, cả 
hai mẫu âm hoà hợp lại thành ऊ ū và ई ī. Ví dụ: 

वच ् vac »nói« th. mạnh → उवाच ् uvāc  th. yếu → ऊच ् ūc  
वह ्vah »gánh vác« th. mạnh → उवाह ्uvāh th. yếu → ऊह ्ūh 
यज ् yaj »cúng tế« th. mạnh → इयाज ् iyāj th. yếu → ईज ् īj 

II. Phân biệt phân độ thân mạnh và yếu 
Phần không được trùng tự hoá của gốc, tức là âm tiết gốc thứ hai trải qua quá trình 
phân độ thân: Thân mạnh ở singular parasmaipada, còn lại là thân yếu. Lúc đó, 
mẫu âm gốc của thân mạnh xuất hiện dưới dạng guṇa hoặc vṛddhi, trong khi nó 
vẫn giữ nguyên dạng ở thân yếu. 
1. Gốc động từ có mẫu âm इ i, उ u và ऋ ṛ ở giữa hoặc khởi đầu trước một phụ âm 
đơn có phân độ guṇa ở dạng thân mạnh. Ví dụ: 

 thân mạnh thân yếu 
िप ् kṣip »ném, phóng« िचपे ् cikṣep िचिप ् cikṣip 
कुप ् kup »nổi giận« चकुोप ् cukop चकुुप ् cukup  
कृष ् kṛṣ »cày bừa« चकष ् cakarṣ चकृष ् cakṛṣ 

2. Gốc có mẫu âm अ a ở giữa nằm trước một phụ âm đơn thì có phân độ guṇa hoặc 
vṛddhi ở 1. pers. sing., có guṇa ở 2. pers. sing., và có vṛddhi ở 3. pers. sing. Ví dụ: 

हस ् has »cười« thân mạnh thân yếu 
1. जहस ् /जहास ् jahas/jahās  जहस ् jahas  
2.  जहस ् jahas  जहस ् jahas  
3.  जहास ् jahās  जहस ् jahas  

Một vài gốc động từ quan trọng với mẫu âm अ a ở giữa đứng trước một âm mũi 
như गम ् gam »đi«, हन ् han »giết hại«, जन ् jan »sinh thành« खन ् khan »đào« loại bỏ 
mẫu âm trong những dạng thân yếu. Ví dụ: 

गम ् gam »đi« thân mạnh thân yếu 
1.  जगम ् / जगाम ् jagam/jagām जम ् jagm 
2.  जगम ् jagam  जम ् jagm 
3.  जगाम ् jagām  जम ् jagm 

3. Những gốc động từ có mâu âm dài ở giữa hoặc mẫu âm ngắn đứng trước hai phụ 
âm không biến đổi. Ví dụ: 

 thân mạnh thân yếu 
व ् vand »chào hỏi« वव ् vavand  वव ् vavand  
जीव ् jīv »sinh sống« िजजीव ् jijīv  िजजीव ् jijīv  
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4. Trong những thân mạnh, những gốc động từ kết thúc với mẫu âm — tương tự 
trường hợp 2 bên trên — có phân độ guṇa hoặc vṛddhi ở 1. pers. sing., có guṇa ở 2. 
pers. sing., và có vṛddhi ở 3. pers. sing. Ví dụ: 

कृ kṛ »làm« thân mạnh thân yếu 
1.  चकर ्/ चकार ्cakar/cakār  च ्cakr  
2.  चकर ्cakar  च ्cakr  
3.  चकार ्cakār  च ्cakr  

III. Nhân xưng tiếp vĩ âm 
Nhân xưng tiếp vĩ âm của đệ nhị quá khứ, parasmaipada như sau: 
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  –a –va –ma 
2. Pers.  –tha –athuḥ –a 
3. Pers. –a –atuḥ –uḥ 
Nhân xưng tiếp vĩ âm của đệ nhị quá khứ, ātmanepada như sau: 
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  –e –vahe –mahe 
2. Pers.  –se –āthe –dhve 
3. Pers. –e –āte –re 

IV. Âm nối 
Trước những tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm thì các gốc động từ (thân đệ nhị quá 
khứ) rất thường bổ sung âm nối –इ– –i–, và âm nối này bắt buộc phải xuất hiện 
trước âm –रे –re của 3. pers. plur. ātmanepada. Bảng chia động từ ở đệ nhị quá khứ 
của động từ बधु ् budh »nhận thức« cụ thể như sau. 

बधु ् budh — parasmaipada 

बधु ्  Singular Dual Plural 
1. Pers.  बबुोध bubodh-a बबुिुधव bubudh-i-va  बबुिुधम bubud-i-ma 
2. Pers.  बबुोिदथ bubodh-i-tha बबुधुथःु bubudh-athuḥ  बबुधु bubudh-a 
3. Pers. बबुोध bubodh-a बबुधुतःु bubudh-atuḥ बबुधुःु bubudh-uḥ 

बधु ् budh — ātmanepada 

बधु ्  Singular Dual Plural 
1. Pers.  बबुधु ेbubudh-e बबुिुधवहे bubudh-i-vahe बबुिुधमह ेbubudh-i-mahe  
2. Pers.  बबुिुधष ेbubudh-i-ṣe बबुधुाथ ेbubudh-āthe  बबुिुध ेbubudh-i-dhve 
3. Pers. बबुधु ेbubudh-e बबुधुात ेbubudh-āte  बबुिुधरे bubudh-i-re 
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Một vài gốc kết thúc bằng उ u và ऋ ṛ, ví dụ như  ुśru và कृ kṛ không bổ sung âm 
nối –इ– –i–, ngoại trừ trước âm cuối –रे –re của 3. pers. plur. ātmanepada. 

V. Một vài đặc điểm 
1. Các gốc kết thúc bằng âm आ ā và phức âm có tiếp vĩ âm –औ –au ở 1. và 3. pers. 
sing. Thêm vào đó là chúng loại bỏ mẫu âm gốc trước tất cả những nhân xưng tiếp 
vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm cũng như trước âm nối –इ– –i–. Sau đây là những ví dụ 
với ngôi xưng thứ ba: 

ा sthā »đứng« — parasmaipada 
3. pers. sing. dual plural 
तौ tasth-au ततःु tasth-atuḥ तःु tasth-uḥ 
ा sthā »đứng« — ātmanepada 
3. pers. sing. dual plural 
त ेtasth-e तात ेtasth-āte तिर ेtasth-i-re 
ग ैgai »hát« 
3. pers. sing. dual plural 
जगौ jagau जगतःु jagatuḥ  जगःु jaguḥ 
Nhưng: 
 े»gọi« जहुाव juhāv-a  

2. Những gốc có mẫu âm अ a ở giữa đứng trước một phụ âm, được trùng tự hoá 
với chính ngay phụ âm khởi đầu — như पत ् pat »té« (पपत ् papat) nhưng không 
phải हस ् has »cười« (जहस ् jahas) — lập thân yếu không có trùng tự và mẫu âm gốc 
अ a được thay thế bởi ए e. 
Ví dụ với पत ् pat »té«, parasmaipada 

3. pers. sing. dual plural 
पपात papāta पतेतःु petatuḥ  पतेःु petuḥ 

3. Gốc िवद ् vid (2) »biết« lập đệ nhất quá khứ không có trùng tự, và thường có 
nghĩa hiện tại: 

3. pers. sing. dual plural 
वदे veda िवदतःु vidatuḥ  िवः viduḥ 

4. Gốc भ ूbhū có thân बभ ूbabhū ở tất cả những dạng thân và bổ sung phụ âm nối –
व–् –v– trước tất cả những tiếp vĩ tự bắt đầu bằng mẫu âm. 

3. pers. sing. dual plural 
बभवू babhūv-a बभवूतःु babhūv-atuḥ  बभवूःु babhūv-uḥ 

5. Động từ अह ्ah »nói« chỉ được chia ở đệ nhị quá khứ, mà ngay ở đây cũng được 
chia không trọn vẹn (với nghĩa hiện tại và nghĩa quá khứ). 

sing. dual plural 
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2. आ āt-tha आहतःु āh-atuḥ XXX 
3. आह āh-a आहतःु āh-atuḥ आः āh-uḥ 

Mặc dù có nhiều quy tắc và ngoại hạng trong cách chia động từ theo đệ nhị quá 
khứ — trùng tự hoá, phân độ thân mạnh yếu, những điểm đặc thù của mỗi nhóm — 
nhưng cũng chính qua đó mà những dạng đệ nhất quá khứ dễ được nhận ra, ví như 
những nhân xưng tiếp vĩ âm đặc thù và sự trùng tự hoá. Bảng sau đây liệt kê những 
dạng đệ nhất quá khứ thường gặp. Nếu một động từ được chia cả ở parasmaipada 
và ātmanepada thì chỉ những dạng parasmaipada được ghi ra. 

VI. Những dạng đệ nhị quá khứ thường gặp 
 3. Pers. Singular Dual Plural Ngh ĩa 

आरभ ् (A) 
ārabh 

आरेभ ेārebhe आरेभाते ārebhāte आरेिभरे ārebhire bắt đầu 

इष ्(P) iṣ इयेष iyeṣa ईषतःु īṣatuḥ ईषःु īṣuḥ  mong muốn 
कम् ्(A) kamp चकम्े cakampe चकम्ाते cakampāte चकिम्रे cakampire run 
कृ (P) kṛ चकार cakāra च�तःु cakratuḥ च�ुः cakruḥ làm 
कृष् (P) kṛṣ चकषर cakarṣa चकृषतःु cakṛṣatuḥ चकृषःु cakṛṣuḥ cày bừa 
�नद ्(P) krand च�नद cakranda च�नदतःु cakrandatuḥ च�नदःु cakranduḥ than vãn 
िक् ्(P) kṣip िचके  ्cikṣepa िचिक्तःु cikṣipatuḥ िचिक्ःु cikṣipuḥ ném, phóng 
खन ्(P) khan चखान cakhāna चखनतःु cakhnatuḥ चखनःु cakhnuḥ đào, đào hố 
गम ्(P) gam जगाम jagāma जगमतःु jagmatuḥ जगमुः jagmuḥ đi 
गै (P) gai जगौ jagau जगतःु jagatuḥ जगःु jaguḥ hát 
जन ्(A) jan जजे jajñe जजाते jajñ āte जिजरे jajñire phát sinh, hình thành 
िज (P) ji िजगाय jigāya िजगयतःु jigyatuḥ िजगयःु jigyuḥ thắng 
जीव ्(P) jīv िजजीव jijīva िजजीवतःु jijīvatuḥ िजजीवःु jijīvuḥ sinh sống 
तषु ्(P) tuṣ ततुोष tutoṣa ततुषुतःु tutuṣatuḥ ततुषुःु tutuṣuḥ vui mừng 
तयज ्(P) tyaj ततयाज tatyāja ततयजतःु tatyajatuḥ ततयजःु tatyajuḥ lìa bỏ 
दह् (P) dah ददाह dadāha देहतःु dehatuḥ देह�ः dehuḥ cháy, đốt 
�श ्(P) dṛś ददशर dadarśa द�शतःु dadṛśatuḥ द�शःु dadṛśuḥ thấy 
नम ्(P) nam ननाम nanāma नेमतःु nematuḥ नेमुः nemuḥ chào hỏi 
िननद ्(P) nind िनिननद nininda िनिननदतःु ninindatuḥ िनिननदःु nininduḥ khiển trách 
नी (P) nī िननाय nināya िननयतःु ninyatuḥ िननयःु ninyuḥ dẫn 
नतृ  ्(P) nṛt ननतर nanarta ननृततःु nanṛtatuḥ ननृतःु nanṛtuḥ nhảy múa 
्च ्(P) pac ््ाच papāca ्ेचतःु pecatuḥ ्ेचःु pecuḥ nấu 
्ठ् (P) paṭh ््ाठ papāṭha ्ेठतःु peṭhatuḥ ्ेठुः peṭhuḥ tụng đọc 
्त ्(P) pat ््ात papāta ्ेततःु petatuḥ ्ेतःु petuḥ té 
्ा (P) pā ््ौ papau ््तःु papatuḥ ््ःु papuḥ uống 
�च्् (P) 
pracch 

्�च  ्papraccha ्�च्तःु papracchatuḥ ्�च्ुः papracchuḥ hỏi 

बुध् (P) budh बुबोध bubodha बुभधुतःु bubhudhatuḥ बुबुधुः bubudhuḥ nhận thức 
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भाष ्(A) bhāṣ बभाषे babhāṣe बभाषाते babhāṣāte बभािषरे babhāṣire nói 
भ ू(P) bhū बभूव babhūva बभूवतःु babhūvatuḥ बभूवःु babhūvuḥ thì, là, trở thành 
�म ्(P) bhram ब�ाम babhrāma ब�मतःु babhramatuḥ ब�मुः babhramuḥ đi dạo, đi v òng 
मन ्(A) man मेने mene मेनाते menāte मेिनरे menire tư duy 
मुच ्(P) muc मुमोच mumoca मुमुचतःु mumucatuḥ मुमुचःु mumucuḥ phóng thả 
मृ (P) mṛ ममार mamāra म�तःु mamratuḥ म�ःु mamruḥ chết 
यज ्(P) yaj इयाज iyāja ईजतःु ījatuḥ ईजःु ījuḥ cúng tế 
�ह् (P) ruh �रोह ruroha ��हतःु ruruhatuḥ ��ह�ः ruruhuḥ lớn, trưởng thành 
लभ ्(A) labh लेभे lebhe लेभाते lebhāte लेिभरे lebhire nhận lấy, đạt được 
िलख ्(P) likh िललेख lilekha िलिलखतःु lilikhatuḥ  िलिलखुः lilikhuḥ viết 
वस ्(P) vas उवास uvāsa ऊषतःु ūṣatuḥ ऊषःु ūṣuḥ trú, ngụ 
वह् (P) vah उवाह uvāha ऊहतःु ūhatuḥ ऊह�ः ūhuḥ vác 
िवद ्(P) vid वेद veda िवदतःु vidatuḥ िवदःु viduḥ biết 
िवश ्(P) viś िववेश viveśa िविवशतःु viviśatuḥ िविवशःु viviśuḥ bước vào 
शंस ्(P) śaṃs शशंस śaśaṃsa शशंसतःु śaśaṃsatuḥ शशंसःु śaśaṃsuḥ ca tụng 
सद ्(P) sad ससाद sasāda सेदतःु sedatuḥ सेदःु seduḥ ngồi 
स्ा (P) sthā तस्ौ tasthau तस्तःु tasthatuḥ तस्ःु tasthuḥ đứng 
समृ (P) smṛ ससमार sasmāra  ससमरतःु sasmaratuḥ ससम�ः sasmaruḥ nhớ lại, tưởng nhớ 
हस ्(P) has जहास jahāsa जहसतःु jahasatuḥ जहसःु jahasuḥ cười 
� (P) hṛ जहार jahāra ज�तःु jahratuḥ ज�ुः jahruḥ lấy, đoạt 

27.3 Đệ nhị quá khứ nói vòng (periphrastic perfect) 

Đệ nhị quá khứ nói vòng được lập bằng sự phối hợp giữa một gốc động hoặc thân 
động từ hiện tại — cả hai đều được bổ sung một tiếp vĩ tự — và dạng đệ nhị quá 
khứ của một động từ tương trợ. 
Gốc (n. 1-9)/Thân hiện tại (n.10) + tiếp vĩ âm –ām + dạng perfect của as, kṛ, bhū 

1. Đuôi –आम ् –ām được bổ sung vào gốc động từ nhóm1-9 và được bổ sung 
vào thân hiện tại nhóm 10 và những thân động từ diễn sinh 
2. Dạng vừa lập bên trên lại được bổ sung bởi những dạng perfect tương ưng 
của các động từ अस ् as कृ kṛ भ ूbhū, được dùng với chức năng động từ phụ ở 
đây. अस ् as và भ ूbhū chỉ được chia ở parasmaipada, कृ kṛ được chia ở cả hai 
cách, parasmaipada và ātmanepad a, như vậy là: आस āsa, आसतःु āsatuḥ, आसःु 
āsuḥ; चकार cakāra, चतःु cakratuḥ, चुः cakruḥ; चे cakre, चात ेcakrāte, 
चिरे cakrire; बभवू babhūva, बभवूतःु babhūvatuḥ, बभवूःु babhūvuḥ. 

Động từ आस ् ās (2) »ngồi« lúc nào cũng đư ợc chia với dưới dạng đệ nhị quá khứ 
nói vòng. Một vài động từ khác như िवद ्vid (2) »biết« được chia dưới cả hai dạng 
đệ nhị quá khứ. 
Ví dụ với ngôi xưng thứ ba, số ít: 
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आस ् ās (2) »ngồi« आसामास ās-ām-āsa 
आसाम ् चे ās-ām cakre 
आसाम ् बभवू ās-ām bhabhūva 

 

ई ् īkṣ (1) »thấy« ईामास īkṣ-ām-āsa 
ईाम ् चे īkṣ-ām cakre  
ईाम ् बभवू īkṣ-ām babhūva 

 

िच ् cint (10) »tư duy« िचयामास cintayāmāsa  
िचया ंचकार cintayāṃ cakāra  
िचया ंबभवू cintayāṃ babhūva  

 

चरु ्cur (10) »trộm« चोरयामास corayāmāsa  
चोरया ंचकार corayāṃ cakāra  
चोरया ंबभवू corayāṃ babhūva  

 

27.4 Phân từ đệ nhị quá khứ chủ động vị tha cách (participle 
perfect active parasmaipada) 
1. Song song với participle preterite (ppp) và participle present (ppr.), Phạn ngữ 
còn phân biệt một dạng participle perfect (Phân từ đệ nhị quá khứ chủ động) mặc 
dù dạng này rất ít xuất hiện trong Hoa văn Phạn ngữ. 
Phân từ đệ nhị quá khứ chủ động vị tha cách (participle perfect active 
parasmaipada) được lập bằng cách bổ sung tiếp vĩ âm –वस ् –vas vào thân yếu đệ 
nhị quá khứ. Ví dụ: 

√ Thân đệ nhị quá khứ yếu Phân từ đệ nhị quá khứ 
कृ kṛ »làm« चकृ cakṛ  चकृवस ् cakṛvas  
नी nī »dẫn« िननी ninī  िननीवस ् ninīvas  

2. Nếu thân yếu chỉ là một âm tiết đóng thì âm nối –इ– –i– được bổ sung. Ví dụ: 
√ Thân đệ nhị quá khứ yếu Phân từ đệ nhị quá khứ 
गम ् gam »đi«  जम ् jagm  जिमवस ् jagm-i-vas  
ा sthā »đứng« त ् tasth  तिवस ् tasth-i-vas  

3. Phân từ đệ nhị quá khứ chủ động vị tha cách (participle perfect active 
parasmaipada) phân độ ba thân và ba thân này được lập với những tiếp vĩ âm sau 
đây: 

Thân mạnh: –वासं ् –vāṃs  
Thân yếu: –वत ् –vat  
Thân yếu nhất: –उष ् –uṣ  

4. Như đã nói trư ớc đây, phân từ đệ nhị quá khứ chủ động rất ít xuất hiện trong 
Hoa văn Phạn ngữ. Tuy nhiên, một dạng xuất hiện thường xuyên, đó là phân từ đệ 
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nhị quá khứ của gốc िवद ्vid »biết« với thân yếu đệ nhị quá khứ không được trùng 
tự hoá là िवस ् vidvas. Dạng này được liệt kê trong từ điển với nghĩa »trí giả«. 
Cách biến hoá ở masc. như từ hình biến hoá bên dưới cho thấy. Nên lưu ý r ằng ở 
nominative singular phụ âm cuối của thân mạnh là –स ् –s bị loại bỏ và tuỳ âm –◌ं –
ṃ biến thành âm mũi –न ् –n. 
िवस ्  M-Singular Dual Plural 
N. िवान ् vidvān  िवासंौ vidvāṃsau िवासंः vidvāṃsaḥ 
A. िवासंम ् vidvāṃsam िवासंौ vidvāṃsau िवषः viduṣaḥ 
I. िवषा viduṣā िवाम ् vidvadbhyām िविः vidvadbhiḥ 
D. िवष ेviduṣe  िवाम ् vidvadbhyām िवः vidvadbhyaḥ 
Ab. िवषः viduṣaḥ िवाम ् vidvadbhyām िवः vidvadbhyaḥ 
G. िवषः viduṣaḥ िवषोः viduṣoḥ िवषाम ् viduṣām  
L. िविष viduṣi  िवषोः viduṣoḥ िव ुvidvatsu  
V. िवन ् vidvan  िवासंौ vidvāṃsau  िवासंः vidvāṃsaḥ 
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28.1 Hợp thành từ — Dẫn nhập 

1. Một trong những điểm đặc thù nổi bật nhất của Phạn ngữ là số lượng lớn và cấu 
trúc phức tạp của hợp thành từ (合成詞). Tương tự trong Đức ngữ, hợp thành từ 
cũng được ghi chung và xuất hiện như một đơn vị từ thái. 
Tuy nhiên, một hợp thành từ trong Phạn ngữ chỉ là một từ về mặt hình thái. Về mặt 
văn phạm thì hợp từ này không phải là một từ, mà là một cấu trúc ngữ nghĩa được 
hình thành từ nhiều chữ. 
2. Trong Phạn văn, mỗi hình dung từ được phối hợp với một danh từ trong một 
phiến ngữ (phrase) đều có thể được phối hợp với một thật danh từ (substantive). Ví 
dụ như शा śānta »tĩnh lặng« có thể xuất hiện 

trong một 
đoạn câu 

शा ंनगरम ् hoặc trong 
một hợp thành 

từ 

शानगरम ् 
śāntaṃ nagaram śānta-nagaram 

»thành phố tĩnh lặng« »thành phố tĩnh lặng« 
Hợp thành từ có thể được tạo một cách rất tự do, cụ thể là làm sao tạo cho tương 
ưng với những quy tắc, những hợp thành từ đã đư ợc tìm thấy trong những tác 
phẩm văn hoá. Như vậy thì trong Phạn văn, hợp thành từ có thể được tạo tương tự 
như những phiến ngữ hoặc những câu một cách ad hoc. Và cũng như trường hợp 
lập đoạn câu và những câu, ta không thấy sự hạn chế nào về mặt tạo hợp thành ngữ 
trong Phạn văn cả. Chỉ một vài quy tắc nhỏ được các nhà văn phạm truyền thống 
liệt kê ra. 
3. Nhìn chung thì hợp thành từ không khác nghĩa của những từ đơn trong một đoạn 
câu. Điểm khác biệt giữa hợp thành từ và những từ đơn ở đây chỉ nằm ở dạng bên 
ngoài.  
4. Cấu trúc cơ bản của một hợp thành danh từ — trừ một dạng hợp từ nhất định — 
lúc nào cũng thuộc hệ hai phần, có nghĩa là một hợp từ lúc nào cũng bao gồm hai 
phần: Phần trước X1 và phần sau X2: 

[X1X2] 
Và cả hai phần X1 và X2 đều lại có thể là một hợp từ bao gồm hai thành phần và 
như vậy, một hợp từ lớn với cấu trúc phức tạp có thể được lập (30.2) 
5. Cách lập hợp thành từ luôn luôn theo một quy tắc giống nhau: 

a. Những từ như thật danh từ (substantive), hình dung từ (adjective), ppp 
(participle preterite passive) cũng như nh ững từ không biến đổi như phó từ 
(adverb) được nối lại với nhau và thành phần đi trước — có nghĩa là t ất cả 
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những thành phần ngoài thành phần cuối — xuất hiện dưới dạng thân nguyên 
thuỷ, tức là không được biến hoá. 
b. Trong lúc nối những thành phần của hợp từ lại thì luật ngoại hợp biến được 
ứng dụng (một vài ngoại hạng xem Stenzler § 307) 
c. Thành phần thứ hai (hoặc thành phần cuối) đi sau của hợp từ được biến hoá 
tuỳ ngữ cảnh. 

6. Một đặc điểm của hợp thành danh từ là sự vắng mặt của những tiếp vĩ tự của sự 
kiện ở tất cả những thành phần ngoài thành phần cuối ra, như vậy có nghĩa là mối 
quan hệ ngữ pháp và ngữ nghĩa giữa những thành phần với nhau không được trình 
bày một cách minh xác mà phải được diễn giảng. Trong khi trong một đoạn câu 
như 

राः पुः rājñaḥ putraḥ 
»con trai của vua« 

hoặc िया का priyā kanyā 
»đứa bé gái dễ thương« 

đuôi biến hoá của phần đầu (đuôi genitive và adjective) xác định một cách minh 
xác mối quan hệ ngữ pháp và ngữ nghĩa — ở đây một là mối quan hệ định ngữ sở 
hữu cách và hai là mối quan hệ định ngữ miêu tả — giữa thành phần thứ nhất và 
thứ nhì, thì trong những hợp thành danh từ tương ưng như 

राजपुः rāja-putraḥ 
»con trai của vua« 

và ियका priya-kanyā 
»đứa bé gái dễ thương« 

chúng không được xác định rõ. Đây là nguyên do vì sao m ối quan hệ của chúng 
phải được suy diễn. 
Gần như tất cả những phiến ngữ trong Phạn văn — tức là những đoạn câu — mà 
trong đó mối quan hệ giữa những thành phần được diễn tả bằng những đuôi sự kiện 
đều có thể được trình bày bằng một hợp thành từ với sự loại bỏ những tiếp vĩ âm 
sự kiện của những thành phần đầu. Như vậy thì hợp thành từ lúc nào cũng là những 
văn phong dị dạng của một cách trình bày qua phiến ngữ. Ta có thể tìm thấy cho 
mỗi hợp thành từ một cách trình bày bằng một đoạn câu phân tích tương ưng mà 
qua đó, mối quan hệ giữa những thành phần được diễn bày một cách minh xác. 
Qua việc chuyển thành phiến ngữ, hợp thành từ có thể được »diễn giải«. 
7. Tuy vậy, không phải mỗi hợp thành từ đều là một văn phong dị dạng của một 
phiến ngữ và có thể được diễn giảng bằng phiến ngữ này. Một số hợp thành từ đã 
được sử dụng với một ý nghĩa đ ặc thù thuộc loại phương ngữ. Ví dụ như कृसप ः 
kṛṣṇa-sarpaḥ không thể được diễn giải bằng phiến ngữ कृः सप ः kṛṣṇaḥ sarpaḥ 
với nghĩa »con rắn đen«, mà là »rắn hổ mang«. Nhưng những loại hợp thành từ 
này xuất hiện ít hơn nhiều so với những loại hợp từ vừa nên bên trên và chúng 
cũng được những bộ từ điển lớn liệt kê dưới những mục từ riêng. 
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8. Người ta phân biệt năm loại hợp thành từ tương ưng với các nhóm ngữ cán 
(thân/gốc của từ) xuất hiện ở phần trước hoặc sau của một hợp từ, tương ưng với 
mối quan hệ ngữ pháp/nghĩa giữa phần trước và sau của hợp từ. Những thuật ngữ 
sau đây được dùng như cách trình bày c ủa các nhà Phạn học truyền thống. Cách 
gọi trong ngoặc lấy từ văn phạm của những nhóm ngôn ngữ châu Âu. 

1. Tatpuruṣa (hợp thành từ xác định, determinative compound) 
2. Karmadhāraya (hợp thành từ miêu tả, descriptive compound) 
3. Bahuvrīhi (hợp thành từ mang tính chất định ngữ, attributive compound) 
4. Dvandva (hợp thành từ làm đồng đẳng, coordinative compound) 
5. Avyayībhāva (hợp thành từ mang tính chất phó từ, adverbial compound) 

Những chương sau đây sẽ làm sáng tỏ cấu trúc của những loại hợp từ này bằng 
những hợp từ giản đơn, chỉ có cấu trúc bao gồm hai thành phần. Hợp thành từ có 
cấu trúc phức tạp sẽ được xử lí ở 30.2. 

28.2 Hợp từ tatpuruṣa 

1. Một hợp thành từ tatpuruṣa là một hợp thành từ xác định, có nghĩa r ằng, phần 
thứ nhất của hợp từ xác định rõ thành phần thứ hai bằng một cách nhất định. Cách 
xác định của thành phần thứ nhất có thể hoàn toàn khác biệt nhau, và như thế, ta có 
thể kết luận rằng có nhiều loại hợp từ tatpuruṣa khác nhau. Loại hợp từ tatpuruṣa 
chính có thể được xem là loại có hai thành phần trước sau đứng trong một quan hệ 
sự kiện, được gọi là sự kiện hợp thành từ tatpuruṣa. 
2. Tên tatpuruṣa chính nó cũng là một hợp từ thuộc loại sự kiện hợp thành từ. Tat-
puruṣa được diễn giảng bằng phiến ngữ tasya puruṣa »người (hầu) của ông ấy«. 
Trong một hợp từ thuộc loại sự kiện hợp thành từ thì thành phần đầu lúc nào cũng 
đứng ở trong một mối quan hệ sự kiện với thành phần thứ hai đi sau, trong ví dụ 
này là quan hệ genitive. 
Như vậy thì một phiến ngữ hàm chứa quan hệ genitive như 

रामो नगर समीप ेवसित। rāmo nagarasya samīpe vasati. 
»Rāma ở gần thành phố« 

có thể được trình bày bằng một hợp thành từ (với mối quan hệ genitive bên trong) 
như sau 

रामो [नगरसमीप]े वसित। rāmo [nagara-samīpe] vasati. 
Ở đây, hợp thành từ नगरसमीप े nagara-samīpe »gần thành phố« được gọi là một 
hợp thành từ tatpuruṣa chỉ mối quan hệ. 
3. Mối quan hệ giữa phần đầu và cuối của hai thành phần trong một sự kiện hợp 
thành từ tatpuruṣa không được ghi rõ và như v ậy ta có thể kết luận rằng, phần đầu 
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của một hợp thành từ tatpuruṣa lúc nào cũng là m ột thật danh từ ở dạng thân 
nguyên (không đứng ở một sự kiện nào một cách minh xác) trong khi thành phần 
thứ hai có thể là một thật danh từ, một hình dung từ hoặc một ppp. 

Thật danh từ + Thật danh từ 
Thật danh từ + Hình dung từ/ppp 

4. Nói thật chính xác thì theo số sự kiện trong Phạn ngữ, tức là số quan hệ sự kiện 
giữa thành phần trước và sau — trừ vocative ra — thì có bảy loại hợp thành từ 
tatpuruṣa. Nhưnng trường hợp mà thành phần đầu và cuối có cùng sự kiện — 
tương đương mối quan hệ giữa chủ thể và vị ngữ ở nominative — được xử lí như 
một loại hợp từ riêng (karmadhāraya). Nhìn như vậy thì chỉ còn lại sáu loại sự kiện 
hợp thành từ tatpuruṣa, đó là: accusative, instrumental, dative, ablative, genitive và 
locative. 
Ví dụ: 
  Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
A. गगतः ग गतः  đi lên thiên đường 
I. अििवनाशः अिना िवनाशः  bị huỷ bằng lửa 
 मधिुमम ्  मधनुा िमम ्  được trộn với mật 
 सहुतः शनुा हतः  bị giết bởi kẻ thù 
D. ानजलम ्  ानाय जलम ्  nước để tắm 
 युशः युाय शः có thể cho cuộc chiến 
Ab. िसहंभयम ्  िसहंाद ्भयम ्  sợ trước/vì sư tử 
 ःखमु  ःखाद ्मुः  được giải thoát khỏi cơn đau 
G. रामपुकम ्  राम पुकम ्  quyển sách của Rāma 
 महृम ्  मम गहृम ्  nhà của tôi 
 ियोमः ियाणाम ् उमः  người giỏi nhất trong các chiến sĩ 
L. वनामः वन ेआमः  già-lam trong rừng 
 युकुशलः  यु ेकुशलः  khéo léo trong trận chiến 
 युमतृः यु ेमतृः chết trong trận chiến 
Những mối quan hệ sự kiện được liệt kê bên trên dĩ nhiên là không xuất hiện đều 
với tất cả những thành phần cuối có thể của hợp từ. Nếu thành phần thứ hai là một 
thật danh từ thì mối quan hệ với thành phần đầu thường là genitive. Và hợp từ 
genitive tatpuruṣa cũng là loại thường gặp nhất. Ở mối quan hệ đối tượng trực bổ 
của thành phần đầu với thành phần cuối thì thành phần cuối này thường có gốc 
động từ, ví dụ như một ppp hoặc một động từ chỉ sự di chuyển. 
5. Tương ưng với thành phần thứ hai mà chức năng ngữ pháp của một hợp từ 
tatpuruṣa là thật danh từ hoặc hình dung từ/ppp (là định ngữ) và được biến hoá một 
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cách thích hợp trong câu. Thế nên, về mặt chức năng người ta phân biệt giữa một 
hợp từ tatpuruṣa thuộc danh từ (nominal), và một hợp từ tatpuruṣa định ngữ 
(attributive). Sau đây là những ví dụ: 

का नाः ानजलम ् आनयि। kanyā nadyāḥ [snāna-jalam] ānayanti  
»Những cô gái gánh [nước để tắm] từ sông về« 
मातरः शहुतान ् पुाोचि। mātaraḥ [śatru-hatān] putrāñchocanti 
»Các bà mẹ đau buồn về những đứa con trai [đã bị giặc giết]« 
ऋषयो वनामषे ुवसि। ṛṣayo [vanāśrameṣu] vasanti  
»Những nhà thấu thị sống ở [trong già-lam trong rừng]« 
राजा ियोमेो दानािन ददाित। rājā [kṣatriyottamebhyo] dānāni dadāti  
»Nhà vua trao quà cho [những người giỏi nhất trong (của) những người chiến 
sĩ]« 

28.3 Đặc điểm của hợp từ tatpuruṣa theo sự kiện 

1. Upapada-tatpuruṣa: Ở những hợp từ tatpuruṣa theo sự kiện thì thành phần thứ 
hai cũng có thể là một hình dung từ được diễn sinh từ một gốc động từ, và hình 
dung từ diễn sinh này thường có dạng rất giống gốc động từ. Loại hợp từ này được 
gọi là upapada-tatpuruṣa. Chức năng ngữ pháp của loại hợp từ này một là hình 
dung từ (adjective) hoặc là thật danh từ (substantive). Trong trường hợp thứ hai — 
thật danh từ — thì hình dung từ diễn sinh từ gốc động từ chỉ ngay người thực hiện 
hành động. Nếu hợp từ upapada-tatpuruṣa được diễn giải thì gốc động từ được diễn 
giải bằng dạng động từ hữu hạng định ngôi xưng thứ ba. Ví dụ: 
 √ Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
िवद ् वदेिवद ् वदेान ् विे  Người biết Veda/biết Veda (adj.) 
ा शा  शाािण जानाित  Người biết luận giải/biết luận giải (adj.) 
कृ  लोककृत ्  लोकं करोित  Người tạo thế giới/tạo thế giới (adj.) 
Những gốc động từ có âm cuối là –आ –ā sẽ biến thành –अ –a trong khi những gốc 
động từ có mẫu âm ngắn được bổ sung –त ् –t. Gốc có âm mũi kết thúc thường loại 
bỏ âm mũi này. 
2. Cũng có khi phần đầu của hợp từ upapada-tatpuruṣa được biến hoá theo sự kiện, 
có nghĩa là, tiếp vĩ âm của sự kiện không bị loại bỏ. Tuy nhiên, những loại hợp từ 
này không thể được lập một cách tự do. Chúng thường được xem là những thành 
ngữ, là tên riêng, hoặc thuật ngữ đặc biệt và được xử lí tương ưng trong các từ 
điển. 
 Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
 यिुधिरः  यिुध िरः đứng vững trong trận chiến 
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 परपैदम ्  पर ैपदम ्  chữ/câu cho một cái/người khác 

28.4 Hợp từ karmadhāraya 

1. Nếu trong một hợp từ tatpuruṣa mà mối quan hệ giữa hai thành phần là quan hệ 
nominative, có nghĩa là hai thành phần có cùng sự kiện thì trường hợp này được xử 
lí như một loại hợp từ riêng biệt và gọi là karmadhāraya. Ý nghĩa của cách gọi này 
không được rõ. 
2. Trong một hợp từ karmadhāraya thì thành phần cuối được thành phần đầu xác 
định gần hơn bằng cách 

thành phần đầu này là một định ngữ (attribute) 
thành phần đầu này là một đối tượng so sánh 

Trong một trường hợp đặc biệt thì mối quan hệ xác định trên được đảo ngược. 
3. Về hình thức thì người ta phân biệt sáu loại hợp từ karmadhāraya: 
 i. hình dung từ/ppp/phó từ/tiểu từ + thật danh từ 
 ii. số từ + thật danh từ 
 iii. phó từ/tiểu từ + hình dung từ/ppp 
 iv. thật danh từ + hình dung từ 
 v. hình dung từ + hình dung từ 
 vi. thật danh từ + thật danh từ 
Như vậy thì hợp từ karmadhāraya là loại phức tạp nhất trong những loại hợp từ 
Phạn ngữ. Tuy nhiên, không phải loại hợp từ karmadhāraya nào cũng xuất hiện đều 
như nhau. Ba loại hợp từ karmadhāraya đầu mà trong đó, thành phần thứ nhất có 
chức năng định ngữ cho thành phần cuối xuất hiện thường nhất — và chúng cũng 
được sử dụng trong những bài tập Phạn ngữ trong sách này. Những loại khác xuất 
hiện phần lớn trong thi ca của Hoa văn Phạn ngữ. 

I. Hình dung từ/ppp/phó từ/tiểu từ + Thật danh từ 
Thành phần đầu — với chức năng hình dung từ định ngữ, ppp, phó từ — xác định 
gần thành phần thứ hai. 

Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
वृाः  वृो ाः con cọp già 
ियका  िया का  cô bé dễ thương 
हतरसी  हता रसी  một nữ la-sát bị giết 
भाया   ा भाया   bà vợ bị ruồng bỏ 
मााः  मा अाः  ngựa chậm 
सुरकुसमुािन  सुरािण कुसमुािन  hoa đẹp 
अितभयम ्  अितशय ंभयम ्  nhiều nỗi sợ 
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सजुनः सुु जनः người lành 
Hình dung từ महत ् mahat »lớn« xuất hiện ở thành phần đầu của một hợp từ dưới 
dạng महा mahā. Ví dụ महाराज mahārāja »đại vương«. 
Ví dụ cho những hợp từ karmadhāraya trong câu: 

उान ेसुरकुसमुािन पयािम। udyāne [sundarakusumāni] paśyāmi  
»Tôi thấy [những bông hoa đẹp] trong vườn« 
धो वृाणे युत।े vyādho [vṛddhavyāghreṇa] yudhyate 
»Người thợ săn chiến đấu [với một con cọp già].« 

Thành phần đầu của hợp từ karmadhāraya loại này cũng có thể là một phủ định tiếp 
đầu âm अ– a– (trước phụ âm) hoặc अन–् an– (trước một mẫu âm). Ví dụ: 
 Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
 अाणः  न ाणः một người không phải ba-la-môn 
 अिना  न इा  sự không muốn 

II. Số từ + Thật danh từ = Dvigu-karmadhāraya 
Nếu thành phần đầu của một hợp từ karmadhāraya là một số từ thì các nhà văn 
phạm truyền thống gọi loại này là Dvigu »hai con bò«. Loại hợp từ này không 
được dùng để chỉ số lượng của những thành phần, mà được dùng để chỉ một số 
lượng nhất định của một đoàn thể/nhóm (Phạn: समाहार samāhāra). Vì vậy nên 
thành phần cuối của một hợp từ Dvigu-karmadhāraya lúc nào cũng là s ố ít. Mẫu 
âm cuối của trung tính –अ –a có thể được thay thế bằng mẫu âm –ई –ī nữ tính. 
 Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
 चतयु ुगः  चतणुा यगुाना ंसमाहारः  một nhóm bao gồm/của bốn kiếp 
 िलोकी  याणा ंलोकाना ंसमाहारः một nhóm bao gồm/của tam thế 

III. Phó từ/tiểu từ + Hình dung từ/ppp 
Thành phần đầu xác định thành phần cuối với tư cách là một hình dung từ/ppp. 
 Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
 अितसखुम ्  अितशय ंसखुम ्  rất dễ chịu 
 ृत  ु कृतम ्  được thực hiện kém 
Ba loại hợp từ karmadhāraya sau xuất hiện rất ít. Chúng thường được dùng trong 
thi ca. 

IV. Thật danh từ + Hình dung từ 
Thành phần đầu được dùng như một đối tượng so sánh của hình dung từ đi sau, có 
nghĩa là, thành phần đầu trình bày cái đư ợc so sánh trong khi thành phần thứ hai 
trình bày chất lượng của đối tượng được so sánh. 
 Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
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 मघेयामः  मघे इव यामः  đen như một đám mây 
 कुसमुमृः  कुसमुम ् इव मृः mềm mại như một đoá hoa 

V. Hình dung từ + Hình dung từ 
Trong trường hợp này thì thành phần đầu không xác định thành phần thứ hai. Thay 
vào đó thì mỗi quan hệ giữa hai thành phần là sắp đặt đồng hàng (coordination). 
 Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
 पीतरम ्  पीत ंच रं च  vàng và đỏ 

VI. Thật danh từ + Thật danh từ  
Ở hạng hợp từ karmadhāraya này thì có sự đảo ngược về thứ tự trong một hợp từ 
karmadhāraya, cụ thể là thành phần xác định-thành phần được xác định. Không 
phải thành phần đầu xác định thành phần sau mà ngược lại. 
Có hai loại cần được phân biệt: 
a. Thành phần xác định thứ hai diễn bày chức năng, bản chất của thành phần thứ 
nhất. 
 Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
 मघेतः  मघे एव तः  một đám mây với chức năng sứ giả 
 कारम ्  का एव रम ्  một cô gái với chức năng của một viên ngọc 
 राजिष ः  राजा एव ऋिषः  một ông vua với chức năng của thấu thị giả 
b. Thành phần thứ hai chỉ đến một đối tượng được so sánh, có nghĩa rằng nó chính 
là thành phần mà thành phần thứ nhất được so sánh. 
 Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
 पुषाः  ा इव पुषः  một người đàn ông như con cọp 
 नेकमलम ्  कमल इव नेम ्  mắt như hoa sen 
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29.1 Hợp từ bahuvrīhi  

Một hợp từ bahuvrīhi nếu nhìn về mặt cấu trúc bên trong là một hợp từ tatpuruṣa 
hoặc một hợp từ karmadhāraya với thành phần cuối lúc nào cũng là m ột thật danh 
từ. Tương ưng với thành phần đầu, ta có thể phân hợp từ bahuvrīhi thành hai loại 
như sau: 
a. Với hình thức hợp từ karmadhāraya thuộc loại: 

hình dung từ/ppp + thật danh từ 
phó từ/tiểu từ + thật danh từ 
thật danh từ + thật danh từ 

b. Với hình thức hợp từ tatpuruṣa thuộc loại: 
thật danh từ + thật danh từ 

Điểm đặc thù của một hợp từ bahuvrīhi không phải là cấu trúc mà thay vào đó là 
cách sử dụng. Về mặt hình thức thì hợp từ bahuvrīhi là m ột hợp từ tatpuruṣa/ 
karmadhāraya được dùng với chức năng định ngữ cho một danh từ liên quan. Như 
vậy thì một hợp từ bahuvrīhi lúc nào cũng có ch ức năng định ngữ với một yếu tố 
nằm ngoài nó (danh từ tương quan). Vì ch ức năng định ngữ nên hợp từ bahuvrīhi 
được biến hoá như một hình dung từ, có nghĩa là, thành ph ần cuối của nó tương 
đồng với danh từ tương quan về giới tính, số và sự kiện. 
Nếu một hợp từ tatpuruṣa hoặc một hợp từ karmadhāraya với hình thức cấu trúc 
bên trên được sử dụng làm định ngữ cho một danh từ tương quan thì hai s ự kiện 
sau được thấy: 

i) quan hệ ngữ pháp giữa thành phần trước và sau — cụ thể là thành phần xác 
định–thành phần được xác định — được biến chuyển một cách mà qua đó, sự 
tương quan xác định này không còn nữa. 
ii) Một mối quan hệ ngữ pháp/nghĩa xuất hiện giữa toàn bộ hợp từ và danh từ 
tương quan của nó. 

Hai ví dụ nêu sau sẽ làm rõ hơn s ự việc. Chính cách gọi loại hợp từ này — 
bahuvrīhi — được sử dụng vì nó chính là ví dụ của loại hợp từ này. Hãy lưu ý đ ến 
hai hợp từ karmadhāraya sau: 
बीिहः bahuvrīhiḥ यतकामाः yatakāmāḥ 
nhiều gạo sự tham dục được kiểm soát 
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Nếu hai hợp từ karmadhāraya này được dùng như như hợp từ bahuvrīhi thì chúng 
sẽ xuất hiện như những định ngữ cho một danh từ tương quan, như hai ví dụ sau 
cho thấy: 
[बीिहर]् दशेः bahuvrīhir deśaḥ [यतकामो] योगी [yatakāmo] yogī 
Nếu một hợp từ tatpuruṣa hoặc một hợp từ karmadhāraya với hình thức cấu trúc 
bên trên được sử dụng như một bahuvrīhi — như vậy là một định ngữ cho một 
danh từ tương quan — thì sự việc như sau xảy ra: 
i) quan hệ ngữ pháp giữa thành phần trước và sau — cụ thể là thành phần xác định-
thành phần được xác định — được biến chuyển một cách mà qua đó, sự tương 
quan xác định này không còn nữa mà thay vào đó là một sự tương quan chủ thể-vị 
ngữ. Thành phần thứ hai giữ chức năng chủ thể và thành phần trước có chức năng 
vị ngữ. 
Như vậy thì cấu trúc bên trong của một hợp từ bahuvrīhi có thể được diễn giảng 
dưới dạng chủ thể-vị ngữ (subject-predicate) với vị ngữ đứng phía trước: 
बहवो ीहयः bahavo vrīhayaḥ  यताः कामाः yatāḥ kāmāḥ 
»gạo nhiều« »Tham dục được kiểm soát« 
ii) Khi diễn giải thì hợp từ bahuvrīhi cũng xuất hiện dưới dạng một câu định ngữ 
xác định rõ hơn m ột danh từ tương quan. Như vậy thì sau khi đư ợc diễn giải thì 
hợp từ bahuvrīhi xuất hiện với chức năng của một câu quan hệ. Như đã giảng thuật 
ở 16.1, một câu quan hệ Phạn ngữ xuất hiện dưới dạng tương quan và như vậy, mối 
quan hệ của một hợp từ bahuvrīhi cũng có thể được trình bày bằng một cấu trúc 
tương quan. Nên lưu ý r ằng giữa câu tương quan và danh từ tương quan có nhiều 
mối quan hệ sự kiện khác nhau. Trong những câu ví dụ ở đây thì hai quan hệ sự 
kiện locative và instrumental được đề cập. Các nhà văn phạm truyền thống một 
mặt giữ cấu trúc của hợp từ bahuvrīhi trong khi diễn giải — tức là vị ngữ trước chủ 
ngữ sau — và mặt khác cũng không đ ể tương quan đại danh từ phía trước câu 
tương quan mà là phía sau. 

[बहवो ीहयो यिन]् स दशेः। [bahavo vrīhayo yasmin] sa deśaḥ 
»Đất nước mà ở đó gạo nhiều« 

Như vậy thì स दशेः sa deśaḥ »đất nước«, यिन ् yasmin »mà ở đó«, ीहयः vrīhayaḥ 
»gạo«, बहवः bahavaḥ »nhiều«. Cũng như thế: 

[यताः कामा यने] स योगी। yatāḥ kāmā yena sa yogī 
»Du-già tăng mà sự tham dục được kiểm soát bởi ông ấy« 

स योगी sa yogī »du-già tăng«, यने yena »bởi ông ấy«, कामाः kāmāḥ »tham dục«, 
यताः yatāḥ »được kiểm soát«. 
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Như vậy thì sự diễn giải một hợp từ bahuvrīhi có quan hệ định ngữ với một danh từ 
là một câu tương quan, và qua đó ta có thể thấy được rằng, hợp từ bahuvrīhi là một 
văn phong dị dạng của một câu quan hệ. 
[बीिहर]् दशेः bahuvrīhir deśaḥ = [बहवो ीहयो यिन]् स दशेः [bahavo vrīhayo 

yasmin] sa deśaḥ 
 Đất nước mà ở đó gạo nhiều 
[यतकामो] योगी [yatakāmo] yogī = [यताः कामा यने] स योगी [yatāḥ kāmā yena] 

sa yogī 
 »Du-già tăng mà sự tham dục được kiểm soát 

bởi ông ấy« 
3. Tiếp theo đây là những ví dụ của một hợp từ karmadhāraya với chức năng 
bahuvrīhi với nhiều thành phần đầu khác nhau: a. hình dung từ/ppp, b. phó từ/tiểu 
từ bất biến/tiếp đầu tự và c. thật danh từ. 
a) Hình dung từ/ppp + Thật danh từ 
[दीघ बाः] पुषः  = [दीघ बा य] स पुषः [dīrghau bāhū yasya] sa puruṣaḥ 
 »Người đàn ông mà có cánh tay dài« 
[हतशःु] ियः  = [हताः शवो यने] स ियः [hatāḥ śatravo yena] sa kṣatriyaḥ 
 »Người chiến sĩ mà qua ông ta bọn giặc bị giết« 
[ाजलं] तीरम ्  = [ा ंजलं यने] तत ् तीरम ् [prāptaṃ jalaṃ yena] tat tīram 
 »Cái bờ mà nước ngập đến đó« 
b) Phó từ/tiểu từ/tiếp đầu âm + Thật danh từ 
[अपुाः] पुषाः = [न सि पुा यषेा]ं त ेपुषाः [na santi putrā yeṣāṃ] te puruṣāḥ 
 »Những người đàn ông không có con trai« 
[सहपुो] रामः  = [पुणे सह वत त ेयः] स रामः [putreṇa saha vartate yaḥ] sa rāmaḥ 
 »Rāma, người cùng với con trai« 
[ब लः] िसहंः = [ु बलं य] स िसहंः [duṣṭhu balaṃ yasya] sa siṃhaḥ 
 »Sư tử mà lực của nó yếu« 
c) Thật danh từ + Thật danh từ 
काशीनामधये ंनगरम ्  = [काशी नामधये ंय] तन ् नगरम ् [kāśī nāmadheyaṃ yasya] tan 

nagaram  
 »Thành phố mà tên của nó là Kāśī« 
चमखुी का  = [च इव मखु ंयाः] सा का [candra iva mukhaṃ yasyāḥ] sā 

kanyā 
 »Cô gái mà gương mặt của cô ấy giống như mặt trăng« 
4. Nếu thành phần đầu của một karmadhāraya xuất hiện dưới dạng bahuvrīhi là 
một hình dung từ thì thỉnh thoảng có sự đảo ngược thứ tự của hai thành phần, có 
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nghĩa là thật danh từ — thành phần thứ hai — xuất hiện ở vị trí thứ nhất và hình 
dung từ đi sau. Ví dụ: 
[इैेा] दवेाः = [इो ेो यषेा]ं त ेदवेाः [indro jyeṣṭho yeṣāṃ] te devāḥ 
 »Những thiên thần mà trong bọn họ Indra là người giỏi nhất« 
[ानपरस]् तापसः  = [ान ंपरं य] स तापसः [dhyānaṃ paraṃ yasya] sa tāpasaḥ 
 »Nhà tu khổ hạnh mà đối với ông ta thiền định là cái tối cao« 
5. Nếu một hợp từ tatpuruṣa theo sự kiện được dùng làm bahuvrīhi thì trong câu 
diễn giải, thành phần đầu không chỉ xuất hiện như một vị ngữ ở nominative, mà 
cũng xuất hiện ở những sự kiện khác tương tự như ở trong chính hợp từ tatpuruṣa 
này vậy. 
[चौरभय]ं नगरम ्  [चौरेो भय ं यिन]् तन ् नगरम ् [caurebhyo bhayaṃ yasmin] tan 

nagaram 
 »thành phố mà ở đó có nỗi sợ bọn trộm« 
6. Nếu thành phần sau của một bahuvrīhi bao gồm những thật danh từ như आिद 
ādi, आ ādya »bắt đầu, khởi đầu« hoặc माा mātrā »mức độ« thì chúng sẽ được 
dịch là »v.v…« hoặc »chỉ là«. 
[ाणादयो] वणा ः  [ाणा आिदयषा]ं त ेवणा ः [brāhmaṇā ādir yeṣāṃ] te varṇāḥ 
 »Những giai cấp với sự bắt đầu là những bà-la-môn« = »Những 

giai cấp bà-la-môn v.v…« 
[शमा]ं वचनम ् [शो मा ंय] तद ्वचनम ् [śabdo mātraṃ yasya] tad vacanam 
 »Lời nói mà mức độ của nó là âm thanh« = »Lời nói mà mức độ 

của nó chỉ là âm thanh« 
7. Những ví dụ đến giờ cho thấy, hợp từ bahuvrīhi lúc nào cũng có số, giới tính và 
sự kiện tương ưng với danh từ quan hệ. Như vậy thì giới tính của thành phần cuối 
của một hợp từ bahuvrīhi được xác định bởi danh từ nó có tương quan và không 
nhất thiết là giới tính nó sẵn có. Có nghĩa là, thành ph ần cuối của một hợp từ 
bahuvrīhi sẽ tuỳ giới tính của danh từ quan hệ mà đổi giới tính cho tương thích, và 
nếu cần thiết, được biến hoá cách khác: 
[दयो] नरः  = [ ंदय ंय] स नरः [duṣṭhaṃ hṛdayaṃ yasya] sa naraḥ 
 »người đàn ông mà lòng của người ấy xấu« 
[दया] नरी  = [ ंदय ंयाः] सा नरी [duṣṭhaṃ hṛdayaṃ yasyāḥ] sā narī 
 »người đàn bà mà lòng của bà ta xấu« 
[दय]ं िमम ्  = [ ंदय ंय] तन ् िमम ् [duṣṭhaṃ hṛdayaṃ yasya] tan mitram  
 »người bạn mà lòng của người ấy xấu« 
Như vậy thì danh từ nam tính kết thúc bằng –अ –a cũng được biến hoá như danh từ 
trung tính kết thúc bằng –अ –a hoặc danh từ nữ tính kết thúc bằng –आ –ā. Hoặc 
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danh từ nữ tính kết thúc bằng –आ –ā được biến hoá như danh từ nam tính hoặc 
trung tính kết thúc bằng –अ –a. Hãy so sánh với những ví dụ sau: 
Danh từ trung tính मलू mūla »gốc, rễ« đứng ở phần hai của một hợp từ bahuvrīhi, 
xác định một danh từ nam tính, được biến hoá như một danh từ nam tính. 

वन े[दीघ मलूा] बहवरविि। vane [dīrghamūlā] bahavas taravas tiṣṭhanti  
»Trong rừng có nhiều cây [mà rễ của chúng dài] đứng« 

Danh từ trung tính ने netra »mắt« là thành phần cuối của một hợp từ bahuvrīhi, 
xác định một danh từ nữ tính, được biến hoá như một danh từ nữ tính. 

[कमलनेा] का माग ितित। [kamalanetrā] kanyā mārge tiṣṭhati  
»Cô bé [mà cặp cặp mắt của cô ấy như hoa sen] đứng trên đường« 

Danh từ nam tính पुष puruṣa »người đàn ông« là thành phần cuối của một hợp từ 
bahuvrīhi, xác định một danh từ trung tính, được biến hoá như một danh từ trung 
tính. 

वीरपुषािण नगरािण जानािम। [vīrapuruṣāṇi] nagarāṇi jānāmi  
»Tôi biết những thành phố [mà những người đàn ông ở đó là những anh hùng]« 

Danh từ nam tính काम kāma là thành phần cuối của một hợp từ bahuvrīhi, xác định 
một danh từ nữ tính, được biến hoá như một danh từ nữ tính. 

[पुकामा] राम भाया  दवेेः जा ं ाथ यित। [putrakāmā] rāmasya bhāryā 
devebhyaḥ prajāṃ prārthayati 
»Vợ của Rāma, [ngư ời có lòng mong muốn con trai] cầu xin người nối dõi từ 
chư thiên« 

Danh từ nữ tính chấm dứt bằng –ई –ī hoặc –ऋ –ṛ được bổ sung tiếp vĩ tự –क –ka 
khi đổi thành nam tính. 
[एकपीको] नपृः  = [एका पी य] स नपृः [ekā patnī yasya] sa nṛpaḥ 
 »Ông vua mà vợ của ông là là một duy nhất« = »Ông vua, 

người chỉ có một người vợ độc nhất« 
[बिहतकृो] ाणः  = [बो िहतरो य] स ाणः [bahvyo duhitaro yasya] sa 

brāhmaṇaḥ 
 »Bà-la-môn mà những đứa con gái của ông nhiều« = »Bà-

la-môn, người có nhiều con gái« 
8. Một cách dùng đặc biệt của bahuvrīhi là như sau. Nếu một loạt hành động theo 
thứ tự được diễn bày mà bình thư ờng ta thấy absolutive được dùng thì một trong 
những hành động đó — thường là hành động thứ nhất — cũng có thể được diễn tả 
bằng một bahuvrīhi với một ppp phía trước. 

तपी गहृो वन ं गा तपा ं करोित । tapasvī [tyaktagṛho] vanaṃ gatvā 
tapasyāṃ karoti sma 
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»Nhà tu khổ hạnh, [một người mà nhà của ông ta bị rời bỏ], đi vào rừng, tu khổ 
hạnh« 

9. Như đã nói ở 13.3 (5), định ngữ — như tất cả những hình dung từ — cũng có thể 
được danh từ hoá, ví dụ như साध ु sādhu »thiện hảo«, साधःु sādhuḥ »người thiện 
hảo« पाप pāpa »ác«, पापः pāpaḥ »kẻ ác«. Cũng tương tự như vậy, hợp từ bahuvrīhi 
cũng có thể được dùng riêng như một thật danh từ. Trong trường hợp này, hợp từ 
bahuvrīhi không có m ối quan hệ định ngữ với một danh từ nằm ngoài khác mà 
danh từ này không được đề cập đến một cách minh xác. Hợp từ bahuvrīhi không 
những chỉ đến định ngữ, mà còn chỉ đến một nhân vật hoặc sự vật — qua giới tính 
được nhận ra từ đuôi. Trong câu diễn giải thì nhân vật hoặc sự vật được trình bày 
bằng một đại danh từ ngôi xưng thứ ba tương đương giới tính của hợp từ bahuvrīhi, 
सः saḥ सा sā तत ् tat. 
पीतवः  = [पीत ंव ंय] सः [pītaṃ vastraṃ yasya] saḥ 
 Anh ta, người mà có y phục mầu vàng 
पीतवा  = [पीत ंव ंयाः] सा [pītaṃ vastraṃ yasyāḥ] sā 
 »Cô ta, người mà có y phục mầu vàng« 
Nếu không có sự biến đổi giới tính từ trung tính sang nam/nữ tính (व vastra là y 
phục, trung tính) như ví dụ bên trên thì hợp từ bahuvrīhi được thật danh từ hoá — 
chính vì nó không có danh từ quan hệ đi cùng — rất khó phân biệt được ngay với 
một hợp từ tatpuruṣa hoặc karmadhāraya. Trong trường hợp này người ta cần phải 
xem ngữ cảnh để biết được xem đây là loại hợp từ gì. 
Hợp từ karmadhāraya 

मतृपुः िपतरं शोचयित। [mṛta-putraḥ] pitaraṃ śocayati  
»Đứa con trai đã chết để người cha đau buồn.« 

Hợp từ bahuvrīhi đã được thật danh từ hoá 
मतृपुः ितिदन ंशोचित। [mṛta-putraḥ] pratidinaṃ śocati 
»Ông ta, người có con trai đã chết, đau khổ mỗi ngày« 

29.2 Hợp từ dvandva  

Chữ Dvandva có nghĩa là »cặp«. Như vậy, hợp từ dvandva là một hợp từ sắp đặt 
đồng hàng (coordination) hai hoặc nhiều chữ giống nhau — ví dụ hai hoặc trên hai 
thật danh từ hoặc hình dung từ được tiếp nối theo thứ tự mà không cần đến tiểu từ 
च ca. Về cách biến hoá đuôi của một hợp từ dvandva thì cần phân biệt giữa hai loại 
khác nhau về chức năng ngữ nghĩa. 
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Hợp từ dvandva I: Chỉ sự liệt kê những thành phần đơn 
Thành phần thứ hai đứng ở dual hoặc plural tuỳ theo trường hợp hợp từ trình bày 
hai hoặc nhiều nhân/sự vật, và lấy giới tính của thành phần cuối. Ví dụ: 
रामलनौ  = राम लण rāmaśca lakṣmaṇaśca  
 »Rāma và Lakṣmaṇa« 
रामसीत े = राम सीता च rāmaśca sītā ca 
 »Rāma và Sītā« 
दवेमनुौ  = दवे मनु devaśca manuṣyaśca  
 »Trời và người« 
दवेमनुाः  = दवेा मनुा devāśca manuṣyāśca  
 »Chư thiên và người« 
ाणियवैयशूाः = ाणा िया वैया शूा brāhmaṇāśca kṣatriyāśca 

vaiśyāśca śūdrāśca  
 »Brāhmaṇa, Kṣatriya, Vaiśya và Śūdra« (bốn giai cấp xã hội 

Ấn Độ) 
गजिसहंागालाः = गजा िसहंा ाा गाला gājāśca siṃhāśca vyāghrāśca 

śṛgālāśca  
 »Voi, sư tử, cọp và sói lang« 
Về thứ tự trong một hợp từ dvandva thì các nhà văn ph ạm truyền thống đưa ra 
những quy luật nhất định, như cấp trên trước cấp dưới (ví như trong ví dụ các giai 
cấp xã hội bên trên), tuổi cao trước tuổi thấp (ở hai anh em), hoặc chữ có âm tiết ít 
đi trước chữ có âm tiết nhiều hơn, và chữ có mẫu âm अ– a– khởi đầu và kết thúc 
trước những chữ khác. 

Hợp từ dvandva II: Chỉ một đơn vị/đoàn thể bao gồm những thành phần đơn 
Loại hợp từ dvandva này thường dùng để chỉ một cặp đối đãi và các thân phần. 
Thành phần thứ hai lúc nào cũng đứng ở trung tính số ít. 
सखुःखम ्  = सखु ंच ःख ंच sukhaṃ ca duḥkhaṃ ca 
 »Khổ và lạc« 
पािणपादम ्  = पाणी च पादौ च pāṇī ca pādau ca  
 »Hai tay và hai chân« 
कणनेम ्  = कण च ने ेच karṇau ca netre ca  
 »Hai lỗ tai và cặp mắt« 
Đặc biệt lưu ý: Nếu thành phần đầu là một danh từ chỉ sự quan hệ dòng tộc có âm 
cuối là –ऋ –ṛ và thành phần thứ hai cũng như vậy hoặc là chữ पु putra thì thành 
phần đầu sẽ không xuất hiện ở dạng thân nguyên, mà là nominative singular. 
मातािपतरौ  = माता च िपता च mātā ca pitā ca  
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 »Mẹ và cha« 
िपतापुौ  = िपता च पु pitā ca putraśca  
 »Cha và con trai« 
 



 

 

Bài thứ 30 

30.1 Hợp từ avyayībhāva 

1. Từ avyayībhāva có nghĩa là »cái bất biến«. Nó chỉ một hợp từ bất biến với chức 
năng phó từ. Thành phần đầu của hợp từ bất biến avyayībhāva lúc nào cũng là một 
từ bất biến (indelinable). Thành phần thứ hai là một thật danh từ. Tiếp vĩ âm biến 
hoá của thành phần thứ hai này lúc nào cũng là accusative neuter — bất cứ vào 
giới tính gốc của thật danh từ này. Như vậy thì khi biến hoá thành acc. nt. ta thấy 
một sự thay đổi giới tính. 
2. Thành phần đầu bất biến của một hợp từ avyayībhāva thư ờng là một trong 
những dạng trong ba loại sau: 

i. Một động từ tiếp đầu tự (verbal prefix) hoặc một tiền trí từ (preposition) 
ii. Một trong hai tiếp đầu tự स sa »cùng với« िनः niḥ »không có/cùng« 
iii. Một trong hai chữ यथा yathā »như, tương ưng« यावत ् yāvat »cho đến khi« 

Ví dụ: 
अन ुanu  + गा gaṅgā  → अनुम ् anugaṅgam  
dọc theo  sông Hằng  dọc sông Hằng 
उप upa  + िगिरः giriḥ → उपिगिर upagiri  
gần  núi  gần núi 
बिहः bahiḥ + वनम ् vanam  → बिहवनम ् bahirvanam  
bên ngoài  rừng  bên ngoài rừng 
स sa  + कोपः kopaḥ  → सकोपम ् sakopam  
với, cùng với  giận dữ  với giận dữ 
स sa  + रा tvarā  → सरम ् satvaram  
với, cùng với  gấp rút  với sự gấp rút 
िनः niḥ + शिः śaktiḥ  → िनःशि niḥśakti  
không có, bất  lực  bất lực 
Xin lưu ý đi ểm khác biệt giữa tiếp đầu âm स sa ở đây và tiếp đầu âm स sa đứng 
đầu một hợp từ bahuvrīhi, ví dụ như सभाय ः sa-bhāryaḥ »Ông ta, người có vợ bên 
cạnh«. 
यथा yathā  + कामः kāmaḥ  → यथाकामम ् yathākāmam  
như/tuỳ  ham muốn  như nguyện, như ý muốn 
यथा yathā + शिः śaktiḥ  → यथाशि yathāśakti  
như/tuỳ  lực  như lực 
यथा yathā + िविधः vidhiḥ  → यथािविध yathāvidhi  
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như/tuỳ  quy tắc  như quy tắc 
यावत ् yāvat  + जीवः jīvaḥ  → यावीवम ् yāvajjīvam  
cho đến khi, dài  cuộc sống  dài một cuộc đời 
यावत ् yāvat  + वष म ् varṣam  → यावष म ् yāvadvarṣam  
cho đến khi, dài  năm  dài một năm 
3. Chức năng ngữ pháp của một hợp từ avyayībhāva trong câu là một phó từ. Hãy 
so sánh với cách lập phó từ từ hình dung từ qua cách biến hoá theo acc. sing. Ví 
dụ: 

यावीवं तापसा अनगुं वसि/जीवि। 
yāvajjīvaṃ tāpasā anugaṅgaṃ vasanti/jīvanti 
Các nhà tu khổ hạnh sống cả đời ở dọc theo sông Hằng. 

30.2 Những dạng đặc biệt của những thành phần hợp từ 

1. Như đã nói bên trên,  thành phần đầu của một hợp thành từ xuất hiện dưới dạng 
thân gốc và mẫu/phụ âm kết thúc của nó hoà hợp với khởi âm của thành phần thứ 
hai tương ưng với luật ngoại hợp biến. Lúc đó thì ph ụ âm kết thúc của thành phần 
đầu trước hết sẽ biến thành phụ âm kết thúc tuyệt đối trước khi hoà hợp với khởi 
âm đi sau (23.2). Ví dụ: िगिर giri »núi« + आम āśrama »già-lam« → िगया म 
giryāśrama »già-lam trong núi« hoặc वाच ् vāc »lời nói« + दोष doṣa »lỗi« → वादोष 
vāgdoṣa »lỗi ở lời nói (nói có lỗi/tật)«. Xin lưu ý thêm nh ững điểm đặc biệt bên 
dưới. 
2. Nếu là thành phần đầu của hợp từ thì những danh từ có âm kết thúc –अन ् –an, –
इन ् –in sẽ bỏ đi âm mũi –न ् –n. Ví dụ: राजन ् rājan »vua« + पुः putraḥ »con trai« → 
राजपुः rājaputraḥ »con trai vua« = »hoàng tử«; मिन ् mantrin »bộ trưởng« + 
अथ ः arthaḥ »mục đích« → मथम ् mantryartham »vì mục đích của bộ trưởng«. 
3. Hình dung từ महत ् mahat »lớn« xuất hiện dưới dạng thành phần đầu của một 
karmadhāraya là महा mahā. Ví dụ: महत ् mahat + राजन ् rājan → महाराज mahārāja 
»đại vương«. 
4. Danh từ kết thúc bằng –स ् –s ở thành phần đầu chuyển –स ् –s thành visarga. Ví 
dụ: ोितस ् jyotis »ánh sáng/tinh tú« + िवद ्vid »biết« → ोितिव द ्jyotirvid »người 
biết tinh tú« = »chiêm tinh gia«. Trước những âm velare và labial không phát âm 
(क ्k, ख ् kh, प ् p, फ ्ph) thì –स ् –s không biến đổi. तपस ् tapas »khổ hạnh« + पित pati 
»chúa« → तपित tapaspati »chúa của sự tu khổ hạnh«. 
5. Nếu là thành phần cuối của hợp từ thì những thật danh từ अहर ्ahar »ngày«, 
राजन ् rājan »vua«, राि rātri (f.) »đêm« सिख sakhi (m.) »bạn« xuất hiện dưới dạng 
nam tính có âm cuối là –अ –a, như vậy là अह aha, राज rāja, रा rātra, सख sakha. 
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Chúng được biến hoá như danh từ nam tính có âm cuối là –अ –a. Ví dụ: अहर ्ahar 
»ngày« राि rātri »đêm« → अहोरा ahorātra »ngày và đêm«, िय priya »dễ 
thương« + सिख sakhi »bạn« → ियसख priyasakha »người bạn dễ thương«. 

30.3 Danh hợp từ loại phức tạp 

Trong khi những hợp từ dvandva có thể có nhiều thành phần thì những loại hợp từ 
khác như karmadhāraya, tatpuru ṣa và bahuvrīhi lúc nào cũng có cấu trúc bao gồm 
hai thành phần: Thành phần trước và sau. Tuy nhiên — như đã đ ề cập đến — hai 
thành phần này chính chúng lại có thể xuất phát từ một hợp từ, cho nên nhiều hợp 
từ phức tạp và dài có thể được tạo và tìm thấy. Ví dụ như trong thi ca (का kāvya) 
thì những hợp từ dài đến bao gồm hơn 10 thành phần không phải là chuyện lạ. Tuy 
vậy, tất cả những hợp từ đa thành phần ngoài hợp từ dvandva lúc nào cũng có một 
cấu trúc song thể (binary), có nghĩa là một hợp từ có hai thành phần (trước và sau) 
được lồng vào một hợp từ khác, trở thành thành phần trước hoặc sau trong hợp từ 
này, và hợp từ này chính nó lại được lồng vào một hợp từ khác với tư cách thành 
phần trước hoặc sau. 
Mối quan hệ giữa những chữ riêng biệt và hợp từ như những thành phần của một 
hợp từ phức tạp có thể được làm sáng tỏ bằng những ngoặc. Ví dụ như một hợp từ 
ngoài dvandva, bao gồm bốn từ (A, B, C, D) có thể có những cấu trúc bên trong 
khác nhau. 

1. [[[A + B] + C] + D] 
A + B tạo nên thành phần đầu của một hợp từ có thành phần cuối là C, và hợp từ 
này lại lập nên thành phần đầu của một hợp từ có thành phần cuối là D. 

2. [[A + B] + [C + D]] 
A + B lập thành thành phần đầu của một hợp từ với thành phần cuối được lập bởi 
C + D. 

3. [A + [B + [C + D]]] 
A là thành phần đầu của một hợp từ có thành phần cuối cũng là hợp từ mà trong đó 
B là thành phần đầu và C + D là thành phần cuối. 
Hợp từ đa thành phần có thể được diễn giải từ trước ra sau hoặc từ sau ra trước. 
Các nhà văn phạm truyền thống diễn giải một hợp từ bằng cách phân tích từ trước 
ra sau, tức là từ trái sang phải. Trước hết ta nên thử cấu trúc 1 bên trên vì nó 
thường xuất hiện. Sau đó ta thử xem A có phải là thành phần đầu và B có phải là 
thành phần đi sau nó. Sau đó ta lại lặp lại quá trình này, có nghĩa là th ử nghiệm 
xem C có phải là thành phần cuối của [A + B] hay không và v.v… 



Bài thứ 30 

NGỮ PHÁP 192 

Ví dụ 1 
धािम कपुकृतपुयम ्  
dhārmika-putra-kṛta-puṇyam  
có đức hạnh—con trai—đã làm—công đức 
»Công đức đã được thực hiện bởi đứa con trai có đức hạnh« 

Hai chữ đầu tạo thành một karmadhāraya [dhārmika-putra] »con trai có đức«. 
Chữ kṛta, một ppp đi sau tạo cùng với karmadhāraya này một hợp từ tatpuruṣa. 
Như vậy thì ppp kṛta xuất hiện như thành phần cuối của một hợp từ với 
karmadhāraya là thành phần đi trước [[dhārmika-putra]-kṛta] »được làm bởi đứa 
con trai có đức«. Hợp từ tatpuruṣa này có chức năng hình dung từ, xác định chữ đi 
sau là puṇyam. Chữ này được xác định bởi một thành phần định ngữ đi trước và 
như vậy, nó là thành phần cuối của một hợp từ karmadhāraya với một hợp từ 
tatpuruṣa là thành phần đi trước: 

[[[dhārmika-putra]-kṛta]-puṇyam] 

Ví dụ 2 
सवदशेशासककीित ः  
sarva-deśa-śāsaka-kīrtiḥ  
toàn—quốc gia—người cai trị—vinh dự 
»Vinh dự của người cai trị của toàn quốc gia« 

Hai chữ đầu lập thành một hợp từ karmadhāraya [sarva-deśa] »toàn quốc gia«. Từ 
śāsaka đứng trong mối quan hệ genitive với hợp từ karmadhāraya đứng trước và 
tạo — với vai thành phần sau — một hợp từ tatpuruṣa [[sarva-deśa] + śāsaka] 
»người cai trị của toàn quốc gia«. Chữ thứ tư và cũng là ch ữ cuối lại lập một hợp 
từ với hợp từ tatpuruṣa. Giữa hai thành phần này lại có một mối quan hệ genitive, 
và hợp từ chính này cũng là một tatpuruṣa:  

[[[sarva-deśa]-śāsaka]-kīrtiḥ]  
»Vinh dự của người cai trị của toàn quốc gia« 

Ví dụ 3 
जनकतनयाानपुयजलम ्  
janaka-tanayā-snāna-puṇya-jalam 
Janaka—con gái—sự tắm—linh thiêng—nước 
»Nước linh thiêng bởi sự tắm của con gái của Janaka« 

Trước hết, hai chữ đầu lập một hợp từ tatpuruṣa với quan hệ genitive [janaka-
tanayā] »con gái của Janaka«. Hợp từ này lại lập một tatpuruṣa với thành phần thứ 
ba là snāna, cũng với quan hệ genitive [[janaka-tanayā] + snāna] »sự tắm của 
con gái của Janaka«. Hình dung từ puṇya đi sau mở rộng hợp từ tatpuruṣa thành 
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một hợp từ tatpuruṣa mới với hình dung từ puṇya là thành phần sau, được thành 
phần đi trước xác định qua một mối quan hệ instrumental, [[janaka-tanayā]-
snāna] + puṇya] »linh thiêng bởi sự tắm của con gái của Janaka«. Sau đó chữ thứ 
năm là jalam xuất hiện và cùng với hợp từ đi trước, nó tạo một hợp từ 
karmadhāraya. 

[[[[janaka-tanayā]-snāna]-puṇya] + jalam] 
»Nước linh thiêng bởi sự tắm của con gái của Janaka« 

Ví dụ 4 
घटपणू कुकारमडिपका  
ghaṭa-pūrṇa-kumbhakāra-maṇḍapikā  
Bình đất nung—được chất đầy—người làm bình—túp lều 
»Túp lều được chất đầy bằng bình đất nung của người làm bình.« 

Hai chữ đầu lập một hợp từ, và từ ghaṭa »bình đất nung« đứng trong mối quan hệ 
instrumental với ppp pūrṇa »được làm/chất đầy« và như vậy, hai chữ này tạo một 
hợp từ tatpuruṣa với chức năng hình dung t ừ: [ghaṭa-pūrṇa] »được chất đầy với 
bình đất nung«. Hợp từ tatpuruṣa này không những chỉ xác định gần hơn chữ theo 
sau là kumbhakāra »người làm bình«. Thay vì như v ậy, cùng với chữ với chữ 
maṇḍapikā »túp lều«, kumbhakāra lại lập một hợp từ tatpuruṣa với chữ 
[kumbhakāra-maṇḍapikā] »túp lều của người làm bình«. Hợp từ tatpuruṣa này 
chính là cái được xác định gần bởi hợp từ đi đầu là [ghaṭa-pūrṇa]. Nói rõ hơn là 
hợp từ tatpuruṣa [ghaṭa-pūrṇa] với chức năng hình dung t ừ xác định gần hơn 
thành phần thứ hai là [kumbhakāra-maṇḍapikā]: 

[[ghaṭa-pūrṇa] + [kumbhakāra-maṇḍapikā]] 
»Túp lều được chất đầy bằng bình đất nung của người làm bình.« 

Ví dụ 5 
धूकलकृतशरीराणम ्  
dhūmra-kambala-kṛta-śarīra-trāṇam  
mầu xám—cái mền—được tác dụng—thân thể—bảo vệ 
»sự bảo vệ thân thể được tác dụng qua cái mền mầu xám« 

Hai chữ đầu tạo thành một hợp từ karmadhāraya [dhūmra-kambala] »cái mền 
mầu xám«, được mở rộng thêm bởi ppp kṛta thành một hợp từ tatpuruṣa với chức 
năng hình dung từ với karmadhāraya là thành phần trước và ppp kṛta là thành phần 
đi sau: [[dhūmra-kambala] + kṛta] »được tác dụng qua cái mền mầu xám«. Hợp 
từ tatpuruṣa này lại hình thành một karmadhāraya với thành phần đi sau không 
giản đơn là chữ kến đến, mà là hợp từ được lập bởi hai từ [śarīra-trāṇam]. Hợp từ 
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này là một tatpuruṣa genitive: »sự bảo vệ thân thể«. Như vậy thì hợp từ chính là 
một karmadhāraya với thành phần đầu là một hợp từ tatpuruṣa với chức năng hình 
dung từ và thành phần thứ hai là một hợp danh từ tatpuruṣa. 

[[[dhūmra-kambala]-kṛta] + [śarīra-trāṇam]]  
»sự bảo vệ thân thể được tác dụng qua cái mền mầu xám« 

Ví dụ 6 
सवदवेगवमानषुरासलोकः  
sarva-deva-gandharva-mānuṣa-rākṣasa-lokaḥ  
tất cả—thiên—nhạc thần—loài người—la-sát—thế giới 
»Thế giới của tất cả chư thiên, nhạc thần, loài người và la-sát« 

Ở đây, chữ sarva là thành phần đầu của một hợp từ karmadhāraya với thành phần 
đi sau không chỉ là chữ deva mà là một chuỗi bao gồm bốn chữ đi sau. Như vậy là 
thành phần thứ hai của hợp từ chính là một hợp từ dvandva: [sarva + [deva-
gandharva-mānuṣa-rākṣasa]] »tất cả chư thiên, nhạc thần, loài người và la-sát«. 
Hợp từ karmadhāraya này lại được lồng vào một hợp từ tatpuruṣa với thành phần 
cuối là loka: 

[[sarva + [deva-gandharva-mānuṣa-rākṣasa]] + lokaḥ] 
»Thế giới của tất cả chư thiên, nhạc thần, loài người và la-sát«. 

 



 

 

Bài thứ 31 

31.1 Cách viết theo vận luật (韻律, metric) 

Trong sách này, tất cả những bài văn trong phần bài tập từ trước đến nay đều được 
soạn dưới dạng văn xuôi (tản văn 散文, prose) cũng như những câu chuyện cổ 
trong Pañcatantra và Hitopadeśa. Tuy vậy, tài liệu văn bản Phạn văn phần lớn 
được ghi dưới dạng văn vần và dạng văn vần được dùng nhiều nhất là dạng śloka. 
(ोक). Ví dụ như hai trường sử thi lớn nhất của Ấn Độ là Mahābhārata (महाभारत) 
và Rāmāyaṇa (रामायण) được ghi dưới dạng thi kệ śloka và hai đoạn nổi danh được 
trích từ Mahābhārata để sinh viên Phạn văn đọc trong lục cá nguyệt đầu là Nala và 
Damayantī (नलोपान) và Chí Tôn ca (भगवीता) cũng được viết dưới dạng śloka. 
Để những người học Phạn văn có thể tiếp xúc được dạng văn vần śloka, trong 
những bài tập kế đến, một bài văn theo vận luật dưới dạng śloka được sử dụng và 
phân tích cặn kẽ. Điểm khác biệt căn bản nhất giữa thể loại văn vần và văn xuôi — 
ngoài dạng văn vần — là chỗ đứng của những chữ. Một bài văn theo vận luật có 
cấu trúc từ ngữ tuỳ thuộc vào âm vận, và về mặt ngữ pháp mà nói thì có nghĩa 
rằng, chỗ đứng của chữ trong một câu là tự do. Ví dụ như một dạng động từ hữu 
hạn định không phải lúc nào cũng đ ứng ở cuối câu, mà là ở đâu đó ở giữa. Hoặc 
các định ngữ của một thật danh từ, ví như hình dung từ, ppp, bahuvrīhi hoặc những 
dạng tatpuruṣa có chức năng hình dung t ừ không tất nhiên phải đứng gần, ngay 
trước danh từ chúng xác định mà có thể đứng tản mác ở nhiều chỗ, ở những cú 
(pāda) khác. Như vậy thì trước hết, trong một câu kệ Phạn văn, ta phải nhận ra cấu 
trúc ngữ pháp của nó: trước hết ta phải tìm vị ngữ trong câu kệ, sau đó, tuỳ theo 
dạng của vị ngữ, ta phải tìm chủ thể hoặc người thực hiện nó về mặt lôgic (ở 
nominative hoặc instrumental), sau đó là những thành phần câu bị ảnh hưởng bởi 
vị ngữ như đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp, và sau đó là những định ngữ của 
những thành phần câu này, những thành phần như đã bi ết là có cùng sự kiện với 
danh từ tương quan. Đây là một điểm đặc biệt khó cho người học và cũng là một lí 
do nữa vì sao văn vần dạng śloka được dạy ngay trong sách này. 

31.2 Śloka (thi kệ 詩偈, kệ tụng 偈頌) 

1. Śloka (thi kệ) là một bài thi kệ bao gồm hai dòng, bốn cú, được gọi là pāda. Mỗi 
pāda có 8 âm tiết. Như vậy thì một bán śloka bao gồm 2 pāda với 2*8 âm tiết và 
một śloka với 4*pāda có 4*8 âm tiết. 
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 1. pāda / 2. pāda । 
  8 âm tiết   8 âm tiết  
 3. pāda / 4. pāda ॥số kệ॥ 
  8 âm tiết   8 âm tiết  
2. Tuy nhiên, quan trọng cho âm vận luật trong thi ca Ấn Độ không phải chỉ là số 
âm tiết, mà còn là đ ộ dài ngắn của âm tiết. Một âm tiết bao gồm một phụ âm và 
một mẫu âm. Ngoại hạng: Một từ có khởi âm là mẫu âm đứng ngay đầu dòng hoặc 
đi sau một chỗ trống gián đoạn (hiatus). Một âm tiết được xem là dài nếu nó hàm 
chứa một mẫu âm dài, hay một phức âm, hay một mẫu âm ngắn với một visarga, 
anusvāra hoặc hai phụ âm liên tiếp theo sau. Một âm tiết với một mẫu âm ngắn chỉ 
được kế tục bởi một phụ âm, không có visarga hoặc anusvāra theo sau là ngắn. Dấu 
»˘« sau đây chỉ một âm tiết ngắn, dấu »-« chỉ một âm tiết dài và »x« một âm tiết 
tuỳ biến (ngắn hoặc dài). 
3. Ở dạng thi kệ śloka thì độ dài của âm tiết chỉ được quy chế một phần và các quy 
luật âm vận sau đây được áp dụng: 

✧ Bốn âm tiết cuối của pāda thứ 1 và 3 có dạng âm pháp [˘ - - x]//  
✧ Bốn âm tiết cuối của pāda thứ 2 và 4 có dạng âm pháp [˘ - ˘ x]//  
✧ Bốn âm tiết đầu của mỗi pāda đều có được tuỳ chọn, chỉ có trường hợp 
ngoại hạng là âm tiết thứ 2 và ba cả hai đều không được ngắn. 

Như vậy thì ta có cấu trúc căn bản của một pāda như sau. 
x x x x ˘ - - x / x x x x ˘ - ˘ x / 
x x x x ˘ - - x / x x x x ˘ - ˘ x / 

4. Sau đây là cách phân tích và so sánh hai câu kệ đầu của Chí Tôn ca và Nala và 
Damayantī. Trước hết là câu kệ đầu của Chí Tôn ca: 

धमे ेकुे ेसमवतेा ययुुवः। 
dharmakṣetre kurukṣetre / samavetā yuyutsavaḥ 

- - - - ˘ - - - / ˘ ˘ - - ˘ - ˘ - / 
मामकाः पाडवावै िकम ् अकुवत सजंय॥ 
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya|| 

- ˘ - - ˘ - - ˘ / ˘ ˘ - ˘ ˘ - ˘ ˘ / 
Nên lưu ý r ằng bốn âm tiết cuối của mỗi pāda theo quy luật căn bản bên trên. Ta 
cũng thấy sự việc này trong bài kệ đầu của Nala và Damayantī: 

आसीद ्राजा नलो नाम वीरसने सतुो बली। 
āsīd rājā nalo nāma vīrasena suto balī| 

- - - - ˘ - - ˘ / - ˘ - ˘ ˘ - ˘ - / 
उपपो गणुरै ्इैपवान ् अकोिवदः॥ 
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upapanno guṇair iṣṭai rūpavān aśvakovidaḥ|| 
˘ ˘ - - ˘ - - - / - ˘ - ˘ ˘ - ˘ ˘ / 

Theo cách viết chữ Devanagarī thì một bán kệ được kết thúc bằng một gạch đứng 
।, gọi là daṇḍa, và cuối mỗi câu kệ là một gạch đứng kép ॥: 

धमे ेकुे ेसमवतेा ययुुवः। 
मामकाः पाडवावै िकम ् अकुवत सजंय॥ 

31.3 Phân từ hiện tại chủ động — present participle active 

Phân từ hiện tại chủ động được lập bằng thân hiện tại với một tiếp vĩ tự. Khi lập thì 
một mặt người ta phân biệt giữa thân của các động từ thematic và athematic, mặt 
khác, người ta còn phải phân biệt giữa parasmaipada và ātmanepada. Có tổng cộng 
bốn loại tiếp vị tự được dùng để lập phân từ hiện tại chủ động: 

thân hiện tại của các động từ thematic, parasmaipada: –त ् –t  
thân hiện tại của các động từ athematic, parasmaipada: –अत ् –at  
thân hiện tại của các động từ thematic, ātmanepada: –मान –māna  
thân hiện tại của các động từ athematic, ātmanepada: –आन –āna 

31.4 Phân từ hiện tại chủ động parasmaipada 

1. Ở những nhóm động từ thematic thì phân từ hiện tại chủ động được lập bằng 
thân hiện tại với tiếp vĩ tự –त ् –t. 

गम ् gam (1) đi  गत ् gaccha-t  
नतृ ् nṛt (4) nhảy múa नृत ् nṛtya-t  
िवश ् viś (6) bước vào िवशत ् viśa-t  
िच ् cint (10) tư duy िचयत ् cintaya-t  

2. Ở những động từ thuộc những nhóm athematic thì tiếp vĩ tự –अत ् –at được gắn 
vào thân yếu: 

िष ् dviṣ (2) ghét िषत ् dviṣ-at  
आप ् āp (5) đạt आवुत ् āpnuv-at  
कृ kṛ (8) làm कुव त ् kurv-at  

3. Những dạng phân từ hiện tại chủ động được lập bằng đuôi –त ् –t, –अत ् –at đều 
thuộc nam tính hoặc trung tính. Chúng được biến hoá như hình dung từ có âm cuối 
là –वत ् –vat, –मत ् –mat (→ 24.2) và cũng phân biệt thân mạnh và yếu. Thân mạnh 
được lập bằng cách bổ sung न ् n trước âm cuối त ् t: 

Thân mạnh – ् –nt/–अ ् –ant 
Thân yếu –त ् –t/–अत ् –at. 
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Ở sự kiện nominative singular thì theo quy luật âm cuối tuyệt đối, hai phụ âm 
không được đứng liền nhau cuối chữ nên त ् t bị loại bỏ. Tuy nhiên, khác với những 
hình dung từ có âm cuối là –वत ् –vat, –मत ् –mat thì mẫu âm अ a không được kéo 
dài, và như vậy, từ hình biến hoá như bên dưới: 

Ví dụ: गत ् gacchat »trong lúc đi« — masculine 

 Singular Dual Plural 
N. गन ् gacchan गौ gacchantau  गः gacchantaḥ 
A. गम ् gacchantam  गौ gacchantau  गतः gacchataḥ  
I. गता gacchatā  गाम ् gacchadbhyām  गिः gacchadbhiḥ  
D. गत ेgacchate  गाम ् gacchadbhyām  गः gacchadbhyaḥ  
Abl. गतः gacchataḥ  गाम ् gacchadbhyām  गः gacchadbhyaḥ  
G. गतः gacchataḥ  गतोः gacchatoḥ  गताम ् gacchatām  
L. गित gacchati  गतोः gacchatoḥ  ग ुgacchatsu  
V. गन ् gacchan  गौ gacchantau गः gacchantaḥ  

Ví dụ: गत ् gacchat »trong lúc đi« — neuter 

 Singular Dual Plural 
N. गत ् gacchat गी/गती 

gacchantī/gacchatī 
गि gacchanti 

A. गत ् gacchat  गी/गती 
gacchantī/gacchatī 

गि gacchanti 

I. गता gacchatā  गाम ् gacchadbhyām  गिः gacchadbhiḥ  
D. गत ेgacchate  गाम ् gacchadbhyām  गः gacchadbhyaḥ  
Abl. गतः gacchataḥ  गाम ् gacchadbhyām  गः gacchadbhyaḥ  
G. गतः gacchataḥ गतोः gacchatoḥ  गताम ् gacchatām  
L. गित gacchati  गतोः gacchatoḥ  ग ुgacchatsu  
V. गत ् gacchat गी/गती 

gacchantī/gacchatī 
गि gacchanti 

Nên lưu ý rằng dạng phân từ hiện tại chủ động ở trung tính, nominative, accusative 
và vocative plural गि gacchanti giống ngôi thứ ba số nhiều của chỉ thị hiện tại. 
4. Các dạng phân từ hiện tại chủ động của những động từ nhóm 3 không có phân 
độ thân mạnh yếu và lập tất cả những dạng biến hoá từ thân yếu. 
 Singular Plural 
Nom. ददत ् dadat  ददतः dadataḥ  
Acc. ददतम ् dadatam  ददतः dadataḥ  
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Instr. ददता dadatā  ददिः dadadbhiḥ 
5. Dạng nữ tính của phân từ hiện tại chủ động được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm –
ई –ī vào thân mạnh hoặc yếu — tuỳ theo nhóm. Ví dụ: 

a. Nhóm thematic 1, 4 và 10: Thân mạnh + –ई –ī 
nhóm gốc  dạng nữ tính 
1 गम ्  गी  
4 नतृ ् नृी  
10 चरु ् चोरयी  
b. Nhóm thematic 6: Thân mạnh hoặc yếu + –ई –ī 
nhóm gốc  dạng nữ tính  
6 िवश ्  िवशी / िवशती  
c. Nhóm athematic: Thân yếu + –ई –ī 
nhóm gốc  dạng nữ tính 
2 िष ्  िषती  
3 दा  ददती  
5 आप ्  आवुती  
v.v…   

Cách biến hoá của dạng nữ tính tương tự trường hợp đã ghi ở 12.1. Nên lưu ý rằng 
dạng nữ tính nominative singular hoàn toàn giống nominative, accusative và 
vocative dual dạng trung tính. 

31.5 Phân từ hiện tại chủ động ātmanepada 

1. Những động từ thuộc những nhóm thematic lập phân từ hiện tại chủ động 
ātmanepada bằng cách bổ sung tiếp vĩ âm –मान –māna vào thân hiện tại: 

लभ ् labh (1) nhận लभमान labhamāna  
मन ् man (4) tư duy ममान manyamāna  
म ृmṛ (6) chết ियमाण mriyamāṇa  
अथ ् arth (10) cầu xin अथ यमान arthayamāna  

2. Những động từ thuộc những nhóm athematic lập phân từ hiện tại chủ động 
ātmanepada bằng cách bổ sung tiếp vĩ âm –आन –āna vào thân yếu: 

िष ् dviṣ (2) thù, ghét िषाण dviṣāṇa  
अश ् aś (5) đạt được अवुान aśnuvāna  
भजु ् bhuj (7) thưởng thức भुान bhuñjāna  
मन ् man (8) tư duy मान manvāna  

3. Như vậy thì phân từ hiện tại chủ động ātmanepada lúc nào cũng có âm cuối là –
अ –a và được biến hoá ở nam và trung tính như những thật danh từ có âm cuối là –
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अ –a, ví dụ như नर nara và फल phala. Ở dạng nữ tính thì âm a cuối được kéo dài 
và được biến hoá như का kanyā »cô gái«. Ví dụ: 

nhóm gốc  dạng nam tính dạng nữ tính 
4 मन ् man ममान manyamāna  ममान manyamānā  

31.6 Phân từ hiện tại thụ động — participle present passive  

Phân từ hiện tại không những được lập cho thể chủ động, mà còn cho thể thụ động. 
Phân từ hiện tại thụ động được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm –मान –māna vào thân 
thụ động. Thân thụ động được lập từ gốc động từ và tiếp vĩ âm thụ động –य –ya. 
Ví dụ: 

गम ् gam (1) đi गमान gamyamāna  
िवश ् viś (6) bước vào  िवयमान viśyamāna  
िच ् cint (10) tư duy  िचमान cintyamāna  
िष ् dviṣ (2) hận, ghét िमाण dviṣyamāṇa  
आप ् āp (5) nhận được  आमान āpyamāna  
यजु ् yuj (7) nối  युमान yujyamāna  
कृ kṛ (8) làm ियमाण kriyamāṇa  

Phân từ hiện tại thụ động được biến hoá như phân từ hiện tại chủ động ở 
ātmanepada, như vậy thì đư ợc biến hoá ở nam và trung tính như những thật danh 
từ có âm cuối là –अ –a. Ở dạng nữ tính thì âm a cuối được kéo dài và được biến 
hoá như का kanyā »cô gái«. 

31.7 Cách dùng phân từ hiện tại chủ động và thụ động 

1. Khác với một ppp (bài 19) phân từ hiện tại không xuất hiện như một dạng thay 
thế một động từ hữu hạn định thời hiện tại: 

रामो गहंृ गित। rāmo gṛhaṃ gacchati  
»Rāma về nhà« 

Nhưng không được viết: 
*रामो गहंृ गन।् *rāmo gṛhaṃ gacchan 

2. Trong một cấu trúc câu, phân từ hiện tại chỉ xuất hiện với chức năng vị ngữ 
trong một câu phụ. Như vậy thì một câu như: 

*रामो गहंृ गन।् *rāmo gṛhaṃ gacchan 
chỉ có thể xuất hiện như một câu phụ và giữ chức năng của một câu phụ định ngữ 
hoặc phó ngữ… 
3. Nếu một câu phụ với một phân từ hiện tại xuất hiện như một cấu trúc phó từ thì 
câu này có chức năng ngữ nghĩa của một câu chỉ đồng thời, có nghĩa r ằng, hành 
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động hoặc sự việc xảy ra trong câu phụ phân từ xảy ra cùng thời với hành động 
hoặc sự kiện trong câu chính. Trong trường hợp này thì bắt buộc chủ thể của câu 
chính và câu phụ có chứa phân từ hiện tại phải là một. 

[रामो वन ंगन]् गज ंपयित।  
[rāmo vanaṃ gacchan] gajaṃ paśyati  
»Trong khi đi vào rừng thì Rāma thấy con voi« 
[िया यु ेयुः] कुने बन ् शनूमरयन।्  
[kṣatriyā yuddhe yuddhyantaḥ] kuntena bahūn śatrūn amarayan 
»Trong lúc chiến đấu trong trận, các chiến sĩ đã giết nhiều kẻ thù với cây lao« 
[अहं जेामीित ममानः] ियो योित।  
[ahaṃ jeṣyāmīti manyamānaḥ] kṣatriyo yotsyati  
»Chiến sĩ sẽ chiến đấu trong lúc suy nghĩ ›ta sẽ thắng‹«. 

Như vậy thì phân từ hiện tại không có một móc đo thời gian riêng — ví dụ như so 
với hiện tại —, mà phải được quy về động từ của câu chính, như những ví dụ bên 
trên cho thấy. Phân từ hiện tại tương đồng với chủ thể về giới tính, số và sự kiện. 
4. Khác với phân từ hiện tại, dạng tuyệt đối cách (absolutive) — cũng xuất hiện 
trong một câu phụ và cũng hệ thuộc vào thời của động từ trong câu chính — lại 
diễn tả một hành động, sự kiện đi trước hành động, sự kiện của câu chính: 

[रामो वन ंगा] गज ंपयित।  
[rāmo vanaṃ gatvā] gajaṃ paśyati  
»Sau khi vào rừng Rāma thấy con voi« hoặc »Rāma đi vào r ừng và (sau đó) 
thấy con voi« 

5. Nếu một câu phụ xuất hiện với một phân từ hiện tại như một câu phân từ định 
ngữ thì phân từ hiện tại xác định một danh từ mà nó có cùng giới tính, số và sự 
kiện. Danh từ quan hệ này lúc nào cũng là ch ủ thể lô-gic của phân từ hiện tại và 
như vậy, một câu phân từ định ngữ không có một chủ thể minh xác của chính nó  

[वन ंगन]् रामो गज ंपयित।  
[vanaṃ gacchan] rāmo gajaṃ paśyati  
»Rāma, người đi vào rừng, thấy một con voi« 
[या यमाना] का मम सा। 
[tvayā dṛśyamānā] kanyā mama svasā 
»Cô gái được Bạn thấy là em gái của tôi« 
ानः [भात आरोह]ं सयू पजूयित।  
brāhmanaḥ [prabhāta ārohantaṃ] sūryaṃ pūjayati  
»Bà-la-môn lễ kính mặt trời mọc buổi sáng« 
[किविभः शमान]ं राजान ंजना अिप शसंि।  
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[kavibhiḥ śasyamānaṃ] rājānaṃ janā api śaṃsanti  
»Người ta cũng ca ngợi ông vua, người đang được các thi sĩ ca ngợi« 
[शािण धारयता] ियणे सह नपृितरागित।  
[śastrāṇi dhārayatā] kṣatriyeṇa saha nṛpatirāgacchati  
»Vua đi đến với một chiến sĩ đang mang vũ khí« 
[ारे ितत]े िभव ेसीता जलं यित।  
[dvāre tiṣṭhate] bhikṣave sītā jalaṃ yacchati  
»Sītā đưa nước cho kẻ ăn xin đang đứng ở cửa« 
[वन ेवत मानाया]ं ना ंवामह।े  
[vane vartamānāyāṃ] nadyāṃ plavāmahe  
»Chúng tôi bơi trong con sông nằm ở trong rừng« 
[वन ेनृीना]ं गोपीना ंगीत ंकृायारोचत।  
[vane nṛtyantīnāṃ] gopīnāṃ gītaṃ kṛṣṇāyārocata  
»Bài hát của các cô gái chăn bò đang nhảy múa trong rừng làm Kṛṣṇa hài lòng« 

6. Cuối cùng, phân từ hiện tại cũng có lúc giữ chức năng thật danh từ, có nghĩa là 
nó chỉ một động từ đã đư ợc chuyển hoá thành nhân xưng đại danh từ. Trong 
trường hợp này, phân từ hiện tại không những là vị ngữ của câu phân từ định ngữ, 
mà đồng thời cũng là danh từ quan hệ, ví dụ như: người đi/ anh ấy, người đi. 

[त ित]ं यित।  
[tatra tiṣṭhantaṃ] hvayati  
»Anh ấy gọi người đứng ở đó« 
[पुय ंकुव तः] पजूयामः।  
[puṇyaṃ kurvataḥ] pūjayāmaḥ  
»Chúng tôi lễ kính những người tạo công đức« 

31.8 Phân từ vị lai chủ động ở parasmaipada và ātmanepada 

Phân từ vị lai chủ động được lập giống như trường hợp phân từ hiện tại chủ động. 
Tiếp vĩ âm –अत ् –at được gắn vào thân vị lai parasmaipada và tiếp vĩ âm –मान –
māna được gắn vào thân vị lai ở ātmanepada. Như trong trường hợp phân từ hiện 
tại, âm cuối của thân là –अ –a bị loạt trước đuôi –अत ् –at. 

गम ् gam (1) đi गिमत ् gamiṣyat  
दा dā (2) đưa, trao दात ् dāsyat  
कृ kṛ (8) làm किरत ् kariṣyat  
  
लभ ् labh (1) nhận, đạt लमान lapsyamāna 
मन ् man (4) tư duy मंमाण maṃsyamāṇa  
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Về ngữ nghĩa và ngữ pháp thì phân từ vị lai chủ động xuất hiện như một vị ngữ của 
một câu phụ có chức năng phó từ (adverbial) hoặc định ngữ (attributive). Phân từ 
vị lai chủ động chỉ một hành động vị lai hoặc một hành động dự định. 

[ाम ंगिम]ं सवेकम ् आयािम।  
[grāmaṃ gamiṣyantaṃ] sevakam āhvayāmi  
»Tôi gọi người hầu, người sẽ đi đến làng« 

Nếu phân từ vị lai chủ động xuất hiện với chức năng vị ngữ của một câu phụ phó 
từ thì chủ từ của nó với chủ thể của câu chính là một. 

ाणो [िभ ंदान]् गहृान ् िनरगत।्  
brāhmaṇo [bhikṣaṃ dāsyan] gṛhān niragacchat  
»Bà-la-môn đã đi ra khỏi nhà với ý nghĩ bố thí thức ăn« 

Phân từ vị lai chủ động ở ātmanepada có thể mang nghĩa thụ động: 
स [ताडियमान ंबालम]् अरत।्  
sa tāḍayiṣyamānaṃ bālam arakṣat  
»Ông ấy đã bảo vệ cậu bé sắp bị đánh đòn« 

Nên lưu ý rằng phân từ vị lai thụ động hoặc một gerundive không chỉ một sự việc 
vị lai dưới dạng thụ động mà là sự cần thiết của một hành động hoặc sự việc (→ 
22). Như vậy thì một sự kiện tương lai dạng thụ động phải được trình bày dư ới 
dạng ātmanepada của phân từ hiện tại chủ động. 

31.9 Bảng liệt kê những phân từ (xem thêm 19.1) 

 active passive 
 parasmaipada ātmanepada  
present bhavat  bhavamāna  bhūyamāna 
 kurvat  kurvāṇa  kriyamāna 
future kariṣyat  kariṣyamāṇa *kārya 
   *kartavya 
   *karaṇīya 
preterite *kṛtavat *kṛta  
 
Lưu ý: 
1. Ba dạng của phân từ vị lai thụ động tạo nên gerundive. 
2. Trong tám phân từ trên thì chỉ những dạng được đánh dấu hoa thị * mới có thể 
giữ chức năng vị ngữ của một câu chính, nói rõ hơn là chúng có th ể thay thế một 
động từ hữu hạn định (được chia theo ngôi xưng). 
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32.1 Các thân động từ hiện tại athematic 

1. Từ đầu chương trình h ọc đến giờ, chỉ những thân động từ thematic được xử lí, 
cụ thể là những thân hiện tại của những nhóm 1, 4, 6 và 10. Những thân thematic 
này có đặc điểm ở mẫu âm thematic –अ –a, một mẫu âm trước hết là một tiếp vĩ 
âm lập thân, hoặc là âm cuối của tiếp vĩ tự lập thân (trong trường hợp –य –ya ở 
nhóm 4 và –अय –aya ở nhóm 10). 
2. Những thân hiện tại của các nhóm còn lại, tức là 2, 3, 5, 7, 8, 9 được gọi là thân 
athematic, bởi vì chúng không có tiếp vĩ tự lập thân với âm cuối là –अ –a. Mặc dù 
số lượng của các động từ athematic không lớn so với những động từ thematic 
nhưng một số động từ thuộc nhóm này xuất hiện rất thường và thuộc vào hạng 
quan trọng trong Phạn văn. 
Thân hiện tại athematic chỉ bao gồm một là gốc, hoặc là gốc cùng với một tiếp vĩ 
tự lập thân. Như vậy thì trong những nhóm động từ có thân athematic, ta có thể 
phân biệt hai loại. 

a. thân hiện tại athematic được lập thẳng từ gốc được biến hoá, ví dụ như được 
biến hoá bằng cách trùng tự hoá (reduplication), hoặc bổ sung một thành phần 
vào giữa (infix). Thuộc vào loại này là các nhóm 2, 3, 7. 
b. thân hiện tại athematic được lập từ gốc và một tiếp vĩ tự lập thân. Thuộc vào 
loại này là các nhóm 5, 8, 9. 

Những dạng động từ được chia của nhóm thứ nhất (2, 3, 7) thường rất phức tạp về 
mặt chia, bởi vì nhân xưng ti ếp vĩ âm thường được gắn vào thân có âm kết thúc là 
phụ âm với những dạng nội hợp biến khó nhận. 
3. Như vậy thì những thân hiện tại athematic có những điểm đặc biệt khác với 
những thân hiện tại thematic như sau: 

a. thiếu mẫu âm thematic –अ –a 
b. phân biệt giữa thân mạnh và yếu 
c. dạng optative có tiếp vĩ âm riêng 
d. một phần có nhân xưng tiếp vĩ âm riêng 

4. Trong khi những thân hiện tại thematic không biến đổi trong lúc chia thì thân 
hiện tại athematic lại lập hai loại thân, được gọi là thân mạnh và thân yếu. Ở dạng 
mạnh thì mẫu âm của gốc/của phần bổ sung ở giữa (infix) của gốc hoặc tiếp vĩ âm 
lập thân xuất hiện ở phân độ guṇa. Sau đây là bảng kiệt kê sáu nhóm thân 
athematic: 
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nhóm thân  ví dụ 3. sg. pres. par. 

ātm. 
2 th. mạnh 

th. yếu 
√ ở guṇa + suffix 
√ + suffix 

िष ् ghét िे 
ि े

3 th. mạnh 
th. yếu 

redup. √ ở guṇa + suffix 
redup. √ + suffix 

भ ृmang, vác िबभित  
िबभतृ े

5 th. mạnh 
th. yếu 

√ + -no- + suffix 
√ + -nu- + suffix 

आप ् đắc, đạt आोित 
आतु े

7 th. mạnh 
th. yếu 

√ + infix -na- + suffix 
√ + infix -n- + suffix 

िभद ्chẻ िभनि  
िभ े

8 th. mạnh 
th. yếu 

√ + -o- + suffix 
√ + -u- + suffix 

तन ् kéo ra तनोित 
तनतु े 

9 th. mạnh 
th. yếu 

√ + -nā- + suffix 
√ + -nī- + suffix 

ी mua ीणाित 
ीणीत े

Thân mạnh xuất hiện ở 13 dạng: 
— 1., 2. và 3. pers. sing. pres. và imperfect parasmaipada. 
— 1. pers. sing., dual, plur. imperative parasmaipada và ātmanepada 
— 3. pers. sing. imperative parasmaipada 

Ở tất cả những dạng khác thì thân yếu xuất hiện. 
5. Tiếp vĩ tự optative ở parasmaipada là –या– –yā– và ở ātmanepda là –इ– –ī–. 
6. Một vài nhân xưng tiếp vĩ tự của present, imperfect, optative và imperative khác 
so với nhân xưng tiếp vĩ tự của các nhóm thematic. Những tiếp vĩ tự được liệt kê 
dưới đồ hình bên dưới. Cụ thể là: 

— những dạng 3. pers. plur. ở present, imperfect và imperative ở ātmanepda 
với âm mũi न ् n bị loại bỏ. 
— những dạng 2. và 3. pers. dual ở present, imperfect và imperative ở 
ātmanepda với những tiếp vĩ tự có khởi âm là ए e thay vì आ ā như thường thấy. 
— những dạng 1. pers. sing., dual và plural imperative parasmaipada, cũng như 
những dạng 1. pers. dual và plural imperative ở ātmanepda với những nhân 
xưng tiếp vĩ tự được bổ sung âm आ ā ở đầu. 
— tiếp vĩ tự của 2. pers. sing. imperative parasmaipada — ngoài những trường 
hợp ngoại hạng ít có — lúc nào cũng là –िध –dhi (sau âm cuối là phụ âm) và –
िह –hi (sau âm cuối là mẫu âm).  

   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
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 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
 Indicative 
1. —mi —vaḥ —maḥ —e —vahe —mahe 
2. —si —thaḥ —tha —se —āthe* —dhve 
3. —ti —taḥ —anti —te —āte* —ate* 
 Optative 
1. —am —va —ma —a —vahi —mahi 
2. —ḥ —tam —ta —thāḥ —āthām* —dhvam 
3. —t —tām —uḥ —ta —ātām* —ran 
 Imperative 
1. —āni* —āva* —āma* —ai —āvahai* —āmahai* 
2. —dhi/hi* —tam —ta —sva —āthām* —dhvam 
3. —tu —tām —antu —tām —ātām* —atām* 
 Imperfect 
1. —am —va —ma —i* —vahi —mahi 
2. —ḥ —tam —ta —thāḥ —āthām* —dhvam 
3. —t —tām —an —ta —ātām* —ata* 
Những dạng in đậm chỉ thân mạnh, phần còn lại là yếu. 
Trong bài này và những bài kế đến, ba nhóm thân hiện tại athematic được lập từ 
gốc và một tiếp vĩ tự lập thân (5, 8, 9). Sau đó là ba nhóm với thân hiện tại được 
lập từ gốc. 

32.2 Thân hiện tại của những động từ nhóm 5 

Động từ thuộc nhóm 5 lập thân mạnh bằng cách bổ sung âm –नो– –no– vào gốc và 
thân yếu bằng bổ sung –न–ु –nu–. Ví dụ: स ुsu »ép« có thân mạnh là –सनुो– –su-no– 
và thân yếu là –सनु–ु –su-nu–. Sau đây là những đặc điểm của nhóm 5: 

a. Gốc có âm cuối là mẫu âm như स ुsu »ép« biến đổi –न–ु –nu– trước những 
nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm thành ––् –nv–, trong khi những 
gốc động từ có phụ âm ở cuối như आप ् āp »thành đạt« biến đổi –न–ु –nu– thành 
–नवु–् –nuv– Ví dụ với nhân xưng tiếp vĩ âm –अि –anti của 3. pers. plur. pres. 
parasmaipada: सुि su-nv-anti và आवुि āp-nuv-anti. 
b. Những gốc có âm kết thúc là mẫu âm có thể bỏ hoặc không bỏ mẫu âm –उ –
u của –न–ु –nu–. Ví dụ với 1. pers. plur. pres. parasmaipada: सनुमुः sunumaḥ 
hoặc सुः sunmaḥ. 
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c. Những gốc có âm kết thúc là mẫu âm không có nhân xưng tiếp vĩ âm ở 2. 
pers. sing. imperative parasmaipada, trong khi những gốc có âm kết thúc là phụ 
âm lại lấy nhân xưng tiếp vĩ âm –िह –hi. Ví dụ: सनु ुsunu và आिुह āp-nu-hi. 
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स ु(5) »ép«, parasmaipada và ātmanepada 
   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. सनुोिम  सनुवुः सनुमुः सु े सनुवुह े सनुमुह े 
2. सनुोिष  सनुथुः सनुथु  सनुषु े सुाथ े सनुु े 
3. सनुोित  सनुतुः सुि  सनुतु े सुात े सुत े 
   Optative   
1. सनुयुाम ्  सनुयुाव  सनुयुाम  सुीय  सुीविह  सुीमिह  
2. सनुयुाः सनुयुातम ्  सनुयुात  सुीथाः सुीयाथाम ्  सुीम ्  
3. सनुयुात ्  सनुयुाताम ्  सनुयुःु सुीत  सुीयाताम ्  सुीरन ्  
   Imperativ   
1. सनुवािन  सनुवाव  सनुवाम  सनुव ै सनुवावह ै सनुवामह ै 
2. सनु ु सनुतुम ्  सनुतु  सनुु  सुाथाम ्  सनुुम ्  
3. सनुोत ु सनुतुाम ्  सु ु सनुतुाम ्  सुाताम ्  सुताम ्  
   Imperfect   
1. असनुवम ्  असनुवु  असनुमु  असिु  असनुवुिह  असनुमुिह  
2. असनुोः असनुतुम ्  असनुतु  असनुथुाः असुाथाम ्  असनुुम ्  
3. असनुोत ्  असनुतुाम ्  असुन ्  असनुतु  असुाताम ्  असुत  
Gốc  ुśru »nghe« chuyển biến ngay trong thân thành  śṛ. Ví dụ: णोित śṛ-ṇo-ti, 
णतुः śṛ-ṇu-taḥ, वि śṛ-ṇv-anti. 
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आप ् (5) »thành đạt«, parasmaipada 
   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. आोिम  आवुः आमुः    
2. आोिष  आथुः आथु     
3. आोित  आतुः आवुि    
   Optative   
1. आयुाम ्  आयुाव  आयुाम     
2. आयुाः आयुातम ्  आयुात     
3. आयुात ्  आयुाताम ्  आयुःु     
   Imperative   
1. आवािन  आवाव  आवाम     
2. आिुह  आतुम ्  आतु     
3. आोत ु आतुाम ्  आवु ु    
   Imperfect   
1. आवम ्  आवु  आमु     
2. आोः आतुम ्  आतु     
3. आोत ्  आतुाम ्  आवुन ्     
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33.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 8 

Các động từ nhóm 8 lập thân mạnh bằng cách bổ sung tiếp vĩ âm –ओ –o vào gốc 
động từ và lập thân yếu bằng tiếp vĩ âm –उ –u. Theo đó thì đ ộng từ तन ् tan »kéo 
dài« có thân mạnh là तनो tan-o và thân yếu là तन ुtan-u. Hầu như tất cả những gốc 
động từ nhóm nhỏ này đều có âm cuối là –न ् –n và xuất hiện cùng với tiếp vĩ âm 
lập thân –ओ– –o– và –उ– –u– như thân hiện tại của những gốc động từ nhóm 5 (có 
nghĩa là có âm cuối của thân hiện tại là –नो –no và –न ु–nu) và được chia tương tự 
như nhóm này. 

1. Trước những nhân xưng tiếp vĩ tự có khởi âm là một mẫu âm thì âm cuối của 
thân hiện tại –उ– –u– biến thành –व–् –v–. 
2. Trước những nhân xưng tiếp vĩ tự –म–् –m– và –व–् thì tiếp vĩ âm –उ– –u– 
của thân hiện tai có thể được loại. 
3. Ở 2. pers. sing. imperative parasmaipada nhân xưng tiếp vĩ âm bị loại. 

Ví dụ: तनोित tan-o-ti, तनतुः tan-u-taḥ, ति tan-v-anti và तनमुः tan-u-maḥ hoặc 
तः tan-maḥ. 
Gốc động từ quan trọng và xuất hiện thường nhất trong nhóm này là कृ kṛ »làm«. 
Động từ này lập thân mạnh và yếu một cách bất quy tắc, cụ thể là gốc cũng biến 
hoá khi được bổ sung tiếp vĩ tự lập thân. Thân mạnh là करो karo, thân yếu là कु 
kuru. 
Trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng म–् m– य–् y– và व–् v– thì thân 
yếu chỉ xuất hiện dưới dạng कुर ्kur, có nghĩa rằng tiếp vĩ âm lập thân –उ– –u– lúc 
nào cũng bị loại bỏ. Sau đây là bảng chia của कृ »làm«. 
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कृ (8) »làm«, parasmaipada và ātmanepada 
   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. करोिम  कुव ः कुम ः कुव  कुव हे  कुम ह े 
2. करोिष  कुथः कुथ  कुष े कुवा थ े कु े 
3. करोित  कुतः कुव ि कुत े कुवा त े कुव त े 
   Optative   
1. कुया म ्  कुया व  कुया म  कुवय  कुवविह  कुवमिह  
2. कुया ः कुया तम ्  कुया त  कुवथाः कुवयाथाम ्  कुवम ्  
3. कुया त ्  कुया ताम ्  कुय ुः कुवत  कुवयाताम ्  कुवरन ्  
   Imperative   
1. करवािण  करवाव  करवाम करव ै करवावह ै करवामह ै 
2. कु  कुतम ्  कुत  कु  कुवा थाम ्  कुम ्  
3. करोत ु कुताम ्  कुव  ु कुताम ्  कुवा ताम ्  कुव ताम ्  
   Imperfect   
1. अकरवम ्  अकुव  अकुम  अकुिव   अकुविह  अकुमिह  
2. अकरः अकुतम ्  अकुत अकुथाः अकुवा थाम ्  अकुम ्  
3. अकरोत ्  अकुताम ्  अकुवन ्  अकुत  अकुवा ताम ्  अकुवत  
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33.2 Thân hiện tại của những động từ nhóm 9 

Thân mạnh của gốc động từ nhóm 9 được lập bằng cách bổ sung tiếp vĩ tự –ना –nā 
và thân yếu bằng cách bổ sung –नी –nī vào gốc động từ. Và như vậy thì động từ ी 
krī »mua« có thân mạnh là ीणा krī-ṇā và thân yếu là ीणी krī-ṇī. 
Ở thân yếu thì mẫu âm ई ī của tiếp vĩ âm –नी –nī bị loại trước những nhân xưng 
tiếp vĩ tự bắt đầu bằng một mẫu âm và như vậy, chỉ còn –न–् –n– được giữ lại. Ví 
dụ với ngôi thứ ba pres. parasmaipada: ीणाित krī-ṇā-ti, ीणीतः krī-ṇī-taḥ và 
ीणि krī-ṇ-anti. Hãy xem bảng chia động từ ी »mua« bên dưới. 
Những điểm bất quy tắc nên được lưu ý khi chia động từ nhóm 9: 

1. Gốc động từ có lẽ quan trọng nhất của nhóm 9 là ा jñā »biết, hiểu« loại bỏ 
âm mũi ञ ् ñ khi lập thân hiện tại. Như vậy thì những nhân xưng tiếp vĩ âm chỉ 
được gắn vào biến dạng của gốc là जा jā. Ví dụ: जानाित jā-nā-ti, जानीतः jā-nī-
taḥ và जानि jā-n-anti. Và cũng như vậy, âm mũi th ứ hai từ sau ra trước lúc 
nào cũng bị loại. Ví dụ ब ् bandh »cột thắt«: बाित badh-nā-ti v.v… 
2. Tất cả những gốc kết thúc bằng phụ âm sẽ được bổ sung ở 2. pers. sing. 
imperative parasmaipada tiếp vĩ âm –आन –āna thay vì –िध –dhi, được gắn trực 
tiếp vào gốc động từ. Ví dụ अश ् aś »ăn«: अशान aś-āna.  
3. Một vài gốc động từ có âm kết thúc là một mẫu âm dài làm ngắn âm này khi 
lập thân hiện tại. Ví dụ với प ूpū »làm sạch« và प ॄpṝ »làm đầy«: पनुाित pu-nā-ti 
và पणृाित pṛ-ṇā-ti, v.v… 



Bài thứ 33 

NGỮ PHÁP 214 

ी (9) »mua«, parasmaipada và ātmanepada 
   Present   
 parasmaipada ātmanepada 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. ीणािम  ीणीवः ीणीमः ीण े ीणीवहे  ीणीमह े 
2. ीणािष ीणीथः ीणीथ ीणीष े ीणाथ े ीणी े
3. ीणाित  ीणीतः ीणि  ीणीत े ीणात े ीणत े 
   Optative   
1. ीणीयाम ्  ीणीयाव ीणीयाम ीणीय ीणीविह ीणीमिह  
2. ीणीयाः ीणीयातम ्  ीणीयात ीणीथाः ीणीयाथाम ् ीणीम ् 
3. ीणीयात ्  ीणीयाताम ्  ीणीयःु ीणीत ीणीयाताम ्  ीणीरन ्  
   Imperative   
1. ीणािन  ीणाव  ीणाम  ीण ै ीणावह ै ीणामह ै 
2. ीणीिह  ीणीतम ्  ीणीत  ीणी ीणाथाम ्  ीणीम ्  
3. ीणात ु ीणीताम ्  ीण ु ीणीताम ्  ीणाताम ्  ीणताम ्  
   Imperfect   
1. अीणाम ्  अीणीव  अीणीम अीिण  अीणीविह  अीणीमिह  
2. अीणाः अीणीतम ्  अीणीत अीणीथाः अीणाथाम ्  अीणीम ् 
3. अीणात ् अीणीताम ्  अीणन ् अीणीत  अीणाताम ्  अीणत  
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अश ् (9) »ăn«, parasmaipada và ātmanepada 
   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
    Indicative   
1. अािम  अीवः अीमः अ े अीवह े अीमह े 
2. अािस  अीथः अीथ अीष े अाथ े अी े 
3. अाित  अीतः अि अीत े अात े अत े 
   Optative   
1. अीयाम ्  अीयाव  अीयाम अीय  अीविह  अीमिह  
   Imperative   
1. अािन  अाव अाम  अ ै अावह ै अामह ै 
2. अशान अीतम ्  अीत  अी अाथाम ्  अीम ्  
3. अात ु अीताम ्  अ ु अीताम ्  अाताम ्  अताम ्  
   Imperfect   
1. आाम ्  आीव  आीम  आि  आीविह  आीमिह  
2. आाः आीतम ्  आीत  आीथाः  आाथाम ्  आीम ्  
3. आात ्  आीताम ्  आन ्  आीत  आाताम ्  आत  
 



 

 

Bài thứ 34 

34.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 2 

1. Nhóm thứ hai không có tiếp vĩ âm lập thân. Như vậy thân hiện tại chính là gốc 
động từ. Vì thế nên nhân xưng tiếp vĩ âm được gắn ngay vào gốc động từ (= thân 
hiện tại). Ở những gốc động từ có âm cuối ví dụ là –आ –ā thì nhân xưng tiếp vĩ âm 
được gắn ngay vào gốc động từ. Ví dụ với động từ या yā »đi«: यािम yā-mi, यािस yā-
si, याित yā-ti v.v…  
2. Nhưng thường là thân mạnh được lập bằng gốc đứng ở phân độ guṇa. Theo đó 
mà động từ िष ् dviṣ »ghét« có thân mạnh là षे ् dveṣ, và thân yếu là िष ् dviṣ. 
3. Một động từ quan trọng đặc biệt trong nhóm hai này là अस ् as »thì, là«, đã đư ợc 
trình bày trước ở 8.3. Động từ này có thân mạnh là अस ् as, thân yếu là स ् s. Nên lưu 
ý là अस ् as »thì, là« có thân mạnh bất quy tắc ở dual và plural imperfect. 
4. Vì nhiều gốc động từ có phụ âm kết thúc nên thường xảy ra trường hợp hai phụ 
âm — phụ âm cuối của gốc và phụ âm khởi đầu của nhân xưng tiếp vĩ âm — được 
hoà hợp. Trong trường hợp này — khi hai phụ âm chạm trán nhau — thì những 
quy luật nội hợp biết tương ưng và phụ âm cuối tuyệt đối được áp dụng. Và đây 
cũng là điểm phức tạp nhất của nhóm động từ này. 
Luật âm cuối cho cách chia động từ nhóm hai sau đây có giá trị: Ở âm cuối tuyệt 
đối chỉ được một phụ âm. Nếu hai phụ âm xuất hiện ở cuối thì phụ âm thứ hai (phụ 
âm cuối) bị loại. Như vậy thì hai nhân xưng ti ếp vĩ âm –◌ः –ḥ và –त ् –t của hai 
ngôi xưng thứ 2 và 3 sing. imperfect sẽ bị loại khi gặp những gốc có âm cuối là 
phụ âm. Phụ âm cuối tuyệt đối của gốc được xử lí như những luật đã đư ợc trình 
bày (23.2). Theo đó, chữ ष ् ṣ cuối của gốc động từ िष ् dviṣ »ghét« ở 3. pers. sing. 
imperfect अषे ् a-dveṣ được biến thành ट ्ṭ trong अटे ्a-dveṭ. 
Thêm vào những gì đã được nói về nội hợp biến ở 15. 4 thì những luật đặc biệt sau 
đây đáng được lưu ý. 

a. Một phụ âm đóng có phát âm — trước một phụ âm không phát âm — sẽ 
chuyển biến thành một phụ âm đóng không phát âm tương ưng: िवद ्vid »biết« 
+ –ित –ti → विे vetti. 
b. Sau một phụ âm retroflex (uốn lưỡi cong trở lại) ví dụ như ष ् ṣ thì một âm 
răng đóng chuyển thành một âm đóng retroflex tương ưng: िष ् dviṣ »ghét« + –
ित –ti → िे dveṣ-ṭi. Nhưng khi âm răng đóng द ्d đi sau một phụ âm retroflex 
ष ् ṣ thì nó sẽ chuyển hoá thành phụ âm retroflex đóng: िष ् dviṣ + – े–dhve → 
ि ेdviḍ-ḍhve. 
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c. Trước phụ âm स ् s thì ष ् ṣ biến thành क ्k, và स ् s biến thành ष ् ṣ: िष ् dviṣ + –िस 
–si → िे dvek-ṣi. 
d. Phụ âm च ् c chuyển thành क ्k trước tất cả những phụ âm khác phụ âm mũi 
và व ् v: वच ् vac + –ित –ti → वि vakti. 

5. Từ hình biến hoá cho िवद ्vid »biết« và िष ् dviṣ »ghét« sẽ làm sáng tỏ sự việc. 
िवद ्vid ở ngôi thứ ba số nhiều imperfect có tiếp vĩ âm bất quy tắc là उः uḥ. 

अस ् (2) »thì, là«, िवद ्(2) »biết«, chỉ parasmaipada 
   Present   
 Parasmaipada अस ् as »thì, là« Parasmaipada िवद ्vid »biết« 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. अि ः ः विे  िवः िवः 
2. अिस  ः  विे  िवः िव  
3. अि  ः सि विे  िवः  िवदि 
   Optative   
1. ाम ्  ाव ाम िवाम ्  िवाव  िवाम  
2. ाः ातम ् ात िवाः िवातम ्  िवात 
3. ात ् ाताम ् ःु िवात ्  िवाताम ्  िवःु 
   Imperative   
1. असािन असाव असाम वदेािन  वदेाव वदेाम 
2. एिध म ्  िवि िवम ्  िव 
3. अ ु ाम ्  स ु वे ु िवाम ्  िवद ु 
   Imperfect   
1. आसम ् आ आ अवदेम ्  अिव अिव 
2. आसीः आम ्  आ अवते ्  अिवम ्  अिव 
3. आसीत ् आाम ्  आसन ्  अवते ्  अिवाम ्  अिवः (!) 
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िष ् (2) »ghét«, parasmaipada và ātmanepada 
   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. िे  िः िः िष े िहे  िह े 
2. िे  िः ि  ि े िषाथ े ि े
3. िे  िः िषि ि े िषात े िषत े
   Optative   
1. िाम ्  िाव  िाम  िषीय िषीविह िषीमिह 
2. िाः िातम ्  िात िषीथाः िषीयाथाम ्  िषीम ्  
3. िात ् िाताम ्  िःु  िषीत िषीयाताम ्  िषीरन ् 
   Imperative   
1. षेािण  षेाव  षेाम  षे ै षेावह ै षेामह ै 
2. िि  िम ्  ि  ि िषाथाम ्  िम ्  
3. े ु िाम ्  िष ु िाम ्  िषाताम ्  िषताम ्  
   Imperfect   
1. अषेम ्  अि  अि  अििष अििह  अििह  
2. अटे ् अिम ्  अि  अिाः अिषाथाम ्  अिम ्  
3. अटे ् अिाम ्  अिषन ्  अि अिषाताम ्  अिषत  
6. Một số động từ quan trọng có những điểm bất quy tắc khác nhau trong khi chia. 
Gốc  ूbrū »nói« giữ mẫu âm ई ī ở thân mạnh trước các nhân xưng tiếp vĩ âm bắt 
đầu bằng phụ âm, và làm ngắn mẫu âm gốc trong thân yếu trước những nhân xưng 
tiếp vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm với sự bổ sung của phụ âm व ् v. 
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 ू(2) »nói«, parasmaipada và ātmanepada 
  parasmaip. Present ātmanep.  
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. वीिम (!) वूः मूः वु े वूहे  मूहे  
2. वीिष (!) थूः थू षू े वुाथ े ू े
3. वीित (!) तूः वुि तू े वुात े वुत े
   Optative   
1. यूाम ्  यूाव  यूाम  वुीय  वुीविह  वुीमिह  
2. यूाः यूातम ्  यूात वुीथाः वुीयाथाम ्  वुीम ्  
3. यूात ्  यूाताम ्  यूःु वुीत  वुीयाताम ्  वुीरन ्  
   Imperative   
1. वािण  वाव वाम  व ै वावह ै वामह ै 
2. िूह  तूम ्  तू  ू वुाथाम ्  ूम ्  
3. वीत ु तूाम ्  वु ु तूाम ्  वुाताम ्  वुताम ्  
   Imperfect   
1. अवम ्  अवू अमू अिुव अवूिह अमूिह 
2. अवीः अतूम ् अतू अथूाः अवुाथाम ्  अूम ्  
3. अवीत ् अतूाम ्  अवुन ् अतू अवुाताम ्  अवुत  
7. Những gốc khác như प ् svap »ngủ« bổ sung mẫu âm –इ– –i– trước những nhân 
xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm. 

स्व प (2) »ngủ« 
 Parasmaip. प ् Indicative 
 Sing. Dual Plur. 
1. िपिम  िपवः िपमः 
2. िपिष  िपथः िपथ  
3. िपित  िपतः पि (!) 
8. Một gốc khác thường gặp là हन ् »giết« (paras.). Thân yếu loại bỏ âm mũi cuối 
của gốc trước nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng त–् t–. Trước स ् s thì âm mũi  न ् n 
biến thành tuỳ âm –◌ं –ṃ và trước nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm thì 
gốc chuyển thành  ् ghn ở thân yếu. 2. pers. sing. imperative là जिह jahi. 

हन ् (2) »giết«, इ (2) »đi« — chỉ parasmaipada 
   Present   
 Parasmaip. हन ् han »giết« Parasmaip. इ i »đi« 
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 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. हि हः  हः एिम  इवः इमः 
2. हंिस हथः  हथ एिष  इथः इथ  
3. हि  हतः ि एित  इतः यि  
   Optative   
1. हाम ्  हाव  हाम  इयाम ्  इयाव  इयाम  
2. हाः हातम ्  हात  इयाः इयातम ्  इयात  
3. हात ्  हाताम ्  हःु इयात ्  इयाताम ्  इयःु 
   Imperative   
1. हनािण  हनाव  हनाम  अयािन  अयाव  अयाम  
2. जिह (!) हतम ्  हत इिह  इतम ्  इत 
3. ह ु हताम ्   ु एत ु इताम ्  य ु 
   Imperfect   
1. अहनम ्  अह  अह  आयम ् (!) ऐव  ऐम  
2. अहन ्  अहतम ्  अहत  ऐः ऐतम ्  ऐत  
3. अहन ्  अहताम ्  अन ् ऐत ्  ऐताम ्  अयन ्  
9. Động từ इ i »đi« có thân mạnh là ए e và có thân yếu là य ् y trước mẫu âm. Nên 
lưu ý cách áp dụng luật nội hợp biến trong hai trường hợp nhất định: Ở 1. pers. 
sing. imperfect thì ऐ ai (được lập từ augment अ– a– + thân mạnh ए e → ऐ ai) biến 
thành आय ् āy. Ở imperative sing. thì ए e (thân mạnh) chuyển thành अय ् ay trước 
mẫu âm. 
 



 

 

Bài thứ 35 

35.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 3 

1. Nhóm thứ ba cũng không có tiếp vĩ tự lập thân. Thay vào đó thì thân hi ện tại 
được lập bằng cách trùng tự hoá gốc động từ. Và trong qua trình này, chỉ thành 
phần âm tiết thứ nhất của gốc động từ được trùng tự hoá, tức là phụ âm đầu và mẫu 
âm đầu. Nhân xưng tiếp vĩ âm được gắn trực tiếp vào gốc đã được trùng tự hoá. Ở 
thân mạnh thì mẫu âm gốc của âm tiết thứ hai — đứng sau âm tiết được trùng tự 
hoá — đứng ở phân độ guṇa và ở thân yếu thì âm tiết này không đổi. 
2. Thành phần được trùng tự hoá của gốc động từ được biến chuyển theo những 
quy luật nhất định (27.2 I). Nên lưu ý là trong quá trình lập thân hiện tại của nhóm 
3, mẫu âm gốc ऋ ṛ không được thay thế bởi mẫu âm अ a (như ở đệ nhị quá khứ) 
mà là mẫu âm इ i. Ví dụ: भ ृbhṛ »nắm giữ, mang«: िबभित  bibharti. 
3. Những tiếp vĩ âm sau của 3. pers. plural của nhóm này thuộc hạng bất quy tắc: 

a. ở pres. thay vì –अि –anti là –अित –ati 
b. ở imperf. thay vì –अन ् –an –उः –uḥ 
c. và ở imper. thay vì –अ ु–antu là –अत ु–atu 
Và mẫu âm của gốc động từ xuất hiện trước –उः –uḥ ở phân độ guṇa như ở 
thân mạnh. 

4. Trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm thì những mẫu âm gốc 
उ u, इ i, ऋ ṛ biến thành những bán mẫu âm व ् v, य ् y và र ्r. 
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 (3) »cúng tế«, parasmaipada và ātmanepada 
   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. जहुोिम  जुवः जुमः जु े जुवह े जुमह े 
2. जहुोिष  जुथः जुथ  जुष े जुाथ े जु े 
3. जहुोित  जुतः जुित (!) जुत े जुात े जुत े 
   Optative   
1. जुयाम ्  जुयाव  जुयाम  जुीय  जुीविह जुीमिह  
2. जुयाः जुयातम ्  जुयात  जुीथाः जुीयाथाम ्  जुीम ्  
3. जुयात ्  जुयाताम ्  जुयःु जुीत  जुीयाताम ्  जुीरन ्  
   Imperative   
1. जहुवािन  जहुवाव  जहुवाम  जहुव ै जहुवावह ै जहुवामह ै 
2. जुिध  जुतम ्  जुत  जु  जुाथाम ्  जुम ्  
3. जहुोत ु जुताम ्  जुत ु जुताम ्  जुाताम ्  जुताम ्  
   Imperfect   
1. अजहुवम ्  अजुव  अजुम  अजिु  अजुविह  अजुमिह  
2. अजहुोः अजुतम ्  अजुत अजुथाः अजुाथाम ्  अजुम ्  
3. अजहुोत ्  अजुताम ्  अजहुवःु (!) अजुत  अजुाताम ्  अजुत  
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भ ृ(3) »nắm giữ«, parasmaipada và ātmanepada 
   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. िबभिम   िबभवृः िबभमृः िब े िबभवृहे  िबभमृह े 
2. िबभिष   िबभथृः िबभथृ  िबभषृ े िबाथ े िबभृ े 
3. िबभित   िबभतृः िबित  िबभतृ े िबात े िबत े 
   Optative   
1. िबभयृाम ्  िबभयृाव  िबभयृाम  िबीय िबीविह  िबीमिह  
2. िबभयृाः िबभयृातम ्  िबभयृात  िबीथाः िबीयाथाम ्  िबीम ्  
3. िबभयृात ्  िबभयृाताम ्  िबभयृःु िबीत  िबीयाताम ्  िबीरन ् 
   Imperative   
1. िबभरािण  िबभराव  िबभराम  िबभर ै िबभरावह ै िबभरामह ै 
2. िबभिृह  िबभतृम ्  िबभतृ  िबभृ  िबाथाम ्  िबभृम ्  
3. िबभत ु  िबभतृाम ्  िबत ु िबभतृाम ्  िबाताम ्  िबताम ्  
   Imperfect   
1. अिबभरम ्  अिबभवृ  अिबभमृ अिबि  अिबभवृिह  अिबभनृिह  
2. अिबभः अिबभतृम ्  अिबभतृ अिबभथृाः अिबाथाम ्  अिबभृम ्  
3. अिबभः अिबभतृाम ्  अिबभः अिबभतृ अिबाताम ्  अिबत  
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6. Gốc हा hā »lìa bỏ« có thân mạnh là जहा jahā, thân yếu जही jahī hoặc dị dạng जिह 
jahi trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm, và dị dạng जह ्jah 
trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm và ở optative. Ví dụ dưới 
ở pres. par. 

हा (3) »lìa bỏ«, parasmaipada  
 Parasmaip. हा 
 Sing. Dual Plur. 
 Indicative 
1. जहािम जहीवः / जिहवः जहीमः / जिहमः 
2. जहािस  जहीथः / जिहथः जिहथ / जिहथ 
3. जहाित  जहीतः / जिहतः जहित  
7. Hai gốc động từ thường gặp nhất của nhóm này là दा dā »đưa« và धा dhā »đặt 
xuống, dựng lập« có những cách chia khác những động từ khác của nhóm này: 

a. ở thân yếu chúng loại bỏ mẫu âm gốc và qua đó, thân này chỉ còn là phụ âm 
nguyên của gốc: दा dā có thân yếu là दद–् dad– và धा dhā có thân yếu là दध–् 
dadh– 
b. trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng त ् t, थ ् th và स ् s cũng như hai 
tiếp vĩ âm – े–dhve –म ् –dhvam thì phụ âm gốc của thân yếu, như vậy là द ्
d hoặc ध ् dh đều được biến thành त ् t. Trong trường hợp धा dhā thì bù cho sự 
loại bỏ âm tống khí, phụ âm của âm tiết được trùng tự hoá trở thành phụ âm có 
tống khí. Như vậy thì 3. pers. dual pres. với âm cuối là –तः –taḥ trong trường 
hợp दा dā có dạng दः dattaḥ và धा dhā có dạng धः dhattaḥ. 
c. dạng của 2. pers. sing. imper. par. là दिेह dehi và धिेह dhehi. 
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दा (3) »đưa«, parasmaipada và ātmanepada 
Thân yếu của दा là दद ्
   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. ददािम  दः दः दद े दहे  दह े 
2. ददािस  दः द  द े ददाथ े द े 
3. ददाित  दः ददित  द े ददात े ददत े 
   Optative   
1. दाम ्  दाव  दाम  ददीय  ददीविह  ददीमिह  
2. दाः दातम ्  दात  ददीथाः ददीयाथाम ्  ददीम ्  
3. दात ्  दाताम ्  दःु ददीत  ददीयाताम ्  ददीरन ्  
   Imperative   
1. ददािन  ददाव  ददाम  दद ै ददावह ै ददामह ै 
2. दिेह (!) दम ्  द  द  ददाथाम ्  दम ् 
3. ददात ु दाम ्  ददत ु दाम ्  ददाताम ् ददताम ्  
   Imperfect   
1. अददाम ्  अद  अद  अदिद अदिह  अदिह  
2. अददाः अम ्  अ  अदाः अददाथाम ्  अदम ्  
3. अदात ्  अदाम ्  अदः अद  अददाताम ्  अददत  
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धा (3) »đặt xuống, dựng lập«, parasmaipada và ātmanepada 
Thân yếu của धा là दध ्  
   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. दधािम  दः  दः दध े दह े दह े 
2. दधािस  धः ध  ध े दधाथ े ध े
3. दधाित  धः दधित  धत े दधात े दधत े 
   Optative   
1. दाम ्  दाव  दाम  दधीय  दधीविह  दधीमिह  
2. दाः दातम ्  दात  दधीथाः दधीयाथाम ्  दधीम ्  
3. दात ्  दाताम ्  दःु दधीत  दधीयाताम ्  दधीरन ्  
   Imperative   
1. दधािन  दधाव  दधाम  दध ै दधावह ै दधामह ै 
2. धिेह धम ्  ध  ध  दधाथाम ्  धम ्  
3. दधात ु धाम ्  दधत ु धाम ्  दधाताम ्  दधताम ्  
   Imperfect   
1. अदधाम ्  अद  अद  अदिध  अदिह  अदिह  
2. अदधाः अधतम ्  अधत  अधाः अदधाथाम ्  अधम ्  
3. अदधात ्  अधताम ्  अदधःु अध  अदधाताम ्  अदधत  
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36.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 7 

1. Tất cả những gốc động từ thuộc nhóm 7 đều kết thúc bằng một phụ âm. Chúng 
lập thân hiện tại bằng cách bổ sung âm ở giữa (infix) là –न– –na– ở thân mạnh và –
न–् –n– ở thân yếu và âm giữa được bổ sung ngay trước phụ âm cuối của gốc. Ví 
dụ: Gốc यजु ् yuj »tiếp nối« có thân mạnh là यनुज ् yu-na-j và thân yếu là यु ् yu-ñ-j. 
2. Và trong trường hợp này thân hiện tại của nhóm này lại có âm cuối là một phụ 
âm. Thế nên khi tiếp nối với nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm thì quy 
luật nội hợp biến được áp dụng như ở những gốc động từ nhóm 2 (→ 34.1). Ví dụ: 
यनुज ् yunaj + –ित –ti → यनुि yu-na-k-ti. 
3. Nếu ở thân yếu mà âm bổ sung ở giữa –न–् –n– xuất hiện ngay trước phụ âm 
cuối của gốc thì âm mũi bổ sung này chuyển biến thành âm mũi tương ưng của phụ 
âm, cũng có giá tr ị sau khi luật hợp biến. Ví dụ với 1. và 2. pers. dual pres. par.: 
युः yu-ñ-j-vaḥ युः yu-ṅ-k-thaḥ. 
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यजु ् (7) »tiếp nối«, parasmaipada và ātmanepada 
   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. यनुि  युः जुः यु े युह े युह े 
2. यनुि युः यु  येु जुाथ े यु े 
3. यनुि  युः युि  येु  युात े युत े 
   Optative   
1. युाम ्  युाव  युाम  युीय  युीविह युीमिह  
2. युाः युातम ्  युात युीथाः युीयाथाम ्  युीम ्  
3. युात ्  युाताम ्  युःु युीत  युीयाताम ्  युीरन ्  
   Imperative   
1. यनुजािन  यनुजाव  यनुजाम  यनुज ै यनुजावह ै यनुजामह ै 
2. यिु  युम ्  यु  यु  युाथाम ्  युम ्  
3. यनुु  युाम ्  यु ु युाम ्  युाताम ्  युताम ्  
   Imperfect   
1. अयनुजम ्  अजु  अयु  अयिु  अयुिह  अयुिह  
2. अयनुक ् अयुम ्  अयु  अयुाः अयुाथाम ्  अयुम ्  
3. अयनुक ् अयुाम ्  अयुन ्  अयु अयुाताम ्  अयुत  
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4. Nếu phụ âm cuối có phát âm và tống khí thì phụ âm đầu của nhân xưng tiếp vĩ 
âm त ् t và थ ् th cũng trở thành có phát âm và tống khí. Xem từ hình biến hoá của ध ् 
rudh »đè nén« bên dưới. 

ध ् (7) »đè nén«, parasmaipada và ātmanepada 
   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
   Indicative   
1. णि  ः ः  े ह े हे  
2. णि  ः   े ाथ े  े 
3. णि ः ि   े ात े त े 
   Optative   
1. ाम ्  ाव ाम ीय  ीविह  ीमिह  
2. ाः ातम ्  ात  ीथाः ीयाथाम ्  ीम ्  
3. ात ्  ाताम ्  ःु ीत  ीयाताम ्  ीरन ्  
   Imperative   
1. णधािन  णधाव  णधाम  णध ै णधावह ै णधामह ै 
2. ि म ्     ाथाम ्  म ्  
3. ण ु ाम ्   ु  ाम ्  ाताम ् ताम ्  
   Imperfect   
1. अणधम ्  अ  अ  अि  अिह  अिह  
2. अणः अम ्  अ  अाः अाथाम ्  अम ्  
3. अणत ्  अाम ्  अन ्  अ  अाताम ्  अत  
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िभद ्(7) »tách lìa, bửa ra«, parasmaipada và ātmanepada 
   Present   
 Parasmaip. Ātmanep. 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
    Indicative   
1. िभनि  िभः  िभः िभ े िभह े िभह े
2. िभनि  िभः िभ िभ े िभाथ े िभ े 
3. िभनि  िभः िभि िभ े िभात े िभत े 
   Optative   
1. िभाम ्  िभाव  िभाम िभीय  िभीविह  िभीमिह  
   Imperative   
1. िभनदािन  िभनदाव िभनदाम  िभनद ै िभनदावह ै िभनदामह ै 
2. िभि  िभम ्  िभ  िभ िभाथाम ्  िभम ्  
3. िभन ु िभाम ्  िभ ु िभाम ्  िभाताम ्  िभताम ्  
   Imperfect   
1. अिभनदम ्  अिभ  अिभ  अिभि  अिभिह  अिभिह  
2. अिभनत ् 

(अिभनः) 
अिभम ्  अिभ  अिभाः अिभाथाम ्  अिभम ्  

3. अिभनत ्  अिभाम ्  अिभन ्  अिभ  अिभाताम ्  अिभत  
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37.1 Locativus absolutus (vị trí cách tuyệt đối) 

1. Trong một cấu trúc câu thì một thành phần câu được gọi là »cấu trúc tuyệt đối« 
nếu 

a. vị ngữ của thành phần câu này không là một động từ hữu hạn định mà là một 
absolutive hoặc một phân từ và 
b. chủ thể của thành phần câu và câu chính khác nhau. 

Ví dụ từ Anh ngữ: »The sun having set, we went home«. 
2. Trong Phạn ngữ thì cả hai, phân từ hiện tại chủ động/thụ động và phân từ quá 
khứ thụ động/chủ động đều có thể là vị ngữ của một cấu trúc tuyệt đối như vậy. 
Đặc điểm trong Phạn ngữ ở đây là chủ thể của phân từ — vốn khác với chủ thể của 
câu chính — đứng ở locative và phân từ — vì là vị ngữ phải có cùng sự kiện với 
chủ thể — cũng đứng ở locative: 

[chủ thểlocative… vị ngữlocative] câu chính [chủ thể… vị ngữ] 
Một cấu trúc câu như vậy được gọi là locativus absolutus. Trong một thành phần 
câu có locativus absolutus thì phân từ không những tương đồng với chủ thể về sự 
kiện, mà cũng tương đồng về mặt số và giới tính. 

A. Locativus absolutus với phân từ hiện tại chủ động/thụ động 
1. Nếu hành động của thành phần câu phụ đồng thời với hành động của câu chính 
thì thành phần câu phụ này có thể được diễn bày bằng locativus absolutus với một 
phân từ hiện tại. Trong trường hợp này, phân từ hiện tại chỉ sự đồng thời: 

[ियषे ुबाणान ् िप]ु नपृः कुम ् आत।् 
[kṣatriyeṣu bāṇān kṣipatsu] nṛpaḥ kuntam āsyat| 
»Trong khi các chiến sĩ phóng những cây cung, nhà vua đã phóng một cây lao« 

Nên lưu ý r ằng chủ thể của cấu trúc tuyệt đối ियषे ुkṣatriyeṣu đứng ở loc. plur. 
và phân từ िप ुkṣipatsu có cùng sự kiện, số và giới tính với chủ thể, trong khi 
đối tượng trực tiếp của phân từ vị ngữ lại đứng bình thường ở acc. 
2. Trong khi phân từ hiện tại chủ động xuất hiện ở ví dụ trên thì trong ví dụ bên 
dưới, phân từ hiện tại thụ động được dùng: 

[कथाया ंगुणा कमानाया]ं िशा अवन।् 
[kathāyāṃ guruṇā kathyamānāyāṃ] śiṣyā aśṛṇvan|  
»Trong khi một câu chuyện được kể bởi vị thầy, các học sinh đã lắng nghe« 
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Chủ thể và phân từ vị ngữ ở ví dụ này cũng đ ứng ở locative, và người thực hiện 
của vị ngữ thụ động đứng ở instrumental. 
3. Những ví dụ khác: 

[सीताया ंगहृ ेिता]ं रामो वन ंगित। 
[sītāyāṃ gṛhe tiṣṭhantyāṃ] rāmo vanaṃ gacchati 
»Trong khi Sītā ở nhà thì Rāma đi vào rừng« 
[मनुौ ान ंकुव ित] भाया  पचित। 
[munau dhyānaṃ kurvati] bhāryā pacati 
»Trong khi/bởi vì mâu-ni thiền định, người vợ nấu ăn« 

4. Nên lưu ý r ằng nơi những động từ thematic thì dạng của phân từ hiện tại chủ 
động ở locative singular masculine, ví dụ như गित gacchati có cùng dạng với 3. 
pers. sing. parasmaipada, ví dụ गित gacchati. Bởi vậy, để phân biệt được giữa 
dạng động từ hữu hạn định và phân từ của locativus absolutus, ta cần phải để ý đến 
sự kiện của chủ thể. 

[बाले पाठशाला ंगित] रामो वन ंगित। 
[bāle pāṭhaśālāṃ gacchati] rāmo vanaṃ gacchati 
»Trong khi cậu bé đi đến trường thì Rāma đi vào rừng« 

B. Locativus absolutus với phân từ quá khứ thụ động/ chủ động (ppp/ppa) 
Nếu hành động trong thành phần câu phụ xảy ra trước hành động của câu chính thì 
thành phần câu phụ có thể được trình bày qua locativus absolutus với một phân từ 
quá khứ. Trong trường hợp này, phân từ quá khứ chỉ sự việc xảy ra trước. Ví dụ 
với ppp: 

[नपृ ेशिुभहत]े िया अिबभयःु। 
[nṛpe śatrubhir hate] kṣatriyā abibhayuḥ 
»Sau khi nhà vua bị những kẻ thù giết thì những chiến sĩ đã lo sợ« 
[ियषे ुिजतषे]ु शवो नगरम ् अिवशन।् 
[kṣatriyeṣu jiteṣu] śatravo nagaram aviśan 
»Sau khi những chiến sĩ bị hàng phục, bọn giặc đã bước vào thành« 

Ví dụ với phân từ quá khứ chủ động 
[राम ेभोजन ंखािदतवित] सीता एकािनखादत ्  
[rāme bhojanaṃ khāditavati] sītā ekāniny akhādat 
»Sau khi Rāma ăn xong Sītā đã ăn một mình« 
[सीताया ंतवा]ं रामो गहंृ गत।् 
[sītāyāṃ hūtavatyāṃ] rāmo gṛhaṃ pratyagacchat 
»Sau khi Sītā đã gọi, Rāma đã trở về nhà« 
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37.2 Genitivus ablolutus (sở hữu cách tuyệt đối) 

Trong một cấu trúc câu thì chủ thể và phân từ vị ngữ cũng có thể đứng ở genitive. 
Trong trường hợp này thì thêm vào quan hệ đồng thời, ta còn thấy mối quan hệ 
nhượng bộ (concessivity) với nghĩa »mặc dù vậy«, »ngay cả khi«. Thường là tiểu 
từ अिप api được bổ sung thêm vào cấu trúc genitivus absolutus: 

िसहंाना ंवन ेिजवता ंराम गित। 
siṃhānāṃ vane jivatāṃ rāmas tatra gacchati 
»Mặc dù sư tử sống trong rừng, Rāma (vẫn) đi đến nơi ấy« 
रो यु ेहतािप िया धयैण अयुन।् 
rajño yuddhe hatasyāpi kṣatriyā dhairyeṇa ayuddhyan 
»Mặc dù nhà vua đã bị giết trong trận chiến, các chiến sĩ vẫn đã (tiếp tục) chiến 
đấu với sự dũng cảm« 
गरुोः पयतोऽिप िशा भाष।े 
guroḥ paśyato’pi śiṣyā bhāṣante 
»Mặc dù vị thầy nhìn mà các học sinh vẫn nói chuyện«. 

37.3 Tỉ giảo cấp (comparative) và tối cao cấp (superlative) của 
hình dung từ 

Cấp gia tăng các hình dung t ừ, tức là cách lập dạng của tỉ giảo cấp và tối cao cấp 
(lớn, lớn hơn, lớn nhất) được thực hiện với hai cặp tiếp vĩ tự trong Phạn ngữ. 

I. Cách lập với tiếp vĩ tự –तर –tara (comparative) và –तम –tama (superlative) 
1. Cách dùng hai tiếp vĩ âm này là cách phổ biến nhất để tạo cấp so sánh và tối cao 
của hình dung từ. Hai tiếp vĩ âm này được gắn ngay vào thân danh từ. Ví dụ: सुर 
sundara »đẹp« — सुरतर sundaratara »đẹp hơn«— सुरतम sundaratama »đẹp 
nhất«. Những điểm sau cần được lưu ý: 

— ở những hình dung từ với phân độ hai thân (hình dung từ có âm cuối là –वत ् 
–vat/ –मत ् –mat, → 24.2) thì tiếp vĩ âm được gắn vào thân yếu. 
— nơi những hình dung từ có phân độ ba thân (hình dung từ có âm cuối là –अच ् 
–ac, → 25.2 cũng như –वासं ् –vāṃs, → 27.4) thì tiếp vĩ âm được gắn vào thân 
yếu. 
— hình dung từ có phụ âm kết thúc xuất hiện trước tiếp vĩ âm dưới dạng tương 
ưng luật phụ âm cuối tuyệt đối, có nghĩa rằng dưới dạng mà chúng sẽ giữ trước 
khi một sự kiện tiếp vĩ âm được gắn vào, ví như trong trường hợp hình dung từ 
có âm kết thúc là –इन ् –in/ –िवन ् –vin. 

chỉ định (positive) tỉ giảo (comparative) tối cao (superlative) 
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दीघ  dīrgha »dài« दीघ तर dīrghatara  दीघ तम dīrghatama  
शिुच śuci »thanh tịnh, sạch« शिुचतर śucitara  शिुचतम śucitama  
साध ुsādhu »tốt« साधतुर sādhutara  साधतुम sādhutama  
बिलन ् balin »mạnh« बिलतर balitara  बिलतम balitama  
धनवत ् dhanavat »giàu, có của« धनवर dhanavattara  धनवम dhanavattama  
ाच ् prāc »phương đông« ार prāktara  ाम prāktama 
च ् pratyac »phương tây« र pratyaktara  म pratyaktama  
िवासं ् vidvāṃs »có trí« िवर vidvattara  िवम vidvattama  
2. Những dạng so sánh và tối cao của các hình dung từ với –तर –tara và –तम –
tama được biến hoá như những danh từ nam và trung tính có âm cuối là –अ –a. 
Các dạng nữ tính là –तरा –tarā –तमा –tamā và chúng được biến hoá như những 
danh từ nữ tính có âm kết thúc là –आ –ā.  
3. Trong Phạn ngữ, đối tượng so sánh được đặt ở ablative: 

अहं रामाद ्धनवरः। 
ahaṃ rāmād dhanavattaraḥ 
»Tôi giàu có hơn Rāma« 
इय ंका ताः कायाः ियतरा। 
iyaṃ kanyā tasyāḥ kanyāyāḥ priyatarā 
»Cô bé này dễ thương hơn cô bé kia« 

4. Nếu ở tối cao cấp với nhiều đối tượng so sánh mà trong đó, một đối tượng có 
tính cất cao nhất thì những đối tượng còn lại được đặt ở locative hoặc genitive 
plural. 

सवषा ंयोधाना ं/ सवष ुयोधषे ुरामो बलवमः। 
sarveṣāṃ yodhānāṃ/ sarveṣu yodheṣu rāmo balavattamaḥ 
»Trong những người chiến sĩ thì Rāma là người mạnh nhất« 

5. Hai tiếp vĩ âm so sánh तर tara »« तम tama cũng xuất hiện cùng với thật danh từ 
và trạng từ bất biến. Ở trường hợp này cũng có th ể dưới dạng तराम ् tarām hoặc 
तमाम ् tamām. Ví dụ với िसहं siṃha (m.) »sư tử« và उःै uccaiḥ »ồn«: िसहंतर 
siṃhatara »một sư tử lớn hơn«, िसहंतम siṃhatama »sư tử lớn nhất«; उैराम ् 
uccaistarām »ồn hơn«, उैमाम ् uccaistamām »ồn nhất«. 

II. Cách lập với tiếp vĩ tự –ईयस ् –īyas (comparative) và –इ –iṣṭha (superlative) 
6. Cách lập này chỉ được áp dụng cho một số hình dung từ cơ bản nhất định. Các 
tiếp vĩ âm không được gắn vào thân mà là gốc động từ mà từ đó, các hình dung từ 
được diễn sinh. Nếu một gốc động từ không có thì tiếp vĩ âm được gắn vào dạng 
được giản hoá của hình dung từ — chỉ còn lại một âm tiết duy nhất. Mẫu âm của 
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gốc động từ hoặc dạng được giản hoá của hình dung từ thường đứng ở phân độ 
guṇa. Ở bảng liệt kê dưới thì thân hình dung từ được ghi ở cấp chỉ định căn bản 
chứ không phải gốc động từ hoặc dạng giản hoá của danh từ. 
chỉ định (positive) tỉ giảo (comparative) tối cao (superlative) 
अण ुaṇu »rất nhỏ« अणीयस ् aṇīyas  अिण aṇiṣṭha 
अ alpa »nhỏ« अीयस ् alpīyas  अि alpiṣṭha  
ि kṣipra »nhanh« िेपयस ् kṣepiyas  िेप kṣepiṣṭha 
गु guru »nặng« गरीयस ् garīyas  गिर gariṣṭha  
दीघ  dīrgha »dài« ाघीयस ् drāghīyas  ािघ drāghiṣṭha  
र dūra »xa« दवीयस ् davīyas  दिव daviṣṭha  
पटु paṭu »khôn« पटीयस ् paṭīyas  पिट paṭiṣṭha  
पाप pāpa »ác« पापीयस ् pāpīyas  पािप pāpiṣṭha  
पथृ ुpṛṭhu »rộng« थीयस ् prathīyas  िथ prathiṣṭha  
बल bala »mạnh« बलीयस ् balīyas  बिल baliṣṭha  
महत ् mahat »lớn« महीयस ् mahīyas  मिह mahiṣṭha  
मृ mṛdu »mềm« दीयस ् mradīyas  िद mradiṣṭha  
यवुन ् yuvan »trẻ« यवीयस ् yavīyas  यिव yaviṣṭha  
लघ ुlaghu »nhẹ« लघीयस ् laghīyas  लिघ laghiṣṭha  
लू sthūla »dầy, mập« वीयस ् sthavīyas  िव sthaviṣṭha  
 hrasva »ngắn« सीयस ् hrasīyas  िस hrasiṣṭha  
7. Một vài hình dung từ có những dạng so sánh hoặc có thêm những dị dạng đặc 
biệt. Tiếp vĩ âm được gắn vào những gốc có cấu trúc âm tiết khác đến nỗi ta hoàn 
toàn không tìm thấy mối quan hệ giữa hình dung từ căn bản và cấp so sánh/tối cao 
(so sánh với Đức ngữ: gut—besser—am besten) 
chỉ định (positive) tỉ giảo (comparative) tối cao (superlative) 
अ alpa »nhỏ« कनीयस ् kanīyas  किन kaniṣṭha  
यवुन ् yuvan »trẻ« कनीयस ् kanīyas  किन kaniṣṭha  
श praśasya »tốt« येस ् śreyas  े śreṣṭha  
ब bahu »nhiều« भयूस ् bhūyas  भिूय bhūyiṣṭha  
वृ vṛddha »già« ायस ् jyāyas  े jyeṣṭha  
8. Các dạng so sánh có tiếp vĩ âm –ईयस ् –īyas có cách biến hoá riêng ở nam tính và 
trung tính với hai thân mạnh và yếu: thân mạnh –ईयासं ् –īyāṃs và thân yếu –ईयस ् –
īyas. Sau đây là cách biến hoá của गरीयस ् garīyas »nặng hơn« (dạng tỉ giảo của गु 
guru »nặng«). 
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गरीयस ् — masculine 

 M-Singular Dual Plural 
N. गरीयान ् garīyān  गरीयासंौ garīyāṃsau  गरीयासंः garīyāṃsaḥ  
A. गरीयासंम ् garīyāṃsam  गरीयासंौ garīyāṃsau  गरीयसः garīyasaḥ  
I. गरीयसा garīyasā  गरीयोाम ् garīyobhyām  गरीयोिभः garīyobhiḥ  
D. गरीयस ेgarīyase  गरीयोाम ् garīyobhyām  गरीयोः garīyobhyaḥ  
Ab. गरीयसः garīyasaḥ  गरीयोाम ् garīyobhyām  गरीयोः garīyobhyaḥ  
G. गरीयसः garīyasaḥ  गरीयसोः garīyasoḥ  गरीयसाम ् garīyasām  
L. गरीयिस garīyasi  गरीयसोः garīyasoḥ गरीयःस ुgarīyaḥsu  
V. गरीयन ् garī गरीयासंौ garīyāṃsau  गरीयासंः garīyāṃsaḥ 

गरीयस ् — neuter 

 M-Singular Dual Plural 
N. गरीयः garīyaḥ  गरीयसी garīyasī  गरीयािंस gariyāṃsi  
A. गरीयः garīyaḥ  गरीयसी garīyasī गरीयािंस gariyāṃsi 
…  như masculine   
V. गरीयः garīyaḥ गरीयसी garīyasī गरीयािंस gariyāṃsi 
Ở dạng nữ tính, những dạng tỉ giảo có tiếp vĩ âm –ईयसी –īyasī và chúng được biến 
hoá như những danh từ nữ tính có âm kết thúc – ई–ī. 
9. Những dạng tối cao của các hình dung từ với –इ –iṣṭha được biến hoá như 
những danh từ nam và trung tính có âm cuối là –अ –a. Dạng nữ tính có tiếp vĩ âm –
इा –iṣṭhā và được biến hoá như những danh từ nữ tính có âm kết thúc là –आ –ā. 
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38.1 Thân động từ diễn sinh 

Trong quá trình lập thân hiện tại của các gốc động từ thì tiếp vĩ âm lập thân của 
nhóm thứ mười –अय –aya (ví dụ: चोरय cor-aya) khác tiếp vĩ âm l ập thân của 9 
nhóm còn lại qua hiện tượng thân này không chỉ xuất hiện ở hiện tại, mà còn xuất 
hiện ở những thời khác như ở vị lai hoặc periphrastic perfect (ví dụ: चोरियित cor-
ay-iṣya-ti, चोरया ंचकार cor-ayāṃ cakāra). Vì vậy người ta nói tổng quát rằng, tiếp 
vĩ âm –अय –aya không chỉ lập thân hiện tại cho những động từ nhóm mười mà còn 
diễn sinh từ những gốc này một thân động từ, và từ thân này mà một số thân động 
từ thời khác được thành lập. Có nghĩa r ằng, trong quá trình lập thân vị lai hoặc 
periphrastic perfect thì thân vị lai hoặc thân perfect của nhóm 10 không được lập 
trực tiếp từ gốc, mà từ một gốc mở rộng, một thân động từ diễn sinh. 
Cũng tương tự trường hợp một thân động từ có thể được diễn sinh từ những gốc 
thuộc nhóm 10, một loạt thân động từ có thể được diễn sinh từ tất cả những nhóm 
động từ khác. Ngoài ý nghĩa c ủa động từ gốc, những thân diễn sinh này có thêm 
một chức năng ngữ nghĩa và ngữ pháp. Ví dụ như chúng miêu tả sự sai khiển 
(causative 使役動詞, tức là sự sai khiến thực hiện hành động được diễn tả bởi gốc 
động từ), hoặc ý nguyện (desiderative 希求動詞, nguyện vọng thực hiện hành 
động được diễn tả bởi gốc động từ). 
Người ta phân biệt bốn thân động từ diễn sinh sau: 

— Causative (sử dịch động từ 使役動詞) 
— Desiderative (hi cầu động từ 希求動詞) 
— Intensive/frequentive (cường ý động từ 强意動詞) 
— Denominative (danh xưng động từ 名稱動詞) 

Trong khi thân động từ của causative, desiderative và intensive/frequentive diễn 
sinh từ gốc và gốc này được bổ sung thêm thêm chức năng ngữ nghĩa và ngữ pháp 
thì thân động từ của denominative không được diễn sinh từ một gốc động từ, mà từ 
một thân danh từ. 

38.2 Causative 

Trước khi trình bày tư ờng tận cách lập thân causative thì chức năng ngữ nghĩa và 
ngữ pháp của cấu trúc causative nên được xử lí đôi chút. Một thân động từ 
causative được lập qua việc gắn tiếp vĩ âm –अय –aya vào gốc động từ. 

गम ् gam »đi« → गमय gam-aya »khiến cho đi« 
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38.3 Cấu trúc causative 

Causative trình bày rằng, chủ thể của dạng động từ causative là người sai khiến 
hành động được gốc động từ diễn tả. 
Trước hết, chúng ta hãy quan sát câu chủ động bên dưới với một động từ chỉ sự di 
chuyển mà trong đó, chủ thể của động từ là người thực hiện hành động: 

बालो नगरं गित। 
bālo nagaraṃ gacchati 
»Cậu bé đi đến thành phố« 

Nếu bây giờ thân động từ causative गमय gam-aya được diễn sinh từ gốc गम ् gam 
»đi« thì nghĩa »khiến làm« được thêm vào gốc động từ, như vậy là »khiến cho đi«, 
và chủ thể của thân động từ causative không chỉ người thực hiện nữa mà là người 
thực hiện thứ hai, người sai khiến: 

रामो बालं नगरं गमयित। 
rāmo bālaṃ nagaraṃ gamayati 
»Rāma sai đứa bé đi đến thành phố« 

Danh từ chỉ người thực hiện việc sai khiến của thân động từ causative đứng ở 
nominative. Nên lưu ý đ ến sự kiện của người thực hiện hành động trong một cấu 
trúc causative. Trong ví dụ trên thì người thực hiện hành động đứng ở accusative. 
Trong khi danh từ chỉ chủ thể sai khiến lúc nào cũng đứng ở nominative thì chủ thể 
thực hiện hành động có thể đứng ở accusative hoặc instrumental, tuỳ theo gốc của 
thân động từ diễn sinh là cập vật hay bất cập vật. Và như thế, ta có hai cách lập cấu 
trúc causative. 

Cấu trúc I 
Chủ thể sai khiến ở nom. + người thực hiện ở acc. + động từ bất cập vật. 

Nếu gốc của thân động từ diễn sinh là một động từ bất cập vật (intransitive) thì 
danh từ chỉ người thực hiện hành động đứng ở accusative. Sự việc cũng tương tự 
như vậy trong trường hợp những gốc chỉ sự di chuyển, chỉ ăn, uống và chỉ sự hiểu 
biết. Sau đây là những động từ tiêu biểu cho trường hợp này: गम ् gam »đi«, अश ् aś 
»ăn«,पा pā »uống«, िवद ्vid »biết«, ा jñā »nhận thức«, वच ् vac/ वद ्vad »nói«, अधी 
adhī »học«, पठ ्paṭh »đọc«, श ् dṛś »thấy«. Ví dụ (với dạng không sai khiển và sai 
khiển để so sánh): 

बालः कट उपिवशित। 
bālaḥ kaṭa upaviśati 
»Cậu bé ngồi xuống tấm chiếu« 
रामो बालं कट उपवशेयित। 
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rāmo bālaṃ kaṭa upaveśayati 
»Rāma khiến đứa bé ngồi xuống chiếu« 
बालो ाम ंगित। 
bālo grāmaṃ gacchati 
»Cậu bé đi đến làng« 
िपता बालं ाम ंगमयित। 
pitā bālaṃ grāmaṃ gamayati 
»Người cha sai cậu bé đi đến làng« 
बालो जलं िपबित। 
bālo jalaṃ pibati 
»Cậu bé uống nước« 
माता बालं जलं पाययित। 
mātā bālaṃ jalaṃ pāyayati 
»Bà mẹ khiến cậu bé uống bước« 
बालः शाािण जानाित। 
bālaḥ śāstrāṇi jānāti 
»Cậu bé biết những bài luận« 
गुबा लं शाािण ापयित। 
gurur bālaṃ śāstrāṇi jñāpayati 
»Thầy giáo khiến cậu bé biết những bài luận« 
बालो मिरं पयित। 
bālo mandiraṃ paśyati 
»Cậu bé thấy đền thờ« 
रामो बालं मिरं दशयित। 
rāmo bālaṃ mandiraṃ darśayati 
»Rāma khiến cậu bé thấy đền thờ.« = »Rāma chỉ cậu bé đền thờ.«  

Cấu trúc loại này thường bao hàm hai accusatives: người thực hiện và đối tượng 
trực tiếp hoặc phương hướng đi của sự di chuyển. 

Cấu trúc II 
Chủ thể sai khiến ở nom. + người thực hiện ở instr. + động từ cập vật. 

Nếu gốc của thân động từ diễn sinh là một động từ bất cập vật (intransitive) thì 
danh từ chỉ người thực hiện hành động đứng ở instrumental. Ngoại hạng chính là 
những dạng động từ chỉ sự di chuyển, chỉ ăn, uống, chỉ sự hiểu biết và sự thông tin. 
Tuy nhiên, những động từ khác của nhóm này như नी nī »dẫn« वह ्vah »gánh vác« 
lại được thành lập như những gốc động từ cập vật khác. 
Ví dụ:  
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सवेको भोजन ंपचित। 
sevako bhojanaṃ pacati 
»Người hầu nấu món ăn« 
नपृः सवेकेन भोजन ंपाचयित। 
nṛpaḥ sevakena bhojanaṃ pācayati 
»Vua để người hầu nấu món ăn« 
ियाः सनू ् ि। 
kṣatriyāḥ satrūn ghnanti 
»Các chiến sĩ giết bọn giặc« 
नपृः ियःै शनू ् घातयित। 
nṛpaḥ kṣatriyaiḥ śatrūn ghātayati 
»Nhà vua khiến các chiến sĩ giết giặc« 
सवेको गज ंनगरं नयित। 
sevako gajaṃ nagaraṃ nayati 
»Người hầu dắt voi vào thành phố« 
रामः सवेकेन गज ंनगरं नाययित। 
rāmaḥ sevakena gajaṃ nagaraṃ nāyayati 
»Rāma để người hầu dắt voi vào thành phố« 

Hai dạng causative của कृ kṛ »làm« và  hṛ »lấy« xuất hiện với một danh từ chỉ 
người làm đứng ở accusative hoặc instrumental:  

रामः सवेकं / सवेकेन कटं कारयित। 
rāmaḥ sevakaṃ/sevakena kaṭaṃ kārayati 
»Rāma để người hầu làm một tấm lót (chiếu)« 

Nguyên tắc causative đệ hồi (recursive 遞迴), có nghĩa rằng, trong câu ta có thể 
mở được một chỗ cho một người thực hiện khác, ví dụ người này khiến người kia 
khiến người nọ làm một cái gì đó. Trên nguyên t ắc ta có thể lập một causative của 
một causative. Causative thứ nhất: »X khiến Y làm«. Causative thứ hai: »A khiến 
X khiến Y làm«. Tính chất causative phức hợp trong câu không thể được diễn tả 
qua dạng của thân động từ causative, chỉ có thể nhận ra được ở số lượng người 
thực hiện trong câu. Mỗi nhân vật thực hiện sự sai khiến thêm trong câu được bổ 
sung dưới dạng instrumental. Hãy so sánh những câu ví dụ bên dưới: 

सीता बालं गहंृ गमयित। 
sītā bālaṃ gṛhaṃ gamayati 
»Sītā sai đứa bé đi vào nhà« 
रामः सीतया बालं गहंृ गमयित। 
rāmaḥ sītayā bālaṃ gṛhaṃ gamayati 
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»Rāma khiến Sītā khiến cậu bé đi vào nhà« 
पुः सवेकेन जलं हारयित। 
putraḥ sevakena jalaṃ hārayati 
»Đứa con trai khiến người hầu lấy nước« 
िपता पुणे सवेकेन जलं हारयित। 
pitā putreṇa sevakena jalaṃ hārayati 
»Người cha khiến người con trai khiến người hầu lấy nước« 

Nếu một động từ causative được sử dụng dưới dạng thụ động thì cấu trúc sau được 
áp dụng: 

Chủ thể sai khiến ở instr. + người thực hiện ở nom. + động từ causative ở 
passive. 

Trong một cấu trúc causative passive, người ta không phân biệt giữa động từ cập 
vật (transitive) và bất cập vật (intransitive). Nên lưu ý ở cấu trúc này rằng, người 
thực hiện ở trong câu chủ động và người thực hiện trong câu thụ động đều đứng ở 
nominative (सवेकः sevakaḥ): 

सवेकः कटं करोित। 
sevakaḥ kaṭaṃ karoti 
»Người hầu làm một tấm chiếu« 
रामणे सवेकः कटं काय त।े 
rāmeṇa sevakaḥ kaṭaṃ kāryate 
»Người hầu được sai khiển bởi Rāma làm một tấm chiếu« 

38.4 Cách lập thân causative 

Một thân động từ causative của tất cả những nhóm động từ được lập bằng cách gắn 
tiếp vĩ âm अय –aya vào gốc động từ. Như vậy thì ở nhóm mười, thân causative 
cũng là thân hiện tại. Ví dụ: 

गम ् gam (1) đi  गमय gam-aya  
जन ् jan (4) tạo tác, sinh ra जनय jan-aya  
आप ् āp (5) đạt được  आपय āp-aya  
 ्pracch (6) hỏi  य pracch-aya  
अथ ् arth (10) cầu xin  अथ य arth-aya  

Tuy nhiên, trước khi gắn tiếp vĩ âm –अय –aya thì gốc động từ được biến hoá theo 
những quy luật sau: 
1. Các mẫu âm इ i, उ u và ऋ ṛ nằm bên trong (ở giữa) gốc trước một phụ âm xuất 
hiện dưới phân độ guṇa. Ví dụ: 

िलख ् likh (6) viết लेखय lekh-aya  
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िप ् kṣip (6) quăng, phóng पेय kṣep-aya  
तदु ्tud (6) đánh, đánh đập तोदय tod-aya  
चरु ्cur (10) ăn trộm चोरय cor-aya  
कृष ् kṛṣ (6) kéo, kéo cày कष य karṣ-aya  
नतृ ् nṛt (4) nhảy, khiêu vũ नत य nart-aya  

Trước hai phụ âm kế nhau thì mẫu âm này lại không biến đổi: 
िच ् cint (10) suy nghĩ िचय cint-aya  

2. Mẫu âm अ a ở đầu hoặc bên trong gốc được kéo dài, ví dụ: 
अद ्ad (2) ăn  आदय ād-aya  
खन ् khan (1) đào, bới खानय khān-aya  
पठ ्paṭh (1) đọc  पाठय pāṭh-aya  

Tuy vậy, ở một số gốc như गम ् gam »đi« và जन ् jan »xuất phát« cũng như nhiều 
gốc của nhóm 10 (hãy so sánh với bên trên) thì mẫu âm अ a không được biến đổi. 
3. Những mẫu âm kết thúc ngoài आ ā ra xuất hiện dưới phân độ vṛddhi. Ví dụ: 

नी nī (1) dẫn  नायय nāy-aya (nai+aya → nāy-aya) 
 ुśru (5) nghe  ावय śrāv-aya (śrau+aya → śrāv-aya) 
भ ूbhū (1) thì, mà. là… trở thành भावय bhāv-aya (bhau+aya →  bhāv-

aya) 
कृ kṛ (8) làm  कारय kār-aya  

4. Gốc có mẫu âm kết thúc là आ ā bổ sung trước tiếp vĩ âm –अय –aya phụ âm प ् p. 
Ví dụ: 

दा dā (3) đưa  दापय dāp-aya  
ा sthā (3) đứng  ापय sthāp-aya  
ा jñā (9) biết  ापय jñāp-aya  

Nhưng पा pā (1) »uống« lại lập thân पायय pāy-aya; và cũng như vậy, gốc िज ji (4) 
»thắng«: जायय jāy-aya. 
5. Một số động từ quan trọng lại theo một cách lập thân causative bất quy tắc: 

अधी adhi-i (2) học  अापय adhyāp-aya  
पा pā (2) bảo vệ, canh gác  पालय pāl-aya  
हन ् han (2) giết  घातय ghāt-aya  

38.5 Cách chia động từ causative 

Một thân động từ causative được chia ở tất cả những thời thái và hình thức và xuất 
hiện hiện ở tất cả những dạng bất hạn định (infinite) như infinitive, absolutive cũng 
nhưng những dạng phân từ khác nhau. Thân động từ causative được chia như một 
động từ nhóm 10. 
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Như vậy thì ở perfect, causative chỉ được chia dưới dạng perfect nói vòng 
(periphrastic perfect). Thêm vào đó là trong khi lập những dạng future, absolutive, 
infinitive và gerundive có âm cuối là –त –tavya thì những dạng tiếp vĩ âm tương 
ưng được gắn vào thân động từ, và khi ấy, âm nối –इ– –i– thay thế âm cuối अ a của 
tiếp vĩ âm lập thân –अय –aya. 
Cũng nên lưu ý đến cách lập thể thụ động và ppp. Tiếp vĩ âm của thể thụ động là –
य –ya được gắn vào gốc động từ xuất hiện dưới dạng như trước khi tiếp vĩ âm 
causative –अय –aya được gắn vào. Như vậy thì: thư ờng xuất hiện dưới phân độ 
guṇa hoặc vṛddhi và khi có mẫu âm kết thúc आ ā thì với phụ âm प ् p. 
Hãy so sánh dạng passive ở hiện tại của  ुśru »nghe« và ा sthā »đứng« — được 
lập từ gốc động từ và từ thân causative: 

3. pers. sing. passive present 3. pers. sing. causative passive present 
यूत ेśrūyate  ात ेśrāv-yate  
ीयत ेsthīyate  ात ेsthāp-yate  

Trong lúc lập ppp thì mẫu âm nối –इ– –i– được gắn vào gốc động từ xuất hiện dưới 
dạng như trước khi tiếp vĩ âm causative –अय –aya được gắn vào. 
Hãy so sánh ppp của  ुśru »nghe« ा sthā »đứng« — được lập từ gốc động từ và 
từ thân causative: 

ppp ppp causative 
तु śru-ta  ािवत śrāv-i-ta  
ित sthi-ta  ािपत sthāp-i-ta  
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Sau đây là bảng liệt kê những dạng causative khác nhau của hai gốc động từ गम ् 
gam và ा sthā. 

√ गम ् parasmaipada ātmanepada passive 

present गमयित gamayati  गमयते gamayate  गमयते gamyate  
imperfect अगमयत ्agamayat  अगमयत agamayata  अगमयत agamyata  
imperative गमयत ुgamayatu  गमयताम ्gamayatām  गमयताम ्gamayatām  
optative गमयते ्gamayet  गमयेत gamayeta  गमयते gamyeta  
future गमियषयित gamayiṣyati   गमियषयते gamayiṣyate  
perfect गमया ंचकार gamayāṃ cakāra  गमया ंच�े gamayāṃ cakre 
ppp गिमत gamita    
infinitive गमियतमु ्gamayitum    
absolutive गमियतवा gamayitvā    

 
√ स्ा parasmaipada ātmanepada passive 

present स्ा्यित sthāpayati  स्ा् यते sthāpayate  स्ाायते sthāpyate  
imperfect अस्ा्यत ्asthāpayat  अस्ा्यत asthāpayata  अस्ाायत asthāpyata  
imperative स्ा्यत ुsthāpayatu  स्ा्यताम ्sthāpayatām  स्ाायताम ्sthāpyatām  
optative स्ा्यते ्sthāpayet  स्ा्यते sthāpayeta  स्ाायते sthāpyeta  
future स्ा्ियषयित sthāpayiṣyati   स्ा्ियषयते sthāpayiṣyate  
perfect स्ा्या ं चकार sthāpayāṃ 

cakāra  
स्ा्या ंच�े sthāpayāṃ cakre स्ा्या ं च�े sthāpayāṃ 

cakre 
ppp स्ाि्त sthāpita    
infinitive स्ा्ियतमु ्sthāpayitum    
absolutive स्ा्ियतवा sthāpayitvā    
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39.1 Desiderative (hi cầu động từ 希求動詞) 

Thân động từ desiderative có thể được lập từ gốc của 9 nhóm động từ đầu và từ 
thân động từ của nhóm 9. Thân desiderative nói rằng, chủ thể của động từ có 
nguyện vọng hoặc đang có ý định thực hiện hành động được diễn tả bởi gốc động 
từ, hoặc trải qua trạng thái gốc động từ trình bày. 
Cách lập thân desiderative được thực hiện như sau: 

1. Âm tiết gốc đầu được trùng tự hoá. 
2. Bổ sung tiếp vĩ âm –स –sa. 
3. Bổ sung âm nối –इ– –i– ở một vài gốc nhất định và vì vậy, –स –sa chuyển 
thành –ष –ṣa. Những gốc khi lập ppp hoặc infinitve bổ sung âm nối –इ– –i– 
cũng bổ sung âm này khi lập thân desiderative. Ví dụ: 
िप ् kṣip (6) phóng, quăng िचि cikṣip-sa  
िलख ् likh (6) viết  िलिलिखष lilikh-i-ṣa  
4. Những gốc thuộc nhóm 10 cũng bổ sung âm nối –इ– –i– và vì vậy tiếp vĩ âm 
–ष –ṣa. Ví dụ: 
पजू ् pūj (10) tôn kính पपुजूियष pupūjay-i-ṣa 
बोधय bodhaya (caus.) dạy बबुोधियष bubodhay-i-ṣa  

Thân desiderative này có thể được chia ở tất cả những thời thái và hình thức, và khi 
đó, chúng được chia theo cách chia của những thân hiện tại thematic, vốn cũng có 
–अ –a là âm cuối. 
Ví dụ với 3. pers. sing. par.: 
िप ् kṣip (6) quăng, phóng िचिित cikṣip-sa-ti  
िलख ् likh (6) viết  िलिलिखषित lilikh-i-ṣa-ti  
पजू ् pūj (10) tôn kính पपुजूियषिय pupūjay-i-ṣa-ti  
Những đặc điểm sau nên được lưu ý khi lập thân desiderative: 
1. Trùng tự hoá được thực hiện theo những quy tắc chung, nhưng lại có ngoại hạng 
như sau: Các mẫu âm अ a, आ ā, ऋ ṛ, ॠ ṝ ở âm bên trong hoặc ở âm cuối được thay 
thế bằng mẫu âm इ i ở âm tiết được trùng tự hoá. Phần lớn các gốc đều bị ảnh 
hưởng bởi đặc điểm này. Ví dụ: 

क ् kamp (1) run  िचकिष cikamp-i-ṣa  
गम ् gam (1) đi  िजगिमष jigam-i-ṣa 
जन ् jan (4) sinh khởi, phát sinh िजजिनष jijan-i-ṣa 
तड ्taḍ (10) đánh  ितताडियष titāḍay-i-ṣa 
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नम ् nam (1) chào hỏi, tôn kính  िननसं ninaṃ-sa  
खाद ्khād (1) ăn  िचखािदष cikhād-i-ṣa  
भाष ् bhāṣ (1) nói  िबभािषष bibhāṣ-i-ṣa  
राज ् rāj (1) cai trị  िररािजष rirāj-i-ṣa 
पा pā (1) uống  िपपास pipā-sa 
ा snā (2) tắm  िसास sisnā-sa  
नतृ ् nṛt (4) nhảy múa  िननृ ninṛt-sa  
कृ kṛ (8) làm  िचकीष  cikīr-ṣa (xem 2a)  
 hṛ (1) nắm, lấy िजहीष  jihīr-ṣa  
त ॄtṝ (1) cứu, băng qua  िततीष  titīr-ṣa  

2. Âm tiết gốc thường không thay đổi, nhưng những chuyển biến sau đây xảy ra: 
a. Những mẫu âm cuối ऋ ṛ và ॠ ṝ được thay thế bởi ईर ् īr hoặc sau những âm 
môi (labial) ऊर ्ūr nếu âm nối –इ– –i– không được bổ sung. Ví dụ: 
कृ kṛ (8) làm िचकीष  cikīr-ṣa  
 hṛ (1) nắm, lấy िजहीष  jihīr-ṣa  
म ृmṛ (6) chết  ममुषू  mumūr-ṣa  
त ॄtṝ (1) băng qua  िततीष  titīr-ṣa  
b. Các mẫu âm cuối इ i và उ u được kéo dài. Ví dụ: 
िज ji (4) thắng िजगीष jigī-ṣa (lưu ý biến đổi i → g) 
 ुstu (2) tán thán तूुष tuṣṭū-ṣa  
c. Một số động từ quan trọng có âm tiết gốc giản hoá: 
आप ् āp (5) đạt được ई īp-sa  
दा dā (3) đưa  िद dit-sa  
धा dhā (3) đặt िध dhit-sa  

Về cách chia: Như đã nói, thân desiderative có th ể được chia ở tất cả thời thái và 
hình thức. Ở perfect thân này chỉ được chia ở dạng periphrastic. Nói chung, thân 
desiderative phần lớn xuất hiện ở present. 
Cuối cùng, hai dạng thân danh từ được lập từ thân desiderative này: 

1. Một hình dung từ desiderative được lập bằng cách thay thế mẫu âm अ a cuối 
của thân desiderative bằng उ u. Ví dụ: 
कृ kṛ (8) làm  िचकीष ु cikīrṣu »có lòng muốn làm« 
िज ji (5) thắng िजगीष ुjigīṣu »có nguyện vọng thắng« 
ा jñā (9) biết  िजास ुjijñāsu »mong muốn biết« 
Những hình dung từ có mẫu âm cuối उ u này được biến hoá như danh từ có âm 
kết thúc là उ u cho cả ba giới tính, và chúng thường được dùng như danh từ 
(xem ví dụ bên dưới). 
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2. Một thật danh từ desiderative được lập bằng cách thay mẫu âm cuối अ a 
bằng आ ā. Ví dụ: 
कृ kṛ (8) làm  िचकीषा  cikīrṣā »nguyện vọng làm« 
िज ji (4) thắng  िजगीषा jigīṣā »nguyện vọng thắng« 
ा jñā (9) biết िजासा jijñāsā »nguyện vọng biết« 
Những thật danh từ này được biến hoá như những danh từ nữ tính có âm kết 
thúc là –आ ā. 

Ví dụ: 
नपृः शणूा ंदशे ंिजगीषित। 
nṛpaḥ śatrūṇāṃ deśaṃ jigīṣati 
»Nhà vua mong hàng phục được đất nước của kẻ thù« 
शणूा ंदशे ंिजगीषनुृ पः ियान ् यित। 
śatrūṇāṃ deśaṃ jigīṣur nṛpaḥ kṣatriyān hvayati 
»Nhà vua, người mong muốn chinh phục nước của bọn giặc, gọi những chiến 
sĩ« 
शणूा ंदशे िजगीषा ियाणामि। 
śatrūṇāṃ deśasya jigīṣā kṣatriyāṇām asti 
»Những chiến sĩ có nguyện vọng chinh phục đất nước của bọn giặc« 
शणूा ंदशे ंिजगीषवो युाय गि। 
śatrūṇāṃ deśaṃ jigīṣavo yuddhāya gacchanti 
»Những người mong muốn chinh phục đất nước của bọn giặc đi vào trận 
chiến« 

39.2 Intensive/Frequentive (cường ý động từ 强意動詞) 

Từ gốc động từ của 9 nhóm đầu ta có thể lập một thân động từ diễn sinh khác, 
được gọi là intensive hoặc frequentive. Thân intensive/frequentive có nghĩa r ằng, 
một hành động hoặc sự kiện được thực hiện hoặc xảy ra thường. 
Thân intensive được lập bằng cách gốc động từ được trùng tự hoá và sau đó tiếp vĩ 
âm –य –ya được gắn vào. Thân intensive được chia theo ātmanepada. 

gốc được trùng tự hoá + –य –ya + nhân xưng tiếp vĩ âm ātmanepada 
Trong quá trình lập thân intensive, mẫu âm cuối của gốc và mẫu âm của âm tiết 
được trùng tự hoá được biến đổi (chuyển thành cấp guṇa, kéo dài, xem văn phạm 
của Kielhorn §461ff.). Những thân intensive có gốc hàm chứa mẫu âm ऋ ṛ được 
bổ sung री rī vào gốc được trùng tự hoá và nếu gốc kết thúc bằng –अम ् –am thì một 
tuỳ âm ◌ं ṃ được bổ sung vào gốc được trùng tự hoá. 
Ví dụ với 3. pers, sing. present: 
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कृ kṛ (8) làm  चेीयत ेcekrī-ya-te  
गम ् gam (1) đi  जगंत ेjaṃgam-ya-te  
दा dā (3) đưa ददेीयत ेdedī-ya-te  
नतृ ् nṛt (4) nhảy múa  नरीनृत ेnarīnṛt-ya-te  
पच ् pac (1) nấu  पापत ेpāpac-ya-te  
बधु ् budh (1) nhận biết  बोबुत ेbobudh-ya-te  
िलह ्lih (2) liếm  लेिलत ेlelih-ya-te  
वद ्vad (1) nói  वावत ेvāvad-ya-te  
Mặc dù thân intensive trên lí thuyết có thể được lập một cách tuỳ nghi 

रामो नगरं जगंत।े 
rāmo nagaraṃ jaṃgamyate 
»Rāma thường đi đến thành phố« 
रामः पुम ् अपरीपृत। 
rāmaḥ svaputram aparīpṛcchata 
»Rāma hỏi đi hỏi lại con trai của mình« 

nhưng chúng lại xuất hiện ít trong văn bản, ví dụ: लेिलस े lelihyase »Ngươi liếm 
mạnh mẽ« (bhagavadgītā 11.30). 

39.3 Denominative (danh xưng động từ 名稱動詞) 

Thân động từ cũng thường được diễn sinh bằng cách gắn tiếp vĩ âm –य –ya vào 
danh từ (thật danh từ/ hình dung từ). Nghĩa c ủa thân denominative thường được 
xác định bởi danh từ gốc (X) theo những nguyên tắc được liệt kê bên dưới. Và 
cũng nên phân biệt xem denominative được chia theo parasmaipada hoặc 
ātmanepada. 

Loại Ia 

Thật danh từ X + –य –ya + nhân xưng tiếp vĩ âm par.: »xử lí như X/ cho là X«  
Mẫu âm cuối अ a và आ ā chuyển thành ई ī. Mẫu âm cuối इ i và उ u được kéo dài 
thành ई ī và ऊ ū.  
कृ kṛṣṇa  कृीयित kṛṣṇī-ya-ti »xử sự với ai như thần Kṛṣṇa«, »cho rằng 

ai đó là Kṛṣṇa« 
ासाद prāsāda  ासादीयित prāsādī-ya-ti »nhìn nhận cái gì đó là m ột cung 

điện«  

Loại Ib 

Thật danh từ X + –य –ya + nhân xưng tiếp vĩ âm par.: »mong muốn có X« 
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पु putra  पुीयित putrī-ya-te »mong có một đứa con trai« 

Loại II 

Thật danh từ X + –य –ya + nhân xưng tiếp vĩ âm ātm: »xử lí, đối xử như X« 
Âm cuối अ a của thân denom. được kéo dài thành आ ā. 
कृ kṛṣṇa  कृायत ेkṛṣṇā-ya-te »xử sự như thần Kṛṣṇa« 
िसहं siṃha  िसहंायत ेsiṃhā-ya-te »xử sự như một con sư tử« 

Loại III 

Hình dung từ X + –य –ya + nhân xưng tiếp vĩ âm ātm: »trở thành X« 
 
कृ kṛṣṇa »màu đen« कृायत ेkṛṣṇā-ya-te »trở thành đen« 
शु śukla »màu trắng« शुायत ेśuklā-ya-te »trở thành trắng« 
 



 

 

Bài thứ 40 

40.1 Aorist — Đệ tam quá khứ 

Aorist là dạng quá khứ thứ ba trong Phạn văn (và cũng đư ợc gọi là đệ tam quá 
khứ). Ban đầu aorist chỉ quá khứ gần, tức là sự hoàn tất một hành động ngay trong 
ngày. Như đã nói trư ớc đây, những điểm khác biệt giữa ba dạng quá khứ đã bị xoá 
mờ trong Hoa văn Phạn ngữ và như thế, cả ba dạng này được sử dụng với nghĩa 
như nhau. Tuy vậy, so với hai dạng imperfect và perfect thì aorist xuất hiện ít hơn 
rất nhiều. 
Người ta phân biệt nhiều cách thành lập aorist khác nhau nhưng đặc điểm có chung 
của tất cả những dạng aorist là chữ gia tăng (augment) –अ –a đứng trước gốc. Sau 
đó nhân xưng tiếp vĩ âm của imperfect được gắn vào gốc động từ đã được bổ sung 
chữ gia tăng (augment), hoặc trước hết một âm xỉ sát (sibilant bắt đầu bằng s–) 
được gắn vào gốc động từ đã đư ợc bổ sung chữ gia tăng trước khi những nhân 
xưng tiếp vĩ âm của imperfect được gắn vào. Vì vậy, nhìn tổng quát, ta có thể phân 
aorist thành hai loại: 

1. Aorist đơn giản 
2. Sibilantic aorist 

Thêm vào đó aorist đơn giản phân biệt ba nhóm phụ và sibilantic aorist phân biệt 
bốn nhóm, và như vậy, có tổng cộng bảy cách lập aorist. 

I. Aorist đơn giản 

1. Root aorist 

Chữ gia tăng अ a + gốc + nhân xưng tiếp vĩ âm athematic của imperfect 
Aorist gốc được lập bởi những gốc có mẫu âm kết thúc là –आ –ā — ví dụ như दा 
dā »đưa« — và gốc động từ भ ूbhū »là, trở thành«. 
   1. Root aorist   
 दा  भ ू 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
1. अदाम ्  अदाव  अदाम  अभवूम ्  अभवू  अभमू  
2. अदाः  अदातम ्  अदात  अभःू  अभतूम ्  अभतू  
3. अदात ्  अदाताम ्  अः  अभतू ्  अभतूाम ्  अभवून ्  
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2. Thematic aorist 

Chữ gia tăng अ a + gốc + mẫu âm thematic अ a + nhân xưng tiếp vĩ âm 
thematic của imperfect 

Aorist này được lập bởi gốc động từ của tất cả các nhóm, đặc biệt là nhóm 4 và có 
cấu trúc như imperfect của nhóm 6. Ví dụ với gốc गम ् gam »đi« và gốc वच ् vac 
»nói« với dạng thân bất quy tắc वोच ् voc. 
   2. Thematic aorist   
 गम ्  वच ्  
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
1. अगमम ्  अगमाव  अगमाम  अवोचम ्  अवोचाव  अवोचाम  
2. अगमः  अगमतम ्  अगमत  अवोचः  अवोचतम ्  अवोचत  
3. अगमत ्  अगमताम ्  अगमन ्  अवोचत ्  अवोचताम ्  अवोचन ्  

3. Reduplicated aorist 

Chữ gia tăng अ a + gốc được trùng tự hoá + mẫu âm thematic अ a + nhân xưng 
tiếp vĩ âm thematic của imperfect 

Aorist trùng tự hoá thường xuất hiện với những gốc lập thân với tiếp vĩ âm –अय –
aya. Như vậy là những gốc động từ thuộc nhóm 10, thân causative và 
denominative. Trong quá trình lập aorist này, mẫu âm gia tăng अ a và những nhân 
xưng tiếp vĩ âm được gắn vào dạng của thân không có tiễp vĩ tự lập thân –अय –
aya. Ví dụ như trong trường hợp ा jñā thì aorist trùng tự hoá có thân अिजप a-ji-
jñap-a và thân này có chức năng causative »khiến cho biết = dạy«. Nói cách khác: 
Những dạng aorist được lập từ 1-9 lúc nào cũng là causative (vì không ph ải động 
từ nhóm 10 hoặc denominative), và những dạng causative này lập aorist trùng tự 
hoá không có tiếp vĩ tự lập thân là –अय –aya. 
Sự biến đổi của mẫu âm được trùng tự hoá rất phức tạp (được dẫn ở Kielhorn 
§414-417). Điểm đặc biệt ở đây là mẫu âm इ i và उ u được kéo dài và अ a được 
thay thế bởi इ i, trừ trường hợp âm tiết gốc bắt đầu với hai phụ âm hoặc dài. Ví dụ 
với causative của तदु ्tud »đẩy ra, đánh« 
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  अततूदुम ् atūtudam  अततूदुाव atūtudāva  अततूदुाम atūtudāma  
2. Pers.  अततूदुः atūtudaḥ  अततूदुतम ् atūtudatam  अततूदुत atūtudata  
3. Pers. अततूदुत ् atūtudat  अततूदुताम ् atūtudatām  अततूदुन ् atūtudan  
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II. Sibilantic aorist 
Tất cả bốn dạng của sibilantic aorist đều có một tiếp vĩ âm là một sibilant hoặc một 
tiếp vĩ âm bao g ồm một sibilant sau gốc và trước những nhân xưng tiếp vĩ âm.  
Thêm vào đó là chúng được chia ở cả hai dạng, parasmaipada và ātmanepada. 
Aorist 5 và 6 xuất hiện thường nhất. 
Nêu lưu ý rằng ba dạng aorist 4-6 có ba nhân xưng tiếp vĩ âm ngoại hạng: 

2. person singular parasmaipada: –ईस ् –īs  
3. person singular parasmaipada: –ईत ् –īt  
3. person plural parasmaipada: –उः –uḥ  

4. –s–aorist 

Chữ gia tăng अ a + gốc + –स–् –s– + nhân xưng tiếp vĩ âm athematic c ủa 
imperfect 

Mẫu âm kết thúc đứng ở phân độ vṛddhi ở parasmaipada và guṇa ở ātmanepada, 
trong khi mẫu âm bên trong của gốc cũng đứng ở phân độ vṛddhi ở parasmaipada, 
nhưng lại giữ nguyên dạng ở ātmanepada. Ví dụ với कृ kṛ: 
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  अकाष म ् akārṣam  अका akārṣva  अका akārṣma  
2. Pers.  अकाषः akārṣīḥ  अका म ् akārṣṭam  अका  akārṣṭa  
3. Pers. अकाषत ् akārṣīt  अकाा म ् akārṣṭām  अकाष ुः akārṣuḥ  

5. –iṣ–aorist 

Chữ gia tăng अ a + gốc + –इष–् –iṣ– + nhân xưng tiếp vĩ âm athematic c ủa 
imperfect 

Cách lập như ở –s–aorist, nhưng mẫu âm ở bên trong đứng ở phân độ guṇa ở cả hai 
thể parasmaipada và ātmanepada. 
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  अबोिधषम ् abodhiṣam  अबोिध abodhiṣva  अबोिध abodhiṣma  
2. Pers.  अबोधीः abodhīḥ  अबोिधम ् abodhiṣṭam  अबोिध abodhiṣṭa  
3. Pers. अबोधीत ् abodhīt  अबोिधाम ् abodhiṣṭām  अबोिधषःु abodhiṣuḥ  

6. –siṣ–aorist 

Chữ gia tăng अ a + gốc + –िसष–् –siṣ– + nhân xưng tiếp vĩ âm athematic của 
imperfect 

Dạng aorist này chỉ được lập bởi một số gốc, trong đó có những gốc có âm cuối là 
आ ā, và chúng chỉ được chia ở parasmaipada. Ví dụ với या yā »đi«. 
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 Singular Dual Plural 
1. Pers.  अयािसषम ् ayāsiṣam  अयािस ayāsiṣva  अयािस ayāsiṣma  
2. Pers.  अयासीः ayāsīḥ  अयािसतम ् ayāsiṣṭam  अयािस ayāsiṣṭa  
3. Pers.  अयासीत ् ayāsīt  अयािसाम ् ayāsiṣṭām  अयािसषःु ayāsiṣuḥ  

7. –sa–aorist 

Chữ gia tăng अ a + gốc + –स– –sa– + nhân xưng tiếp vĩ âm thematic c ủa 
imperfect 

Aorist này chỉ xuất hiện với những gốc động từ có âm cuối là श ् ś, ष ् ṣ hoặc ह ्h. Ba 
âm kết thúc này kết nối với –स– –sa– trở thành  ् kṣ. Ví dụ với िदश ् diś »chỉ«.  
 Singular Dual Plural 
1. Pers.  अिदम ् adikṣam  अिदाव adikṣāva  अिदाम adikṣāma  
2. Pers.  अिदः adikṣaḥ  अिदतम ् adikṣatam  अिदत adikṣata  
3. Pers.  अिदत ् adikṣat  अिदताम ् adikṣatām  अिदन ् adikṣan  

40.2 Aorist passive  

Aorist thỉnh thoảng xuất hiện dưới một dạng passive đặc biệt cho ngôi thứ ba số ít. 
Dạng passive này được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm –इ –i vào gốc đã đư ợc bổ 
sung chữ gia tăng. Khi đó, mẫu âm cuối của gốc xuất hiện dưới phân độ vṛddhi, 
mẫu âm bên trong của gốc dưới phân độ guṇa, và mẫu âm आ ā cuối được bổ sung 
य ् y. 

नी nī  अनािय anāyi »đã được dẫn« 
कृ kṛ  अकािर akāri »đa được thực hiện« 
दा dā  अदािय adāyi »đã được đưa« 
चरु ्cur  अचोिर acori »đã bị trộm« 

40.3 Injunctive (chỉ lệnh 指令) 

Trong Phạn văn Veda thì injunctive là dạng của imperfect hoặc aorist không có 
chữ gia tăng (augment) अ a phía trước. Trong Hoa văn Phạn ngữ, injunctive aorist 
chỉ còn được dùng với tiểu từ phủ định मा mā để chỉ một sự cấm chỉ (prohibitive). 

मा गमः mā gamaḥ »cấm đi!« 
मा भतू ् mā bhūt »chớ để như vậy!« 
मा काषः mā kārṣīḥ »chớ làm!« 
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40.4 Precative/Benedictive (kì cầu thức 祈求式) 

Precative hoặc benedictive nguyên được sử dụng như một dạng aorist optative, 
nhưng lại có liên quan đến hiện tại và như thế, nó có nghĩa như một optative, vốn 
được lập từ thân hiện tại. Tuy vậy precative xuất hiện rất ít. 
Precative ở parasmaipada được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm –यास–् –yās– vào gốc 
và những nhân xưng tiếp vĩ âm athematic của optative được gắn tiếp theo. Trường 
hợp ngoại hạng là 2. và 3. pers. sing với tiếp vĩ âm precative không phải là –यास–् –
yās– mà là –या– –yā–. Gốc xuất hiện như dạng passive. Ngoại hạng là những gốc 
có âm cuối là –आ –ā với sự chuyển hoá âm –आ –ā thành –ए –e.  
Ở ātmanepada, precative được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm –सी– –sī– hoặc –षी– –
ṣī– vào gốc động từ. Ngoại hạng là 2. và 3. pers. dual với hai tiếp vĩ âm là –सीया –
sīyā– hoặc –षीया– –ṣīyā–. Nhân xưng tiếp vĩ âm chính là nhân xưng tiếp vĩ âm 
athematic của optative ở ātmanepada. Trước nhân xưng tiếp vĩ âm ngôi thứ nhất số 
ít thì य ् y được bổ sung và trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng त ् t và थ ् 
th thì स ् s được bổ sung (hãy chú ý luật retroflexion dành cho स ् s, → 7.8). Mẫu âm 
của gốc thường đứng ở phân độ guṇa. 
Cách lập precative với भ ूbhū 
   Precative/benedictive   
   भ ूbhū    
 parasmaipada ātmanepada 
 Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
1. भयूासम ्  भयूासव  भयूा  भिवषीय  भिवषीविह  भिवषीमिह  
2. भयूाः  भयूाम ्  भयूा  भिवषीः  भिवषीयााम ्  भिवषीम ्  
3. भयूात ्  भयूााम ्  भयूासःु  भिवषी भिवषीयााम ्  भिवषीरन ्  
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Bài thứ nhất 

1.1 Tập phát âm 
Mẫu âm dài 
bala bāla nama nāma bahu bāhu antara āntara 
dina dīna devi  devī sakhi sakhī bhavati bhavatī 
pura pūra suta sūta vadhu vadhū sukara sūkara 
ṛta rata ṛbhu rabhi ṛkāra rakāra   

Phức hợp âm 
deva daiva dvedha dvaidha vedya vaidya labhe labhai 
kola kaula kokila kaukila potrin pautrin somya saumya 

Nghe phát âm rõ (lồng ngực rung) 
kaja gaja aṅka aṅga cala jala cīra jīra 
tati dadi tala dala pala bala pāra bāra 

Tống khí 
kala khala guṇa ghuṇa cala chala jarā jharā 
asti asthi dā dhā pala phala bāla bhāla 

Uốn lưỡi cong ngược 
kataka kaṭaka dīyate ḍīyate anu aṇu kandu kaṇḍu 

Âm cọ sát răng 
śama sama śvaḥ svaḥ māsa māṣa śapta sapta 

Tuỳ âm (anusvāra, 隨音 hay tị âm hoá mẫu âm 鼻音化母音)  
saṃgama saṃyama saṃcāra saṃrāva saṃtāna saṃvāda 
saṃdhyā saṃśaya saṃpāta saṃsāra saṃbhavana saṃharaṇa 

1.2 Tập đọc 

Hãy đ ọc lớn bài văn trích từ tác phẩm Pañcatantra bên dưới và lưu ý đ ến phần 
phát âm trong quyển ngữ pháp. Đặc biệt nên lưu ý đến độ dài của các mẫu âm, nhất 
là e và o, cũng như cách phát âm của những chữ c, j, v, ś và ṣ. 

kasmiṃścid araṇye vṛkṣa-śākhā-kṛta-kulāye pakṣi-daṃpatī prativasataḥ sma. 
atha kadācin māse kāla-vṛṣṭi-samāhatāsaumya-vāta-kampita-tanuḥ. kaścid 
vānaras tad eva vṛkṣa-mūlam upāgataḥ, so ‘pi danta-vīṇāṃ vādayan saṃkucita-
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kara-caraṇaś caṭakayābhihitaḥ: hasta-pāda-samāyukto dṛśyase puruṣākṛtiḥ, śīta-
vāta-hato mūḍha katham na kuruṣe gṛham. so ‘pi tad ākarṇya vyacintayat: 
aho, ātma-saṃtuṣṭo jīvaloko, yad eṣā kṣudra-caṭakātmānaṃ bahu manyate. 
sva-citta-kalpito garvaḥ kasya nāma na vidyate utkṣipya ṭiṭṭibhī pādau śete 
bhaṅga-bhayād divaḥ. evaṃ vicintya tām āha. sūci-mukhi durācāre raṇḍe 
paṇḍita-mānini, tūṣṇīṃ bhava, kariṣyāmi no cet tvāṃ nirgṛhīm aham.  
evaṃ tena niṣiddhāpi punar āśraya-karaṇopadeśena tam udvejayati. tad asau 
taṃ vṛkṣam āruhya tasyāḥ kulāyaṃ khaṇḍaśaḥ kṛtvā babhañja. ato ‘ha ṃ 
bravīmi: upadeśo na dātavyo yādṛśe tādṛśe jane: paśya. vānara-mūrkheṇa sugṛhī 
nirgṛhī kṛtā. 



 

 

Bài thứ hai 

2.1 Tập viết và đọc 
Tập đọc Tập Bồ Tát Học Luận tụng 
शािदवेिवरिचतः śāntidevaviracitaḥ 
िशासमुयः। िशासमुयकािरकाः śikṣāsamuccayaḥ | śikṣāsamuccayakārikāḥ 
Tập [Bồ Tát] học luận | Tập [Bồ Tát] học luận tụng 

यदा मम परेषा ंच भय ंःख ंच न ियम।् 
तदानः को िवशषेो य ंरािम नतेरम॥्१॥ 
yadā mama pareṣāṃ ca bhayaṃ duḥkhaṃ ca na priyam | 
tadātmanaḥ ko viśeṣo yattaṃ rakṣāmi netaram || 1 || 
ःखा ंकत ुकामने सखुा ंगिुमता।  
ामलंू ढीकृ बोधौ काया  मितढा॥२॥ 
duḥkhāntaṃ kartukāmena sukhāntaṃ gantum icchatā | 
śraddhāmūlaṃ dṛḍhīkṛtya bodhau kāryā matir dṛḍhā || 2 || 
िशादरो महायानाोिधस सवंरः। 
ममानातो िवानेानापिको भवते॥्३॥ 
śikṣādaro mahāyānād bodhisattvasya saṃvaraḥ | 
marmasthānānyato vidyād yenānāpattiko bhavet || 3 || 
आभाव भोगाना ंवृःे शभु च। 
उगः सवसेा शिुवध नम॥्४॥ 
ātmabhāvasya bhogānāṃ tryadhvavṛtteḥ śubhasya ca | 
utsargaḥ sarvasattvebhyas tad rakṣā śuddhivardhanam || 4 || 
पिरभोगाय सानामाभावािद दीयत।े 
अरित ेकुतो भोगः िकं द ंय भुत॥े५॥ 
paribhogāya sattvānām ātmabhāvādi dīyate | 
arakṣite kuto bhogaḥ kiṃ dattaṃ yan na bhujyate || 5 || 
ताोपभोगाथ माभावािद पालयते।् 
काणिमानुगा त ् सूाणा ंच सदेणात॥्६॥ 
tasmāt sattvopabhogārtham ātmabhāvādi pālayet | 
kalyāṇamitrān utsargāt sūtrāṇāṃ ca sadekṣaṇāt || 6 || 
ताभाव ेका रा यदनथ िववज नम।् 
केनतैत ेसव िनलवजनात॥्७॥ 
tatrātmabhāve kā rakṣā yad anarthavivarjanam | 
kenaitallabhyate sarvaṃ niṣphalaspandavarjanāt || 7 || 
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एतिेदा ृा िृतीादरावते।् 
आदरः शममाहा ंाातापने जायत॥े८॥ 
etat sidhyet sadā smṛtyā smṛtistīvrādarād bhavet | 
ādaraḥ śamamāhātmyaṃ jñātvā tāpena jāyate || 8 || 
समािहतो यथाभतू ंजानातीवदिुनः। 
शमा न चलेि ंबाचेािनवत नात॥्९॥ 
samāhito yathābhūtaṃ prajānātīty avadan muniḥ | 
śamācca na calec cittaṃ bāhya-ceṣṭā-nivartanāt || 9 || 
सवाचपलो ममितिधािभभाषणात।् 
आवजयेन ंभमादयेािप जायत॥े१०॥ 
sarvatrācapalo mandamatisnigdhābhibhāṣaṇāt | 
āvarjayej janaṃ bhavyam ādeyaścāpi jāyate || 10 || 
अनादये ंत ुत ंलोकः पिरभयू िजनारम।् 
भो यथा विः पते नरकािदष॥ु११॥ 
anādeyaṃ tu taṃ lokaḥ paribhūya jināṅkuram | 
bhasmac channo yathā vahniḥ pacyeta narakādiṣu || 11 || 
रमघे ेिजननेोने संपेसवंरः। 
यनेासादः साना ंतने िववज यते॥्१२॥ 
ratnameghe jinenoktas tena saṅkṣepasaṃvaraḥ | 
yenāprasādaḥ sattvānāṃ tad yatnena vivarjayet || 12 || 
एषा राभाव भषैवसनािदिभः। 
आतृोपभोगा ुिापिः जायत॥े१३॥ 
eṣā rakṣātmabhāvasya bhaiṣajya-vasanādibhiḥ | 
ātmatṛṣṇopabhogāt tu kliṣṭāpattiḥ prajāyate || 13 || 
सकृुतारिणा भा ंमाने च सवतः। 
इित िशापदाद भोगरा न रा॥१४॥ 
sukṛtārambhiṇā bhāvyaṃ mātrajñena ca sarvataḥ | 
iti śikṣāpadādasya bhogarakṣā na duṣkarā || 14 || 
ाथ िवपाकवतैृाभ ंसरंित ंभवते।् 
पााप ंन कुवत न च कृा काशयते॥्१५॥ 
svārthavipāka-vaitṛṣṇyāc chubhaṃ saṃrakṣitaṃ bhavet | 
paścāt tāpaṃ na kurvīta na ca kṛtvā prakāśāyet || 15 || 
लाभसारभीतः ाित ंवजयेदा। 
बोिधसः सः ाम िवमितमुजृते॥्१६॥ 
lābhasatkārabhītaḥ syād unnatiṃ varjayet sadā | 
bodhisattvaḥ prasannaḥ syād dharme vimatim utsṛjet || 16 || 
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शोिधताभाव भोगः पो भिवित। 
सि भ िनणवे दिेहनाम॥्१७॥ 
śodhitasyātmabhāvasya bhogaḥ pathyo bhaviṣyati | 
samyaksiddhasya bhaktasya niṣkaṇasyeva dehinām || 17 || 
तणृ ंयथा श ंरोगःै सीदित नधैत।े 
बुारथा विृ ंेशो न गित॥१८॥ 
tṛṇac channaṃ yathā śasyaṃ rogaiḥ sīdati naidhate | 
buddhāṅkuras tathā vṛddhiṃ kleśacchanno na gacchati || 18 || 
आभाव का शिु ंपापेशिवशोधनम।् 
सबंुोथ सारेण यभाव ेपायगः॥१९॥ 
ātmabhāvasya kā śuddhiṃ pāpakleśaviśodhanam | 
sambuddhoktyarthasāreṇa yatnabhāve tv apāyagaḥ || 19 || 
मते तुमषेते संयते वन ंततः। 
समाधानाय युते भावयदेशभुािदकम॥्२०॥ 
kṣameta śrutam eṣeta saṃśrayeta vanaṃ tataḥ | 
samādhānāya yujyeta bhāvayed aśubhādikam || 20 || 
भोगशिु ंच जानीयागाजीवशोधनात।् 
शूताकणागभ चिेताुयशोधनम॥्२१॥ 
bhogaśuddhiṃ ca jānīyāt samyagājīvaśodhanāt | 
śūnyatākaruṇāgarbhaceṣṭitāt puṇyaśodhanam || 21 || 
हीतारः सबुहवः  ंचदेमनने िकम।् 
न चािततिृजनकं वध नीयिमद ंततः॥२२॥ 
grahītāraḥ subahavaḥ svalpaṃ cedam anena kim | 
na cātitṛptijanakaṃ vardhanīyam idaṃ tataḥ || 22 || 
आभाव का विृब लानालवध नम।् 
शूताकणागभा ानाोग वध नम॥्२३॥ 
ātmabhāvasya kā vṛddhir balānālasya-vardhanam | 
śūnyatākaruṇāgarbhād dānād bhogasya vardhanam || 23|| 
कृादाववे यने वसायाशयौ ढौ। 
कणा ंच परुृ यतते शभुवृय॥े२४॥ 
kṛtvādāv eva yatnena vyavasāyāśayau dṛḍhau | 
karuṇāṃ ca puraskṛtya yateta śubhavṛddhaye || 24 || 
भचया िविधः काय वनािदः सहादरात।् 
ादीना ंसदाासो मैी बुानुिृतः॥२५॥ 
bhadracaryāvidhiḥ kāryo vandanādiḥ sahādarāt | 
śraddhādīnāṃ sadābhyāso maitrī buddhādy anusmṛtiḥ || 25 || 
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सवा वास ुसाथ धमदान ंिनरािमषम।् 
बोिधिच ंच पुय विृहतेःु समासतः॥२६॥ 
sarvāvasthāsu sattvārtho dharmadānaṃ nirāmiṣam | 
bodhicittaṃ ca puṇyasya vṛddhihetuḥ samāsataḥ || 26 || 
िसिः सहाणानाममादािवयोजनात।् 
ृाथ संजने योिनशिनने च॥२७॥ 
siddhiḥ samyakprahāṇānām apramādāviyojanāt | 
smṛtyātha samprajanyena yoniśaś cintanena ca || 27 || 

2.2 Từ vị 
Động từ  
आ- ेā-hve (1) आयित ā-hvay-a-ti gọi đến, gọi lại 
उप-िवश ् upa-viś (6) उपिवशित upa-viś-a-ti ngồi xuống 
 ् krand (1) ित krand-a-ti la hét, khóc 
ीड ्krīḍ (1) ीडित krīḍ-a-ti chơi đùa 
ुध ् krudh (4) ुित krudh-ya-ti nổi giận 
खाद ्khād (1) खादित khād-a-ti ăn 
गम ् am (1) गित gacch-a-ti đi 
पठ ्paṭh (1) पठित paṭh-a-ti trả bài, đọc, tụng, học 
पठ ्paṭh (dạng causative = 10) पाठयित pāṭh-aya-ti dạy học, giảng dạy 
पत ् pat (1) पतित pat-a-ti té nhào, bay 
िवश ् pra-viś (6) िवशित pra-viś-a-ti bước vào, đi vào 
श ् dṛś (4) पयित paś-ya-ti thấy, xem 
नम ् nam (1) नमित nam-a-ti chào, tôn xưng 
म ् śram (4) ाित śrām-ya-ti mệt mỏi 
सद ्sad (1) सीदित sīd-a-ti ngồi 
हस ् has (1) हसित has-a-ti cười 

Danh từ 
गोपाल gopāla (m.) tên riêng cho nam giới 
फल phala (n.) quả, trái cây 
बाल bāla (m.) đứa bé nam 
राम rāma (m.) tên riêng nam 
िवालय vidyālaya (m.) trường học 
िशक śikṣaka (m.) thầy giáo 
िश śiṣya (m.) học sinh 
सू sūkta (n.) bài ca, bài tụng 



2.3 Bài văn/Luyện tập 

 267 

Trạng từ/Phó từ 
अ atra ở đây 
अधनुा adhunā bây giờ 
ततः tataḥ sau đó 
त tatra nơi kia 
तदन ुtadanu sau lúc đó 
पवू म ् pūrvam trước tiên 
सहसा sahasā bất tình lình, bỗng nhiên 

Số từ 
ि dvi số hai 
ौ dvau nom. + acc. masc. của dvi 
 ेdve nom. + acc. fem. và neut. của 

dvi 

2.3 Bài văn/Luyện tập 
I. Bài tập về chủ cách (nominative) và trực bổ cách (acccusative) »Rāma đi 
đến trường« 
1. rāmaḥ śiṣyaḥ. 2. gopālaḥ śiṣyaḥ. 3. tatra vidyālayaḥ. 4. śiṣyau vidyālayaṃ 
gacchataḥ. 5. adhunā śiṣyau vidyālayaṃ praviśataḥ. 6. tatra śikṣakaḥ sīdati. 7. 
śiṣyau śikṣakaṃ namataḥ. 8. tataḥ śikṣakaḥ śiṣyān-āhvayati. 9. śiṣyāḥ śikṣakaṃ 
namanti. upaviśanti. 10. atra rāmaḥ sīdati. tatra gopālaḥ sīdati. 11. śikṣakaḥ sūktāni 
pāṭhayati. 12. pūrvaṃ śikṣakaḥ sūktaṃ paṭhati. 13. tadanu śiṣyāḥ sūktaṃ paṭhanti. 
14. sahasā dvau bālau hasataḥ. 15. śikṣakaḥ śiṣyau paśyati. 16. śikṣakaḥ krudhyati. 
17. bālāḥ śrāmyanti. 18. tadanu bālāḥ phalāni khādanti. 19. dve phale rāmaḥ 
khādati. 20. tataḥ śiṣyāḥ krīḍanti. 21. rāmaḥ krīḍati. 22. sahasā rāmaḥ patati. 23. 
bālāḥ paśyanti. hasanti. 

II. Dịch sang Phạn ngữ (tập viết chữ Devanāgarī) 
1. Cậu bé thấy thầy giáo. 2. Cậu bé là một học sinh. 3. Cậu bé chào thầy giáo. 4. 
Thầy giáo ngồi. 5. Bây giờ thầy giáo tụng những bài kệ (ca). 6. Sau đó, các học 
sinh tụng các bài kệ. 7. Hai học sinh bị mệt. 8. Thầy giáo thấy hai học sinh. 9. Thầy 
giáo nổi giận. 10. Sau đó các học sinh chơi đùa. 11. Bỗng nhiên một cậu bé té. 12. 
Rāma nhìn thấy. (Cậu ấy) cười. 13. Thầy giáo nổi giận. 

 



 

 

Bài thứ ba 

3.1 Tập viết và đọc 
Tập đọc Bát-nhã Tâm kinh (lược bản) 
ापारिमतादयसू । prajñāpāramitāhṛdayasūtra 
सिंमातकृा । saṃkṣiptamātṛkā 
आयावलोिकतेरबोिधसो गीराया ंापारिमताया ंचया चरमाणो वलोकयित । प ाः 
तां भावशूान ् पयित । 

ā ryāvalokiteśvarabodhisattvo gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caryāṃ 
caramāṇo vyavalokayati sma| pañca skandhā ḥ tāṃśca svabhāvaśūnyān paśyati 
sma| 

इह शािरपु प ंशूता शूतवै पम।् पा पथृक ् शूता शूताया न पथृग ् पम।् यद ्प ंसा 
शूता या शूता तूपम।् एवमवे वदेयासंासंारिवानािन 

iha śāriputra rūpaṃ śūnyatā śūnyataiva rūpam| rūpānna pṛthak śūnyatā 
śūnyatāyā na pṛthag rūpam| yad rūpaṃ sā śūnyatā yā śūnyatā tadrūpam| 
evameva vedayā(vedanā)saṃjñāsaṃskāravijñānāni 

इह शािरपु सवधमा ः शूतालणा अनुा अिना अमला न िवमला नोना न पिरपणूा ः। 
ताािरपु शूताया ं न प ं न वदेना न संा न संाराः न िवानािन। न 
चःुोाणिजाकायमनािंस न पशगरसधमा ः। न चधुा तयुा व मनोधातःु। न िवा 
नािवा न िवायो नािवायो याव जरामरण ंन जरामरणयो न ःखसमदुयिनरोधमागा  न ान ंन 
ािम।् 

iha śāriputra sarvadharmāḥ śūnyatālakṣaṇā anutpannā aniruddhā amalā na 
vimalā nonā na paripūrṇāḥ| tasmācchāriputra śūnyatāyāṃ na rūpaṃ na vedanā 
na saṃjñā na saṃskārāḥ na vijñānāni| na cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanāṃsi 
na rūpaśabdagandharasaspraṣṭavyadharm ā ḥ| na cakṣurdhāturyāvanna 
manodhātuḥ| na vidyā nāvidyā na vidyākṣayo nāvidyākṣayo yāvanna 
jarāmaraṇaṃ na jarāmaraṇakṣayo na duḥkhasamudayanirodhamārgā na jñāna ṃ 
na prāptitvam| 

बोिधस (?) ापारिमतामाि िवहरित (अ-)िचावरणः। िचावरणनािादो 
िवपया सािताो िनिनवा णः। विताः सवबुाः ापारिमतामाि अनुरा ं
सबंोिधमअ्िभसबंुाः। 

bodhisattvasya (śca?) prajñāpāramitāmāśritya viharati (a-)cittāvaraṇaḥ| 
cittāvaraṇanāstitvādatrasto viparyāsātikrānto niṣṭhanirvāṇaḥ| 
tryadhvavyavasthitāḥ sarvabuddhāḥ prajñāpāramitāmāśritya anuttarāṃ 
samyaksaṃbodhim abhisaṃbuddhāḥ| 
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ताातः ापारिमतामहामो महािवामो ऽनुरमो ऽसमसममः सवःखशमनः 
समिमात ् ापारिमतायामुो मः। तथा गत ेगत ेपारगत ेपारसगंत ेबोिध ाहा। 

tasmājjñātavyaḥ prajñāpāramitāmahāmantro mahāvidyāmantro ’nuttaramantro 
’samasamamantraḥ sarvaduḥkhapraśamanaḥ satyamamithyatvāt prajñāpārami -
tāyām ukto mantraḥ| tadyathā gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā| 

3.2 Từ vị 
Động từ 
आ-गम ् ā-gam (1) आगित ā-gacch-a-ti đến 
आ-नी ā-nī (1) आनयित ā-nay-a-ti mang đến 
इष ् iṣ (6) इित icch-a-ti muốn, nguyện vọng 
ल ्kṣal (10) ालयित kṣāl-aya-ti rửa 
पच ् pac (1) पचित pac-a-ti nấu 
पा pā (1) िपबित pib-a-ti uống 
पजू ् pūj (10) पजूयित pūj-aya-ti tôn kính 
यज ् yaj (1) यजित yaj-a-ti cúng ai đó (acc.) một cái gì đó (instru -

mental, dụng cụ cách) 
यम ् yam (1) यित yacch-a-ti đưa, trao 
ा sthā (1) ितित tiṣṭh-a-ti đứng 
 ृsmṛ (1) रित smar-a-ti nghĩ đến, nhớ lại 

Danh từ 
अ anna (n.) thực phẩm, thức ăn 
ीर kṣīra (n.) sữa 
गहृ gṛha (n.) ngôi nhà 
जल jala (n.) nước 
दवे deva (m.) thiên thần 
पाद pāda (m.) cái chân 
पु putra (m.) con trai 
मखु mukha (n.) gương mặt, mồm 
सवेक sevaka (m.) người hầu 

Phó từ/Nghi vấn phân từ/Hậu trí từ (postpositions) 
अिभतः abhitaḥ (đi với acc.) xung quanh… 
कु kutra ở đâu, đi đâu, đến đâu? 
सः sadyaḥ ngay lập tức 
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3.3 Bài văn/Luyện tập 
Ghi chú 
Trong các bài tập đầu 3-7 thì các câu tập được ghi dưới hai dạng, có và không có 
hợp biến. Và câu không có hợp biến được ghi trong ngoặc trong trường hợp thật sự 
có hợp biến. 
Tuy nhiên, để tăng hiệu quả học, chúng tôi khuyên bạn nên đọc câu có hợp biến để 
luyện thói quen nhận dạng, che câu được giải trong ngoặc bằng một cây thước. 
Dòng giải hoá trong ngoặc chỉ nên được dùng để kiểm tra. 

I. Bài tập »Rāma về nhà«. 
1. rāmo gṛhaṃ gacchati. 
(rāmaḥ gṛham gacchati). 
2. tatra tiṣṭhati bālaḥ. 
3. sa rāmaṃ paśyati. 
(saḥ rāmam paśyati). 
4. bālaḥ sevakān-āhvayati. 
5. sadyaḥ sevakā āgacchanti. 
(sadyaḥ sevakāḥ āgacchanti). 
6. te rāmaṃ namanti. 
7. rāmo jalam-icchati. 
(rāmaḥ jalam icchati). 
8. sevako jalaṃ yacchati. 
(sevakaḥ jalam yacchati). 
9. pūrvaṃ rāmaḥ pādau mukhaṃ ca kṣālayati. 
10. tataḥ sa gṛhaṃ praviśati. 
(tataḥ saḥ gṛham praviśati). 
11. adhunā rāmo devaṃ smarati. 
(adhunā rāmaḥ devam smarati). 
12. sadyaḥ putrau rāmam-āgacchataḥ. 
13. rāmaḥ putrau ca devaṃ pūjayanti. 
14. rāmo devaṃ yajati. 
(rāmaḥ devam yajati). 
15. sevakā annaṃ pacanti. 
(sevakāḥ annam pacanti). 
16. pūrvaṃ phalāni kṣīraṃ ca sevaka ānayati. 
(pūrvam phalāni kṣīram ca sevakaḥ ānayati). 
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17. tadanu so 'nnam-ānayati. 
(tadanu saḥ annam ānayati). 
18. rāmo 'nnaṃ khādati. 
(rāmaḥ annam khādati). 
19. tataḥ sa phalāni khādati. 
(tataḥ saḥ phalāni khādati). 
20. tadanu sa kṣīraṃ pibati. 
(tadanu saḥ kṣīram pibati). 
21. putrau na khādataḥ. tau krīḍataḥ. 

II. Trả lời những câu hỏi về bài tập bên trên bằng Phạn ngữ. 
1. rāmaḥ kutra gacchati? 2. rāmaḥ kim-icchati? 3. ko rāmaṃ paśyati? (kaḥ rāmam 
paśyati)? 4. kau rāma āhvayati? (kau rāmaḥ āhvayati)? 5. rāmaḥ kaṃ smarati? 6. ke 
devaṃ pūjayanti? 7. sevakaḥ kiṃ pacati? 

III. Dịch sang Phạn ngữ. 
1. Các học sinh đi về nhà (đi đến nhà). 2. Ở đó, các người hầu nấu món ăn. 3. Hai 
cậu bé bước vào nhà. 4. Hai cậu ấy muốn (có) nước. 5. Người hầu mang nước đến 
ngay lập tức. 6. Sau đó, hai cậu bé rửa chân (hai chân!). 7. Bây giờ Rāma đến. 8. 
Rāma gọi người hầu đến. 9. Các người hầu đến và đứng (đó). 10. Bây giờ Rāma 
muốn (có) thức ăn. 11. Sau đó các người hầu mang thức ăn đến. 12. Rāma và hai 
con trai ăn. 

IV. Bài tập hợp biến. Kết nối những từ bên dưới theo quy luật hợp biến. 
1. rāmaḥ + gāyati 16. devaḥ + uvāca 
2. bālaḥ + khādati  17. rāmaḥ + api vadati 
3. rāmaḥ + atra tiṣṭhati 18. bālaḥ + śaṃsati 
4. devaḥ + vadati  19. devaḥ + rakṣati 
5. bālaḥ + icchati 20. rāmaḥ + bodhati 
6. rāmaḥ + jayati  21. bālaḥ + kṣipati 
7. bālaḥ + paṭhati 22. bālaḥ + mādyati 
8. rāmaḥ + evaṃ vadati  23. narāḥ + viśanti 
9. bālāḥ + namanti  24. putraḥ + āgacchati 
10. putraḥ + annam  25. rāmaḥ + evam 
11. bālaḥ + sīdati  26. devāḥ + atra vasanti 
12. putrāḥ + khādanti  27. rāmaḥ + viśati 
13. devaḥ + yacchati 28. narāḥ + gacchanti 
14. bālaḥ + aśvam nayati  29. bālāḥ + āgacchanti 
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15. putrāḥ + icchanti 30. narāḥ + yacchanti 



 

 

Bài thứ tư 

4.1 Tập viết và đọc 
Trung Quán luận, chương 1 — Quán nhân duyên 
मलूममककािरकाः । mūlamadhyamakakārikāḥ 
अिनरोधमनुादमनेुदमशातम ् । 
अनकेाथ मनानाथ मनागममिनग मम ् ॥ 
anirodhamanutpādamanucchedamaśāśvatam |  
anekārthamanānārthamanāgamamanirgamam || 
यः तीसमुाद ंपोपशम ंिशवम ् । 
दशेयामास सबंु ंव ेवदता ंवरम ् ॥ 
yaḥ pratītyasamutpādaṃ prapañcopaśamaṃ śivam | 
deśayāmāsa saṃbuddhastaṃ vande vadatāṃ varam || 
०१. यपरीा नाम थम ंकरण ं 
01. pratyayaparīkṣā nāma prathamaṃ prakaraṇaṃ 
न तो नािप परतो न ाा ंनाहतेतुः । 
उा जात ुिव ेभावाः चन के चन ॥ १,०१ 
na svato nāpi parato na dvābhyāṃ nāpy ahetutaḥ | 
utpannā jātu vidyante bhāvāḥ kva cana ke cana || MMK_1,01 
चारः या हतेरुारणम ् अनरम ् । 
तथवैािधपतये ंच यो नाि पमः ॥ १,०२ 
catvāraḥ pratyayā hetur ārambaṇam anantaram | 
tathaivādhipateyaṃ ca pratyayo nāsti pañcamaḥ || MMK_1,02 
न िह भावो भावाना ंयािदष ुिवत े। 
अिवमान ेभाव ेपरभावो न िवत े॥ १,०३ 
na hi svabhāvo bhāvānāṃ pratyayādiṣu vidyate | 
avidyamāne svabhāve parabhāvo na vidyate || MMK_1,03 
िया न यवती नायवती िया । 
या नाियावः ियाव सतु ॥ १,०४ 
kriyā na pratyayavatī nāpratyayavatī kriyā | 
pratyayā nākriyāvantaḥ kriyāvantaśca santyuta || MMK_1,04 
उत ेतीमेािनतीम ेयाः िकल । 
यावन ् नोत इम ेतावन ् नायाः कथम ् ॥ १,०५ 
utpadyate pratītyemān itīme pratyayāḥ kila | 
yāvan notpadyata ime tāvan nāpratyayāḥ katham || MMK_1,05 
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नवैासतो नवै सतः योऽथ  युत े। 
असतः यः क सत यने िकम ् ॥ १,०६ 
naivāsato naiva sataḥ pratyayo 'rthasya yujyate | 
asataḥ pratyayaḥ kasya sataś ca pratyayena kim || MMK_1,06 
न सन ् नासन ् न सदसन ् धम िनव त त ेयदा । 
कथ ंिनव त को हतेरुेव ंसित िह युत े॥ १,०७ 
na san nāsan na sad asan dharmo nirvartate yadā | 
kathaṃ nirvartako hetur evaṃ sati hi yujyate || MMK_1,07 
अनारण एवाय ंसन ् धम उपिदयत े। 
अथानारण ेधम कुत आरण ंपनुः ॥ १,०८ 
anārambaṇa evāyaṃ san dharma upadiśyate | 
athānārambaṇe dharme kuta ārambaṇaṃ punaḥ || MMK_1,08 
अनुषे ुधमष ुिनरोधो नोपपत े। 
नानरम ् अतो यंु िन ेय कः ॥ १,०९ 
anutpanneṣu dharmeṣu nirodho nopapadyate | 
nānantaram ato yuktaṃ niruddhe pratyayaś ca kaḥ || MMK_1,09 
भावाना ंिनःभावाना ंन सा िवत ेयतः । 
सतीदम ् अिन ् भवतीतेन ् नवैोपपत े॥ १,१० 
bhāvānāṃ niḥsvabhāvānāṃ na sattā vidyate yataḥ | 
satīdam asmin bhavatīty etan naivopapadyate || MMK_1,10 
न च समषे ुयेि तत ् फलम ् । 
येः कथ ंत भवने ् न यषे ुयत ् ॥ १,११ 
na ca vyastasamasteṣu pratyayeṣvasti tat phalam | 
pratyayebhyaḥ kathaṃ tac ca bhaven na pratyayeṣu yat || MMK_1,11 
अथासदिप तत ् तेः येः वत त े। 
अयेोऽिप कान ् नािभवत त ेफलम ् ॥ १,१२ 
athāsad api tat tebhyaḥ pratyayebhyaḥ pravartate | 
apratyayebhyo 'pi kasmān nābhipravartate phalam || MMK_1,12 
फलं च यमय ंयाायमंयाः । 
फलममयेो ययमय ंकथम ् ॥ १,१३ 
phalaṃ ca pratyayamayaṃ pratyayāścāsvayaṃmayāḥ | 
phalamasvamayebhyo yattatpratyayamayaṃ katham || MMK_1,13 
तान ् न यमय ंनायमय ंफलम ् । 
सिंवत ेफलाभावात ् यायाः कुतः ॥ १,१४ 
tasmān na pratyayamayaṃ nāpratyayamayaṃ phalam | 
saṃvidyate phalābhāvāt pratyayāpratyayāḥ kutaḥ || MMK_1,14 
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4.2 Từ vị 
Động từ 
अस ् as (4) अित as-ya-ti quăng, phóng 
आ-ह ्ā-ruh (1) आरोहित ā-roh-a-ti leo lên, nhảy lên 
िप ् kṣip (6) िपित kṣip-a-ti quăng, phóng 
घषु ् ghuṣ (10) घोषयित ghoṣ-aya-ti tuyên báo, loan truyền 
िच ् cint (10) िचयित cint-aya-ti suy nghĩ, tư lự 
िज ji (1) जयित jay-a-ti thắng, chiến thắng, chinh phục 
तषु ् tuṣ (4) तुित tuṣ-ya-ti hài lòng, vui lòng 
-यम ् pra-yam (1) यित pra-yacch-a-ti chuyển đến, đưa 
-शसं ् pra-śaṃs (1) शसंित pra-śaṃs-a-ti tán thán, ca ngợi 
र ् rakṣ (1) रित rakṣ-a-ti bảo vệ, canh chừng 
वद ्vad (1) वदित vad-a-ti nói 
वस ् vas (1) वसित vas-a-ti sống, cư ngụ, trú 

Danh từ 
कु kunta (m.) cây lao 
अ aśva (m.) con ngựa 
े kṣetra (n.) bãi chiến trường, thao trường 
जय jaya (m.) sự chiến thắng 
दान dāna (n.) quà tặng 
त dūta (m.) người đưa tin, sứ giả 
नगर nagara (n.) thành phố 
नपृ nṛpa (m.) ông vua 
पुक pustaka (n.) quyển sách 
प pattra (n.) lá cây, lá thư 
योध yodha (m.) chiến sĩ, người lính 
वीर vīra (m.) người anh hùng 
शर śara (m.) mũi tên 

Phó từ/Câu hỏi/Phân từ 
अ adya hôm nay 
कथम ् katham thế nào? 
कदा kadā lúc nào? 
न na không, chẳng 
यदा yadā… तदा tadā khi/lúc nào… thì 
यिद yadi… तिह tarhi nếu… thì (điều kiện) 
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शीम ् śīghram nhanh 

4.3 Bài văn/Luyện tập 
I. Bài tập »chiến thắng của vua« 
1. nṛpo yodhān-āhvayati. (nṛpaḥ yodhān āhvayati). 2. nṛpo yodhāśca devān yajanti. 
(nṛpaḥ yodhāḥ ca devān yajanti). 3. adya jayāma iti nṛpo vadati. (adya jayāmaḥ iti 
nṛpaḥ vadati). 4. nṛpo yodhāśca kṣetraṃ gacchanti. (nṛpaḥ yodhāḥ ca kṣetram 
gacchanti). 5. tatra yodhāḥ pūrvaṃ śarānasyanti. (tatra yodhāḥ pūrvam śarān 
asyanti). 6. tato nṛpaḥ kuntān kṣipati. (tataḥ nṛpaḥ kuntān kṣipati). 7. nṛpo jayati. 
(nṛpaḥ jayati). 8. nṛpo vīra iti yodhā vadanti nṛpaṃ ca praśaṃsanti. (nṛpaḥ vīraḥ iti 
yodhāḥ vadanti nṛpam ca praśaṃsanti). 9. yadi devān smaratha tarhi devā rakṣantīti 
nṛpo vadati. (yadi devān smaratha tarhi devāḥ rakṣanti iti nṛpaḥ vadati). 10. tadanu 
nṛpo dānāni prayacchati. (tadanu nṛpaḥ dānāni prayacchati). 11. yodhāstuṣyanti. 
(yodhāḥ tuṣyanti). 12. dūtā nagaraṃ gacchanti jayaṃ ca ghoṣayanti. (dūtāḥ 
nagaram gacchanti jayam ca ghoṣayanti). 

II. Trả lời những câu hỏi về bài tập bên trên bằng Phạn ngữ. 
1. ke devān yajanti? 2. kaḥ kuntān kṣipati? 3. ke nṛpaṃ praśaṃsanti? 4. yodhāḥ 
kim asyanti? 5. dūtāḥ kiṃ ghoṣayanti? 6. nṛpaḥ kiṃ prayacchati? 

III. Dịch sang Phạn ngữ. 
1. Vua gọi một người lính đến. 2. Ông ta hỏi người ấy: »Các con ngựa đứng ở 
đâu?« 3. Chiến sĩ nói: »Tôi mang các con ngựa đến.« 4. Sau đó các người lính leo 
lên những con ngựa. 5. Vua nói: »Bây giờ chúng ta đi đến thành phố«. 6. Sau đó, 
vua và các chiến sĩ đi vào thành phố. 7. Trước hết, vua phóng một cây lao và sau 
đó, các chiến sĩ phóng tên. 8. Vua chinh phục thành phố. 9. Ông ta tặng những quà 
và các chiến sĩ vui mừng.  

IV. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách chia hai động từ 
dưới ba số và ba ngôi xưng 

yadā gṛhaṃ gacchāmi tadā pustakaṃ paṭhāmi 
»Nếu tôi về đến nhà‚ thì tôi đọc một quyển sách.« 

Như vậy thì câu tiếp theo sẽ là: 
»Nếu Anh về đến nhà‚ thì Anh đọc một quyển sách.« 

(v.v… cho tất cả số và ngôi xưng). 

V. Luyện tập sandhi (1) 
Tập nối chữ theo luật sandhi 
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1. nṛpaḥ + ca kṣatriyaḥ + ca. 2 rāmaḥ + tatra tiṣṭhati. 3. rāmaḥ + kutra gacchati. 4. 
rāmaḥ + atra + āgacchati. 5. kutra gacchasi + iti pṛcchati. 6. guruḥ sādhu + 
upadiśati. 7. gajam-adhunā + īkṣate. 8. gacchatha + udyānam. 9. tadā + ṛṣir vadati. 
10. adya + evaṃ vadati. 11. adhunā + ausadhaṃ yacchati. 12. bālaḥ + candraṃ 
paśyati. 13. devāḥ + taranti. 14. bālaḥ + kṣīraṃ pibati. 15. kṣatriyaḥ kuntaṃ na + 
asyati. 16. phalāni + iva patanti. 17. kimtu + udyānam na kṛṣati. 18. phalam-adya + 
icchāmi. 19. śāstram-adya + upadiśati. 20. adya + ṛgvedaṃ paṭhati. 21. tatra + eke 
gacchanti. 22. aśvāḥ + caranti. 23. nṛpaḥ + tyajati. 24. nṛpaḥ + krudhyati. 25. nṛpaḥ 
+ tatra + adya yajati. 26. dānāni + icchāmi. 27. naraḥ + phalaṃ khādati. 28. sādhu 
+ uktvā. 29. yajatha + īśvaram. 30. sevakaḥ + pacati. 31. satyam na + uktvā. 32. 
tatra + ṛkṣān paśyāmi. 33. bālāḥ + paṭhanti. 34. atra + etaṃ gajaṃ paśyāmi. 35. 
rāmaḥ + cintayati. 36. bālaḥ + ślokaṃ vadati. 37. bālāḥ + tuṣyanti. 38. narāḥ + 
śāstrāṇi paṭhanti. 39. adhunā + atra sīdāmaḥ. 40. indrāṇī + indraḥ + ca. 41. rāmaḥ + 
śaṃsati. 42. madhu + uttamam. 43. tadā + indraṃ pūjayanti. 44. kṣatriyaḥ + ṣad 
aśvān nayati. 45. atra + upavanaṃ gacchati. 46. mahā + ṛṣiḥ. 47. bālaḥ + stenaṃ 
paśyati. 48. adhunā + eva vadāmi. 49. bālaḥ + cakraṃ harati. 50. narāḥ + tīrthaṃ 
gacchanti. 51. rāmaḥ + smarati. 52. atra + aśvaḥ + tiṣṭhati. 53. kṣetrāṇi + īkṣate. 54. 
devatā + iva nṛpaṃ śaṃsanti. 55. adhunā na + upagacchati. 56. nṛpaḥ + sevakaṃ 
hvayati. 

VI. Luyện tập sandhi (1) 
Tập nối chữ theo luật sandhi 
1. ramaḥ + kṛṣati. 2. rāmaḥ + janān paśyati. 3. kṣatriyaḥ + yudhyate. 4. rāmaḥ + 
iṣūn-asyati. 5. bālaḥ + roditi. 6. bālāḥ + pāyasaṃ khādanti. 7. putraḥ + śīghram-
āgacchati. 8. śiṣyāḥ + āgacchanti. 9. narāḥ + bhāṣante. 10. nṛpāḥ + rakṣanti. 11. 
sevakāḥ + grāmaṃ gacchanti. 12. śiṣyāḥ + likhanti. 13. nṛpāḥ + gopāyanti. 14. 
sevakāḥ + sevante. 15. kākaḥ + atra tiṣṭhati. 16. śiṣyaḥ + udyogena paṭhati. 17. 
kākāḥ + patanti. 18. gajaḥ + bhrāmyati. 19. putraḥ + khādati. 20. nṛpaḥ + jayati. 21. 
śiṣyāḥ + krudhyanti. 22. bālāḥ + japanti. 23. bālaḥ + upaviśati. 24. sevakāḥ + 
idānīm-āgacchanti. 25. kākāḥ + uḍḍīyante. 26. śiṣyāḥ + jñānam -āpnuvanti. 27. 
rāmaḥ + icchati jalam. 28. rāmaḥ + udyānaṃ gacchati. 29. bālaḥ + krandati. 30. 
bālaḥ + jalaṃ pibati. 31. sevakaḥ + adhunā pacati. 32. kakaḥ + bhumau sīdati. 33. 
nṛpaḥ + lumpati. 34. śiṣyāḥ + gītaṃ gāyanti. 35. narāḥ + śaṃsanti devān. 36. bālāḥ 
+ ānayanti pustakāni. 37. nṛpāḥ + pālayanti. 38. bālāḥ + ākāśaṃ paśyanti. 39. 
kākāḥ + bhakṣayanti. 40. narāḥ + yajanti. 41. putraḥ + gacchati. 42. bālaḥ + yācate. 
43. dūtaḥ + ghoṣayati. 44. kṣatriyaḥ + śrāmyati. 45. kṛṣṇaḥ + indraṃ hvayati. 46. 
śikṣakaḥ + upadiśati. 47. bālāḥ + īkṣante. 48. kṣatriyāḥ + kṣipanti. 49. narāḥ + 
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jīvanti. 50. narāḥ + īśvaraṃ pūjayanti. 51. bālāḥ + ulūkaṃ paśyanti. 52. bālaḥ + 
phalaṃ khādati. 53. śiṣyaḥ + guruṃ namati. 54. rāmaḥ + annaṃ khādati. 55. bālāḥ 
+ sīdanti. 56. narāḥ + pūjayanti. 57. narāḥ + lubhyanti. 58. putraḥ + paśūn paśyati. 
59. rāmaḥ + bālaṃ hvayati. 60. śiṣyaḥ + śāstrāṇi paṭhati. 61. śikṣakāḥ + kathayanti. 
62. tatra vidyālayaḥ + bhavati. 



 

 

Bài thứ năm 

5.1 Tập viết và đọc 
Trung Quán luận, chương 2 — Quán khứ lai 
०२. गतागतपरीा नाम ितीय ंकरण ं
02. gatāgataparīkṣā nāma dvitīyaṃ prakaraṇaṃ 
गत ंन गत ेतावदगत ंनवै गत े। 
गतागतिविनम ुं गमान ंन गत े॥ २,०१ 
gataṃ na gamyate tāvad agataṃ naiva gamyate | 
gatāgatavinirmuktaṃ gamyamānaṃ na gamyate || MMK_2,01 
चेा य गित गमान ेच सा यतः । 
न गत ेनागत ेचेा गमान ेगिततः ॥ २,०२ 
ceṣṭā yatra gatis tatra gamyamāne ca sā yataḥ | 
na gate nāgate ceṣṭā gamyamāne gatis tataḥ || MMK_2,02 
गमान गमन ंकथ ंनामोपपत े। 
गमान ंिवगमन ंयदा नवैोपपत े॥ २,०३ 
gamyamānasya gamanaṃ kathaṃ nāmopapatsyate | 
gamyamānaṃ vigamanaṃ yadā naivopapadyate || MMK_2,03 
गमान गमन ंय त सत े। 
ऋत ेगतगे मान ंगमान ंिह गत े॥ २,०४ 
gamyamānasya gamanaṃ yasya tasya prasajyate | 
ṛte gater gamyamānaṃ gamyamānaṃ hi gamyate || MMK_2,04 
गमान गमन ेसं गमनयम ् । 
यने तमान ंच या गमन ंपनुः ॥ २,०५ 
gamyamānasya gamane prasaktaṃ gamanadvayam | 
yena tad gamyamānaṃ ca yac cātra gamanaṃ punaḥ || MMK_2,05 
ौ गारौ सते ेसे गमनय े। 
गारं िह ितरृ गमन ंनोपपत े॥ २,०६ 
dvau gantārau prasajyete prasakte gamanadvaye | 
gantāraṃ hi tiraskṛtya gamanaṃ nopapadyate || MMK_2,06 
गारं चते ् ितरृ गमन ंनोपपत े। 
गमनऽेसित गाथ कुत एव भिवित ॥ २,०७ 
gantāraṃ cet tiraskṛtya gamanaṃ nopapadyate | 
gamane ’sati gantātha kuta eva bhaviṣyati || MMK_2,07 
गा न गित तावदगा नवै गित । 
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अो गरुगु कतृीयोऽथ गित ॥ २,०८ 
gantā na gacchati tāvad agantā naiva gacchati | 
anyo gantur agantuś ca kas tṛtīyo 'tha gacchati || MMK_2,08 
गा तावतीित कथमवेोपपत े। 
गमनने िवना गा यदा नवैोपपत े॥ २,०९ 
gantā tāvad gacchatīti katham evopapatsyate | 
gamanena vinā gantā yadā naivopapadyate || MMK_2,09 
पो गा गतीित य त सत े। 
गमनने िवना गा गगु मनिमतः ॥ २,१० 
pakṣo gantā gacchatīti yasya tasya prasajyate | 
gamanena vinā gantā gantur gamanam icchataḥ || MMK_2,10 
गमन े ेसते ेगा यतु गित । 
गिेत चात ेयने गा सन ् य गित ॥ २,११ 
gamane dve prasajyete gantā yadyuta gacchati | 
ganteti cājyate yena gantā san yac ca gacchati || MMK_2,11 
गत ेनारत ेगु ंगु ंनारतऽेगत े। 
नारत ेगमान ेगमु ् आरत ेकुह ॥ २,१२ 
gate nārabhyate gantuṃ gantuṃ nārabhyate 'gate | 
nārabhyate gamyamāne gantum ārabhyate kuha || MMK_2,12 
न पवू गमनारामान ंन वा गतम ् । 
यारते गमनम ् अगत ेगमन ंकुतः ॥ २,१३ 
na pūrvaṃ gamanārambhād gamyamānaṃ na vā gatam | 
yatrārabhyeta gamanam agate gamanaṃ kutaḥ || MMK_2,13 
गत ंिकं गमान ंिकम ् अगत ंिकं िवकत े। 
अयमान आर ेगमनवै सवथा ॥ २,१४ 
gataṃ kiṃ gamyamānaṃ kim agataṃ kiṃ vikalpyate | 
adṛśyamāna ārambhe gamanasyaiva sarvathā || MMK_2,14 
गा न ितित तावदगा नवै ितित । 
अो गरुगु कतृीयोऽथ ितित ॥ २,१५ 
gantā na tiṣṭhati tāvad agantā naiva tiṣṭhati | 
anyo gantur agantuś ca kas tṛtīyo 'tha tiṣṭhati || MMK_2,15 
गा तावत ् िततीित कथमवेोपपत े। 
गमनने िवना गा यदा नवैोपपत े॥ २,१६ 
gantā tāvat tiṣṭhatīti katham evopapatsyate | 
gamanena vinā gantā yadā naivopapadyate || MMK_2,16 
न ितित गमानान ् न गतान ् नागतादिप । 
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गमन ंसंविृ िनविृ गतःे समा ॥ २,१७ 
na tiṣṭhati gamyamānān na gatān nāgatād api | 
gamanaṃ saṃpravṛttiś ca nivṛttiś ca gateḥ samā || MMK_2,17 
यदवे गमन ंगा स एविेत न युत े। 
अ एव पनुग ा गतिेरित न युत े॥ २,१८ 
yad eva gamanaṃ gantā sa eveti na yujyate | 
anya eva punar gantā gater iti na yujyate || MMK_2,18 
यदवे गमन ंगा स एव िह भवदे ्यिद । 
एकीभावः सते कत ुः कमण एवच ॥ २,१९ 
yad eva gamanaṃ gantā sa eva hi bhaved yadi | 
ekībhāvaḥ prasajyeta kartuḥ karmaṇa eva ca || MMK_2,19 
अ एव पनुग ा गतये िद िवकत े। 
गमन ंाद ्ऋत ेगगु ा ामनाद ्ऋत े॥ २,२० 
anya eva punar gantā gater yadi vikalpyate | 
gamanaṃ syād ṛte gantur gantā syād gamanād ṛte || MMK_2,20 
एकीभावने वा िसिना नाभावने वा ययोः । 
न िवत ेतयोः िसिः कथ ंन ुख िवत े॥ २,२१ 
ekībhāvena vā siddhir nānābhāvena vā yayoḥ | 
na vidyate tayoḥ siddhiḥ kathaṃ nu khalu vidyate || MMK_2,21 
गा ययात ेगा गित ंता ंस न गित । 
यान ् न गितपवूऽि किद ्िकंिचद ्िध गित ॥ २,२२ 
gatyā yayājyate gantā gatiṃ tāṃ sa na gacchati | 
yasmān na gatipūrvo 'sti kaścid kiṃcid dhi gacchati || MMK_2,22 
गा ययात ेगा ततोऽा ंस न गित । 
गती  ेनोपपते ेयादकेे त ुगिर ॥ २,२३ 
gatyā yayājyate gantā tato ’nyāṃ sa na gacchati | 
gatī dve nopapadyete yasmād eke tu gantari || MMK_2,23 
सूतो गमन ंगा िकारं न गित । 
नासूतोऽिप गमन ंिकारं स गित ॥ २,२४ 
sadbhūto gamanaṃ gantā triprakāraṃ na gacchati | 
nāsadbhūto 'pi gamanaṃ triprakāraṃ sa gacchati || MMK_2,24 
गमन ंसदसूतः िकारं न गित । 
ताित गा च ग ंच न िवत े॥ २,२५ 
gamanaṃ sadasadbhūtaḥ triprakāraṃ na gacchati | 
tasmād gatiś ca gantā ca gantavyaṃ ca na vidyate || MMK_2,25 
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5.2 Từ vị 
Động từ 
अन-ुगम ् anu-gam (1) अनगुित anugacchati đi theo, theo sau 
उप-गम ् upa-gam (1) उपगित upagachati đến gần, lại gần 
कृष ् kṛṣ (6) कृषित kṛṣ-a-ti kéo, cày bừa 
िच ् cint (10) िचयित cint-aya-ti suy nghĩ 
श ् dṛś (causative =10) दशयित darśayati chỉ (cho thấy) 
नी nī (1) नयित nay-a-ti dẫn đầu 
नतृ ् nṛt (4) नृित nṛt-ya-ti nhảy múa 
 ्pracch (6) पृित pṛcchati hỏi 
-ा pra-sthā (1) ितत ेpra-tiṣṭh-a-te khởi hành 
िलप ् lip (6) िलित limp-a-ti xoa, bôi 
शृ ् spṛś (6) शृित spṛś-a-ti đụng, chạm xúc 
 ेhve (1) यित hvayati gọi 

Danh từ 
अ aśva (m.)  con ngựa 
कक kanduka (m.) quả bóng, banh 
कृषक kṛṣaka (m.) nông phu 
दड daṇḍa (m.) cây gậy (đánh) 
िच citra (n.) hình, bức tranh 
दशे deśa (m.) nước, bang 
धन dhana (n.) tiền bạc, sự giàu sang 
पु puṣpa (n.) hoa, nụ hoa 
ासाद prāsāda (m.) cung điện 
माग  mārga (m.) đường 
िम mitra (n.) bạn 
यु yuddha (n.) trận chiến 
रथ ratha (m.) xe (chiến trường) 
लाल lāṅgala (n.) cái cày/bừa 
वन vana (n.) rừng 
िवष viṣa (n.) chất độc 
शा śāstra (n.) vũ khí 
सखु sukha (n.) niềm vui, an lạc, hạnh phúc 
सै sainya (n.) quân đội 
 sva (pronoun) của chính ta/anh/hắn. sva xuất hiện với 



5.3 Bài văn/Luyện tập 

 285 

chức năng thuộc cách, thành phần đầu 
trong một hợp từ. Ví dụ: sva-putra = 
con trai của chính ông ấy. 

ह hasta (m.) bàn tay 

Phó từ/Câu hỏi/Phân từ 
आदाय ādāya (postp. với acc.) với, cùng với (vật chất) 
िकंत ुkiṃtu nhưng mà 
िकम ् अथ म ् kim artham với mục đích gì? để làm chi? 
िवना vinā (postp. với instr.) không, không cùng với… 
सह saha (postp. với instr.) với, cùng với (nhân vật) 

5.3 Bài văn/Luyện tập 
I. Bài tập về instrumental và dative — »Chiến thắng của vua« — Dịch sang 
Việt ngữ 
1. रामोऽने ितत।े rāmo ‘śvena pratiṣṭhate (rāmaḥ aśvena pratiṣṭhate). 2. गोपालो राम ं
पयित पृित च। gopālo rāmaṃ paśyati pṛcchati ca (gopālaḥ rāmam paśyati). 3. कु 
गसीित। kutra gacchasīti (kutra gacchasi iti). 4. ासाद ं गामीित रामो वदित। 
prāsādaṃ gacchāmīti rāmo vadati (prāsādam gacchāmi iti rāmaḥ vadati). 5. िकमथ 
ासाद ं गसीित पुः पृित। kimarthaṃ prāsādaṃ gacchasīti putraḥ pṛcchati 
(kimartham prāsādam gacchasi iti putraḥ pṛcchati). 6. नपृो धनने सखुिमित० ततः स 
युाय गित। nṛpo dhanena sukhamicchati. tataḥ sa yuddhāya gacchati (nṛpaḥ 
dhanena sukham icchati. tataḥ saḥ yuddhāya gacchati). 7. अहं नपृणे सह युाय 
गामीित रामो वदित। ahaṃ nṛpeṇa saha yuddhāya gacchāmīti rāmo vadati (aham 
nṛpena saha yuddhāya gacchāmi iti rāmaḥ vadati). 8. अहमिप युाय गामीित गोपालो 
वदित। ahamapi yuddhāya gacchāmīti gopālo vadati (ahamapi yuddhāya gacchāmi 
iti gopālaḥ vadati). 9. िकं शमादाय युाय गामीित पुः पृित। kiṃ śastram-ādāya 
yuddhāya gacchāmīti putraḥ pṛcchati (kim śastram-ādāya yuddhāya gacchāmi iti 
putraḥ pṛcchati). 10. रामियित। तदा पुाय कु ंदशयित। rāmaścintayati. tadā sva-
putrāya kuntaṃ darśayati (rāmaḥ cintayati. tadā sva-putrāya kuntam darśayati). 11. 
गोपालः सखुने नृित। gopālaḥ sukhena nṛtyati (gopālaḥ sukhena nṛtyati). 12. स 
हाा ंकु ंशृित। sa hastābhyāṃ kuntaṃ spṛśati (sa hastābhyāṃ kuntaṃ spṛśati). 
13. तदन ु रामः पुाय श ं यित। tadanu rāmaḥ sva-putrāya śastraṃ prayacchati 
(tadanu rāmaḥ sva-putrāya śastraṃ prayacchati). 14. अधनुा रामः पुणे सह ितत।े 
adhunā rāmaḥ sva-putreṇa saha pratiṣṭhate (adhunā rāmaḥ sva-putreṇa saha 
pratiṣṭhate). 15. एको योधाा ं माग दशयित। eko yodhastābhyāṃ mārgaṃ darśayati 
(ekaḥ yodhaḥ tābhyām mārgam darśayati). 16. रामः पु ं वन ं नयित। rāmaḥ sva-
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putraṃ vanaṃ nayati (rāmaḥ sva-putram vanam nayati). 17. ततो रामो गपाल े ं
पयतः। tato rāmo gopālaśca kṣetraṃ paśyataḥ (tataḥ rāmaḥ gopālaḥ ca kṣetram 
paśyataḥ). 18. त कृषका लालःै कृषि। tatra kṛṣakā lāṅgalaiḥ kṛṣanti (tatra kṛṣakāḥ 
lāṅgalaiḥ kṛṣanti). 19. तदन ु तौ नगरं िवशतः ासाद ं च गतः। tadanu tau nagaraṃ 
praviśataḥ prāsādaṃ ca gacchataḥ (tadanu tau nagaram praviśataḥ prāsādam ca 
gacchataḥ). 20. त तौ योधान  ्पयतः। tatra tau yodhān paśyataḥ (tatra tau yodhān 
paśyataḥ). 21. योधा रथरैागि। yodhā rathairāgacchanti (yodhāḥ rathaiḥ 
āgacchanti). 22. त े सरान  ्िवषणे िलि। te śarān viṣeṇa limpanti (te śarān viṣeṇa 
limpanti). 23. तदन ु नपृो यित। योधाः ित।े tadanu nṛpo hvayati. yodhāḥ 
pratiṣṭhante (tadanu nṛpaḥ hvayati. yodhāḥ pratiṣṭhante). 24. रामः पुािप सैने 
सह ितते।े rāmaḥ svaputraścāpi sainyena saha pratiṣṭhete (rāmaḥ svaputraḥ ca api 
sainyena saha pratiṣṭhete). 

II. Hãy trả lời những câu hỏi về bài văn trên. 
1. केन सह रामः ितत?े; 2. िकमथ रामो नपृ ंगित?; 3. नपृः केन सखुिमित?; 4. रामः क ै
कु ंदशयित?; 5. पुः केन कु ंशृित?; 6. कृषकाः केन कृषि?; 7. केन योधाः शरान ् िलि? 

III. Tập dịch Việt—Phạn: 
1. Hôm nay Gopāla không đi bộ (= đi bằng/với hai chân) đến trường. 2. Người hầu 
mang ngựa đến. 3. Rāma hỏi: »Hai đứa bây chừng nào đi tới trường?« 4. Người 
hầu nói: »Hai chúng tôi đi bây giờ«. 5. Sau đó, Gopāla và ngư ời hầu đi bằng ngựa 
đến trường. 6. Gopāla chào thầy giáo với hay tay và bước vào trường. 7. Không có 
sách thì học sinh không học. 8. Thầy giáo mang sách đến cho học sinh. 9. Sau đó 
các học sinh đọc. 10. Bây giờ thầy giáo chỉ các cậu bé những bức tranh. 11. Các 
học sinh xem các bức tranh/hình. 12. Sau đó các học sinh đi về nhà. 

IV. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

यदा िमः सह ीडािम तदा सखुने नृािम। 
yadā mitraiḥ saha krīdāmi tadā sukhena nṛtyāmi 
»Nếu tôi chơi với các bạn bè thì tôi nhảy với sự sung sướng« (nhảy cẫng vì vui) 

V. Nội hợp biến — luật uốn lưỡi. Hãy xác định xem điều kiện đổi n thành ṇ đã 
đạt trong những chữ bên dưới, và hãy giải thích vì sao. 
akṣarāni, anusarāni, aparādhinaḥ, antarena, andhrānām, arcanam, aparinītānām, 
arīnām‚ aśrūni‚ arjunasya, āryānām, īkṣamānā, īśvarena, asamarthānām, urūni‚ 
ākṛṣṭena, kuśiṣyena, kṛcchrena, ārādhanāya, kṛtrimena, kramena, kṣayinyaḥ, 
arthinaḥ, kṣīrinyaḥ, gantṛnī‚ kāṣṭhānām, garimānam, garhanīyāḥ, girīnām, kṛtsnam, 
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gṛhāni‚ gṛhinyā, grāvānaḥ, krīḍanāya, carmani, jhaṣānām, krodhena, tarunyaḥ, 
tārakāni, doṣāni‚ dveṣṭṝnām, krośena, dharmena, nirvāpanam, garhitāni, 
niṣkramanam, tisṭhāni, nṛpānām, darśanāni, pakṣinam, parihīno, durjanasya, 
paruṣāni, paryanayat, purāneṣu, puṣpānām, duṣkṛtāni, pramānam, prayānāt, 
bāṣpānām, dhūrtena, bhakṣanāt, bhikṣukena, manuṣyānām, paraśuna, mārgena, 
murkhānām, mṛgayamānah, ramanaiḥ, parājayena, rāvanam, rūpakānām, 
pradhānam, roginaḥ, prāsyāni, varnānām, viprayogena, vyaghrānām, śikṣyamānaḥ, 
mūrdhni, śiṣyānām, sarpena, rathena. 

VI. Luyện tập sandhi (1) 
Tập nối chữ theo luật sandhi 
1. āgacchāmi + aham. 2. bhavatu + etat. 3. mātṛ + oṣṭham. 4. vane + aśvaḥ + carati. 
5. guro + adya + upadiśa. 6. bālaiḥ + annaṃ yacchati. 7. vṛkṣe + āmrāṇi vartante. 8. 
guro + āgacchāmi. 9. kasmai + atra dānaṃ yacchasi. 10. nṛpau + aśvān gacchataḥ. 
11. aśvaiḥ + vinā gacchanti. 12. dvau phale + icchāmi. 13. yadi + api. 14. kadā 
khalu + āgacchāmi. 15. pitṛ + ānandaḥ. 16. kṣetre + adya yajāmaḥ. 17. naraiḥ + 
nṛpo jayati. 18. sādho + atra + āgaccha. 19. gṛhe + udyogena paṭhati. 20. prabho + 
udyānaṃ gacchāmi. 21. adya na vai + āgacchati. 22. aśvau + icchāmaḥ. 23. guruḥ 
+ vadati. 24. dāne + api yacchāmaḥ. 25. iti + eko bālo. 26. phalaṃ nu + icchati. 27. 
phalaṃ te + adhunā yacchanti. 28. kṣetre + īśvaraṃ yajati. 29. ṛṣiḥ + yajati. 30. 
kṣetrāṇi + araṇyāni ca. 31. sādhu + asyanti. 32. pitṛ + upadeśaḥ. 33. grāme + ahaṃ 
vasāmi. 34. guro + adhunā paṭhāmi. 35. bālaiḥ + ratham-ārohāmi. 36. dānaṃ me + 
eva yacchati. 37. guro + udyogena paṭhāmi. 38. kanyāyai + ahunā paṭhāmi. 39. kau 
+ atra vadataḥ. 40. śaṃsati + udyogam. 41. naraiḥ + ratnāni yacchati. 42. guru + 
icchā. 43. devaṃ me + adya yajati. 44. prabho + aśvam-ānayāmi. 45. nṛpate + 
icchāmi dānam. 46. prabho + īśvaraṃ pūjayanti. 47. agniḥ + rohati. 48. tasmai + 
āmraṃ yacchāmi. 49. putrau + udyogena paṭhataḥ. 50. guruḥ + ratham-ārohati 

VII. Luyện tập sandhi (2) 
Tập nối chữ theo luật sandhi 
1. aśvaḥ + calati. 2. atra + aśvaḥ + tiṣṭhati. 3. paṭhati likhati ca + iti vadanti. 4. 
nṛpaḥ + tarati. 5. rāmaḥ phalāni + icchati. 6. krodhena + upadiśati. 7. tatra + ekaḥ 
sevakaḥ + tiṣṭhati. 8. yodhaḥ + iva + ṛṣati. 9. nāsikā ca + oṣṭhaḥ + ca. 10. tatra + 
airāvaṇaḥ + calati. 11. adhunā + auṣadhaṃ pṛcchati. 12. rāmaḥ + ca lakṣmaṇaḥ + 
ca. 13. adya + ahaṃ paṭhāmi. 14. ekena netreṇa + īkṣate. 15. rāmaḥ + tyajati. 16. 
adya + āgacchati + iti vadati. 17. ahaṃ tatra na + upaviśāmi. 18. tadā + evaṃ 
vadati. 19. atra + ṛtvik tiṣṭhati. 20. adya + odanaṃ khādati. 21. nṛpasya + aiśvaraṃ 
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śaṃsanti. 22. nṛpasya + audāryaṃ śaṃsanti. 23. bālaḥ + candraṃ paśyati. 24. tatra 
+ āvāṃ krīḍāvaḥ. 25. phalaṃ na + icchāmi. 26. sevakaḥ + tṛṇaṃ harati. 27. 
gacchatu + upari. 28. tatra + upādhyāyaḥ + tiṣṭhati. 29. adya + eva rāmaḥ + 
āgacchati. 30. adhunā + ṛtaṃ bodhāmi. 31. sahasā + aindrajālikaḥ + vadati. 32. 
rāmaḥ + cauraṃ tudati. 33. nṛpaḥ + na + āgacchati. 34. kutra gacchatha + iti 
pṛcchati. 35. nṛpaḥ + tatra tiṣṭhati. 36. paṭhatu + udyogena. 37. sahasā + uccaiḥ 
krandati. 38. adhunā + etat pustakaṃ paṭha. 39. rathena + ṛṣiṃ gacchati. 40. śiṣyāḥ 
+ cintayanti. 41. sukhena + iha nṛtyati. 42. bālāḥ + tuṣyanti. 43. rāmaḥ sītā ca + 
uttiṣṭhataḥ. 44. rāmaḥ + aśvena + eva gacchati. 45. stenāḥ + corayanti. 46. sahasā + 
indraḥ + vadati. 47. yodhāḥ + tudanti. 48. udyogena + udyamena ca. 49. atra + 
ekaḥ + vṛkṣaḥ + tiṣṭhati. 50. bālāḥ + citrāṇi paśyanti. 51. narāḥ + tīrthaṃ gacchanti. 
52. sevakāḥ + chādayanti. 53. yodhāḥ + tān kuntān kṣipanti. 54. sa eva + 
aupakāryaṃ viśati 
 
 



 

 

Bài thứ sáu 

6.1 Tập viết và đọc 

… 

6.2 Từ vị 
Động từ 
अव-ह ्ava-ruh (1) अवरोहित ava-roh-a-ti đi xuống, leo xuống 
आ-म ् ā-kram (1/4) आामित ā-krām-a-
ti/ ā-krām-ya-ti 

tấn công, bước đến gần 

आ-रभ ् ā-rabh (1) आरभत ेā-rabh-a-te bắt đầu 
चल ्cal (1) चलित cal-a-ti di động 
धाव ् dhāv (1) धावित dhāv-a-ti chạy 
भाष ् bhāṣ (1) भाषत ेbhāṣ-a-ṭe nói 
भ ूbhū (1) भवित bhav-a-ti thì, mà, là, ở, trở thành 
मचु ् muc (1) मुित muñc-a-ti bắn, thả ra, phóng ra 
याच ् yāc (1) याचत ेyāc-a-te xin, xin người nào đó vật gì (2 acc.) 
यधु ् yudh (4) युत ेyudh-ya-te chiến đấu 
लभ ् labh (1) लभत ेlabh-a-te nhận lấy 
भ ् lubh (4) ित lubh-ya-ti ham muốn, thích cái gì đó, đòi hỏi 
िसच ् sic (6) िसित siñc-a-ti đổ, đổ ra 
र ् rakṣ (1) रित rakṣati  bảo vệ, bảo hộ, cứu 

Danh từ 
ोध krodha (m.) sự giận dữ 
गज gaja (m.) voi 
जन jana (m.) người ta, thiên hạ, một người đàn ông 
दशन darśana (m.) sự thấy 
नर nara (m.) người, người đàn ông 
पर para (m.) kẻ thù, người khác/lạ 
पाप pāpa (n.) tội lỗi 
पुष puruṣa (m.) người, người đàn ông 
पराद prasāda (m.) tội nghiệp, ra ân, nhủ ân 
बल bala (m.) lực, sức lực 
भय bhaya (n.) lo sợ 
य yajña (m.) đồ cúng tế, sự cúng tế 



Bài thứ sáu 

BÀI TẬP 290 

र ratna (n.) bảo vật, của báu, ngọc quý 
लोभ lobha (m.) sự tham 
वृ vṛkṣa (m.) cây 
सकृंत saṃskṛta (n.) Phạn ngữ 

Phó từ/Câu hỏi/Phân từ/Hậu trí từ 
कुतः kutaḥ vì sao, tại sao, từ đâu 
तात ् tasmāt (abl. của tad) vì thế, cho nên 
पात ् paścāt sau đó, từ phía sau 
पनुर ्punar lại nữa 
ित prati (postp. with acc.) đến chỗ, hướng về, quy về 
ातर ्prātar mỗi sáng 
समीपम ् samīpam (postp. với gen.) gần nơi…, gần bên… 
समीप ेsamīpe (postp. với gen.) gần nơi…, gần bên… 
साध ुsādhu (adv.) giỏi, tốt 
िह hi ấy vậy,… (nằm sau từ được nhấn mạnh, 

không nằm trước câu!) 

6.3 Bài văn/Luyện tập 
I. Bài tập về instrumental và dative — »Rāma cùng con trai đi chiến dịch« — 
Dịch sang Việt ngữ 
1. नपृो रथाद ् योधानायित। nṛpo rathād yodhān-āhvayati (nṛpaḥ rathāt yodhān-
āhvayati); 2. सो नपृ योधा आामि यु े च। sadyo nṛpasya yodhā ākrāmanti 
yudhyante ca (sadyaḥ nṛpasya yodhāḥ ākrāmanti yudhyante ca); 3. त े शरान ् मुि 
बलेन च कुान ् िपि। te śarān muñcanti balena c a kuntān kṣipanti; 4. ततो नपृः 
योधाच जयि। tato nṛpaḥ svayodhāśca jayanti (tataḥ nṛpaḥ sva-yodhāḥ ca jayanti); 
5. पापृो योधान ् ेागरं नयित। paścānnṛpo yodhān kṣetrānnagaraṃ nayati (paścāt 
nṛpaḥ yodhān kṣetrāt nagaram nayati); 6. सहसा योधानामाः ाि। sahasā 
yodhānām-aśvāḥ śrāmyanti; 7. तादा योधेो जलं लभ।े tasmādaśvā yodhebhyo 
jalaṃ labhante (tasmāt aśvāḥ yodhebhyaḥ jalam labhante); 8. तदाः पनुलि। 
tadanvaśvāḥ punaścalanti (tadanu aśvāḥ punar calanti); 9. पवू नपृ ता नगरं 
िवशि। pūrvaṃ nṛpasya dūtā nagaraṃ praviśanti (pūrvaṃ nṛpasya dūtāḥ nagaram 
praviśanti); 10. त े नपृ जय ं घोषयि। te nṛpasya jayaṃ ghoṣayanti; 11. नगर जना 
गहृेो माग ित धावि। nagarasya janā gṛhebhyo mārgaṃ prati dhāvanti (nagarasya 
janāḥ gṛhebhyaḥ mārgam prati dhāvanti); 12. नपृ दशनाय जना आगि। nṛpasya 
darśanāya janā āgacchanti (nṛpasya darśanāya janāḥ āgacchanti); 13. अधनुा नपृो 
योधा नगरं िवशि। adhunā nṛpo yodhāśca nagaraṃ praviśanti (adhunā nṛpaḥ 
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yodhāḥ ca nagaram praviśanti); 14. तदन ु जना नपृ ं शसंि। tadanu janā nṛpaṃ 
praśaṃsanti (tadanu janāḥ nṛpam praśaṃsanti); 15. नपृो िह दशे ं परेो रित। nṛpo hi 
deśaṃ parebhyo rakṣati (nṛpaḥ hi deśam parebhyaḥ rakṣati); 16. वृेो नगर बाला 
माग पयि। vṛkṣebhyo nagarasya bālā mārgaṃ paśyanti (vṛkṣebhyaḥ nagarasya 
bālāḥ mārgam paśyanti); 17. कुतो वृानारोहथेकेः पुषो बालान ् पृित। kuto 
vṛkṣānārohathetyekaḥ puruṣo bālān pṛcchati (kuto vṛkṣān ārohatha iti ekaḥ puruṣaḥ 
bālān pṛcchati); 18. गज भयाृानारोहाम इित बाला वदि। gajasya 
bhayādvṛkṣānārohāma iti bālā vadanti (gajasya bhayāt vṛkṣān ārohāmaḥ iti bālāḥ 
vadanti); 19. रामः पुणे सह नगरं िवशित। rāmaḥ putreṇa saha nagaraṃ praviśati; 20. 
ततो नपृोऽादवरोहित ासाद ंच िवशित। tato nṛpo ‘śvādavarohati prāsādaṃ ca praviśati 
(tataḥ nṛpaḥ aśvāt avarohati prāsādam ca praviśati); 21. पात ् स ासादानान ् पयित। 
paścāt sa prāsādājjanān paśyati (paścāt saḥ prāsādāt janān paśyati); 22. अधनुा योधा 
दानाय ि। adhunā yodhā dānāya lubhyanti (adhunā yodhāḥ dānāya lubhyanti); 
23. त े नपृानािन रािन चेि। te nṛpāddhanāni ratnāni cecchanti (te nṛpāt dhanāni 
ratnāni ca icchanti); 24. तापृ ंदानािन याच।े tasmānnṛpaṃ dānāni yācante (tasmāt 
nṛpam dānāni yacante); 25. ततो नपृो भात।े tato nṛpo bhāṣate (tataḥ nṛpaḥ bhāṣate); 
26. लोभा ोधा ःख ं भवित। lobhācca krodhācca duḥkhaṃ bhavati (lobhāt ca 
krodhāt ca duḥkhaṃ bhavati); 27. दवेा नरान ् ःखाि पापा मुि। devā narān 
duḥkhādrakṣanti pāpācca muñcanti (devā ḥ narān duḥkhāt rakṣanti pāpāt ca 
muñcanti); 28. दवेानां  सादने  युे  जयामः। devānāṃ prasādena yuddhe jayāmaḥ 
(devānām prasādena yuddhe jayāmaḥ); 29. तात ् पवू दवेान ् यजामः। tasmāt pūrvaṃ 
devān yajāmaḥ; 30. पाद ्दानािन यामीित। paścād dānāni yacchāmīti (paścāt dānāni 
yacchāmi iti); 31. ततो नपृो योधा यम ् आरभ।े tato nṛpo yodhāśca yajñam ārabhante 
(tataḥ nṛpaḥ yodhāḥ ca yajñam ārabhante); 32. ततो नपृो योधा यम ंपयि। janāstaṃ 
yajñaṃ paśyanti (janāḥ taṃ yajñam paśyanti); 33. तदन ुयोधा नपृाानािन लभ।े tadanu 
yodhā nṛpāddānāni labhante (tadanu yodhāḥ nṛpāt dānāni labhante). 

II. Hãy trả lời những câu hỏi về bài văn trên: 
1. कुतो  नपृो  योधानायित  ? 2. कााः  ाि? 3. केन  योधा  अान  ्िसि  ? 4. ताः  िकं 
घोषयि ? 5. नगर जनाः कुतो मग ित धावि ? 6. कापृो जनान ् पयित ? 7. काद ्ःख ं
भवित ? 

III. Tập dịch Việt—Phạn: 
1. Ông vua bước vào thành phố. 2. Ông ta xuống ngựa ở gần cung điện. 3. Người 
ta ra khỏi nhà và chạy đến cung điện. 4. Nơi đó, các chiến sĩ đứng và tán thán ông 
vua. 5. Bỗng nhiên, một sứ giả đến và nói: »Bây giờ nhà vua nói.« 6. Sau đó, vua 
đến với một người hầu và nói. 7. Hôm nay ta khởi hành với quân đội từ thành phố 
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này. 8. Đầu tiên, chúng ta cúng tế chư thiên. 9. Sau đó chúng ta leo lên ngựa. 10. 
Nếu chúng ta thắng, thì ta sẽ trao các món quà cho các chiến sĩ. 11. Ngay lập tức, 
các chiến sĩ lấy vũ khí từ những ngôi nhà ra. 12. Từ trên ngựa, vua thấy vũ khí của 
các chiến sĩ. 13. Sau đó, vua dẫn quân đội ra khỏi thành phố. 14. Từ những ngôi 
nhà, người ta thấy quân đội của nhà vua. 

IV. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

यदा िवालय ंिवशािम तदा िशकं नमािम। 
yadā vidyālayaṃ praviśāmi tadā śikṣakaṃ namāmi. 
»Khi bước vào trường thì tôi chào thầy giáo« 

V. Luyện tập sandhi (1) 
Tập nối chữ theo luật sandhi 
1. nagarāt + gacchati. 2. dhanaṃ nṛpāt + icchāmi. 3. kṣetrāt + gṛhaṃ gacchati. 4. 
śarān vṛkṣāt + kṣipati. 5. krodhāt + hastena tāḍayati. 6. nagarāt + grāmāt + ca. 7. 
grhāt + jalaṃ harati. 8. rathāt + śarān kṣipati. 9. lobhāt + lubhyanti. 10. prāsādāt + 
nṛpa āgacchati. 11. kṣetrāt + gajaṃ nayati. 12. kṣetrāt + aśvaṃ nayati. 13. krodhāt 
+ daṇḍena tāḍayati. 14. krodhāt + tudati. 15. aśvaṃ kṣetrāt + harati. 16. kṣetrāt + 
carati. 17. megho jalāt + jāyate. 18. gṛhāt + śiṣyo gacchati. 19. krodhāt + lumpanti. 
20. gṛhāt + nagaraṃ gacchati. 21. nṛpāt + dānāni yācante. 22. śarān vṛkṣāt + asyati. 
23. kṣetrāt + dūtāḥ + āgacchanti. 24. aśvāt + patati. 25. sukhāt + hasati. 26. dāridrāt 
+ corayati. 27. ācāryāt + jñānaṃ labhate. 28. nṛpaṃ bhayāt + śaṃsanti. 29. kṣetrāt 
+ lāṅgalaṃ vahanti. 30. krodhāt + mārayati. 31. gṛhāt + bālaṃ nayati. 32. nagarāt + 
āgacchati. 33. krodhāt + bhāṣate. 34. vṛkṣāt + skandati. 35. gṛhāt + hvayati. 36. 
gṛhāt + coro dhāvati. 37. kṣetrāt + janā gacchanti. 38. ācāryāt + śāstraṃ labhate. 
39. rāmāt + lekhaṃ labhate. 40. aśvam kṣetrāt + nayati. 41. duḥkhaṃ lobhāt + 
bhavati. 42. gṛhāt + īkṣate. 43. nṛpāt + yācate. 44. vṛkṣāt + phalaṃ patati. 45. rathāt 
+ haṃsaḥ patati. 46. prāsādāt + citraṃ corayati. 47. grāmāt + śūdra āgacchati. 48. 
lobhāt + naśyati. 49. duḥkhāt + rakṣati. 50. duḥkhāt + viṣaṃ pibati.  

VI. Luyện tập sandhi (2) 
Tập nối chữ theo luật sandhi 
1. aśvaiḥ + gacchanti. 2. śastraiḥ + rakṣati. 3. pustakāni + ānayati. 4. khalu + 
āgacchati. 5. īkṣate + arthayate ca. 6. tasmai + ekaṃ phalaṃ yaccha. 7. phale + 
ānayati. 8. yodhaiḥ + āgacchati. 9. taruḥ + rohati. 10. paṭhati + udyogena. 11. 
gṛheṣu + akhādan. 12. sarve + āgacchanti. 13. kasmai + āmraṃ yacchasi. 14. mitre 
+ atra tiṣṭhataḥ. 15. kaiḥ + bālaiḥ + ca. 16. puṣpaiḥ + ratnaiḥ + ca. 17. khādati + 
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odanaṃ. 18. āgacchatu + iti vadati. 19. vidyālaye + apaṭhan. 20. gṛhe + udyāne ca. 
21. īkṣāmahai + atra. 22. citre + icchāmi. 23. kaiḥ + tailaiḥ. 24. raviḥ+ rājate. 25. 
nṛpaḥ+ api + asyati. 26. hṛdeṣu + avagacchanti. 27. gṛhe + akhādan. 28. kaṭe + 
upaviśati. 29. nṛpau + āgacchanti. 30. bhaṣavahai + adhunā. 31. dāne + āpnoti. 32. 
guruḥ + vadati. 33. kapiḥ + īkṣate. 34. iti + uvāca. 35. sādhu + īkṣante. 36. guro + 
avagacchāmi. 37. guro + emi. 38. śiṣyau + atra paṭhanti. 39. agniḥ + dahati. 40. 
paśuḥ + jīvati. 41. mitrāṇi + arthayante. 42. tiṣṭhatu + iha. 43. prabho + acireṇa + 
āgacchāmi. 44. prabho + āgacchāmi. 45. bhūmau + upaviśa. 46. bālayoḥ + janakaḥ. 
47. narayoḥ + rathaḥ. 48. patnī + aikṣata. 49. kṣetreṣu + ayajan. 50. bhikṣo + 
adhunā gaccha. 51. śatro + īkṣasva. 52. dhanaṃ narau + icchataḥ. 53. kuntaiḥ + 
bānaiḥ + ca. 54. nṛpatiḥ + rodati. 55. sakhī + upagacchati. 56. madhu + ānayanti. 
57. bandho + atra + upaviśa. 58. sādho + icchāmi 
 



 

 

Bài thứ bảy 

7.1 Tập viết và đọc 

… 

7.2 Từ vị 
Động từ 
आ- (1) आहरित hái, gặt, lượm, nhặt, lấy 
ई ् (1) ईत े thấy 
उद-्ा (1) उिित đứng dậy 
जप ् (1) जपित tụng đọc (nhỏ) 
डी (4/1) डीयत े/ डयत े bay 
म ् (1/4) मित / ाित  đi lòng vòng 
ह ्(1) रोहित  lớn lên, trưởng thành 
वह ्(1) वहित  mang, chở, (gió) thổi 
िव-कस ् (1) िवकसित (hoa) nở 
वतृ ् (1) वत त े ở chỗ, tại 

Danh từ 
आकाश (m.) bầu trời, hư không 
आम (m.) cái thất để tu chỗ hoang vắng, một móc 

của cuộc đời, một quãng đời 
उान (n.) vườn 
कट (m.) tấm chiếu, tấm lót để ngồi/nằm 
कमल (n.) hoa sen 
कुसमु (n.) hoa, nụ hoa 
कैलास (m.) núi Kailas 
ाम (m.) thôn, làng 
जप (m.) tụng đọc (nhỏ, thầm) 
तापस (m.) người khổ tu, người khổ hạnh 
पवत (m.) núi 
पवन (m.) gió 
म (n.) giữa, ở giữa (đi với gen.) 
म (m.) thần chú 
मगृ (m.) hưu, nai 
वषा काल (m.) mùa mưa 
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वस (m.) mùa xuân 
वानर (m.) khỉ 
िवहंग (m.) chim 
िशखर (m.) đỉnh, ngọn 
िशव (m.) Thấp-bà, tên một vị thần 
द (m.) ao, hồ 

Phó từ/Câu hỏi/Phân từ 
अतः vì vậy, do đó 
  ở đâu? 
नाम  với tên…, tên là… 
ितिदनम ्  mỗi ngày 
ह!े Ồ! (cảm thán từ) 

7.3 Bài văn/Luyện tập 
I. Bài tập về locative — »Rāma tôn thờ Śiva« — Dịch sang Việt ngữ 
1. दशे ेनगरािण ामा वत ।े 2. नगरेष ुामषे ुच जना वसि। 3. रामो नगरे न वसित िकंत ुाम े
वसित। 4. राम गहंृ ाम म ेवत त।े 5. ितिदन ंाता रामः िशव ंपुःै पजूयित। 6. िकं गहृे 
पुािण न वत ।े 7. ह े सवेक! पुािण कु वत  इित राम ं पृित। 8. सवेकः कुसमुे उान ं
गित। 9. त कुसमुािन वृषे ुिवकसि। 10. उान ेदोऽिप वत त।े 11. द ेकमलािन भवि। 12. 
जलेन िवना कमलािन न रोहि। 13. सवेको वृात ् पुायाहरित। 14. स कुसमुािन रामाय यित। 
15. अधनुा रामः कट उपिवशित। 16. रामः कुसमुःै िशव ंपजूयित। 17. स मापित। 18. पााम 
उिित गहृाोान ंगित। 19. गहृ समीप ेपवता वत ।े 20. रामः पवतान ् पयित िचयित 
च। 21. पवताना ं िशखरेष ु दवेा वसि। 22. कैलास िशखरे िशवो वसित। 23. यदा ितिदन ं िशव ं
पजूयािम तदा िशवुतीित। 24. तदा स आकाशमीत।े 25. आकाश े िवहंगा डय।े 26. राम 
गहृ समीप े वन ं वत त।े 27. वन े मगृा वसि। 28. वन े गजा मि। 29. त वृषे ु
वानरानपीामह।े 30. राम ाम एक आमो वत त।े 31. आम ेतापसा वसि। 32. तऽे िप ातः 
िशव ंनमि।  

II. Hãy trả lời những câu hỏi về bài văn trên: 
1. रामः  वसित  ? 2. राम गहंृ कु वत त े? 3. कं दवे ंरामः पजूयित ? 4. दवेाः कु वसि ? 5. 
क िशखरे िशवो वसित ? 6. कमलािन कु िवकसि ? 7. मगृाः कु वसि ? 

III. Tập dịch Việt—Phạn: 
1. Tôi là bạn của Gopāla. 2. Tôi đến nhà của Gopāla mỗi ngày. 3. Gần nhà của bạn 
ấy có (là) một cái vườn. 4. Ở giữa vườn là một con đường. 5. Chúng tôi chơi trên 
con đường ấy với một quả bóng. 6. Trong vườn cũng có (là) những cây. 7. Những 
con khỉ ngồi trên những cây. 8. Bọn chúng xua đuổi những con chim. 9. Sau đó 
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chúng nó ăn những quả của các cây. 10. Từ trong vườn chúng tôi cũng th ấy các 
ngọn núi. 11. Gopāla nói rằng chư thiên trú trên (những) đỉnh (của các) núi. 12. Vì 
thế mà mỗi ngày bạn lễ kính các vị thiên. 

IV. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

यदा राम ंधन ंयाच ेतदा तदिप लभ।े 
yadā rāmaṃ dhanaṃ yāce tadā tad api labhe. 
»Nếu tôi xin Rāma tiền thì tôi cũng nhận được nó vậy« 

V. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
योध (m.) »chiến sĩ«, कमल (n.) »hoa sen«, पवत (m.) »núi«, दान (n.) »quà tặng« 

VI. Luyện tập sandhi (1) 
Tập nối chữ theo luật sandhi 
1. aśvān + ca gajān + ca paśyāmi; 2. bālān + tyajati; 3. mantrān + japati; 4. mantrān 
+ śikṣate; 5. aśvān + lobhāt + corayati; 6. kuntān + asyāmi; 7. bālān + cintayati; 8. 
śiṣyān + tāḍayati; 9. devān + janān + ca; 10. bālān + śocati; 11. aśvān + lubhyati; 
12. grāmān + gacchāmi; 13. aśvān + corayati; 14. narān + taranti; 15. putrān + 
janayati; 16. aśvān + śīghraṃ nayati; 17. hastān + limpati; 18. gajān + paśyāmi; 19. 
aśvān + coraḥ + apanayati; 20. gajān + tatra paśyāmi; 21. kṣatriyān + jayati; 22. 
ācāryān + śiṣyo namati; 23. aśvān + lāṅgalāni ca + ānayati; 24. bālān + diśati; 25. 
rāmaḥ putrān + cumbati; 26. putrān + tīrthaṃ hvayati; 27. kṣatriyān + śūdrān + ca; 
28. lekhān + likhati; 29. devān + smarati; 30. kuntān + yacchati 

VII. Luyện tập sandhi (2) 
Tập nối chữ theo luật sandhi 
1. vṛkṣāt + apatat; 2. vanāt + kṣetraṃ gacchati; 3. tat + cakram; 4. gṛhāt + giriṃ 
gacchati; 5. gṛhāt + tīrthaṃ gacchati; 6. kṣetrāt + dhāvati; 7. tat + pustakam; 8. tat + 
badhnāti; 9. duḥkhāt + rakṣati; 10. tat + jalam; 11. tat + śastram; 12. tat + 
saṃgītam; 13. tat + lakṣaṇam; 14. tat + nāṭyam; 15. tat + hṛdayam; 16. nagarāt + 
āgacchati; 17. vṛkṣāt + kapiḥ skandati; 18. lobhāt + corayati; 19. prāsādāt + gṛhaṃ 
gacchati; 20. grāmāt + takraṃ + ānayati; 21. tyāgāt + dadāti; 22. vṛkṣāt + patati; 23. 
nagarāt + bahiḥ; 24. kṣetrāt + vanaṃ gacchati; 25. lobhāt + jāyate krodhaḥ; 26. 
śikṣakāt + śikṣate; 27. gṛhāt + sevakaḥ + āgacchati; 28. kṣetrāt + lāṅgalam + 
ānayati; 29. udyānāt + nayati + aśvam; 30. krodhāt + hanti; 31. tat + apaśyat; 32. 
nagarāt + kadā + āgacchasi; 33. vidyālayāt + chāttrā āgacchanti; 34. krodhāt + 
gacchati; 35. duḥkhāt + tārayati; 36. krodhāt + daṇḍena tudati; 37. āsīt + pālakaḥ; 
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38. grāmāt + bandhava āgacchanti; 39. vanāt + vatiḥ + āgacchati; 40. nagarāt + 
janāḥ + āgacchanti; 41. krodhāt + śatruṃ hanti; 42. vṛkṣāt + sarpaḥ + sarpati; 43. 
āsīt + lubdhakaḥ; 44. tat + mitram; 45. vanāt + hariṇaḥ + āgacchati; 46. āsīt + 
ācāryaḥ; 47. āsīt + kaulikaḥ; 48. āsīt + coraḥ; 49. āsīt + guruḥ; 50. āsīt + tarakṣuḥ; 
51. āsīt + daśarathaḥ; 52. vanāt + puraṃ gacchati; 53. āsīt + bālaḥ; 54. āsīt + 
vānaraḥ; 55. gṛhāt + janakaḥ + āgacchati; 56. āsīt + śūraḥ; 57. āsīt + siṃhaḥ; 58. 
janakāt + labhate; 59. nagarāt + na + āgacchati; 60. āsīt + haṃsaḥ 
 



 

 

Bài thứ tám 

8.1 Từ vị 
Động từ 
अस ् (2) अि  thì, mà. là, ở 
उद-्गम ् (1) उित  đứng lên, đi lên, (hành tinh) mọc 
कथ ् (10) कथयित  kể chuyện, nói 
का ् (1) काित mong muốn 
कृ (8) करोित  làm 
ज ् (1) जित  xả bỏ, từ khước 
त ॄ(1) तरित  đi qua, vượt qua, băng qua 
पिर-नी (1) पिरणयित  dẫn đi quanh, cưới 
-इष ् (caus. 10) षेयित  gửi 
ित-गम ् (1) ितगित  trở về 
 ु(1) वत े nhảy nhót 
बधु ् (1) बोधित nhận thức, biết được 
म ृ(6) मारयित  chết 
रच ् (10) रचयित  gom lại, sản xuất 
च ् (1) रोचत े cái gì đó (nom.) vừa lòng ai (dative) 
व ् (1) वत े tôn kính 
िवद ्(6) िवित  tìm thấy, đạt được 
ध ् (4) ित  đâm thủng, gây thương tích 

Danh từ 
अि (m.) lửa 
अिर (m.) kẻ thù 
अिस (m.) gươm, kiếm 
आदशे (m.) mệnh lệnh 
ईर (m.) thượng đế, trời cao nhất 
ऋिष (m.)  người thấy, một thấu thị giả (thấy xuyên 

suốt) 
ओषिध (f.) dược thảo 
किप (m.)  con khỉ 
किव (m.) thi sĩ, người có trí 
कीित  (f.) vinh dự 
कुटु (n.) gia đình 
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िगिर (m.) núi 
चिरत (n.) tiểu sử 
दशरथ (m.) tên của một ông vua (cha của Rāma) 
धम (m.)  pháp, pháp luật, quy luật vũ trụ 
ान (n.) thiền định 
नायक (m.) người dẫn đầu 
नपृित (m.) vua 
पािण (m.) bàn tay 
पजून (n.) sự tôn kính 
भरत (m.) tên riêng cho nam giới 
भिूम (f.) đất, nữ thần đất 
भोजन (n.) thức ăn, thực phẩm nói chung 
मिु (f.) sự giải thoát 
रास (m.) quỷ la-sát 
राि (f.) ban đêm 
रामायण (n.)  câu chuyện về Rāma 
रावण (m.) tên của một la-sát 
लण (m.) tên riêng nam tính 
हनमुत ् (m.) tên riêng nam tính 
ला (f.) đảo Śrī Laṅka, Tích Lan 
वृा (n.) sự kiện, một tích 
शु (m.) tên riêng nam tính (»sát tặc«) 
िुत (f.) thánh điển 
स (n.) sự thật 
समु (m.) biển, đại dương 
सीता (f.) tên riêng nữ tính 
सयू  (m.) mặt trời 
िहमालय (m.) Tuyết sơn, rặng Hi-mã-lạp sơn 

Phó từ/Phân từ/Số từ 
अिप  cũng, thậm chí 
इम ् như thế, như vậy 
इव  tương tự như…, giống như… 
एकदा  một thuở nọ, ngày xưa… 
एवम ्  như vầy, như thế này… 
चतरु ्(चारः ) bốn (4) (catvāraḥ चारः Nom. Pl.) 
तले dưới, bên dưới (postp. với gen.) 



8.2 Bài văn/Luyện tập 

 301 

सव  khắp nơi 
सायम ्  mỗi tối 

8.2 Bài văn/Luyện tập 
I. »Thấu thị giả kể Gopāla nghe Trường sử thi ›Rāmāyaṇa‹« 
1. गोपालो ाम ेवसित। 2. त ाम समीप ेवन ंवत त।े 3. तिन  ्वन ेतापसा वसि। 4. वन 
म आमो वत त।े 5. तापसािाम ेवसि। 6. त ेकुटुािन जि वन ंच गि। 7. त 
त े मिुं काि। 8. आम े त े कथ ं मिुं लभ े ?। 9. ातय दा सयू  उित तदा तापसा ईरं 
पजूयि। 10. ततो वृाणा ंतले भमूावपुिवशि ान ंच कुव ि। 11. सायमिप पनूरीरं पजूयि। 
12. राामिप त ेान ंकुव ि। 13. एव ंतापसा ईर पूज्नने मिुं लभ।े 14. आम ेसव वृा 
रोहि। 15. भोजनाय तापसा वृेः (ablative) फलाानयि खादि च (neut., dat.)। 16. 
वृषे ु कपयो वसि। 17. त े वृाृ ं व।े 18. किपोऽिप वृाणा ं फलािन रोच े त े च तािन 
खादि। 19. अि तिाम एक ऋिषः। 20. ऋिषः स ं बोधित। 21. स तुीना ं सुािन 
पयित। 22. िशाः तुीः पठि। 23. गोपालोऽिप तषः िशोऽि। 24. स ऋिष ंवत।े 25. 
अ स ऋषदे श नाय गित। 26. गोपाल आम ंिवशित। 27. ऋषय ेफलािन यित। 28. स ऋषःे 
पादौ पािणा ं शृित। 29. ऋिषः कट उपिवशित 30. अ स रामायण ं गोपालाय कथयित। 31. 
राम चिरतिममि। 32. अि नपृितदशरथो नाम। 33. त चारः पुाः सि। 34. रामो 
लणो भरतः शुिेत।35. रामः सीता ं (acc.) पिरणयित। 36. दशरथादशेाामो वन ंगित। 
37. रामणे सह सीता (nom.) लण वन ंगतः। 38. वन ेरासो रावणः सीता ं(acc.) हरित। 39. 
रामः कपीन ् सीताया (gen.) दशनाय षेयित।40. तषे ु किपहनमुान ् (nom.) नाम समंु तरित ला ं
(acc.) च िवशित।41. त स सीता ं (acc.) िवित।42. तदन ु रामः कपीना ं सै ं रचयित।43. स 
ला ं(acc.) तने सैनेाामित। 44. यु ेरासा लण ंि। 45. तात ् कपीना ंएक ओषधय े
िहमालय ं गित। 46. िहमालयात ् स एकं िगिरमानयित। 47. तिन ् िगरावोषधयः सि। 48. स 
ओषा लणम ् रित। 49. रामो रावण ंमारयित सीता ंच िवित। 50. अरीणा ंगहृािण कपयोऽिना 
दहि। 51. एव ं रामो धम रित। 52. ततो रामः दशे ं ितित। 53. त ासाद े कवयो राम ं
शसंि। 54. रामः कीित लभत।े 55. किविभः सह स िशव ंपजूयित। 56. एवमिृषगपालाय रामायण ं
कथयित। 57. पाोपालो वनाहंृ गित। 58. माग गोपालो रामायण वृ ंरित। 

II. Tập dịch Việt—Phạn: 
1. Ở gần thành phố có một ngọn núi (một ngọn núi trú ở gần thành phố). 2. Từ 
ngọn núi này những kẻ thù (bọn giặc) tấn công thành phố. 3. Vị vua của thành phố 
này gọi các chiến sĩ lại để chiến đấu. 4. Sau đó bọn giặc bước vào thành phố của 
vua. 5. Chúng đốt nhà của mọi người bằng lửa. 6. Vua nổi giận và tấn công bọn 
giặc. 7. Ông ta thắng bọn giặc trong cuộc chiến. 8. Như vậy ông ta cứu thành phố 
và bảo vệ luật pháp. 9. Mọi người vui mừng và đi đến cung điện. 10. Nơi đó họ 
cùng các thi sĩ ca tụng vị vua 
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III. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
किव (m.) »thi hào«, राि (f.) »đêm«, नायक (m.) »ông bá tước«, सू (n.) »bài ca« 

IV. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

यदा ऋिष ंपयािम तदा त ंव।े 
yadā ṛṣiṃ paśyāmi tadā taṃ vande 
»Nếu tôi thấy thấu thị giả thì tôi tôn kính ngài« 
इितिदन ंअहं दवेाना ंपजूा ंकरोिम ान ंच ककरोिम। 
pratidinaṃ ahaṃ devānāṃ pūjāṃ karomi dhyānaṃ ca karomi 
»Mỗi ngày tôi làm lễ tôn kính các thiên thần và hành (làm) thiền« 



 

 

Bài thứ chín 

9.1 Từ vị 
Động từ 
उद-्डी (1/4) उयत/े उीयत े bay lên 
ग ै(1) गायित  hát 
छद ्(causative = 10 ) छादयित  che, đậy, dấu 
िन-वस ् (1) िनवसित/ ाथ यित cư trú 
-अथ ् (10) ाथ यत े cầu xin, gọi 
ित-ई ् (1) तीत े chờ, chờ đợi 
िह ्(4) िित  thương (đi với loc.) 

Danh từ 
अयन (n.) sự học 
उोग (m.) sự siêng năng 
उपदशे (m.) sự dạy dỗ, chỉ giáo 
काम (m.) ái tình, mong muốn, tình dục, tên của một vị 

thần 
कारण (n.) nguyên nhân, lí do 
का (n.) bài thơ 
गु (m.) đạo sư, thầy giáo, người đáng kính 
ान (n.) sự biết, trí 
त (m.) cây 
धने ु(f.) con bò cái 
िब (m.) giọt 
भि (f.) niềm tin (tuyệt đối) 
भान ु(m.) mặt trời 
मघे (m.) mây, đám mây 
मो (m.) giải thoát 
वाय ु(m.) gió 
विृ (f.) cơn mưa 
शाि (f.) sự an tĩnh, sự tịch tĩnh 
दय (n.) tim 

Phó từ/Hậu trí từ/Số từ 
अधः bên dưới của… (Postp. đi với gen.) 
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एव  từ nhấn mạnh, »chứ, có chứ, vậy chứ, vậy đó« 
ि  ba (nom. masc. यः) 
पुवत ्  như con trai 
परुतः  trước (postp. với gen. và abl.) 
भिृत  từ… đến (postp.) 

9.2 Bài văn/Luyện tập 
I. »Gopāla đến thăm Guru« 
1. गुः िशा ान ं  लभ।े 2. तािा गरुोराम ेिनवसि । 3. िशाणा ं भिोग 
गुो रोचते े। 4.  अतो गरुवः िशषे ुपुवत ् िि । 5. एकदा ातगपालो गरुोगृ हं गित । 6. 
अतः भिृत गोपालो गुणा सह ता म ेवसत ।् 7.  यदा गोपालो गरुोगृ हं ािवशत ् तदा गुगृ ह े
नाभवत।् 8. गुान ेतरोरधो भमूावसीदत ् । 9.  त वायरुवहत ।् 10.  तरोः पानेरुितत ।् 11. 
गु ान ंकरोित । 12. गोपालो गुमपुागत।् 13. तदा गुगपालमपयत ् त ंचायत।् 14. 
गोपालो गुमागत ् त ंचानमत ्। 15. सहसा गहृािा अागन ।् 16.  तऽेिपगुमनमन।् 17. 
तदा िशा गरुोः परुतो भमूावपुािवशन ् । 18. गुः िशा दवे ंाथ यन ्। 19. त ेसैूरीरमपजूयन।् 
20. ौ बालौ सूागायताम ।् 21.  तदा बाला गुणा सह सू ागायन।् 22. पात ् सवेको गरुव े
जलमानयत।् 23. गुज लमिपबत ् िशांावदत।् 24. उपदशेमधनुा यािम। 25. कामः ोधो लोभ 
यो नराणा ंःख कारणािन  सि। 26. यदा तान ् जथ तदा मो ंलभे । 27. यदा तुीोगने 
पठथ तदा ान ंलभे । 28. यदा ान ंलभ ेतदा दय ेशाि ंिवथिेत । 29. गरुोपदशेः िशेो 
रोचत े। 30. स ेतुीनामयनमारभ।े 31. सहसा मघेा भानमुादयन।् 32. मघेेो जल 
िबवोऽपतन।् 33.  िगरीणा ंिशखरेो वायरुवहत ् । 34. वायोब लात ् तणा ंपायपतन ् । 35. 
िवहंगारोय े । 36.  ौ कपी शी ंवनमधावताम ् । 37.  बाला वृभे याहृमधावन ।् 38. िकंत ु
गुनदितत।् 39. स तरोरधोऽसीदत ् पनु ान ंकरोित ।  

II. Tập dịch Việt—Phạn, nhấn mạnh imperfect (đệ nhất quá khứ) 
1. Ngày xưa có một ông vua (đã) sống trong cung điện của ông ta. 2. Ông ta (đã) 
muốn hạnh phúc bằng sự giàu sang. 3. Ông ta (đã) nghĩ r ằng: »Nếu tôi đạt được sự 
giàu sang thì tôi cũng đ ạt được hạnh phúc«. 4. Ông ta (đã) đi đ ến người bạn của 
ông và (đã) hỏi người ấy: »Ô anh bạn! Bạn có hài lòng không?«. 5. Người bạn (đã) 
trả lời: »Ô thưa vua! Tôi là một thi sĩ; 6. M ột thi sĩ mong mu ốn hạnh phúc 
bằng/qua những bài thơ; 7. Nếu tôi viết/làm thơ thì tôi đ ạt được hạnh phúc; 8. Tôi 
không có giàu sang (tôi không giàu) [gen. của अहम ् = मम ›của tôi‹]«; 9. Tôi không 
muốn giàu sang và không có sự giàu sang tôi hài lòng«. 10. Sau đó vua (đã) đi vào 
rừng và (đã) thấy ở đó một vị tu khổ hạnh. 11. Nhà tu khổ hạnh (đã) ngồi dưới một 
cây. 12. Nhà vua (đã) đi đến vị tu khổ hạnh và (đã) hỏi: »Ô, nhà tu khổ hạnh! Ngài 
không có giàu sang [gen. của म ् = तव ›của Anh‹]; 14. Làm sao mà ngài không có 
giàu sang mà hạnh phúc? Sự giàu sang là hạnh phúc mà!« 15. Nhà tu khổ hạnh (đã) 
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trả lời: »Ô nhà vua! Tôi không có giàu sang; 16. Tôi không muốn giàu sang, mà 
muốn sự giải thoát; 17. Qua sự giải thoát mà tôi đạt hạnh phúc; 18. Nếu tôi nhận 
được trái cây trong rừng thì tôi cũng hài lòng«. 19. Nhà vua (đã) suy nghĩ và (đã) 
không muốn giàu sang nữa.  

III. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
त (m.) »cây«, धने ु (f.) »con bò cái«, िगिर (m.) »núi«, शाि »sự yên lặng, tịch 
tĩnh« 

IV. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

यदा गहंृ अिवश ंतदा सवेकम ् अयम।् 
yadā gṛham aviśaṃ tadā sevakam ahvayam  
»Khi (đã) bước vào nhà thì tôi (đã) gọi người hầu« 



 

 

Bài thứ 10 

10.1 Từ vị 
Động từ 
अन-ुइष ् (4) अिित  tìm 
गाह ्(1) गाहत े lặn 
जन ् (4) जायत े sinh khởi, phát sinh (đi với loc.) 
ित-भाष ् (1) ितभाषत े trả lời, ứng đáp 
ित-वद ्(1) ितवदित trả lời, ứng đáp 
िव-ि (1) िवयत े ngạc nhiên (về…, đi với loc.) 
स-ंदम ् (1) सगंत े cùng đi/đến, phối hợp nhau 

Danh từ 
आतप (m.) sự nóng bừng, nóng cháy 
का (f.) con gái, đứa bé gái 
किद ्(m.) một ai đó (nam tính) 
कािचद ्(f.) một ai đó (nữ tính) 
मा (f.) kiên nhẫn, khoan dung 
गा (f.) sông Hằng 
छाया (f.) bóng râm, bóng mát 
जनन (n.) sinh, ra đời 
जाया (f.) vợ 
तपा (f.) khổ tu, khổ hạnh 
तीर (n.) bờ sông/ao/biển 
तीथ  (n.) nơi linh thiêng, chỗ hành hương 
दिरता (f.) sự nghèo khổ/bần hàn 
दवेता (f.) thiên thần 
धमशाला (f.) chỗ trú của người hành hương 
नवम (adj.) thứ chín 
िना (f.) giấc ngủ 
पजूा (f.) sự tôn kính 
याग (m.) miền Allahabad 
िया (f.) người yêu (nữ) 
ाण (m.) bà-la-môn 
भ (m.) người tin 
भाया  (f.) người vợ 
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िभा (f.) vật ăn xin 
िभ ु(m.) kẻ ăn xin 
मिर (n.) cung điện 
मास (m.) tháng (māse मास ेsau một tháng, một tháng sau) 
माला (f.) vòng trang trí, vòng đeo cổ 
मिुन (m.) mâu-ni, trí giả 
यमनुा (f.) tên của một dòng sông 
याा (f.) cuộc hành hương 
शयनशाला (f.) phòng ngủ 
िशश ु(m.) đứa bé 
संा (f.) hoàng hôn 
साध ु(m.) bậc thánh, hiền nhân 
सवुण  (n.) vàng 
सौय (n.) sắc đẹp 
ान (n.) tắm (cho ai) 

Phó từ/Nghi vấn phân từ/Phân từ 
अनिुदनम ्  mỗi ngày 
तथािप  tuy nhiên, mặc dù thế 
यिद … तिह  nếu… thì (cond.) 
यावत ्  cho đến khi (postp. với acc. hoặc abl.) 
वा  hoặc (nằm sau như ca च »và«) 

10.2 Bài văn/Luyện tập 
I. »Bà-la-môn và sự ra đời của con trai của ông« 
1. राम ाम ेकि द ्ाणोऽि । 2. स ाम मिरे ितिदन ं पजूा ंकरोित। 3. ाणः कािंचत ् 
का ंपय णयत ।् 4. ताः कायाः सौय ाम नरा िवये । 5. िकंत ुाण भाया या 
ःखमासीत।् 6. ाणो भाया  च िशशमुैताम ।् 7. तथािप भाया यां पुः का वा नाजायत । 8. दवेा 
भेः पुान ् यि। 9. तााण जाया दवेान ् पजूयित। 10. ितिदन ंसा दवे पजूय ैमिरं 
गित। 11. अनिुदन ंसंाया ंदवे ंवते । 12. ितिदन ंिभुो िभा ंयित । 13. एकदा जाया 
राम गहृमग त।् 14. त सा राम भाया मभाषत । 15. अ याविशनुा जायत । 16. ाण े
मा नाि । 17. राौ ःखािा न भवतीित । 18. ततो राम भाया वदत ् । 19. यिद याग ं
गथिह दवेाना ंसाद ंलभथे ेइित । 20. राा ंाणः शयनशाला ंािवशत ।् 21. ततो भाया वदत।् 
22. िशशोज ननाय याा ंकुव ः । 23. तदा पुो वा का वा जायत इित । 24. िकं तीथ गाव इित 
ाणोऽपृत।् 25. याग ेगा यमनुया सगंते। 26. त गाव इित भाया  भाषत ।् 27. ततो 
ाणो भाया  च यागमगताम ।् 28. याग ेगायाीरे साधवो वसि । 29. भमूौ वृाणा ंछायाया ं
साधवः सीदि । 30. तपाय ैमनुयो भानोरातप एकेन पादने िति । 31. ाणो 
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धमशालामैत।् 32. गायाः समीप ेधमशाला वत े। 33. त ाणो भाया  चागतां। 34. ततो 
ाणो भा य या सह गामग त।् 35. त तौ ान ं कुतः । 36. गामगाहतेा ंमाला ंच 
जलेऽिपताम।् 37. पााणो भाय या सह मिरमगत ् । 38. त ाणो भाया मपृत ्। 39. 
िय ेदवेताय ैिकं यसीित । 40. सवुण यामीित भाया  वदत ।् 41. ततो ाणो भाया  च ाम ं
गताम।् 42. त नवम ेमास ेभाया या ंपुोऽजायत। 43. ाणोऽतुत।्  

II. Tập dịch Việt—Phạn, dùng đệ nhất quá khứ (imperfect) 
1. Ở gần thành phố đã có một cánh rừng nào đó. 2. Một thuở nọ, một vị mâu-ni 
(nào đó) đã sống trong rừng này. 3. Vị mâu-ni này đã sống ở đó với vợ của ông ta. 
4. Ở gần cánh rừng đã có một thành phố (nào đó). 5. Một vị vua (nào đó) đã s ống 
trong thành phố. 6. Ở nơi ấy trong cung điện, vua đã sống với vợ của ông. 7. Bà vợ 
của vua đã không thươn g vua. 8. Vì thế mà vua đã không vui lòng. 9. Vua đã nghĩ 
rằng: »Nếu tôi đi vào rừng và kể cho một mâu-ni chuyện buồn thì nỗi âu lo của tôi 
(của tôi = मम) sẽ tan huỷ (tan huỷ = नश ् [4] नयित)«. 10. Nhà vua (đã) vào r ừng, 
(đã) thấy một mâu-ni và (đã) kể ông ta nghe nỗi lo của mình. 11. Mâu-ni (đã) cười 
và (đã) nói: »Vợ tôi cũng không thương tôi (loc. của अहम ् là मिय)… 12. … vì thế 
mà tôi (đã) vào r ừng và đã tr ở thành một mâu-ni… 13. …nếu Ông cũng ở lại đây 
thì tôi trở thành bạn của Ông… 14. … và hai đứa mình sống hạnh phúc (सखुने) ở 
đây.« 15. Nhà vua (đã) tr ở về cung điện và (đã) rư ớc (lấy) người vợ. 16. Sau đó 
nhà vua (đã) s ống với vợ của ông trong rừng gần chỗ của vị mâu-ni. 17. Với thời 
gian (कालात)् vợ của vua (đã) thương v ị mâu-ni và vợ của mâu-ni (đã) thương vị 
vua. 18. Giờ đây vua và mâu-ni và hai người vợ (đã) sống hạnh phúc (सखुने).  

III. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
पजूा (f.) »sự tôn kính«, जाया (f.) »người vợ« 

IV. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

यदाहं गायाीरेऽित ंतदा गाया जलमिपबम।् 
yadāhaṃ gaṅgāyāstīre’tiṣṭhaṃ tadā gaṅgāyā jalamapibam 
»Khi tôi đã đứng ở bờ sông Hằng thì tôi đã uống nước sông Hằng« 
यदाहं गामव ेतदा गाम ् अगाह।े 
yadāhaṃ gaṅgām avande tadā gaṅgām agāhe  
»Khi tôi đã lễ kính sông Hằng thì tôi đã lặn xuống sông Hằng« 



 

 

Bài thứ 11 

11.1 Từ vị 
Động từ 
अव-गम ् (1) अवगित  hiểu 
आ-कण ् (10) आकणयित nghe 
आ-लभ ् (1) आलभत े nắm bắt 
धु ् (4) ुित  đói 
भ ् (10) भयित  ăn 
मन ् (4) मत े suy nghĩ, cho rằng 
म ृ(6) ियत े chết 
श ्(1) शत े lo nghĩ, lo sợ, không tin tưởng, nghi ngờ 
शषु ् (4) शुित  khô, trở nên khô 
स-ंभ ू(1) सभंवित có thể 
सपृ ् (1) सप ित  bò, trườn 

Danh từ 
आय (n.) sự huyền diệu 
उपाय (m.) phương tiện, mẹo 
कप (m.) con rùa 
कूप (m.) giếng nước 
कोलाहल (m.) tiếng ồn, huyên náo, la hét 
िदवस (m.) ngày 
दा  (m.) »không bị chế ngự«, »nan chế ngự« 
दोष (m.) lỗi lầm, tội 
िनदाघ (m.) mùa hè, sự nóng 
पश ु(m.) thú vật, súc sinh 
ितिब (n.) ảnh trong gương, phản chiếu 
ाण (m.) hơi thở, sinh khí 
मभाग (m.) phần ở giữa 
मरण (n.) sự chết 
वध (n.) giết 
वचन (n.) lời nói 
वार (m.) lần, hàng, phiên, lượt 
िवल (m.) kéo dài, (instr. quá trễ) 
शशक (m.) con thỏ 
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शा (f.) lo âu, sợ hãi, nghi ngờ 
िसहं (m.) sư tử 
हंस (m.) con ngan, con ngỗng 

Phó từ/Phân từ 
अतीव  rất 
अिधकािधकम ्  càng thêm, ngày càng hơn 
अ  chỗ nào khác 
अथा  ngoài ra, nếu không thì 
मणे  từ từ, dần dần 
ततः भिृत  từ lúc đó/này trở đi 
म  chậm, chậm chạp 
सरम ्  gấp, nhanh 
सवदा  lúc nào cũng, luôn luôn 
यम ्  tự 

11.2 Bài văn/Luyện tập 
I. »Sư tử và thỏ« 
1. कििंन ेकित ् िसहंो दा ो नाम वसित  । 2. स सवदा वन पशनूा ंवध ंकरोित  । 3. 
ितिदन ंस कािंत ् पशनूमारयत ।् 4. एकदा सव पशवः दा  समीपमगवदं । 5. ह ेिसहं  ं
िकमथ ितिदन ंपशनू ् मारयिस । 6. यिद  ंतान ् न मारयिस तिह वय ंय ंतव (gen. của tvam) 
भोजनाय ितिदनमकंे पश ु ंषेयामः । 7. तदा त ंपश ु ंखादिेत । 8. दा ो तचनमाकणयत ।् 9. यिद 
ययूमवेिमथ तिह तदवे ंभविित । 10. ततः भिृत ितिदनमकेः पशःु मणे दा  
समीपमगत।् 11. दा  त ंपशमुखादत ् । 12. एकदकै शशक वार आसीत ् । 13. 
सोऽिचयद मम मरण ंभवित । ता ंम ंिसंह समीप ंगानीित । 14. ततः शशको म ं
म ंिसहं समीपमगत ्। 15.  त दा ोऽतीवाुत ् शशकं च ैत । 16. यदा दा  ं
शशकमपयत ् तदा सोऽुत ् त ंचापृत ् । 17.  ंकुतो िवलनेाग इित । 18. शशकोऽवदत ् ह े
िसहं कथयािम । एष न मम दोषः । 19. एतिन ् वनऽेः िसहंोऽिप वसित । 20. माग स 
मामपयदवद। 21. अहमते वन नपृः -  अधनुाहं ा ंभयामीित। 22. तदाहं त ं िसहंमवदम ् -  
मते वन नपृो नािस। 23. एत वन नपृोऽ माम तीत।े 24. अहमधनुा त 
भोजनाय गामीित। 25. स िसहंो मम वचनमाकणयदतीव चाुत ्। 26. 
तािलनेाागामीित शशकोऽवदत ्। 27. तदा दा ः ोधनेावदत ्। 28. एतिन ् वनऽेहं 
नपृोऽि। 29. सोऽः िसहंः कुाि। 30. त ं िसहंं सरं मा ंदशयिेत। 31. तदा शशक ं िसहंमकंे 
कूपमानयदवद। 32. िसहं एतिन ् कूप एव सोऽः िसहंो वसतीित। 33. त कूप जले दा ः 
ितिबमपयत ्। 34. स ितिबम ं िसहंममत। 35. ोधने सोऽवदत ् -  एष एव स िसहं 
इित। 36. अ िसहं वधाय कूपऽेवताियत च।  
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II. »Con rùa biết bay« 
1. एकदा कित ् कप आसीत।् 2. स वन ेद ेवसित । 3. िनदाघ ेद जलं ममशुत।् 4. 
जलेन िवना कपा न जीवि। 5. ततः स कपः शा ंकरोित। 6. त कप ौ हंसौ िम े
आाम।् 7. तौ हंसौ ितिदन ंद तीरेऽमताम।् 8. एकिन ् िदवस ेतौ त ंकपमपयताम।् 9. ह े
िम !  ं िकमथ शा ंकरोषीित। 10. द जलं ितिदनमिधकािधकं शुतीित कपः भाषत। 
11. तदा ौ हंसाववदताम।् 12. एक उपायोऽि। आवा ं ाम ं (ा ं acc. sing. của म)् द ं
नयावः। 13. त छायाि। तिन ् द ेजलं न शुतीित। 14. कपः वदत।् कथमतेत ् सभंवित? 
15. यवुामाकाश ेडयथे े िकंहं भमूौ सपा मीित। 16. तदा हंसाववदताम।् आवा ं कंिचद ्दडमानयावः। 
17.  ं मखुने दड मभागमालभ। 18. तदावा ं दडमादायाकाशमुयावहे। 19. पात ् 
माकाश ेिकंिचा वद। 20. अथा माकाशाूिममवपतसीित। 21. हंसौ कपवैं कुव ि । 
22. ौ हंसौ दडने कपने च सहाकाश उदडयतेाम।् 23. माग ाम जना 
एतदायमाकाशऽेपयन।् 24. त कोलाहलोऽभवत।् 25. कप ं कोलाहलमाकणयत ् त च 
कारण ंिकिमित नाबोधत।् 26. यदा सोऽधोऽपयत ् तदा स भमूाववापतत ् ाणांाजत।्  

III. Tập dịch Việt—Phạn, dùng đệ nhất quá khứ (imperfect) 
1. Trong một cánh rừng (nào đó) một con thỏ đã sống. 2. Trong rừng đó cũng (đã) 
có một cái hồ. 3. Một con rùa đã s ống trong hồ này. 4. Nó lúc nào cũng (đã) di 
chuyển rất chậm. 5. Thế nên con thỏ (đã) đã cười con rùa. 6. Một ngày nọ, rùa (đã) 
thấy thỏ và (đã) hỏi. 7. Ồ Bạn! Bạn đi đâu ngày nay thế? 8. Thỏ (đã) trả lời: »Tôi đi 
đến hồ«. 9. Rùa (đã) trả lời: »Tôi cũng đi đến hồ, tôi đi cùng (समा-गम)्« 10. Nhưng 
thỏ (đã) nói: »Tôi chạy nhanh còn Bạn chạy chậm«. 11. Sau đó rùa (đã) nói: »Tôi 
chạy cũng nhanh đến hồ«. 12. »Cái này không thể được«, thỏ (đã) nói. 13. Rùa (đã) 
bèn nói: »Hai đứa mình chạy ra bờ hồ và thấy.« 14. Sau đó cả hai (đã) chạy ra hồ. 
Thỏ (đã) chạy rất nhanh nên (đã) chóng ( अिचरेण) mệt. 15. Thế nên nó đã ng ồi 
xuống dưới một cây và (đã) nghỉ mệt (िवाित). 16. Khi (đã) không thấy rùa nó đã 
ngủ thiếp (िनायत)े 17. Sau đó rùa (đã) t ừ từ đến, (đã) thấy thỏ và (đã) cười. 18. Nó 
(đã) không nghỉ mệt và đến hồ trước. 19. Khi thỏ đã dậy (ाबोधत)्, (đã) đ ến hồ và 
(đã) thấy rùa, khi ấy nó (đã) hổ thẹn (लत)े. 

IV. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
कथा (f.) »câu chuyện«, साध ु(m.) »bậc thánh«, मिुन (m.) »mâu-ni«. 

V. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

इितिदन ंातरहं सृंत ंपथािन सूािन च गायािन। 
pratidinaṃ prātarahaṃ saṃskṛtaṃ pathāni sūktāni ca gāyāni. 
»Mỗi ngày vào buổi sáng tôi nên học Phạn ngữ và hát những bài ca kệ« 



 

 

Bài thứ 12 

12.1 Từ vị 
Động từ 
अित-म ् (1/4) अितामित, 
अिताित  

vượt khỏi, vượt qua, bước qua 

अन-ुमन ् (4) अनमुत े tán thành, cho phép. 
अव-पत ् (1) अवपतित  bay xuống 
जन ् (caus. 10) जनयित  tạo tác, sinh ra 
ध ृ(1/10) धरित / धारयित  mang, đeo, giữ chặt, nhận lấy, thụ thai (mang 

thai) 
िन-ा (4) िनायत े ngủ 
िनः-नी (1) िनन यित  quyết định 
-पद ्(4) पत े đạt đến 
शप ् (1) शपित  nguyền rủa 
स-ंग ै(1) सगंायित  cùng nhau hát 
स-ंशं ् (1) संशंत े trượt đi 

Danh từ 
अ (m.) cái cuối cùng, sự chấm dứt 
अवकाल (m.) thời gian (rỗi), cơ hội 
काय  (n.) công việc, sự việc, thời cơ 
काल (m.) thời gian 
गमन (n.) sự đi 
जनक (m.) cha 
जननी (f.) mẹ 
जीवन (n.) cuộc sống, sự sống 
नगरी (f.) thành phố 
नदी (f.) sông 
नरक (m.) địa ngục 
नारी (f.) phụ nữ, người vợ 
नौका (f.)  cái thuyền 
पी (f.) vợ 
पार (n.) bờ bên kia 
सव (m.) sự sinh, sinh con 
ब ु(m.) người thân, người dòng họ, bạn 
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भय (n.) sợ hãi, lo âu, cơ nguy 
यम (m.) Dạ-ma, tên của thần chết 
यान (n.) chiếc xe, cỗ xe 
वध ू(f.) cô dâu, con dâu 
िवषय (m.) sự việc, sự kiện 
शीष  (m.) cái đầu 
शोभा (f.) lộng lẫy, sắc đẹp 
 ू(f.) mẹ chồng 
सहचर (m.) bạn đồng hành 

Phó từ/Đại danh từ 
एकक (m.) một mình, đơn độc (nam tính) 
एकका (f.) một mình, đơn độc (nữ tính) 
त ु nhưng, nhưng mà 
सदा  luôn luôn 

12.2 Bài văn/Luyện tập 
I. »Lời nguyền rủa của Bà-la-môn« 
1. कििंगरे किचद ्ाणः पा सह जनक गहृऽेवसत ् । 2. एकदा साय ं ाण जननी 
वा सह नाीरमगत।् 3. त े तोपािवशता ं ना शोभामपयताम।् 4. तदा ाण पी 
मूवदत।् 5. िशशोः स-वाय मम (gen. của अहम)् जजा गहंृ गानीित। 6. नाय िह िशशु ं
जना गहृ ेजनयि न त ुा गहृ।े 7. यदा त ेगहंृ पनुरागता ंतदा ूा णमवदत।् 8. िशशोः 
सवाय तव (gen. của म)् प ता जना गहंृ नयिेत। 9. िकंत ु पा जननी जनकतैा ं
नगया नावसताम।् 10. तौ कििंद ्ामऽेवसताम।् 11. त गमनाय ाणावकाशो नासीत।् 12. 
सदा त काय मासीत।् 13. अनिुदन ं स मिरे पजूा ं करोित । 14. जाया ाम ं गिित 
सोऽिचयत।् 15.  तात ् स भाया मकेकां त षैयत।् 16.  ं बनूा ं गहंृ ग। 17. अहम 
ितामीित ाणोऽवदत।् 18. भाया  सोऽमत। 19. िकंत ु नाय  एकका मा ितिित भाष े
जनाः। 20. ततो भाय या सह कित ् सहचरो ाम ंगिित ाणो िनरणयत।् 21. ाण िश 
आसीत।् 22. ाणमायदवद। 23. ह ेिश! अग। 24. मम जाया ाम ंगित। 25.  ं
तया सह ग। 26. एत ंदडं पय। 27.  ंदडकैम ंधारय। 28. मम जाया दडाम ं
धरत।ु 29. िकंत ु ंता ं(acc.) मा शृ। 30. सािप ा ंमा शृत।ु 31. अधनुा यवुा ंाम ंिततिमित। 
32. िशो भाय या सह ाितत।् 33. ाण यान ं नासीत।् 34. तात ् स िशः सा च भाया  
पादाामगताम।् 35. माग तौ नदीमागताम।् 36. नाीरे नौका नासीत।् 37. कथ ंनाः पारं 
गाव इित िशोऽिचयत।् 38. िशो ाण भाया मवदत।् 39. दड ं साध ु धर मया च सह 
नदीमवरोहिेत। 40. ना म े दडः समशंत। 41. िशोऽिचयत।् मम जाया ं मा शृिेत 
ाणोऽवदत।् 42. अधनुा िकं करोमीित। 43. स ाण भाया मवदत।् 44. भय ेपाप ंनाि, मम 
ह ं धरेित। 45. तौ नदीमाता ं ाम ं चागताम।् 46. पााण एतदाकणयत।् 47. 
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सोऽुि ंचापृत।् 48. िश!  ंमम जाया ंकादशृः। 49. अिप मम वचन ंनाकणयः। 
50.  ंनरकं गेित। 51. िशः भाषत। 52. तिन  ्िवशय ेमम दोशो नाि। 53. मवे नरकं 
गेित। 54. सहसा ततोः परुतो यमोऽितत ्, यमोऽवदत।् 55. अ िकं शपथः। 56. िश दोषो 
नाि, ाण ंकादशपत।् 57. एतत ् पापम ्, तााणो नरकं गत।ु 58. िशः गंु मा 
शपत,ु एतदिप पापम।् 59. तािोऽिप नरकं गिित॥ 

II. »Con chim và hiền nhân« 
1. किद ्िवहगो वृ ेसीदित। 2. ितिदन ंस त गायित। 3. स िदवस ेगायित। राौ न गायित। 4. राौ 
वृ े िनायत।े 5. एकिन ् िदवस े कित ् साधवुृ ाधः सीदित। 6. स िदवस ेभमूौ सीदित। 7. राौ 
भमूौ िनायत।े 8. यदा ातः सयू  उित तदा साधःु सयू  पजूा ं करोित। 9. साधःु सयू  संू 
पठित। 10. एकदा िवहगः पृित। 11. कीम ् पठसीित। 12. साधःु ितभाषत।े 13. िवहग सयू  संू 
पठािम। सयू जूयामीित। 14. ितिदन ंातः साधःु सयू  पजूा ंकरोित। 15.यदा साधःु पजूा ंकरोित 
तदा सयू  उित। 16. तदा िवहगः पृित। 17. िकं यिद  ंन पजूयिस तिह सयू नोित। 18. 
साधःु ितभाषत।े 19. सयू  उित यिद गायािम न वा गायािम। 20. सयू नरेो जीवन ंभोजन ंच 
यित। 21. तात ् पजूा ं करोमीित। 22. तदा िवहगः पृित। 23. िकं सयू िवहगेोऽिप भोजन ं
यतीित। 24. ततः साधःु ितवदित। 25. ह े िवहग िवहगेोऽिप सयू भोजन ं यित। 26. 
वृादवपत मम शीष चोपिवश। 27. आवामधनुा सगंायावः। 28. मिप सयू  संू पठेित। 29. 
िवहगः ितभाषत ेसंू पठामीित। 30. ततः भिृत ितिदन ंातः साधिुव हग सयू  पजूा ंकुतः॥ 

III. Tập dịch Việt—Phạn: 
1. Một này nọ Rāma (đã) vào rừng và thấy một cái hồ ở đó. 2. Anh ấy (đã) đi đến 
bờ của hồ và (đã) ngồi xuống dưới một cây. 3. Một vài con thiên nga (đã) đ ứng ở 
bờ hồ. 4. Bỗng nhiên một cô bé từ trong rừng đi ra và cũng (đã) đi đ ến hồ. 5. Khi 
các con thiên nga (đã) g ặp cô ấy, chúng (đã) bay lên vì sợ. 6. Cô bé (đã) đi đ ến bờ 
và (đã) u ống nước. 7. Cô ta (đã) nhìn th ấy bóng của cô ta trong nước. 8. Bỗng 
nhiên cô (đã) té xu ống nước. 9. Rāma (đã) đ ứng dậy và (đã) ch ạy nhanh đến bờ. 
10. Không chần chừ (= nhanh) anh ấy đã nh ảy xuống nước, nắm lấy cô gái và 
mang cô ta vào bờ với hay tay. 11. Cô bé (đã) nhìn Rāma và (đã) chạy vào rừng lại. 
12. Rāma (đã) chạy theo cô bé và (đã) gọi: »Cô là ai?«. 13. Cô bé (đã) tr ả lời: »Tôi 
là Sītā, con gái của một thấu thị giả và sống ở một già-lam trong rừng.« 14. Sau đó 
cô bé (đã) chạy nhanh về già-lam. 

IV. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
नगरी (f.) »thành phố«, पी (f.) »vợ«, वध ू(m.) »con dâu«. 

V. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng 

ितिदनमहं ना ंगाह ैपारं च तीरं व।ै 
»Mỗi ngày tôi nên lặn xuống sông và bơi sang bờ bên kia.« 
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13.1 Từ vị 
Động từ 
अन-ुभ ू(1) अनभुवित  cảm nhận, kinh nghiệm, chịu đựng 
अिभ-भाष ् (1) अिभभाषत े nói, nói với ai 
अव- ु(1) अववत े nhảy xuống 
उप-ा (1) उपधमित  thổi cho phất lửa 
भु ् (4) ुित  hồi hộp, bị kích thích 
चरु ्(10) चोरयित  ăn trộm 
तड ्(10) ताडयित  đánh 
िन-िप ् (6) िनिपित  quăng đi, quăng xuống, vất vào 
िन-सद ्(1) िनषीदित  ngồi xuống 
ा (1) ितित  đứng, ở lại 

Danh từ 
आन (m.) sự an vui, hỉ 
उव (m.) lễ, tiệc 
उता (f.) sự nóng, nhiệt 
कथा (f.) câu chuyện 
किपपित (m.) khỉ chúa 
काशी (f.) thành phố Benares (Ba-la-nại) 
कुीर (m.) cá sấu 
खोत (m.) đom đóm 
तट (m.) bờ sông/biển/hồ 
तणृ (n.) cọng cỏ 
दवेी (f.) nữ thiên thần 
चोर (m.) tên trộm 
पित (m.) chí tôn, đấng chí tôn, chúa 
पृ (n.) cái lưng, cái ngọn 
बिल (m.) phẩm vật cúng tế 
िबल (n.) cái lỗ 
भण (n.) sự ăn 
मडप (n.) phòng lớn 
िम (n.) món ăn ngon 
मु (m.) người dẫn đầu 
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मढू (m.) kẻ ngu si 
लता (f.) dây leo 
शाखा (f.) cành cây 
शीत (n.) cái lạnh 
हमे (m.) mùa đông 

Hình dung từ 
ु  nhỏ, xấu, nhỏ mọn 
चतरु  thông minh, khéo léo, nhanh nhẹn 
दीघ   dài 
  xấu, ác 
पथृलु  rộng, xa 
भतू  nhiều, có nhiều 
िय  dễ thương 
ब  nhiều 
मधरु  ngọt 
िम ngon 
वृ  già, lão 
शीत  lạnh 
सव  tất cả, toàn thể, mỗi 
सुर  đẹp 
सरुिभ  có mùi thơm, thơm 

13.2 Bài văn/Luyện tập 
I. »Cá sấu và con khỉ« 
1. राम दशे ेकाशी नाम नगयि। 2. देाः पजूाय ैरामः काश गित। 3. काया ंदेाः पजूास ु
नरा गायि नृि च। 4. ततो दे ै बन ् बलीन ् यि। 5. एकदा रामो ना धमशाला ं
गत।् 6. धमशालायाः समीप े िकंिचद ् मडपमवत त। 7. त कित ् पुषोऽसीदत ् कथा ं
चाकथयत।् 8. रामोऽिप तोपािवशत ् ता ंच कथामाकणयत।् 9. आसीा नाम नदी। 10. सवदा गाय 
जलं भतूम।् 11. गाया ंकुीरोऽवसत।् 12. नाटे बहवरवोऽितन।् 13. कुीर िय ंिम ं
वानरो वृेवसत।् 14. कुीरो वृाणा ंफलाैत।् 15.  ितिदन ंवानरो वृात ् फलािन िपत।् 
16. कुीरः सखुने मधरुािण फलाखादत।् 17. िकंत ुकुीर पा ासीत।् 18. कुीर प ै
िम ं भोजनमरोचत। 19. सा वानर ंु दय ं भणायैत।् 20. वानर दयमतीव िमिमित 
कुीर भाया वदत।् 21. ततः सो दयमानयामीित कुीरः पीमवदत।् 22. ह ेवानर! मम गहृम ् 
उवो भवतीित कुीरोऽवदत।् 23. आननेागामीित वानरः वदत।् 24. वानरः कुीर 
पथृलंु पृमारोहत।् 25. कुीरो वानरमवहत।् 26. गाया म े कुीरः समवदत।् 27. िकंत ु
वानरोऽतीव चतरुः। 28. मम दय ं वृ े वत त इित वानरोऽवदत।् 29. पनुवृ  ं ित गाविेत 
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कुीरोऽभाषत।् 30. कुीरो वानरं पनुर ्  गायाटमानयत।् 31. वानरः कुीर पृात ् 
तटेऽवावत। 32. ततो वानरो वृमारोहत।् 33. त िकंिचद ् िबलमवत त। 34. वानरो वृ 
िबलेऽपयत।् 35. मम दयम नाि। 36. किोरो मम दयमचोरयिदित वानरोऽवदत।् 37. 
वानरः पनुर ् वृादवावत। 38. एव ंकुीरतरु वानरो िम ेअिताम।्  

II. »Khỉ chúa và đom đóm« 
1. िहमलाय े बहवो िगरयः। 2. सवष ु िगिरष ु वनािन सि। 3. त वृषे ु कपयो वसि। 4. कपयः 
शाखायाः शाखा ं लताया लता ं व।े 5. िकंधनुा हमेः। 6. तिन ् काले भिूमः शीता नः 
शीताः सव शीतम ्। 7. तणा ंशाखास ुकपयः सीदि। 8. त ेशीतमनभुवि। 9. कपयः ुि -  
अििमि। 10. कपीना ंमुः कंिचत ् किप ंभाषत।े 11. कािाखां कािनिचत ् तणृािन चाहरेित। 
12. किपः शाखा ंतणृािन चाहरित। 13. स सव भमूौ िनिपित। 14. सहसा कपीना ंमुो भमूौ कंिचत ् 
खोत ंपयित। 15. स त ंखोतमि ंमत।े 16. तात ् तिन ् खोत ेशाखाणृािन च िपिेत स 
वदित। 17. पात ् कपीना ं मुः खोतमपुधमित। 18. अ े दहिेत स खोत ं ाथ यत।े 19. कपीना ं
समीप े कििंत ् तरौ किद ् िवहंगः सीदित। 20. स िवहंग ं कपीना ं मु ं पयित। 21. 
िवहंगरोरवपतित कपीना ंमु समीप ेच िनषीदित। 22. स तमिभभाषत े- किपपत ेनषैोऽिः। 23. 
 ंखोतमपुधमसीित। 24. कपीना ंमुियित - तत ् सम ्। 25. एष िवहंगोऽधनुा मा ंमढूं मत 
इित। 26. ोधात ् स त शीष ु दीघ या शाखया ताडयित ॥ 

III. Tập dịch Việt—Phạn: 
1. Ngày xưa có một người đàn ông tham lam (). 2. Vì muốn đạt được (लाभ m.) 
tiền nên ông (đã) đi t ừ làng này đến làng nọ và từ thành phố này đến thành phố nọ 
bằng ngựa. 3. Một ngày nọ, ông đã bư ớc vào rừng và đã th ấy một hồ nước. 4. Ở 
giữa hồ (đã) có một con sư tử già. 5. Nó (đã) có một cái vòng bằng vàng (genitive). 
6. Người đàn ông (đã) thấy ngay tức khắc cái vòng đeo và thèm khát nó. 7. Sau đó 
sư tử đã nói với người đàn ông kia: »Này Bạn! Tôi già rồi… 8. …Tôi không ăn gì 
cả. Vì sự giải thoát mà tôi đã bỏ thức ăn (việc ăn)… 9. … Vì công đ ức (पुय n.) mà 
tôi đưa bạn (dative của म ् là तुम)् cái vòng này.« 10. Ngư ời đàn ông nọ (đã) bèn 
nghĩ như sau: »Vì vàng mà tôi đã đi từ thành phố này đến thành phố nọ… 11. 
Nhưng tôi đã không tìm th ấy ở nơi nào vàng. Bây giờ tôi tìm đư ợc một cái vòng 
bằng vàng.« 12. Ông ta (đã) xu ống ngựa và (đã) đi đ ến bờ. 13. Nơi đó ông ta (đã) 
nhìn nước và (đã) lo sợ. 14. Sư tử (đã) bèn nói: »Đừng sợ nước. Tôi đi đến bờ.« 15. 
Sau đó sư tử (đã) bèn đi đến bờ. 16. Khi người kia (đã) th ấy sư tử ở gần mình thì 
ông ta (đã) sợ. 17. Nhưng sư tử đã ăn ngay người đàn ông tham lam. 

IV. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
वािर (n.) »nước«, मध ु(n.) »mật ong«. 
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V. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

यदा राौ वनऽेम ंतदा नाशे। 
»Khi tôi đã đi vòng quanh trong rừng vào đêm thì tôi đã không sợ.« 

 



 

 

Bài thứ 14 

14.1 Từ vị 
Động từ 
अन-ुधाव ् (1) अनधुावित  chạy theo, đuổi theo 
अप-म ् (1) अपमित  đi mất, chạy trốn 
अप-धाव (1) अपधावित  chạy đi chỗ khác, chạy đi mất 
आ-धाव ् (1) आधावित  ghé ngang qua 
कुप ् (4) कुित  nổi giận 
ुष ् (1) ोषित  la, than thở 
चर ्(1) चरित  đi (trong một phạm vi) 
ध ृ(1, 10) धरित/धारयित  mang, đeo, giữ chặt, nhận lấy 
िवप ् (1) वपेत े run 
िश ् (caus. = 10) िशयित  dạy, chỉ giáo 
सह ्(1) सहत े chịu đựng, gánh vác 
सवे ् (1) सवेत े hầu, phục vụ 

Danh từ 
अधम (m.) bất công bình, phi pháp 
गदभ (m.) con lừa 
गदभी (f.) con lừa cái 
चमन ् (n.) bộ lông thú 
चाप (m.) cây cung 
पिरहास (m.) sự đùa giỡn 
पाठशाला (f.) trường học 
पुय (n.) công đức 
कृित (f.) thiên nhiên 
रक (m.) người bảo hộ, người hộ vệ 
रा (f.) sự bảo vệ, hộ vệ 
रजक (m.) người thợ giặt 
पक (m.) đồng tiền 
व (n.) váy, y phục 
ा (m.) cọp 
ाचमन ् (n.) lông cọp 
श ु(m.) kẻ thù 
श (m.) âm thanh 
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शा (n.) quy định, luật, bài luận văn 
स (n.) ngũ cốc 
ग (m.) thiên đường 
हते ु(m.) nguyên nhân, lí do 

Hình dung từ 
दिर  nghèo, bần hàn 
धू  màu xám, màu khói 

Phó từ/Hậu trí từ 
अथ  và sau đó, kể từ lúc đó (dạng tường thuật) 
अथ  để được… 
असशंयम ्  không còn nghi ngờ… 
ायणे  thường, phần lớn là 
यथाकामम ्  tuỳ nghi 

14.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Bài tập về optative 
1. गोपालः िकिमित एतिन ् जीवन ेब धन ंलभये। 2. कािंचत ् सुर का ंपिरणययेम ्। 3. पात ् 
काया ंगायाीरे ियये पुयने च ग लभयेिेत। 4. रामः पुेो वदित। 5. ितिदन ंभा दवेान ् 
ाथ येम ्। 6. सवदा दवेान ् पजूयते। 7. पाठशालाया ंगंु नमते सवेे ंचिेत। 8. तदा रामियित। 9. 
िशाः शाािण साध ुिशरेन ्। 10. नपृतयः जनान ् रयेःु। 11. नराः शणूामधम च सहरेन ्। 12. 
नराः सवदा स ंवदयेःु। 13. ऋषयो वन ेवसयेिुरित।  

II. »Con lừa dưới bộ lông cọp« 
1. कििंद ् दशे ेकिद ् रजको वसित। 2. स एकिन ् िदवस ेगदभमलभत। 3. गदभो वािण नद 
वहिेदित सोऽिचयत ्। 4. ततोऽनिुदन ंगदभो वािण नदीमवहत ्। 5. त रजको वायालयत ्। 6. 
राौ स पनुा म ंगत।् 7. ायणे रजका दिराः। एष रजकोऽतीव दिरः। 8. गदभ भोजनाय 
कात ् तणृािन लभयेिेत स ितिदनमिचयत ्। 9. िकंत ुरजकोऽिप कातरुो न भवते ्। 10. चतरु 
सवदा किपायो भवते ्। 11. अथ नगरे रजको ाा ंपकाा ंाचम (acc. sing.) लभत े। 
12. राौ गदभ पृ ं तने ाचमणाछादयत ् [ाचमणा (instr.) + अछादयत ्]। 13. तत ं
कििंत ् ेऽेनयत ्। 14. अधनुा गदभो यथाकाम ं भोजनमलभत। 15. तिन ् े े गदभः स ं
भयिेदित रजकोऽिचयत ्। 16. िकंत ु राौ किद ् रक ं े ं रित । 17. रको धू ं
वमधारयत ् - स शरांाप ंचादाय ताितत ्। 18. यदा रक ंगदभमपयत ् तदा स भयादवापतत।् 
19. स ाो मा ं (acc. sing. của अहम)् मा पयत।ु यिद मा ं पयते ् तिह स मा ं मारयिेदित 
रकोऽशत ् म ंचापाामत ्। 20. गदभो रकं पादपयत ् त ंगदभ चामत। 21. अहो त गदभी 
चरित। एतया गदा सह चरेयम ्। 22. असशंय ंसा मा ंनापयिदित ता ंसमीपमधावत ्। 23. रको 
गदभमपयत ् - दवेा मा ंरयेिुरित शीमपाधावत ्। 24. केन हतेनुा सा गदपधावतीित गदभोऽिचयत ् 
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त ंरकं चाधावत ्। 25. असशंयमषेा गदभी मम ाचम पयित मा ंच ा ंमत।े 26. सा मम 
कृित ंबोधिेदित सोऽिचयदभ च श ंकरोित । 27. रक ंशमाकणयत ्। 28. िकं ाो 
गदभ श ंकरोतीित सोऽिचयत ्। 29. यदा गदभ आधावत ् पनु पनुग द भ श ंकरोित  तदा 
स रक ंशरेणामारयत ् ॥ 

III. Tập dịch Việt—Phạn: 
1. Mỗi ngày những người thợ giặt đi đến sông và giặt (rửa) y phục trong nước ở đó. 
2. Một trong những người thợ giặt lúc nào cũng làm m ột trò đùa nào đó. 3. M ột 
ngày nọ, anh ta (đã) la lên: »Một con cá sấu đến… 4. Nó ăn tôi. Các người hãy đến 
đây và cứu tôi!« 5. Tất cả thợ giặt đã nghe anh ấy và (đã) đi đến anh ấy. 6. Họ (đã) 
hỏi người thợ giặt: »Cá sấu ở đâu? Chúng tôi cứu Bạn.« 7. Người thợ giặt (đã) bèn 
cười và (đã) nói:  »Ở đây không có cá sấu. Đây (đã) ch ỉ là một trò đùa«. 8. Những 
người thợ giặt khác (đã) nổi giận và (đã) lại đi. 9. Một ngày nọ, khi cá sấu (đã) đến 
gần chỗ của người thợ giặt thì anh ta (đã) l ại la lớn: 10. »Một cá sấu đến và ăn tôi. 
Các ông hãy đến và cứu tôi.« 11. Những người thợ giặt khác (đã) nghe việc này và 
(đã) nói: »Anh ấy lại làm một trò đùa.« 12. Họ đã không đến để bảo vệ anh ấy (… 
không đến vì sự bảo vệ của anh ấy). 13. Cá sấu đã ăn người thợ giặt. 

IV. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
कीित  (f.) »vinh dự«, रजक (m.) »thợ giặt«, िभ ु(m.) »người khất thực«. 

V. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

यदा ता ंसुर का ंपयये ंतदाहं तुयेम।् 
»Nếu tôi thấy được cô gái đẹp ấy thì tôi sẽ vui lòng« 
यिद वन ेसहसा ामीये तिह वपेये।  
»Nếu bỗng nhiên tôi thấy một con cọp trong rừng thì tôi đã run sợ« 
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15.1 Từ vị 
Động từ 
अिध-गम ् (1) अिधगित  từ biệt người (đi với acc.) 
आ-मय ् (10) आमयित  từ biệt người (đi với acc.) 
आ- (1) आहरित  nghĩa ở đây: lấy, nắm (hái, gặt, lượm lặt) 
उप-िदश ् (6) उपिदशित  dạy 
कृत ् (6) कृित  cắt đứt 

Danh từ 
आम (m.) nghĩa ở đây: một móc của cuộc đời, một quãng đời 
कोिकल (m.) con chim cút 
ण (m.) khoảnh khắc, sát-na 
खड (m.) một mảnh, miếng 
गीत (n.) bài hát 
र (n.) viễn xứ, khoảng cách 
ार (n.) cửa, cổng 
नृ (n.) khiêu vũ 
काक (m.) con quạ 
पाठ (m.) bài văn 
भात (n.) bình minh 
मानषु (m.) người, loài người 
मासं (n.) thịt 
मासंखड (n.) miếng thịt 
वदे (m.) veda (phệ-đà) 
शयन (n.) giấc ngủ 
श (n.) mưu, kế để lừa, kế gian 
गाल (m.) sói, chó hoang 
वण (n.) sự nghe 
िुत (f.) sự tán thán 
ान (n.) chỗ, nơi 
भाव (m.) bản tính, bản chất 
र (m.) giọng nói 
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Hình dung từ 
अपवू  (adj.) vô song 
ईश (adj.) với bản chất như thế…, có… như thế 
तिृषत (adj.) khát nước 
तु (adj.) như, tương tự, cỡ như 
धतू  (adj.) quỷ quyệt, ranh mãnh, lường gạt 
नव (adj.) mới 
स (adj.) vui, hài lòng 
बभुिुषत (adj.) đói 
िवधये (adj.) vâng lời 
वीर (adj.) anh hùng 
वृ (adj.) già, lão 
शा (adj.) an tĩnh, tịch tĩnh 
े (adj.) giỏi nhất 
सरस (adj.) tươi ngon, ngon ngọt 

Phó từ 
इततः (adv.) tới lui 
परुा (adv.) trước đây, đầu tiên 

15.2 Bài văn/Luyện tập 
I. »Việc hằng ngày của Gopāla« 
1. भात ेगोपालो नद गा ान ंकरोित। 2. त जननी त ंितिदन ंवदित। 3. ह ेपु ातर ्ना ंान ं
कृा नवािन वािण धारय। 4. ान ंकृा दवे ंविेत। 5. ततो िवधयेः पुः ितिदनमवे ंकरोित। 6. 
दवे ं पजूिया स भोजन ं करोित। 7. स जनकं जनन चाम पाठशाला ं ितत।े 8. िकंत ु ारे 
वृिृषतो िभःु िा जलं याचत।े 9. जननी ारमाग िभव े जलं यित। 10. स ता 
तुित। 11. पाठशालाया ं िशकं ा गोपाल ंनमित। 12. कट उपिवय पाठं पठित। 13. गोपालः 
िशक वचन ं ृा पाठं पठित। 14. पाठं पिठा पुके िलखित। 15. सव िलिखा िशकाय 
तशयित। 16. तदा िशकतरु आमानपुिदशित। 17. मानषुो वदेमिधग काम ् पिरणीय पु ं
जनिया सव ा वन ं गा मो ं लभतािमित। 18. पात ् िशकः िकंिचत ् पुकमा परुाण 
कथा ंकथयित। 19. कथामाकय  सव िशाः िशकं व।े 20. गोपालः पाठशालायाः ाय गहंृ 
गित। 21. माग िकंिचद ्िम ंा स पृित। 22.  ंगहंृ गा िकं करोषीित। 23. गहृऽे ंखािदा 
बालःै सह ीडामीित िम ं ितभाषत।े 24. तदा गोपालो िममामय शी ं गहंृ गित। 25. स 
गहृमाग ारे पादौ ालयित। 26. गहंृ िवय जनकं जनन च वत।े 27. जननी भोजनमानीय 
गोपालाय यित। 28. गोपालो भोजन ं सखुने खादित। 29. सव खािदा गहृाान ं ितत।े 30. 
उान माग धािवा सः भमूौ पतित। 31. अ ेबालाः गोपालं ा हसि। 32. गोपालः िा 
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पनुः उिित। 33. उान े बालःै सह ीिडा ाा गहंृ गित। 34. तेरं विा शयन ं
गित। 

II. »Quạ và chó rừng« 
 1. एकदा कित ् काकोऽतीव बभुिुत आसीत ्। 2. स सव भोजनमि भमूावकंे मासंखडमपयत ्। 
3. स त ंमासंखडमाल वृ ंगा कािंचत ् शाखायामपुािवशत ्। 4. तदा कित ् बभुिुतः गालो 
वन ेाा त ंवृमागत ्। 5. स काक मखु ेमासंखड ंात ्। 6. गाल ुभावने धतू ः। 
7. स वृ समीप ंगा माग  उपिवयािचयत ्। 8. त काक मखु एको मासंखडोऽि। 9. स 
मासंखडोऽतीव सरसोऽि। 10. केनोपायने त ं मासंखड ं लभयेिेत। 11. गालः शाने त ं
काकमभाषत। 12. ह ेकाक  ंसवष ुिवहगषे ुेः। 13. अपवूा  तव शोभा। 14. या तुो न किद ्
िवहगोऽि। 15. ईश ं िवहग ं पवू नापयम ्। 16. तव रोऽतीव मधरुः। 17. अहम तव गीत 
वणायागिमित। 18. काका ं िुतमाकया तीव सोऽभवत ्। 19. स ता ं
शाखायािमततोऽनृत ्। 20. तदा गालमवदत ्। 21. तव नृमतीव सुरम ्। 22. तव गीत ं
कोिकल गीतिमव मधरुिमित। 23. तदा काको गीतमारभत। 24. एतिन ् ण े मासंखड 
मखुाूमावपतत ्। 25. तद ्ा गालः शी ंत गा त ंमासंखडमाल रमधावत ्। 

III. Tập dịch Việt—Phạn 
1. Một lần nọ, một nhà tu khổ hạnh đã đến nhà Rāma và đã đ ứng ở cửa. 2. Ông ta 
(đã) gọi mẹ của Rāma và (đã) xin th ức ăn. 3. Sau khi nhận được thức ăn, ông ta 
(đã) lại đi ra đường. 4. Sau đó ông ta (đã) ng ồi trong bóng mát của một cây và (đã) 
ăn thức ăn. 5. Sau đó, nhà tu khổ hạnh (đã) đi vào r ừng và (đã) tìm m ột chỗ yên 
lặng. 6. Sau khi (đã) th ấy một cây đẹp, ông ta (đã) đ ến nơi ấy và (đã) ng ồi dưới 
cây. 7. Sau đó ông ta (đã) t ụng một bài ca và (đã) tôn kính mặt trời. 8. Sau khi (đã) 
tôn kính mặt trời, ông ta (đã)  thực hiện thiền định. 9. Ngay ngày đó, bố của Rāma 
(đã) nhớ đến mùa đông và (đã) gọi người hầu đến. 10. »Trong mùa đông tất cả đều 
lạnh. Thế nên ngươi hãy đi vào r ừng và mang những cành cây vì lửa«, ông ta (đã) 
nói như thế. 11. Người hầu (đã) lên ngựa, (đã) khởi hành và (đã) đi vào r ừng. 12. 
Nơi ấy, anh ta (đã) th ấy nhiều cây và (đã) xu ống ngựa. 13. Sau đó anh ấy (đã) đi 
đến một cây và (đã) c ắt những cành cây. 14. Nhà tu khổ hạnh thấy sự việc này và 
(đã) nổi giận. 15. Ông ta (đã) nghĩ r ằng: »Thậm chí trong rừng cũng không có sự 
yên lặng« và (đã) nguyền rủa người hầu. 16. Sau đó, nhà tu khổ hạnh (đã) rời cánh 
rừng và (đã) đi lên núi. 17. Nơi ấy, ông ta (đã) thấy một già-lam và (đã) vui mừng. 
18. Ông ta (đã) bư ớc vào già-lam và (đã) chào v ị thấu thị giả. 19. Thấu thị giả và 
nhà tu khổ hạnh (đã) ngồi xuống đất và (đã) thực hiện thiền định. 20. Giờ đây nhà 
tu khổ hạnh đã tìm thấy sự tịch tĩnh trong tâm. 

IV. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
जननी (f.) »mẹ«, तपा (f.) »tu khổ hạnh«, ऋिष (m.) »thấu thị giả«. 
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V. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

यदा का ंपय णय ंतदाहं पुमचैम।् 
»Lúc tôi đã cưới một người vợ thì tôi đã muốn một đứa con trai.« 



 

 

Bài thứ 16 

16.1 Từ vị 
Động từ 
अनुा (1) अनिुतित theo, làm theo 
गज ् (1) गजित la, rống 
गपु ् (10) गोपायित/गोपयित bảo vệ, gìn giữ, cất dấu 
िदव ् (4) दीित chơi đùa 
नश ् (4) नयित huỷ diệt, tan nát, tiêu diệt 
पत ् (1) पतित té, rớt, rơi vào 
फल ्(1) फलित chín, mang trái 
मगृ ् (10) मगृयत े tìm, săn 
मचु ् (caus. 10) मोचयित giải thoát 
िवचर ्(1) िवचरित lan toả, xuất hiện 
िवदशं ् (1) िवदशित cắn nát 
वषृ ् (1) वष ित mưa 
िश ् (1) िशत े học 
शचु ् (1) शोचित buồn 

Danh từ 
अ (m.) khối vuông, lập phương thể 
अितिथ (m.) khách 
अिल (m.) con ong 
उपकार (m.) sự giúp đỡ, phục vụ 
िकर (m.) người hầu 
िय (m.) thuộc giai cấp sát-đế-lợi (kṣatriya), tức là người vương 

tộc và chiến sĩ 
गहुा (f.) động, hang 
हण (n.) sự bắt bổ 
जाल (n.) lưới 
द (m.) răng 
धिृत (f.) sự cương quyết 
परश ु(m.) cái rìu 
पुी (f.) con gái 
फलयोग (m.) phần thưởng 
मनु (m.) người, loài người 
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मषूक (m.) con chuột 
लोक (m.) thế gian, trời, đất 
िवनय (m.) tính vâng lời 
ाध (m.) thợ săn 
शरीर (n.) thân người 

Phó từ/Hình dung từ/Hậu trí từ 
कृ (adj.) đen 
बिहः (postp. với abl.) phía ngoài, bên ngoài 
सक ्(adv.) đúng, tốt, chính 
ः (adv.) ngày mai 

16.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Bài tập 
1. यथा  ं गायिस तथाहं गायािम। 2. य रामो गित त सीता तमनगुित। 3. यतो रामः 
सीतामजत ् ततः सा गहृ एकका शोचित। 4. यदा भाः कायागंायाीरे िय ेतदा मो ंलभ।े 
5. यिद ो वष ित तिह न ितामह।े 6. यावामो गहंृ नागित तावत ् सीता शोचित। 7. यथा नपृो यु े
युत ेतथा िया अिप यु।े 8. य समि त धम भवित। 9. यतो मघेेो जलं पतित ततो 
बाला गहंृ धावि। 10. यदा रामः िकरमायित तदा स शीमागित। 11. यिद मम िम ंपयिस 
तिह तदानय। 12. यावपृो यु ेजयित तावत ् कवय ंशसंि। 13. यथा मघेा आगि तथा 
पनुग ि। 14. यतः िशाः शाािण सक् पठि ततो गुुित। 15. यदा नपृो युाय गित 
तदा य ंकरोित। 16. यिद मनुाः शाािण नानिुतयेुिह धम नयते ्। 17. याविाः शाािण 
साध ुपठि तावुन  कुित। 18. यथा गुः शाायपुिदशित तथा िशाािन िश।े 19. य 
शाािन वनािन वत  े तष यो मनुय वसि। 20. यतः पुः पाठशाला ं न गित ततो रामः 
कुित। 21. यदा िशाः पाठं नािश तदा िशकोऽुत ्। 22. यिद वृ ेफलािन न फलि तिह 
कपयः ुि। 23. यथा वृथा फलानीित िशको वदित। 24. य रामः ितत े त सीतािप 
िवनयाित। 25. यतो जना धनाय ि ततो ःख ंसभंवित। 26. यदा सवेको जलमानयत ् तदा 
रामः पादावालयत ्। 27. यिद कृा मघेा आकाश े िवचरि तदा नरा गहंृ गि। 28. यावनाः 
पाप ंकुव ि तावोके ःख ंभवित। 

II. Bài tập câu quan hệ 

Hãy dịch sang Việt văn và hãy bổ sung — nếu cấu trúc văn cho phép — kết 
cấu quan hệ thứ hai với danh từ quan hệ nằm ở vị trí (câu) khác. 
1. यो बाल ितित स राम पुः। 2. यगरं रामो गित तिन ् सीता वसित। 3. यने परशनुा 
रामो वृान ् कृित तमधनुानयािम। 4. य ै कवय े नपृो दानािन यित त ं नराः शसंि। 5. 
याामात ् सवेकोऽमानयत ् त ंोऽहं गािम। 6. यिन ् िश ेिवनयो नाि त ैगुः ुित। 
7. यिन ् वन ेगजा मि त रामोऽ गित। 8. यः सीता ंपय नयत ् स रामः। 9. या ंका ंराम 
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उानऽेपयत ् सा नपृ पुी। 10. येः िशेो गुः शाायपुिदशित त ेपाठशाला ंगि। 11. 
याः शाखायाः किपरवावत ताः फलमपतत।् 12. य िय धिृत ं कवयः शसंि तमहं 
पयािम। 13. या ंशाखाया ंकिपपािवशत ् ता ंिवहगोऽपुािवशत।् 14. यो ाणः सूािन पठित 
तमहं गहृमायािम। 15. यत ् पुकं गुरिलखत ् तिा अनिुदन ंपठि। 16. य ै काय ै रामः 
पुािण यित सा तुित। 17. यात ् कुसमुादिलयत े तत ् पयािम। 18. य गजोऽि स 
नरोऽागित। 19. यिन ् ासाद ेसीता वसित त ंरामोऽनिुदन ंगित। 20. यो राम गहृमागित 
ता अितथय ेसीता जलं यित। 21. या ंकथा ंकिववदित सा रामाय रोचत।े 22. यनैृ पतयो दीि 
तानान ् िकर आनयित। 23. यात ् ोधाामो बालं ताडयित त ं नावगािम। 24. यिन ् िगरौ 
िशवो ान ेसीदित स कैलासोऽि। 25. यद ंराम इित तत ् सवेकः पचित। 26. य ैसीतानिुदन ं
भोजन ंयित स िभुा रे ितित। 27. यषेा ंबालाना ंवािण रजकः ालयित त ेनाीरे सीदि। 
28. यषे ुनरा धनागोपायन ् तािन गहृायरयः ािवशन।्  

III. »Sư tử và chuột nhắt« 
1. एक िगरेः समीप एकं वनमासीत ्। 2. तिन ् वन एकः िसहंो वसित । 3. िदवस े स िसहंो 
गहुायामितद ्राौ च गहुाया बिहरगद ्वन ेच पशनूमगृयत। 4. एकदा स िदवस ेगहुा ंनागत ् िकंत ु
वृ गहुायामितत ् त च भमूावपुािवशत ्। 5. त वृ समीप एकिन ् िबल एको मषूकोऽिप 
वसित । 6. तिन ् िदवस े स मषूको िबलाद ् बिहरागत ् त ं च िसहंं तापयत ्। 7. स 
िसहंमपुागत ् त च शरीरेऽनृत ्। 8. तात ् िसहं उदितत ् त ै च मषूकायाुत ्। 9.  ं
खादामीित िसहंो मषूकं ोधनेावदत ्। 10. ततो मषूक ंिसहंं भाषत। 11. यिद म मा ंन खादिस 
मुिस च त हमिप कदािचत ् तवोपकारं करोमीित। 12. ततः िसहंोऽहसत ् त ंमषूकममुत ्। 13. एकदा 
किशद ् ाधद ् वनमगत ्। 14. पशनूा ं हणाय स एकं जालमानयत ्। 15. 
िसहंिालेऽपतःुखने चागज त ्। 16. मषूकदाकणयत ् शी ंच तागत ्। 17. स तिन ् जाले 
िसहंमपयदवद। 18. भय कारण ं नाि। अहं  ं तात ् जालाद ् मोचयािम। 19. अहं त ं जालं 
दिैवदशामीित। 20. मषूकः िसहंं जालादमोचयत ् ाधाारत ्। 21. तदा िसहंो मषूकमवदत ्। 22. 
परुा मवद उपकारं करोमीित। 23. तदा तव वचन ंनावागमहस ंच। 24. अ तदवगामीित। 25. 
एव ंस िसहंो मषूक िम ेअभवताम ्। 

IV. Tập dịch Việt—Phạn 
1. Trong một cánh rừng đã có một quả núi. 2. Một con chó hoang đã s ống trong 
hang động của quả núi. 3. Một ngày nọ, nó đi ra khỏi hang vì thức ăn và đi loanh 
quanh trong rừng. 4. Nơi ấy nó đã thấy một con sư tử bước vào hang của nó (quan 
hệ cú). 5. Sau đó, chó hoang đã trở về hang và đã thấy trước hang các dấu tích (िच 
nt.) của chân của sư tử. 6. Chó hoang đã suy nghĩ: »N ếu sư tử trong hang thì tôi 
không bước vào hang. 7. Nếu sư tử không ở trong hang thì tôi bư ớc vào nó. 8. Tôi 
nhận ra sự thật bằng phương tiện gì?« 9. Chó hoang đã tìm ra m ột phương tiện và 
đã hét to (उःै): 10. »Ô hang động! Khi tôi trở về thì Bạn lúc nào cũng g ọi tôi 
(माम)्. 11. Vì sao hôm nay Bạn không gọi tôi? Hãy gọi tôi! Nếu không tôi đi chỗ 
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khác.« 12. Sư tử đã nghe như th ế trong hang và đã suy nghĩ: »N ếu ta không gọi 
chó hoang thì hắn đi chỗ khác. 14. Nhưng nếu ta gọi chó hoang thì hắn bước vào 
hang. Sau đó ta ăn thịt hắn«. 15. Sau đó sư tử đã rống lên. Chó hoang đã nghe như 
vậy và đã chạy mất. 16. Như thế hắn đã cứu mệnh sống của hắn. 

V. Tập biến hoá từ hình 
Hãy biến hoá đại danh từ तद ्tad dưới ba giống, sự kiện & số. 

VI. Tập chia động từ 

Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động từ vị ngữ bằng ba số 
và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi xưng) 

यदा बिन दानािन लभये तदाहं तािन मम पुेो येयम।् 
»Nếu tôi nhận được nhiều quà thì tôi sẽ trao chúng cho những đứa con trai của 
tôi.« 
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17.1 Từ vị 
Động từ 
अह ् (1) अहित nên, phải, xứng đáng (đi với infinitive) 
आपत ् (1) आपतित xảy ra 
उत ृ(1) उरित bước ra, xuất hiện 
उपस ृ(1) उपसप ित  bò đến, nhẹ chân bước đến 
ह ्(9) गृाित nắm bắt, sưu tập 
दशं ् (1) दशित cắn, nhai 
पाल ्(10) पालयित bảo vệ, bảo hộ, nuôi lớn 
ितवस ् (1) ितवसित cư ngụ 
वीज ् (10) वीजयित quạt 
शक ्(5) शोित  có thể, có khả năng 

Danh từ 
अ (m.) ngón chân cái 
अभाव (m.) sự thiếu thốn, không có 
लािन (f.) mệt mỏi 
ध (n.) sữa 
दव (n.) tai nạn 
नािसका (f.) mũi 
हार (m.) cú đánh, đòn 
मिका (f.) con ruồi 
मडूक (m.) con ếch 
मडूकराज (m.) vua của bầy ếch 
मोह (m.) lầm lẫn, si mê 
वाहन (n.) thú chở đồ (bò, ngựa, lừa), xe chuyên chở 
जन (n.) cái quạt 
शयनगहृ (m.) phòng ngủ 
सप  (m.) con rắn 
ो (n.) bài ca tán thán 
पाषाण (n.) viên đá, cục đá 

Phó từ/Hình dung từ 
अ (adj.) ít, nhỏ 
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जात (adj.) xảy ra (ppp của động từ जन)् 
मतृ (adj.) chết 
समथ  (adj.) có thể, có khả năng 
अथ म ्  để được…, với mục đích… (là phần thứ hai của 

một danh từ trong một hợp từ [compound]) 
अेःु hôm sau 
उपिर bên trên, phía trên 
यथापवू म ् như trước đây 

17.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Bài tập về infinitive 
1. ितिदन ंाता रामः ानाय नद गित। 2. त स ोािण गातमुारभत।े 3. पात ् स मािपत ु ं
तीर उपिवशित। 4. एतिन ् काले जलमानते ु ंाम का नदीमागि। 5. सहसा रामियित। 
कदािचद ्काश गा गाया ंान ंकत ुिमािम। 6. िकंत ुवषा काले काश गु ंन शोमीित। 7. राम 
उान ं गा पु ं भोजनायायित। 8. िकंत ु राम पुोऽ खािदत ु ं नेित। 9. सोऽ न िकंिचत ् 
खािदा सृंत ं पिठत ु ं पाठशाला ं ितत।े 10. अिप राम पुः सृंत ं भािषत ु ं शोित। 11. स 
िकंिचद ्भािषत ु ंशोित। 12. िकंत ुस सृंत ंसावगु ंसमथ ः। 

II. »Vua của bầy ếch và con rắn« 
1. कििंद ्वन एको दो वत त।े 2. तिन ् द ेबहवो मडूकाः ितवसि । 3. त समीप एकः 
कृः सपऽवसत ्। 4. सोऽतीव वृः। 5. तात ् स मडूकाु ंन शोित । 6. मडूकान ् हीत ु ं
त बलं नासीत ्। 7. मडूकान ् भियतिुमामीकेदा सपऽिचयत ्। 8. िकंत ु केनोपायने भोजन ं
िवयेिमित स द तीरमपुासप त ्। 9. त मडूकराजंा तमवदत ्। 10. ह ेमडूकराज  ंभयान ् मा 
धाव यता ं हीत ु ं न शोमीित। 11. िकं जातिमित मडूकराजोऽपृत ्। 12. सपऽभाषत। 
दवमापतत ्। 13. मोहात ् किचषरेुमदशम ्। 14. ऋिषरियत। िकंत ु मरणात ् पवू स ुा 
मामशपद ् मडूकाना ं वाहन ं भविेत। 15. ततोऽहं वाहनाथ मागामीित 16. आयमतेिदित 
िचिया मडूकराजः  ंजन ंगापृत ्। 17. एष सप मडूकान ् वोढुिमामीवदत ्। ययू ं िकं 
म इित। 18. दवेा ं सप म षैयिित मडूकाः सप  वचन ं समम। 19. तदा 
मडूकराजो जलाीय  सप  पृमपुािवशत ्। 20. सप गमुारभत मडूकराजातीवातुत ्। 21. 
अेरुिप मडूकराजः पनुीर उपािवशत ्। 22. अ नवने वाहनने पनुर ् गिुमामीित 
सप मभाषत। 23. मडूकराजः सप  पृमारोहत ्। 24. िकंतेिन ् िदवस ेसप म ंगमुारभत। 
25. मडूकराजः सप  लानौ िवि तमपृत ्। 26. केन हतेनुा म म ंगिस। यथापवू  ं
मा ं न वहसीित। 27. भोजनाभावात ् ा ं वोढुं मम बलं नाीित सपऽवदत ्। 28. अ कंिचत ् ंु 
मडूकं भयिेत मडूकराजोऽभाषत। 29. यिद  ं कंिचन ् मडूकं येिह जीवयेिमित सप ः 
वदत ्। 30. तथा ितिदन ं स सप भोजनाय मडूकाा द े सखुमजीवत ्। 31. यावत ् सपा य 
ितिदन ंभोजनमासीत ् तावत ् सप मडूकराज द ेिम ेइवावसताम ्॥ 
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III. »Con khỉ với vai người hầu« 
1. कििंद ्दशे ेकिपृ आसीत ्। 2. स त ासाद ेभाय या ाा ंच पुीा ंसहावसत ्। 3. िकंत ु
नपृ पुो नासीत ्। 4. पशव नपृातीव ियाः। 5. तात ् स एकं वानरं पालयित । 6. 
ितिदन ंस त ैवानराय पुायवे ध ंफलािन चायत ्। 7. स वानरोऽिप तिन ् नपृ ेजनक इव 
िित । 8. स नपृ सवेकोऽभवत ्। 9. एकदा नपृः शयनगहृ ेशयन ंकरोित । 10. वानर 
समीप े िा नपृाय जननेावीजयत ्। 11. जन वायनुा नपृः शयन े सखुमभवत ्। 12. सहसा 
कािचद ्मिकाग नपृ नािसकायामपुािवशत ्। 13. यदा वानरा ंमिकामपयत ् तदा स जनने 
तामताडयत ्। 14. मिकोदडयत पनु नपृ नािसकायामपुािवशत ्। 15. वानरः पनु जननेाताडयत ् 
िकंत ु मिकोदडयत पनु तोपािवशत ्। 16. एव ं वानरः पनुः पनुरताडयत ् मिका च पनुः 
पनुोपािवशत ्। 17. ततो वानरो मिकाया अुत ्। 18. वानरः समीप ेनपृािसमपयत ्। 19. स 
तागत ् त ं चािस ं हाामधारयत ्। 20. ततो वानरनेािसना मिकामताडयत ्। 21. मिका 
पनु रमगत ्। 22. िकंत ु नपृासःे हारेणाियत। 23. यदा नपृ भाया  शयनगहृमाग मतृ ं
नपृमपयत ् तदा सातीवाशोचत ्. 

IV.Tập dịch Việt—Phạn  
1. Trong một rừng nọ đã có một con quạ. 2. Một lần nọ, nó khát nước và đã muốn 
uống nước. 3. Nó đã bay tới lui trong rừng để tìm một cái ao. 4. Nhưng nó đã 
không tìm thấy ở chỗ nào một cái ao. 5. Sau một lúc nó đã th ấy một cái bình đ ất 
(घट m.) từ một khoảng cách và đã bay đến nơi ấy. 6. Khi con quạ đã nhìn vào bình 
đất thì trong đó ch ỉ có ít nước. 7. Vì thế mà nó không thể uống nước ấy được. 8. 
Sau đó con quạ nghĩ đến một phương tiện. 9. Ở cách đó một khoảng cách trên 
đường đã có nhiều cục đá (पाषाण n.) nhỏ. 10. Con quạ đã bắt đầu mang những cục 
đá đến và quăng chúng vào bình đất. 11. Như thế nước đã dần dần đi lên cao (dâng 
lên). 12. Khi nước đã đi lên t ới viền (तीर n.) của bình đ ất thì quạ đã có thể uống 
nước. 13. Con quạ đã uống một ít nước và đã hài lòng. 14. Sau đó nó bay đ ến một 
cây, đáp xuống (ngồi xuống) một nhánh cây và đã hài lòng. 

V. Tập biến hoá từ hình 
Hãy biến hoá các danh từ दवेता (f.) »thiên thần« पुी (f.) »con gái« ब ु(m.) »người 
thân« अिर (m.) »kẻ thù«. 
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18.1 Từ vị 
Động từ 
अपनदु ्(6) अपनदुित đuổi đi 
दा (3) ददाित đưa (passive »dīyate«, đư ợc dùng thay 

dạng passive của yam »đưa, trao«) 
पाल ्(10) पालयित bảo vệ, bảo hộ, nuôi lớn 

Danh từ 
उम (m.) sự cố gắng 
का (n.) đống gỗ chất cao 
दासी (f.) người hầu nữ 
महाशाला (f.) phòng lớn 
रा (f.) đường 
राजपुी (f.) con gái vua, công chúa 
रा (n.) vương quốc, quyền cai trị của vua 
रािश (m.) một đống 
सखी (f.) bạn gái 
सदू (m.) người nấu ăn, đầu bếp 

Phó từ/Hình dung từ 
कृश (adj.) gầy 
ब ल (adj.) yếu 
पु (adj.) mập 
म (adj.) say mê, tham dục 
अन ु theo, theo như, như… 
िनयतम ्  chắc chắn 
इतः từ chỗ này, từ lúc này, thế nên, vì vậy 

18.2 Bài văn/Luyện tập 
I. »Cuộc sống của một ông vua« 
1. राम नगरे बिन ुािण गहृािण िव।े 2. तषेा ंम एकं मिरं यत।े 3. त समीप ेनपृतःे 
ासादो िवत।े 4. त भाय या सह नपृः सखु ं जीवित। 5. ितिदन ं केनिचद ् ाणने याय नपृ 
ासादो गत।े 6. यदा ाणने ासाद ं ित ीयत े तदा केनिचद ् वृने िभणुा भाय या सह 
राया ंगत।े 7. स िभःु भाय या नीयत।े 8. ाण गहृ ारे िभणुा ीयत।े 9. िभणुा 
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जलं यात।े 10. ाण कया जलं दीयत।े 11. िभणुा भाय या च जलं पीयत।े 12. तदा 
ाणने राया ं पनुर ् गत।े 13. त कैिद ् बालधैा त।े 14. बालैा णो यत।े 15. ाणा 
वािमित तःै यत।े 16. ततो ाणो बालनै त।े 17. तदा तने ासादो गत।े 18. त नपृणे 
जायया च दवेाः पुःै पू।े 19. अ नपृितना योऽिप ियत।े 20. याय िकरःै कााना ंभतूा 
राशयः ासादमु।े 21. यदा य आरत ेतदा ाणने बिलरौ ित।े 22. ासाद ेनपृः सवेकैः 
सेत े त च भाया  दासीिभः सेत।े 23. सवदाहं सवेकैः से े मया च सखु ं जीत इित नपृणे 
िचत।े 24. नपृतय ेसदूने मधरुायािन प।े 25. किविभनृ पो महाशालाया ंशत।े 26. राजपुी 
बिभः सखीिभानऽेनगुत।े 27. एकया सा गीत ं गीयत।े 28. धममन ु नपृितना रा ं पात।े 
29. नपृणे जना ःखादिर र।े  

II. »Con lừa dưới bộ lông cọp« (phiên bản 2.) 
1. कििंगरे कोऽिप रजकोऽवसत ्। 2. तकैः कृशो गदभ आसीत ्। 3. यतो गदभाय भोजन ं
नादीयत ततः स ब लोऽभवत ्। 4. यदा वन े रजकेनात तदा तने मतृो ाोऽयत। 5. अधनुा 
रजकेनािचत। 6. एतने ाचमणा मम गदभ आछाताम ्। 7. ततो राौ मया स े ंेत।े 8. 
े े रकैः ीयत।े 9. यिद रका ं गदभ ं पयि तिह त ं ा ं नापनदुीित। 10. 
रजकेनवैमियत। 11. राौ राौ े ंगा गदभणे ताखात। 12. एकदा त ंा रकैरेवमिचत। 
13. वय ंाणे िनयतमाामह।े तािदतः शी ंधावामिेत। 14. रकैरेवमियत। 15. गदभो ब 
खािदा पुोऽभवत ्। 16. एकदा रकैग द भः पनुरयत। 17. तिन ् ण े कयािचद ् मया गदा 
रादत। 18. तदा गदभोऽतुद। 19. एष ाो गदभोऽीित रकैरवागत। 20. 
दडैाडिया गदभो रकैरमाय त।  

III.Tập dịch Việt—Phạn. Nếu có thể thì nên dùng dạng thụ động. 
1. Trong rừng nọ đã có một cây. 2. Có hai con quạ sống trên cây này. 3. Trong 
bộng (कोटर n.) của cây cũng có một con rắn đã sống. 4. Một ngày nọ con rắn đã đi 
ra khỏi bộng cây và ăn con (शावक m.) của hai con quạ. 5. Hai con quạ đã rất buồn. 
6. Chúng đã nghĩ đ ến một phương tiện để bảo vệ những đứa con. 7. Vì thế chúng 
đã đi đến người bạn, con chó hoang và đã h ỏi anh ta về phương tiện. 8. Chó hoang 
đã nói: »Hai bạn hãy đi đ ến thành phố, hãy lấy một vật trang sức (आभरण n.) của 
một người giàu (धिनक m.) và quăng nó vào hang của con rắn. 9. Sau đó các người 
của người giàu đi tìm vật trang sức và giết con rắn.« 10. Sau đó một con quạ đã đi 
đến thành phố và đã thấy bên sông đứa con gái của một nhà giàu. 11. Người con 
gái này đã t ắm (đã làm một sự tắm) ở sông. 12. Những vật nữ trang của cô đã ở 
bên bờ sông. 13. Ngay lập tức, quạ đã lấy một nữ trang, mang đến cây và vất vào 
hang của con rắn. 14. Khi những người hầu nữ đã thấy việc này họ đã chạy theo 
quạ đến cây. 15. Họ đã thấy nữ trang gần chỗ con rắn, đã giết rắn và đã lấy lại vật 
nữ trang. 16. Hai con quạ đã bảo vệ con như thế ấy. 
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19.1 Từ vị 
Động từ 
अपगम ् (1) अपगित đi mất, đi chỗ khác 
उह ्(1) उहित nâng lên, đẩy lên, kéo lên 
जीव ् (1) जीवित sống 
ित–आ–गम ् (1) ागित trở về 
ीकृ (8) ीकरोित nhận lấy, tiếp nhận 

Danh từ 
अज (m.) bất sinh, không có sinh ra. Biệt danh 

của Brahman; con dê đực 
आयोा (f.) tên một thành phố, nơi sinh của Rāma 
आान (n.) lời mời đến, lời gọi ra trình 
कण (m.) lỗ tai 
का (n.) bài thơ 
कुुर (m.) con chó 
कौतहूल (n.) tò mò, sự thích thú 
गण (m.) một bầy, một đội 
चौर (m.) tên trộm 
नकुल (m.) con thú đuôi dài, sống theo bầy, rất 

khôn 
याण (n.) cuộc du hành 
भार (m.) gánh nặng 
मखू  (m.) kẻ ngu si 
र (n.) máu 
लगडु (m.) cây gậy 
 (n.) cái sừng 
शू (m.) người thuộc cấp thứ tư (thấp nhất) trong 

xã hội Ấn Độ 
 (m.) thân (cây), vai 
ने (m.) tên trộm 
हा (n.) cười rộ, sự chế diễu 
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Phó từ/Nghi vấn phân từ/Số từ 
घोर (adj.) kinh khủng 
ताश (adj.) như thế này đây, với bản chất này… 
ःिखत (adj.) bất hạnh, khổ não 
पिरा (adj.) kiệt lực 
तदथ म ् để đạt mục đích này… 
िवहाय ngoài…(postp. với acc.) 

19.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Bài tập về phân từ 
Hãy xác định với bảng gốc động từ và ppp hệ thuộc những ppp trong bài tập. 

√  ppp √  ppp 

उद-््त ् (1) 
उत्तित  

bay lên, xuất 
hiện, hình 
thành 

उत्प utpanna ्च ्(1) ्चित nấu ्� pakva 

उ्िदश ् (6) 
उ्िदशित 

dạy उ्िद� upadiṣṭa ्ठ् (1) ् ठित đọc, học, tụng ्िठत paṭhita 

क् ्(10) क्यित kể chuyện, nói कि्त kathita ्त ्(1) ्तित té, rớt, rơi vào ्ितत patita 
कृत ्(6) कृनतित  cắt đứt कृ� kṛtta ्ा (1) ि्बित uống ्ीत pīta 
�ुध् (4) �ुधयित nổi giận �ु� kruddha ्ूज ् (10) 

्ूजयित 

tôn kính ्ूिजत pūjita 

गम् (1) गच्ित đi गत gata �-इष ्(caus. = 
10) �ेषयित 

gửi �ेिषत preṣita 

गै (1) गायित hát गीत gīta �च्् (6) 
्ृच्ित 

hỏi ्ृ� pṛṣṭa 

�ा (1) ngửi �ात ghrāta �म् (1/4) 
�मित/ �ामयित 

đi l òng vòng �ानत bhrānta 

िचनत ् (10) 
िचनतयित 

tư duy िचिनतत cintita मन ्(4) मनयते suy nghĩ, cho 
rằng 

मत mata 

चरु ्(10) चोरयित trộm चो�रत corita मृ (6) ि�यते chết मृत mṛta 
जन ्(4) जायते sinh khởi, phát 

sinh 
जात jāta यम् (1) यच्ित trao, đưa यत yata 

िज (1) जयित thắng िजत jita याच ्(1) याचते cầu xin यािचत yācita 
तषु ्(4) तषुयित hài lòng त�ु tuṣṭa रक् (1) रकित bảo vệ, bảo 

hộ, cứu 
रिकत rakṣita 

त ॄ(1) तरित băng qua तीणर tīrṇa �ह् (1) रोहित lớn lên, 
trưởng thành 

�ढ rūḍha 

तयज ्(1) तयजित xả bỏ, từ 
khước 

तयय tyakta लभ ्(1) लभते nhận được, 
đạt được 

लबध labdha 

दंश ्(1) दशित cắn, nhai द� daṣṭa वच ्(2) nói उय ukta 
दह् (1) दहित đốt, cháy दगध dagdha वस ्(1) वसित sống, trú, ngụ उिषत uṣita 
दा (3) ददाित đưa द� datta शंस ्(1) शंसित ca ngợi शसत śasta 
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�श ्(4) ् शयित thấy, nhìn �� dṛṣṭa �म् (4) �ामयित mệt �ानत śrānta 
धाव ्(1) धावित chạy धािवत dhāvita सद ्(1) सीदित ngồi सप sanna 
नम् (1) नमित chào hỏi, tôn 

kính 
नत nata सजृ ् (6,1) 

सृजित, सजरित 

tạo tác, tạo, 
quăng, phóng 

सृ� sṛṣṭa 

नश ्(4) नशयित huỷ diệt, tan 
nát, tiêu diệt 

न� naṣṭa स्ा (1) ित�ित đứng िस्त sthita 

नी (1) नयित dẫn, dắt, trải 
(thời gian) 

नीत nīta � (1) हरित lấy đi, nắm 
lấy, cướp đoạt 

�त hṛta 

नतृ ्(4) नृतयित nhảy, khiêu 
vũ 

नृ� nṛtta    

A. Động từ cập vật 
1. युऽेिरिभयधा िजताः। 2. रामणे बभुिुताय पुाय फलं यतम ्। 3. मनुो दवेने सृः। 4. दिरेण 
िभणुा ं यािचतम ्। 5. नपृणे ता अ ं दशे ं िेषताः। 6. द जलं गजःै पीतम ्। 7. िशबै िन 
काािन पिटतािन। 8. गुणा शाायपुिदािन। 9. एका सुरी का मया राया ंा। 10. युाय 
रामणे पुो नीतः। 11. वीरेण नपृणे दशेो रितः। 12. नेगैृ हाािन चोिरतािन। 13. किविभनृ पितः 
शः। 14. सीतया पुायुान ेातािन। 15. सदूनैृ पतय ेमधरुायािन पािन। 16. कु गसीित 
रामणे पुः पृः। 17. राम पुीिभः पुकं लम ्। 18. अिना ासादो दधः। 19. िशेो गुणा 
कथा किथता। 20. पुमै ुिनना दवेः पिूजतः। 21. वन ेसीता ने रासने ता। 22. नपृितना न ताश ं
वचनमुम ्। 23. नपृितः िययै ु ेन ः। 24. नरनैकया नदी तीणा ।  

B. Động từ bất cập vật và động từ chỉ sự chuyển động 
1. यु े सव िया मतृाः। 2. भयााला गहंृ धािवताः। 3. रामः सीतया सह मिरं गतः। (रामणे 
सीतया सह मिरं गतम ् )। 4. बालःै सखुने माग नृम ्। 5. नराः े ेिताः। 6. गजा वनषे ुााः। 
7. वृेः फलािन पिततािन। 8. ऋिषिभवन आमषेिूषतम ्। 9. रामोऽयोाया ंजातो न त ुकाया।ं 10. 
कपयः फलाय वृ ंढाः। 11. गुः िशेः ुः। 12. अिना सवा िण गहृािण दधािन। 13. जलेन 
िवना पुािण नािन। 14. िशाणामुोगने गरुवुाः। 15. अाः याणने न ााः। 

II. »Bà-la-môn và lũ trộm« 
1. कििंद ्वन ेाना ंचौराणा ंगणोऽवसत ्। 2. केनिचद ्ाणने याय किद ्अज इः। 3. तदथ 
ाणः कंिचद ् नगरं गतः। 4. ामादागतने ाणने त सुरः कृोऽजो लः। 5. अतीव तुो 
ाणः ाम ंितगतः। 6. ाणने ऽेज ऊढः। 7. ाणौरैिषत ंवन ंािवशत ्। 8. सः 
चौरैा णो ः। 9. यमज ं ाणः ऽेवहत ् सोऽिप चौरैः। 10. तऽेिचय वय ं तमज ं
भयामिेत। 11. तत एकौरो माग  उपिवः। 12. तने ाणोऽिभभािषतः। 13. साधो  े िकं 
वहसीित। 14. ाणने न िकंिचिुदतम ्। 15. तने स चौरो मखू मतः। 16. ततो ौ चौरौ 
मागऽितताम ्। 17. ताा ंकिथतम ्। 18. ाण िकं करोिष। कात ् कुुरं  ेवहिस। 19. ईशो 
घोरः कुुर आवाा ं (1. pers. dual instr.) न कुािप  इित। 20. ाणने िचितम ्। मया 
(instr.) कुुरः  े नोत।े मयाज उत इित। 21. ततः स ाणः कौतहूलात ् त ं पशु ं भमूौ 
िपत ्। 22. ाणने त कण ृौ। 23. पात ् स त े अशृत ्। 24. एत  ेे ः। 
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कुुर े न भवतः। 25. अत एषोऽज इित पनुमज ं  उदवहत ्। 26. ततयौराः 
मागऽितन ् । 27. अज भारेण पिरा ंाण ंतऽेभाष। 28. ह ेाण अपग यत ंकुुरं 
वहिस तत ंशू इित। 29. तरैेवमिभभािषतो ाणोऽिचयत ्। 30. एत ेबहवः। अहमकेः। असशंय ं
नाज ं वहामीित। 31. अजने भमूौ िनिः। 32. ततो ाणने ाममजने िवनागत। 33. 
ताजौरभै ितः।  

III. »Bà-la-môn và con Mungo« 
1. किंगर एको दिरो ाणो वसित । 2. त भाया यामकेः पुो जातः। 3. स ाणः 
पुऽेतीवाित ्। 4. एकदा वािण ालियत ु ंाण भाया  नद गता। 5. यदा भाय या ाीयत तदा 
तया ाणोऽभात। 6. अ या गहृ े िा पुो रतािमित। 7. गहृ ेाणः पुणे सहाीडत ्। 
8. सहसा ाणने गहृाद ्बिहमा ग श आकिणतः। 9. उाय ाणो ारं गतः। 10. माग िा 
नपृ तने जनेो घोिषतम ्। 11. य ं कत ु नपृितना किद ् ाण आयत इित। 12. यात ् स 
ाणो दिर आसीत ् ताने नपृतरेाान ंीकृतम ्। 13. िकंत ुयदा ाणो नपृ याय गेत ् तदा 
क पु ंरते।् 14. ाणने िचित ंयहं शी ंतने सह न गेय ंत ने ाणने तद ्आान ं
लते। 15. मम बालं रित ु ं कु कंिचद ् िवािम। मा ं िवहाय गहृ ेकिाीित। 16. तदा ाणने 
तृम ्। एकं नकुलं मम पुिमव गहृे पालयािम। तने मम बालो रतािमित। 17. एव ं िचिया 
ाणो नपृ तने सह ितः। 18. यदा स नकुलो बाल समीप आसीत ् तदा कित ् सप  
उानाहृमाग बाल समीपमसप त ्। 19. बाल समीप ंसृः सप नकुलेन मािरतः। 20. ततः सप 
नकुलेनोानमानीतः। 21. गहृ भमूौ सव रमयत। 22. नपृ ासाद ेय ंकृा गहंृ ाग 
रेन िला भिूमने ाणने ा। 23. ाणः बालमैत ्। 24. तदा रेन िल ं नकुलं 
ाणोऽपयत ्। 25. एतने नकुलेन मम बालो भित इित िचिया लगडुने ताडिया तने ाणने स 
नकुलो मािरतः। 26. यदा स ाण उानमगत ् तदा बालाीडत ्। 27. समीप े तने मतृः 
सपऽयत। 28. तद ्ा िकं पाप ंमया कृतिमित िचिया स णो ःिखतोऽभवत ्।  

IV. Tập dịch Việt—Phạn. Nếu có thể, hãy dùng quá khứ phân từ. 
1. Có một Bà-la-môn đã sống trong một cánh rừng nọ. 2. Một ngày nọ, ông ta đã đi 
vào làng, đã nhận một con dê và đã trở về rừng. 3. Khi ông ta đã mang con dê trên 
lưng ở trong rừng thì ba tên lừa bịp (धतू  m.) đã thấy ông ta. 4. Bọn chúng đã mong 
muốn đạt được con dê và đã suy nghĩ một kế/phương tiện. Đứa thứ nhất (थम m.) 
đã bước ra đường và đã chào hỏi Bà-la-môn: 6. »Ô Bà-la-môn! Ông mang con chó 
trên lưng vì mục đích gì vậy?« 7. Bà-la-môn đã trả lời: »Ồ thằng ngốc! Đây không 
phải là con chó, đây là con dê mà!« 8. Bỗng nhiên đứa lừa bịp thứ hai (ितीय) đã 
đến và đã nói với Bà-la-môn: 9. »Vì sao Ông lại vác một con chó?« 10. Bà-la-môn 
đáp: »Ngươi không thấy sao? Đây là một con dê!«. 11. Khi Bà-la-môn đã l ại đi 
trên đường thì tên lừa thứ ba (ततृीय) đã đến và cũng đã nói như vậy. 12. Và sau đó, 
Bà-la-môn đã cho rằng con dê của mình là con chó. 13. Ông ta đã v ất nó xuống đất 
và đã đi về nhà. 14. Ba kẻ lừa bịp đã vui mừng, đã nấu con dê và đã ăn nó. 
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20.1 Từ vị 
Động từ 
उपा (1) उपितित có mặt 
ा (caus. = 10) ापयित  đặt, để (sát nghĩa: khiến/làm cho đứng) 
ि (1) ियत े mỉm cười, đỏ mặt 

Danh từ 
अयोा (f.) tên một miền đất 
कारागहृ (m.) nhà tù 
कलह (m.) sự tranh cãi, bất đồng, tranh chấp 
च (m.) mặt trăng 
नमार (m.) sự tôn kính 
नामधये (n.) tên 
ाय (m.) quyết đoán, lời phán 
बा (m.) cánh tay 
भवन (n.) cung điện 
महाराज (m.) đại vương 
ला (f.) sự e thẹn 
िववाद (m.) tranh cãi 
िववाह (m.) lễ kết hôn, đám cưới 
सभा (f.) hội họp, cuộc họp 

Hình dung từ/Hậu trí từ 
कृपा (adj.) với lòng thương hại 
ितीय (adj.) thứ hai 
थम (adj.) thứ nhất 
िविच (adj.) kì đặc, tuyệt diệu 
अ े trước (postp. đi với genitive) 
आम ् dạ! 
िधा hai phần, hai loại 
पररम ् tương đãi 
बाढम ् chắc chắn 
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20.2 Bài văn/Luyện tập 
I. »Rāma và Sītā« 
1. रामः सीतायाः ासादोान ंगतः। 2. रामणे देाः पजूाय ैपुायिािन। 3. तदा सुरी का 
तनेिेता। 4. रामा ंित गा नमारं करोित । 5. रामः। िकं तव नामधयेम ् ? 6. सीता। मम 
नामधये ंसीता। कम ् ? 7. रामः। अहं रामो दशरथ पुः। 8. सीता। या कुोत े? 9. रामः। 
मयायोायामुत।े 10. सीता। अ िकं करोिष ?। 11. रामः। देाः पजूा ंकत ु पुायाहरािम। 12. 
सीता। अिप  ंमया सह मम ासादमागिस ?। 13. रामः। बाढम।् या सह ासादमागािम। 
14. सीता। यिद मामनगुिस त हं तुािम। 15. सीता। अ मम जनको जननी च याण ंकुतः। 
16. सीता। अहं दासीिभः सह भवन े ितािम। 17. सीता राम ासाद ं गतौ। 18. रामः। युाकं 
महाशाला ंम ंदशय। 19. सीता। बाढम।् अाकं महाशाला ंतु ंदशयािम। 20. सीता। अाकं 
ासादु ं रोचत े ?। 21. रामः। आम।् युाकं ासादो म ं रोचत।े 22. तदा सीतया सह रामणे 
पनुान ं गतम।् 23. िकंिचालं ाा ं न भािषतम।् सहसा रामणे भािषतमुारत। 24. रामः। हे 
सीत।े तव मखु ंचणे तुमि। 25. रामः।  ंममतीव रोचस।े 26. तदाकय  सीता लया यत े
। 27. रामः। ह े सीत।े अहं िय िािम। 28. रामः। िकं मिप मिय ििस ?। 29. सीता। 
आम।् अहं िय िािम। 30.सीता। अिप मा ं पिरणतेिुमिस ?। 31. रामः। सीत।े या िवनाहं 
जीिवत ु ंन शोिम। 32. रामः। तात ् ा ंपिरणतेिुमािम। 33. रामः। अहं युाकं ासाद े िववाहं 
करोिम। 34. रामः। मम जनक आवयोिव वाहाय त ंतव जनकाय षेयित।  

II. »Sự thẩm định của vua« 
1. आसीगणुो नाम नपृः। त ायो जनःै शः। 2. एकदा यदा स सभायामपुिवदा केनिचत ् 
िकरेण कंिचद ् िशशु ं बाा ं नीा तागतम ्। 3. तने सह  े नाय तागताम ्। 4. िकरेण स 
िशशनुृ पा े भमूौ ािपतः। 5. तनेाभाततै े  े नाय िशशोहतनुा पररं िववाद ं कुतः। 6. एका 
वदषे िशशमु म पु इित। अा वदित। एष िशशुा नाि। एष त ुमम पु इित।। 7. तात ् तव 
ायाथ मया े नाया वािनत ेइित। 8. िकर तद ्वचनमाकय  िकंिचििया नपृणेोिदतम ्। 9. ह े
िकर एत िशशोः शरीरमिसना िधा कृा ाा ं नारीामकेमकंे खड ं येित। 10. 
सभायामपुिता जना ं िविच ं ायमाकया तीव िविताः। 11. िकरो गा िकंिचदिसमानीय त ं
िशशमुपुागत ्। 12. अिस ंा योना यरेका नपृा ेभमूौ पिताभाषत। 13. महाराज कृपाभ व। 
मम िशशु ं र। त ंमा मारय। 14. मम पु मरण ंनेािम। मम पुो जीवत।ु  ं िशशु ंत ैनाय 
य। 15. एव ंमम पुो न ियत ेिकंत ुजीवतीित। 16. तािन वचनााकय  नपृोऽवदत ्। 17. एषा नारी 
स ंवदित। सा िशशोज ननी। तादते ैथमाय ैनाय िशशु ं य। 18. िकंत ुतया ितीयया नाया  
स ंनोिदत ंतात ् ता ंकारागहंृ नयिेत। 19. तदा सव जना ंनपृ ंाशसंन ्।  

III. Tập dịch Việt—Phạn 
1. Trong một thành phố nào đó đã có m ột người trai trẻ (कुमार) với tên Śravaṇa 
sống. 2. Thân phụ và thân mẫu của anh đã già và mù ( अ). 3. Họ cũng đã không 
có khả năng đi (chạy). 4. Mặc dù vậy họ cũng đã mong muốn làm một chuyến 
hành hương. 5. Chính vì vậy mà Śravaṇa vác hai người trên vai bằng một đòn gánh 
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(िवहंिगका f.). 6. Khi họ đã mệt nhoài trong rừng thì Śravaṇa đã đi đến một cái hồ để 
lấy nước. 7. Ngay lúc đó một ông vua với tên Daśaratha đã săn một con hưu trong 
rừng. 8. Śravaṇa bị mũi tên của ông ta bắn trúng (िव ppp của ध ् [4] िवित) 9. 
Daśaratha đã đi đến người bị trúng tên và đã hỏi: 10. »Chàng trai trẻ kia! Bạn là ai? 
Một tội lỗi đã được tôi gây nên (làm)«. 11. Śravaṇa đã kể: »Thân phụ thân mẫu tôi 
già rồi. 12. Hai người không có khả năng đi (chạy). Cả hai đều rất khát. Ông hãy 
mang nước đến cho họ«. 13. Sau đó anh ta đã ch ết. Daśaratha mang nước đến cho 
thân phụ thân mẫu của Śravaṇa và kể về cái chết (acc.) của đứa con trai. 14. Khi đã 
nghe được sự việc này họ đã không uống nước. 15. Họ nguyền rủa: »Ngươi cũng 
sẽ chết vì chết vì sự xa lìa (िवयोग m.) con trai (gen.) của Ngươi«. 16. Sau khi nói 
như thế, họ đã trút (đưa) hơi thở (acc. plur. của ाण m.) 
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21.1 Từ vị 
Động từ 
अच ् (10) अचयित tôn kính 
ितबधु ् (1) ितबोधित tỉnh thức 
जन ् (4) जायत े sinh, đẻ 
भ ृ(1) भरित nuôi dưỡng 
शं ् (1) शंत े rớt, mất 
रम ् (1) रमत े vui thích, thưởng thức 
प ् (6) ित phá huỷ, cướp đoạt 
िव ृ(1) िवरित quên 
य ् (1) यित phung phí, chi phí 

Danh từ 
अकीित  (f.) không vinh dự, nhục nhã 
अि (m.) dãy núi 
अ (n.) nghệ thuật bắn cung, cung, tên 
आगमन (n.) sự đến 
आजीवन (n.) kế sinh nhai, phương tiện sinh sống 
आरोय (n.) sức khoẻ 
कुटी (f.) túp lều 
ोड (m.) cái ngực, chỗ bộng bên trong 
धिनक (m.) người giàu, phú ông 
िबडाल (m.) con mèo 
मलू (n.) gốc, nguồn gốc 
प (n.) thân, sắc, vẻ đẹp 
शि (f.) lực 
शाप (m.) lời nguyền 
शावक (m.) con nhỏ của loài thú 
सनेा (f.) quân đội 
प (n.) bản chất, bản tính, tính chất 

Phó từ/Hình dung từ 
अनर (adj.) kế đến 
धिनक (adj.) giàu 
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मौल (adj.) nguyên là, bản chất là 
अतः  trước (postp. đi với genitive) 
अिचरेण mau, không lâu sau 
अािप  vẫn còn 
िचरम ्  lâu 

21.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Bài tập về thời vị lai 
1. यु ेजेाम इित नपृियित। 2. भात ेनपृः सनेया सह ाित।  3. नपृितः ियान ् युाय 
नेित। 4. त जयाय शिुभः सह योत।े  5. यु ेबहवः िया मािरि। 6. शवो नगर 
गहृािण वेि धनािन च लोि च।  7. ततः पादिना गहृािण धि।  8. तदा वय ंअाकं 
नगरे ात ु ंन समथा ः।  9. अिं गा ततो ऽ ंनगरं ामः।  10. तगरं वय ंगिमामः।  11. त 
गा िकं किरिस।  12. त नव ेगहृ ेवामः।  13. तिन ् नगरे नवािन िमािण लस।े  14. िकं 
तािप मा ंिरिस।  15. त ा ंन िविरािम।  16. यिद तद ्ाममगिम ंतिह मम 
िममम ् । 17. यिद शवोऽजेन ् तिह बन ् ियानमारियन ् । 18. यिद ियः शणूा म ् नगरं 
ावेत ् तिह सोऽमािरत ् । 19. यिद बालो जनक वचनमाकणियत ् तिह न स ःखमभिवत ् । 

II. »Mộng ban ngày của Bà-la-môn nghèo« 
1. कििंद ् ाम एको दिरो ाणः ितवसित । 2. िदवस े ाम मागष ु िभामयाचत। 3. 
अनिुदन ंतने  ेपके ल।े 4. एकं पकं ितिदन ंतने भोजन ेियतम ् । 5. अम ् पकं ितिदन ंतने 
रितम ् । 6. एकदा शयन ेितबु ाणनेवै ंिचितम ् । 7. यिद ितिदनमकंे पकं रिािम तिह मम 
ब धन ंभिवित। 8. तने धनने धने ु ंल ेितिदन ंच ीरं पाािम। 9. तदा मम सवेको भिवित। स 
धे ैतणृमानेित। 10. स मा ंसिेवत ेम ंच पित। 11. दिरा नरा मन ंल।े 12. धिनक 
किचद ् ाण गहंृ गिमािम त च का ं पिरणेािम। 13. ता ं काया ं बहवः पुा 
जिन।े 14. त े जनकं जनन चाच ियि। 15. िदवस े िमःै सहादैिवािम। 16. पुानाम ं
षेियािम। 17. पाठशालाया ंत ेसक् पिठि। 18. त शााय ंच िशि।े 19. पात ् 
पुा मा ंभिरि गोपाियि च। 20. आरोय ंिचरं च जीवनमनभुिवािम। 21. दवे पजूया दय े
शाि ंवेामीित। 

III. »Trí giả và chuột con« 
1. कििंद ्वन ेकिद ्मिुनवसित । 2. स त ाम ेतपा ंकरोित ।  3. एकदा स कुा 
अतः कट उपिवय समीप ेकिचत ्  काक मखुा ंिकंिचद ्मषूक शावकमपय त ् । 4. स 
कृपाम ुिन ंशावकं ीकृ ामे ऽपालयत ् । 5. एकदा मनुरेाम समीपमागतने केनिचद ्
िबडालेन ः स मषूको ऽमृयत। 6. त ंिबडालं ा स मषूको मिुन ंित धािवा त ोडे ऽवत। 7. 
त भय कारण ंबुा मिुनना िचितम ् । 8. यिद एत ंमषूकं िबडालं किरािम तिह स मषूको ऽ 
भिृत िबडाला शित इित।  9. एत ंिचिया मिुन ंमषूकं िबडालमकरोत ् । 10. एकदा कित ् 
कुुर आम समीपमागत ् । 11. मिुनना कृतो िबडालः कुुर भयात ्  पनुम ुनःे ोड ंधािवतः।  
12. तदा तने मिुनना स िबडालः कुुरः कृतः।  13. ितिदन ंस कुुरो यथाकाम ंवन ेसव ाः।  14. 
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एकदा स वन ेकंिचद ्ा ंा सरं वनानुरेाम ंधािवा मनुःे समीपमागत ् । 15. कुुर 
भय कारण ंबुा मिुनरवदत ् । 16. नाि तव भय कारणम ् । मिप ाो भवःे।  17. अधनुा ा ं
ा ंकिरामीित।  18. मनुःे सादने स कुुरो ाो ऽभवत ् । 19. िकंािप मिुनना स ाो मषूक 
इव ः। 20. यदा यदा स मिुनवन ेकुागत ् तदा तदा स ामगत ् । 21. वन ेमिुन ंां 
च ा जना अकथयन ् । तने मिुनना शा मषूकात ्  स ाः कृत इित। 22. एव ंजनभैा िषतािन 
वचनााकय  स ाो ऽतीव ःिखतो ऽभवत ् । 23. सोऽिचयत ् । यावद ्मिुनजवित तावत ्  सव जना 
मम प कथा ंकथयि।  24. त ेमम शरीर मलंू न िविरि। 25. एव ंममाकीित भ िवित। 
26. यावत ् स मिुनजिवित तावना मम मौलं प ंबोिधि।  27. यहं त ंमिुन ंखादािम तिह 
कोऽिप मम मौलं प ंन बोिधतीित।  28. एव ंिचिया मिुन ंखािदत ु ंस त समीपमगत ् । 29. 
यदा मिुनना स ाो दा सने ाागमन कारण ंबुम ् । 30. सोऽिचयत ् । मया मषूको 
ाोऽियत। 31. अधनुा ाो मा ंखािदतमुागतीित। 32. रािुनरवदत ्  ंपनुमू षको भविेत।  
33. सो मनुवे चनने स ाः पनुमू षकोऽभवत ् ॥  
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22.1 Từ vị 
Động từ 
आिदश ् (6) आिदशित ra lệnh 
उम ् (1) उित cố gắng 
दड ्(10) दडयित phạt 
धाव ् (10, caus.) धावयित giặt, rửa 
नमृ (8) नमरोित chào hỏi 
िनध ृ(1,10) िनधरित/ िनधारयित đặt vào (đi với loc.) 
िनःगम ् (1) िनग ित đi ra, xuất hiện 
पिरदशं ् (1) पिरदशित cắn nát 
पय व–ई ् (1) पय वेत े quản lí, canh chừng 
पीड ्(10) पीडयित hành hạ 
बधु ् (1) बोधित thức dậy 
यम ् (1) यित đưa, trao, mời 
स ृ(10) सारयित lan rộng 
िभ ् (1) िभत े cầu xin 
ा (10) ापयित tắm (cho ai) 

Danh từ 
अकार (m.) tối đen 
अरय (n.) rừng, a-lan-nhã 
इन (n.) củi đốt 
केसर (m.) tóc, bờm 
कौपीन (n.) cái khố 
धुा (f.) cơn đói 
खल (m.) kẻ ác 
िचा (f.) sự lo nghĩ 
दोषा (f.) buổi tối 
धिनक (m.) giàu 
िता (f.) quả quyết, chấp nhận 
य (m.) sự cố gắng 
योजन (n.) cái dụng, cái lợi 
माजा र (m.) con mèo 
िवास (m.) niềm tin, tín tâm 
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सायकंाल (m.) buổi tối 

Phó từ/Hình dung từ/Nhàn đầu từ (interjection) 
अलस (adj.) chậm chạp, mệt mỏi 
ु (adj.) ppp của ुध ् (4) ुित || nổi giận 
तावत ् (adj.) cứ lớn như, cứ to như (nom. sing. तावान)् 
शु (adj.) sạch, thanh tịnh 
अतः परम ्  và tiếp theo như thế, sau này 
अर ्(adv.) trong phạm vi…, bên trong của… 
अलम ् (adv.) đủ 
अहो इदानीम ् (adv.) bây giờ đây 
कान  hoàn toàn, toàn phần 
िदवाराम ्  ngày và đêm 
ननूम ्  chắc chắn 
भो »Này anh bạn!« 

22.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Bài tập về gerund 
1. नपृणे दशेो रितः।  2. युािभािन पुकािन पिठतािन।  3. पाठशालाया ंिशगै ुरवो नाः।  
4. बालेन ीरं पातम ् । 5. मम िमणे दये ंधन ंनालभ।े  6. अ सवेकेन वनािदनमानतेम ् । 7. यु े
ियःै शवो जतेाः। 8. अलसाः िशा गुणा दडियताः।  9. अािभरधनुा ताया नद 
पयािम। 10. मया खादनीय ंफलम ् मम िमणे खािदतम ् । 11. िशःै पाठा लेिखताः।  12. सवदा 
शुम ंखािदतम ् । 13. रामणे गमनीय ंनगरं रे ऽि। 14. यदा शव आामि तदा योधनै  
धािवतम ् । 15. मया पा ंपुकमालभ।े  16. युािभः सवदा स ंविदतिमित गुपिदशित।  
17. या करणीय ंकाय मया कृतम ् । 

II. »Người tu khổ hạnh và cái khố« 
1. कििंद ्ाम ेकिद ्मिुनवसित । 2. त गहृ ेभाया  बव नासन ्। 3. तिन ् ाम ेकिद ्
धिनकः वसत ्। 4. अनिुदन ंमिुन गहृ ेिभिा भोजनमलभत। 5. िदवारा ंमिुनना ान ंजप 
कृत।े 6. त व ं कौपीनमवे। 7. त  े कौपीन े आाम।् ितिदन ं स एकं कौपीनमधारया ं
कौपीनमधावयत ्। 8. एकदा मिुनः ान ं कत ु नदीमगत ्। 9. एकं कौपीन ं धाविया तत ् तने भमूौ 
सािरतम ्। 10. यावत ् कौपीन ंशुित तावान ंकरोमीित मिुनना िचितम ्। 11. सहसा किद ्मषूक 
आग कौपीन ं पय दशत ्। 12. मिुनरुत।् कौपीन ं मषूकाित ु ं स कंिचद ् िबडालमलभत। 13. 
अनिुदन ंिबडालाय ीरं दात ु ंन शोित । 14. ताद ्मिुनः ितिदन ंत ंधिनकं गा ीरमयाचत। एव ं
स िबडालाय िकंिचत ् ीरमयत ्। 15. तदा मिुनरिचयत।् िबडालाय ीरं दात ु ंमया धनेलुिेत। 
16. अतो मिुनः कािचद ्धनेमुलभत। 17. स भात ेसायकंाले च िबडालाय ीरमयत ्। 18. िदवस े
िदवस े धने ु ं ापिया त ै तणृमानयत ्। 19. िकंधनुा ान ं कत ु मनुःे कालो नासीत ्। 20. तात ् 
तनेकैः सवेक आनीयत। िकंत ुसवेकः सक् काय न करोित । 21. एकिन ् िदवस आगदिन ् 
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िदवस ेनागत ्। 22. मिुनरिचयत ् िकम ् करोिम। केनिचनने सवेकः पय विेतः। 23. यदा सवेको 
नागित तदाने जनने धनेःु सिेवतिेत। 24. ततो मिुनना कािचत ् का पय णीयत। 25. एकदा राौ 
मिुनभू मौ िनष ान ंकरोित । 26. त भाया त।् सदा ान ंकरोिष।  ंमा ंन मस।े 27. मा ं
रः। काद ् मा ं पय णय इपृत ्। 28. मिुनरिचयत।् िकमथ ता ं पय णयम।् तया धनेःु 
सिेवता। 29. िकमथ धनेःु िबडालाय ीरं दातम ्। 30. िकमथ िबडालः केनिचद ्मषूको मारियतः। 
31. िकमथ मषुको मारियतः कौपीन ं रतम ्। 32. एकात ् कौपीनात ् तावानय ं य इित। 33. 
मिुनः ोधा ेअिप कौपीन ेअपि कान तपाम ् करोित ।  

III. »Sư tử và mèo« 
1. कििंदरय ेकन िसहंः ितवसित । 2. एकदा स गहुाया अ ेभमूौ िनष शयन ंकरोित । 
3. तदा िबलादाग किद ्मषूकमपुग त केसरानदशत ्। 4. ततः बुने िसहंने दाः केसरा 
अय। 5. तदा तने िचितम ् अहो मम केसरा कृाः। 6. ननूमतेद ्किचद ्मषूक काय म ्। 7. 
िकमधनुा मया कतम ्। 8. एवम ुमाजा रो मषूक शःु तादधनुा िकंिचद ्माजा रं पालियािम। 
9. स माजा र ंमषूकं माग िया भियतीित। 10. अथ स ुः िसहंः िकंिचद ्ाम ंगतः। 11. माग 
तने किाजा रो ः। 12. त समीप ं गा िसहं ं माजा रमवेमवदत ्। 13. भो िम माजा र ा ं
नमरोिम। मम वचनमाकणय। 14. मम गहुायाः समीप ेकन मषूकः ितवसित। 15. शयन ंकृत 
मम केसराने दाः। 16. एष मषूकोऽपहत ः ताया सह वस। 17. अहं त े भतू ं भोजनमिप 
दाामीित। 18. माजा रेण ितभािषतम ्। 19. यथा मािदशिस तथा करोिम। अहं या सह 
वामीित। 20. िसहंो माजा रेण सह गहुामगत ्। 21. यदा ौ गहुामगता ंतदा माजा रोऽवदत ्। 
22. अहं धुया पीिडतः। 23. या म ंभोजन ंदातिमित। 24. िसहंने त ैमासंखडािन दािन। 
25. ितिदन ं तािन भिया माजा रेण त सखुमवत। 26. िसहं गहुामागत ं माजा रं ा मषूको 
भयािलािहना गतः। 27. अतोऽधनुा िसहंने मषूकाय ं िवना तोिषतम ्। 28. मिूषको भोजनने िवना 
िबलाविसत ु ंन समथ  आसीत ्। 29. धुया पीिडतने मषूकेन िचितम ्। 30. अधनुा िकं किरािम 
भोजनने िवना कथ ंजीिवािम। 31. यिद मया िबलािहग त ेतिह माजा रेणाहं भ।े 32. अतोऽकार े
बिहग ा भोजनमिािम। 33. अकारे माजा रो मा ंु ंन शोतीित। 34. एव ं िचिया भोजन ं
लु ं मषूको राौ िबलािग तः। 35. सः स माजा रेण ः। 36. माजा र ं गहृीा िसहंमपुग 
तमवदत ्। 37. भो मगृराज पय। तव शरुय ंमषूको मया गहृीतः। 38. अलिमदान तव िचया अ 
भृावा ं सखुने वसाव इित। 39. एवमिुदा तने स मषूको भितः। 40. तदा िसहंोऽिचयत ् 
इदानीमनने माजा रेण म ेिकं योजनम ्। 41. अतोऽ ैपरं भोजन ंन दाामीित। 42. ततः भिृत िसहंने 
माजा राय भोजन ंन दम ्। 43. एकदा धुया पीिडतो िसहंमवदत ्। 44. िम या वचन ं िवतृम ्। 
45.  ंवचन ंर म ंभोजन ंयेित। 46. तदा िसहंः भाषत ह ेमखू  या म ेन योजनम ्। 
47. न िकंचन रािम गेित। 48. तदा माजा रोऽवदत ् एवम ुगिमािम। 49. या पाप ंकृतम ् या 
िह कृता िता िवतृिेत। 50. तद ् वचनमाकय  ुने िसहंने त ंमाजा रं मारियतमुुतम ्। 51. िकंत ु
माजा रः सरं िकंिचद ्वृमा िसहंमवदत ्। 52. खल मधरुेष ुवचनषे ुन कदािचद ् िवासः कत 
इित।  
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23.1 Từ vị 
Động từ 
आछद ्(10) आादयित che đậy, che dấu 
आसद ्(1) आसीदित ngồi, ngồi xuống 
दीप ् (4) दीत े chiếu sáng, rực rỡ 
िनिप ् (6) िनिपित quăng đi, quăng xuống, vất vào 
िनिवद ्(10) िनवदेयित cho biết, báo cáo 
भी (10) भीषयित làm cho sợ 
ितयम ् (1) ितयित trả lại 
मील ्(1) मीलित nhắm mắt 
ल ् (6) लत े e thẹn 
संम ् (1/4) संमित – संाित bị làm rối loạn 

Danh từ 
अनतृ (n.) không thật, phi chân thật 
अमा (m.) quan, bộ trưởng 
असभंव (n.) sự bất khả, không thể 
अस (n.) sự giả dối, không thật thà 
असरु (m.) a-tu-la 
अि (n.) xương 
आपे (m.) kháng biện 
आयधु (n.) vũ khí 
आयसु ् (n.) mệnh căn, sinh khí 
उपयोग (m.) sự sử dụng, cái dụng 
उपिनषद ्(f.) áo nghĩa thư, một thể loại sách Veda 
उपाज न (n.) phương tiện sinh nhai, kế sống 
उषस ् (f.) bình minh 
ऋिज ् (m.) mục sư, đạo sư 
औदाय  (n.) lòng phóng khoáng, tâm rộng rãi 
कृपा (f.) lòng thương hại, đồng cảm 
ीडा (f.) trờ chơi, chơi 
गायन (n.) bài ca, sự ca hát 
गुन (n.) tiếng vo ve 
जीिवत (n.) cuộc sống, cuộc đời 
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ोितस ् (n.) ánh sáng 
तपस ् (n.) khổ tu, khổ hạnh 
तपोवन (n.) rừng người tu khổ hạnh 
तमस ् (n.) tối tăm, đen tối 
तलुा (f.) cái cân 
तजेस ् (n.) bóng loáng, sáng rực rỡ 
धनसु ् (n.) cây cung 
नमस ् (n.) sự tôn kính 
िनलय (m.) chỗ trú, chỗ ở 
िनवदेन (n.) bảng tin, bảng báo cáo 
ने (n.) mắt 
पीडन (n.) sự hành hạ 
जापित (m.) tên khác của Brahma 
भ ु(m.) đấng tối cao 
मनस ् (n.) tâm, trí, tư duy 
रोदन (n.) khóc lóc, than thở 
व (m.) kim cương chử 
वायधु (n.) với kim cương chử là vũ khí 
व (m.) con bê, bạn yêu quý! (dạng voc.) 
विणज ् (m.) thương gia 
वाच ् (f.) tiếng nói, lời nói 
वकुैठ (m.) thần Viṣṇu, chỗ cư trú của thần Viṣṇu 
वृ (m.) tên của một loài la-sát 
शरण (n.) sự bảo vệ 
िशरस ् (n.) cái đầu 
िशवा (f.) đá, khối đá 
यने (m.) con diều hâu 
समािध (m.) tam-ma-địa, định 
सिमध ् (f.) củi đun 
सरस ् (n.) hồ, ao 
साधन (n.) thành tựu 
साहा (n.) sự giúp đỡ 
हिर (m.) biệt danh của Viṣṇu 

Phó từ/Nghi vấn phân từ/Số từ 
तार (adj.) lớn (âm thanh), xuyên suốt 
बमू (adj.) có giá trị 
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रमणीय (adj.) dễ thương, dễ mến 
शित (adj.) lo nghĩ 
शात (adj.) lâu dài, bền bỉ 
सिंनिहत (adj.) có mặt, hiện diện 
समम ् (adv.) dưới sự hiện diện của… (đi với gen.) 

23.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Luyện dịch 
1. नमः िशवाय नमः िशवायिेत बालो जपित। 2. कृ िशरिस तजेो यत।े 3. िया धनिुभ ः शरान ् 
मुि। 4. िगिरष ु बिन सरािंस िव।े 5. ऋिषपसा दय े मिुं लभत।े 6. सयू  ोितषा 
तमोऽपियत।े 7. नाीरे साधव उषस ंपयि। 8. अ वनात ् सवेकेन सिमदानतेा। 9. रामो िह 
दवेान ् सिमधा यजित। 10. ऋषय उपिनष ुमो माग मपुिदशि। 11. ऋिज उपिनषदः पठि। 
12. ऋििः सूािन पिठतािन।  

II. »Tấm lòng cao thượng của trí giả Dadhīci« 
1. परुा वृो नाम किदसरु आसीत ् । तने दवेा अतीव पीिडताः। 2. साहा ं लु ं दवेाः 
जापितमगन ् । 3. त े जापतःे परुतः िा तमनमन ् । 4. तान ् समागतान ् दवेान ् ा 
जापितरागमन कारणमपृत ् । 5. त ेवदन ् । भो वृो नाम किदसरुोऽानतीव पीडयित। 6. 
त पीडन ंवय ंसोढुं न समथा ः। अतो वयमागता इित। 7. जापिता ंवाचमाकय  दवेानवदत ् । 8. 
हिररेव युान ् रितमु ् समथ ः। त ंशरण ंगतिेत। 9. तदा जापितदवःै सह हरेिन लय ंवकुैठं गा 
हरय े सव वृामकथयत ् । 10. सवमाकय  हिरः भाषत। ऋिष ं दधीिचमपुग दवेैात ् 
कािनिचदीिन यािचतािन। 11. तने ऋिषना ननू ंकािनिचदीिन दा।े 12. तरैििभ ेिकंिचद ्
वायधु ंरचय।ु 13. तने शणे वृ ंमारियत ु ंसवा ासरुाते ु ंसमथा  भिवीित। 14. दधीिचना म स 
ऋिषः कििंत ् तपोवन े वसित । 15. तत ् तपोवन ं िवहगाना ं गायनने कपीना ं ीडया अलीना ं
गुननेातीव रमणीयमासीत ् । 16. त बहवो मनुय आस तपा ं कुव ि । 17. तत ् तपोवन ंसव 
दवेा गताः। 18. त दधीचरेाम ंिवयिष मपयन।् ऋिषः ोितषजेसा दीत े। 19. इो 
दधीिचना पृः। िकमथ ययूमागता इित। 20. तदेः भाषत। असरुेण वृणे वय ंपीामह।े 21. 
तात ् ा ंशरणमागताः। कृपया म ंाीिन य। 22. तरैििभवयमायधु ंरचियामः। 
तने वय ं वृ ं मारियत ु ं समथा ः भिवाम इित। 23. इ तद ् वचनमाकय  दधीिचरतुत ् । 24. 
सोऽवदत ् अ मम जीिवत साधनम ् । ताम शरीरं युाकमपुयोगाय भवते ्। 25. अहं युिमद ं
शरीरं यािम। ीकुतिेत (imper 2. pers. pl.)। 26. तदा स ने ेमीिला समािधमगत ् । 27. 
दवेााीाल तवै ायधुमरचयन ् । 28. यदा दवेापोवनािहरागन ् तदा वृो माग िा 
तानभीषयत ् । 29. तदा यु इने वायधुने वृममारयत ् । 30. एव ं दवेा दधीचरेौदायण वृ 
भयाुाः।  

III. »Con trai của thương nhân và ông nhà giàu« 
1. कििंगरे किचद ्विणज एकः पु आसीत ् । 2. धनोपाज नाय सोऽ ंदशे ंगमुैत ् । 3. 
त गहृ े कािचद ् बमूा तलुासीत ् । 4. स ता ं तलुा ं किचद ् धिनक गहृ े िनि िचरं दशेाद ्
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दशेममत ् । 5. एव ंस ब धनमाल पनुः नगरं ागतः। 6. धिनक गहंृ गा स तमवदत ् । 7. 
भो मम तलुा ंपनुर ्म ेयेित। 8. तदा स धिनकः भाषत। 9. ह ेिम अ नाि तव तलुा। मम गहृ े
भतूा मषूकाः सि। 10. तव तलुा मषूकैभ िता। आग पयिेत। 11. विणुः (= विणजः पुः) 
िचिया वदत ् । 12. नाि तव दोषः। एतिंोके िकमिप शात ंनासीत ् । 13. एष लोक ईश 
एवाि। 14. रादागतोऽहं ाः। 15. अधनुा ानाय नद गिुमािम। 16. यिद तवापेो नाि 
तिह तव पु ंमया सह नयामीित। 17. स धिनकः पुमाय तमवदत ् । 18. व एतम िम ंानाय 
नद गित। 19. म।् तने सह गेित। 20. जनक वचनमाकय  पुने सह नद गतः। 21. 
नाटे बहवो गहुा आसन ् । 22. विणुो ना ंान ंकृा त ंधिनक पु ंकािंचद ्गहुाया ंिनि 
ता ारं िशलयाा सरं धिनक गहंृ ागतः। 23. तमकेकं ा पुाय शितः स 
धिनकमपृत ् । 24. िम कुाि म े पुः। कथयिेत। 25. विणुः वदत।् िम अहमतीव 
लितोऽि। 26. तव पु ं रित ु ं न समथऽभवम ् । 27. नाट उपिवव पुः 
केनिचनेनेाियतिेत। 28. तदाकय  ुो धिनकोऽवदत।् असम।् अनतृ ंवदिस म ् । 29. यत ्  ं
वदिस तदसभंवम ् । 30. यनेो बालं हत ु समथ नाि। य म ेपुम ् । 31. अथा नपृ सभाया ं
गा सव िनवदेियामीित। 32. विणुोऽवदत।् िम समतेत ् । 33. मम सम ं तव पु ं
यनेोऽहरत ् । 34. यनेव पु ं कुानयिदित न बोधािम। 35. यिद नाि िवासो मम कथाया ं तिह 
ग नपृ सभाया ं िनवदेन ं कत ुिमित। 36. एव ं योिव वादः समभवत ् । 37. धिनको विणु ं नीा 
नपृ सभामगत ् । 38. सभा ं िवय तने धिनकेन तारेण रेण रोदन ं कृतम ् । 39. अमा ं
रोदन कारणमपृत ् । 40. धिनकेन सव किथतम ् । 41. ततोऽमाो विणुमवदत।् भो य 
धिनकाय त पु।ं 42. कुािप यनेो बालं हत ु समथ नाि। 43. अान ् मखूा न ् मा म। 44. 
िकमथ मस ं वदिस। 45. ा ं कारागहृे ेािम यिद ा ं त ै पु ं न यसीित। 46. तदन ु
विणुः वदत।् अस ंन वदािम। 47. य मषूकालुा ंभयि त यनेोऽिप बालं हरतीित। 
48. तदाकय  संाोऽमाोऽपृत ् । कथमवेिमित। 49. विणुणे किथत ं सव वृामाकय  
सभाया ं सिंनिहता अहसन ् । 50. धिनक ु लितोऽभवत ् । 51. ततोऽमाादशेाद ् धिनकः ता ं तलुा ं
विणुाय यत ् । 52. विणु धिनक पु ंत ैयत ् । 53. एव ंतौ सावभवताम ् । 
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24.1 Từ vị 
Động từ 
अवमचु ् (6) अवमुत े cởi, tháo (quần áo, nữ trang) 
आि (1) आयत े quy y, nương tựa 
उद-्कृष ् (1) उषित  kéo ra, kéo lên 
दा (3) ददाित  đưa (passive »dīyate«, đư ợc dùng thay 

dạng passive của yam »đưa, trao«) 
िनम ् (1) िनमित  lặn xuống, đi sâu vào, chìm 
िनप ् (10) िनपयित  nghiên cứu, tìm ra 
िनः-म ् (1) िनामित đi ra 
परा-धाव ् (1) पराधावित  chạy mất 
िव-आ-पद ्(10) ापादयित  giết hại 

Danh từ 
अड (n.) trứng 
अिधपित (m.) người đứng đầu (của một… bộ, cục, 

chùa) 
अनशन (n.) không ăn, nhịn ăn 
अप (n.) con, hậu bối 
आभरण (n.) trang sức, nữ trang 
कठ (m.) cái cổ 
कोटर (n.) bộng cây 
को (m.) kho chứa 
गोप (m.) kẻ chăn bò 
च ु(f.) mỏ chim 
नीड (m.) cái tổ, ổ 
प (m.) bùn, vũng lầy 
पिथक (m.) du khách 
पा (m.) du khách 
भ (m.) kẻ gian, kẻ lừa đảo 
रित (f.) tham dục, tham ái 
रितसबं (m.) mối quan hệ tình ái 
सशंय (m.) nghi, nghi ngờ 
शठ (m.) kẻ lừa người 
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शा (f.) giường 
सुद ्(m.) bạn 

Phó từ/hình dung từ 
असमथ   không thể, thiếu khả năng 
एतावत ् lớn như thế, rộng như thế, nhiều như 

thế… 
ग त  nghèo nàn, yếu kém 
धनवत ्  giàu 
धािन क  có đức, hợp lí 
बल  cường độ mạnh 
महत ्  lớn 
िव tin tưởng (ppp của िव-स)् 
िवषण  đau buồn 
 tham lam (ppp của भ)् 
अतः cuồi cùng, chung cuộc… 
शनःै  chậm 

24.2 Bài văn/Luyện tập 
I. »Bà vợ của người chăn bò« 
1. कििंद ् ाम े किद ् गोपो वसित । 2. िदवस े राौ च गोपः े े ितः। 3. राौ े े
धनेरूरत ् । 4. त भाया  ितिदनमकेका गहृ आसीत ् । 5. ताः कामः बलः। 6. ततो गोप 
भाया या ामािधपतौ रितसबंऽेभवत ् । 7. यताः कामोऽतीव बलतोऽिधपतःे पुऽेिप 
रितसबं आसीत ् । 8. एकदा सा शायामिधपतःे पुणे सह रितमभवत ् । 9. ततोऽिधपितः य ं
ता गहृमागतः। 10. सो गोप भाया  त पु ं कोऽेगोपयत ् । 11. पादिधपितना सा 
रितमभवत ् । 12. अतः ेाोपो गहंृ ागतः। 13. यदा भाया  गोप ं मागऽपयत ् 
तदािधपितमभाषत। 14. अिधपत े दडमादाय ोधने गहृादपगेित। 15. अिधपितः सरं 
गहृािरगत ् । 16. यदा गोपो गहंृ ािवशत ् तदा भाया मपृत ् । 17. सोऽिधपितराकं गहंृ 
कादागत इित। 18. भाया भाषत स पुायाुत ् । 19. पु ंताडयामीवदत ् । 20. तात ् त 
पुोऽाकं गहृमायत। 21. तने हतेनुाहं त पु ं कोऽेगोपयम ् । 22. पुमिोऽिधपितम 
नािवत ् । 23. तात ् ुः स गहृादपागत ् । 24. ततो भाया  पु ंकोादानीय गोपायादशयत ् । 

II. »Vợ chồng quạ và con rắn« 
1. अि कििंद ्वन ेकिन ् महान ् वृः। 2. त कित ् काकः कािचत ् काकी च ितवसतः । 3. 
त वृ कोटरे कित ् सपऽिप वसित । 4. कााः सव काले स सप वृ कोटराि 
वृम ् आ काा अडािन भितवान ् । 5. यदा यदा कााः सव कालोऽभवत ् तदा तदा स 
सपऽडािन खािदतवान ् । 6. तात ् ताा ंकाकाामतीव ःखमभयूत। 7. आवयोरपाना ंराय ै
िकं कतिमित तौ िचितवौ। 8. तयोः िकंिचत ् िय ं िम ंगाल आसीत ् । 9. तौ त ंगालमपुग 
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कंिचपाय ं पृवौ। 10. तौ किथतवौ ह े सुद ् एष ः सप वृ कोटरािग  नीड े
िताावयोरपािन भयित। 11. तषेा ंराथ किपायया कतािमित। 12. स गालोऽवदत।् 
एतिन ् िवषय े यवुा ं िवषणौ मा भवतम ् । 13. ननू ं स ः सप ः केनिचपायने िवना यवुाा ं न 
ापाते। 14. काक किचद ्धनवतः पुष गहंृ ग। 15. त धिनकाभरण ंा त सप  
कोटरे िप। 16. तदन ु धिनक जना आभरण हणाय त सप  वध ं किरि। 17. एव ं
यवुाअंपािन रतेिमित। 18. तदाकय  काकः काकी चोीनौ। 19. ततः काकी नगर समीप ंडीनवती 
त च कििंद ्वृ ेिनषणा। 20. नगर समीप ेिकंिचत ् सरोऽि। 21. तिन ् ण ेत नगर 
नपृतःे पुी सखीिभः सह तिन ् सरिस ातमुागत ् । 22. सा ाभरणािन सरसटेऽवमुवती। 23. 
तद ्वती काकेमाभरण ंचा धारिया नीड ंिता। 24. यदा नपृतःे पुी तदपयत ् तदा सा 
सरं नपृ योधानाय ताभरण हणाय षैयत ् । 25. काकी नीडमाग त तदाभरण ंसप  
कोटरे िनिवती। 26. नपृ योधा ंवृमागन ् । 27. यदा त ेकोटरे काा ताभरण समीप े
त ंसप मपयंदा त वध ंकृतवः। 28. पात ् काकौ ापािन रिा सखुने वसताम ् । 

III. »Du khách tham lam và cọp« 
1. आसीत ् परुा किुः पिथकः। 2. सोऽमा धन लाभाय नगरागरं ामा ाम ंगित 
। 3. एकदा स िकंिचद ्वन ंिववान ्। 4. त म ेकन द आसीत ् । 5. िपपासया पीिडतम ंा 
जल लाभाय स पिथक ं दमपुागतः। 6. स द म े ित ं कंिचद ् वृ ं ा ं वान ् । 7. 
ा कठे कािचत ् सवुणा  मालावत त। 8. यदा स ा ंपिथकं द तीरेऽपयत ् तदा सोऽवदत ् । 
9. भो पा मम सवुणा माला ंपय। सा या लताम ् । 10. ता ंमाला ंतु ंयामीित। 11. एव ं
किथतवतो ा वचनमाकय  स ः पािितवान ् । 12. सवुण  लाभाय सव मािम। 13. 
िकंत ुसवुण कुािप नािवत मया। 14. अधनुा सवुण लभये। िकमहं सशंयने िवना तत ् सवुण लभये। 
15. पवू तिपयामीित। 16. ततः स ामिुदतवान ् । 17. कथ ं िय िवासो मम भविेदित। 18. 
ाः भाषत। ह ेपा आकणय। 19. अहं पवू मतीव  आसम ् । 20. मया बहवः पशवो मानषुा 
ापािदताः। 21. एकदा त ुकेनिचद ्धािम केणाहमपुिदः। 22. तापदशेािददान मोायानशन ंकरोिम 
दान ंच यािम। 23. अहं वृोऽि िकंिच खािदत ु ंन समथ ः। 24. कथ ंतव मिय न िवासोऽि। 
25. मम चतैावालँोभो नाि। 26. पुयायतैा ं सवुणा माला ं किैचद ् दातिुमािम। 27. मया 
शाायिधगतािन।  ं चातीव ग तः। 28. तादतेा ं माला ं तु ं यािम। 29. तदतेिन ् सरिस 
िवय सवुणा माला ंधारयिेत। 30. तदाकय  ा वचन ेिवः स पाो लोभादादव सरसो 
जले िववान ् । 31. त प आसीत ् । 32. सः स पे मिग  ु ं चासमथऽभवत ् । 33. पे 
पितत ंपा ंा ाोऽवदत ् । 34. पे पिततोऽिस। नाि भय कारणम ् । 35. अहमाग ा ंपाद ्
उिरामीित। 36. एवमिुदा ाः शनःै शनै ं पामपुग त ं मारिया खािदतवान ् । 37. 
तात ् साध ुकत।े यः सशंय ंनारोहित स शठान ् न पयित। 38. यदा सशंयमा जीवित तदा भान ् 
पयित। 39. योऽतीव ोऽि स िवनयित। 40. यदा नरो लोभने िवना जीवित तदा ननू ं िचरं 
जीिवित। 
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25.1 Từ vị 
Động từ 
अपनी (1) अपनयित lấy mất, chiếm đoạt 
आनी (10) आनाययित  khiến người mang đến 
तषु ् (10) तोषयित  làm hài lòng, làm cho vui 
प ॄ(10) परूयित  làm đầy, làm toại nguyện 
काश ् (1) काशत े sáng chói, chiếu sáng 
नम ् (1) णमित  chào hỏi, cúi mình chào 
िवश ् (10) वशेयित khiến cho bước vào 
ितश ्, ितयत े xuất hiện 
व ृ(10) वरयित  chọn, lựa, cầu hôn 
सतंषु ् (4) सतंुित  hài lòng, vừa ý 
समास ् (10) समासयित  trấn an, an ủi 

Danh từ 
अन ् (m.) con đường, chuyến đi, hành trình 
अमन ् (m.) đá 
आन ् (m.) ngã, tự mình, cái ta 
कनक (n.) vàng 
कमन ् (n.) nghi lễ, hành động 
कुमारी (f.) cô bé, con gái 
कुशल (n.) may mắn, thiện lành 
चमन ् (n.) bộ lông thú 
नामन ् (n.) tên, danh hiệu 
िपपासा (f.) sự khát nước 
पनुर-्जन ् (n.) tái sinh 
भन ् (n.) tro 
मिण (n.) viên ngọc, ngọc ma-ni 
मधू न ् (m.) cái đầu, đỉnh điểm 
राजन ् (m.) vua 
वर (m.) mong muốn, वरं वरयित = cho phép người 

khác ước nguyện 
व ु(n.) vật 
शाला (f.) phòng 
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सार (m.) hiếu khách, hảo tâm, tiếp đón, chiêu đãi 
िसहंासन (n.) chỗ sư tử ngồi, ngai vua 

Phó từ/hình dung từ 
परम  cao nhất, tối thượng 
वाव  hiện thật, thật sự 
सौवण  có mầu vàng, thuộc về vàng (kim) 
वतुः  thật sự là… 

25.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Luyện dịch 
1. राजा भाया यित। 2. राजानः ासादऽेदैि। 3. बालाना ं नामािन न रािम। 4. कवयो 
राजान ंशसंि। 5. ियाणा ंकमा िण शंरेन ् (pass. opt.)। 6. अिन बहवः पिथका ाः। 7. 
ऋषय आनो ानने मो ं लभ।े 8. आान ं शसंित राजा। 9. कमणो हतेनुा ाः पनुज िन 
मानषुषे ु न जाय।े 10. राो मिू  मणयः काश।े 11. राा सह िया युाय गि। 12. 
साधःु शरीरं भना िलित। 13. वन ेाधा ााणांम ो मारयि। 14. किवभीरा ेगीतािन 
गीय।े 

II. »Vua Mahīdāsa tham lam« 
1. कििंद ् दशे े किद ् राजासीत ् । 2. त नाम महीदासः। 3. सोऽतीव  आसीत।् राजािप स 
दिर इव जीवित । 4. एकदा सोऽिप मिुनमहीदास ासादमाग त ंुमैत ् । 5. एकः िकरो 
राजानमागावदत ् । 6. दवे कििुनः ासादािहः िा ा ं ुिमतीित। 7. स ं मिुन ं
वशेयिेत राजावदत ् । 8. यदा स मिुनः ासाद ंािवशत ् तदा महीदासः िसहंासनााय त ंमिुन ंाणमत ् । 
9. मनुी राा फलःै कुसमुै पिूजतः। 10. एव ंराजा त ंमिुन ंसारेणातीवातोषयत ् । 11. राः सारेण 
सतंुो मिुनरवदत ् । 12. राजन ् कुशलम ुत।े 13. ये ंवरं वरयिेत। 14. एव ंमिुननािभभािषतः स राजा 
लोभनेावदत ् । 15. ह ेमनु ेमया धनिमत।े मया यत ् ृयत ेतत ् सः सौवण व ुभविित। 16. तव 
वरं परूयािम। या यत ् ृयत े तत ् कनकं भिवतीिुदा मिुनना िनरगत। 17. मनुवे चन ं
सखुनेाकिण तने महीदासने शालाया ं ितािन सवा िण विून ा ृािन। 18. एव ं राा ृािन 
विून सः सौवणा िन भतूािन। 19. तद ्ा तनेातीवातुत। 20. तदा त िपपासा जाता। तने जलं 
पातमुुतम ् । 21. यदा तने जलं ृ ंतदा तलमिप सौवणमभवत ् । 22. राा िचितम।् तने मिुनना 
समिुदतिमित। 23. तिवे ण े राजकुमारी िकंिचत ् कुसमुमादाय तागता। 24. जनक मयानीत ं
सुरं कुसमु ं पयेवदत ् । 25. हने ृा राा तत ् कुसमुमीितम ् । 26. तने ृ ं कुसमु ं सः 
सौवण जातम ् । 27. तत ् सौवण कुसमु ंा कुमारी ःिखताभवत ् । 28. तद ्ा पु समाासियत ु ं
कामने नपृितना ता होऽृयत। 29. सो राजकुमारी कनकमभवत ् । 30. पुाः सौवण प ं
ा महीदासोऽतीवाशोचत ् । 31. तदा राः परुतः स मिुनः यत। 32. ःिखतने नपृितना 
सोऽिभभािषतः। 33. ह े मनु े य ं वरं  ं कृपया म ं ायः स मद ् अपनतेः। 34. इय ं पुी मम 
जीवनम।् अनया िवना जीिवत ु ंन शोमीित। 35. मिुनरवदत।् महीदास लोके या सवुण परम ंमतम ् । 
36. िकंत ुसवुण  लोभो ःख कारणम ् । 37. वतुः सवुण न वावम ् । 38. ईर एव वावः। 
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तात ् सवुण मा िचय। 39. यदीरं िचयिस तिह सवुण न वाविमित बोधिस। 40. तद ् बुा 
सवा िण विून जलेनाा ंशालाया ंिस। 41. तदा सवा िण विून यथापवू वतरिित। 42. भमूौ िनष 
दय ईरं िचिया महीदास उानालमानाययत ् । 43. सवा िण सौवणा िन विून राा जलेन 
िसािन। 44. तदा जलेन िसािन विून मौलािन पायलभ। 45. राजकुमाय िप म ं हिसा 
जनकमपुग त दयमतोषयत ् ।  
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26.1 Từ vị 
Động từ 
अिभ-अस ् (4) अित học 
उद-्पत ् (1) उतित  bay lên, xuất hiện, hình thành 
उपगम ् (1) उपगित  đến gần, đạt được, thành đạt 
िनसवे ् (1) िनषवेत े thăm viếng 
पिर-म ् (1/4) पिरमित/ पिराित  đi lòng vòng 
िता (9) ितजानीित/ितजानीत े hứa 
िवुश ् (1) िवोशित  la to, hét lớn 
ि (1) यत े mỉm cười, đỏ mặt 

Danh từ 
अतै (n.) bất nhị, sự không hai 
अनमुित (f.) sự cho phép 
आगमन (n.) sự đến, hội tụ 
आचाय  (m.) thầy dạy đạo, đạo sư 
कतृ  (m.) người làm 
केरल (m.) tên của dân sống ở bờ biển Malabar 
ोश (m.) tiếng la, tiếng hét 
गिृहन ् (m.) có nhà, ông chủ nhà 
चरण (m.) cái chân 
जते ृ(m.) người thắng 
तपिन ् (m.) người khổ tu, người khổ hạnh 
दात ृ(m.) người đưa, thí chủ 
िहत ृ(f.) con gái 
धिन ् (m.) người bắn cung 
न (m.) cá sấu 
न ृ(m.) cháu nội/ngoại 
िनय (m.) sự quyết định 
नते ृ(m.) người dẫn đầu 
पिन ् (m.) chim 
पिराजक (m.) du tăng 
िपत ृ(m.) cha 
णाम (m.) sự cúi mình xuống để chào 
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ात ना (f.) nguyện vọng 
बाण (m.) mũi tên 
भाव (m.) hợp nhất với Brahman, thể nhập B. 
सू (n.) thánh kinh của trường phái Vedānta 
भगवीता (f.) bhagavadgītā, Chí tôn ca 
भतृ  (m.) người chồng 
भा (n.) bình giải, luận giải 
ात ृ(m.) em trai 
मिन ् (m.) bộ trưởng 
मात ृ(f.) mẹ 
योिगन ् (m.) Du-già sư 
रित ृ(m.) người bảo hộ, người hộ vệ 
वष  (n.) năm, cơn mưa 
िवा (f.) khoa học, minh, sự hiểu biết 
वदेा (m.) »kết thúc của Veda«, tên của một hệ 

thống triết học Ấn Độ 
संास (m.) từ khước, thoát li 
ससंार (m.) luân hồi, vòng sinh tử 
स ृ(f.) chị/em gái 

Phó từ/Hình dung từ 
क  bắt buộc, (với instr.) buộc phải… 
ािशं  32 
धिनन ्  giàu 
बिलन ्  mạnh, có sức 
मु  thuộc về phần chính 
सिुखन ्  hạnh phúc 
सवतः  khắp nơi 
उःै  lớn (âm thanh), ồn 

26.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Tập dịch 
1. भता रं ा भाया  त ंनतवती। 2. पुः िपतवु चन ंृा पाठं पठित। 3. िया नतेारमनगु े ं
ािवशन ्। 4. साधवो दातृो धन ं ला तुि। 5. रामो ननॄ ् ा कथा ं कथयित। 6. भता रो 
भाया िभः सह मिरं गा दवेान ् पजूयि। 7. मातरो िहतिृभः सह ारे िा माग पयि। 8. 
बालो ा ेसृ पुकं दशयित। 9. राम ातरः सार ना ंान ं कृा तीर उपािवशन ्। 
10. मम मातःु सा राम ातभुा या । 11. िहतरो मातःॄ कुशलं पृि। 12. रामः ाा सह 
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वन उिषा पशनू ् मगृयत।े 13. नरा महा ंबिलन ंवीरं राम ंशसंि। 14. अरय ेयोिगनो वृाणामध 
उपिवय ान ं कुव ि। 15. तपिनः सव शरीरं भना िलत।े 16. धी बाणने पिण ं
ापादयित। 17. राजा मिणो वचनमाकणयित। 18. सिुखनो बाला उान ेीडि। 19. नगरे बहवो 
धिननो विणजो वसि। 20. बालानामागमनात ् पिण उदपतन ्। 21. तपिो धिननो धन ंयि। 
22. योिगना मोो लः। 

II. »Thánh Śaṅkara (Śrī Śaṅkarācārya)« 
1. अि केरलेष ुकिद ्ामः। 2. स नाीर ेवत त।े 3. तिन ् ाम ेीशरो नामाचायऽजायत। 4. 
माता त ंपु ंपालायित । 5. सा पु ंगिृहण ंकत ुमैत ्। 6. िकंत ुशरः ससंारं ुमैत ्। 7. स 
मातरं ाथ यत। 8. मातः म ंसंासो रोचत।े तदथ ममनमुित ंयेित। 9. माता पु ाथ ना ंन 
ीकृतवती। 10. एकदा ात ु ं नद गतः शरो नेणााः। 11. उिैव ुवान ् शरः। 12. 
ोशमाकय  नाीरं गता माता नेणाा ंपु ंवती। 13. यदा शरो मातरमपयत ् तदावदत ्। 
14. मातः यिद मम संासमनमुंस ेत हं नाुयेिेत। 15. माता कने वदत ्। 16. व यथा 
तु ं रोचत े तथा कुिव ित (कु imper. 2. pers. sing. của कृ)। 17. सो नाुः शरो 
मातुरणयोः णाम ं कृतवान ्। 18. माा च त िनयः ीकृतः। 19. मातः कदािप 
पनुरागिमामीित िताय शरो गहृािग तः। 20. दशेाद ् दशे ंगा पिराजकैः सह काशीमागतः। 
21. त कािदाचाया द ्वदेा िवामिधगतवान।् 22. अनरं स मुानामपुिनषदा ंसूाणा ं
भगवीताया भाािण कृतवान ्। 23. ततः स ातैवदेा िवामपुिदवान ्। 24. बहवो 
जना िशा अभवन ्। 25. सवदा माा तृः शरो ता मरण काले ताः समीपमागत ्। 
26. तिन ् ण ेकत ंसव कृा स पनुः ाितत ्। 27. सवतः पिर स जनानपुिदय ािशं ेवष 
भावमपुगतः॥ 
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27.1 Từ vị 
Động từ 
उद-्जीव ् (1) उीवित  sống dậy 
उपा (1) उपितित  có mặt 
जीव ् (10) जीवयित  làm cho sống 
ल ्(10) ालयित  đốt lửa, nhóm lửa 
पा (10) पाययित  cho uống, đưa cho uống 
ागम ् (1) ागित  trở về 
यजु ् (7) dùng, sử dụng 
भसात ् कृ (8) भारोित  làm thành tro 
म (denominative = 10) मयित  tham vấn 
िम (denominative = 10) िमयित  trộn 
ल ् (10) लयित  ghi chú, đánh dấu 
ुट ्(10) ोटयित  nổ tung, xẻ ra 

Danh từ 
अापन (n.) sự giảng dạy 
अिल (m.) cử chỉ chắp tay lại chào (hiệp chưởng) 
अमतृ (n.) nước bất tử, cam lộ 
आशा (f.) lo âu, lo sợ 
उदर (n.) bụng 
उपवचन (n.) vườn nhỏ, vườn cây 
कच (m.) tên riêng, con của Bṛhaspati 
कुतीर (m.) vì sao, tai sao, từ đâu? 
दवेयानी (f.) tên riêng nữ giới 
पण (m.) lá cây 
पनुीवन (n.) làm sống, tiếp hơi 
परु (n.) thành phố 
ितयु (m.) ứng đáp những hành động thù nghịch 
योग (n.) sử dụng, cách sử dụng 
ीित (f.) vui vẻ, cảm tình 
बहृित (m.) tên một vị thần 
भिगनी (f.) em gái 
भीित (f.) sợ, sự sợ hãi 
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म (n.) rượu, chất làm say 
शु (m.) tên khác của Soma, tên của một thiên 

thần 
सिैनक (m.) người lính = yodha 

Phó từ/Nghi vấn phân từ/Số từ 
अमर bất tử 
उपकािरन ्  sẵn lòng giúp đỡ 
एकािकन ्  một mình, đơn độc 
तर  hoàn toàn tập trung vào đó (đi với loc.) 
बिुमत ्  khôn, có trí 
योय  thích hợp, tương thích, có khả năng 
श  có khả năng, có thể 
अम ्  rất, cực kì 
केवलम ् một mình, chỉ có, toàn vẹn 
भशृम ्  rất, mãnh liệt 
सोठम ्  mong mỏi, khát khao 

27.2 Bài văn/Luyện tập 
I. »Thuật làm người chết sống lại« 
1. परुा दवेानामसरुाणा ंच म ेसदा यु ंबभवू। 2. असरुा बलव आसन ् । 3. िकंत ुदवेानाममतृमासीत ् । 
4. त ेतत ् पपरुमरा बभवूःु। 5. तादसरुाः कदािप तान ् मारियत ु ंन समथा ः। 6. दवेा असरुान ् मारयि 
। 7. िकंसरुा उीिवताः पनु दवेःै सह यु ं चुः। 8. तत ् कथ ं समभवत।् 9. असरुाणा ं गुः 
शुाचाय नामासीत ् । 10. त मतृाना ं पनुीवन िवासीत ् । 11. स म ं पिठा मतृान ् 
पनुजवयामास। 12. सा िवा केवलं शुाचाय ासी त ुदवेाना ंन च तषेा ंगरुोबृ हतःे। 13. तथािप 
दवेान ् मारियतमुसरुा न समथा  आसन।् ितयु े कथमिप दवेाना ं सिैनकेष ु केिचन ् मःु। 14. तद ् ा 
दवेाना ं मनिस भीिता। 15. त े मतृाना ं पनुीवन िवा ं बोमुीषःु। 16. िकंत ु कः शुाचाय 
गा ता ं िवा ंपेृत।् 17. मिया सव दवेा इम ं िनय ंचुः। 18. तदथ दवेाना ंगरुोः पुः कचो 
नाम योयः। 19. सोऽ ं बिुमानपुकारी च। 20. स शुाचाय ाम उिषा तान ् मतृाना ं
पनुीवन िवा ं ला शी ं दवेाना ं लोकं ाग ता ं िवामाियते ् । 21. एव ं
दवेाियामासःु। 22. कचोऽसरुाणा ंपरंु जगाम। 23. असरुाणा ंराजा तषेा ंगरुव ेशुाचाया य कििंद ्
रमणीय उपवन ेशामाम ं रचयामास। 24. त पणः कृत े कुटीरे शुाचाय ः पुा दवेयाा सह 
वुास। 25. कचो गरुोा र उपायािलं चकार। 26. शुाचाय  सारं कृा त ंप। 27. 
कम ् कुत आगतः िकमथ मागत इित। 28. कचः ागमन स ंकारण ंन कथयामास। 29. िकंत ु
गुागमन कारण ंबबुोध। 30. अ ैमतृाना ंपनुीवन िवा ंन दाामीित मनिस िनणय 
स त ै िवाया अापनायानमुित ंददौ। 31. आम ेकचाापनमारम ् । 32. कचो बीिव ाः 
िशिश।े 33. आम कायिप तर आसीत ् । 34. एव ंकचो गरुोः ीित ंलेभ।े 35. कच ेगरुोः ीित ं
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लयामासरुसरुाः। 36. तत इयमाशा तषेा ं मनुा। 37. यिद गु ं पनुीवन िवा ं
िशयते ् तिह िकं भविेदित। 38. एकदा कचो वन एकाकी बाम। 39. तिन ् णऽेसरुा ंमारयामासःु। 
40. यदा सायालं यावत ् कचो गरुोगृ हं न जगाम तदा दवेयानी भशृ ं च। 41. ताः िपता मा 
िेत भािषा मतृाना ंपनुीवन म ंपपाठ। 42. कच पनुीवनमाल त ागत ् । 
43. तद ् ा पनुरसरुाः कचममारयन ् । 44. पनुरिप पुा ःखााचाय ः कच ं जीवयामास। 45. 
एकदासरुाः कच ं पनुर ् मारिया ालिया ताीिन भसात ् कृा म े िमिया तद ् गंु 
पाययामासःु। 46. यदा शुाचाय म ं पपाठ तदा तोदरे कचो जीवन ं लेभ।े 47. तदनभुयू 
शुाचायऽिचयत ् । 48. यदा ममोदरे ितः कचः पनुर ्जीवन ंला ममोदरं ोटियित तदाहं 
मिरािम। 49. तात ् शी ंमतृाना ंपनुीवन िवा ंत ंिशयािम। 50. स पनुर ्जीवन ंला मा ं
जीवयिेदित। 51. गुमवदत।् व अहं ा ंमतृाना ंपनुीवन िवा ंिशयािम। 52.  ंममोदरं 
ोटिया बिहराग मा ं च म ं पिठा जीवयिेत। 53. कचो म ं िशिा गुमजीवयत ् । 54. 
पात ् स दवेाना ंलोकं ातमुारेभ।े 55. िकंत ुदवेयानी तने सह िववाहिमयषे। 56. कचोऽभाषत।् अहं 
तव िपतुदराातः। 57. अतोऽहं तव ाता  ंच मम भिगनी। 58. आवयोिव वाहः कथ ंश इित कचो 
दवेयान वदत ् । 59. ुा दवेयानी शापमवुाद  ं कदािप पनुीवन िवा ं योंु समथ न 
भविेरित। 60. कचः ग ाय ता ंिवा ंदवेानिशयत।् त ेच ताः योग ंचुः। 
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28.1 Từ vị 
Động từ 
अव-त ॄ(1) अव-तरित  bước xuống, giáng trần, hạ thế (với tư 

cách một người cứu độ) 
क ् (1) कत े run, làm run 

Danh từ 
अलुीय (n.) nhẫn đeo ngón tay 
पिथक (m.)  du khách 
य (m.)  sự cố gắng 
लाभ (m.)  sự thành đạt 
हष  (m.)  lạc thụ 

Hình dung từ/Số từ 
उम hay nhất, tốt nhất 
पणू   đầy, được làm đầy, hoàn tất, đã quá hạn 

(ppp của प)ॄ 
वािदन ्  nói 
एक  một (1) 
ि  hai 
ि  ba 
चतरु ् bốn 
प  năm 
षष  sáu 
स  bảy 
अ  tám 
नव chín 
दश  10 

28.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Hãy dịch những câu sau và xác định chúng thuộc loại hợp từ nào 
1. नरकपितता का ब ःखमनभुवित। 2. जना नपृ जय ं दवेकृत ं काय म।े 3. यदा जना 
धनलोभ ंजि तदा मो ंलभ।े 4. यु ेियभाया  मिरं समाग दवेान ् पजूयामासःु। 5. पजूाय ै
भाः सफलीमािनःु। 6. ातःकाले दासी नवपुायुानादानयित। 7. गोपालरिता धनेवो ाम ं
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ाजमःु।8. वायोब लेन वृशाखाकिरे। 9. सहसाकाशात ् पुविृरपतत ्। 10. पिथकः 
पिदवसयैा ा ंचकार। 11. कृः शरणागतान ् नरान ् रित। 12. राजा दिरजनेो दानािन यित। 
13. म ंशयनोमिमित राजा वदित। 14. पिथकः यने िगिरिशखरमारोह। 15. राजा सवािदन ं
ने ं मुित। 16. मिुनदघ कालं वनऽेवसत ्। 17. अिप तु ं मिथता कथा रोचत।े 18. 
रामोऽलुीयसवुण लाभाय सवेकं नगरं षेयित। 19. कृो दवेलोकादवतीण ः। 20. काो जलीडा 
रोचत।े 21. कवयो धम ंनपृ ंशशसंःु। 22. ितिदन ंातज नाः गहृषे ुपरमेरं पजूयि। 23. वनात ् 
सवेकैय कााानीय। 24. एत ैपुषाय मन ंन यामीित सोऽवदत ्। 25. ाणो माग ने 
चौरेणायत। 26. नपृतःे सनेायाः शिुभः सह महायुमभवत ्। 27. वृपिततािन पािण द ेव।े 
28. सायकंाले हष पणूा ः िशा गहंृ ागि। 29. जनाौरभयान ंगहृषे ुगोपयि। 30. गहृने 
पुणे काय साध ुन कृतम ्।  
Ghi chú: 1. [नरक्ितता] कनया = नरकं ्ितता कनया (acc.-Tatp.); 2. [देवकृत]ं कायरम ्= देवःै कृतं कायरम ्(instr.-tatp); 3. 
धनलोभः = धनाय लोभः (dat.-tatp.); 4. किषयभायारः = किषयाणा ंभायारः (gen.-tatp.); 5. स�फली = स�ाना ंफलाना ंसमाहंारः 
(dvigu-karm); 6. नव्षु्ािण = नवािन ्षु्ािण (karm); 7. [गो्ालरिकता] धेनवः = गो्ालेन रिकता धेनवः (instr.-tatp); 8. 
वकृशाखाः = वकृाणा ं शाखाः (gen.-tatp.); 9. ्षु्विृ�ः = ्षु्ाणा ं वृि�ः (gen.-tatp); 10. ्�िदवसम ् = ्�ाना ं िदवसाना ं
समाहारः (dvigu-karm); 11. [शरणागता] नराः = शरणमागता नराः (acc.-tatp.); 12. द�र�जनाः = द�र�ा जनाः (karm); 13. 
शयनो�मम ्= शयनाय उ�मम ्(dat.-tatp.); 14. िग�रिशखरः = िगरेः िशखरः (gen.-tatp.); 15. [सतयवादी] सतेनः = सतय ंवादी 
सतेनः (acc.-tatp.); 16. दीधरकालः = दीधरः कालः (karm.); 17. [मतकि्ता] क्ा = मया कि्ता क्ा (instr.-tatp.); 18. 
अ��लीयसवुणरलभ = अ��लीयाय सवुणरसय लभ (dat-tatp. + gen.-tatp.); 19. देवलोकः = देवाना ं लोकः (gen-tatp.); 20. 
जल��डा = जले ��डा (loc.-tatp.); 21. धमरजः = धम� जानाित (acc. tatp.); 22. ्रमे�रः = ्रम ई�रः (karm); 23. यजका�म ्= 
यजाय का�म ्(dat.-tatp.); 24. म�नम ्= मम धनम ्(gen.-tatp.); 25. [मागरस्ः] चौरः = माग� ित�ित यः स चौरः (loc.-tatp.); 26. 
महाय�ुम ्= महद ्य�ुम ्(karm.); 27. [वृक्िततािन] ्षािण = वृकेषयः ्िततािन ्षािण (abl.-tatp.); 28. [हषर्ूणारः] िशषयाः = 
हष�ण ्ूणारः िशषयाः (instr.-tatp.); 29. चौरभयम ्= चौरेषयो भयम ्(abl.-tatp.); 30. [गृहस्ः] ्षुः = गृहे ित�ित यः स ्षुः (loc.-
tatp.) 
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29.1 Từ vị 
Động từ 
गण ् (10) गणयित  đếm, tính 
िनःकृष ् (1) िनःकष ित  kéo ra, lôi ra 
ितव ृ(10) ितवारयित  giữ lại 
मदु ्(1) मोदत े vui 
िवनश ् (4) िवनयित  tan rã, biến mất 
व ृ(10) वरयित  chọn, chọn lựa; cầu hôn 
सधृ ् (1) सध त े trưởng thành 
सम-्आ- े(1) समायित  gọi tụ lại, triệu tập 

Danh từ 
अु (m.) ngón tay cái 
अषेण (m.) sự tìm kiếm 
अपहरण (n.) sự chiếm đoạt, lấy đi 
अपित (m.) tên một vị vua 
उ (m.) chỗ hai chân tréo khi ngồi xếp bằng 
उपवास (m.) nhịn đói không ăn 
औदिेहक (n.) lễ cúng tế cho người chết 
चसु ् (n.) ánh sáng mắt, con mắt 
चतुय (n.) số bốn 
जीव (m.) sự sống 
दहे (m.) thân thể 
मुने (m.) tên vua 
नारद (m.) tên của một Ṛṣi 
पा  (n.) bên, một phía 
जा (f.) hậu thế, hậu bối (जाथ vì hậu bối mà…) 
दान (n.) đưa (quà để kết hôn) 
माद (m.) lỗi lầm, không chú ý 
म (m., plural) tên của một chủng tộc 
माा (f.) kích thước, bề rộng 
वरण (n.) chọn lựa (chồng) 
वदेना (f.) đau đớn, sự tuyên truyền 
त (n.) lời nguyện, lời thề 
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शा (m, Pl) tên của một chủng tộc (ở Jaipur) 
शरु (m.) bố chồng 
सतंिु (f.) sự hài lòng 
सवत ् (m.) tên riêng, con trai của vua Dyumatsena 
सािवी (f.) tên con gái, tên của một bài ca, tên của 

một nữ thần 

Phó từ/Nghi vấn phân từ/Số từ 
अज  không con 
अ  cuối 
ईित  được muốn 
ीण  kiệt lực 
िणायसु ्  hấp hối sắp chết 
गणुवत ्  có đức 
तजेिन ्  sáng rực 
-वािसन ्  sống, trú 
वतृ  được chọn 
शत  100 
सह  1000 
ततृीयम ्  thứ ba 
ितीयम ्  thứ hai 
िनशः  luôn luôn 
परम ्  sau đó 
थमम ्  thứ nhất, đầu tiên 
सवंरेण  một năm nữa 
सकृद ् một lần, khi xưa 
Lưu ý: Thật danh từ pati (m.) »người chồng« có cách biến hoá bất quy tắc. Instr. 
sing. patyā, dat. sing. patye, gen. sing. patyuḥ, abl. sing. patyuḥ, loc. sing. patyau. 
Phần còn lại hợp quy tắc như agni (m.) 

29.2 Bài văn/Luyện tập 

I. »सािवी« 
1. आसीेष ु धािम को नपृितरपितना म। 2. अपितरजः। स जाथ शतसहवारं सािवीसंू 
पिठतैने महातने दीघ कालमितत।् 3. अथ दवेीसािवीसतंुा त भाया यामकेा काजायत। 4. 
सनेापितना ताः कायाः सािवीित नाम कृतम।् 5. परं ताः कायाजेसा ितवािरतषे ु
राजपुषे ुन कित ् तामवरयत।् 6. ततो मिणमाय नपृितरािदवान ् (ppa của आिदश)् मया 
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सह सवदशेषे ु याा ं कृा परुषेण ं कुिव ित। 7. मिणा सह कृतयाा पनुः ाग 
सािवपितमवेमभाषत। 8. सवा िण तीथा िन सवा नामां गा शाषे ु मुने नपृतःे पुः 
सवान ् मया पितिरित वतृः। 9. यदा सवािशरुासीत ् तदा िवनचषुो मुने समीपवासी 
किपृित रा ं तवान।् 10. तदा तराो मुनेः पुणे सह महारय ं गतः। त तने 
तपः कृतम।् 11. एतिंपोवन ेत पुः समवध त। 12. सािवा वरणमाकय  सभाया ंसिंनिहतने 
मिुनना नारदनेवैमिुदतम।् 13. यत ् सािवा कृत ं स महान ् माद इित। 14. ततोऽपितिदतवान।् 
भवान ् िकं वदित। तजेी बिुमां राजपुः स सवािनित। 15. नारदः भाषत। िकंत ु तकैो 
दोषोऽि। अभिृत सवंरेण सवान ् ीणायमु िरित। 16. सकृद ्वतृ ंपित ंा ितीय ंवरियत ु ं
न शत इित। 17. तदापितः समातसवाणः कया सह महारय ंाितत।् 18. मुनेाम ं
गा कादान ं कृा सखुने भवन ं ागत।् 19. सवान ् ता ं का ं ला 
गणुवाया याममोदत। ईित ंपित ंला सािवमोदत। 20. िदवसान ् गिणतवाः सािवा दय े
नारदवाचो िनशोऽवत । 21. एकदा सािवा मनिस  ंसवान ् चतिुदवसने मिरतीित। 22. ततः 
सा िरामपुवास ं कृा त ं तौ। 23. चतथु िदवस े यदा सवान ् का ं कित त ु ं परशु ं  े धृा 
ाितत ् तदा सािवी त ं बभाष।े 24. अाहमिप या सह वन ं गामीित। ाबलः सवान ् 
वनमकेाकी मा गिित सा िचयामास। 25.  ं यिद मया सहागिस तिह थम ं मम 
मातािपतरावामयिेत सवानवदत।् 26. एव ं कृा सािवी पा सहागत।् 27. वन े सवान ् 
का ंकित ा ाः। त िशरिस वदेना जाता। 28. पित ंब लशरीरं ा सािवी भमूावपुिवय पःु 
िशर उेऽधारयत।् 29. ततः सा सवतः पा ित ंसयू तजेस ंपुषमैत। 30. सोऽभाषत। अहं 
यमः। तव परुायषुोऽपहरणायाागत इित। 31. ततो यमः सवतो दहेात ् त जीवमुमाां 
िनरकष त ् ाित। 32. यदा सािवी यममगत ् तदा सोऽवदत।् सािवि! ाग। तव 
परुौदिेहकं या कतिमित। 33. सािवी त ुभाषत। य म ेपितनतो य वा स य ंगित 
ताहं गामीित। 34. तदाकय  ताः पितभा सो यमोऽवदत।् अाग। सतंुोऽि तव 
वचनने। वरचतुय ंवरयिेत। 35. एव ंसािवा वरय ंवतृम।् 36. थम ंमम शरुलुभतािमित। 
ितीय ंस रा ंपनुलभतािमित। 37. ततृीय ंमम जनकोऽपितरपुः शतपुाभतािमित। 38. अथ 
चतथु वरेण मिय पुशत ं जायतािमित सािववदत।् 39. ततः सािवा वचनने सतंुो यमोऽ ं वरं 
दातमुैत।् 40. तदा सािववदत।् मिय पा िवना पुशत ंकथ ंजिनित। अतः सवाीविित। 
41. यम जीिवत ं ितदाय सािवीमवदत।् 42. पा सह सहवषा िण जीविेरित। 43. तदा 
सवान ् बु सािवा सह मातािपतरौ ितजगाम।  
Ghi chú: 7. … कृतयाषा ्नुः… सािवषी… = Bahuv. »सािवषी, người đã thực hiện một cuộc hành hương« (सािवषी 
người mà một cuộc hành hương đ ã được thực hiện); 9. …  िवन�चकुषो �मुतसेनसय… = Bahuv. »…của �मुतसेन, 
người đã mất mắt/có mắt bị huỷ…«; 10. … �तराजयो �मुतसेनः… = Bahuv. »… �मुतसेन, người đã bị đoạt vương 
quốc…«; 17. … अ�्ितः समाह�तसवर्ााणः…  = Bahuv. »… अ�्ित, bởi người ấy mà tất cả những bà-la-môn 
được gọi lại…«; 24. …  �ानतबलः सतयवान…्= Bahuv. »सतयवान,् người đã kiệt lực…«; 28. ्ितं  दबुरलशरीरं…  = 
Bahuv. »người chồng, người có thân yếu/mà thân của người ấy yếu«; 29. … सूयरतेजसं ्�ुषम…् = Bahuv. »một 
người mà hào quang sáng rực như mặt trời…«; 31. … जीवम���माषाम…् = Bahuv. »linh hồn mà độ lớn của nó 
như ngón cái…«; 37. … अ�्ितर्षुः… = Bahuv. »अ�्ित, người không có con trai« 

 



 

 

Bài thứ 30 

30.1 Từ vị 
Động từ 
उद-्ध ृ(10) उारयित  lấy ra 
उप- (1) उपहरित  trao cho, dâng đến 
भषू ् (10) भषूयित  trang trí 
भ ् (1) भित  ăn 

Danh từ 
इा (f.) niềm mong muốn 
ओदन (n.) gạo, cơm 
कठ (m.) cái cổ 
केश (m.) tóc 
ख (m.) thanh kiếm, gươm 
दवेद (m.) tên riêng (»người được trời cho«) 
प (m.) hoa sen 
मयरू (m.) con công 
मौन (n.) sự im lặng, không nói 
यशस ् (n.) vinh dự, danh tiếng 
राग (m.) màu 
शील (n.) giới luật, thói quen 
म ु(n.) râu 
सधंा (f.) lời hứa, hiệp ước 
ाली (f.) cái hũ, cái hộp 

Phó từ/Nghi vấn phân từ/Số từ 
ऊढ  PPP của वह,् kéo đi 
नील  mầu xanh 
शोकवत ्  buồn, có việc phải lo 
  ít 

30.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Hãy dịch và xác định hợp từ trong những câu sau.  
1. वन ेित आम ेमौनतो मिुनः वसित । 2. ातो वनगतो ाधः सायकंाले न तावत ् ागतः। 
3. अजने राा ितिदन ंयः ियत।े 4. उपिगिरं बहवो गहृािण वत ।े 5. ऊढरथोऽो माग शाम। 
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6. वायभुो मिुनवन ेवृाधो वसित। 7. सहसा दीघ ममु ुिनः ासाद ंिवय नपृ ंनमरोित । 8. 
ािडतो बालः िशकं ित दधाव। 9. बालाः िलगडु ं वीरं शसंि। 10. ाम 
मागऽधनेगुद भा य।े 11. यदा राम उानमगत ् तदा कमलनेा ंकामपयत।् 12. एतिन ् 
दशेऽेाणा ामा अाः सि। 13. पपूपिततािन पािण जले व।े 14. योधाः सकाम ंासादात ् 
सवुण मपज:। 15.  तदा दपुको बालः पिठतमुारभत। 16. कवयो महायशस ंनपृित ंशसंि। 17. 
ितिदन ं ातः ानशीलो बालो नाीरं गित। 18. नपृितय थाशा ं रा ं चकार। 19. सपुुो 
ाणः स ं िजजीव। 20. वन े बालाः कोिकलमयरूौ दशःु। 21. उृतौदना ं ाल माता भमूौ 
ापयित। 22. दवेासरुयु े दवेाः सवदा जयि। 23. माता शोकवखु का ं समासयित। 24. 
कििंद ् ाम े दवेदनामा बालो वसित । 25. सभाय ाणो गायाीरं गित। 26. 
ेो मिुनम ंलेभ।े 27. नपृ ासाद ेदासीदासाः वत ।े 28. शवो िनग तजन ंाम ंािवशन।् 
29. िविुशवौ िशीष दवेतामपुगताम।् 30. शवो ज य ं नगरं पनुःपनुराामि। 31. 
उपतपशदुवता साभवत।् 32. दवेतायाः पजूाय ैरामणे फलपुायानीतािन। 33. जनाः ससधं ंनपृ ं
पजूयि। 34. खपािणः ियः ासाद ंिववशे। 35. माग सवा भरणभिूषताः काः पयािम। 36. 
का परागणे मिणना भिूषता। 37. शवो वीरपुष ं ाम ं नाामि। 38. मिुनब जन ं नगरं न 
िवशित। 
Ghi chú: 1. [मौन�तो] मुिनः = मौन ं�त ंयसय स मुिनः mâu-ni, người có/giữ giới tịnh khẩu (bahuvr.); 2. वनगतो वयाधः = 
वन ंगतो वयाधः người thợ săn, người đi vào rừng (acc.-tatp.); 3. [अ�जो राजा] = न �जा यसय स राजा ông vua, người 
không có người kế thừa/con (bahuvr.); 4. उ्िग�रम् = िगरेः समी्े ở gần núi (avy.); 5. [ऊढर्ो]ऽ�ः = ऊढो र्ो येन 
सोऽ�ः con ngựa mà qua nó chiếc xe được kéo (bahuvr.); 6. वायभुकः मुिनः = वायु ंभकयित यः स मुिनः mâu-ni, người 
ăn không khí (để sống); 7. [दीघरशम�रु]् मुिनः = दीघ� शम� ुयसय स मुिनः mâu-ni, người có bộ râu dài (bahuvr.);  8. 
[तव�ािडतो] बालः = तवया तािडतो बालः đứa bé bị Ông đánh (instr.-tatp.); 9. [िक�लगडुो] वीरः = िक�ो लगडुो येन स वीरः 
người anh hùng mà qua ông ta một cái chày được phóng (bahuvr.); 10. अ�धेनगुदरभाः = ngựa, bò và lừa (dvan.); 
11. कमलनषा कनया = कमले इव नेषे यसयाः सा कनया cô bé có cặp mắt giống như hoa sen (bahuvr.); 12. अ्ााणाः �ामाः 
= न ्ााणाः सिनत यिसमन्  स �ामः cánh làng không có bà-la-môn trong đó (bahuvr.);  13. कू््िततािन ्षािण = कू्े 
्िततािन ्षािण những chiếc là đã rơi vào gi ếng (loc.-tatp.); 14. सकामम्  = कामेन सह với tham dục (avy.); 
15.द�्सुतको बालः = द� ं्सुतकं यसम ैस बालः đứa bé mà được đưa một quyển sách (bahuvr.); 16. महायशा नृ्ितः = 
महद ्यशो यसय स नृ् ितः ông vua có danh tiếng lớn (bahuvr.); 17. सनानशीलो बालः = सनान ंशीलं यसय स बालः cậu bé có 
thói quen tắm (bahuvr.); 18. य्ाशा�म ्= शा�ामनत�मय tương ưng với những bài luận dạy/ như luận (avy.); 19. 
सु् षुो ्ााणः = bà-la-môn có con trai ngoan (bahuvr.); 20. कोिकलमयूरौ = con chim cút và con công; 21. उ�तृौदना 
स्ाली = उ�तृम् ओदन ंयसयाः सा स्ाली cái nồi mà từ đó cơm được lấy ra (bahuvr.); 22. देवासरुय�ुम्  = देवाः च असरुाः 
च । देवासरुाणा ंय�ुम्  cuộc chiến của chư thiên và a-tu-la (dvan. + gen.-tatp.); 23. शोकवनमुखी कनया = शोकवद ्मुखं 
यसयाः सा कनया cô bé có gương mặt buồn (bahuvr.); 24. देवद�नामा बालः = देवद� ंनाम यसय स बालः cậu bé có tên 
Devadatta (bahuvr.); 25. सभाय� ्ााणो = bà-la-môn với bà vợ bên cạnh (bahuvr.); 26. सवव्ेच्ो मुिनः = सवव्ा 
इच्ा यसय स मुिनः mâu-ni, người thiểu dục (bahuvr.); 27. दासीदासाः nô lệ nữ và nam (dvan.); 28. िनगरतजनो �ामः = 
िनगरता जना यसमात ्स �ामः cánh làng mà từ đó mọi người ra đi (bahuvr.); 29. िवषणिुशवौ = िवषण�ु िशव� (dvan.)। 
िषशीषार देवता = िषिण शीषारिन यसया देवता thiên thần có ba đầu (bahuvr.); 30. दजुरय ंनगरम्  = thành phố mà sự chinh 
phục nó gian nan (bahuvr.); 31. [उ्�त्शरु]् देवता = उ्�तः ्शरु ्यसयै सा देवता thiên thần mà được cúng tế một con 
thú (bahuvr.); 32. फल्षु्ािण = फलािन च ्षु्ािन च quả và hoa (dvan.); 33. सतयसधंो नृ्ः = सतया संधा यसय स नृ्ः ông 
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vua mà lời hứa của ông là sự thật (bahuvr.); 34. खडग्ािणः किषयः = खडगः ्ाणौ यसय स किषयः chiến sĩ, người có 
thanh gươm trên tay (bahuvr.); 35. सवारभरणभूिषताः कनयाः = सवारभरणभूिषताः कनयाः những cô gái được trang điểm 
với tất cả những nữ trang (karm. + instr.-tatp.); 36. ्�रागो मिणः = ्�सय राग इव रागो यसय स मिणः ngọc ma-ni mà 
màu của nó như một hoa sen (bahuvr.); 37. वीर्�ुषो �ामः = वीराः ्�ुषा यिसमन ्स �ामः cánh làng mà những người 
đàn ông trong đó anh hùng (bahuvr.); 38. बह�जन ंनगरम् = बहवो जना यिसमन ्तपगरम ्thành phố mà trong đó có nhiều 
người (bahuvr.).  

II. Hãy dịch sang Phạn ngữ. Những câu in nghiêng hoặc câu quan hệ nên 
được thay thế bằng hợp từ. 
1. Ông vua với tên là Daśaratha đã đi vào thành phố. 2. Thầy giáo với một quyển 
sách trên tay đã đọc câu chuyện của các vị vua và chiến sĩ. 3. Du-già sư đã ngồi 
trong bóng râm của những cây lớn của (trong) rừng. 4. Người mà có tóc dài là 
người dẫn đầu của các chiến sĩ. 5. Những người đàn bà mà không con ước mong 
một đứa con trai. 6. Vợ của vua đi với những cô hầu vào rừng. 7. Thiên hạ ca ngợi 
ông vua, người có bộ trưởng bên cạnh. 8. Bà mẹ gọi đứa con mà được tặng một 
món quà. 9. Người chiến sĩ ch ặt đầu của vị vua của bọn giặc bằng một thanh 
gươm. 10. Đất nước được bảo vệ bởi ông vua mà con ông ta là Rāma . 11. Hai 
người Rāma và Sītā  đã đi vào rừng và đã thấy ở đó sư tử, voi, cọp và sói lang. 12. 
Những người đàn bà bị bỏ bởi những người chồng chờ đợi mùa mưa. 13. Đại 
vương săn trong đại lâm một đại hổ. 14. Các đứa bé chơi đùa với con trai của sứ 
giả của vị vua trong vườn. 15. Những chiến sĩ bị vua giết đều là những người 
không còn đ ầu. 16. Vì nỗi lo trước bọn giặc nên người ta chạy ra khỏi thành phố 
nhỏ. 17. Thiên hạ nghe lời nói giận dữ của vị vua già nua. 18. Ở chỗ có nhiều tháp 
miếu nhiều bà-la-môn cư trú. 19. Người mà có tư duy được kiểm soát sẽ đạt được 
giải thoát. 20. Thấp-bà (Śiva) là thiên thần có cổ mầu xanh dương. 
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31.1 Tác phẩm Śrīrāmodantam 

Kể từ bài tập này, tác phẩm Śrīrāmodantam (Śrīrāma + udantam) sẽ được lấy làm 
văn bản chính để sinh viên dùng học thể văn vần. Śrīrāmodantam là một bài văn 
đơn giản theo thể văn vần Śloka, tóm tắt trong 200 câu kệ bảy chương của trường 
sử thi Rāmāyaṇa. Śrīrāmodantam rất được chuộng tại Nam Ấn Độ, được biên soạn 
vào khoảng thế kỉ 10-12 tại Kerala bởi một tác giả không được biết rõ. Ở đây, 
Śrīrāmodantam được xem là bài tập tiêu chuẩn đầu của những người học Phạn văn. 
Śrīrāmodantam không phải đơn thuần là một bản tóm tắt của Rāmāyaṇa mà chủ 
yếu là một bài kệ hướng dẫn học Phạn văn. Thế nên, trong một khía cạnh nào đó, 
Śrīrāmodantam đòi hỏi người học phải biết chút ít gì về tác phẩm Rāmāyaṇa. 
Vì lí do thời gian và khoá học (10 bài cuối của Phạn văn khoá II), sinh viên không 
thể nào xử lí toàn bộ Śrīrāmodantam. Trong 7 chương của Rāmāyaṇa thì 10 bài kế 
đến chỉ xử lí năm chương đầu, tức là từ Bālakāṇḍa đến Kiṣkindakāṇḍa, và bài tóm 
tắt chương 7. Một vài câu kệ trong chương 1 phải được loại bỏ. 
Đương nhiên, Śrīrāmodantam không phải là bài văn tương đương hoàn toàn về mặt 
văn phạm so với những gì đư ợc dạy ở mười bài cuối. Tuy vậy, những dạng văn 
phạm chưa được xử lí như đệ tam quá khứ (aorist) xuất hiện rất ít và nếu xuất hiện, 
chúng sẽ được chú giải tường tận. 

31.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Śrīrāmodantam — Bālakāṇḍa kệ 2, 6, 9, 10 

… 
परुा िववसः पुो रावणो नाम रासः। 
आसीदानजुौ चाा ंकुकणिवभीषणौ ॥२॥ 

िव�वस ्(m.) tên của một Ṛṣi कुमभकणर (m.) tên riêng, »lỗ tai bình đất« 

अनजु (m.) em trai िवभीषण (m.) tên riêng, »kinh dị« 

िव�वसः  gen. sing. của िव�वस ्(m.) असय gen. इदम ् 
आसतां imperf. 3. pers. dual của अस ् आसीदसयानजुौ 

चासता ं
आससीद ्असय अनजुौ च आसताम ् 

रावण ुततो गा रण ेिजा धनािधपम।् 
लापरु पुकं च ा तावसत ् सखुम॥्६॥ 

धनािध  ्(m.) »ông chúa của sự giàu sang«, biệt 
danh của Kubera. 

्रुी (f.) thành phố 

्षु्क (n.) chiếc xe thần của Kubera आ�मयन ् participle present active của आ-�म ्
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(caus. 10) bước qua = trong lúc ông 
ta bước qua. 

… 
रसा ंरसातलं चवै िविज स त ुरावणः।  
लोकानामयन ् सवा न ् जहार च िवलािसनीः॥ ९ ॥  

रसा (f.) đất रसातल (n.) thế giới bên kia/phía dưới, âm phủ 

िव-िज (1) 
िवजयित  

thắng, hàng phục िवलािसनी (f.) vợ, phụ nữ 

आ�मयन ् phân từ chủ động par. của आ-�म ्
(caus. 10) = trong khi ông ta 
bước qua  

जहार  perf. 3. pers. sing. của � (1) हरित 
đoạt, lấy đi 

षयन ् विैदकं कम िजानदयित  सः।  
आजने ततो यु ेवासव ंचापीडयत॥्१०॥  

दषू ् (denom. 10) 
दषूयित  

hạ miệt, làm nhục वैिदक  thuộc về veda 

कमरन ् nghi lễ ि�ज  »người sinh hai lần«, bà-la-môn 

अद्र (10) अदरयित  hành hạ आतमज  con trai 

वासव  biệt danh của Indra दषूयन ् phân từ hiện tại của दषू ्(denom. 10) 
दषूयित »trong khi ông ta hạ nhục…« 

आतमजेन  với con trai ông ấy   

Bālakāṇḍa kệ 12, 13, 15 
… 
ततिवसरे िवधातारं िदवौकसः। 
उपगोिचरे सव रावण िवचिेतम॥् १२॥ 

अवसर (m.) thời cơ, thời gian िवधात ृ(m.) người sắp xếp, người tạo tác, biệt 
danh của Brahma 

िदवौकस ्(m.) người sống trên trời, thiên (diva = 
trời, okas = chỗ ở, bahuvrīhi: ông 
ấy, người có chỗ ở trên trời) 

िवचेि�त (n.) hành động, cử chỉ, tính nết 

उ्गमय ऊिचरे  ऊिचरे perf, ātm. 3. pers. plur. của 
वच ्(2) विय nói (thay vì dạng hiện 
tại ्ू (2) ्वीित) 

  

तदाकय  सरुःै साकं ा धोदधेटम।् 
तुाव च षीकेश ंिवधाता िविवधःै वःै ॥ १३॥ 

सरु  thiên, thiên thần साकम ् với (postp. với instr.) 

�-आ् ् (5) 
�ाानोित  

thành đạt, thành tựu, đến nơi दगुधोदिध (m.) biển sữa (chỗ trú của Viṣṇu. dugdha 
= Milch, udadhi = Meer) 

सत ु(2) सतौित  tán thán �षीकेश (m.) »Vua của các giác quan«, biệt danh 
của Viṣṇu 

िविवध  đa dạng सतव (m.) bài ca tán thán 

त�ुाव  perf. 3. pers. sing. của सत ु (2)   
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सतौित tán thán 

… 
ततो दशाननात ् पीडामज ैवदेयत।् 
तुोवाच धातारं हष यन ् िवरवाः॥ १५॥ 

दशानन (m.) biệt danh của Rāvaṇa ्ीडा (f.) sự hành hạ, đau khổ 

अज (m.) bất sinh, không có sinh ra. Biệt 
danh của Brahman; con dê đực 

िन-िवद ् (caus. 
10) िनवेदयित  

cho biết, báo cáo 

धात ृ(m.) đấng tạo tác �ष ्(1) हषरते  vui mừng 

िव�र  rải rắc, rộng rãi �वस ्(n.) vinh dự 

िव�र-�वस ्(m.) bahuvr.: Ông ta, người có danh 
tiếng lan xa, biệt danh của Viṣṇu. 

हषरयन ् phân từ chủ động của �ष्  (1) हषरते 
vui mừng 

Bālakāṇḍa kệ 16–19 
अलं भयनेायोन ेग दवेगणःै सह। 
अहं दाशरिथभू ा हिनािम दशाननम ् ॥ १६॥ 

योिन (f.) nguồn, gốc आतमयोिन (m.) bahuvr.: Ông ta, người có gốc là 
linh hồn/tự ngã, biệt danh của 
Brahma. 

दाशरि  ्(m.) con trai của दशर  ्(tiếp vĩ âm thứ 
yếu –i »hậu bối của…«) 

हन ्(2) हिनत  giết hại 

अलम ् cai quản một instrumental, ở đây 
là भयेन — भयेन आतम-योने 

  

आाशंै सरुाः सव भमूौ वानरिपणः। 
जायरेन ् मम साहा ंकत ु रावणिनह॥े १७॥  

अंश (m.) phần, thành phần, thân phần �ि्न ्(adj.) có hình t ướng 

िन�ह (m.) bắt, trừng phạt आतम-अंशःै 
च… जायेरन ् 

qua những thành phần của chính 
họ… họ sẽ sinh ra/hiện thân… 

वानर-�ि्णः  những người có dạng khỉ रावण-िन�ह े  

एवमुा िवधातारं तवैादध ेभःु। 
पयोिन ुगीवा णःै सम ंायात ् धीः॥१८॥ 

अनतर-्धा (3) 
अनतदरधाित /-द�े 

biến mất ्�योिनः (m.) bahuvr.: ông ta, người có gốc từ hoa 
sen → Liên hoa sinh, người xuất 
sinh từ hoa sen, biệt danh của 
Brahma 

गीवारण (m.) một hộ thần, thiên thần समम ् cùng với (postp. với instr.) 

�-या (2) �याित  khởi hành ���  vui mừng, ppp của �-�ष.् 
धी (f.) trí, sự suy ngh ĩ, lí trí तष एव अनतदरधे  अनतदरधे perf. ātm. 3. pers. sing.; 

�ायात ् imperf. 3. sing.; ���-धीः 
bahuvr.: ông ta, người có ý ngh ĩ vui. 

अजीजनत ् ततः शो वािलन ंनाम वानरं।  
सुीवमिप माता डो हनमु ंच मातः ॥१९॥ 

श� (m.) mạnh, biệt danh của Indra वािलन ्(m.) tên một con khỉ 
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स�ुीव (m.) tên một con khỉ मातार् ड (m.) thần mặt trời 

हनमुत ्(m.) tên một con khỉ मा�त (m.) thần gió 

अजीजनत ् redupl. aorist (bài 40) của जन ्
(caus. 10) जनयित tạo tác, sinh sản. 
Aorist được dịch như imperf. 

  

Bālakāṇḍa kệ 20–21 
परुवै जनयामास जाव ंच पजः। 
एवम ेच िवबधुाः कपीनजनयन ् बन॥् २०॥ 

जामबवत् (m.) tên một con khỉ ्�ज (m.) biệt danh của Brahma (giải: ्�ात ्
जातः यः सः ) → Liên hoa sinh 

िवबुध (adj. m.) thông minh, người có trí, thiên 
thần 

क्ीन ्अजनयन ्  

ततो वानरसाना ंवाली पिरवढृोऽभवत।्  
अमीिभरिखलःै साकं िकिामवुास च॥ २१॥ 

स� (m.) nhóm, đoàn ्�रवृढ (m.) người dẫn đầu 

अिखल tất cả िकिषकनधा (f.) tên riêng, tên một cái động trên một 
ngon núi 

अिध-वस ् (1) 
अिधवसित  

 अमीिभः  instr. plur. của अदस ्cái kia. 

अधयवुस  perf. 3. pers. sing. của अिध-वस ्
(1) अिधवसित cư ngụ (đi với acc.) 
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32.1 Luyện chia động từ nhóm 5 
Động từ 
आप ् (5) आोित  thành đạt 
िच (5) िचनोित  sưu tập, gom góp 
-िह (5) िहणोित  gửi 
 ु(5) णोित  nghe 
स ु(5) सनुोित  ép 
शक ्(5) शोित có khả năng 
1. पाठशालाया ं गरुोर-्वचनािन णवामिेत बाला वदि। 2. तात ् त े गरुोपदशे ं वि। 3. 
शिैवना िया योु ंन शुवि। 4. ह ेसवेकाः। फलािन िचनु ंसनुु ंच। 5. तात ् तऽे फलािन 
िचत े सुत।े 6. का सखीिभः सहोान ंगा कुसमुािचनोत।् 7. अ िभवो माग िभा ं
नावुन।् 8. भाः भा गमायुःु। 9. कंिचद ्त ंशणूा ंनगरं िहिवित राजावदत।्  

32.2 Śrīrāmodantam 
Bālakāṇḍa kệ 22–26 

आसीशरथो नाम सयू वशंऽेथ पािथ वः।  
 भाया िोऽिप लासौ तास ुलेभ ेन सितम ् ॥२२॥  

सूयरवंश (m.) Nhật triều đại (triều đại Mặt trời) ्ाि र्व (m.) vua 

सनतित (f.) hậu bối, người nối dõi   

ित�ः accusative của िष, số 3. भायारिसत�ोऽि  ् = भायारः ित�ः अि  ् 

ततः समुवचनां स भपूितः।  
आनीय पुकामिेमारेभ ेसपरुोिहतः ॥२३॥ 

समुनष (m.) tên của một ông quan của 
Daśaratha (bahuvr.: người có lời 
khuyên hay) 

ऋषयशृ� (m.) tên của một Ṛṣi (ṛṣya = con nai + 
śṛṅga = sừng) 

इ� (nt.) sự cúng tế, vật cúng tế ्रुोिहत (m.) ông thầy cúng cho nhà 

्षुकामेि�म् ्षु-काम-इ�म ्= tatp. = sự cúng tế 
vì mong có con trai. 

स्रुोिहतः  = bahuvr. ông ta, người có ông thầy 
cúng cho nhà bên cạnh 

अथाेितः किद ्गहृीा पायस ंचम।्  
एताशय पीिमुादापृाय सः ॥१४॥ 

्ायस được nấu với sữa च� (m.) đồ ăn để cúng, món ăn cúng tế 

�-अश ् (9) 
�ा�ित  

ăn ्तनी (f.) vợ 

अ  ् अ�ेः 
उित्तः कि�त ् 

(lập câu đầu). कि�त ्= một ai 
đó = một hình t ượng 

उित्त ppp của उद-्स्ा (1) đứng lên, 
vọt lên.  
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�ाशय  2. pers. imperative của dạng 
causative 10 của �-अश ् (9) 
�ा�ित ăn → đưa cho ăn (đi 
với hai acc.) 

्तनीसतविमतयतुतवादापृ् ाय  ्तनीः तवम ्इित उततवा अदात ्नृ् ाय  

अदात ् đệ tam quá khứ (aorist) gốc 
của दा (3) ददाित đưa, trao (bài 
40) 

câu đầu: कि�त ्उित्तः  câu hai: सः… गृहीतवा… उततवा… 
अदात ्

तहृीा तदवैासौ पीः ाशयकुः।  
ता ताशनादवे नपृाभ मधारयन ् ॥२५॥ 

उतसकु mong muốn, khao khát �ाशन (n.) món ăn 

गभर (m.) thai nhi धृ (10) धारयित  thụ thai (mang thai) 

 तदा एव असौ… तत ् �ाशनात ् एव… 
नृ् ात ्गभरम ्अधारयत ् 

  

पणू कालेऽथ कौसा सनाोजभारम।् 
अजीजनामचं कैकेयी भरत ंतथा ॥२६॥ 

कौसवया (f.) vợ của Daśaratha स�न (m.) người tốt bụng 

अमभोज (n.) hoa sen भासकर (m.) mặt trời 

रामचन� (m.) Rāma như mặt trăng, biệt danh 
của Rāma, con trai của Daśaratha 

कैकेयी (f.) vợ của Daśaratha 

्ूण� काले locativus absolutus, → bài 37. 
= khi thời điểm đã đến… 

त्ा cũng như vậy, như. 

स�नामभोजभासकर [स�न- अमभोज]-भासकर = [karm.] + 
tatp. [स�नािन एवामभोजािन] những 
bông hoa sen, chính chúng nó là 
những người tốt bụng. 

 [स�नािन एव अमभोजाना]ं भासकर = tatp. 
= một mặt trời cho những nụ sen 
đẹp, chính là những người lành. 
(đồng cách với रामचन�, đối tượng 
trực tiếp của अजीजनत)् 

अजीजनत् → xem kệ 19   

Bālakāṇḍa kệ 27–31 
ततो लणशुौ सिुमाजीजनत ् सतुौ।  
अकारयत ् िपता तषेा ंजातकमा िदकं िजःै॥२७॥ 

सिुमषा (f.) vợ của Daśaratha जातकमरन् nghi lễ thực hiện khi sinh 

–आिदक bắt đầu với…, v.v… ि�ज (m.) 1. »người sinh hai lần«, 2. bà-la-
môn 

अजीजनत् → xem kệ 19 अकारयत ् imperfect 3. sing. của dạng 
causative của कृ (8) करोित 

जातकमारिदकं जात-कमर-आिदकं   

ततो वविृधरेऽो ंिधाार एव त।े  
सकलास ुच िवास ुनपैुयमिभलेिभर े॥२८॥ 

अनयोनयम् tương hỗ nhau िसनगध ppp của िसनह्, quyến luyến, lưu 
luyến 

सकल tất cả नै् ु् य (n.) sự tinh xảo 

अिभ-लभ ् (1) đạt được ववृिधरे perfect 3. pers. plur. ātm. của वधृ ् 
trưởng thành, lớn lên. 
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अिभलभते 
अिभलेिभरे perfect 3. pers. plur. ātm. của 

अिभ-लभ ्(1) đạt được 
  

ततः कदािचदाग िवािमो महामिुनः।  
ययाच ेयराथ राम ंशिधरोपमम ् ॥२९॥ 

िव�ािमष (m.) tên riêng của một thấu thị giả शिय (m.) cây lao 

–धर mang, đeo, giữ, có शियधर (m.) người mang lao, biệt danh của thần 
Skanda 

उ्म  bằng, như ययाचे perfect 3. pers. sing. ātm. của याच ्
cầu xin cái gì đó nơi người nào đó 
(đi với hai acc.) 

यजरका �् यज-रका अ �्   

विसवचनााम ंलणने समितम।्  
कृेण नपृित कौिशक करे ददौ ॥३०॥ 

विस� (m.) tên của một Ṛṣis ở triều đình 
Daśaratha 

समिनवत cùng với (đi với Instr.; ppp của sam-
anu-i (2)) 

कृच् (m.) nhọc nhằn, khó khăn, trần lao कौिशक (m.) tên dòng họ của Viśvāmitra 

कर (m.) tay, bàn tay ददौ perfect 3. pers. sing. par. của दा đưa, 
trao 

तौ गहृीा ततो गन ् बलामितबला ंतथा। 
अािण च समािण ताामपुिददशे सः ॥३१॥ 

बला (f.) chân ngôn chống đói khát अितबला (f.) chân ngôn, thần chú chống đói khát 

त्ा cũng như vậy, như, thay v ì च. सम� hoàn toàn, toàn vẹn 

गच्न ् phân từ hiện tại chủ động của गम,् 
»trong khi ông ta đi« 

उ्िददेश perfect 3. pers. sing. par. của उ्िदश ्
dạy. 

  उ्िददेश có đối tượng trực tiếp là बलाम,् 
अितबलाम ्và अ�ािण  

Bālakāṇḍa kệ 32–34 
गन ् सहानजुो रामः कौिशकेन चोिदतः। 
ताटकामवधीीमान ् लोकपीडनतराम ् ॥३२॥ 

�चोिदत ppp, được thúc đẩy, được 
khuyến khích (pra-cud [caus. = 
10]) 

ताटका (f.) tên của một nữ la-sát 

धीमत ्(adj.) thông minh तत्र hoàn toàn tập trung vào đó (đi với 
loc.), sát ngh ĩa: có cái ấy (tat) như 
là cái cao nhất (para). 

सहानजु सानजु = सह + अनजु bahuvr. ताटकामवधी�ीमान् ताटकाम ्अवधीत ्धीमान ् 
अवधीत ् 4. hoặc –s-aorist của वध ् (1) giết 

(→ bài 40) 
लोक्ीडनतत्राम्  लोक-्ीडन-तत्राम ् 

ततः िसाम ंा कौिशकः सहराघवः। 
अरं च समारेभ ेरासा समागमन ् ॥३३॥ 

िस� (m.) thành tựu giả, thánh nhân राघव (m.) hậu bối của Rāghu, biệt danh của 
Rāma 
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अधवर (m.) lễ cúng tế सहराघवः = bahuvr. 

समारेभ े perfect 3. pers. sing. ātm. của 
सम-्आ-रभ ्bắt đầu 

समागमन ् 2. aorist hoặc aorist thematic của 
सम-्आ-गम ् đến cùng, đi cùng. (→ 
bài 40) 

राघव ुततोऽणे िा मारीचमणव।े 
सबुामखुान ् हा य ंचापालयनुःे ॥३४॥ 

मारीच (m.) tên một la-sát अणरव (m.) biển 

सबुाह� (m.) tên một la-sát �मुख (m.) người đầu, người đứng trước; 
bahuvr.: được dẫn đầu bởi… 

सबुाह�-�मुखान ् bahuvr. được thật danh từ hoá = 
सबुाह�ः �मुखः यषेा ंते च अ्ालयत ्मुनेः  
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33.1 Luyện chia động từ nhóm 9 
Động từ 
ी (9) ीणाित  mua 
ह ्(9) गृाित  nắm bắt, sưu tập 
ा (9) जानाित biết, hiểu 
प ू(9) पनुाित làm sạch 
प ॄ(9) पणृाित  làm đầy 
ब ् (9) बाित cột lại, hợp lại 
व ृ(9) वणृीत े chọn lựa 
सम-्-आप ् (5) सम-्ाोित  đạt được 
भ ् (7) भनि  bẻ gẫy, tàn phá 

Danh từ 
अहा (f.) tên của vợ trí giả Gautama 
घट (m.) bình đất, nồi 
ऋ (m.) con gấu 
धा (n.) ngũ cốc 
म (m.) con cá 
र ु(f.) sợi dây, dây thừng 
शाप (m.) lời nguyền 
िनम (m.) giải thoát 
मिैथल (m.) vua của Mithilā = जनक 
1. नगरं गा फलािन ीणीमः। 2. रामो धनमाा कृममीणात।् 3. ह ेबाल, ाम ंगा धा ं
ीणीिह। 4. नराः ने ंा सोऽगृन।् 5. ऋषयः स ंजानि। 6. यिद ान ंकरोिष ता ान ं
जानािस। 7. िपता माता च पु िम शीलमजानीताम।् 8. काः पुािण गहृीा माला 
बि। 9. ाम बाला नदीष ुमान ् गृि। 10. वन ेाधो बिलनमृ ंगृित। 11. ह ेगोप, रा 
धने ु ंवृ ेबधान। 12. ह ेसवुण कार, एतत ् सवुण पनुीिह। 13. सवेको घटेष ुजलं पणृात।ु 14. नपृ का 
भता रं वणृीत।े  

33.2 Śrīrāmodantam 
Bālakāṇḍa kệ 35–39 

कौिशकेन ततो रामो नीयमानः सहानजुः। 
अहाशापिनम ंकृा साप मिैथलम॥्३५॥ 

अहवया (f.) tên của vợ trí giả Gautama शा  ्(m.) lời nguyền, rủa 
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िनम�क (m.) sự giải thoát सम-्�-आ् ् (5) 
सम-्�ाानोित 

đạt được 

मैि्ल (m.) vua của Mithilā = जनक नीयमानः phân từ hiện tại thụ động của नी dẫn 
dắt 

अहवयाशा्िनम�कम् tatp. अहवया bị nguyền rủa và hoá 
đá bởi chồng cô ta. Khi Rāma 
chạm vào hòn đá này thì cô ta 
được giải thoát khỏi lời nguyền, 
có được lại dạng c ũ. 

सम�ा  ् perf. par. 3. pers. sing. của सम-्�-
आ् ्(5) सम-्�ाानोित đạt được 

जनकेनािच तो रामः कौिशकेन चोिदतः। 
सीतािनिममानीत ंबभ धनरुैरं॥३६॥ 

अिचरतः ppp của अच्र (caus. 10) अचरयित 
tôn kính 

िनिम�म ् vì, bởi vì 

भ� ्(7) भनिय  bẻ gẫy, tàn phá ऐ�र (adj.) vẻ tôn nghiêm của vua/bá chủ, 
thuộc về Īśvara 

सीतािनिम�मानीतम् सीता + िनिम�म ्+ आनीतम ् बभ� perf. par. 3. pers. sing. của भ� ् (7) 
भनिय bẻ gẫy, tàn phá 

ततो दशरथ ंतरैाना िमिथलािधपः। 
रामािदतुेः सीतााः कका ददौ॥३७॥ 

अिध  ्(m.) người cai trị, vua सतु (m.) con trai 

कनयका (f.) con gái आनायय  abs. của आ-नी (caus. 10) आनाययित 
khiến mang đến 

रामािद राम + अिद (m.) bắt đầu (bahuvr.: 
những người mà Rāma đứng đầu 
= Rāma và v.v… = tất cả bốn anh 
em trai) 

तत-्सतेुषयः = gen. tatp., तत ्= दशर  ् 

सीता�ाः सीता + आ�ा (f.) bắt đầu, như 
रामािद bên trên. 

  

ततो गुिनयोगने कृतोाहः सहानजुः। 
राघवो िनय यौ तने जनकेनो मािनतः॥३८॥ 

िनयोग (m.) lệnh िनः-या (2) िनर-्
याित 

đi ra ngoài 

उ�ाह (m.) cưới, hôn phối मािनत  được tôn kính (gốc मन,् [caus. = 10] 
मानयित, tôn kính) 

उ� rất कृतो�ाहः bahuvr. 

िनयरयौ perf. par. 3. pers. sing. của िनः-या 
(2) िनर-्याित đi ra ngoài, đi khỏi 

  

तदाकय  धनभु माया ंरोषभीषण।ं 
िविज भाग व ंरामम ् अयोा ंाप राघवः॥३९॥ 

भ� (m.) sự gẫy, cong आ-या (2) आ-
याित 

đến 

रोष (m.) cơn giận, giận dữ भीषण (adj.) có vẻ gây sợ 
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भागरव thuộc về Bhṛgu भागरव + राम = ्रशरुाम  
आयानतं phân từ hiện tại chủ động, acc. 

sing. của आ-या (2) आ-याित đến 
(định ngữ cho भागरव ंरामम्) 

रोष-भीषण ं tatp. với chức năng hình dung từ 
cho भागरव ंरामम् 

�ा  ् perf. par. 3. pers. sing. của �-आ् ्
(5) �ाानोित đạt được 

  

Bālakāṇḍa kệ 40 
ततः सवजनान ंकुवा णिेतःै कैः। 
तामवुास काकुः सीतया सिहतः सखुम॥्४०॥ 

चेि�त ppp của động từ चे�् (1) चे�ित 
làm, thực hiện, hoàn tất. Ở đây có 
ngh ĩa: hành động 

सवक tự 

काकुतस  ्(m.) con cháu của Kakutstha, biệt 
danh của Rāma 

सिहत cùng với (postp. với instr.) 

सवरजनाननद ं सवर-जन-आननद ं कुवारण ः phân từ hiện tại ātm. ở nom. của कृ 
(8) करोित làm 

ताम ्अधयवुास ताम ्chỉ अयोधया  अधयवुास = perf. par. 3. pers. sing. của अिध-
वस ् (1) अिधवसित sống ở/trong (đi 
với acc.)  

Ayodhyākāṇḍa kệ 1–4 
एतिरे गहंे मातलु यधुािजतः। 
ययौ भरतः ीतः शुने समितः॥१॥ 

एतिसमपनतरे trong lúc đó, trong khi đó गेह (n.) nhà 

मातलु (m.) cậu यधुा-िजत ्(m.) (sát ngh ĩa: thắng trong cuộc chiến) 
tên em trai của Kaikeyī 

�ीत vui vẻ, dễ thương �ययौ perf. par. 3. pers. sing. của �-या (2) 
�याित khởi hành 

ततः कृितिभः साकं मिया स भपूितः। 
अिभषकेाय राम समारेभ ेमदुाितः॥२॥। 

�कृित (f.) bộ trưởng भू्ित (m.) người cai trị, vua 

अिभषेक (m.) quán đỉnh (灌頂), lễ lên ngôi vua मुदा (f.) niềm vui 

मुदािनवतः मुदा + अिनवत   

कैकेयी त ुमहीपालं मरािषताशया। 
वरय ंपरुा द ंययाच ेससरम॥्३॥ 

मही्ाल (m.) vua (»người bảo vệ trái đất«) मन्रा (f.) tên riêng của một người hầu nữ 

दिूषत  bị hư, bị hạ nhục (ppp của दषू)् आशय (m.) tâm tư, nỗi lòng 

�य (n.) cặp, hai स�र (m.) lời hứa 

मन्रादिूषताशया मन्रा + दिूषत + आशया = bahuvr. सतय-स�र bahuvr. (liên quan đến मही्ालं) 

वनवासाय राम राा ैभरत च। 
ता वरय ंकृमनजु ेमहीपितः॥४॥ 
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वास (m.) sống, trú, ở आि� (f.) sự đạt được 

कृच्म् (adv.) một cách nhọc nhằn अन-ुजा (9) 
अन-ुजानीते 

cho phép 

राजयाि� राजय + आि� अनजुजे perf. ātm. 3. pers. sing. của अन-ुजा 
(9) अन-ुजानीते cho phép 

Ayodhyākāṇḍa kệ 5–7 
राम ंतदवै कैकेयी वनवासाय चािदशत।्  
अनुा गुन ् सवा न ् िनय यौ च वनाय सः॥५॥ 
 

िदश ्(6) िदशित ra lệnh अनजुा (caus. = 
10) अनजुा्यित 

từ giã ng ười (đi với acc.) 

ग�ु (m.) đạo sư, thầy giáo, người đáng 
kính 

वन-वासाय  = वन-वास ंकतुरम ्

ा त ंिनग त ंसीता लणानजुमतःु। 
सं गहृान ् सव पौराानयुयुुतम॥्६॥ 
 

स-ंतयज ् (1) 
संतयजित  

lìa bỏ, rời गृह (m.) nhà ở (ở đây ở masc. plur.) 

्ौर (m.) người dân �तुम ् nhanh, gấp 

अनजुगमतःु perf. par. 3. pers. dual. của अनगुम ्
(1) अनगुच्ित đi theo, hộ tống 

अनयुयःु perf. par. 3. pers. plur. của अनयुा (2) 
अनयुाित đi theo 

विया कृशान ् पौरान ् िनाणाििश राघवः। 
वामान ंसमुणे रथमा चागमत॥्७॥ 

व� (caus.. = 10) 
व�यित 

đánh lừa, lừa bịp िनश ्(f.) đêm 

िन�ाणान ् (định ngữ) phân từ hiện tại chủ 
động, acc. plur. của िन�ा (4) 
िन�ायते ngủ 

वा�मान ं (định ngữ) phân tự hiện tại thụ động 
acc. sing. của वह् (caus. = 10) वाहयित 
lái 

र्मा�� र्म ्+ आ�� अगमत ् thematic aorist của गम ्(1) गच्ित đi 
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34.1 Luyện chia động từ nhóm 2 
Động từ 
अिध-इ (2) अधीत े học 
इ (2) एित đi 
 ू(2) वीित  nói 
या (2) याित  đi 
द ्(2) रोिदित  khóc, than 
िलह ्(2) लेिढ liếm 
प ् (2) िपित  ngủ 
हन ् (2) हि  giết 
1. मी वीित राजा वनीय इित। 2. पात  ्सव कवयो राजान ं वुि। 3. नपृोऽवीत ् तत  ्का ं
ुा सखु ंिपमीित। 4. नतेारो वुि युाकं शनू ् हतिेत। 5. तव श ु ंमा जहीित कृोऽवीत।् 6. 
युे  ियाः  शनू ् ि । 7. नपृो  वीित  शनूहं  हीित। 8. तचन ंुा िया अरीनन।् 9. 
कात ् शनू  ्ेीित बालः िय ं पृित। 10. कुुरो मम ह ं लेिढ। 11. बालको गज ं ा 
भयाोिदित। 12. माा मा हीुत।े 13. अ पाठशालामिेम वदे ंचाधीय इित िशो वीित। 14. 
बाला गंु यि वदे ंचाधीयत।े  

34.2 Śrīrāmodantam 
Ayodhyākāṇḍa kệ 8–12 

िवरेपरंु गा गाकूलेऽथ राघवः।  
गहुने सृत िनशामकेामवुस च ॥८॥ 

शृ��वेर्रु (n.) tên của một thành phố nằm bên 
bờ sông Hằng 

कूल (n.) bờ nước 

गहु (m.) tên của vua xứ शृ��वेर्रु  सतकृत ppp. được tôn trọng, được tiếp đón 
nồng hậu 

िनशा (f.) đêm (acc. ở đây có nghĩa: cho 
một đêm, dài một đêm) 

िनशामेकामुवस = िनशाम ्+ एकाम ्+ उवस 

सारिथ ंसिंनमासौ सीतालणसयंतुः।  
गहुनेानीतया नावा सतंतार च जावीम ् ॥९॥  

सारि  ्(m.) người lái xe सम-्िनमनष ्(10) 
संिनमनषयते 

từ giã ( đi với acc.) 

संयतु được hướng dẫn bởi… (ppp của 
स-ंय ु(2) संयौित) 

नावा instr. sing. của नौः (f.) cái thuyền 

सनत ॄ(1) सनतरित bước ngang qua, băng qua जा�वी (f.) tên khác của sông Hằng (sát ngh ĩa: 
con gái của ज�)ु 

संिनम�यासौ संिनम�य + असौ संततार perf. par. 3. pers. sing. của सनत ॄ (1) 
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सनतरित bước ngang qua, băng qua 

भराजमिुन ंा त ंना तने सृतः।  
राघव िनदशािकूटेऽवसत ् सखुम ् ॥१०॥ 

भर�ाज (m.) tên của một Ṛṣi िनद�श (m.) lệnh, quy định 

िचषकूट (m.) tên núi  राघवः तसय िनद�शात ्िचषकूटे 

अयोा ंत ुततो गा समुः शोकिवलः।  
रा ेवदेयत ् सव राघव िवचिेतम ् ॥११॥ 

िव�ल (m.) bị chấn động, rối loạn, run rẩy   

तदाकय  समुों राजा ःखिवमढूधीः। 
राम रामिेत िवलपन ् दहंे ा िदव ंययौ ॥१२॥ 

िवमूढ bị rối loạn, ppp của िव-मुह् (4) 
िवमु�ित bị rối loạn, bị cuồng 

धी (f.) trí, sự suy ngh ĩ, lí trí 

िवल् ्(1) िवल्ित than thở, thổn thức िदव (n.) trời 

िदव ंया (2) याित  chết (sát ngh ĩa: thăng thiên)  तत ्आक्यर समुनष+उयम ् 
उय ppp của वच ्(2) विय nói दःुखिवमूढधीः bahuvr. với thành phần đầu là tatp. 

िवल्न ् phân từ hiện tại chủ động, nom. 
sing. của िवल् ् (1) िवल्ित than 
thở, thổn thức 

ययौ  perf. par. 3. pers. sing. của या (2) 
याित đi 

Ayodhyākāṇḍa kệ 13–17 
मिण ुविसोा दहंे सरं भपूतःे।  
तरैानाययामासःु भरत ंमातलुालयात ् ॥१३॥ 

उिय (f.) lời nói, lời quy định स-ंरक ् (1) 
संरकित  

bảo vệ, giữ gìn 

मातलु (m.) cậu आलय  nhà 

विस� + उततया   आनाययामासःु periphr. perf. 3. pers. plural của आनी 
(10) आनाययित cho người mang đến 

भरत ुमतृ ंुा िपतरं कैकेयीिगरा। 
संारािद चकारा यथािविध सहानजुः ॥१४॥ 

िगर ्(f.) lời nói (nom. गी, acc. िगरम,् instr. 
िगरा) 

संसकार (m.) nghi lễ cho người chết 

िविध (m.) luật, quy định, định mệnh �तुवा abs. của �ु (5) शणृोित nghe 
संसकारािद संसकार + आिद = bahu (sát ngh ĩa: 

một cái gì đó v ới cái đầu là lễ 
tang) = lễ tang v.v… 

चकार + असय  của ông ta, liên hệ đến Daśaratha 

अमाैोमानोऽिप रााय भरतदा। 
वनायवै ययौ राममानते ु ंनागरःै सह ॥१५॥ 

अमातय (m.) quan, bộ trưởng चदु ् (caus. = 
10) चोदयित 

thúc dục, thúc đẩy 

नागर (m.) người sống thành phố चो�मान phân từ hiện tại thụ động, nom. 
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sing. của चदु ्(1) चोदित thúc đẩy 

स गा िचकूट ंराम ंचीरजटाधरम।्  
ययाच ेरित ु ंरा ंविसािैजःै सह ॥१६॥  

चीर (n.) mảnh vải rách, quần áo manh 
mún 

जटा (f.) bím tóc 

आ� (m.) người hàng đầu, người dẫn đầu िचषकूट-स् upapada-tatp. 

चीरजटाधर tatp.-hợp từ với dvandva ở thành 
phần đầu. 

 विस�ा�ःै (bahuv.) ि�जैः सह  

चतदु श समा नीा पनुरैाहं परुीम।् 
इुा पाके दा त ंरामः यापयत ् ॥१७॥ 

चतदुरश  14 समा (f.) năm (tháng) 

नी (1) नयित trải (thời gian, ở acc.) आ-इ (2) एित đến 

्ादकुा (f.) giày sandale �ित-या (caus. = 
10) �तया्यित 

khiến trở về 

ऐषयािम = आ + एषयािम vị lai 1. pers. sing. của 
आ-इ (2) एित đến 

�तयया्यत ् causative imperf. của �ित-या 
(caus. = 10) �तया्यित khiến 
trở về 

Ayodhyākāṇḍa kệ 18–20 
गहृीा पाके तात ् भरतो दीनमानसः।  
निाम ेिताा ंरर च वसुराम ् ॥१८॥  

दीन buồn bã, sầu muộn मानस (n.) tâm, tâm trí 

निनद�ाम (m.) tên thành phố mà từ đó Bharata 
cai trị. 

वसनुधरा (f.) đất, bang (»mang sự sung túc«) 

दीनमानसः bahuvr. ताषयाम ् instr. dual, có liên hệ với ्ादकेु ở kệ 
17 ngay trên. 

राघव ुिगरेात ् गाि ंसमवत।्  
ती त ुतदा सीता ंभषूनःै रैभषूयत ् ॥१९॥  

अिष (m.) tên của một Ṛṣi सम-्वनद ् (1) 
समवनदते 

tôn kính 

सवैः intr. plur. của सव tự, chính mình 
(với trang vật của riêng mình) 

  

उिषा त ुिनशामकेामाम ेत राघवः।  
िववशे दडकारय ंसीतालणसयंतुः ॥२०॥  

िनशा (f.) đêm, ban đêm द्डक (m.) tên một cánh rừng 

उिषतवा  abs. của वस ्(1) वसित sống, trú िववेश perf. para. 3. pers. sing. của िवश ्(6) 
िवशित bước vào 
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35.1 Luyện chia động từ nhóm 3 
Động từ 
धा (3) दधाित  đặt xuống, để xuống 
भी (3) िबभिेत  sợ hãi 
भ ृ(3) िबभित   nuôi dưỡng 
हा (3) जहाित  xả bỏ, buông xả 
 (3) जहुोित  cúng tế 
1. जना िभुोऽ ंधन ंददित। 2. राजा किवो दानाददात।् 3. राा किवो दानमदीयत। 4. 
बालौ जलमाय दाम।् 5. ह ेबाल, ममधनुा ौ घटौ दिेह। 6. पाठशालाया ंगुः िशायकंै पुकं 
ददाित। 7. यत ्  ंम ंददािस तदहं तु ंददािम। 8. िशा गरुव ेफलािन िमािन चाािन दःु। 9. 
रामः सीता ंन कदािचद ्जहात।ु 10. यिद िमािण जािह त ेा ंन िबभयृःु। 11. यु ेियाणा ं
नतेारो सै ंनाजः। 12. सवेकाः काािन भमूौ दधित। 13.  ेक ेघटान  ्गहृ ेधाम।् 14. सवेकः 
कामावदधात।् 15.  ाणा य ेफलािन जुित। 16. िकंकेो ााणो फलािन न जहुोित। 17. भय े
 िमािण िबभत ु। 18. यिद बालो गज ं पयित तिह ता िबभते।ु 19. िया युाय गा 
शुो नािबभयःु।  

35.2 Śrīrāmodantam 
Āraṇyakāṇḍa kệ 1–5 

जन ् वनने काकुो िवराध ंिविधचोिदतम।् 
सदारानजुमाान ंहरमवधीत ् तदा ॥१॥ 

�ज ्(1) �जित  du hành िवराध (m.) tên riêng của một la-sát 

चदु ् (caus. = 10) 
चोदयित 

thúc dục, thúc đẩy दार (m.) vợ (nam tính!) 

िविध-चोिदत  = tatp. िविधना चोिदत  आतमानम ् đối tượng của हरनतम ् 
स + [दार+अनजु] = bahuvr. (với dvandva là thành 

phần thứ hai); bahuvr. này bổ 
ngh ĩa cho आतमानम ् 

 हरनतम ्phân từ hiện tại chủ động — 
bổ ngh ĩa cho िवराधम,् đối tượng của 
अवधीत ् 

 सदारानजुम ् आतमान ं हरनत ं िवराधम ्
अवधीत ्»Ông ta đ ã giết िवराध, tên 
đã bắt cóc chính [आतमानम]् ông ta 
cùng với em trai và vợ« 

अवधीत ् → बालका् ड, kệ 32. 

शरभाम ंा गित ंत वी सः। 
ितज ेरासाना ंवध ंमिुनिभरिथ तः ॥२॥ 

शरभ� (m.) tên của một Ṛṣi सवगरित (f.) sự thăng thiên, chết 
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िव-ईक ् = ईक ् (1) 
ईकते 

nhìn thấy अि र्त PPP của अ््र (denominative = 10) 
अ र्यते cầu xin (cái gì đó) 

�ितजजे perf. ātm. 3. pers. sing. của �ितजा 
(9) �ितजानीित/�ितजानीते hứa 

  

ताा सतुी ंच णानने पिूजतः। 
अगाम ंा त ंननाम रघूमः ॥३॥ 

सतुी�ण (m.) tên của một Ṛṣi अगसतय (m.) tên của một Ṛṣi 

�णमयानेन = �णमय + अनेन रघू�म = रघु + उ�म giỏi nhất của dòng रघु = 
Rāma 

रामाय वैव ंचापमंै तणूीयगु ंतथा। 
ा ंचा ंच ख ंच ददौ कुसवः ॥४॥ 

वैषणव (adj.) thuộc về Viṣṇu ऐन� (adj.) thuộc về Indra 

तूणी (f.) bao đựng mũi tên यगु (n.) một cặp, hai 

्ाा (adj.) thuộc về Brahman �-दा (3) �-
ददाित 

đưa, trao, tặng 

कुमभ (m.) cái nồi समभव (m.) sự hình thành 

कुमभ-समभव tên riêng của Agastya (bahuvr.: 
कुमभात् समभवः यसय सः) 

  

ततः स गन ् काकुः समाग जटायषुम।् 
वदैेाः पालनायनै ंध ेिपतवृभम ् ॥५॥ 

समागम ् (1) 
समागच्ित 

đi cùng, cùng nhau đến với (với 
acc.) 

जटायसु् (m.) tên một con kên kên 

वदैेही (f.) con gái vua Videha, biệt danh của 
Sītā 

 ्ालन (n.) sự bảo hộ 

�त ्+ धा (3) �द-्
दधाते 

tin tưởng व�भ (m.) bạn, người bạn thân 

्ालनायनै ं ्ालनाय + एन ं एनम ् = इम ं 
��धे perf. ātm. 3. pers. sing. của �त ्+ 

धा (3) �द-्दधाते tin tưởng 
  

Āraṇyakāṇḍa kệ 6–11 
ततः पवट ा त लणिनिम ताम।् 
पणशालामवुास सीतया सिहतः सखुम ् ॥६॥ 

्�वटी (f.) tên đất िनः-मा (2) 
िनमारित 

sản xuất, tạo thành 

्णरशाला (f.) túp lều lá अधयवुास → बालका्ड, kệ 21. 
िनिमरत ppp   

ताेकैदा राम ंव ेशपू णखािभका। 
तिरा लण ंच व ेसोऽिप िनराकरोत ् ॥७॥ 

अिभ-इ (2) đạt đến शू र्णखा (f.) tên của em gái của Rāvaṇa 
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अषयेित 
अिभक (adj.) yêu, đam mê, dục ái िनः-अस ् (4) 

िनर-्असयित 

đuổi ra ngoài, xua đuổi, từ chối 

िनः-आ-कृ (8) 
िनराकरोित 

từ khước, không thừa nhận तिपरसता तत-्िनरसता = tatp.; तत ्chỉ राम, िनरसता 
ppp fem. của िनः-अस ्(4) िनर-्असयित 
đuổi ra ngoài, xua đuổi, từ chối 

राममवे ततो व ेकामाता  कामसिंनभम।् 
पनु िधृता तने सीतामवुषा ॥८॥ 

आतर bị liên luỵ काम (m.) ái tình, mong muốn, tình dục. 
Ở đây: tên của một vị thần 

संिनभ bằng, đồng với िधक्-कृ (8) 
िध�रोित 

khinh miệt 

अिभ� ु (1) अिभ-
�वित 

tấn công �ष ्(f.) cơn giận, giận dữ 

 सीताम ् अषय�वत ् (imperf.) �षा 
(instr.) 

व�े perf. ātm. của वृ 

लणने तदा रोषात ् कृवणनािसका। 
सा त ुगा जनान ंखरायतैवदेयत ् ॥९॥ 

जनस्ान (n.) tên chỗ ở của la-sát (Rākṣasā) खर (m.) tên của em trai của Śūrpaṇakhā và 
Rāvaṇa 

 कृ�-�वण-नािसका bahuvr.  खराय एतत ्नयवेदयत ् 

तदाकय  खरः ुो राघव ंहमुाययौ। 
षणििशरोमुयैा तधुानःै समितः ॥१०॥ 

दषुण (m.) tên của tướng dẫn quân của 
Khara 

िषिशरस ्(m.) tên một vị quan của Khara 

यातधुान (m.) một loại quỷ  दषुण-िषिशरः-मुखयःै- यात-ुधानःै  

तण ंलण ेसीता ंिनधाय रघनुनः।  
खरं सहानगु ंसं ेजघान लघिुवमः ॥११॥ 

ततकणम्  ngay lúc đó, ngay khoảnh khắc 
đó 

रघुननदन (m.) biệt danh của Rāma (s át ngh ĩa: con 
trai/người làm vui của Raghu) 

िन-धा (3) िन-
दधाित 

tin tưởng, đặt niềm tin vào (đi với 
loc.), tin gửi gắm ai (acc.) cho ai 
(loc.) 

अनगु (m.) người đi theo, hộ tống 

संखय (n.) cuộc chiến, trận đánh लघ ु(adj.) dễ, đơn giản 

िवषम (m.) lực, ngh ĩa ở đây: phô trương lực जघान  perf. paras. 3. pers. sing. của हन ्giết. 
  लघ-ुिव�मः = bahuvr. 
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36.1 Luyện chia động từ nhóm 7 
Động từ 
िछद ्(7) िछनि  cắt, cắt đứt 
िन-यजु ् (7) िनयनुि  khiến làm, ra lệnh, đưa vào, quyết định 
िभद ्(7) िभनि  bẻ gẫy 
भजु ् (7) भेु  thưởng thức, ăn 
यजु ् (7) यनुि  đặt vào cái ách, tiếp nối 
ध ् (7) णि  cản trở, ngăn chặn 
िव-िच (7) िव-िचनोित/िचनतु े tìm 
िहंस ् (7) िहनि  hại, gây thương tích 

Danh từ 
 (m.) thân, vai, nhóm 
रा (n.) vương quốc, sự cai trị 
1. रामोऽ ंदशें गु ंरथ ंयनुु। 2. यु ेियाः शनून।् 3. सवेकोऽधनुा  ंबालाुण।ु 4. नरा 
वन ेवृािननाय िछि। 5. वनादागतो गजो नरं िहनि । 6. नपृः दशे ंभुात।् 7. िकंत ुस रा ं
केवलमभु।  8. कपयष ु  फलािन  भुत।े  9. ितिदनं  बालः  सग  ्भुीत। 10. यिद  तं  न 
ािह श ु ंिहंात।् 11. वायवुृ ाणा ंानिभनत।् 12. तव ःखमधनुा गीतने िछः।  

36.2 Śrīrāmodantam 
Āraṇyakāṇḍa kệ 12–13 

ततः शपू णखा गा ला ंशोकसमिता। 
वदेयावणाय वृा ंसवमािदतः ॥१२॥ 

आिदतः ngay từ đầu शोक (m.) ưu sầu, lo ngh ĩ 

 शोक-समिनवता नयवेदयत् रावणाय   

तुा रावणः सीता ंहत ु कृतमितदा।  
मारीचाम ंा साहा ेतमचोदयत ् ॥१३॥ 

मित (f.) trí, ở đây: sự quyết định मारीच (m.) tên một la-sát 

तत ्�तुवा  abs. của �ु nghe कृत-मितः तदा   
  कृत-मितः  = bahuvr. 

Āraṇyakāṇḍa kệ 14–18 
सोऽिप णमगृो भूा सीतायाः मखुऽेचरत।्  
सा त ुत ंमगृमाहत ु भता रं समयाचत ॥१४॥ 

सवणर (n.) vàng �मुखे trước (postp. với gen.) 
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सम-्याच ् (1) सम-्
याचते 

cầu xin   

िनयु लण ंसीता ंरित ु ंरघनुनः।  
अगगृ ंतणू व ंकाननारे ॥१५॥ 

िन-यजु ् (7) िन-
यङुये 

khiến làm, ra lệnh, đưa vào, quyết 
định 

तूणरम् nhanh 

� ु(1) �वित  chạy कानन (n.) rừng 

अनतर (n.) cái bên trong अनवगच न्मृगं अनवगच त्् मृगं 
�वनतम् phân từ hiện tại chủ động, acc. 

sing. 
  

िवाध च मगृ ंरामः स िनज ंपमाितः।  
हा सीत ेलणेवे ंदन ् ाणान ् समजत ् ॥१६॥ 

िनज thuộc về ta, sẵn có आ-स्ा (1) 
आ-ित�ित 

thể nhập, nằm ở trong 

हा Ô (than thở) सम-्तयज ् (1) 
संतयजित 

bỏ cuộc 

िववयाध perf. par. 3. pers. sing. của वयध ्
giết. 

ल�मणेतयेव ं = ल�मण इित एव ं

एतदाकय  वदैेाः लणोिदतो भशृम।् 
ता ंदवेताः ा ययौ राघवािकम ् ॥१७॥ 

भशृम ् rất, mãnh liệt रका sự bảo vệ, hộ vệ 

अिनतक (n.) cận, gần चोिदत  ppp của चदु ्(caus. = 10) चोदयित thúc 
dục, thúc đẩy 

त�का ं = tatp. = तसयाः रकाम ् राघवािनतकम् राघव + अिनतकम ् 

तदरं समासा रावणो यितपधतृ।् 
सीता ंगहृीा ययौ गगनने मदुाितः ॥१८॥ 

अनतर (n.) cơ hội सम-्आ-सद ् (1) 
समासीदित 

kinh nghiệm, nhận biết 

यित (m.) người tu khổ hạnh गगन (n.) bầu trời, không trung 

मुद ्(f.) vui यित-�्-धृत ् upapada-tatp. 

गगनेन đi xuyên không trung मुदािनवतः = मुदा + अिनवतः 

Āraṇyakāṇḍa kệ 19–24 
ततो जटायरुालो नीयमाना ंत ुजानकीम।् 
ाहरावण ंा तुडपनखभैृ शम ् ॥१९॥ 

जटायसु् (m.) tên một con kên kên आ-लोक् (1) 
अ-लोकते 

nhìn thấy 

जानक� (f.) con của Janaka, tên khác của Sītā �-� (1) �-हरित đập xuống, đánh tới 

तु् ड (n.) gương mặt, cái mồm, cái mỏ ्क (m.) cánh 

नख (m.) móng नीयमानाम्  phân từ hiện tại thụ động, acc. sing. 
của नी  
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िछनै ंचहासने पातिया च भतूले। 
गहृीा रावणः सीता ंािवशिजमिरम ् ॥२०॥ 

चन�हास (m.) tên của thanh kiếm của Rāvaṇa ्त ् (caus. = 
10) ् ातयित 

để rơi, phủ phục 

भूतल (n.) nền đất मिनदर (m.) cung điện 

�ािवशिपजमिनदरम् �ािवशत ्िनज-मिनदरम ्   

अशोकविनकाम ेसंा जनकाजाम।् 
रावणो रित ु ंचनैा ंिनययुोज िनशाचरीः ॥२१॥ 

अशोक (m.) vô ưu, tên của một loại cây विनका (f.) rừng nhỏ 

सम-्स्ा (caus. = 
10) संस्ा्यित 

đặt xuống आतमजा (f.) con gái 

िन-यजु ् (7) िन-
यङुये, िनयनुिय  

khiến làm, ra lệnh, đưa vào, quyết 
định 

िनशाचरी (f.) con quỷ cái ban đêm 

िनययुोज perf. par. 3. pers. sing. của िन-यजु्  चैनां च एनाम ्; एना cái/con/người kia 

हा राम ुमारीचमागनजुिेरताम।् 
वाा माकय  ःखात ः पणशालामपुागमत ् ॥२२॥ 

ईर ्(caus. = 10) ईरयित  tuyên cáo, nói वा�ार (f.) tin tức, thông tin 

उ -्आ-गम ्(1) उ्ागच्ित trở về मारीचमागच्पनजेु�रताम् मारीचम् आगच्न ्अनजु ई�रताम ्
दःुख + आतर xem kệ 8 उ्ागमत ् aorist 2 hoặc thematic aorist của 

उ्-आ-गम ्trở về 

अा त वदैहे िविचानो वनारे। 
सहानजुो गृराज ंिछप ंददश सः ॥२३॥ 

गृ� (m.) kên kên िव-िच (5) िव-
िचनोित/िचनतेु 

tìm 

अ-�ष्ा absolutive phủ định िव-िचनवान phân từ hiện tại ātm. của िव-िच (5) 
िव-िचनोित/िचनतेु tìm 

वनानतरे = वन + अनतरे गृ�-राज ं tatp. 

ि्प-्क ं bahuvr. ि्प ppp ि्द ्(7) ि्नि� cắt, cắt đứt 

तनेोा ंजानकीवाा ुा पातृ ंच तम।् 
दा सहानजुो रामे तोदकियाम ् ॥२४॥ 

उदकि�या (f.) nghi lễ cúng nước mười ngày sau 
khi hoả thiêu cho người mất. 

तेनोयाम्  तेन उयाम ् 

दगधवा  abs. của दह् (1) दहित đốt, cháy 
(khi thiêu xác). 
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Āraṇyakāṇḍa kệ 25–28 — Kiṣkindhākāṇḍa kệ 1–2 

आनोऽिभभव ंपात ् कुव त पिथ लणः।  
अयोमखु चकाराश ुकृवणनािसकाम ् ॥२५॥ 

अिभभव (m.) sự khinh miệt ्् ्(m.) đường đi 

अयोमुखी (f.) tên của một nữ la-sát (r ākṣasī) आश ु nhanh 

चकाराश ु = चकार + आश ु कृ��वणनािसका कृ�-�वण-नािसका bahuvr. đã đư ợc 
thật danh từ hoá (không có danh từ 
được định ngữ đi theo) 

चकार (2 acc.) đã làm A. thành một người mà…   

गहृीतौ तौ कबने भजुौ त कृताम।् 
तत ुयािचतौ तने तहंे दहेतु तौ ॥२६॥ 

कबनध (m.) tên của một la-sát भजु (m.) cánh tay 

िन-कृत ् (6) 
िनकृनतित 

cắt đứt त�ेह ं tatp. 

देहतःु  perf. par. 3. pers. dual của दह् (1) 
दहित đốt, cháy 

  

स त ुिदाकृितभू ा राम ंसीतोपलय।े 
सुीवमृमकू ंयाहीुा िदव ंययौ ॥२७॥ 

िदवय (adj.) thuộc về trời, tuyệt vời आकृित (f.) hình dạng 

उ्लिबध (f.) sự thành đạt ऋषयमूक (m.) tên của một ngọn núi 

िदवयाकृित िदवय + अकृित = bahuvr. đ ã được 
thật danh từ hoá (không có danh 
từ được định ngữ đi theo) 

ऋषयमूक-स् upapada-tatp. 

यािह imperative 2. sing. của या đi   

ततः ीतो रघुेः शबया ममयात।् 
तयािभपिूजतः पात ् पा ंाप सलणः ॥२८॥  

�ीत ppp, vui vẻ, dễ thương शबरी (f.) tên của một nữ tu s ĩ 

अिभ-या (2) अिभ-
याित 

đi đến… अिभ-्ूज ् (10) 
अिभ-्ूजयित 

chào, tôn kính 

्म्ा (f.) tên một hồ nước   

िकिाकाड Kiṣkindhākāṇḍa 
हनमुानथ सुीविनिदो रामलणौ। 
ा ुा च वृा ंतने तौ समयोजयत ् ॥१। 

िनः-िदश ् (6) quyết định, thẩm định, trao việc सम-्यजु ् (caus. mang gộp lại (đi với instr.) 
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िनिदरशित  = 10) 
संयोजयित 

तेन  chỉ đến स�ुीव   

ततो राम वृा ंसुीवाय िनवे सः। 
स ंच कारयामास तयोः पावकसिधौ ॥२॥ 

सखय (n.) tình bạn ्ावक (m.) lửa 

सिपिध (f.) sự gần, hiện tại, với sự có mặt… 
(đi với loc.) 

कारयामास periphrastic perf. của कृ (caus. = 10) 
कारयित  

 Ra. và Su. đã kết bạn và đã thệ 
nguyện qua việc tế lễ ngọn lửa đã 
được Ha. đốt. 

  

Kiṣkindhākāṇḍa Vers 3 bis 8 
ितज ेतदा रामो हिनामीित वािलनम।्  
दशियािम वदैहेीिमने च संतुम ् ॥३॥  

सम-्� ु (4) 
संशणृोित 

hứa �ितजजे perf. ātm. 3. pers. sing. của �ितजा (9) 
�ितजानीित/�ितजानीते hứa 

वािलन् tên của em trai của स�ुीव; hai anh 
em thù hận nhau 

  

सुीवणेाथ रामाय ातवृरै कारणम।् 
िनविेदतमशषे ंच बलािध ंच त तत ् ॥४॥ 

वैर (n.) mối thù hận अशेषम् (adv.) không còn để dư lại, hoàn toàn 

आिधतय (n.) sự ưu việt, sự trác việt, »trên cơ« बलािधतय = बल + आिधतय = tatp. 

तण ंभःे काय ंसुीवणे दिशतम।् 
सुरं षेयामास पादाुने राघवः ॥५॥ 

दनुदिुभ (m.) tên của một la-sát, bị Vālin giết. काय (m.) thân, thân thể, ở đây: xác chết 

�-�श ् (caus. = 
10) �दशरयित  

chỉ cho thấy सदुरूम ्(adv.) xa, xa lắm 

�-इष ् (caus. = 
10) �ेषयित 

quẳng đi, phóng đi ्ादा��� (m.) ngón chân cái 

�ेषयामास periphrastic perf. của �-�श ्(caus. 
= 10) �दशरयित chỉ cho thấy 

  

पनु दिशतान ् तने सालान ् स रघूमः। 
बाणनेकेैन िचेद साध तानशुया ॥६॥ 

साल (m.) tên một loại cây साधरम्  cùng với (đi với instr.) 

अनशु�ा (f.) nghi ngờ रघू�म रघ ु+ उ�म người giỏi nhất của dòng 
रघ ु

बाणेनैकेन बाणेन + एकेन िचच्ेद perf. par. 3. pers. sing. của ि्द ् (7) 
ि्नि� cắt, cắt đứt 

 qua hai hành động (quăng xác 
của Du. và bửa thân cây), Rāma 
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đã đập tan những nghi ngờ của 
Su. về sức mạnh của mình. 

िकिा ंा सुीवतो रामसमितः। 
जगजा तीव संः कोपयन ् वानरािधपम ् ॥७॥ 

िकिषकनधा (f.) tên của một hang động trên núi सं�� ppp, vui vẻ, hài lòng 

अिध  ्(m.) người cai trị, vua जगजर perf. par. 3. pers. sing. của गज्र (1) 
गजरित la, rống 

को्यन ् phân từ hiện tại chủ động của कु् ्
(caus. = 10) को्यित làm cho giận 
dữ 

  

वाली िन सुीव ंसमरेऽपीडयृशम।् 
सोऽिप सभंसवा ः ावाघवािकम ् ॥८॥ 

िनः-�म ् (1) 
िनष�मित 

đi ra समर (m.) cuộc chiến 

भृशम ् rất, mãnh liệt सम-्भ� ् (7) 
संभनिय 

đập tan 

अ� (n.) thân phần �-� ु (1) �-
�वित 

chạy đến, trốn đến 

अिनतक (n.) cận, gần संभ�सवार�ः संभ�-सवर + अ�ः = bahuvr. 
�ा�व�ाघवािनतकम् �ा�वत ्राघव + अिनतकम ्   
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Kiṣkindhākāṇḍa kệ 9–14 

कृतिच ुरामणे पनुरेव स वािलनम।् 
रणायायत ि ंतौ रामिरोिहतः ॥९॥ 

िच� (n.) dấu, đặc điểm रण (m.) cuộc chiến 

िक�म् (adv.) nhanh, nhanh nhẹn ितरोिहत được dấu kín (ppp của ितरः-धा 
(3) ितरो-दधाित ẩn náu) 

कृत-िच� = bahuvr. Rāma đã không giúp 
được Su. trong trận chiến vì không 
phân biệt được với Vā. Thế nên, 
trong trận thứ hai, Rāma gắn cho 
Su. một dấu hiệu dưới dạng một 
vòng hoa. 

रणाय + आ�यत  vị ngữ của câu đầu 

तस्ौ  perf. par. sing. của स्ा, vị ngữ của 
câu thứ hai 

  

हमेमाली ततो वाली तारयािभिहत ंिहतम।् 
िनर कुिपतो ाा रण ंचे सदुाणम ् ॥१०॥ 

हमेन ्(n.) vàng मािलन ्(adj.) được trang trí viền quanh 

तारा (f.)  vợ của khỉ Vālin अिभ-धा (3) 
अिभ-दधाित 

nói, nói ai đó điều gì 

िहत (n.) lời khuyên hay सदुा�ण (adj.) rất kinh khủng 

अिभ-िहत  ppp của अिभ-धा (3) अिभ-दधाित 
nói, nói ai đó điều gì 

च�े perf, ātm. 3. pers. sing. 

बाणने वािलन ंरामो िवा भमूौ पातयत।् 
सोऽिप राम इित ाा दहंे ा िदव ंययौ ॥११॥ 

वयध ्(4) िवधयित đâm thủng, gây thương tích िन-्त ्(caus. = 
10) िन-्ातयित 

để rơi xuống, thả rơi xuống 

िवदधवा abs. của वयध ् (4) िवधयित đâm 
thủng, gây thương tích 

  

पात ् तप ंसुीव ंसमाा रघूमः। 
वानराणामिधपित ंचकाराितवलः ॥१२॥ 

्�ात ् त् ् (1) 
्�ात ्त्ित 

hối hận आि�त (m.) người quy y, người tìm chỗ nương 
tựa (ppp được thật danh từ hoá của 
आ-ि� (1) आ�यते quy y, nương tựa.) 

वतसल (adj.) âu yếm  वानराणाम् अिध्ितम ् चकार आि�त-
वतसलः 

ततो मावतः पृ ेरामो लणसयंतुः। 
उवास चतरुो मासान ् सीतािवरहःिखतः ॥१३॥ 
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मावयवत् (m.) tên núi िवरह (m.) sự cách li, sự cách biệt (với) 

सीतािवरहदःुिखतः सीता-िवहर-दःुिखतः   

अथ राम िनदशाणो वानरािधपम।् 
आनयत ् वगःै साध हनमुमखुिैग िरम ् ॥१४॥ 

�वग (m.) con khỉ नमुत�मखैुः  हनमुत्-�मुखैः = bahuvr. cho �वगैः 
�मुख  → बालख्ड 34.   

Kiṣkindhākāṇḍa kệ 15–20 
सुीवो राघव ंा वचनात ् त वानरान।् 
यु सीतामेुमाशास ुचतसृिप ॥१५॥ 

िन-यजु ् (7) िन-
यङुये, िनयनुिय 

khiến làm, ra lệnh, đưa vào, 
quyết định 

आशा (f.) phương hướng 

चतस ृ số 4 nữ tính सीतामनवे�� माशास ु
चतसृषवि  ् 

सीताम ्अनवे�� म ्आशास ुचतसषृ ुअि  ् 

ततो हनमुतः पाणौ ददौ रामोऽलुीयकम।् 
िवासाय त ुवदैेाहृीा स िनय यौ ॥१६॥ 

अ��लीयक (n.) nhẫn đeo ngón tay िव�ासाय 
वदैे�ाः 

= (ông ta trao chiếc nhẫn) để đạt sự 
tin tưởng của सीता, có ngh ĩa là cô ta 
nhận anh ấy là người được राम gửi 
đến, là sứ giả của राम. स ở đây chỉ 
हनमुत.् 

ततो हनमूमखुा वानरा दिणा ंिदशम।् 
गा सीता ंिविचः पवत ंिवमावुन ् ॥१७॥ 

दिकण phía nam, phương nam िदश ्(f.) hướng 

आ् ्(5) आानोित đạt đến, thành tựu, tìm được हनूमत ् = हनमुत ् 
िवनधयमाानवुन ् िवनधयम् आानवुन ् िविचनवनतः phân từ hiện tại chủ động, nom. 

plur. của िव-िच (5) िव-िचनोित/िचनतेु 
tìm 

िवनधय (m.) tên một dãy núi   

समयाितमात ् त चुः ायोपवशेनम।्  
तऽे साितना ोा ंसीतावाा च शुवुःु ॥१८॥  

समय (m.) thời hạn अित�म (m.) sự trôi qua, sự lướt qua 

�ायो्वेशन (n.) tự vẫn bằng cách tuyệt thực सम्ाित (m.) tên em trai của con kên kên 

�-वच ्(3) �-विय nói, công bố �ोय ppp của �-वच ् (3) �-विय nói, công 
bố 

ततः ापुदमदााः वमाः। 
त ंिवलियत ु ंतषेा ंन किदभवत ् मः ॥१९॥ 

उदनवत ्(m.)  biển अ�द (m.) tên của con trai của khỉ वािलन ्
�व�म (m.) con khỉ िव-ल�् (caus. = 

10) िव-ल�यित 

bước qua 
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कम (adj.) có khả năng �ा्�ुदनवनतम�दा�ाः �ा्रु-्उदनवनतम्-अ�द + आ�ाः 
�ा्ःु perf. par. 3. plur. của �-आ् ् (5) 

�ाानोित đạt được  
अ�द + आिद  = bahuvr., xem बा्लका्ड 37 (»bắt 

đầu với अ�द«) 
तेषा ंन कि�त्  không ai trong bọn họ    

भावशसंािभदा जावििभः। 
सवंिध तो महेािमारोहािनलाजः ॥२०॥ 

�भाव (m.) quyền hành, năng lực �शंसा (f.) sự tán thán, ca ngợi 

स-ंवधृ ् (caus. = 
10) संवधरयित 

làm lớn ra, làm mạnh hơn महने� (m.) tên núi (Hanumat leo núi này để 
nhảy sang đảo Laṅka) 

अिनलातमज (m.) tên riêng của Hanumat (अिनल 
thần gió + आतम-ज sinh từ आतम 
ra) 

सव�भाव-
�शंसािभः  

= bahuvr. cho उियिभः (sát nghĩa: 
qua những lời nói mà trong đó sự ca 
ngợi là năng lực của ông ta) 

 महने� + अि�म ् + आ�रोह + 
अिनलातमजः 
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Sundarakāṇḍa kệ 1–5 

अिभवााथ सकलानमरान ् पवनाजः। 
पुवु ेच िगरेाद ्िवलियतमुण वम ् ॥१॥ 

अिभ-वद ् (caus. 
=10) अिभवादयित 

chào hỏi अमर (m.) người bất tử = trời, thiên 

्वनातमज (m.) tên khác của Hanumat (् वन thần 
gió + आतम tự ngã + ज sinh ra) 

्�ु�वे perf. ātm. 3. sing. của �� nhảy 

स समु मनैाकं सरुसामिभवा च। 
िनह िसिंहका ंनीा पारं ाप महोदधःे ॥२॥ 

सम-्उद-्ल�् 
(caus. = 10) 
समु��यित 

nhảy qua, nhảy băng qua मनैाक (m.) tên núi 

सरुसा (f.) con rắn chúa, mẹ của các loài rắn िसंिहका (f.) tên của một nữ la-sát 

िन-हन ्(2) िन-हिनत đập tan, đánh chết, tiêu diệt नीित (f.) sự cư xử, khôn ngoan 

उदिध (m.) biển सरुसामिभवा� सरुसाम ्अिभवा� च  
महोदिध महा + उदिध    

लािधदवेता ंिजा ता ंिवयािनलाजः।  
सीता ंिविचाीिाण ंिनिश रावणम ् ॥३॥  

अिधदेवता (f.) thiên thần hộ vệ, hộ thần िविचनवप�ाकीिप�ाणम्  िविचनवन ्अ�ा्कीत ्िन�ाणम ् 
िविचनवन ् phân từ hiện tại chủ động của 

िव-िच (5) िव-िचनोित/िचनतेु tìm 
अ�ाकीत ् aorist thứ 4 hoặc s-aorist của �श ्

thấy. 
िन�ाणम ् phân từ hiện tại chủ động của 

िन-�ा (4) िन�ायते ngủ 
  

अपयं वदैहे िविचानततः। 
अशोकविनका ंगा सीता ंिखा ंददश सः ॥४॥ 

िखप buồn bã (PPP của िखद ्(6) िखदित 
làm vẩn đục) 

ततसततः đây đó 

अशोकविनका xem आर्यका्ड kệ 21 अ-्शयन ् dạng phủ định của phân từ hiện tại 
chủ động của �श ्thấy. 

िविचनवानः phân từ hiện tại chủ động ātm. 
của िव-िच (5) िव-िचनोित/िचनतेु tìm 

  

पादप ंकिदा तलाशःै ससुवंतृः। 
आ े माित सीतयेिमित तकयन ् ॥५॥ 

्ाद  ्(m.) cây ्लाश (m.) lá 

स-ुसंवतृ cất dấu hay, संवतृ = ppp của सम-्व ृ
(5) संवणृोित cất dấu 

आस ्(2) आसते ngồi 
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मा�ित (m.) hậu bối của thần gió (म�त)् तक्र  (10) 
तकर यित 

đoán, phỏng đoán 

सीतेयिमित सीता इयम ्इित    

Sundarakāṇḍa kệ 6–12 
रावण ुतदाे मिैथल मदनािदतः। 
भाया  भव ममेवे ंबधा समयाचत ॥६॥ 

मैि्ली (f.) biệt danh của Sītā (sát nghĩa: 
người gốc xứ Mithilā) 

मदन (m.) thiên thần của ái tình 

अिदरत bị bức bách (ppp của ऋद ्[caus. = 
10] अदरयित bức bách) 

बह�धा đa dạng, có nhiều… 

अषयेतय abs. của अिभ-इ (2) अषयेित đạt đến, 
đi tới 

मदनािदरतः मदन + अिदरतः 

अहं दनगुा न ािमषेा त ंिनराकरोत।् 
काममपुरीताा रावणोऽथ गहंृ ययौ ॥७॥ 

अनगुा (f.) nữ hộ tống मनय ु(m.) sự giận dữ, cơn giận 

्रीत bị nắm bắt, bị hành hạ (ppp của 
्�र-इ (2)) 

काममनयु् रीतातमा काम-मनय-ु्रीत + आतमा = bahuvr. 

गत ेत ुरावण ेसीता ंलप स माितः। 
उा राम वृा ंददौ चालुीयकम ् ॥८॥ 

�-ल् ्(1) �ल्ित than thở, nói nhiều रावणे… गते locativus absolutus 

�ल्नती phân từ hiện tại chủ động, nom. 
sing. fem. của �-ल् ् (1) �ल्ित 
than thở, nói nhiều 

  

तत ् समादाय वदैहेी िवल च भशृ ंपनुः। 
चडूामिण ंददौ त करे सा मातःे ियम ् ॥९॥  

सम-्आ-दा (3) 
समाददाित 

nhận lấy चूडामिण (m.) vật trang hoàng trên trán 

मा िवषाद ंकृथा दिेव राघवो रावण ंरण।े  
हा ा ंनेतीनेामाा स िविनय यौ ॥१०॥  

िवषाद (m.) tuyệt vọng आ-�स ् (caus. 
= 10) 
आ�ासयित = 
समा-�स ्

làm an t ĩnh, trấn an 

िव-िनः-या (2) 
िविनयारित 

đi ra ngoài कृ्ाः aorist không có augment, ātm. 2. 
sing. của कृ (+ मा = cấm đoán, xem 
40.2) 

 नेषयित इित एनाम् आ�ासय   

नीितमान ् सोऽिप सि बभोपवन ंच तत।्  
अादीिन च रािंस बिन समरेऽवधीत॥११॥  

नीितमत ्(adj.) gian manh, ranh mãnh सम-्िचनत ् (10) 
संिचनतयित 

suy ngh ĩ, vặn óc cho ra 
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रकस ्(m.) la-sát अक (m.) tên của một loài yêu ma, con của 
Rāvaṇa 

बभ� perf. par. sing. 3. pers. của भ� ्(7) 
भनिय tàn phá 

अकादीिन अक + आदीिन = bahuvr. 

ततः शिजता यु ेबः पवनननः। 
ताप ंराघनुाथ रावण ंत ंवदेयत ् ॥१२॥ 

श�िजत ्(m.) tên con trai của Rāvaṇa ननदन (m.) con trai 

्वनननदन (m.) tên khác của Hanumat (»con của 
thần gió«) 

�ता  ्(m.) sáng chói, vẻ sang trọng, vương giả 

राघुना  ्(m.) biệt danh của Rāma (»chúa tể của 
राघ«ु) 
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रोदीिपतलाूलः स त ुलामशषेतः। 
दा सागरमुीय  वानरान ् समपुागमत ् ॥१३॥ 

दी् ्(caus. = 10) 
दी्यित 

đốt cháy, thắp đèn ला��ल (n.) cái đuôi 

अशेषतः không còn để dư lại, hoàn toàn सागर (m.) biển, đại dương 

सम-्उ -्आ-गम ्
(1) समु् ागच्ित 

đạt đến रकोदीि्तला��लः रकः-दीि्त-ला��ल = bahuvr. 

उ�ीयर  abs. của उद-्त ॄ(1) उ�रित băng qua समु् ागमत ् aorist thứ nhất hoặc aorist gốc, 3. 
pers. sing. của सम-्उ -्आ-गम ् (1) 
समु्ागच्ित đạt đến 

स गा वानरःै साकं राघवायाना कृतम।् 
िनवदेिया सकलं ददौ चडूामिण ंच तम ् ॥१४॥ 

राघवाय आतमना 
कृतम…् 

cái mà anh ấy tự làm…   

Yuddhakāṇḍa: Tóm tắt kệ 1–68 
Sau khi Rāma nhận tin Sītā và những thông tin miêu tả đảo Lăng-già từ Hanumat, 
anh ta quyết định chiến đấu, khiến đội binh khỉ đứng xếp hàng chuẩn bị xuất quân. 
Trên đường đi phương nam, đến bờ đại dương, Rāma kết đồng minh với thần biển 
và vị thần này giúp đội quân khỉ làm một cái cầu bằng đá và gỗ bắc sang đảo. Và 
như thế, Rāma và đội quân đi sang đảo Lăng-già. 
Nơi đó, đội binh khỉ bao vây thành phố của Rāvaṇa và xảy ra cuộc đại chiến. Vào 
lúc Rāma và Lakṣmaṇa bị thương tích thì Hanumat bay đ ến rặng Hi-mã-lạp sơn để 
lấy dược thảo từ đỉnh Kailāsa. Khi về, Hanumat mang cả đỉnh núi (!) cùng với 
dược thảo mọc trên đó và qua hương của những dược thảo này, tất cả những chiến 
sĩ bị thương tích đều hồi phục ngay lập tức. Khi con trai của Rāvaṇa bị giết trong 
trận chiến, hắn đích thân ra trận. Với sự hỗ trợ của chư thiên, Rāma đã hạ thủ được 
Rāvaṇa. 
Giờ đây, Rāma sai ngư ời gọi Sītā đến và nói với nàng rằng, anh ta không thể nhận 
nàng làm vợ vì lí do nàng đã thu ộc về người khác. Tuy nhiên, Sītā ph ản bác hoài 
nghi phi lí và phân trần tấm lòng trong trắng của mình. Nàng nói ngư ời dựng một 
đống củi và tuyên bố sẽ tự bước vào lửa để chứng minh tấm lòng son. Nàng không 
bị lửa huỷ hoại và từ đống lửa cháy bừng, thần lửa xuất hiện và đảm bảo rằng, Sītā 
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vẫn trong trắng và trung thành với người chồng. Nghe vậy, Rāma phân tr ần rằng, 
anh chưa bao giờ nghi ngờ tấm lòng của Sītā nhưng m ột cách thử lòng bằng lửa 
như thế vẫn phải được thực hiện vì nàng phải chứng minh lòng mình trư ớc quần 
chúng. Bây giờ Rāma và Sītā trở về Ayodhyā và Rāma được lên ngôi vua. 

Uttarakāṇḍa kệ 1–4 
राजा पय हीदवे भाया रावणिषताम।् 
इजनवादने रामाज मिैथलीम ् ॥१॥ 

्�र-�ह् (9) ्�र 
ग�ृाित 

nhận, giữ lấy, ăn अज (adj.) không biết, vô minh 

वाद (m.) tiếng nói, lời nói ्यर�हीत ् aorist thứ nhất hoặc aorist gốc của 
्�र-�ह् (9) ्�रगृ�ाित nhận, giữ lấy, ăn 

ततयाज perf. par. 3. pers. sing. của तयज ्
(1) तयजित xả bỏ, từ khước 

अजजनवादेन अज-जन-वादेन 

तििदाथ वाीिकरानीयनैा ंिनजामम।्  
अव समाा तवैावासयत ् सखुम ् ॥२॥ 

वावमीिक (m.) tên của một vị đạo sư đ ã tiếp đón 
Sītā 

अनतवरतनी (f.) người đàn bà có thai  

 तत ् िविदतवा अ  ् वावमीिकः आनीय 
एनाम ् 

अवासयत ् caus. imperf., 3. pers. sing. của वस ् 

ऋिषिभः ािथ ताथ राघव िनयोगतः। 
शुो लवण ंयु ेिनहनैानपालयत ् ॥३॥ 

िनयोगतः vì lệnh, chờ lệnh लवण (m.) tên của một la-sát 

�ाि र्त được yêu cầu, ppp của �-अ र् (10) 
�ा र्यते/ �ा र्यित 

 िनहतय एनान ्अ्ालयत ् 

एनान ् chỉ những vị ऋिष   

राम ेहमेमय प कृा य ंिवतित। 
आनीय ससतुा ंसीता ंत ैाचतेसो ददौ ॥४॥ 

हमे (n.) vàng िव-तन ् (8) िन 
तनोित 

thực hiện, thi hành 

�ाचेतस (m.) tên khác của Vālmīki रामे… िवतनवित  loc. abs. 

स-सतु bahuvr. với những (hai) đứa con 
trai 

 Vì Rāma chỉ có thể thực hiện lễ 
cúng tế với sự hiện diện của vợ nên 
anh ta thế sự hiện diện này bằng 
một tượng phụ nữ bằng vàng. 

Uttarakāṇḍa kệ 5–9 
शमाना पनुवै ंरामणे जनकाजा। 
भूा ािथ तया द ंिववरं िववशे सा ॥५॥ 

श�् (1) श�ते  lo nghĩ, lo sợ; ở đây: không tin 
tưởng, nghi ngờ 

भूिम (f.) nữ thần đất 

िववर (m.) lỗ hổng शङतयमाना phân từ hiện tại thụ động, sing. fem. 
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जनक + आतम + 
जा 

= upapada-tatp. = sing từ tự thể 
của Janaka = Sītā 

�िववेश perf. par. sing. 3. pers. của �िवश ्(6) 
�िवशित 

 �ाि र्तया भूमया (instr.) द�ं िववरम ्   

अथ राम िनदशात ् पौरःै सह वनौकसः। 
िनम सरयतूीथ दहंे ा िदव ंययःु ॥६॥ 

वनौकस ्(m.) kẻ sống trong rừng (= khỉ) िन-म� ् (1) 
िनम�ित 

lặn xuống, đi sâu vào, ch ìm 

सरय ू(f.) tên sông   

ततो भरतशुौ िनज ंपमवापतःु। 
रामोऽिप मानषु ंदहंे ा धामािवशत ् कम ् ॥७॥ 

अव-आ् ् (5) 
अवाानोित 

nhận lấy धामन ्(n.) chỗ ở, chỗ cư trú 

अवा्तःु perf. par. 3. pers. dual của अव-
आ् ्(5) अवाानोित nhận lấy 

सवकं धाम 
अिवशत ् 

có ngh ĩa: anh ta sẽ trở về dưới dạng 
Viṣṇu. 

ीरामोदमाातिमद ंमिधया मया। 
समी िनपणूःै सिः सशंो पिरगृताम ् ॥८॥ 

आ-खया (2) 
आखयाित 

kể chuyện मनद (adj.) chậm, chậm chạp 

िन्ून (adj.) có kinh nghiệm सत ्(m.) (plur.) người lành 

सम-्शधु् (caus. = 
10) संशोधयित 

làm sạch, trắc nghiệm, làm tốt 
hơn 

्�र-�ह् (9) ्�र 
ग�ृाित 

nhận, giữ lấy, ăn 

 �ीरमोदनतम-्आखयातम-्इदम-् मनद-
िधया  

मनद-िधया bahuvr. cho मया »qua tôi, người có 
tâm trí chậm lụt« (câu nhún mình 
này là biểu thị của sự khiêm hạ) 

्�रगृ�ताम ् passive imperative 3. pers.   

य ुदाशरिथभू ा रण ेहा च रावणम।् 
रर लोकान ् वकुैठः स मा ंरत ुिचयः ॥९॥ 

वकैु ्ठ (m.) thần Viṣṇu, chỗ cư trú của thần 
Viṣṇu 

िचनमय thuộc về tâm 
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Cách lập danh/hình dung từ từ gốc động từ 

1. Tiếp vĩ âm chủ yếu và thứ yếu 

1. Như đã nói ở 8.6, theo các nhà văn phạm truyền thống thì tất cả những thật danh 
từ và hình dung từ của phạn ngữ được diễn sinh từ những gốc động từ bằng cách 
gắn vào những gốc này một tiếp vĩ âm. Ngư ời ta phân biệt hai loại tiếp vĩ âm . 
Trước hết một thật danh từ hoặc một hình dung từ được thành lập bằng cách gắn 
vào gốc động từ một tiếp vĩ âm chủ yếu (primary suffix, कृत-्suffix). Từ thân danh 
từ diễn sinh này ta lại có thể diễn sinh một thân danh từ khác bằng cách gắn vào 
thêm một tiếp vĩ âm thứ yếu (secondary suffix, तित-suffix): 

Gốc động từ + tiếp vĩ âm chủ yếu → thân danh từ chủ yếu 
Thân danh từ chủ yếu + tiếp vĩ âm thứ yếu → thân danh từ thứ yếu 

Ví dụ như từ gốc यज ् »cúng tế« không chỉ thân hiện tại यजित trong phạm vi chia 
động từ được diễn sinh, mà thân danh từ chủ yếu य »sự cúng tế« cũng được lập 
bằng cách gắn tiếp vĩ âm chủ yếu vào –न. Từ thân danh từ chủ yếu này, qua việc 
gắn tiếp vĩ âm thứ yếu –वत ्, thân danh từ thứ yếu của hình dung từ यवत ् »có cúng 
tế« được diễn sinh (xem thêm 24.2). Theo quy tắc này, một loạt thật danh từ và 
hình dung từ được lập từ một gốc động từ. 
Cũng tiếp vĩ âm chủ yếu –न này diễn sinh một thân danh từ chủ yếu từ một gốc 
động từ khác: प ् »ngủ« + –न →  »giấc ngủ, sự ngủ« hoặc उष ् »đốt« + –न → 
ऊ »nóng, sự nóng«. Như đã nói ở 24.2, hình dung từ được thành lập bằng cách 
gắn –वत ् vào thân danh từ chủ yếu. 
2. Trong khi gắn những tiếp vĩ âm diễn sinh vào gốc động từ thì gốc này thường 
biến đổi về mặt âm theo quy luật phân độ mẫu âm (4.1). Mẫu âm gốc được thay thế 
bằng một mẫu âm tương ưng ở phân độ guṇa hoặc vṛddhi. Ví dụ như khi hai tiếp vĩ 
âm chủ yếu –अ và –अन được gắn vào gốc बधु ् »tỉnh ngộ, nhận thức« thì mẫu âm gốc 
उ được thay thế bằng mẫu âm tương ưng ở phân độ guṇa, như vậy là ओ: बधु ् »tỉnh 
ngộ, nhận thức« + –अ → बोध »sự tỉnh ngộ, sự nhận thức«, và बधु ् + –अन → बोधन 
»sự tỉnh ngộ, sự nhận thức«. Nhưng khi tiếp vĩ âm chủ yếu –त được gắn vào thì 
mẫu âm gốc vẫn giữ nguyên dạng: बधु ् + –त → बु »đã thức tỉnh, người đã thức 
tỉnh, bậc giác ngộ«. Nếu bây giờ thân danh từ chủ yếu này được gắn thêm tiếp vĩ 
âm thứ yếu –अ — trong khi mẫu âm kết thúc अ bị loại —, thì mẫu âm gốc उ của 
thân danh từ chủ yếu được thay thế bởi mẫu âm tương ưng phân độ vṛddhi là औ: 
बु + –अ → बौ »thuộc về Phật giáo, Phật tử« 
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3. Cách diễn sinh của những thân danh từ từ gốc động từ cũng theo quy tắc như 
trên trong trường hợp những động từ có tiếp đầu âm. Ví dụ: गम ् »đi« + –अन → गमन 
»sự đi« và अपगम ् + –अन → अपगमन »sự đi mất, đi khỏi« 
4. Trong một vài trường hợp thì gốc động từ xuất hiện một mình với chức năng 
thân danh từ chủ yếu. Ví dụ यधु ् »chiến đấu« và यधु ् »cuộc chiến, người chiến sĩ«. 
Trong trường hợp này, người ta cũng phân tích thân danh từ và thừa nhận một tiếp 
vĩ âm số không (zero-suffix) 

2. Những tiếp vĩ âm chủ yếu quan trọng nhất 

Tiếp vĩ âm chủ yếu tăng thêm cho gốc động từ một ý nghĩa đặc thù. Chúng chỉ một 
là người thực hiện hành động được diễn tả bởi gốc động từ, chỉ hành động hoặc kết 
quả, phương tiện hoặc đối tượng trực tiếp của hành động. Tuy vậy, trong nhiều 
trường hợp, người ta không thể nào xác nhận một ý nghĩa và trư ờng hợp đa nghĩa 
là trường hợp rất có thể. Ngoại hạng là tiếp vĩ âm chủ yếu त ृ (26.1.4). Tiếp vĩ âm 
chủ yếu này lúc nào cũng ch ỉ một người thực hiện. Ví dụ: कृ + त ृ→ कृतृ  »người 
làm« 

Gốc động từ Thân danh từ chủ yếu 
a. Thân có tiếp vĩ âm là không (zero-suffix): Thường lập danh từ nữ tính. 
िष ् »ghét« → िष ् (m.) »kẻ thù« 
धी »suy nghĩ« → धी (f.) »ý nghĩ« 
भजु ् »thưởng thức« → भजु ् (f.) »sự thưởng thức« 
यधु ् »chiến đấu« → यधु ् (f.) »cuộc chiến« 
b. –अ: thường lập danh từ nam tính; mẫu âm gốc đứng ở guṇa hoặc vṛddhi 
ुध ् »giận dữ« → ोध (m.) »cơn giận« 
िज »thắng« → जय (m.) »sự chiến thắng« 
भ ू»thì, mà, là« → भव (m.) »sự hiện hữu« 
भ ् »tham muốn, thích thú« → लोभ (m.) »lòng tham« 
यजु ् »đặt vào cái ách, tiếp nối« → योग (m.) »sự tiếp nối« 
यधु ् »chiến đấu« → योध (m.) »sự chiến đấu« 
िवद ्»biết« → वदे (m.) »veda (phệ-đà)« 
व ृ»nguyện, ước« → वर (m.) »nguyện vọng« 
सम-्तषु ् »hài lòng, vừa ý« → सतंोष (m.) »sự hài lòng, vừa ý« 
उपिदश ् »dạy« → उपदशे (m.) »sự dạy dỗ, chỉ giáo« 
c. –अक (fem. –इका): lập thật danh từ chủ yếu chỉ người thực hiện; mẫu âm gốc 
đứng ở guṇa hoặc vṛddhi 
नी »dẫn dắt« → नयक (m.) »lĩnh tụ, anh hùng« 
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→ नाियका (f.) »nữ anh hùng« 
नतृ ् »nhảy, múa« → नत क (m.) »vũ công« 
सवे ् »phục vụ« → सवेक (m.) »người hầu« 
जन ् »tạo, sinh ra« → जनक (m.) »người tạo ra, người cha« 
पच ् »nấu« → पाचक (m.) »người nấu bếp« 
d. –अन ्: thường lập thật danh từ nam tính  
राज ् »cai trị« → राजन ् (m.) »vua« 
त ् »gọt, đẽo« → तन ् (m.) »thợ mộc« 
e. –अन: lập thật danh từ trung tính; mẫu âm gốc đứng ở guṇa 
आस ् »ngồi« → आसन (n.) »chỗ ngồi, sự ngồi« 
गम ् »đi« → गमन (n.) »sự đi« 
दा »đưa« → दान (n.) »sự đưa, vật được đưa« 
श ् »thấy« → दशन (n.) »sự thấy, cái sắc thấy« 
भषू ् »trang trí« → भषूण (n.) »vật trang điểm« 
म ृ»chết« → मरण (n.) »cái chết« 
वच ् »nói« → वचन (n.) »lời nói« 
वह ्»chở, vác« → वहन (n.) »chiếc xe« 
 ु»nghe« → वण (n.) »sự nghe, lỗ tai« 
f. –अस ्: lập thật danh từ trung tính (23.5)  
तप ् »cháy bỏng« → तपस ् (n.) »sự nóng bỏng, sự khổ tu« 
िचत ् »nhận thức« → चतेस ् (n.) »sự nhận thức« 
नम ् »chào« → नमस ् (n.) »tôn kính« 
मन ् »suy nghĩ« → मनस ् (n.) »sự suy nghĩ, tâm« 
वच ् »nói« → वचस ् (n.) »lời nói« 
g. –आ: lập thật danh từ nữ tính: 
ीड ्»chơi đùa« → ीडा (f.) »trò chơi« 
धु ् »đói« → धुा (f.) »sự đói, cơn đói« 
िच ् »tư duy« → िचा (f.) »nỗi tư duy« 
पजू ् »tôn kính« → पजूा (f.) »sự tôn kính, lễ kính« 
भाष ् »nói« → भाषा (f.) »lời nói« 
सवे ् »phục vụ« → सवेा (f.) »sự phục vụ« 
अप-ई ् »chờ đợi« → अपेा (f.) »sự chờ mong« 
h. –इन ्: lập hình dung từ từ những động từ thương là có tiếp đầu âm: 
िनवस ् »sống, ngụ« → िनवािसन ् »sống« 
िवनश ् »tàn phá« → िवनािशन ् »tàn phá« 
उपजीव ् »sống bằng…« → उपजीिवन ् »phụ thuộc vào« 
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ा »đứng« → ाियन ् »vững chắc« 
i. –ित: lập thật danh từ nữ tính; gốc trong trạng thái trước khi gắn tiếp vĩ âm ppp là 
–त. 
गम ् »đi« → गित (f.) »sự đi« 
जन ् »được sinh ra« → जाित (f.) »sự sinh ra« 
श ् »thấy« → ि (f.) »sự thấy, nhìn, quan điểm« 
नी »dẫn« → नीित (f.) »sự dẫn dắt« 
मन ् »suy nghĩ« → मित (f.) »ý nghĩ« 
मचु ् »giải thoát« → मिु (f.) »sự giải thoát« 
वषृ ् »mưa« → विृ (f.) »cơn mưa« 
सजृ ् »tạo tác« → सिृ (f.) »sự tạo tác« 
 ु»tán thán« → िुत (f.) »sự tán thán« 
j. –त:ृ lập nomina agentis (26.1 và 26.3) 
कृ »làm« → कतृ  (m.) »người làm« 
नी »dẫn dắt« → नते ृ(m.) »lĩnh tụ« 
k. –: lập thật danh từ trung tính, chỉ dụng cụ được dùng để thực hiện hành động; 
mẫu âm gốc đứng ở guṇa. 
अस ् »bắn, phóng« → अ (n.) »vật để bắn (đạn, tên)« 
वस ् »mang (y phục)« → व (n.) »y phục« 
शास ् »răn dạy« → शा (n.) »bài luận răn dạy« 
पा »uống« → पा (n.) »cái bát để uống (ăn)« 
 ु»nghe« → ो (n.) »lỗ tai« 
l. –मन ्: lập thật danh từ trung tính 
कृ »làm« → कमन ् (n.) »việc làm, hành động« 
जन ् »sinh ra« → जन ् (n.) »sự sinh ra« 

3. Những tiếp vĩ âm thứ yếu quan trọng nhất 

1. Những biến hoá về âm sau đây xuất hiện khi một tiếp vĩ âm thứ yếu được gắn 
vào một thân danh từ chủ yếu:  

i. mẫu âm đầu được thay bằng mẫu âm tương ưng ở phân độ vṛddhi. 
ii. trước những tiếp vĩ âm thứ yếu hoặc trước –य thì mẫu âm cuối của thân danh 
từ chủ yếu như –अ, –आ hoặc –इ bị loại bỏ. 
iii. trước những tiếp vĩ âm thứ yếu bắt đầu bằng mẫu âm hoặc trước –य thì mẫu 
âm –उ cuối của thân danh từ chủ yếu được thay bằng một mẫu âm ở phân độ 
guṇa. Nên chú ý đến luật hợp biến. 

2. Nhìn chung thì chức năng ngữ nghĩa của những tiếp vĩ âm thứ yếu như sau: 
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i. Trừu tượng hoá. Thật danh từ trừu tượng được diễn sinh danh từ/hình dung từ 
cụ thể. Ví dụ: thật danh từ trừu tượng पुषता »loài người, con người« được lập 
từ thật danh từ पुष »người«. 
ii. Mối quan hệ. Một hình dung từ được diễn sinh từ một thật danh từ, và hình 
dung từ này trình bày một mối quan hệ, sự tương quan với cái được diễn tả bởi 
thật danh từ hoặc sự hệ thuộc vào nó. Ví dụ: Từ thật danh từ पुष »người« hình 
dung từ पौषये »thuộc về người, quy về loài người« được diễn sinh. 
iii. Sở hữu. Hình dung từ sở hữu được diễn sinh từ thật danh từ (có X, bao gồm 
X, được trang bị với X). Ví dụ: Từ thật danh từ धन »tài vật, của cải« mà hình 
dung từ धिनन ् »có của cải = giàu« được diễn sinh. 
iv. Hậu bối. Từ một thật danh từ (thường là tên riêng) một thật danh từ khác chỉ 
người con, người kế thừa, được diễn sinh. Ví dụ như tên कौतये »con của कुी« 
được diễn sinh từ tên riêng कुी. 

Thân danh từ chủ yếu Thân danh từ thứ yếu 
a. –अ: diễn sinh i) hình dung từ chỉ quan hệ, ii) thật danh từ trừu tượng trung tính, 
iii) thật danh từ chỉ con cái. 
दवे »thiên« → दवै »thuộc về thiên« 
पुष »người đàn ông« → पौष »nam tính« 
िव ु»Viṣṇu« → वैव »thuộc về Viṣṇu« 
  
यवुन ् »trẻ trung« → यौवन (n.) »tuổi trẻ« 
गु »nặng« → गौरव (n.) »sự nặng, sức nặng« 
सुद ्»bạn« → सौहाद  (n.) »tình bạn« 
पु »con trai« → पौ (m.) »cháu nội/ngoại« 
पथृा »Pṛthā« → पाथ  »con trai của Pṛthā« 
कु »Kuru« → कौरव »hậu bối của Kuru« 
b. –य: diễn sinh i) thật danh từ trừu tượng trung tính, ii) hình dung từ chỉ quan hệ.  
पिडत »người có học« → पािड (n.) »sự có học vấn, học sâu« 
दिर »nghèo« → दािर (n.) »sự nghèo nàn« 
चोर »tên trộm« → चौय  (n.) »sự trộm cắp« 
मखू  »kẻ si« → मौ (n.) »sự ngu xuẫn« 
धीर »vững chắc, kiên cố« → धयै  (n.) »sự kiên cố, kiên trì« 
  
द »răng« → द »thuộc về răng« 
िदव ् »trời« → िद »thuộc về trời« 
दवे »thiên« → दै »thuộc về chư thiên« 
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िपत ृ»cha« → िप »thuộc về cha« 
ाण »bà-la-môn« → ाय »hợp cho bà-la-môn« 
c. – (fem. ता): diễn sinh thật danh từ trừu tượng (trung hoặc nữ tính); thân danh từ 
chủ yếu không thay đổi. 
अमतृ »bất tử« → अमतृ (n.) »sự bất tử« 
दवे »thiên« → दवेता (f.) »thiên« 
ढ »cứng« → ढ (n.) »sự cứng rắn« 
ाण »bà-la-môn« → ाण (n.) »tính chất của bà-la-

môn« 
मधरु »ngọt« → मधरुता (f.) »sự ngọt« 
d. –इक: diễn sinh thật danh từ và hình dung từ chỉ mối quan hệ. 
वदे »Veda« → विैदक »thuộc về Veda, người rành 

V.« 
सनेा »quân đội« → सिैनक »thuộc về quân đội, người 

lính« 
धम »trách nhiệm« → धािम क »đúng theo trách nhiệm« 
e. –ईय: diễn sinh hình dung từ sở hữu từ những nhân xưng đại danh từ; không có sự 
biến đổi về âm.  
मद ्»tôi« → मदीय »thuộc về tôi« 
युद ्»các Anh« → युदीय »thuộc về các Anh« 
f. –एय: diễn sinh từ thật danh từ nữ tính một thật danh từ chỉ con cháu. 
कुी tên nữ → कौये (m.) »con trai của कुी« 
भिगनी »chị/em gái« → भािगनये (m.) »con trai của chị/em 

gái« 
गा »sông Hằng« → गाेय (m.) »con trai của sông Hằng« 
g. –क: diễn sinh thật danh từ hoặc hình dung từ causative hoặc diminutive, nhưng 
thường không chuyển đổi ý nghĩa; không có sự thay đổi âm. 
प »hình« → पक »tạo hình, cụ thể« 
अ »khúc cuối, sự chấm dứt« → अक »chấm dứt« 
पु »con trai« → पुक (m.) »cậu con trai« 
बाल »cậu bé« → बालक (m.) »cậu bé« 
h. –मय: diễn sinh hình dung từ với nghĩa »được làm từ, bao gồm những, có đầy đủ 
những«; phụ âm đóng của thân đứng ở sau cùng được thay thế bằng âm mũi tương 
ưng. Ví dụ: वाच ् → वाक ्→ वाङ.् 
वाच ् »lời nói« → वाय »bao gồm lời nói« 
का »gỗ« → कामय »bằng gỗ« 
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अ »thức ăn« → अमय »có đầy đủ thức ăn« 
i. –मत ्/–वत ्: diễn sinh hình dung từ sở hữu (→ 24.2) 
बल »lực« → बलवत ् »có sức, mạnh« 
धी »trí« → धीमत ् »có trí« 
j. –इन ्/–िवन ्/–िमन ्: diễn sinh hình dung từ sở hữu (→ 26.4) 
धन »tài vật« → धिनन ् »có của = giàu« 
तपस ् »sự khổ hạnh« → तपिन ् »có khổ hạnh« 
वाच ् »lời nói« → वािमन ् »ăn nói lưu loát« 

Liên tự (ligatures) 

Liên tự 

Nếu trong chữ hoặc câu hai hoặc nhiều phụ âm được viết liên tục trước sau thì 
chúng được ghi dưới dạng liên tự: 
I. Nếu phụ âm đầu tiên của những phụ âm nên được viết dưới dạng liên tự được kết 
thúc bằng một gạch dọc bên phải từ trên xuống thì phụ âm đầu này sẽ mất gạch dọc 
này và được viết trước: द gda‚ ध gdha‚  cya‚  jva‚  nta‚  psa‚  bda‚  
vya‚ य śya‚  ṣka‚  ṣṭa‚  ṣṭha‚  ska‚  stha. 
II. Nếu phụ âm đầu tiên trong những phụ âm nên được viết dưới dạng liên tự không 
có gạch dọc kết thúc bên phải thì phụ âm kế đến sẽ mất gạch ngang và được ghi 
bên dưới phụ âm đầu tiên này:  ṅka‚  ṅga‚  kka‚  kva‚  ṭṭa‚  ṭva. 
III. Ngoại hạng cho trường hợp I. न và ल với chức năng thành phần thứ hai của một 
liên tự thường được viết bên dưới và mất thanh ngang bên trên:  tna‚  dhna‚  
mna‚  nna‚  sna‚  bhna‚  pla‚  lla. 
IV. Ngoại hạng cho trường hợp II. Nếu म und य là thành phần thứ hai của liên tự 
thì chúng đư ợc làm ngắn nhiều hơn và ghi sau chữ đầu tiên:  kma‚  ṅma‚  
dma,  hma‚  kya‚  chya‚  ṭya‚  ṭhya‚  ḍya‚  ḍhya‚  dya‚  hya. 
V. Những trường hợp ngoại hạng khác‚ với क:्  ktha‚ với च ्:  cca‚  cña‚ với ञ ्: 
 ñca‚  ñja‚ với प ्:  pta. 
VI. श ् có những dạng sau trong một vài liên tự:  śca‚  śna‚  śla‚  śva. 
VII. Những dạng rút gọn mạnh hơn‚ với क:्  kta‚ với त ्:  tta‚ với द:्  dda‚  
ddha‚  dna‚  dbha‚ với न:  hna‚ với व:  dva‚  hva. — Nên lưu ý đ ặc biệt:  
kṣa‚  jña, ण ṇṇa. 
VIII. Trước một phụ âm và trước ṛ thì r được viết bằng một móc bên trên, lúc nào 
cũng đứng sát bên phải: क  rka‚ क  rke‚ क rkau‚ क  rkaṃ‚  rṛ. — r sau một phụ âm 
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được trình bày bằng một gạch bên dưới:  kra‚  jra‚  dra‚  nra‚  pra‚  śra,  
hra. Nên lưu ý đặc biệt:  tra. 
IX. Nếu trên hai phụ âm được viết thì chúng cũng đư ợc viết theo những quy tắc 
nêu trên:  gdhva‚  gnya‚  tsya‚  ptya‚  ṣṭhya‚  ktya‚  ktva‚  ṅkta‚ 
 ttya‚  ttva‚  dvya‚  ddya‚  ddhya‚  dbhya‚  ścya‚  śvya‚  kṣṇa‚ 
 kṣma‚  kṣmya‚  kṣya‚  kṣva‚  ṅkṣa‚  ṅkṣva‚  grya‚  ttra‚  trya‚  
ddra‚  drya‚  stra. 

Những liên tự thường gặp nhất 

Với क:्  kka‚  kkha‚  kta‚  ktya‚  ktra‚  ktva‚  ktha‚  kna‚  kma‚ 
 kya‚  kra‚  krya‚  kla‚  kva‚  kṣa‚  kṣṇa‚  kṣma‚  kṣmya‚  
kṣya‚  kṣva. — Với ख ्:  khna‚  khya. — Với ग ्: द gda‚ ध gdha‚  gdhva‚ 
 gna‚  gnya,  gbha‚  gbhya‚ म gma‚ य gya‚  gra‚  grya‚ ल gla‚ व 
gva. — Với घ ्:  ghna‚  ghma‚  ghya‚  ghra. — Với ङ:्  ṅka‚  ṅkta‚  
ṅkṣa‚  ṅkṣva‚  ṅkha‚  ṅkhya‚  ṅga,  ṅgya,  ṅgra,  ṅgha,  ṅghra, , ṅṅa, 
 ṅma.  
Với च ्:  cca‚  ccha‚  cchra‚  cchva‚  cña‚  cma‚  cya. — Với छ:्  
chya‚  chra. — Với ज ्:  jja‚  jjña‚  jjva,  jjha,  jña,  jñya  jma,  
jya,  jra,  jva. — Với ञ ्:  ñca‚  ñcha‚  ñja‚  ñśa. 
Với ट:्  ṭka‚  ṭṭa‚  tya‚  ṭva‚  ṭsa. — Với ठ:्  ṭhya‚  ṭhra. — Với ड:्  ḍga‚  
ḍḍa‚  ḍya. — Với ढ:्  ḍhya‚  ḍhra‚  ḍhva. — Với ण ्: ट ṇṭa‚ ठ ṇṭha‚ ड ṇḍa‚ 
ढ ṇḍha‚ ण ṇṇa‚ म ṇma, य ṇya, व ṇva. 
Với त ्:  tka‚  tta‚  ttya‚  ttra‚  ttva‚  ttha‚  tna‚  tnya‚  tpa‚  
tpha‚  tma‚  tmya‚  tya‚  tra‚  trya‚  tva,  tsa,  tsna,  tsnya,  
tsya,  tsva — Với थ ्:  thya — Với द:्  dga,  dgra,  dda,  ddya,  ddra,  
ddva,  ddha,  ddhya,  ddhva,  dna,  dba,  dbra,  dbha,  dbhya,  dma,  
dya,  dra,  drya,  dva,  dvya — Với ध ्:  dhna,  dhma,  dhya,  dhra,  
dhva — Với न ्:  nta,  ntya,  ntra,  ntsa,  ntha,  nda,  nddha,  ndra, 
 ndha,  ndhya,  ndhra,  nna,  nnya,  nma,  nya,  nra,  nva,  
nsa. 
Với प ्:  pta,  ptya,  pna,  pma,  pya,  pra,  pla,  psa — Với फ:् य phya 
— Với ब ्:  bja,  bda,  bdha,  bdhva,  bba,  bbha,  bya,  bra — Với 
भ ्:  bhna,  bhya,  bhra,  bhva — Với म ्:  mna,  mpa,  mpra,  mba,  
mbya,  mbha,  mya,  mra,  mla. 
Với य ्:  yya,  yva — Với ल:्  lka,  lga,  lpa,  lma,  lya,  lla,  lva, 
 lha. — Với व ्:  vna,  vya,  vra.  
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Với श ्:  śca,  ścya,  śna, म śma, य śya,  śra,  śrya,  śla,  śva,  śvya. 
— Với ष ्:  ṣka,  ṣkra,  ṣṭa,  ṣṭya,  ṣṭra,  ṣṭrya,  ṣṭva,  ṣṭha,  ṣṭhya,  
ṣṇa,  ṣṇya,  ṣpa,  ṣpra,  ṣma,  ṣya,  ṣva,  ṣṣa — Với स ्:  ska,  
skra,  skha,  sta,  stya,  stra,  stva,  stha,  sthya,  sna,  spa,  
spha,  sma,  smya,  sya,  sra,  sva,  ssa. — Với ह:्  hṇa,  hna,  
hma,  hya,  hra,  hla,  hva. 

Số từ 

Số 

l एक 2 ि 3 ि 4 चतरु ्5 पन ् 6 षष ् 7 सन ् 8 अन ् 9 नवन ् 10 दशन ् 11 एकादशन ् 12 ादशन ् 13 
योदशन ् 14 चतदु शन ् 15 पदशन ् 16 षोडशन ् 17 सदशन ् 18 अादशन ् 19 नवदशन ् hoặc 
ऊनिवशंित 20 िवशंित 30 िशंत ् 40 चािरंशत ् 50 पाशत ् 60 षि 70 सित 80 अशीित 90 नवित 
100 शत 200  े शत े hoặc िशत 300 ीिण शतािन hoặc िशत 1000 सह 10000 अयतु 
100000 ल. 
1, 6 đếm từ 20 trở đi là एक, षड ्(षट)्, 4, 5, 7, 9 như được đếm từ 14 trở đi; 2, 3, 8 với 
20, 30 ा यस ् अा, với 80 ि ि अ, với 40—70 và 90 cả hai dạng: 22 ािवशंित 33 
यिशंत ् 28 अािवशंित 82 शीित. Trên 100 thì những số đơn và 10 thường được bổ 
sung अिधक (thêm): पािधकं शतम ् 105. 
एक l được biến hoá như यद,् chỉ khác ở nom. và acc. sing. neuter là kết thúc bằng –
म ् thay vì –त ्, ि 2 được biến hoá như số hai của thân : nom. acc. voc. m. ौ, f. n. ;े 
ि 3 và चतरु ्4 được biến hoá như sau: 
 m. n. f. m. n. f. 
N. V. यः ीिण  ितः  चारः चािर  चतः 
A. ीन ्  ीिण  ितः चतरुः चािर  चतः 
I. ििभः ितसिृभः चतिुभ ः चतसिृभः 
D. Ab. िः ितसृः चतु ः चतसृः 
G. याणाम ्  ितसणृाम ्  चतणुा म ्  चतसणृाम ्  
L. िष ु ितसषृ ु चतषु ु  चतसषृ ु 
पन ् 5 được biến hoá như: nom. acc. voc. प, instr. पिभः, dat. ab. पः, gen. 
पानाम ्, loc. पस ुcho tất cả giới tính. Cũng như thế सन ् 7, अन ् 8, नवन ् 9, दशन ् 10 
và những số kết thúc với chúng. अन ् cũng được biến hoá: nom. acc. voc. अौ, 
instr. अािभः, dat. ab. अाः, loc. अास ु— षष ् 6: nom. acc. voc. षट,् I. षिः, dat. ab. 
षः, gen. षाम ्, loc. ष . 



Thân phụ âm bất quy tắc 

PHỤ LỤC 440 

Những số từ 20 đến 99 thuộc số ít và là nữ tính, 100, 1000, 10000 và 100000 là số 
ít trung tính và có những vật được đếm đi kèm một là cùng sự kiện số nhièu hoặc 
gen. plur., hoặc chúng sẽ được phối hợp thành một hợp từ: षा ंवषष ु(trong vòng 60 
năm nữa); चािर सहािण वषा णाम ् (4000 năm); वष शतम ् (100 năm). 

Số thứ tự 

1. थम, f. °मा 2. ितीय 3. ततृीय 4. चतथु , f. °थ hoặc तरुीय f. °या 5. पम f. °मी 6. ष 7. 
सम 8. अम 9. नवम 10. दशम 11. एकादश 12. ादश 20. िवशंिततम f. °मी hoặc िवशं f. °शी 
30. िशंम hoặc िशं 40. चािरंशम hoặc चािरंश 50. पाशम hoặc पाश 60. chỉ 
षितम, nhưng 61. एकषितम hoặc एकष v.v… 70. सिततम 72. िसिततम hoặc िसत 
80. अशीिततम 83. शीिततम hoặc शीत 90. नविततम 94. चतनु विततम hoặc चतनु वत 100. 
शततम, f. °तमी 200. िशततम hoặc िशत 1000. सहतम. 

Số trạng từ 

सकृत ् một lần, िः hai lần, िः ba lần, चतःु bốn lần, पकृः năm lần, ष ः sáu lần 
v.v… 

Thân phụ âm bất quy tắc 

अहन ् (n.) »ngày« được biến hoá như những danh từ trung tính kết thúc bằng –अन ्, 
nhưng thân yếu अहस ्, ở nom. acc. voc. sg. là अहर ्— nom. acc. voc. sg. अहः (अहरहः 
»hằng ngày, mỗi ngày«); dual अि hoặc अहनी, pl. अहािन, instr. pl. अहोिभः. 
पथ ् (m.) »con đường« có thân mạnh là पान ्, thân yếu là पिथ, thân yếu nhất là पथ ्. 
nom. sg. bất quy tắc: 

 Sing. Dual Plur. 
N.  पाः पानौ पानः 
A. पानम ्  पानौ पथः 
I. पथा पिथाम ्  पिथिभः  
V. पथाः पानौ usw. 

अप ् (f.) »nước« chỉ xuất hiện ở pl.: nom. आपः, acc. अपः, instr. अिः, dat. abl. अः, 
gen. अपाम ्, loc. अ.ु 
प ुसं ् (m.) »người đàn ông«, thân mạnh पमुासं ्, thân yếu प ु,ं thân yếu nhất प ुसं ्, — sg. 
nom. पमुान ्, acc. पमुासंम ्, instr. प ुसंा, voc. पमुन ्; pl. nom. पमुासंः, acc. प ुसंः, instr. प ुिंभः, 
dat. abl. प ुंः, gen. प ुसंाम ्, loc. प ुसं.ु 
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अनडुह ् (m.) »con bò đ ực«, thân mạnh अनाह,् thân yếu अनडुत ्, thân yếu nhất अनडुह ्
— sg. nom. अनान ्, acc. अनाहम ्, instr. अनडुहा, voc. अनन ्; pl. nom. अनाहः, acc. 
अनडुहः, instr. अनडुिः, gen. अनडुहाम ्, loc. अनडु.ु 
िदव ् (f.) »trời«: sg. ौः िदवम ् िदवा  िदव े िदवः िदिव; dual िदवौ ुाम ् िदवोः ; pl. िदवः िुभः 
ुः िदवाम ् षु.ु 
पाद (m.) »cái chân« ngoài những sự kiện có thân mạnh ra có thể diễn từ पद ्được. 
°हन ्. »giết«, đứng cuối những hợp từ có thân mạnh °हन ् (chỉ ở nom. sg. °हा, nom. 
acc. p1. n. °हािन), thân yếu nhất  ्: हन ् (»kẻ sát hại Bà-la-môn«): sg. nom. हा, 
acc. हणम ्, instr. ा; instr. pl. हिभः. 
 



 

 

Nhân xưng 
tiếp vĩ âm của 
các động từ ở 

những thời 
thái, hình 

thức 

 
Viết tắt: I. → chia thematic; II. → 
chia theo athematic; preter. → 
preterite = imperfect; aor. → aorist; 
prec. → precative 
—0 II. imp. par. sg. 2 
—a perf. par. sg. 1,3 / pl. 2 
—a I. imp. par. sg. 2 
—at I. preter. par. sg. 3 
—ata I. preter. par. pl. 2 / I. imp. 

par. pl. 2 / I. preter. ātm. sg. 
3 

—ata II. preter. ātm. pl. 3 
—atam I. preter. par. du. 2 / I. 

imp. par. du. 2 
—atas I. pres. par. du. 3 
—atām I. preter. par. du. 3 / I. 

imp. par. du. 3 
—atām II. imp. ātm. pl. 3 
—ati I. pres. par. sg. 3 
—ati II. pres. par. pl. 3 
—atu I. imp. par. sg. 3 
—atu II. imp. par. pl. 3 
—atus perf. par. du. 3 
—ate I. pres. ātm. sg. 3 
—ate II. pres. ātm. pl. 3 
—atha I. pres. par. pl. 2 
—athas I. pres. par. du. 2 
—athās I. preter. ātm. sg. 2 
—athus perf. par. du. 2 
—adhvam I. preter. ātm. pl. 2 / I. 

imp. ātm. pl. 2 

—adhve I. pres. ātm. pl. 2 
—an I. preter. par. pl. 3 
—an II. preter. par. pl. 3 
—anta I. preter. ātm. pl. 3 
—antām I. imp. ātm. pl. 3 
—anti I. pres. par. pl. 3 
—anti II. pres. par. pl. 3 
—antu I. imp. par. pl. 3 
—antu II. imp. par. pl. 3 
—ante I. pres. ātm. pl. 3 
—am I. preter. par. sg. 1 
—am II. preter. par. sg. 1 
—as I. preter. par. sg. 2 
—asi I. pres. par. sg. 2 
—ase I. pres. ātm. sg. 2 
—asva I. imp. ātm. sg. 2 
—ātām II. preter. ātm. du. 3 / II. 

imp. ātm. du. 3 
—ātām aor. (»sa«) du. ātm. 3 
—āte II. pres. ātm. du. 3 
—āte perf. ātm. du. 3 
—āthām II. preter. ātm. du. 2 / 

II. imp. ātm. du. 2 
—āthām aor. (»sa«) du. ātm. 2 
—āthe II. pres. ātm. du. 2 
—āthe perf. ātm. du. 2 
—āni I. imp. par. sg. 1 
—āni II. imp. par. sg. 1 
—āma I. preter. par. pl. 1 / I. 

imp. par. pl. 1 
—āma II. imp. par. pl. 1 
—āmas I. pres. par. pl. 1 
—āmahi I. preter. ātm. pl. 1 
—āmahe I. pres. ātm. pl. 1 
—āmahai I. imp. ātm. pl. 1 
—āmahai II. imp. ātm. pl. 1 
—āmi I. pres. par. sg. 1 
—āva I. preter. par. du. 1 / I. 

imp. par. du. 1 
—āva II. imp. par. du. 1 
—āvas I. pres. par. du. 1 
—āvahi I. preter. ātm. du. 1 

—āvahe I. pres. ātm. du. 1 
—āvahai I. imp. ātm. du. 1 
—āvahai II. imp. ātm. du. 1 
—i II. preter. ātm. sg. 1 
—i aor. (»sa«) sg. ātm. 1 
—ire perf. ātm. pl. 3 
—īt II. (pt par. sg. 3), int preter. 

par. sg. 3 
—īta II. opt. ātm. sg. 3 
—īti II. int pres. par. sg. 3 
—ītu II. int imp. par. sg. 3 
—īthās II. opt. ātm. sg. 2 
—īdhvam II. opt. ātm. pl. 2  
—īdhvam prec. ātm. pl. 2 
—īmahi II. opt. ātm. pl. 1 
—īmahi prec. ātm. pl. 1 
—īmi II. int pres. par. sg. 1 
—īya II. opt. ātm. sg. 1 
—īya prec. ātm. sg. 1 
—īyātām II. opt. ātm. du. 3 
—īyāthām II. opt. ātm. du. 2 
—īyāstām prec. ātm. du. 3 
—īyāsthām prec. ātm. du. 2 
—īran II. opt. ātm. du. 3 
—īran prec. ātm. pl. 3 
—īvahi II. opt. ātm. du. 1 
—īvahi prec. ātm. du. 1 
—īṣi II. int pres. par. sg. 2 
—īṣṭa prec. ātm. sg. 3 
—īṣṭhās prec. ātm. sg. 2 
—īs II. (pt par. sg. 2), int preter. 

par. sg. 2 
—us II. preter. par. pl. 3 
—us perf. par. pl. 3 
—e I. pres. ātm. sg. 1 / I. preter. 

ātm. sg. 1 
—e II. pres. ātm. sg. 1 
—e perf. ātm. sg. 1,3 
—et I. opt. par. sg. 3 
—eta I. opt. par. pl. 2 / I. opt. 

ātm. sg. 3 
—etam I. opt. par. du. 2 
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—etām I. opt. par. du. 3 / I. 
preter. ātm. du. 3 / I. imp. 
ātm. du. 3 

—ete I. pres. ātm. du. 3 
—ethām I. preter. ātm. du. 2 /I. 

imp. ātm. du. 3 
—ethās I. opt. ātm. sg. 2 
—ethe I. pres. ātm. du. 2 
—edhvam I. opt. ātm. du. 2 
—ema I. opt. par. pl. 1 
—emahi I. opt. ātm. pl. 1 
—eya I. opt. ātm. sg. 1 
—eyam I. opt. par. sg. 1 
—eyātām I. opt. ātm. du. 3 
—eyāthām I. opt. ātm. du. 2 
—eyus I. opt. par. pl. 3 
—eran I. opt. ātm. pl. 3 
—eva I. opt. par. du. 1 
—evahi I. opt. ātm. du. 1 
—es I. opt. par. sg. 2 
—ai I. imp. ātm. sg. 1 
—ai II. imp. ātm. sg. 1 
—au (perf. par. sg. 1,3) 
—ṭa → ta 
—ṭam → tam 
—ṭas → tas 
—ṭām → tām 
—ṭi → ti 
—ṭu → tu 
—ṭe → te 
—ṭha → tha 
—ṭhas → thas 
—ṭhās → thās 
—ḍhi → dhi 
— ḍhvam →  dhvam aor. (s, iṣ) 

ātm. pl2 
—ḍhve → dhve 
—t II. preter. par. sg. 3 
—ta II. imp. par. pl. 2 / II. preter. 

par. pl. 2 /II. preter. ātm. sg. 
3 

— tam II. preter. par. du. 2/ II. 
imp. par. du. 2 

—tas II. pres. par. du. 3 
—tā fut. periphr. A, ātm. sg. 3 
—tādhve fut. periphr. ātm. pl. 2 
—tām II. preter. par. du. 3 / II. 

imp. par. du. 3/II. imp. ātm. 
sg. 3 

—tāras fut. periphr. A, ātm. pl. 3 
—tārau fut. periphr. A, ātm. du. 3 
—tāsāthe fut. periphr. ātm. du. 2 
—tāsi fut. periphr. par. sg. 2 
—tāse fut. periphr. ātm. sg. 2 
—tāstha fut. periphr. par. pl. 2 
—tāsthas fut. periphr. par. du. 2 
—tāsmas fut. periphr. par. pl. 1 
—tāsmahe fut. periphr. ātm. pl. 1 
—tāsmi fut. periphr. par. sg. 1 
—tāsvas fut. periphr. par. du. 1 
—tāsvahe fut. periphr ātm. du. 1 
—tāhe fut. periphr. ātm. sg. 1 
—ti II. pres. par. sg. 3 
—tu II. imp. par. sg. 3 
—te II. pres. ātm. sg. 3 
—tha II. pres. par. pl. 2 
—tha perf. par. sg. 2 
—thas II. pres. par. du. 2 
—thās II. preter. ātm. sg. 2 
—dha → ta, tha 
—dham → tam 
—dhas → tas, thas 
—dhām → tām 
—dhās → thās 
—dhi → ti 
—dhi II. imp. par. sg. 2 
—dhu → tu 
—dhe → te 
—dhvam II. preter. ātm. pl. 2 / II. 

imp. ātm. pl. 2 
—dhve II. pres. ātm. pl. 2 
—dhve perf. ātm. pl. 2 
—ma II. preter. par. pl. 1 

—ma perf. par. pl. 1 
—mas II. pres. par. pl. 1 
—mahi II. preter. ātm. pl. 1 
—mahe II. pres. ātm. pl. 1 
—mahe perf. ātm. pl. 1 
—mi II. pres. par. sg. 1 
—yāt II. opt. par. sg. 1 
—yāt prec. par. sg. 3 
—yāta II. opt. par. pl. 2 
—yātam II. opt. par. du. 2 
—yātām II. opt. par. du. 3 
—yām II. opt. par. sg. 1 
—yāma II. opt. par. pl. 1 
—yāva II. opt. par. du. 1 
—yās II. opt. par. sg. 2 
—yās prec. par. sg. 2 
—yāsam prec. par. sg. 1 
—yāsus prec. par. pl. 3 
—yāsta prec. par. pl. 2 
—yāstam prec. par. du. 2 
—yāstām prec. par. du. 3 
—yāsma prec. par. pl. 1 
—yāsva prec. par. du. 1 
—yus II. opt. par. pl. 3 
—va II. preter. par. du. 1 
—va perf. par. du. 1 
—vas II. pres. par. du. 1 
—vahi II. preter. ātm. du. 1 
—vahe II. pres. ātm. du. 1 
—vahe perf. ātm. du. 1 
—ṣi → si 
—ṣe → se 
—ṣva → sva 
—s II. preter. par. sg. 2 
—si II. pres. par. sg. 2 
—se II. pres. ātm. sg. 2 
—se perf. ātm. sg. 2 
—sva II. imp. ātm. sg. 2 
—hi II. imp. par. sg. 2 



 

 

Bảng tra 
gốc động 

từ 

a— √as① 
ak— √aś① 
ak— √añc 
ak— √añj 
akṣy— √aś① 
aṅk— √añj 
aṅkṣy— √añj 
aṅg— √añj 
ac— √añc 
aj— √añj 
acy— √añc 
ajy— √añj 
añc— √añc 
añcay— √añc 
añciciṣ— √añc 
añciṣy— √añc 
añcy— √añc 
añj— √añj 
añjay— √añj 
añjijiṣ— √añj 
añjiṣy— √añj 
at— √ad 
atsy— √ad 
ad— √ad 
adhī(y)— adhi√i 
adhīyiṣ— adhi√i 
adhyay— adhi√i 
adhyā— √dhyai 
adhyāpay— adhi√i 
adhyāpip— adhi√i 
adhyās— √dhyai 
adhye— adhi√i 
adhyai— adhi√i 
adhyaiy— adhi√i 
adhyaiṣ— adhi√i 
an— √an 
anak— √añj 
anaj— √añj 
ani— √an 
aniṣy— √an 
any— √an 
ay— √i 
ayām √i 
ayāy— √i 
ayiyiṣ— √i 
ayiṣy— √i 

ar— √ṛ 
aririṣ— √ṛ 
ariṣy— √ṛ 
argh— √arh 
arc— √ṛc 
arcay— √ṛc 
arciciṣ— √ṛc 
arciṣy— √ṛc 
arj— √ṛj 
arjay— √ṛj 
arjijiṣ— √ṛj 
arjiṣy— √ṛj 
arjih— √arh 
arjihiṣ— √arh 
artithayiṣ— √arth 
arth— √arth 
arthay— √arth 
arthayām √arth 
arthayiṣy— √arth 
arthy— √arth 
arpay— √ṛ 
ary— √ṛ 
arh— √arh 
arhay— √arh 
arhi— √arh 
arhiṣy— √arh 
arhy— √arh 
alar— √ṛ 
aś— √aś① 
aś— √aś② 
aśiśiṣ— √aś①,② 
aśiṣy— √aś①,② 
aśn— √aś② 
aśna— √aś② 
aśnav— √aś① 
aśnī— √aś② 
aśnu— √aś① 
aśnuv— √aś① 
aśno— √aś① 
aśy— √aś①,② 
aṣ— √aś① 
as— √as①,② 
asiṣy— √as② 
asisiṣ— √as② 
asy— √as② 
ā— √as① 
ākṣ— √as① 
ākṣy— → akṣy— 
āṅk— √añj 
āṅkṣy— → aṅkṣy— 
āṅg— √añj 
ācy— → acy— 
āj— √añj  
ājy— → ajy—  

āñc— √añc 
āñcay— → añcay— 
āñciṣ— √añc 
āñciciṣ— → añciciṣ— 
āñcī— √añc 
āñcy— → añcy— 
āñj— √añj 
āñjay— → añjay— 
āñjij— √añj 
āñjijiṣ— → añjijiṣ— 
āñjiṣ— √añj 
āñjiṣy— → añjiṣy— 
āñjī— √añj 
āt— √ad 
āttha √ah 
ād— √ad 
āday— √ad 
ādid— √ad 
ān— √an 
ānaṃś— √aś① 
ānak— √añj 
ānaj— √añj 
ānañc— √añc 
ānañj— √añj 
ānay— √an 
ānarc— √ṛc 
ānarh— √arh 
ānàś— √aś① 
āni— √an 
ānin— √an 
āniniṣ— → aniniṣ— 
āniṣ— √an 
āniṣy— → aniṣy— 
ānī— √an 
ānṛc— √ṛc 
ānṛj— √ṛj 
ānṛh— √arh 
āny— → any— 
āp— √āp 
āpa— √āpārc— √ṛc 
ārcch— √ṛ 
ārh— √ṛ 
ārṇ—u— √ṛ 
ārṇ—o— √ṛ 
ārthay— √arth 
ārthayiṣy— → 
arthayiṣy— 
ārthy— → arthy— 
ārpay— √ṛ 
ārṣ— √ṛ 
ārh— √arh 
ārhay— → arhay— 
ārhiṣ— √arh 
ārhī— √arh 
ārhy— → arhy— 
āś— √aś①,② 

āśay— √aś①,② 
āśiś— √aś①,② 
āśiśiṣ— → aśiśiṣ— 
āśiṣ— √aś①,② 
āśiṣy— → aśiṣy— 
āśī— √aś①,② 
āśn— √aś①,② 
āśnav— √aś① 
āśnā— √aś② 
āśnī— √aś② 
āśnu— √aś① 
āśnuv— √aś① 
āśno— √aś① 
āśy— → aśy— 
āṣ— √āś 
ās— √ās 
ās— √as①,② 
āsay— √ās 
āsay— √as② 
āsām √ās 
āsi— √ās 
āsi— √as① 
āsiṣ— √ās 
āsiṣ— √as② 
āsiṣy— → asiṣy— 
āsisiṣ— √ās 
āsisiṣ— → asisiṣ— 
āsī— √as② 
āsth— √as② 
āsy— √as② 
āsy— → asy— 
āha √ah 
āhatus √ah 
āhathus √ah 
āhus √ah 
i— √i 
icch— √iṣ 
ij— √yaj 
ijy— √yaj 
iddh— √indh 
idh— √indh 
idhy— √indh 
inadh— √indh 
int— √indh 
ind(dh—) √indh 
indidhiṣ— √indh 
indh— √indh 
indhay— √indh 
indhām √indh 
indhiṣy— √indh 
iy— √i 
iyakṣ— √yaj 
iyar— √ṛ 
iyāj— √yaj 
iyāy— √i 
iyiṣ— √i 
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iyeṣ— √iṣ 
iṣ— √yaj 
iṣ— √iṣ 
iṣy— √iṣ 
ī— √i 
īk— √īś 
īkṣ— √īkṣ 
īkṣay— √īkṣ 
īkṣām √īkṣ 
īkṣiṣy— √īkṣ 
īkṣy— √īkṣ 
īcikṣiṣ— √īkṣ 
īj— √yaj 
īḍ— √īś 
īḍḍhi √īś 
īdh— √indh 
īps— √āp 
īy— √i 
īyāy— √yā 
īyiṣ— √i 
īś— √īś 
īśay— √īś 
īśām √īś 
īśi— √īś 
īśiśiṣ— √īś 
īśiṣy— √īś 
īśy— √īś 
īṣ— √īś 
īṣ— √iṣ 
īṣiṣy— √īś 
īṣy— √īś 
uk— √vac 
uc— √vac 
ucy— √vac 
uḍḍhi— √vaś 
ut— √und 
ud— √vad 
ud— √und 
udy— √und 
udy— √vad 
un— √und 
unat— √und 
unad— √und 
unt— √und 
und— √und 
unday— √und 
undām √und 
undidiṣ— √und 
undiṣy— √und 
up— √vap 
upy— √vap 
uvas— √vas① 
uvāc— √vac 
uvād— √vad 
uvāp— √vap 
uvāś— √vaś 

uvās— √vas① 
uvāh— √vah 
uvoṣ— √uṣ 
uś— √vaś 
uśy— √vaś 
uṣ— √uṣ 
uṣ— √vaś 
uṣ— √vas① 
uṣy— √uṣ 
uṣy— √vas① 
uh— √vah 
uh— √ūh① 
uhy— √vah 
uhy— √ūh① 
ū(ḍh—) √vah 
ūc— √vac 
ūjihiṣ— √ūh①,② 
ūḍh— √ūh① 
ūḍha √ūh① 
ūd— √und 
ūd— √vad 
ūp— √vap 
ūś— √vaś 
ūṣ— √uṣ 
ūṣ— √vas① 
ūh— √ūh①,② 
ūh— √vah 
ūhay— √ūh①,② 
ūhām √ūh①,② 
ūhiṣy— √ūh② 
ūhy— √ūh② 
ṛ— √ṛ 
ṛc— √ṛc 
ṛcch— √ṛ 
ṛcy— √ṛc 
ṛj— √ṛj 
ṛjy— √ṛj 
ṛṇav— √ṛ 
ṛṇu— √ṛ 
ṛṇo— √ṛ 
ṛṇv— √ṛ 
e— √i 
ed(dh—) √indh 
edidhiṣ— √edh 
edh— √edh 
edhay— √edh 
edhām √edh 
edhi √as① 
edhiṣy— √edh 
edhy— √edh 
eṣ— √i 
eṣ— √iṣ 
eṣay— √iṣ 
eṣiṣiṣ— √iṣ 
eṣiṣy— √iṣ 

eṣy— √i 
ai— √i 
aikṣ— √īkṣ 
aikṣay— →  īkṣay—
aikṣiṣ— √īkṣ 
aikṣiṣy— → īkṣiṣy— 
aikṣī— √īkṣ 
aikṣy— → īkṣy— 
aicikṣ— √īkṣ 
aicikṣiṣ— → īcikṣiṣ— 
aicch— √iṣ 
aijy— → ijy— 
aiḍ— √īś 
aididh— √edh 
aididhiṣ— → edidhiṣ— 
aidh— √edh 
aidhay— → edhay— 
aidhiṣ— √edh 
aidhiṣy— → edhiṣy— 
aidhī— √edh 
aidhy— → edhy— 
ainadh— √indh 
aint— √indh 
aindidhiṣ— → indidhiṣ— 
ainddh— √indh 
aindh— √indh 
aindhay— → indhay— 
aindhiṣ— √indh 
aindhiṣy— → indhiṣy— 
aindhī— √indh 
aindhy— → indhy— 
aips— √āp 
aiy— → īy— 
aiś— √īś 
aiśay— → īśay— 
aiśi— √īś 
aiśiś— √īś 
aiśiṣ— √īś  
aiśiṣy— → īśiṣy— 
aiśy— → īśy— 
aiṣ— √i 
aiṣay— → eṣay— 
aiṣiṣ— √iṣ 
aiṣiṣy— →  eṣiṣy—
aiṣiṣiṣ— → eṣiṣiṣ— 
aiṣī— √iṣ 
aiṣy— √iṣ 
aiṣy— → iṣy— 
aiṣy— → eṣy— 
oḍhum √ūh① 
oṣ— √uṣ 
oṣay— √uṣ 
oṣām √uṣ 
oṣiṣiṣ— √uṣ 
oṣiṣy— √uṣ 
oh— √ūh① 

aucy— → ucy— 
aujih— √ūh① 
aujihiṣ— → ūjihiṣ— 
audy— → udy— 
aunat— √und 
aunad— √und 
aunt— √und 
aund— √und 
aunday— → unday— 
aundid— √und 
aundidiṣ— → undidiṣ— 
aundiṣ— √und 
aundiṣy— → undiṣy— 
aundī— √und 
aundy— → undy— 
aupy— → upy—  
audy— → udy 
—auśy— → uśy— 
auṣay— → oṣay— 
auṣiṣ— √uṣ 
auṣiṣy— → oṣiṣy— 
auṣī— √uṣ 
auṣy— → uṣy— 
auh— √ūh①,② 
auhay— → ohay— 
auhiṣ— √ūh①,② 
auhiṣy— → ūhiṣy— 
auhī— √ūh①,② 
auhy— →uhy—/ūhy— 
kath— √kath 
kathay— √kath 
kathayām √kath 
kathayiṣy— √kath 
kathy— √kath 
kaniṣkand → √skand 
kam— √kam 
kamiṣ— √kam 
kamiṣy— √kam 
kamī— √kam 
kamp— √kamp 
kamp— √kamp 
kampay— √kamp 
kampiṣ— √kamp 
kampiṣy— √kamp 
kampy— √kamp 
kar— √kṛ 
kar— √kṝ 
karav— √kṛ 
kari[ṣ]— √kṝ 
kariṣy— √kṛ 
kariṣy— √kṝ 
karīṣy— √kṝ 
karo— √kṛ 
karkṣy— √kṛṣ 
kart— √kṛt 
kartay— √kṛt 



 

 447 

kartiṣ— √kṛt 
kartiṣy— √kṛt 
kartī—√kṛt 
kartsy— √kṛt 
karṣ— √kṛṣ 
karṣay— √kṛṣ 
kal— √kal 
kalay— √kal 
kalayām √kal 
kaliṣy— √kal 
kalp— √kḷp 
kalpay— √kḷp 
kalpi[ṣ]— √kḷp 
kalpiṣy— √kḷp 
kalpsy— √kḷp 
kas— √kas 
kasiṣ— √kas 
kasiṣy— √kas 
kasī— √kas 
kasy— √kas 
kāṅkṣ— √kāṅkṣ 
kāṅkṣay— √kāṅkṣ 
kāṅkṣiṣ— √kāṅkṣ 
kāṅkṣiṣy— √kāṅkṣ 
kāṅkṣī— √kāṅkṣ 
kāṅkṣy— √kāṅkṣ 
kāthay— √kath 
kān— √kam 
kām— √kam 
kāmay— √kam 
kār— √kṛ 
kāray— √kṛ 
kāray— √kṝ 
kāriṣ— √kṝ 
kārī— √kṝ 
kārk[ṣ]— √kṛṣ 
kārṣ— √kṛ 
kālay— √kal 
kāś— √kāś 
kāśay— √kāś 
kāśām √kāś 
kāśiṣ— √kāś 
kāśiṣy— √kāś 
kāśī— √kāś 
kāśy— √kāś 
kās— √kas 
kāsay— √kas 
kāsiṣ— √kas 
kāsī— √kas 
kir— √kṝ 
kīr— √kṝ 
kīray— √kṝ 
kīry— √kṝ 
kup— √kup 
kupiṣy— √kup 
kupy— √kup 

kur— √kṛ 
kuru— √kṛ 
kurv— √kṛ 
kṛ— √kṛ 
kṛk[ṣ]— √kṛṣ 
kṛkṣa— √kṛṣ 
kṛg— √kṛṣ  
kṛṇṭ— √kṛt 
kṛṇtay— √kṛt 
kṛt— √kṛt 
kṛntay— √kṛt 
kṛṣ— √kṛṣ 
kṛṣy— √kṛṣ 
kḷp— √kḷp 
kḷpiṣ— √kḷp 
kes— √kas 
kop— √kup 
kopay— √kup 
kopiṣ— √kup 
kopiṣy— √kup 
kopī— √kup 
kr— √kṛ 
krakṣy— √kṛṣ 
kram— √kram 
kramay— √kram 
kramiṣ— √kram 
kramiṣy— √kram 
kramī— √kram 
kramy— √kram 
kray— √krī 
kraṣ— √kṛṣ 
krāk[ṣ]— √kṛṣ 
krān— √kram 
krāpay— √krī 
krām— √kram 
krāmay— √kram 
krāmy— √kram 
kri— √kṛ 
kriy— √kṛ 
krī— √krī 
krīḍ— √krīḍ 
krīḍay— √krīḍ 
krīḍiṣ— √krīḍ 
krīḍiṣy— √krīḍ 
krīḍī— √krīḍ 
krīḍy— √krīḍ 
krīṇ— √krī 
krīṇā— √krī 
krīṇī— √krī 
krīy— √krī 
krukṣ— √kruś 
krud(dh—) √krudh 
krudh— √krudh 
krudhy— √krudh 
kruś— √kruś 
kruśy— √kruś 

kruṣ— √kruś 
kre— √krī 
kre[ṣ]— √krī 
kreṣy— √krī 
kraiṣ— √krī 
krok— √kruś 
krokṣy— √kruś 
krot— √krudh 
krotsy— √krudh 
krod(dh—) √krudh 
krodh— √krudh 
krodhay— √krudh 
kroś— √kruś 
krośay— √kruś 
kroṣ— √kruś 
klikṣ— √kliś 
kliś— √kliś 
kliśn— √kliś 
kliśn— √kliś 
kliśna— √kliś 
kliśnī— √kliś 
kliśy— √kliś 
kliṣ— √kliś 
klek— √kliś 
klekṣ— √kliś 
klekṣy— √kliś 
kleś— √kliś 
kleśay— √kliś 
kleśiṣ— √kliś 
kleśiṣy— √kliś 
kleśī— √kliś 
kleṣ— √kliś 
kṣaṃ[s]— √kṣam 
kṣaṃsy— √kṣam 
kṣa— √kṣaṇ 
kṣaṇ— √kṣaṇ 
kṣaṇav— √kṣaṇ 
kṣaṇiṣ— √kṣaṇ 
kṣaṇiṣy— √kṣaṇ 
kṣaṇī— √kṣaṇ 
kṣaṇu— √kṣaṇ 
kṣaṇo— √kṣaṇ 
kṣaṇy— √kṣaṇ 
kṣaṇv— √kṣaṇ 
kṣan— √kṣam 
kṣan— √kṣaṇ 
kṣapay— √kṣi 
kṣam— √kṣam 
kṣamay— √kṣam 
kṣamāpaya— √kṣam 
kṣamiṣ— √kṣam 
kṣamiṣy— √kṣam 
kṣamī— √kṣam 
kṣamy— √kṣam 
kṣam[s]— √kṣam 
kṣay— √kṣi 

kṣayay— √kṣi 
kṣar— √kṣar 
kṣari[ṣ]— √kṣar 
kṣariṣy— √kṣar 
kṣāṇay— √kṣaṇ 
kṣān— √kṣam 
kṣām— √kṣam 
kṣāmay— √kṣam 
kṣāmy— √kṣam 
kṣāy— √kṣi 
kṣāyay— √kṣi 
kṣāray— √kṣar 
kṣāriṣ— √kṣar 
kṣārī— √kṣar 
kṣāl— √kṣal 
kṣālay— √kṣal 
kṣālayām √kṣal 
kṣālayiṣy— √kṣal 
kṣālāpay— √kṣal 
kṣāly— √kṣal  
kṣi— √kṣi 
kṣiṇ— √kṣi 
kṣiṇav— √kṣi 
kṣiṇā— √kṣi 
kṣiṇī— √kṣi 
kṣiṇu— √kṣi 
kṣiṇo— √kṣi 
kṣiṇv— √kṣi 
kṣip— √kṣip 
kṣipy— √kṣip 
kṣip[s]— √kṣip 
kṣī— √kṣi 
kṣīy— √kṣi 
kṣudh— √kṣudh 
kṣudhy— √kṣudh 
kṣub(dh—) √kṣubh 
kṣubh— √kṣubh 
kṣubhiṣ— √kṣubh 
kṣubhī— √kṣubh 
kṣubhn— √kṣubh 
kṣubhnā— √kṣubh 
kṣubhy— √kṣubh 
kṣe— √kṣi 
kṣep— √kṣip 
kṣepay— √kṣip 
kṣepsy— √kṣip 
kṣe[ṣ]— √kṣi 
kṣeṣy— √kṣi 
kṣaip[s]— √kṣip 
kṣaiṣ— √kṣi 
kṣot— √kṣudh 
kṣotsy— √kṣudh 
kṣod(dh—) √kṣudh 
kṣodhay— √kṣudh 
kṣobh— √kṣubh 
kṣobhay— √kṣubh 
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kṣobhiṣy— √kṣubh 
kṣy— √aś① 
khaṇḍ— √khaṇḍ 
khaṇḍay— √khaṇḍ 
khan— √khan 
khani[ṣ]— √khan 
khaniṣy— √khan 
khanī— √khan 
khany— √khan 
khā— √khan 
khād— √khād 
khāday— √khād 
khādiṣ— √khād 
khādiṣy— √khād 
khādī— √khād 
khādy— √khād 
khān— √khan 
khānay— √khan 
khāniṣ— √khan 
khānī— √khan 
khāy— √khan 
khe— √khan 
khy— √khyā 
khyā— √khyā 
khyāpay— √khyā 
khyāy— √khyā 
khyāsy— √khyā 
khye— √khyā 
gaṃs— √gam 
ga— √gam 
gacch— √gam 
gaṇ— √gaṇ 
gaṇay— √gaṇ 
gaṇay— √gaṇ 
gaṇayām √gaṇ 
gaṇayiṣy— √gaṇ 
gaṇy— √gaṇ 
gad— √gad 
gadi[ṣ]— √gad 
gadiṣ— √gad 
gadiṣy— √gad 
gadī— √gad 
gady— √gad 
gan— √gam 
ganīgam → √gam 
gam— √gam 
gamay— √gam 
gamiṣy— √gam 
gamy— √gam 
gari— √gṝ 
gari[ṣ]— √gṝ 
gariṣy— √gṝ 
garī— √gṝ 
garīṣy— √gṝ 
garj— √garj 
garjay— √garj 

garjiṣ— √garj 
garjiṣy— √garj 
garjī— √garj 
garjy— √garj 
gard(dh—) √gṛdh 
gardh— √gṛdh 
gardhay— √gṛdh 
gardhiṣy— √gṛdh 
garh— √garh 
garhay— √garh 
garhiṣ— √garh 
garhiṣy— √garh 
garhī— √garh 
garhy— √garh 
gal— √gal 
gali[ṣ]— √gal 
galiṣy— √gal 
galgal— √gal 
galgaly— √gal 
galy— √gal 
gā— √gā 
gā— √gai 
gāḍh— √gāh 
gāḍha √gāh 
gād— √gad 
gāday— √gad 
gādiṣ— √gad 
gādī— √gad 
gāp— √gai 
gāpay— √gā 
gāpay— √gai 
gām— √gam 
gāy— √gā 
gāy— √gai 
gār— √gṝ 
gāray— √gṝ 
gāriṣ— √gṝ 
gārī— √gṝ 
gāl— √gal 
gālay— √gal 
gāliṣ— √gal 
gālī— √gal 
gās— √gā 
gāsiṣ— √gai 
gāsī— √gai 
gāsy— √gā 
gāsy— √gai 
gāh— √gāh 
gāhay— √gāh 
gāhiṣ— √gāh 
gāhiṣy— √gāh 
gāhī— √gāh 
gāhy— √gāh 
gir— √gṝ 
giray— √gṝ 
gil— √gṝ 

gī— √gai 
gīy— √gai 
gīr— √gṝ 
gīry— √gṝ 
gīrṣ— √gṝ 
gup— √gup 
gupy— √gup 
guh— √guh 
guhy— √guh 
gūḍh— √guh 
gūḍha √guh 
gūh— √guh 
gūhay— √guh 
gūhiṣy— √guh 
gūhis— √guh 
gūhī— √guh 
gṛḥṇ— √grah 
gṛd(dh—) √gṛdh 
gṛdh— √gṛdh 
gṛdhy— √gṛdh 
gṛh— √grah 
gṛhī— √grah 
gṛhīṣy— √grah 
gṛhṇā— √grah 
gṛhṇāna √grah 
gṛhṇī— √grah 
gṛhy— √grah 
ge— √gai 
goḍh— √guh 
gop— √gopā 
gop— √gup  
gopay— √gup 
gopayām √gopā 
gopāy— √gopā 
gopāy— √gup 
gopāyay— √gopā 
gopāyiṣ— √gopā 
gopāyiṣy— √gopā 
gopāyī— √gopā 
gopāyy— √gopā 
gopiṣ— √gup 
gopiṣy— √gup 
gopī— √gup 
gop[s]— √gup 
gopsy— √gup 
gaups— √gup 
gm— √gam 
grath— √granth 
grathay— √grath 
grathn— √granth 
grathnā— √granth 
grathnī— √granth 
grathy— √granth 
granth— √granth 
granthay— √grath 
granthiṣy— √granth 

granthis— √granth 
granthī— √granth 
gras— √gras 
grasiṣ— √gras 
grasiṣy— √gras 
grasī— √gras 
grasy— √gras 
grah— √grah 
grahiṣ— √grah 
grahī— √grah 
grahīṣy— √grah 
grāsay— √gras 
grāh— √grah 
grāhay— √grah 
greth— √granth 
glap— √glai 
glapay— √glai 
glā— √glai 
glān— √glai 
glāpay— √glai 
glāy— √glai 
glāsiṣ— √glai 
glāsī— √glai 
glāsy— √glai 
ghanighn → √han 
ghas— √ad 
ghā— √han 
ghākṣy— √gāh 
ghātay— √han 
ghān— √han 
ghukṣ— √guh 
ghuṣ— √ghuṣ 
ghuṣy— √ghuṣ 
ghṛk[ṣ]— √grah 
ghok— √guh 
ghoṣ— √ghuṣ 
ghoṣay— √ghuṣ 
ghoṣiṣ— √ghuṣ 
ghoṣiṣy— √ghuṣ 
ghoṣī— √ghuṣ 
ghn— √han 
ghrā— √ghrā 
ghrāpay— √ghrā 
ghrāy— √ghrā 
ghrās— √ghrā 
ghrāsy— √ghrā 
ghre— √ghrā 
cak— √cakṣ 
cakathayiṣ— √kath 
cakam— √kam 
cakamp— √kamp 
cakar— √kṛ  
cakart— √kṛt 
cakarṣ— √kṛṣ 
cakal— √kal 
cakas— √kas 
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cakāṅk— √kāṅkṣ 
cakāṅkṣ— √kāṅkṣ 
cakār— √kṛ 
cakār— √kṝ 
cakāś— √kāś 
cakās— √kas 
cakṛ— √kṛ 
cakṛ— √kṝ 
cakṛṣ— √kṛṣ 
cakḷp— √kḷp 
cakr— √kṛ 
cakr— √kṝ 
cakram— √kram 
cakrām— √kram 
cakṣ— √cakṣ 
cakṣaṇ— √kṣaṇ 
cakṣam— √kṣam 
cakṣay— √cakṣ 
cakṣar— √kṣar 
cakṣāṇ— √kṣaṇ 
cakṣām— √kṣam 
cakṣār— √kṣar 
cakṣy— √cakṣ 
cakhaṇḍ— √khaṇḍ 
cakhan— √khan 
cakhād— √khād 
cakhān— √khan 
cakhn— √khan 
cakhy— √khyā 
cakhyau √khyā 
caṅkam → √kam 
caṅkamp → √kamp 
caṅkram → √kram 
caṅkramy— √kram 
caṅkṣan— √kṣan 
caṅkṣam → √kṣam 
caṅkhan— √khan 
cacakṣ— √cakṣ 
cacar— √car 
cacal— √cal 
cacār— √car 
cacāl— √cal 
caniṣkad → √skand 
canīkas → √kas 
cay— √ci 
car— √car 
carikar— √kṛ 
carikr— √kṛ 
carikṛ → √kṛ 
cari[ṣ]— √car 
cariṣy— √car 
carīkar— √kṛ 
carīkṛ → √kṛ 
carīkart— √kṛt 
carīkṛt → √kṛt 
carīkṛṣy— √kṛṣ 

carkar— √kṛ 
carkṛ → √kṛ 
carkṛṣ → √kṛṣ 
carcar— √car 
carcūry— √car 
cary— √car 
cal— √cal 
calay— √cal 
cali[ṣ]— √cal 
caliṣy— √cal 
calīkḷp → √kḷp 
calkḷp → √kḷp 
calcal— √cal 
caly— √cal 
caṣ— √cakṣ 
caskand— √skand 
cākar— √kṝ 
cākaś → √kāś 
cākaśy— √kāś 
cākāṅkṣy— √kāṅkṣ 
cākṛ → √kṝ 
cākṣar— √kṣar 
cākhā → √khan 
cākhād → √khād 
cākhyā— √khyā 
cācal— √cal 
cāpay— √ci 
cāy— √ci 
cāyay— √ci 
cār— √car 
cāray— √car 
cāriṣ— √car 
cārī— √car 
cārṣ— √car 
cāl— √cal 
cālay— √cal 
cāliṣ— √cal 
cālī— √cal 
ci— √ci 
cikamiṣ— √kam 
cikampiṣ— √kamp 
cikariṣ— √kṝ 
cikartiṣ— √kṛt 
cikalayiṣ— √kal 
cikalpayiṣ— √kḷp 
cikalpiṣ— √kḷp 
cikasiṣ— √kas 
cikāṅkṣiṣ— √kāṅkṣ 
cikāy— √ci 
cikārayiṣ— √kṛ 
cikāśiṣ— √kāś 
cikit— √cit 
cikits— √cit 
cikīrṣ— √kṛ 
cikīṣ— √ci 
cikṛkṣ— √kṛṣ 

cikḷps— √kḷp 
ciket— √cit 
ciky— √ci 
cikyāpayiṣ— √khyā 
cikraṃṣ— √kram 
cikrap— √krī 
cikram— √kram 
cikramiṣ— √kram 
cikrāy— √krī 
cikrits— √kṛt 
cikriy— √krī 
cikrīḍ— √krīḍ 
cikrīḍiṣ— √krīḍ 
cikrīṣ— √krī 
ciklikṣ— √kliś 
cikliś— √kliś 
cikliśiṣ— √kliś 
cikliśiṣ— √kliś 
cikleś— √kliś 
cikleśiṣ— √kliś 
cikṣaṃs— √kṣam 
cikṣaṇiṣ— √kṣaṇ 
cikṣam— √kṣam 
cikṣamiṣ— √kṣam 
cikṣams— √kṣam 
cikṣay— √kṣi 
cikṣariṣ— √kṣar 
cikṣal— √kṣal 
cikṣāy— √kṣi 
cikṣālayiṣ— √kṣal 
cikṣi— √kṣi 
cikṣip— √kṣip 
cikṣips— √kṣip 
cikṣīṣ— √kṣi 
cikṣe— √kṣi 
cikṣep— √kṣip 
cikṣy— √kṣi 
cikhaṇḍayiṣ— √khaṇḍ 
cikhaniṣ— √khan 
cikhādiṣ— √khād 
cikhyap— √khyā 
cikhyāpayiṣ— √khyā 
cikhyās— √khyā 
cicar[i]ṣ— √car 
cicaliṣ— √cal 
cicāy— √ci 
cicit— √cit 
cicint— √cint 
cicīṣ— √ci 
cicet— √cit 
cicetiṣ— √cit 
ciceṣṭ— √ceṣṭ 
ciceṣṭiṣ— √ceṣṭ 
cicchad— √chad 
cicchādayiṣ— √chad 
cicchits— √chid 

cicchid— √chid 
cicched— √chid 
cicy— √ci 
cicyāvayiṣ— √cyu 
cit— √cit 
city— √cit 
cin— √ci 
cinav— √ci 
cinu— √ci 
cino— √ci 
cint— √cint 
cintay— √cint 
cintayām √cint 
cintayiṣy— √cint 
cinty— √cint 
cinv— √ci 
ciskants— √skand 
cī— √ci 
cīkath— √kath 
cīkam— √kam 
cīkar— √kṛ 
cīkas— √kas 
cīkṛt— √kṛt 
cīkṛṣ— √kṛṣ 
cīkḷp— √kḷp 
cīkhan— √khan 
cīcar— √car 
cīcal— √cal 
cīcit— √cit 
cīcint— √cint 
cīy— √ci 
cīr— √car 
cukup— √kup 
cukupiṣ— √kup 
cukop— √kup 
cukopiṣ— √kup 
cukrukṣ— √kruś 
cukruts— √krudh 
cukrudh— √krudh 
cukrudh— √krudh 
cukruś— √kruś 
cukrodh— √krudh 
cukroś— √kruś 
cukṣuts— √kṣudh 
cukṣudh— √kṣudh 
cukṣubh— √kṣubh 
cukṣubhiṣ— √kṣubh 
cukṣodh— √kṣudh 
cukṣobh— √kṣubh 
cukṣobhayiṣ— √kṣubh 
cukṣobhiṣ—√kṣubh 
cucodayiṣ— √cud 
cucorayiṣ— √cur 
cucyāvayiṣ— √cyu 
cucyuv— √cyu 
cucyūṣ— √cyu 
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cūkup— √kup 
cūcud— √cud 
cūcur— √cur 
ce— √ci 
cekit → √cit 
cekīry— √kṝ 
cekrī → √krī 
cekrīḍ → √krīḍ 
cekrīy— √kṛ 
cekliś → √kliś 
cekṣay— √kṣi 
cekṣi → √kṣi 
cekṣip → √kṣip 
cekṣe → √kṣi 
cekṣy— √kṣi 
ceci → √ci 
cece → √ci 
cecchid → √chid 
cecched → √chid 
cet— √cit 
cetay— √cit 
cetiṣ— √cit 
cetiṣy— √cit 
cetī— √cit 
cer— √car 
cel— √cal 
ce[ṣ]— √ci 
ceṣṭ— √ceṣṭ 
ceṣṭa— √ceṣṭ 
ceṣṭay— √ceṣṭ 
ceṣṭiṣ— √ceṣṭ 
ceṣṭiṣy— √ceṣṭ 
ceṣṭy— √ceṣṭ 
ceṣy— √ci 
caiṣ— √ci 
cokup → √kup  
cokrudh → √krudh 
cokruś → √kruś  
cokṣobh → √kṣubh 
cocyu → √cyu 
cod— √cud 
coday— √cud 
codayām √cud 
codayiṣy— √cud 
cody— √cud 
cor— √cur 
coray— √cur 
corayām √cur 
corayiṣy— √cur 
cory— √cur 
cchit[s]— √chid 
cchid— √chid 
cchida— √chid 
cchinat √chid 
cchait[s]— √chid 
cyav— √cyu 

cyāvay— √cyu 
cyu— √cyu 
cyo— √cyu 
cyo[ṣ]— √cyu 
cyoṣy— √cyu 
chan— √chad 
chād— √chad 
chāday— √chad 
chādayām √chad 
chādayiṣy— √chad 
chādy— √chad 
chit— √chid 
chid— √chid 
chidy— √chid 
chin— √chid 
chinat— √chid 
chinad— √chid 
chint— √chid 
chind— √chid 
chinddhi √chid 
chet— √chid 
chetsy— √chid 
ched— √chid 
cheday— √chid 
jag— √gā 
jag— √gā 
jag— √gai 
jagaṇ— √gaṇ 
jagad— √gad 
jagam— √gam 
jagar— √gṝ 
jagarj— √garj 
jagardh— √gṛdh 
jagarh— √garh 
jagal— √gal 
jagād— √gad 
jagām— √gam 
jagār— √gṝ 
jagāl— √gal 
jagāh— √gāh 
jagṛdh— √gṛdh 
jagṛh— √grah 
jagau √gai 
jagdh— √ad 
jagm— √gam 
jagranth— √granth 
jagras— √gras 
jagrah— √grah 
jagrāh— √grah 
jagl— √glai 
jaglau √glai 
jaghan— √han 
jaghān— √han 
jaghn— √han 
jaghr— √ghrā 
jaghrau √ghrā 

jaṅgam → √gam 
jaṅgamy— √gam 
jaṅgah → √gāh 
jaṅghan— √han 
jaṅghany— √han 
jajar— √jṝ 
jajalp— √jalp 
jajāgar— √jāgṛ 
jajāgār— √jāgṛ 
jajāgṛ— √jāgṛ 
jajāgr— √jāgṛ 
jajān— √jan 
jajār— √jṝ 
jajñ— √jan 
jajñ— √jñā 
jajñau √jñā 
jajval— √jval 
jajvāl— √jval 
jañjan— √jan 
jan— √jan 
janay— √jan 
janiṣ— √jan 
janiṣy— √jan 
janī— √jan 
jany— √jan 
jabhṛt_ √bhṛ 
jay— √ji 
jayiṣ— √ji 
jayiṣy— √ji 
jar— √jṝ 
jaray— √jṝ 
jariṣy— √jṝ 
jarīgṛdh → √gṛdh 
jarīgṛhy— √grah 
jarīṣy— √jṝ 
jarīhṛ → √hṛ 
jarīhṛṣ → √hṛṣ 
jargur— √gṝ 
jarhṛṣ → √hṛṣ 
jalgul— √gṝ 
jalp— √jalp 
jalpay— √jalp 
jalpiṣ— √jalp 
jalpiṣy— √jalp 
jalpī— √jalp 
jalpy— √jalp 
jah— √hā 
jahar— √hṛ 
jaharṣ— √hṛṣ 
jahas— √has 
jahahi √hā  
jahā— √hā 
jahār— √hṛ 
jahās— √has 
jahi √han 
jahi— √hā 

jahiṣy— √hā 
jahihi √hā 
jahī— √hā 
jahīhi √hā 
jahṛ— √hṛ 
jahṛṣ— √hṛṣ 
jahau √hā 
jahr— √hṛ 
jahrād— √hrād 
jahlād— √hlād 
jā— √jan 
jāgady— √gad 
jāgar— √jāgṛ 
jāgaray— √jāgṛ 
jāgariṣ— √jāgṛ 
jāgariṣy— √jāgṛ 
jāgariṣy— √jāgṛ 
jāgarī— √jāgṛ 
jāgary— √jāgṛ 
jāgarh— √garh 
jāgā— √gai 
jāgār— √jāgṛ 
jāgārām √jāgṛ 
jāgāh → √gāh 
jāgṛ → √gṝ 
jāgṛ— √jāgṛ 
jāgr— √jāgṛ 
jāgrathy— √granth 
jāgranth → √granth 
jāgras → √gras 
jāgrah → √grah 
jāglā— √glai 
jāghrā— √ghrā 
jājar— √jṝ 
jājā— √jan 
jājṝ → √jṝ 
jājñā— √jñā 
jājr— √jṝ 
jājval— √jval 
jān— √jñā 
jānā— √jñā 
jānī— √jñā 
jāpay— √ji 
jāy— √jan 
jāy— √ji 
jāriṣ— √jṝ 
jārī— √jṝ 
jāsy— √jan 
jāhasy— √has 
jāhā— √hā 
ji— √ji 
jigaṇayiṣ— √gaṇ 
jigadiṣ— √gad 
jigamiṣ— √gam 
jigay— √ji 
jigariṣ— √gṝ 
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jigarjiṣ— √garj 
jigardhiṣ— √gṛdh 
jigarhiṣ— √garh 
jigaliṣ— √gal 
jigāṃs— √gam 
jigā— √gā 
jigāy— √ji 
jigās— √gā 
jigās— √gai 
jigāhiṣ— √gāh 
jigīs— √gā 
jigīs— √ji 
jigy— √ji 
jigranthiṣ— √granth 
jigrasiṣ— √gras 
jigrah— √grah 
jigrahīṣ— √grah 
jiglās— √glai 
jighats— √ad 
jighāṃs— √han 
jighākṣ— √gāh 
jighṛkṣ— √grah 
jighr— √ghrā 
jighrap— √ghrā 
jighrā— √ghrā 
jighrās— √ghrā 
jighrip— √ghrā 
jijaniṣ— √jan 
jijariṣ— √jṝ 
jijalpiṣ— √jalp 
jijāgariṣ— √jāgṛ 
jijīrṣ— √jṝ 
jijīv— √jīv 
jijīvayiṣ— √jīv 
jijīviṣ— √jīv 
jijñap— √jñā 
jijñ ās— √jñā 
jijvaliṣ— √jval 
jiharṣiṣ— √hṛṣ 
jihasiṣ— √has 
jihās— √hā 
jihiṃs— √hiṃs 
jihiṃsiṣ— √hiṃs 
jihīrṣ— √hṛ 
jihray— √hrī 
jihrayām √hrī 
jihrāy— √hrī 
jihrip— √hrī 
jihriy— √hrī 
jihrī— √hrī 
jihrīṣ— √hrī 
jihre— √hrī 
jihlad— √hlād 
jihlādiṣ— √hlād 
jī— √ji 
jīgaṇ— √gaṇ 

jīgad— √gad 
jīgap— √gā 
jīgap— √gai 
jīgam— √gam 
jīgar— √gṝ 
jīgardh— √gṛdh 
jīgal— √gal 
jīgah— √gāh 
jīghan— √han 
jījan— √jan 
jījap— √hā 
jījap— √ji 
jījay— √ji 
jījar— √jṝ 
jījiv— √jīv 
jīy— √ji 
jīr— √jṝ 
jīry— √jṝ 
jīv— √jīv 
jīvay— √jīv 
jīvāpay— √jīv 
jīviṣ— √jīv 
jīviṣy— √jīv 
jīvī— √jīv 
jīvy— √jīv 
jīhap— √hā 
jīhar— √hṛ 
jīhas— √has 
jīhṛṣ— √hṛṣ 
jugup— √gup 
jugupiṣ— √gup 
jugups— √gup 
juguh— √guh 
jugūh— √guh 
jugop— √gup 
jugopāyiṣ— √gopā 
jugopiṣ— √gup 
jugopiṣ— √gup 
jughukṣ— √guh 
jughuṣ— √ghuṣ 
jughuṣiṣ— √ghuṣ 
jughoṣ— √ghuṣ 
jughoṣiṣ— √ghuṣ 
juhav— √hu 
juhav— √hve 
juhavām √hu 
juhāv— √hve 
juhāv— √hu 
juhu— √hu 
juhudhi √hu 
juhuv— √hu 
juhuv— √hve 
juhūṣ— √hve 
juhūṣ— √hu 
juho— √hu 
juhv— √hve 

juhv— √hu 
jūgup— √gup 
jūguh— √guh 
jūghuṣ— √ghuṣ 
jūhav— √hve 
jūhav— √hu 
je— √ji 
jegily— √gṝ 
jegīy— √gā 
jegīy— √gai 
jeghnīy— √han 
jeghrīy— √ghrā 
jejīy— √ji 
jejīry— √jṝ 
jejīvy— √jīv 
jer— √jṝ 
je[ṣ]— √ji 
jeṣy— √ji 
jehiṃs → √hiṃs 
jehīy— √hā 
jehrīy— √hṛ 
jehrīy— √hrī 
jaiṣ— √ji 
jogup → √gup 
joguh → √guh 
johu → √hu 
johu → √hve 
johūy— √hve 
jñapay— √jñā 
jñā— √jñā 
jñāpay— √jñā 
jñāy— √jñā 
jñā[s]— √jñā 
jñāsiṣ— √jñā 
jñāsī— √jñā 
jñāsy— √jñā 
jñe— √jñā 
jy— √añj 
jval— √jval 
jvalay— √jval 
jvali[ṣ]— √jval 
jvaliṣy— √jval 
jvaly— √jval 
jvālay— √jval 
jvāliṣ— √jval 
taṃ— √tan 
taṃs— √tan 
taṃsy— √tan 
ta— √tan 
tatan— √tan 
tatap— √tap 
tatam— √tam 
tatar— √tṝ 
tatark— √tark 
tatard— √tṛd 
tatard— √tṛd 

tatarp— √tṛp 
tatarṣ— √tṛṣ 
tatān— √tan 
tatāp— √tap 
tatām— √tam 
tatār— √tṝ 
tatṛd— √tṛd 
tatṛp— √tṛp 
tatṛṣ— √tṛṣ 
tatyaj— √tyaj 
tatyāj— √tyaj 
tatr— √trā 
tatras— √tras 
tatrās— √tras 
tatvar— √tvar 
tan— √tam 
tan— √tan 
tanav— √tan 
tani[ṣ]— √tan 
taniṣy— √tan 
tanī— √tan 
tanu— √tan 
tano— √tan 
tantan— √tan 
tany— √tan 
tanv— √tan 
tap— √tap 
tapiṣy— √tap 
tapy— √tap 
tap[s]— √tap 
tam— √tam 
tamay— √tam 
tamiṣy— √tam 
tar— √tṝ 
taritṛ → √tṝ 
tari[ṣ]— √tṝ 
tariṣy— √tṝ 
tarītṛd → √tṛd 
tarītṛp → √tṛp 
tarīṣy— √tṝ 
tark— √tark 
tarkay— √tark 
tarkayām √tark 
tarkayiṣy— √tark 
tarky— √tark 
tartar— √tṝ 
tartṛ → √tṝ 
tartsy— √tṛd 
tard— √tṛd 
tarday— √tṛd 
tardiṣ— √tṛd 
tardiṣy— √tṛd 
tardī— √tṛd 
tarpay— √tṛp 
tarpiṣ— √tṛp 
tarpiṣy— √tṛp 
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tarp[s]— √tṛp 
tarpsy— √tṛp 
tarṣ— √tṛṣ 
tarṣ— √tṝ 
tarṣay— √tṛṣ 
tarṣiṣy— √tṛṣ 
tastabh— √stambh 
tastambh— √stambh 
tasth— √sthā 
tasthau √sthā 
tāṃs— √tan 
tā— √tan 
tāḍ— √taḍ 
tāḍay— √taḍ 
tāḍayām √taḍ 
tāḍayiṣy— √taḍ 
tāḍy— √taḍ 
tātapy— √tap 
tātṛ → √tṝ 
tātṛp → √tṛp 
tātyaj → √tyaj 
tātrasy— √tras 
tātvary— √tvar 
tān— √tam 
tān— √tan 
tānay— √tan 
tāniṣ— √tan 
tānī— √tan 
tāp— √tap 
tāpay— √tap 
tāps— √tap 
tām— √tam 
tāmy— √tam  
tāy— √tan 
tār— √tṝ 
tāray— √tṝ 
tāriṣ— √tṝ 
tārī— √tṝ 
tārp[s]— √tṛp 
tār[ṣ]— √tṝ 
tāstabh → √stambh 
tāsthā— √sthā 
tik— √tij 
titaniṣ— √tan 
titaps— √tap 
titardiṣ— √tṛd 
titarpayiṣ— √tṛp 
titarpiṣ— √tṛp 
titarṣiṣ— √tṛṣ 
titāṅs— √tan 
titikṣ— √tij 
titīrṣ— √tṝ 
titṛts— √tṛd 
titṛps— √tṛp 
tityakṣ— √tyaj 
tityaj— √tyaj 

titrap— √trā 
titras— √tras 
titrasiṣ— √tras 
titrās— √trā 
titvar— √tvar 
titvariṣ— √tvar 
tiṣṭh— √sthā 
tiṣṭhas— √sthā 
tiṣṭhip— √sthā 
tistambhiṣ—√stambh 
tītaḍ— √taḍ 
tītan— √tan 
tītap— √tap 
tītar— √tṝ 
tītij— √tij 
tītṛd— √tṛd 
tītṛp— √tṛp 
tītṛṣ— √tṛṣ 
tīr— √tṝ 
tīry— √tṝ 
tut— √tud 
tutukṣ— √tuṣ 
tututs— √tud 
tutud— √tud 
tutuṣ— √tuṣ 
tutod— √tud 
tutoṣ— √tuṣ 
tud— √tud 
tudy— √tud 
tun— √tud 
turay— √tṝ 
tul— √tul 
tulay— √tul 
tuṣ— √tuṣ 
tuṣṭav— √stu 
tuṣṭu— √stu 
tuṣṭuṣ— √stu 
tuṣṭo— √stu 
tuṣy— √tuṣ 
tūtud— √tud 
tūtul— √tul 
tūtuṣ— √tuṣ 
tūr— √tṝ 
tūr— √tvar 
tṛṇ— √tṛd 
tṛṇat— √tṛd 
tṛṇad— √tṛd 
tṛt— √tṛd 
tṛd— √tṛd 
tṛdy— √tṛd 
tṛnt— √tṛd 
tṛnd— √tṛd 
tṛp— √tṛp 
tṛpnav— √tṛp 
tṛpnu— √tṛp 
tṛpnuv— √tṛp 

tṛpno— √tṛp 
tṛpy— √tṛp 
tṛṣ— √tṛṣ 
tṛṣy— √tṛṣ 
tej— √tij 
tejay— √tij 
tejayām √tij 
tetik → √tij 
tetij → √tij 
ten— √tan 
tep— √tap 
ter— √tṝ 
teṣṭhay— √sthā 
tokṣy— √tuṣ 
tot— √tud 
totudy— √tud 
totur— √tvar 
totuṣ → √tuṣ 
totsy— √tud 
today— √tud 
tol— √tul 
tolay— √tul 
tolayām √tul 
tolayiṣy— √tul 
toly— √tul 
toṣ— √tuṣ 
toṣay— √tuṣ 
taut[s]— √tud 
tyak— √tyaj 
tyakṣ— √tyaj 
tyakṣy— √tyaj 
tyaj— √tyaj 
tyajy— √tyaj 
tyākṣ— √tyaj 
tyāj— √tyaj 
tyājay— √tyaj 
trap— √tṛp 
trapsy— √tṛp 
tras— √tras 
trasi[ṣ]— √tras 
trasiṣy— √tras 
trasī— √tras 
trasy— √tras 
trā— √trā 
trā— √trā 
trāpay— √trā 
trāp[s]— √tṛp 
trāy— √trā 
trās— √trā 
trās— √tras 
trāsay— √tras 
trāsiṣ— √tras 
trāsī— √tras 
trāsy— √trā 
tres— √tras 
trpī— √tṛp 

tvar— √tvar 
tvariṣ— √tvar 
tvariṣy— √tvar 
tvarī— √tvar 
tvary— √tvar 
tvāray— √tvar 
d— √dā 
daṃś— √daṃś 
daṃś— √daṃś 
daṃśay— √daṃś 
daṃṣ— √daṃś 
dag(dh—) √dah 
dag— √dah 
daṅk— √daṃś 
daṅkṣy— √daṃś 
daṇḍ— √daṇḍ 
daṇḍay— √daṇḍ 
daṇḍayām √daṇḍ 
daṇḍayiṣy— √daṇḍ 
daṇḍy— √daṇḍ 
dat— √dā 
dad— √dā 
dadaṃś— √daṃś 
dadaṇḍ— √daṇḍ 
dadam— √dam 
dadar— √dṝ 
dadarp— √dṛp 
dadarś— √dṛś 
dadā— √dā 
dadām— √dam 
dadār— √dṝ 
dadāh— √dah 
dadṛ— √dṝ 
dadṛp— √dṛp 
dadṛś— √dṛś 
dadau √dā 
dadr— √dṝ 
dadr— √drā 
dadrā— √drā 
dadrau √drā 
dadh— √dhā 
dadhar— √dhṛ 
dadhā— √dhā 
dadhār— √dhṛ 
dadhāv— √dhāv 
dadhau √dhā 
dadhm— √dhmā 
dadhmau √dhmā 
dadhy— √dhyai 
dadhyā— √dhyai 
dadhyau √dhyai 
dadhr— √dhṛ 
dadhvaṃs— √dhvaṃs 
dadhvan √dhvan 
dadhvān √dhvan 



 

 453 

danīdhvaṃs → √dhvaṃs 
danīdhvasy— √dhvaṃs 
dandaś → √daṃś 
dandah → √dah 
dandahy— √dah 
dandhvan— √dhvan 
dam— √dam 
dam— √dam 
damay— √dam 
damiṣ— √dam 
damiṣy— √dam 
damī— √dam 
damy— √dam 
day— √ad 
dar— √dṝ 
daridrā— √drā 
dari[ṣ]— √dṝ 
dariṣy— √dṝ 
darīdṛśy— √dṛś 
darīṣy— √dṝ 
dardṛś → √dṛś 
darp— √dṛp 
darpay— √dṛp 
darpiṣ— √dṛp 
darpiṣy— √dṛp 
darpsy— √dṛp 
darś— √dṛś 
darśay— √dṛś 
dav— √du 
davidyut → √dyut 
daś— √daṃś 
daśiṣy— √daṃś 
daśy— √daṃś 
daṣ— √daṃś 
dah— √dah 
dahy— √dah 
dā— √dā 
dā— √dā 
dāg(dh—) √dah 
dāṅkṣ— √daṃś 
dādad → √dā 
dādā— √dā 
dādrā— √drā 
dādhar— √dhṛ 
dādhāray— √dhṛ 
dādhāvy— √dhāv 
dādhṛ → √dhṛ 
dādhmāy— √dhmā 
dādhyā— √dhyai 
dādhyāy— √dhyai 
dādhra— √dhṛ 
dān— √dam 
dāpay— √dā 
dām— √dam 
dāmy— √dam 
dāray— √dṝ 

dāriṣ— √dṝ 
dārī— √dṝ 
dārdṛ → √dṝ 
dārp— √dṛp 
dārps— √dṛp 
dāvay— √du 
dāsy— √dā 
dāhay— √dah 
dikṣ— √diś 
dig(dh—) √dih 
dig— √dih 
digdhi √dih 
dits— √dā 
didakṣ— √daṃś 
didaṅkṣ— √daṃś 
didamiṣ— √dam 
didarpiṣ— √dṛp 
didarśayiṣ— √dṛś 
didariṣ— √dṝ 
didarīṣ— √dṝ 
didikṣ— √diś 
didiv— √div①,② 
didiś— √diś 
didih— √dih 
didīp— √dīp 
didīpiṣ— √dīp 
didṛkṣ— √dṛś 
didev— √div①,② 
dideviṣ— √div① 
dideś— √diś 
dideh— √dih 
didyut— √dyut 
didyutiṣ— √dyut 
didyot— √dyut 
didyotiṣ— √dyut 
didrap— √drā 
didrāpayiṣ— √drā 
didrās— √drā 
didvikṣ— √dviṣ 
didviṣ— √dviṣ 
didveṣ— √dviṣ 
didhakṣ— √dah 
didhariṣ— √dhṛ 
didhārayiṣ— √dhṛ 
didhāviṣ— √dhāv 
didhikṣ— √dih 
didhīrṣ— √dhṛ 
didhmap— √dhmā 
didhmās— √dhmā 
didhyap— √dhyai 
didhyās— √dhyai 
didhvaṃsiṣ— √dhvaṃs 
didhvaniṣ— √dhvan 
diś— √diś 
diśy— √diś 

diṣ— √dā 
diṣ— √diś 
dih— √dih 
dihy— √dih 
dī— √dā 
dīdad— √dā 
dīdam— √dam 
dīdar— √dṝ 
dīdah— √dah 
dīdip— √dīp 
dīdiv— √div① 
dīdiṣ— √diś 
dīdih— √dih 
dīdṛp— √dṛp 
dīdhap— √dhā 
dīdhar— √dhṛ 
dīdhav— √dhāv 
dīp— √dīp 
dīpay— √dīp 
dīpiṣ— √dīp 
dīpiṣy— √dīp 
dīpī— √dīp 
dīpy— √dīp 
dīy— √dā 
dīr— √dṝ 
dīrdṛś— √dṛś 
dīry— √dṝ 
dīv— √div① 
dīvy— √div① 
du— √du 
dug— √duh 
dug— √duh 
dudav— √du 
dudāv— √du 
dudukṣ— √duṣ 
duduv— √du 
duduṣ— √duṣ 
duduh— √duh 
dudūṣ— √du 
dudoṣ— √duṣ 
dudoh— √duh 
dudyūṣ— √div① 
dudrāv— √dru 
dudrukṣ— √druh 
dudruv— √dru 
dudruh— √druh 
dudruhiṣ— √druh 
dudrūṣ— √dru 
dudroh— √druh 
dudrohiṣ— √druh 
dudhav— √dhu 
dudhāv— √dhu 
dudhukṣ— √duh 
dudhuv— √dhu 
dudhūṣ— √dhu 

dudhrukṣ— √druh 
dun— √du 
dunav— √du 
dunu— √du 
duno— √du 
dunv— √du 
duṣ— √duṣ 
duṣy— √duṣ 
duh— √duh 
duhy— √duh 
dū— √du 
dūduṣ— √duṣ 
dūduh— √duh 
dūy— √du 
dūṣ— √duṣ 
dūṣay— √duṣ 
dṛk— √dṛś 
dṛkṣ— √dṛś 
dṛg— √dṛś 
dṛṇ— √dṝ 
dṛṇā— √dṝ 
dṛṇī— √dṝ 
dṛp— √dṛp 
dṛpy— √dṛp 
dṛś— √dṛś 
dṛśy— √dṛś 
dṛṣ— √dṛś 
de— √dā 
dekṣy— √diś 
deg— √dih 
dediś → √diś 
dediśy— √diś 
dediṣ → √diś 
dedih → √dih 
dedīpy— √dīp 
dedīy— √dā 
dedīry— √dṝ 
dedīv— √div① 
dedyut → √dyut 
dedviṣ → √dviṣ 
dedviṣy— √ dviṣ 
dedhik— √dih 
dedhīy— √dhā 
dedhmīy— √dhmā 
dev— √div①,② 
devay— √div①,② 
deviṣ— √div①,② 
deviṣy— √div①,② 
devī— √div①,② 
deś— √diś 
deśay— √diś 
deṣ— √diś 
deh— √dah 
dehay— √dih 
dehi √dā 
do— √du  
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do— √du 
dokṣy— √duṣ 
dog— √duh 
dodu → √du 
doduṣ → √duṣ 
doduh → √duh 
dodrav— √dru 
dodru → √dru 
dodruh → √druh 
dodro → √dru 
dodrv— √dru 
dodhuk → √duh 
dodhū → √dhu 
dodhūy— √dhu 
dodho → √dhu 
doṣ— √du 
doṣ— √duṣ 
doṣay— √duṣ 
doṣiṣ— √duṣ 
doṣī— √duṣ 
doṣy— √du 
doh— √duh 
dohay— √duh 
dau— √du 
dauṣ— √du 
dy— √ad 
dyu— √div① 
dyut— √duyt 
dyuty— √dyut 
dyū— √div①,② 
dyotay— √dyut 
dyotiṣ— √dyut 
dyotiṣy— √dyut 
drakṣy— √dṛś 
drap— √dṛp 
drapiṣy— √dṛp 
drapsy— √dṛp 
drav— √dru 
draṣ— √dṛś 
drā— √drā 
drāk— √dṛś 
drākṣ— √dṛś 
drāg— √dṛś 
drāp— √dṛp 
drāpay— √drā 
drāps— √dṛp 
drāb— √dṛp 
drāy— √drā 
drāvay— √dru 
drās— √drā 
drāsy— √drā 
dru— √dru 
drukṣ— √druh 
drugdh— √druh 
druḍh— √druh 

druh— √druh 
druhy— √druh 
drū— √dru 
drūḍh— √druh 
drūy— √dru 
dro— √dru 
drokṣy— √druh 
drogdh— √druh 
droḍh— √druh 
droṣy— √dru 
droh— √druh 
drohiṣy— √druh 
drpī— √dṛp 
dvik— √dviṣ 
dvikṣ— √dviṣ 
dviḍ— √dviṣ 
dviḍḍhi √dviṣ 
dviṣ— √dviṣ 
dviṣy— √dviṣ 
dvek— √dviṣ 
dvekṣy— √dviṣ 
dveṭ √dviṣ 
dveṣay— √dviṣ 
dhak— √dah 
dhakṣ— √dah 
dhakṣy— √dah 
dhag— √dah 
dhat— √dhā 
dhad— √dhā 
dham— √dhmā 
dhamiṣy— √dhmā 
dhar— √dhṛ 
dhariṣy— √dhṛ 
dhav— √dhu 
dhaviṣ— √dhu 
dhaviṣy— √dhu 
dhavī— √dhu 
dhā— √dhā 
dhākṣ— √dah 
dhāpay— √dhā 
dhāy— √dhā 
dhār— √dhṛ 
dhāray— √dhṛ 
dhārṣ— √dhṛ 
dhāv— √dhāv 
dhāvay— √dhāv 
dhāvay— √dhu 
dhāviṣ— √dhāv 
dhāviṣ— √dhu 
dhāviṣy— √dhāv 
dhāvī— √dhāv 
dhāvī— √dhu 
dhāvy— √dhāv 
dhāsy— √dhā 
dhi— √dhā 
dhik— √dih 

dhikṣ— √dih 
dhig— √dih 
dhits— √dhā 
dhi[ṣ]— √dhā 
dhī— adhi√i 
dhī— √dhā 
dhīy— √dhā 
dhu— √dhu 
dhuk— √duh 
dhukṣ— √duh 
dhug— √duh 
dhugdhi √duh 
dhun— √dhu 
dhunav— √dhu 
dhunā— √dhu 
dhunī. √dhu 
dhun[u]— √dhu 
dhuno— √dhu 
dhunv— √dhu 
dhuviṣ— √dhu 
dhuvī— √dhu 
dhū— √dhu 
dhūn— √dhu 
dhūnay— √dhu 
dhūnav— √dhu 
dhūnā— √dhu 
dhūnī— √dhu 
dhūn[u]— √dhu 
dhūno— √dhu 
dhūnv— √dhu 
dhūy— √dhu 
dhū[ṣ]— √dhu 
dhṛ— √dhṛ 
dhṛ[ṣ]— √dhṛ 
dhe— √dhā 
dhek— √dih 
dhekṣy— √dih 
dheṣy— adhi√i 
dhehi √dhā 
dho— √dhu 
dhok— √duh 
dhokṣy— √duh 
dho[ṣ]— √dhu 
dhoṣy— √dhu 
dhau— √dhāv 
dhau[ṣ]— √dhu 
dhmā— √dhmā 
dhmāpay—√dhmā 
dhmāy— √dhmā 
dhmā[s]— √dhmā 
dhmāsy— √dhmā 
dhyā— √dhyai 
dhyāpay— √dhyai 
dhyāy— √dhyai 
dhyāsy— √dhyai 
dhye— √dhyai 

dhri— √dhṛ 
dhriy— √dhṛ 
dhvaṃs—√dhvaṃs 
dhvaṃsay— √dhvaṃs 
dhvaṃsiṣ— √dhvaṃs 
dhvaṃsiṣy— √dhvaṃs 
dhvan— √dhvan 
dhvanay— √dhvan 
dhvani[ṣ]— √dhvan 
dhvaniṣy—√dhvan 
dhvanī— √dhvan 
dhvany— √dhvan 
dhvas— √dhvaṃs 
dhvas— √dhvaṃs 
dhvasay— √dhvaṃs 
dhvasy— √dhvaṃs 
dhvān— √dhvan 
dhvānay—√dhvan 
dhvāniṣ— √dhvan 
dhvānī— √dhvan 
naṃ— √nam 
naṃṣ— √naś 
naṃsy— √nam 
na— √nam 
naṅk— √naś 
naṅkṣy— √naś 
nats— √nah 
natsy— √nah 
nad(dh—) √nah 
nad— √nad 
naday— √nad 
nadi[ṣ]— √nad 
nadiṣy— √nad 
nady— √nad 
nanad(dh—) √nah 
nanad— √nad 
nanand— √nand 
nanam— √nam 
nanart— √nṛt 
nanaś— √naś 
nanah— √nah 
nanād— √nad 
nanām— √nam 
nanāś— √naś 
nanāh— √nah 
nanṛt— √nṛt 
nand— √nand 
nandì— √nand 
nanday— √nand 
nandiṣ— √nand 
nandiṣy— √nand 
nandy— √nand 
nannam → √nam 
nannamy— √nam 
nam— √nam 
namay— √nam 
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namiṣy— √nam 
namy— √nam 
nay— √nī 
nayi— √nī 
nayiṣ— √nī 
nayiṣy— √nī 
nayī— √nī 
narīnart— √nṛt 
narīnṛt → √nṛt 
narīnṛty— √nṛt 
nart— √nṛt 
nartay √nṛt 
narti[ṣ]— √nṛt 
nartiṣy— √nṛt 
nartī— √nṛt 
nartsy— √nṛt 
nav— √nu 
navi[ṣ]— √nu 
naviṣy— √nu 
naś— √naś 
naśiṣy— √naś 
naśy— √naś 
naṣ— √naś 
nah— √nah 
nahy— √nah 
nāts— √nah 
nādi— √nad 
nādī— √nad 
nād(dh—) √nah 
nāday— √nad 
nādiṣ— √nad 
nānad → √nad 
nānady— √nad 
nānand → √nand 
nānaś → √naś 
nānah → √nah 
nānahy— √nah 
nām— √nam 
nāmay— √nam 
nāy— √nī 
nāyay— √nī 
nāvay— √nu 
nāviṣ— √nu 
nāvī— √nu 
nāvīno— √nu 
nāś— √naś 
nāśay— √naś 
nāh— √nah 
nāhay— √nah 
ninaṅkṣ— √naś 
ninats— √nah 
ninadiṣ— √nad 
ninandiṣ— √nand 
ninams— √nam 
ninay— √nī 
ninartiṣ— √nṛt 

ninaśiṣ— √naś 
nināy— √nī 
nināśayiṣ— √naś 
ninits— √nind 
ninind— √nind 
ninind— √nind 
ninindiṣ— √nind 
niniṣ— √an 
ninīṣ— √nī 
ninṛts— √nṛt 
nind— √nind 
nindi— √nind 
nindī— √nind 
ninday— √nind 
nindiṣ— √nind 
nindiṣy— √nind 
nindy— √nind 
niny— √nī 
nī— √nī 
nīnad— √nad 
nīnam— √nam 
nīnay— √nī 
nīnaś— √naś 
nīnah— √nah 
nīnṛt— √nṛt 
nīy— √nī 
nu— √nu 
nut— √nud 
nut[s]— √nud 
nud— √nud 
nudy— √nud 
nun— √nud 
nunav— √nu 
nunāv— √nu 
nunuts— √nud 
nunud— √nud 
nunu[v]— √nu 
nunūṣ— √nu 
nuno— √nu 
nunod— √nud 
nuv— √nu 
nuv— √nu 
nuviṣy— √nu 
nū— √nu 
nū— √nu 
nūnav— √nu 
nūnud— √nud 
nū[ṣ]— √nu 
nṛty— √nṛt 
ne— √nī 
ne— √nī 
ned— √nad 
nenīy— √nī 
nem— √nam 
neś— √naś 
ne[ṣ]— √nī 

neṣy— √nī 
neh— √nah 
naiṣ— √nī 
no— √nu 
notsy— √nud 
nod— √nud 
noday— √nud 
nonav— √nu 
nonāv— √nu 
nonu— √nu 
nonudy— √nud 
noṣy— √nu 
nau— √nu 
naut[s]— √nud 
nau[ṣ]— √nu 
p— √pā① 
pak— √pac 
pak[ṣ]— √pac 
pakṣy— √pac 
pac— √pac 
pacy— √pac 
paṭ— √paṭ 
paṭi[ṣ]— √paṭ 
paṭiṣy— √paṭ 
paṭh— √paṭh 
paṭhi[ṣ]— √paṭh 
paṭhiṣy— √paṭh 
paṭhy— √paṭh 
paṇ— √paṇ 
paṇay— √paṇ 
paṇiṣ— √paṇ 
paṇiṣy— √paṇ 
paṇy— √paṇ 
pat— √pad 
pat— √pat 
patipaty— √pat 
patiṣy— √pat 
paty— √pat 
pat[s]— √pad 
patsy— √pad 
pad— √pad 
pady— √pad 
pan— √pad 
panīpat → √pat 
panīpady— √pad 
pap— √pā①,② 
papak— √pac 
papac— √pac 
papaṭ— √paṭ 
papaṭh— √paṭh 
papat— √pat 
papad— √pad 
papar— √pṛ 
papā— √pā①,② 
papāc— √pac 

papāṭ— paṭ 
papāṭh— √paṭh 
papāt— √pat 
papād— √pad 
papār— √pṝ 
papau √pā①,② 
papt— √pat 
papr— √pṝ 
papr— √pṛ 
papracch— √prach 
paprath— √prath 
paphal— √phal 
paphāl— √phal 
pampaṇ— √paṇ 
par— √pṝ 
par— √pṛ 
pari[ṣ]— √pṝ 
pariṣy— √pṝ 
pariṣy— √pṛ 
parīpṛch → √prach 
parīṣy— √pṝ 
parīspṛś → √spṛś 
palāy— √palāy 
palāyay— √palāy 
palāyām √palāy 
palāyi[ṣ]— √palāy 
palāyiṣy— √palāy 
palāyy— √palāy 
pav— √pū 
pavay— √pū 
paviṣy— √pū 
paś— √paś 
paśy— √paś 
paśy— √dṛś 
paspardh— √spardh 
pasparś— √spṛś 
pasparś— √spṛś 
paspaś— √paś 
paspṛdh— √spardh 
paspṛś— √spṛś 
pā— √pā①,② 
pāk— √pac 
pāk[ṣ]— √pac 
pāc— √pac 
pācay— √pac 
pāṭ— √paṭ 
pāṭay— √paṭ 
pāṭi[ṣ]— √paṭ  
pāṭh— √paṭh 
pāṭhay— √paṭh 
pāṭhiṣ— √paṭh 
pāṭhī— √paṭh 
pāṇay— √paṇ 
pāt— √pat 
pātay— √pat 
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pāt[s]— √pad 
pād— √pad 
pāday— √pad 
pāpacy— √pac 
pāpaṭh → √paṭh 
pāpaṭhy— √paṭh 
pāpat → √pat 
pāpā → √pā①,② 
pāpṛ → √pṝ 
pāy— √pā② 
pāyay— √pā① 
pāray— √pṝ 
pāray— √pṛ 
pāriṣ— √pṝ 
pārī— √pṝ 
pāl— √pā② 
pālay— √pā② 
pāvay— √pū  
pāvi— √pū 
pāviṣ— √pū 
pāvī— √pū 
pās— √pā② 
pāspṛdh → √spardh 
pāsy— √pā①,② 
pits— √pad 
pits— √pat 
pipakṣ— √pac 
pipaṭiṣ— √paṭ  
pipaṭhiṣ— √paṭh 
pipaṇiṣ— √paṇ 
pipatiṣ— √pat 
pipar— √pṝ 
piparīṣ— √pṝ 
pipaviṣ— √pū 
pipādayiṣ— √pad 
pipāyayiṣ— √pā① 
pipās— √pā①,② 
pipīḍ— √pīḍ 
pipīḍayiṣ— √pīḍ 
pipṛ— √pṝ 
pipṛcchiṣ— √prach 
pipy— √pyāy 
pipyāyiṣ— √pyāy 
pipr— √pṝ 
piprathiṣ— √prath 
pipray— √prī 
piprāy— √prī 
pipriy— √prī 
piprīṣ— √prī 
pipre— √prī 
piplav— √plu 
piphaliṣ— √phal 
pib— √pā① 
pispardhiṣ— √spardh 

pispṛkṣ— √spṛś 
pispṛh— √spṛh 
pispṛhayiṣ— √spṛh 
pī— √pā① 
pī— √pyāy 
pīḍ— √pīḍ 
pīḍay— √pīḍ 
pīḍayām √pīḍ 
pīḍayiṣy— √pīḍ 
pīḍy— √pīḍ 
pīpac— √pac 
pīpaṭ— √paṭ 
pīpaṭh— √paṭh 
pīpaṇ— √paṇ 
pīpat— √pat 
pīpad— √pad 
pīpar— √pṛ 
pīpar— √pṝ 
pīpal— √pā② 
pīpiḍ— √pīḍ 
pīpy— √pā① 
pīphal— √phal 
pīy— √pā① 
pun— √pū 
punā— √pū 
punī— √pū 
punīhi √pū  
pupav— √pū 
pupāv— √pū 
pupukṣ— √puṣ 
pupuv— √pū 
pupuṣ— √puṣ 
pupuṣiṣ— √puṣ 
pupūj— √pūj 
pupūjayiṣ— √pūj 
pupūr— √pṝ 
pupūrṣ— √pṝ 
pupūrṣ— √pṛ 
pupūṣ— √pū 
pupoṣ— √puṣ 
pupoṣiṣ— √puṣ 
puplav— √plu 
pupluv— √plu 
puplūṣ— √plu 
puṣ— √puṣ 
puṣṇ— √puṣ 
puṣṇā— √puṣ 
puṣṇāna √puṣ 
puṣṇī— √puṣ 
puṣy— √puṣ 
pusphuṭ— √sphuṭ 
pusphuṭiṣ— √sphur 
pusphur— √sphur 
pusphuriṣ— √sphur 
pusphoṭ— √sphuṭ 

pusphor— √sphur 
pū— √pū 
pūj— √pūj 
pūjay— √pūj 
pūjayām √pūj 
pūjayiṣy— √pūj 
pūjy— √pūj 
pūpav— √pū 
pūpuj— √pūj 
pūpur— √pṝ 
pūpuṣ— √puṣ 
pūy— √pū 
pūr— √pṝ 
pūray— √pṝ 
pūry— √pṝ 
pṛ— √pṝ 
pṛ— √pṛ 
pṛiṇīhi √prī 
pṛcch— √prach 
pṛcchy— √prach 
pṛṇ— √pṝ 
pṛṇ— √pṛ 
pṛṇav— √pṛ 
pṛṇā— √pṝ 
pṛṇī— √pṝ 
pṛṇu— √pṛ 
pṛṇo— √pṛ 
pṛṇv— √pṛ 
pṛṣ— √prach 
pe— √pā① 
pec— √pac 
peṭ— √paṭ 
peṭh— √paṭh 
peṇ— √paṇ 
pet— √pat 
ped— √pad 
pepīy— √pā① 
peprī → √prī 
pepre → √prī 
po— √pū 
pokṣy— √puṣ 
popu → √pū 
popuṣ → √puṣ 
popūr— √pṝ 
poplūy— √plu 
poṣ— √puṣ 
poṣay— √puṣ 
poṣi— √puṣ 
poṣiṣ— √puṣ 
poṣiṣy— √puṣ 
poṣī— √puṣ 
posphur → √sphur 
pyā— √pyāy 
pyāy— √pyāy 
pyāyay— √pyāy 

pyāyi[ṣ]— √pyāy 
pyāyiṣy— √pyāy 
prak— √prach 
prakṣy— √prach 
prag— √prach 
pracchay— √prach 
prath— √prath 
prathay— √prath 
prathi[ṣ]— √prath 
prathiṣy— √prath 
praṣ— √prach 
prāk— √prach 
prākṣ— √prach 
pri— √prī 
pri— √pṛ 
priy— √pṛ 
prī— √prī 
prīṇ— √prī 
prīṇay— √prī 
prīṇā— √prī 
prīṇī— √prī 
prīy— √prī 
pre— √prī 
pre[ṣ]— √prī 
preṣy— √prī 
praiṣ— √prī 
plav— √plu 
plāv— √plu 
plāvay— √plu 
plu— √plu 
plū— √plu 
plūy— √plu 
plo— √plu 
plo[ṣ]— √plu 
ploṣy— √plu 
phal— √phal 
phali[ṣ]— √phal 
phaliṣy— √phal 
phālay— √phal 
phāliṣ— √phal 
phālī— √phal 
phel— √phal 
bad(dh—) √bandh 
badh— √bandh 
badhy— √bandh 
banībhraṃś → √bhraṃś 
banībhraśy— √bhraṃś 
band(dh—) √bandh 
band(dh—) √bandh 
bandh— √bandh 
bandhay— √bandh 
bandhiṣy— √bandh 
bandhn— √bandh 
bandhnā— √bandh 
bandhnāna √bandh 
bandhnī— √bandh 
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babandh— √bandh 
babandh— √bandh 
babarh— √bṛḥ 
babarh— √bṛh 
babādh— √bādh 
babādh— √bādh 
babṛh— √bṛh 
babh— √bhā 
babhakṣ— √bhakṣ 
babhaj— √bhaj 
babhañj— √bhañj 
babhañj— √bhañj 
babhar— √bhṛ 
babharj— √bhrajj 
babharjj— √bhrajj 
babhāj— √bhaj 
babhār— √bhṛ 
babhāṣ— √bhāṣ 
babhāṣ— √bhāṣ 
babhās— √bhās 
babhās— √bhās 
babhū[v]— √bhū 
babhau √bhā 
babhr— √bhṛ 
babhraṃś— √bhraṃś 
babhrajj— √bhrajj 
babhram— √bhram 
babhrāj— √bhrāj 
babhrām— √bhram 
bambhajy— √bhañj 
bambhañj → √bhañj 
bambhram → √bhram 
bambhramy— √bhram 
barībṛjjy— √bhrajj 
barībhar— √bhṛ 
barbṛh → √bṛh 
barh— √bṛh 
barhay— √bṛh 
barhi[ṣ]— √bṛh 
barhiṣy— √bṛh 
barhī— √bṛh 
bādh— √bādh 
bādhay— √bādh 
bādhi[ṣ]— √bādh 
bādhiṣy— √bādh 
bādhy— √bādh 
bānd(dh—) √bandh 
bābadh → √bādh 
bābadhy— √bandh 
bābandh → √bandh 
bābhaj → √bhaj 
bābharṣ → √bhrajj 
bābhā— √bhā 
bābhās → √bhās 
bābhraj → √bhrajj 
bābhraśy—√bhraṃś 

bābhraṣ → √bhrajj 
bābhrāj → √bhrāj 
bibarhiṣ— √bṛh 
bibādhiṣ— √bādh 
bibhakṣ— √bhaj 
bibhakṣayiṣ— √bhakṣ 
bibhakṣiṣ— √bhakṣ 
bibhaṅkṣ— √bhañj 
bibhants— √bandh 
bibhay— √bhī 
bibhay— √bhī 
bibhayām √bhī 
bibhar— √bhṛ 
bibharām √bhṛ 
bibhariṣ— √bhṛ 
bibharkṣ— √bhrajj 
bibhāy— √bhī 
bibhāvayiṣ— √bhū 
bibhāṣiṣ— √bhāṣ 
bibhās— √bhā 
bibhāsiṣ— √bhās 
bibhi— √bhī 
bibhikṣ— √bhikṣ 
bibhikṣ— √bhikṣ 
bibhits— √bhid 
bibhid— √bhid 
bibhīṣ— √bhī 
bibhṛ— √bhṛ 
bibhe— √bhī 
bibhed— √bhid 
bibhy— √bhī 
bibhr— √bhṛ 
bibhrakṣ— √bhrajj 
bibhraj— √bhrāj 
bibhrajjiṣ— √bhrajj 
bibhram— √bhram 
bibhramiṣ— √bhram 
bibhramśiṣ— √bhraṃś 
bibhrājiṣ— √bhrāj 
bībhaj— √bhaj 
bībhap— √bhā 
bībhay— √bhī 
bībhar— √bhṛ 
bībhav— √bhū 
bībhaṣ— √bhāṣ 
bībhas— √bhās 
bībhid— √bhid 
bībhiṣ— √bhī 
bud(dh—) √budh 
bud(dh—) √budh 
budh— √budh 
budh— √budh 
budhy— √budh 
budhy— √budh 
bubudh— √budh 
bubodh— √budh 

bubodhayiṣ— √budh 
bubodhiṣ— √budh 
bubhukṣ— √bhuj 
bubhuj— √bhuj 
bubhuts— √budh 
bubhūrṣ— √bhṛ 
bubhūṣ— √bhū 
bubhūṣ— √bhūṣ 
bubhūṣ— √bhūṣ 
bubhūṣiṣ— √bhūṣ 
bubhoj— √bhuj 
būbudh— √budh 
būbhuj— √bhuj 
būbhuv— √bhū 
bṛ(ḍh—) √bṛh 
bṛṇh— √bṛh 
bṛh— √bṛh 
bṛhy— √bṛh 
bedh— √bandh 
bebhid → √bhid 
bebhidy— √bhid 
bebhī → √bhī 
bebhīy— √bhī 
bod(dh—) √budh 
bodh— √budh 
bodhay— √budh 
bodhiṣ— √budh 
bodhiṣy— √budh 
bodhī— √budh 
bobudh → √budh 
bobudhy— √budh 
bobhav— √bhū 
bobhuj → √bhuj 
bobhujy— √bhuj 
bobhū → √bhū 
bobhūy— √bhū 
bobho → √bhū 
bobhv— √bhū 
baud(dh—) √budh 
brav— √brū 
bravī— √brū 
bruv— √brū 
brū— √brū 
brūhi √brū 
bhak— √bhaj 
bhak— √bhaj 
bhak— √bhañj 
bhakṣ— √bhakṣ 
bhakṣ— √bhaj 
bhakṣay— √bhakṣ 
bhakṣayām √bhakṣ 
bhakṣayi— √bhakṣ 
bhakṣayiṣy— √bhakṣ 
bhakṣi— √bhakṣ 
bhakṣy— √bhaj 
bhakṣy— √bhakṣ 

bhag— √bhañj 
bhaṅk— √bhañj 
bhaṅk— √bhañj 
bhaṅk[ṣ]— √bhañj 
bhaṅkṣy— √bhañj 
bhaṅg— √bhañj 
bhaṅgdhi √bhañj 
bhaj— √bhaj 
bhaj— √bhañj 
bhaji— √bhaj 
bhajiṣy— √bhaj 
bhajy— √bhaj 
bhajy— √bhañj 
bhañj— √bhañj 
bhañj— √bhañj 
bhañjay— √bhañj 
bhanak— √bhañj 
bhanaj— √bhañj 
bhant— √bandh 
bhants— √bandh 
bhantsy— √bandh 
bhand— √bandh 
bhay— √bhī 
bhar— √bhṛ 
bharibhra— √bhṛ 
bhariṣy— √bhṛ 
bhark[ṣ]— √bhrajj 
bharkṣy— √bhrajj 
bharkṣy— √bṛh 
bharg— √bhrajj 
bharjay— √bhrajj 
bharṣ— √bhrajj 
bhav— √bhū 
bhavi[ṣ]— √bhū 
bhaviṣy— √bhū 
bhā— √bhā 
bhāk— √bhaj 
bhākṣ— √bhaj 
bhāṅk[ṣ]— √bhañj 
bhāj— √bhaj 
bhāj— √bhaj 
bhāj— √bhañj 
bhājay— √bhaj 
bhānts— √bandh 
bhāpay— √bhā 
bhāy— √bhā 
bhāy— √bhī 
bhāy— √bhā 
bhāy— √bhī 
bhāyay— √bhī 
bhār— √bhṛ 
bhāray— √bhṛ 
bhārkṣ— √bhrajj 
bhār[ṣ]— √bhṛ 
bhāv— √bhū 
bhāvay— √bhū 
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bhāṣ— √bhāṣ 
bhāṣay— √bhāṣ 
bhāṣiṣ— √bhāṣ 
bhāṣiṣy— √bhāṣ 
bhāṣī— √bhāṣ 
bhāṣy— √bhāṣ 
bhā[s]— √bhā 
bhās— √bhās 
bhāsay— √bhās 
bhāsi[ṣ]— √bhās 
bhāsiṣy— √bhās 
bhāsy— √bhās 
bhāsy— √bhā 
bhikṣ— √bhikṣ 
bhikṣay— √bhikṣ 
bhikṣi[ṣ]— √bhikṣ 
bhikṣiṣy— √bhikṣ 
bhikṣy— √bhikṣ 
bhit— √bhid 
bhit[s]— √bhid 
bhid— √bhid 
bhid— √bhid 
bhid— √bhid 
bhidy— √bhid 
bhin— √bhid 
bhinat— √bhid 
bhinad— √bhid 
bhint— √bhid 
bhind— √bhid 
bhinddhi √bhid 
bhi[ṣ]— √bhā 
bhī— √bhī 
bhīy— √bhī 
bhīsay— √bhī 
bhuk— √bhuj 
bhuk[ṣ]— √bhuj 
bhug— √bhuj 
bhuṅk— √bhuj 
bhuṅg— √bhuj 
bhuṅgdhi √bhuj 
bhuj— √bhuj 
bhujy— √bhuj 
bhuñj— √bhuj 
bhuñj āpay— √bhuj 
bhut[s]— √budh 
bhud(dhv—) √budh 
bhunak— √bhuj 
bhunaj— √bhuj 
bhū— √bhū 
bhū— √bhū 
bhūy— √bhū 
bhūv— √bhū 
bhūṣ— √bhūṣ 
bhūṣay— √bhūṣ 
bhūṣi[ṣ]— √bhūṣ 
bhūṣiṣy— √bhūṣ 

bhūṣī— √bhūṣ 
bhṛ— √bhṛ 
bhṛkṣ— √bṛh 
bhṛjj— √bhrajj 
bhṛjjy— √bhrajj 
bhṛ[ṣ]— √bhṛ 
bhṛṣ— √bhraṃś 
bhṛṣ— √bhrajj 
bhe— √bhī 
bhej— √bhaj 
bhet— √bhid 
bhetsy— √bhid 
bhed— √bhid 
bheday— √bhid 
bhe[ṣ]— √bhī 
bheṣy— √bhī 
bhait[s]— √bhid 
bhai[ṣ]— √bhī 
bhok— √bhuj 
bhokṣy— √bhuj 
bhog— √bhuj 
bhoj— √bhuj 
bhojay— √bhuj 
bhot— √budh 
bhauk[ṣ]— √bhuj 
bhaut[s]— √budh 
bhraṃś— √bhraṃś 
bhraṃśay— √bhraṃś 
bhraṃśi[ṣ]— √bhraṃś 
bhraṃśiṣy— √bhraṃś 
bhraṃśī— √bhraṃś 
bhrak[ṣ]— √bhrajj 
bhrakṣy— √bhrajj 
bhrag— √bhrajj 
bhrajjay— √bhrajj 
bhram— √bhram 
bhram— √bhram 
bhramay— √bhram 
bhrami[ṣ]— √bhram 
bhramiṣy— √bhram 
bhramī— √bhram 
bhramy— √bhram 
bhramy— √bhram 
bhraś— √bhraṃś 
bhraśy— √bhraṃś 
bhraṣ— √bhraṃś 
bhraṣ— √bhrajj 
bhrāk— √bhrajj 
bhrāk[ṣ]— √bhrajj 
bhrāj— √bhrāj 
bhrājay— √bhrāj 
bhrājiṣ— √bhrāj 
bhrājiṣy— √bhrāj 
bhrājy— √bhrāj 
bhrān— √bhram 
bhrām— √bhram 

bhrāmay— √bhram 
bhrāmy— √bhram 
bhriy— √bhṛ 
bhrem— √bhram 
maṃ— √man 
maṃ[s]— √man 
maṃsy— √man 
maṃh— √maṃh 
maṃhay— √maṃh 
maṃhi[ṣ]— √maṃh 
maṃhiṣ— √maṃh 
maṃhī— √maṃh 
maṃhy— √maṃh 
ma— √mā 
ma— √man 
mak— √majj 
mag— √majj 
maṅk— √majj 
maṅk[ṣ]— √majj 
maṅkṣy— √majj 
maṅg— √majj 
majj— √majj 
majjay— √majj 
majjiṣy— √majj 
majjy— √majj 
mat— √mad 
mat— √man 
mat[s]— √mad 
math— √ma[n]th 
mathay— √ma[n]th 
mathi[ṣ]— √ma[n]th 
mathiṣy— √ma[n]th 
mathī— √ma[n]th 
mathn— √ma[n]th 
mathnā— √ma[n]th 
mathnī— √ma[n]th 
mathy— √ma[n]th 
mad— √mad 
maday— √mad 
madiṣy— √mad 
mady— √mad 
man— √man 
man— √mnā 
manav— √man 
mani[ṣ]— √man 
maniṣy— √man 
manu— √man 
manth— √ma[n]th 
manthay— √ma[n]th 
manthi[ṣ]— √ma[n]th 
manthiṣy— √ma[n]th 
manthī— √ma[n]th 
mand— √mand 
mandi[ṣ]— √mand 
mandiṣy— √mand 
mandī— √mand 

mandy— √mand 
manman → √man 
many— √man 
manv— √man 
mam— √mā 
mamaṃh— √maṃh 
mamajj— √majj 
mamath— √ma[n]th 
mamad— √mad 
mamanth— √ma[n]th 
mamand— √mad 
mamand— √mand 
mamard— √mṛd 
mamard— √mṛd 
mamarś— √mṛś 
mamarṣ— √mṛṣ 
mamah— √mah 
mamā— √mā 
mamāth— √ma[n]th 
mamād— √mad 
mamār— √mṛ 
mamārj— √mṛj 
mamāh— √mah 
mamāh— √maṃh 
mamṛg— √mṛg 
mamṛj— √mṛj 
mamṛd— √mṛd 
mamṛś— √mṛś 
mamṛṣ— √mṛṣ 
mamau √mā 
mamn— √man 
mamn— √mnā 
mamnau √mnā 
mammath → √ma[n]th 
mamr— √mṛ 
maml— √mlai 
mamlau √mlai 
mar— √mṛ 
mariṣy— √mṛ 
marīmar → √mṛ 
marīmard → √mṛd 
marīmṛ → √mṛ 
marīmṛjy— √mṛj 
marīmṛd → √mṛd 
marīmṛśy— √mṛś 
markṣy— √mṛś 
marjay— √mṛj 
mard— √mṛd 
marday √mṛd 
mardiṣ— √mṛd 
mardiṣy— √mṛd 
mardī— √mṛd 
marmārṣ— √mṛj 
marmṛj → √mṛj 
marmṛjy— √mṛj 
marmṛś → √mṛś 
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marś— √mṛś 
marśay— √mṛś 
marṣ— √mṛj 
marṣ— √mṛś 
marṣ— √mṛṣ 
marṣay— √mṛṣ 
marṣi[ṣ]— √mṛṣ 
marṣiṣy— √mṛṣ 
marṣī— √mṛṣ 
mah— √maṃh 
mah— √mah 
mahay— √mah 
mahay— √mah 
mahay— √maṃh 
mahiṣ— √mah 
mahiṣy— √mah 
mahiṣy— √maṃh 
mahī— √mah 
mahy— √mah 
mā— √mā 
māṅk[ṣ]— √majj 
māthay— √ma[n]th 
mād— √mad 
māday— √mad 
mādi[ṣ]— √mad 
mādī— √mad 
mādy— √mad 
mān— √man 
mānay— √man 
māpay— √mā 
māmaṅk → √majj 
māmajjy— √majj 
māmath → √ma[n]th 
māmad → √mad 
māmanth → √ma[n]th 
māmā— √mā 
māmṛṣ → √mṛṣ 
māmnā— √mnā 
māmnāy √mnā 
māy— √mā 
mār— √mṛ 
māray— √mṛ 
mārk— √mṛj 
mārkṣ— √mṛj 
mārkṣ— √mṛś 
mārkṣy— √mṛj 
mārj— √mṛj 
mārjay— √mṛj 
mārji[ṣ]— √mṛj 
mārjiṣy— √mṛj 
mārjī— √mṛj 
mārṭ √mṛj 
mārṣ— √mṛj 
mārṣ— √mṛj 
mārṣ— √mṛś 
mās— √mā 

māsy— √mā 
māhay— √mah 
mi— √mā 
mikṣ— √mih 
mits— √mā 
mim— √mā 
mimaṃs— √man 
mimaṃhiṣ— √maṃh 
mimaṅkṣ— √majj 
mimathiṣ— √ma[n]th 
mimadiṣ— √mad 
mimaniṣ— √man 
mimanthiṣ— √ma[n]th 
mimardiṣ— √mṛd 
mimarṣiṣ— √mṛṣ 
mimahiṣ— √mah 
mimā— √mā 
mimārayiṣ— √mṛ 
mimārjiṣ— √mṛj 
mimikṣ— √mih 
mimil— √mil 
mimiliṣ— √mil 
mimih— √mih 
mimī— √mā 
mimīl— √mīl 
mimīliṣ— √mīl 
mimīhi √mā 
mimṛkṣ— √mṛj 
mimṛkṣ— √mṛś 
mimel— √mil 
mimeh— √mih 
mimnap— √mnā 
mimnās— √mnā 
mimlap— √mlai 
mimlās— √mlai 
mimlecch— √mlecch 
mimlecchiṣ— √mlecch 
mil— √mil 
mily— √mil 
mih— √mih 
mī(ḍh—) √mih 
mī— √mā 
mīmath—√ma[n]th 
mīmad— √mad 
mīman— √man 
mīmap— √mā 
mīmar— √mṛ 
mīmāṃs— √man 
mīmāṃsy— √man 
mīmil— √mil 
mīmil— √mīl 
mīmih— √mih 
mīmṛj— √mṛj 
mīmṛd— √mṛd 
mīmṛś— √mṛś 
mīy— √mā 

mīl— √mīl 
mīlay— √mīl 
mīli[ṣ]— √mīl 
mīliṣy— √mīl 
mīlī— √mīl 
mīly— √mīl 
muk— √muc 
mukṣ— √muc 
mug(dh—) √muh 
mug— √muc 
muc— √muc 
mucy— √muc 
muñc— √muc 
mud— √mud 
mudy— √mud 
mumukṣ— √muc 
mumukṣ— √muh 
mumuc— √muc 
mumud— √mud 
mumudiṣ— √mud 
mumuṣ— √muṣ 
mumuṣiṣ— √muṣ 
mumuh— √muh 
mumuhiṣ— √muh 
mumūrcch— √mūrch 
mumūrcchiṣ— √mūrch 
mumūrṣ— √mṛ 
mumoc— √muc 
mumod— √mud 
mumodiṣ— √mud 
mumoṣ— √muṣ 
mumoh— √muh 
mumohiṣ— √muh 
muṣ— √muṣ 
muṣṇ— √muṣ 
muṣṇā— √muṣ 
muṣṇī— √muṣ 
muṣy— √muṣ 
muh— √muh 
muhy— √muh 
mū(ḍh—) √muh 
mūmuc— √muc 
mūmud— √mud 
mūmuṣ— √muṣ 
mūmuh— √muh 
mūr— √mūrch 
mūrcch— √mūrch 
mūrcchay— √mūrch 
mūrcchi[ṣ]— √mūrch 
mūrcchiṣy— √mūrch 
mūrcchī— √mūrch 
mṛ— √mṛ 
mṛk— √mṛj 
mṛkṣ— √mṛj 
mṛkṣ— √mṛś 
mṛg— √mṛś 

mṛg— √mṛg 
mṛg— √mṛj 
mṛgay— √mṛg 
mṛgayām √mṛg 
mṛgayiṣy— √mṛg 
mṛgy— √mṛg 
mṛj— √mṛj 
mṛjy— √mṛj 
mṛḍḍhi √mṛj 
mṛd— √mṛd 
mṛdn— √mṛd 
mṛdnā— √mṛd 
mṛdnī— √mṛd 
mṛdy— √mṛd 
mṛś— √mṛś 
mṛśy— √mṛś 
mṛṣ— √mṛ 
mṛṣ— √mṛj 
mṛṣ— √mṛj 
mṛṣ— √mṛj 
mṛṣ— √mṛś 
mṛṣ— √mṛś 
mṛṣ— √mṛṣ 
mṛṣ— √mṛṣ 
mṛṣy— √mṛṣ 
me— √mā 
me(ḍh—) √mih 
mekṣy— √mih 
meth— √ma[n]th 
med— √mad 
men— √man 
memih → √mih 
memīy— √mā 
memīl → √mīl 
memel → √mil 
memrīy— √mṛ 
mel— √mil 
melay— √mil 
melāpay— √mil 
meli[ṣ]— √mil 
meliṣy— √mil 
melī— √mil 
meh— √mah 
meh— √mih 
mehay— √mih 
mo(ḍh—) √muh 
mok— √muc 
mok— √muh 
mokṣ— √muc 
mokṣy— √muh 
mokṣy— √muc 
mog(dh—) √muh 
moc— √muc 
mocay— √muc 
mod— √mud 
moday— √mud 
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modi[ṣ]— √mud 
modiṣy— √mud 
modī— √mud 
momuk → √muc 
momuc → √muc 
momucy— √muc 
momud → √mud 
momuṣ → √muṣ 
momuh → √muh 
momuhy— √muh 
momok → √muc 
momoc → √muc 
moṣ— √muṣ 
moṣay— √muṣ 
moṣi[ṣ]— √muṣ 
moṣiṣy— √muṣ 
moṣī— √muṣ 
moh— √muh 
mohay— √muh 
mohiṣy— √muh 
mauk[ṣ]— √muc 
mnā— √mnā 
mnāpay— √mnā 
mnāy— √mnā 
mnāsiṣ— √mnā 
mnāsī— √mnā 
mnāsy— √mnā 
mrakṣy— √mṛj 
mrakṣy— √mṛś 
mraṣ— √mṛś 
mrākṣ— √mṛś 
mrāṣ— √mṛś 
mriy— √mṛ 
mlapay— √mlai 
mlā— √mlai 
mlāpay— √mlai 
mlāy— √mlai 
mlāsiṣ— √mlai 
mlāsī— √mlai 
mlāsy— √mlai 
mliṣ— √mlecch  
mlecch— √mlecch 
mlecchay— √mlecch 
mlecchi[ṣ]— √mlecch 
mlecchiṣy— √mlecch 
mlecchī— √mlecch 
y— √i 
yaṃ— √yam 
yaṃyam → √yam 
yaṃs— √yam 
yaṃsy— √yam 
ya— √yam 
yak— √yaj 
yakṣ— √yaj 
yakṣy— √yaj 
yag— √yaj 

yacch— √yam 
yaj— √yaj 
yat— √yat 
yatay— √yat 
yati[ṣ]— √yat 
yatiṣy— √yat  
yatī— √yat 
yaty— √yat 
yan— √yam 
yam— √yam 
yamay— √yam 
yamiṣy— √yam 
yamy— √yam 
yay— √yā 
yayam— √yam 
yayā— √yā 
yayāc— √yāc 
yayām— √yam 
yayau √yā 
yavīyudh → √yudh 
yaṣ— √yaj 
yāṃs— √yam 
yā— √yā 
yākṣ— √yaj 
yāc— √yāc 
yācay— √yāc 
yāciṣ— √yāc 
yāciṣy— √yāc 
yācī— √yāc 
yācy— √yāc 
yāj— √yaj 
yājay— √yaj 
yāt— √yat 
yātay— √yat 
yāpay— √yā 
yām— √yam 
yāmay— √yam 
yāy— √yā 
yāyak → √yaj 
yāyaj → √yaj 
yāyajy— √yaj 
yāyat → √yat 
yāyā— √yā 
yāyāc → √yāc 
yāṣ— √yaj 
yās— √yā 
yāsiṣ— √yā 
yāsī— √yā 
yāsy— √yā 
yiyaṃs— √yam 
yiyakṣ— √yaj 
yiyatiṣ— √yat 
yiyāciṣ— √yāc 
yiyās— √yā 
yīyaj— √yaj 
yīyat— √yat 

yīyap— √yā 
yīyam— √yam 
yuk— √yuñj 
yukṣ— √yuj 
yug— √yuj 
yug— √yuñj 
yuṅk— √yuj 
yuṅg— √yuj 
yuṅgdhi √yuj 
yuj— √yuj 
yujy— √yuj 
yuñj— √yuj 
yuts— √yudh 
yud(dh—) √yudh 
yudh— √yudh 
yudhy— √yudh 
yunak— √yuj 
yunaj— √yuj 
yuyukṣ— √yuj 
yuyuj— √yuj 
yuyuts— √yudh 
yuyudh— √yudh 
yuyoj— √yuj 
yuyodh— √yudh 
yūyuj— √yuj 
yūyudh— √yudh 
yet— √yat 
yem— √yam 
yok— √yuñj 
yok[ṣ]— √yuj 
yokṣy— √yuñj 
yog— √yuñj 
yojay— √yuj 
yot— √yudh 
yotsy— √yudh 
yod(dh—) √yudh 
yodh— √yudh 
yodhay— √yudh 
yoyuj → √yuj 
yoyudh → √yudh 
yauk[ṣ]— √yuj 
raṃ— √ram 
raṃ[s]— √ram 
raṃsy— √ram 
ra— √ram 
rak— √rañj 
rakṣ— √rakṣ 
rakṣay— √rakṣ 
rakṣi[ṣ]— √rakṣ 
rakṣiṣy— √rakṣ 
rakṣī— √rakṣ 
rakṣy— √rakṣ 
raṅk— √rañj 
raṅk[ṣ]— √rañj 
raṅkṣy— √rañj 
raṅg— √rañj 

raṅram— √ram 
rac— √rac 
racay— √rac 
racayām √rac 
racayiṣy— √rac 
raciṣy— √rac 
racy— √rac 
raj— √rañj 
rajy— √rañj 
rañc— √rac 
rañj— √rañj 
rañjay— √rañj 
ran— √ram 
rap[s]— √rabh 
rapsy— √rabh 
rab(dh—) √rabh 
rabh— √rabh 
rabhy— √rabh 
ram— √ram 
ramay— √ram 
rambh— √rabh 
rambhay— √rabh 
ramy— √ram 
rarakṣ— √rakṣ 
rarac— √rac 
rarañj— √rañj 
rarambh— √rabh 
rarāj— √rāj 
rarādh— √rādh 
rarām— √ram 
rav— √ru 
ravi[ṣ]— √ru 
raviṣy— √ru 
rākṣi[ṣ]— √rakṣ 
rākṣī— √rakṣ 
rāṅk[ṣ]— √rañj 
rāj— √rāj 
rājay— √rāj 
rājiṣ— √√rāj 
rājiṣy— √rāj 
rājī— √rāj 
rājy— √rāj 
rāts— √rādh 
rātsy— √rādh 
rād(dh—) √rādh 
rādh— √rādh 
rādhay— √rādh 
rādhnav— √rādh 
rādhnu— √rādh 
rādhnuv— √rādh 
rādhnuhi √rādh 
rādhno— √rādh 
rādhy— √rādh 
rām √ṛ 
rāmay— √ram 
rārakṣ → √rakṣ 
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rāraj → √rañj 
rārabh → √rabh 
rārambh → √rabh 
rārāj → √rāj 
rārādh → √rādh 
rāry— √ṛ 
rāvay— √ru 
rāviṣ— √ru 
rāvī— √ru 
rik— √ric 
rikṣ— √ric 
rig— √ric 
riṅk— √ric 
riṅg— √ric 
riṅgdhi √ric 
ric— √ric 
ricy— √ric 
riñc— √ric 
rits— √rādh 
rinak— √ric 
rinac— √ric 
rips— √rabh 
riraṃs— √ram 
rirakṣiṣ— √rakṣ 
riraṅkṣ— √rañj 
riracayiṣ— √rac 
rirājiṣ— √rāj 
rirāts— √rādh 
rirādhayiṣ— √rādh 
ririkṣ— √ric 
riric— √ric 
rirec— √ric 
rīrac— √rac 
rīraj— √rañj 
rīradh— √rādh 
rīram— √ram 
rīrav— √ru 
rīric— √ric 
ru— √ru 
ruk— √ruj 
rukṣ— √ruj 
rukṣ— √ruh 
rug— √ruj 
ruc— √ruc 
rucy— √ruc 
ruj— √ruj 
rujy— √ruj 
ruṇat √rudh 
ruṇat— √rudh 
ruṇad(dh—) √rudh 
ruṇadh— √rudh 
ruts— √rudh 
rud— √rud 
rudi— √rud 
rudihi √rud 
rudy— √rud 

rudh— √rudh 
rudhy— √rudh 
runt— √rudh 
rund(dh—) √rudh 
rund— √rudh 
runddhi √rudh 
rundh— √rudh 
rundhay— √rudh 
rurav— √ru 
rurāv— √ru 
rurukṣ— √ruj 
rurukṣ— √ruh 
ruruc— √ruc 
ruruciṣ— √ruc 
ruruj— √ruj 
ruruts— √rudh 
rurud— √rud 
rurudiṣ— √rud 
rurudh— √rudh 
ruruv— √ru 
ruruṣ— √ruṣ 
ruruṣ— √ru 
ruruṣiṣ— √ruṣ 
ruruh— √ruh 
rurūṣ— √ru 
ruroc— √ruc 
rurociṣ— √ruc 
ruroj— √ruj 
rurod— √rud  
rurodh— √rudh 
ruroṣ— √ruṣ 
ruroṣiṣ— √ruṣ 
ruroh— √ruh 
ruv— √ru 
ruṣ— √ruṣ 
ruṣy— √ruṣ 
ruh— √ruh 
ruhy— √ruh 
rū(ḍh—) √ruh 
rū— √ru 
rūy— √ru 
rūruc— √ruc 
rūruj— √ruj 
rūrud— √rud 
rūrudh— √rudh 
rūruv— √ru 
rūruṣ— √ruṣ 
rūruh— √ruh 
rūh— √ruh 
rek— √ric 
rekṣy— √ric 
rec— √ric 
recay— √ric 
rej— √rāj 
rebh— √rabh 
rem— √ram 

reric → √ric 
raik[ṣ]— √ric 
ro(ḍh—) √ruh 
ro— √ru 
rok— √ruh 
rok— √ruj 
rokṣy— √ruh 
rokṣy— √ruj 
roc— √ruc 
rocay— √ruc 
roci[ṣ]— √ruc 
rociṣy— √ruc 
rojay— √ruj 
rotsy— √rudh 
rod(dh—) √rudh 
rod— √rud 
roday— √rud 
rodi— √rud 
rodi[ṣ]— √rud 
rodiṣy— √rud 
rodī— √rud 
rodh— √rudh 
rodhay— √rudh 
ropay— √ruh 
rorav— √ru 
roruc → √ruc 
roruj → √ruj 
rorud → √rud 
rorudy— √rud 
rorudh → √rudh 
roruv— √ru 
roruṣ → √ruṣ 
roruh → √ruh 
rorūy— √ru 
roṣ— √ruṣ 
roṣay— √ruṣ 
roṣi[ṣ]— √ruṣ 
roṣiṣy— √ruṣ 
roṣī— √ruṣ 
roh— √ruh 
rohay— √ruh 
rohiṣy— √ruh 
rau— √ru 
rauk[ṣ]— √ruj 
rauts— √rudh 
raud(dh—) √rudh 
raud— √rud 
lag— √lag 
lagay— √lag 
lagiṣ— √lag 
lagiṣy— √lag 
lagī— √lag 
laṅgh— √laṅgh 
laṅghay— √laṅgh 
laṅghi[ṣ]— √laṅgh 
laṅghiṣy— √laṅgh 

laṅghī— √laṅgh 
laṅghy— √laṅgh 
lajj— √lajj 
lajjay— √lajj 
lajjiṣ— √lajj 
lajjiṣy— √lajj 
lap— √lap 
lapiṣy— √lap 
lapy— √lap 
laps— √labh 
lapsy— √labh 
lab(dh—) √labh 
lab(dh—) √labh 
labh— √labh 
labhiṣy— √labh 
labhy— √labh 
lamb— √lamb 
lambay— √lamb 
lambi[ṣ]— √lamb 
lambiṣy— √lamb 
lamby— √lamb 
lambh— √labh 
lambhay— √labh 
layām √lī 
lalag— √lag 
lalaṅgh— √laṅgh 
lalajj— √lajj 
lalamb— √lamb 
lalambh— √labh 
lalāg— √lag 
lalāp— √lap 
lalābh— √labh 
lalau √lī  
lav— √lū 
lavi[ṣ]— √lū 
laviṣy— √lū 
lā— √lī 
lāgay— √lag 
lāpay— √lī 
lāpay— √lap 
lāpi[ṣ]— √lap 
lāpī— √lap 
lāps— √labh 
lāyay— √lī 
lālajj → √lajj 
lālap → √lap 
lālapy— √lap 
lālabh → √labh 
lālambh → √labh 
lāvay— √lū 
lāviṣ— √lū 
lāvī— √lū 
lās— √līa 
lāsy— √lī 
lik— √lih 
likṣ— √lih 
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likh— √likh 
likhiṣy— √likh 
likhy— √likh 
lig— √lih 
lin— √lī 
linā— √lī 
linī— √lī 
linīhi √lī 
lipy— √lip 
lip[s]— √lip 
lips— √labh 
limp— √lip 
limpay— √lip 
lilagiṣ— √lag 
lilaṅghiṣ— √laṅgh 
lilajjiṣ— √lajj 
lilapiṣ— √lap 
lilambiṣ— √lamb 
lilāy— √lī 
lilikṣ— √lih 
lilikh— √likh 
lilikhiṣ— √likh 
lilip— √lip 
lilips— √lip 
lilih— √lih 
lilīṣ— √lī 
lilekh— √likh 
lilekhiṣ— √likh 
lilep— √lip 
lileh— √lih 
lily— √lī 
lih— √lih 
lihy— √lih 
lī(ḍh—) √lih 
lī— √lī 
līḍh— √lih 
līn— √lī 
līnī— √lī 
līnīhi √lī 
līy— √lī 
līlap— √lap 
līlav— √lū 
līlikh— √likh 
līlip— √lip 
līlih— √lih 
lun— √lū 
lunā— √lū 
lunā— √lū 
lunī— √lū 
lup— √lup 
lup— √lup 
lupy— √lup 
lups— √lup 
lub(dh—) √lubh 
lubh— √lubh 
lubhy— √lubh 

lump— √lup 
lulav— √lū 
lulāv— √lū 
lulup— √lup 
lulups— √lup 
lulubh— √lubh 
lulubhiṣ— √lubh 
luluv— √lū 
lulūṣ— √lū 
lulok— √lok 
lulokiṣ— √lok 
luloc— √loc 
lulociṣ— √loc 
lulop— √lup 
lulopiṣ— √lup 
lulobh— √lubh 
lulobhayiṣ— √lubh 
lulobhiṣ— √lubh 
lū— √lū 
lūy— √lū 
lūlup— √lup 
lūlubh— √lubh 
lūlop— √lup 
le— √lī 
le(ḍh—) √lih 
lekṣy— √lih 
lekh— √likh 
lekhay— √likh 
lekhi[ṣ]— √likh 
lekhiṣy— √likh 
lekhī— √likh 
leg— √lag 
lep— √lap 
lep— √lip 
lepay— √lip 
lepsy— √lip 
lebh— √labh 
lelip → √lip 
lelih → √lih 
lelī → √lī 
leṣ— √lī 
leṣy— √lī 
leh— √lih 
lehay— √lih 
laiṣ— √lī 
lok— √lok 
lokay— √lok 
loki[ṣ]— √lok 
loky— √lok 
lokṣy— √lok 
loc— √loc 
locay— √loc 
locay— √loc 
locayām — √loc 
loci[ṣ]— √loc 
lociṣy— √loc 

locy— √loc 
lop— √lup 
lop— √lubh 
lopay— √lup 
lopsy— √lubh 
lopsy— √lup 
lob(dh—) √lubh 
lobh— √lubh 
lobhay— √lubh 
lobhi[ṣ]— √lubh 
lobhiṣy— √lubh 
lobhī— √lubh 
lolup → √lup 
lolupy— √lup 
lolubhy— √lubh 
lolū → √lū 
loloc → √loc 
vaṃvam → √vam 
va— √vas② 
vak— √vac 
vak— √vaś 
vakṣ— √vah 
vakṣy— √vah 
vakṣy— √vac 
vag— √vah 
vag— √vac 
vac— √vac 
vac— √vañc 
vacy— √vañc 
vañc— √vañc 
vañcay— √vañc 
vañci[ṣ]— √vañc 
vañciṣy— √vañc 
vañc ī— √vañc 
vaṭ √vaś 
vat— √vas①,② 
vat[s]— √vas① 
vatsy— √vas①,② 
vad— √vas① 
vad— √vas② 
vad— √vad 
vadi[ṣ]— √vad 
vadiṣy— √vad 
vadh— √vadh 
vadhay— √vadh 
vadhiṣ— √vadh 
vadhiṣy— √vadh 
vadhī— √vadh 
vadhy— √vadh 
vanīva ñc— √vañc 
vanīvāhy— √vah 
vand— √vand 
vanday— √vand 
vandi[ṣ]— √vand 
vandiṣy— √vand 

vandy— √vand 
vap— √vap 
vapiṣy— √vap 
vap[s]— √vap 
vapsy— √vap 
vab— √vap 
vam— √vam 
vamay— √vam 
vami[ṣ]— √vam 
vamiṣy— √vam 
vamī— √vam 
var— √vṛ①,② 
varay— √vṛ①,② 
vari[ṣ]— √vṛ①,② 
variṣy— √vṛ①,② 
varīvart— √vṛt 
varīvṛ → √vṛ① 
varīvṛj → √vṛj 
varīvṛt → √vṛt 
varīvṛty— √vṛt 
varīvṛdh → √vṛdh 
varīvṛṣ → √vṛṣ 
varīṣy— √vṛ①,② 
varkṣy— √vṛj 
varj— √vṛj 
varjay— √vṛj 
varji[ṣ]— √vṛj 
varjiṣy— √vṛj 
varjī— √vṛj 
varṇ— √varṇ 
varṇay— √varṇ 
varṇayām √varṇ 
varṇy— √varṇ 
vart— √vṛt 
vartay— √vṛt 
varti[ṣ]— √vṛt 
vartiṣy— √vṛt 
vartsy— √vṛdh 
vartsy— √vṛt 
vardh— √vṛdh 
vardhay— √vṛdh 
vardhāpay— √vṛdh 
vardhi[ṣ]— √vṛdh 
vardhiṣy— √vṛdh 
varvart— √vṛt 
varvṛ → √vṛ①,② 
varvṛj → √vṛj 
varvṛt → √vṛt 
varṣ— √vṛṣ 
varṣay— √vṛṣ 
varṣi[ṣ]— √vṛṣ 
varṣiṣy— √vṛṣ 
varṣī— √vṛṣ 
vav— √vā 
vavañc— √vañc 
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vavand— √vand 
vavam— √vam 
vavar— √vṛ① 
vavarj— √vṛj 
vavarṇ— √varṇ 
vavart— √vṛt 
vavardh— √vṛdh 
vavarṣ— √vṛṣ 
vavā— √vā 
vavā ñch— √vāñch 
vavām— √vam 
vavār— √vṛ① 
vavāh— √vah 
vavṛj— √vṛj 
vavṛt— √vṛt 
vavṛdh— √vṛdh 
vavṛṣ— √vṛṣ 
vavau √vā 
vavr— √vṛ①,② 
vavrāj— √vraj 
vaś— √vaś 
vaśi[ṣ]— √vaś 
vaśiṣy— √vaś 
vaśī— √vaś 
vaṣ— √vaś 
vas— √vas①,② 
vasi[ṣ]— √vas② 
vasiṣy— √vas①,② 
vasī— √vas② 
vasy— √vas② 
vah— √vah 
vahiṣy— √vah 
vā— √vā 
vākṣ— √vah 
vāc— √vac 
vācay— √vac 
vāñch— √vāñch 
vāñchay— √vāñch 
vāñchi[ṣ]— √vāñch 
vāñchiṣy— √vāñch 
vāñch ī— √vāñch 
vāñchy— √vāñch 
vāt[s]— √vas① 
vād— √vad 
vāday— √vad 
vādiṣ— √vad 
vādī— √vad 
vāp— √vap 
vāpay— √vā 
vāpay— √vap 
vāp[s]— √vap 
vām— √vam 
vāmay— √vam 
vāy— √vā 

vār— √vṛ① 
vāray— √vṛ①,② 
vāri[ṣ]— √vṛ① 
vārī— √vṛ① 
vārk— √vṛj 
vārkṣ— √vṛj 
vāvac → √vac 
vāvac → √vañc 
vāvad → √vad 
vāvady— √vad 
vāvap → √vap 
vāvaś → √vaś 
vāvas → √vas①,② 
vāvah → √vah 
vāvyac → √vyac 
vāvyath → √vyath 
vāvyadh → √vyadh 
vāvraj → √vraj  
vāś— √vaś 
vāśay— √vaś 
vāśi[ṣ]— √vaś 
vāśī— √vaś 
vās— √vā 
vās— √vas①,③ 
vāsay— √vas①,② 
vāsay— √vas③ 
vāsām √vas① 
vāsy— √vā 
vāh— √vah 
vāhay— √vah 
vik— √vic 
vik— √vij 
vikṣ— √viś 
vikṣ— √viś 
vikṣ— √vic 
vig— √vij 
vig— √vic 
viṅk— √vic 
viṅg— √vic 
viṅgdhi √vic 
vic— √vyac 
vic— √vic 
vicy— √vyac 
vicy— √vic 
vij— √vij 
viji— √vij 
vijiṣ— √vij 
vijiṣy— √vij 
vijy— √vij 
viñc— √vic 
vit— √vid①,② 
vit[s]— √vid② 
vid(dh—) √vyadh 
vid— √vid①,② 

vidām— √vid① 
vidy— √vid①,② 
vidh— √vyadh 
vidhy— √vyadh 
vin— √vid② 
vinak— √vic 
vinac— √vic 
vind— √vid② 
vivakṣ— √vac 
vivakṣ— √vah 
vivañciṣ— √vañc  
vivats— √vas① 
vivadiṣ— √vad 
vivandiṣ— √vand 
vivaps— √vap 
vivamiṣ— √vam 
vivariṣ— √vṛ①,② 
vivarīṣ— √vṛ①,② 
vivarjiṣ— √vṛj 
vivarṇayiṣ— √varṇ 
vivartiṣ— √vṛt 
vivardhayiṣ— √vṛdh 
vivardhiṣ— √vṛdh 
vivarṣiṣ— √vṛṣ 
vivaśiṣ— √vaś 
vivasiṣ— √vas② 
vivā ñchiṣ— √vāñch 
vivārayiṣ— √vṛ① 
vivās— √vā 
vivikṣ— √vic 
vivikṣ— √viś 
vivic— √vyac 
vivij— √vij 
vivijiṣ— √vij 
vivits— √vid①,② 
vivid— √vid② 
vividiṣ— √vid① 
vividh— √vyadh 
vivip— √vip 
viviś— √viś 
vivṛkṣ— √vṛj 
vivṛts— √vṛdh 
vivṛts— √vṛt 
vivec— √vic 
vived— √vid①,② 
vivedayiṣ— √vid① 
vivep— √vip 
vivepiṣ— √vip 
viveś— √viś 
vivyak— √vyac 
vivyac— √vyac 
vivyaciṣ— √vyac 
vivyats— √vyadh 
vivyath— √vyath 

vivyathiṣ— √vyath 
vivyadh— √vyadh 
vivyāc— √vyac 
vivyādh— √vyadh 
vivrajiṣ— √vraj  
viś— √viś 
viśy— √viś 
viṣ— √viś 
vīvac— √vac 
vīvad— √vad 
vīvap— √vap 
vīvam— √vam 
vīvar— √vṛ① 
vīvaś— √vaś 
vīvas— √vas①,②,③ 
vīvah— √vah 
vīvic— √vic 
vīvij— √vij 
vīvid— √vid①,② 
vīvidh— √vyadh 
vīvip— √vip 
vīviṣ— √viś 
vīvṛt— √vṛt 
vīvṛdh— √vṛdh 
vīvṛṣ— √vṛṣ 
vṛ— √vṛ①,② 
vṛk— √vṛj 
vṛk[ṣ]— √vṛj 
vṛg— √vṛj 
vṛṅk— √vṛj 
vṛṅg— √vṛj 
vṛṅgdhi √vṛj 
vṛj— √vṛj 
vṛjy— √vṛj 
vṛñj— √vṛj 
vṛṇ— √vṛ①,② 
vṛṇak— √vṛj 
vṛṇaj— √vṛj 
vṛṇav— √vṛ①,② 
vṛṇā— √vṛ①,② 
vṛṇī— √vṛ①,② 
vṛṇu— √vṛ①,② 
vṛṇo— √vṛ①,② 
vṛṇv— √vṛ①,② 
vṛt— √vṛt 
vṛty— √vṛt 
vṛd(dh—) √vṛdh 
vṛdh— √vṛdh 
vṛdhy— √vṛdh 
vṛṣ— √vṛ①,② 
vṛṣ— √vṛṣ 
vṛṣy— √vṛṣ 
vek— √viś 
vek— √vic 
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vekṣy— √viś 
vekṣy— √vic 
vecay— √vic 
vej— √vij 
vejay— √vij 
vejiṣy— √vij 
vet— √vid①,② 
vetsy— √vid①,② 
vetsy— √vyadh 
ved(dh—) √vyadh 
ved— √vid①,② 
veday— √vid①,② 
vedi[ṣ]— √vid② 
vediṣ— √vid①,② 
vediṣy— √vid①,② 
vedī— √vid① 
vedh— √vyadh 
vedhay— √vyadh 
vep— √vip 
vepay— √vip 
vepi[ṣ]— √vip 
vepiṣy— √vip 
vevic → √vyac 
vevij → √vij 
vevijy— √vij 
vevid → √vid①,② 
vevidh → √vyadh 
veviś → √viś 
vevṛ → √vṛ② 
vevec → √vic 
veved → √vid①,② 
vevri → √vṛ① 
veś— √viś 
veśay— √viś 
veṣ— √viś 
vaik[ṣ]— √vic 
vo(—ḍh) √vah 
voc— √vac 
vovur → √vṛ①,② 
vyac— √vyac 
vyaci[ṣ]— √vyac 
vyaciṣy— √vyac 
vyats— √vyadh 
vyatsy— √vyadh 
vyath— √vyath 
vyathay— √vyath 
vyathi[ṣ]— √vyath 
vyathiṣy— √vyath 
vyathy— √vyath 
vyad(dh—) √vyadh 
vyad— √vyadh 
vyadh— √vyadh 
vyadhay— √vyadh 
vyāc— √vyac 

vyācay— √vyac 
vyāciṣ— √vyac 
vyācī— √vyac 
vyāt[s]— √vyadh 
vyāth— √vyath 
vyādhay— √vyadh 
vr— √vṛ①,② 
vraj— √vraj 
vrajiṣy— √vraj 
vrajy— √vraj 
vrāji[ṣ]— √vraj 
vrājī— √vraj 
vriy— √vṛ①,② 
śa— √śas 
śaṃśap— √śap 
śaṃśam— √śam 
śaṃs— √śaṃs 
śaṃsay— √śaṃs 
śaṃsi[ṣ]— √śaṃs 
śaṃsiṣy— √śaṃs 
śaṃsī— √śaṃs 
śak— √śak 
śakay— √śak 
śaki[ṣ]— √śak 
śakiṣy— √śak 
śakn— √śak 
śaknav— √śak 
śaknu— √śak 
śaknuv— √śak 
śakno— √śak 
śaky— √śak 
śakṣ— √śak 
śakṣy— √śak 
śag— √śak 
śan— √śam 
śank— √śank 
śankay— √śank 
śanki[ṣ]— √śank 
śankiṣy— √śank 
śankī— √śank  
śanky— √śank 
śap— √śap 
śapay— √śap 
śapiṣy— √śap 
śapy— √śap 
śaps— √śap 
śapsy— √śap 
śam— √śam 
śam— √śam 
śamay— √śam 
śami[ṣ]— √śam 
śamiṣy— √śam 
śamī— √śam 
śamy— √śam 
śay— √śī 

śayay— √śī 
śayi[ṣ]— √śī 
śayiṣy— √śī 
śayy— √śī 
śar— √śṝ 
śaray— √śṝ 
śari[ṣ]— √śṝ 
śariṣy— √śṝ 
śarī— √śṝ 
śarīṣy— √śṝ 
śaśak— √śak 
śaśank— √śank 
śaśap— √śap 
śaśaṃs— √śaṃs 
śaśam √śam 
śaśay— √śī 
śaśar— √śṝ 
śaśas— √śaṃs 
śaśṛ— √śṝ 
śaśy— √aś② 
śaśr— √śṝ 
śaśrath— √śrath 
śaśranth— √śrath 
śaśram— √śram 
śaślagh— √ślagh 
śaśvas— √śvas 
śaśvas— √śvas 
śas— √śaṃs 
śas— √śas 
śasay— √śas 
śasiṣy— √śas 
śasy— √śaṝs 
śiṃṣ— √śiṣ 
śikṣ— √śak 
śikṣ— √śikṣ 
śikṣay— √śikṣ 
śikṣi[ṣ]— √śikṣ 
śikṣiṣy— √śikṣ 
śikṣy— √śikṣ 
śiṇi— √śiṣ 
śinaṃ— √śiṣ 
śinaṣ— √śiṣ 
śiśaṃsiṣ— √śaṃs 
śiśankiṣ— √śank 
śiśaps— √śap 
śiśamiṣ— √śam 
śiśayiṣ— √śī 
śiśariṣ— √śṝ 
śiśarīṣ— √śṝ 
śiśasiṣ— √śas 
śiśikṣ— √śiks 
śiśikṣ— √śiṣ 
śiśikṣ— √śikṣ 
śiśiṣ— √śiṣ 
śiśīrṣ— √śṝ 
śiśeṣ— √śiṣ 

śiśy— √śī 
śiśrath— √śrath 
śiśranthiṣ— √śrath 
śiśram— √śram 
śiśramiṣ— √śram 
śiśray— √śri 
śiśray— √śri 
śiśrayiṣ— √śri 
śiśriy— √śri 
śiśrīṣ— √śri 
śiślaghiṣ— √ślagh 
śiśvay— √śvi 
śiśvayiṣ— √śvi 
śiśvas— √śvas 
śiśvasiṣ— √śvas 
śiṣ— √śiṣ 
śiṣ— √śas 
śiṣy— √śiṣ 
śiṣy— √śas 
śīr— √śṝ 
śīry— √śṝ 
śīśak— √śak 
śīśap— √śap 
śīśam— √śam 
śīśay— √śī 
śīśar— √śṝ 
śīśiś— √śiṣ  
śu— √śvi 
śuk— √śuc 
śuc— √śuc 
śucy— √śuc 
śud(dh—) √śudh 
śudh— √śudh 
śudhy— √śudh 
śundh— √śudh 
śundhay— √śudh 
śundhi[ṣ]— √śudh 
śundhiṣy— √śudh 
śundhī— √śudh 
śubh— √śubh 
śumbh— √śubh 
śumbhiṣ— √śubh 
śumbhiṣy— √śubh 
śumbhī— √śubh 
śuy— √śvi 
śuśav— √śvi 
śuśukṣ— √śuṣ 
śuśukṣ— √śuc 
śuśuc— √śuc 
śuśuciṣ— √śuc 
śuśuts— √śudh 
śuśudh— √śudh 
śuśundh— √śudh 
śuśubh— √śubh 
śuśumbh— √śubh 
śuśuv— √śvi 
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śuśuṣ— √śuṣ 
śuśoc— √śuc 
śuśociṣ— √śuc 
śuśobh— √śubh 
śuśobhiṣ— √śubh 
śuśoṣ— √śuṣ 
śuśrav— √śru 
śuśruv— √śru 
śuśruṣ— √śru 
śuṣ— √śuṣ 
śuṣy— √śuṣ 
śṛṇ— √śṝ 
śṛṇ— √śru 
śṛṇa— √śṝ 
śṛṇav— √śru 
śṛṇahi— √śṝ 
śṛṇu— √śru 
śṛṇo— √śru 
śṛṇv— √śru 
śṛth— √śrath 
śek— √śak 
śekṣy— √śiṣ 
śep— √śap 
śem— √śam 
śey— √śī 
śer— √śī 
śeśiṣ → √śas 
śeśiṣ → √śiṣ 
śeśī → √śī 
śeśīry— √śṝ 
śeśri → √śri 
śeśvi → √śvi 
śeṣ— √śiṣ 
śeṣay— √śiṣ 
śeṣy— √śī 
śok— √śuc 
śokṣy— √śuṣ 
śoc— √śuc 
śocay— √śuc 
śoci[ṣ]— √śuc 
śociṣy— √śuc 
śotsy— √śudh 
śod(dh—) √śudh 
śodh— √śudh 
śodhay— √śudh 
śobh— √śubh 
śobhay— √śubh 
śobhi[ṣ]— √śubh 
śobhiṣy— √śubh 
śośu → √śvi 
śośuc → √śuc 
śośudh → √śudh 
śośubhy— √śubh 
śośuṣ → √śuṣ 
śośru → √śru 
śoṣ— √śuṣ 

śoṣay— √śuṣ 
śrath— √śrath 
śrathay— √śrath 
śrathiṣ— √śrath 
śrathiṣy— √śrath 
śrathī— √śrath 
śrathn— √śrath 
śrathnā— √śrath 
śrathnī— √śrath 
śran— √śram 
śranth— √śrath 
śranthi[ṣ]— √śrath 
śranthiṣy— √śrath 
śranthī— √śrath 
śrapay— √śri 
śram— √śram 
śramay— √śram 
śrami[ṣ]— √śram 
śramiṣy— √śram 
śramī— √śram 
śramy— √śram 
śray— √śri 
śrayay— √śri 
śrayi[ṣ]— √śri 
śrayiṣy— √śri 
śrayī— √śri 
śrav— √śru 
śravay— √śru 
śri— √śri 
śrī— √śti 
śrīy— √śti 
śru— √śru 
śruy— √śru 
śre— √śri 
śreth— √śrath  
śrem— √śram 
śrai— √śri 
śro— √śru 
śroṣ— √śru 
śroṣy— √śru 
śrauṣ— √śru 
ślagh— √ślagh 
ślaghay— √ślagh 
ślaghi[ṣ]— √ślagh 
ślaghiṣy— √ślagh 
ślaghy— √ślagh 
ślath— √śrath  
śv— √śvi 
śvay— √śvi 
śvayay— √śvi 
śvayi[ṣ]— √śvi 
śvayiṣy— √śvi 
śvayī— √śvi 
śvas— √śvas 
śvasay— √śvas 
śvasi[ṣ]— √śvas 

śvasiṣy— √śvas 
śvasī— √śvas 
śvasy— √śvas 
ṣiṣrav— √śru 
ṣuṣruv— √śru 
s— √as① 
saṃsvan— √svan 
sak— √sah 
sak— √sañj 
sakṣ— √sah 
sakṣ— √sañj 
sakṣy— √sah 
sag— √sañj 
saṅk— √sañj 
saṅkṣy— √sañj 
saj— √sañj 
sajj— √sañj 
sajjay— √sañj 
sajy— √sañj 
sañj— √sañj 
sañjay— √sañj 
sat— √sad 
satsy— √sad 
sad(dh—) √sādh 
sad— √sad 
sady— √sad 
san— √sad 
saniṣyad → √syand 
saniṣvan → √svan 
sar— √sṛ 
sariṣy— √sṛ 
sarīsṛ → √sṛ 
sarīsṛj → √sṛj 
sarīsṛp → √sṛp 
sarīsṛpy— √sṛp 
sarkṣy— √sṛj 
sarj— √sṛj 
sarjay— √sṛj 
sarp— √sṛp 
sarpay— √sṛp 
sarpiṣy— √sṛp 
sarsṛ → √sṛ 
sav— √su 
saviṣy— √su 
sasaj— √sañj 
sasañj— √sañj 
sasar— √sṛ 
sasarj— √sṛj 
sasarp— √sṛp 
sasah— √sah 
sasād— √sad 
sasādh— √sādh 
sasār— √sṛ 
sasāh— √sah 
sasṛj— √sṛj 
sasau √si 

sasn— √snā 
sasnau √snā 
sasmar— √smṛ 
sasmar— √smṛ 
sasmār— √smṛ 
sasyand— √syand 
sasr— √sṛ 
sasvaj— √svañj 
sasvañj— √svañj 
sasvad— √svad 
sasvan— √svan 
sasvād— √svad 
sasvān— √svan 
sah— √sah 
sahi[ṣ]— √sah 
sahiṣy— √sah 
sahī— √sah 
sahy— √sah 
sā(dh—) √sādh 
sā(ḍh—) √sah 
sā— √si 
sāk— √sah 
sākṣ— √sah 
sāṅk— √sañj 
sāṅkṣ— √sañj 
sāt— √sādh 
sāts— √sādh 
sātsy— √sādh 
sād— √sad 
sāday— √sad 
sādi[ṣ]— √sad 
sādī— √sad 
sādh— √sādh 
sādhay— √sādh 
sādhay— √sidh② 
sādhnav— √sādh 
sādhnu— √sādh 
sādhnuv— √sādh 
sādhno— √sādh 
sādhy— √sādh 
sāyay— √si 
sār— √sṛ 
sārp[s]— √sṛp 
sārṣ— √sṛ 
sāvay— √su 
sāviṣ— √su 
sāvī— √su 
sāsaj → √sañj 
sāsa ñj → √sañj 
sāsad → √sad 
sāsah → √sah 
sāsā— √si 
sāsādh → √sādh 
sāso(ḍh—) √sah 
sāsnā → √snā 
sāsmṛ → √smṛ 
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sāsvajy— √svañj 
sāsva ñj → √svañj 
sāsvap → √svap 
sāsvād → √svad 
sāh— √sah 
sāhay— √sah 
sāhi[ṣ]— √sah 
sāhī— √sah 
si— √si 
sik— √sic 
sikṣ— √sic 
sic— √sic 
sicy— √sic 
siñc— √sic 
siñcay— √sic 
sid(dh—) √sidh①,② 
sidh— √sidh①,② 
sidhy— √sidh①,② 
sin— √si 
sinav— √si 
sinā— √si 
sinī— √si 
sinīhi √si 
sinu— √si 
sino— √si 
sinv— √si 
siṣats— √sad 
siṣay— √si 
siṣāts— √sādh 
siṣāy— √si 
siṣās— √si 
siṣikṣ— √sic 
siṣic— √sic 
siṣits— √sidh①,② 
siṣidh— √sidh①,② 
siṣīṣ— √si 
siṣec— √sic 
siṣedh— √sidh①,② 
siṣev— √sev 
siṣev— √siv 
siṣevayiṣ— √sev 
siṣṇās— √snā 
siṣṇih— √snih 
siṣṇih— √snih 
siṣṇeh— √snih 
siṣmay— √smi 
siṣmāy— √smi 
siṣmiy— √smi 
siṣy— √si 
siṣyad— √syand 
siṣyand— √syand 
siṣvad— √svad 
siṣvan— √svan 
siṣvap— √svap 
siṣvid— √svad 

siṣvid— √svid 
siṣved— √svid 
sisaṅkṣ— √sañj 
sisahiṣ— √sah 
sisādhayiṣ— √sādh 
sisikṣ— √sic 
sisīrṣ— √sṛ 
sisṛkṣ— √sṛj 
sisṛps— √sṛp 
sisedhiṣ— √sidh① 
sisev— √sev 
siseviṣ— √sev 
siseviṣ— √siv 
sisnikṣ— √snih 
sisnihiṣ— √snih 
sisnehiṣ— √snih 
sismayiṣ— √smi 
sismāpayiṣ— √smi 
sisyants— √syand 
sisyandiṣ— √syand 
sisvaṅkṣ— √svañj 
sisvadiṣ— √svad 
sisvaniṣ— √svan 
sisvādiṣ— √svad 
sisvits— √svid 
sisvidiṣ— √svid 
sīkṣ— √sah 
sīd— √sad 
sīdiṣy— √sad 
sīy— √si 
sīv— √siv 
sīvay— √siv 
sīvy— √siv 
sīṣad— √sad 
sīṣadh— √sādh 
sīṣay— √si 
sīṣic— √sic 
sīṣidh— √sidh①,② 
sīṣiv— √siv 
sīsah— √sah 
sīsṛj— √sṛj 
sīsṛp— √sṛp 
su— √su 
sun— √su 
sunav— √su 
sunu— √su 
suno— √su 
sunv— √su 
sup— √svap 
supy— √svap 
suṣāv— √su 
suṣup— √svap 
suṣups— √svap 
suṣvāp— √svap 
susūṣ— √su 

susmūrṣ— √smṛ 
susyūṣ— √siv 
susrav— √sru 
susrāv— √sru 
susruv— √sru 
susrūṣ— √sru 
sū— √su 
sūy— √su 
sūṣav— √su 
sūsup— √svap 
sṛ— √sṛ 
sṛ— √sṛ 
sṛkṣ— √sṛj 
sṛg— √sṛj 
sṛj— √sṛj 
sṛjy— √sṛj 
sṛp— √sṛp 
sṛpy— √sṛp 
sṛb— √sṛp 
sṛṣ— √sṛ 
sṛṣ— √sṛj 
sṛṣ— √sṛj 
se— √si 
sek— √sic 
sekṣy— √sic 
sec— √sic 
secay— √sic 
sej— √sañj 
set— √sidh①,② 
setsy— √sidh①,② 
sed(dh—) √sidh①,② 
sed— √sad 
sedh— √sidh①,② 
sedhay— √sidh①,② 
sedhi[ṣ]— √sidh① 
sedhī— √sidh① 
sev— √siv 
sev— √sev 
sevay— √sev 
sevay— √siv 
sevi— √sev 
sevi[ṣ]— √siv 
seviṣ— √sev 
seviṣy— √siv 
seviṣy— √sev 
sevī— √siv 
sevy— √sev 
seṣ— √si 
seṣi → √si 
seṣidh → √sidh①,② 
seṣidhy— √sidh② 
seṣīv → √siv 
seṣed → √sidh①,② 
seṣev → √sev 

seṣṇih → √snih 
seṣmi → √smi 
seṣy— √si 
seṣvid → √svid 
sesic → √sic 
seh— √sah 
sai— √si 
sait[s]— √sidh①,② 
saiṣ— √si 
so(ḍh—) √sah 
so— √su 
so[ṣ]— √su 
soṣu → √su 
soṣup → √svap 
sosru → √sru 
sauṣ— √su 
skad— √skand 
skady— √skand 
skan— √skand 
skant— √skand 
skant[s]— qskand 
skantsy— √skand 
skand— √skand 
skanday— √skand 
skānt[s]— qskand 
stab(dh—) √stambh 
stabh— √stambh 
stabhn— √stambh 
stabhnav— √stambh 
stabhnā— √stambh 
stabhnī— √stambh 
stabhnu— √stambh 
stabhnuv— √stambh 
stabhno— √stambh 
stabhy— √stambh 
stambh— √stambh 
stambhay— √stambh 
stambhi[ṣ]— √stambh 
stambhiṣy— √stambh 
stambhī— √stambh 
stav— √stu 
stavi[ṣ]— √stu 
stāv— √stu 
stāvay— √stu 
stāvi[ṣ]— √stu 
stāvī— √stu 
stu— √stu 
stuv— √stu 
stū— √stu 
stūy— √stu 
sto— √stu 
sto[ṣ]— √stu 
stoṣy— √stu 
stau— √stu 
stau[ṣ]— √stu 
sthā— √sthā 
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sthāpay— √sthā 
sthāy— √sthā 
sthāsy— √sthā 
sthi— √sthā 
sthiṣ— √sthā 
sthī— √sthā 
sthīy— √sthā 
sthe— √sthā 
snā— √snā 
snāpay— √snā 
snāy— √snā 
snāsi— √snā 
snāsiṣ— √snā 
snāsī— √snā 
snāsy— √snā 
snig(dh—) √snih 
snih— √snih 
snihy— √snih 
snī(ḍh—) √snih 
sne(ḍh—) √snih 
sne— √snā 
snek— √snih 
sneg(dh—) √snih 
sneh— √snih 
snehay— √snih 
snehiṣy— √snih 
sparkṣy— √spṛś 
spardh— √spardh 
spardhay—√spardh 
spardhi[ṣ]— √spardh 
spardhiṣy— √spardh 
spardhī— √spardh 
spardhy— √spardh 
sparśay— √spṛś 
sparṣ— √spṛś 
spaṣ— √paś 
spārkṣ— √spṛś 
spārṣ— √spṛś 
spāśay— √paś 
spṛkṣ— √spṛś 
spṛg— √spṛś 
spṛdh— √spardh 
spṛś— √spṛś 
spṛśy— √spṛś 
spṛṣ— √spṛś 
spṛh— √spṛh 
5spṛhay— √spṛh 
spṛhayiṣy— √spṛh 
spṛhy— √spṛh 
spṛhyām √spṛh 
sprakṣy— √spṛś 
spraṣ— √spṛś 
sprākṣ— √spṛś 
sprāṣ— √spṛś 
sphar— √sphur 
sphāray— √sphur 

sphuṭ— √sphuṭ 
sphuṭiṣy— √sphuṭ 
sphur— √sphur 
sphuray— √sphur 
sphuri[ṣ]— √sphur 
sphuriṣy— √sphur 
sphurī— √sphur 
sphoṭ— √sphuṭ 
sphoṭay— √sphur 
sphoṭi[ṣ]— √sphuṭ 
sphoṭī— √sphuṭ 
sphoray— √sphur 
sphori[ṣ]— √sphur 
sphorī— √sphur 
smay— √smi 
smayi[ṣ]— √smi 
smar— √smṛ 
smaray— √smṛ 
smariṣy— √smṛ 
smary— √smṛ 
smā— √smi 
smāpay— √smi 
smāy— √smi 
smāyay— √smi 
smār— √smṛ 
smāray— √smṛ 
smārṣ— √smṛ 
smi— √smi 
smīy— √smi 
smṛ— √smṛ 
smṛṣ— √smṛ 
sme— √smi 
sme[ṣ]— √smi 
smeṣy— √smi 
syat— √syand 
syad— √syand 
syad— √syand 
syan— √syand 
syant— √syand 
syant[s]— √syand 
syantsy— √syand 
syand— √syand 
syanday— √syand 
syandi[ṣ]— √syand 
syandiṣy— √syand 
syandy— √syand 
syū— √siv 
srap— √sṛp 
srapiṣy— √sṛp 
srav— √sru 
sravay— √sru 
sravi[ṣ]— √sru 
sraviṣy— √sru 
sraṣ— √sṛj 
srākṣ— √sṛj 
srāp[s]— √sṛp 

srāv— √sru 
srāvay— √sru 
srāvi[ṣ]— √sru 
srāvī— √sru 
srāṣ— √sṛj 
sri— √sṛ 
sriy— √sṛ 
sru— √sru 
sro— √sru 
sroṣy— √sru 
svak— √svañj 
svakṣy— √svañj 
svaṅk— √svañj 
svaṅkṣ— √svañj 
svaṅkṣy— √svañj 
svaṅg— √svañj 
svaj— √svañj 
svajiṣy— √svañj 
svajy— √svañj 
svañj— √svañj 
svañjay— √svañj 
svad— √svad 
svaday— √svad 
svadiṣ— √svad 
svan— √svan 
svanay— √svan 
svani[ṣ]— √svan 
svaniṣy— √svan 
svap— √svap 
svapay— √svap 
svapi— √svap 
svapiṣy— √svap 
svapī— √svap 
svap[s]— √svap 
svapsy— √svap 
svab— √svap 
svāt— √svad 
svād— √svad 
svāday— √svad 
svādiṣy— √svad 
svānay— √svan 
svāni[ṣ]— √svan 
svānī— √svan 
svāp— √svap 
svāpay— √svap 
svāp[s]— √svap 
svid— √svid 
svidy— √svid 
svin— √svid 
svet— √svid 
svetsy— √svid 
sved— √svid 
sveday— √svid 
svedi[ṣ]— √svid 
svediṣy— √svid 
sven— √svan 

haṃ— √han 
haṃsy— √han 
ha— √han 
han— √han 
hani[ṣ]— √han 
haniṣy— √han 
hany— √han 
har— √hṛ 
hariṣy— √hṛ 
harṣ— √hṛṣ 
harṣay— √hṛṣ 
harṣiṣy— √hṛṣ 
hav— √hu 
hav— √hve 
has— √has 
hasi[ṣ]— √has 
hasiṣy— √has 
hasī— √has 
hasy— √has 
hā— √has 
hā— √hā 
hāni[ṣ]— √han 
hānī— √han 
hāpay— √hā 
hāy— √hā 
hār— √hṛ 
hāray— √hṛ 
hārṣ— √hṛ 
hāv— √hu 
hāvay— √hu 
hās— √has 
hāsay— √has 
hāsiṣ— √hā 
hāsī— √hā 
hāsy— √hā 
hiṃs— √hiṃs 
hiṃsay— √hiṃs 
hiṃsi[ṣ]— √hiṃs 
hiṃsiṣy— √hiṃs 
hiṃsī— √hiṃs 
hiṃsy— √hiṃs 
hi— √hā 
hi— √dhā 
hin— √hiṃs 
hinas— √hiṃs 
hī— √hā 
hīy— √hā 
hu— √hu 
hū— √hve 
hūy— √hve 
hūy— √hu 
hṛ— √hṛ 
hṛṣ— √hṛ 
hṛṣ— √hṛṣ 
hṛṣy— √hṛṣ 
he √as① 
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he— √hā 
ho— √hu 
ho— √hve 
hoṣ— √hu 
hoṣy— √hu 
hau— √hu 
hauṣ— √hu 
hrād— √hrād 
hrāday— √hrād 
hrādi[ṣ]— √hrād 
hrādiṣy— √hrād 
hrāy— √hrī 
hriy— √hṛ 
hrī— √hrī 
hrīy— √hrī 
hre— √hrī 
hrepay— √hrī 
hreṣ— √hrī 
hreṣy— √hrī 
hraiṣ— √hrī 
hlan— √hlād 
hlād— √hlād 
hlāday— √hlād 
hlādi[ṣ]— √hlād 
hlādiṣy— √hlād 
hv— √hve 
hvay— √hve 
hvayām— √hve 
hvā— √hve 
hvāy— √hve 
hvāyay— √hve 
hvās— √hve 
hvāsy— √hve 
 
 
 
 
 



 

 

TỪ VỊ 



 

 

A. Ngôn ngữ học thuật 
ngữ đối chiếu Anh-

Việt-Hán 

 
ablative || tòng cách, nguyên uỷ cách || 從格，源

委格，奪格，離格 
absolute || tuyệt đối pháp || 絶對法 
abstract || trừu tượng || 抽象 
accusative || nghiệp cách, trực bổ cách, trực tiếp 

thụ cách || 業格，直補格，直接受格 
active || năng động, chủ động || 能動 
adjective || hình dung từ, tính từ || 形容詞 
adverb, adverbial || phó từ, trạng từ || 副詞，副詞

的 
aorist || đệ tam quá khứ, bất định quá khứ || 第三過

去，不定過去 
article || quán từ || 冠詞 
asseverative || đoán ngôn, từ quyết đoán || 斷言 
athematic || athematic || 無主旋律的 
ātmanepada || vị tự ngôn || 爲自言 
attribute || định ngữ || 定語 
augment || chữ khoáng đại, chữ tăng gia || 擴大,擴

加之字 
benedictive || (= precative) kì cầu thức || 祈求式 
buddhist term || thuật ngữ Phật học, thuật ngữ Phật 

giáo || 佛教語 
casus || sự kiện, trường hợp, cách || 事件，案例 
causative || động từ sai khiến người khác thực hiện 

|| 使役動詞 
chinese translation || Hán dịch || 對應漢譯語 
classical sanskrit (post-vedic sanskrit) || Hoa văn 

Phạn ngữ || 華文梵語 
commentator || Người chú thích, nhà luận giải. || 註

釋家 
comparative || so sánh, thuộc cấp so sánh || 比較級 
compound || hợp thành ngữ || 合成語 

conditional || điều kiện cách, điều kiện cú/ngữ || 條
件句，條件語 

conjugation || động từ biến hoá. || 動詞變化 
conjunction || tiếp tục từ || 接續詞 
copula || từ liên hệ || 連系辭 
correlative || tương quan ngữ || 相關語 
corrupt || sai, hỏng || (音)轉訛 
dative || vị cách, gián bổ cách, dữ cách || 爲格，與

格，間補格 
declension || tự vĩ biến hoá, từ vĩ biến hoá. Sự biến 

hoá của các chữ theo mỗi sự kiện (casus) trong 
các tiếng hệ Ấn Âu như La-tinh, Đức và Phạn 
ngữ. || 詞尾變化，字尾變化 

demonstrative pronoun || chỉ thị đại danh từ || 指示

代名詞 
denominative || danh xưng động từ || 名稱動詞 
derivative || chuyển thành ngữ, diễn sinh ngữ || 轉

成語 
desiderative || hi cầu động từ || 希求動詞 
diminutive || chỉ tiểu động từ || 指小動詞 
dramatic term || hí khúc ngữ || 戲曲語 
dual || lưỡng số, số hai || 兩數 
emphatic || có cường điệu || 强調的 
enclitic || phụ đái ngữ || 附帶語 
epic || sử thi, tự thi || 史詩，敘詩 
epithet || danh xưng, biệt danh || 名稱 
equivalent || từ tương đương || 相當語 
euphony || duyệt nhĩ chi âm || 悅耳之音 
exclamation || cảm thán || 感歎 
feminine || nữ tính || 女性 
figurative || thuộc loại thí dụ || 譬喩的 
finite || hữu hạn định || 有限定 
finite article || định quán từ || 定冠詞 
first person || ngôi xưng thứ nhất || 一人稱 
frequentative = intensive || cường ý động từ || 强意

動詞 
future || vị lai, tương lai || 未來 
future passive participle || vị lai thụ động phân từ || 

未來受動分詞 
genitive || thuộc từ, thuộc cách || 屬詞 
gerund/gerundive || danh động từ || 名動詞 
grammatical term || văn pháp ngữ || 文法語 
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greek || Hi Lạp || 希臘 
imperative || mệnh lệnh pháp/cách || 命令法 
imperfect || đệ nhất quá khứ, vị hoàn thành quá 

khứ || 第一過去，未完成過去 
impersonal || phi nhân xưng || 非人稱 
incorrect || phi chính xác || 非正確 
indeclinable || bất biến hoá ngữ || 不變化語 
indicative || chỉ thị pháp, trực tiếp pháp || 直接法，

指示 
infinitive || bất định pháp || 不定法 
injunctive || chỉ lệnh || 指令 
instrumental || dụng cụ cách, cụ cách || 用具格，

具格 
intensive = frequentative || cường ý động từ || 强意

動詞 
interjection || nhàn đầu từ || 閒投詞 
interrogative || nghi vấn || 疑問 
intransitive || động từ bất cập vật, tự động từ || 自

動詞，不及物動詞 
irregular || bất quy tắc || 不規則 
latin || tiếng La-tinh, la-điển ngữ || 羅典語 
legal term || pháp luật ngữ || 法律語 
lexical || thuộc về từ vị, được liệt kê trong từ điển. 

|| 辭彙的 
locative || vị trí cách, ư cách || 位置格，於格 
masculine || nam tính || 男性 
metrical (due to exigencies of metre) || âm luật || 音

律 
metronymic || mẫu hệ ngữ || 母系語 
monosyllable || đơn âm tiết. Chỉ có một âm tiết. || 

單音節 
negative || phủ định || 否定的 
neuter || trung tính || 中性 
nominative || chủ cách, thể cách || 體格，主格 
noun || danh từ || 名詞 
numeral || số từ || 數詞 
onomatopoeic || nghĩ âm ngữ || 擬音語 
opposite || đối ngữ || 對語 
optative || kì nguyện, nguyện vọng || 祈願，願望 
pāli || Ba-lị ngữ || 巴利語 
parasmaipada || vị tha ngôn || 爲他言 
participle || phân từ || 分詞 

particle || bất biến hoá tiểu từ || 不變化小辭 
passive || thụ động, bị động || 受動，被動 
past active particle || quá khứ năng động phân từ || 

過去能動分詞 
past passive particle || quá khứ thụ động phân từ || 

過去受動分詞 
patronymic || phụ hệ ngữ || 父系語 
perfect || đệ nhị quá khứ, hoàn thành thể quá khứ || 

第二過去，完成體過去 
perfect passive participle || đệ nhị quá khứ thụ 

động phân từ || 第二過去受動分詞 
person || nhân xưng || 人稱 
personal pronoun || nhân xưng đại danh từ || 人稱

代名詞 
personal suffix || cá nhân tự vĩ || 個人字尾 
philosophical term || thuật ngữ triết học || 哲學語 
plural || phức số, số nhiều || 複數 
potential || điều kiện pháp || 條件法 
prākrit || tục ngữ || 續語 
precative || (= benedictive) kì cầu thức || 祈求式 
predicate, predicative, predicatively || vị ngữ, 

khách ngữ, thuộc loại vị ngữ || 謂語，客語，

客語的 
prefix || tiếp đầu âm || 接頭音 
preposition || tiền trí từ || 前置詞 
present || hiện tại || 現在 
present participle || hiện tại phân từ || 現在分詞 
pronoun, pronominal || đại danh từ || 代名詞 
reduplication || trùng tự hoá || 重字 
reflexive || tái quy || 再歸 
relative || quan hệ || 關係 
rhetorical term || tu từ ngữ || 修辭語 
ritual term || tế thức ngữ || 祭式語 
second person || ngôi xưng thứ hai || 二人稱 
singular || số ít || 單數 
stem || thân danh/động từ || 語幹 
strong || mạnh, cường || 强 
subjunctive || tiếp tục pháp || 接續法 
substantive || thật danh từ || 實名詞 
suffix || tiếp vĩ âm || 接尾音 
superlative || tối thượng cấp || 最丄級 
syllable || âm tiết || 音節 
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thematic || thematic || 主旋律的 
third person || ngôi xưng thứ ba || 三人稱 
tibetan translation || Tây Tạng ngữ dịch, Tạng dịch 

|| 西藏語譯 
transcription || tả bằng âm, âm tả || 音寫 
transitive || động từ cập vật, tha động từ || 他動詞

，及物動詞 
veda, vedic || phệ-đà, Veda || 吠陀 
verb || động từ || 動詞 
verb root || gốc động từ || 動詞根 
vernacular || bạch thoại, tiếng nói || 白話 
visarga || phóng xuất âm || 放出音 
vocative || hô cách || 呼格 
weak || yếu, nhược || 弱 

B. Phạn-Việt đối chiếu 

अशं (m.) || aṃśa || một phần, thành phần 
अकीित  (f.) || akīrti || không vinh dự, nhục nhã 
अ (m.) || akṣa || 1. khối vuông, lập phương thể; 2. 

Tên của một loài yêu ma, con của Rāvaṇa 
अिखल || akhila || tất cả 
अग (m.) || agastya || tên riêng của một Ṛṣi 
अि (m.) || agni || lửa 
अतः || agrataḥ || trước (postp. đi với genitive) 
अ े|| agre || trước (postp. đi với genitive) 
अ (m.) || aṅkuṣṭha || ngón chân cái 
अ (n.) || aṅga || thân phần 
अद (m.) || aṅgada || tên của con trai của khỉ वािलन ् 
अलुीय (n.) || aṅgulīya || nhẫn đeo ngón tay 
अलुीयक (n.) || aṅgulīyaka || nhẫn đeo ngón tay 
अु (m.) || aṅguṣṭha || ngón tay cái 
अिचरणे || acireṇa || mau, không lâu sau 
अज (m.) || aja || bất sinh, không có sinh ra. Biệt 

danh của Brahman; con dê đực 
अ (adj.) || ajña || không biết, vô minh 
अिल (m.) || añjali || cử chỉ chắp tay lại chào (hiệp 

chưởng) 
अड (n.) || aṇḍa || trứng 
अतः || ataḥ || vì vậy, do đó 

अतः परम ् || ataḥ param || và tiếp theo như thế, sau 
này 

अितम (m.) || atikrama || sự trôi qua, sự lướt qua 
अितम ् (1/4) अितामित/अिताित || atikram, 

atikrāmati/ atikrāmyati || vư ợt khỏi, vượt qua, 
bước qua 

अितिथ (m.) || atithi || khách 
अितबला (f.) || atibalā || chân ngôn,  thần chú chống 

đói khát 
अतीव || atīva || rất 
अम ् || atyantam || rất, cực kì 
अ (adv.) || atra || ở đây 
अि (m.) || atri || tên của một Ṛṣi 
अथ (adv.) || atha || và sau đó, kể từ lúc đó (dạng 

tường thuật) 
अ (adv.) || adya || hôm nay 
अािप || adyāpi || vẫn còn 
अि (m.) || adri || dãy núi 
अतै (n.) || advaita || bất nhị 
अधः || adhaḥ || bên dưới (postp. với genitive) 
अधम (m.) || adharma || bất công bình, phi pháp 
अिध-इ (2) अधीत े|| adhi-i, adhīte || học 
अिधकािधकम ् || adhikādhikam || càng th êm, ngày 

càng hơn 
अिधगम ् (1) अिधगित || adhigam, adhigacchati || 

học 
अिधदवेता (f.) || adhidevatā || thiên th ần hộ vệ, hộ 

thần 
अिधप (m.) || adhipa || người cai trị, vua 
अिधपित (m.) || adhipati || người đứng đầu (của 

một… bộ, cục, chùa) 
अिध-वस ् (1) अिधवसित || adhivas, adhivasati || sống 

ở/trong (đi với acc.) 
अधनुा || adhunā || bây giờ 
अयन (n.) || adhyayana || sự học 
अापन (n.) || adhyāpana || sự giảng dạy 
अन ् (m.) || adhvan || con đường, chuyến đi, hành 

trình 
अर (m.) || adhvara || lễ cúng tế 
अनर (adj.) || anantara || kế đến 
अनशन (n.) || anaśana || không ăn, nhịn ăn 
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अिनलाज (m.) || anilātmaja || tên riêng c ủa 
Hanumān (अिनल thần gió + आ-ज sinh từ 
आ ra) 

अन ु|| anu || theo, theo như, như… 
अन-ुइष ् (4) अिित || anuiṣ, anviṣyati || tìm 
अनगु (m.) || anuga || người đi theo, hộ tống 
अनगुम ् (1) अनगुित || anugam, anugacchati || đi 

theo, hộ tống 
अनगुा (f.) || anugā || nữ hộ tống 
अनजु (m.) || anuja || em trai 
अन-ुा (9) अन-ुजानीत े|| anujñā, anujānīte || cho phép 
अनुा (caus. = 10) अनुापयित || anujñā, anujñāpayati 

|| từ giã người (đi với acc.) 
अनिुदनम ् || anudinam || mỗi ngày 
अनधुाव ् (1) अनधुावित || anu-dhāv, anudhāvati || chạy 

theo, đuổi theo 
अनभु ू(1) अनभुवित || anubhū, anubhavati || cảm nhận, 

kinh nghiệm, chịu đựng 
अनमुित (f.) || anumati || sự cho phép 
अनमुन ् (4) अनमुत े || anuman, anumanyate || tán 

thành, cho phép 
अनशुा (f.) || anuśaṅkā || sự nghi ngờ 
अनुा (1) अनिुतित || anusthā, anutiṣṭhati || theo, 

làm theo 
अनतृ (n.) || anṛta || không thật, phi chân thật 
अ (m.) || anta || cái cuối cùng, sự chấm dứt 
अतः || antataḥ || cuồi cùng, chung cuộc… 
अर (n.) || antara || cái bên trong 
अर (n.) || antara || cơ hội 
अर ् || antar || trong phạm vi…, bên trong của… 

(postp. với genitive như punar) 
अर-्धा (3) अर-्दधाित / - ध े || antardhā, 

antardadhāti/-dhatte || biến mất 
अवी (f.) || antarvatnī || người đàn bà có thai 
अिक (n.) || antika || cận, gần 
अ || antya || cuối 
अकार (m.) || andhakāra || tối đen 
अ (n.) || anna || món ăn, thức ăn 
अ || anya || kẻ khác, cái khác 
अ || anyatra || chỗ nào khác 
अथा || anyathā || ngoài ra, nếu không thì 
अेःु || anyedyuḥ || hôm sau 

अोम ् || anyonyam || tương hỗ nhau 
अषेण (m.) || anveṣaṇa || sự tìm kiếm 
अपम ् (1) अपमित || apakram, apakramati || đi mất, 

chạy trốn 
अपगम ् (1) अपगित || apagam, apagacchati || đi 

mất, đi chỗ khác 
अप (n.) || apatya || con, hậu bối 
अपधाव ् (1) अपधावित || apadhāv, apadhāvati || chạy đi 

chỗ khác, chạy đi mất 
अपनी (1) अपनयित || apanī, apanayati || lấy mất, 

chiếm đoạt 
अपनदु ्(6) अपनदुित || apanud, apanudati || đuổi đi 
अपहरण (n.) || apaharaṇa || sự chiếm đoạt, lấy đi 
अप (1) अपहरित || apahṛ, apaharati || xua đuổi 
अिप || api || cũng, thậm chí 
अपवू  (adj.) || apūrva || vô song, vị tằng hữu 
अज (adj.) || apraja || không con 
अभाव (m.) || abhāva || sự thiếu thốn, không có 
अिभ-अस ् (4) अित || abhi-as, abhyasyati || học 
अिभ-इ (2) अिेत || abhi-i, abhyeti || đạt đến 
अिभक || abhika || yêu, đam mê, dục ái 
अिभतः (với acc.) || abhitaḥ || xung quanh… 
अिभु (1) अिभ-वित || abhidru, abhidravati || tấn 

công 
अिभ-धा (3) अिभ-दधाित || abhidhā, abhidadhāti || nói, 

nói ai đó điều gì 
अिभ-पजू ् (10) अिभ-पजूयित || abhipūj, abhipūjayati || 

chào, tôn kính 
अिभभव (m.) || abhibhava || sự khinh miệt 
अिभभाष ् (1) अिभभाषत े || abhibhāṣ, abhibhāṣate || nói, 

nói với ai 
अिभ-या (2) अिभ-याित || abhiyā, abhiyāti || đi đến… 
अिभलभ ् (1) अिभलभत े || abhilabh, abhilabhate || đạt 

được 
अिभ-वद ् (caus. = 10) अिभ-वादयित || abhivad, 

abhivādayati || chào hỏi 
अिभषके (m.) || abhiṣeka || quán đỉnh, lễ lên ngôi vua 
अमर (adj.) || amara || bất tử 
अमर (m.) || amara || người bất tử = trời, thiên 
अमा (m.) || amātya || quan, bộ trưởng 
अमतृ (n.) || amṛta || nước bất tử, cam lộ 
अोज (n.) || ambhoja || nụ sen 



 

 475 

अयोा (f.) || ayodhyā || tên một miền đất 
अयोमखुी (f.) || ayomukhī || tên c ủa một nữ la-sát 

(rākṣasī) 
अरय (n.) || araṇya || rừng, a-lan-nhã 
अिर (m.) || ari || kẻ thù 
अिच तः || arcitaḥ || ppp của अच ् (caus. = 10) अचयित 

tôn kính 
अच ् (10) अचयित || arc, arcayati || tôn kính 
अणव (m.) || arṇava || biển 
अथम ् (adv.) || artham || để được…, với mục đích… 

(là phần thứ hai của một danh từ trong một hợp 
từ [compound]) 

अिथ त || arthita || ppp của अथ ् (denominative = 10) 
अथयत ेcầu xin (cái gì đó) 

अथ || arthe || để được…(hậu trí từ đi với genitive)  
अिदत || ardita || bị bức bách (ppp của ऋद ् [caus. = 

10] अदयित bức bách) 
अद ् (10) अदयित || ard, ardayati || hành hạ 
अह ् (1) अहित || arh, arhati || nên, phải, xứng đáng (đi 

với infinitive) 
अलम ् || alam || đủ 
अलस (adj.) || alasa || chậm chạp, mệt mỏi 
अिल (m.) || ali || con ong 
अ (adj.) || alpa || ít, nhỏ 
अव-आप ् (5) अवाोित || avāp, avāpnoti || nhận lấy 
अवकाल (m.) || avakāla || thời gian (rỗi), cơ hội 
अवगम ् (1) अवगित || avagam, avagacchati || hiểu 
अवत ॄ (1) अव-तरित || avatṝ, avatarati || bước xuống, 

giáng trần, hạ thế (với tư cách một người cứu 
độ) 

अवपत ् (1) अवपतित || avapat, avapatati || bay xuống 
अव ु(1) अनुवत े|| avaplu, avaplavate || nhảy xuống 
अवमचु ् (6) अवमुत े || avamuc, avamuñcate || cởi, 

tháo (quần áo, nữ trang) 
अवह ् (1) अवरोहित || avaruh, avarohati || đi xuống, 

xuống ngựa 
अवसर (m.) || avasara || thời cơ, thời gian 
अशषेतः || aśeṣataḥ || không còn để dư lại, hoàn toàn 
अशषेम ् || aśeṣam || không có thừa 
अशोक (m.) || aśoka || vô ưu, tên của một loại cây 
अमन ् (m.) || aśman || đá 
अ (m.) || aśva || ngựa 

अपित (m.) || aśvapati || tên một vị vua 
अ || aṣṭa || số 8 
असभंव (n.) || asaṃbhava || sự bất khả, không thể 
असशंयम ् || asaṃśayam || không còn nghi ngờ… 
अस (n.) || asatya || sự giả dối, không thật thà 
असमथ  || asamartha || không thể, thiếu khả năng 
अिस (m.) || asi || gươm, kiếm 
असरु (m.) || asura || a-tu-la 
अस ् (2) अि || as, asti || thì, mà. là, ở 
अस ् (4) अित || as, asyati || quăng, bắn 
अ (n.) || astra || nghệ thuật bắn cung, cung, tên 
अि (n.) || asthi || xương 
अहा (f.) || ahalyā || tên của vợ trí giả Gautama 
अहो || aho || À há! Ô kìa! (interj.) 
अहो इदानीम ् || aho idānīm || bây giờ đây 
आ-इ (2) एित || ā-i, eti || đến 
आकण ् (10) आकणयित || ākarṇ, ākarṇayati || nghe 
आकाश (m.) || ākāśa || không trung, hư không 
आकृित (f.) || ākṛti || hình dạng 
आम ् (1/4) आामित/ाित || ākram, ākrāmati/-

krāmyati || tấn công, bước đến 
आपे (m.) || ākṣepa || kháng biện, bỏ vào 
आ-ा (2) आाित || ākhyā, ākhyāti || kể truyện 
आगमन (n.) || āgamana || sự đến 
आगमन (n.) || āgamana || sự đến, hội tụ 
आगम ् (1) अगित || ā-gam, agacchati || đến 
आचाय  (m.) || ācārya || thầy dạy đạo, đạo sư 
आ-छद ् (10) आादयित || āchad, ācchādayati || che 

đậy, che dấu 
आजीवन (n.) || ājīvana || kế sinh nhai, phương tiện 

sinh sống 
आतप (m.) || ātapa || sự nóng bừng,  
आितम (m.) || atikrama || sự trôi qua, sự lướt qua 
आज (m.) || ātmaja || con trai 
आजा (f.) || ātmajā || con gái 
आजने || ātmajena || với con trai ông ấy 
आन ् (m.) || ātman || ngã, tự mình, cái ta 
आयोिन (m.) || ātmayoni || tự sinh, »người có gốc 

là tự ngã« 
आदाय || ādāya || với (dùng với vật chất, postp. với 

acc.) 
आिदक || ādika || bắt đầu với…, v.v… 
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आिदतः || āditaḥ || ngay từ đầu 
आिदश ् (6) आिदशित || ādiś, ādiśati || ra lệnh 
आदशे (m.) || ādeśa || mệnh lệnh 
आ (m.) || ādya || người hàng đầu, người dẫn đầu 
आधाव ् (1) आधावित || ādhāv, ādhāvati || ghé ngang 

qua 
आिध (n.) || ādhikya || sự ưu việt, sự trác việt, 

»trên cơ« 
आिधप (m.) || ādhipa || người cai trị 
आन (m.) || ānanda || sự an vui, hỉ 
आनी (1) आनयित || ānī, ānayati || mang đến 
आनी (10) आनाययित || ānī, ānāyayati || cho ngư ời 

mang đến 
आवी (f.) || āntarvatnī || người đàn bà mang thai 
आपत ् (1) आपतित || āpat, āpatati || xảy ra 
आप ् (5) आोित || āp, āpnoti || đạt đến, thành tựu, tìm 

được 
आि (f.) || āpti || sự đạt được 
आभरण (n.) || ābharaṇa || trang sức, nữ trang 
आमय ् (10) आमयित || āmantray, āmantrayati || từ 

biệt người (đi với acc.) 
आम ् || ām || dạ! 
आ-या (2) आ-याित || āyā, āyāti || đến 
आयधु (n.) || āyudha || vũ khí 
आयसु ् (n.) || āyus || mệnh căn, sinh khí 
आयोा (f.) || āyodhyā || tên m ột thành phố, nơi 

sinh của Rāma 
आरभ ् (1) आरभत े|| ārabh, ārabhate || bắt đầu 
आह ्(1) आरोहित || āruh, ārohati || leo lên 
आरोय (n.) || ārogya || sức khoẻ 
आत || ārta || bị liên luỵ 
आलभ ् (1) आलभत े|| ālabh, ālabhate || nắm bắt 
आलय (m.) || ālaya || nhà 
आ-लोक ्(1) आ-लोकत े|| ālok, ālokate || nhìn thấy 
आशा (f.) || āśaṅkā || lo âu, lo sợ 
आशय (m.) || āśaya || tâm tư, nỗi lòng 
आशा (f.) || āśā || phương hướng 
आश ु|| āśu || nhanh 
आय (n.) || āścarya || sự huyền diệu 
आित (m.) || āścita || người cầu cứu, người quy y 
आम (m.) || āśrama || cái th ất để tu chỗ hoang 

vắng, một móc của cuộc đời, một quãng đời 

आि (1) आयत े|| āśri, āśrayate || quy y, nương tựa 
आित (m.) || āśrita || ngư ời quy y, người tìm chỗ 

nương tựa (ppp được thật danh từ hoá của आ-
ि (1) आयत ेquy y, nương tựa.) 

आ-स ् (caus. = 10) आासयित = समा-स ् || āśvas, 
āśvāsayati = samā śvas || làm an tĩnh, trấn an 

आसद ्(1) आसीदित || āsad, āsīdati || ngồi, ngồi xuống 
आस ् (2) आ े|| ās, āste || ngồi 
आ-ा (1) आ-ितित || āsthā, ātiṣṭhati || thể nhập, 

nằm ở trong 
आ (1) आहरित || āhṛ, āharati || hái, gặt, lượm lặt 
आ (1) आहरित || āhṛ, āharati || lấy, nắm lấy 
आान (n.) || āhvāna || lời mời đến, lời gọi ra trình 
आ े(1) आयित || ā-hve, āhvayati || gọi lại/đến 
इ (2) एित || i, eti || đi 
इा (f.) || icchā || niềm mong muốn 
इतः || itaḥ || từ chỗ này, từ lúc này, thế nên, vì vậy 
इततः (adv.) || itastataḥ || tới lui 
इम ् || ittham || như thế, như vậy 
इन (n.) || indhana || củi đốt 
इव || iva || tương tự như…, giống như… 
इष ् (6) इित || iṣ, icchati || mong muốn 
इि (f.) || iṣṭi || sự cúng tế, vật cúng tế 
ई ् (1) ईत े|| īkṣ, īkṣate || thấy, nhìn thấy 
ईश (adj.) || īdṛśa || với bản chất như thế…, có… 

như thế 
ईित || īpsita || được muốn 
ईर ् (caus. = 10) ईरयित || īr, īrayati || tuyên cáo, nói 
ईर (m.) || īśvara || thượng đế, trời cao nhất 
उ || ukta || ppp của वच ् (2) वि || nói 
उि (f.) || ukti || lời nói, lời quy định 
उःै || uccaiḥ || lớn (âm thanh), ồn 
उम || uttama || hay nhất, tốt nhất 
उ || utpanna || ppp của उद-्पत ् (1) उतित || bay 

lên, xuất hiện, hình thành 
उ (m.) || utsaṅga || chỗ hai chân tréo khi ngồi 

xếp bằng 
उव (m.) || utsava || lễ, tiệc 
उकु || utsuka || mong muốn, khao khát 
उदक-िया (f.) || udaka-kriyā || nghi lễ cúng nước 

mười ngày sau khi hoả thiêu cho người mất. 
उदिध (m.) || udadhi || biển 
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उदत ् (m.) || udanvat || biển 
उदर (n.) || udara || bụng 
उद-्कृष ् (1) उष ित || udkṛṣ, utkarṣati || kéo ra, kéo 

lên 
उम ् (1) उित || udgam, udgacchati || đứng lên, đi 

lên, (hành tinh) mọc 
उद-्जीव ् (1) उीवित || udjīv, ujjīvati || sống dậy 
उद-्डी (1/4) उयत/े उीयत े || udḍī, uḍḍayate/ 

uḍḍīyate || bay lên 
उद-्त ॄ(1) उरित || udtṝ, uttarati || bước ra, xuất hiện, 

băng qua 
उद-्ध ृ(10) उारयित || uddhṛ, uddhārayati || lấy ra 
उद-्पत ् (1) उतित || udpat, utpatati || bay lên, xuất 

hiện, hình thành 
उम (m.) || udyama || sự cố gắng 
उम ् (1) उित || udyam, udyacchati || cố gắng 
उान (n.) || udyāna || vườn 
उोग (m.) || udyoga || sự siêng năng 
उह ् (1) उहित || udvah, udvahati || nâng lên, đẩy 

lên, kéo lên 
उाह (m.) || udvāha || cưới, hôn phối 
उद-्ा (1) उिित || ud-sthā, uttiṣṭhati || đứng dậy 
उप-आ-गम ् (1) उपागित || upāgam, upāgacchati || 

trở về 
उपकार (m.) || upakāra || sự giúp đỡ, phục vụ 
उपकािरन ् (adj.) || upakārin || sẵn lòng giúp đỡ 
उपगम ् (1) उपगित || upagam, upagacchati || đến 

gần, đạt được, thành đạt 
उपिदश ् (6) उपिदशित || upadiś, upadiśati || dạy 
उपिद || upadiṣṭa || ppp của उपिदश ् (6) उपिदशित || dạy 
उपदशे (m.) || upadeśa || sự dạy dỗ, chỉ giáo 
उपा (1) उपधमित || upa-dhmā, upadhamati || thổi 

cho phất lửa 
उपिनषद ् (f.) || upaniṣad || áo nghĩa thư, m ột thể loại 

sách Veda 
उपम || upama || bằng, như 
उपयोग (m.) || upayoga || sự sử dụng, cái dụng 
उपिर || upari || bên trên, phía trên 
उपलि (f.) || upalabdhi || sự thành đạt 
उपवन (n.) || upavana || vườn nhỏ, vườn cây 
उपवास (m.) || upavāsa || nhịn đói không ăn 

उपिवश ् (6) उपिवशित || upa-viś, upaviśati || ngồi 
xuống 

उपस ृ (1) उपसप ित || upasṛ, upasarpati || bò đ ến, nhẹ 
chân bước đến 

उपा (1) उपितित || upasthā, upatiṣṭhati || có mặt 
उपा (1) उपितित || upasthā, upatiṣṭhati || đứng lại, 

bước đến gần 
उप- (1) उपहरित || upahṛ, upaharati || trao cho, dâng 

đến 
उपाय (m.) || upāya || phương tiện, mẹo 
उपाज न (n.) || upārjana || phương tiện sinh nhai 
उ || uru || rất 
उषस ् (f.) || uṣas || bình minh 
उिषत || uṣita || ppp của वस ् (1) वसित || sống, trú, ngụ 
उता (f.) || uṣṇatā || sự nóng, nhiệt 
ऊढ || ūḍha || ppp của वह,् kéo đi 
ऋ (m.) || ṛkṣa || con gấu 
ऋिज ् (m.) || ṛtvij || mục sư, đạo sư 
ऋिष (m.) || ṛṣi || người thấy, một thấu thị giả (thấy 

xuyên suốt) 
ऋमकू (m.) || ṛṣyamūka || tên của một ngọn núi 
ऋ (m.) || ṛṣyaśṛṅga || tên của một Ṛṣi 
एक || eka || một (1) 
एकक (m.) एकका (f.) || ekaka, ekakā || một mình, đơn 

độc 
एकदा || ekadā || một thuở nọ, ngày xưa… 
एकािकन ् || ekākin || một mình, đơn độc 
एति ्-अर े|| etasminnantare || trong lúc đó, trong 

khoảng thời gian đó 
एतावत ् || etāvat || lớn như thế, rộng như thế, nhiều 

như thế… 
एव || eva || từ nhấn mạnh, »chứ, có chứ, vậy chứ, 

vậy đó« 
एवम ् || evam || như vầy, như thế này… 
ऐ || aindra || thuộc về Indra 
ऐर || aiśvara || vẻ tôn nghiêm của vua/bá chủ, 

thuộc về Īśvara 
ओदन (n.) || odana || gạo, cơm 
ओषिध (f.) || oṣadhi || dược thảo 
औदाय  (n.) || audārya || lòng phóng khoá ng, tâm 

rộng rãi 
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औदिेहक (n.) || aurdhvadehika || lễ cúng tế cho 
người chết 

कच (m.) || kaca || tên riêng, con của Bṛhaspati 
कप (m.) || kacchapa || con rùa 
कट (m.) || kaṭa || tấm chiếu, tấm lót để ngồi/nằm 
कठ (m.) || kaṇṭha || cái cổ 
कथम ् || katham || thế nào? vì sao? làm sao? 
कथा (f.) || kathā || câu chuyện 
किथत || kathita || ppp của कथ ् (10) कथयित || kể 

chuyện, nói 
कथ ् (10) कथयित || kath, kathayati || kể chuyện, nói 
कदा || kadā || lúc nào, khi nào 
कनक (n.) || kanaka || vàng 
कक (m.) || kanduka || quả bóng, trái cầu 
कका (f.) || kanyakā || con gái 
का (f.) || kanyā || con gái, đứa bé gái 
किप (m.) || kapi || con khỉ 
किपपित (m.) || kapipati || khỉ chúa 
कब (m.) || kabandha || tên của một la-sát 
कमल (n.) || kamala || hoa sen 
क ् (1) कत े|| kamp, kampate || run, làm run 
कर (m.) || kara || tay 
कण (m.) || karṇa || lỗ tai 
कतृ  (m.) || kartṛ || người làm 
कमन ् (n.) || karman || hành động, nghi lễ 
कलह (m.) || kalaha || sự tranh cãi, bất đồng, tranh 

chấp 
किव (m.) || kavi || thi sĩ, người có trí 
किद ्(m.) || kaścid || một ai đó (nam tính) 
क || kaṣṭa || bắt buộc, (với instr.) buộc phải… 
काक (m.) || kāka || con quạ 
काकु (m.) || kākutstha || con cháu c ủa Kakutstha, 

biệt danh của Rāma 
का ् (1) काित || kāṅkṣ, kāṅkṣati || mong muốn 
कािचद ्(f.) || kācid || một ai đó (nữ tính) 
कानन (n.) || kānana || rừng 
काम (m.) || kāma || ái tình, mong mu ốn, tình dục, 

tên của một vị thần 
काय (m.) || kāya || thân, thân thể 
कारण (n.) || kāraṇa || nguyên nhân, lí do 
कारागहृ (m.) || kārāgṛha || nhà tù 
कान || kārtsnyena || hoàn toàn, toàn phần 

काय  (n.) || kārya || công việc, sự việc, thời cơ 
काल (m.) || kāla || thời gian 
का (n.) || kāvya || bài thơ 
काशी (f.) || kāśī || thành phố Benares (Ba-la-nại) 
का (n.) || kāṣṭha || đống gỗ chất cao 
िकंत ु|| kiṃtu || nhưng mà, mà là 
िकर (m.) || kiṅkara || người hầu 
िकम ् अथम ् || kim artham || để làm chi? 
िकिा (f.) || kiṣkindhā || tên c ủa một hang động 

trên núi 
कीित  (f.) || kīrti || vinh dự 
कुुर (m.) || kukkura || con chó 
कुटी (f.) || kuṭī || túp lều 
कुटीर (n.) || kuṭīra || túp lều 
कुटु ् (n.) || kuṭumb || gia đình 
कुतः || kutaḥ || vì sao, tai sao, từ đâu? 
कु || kutra || ở đâu, đến đâu? 
कुचन || kutracana || một chỗ nào đó 
कुिचद ्|| kutracid || một chỗ nào đó 
कुािप || kutrāpi || một chỗ nào đó 
कु (m.) || kunta || cây lao 
कुप ् (4) कुित || kup, kupyati || nổi giận 
कुप ् (caus. = 10) कोपयित || kup, kopayati || làm cho 

giận dữ 
कुमारी (f.) || kumārī || cô bé, con gái 
कु (m.) || kumbha || cái nồi 
कुकण (m.) || kumbhakarṇa || tên riêng, »lỗ tai như 

cái nồi« 
कुसव (m.) || kumbhasambhava || tên riêng của 

Agastya (bahuvr.: कुात ् सवः य सः) 
कुीर (m.) || kumbhīra || cá sấu 
कुशल (n.) || kuśala || may mắn, thiện lành 
कुसमु (n.) || kusuma || nụ hoa 
कूप (m.) || kūpa || giếng nước 
कूल (n.) || kūla || bờ nước 
कृ (8) करोित || kṛ, karoti || làm 
कृ (m.) || kṛcchra || nhọc nhằn, trần lao 
कृम ् || kṛcchram || nhọc nhằn 
कृत ् (6) कृित || kṛt, kṛntati || cắt đứt 
कृ || kṛtta || ppp của कृत ् (6) कृित || cắt đứt 
कृपा (f.) || kṛpā || lòng thương hại, đồng cảm 
कृपा (adj.) || kṛpālu || với lòng thương hại 
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कृश (adj.) || kṛśa || gầy 
कृषक (m.) || kṛṣaka || nông gia 
कृष ् (6) कृषित || kṛṣ, kṛṣati || kéo, kéo cày 
कृ (adj.) || kṛṣṇa || đen 
केरल (m.) || kerala || tên của dân sống ở bờ biển 

Malabar 
केवलम ् || kevalam || một mình, chỉ có, toàn vẹn 
केश (m.) || keśa || tóc 
केसर (m.) || kesara || tóc, bờm 
कैकेयी (f.) || kaikeyī || tện vợ của Daśaratha 
कैलास (m.) || kailāsa || núi Kailas 
कोिकल (m.) || kokila || con chim cút 
कोटर (n.) || koṭara || bộng cây 
कोलाहल (m.) || kolāhala || tiếng ồn, huyên náo, la 

hét 
को (m.) || koṣṭha || kho chứa 
कौतहूल (n.) || kautūhala || tò mò, sự thích thú 
कौपीन (n.) || kaupīna || cái khố 
कौिशक (m.) || kauśika || tên dòng họ Viśvāmitra 
कौसा (f.) || caus.alyā || tên vợ của Daśaratha 
 ् (1) ित || krand, krandati || khóc, la 
मणे || krameṇa || từ từ, dần dần 
ी (9) ीणाित || krī, krīṇāti || mua 
ीडा (f.) || krīḍā || trờ chơi, chơi 
ीद ्(1) ीदित || krīḍ, krīḍati || chơi đùa 
ु (adj.) || kruddha || ppp của ुध ् (4) ुित giận 

dữ, nổi giận 
ुध ् (4) ुित || krudh, krudhyati || giận dữ 
ुष ् (1) ोषयित || kruṣ, kroṣayati || la, than thở 
ोड (m.) || kroḍa || cái ngực, chỗ bộng bên trong 
ोध (m.) || krodha || cơn giận 
ोश (m.) || krośa || tiếng la, tiếng hét 
 || kva || ở đâu? 
ण (m.) || kṣaṇa || khoảnh khắc, sát-na 
िय (m.) || kṣatriya || thuộc giai cấp sát-đế-lợi 

(kṣatriya), tức là người vương tộc và chiến sĩ 
म || kṣama || có khả năng 
मा (f.) || kṣamā || kiên nhẫn, khoan dung 
ल ्(10) ालयित || kṣal, kṣālayati || rửa, giặt 
िणायसु ् || kṣiṇāyus || hấp hối sắp chết 
िप ् (6) िपित || kṣip, kṣipati || quăng, phóng 
िम || kṣiprama || nhanh nhẹn 

ीण || kṣīṇa || kiệt lực 
ीर (n.) || kṣīra || sữa 
ु (adj.) || kṣudra || nhỏ, xấu, nhỏ mọn 
धुा (f.) || kṣudhā || cơn đói 
धु ् (4) ुित || kṣudh, kṣudhyati || đói 
भु ् (4) ुित || kṣubh, kṣubhyati || hồi hộp, bị kích 

thích 
े (n.) || kṣetra || chiến trường, thao trường, sân 

trường 
ख (m.) || khaḍga || thanh kiếm, gươm 
खड (m.) || khaṇḍa || một mảnh, miếng 
खोत (m.) || khadyota || đom đóm 
खर (m.) || khara || tên của em trai của Śūrpaṇakhā 

và Rāvaṇa  
खल (m.) || khala || kẻ ác 
खाद ्(1) खादित || khād, khādati || ăn 
िखद ्(6) िखदित || khid, khidati || làm vẩn đục 
िख || khinna || buồn bã (ppp của िखद ्(6) िखदित làm 

vẩn đục) 
गगन (n.) || gagana || bầu trời, không trung 
गा (f.) || gaṅgā || sông Hằng 
गज (m.) || gaja || voi 
गण (m.) || gaṇa || một bầy, một đội 
गण ् (10) गणयित || gaṇ, gaṇayati || đếm, tính 
गत || gata || ppp của गम ् (1) गित || đi 
गमन (n.) || gamana || sự đi 
गम ् (1) गित || gam, gacchati || đi 
गज ् (1) गजित || garj, garjati || la, rống 
गदभ (m.) || gardabha || con lừa 
गदभी (f.) || gardabhī || con lừa cái 
गभ (m.) || garbha || thai nhi 
गायन (n.) || gāyana || bài ca, sự ca hát 
गाह ्(1) गाहत े(với acc.) || gāh, gāhate || lặn 
िगिर (m.) || giri || núi 
िगर ् (f.) || gir || lời nói (nom. गी, acc. िगरम ्, instr. 

िगरा) 
गीत (n.) || gīta || bài hát 
गीत || gīta || ppp của ग ै(1) गायित || hát 
गीवा ण (m.) || gīrvāṇa || một hộ thần, thiên thần 
गुन (n.) || guñjana || tiếng vo ve 
गणुवत ् || guṇavat || có đức 
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गपु ् (10) गोपायित/गोपयित || gup, gopāyati/gopayati || 
bảo vệ, gìn giữ, cất dấu 

गु (m.) || guru || đạo sư, thầy giáo, người đáng 
kính 

गहु (m.) || guha || tên của vua xứ िवरेपरु  
गहुा (f.) || guhā || động, hang 
गृ (m.) || gṛdhra || kên kên 
गहृ (n.) || gṛha || nhà 
गिृहन ् (m.) || gṛhin || có nhà, ông chủ nhà 
गहे (n.) || geha || nhà 
ग ै(1) गायित || gai, gāyati || hát 
गोप (m.) || gopa || kẻ chăn bò 
गोपाल (m.) || gopāla || tên riêng cho nam giới 
हण (n.) || grahaṇa || sự bắt bổ 
ह ्(9) गृाित || grah, gṛhṇāti || nắm bắt, sưu tập 
ाम (m.) || grāma || làng, thôn 
लािन (f.) || glāni || mệt mỏi 
घट (m.) || ghaṭa || bình đất, nồi 
घषु ् (10) घोषयित || ghuṣ, ghoṣayati || tuyên bố, loan 

báo 
घोर (adj.) || ghora || kinh khủng 
ात || ghrāta || ppp của ा (1) || ngửi 
चसु ् (n.) || cakṣus || ánh sáng mắt, con mắt 
च ु(f.) || cañcu || mỏ chim 
चतस ृ|| catasṛ || số 4 nữ tính 
चतरु (adj.) || catura || thông minh, khéo léo, nhanh 

nhẹn 
चतरु ् || catur || bốn (4) (catvāraḥ चारः Nom. Pl.) 
चतदु श || caturdaśa || mười bốn (14) 
चतुय (n.) || catuṣṭaya || số bốn 
च (m.) || candra || mặt trăng 
चहास (m.) || candrahāsa || tên của thanh kiếm của 

Rāvaṇa 
चरण (m.) || caraṇa || cái chân 
चिरत (n.) || carita || tiểu sử 
च (m.) || caru || món ăn cúng tế 
चर ् (1) चरित || car, carati || đi (trong một phạm vi) 
चमन ् (n.) || carman || bộ lông thú 
चल ्(1) चलित || cal, calati || di chuyển 
चाप (m.) || cāpa || cây cung 
िच (5) िचनोित || ci, cinoti || sưu tập, gom lại 
िच (n.) || citra || bức tranh 

िचकूट (m.) || citrakūṭa || tên núi 
िचा (f.) || cintā || lo nghĩ 
िचित || cintita || ppp của िच ् (10) िचयित || tư 

duy 
िच ् (10) िचयित || cint, cintayati || suy nghĩ 
िचय || cinmaya || thuộc về tâm 
िचरम ् || ciram || lâu 
िच (n.) || cihna || dấu, đặc điểm 
िचल || cihvala || hoảng hốt, rối loạn 
चीर (n.) || cīra || mảnh vải rách, quần áo manh mún 
चदु ्(1) चोदित || cud, codati || thúc đẩy, thôi thúc 
चदु ् (caus. = 10) चोदयित || cud, codayati || thúc dục, 

thúc đẩy 
चरु ् (10) चोरयित || cur, corayati || ăn trộm 
चडूामिण (m.) || cūḍāmaṇi || vật trang hoàng trên trán 
चिेत || ceṣṭita || ppp của động từ चे ् (1) चेित làm, 

thực hiện, hoàn tất. Ở đây có nghĩa: Hành động 
चोर (m.) || cora || tên trộm 
चोिरत || corita || ppp của चरु ् (10) चोरयित || trộm 
चौर (m.) || caura || tên trộm 
छद ् (caus. = 10) छादयित || chad, chādayati || che, 

đậy, dấu 
छाया (f.) || chāyā || bóng râm, bóng mát 
िछद ्(7) िछनि || chid, chinatti || cắt, cắt đứt 
जट (f.) || jaṭa || bín tóc 
जटा (f.) || jaṭā || bím tóc 
जटायसु ् (m.) || jaṭāyus || tên một con kên kên 
जन (m.) || jana || người ta, quần chúng, thiên hạ 
जनक (m.) || janaka || cha 
जनन (n.) || janana || sinh, ra đời 
जननी (f.) || jananī || mẹ 
जनान (n.) || janasthāna || tên ch ỗ ở của la-sát 

(Rākṣasā) 
जन ् (10) जनयित || jan, janayati || tạo tác, sinh ra 
जन ् (4) जायत े|| jan, jāyate || sinh khởi, phát sinh 
जप (m.) || japa || tụng đọc 
जप ् (1) जपित || jap, japati || tụng đọc (nhỏ, thầm) 
जय (m.) || jaya || sự chiến thắng 
जल (n.) || jala || nước 
जहार || jahāra || Perf. 3. pers. sing. của động từ hṛ, 

cướp đoạt 
जाग ृ(1) जागरित || jāgṛ, jāgarati || đánh thức 
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जात (adj.) || jāta || xảy ra (ppp của động từ जन)् 
जात || jāta || ppp của जन ् (4) जायत े || sinh khởi, phát 

sinh 
जातकमन ् (n.) || jātakarman || nghi lễ thực hiện khi 

sinh 
जानकी || jānakī || con của Janaka, tên khác của Sītā 
जावत ् (m.) || jāmbavat || tên một con khỉ 
जाया (f.) || jāyā || vợ 
जाल (n.) || jāla || lưới 
जावी (f.) || jāhnavī || tên khác c ủa sông Hằng (sát 

nghĩa: con gái của जु) 
िज (1) जयित || ji, jayati || thắng, chinh phục, khắc 

phục 
िजत || jita || ppp của िज (1) जयित || thắng 
जीव (m.) || jīva || sự sống, linh hồn 
जीवन (n.) || jīvana || cuộc sống, sự sống 
जीिवत (n.) || jīvita || cuộc sống, cuộc đời 
जीव ् (1) जीवित || jīv, jīvati || sống 
जीव ् (10) जीवयित || jīv, jīvayati || làm cho sống 
जते ृ(m.) || jetṛ || người thắng 
ा (9) जानाित || jñā, jānāti || biết, hiểu 
ान (n.) || jñāna || sự biết, trí 
ोितस ् (n.) || jyotis || ánh sáng 
ल ् (10) ालयित || jval, jvālayati || đ ốt lửa, nhóm 

lửa 
डी (4/1) डीयत/े डयत े|| ḍī, ḍīyate/ḍayate || bay 
त ् (1) तित || takṣ, takṣati || xây, cất 
तट (m.) || taṭa || bờ sông/biển/hồ 
तड ्(10) ताडयित || taḍ, tāḍayati || đánh 
ततः || tataḥ || sau đó 
ततः भिृत || tataḥ prabhṛti || từ lúc đó/này trở đi 
तततः || tatastataḥ || đây đó 
तणम ् || tatkṣaṇam || ngay lúc đó, ngay khoảnh 

khắc đó 
तर || tatpara || hoàn toàn tập trung vào đó (đi với 

loc.) 
त || tatra || ở đó 
तथा || tathā || cũng như vậy, như, thay vì च. 
तथािप || tathāpi || tuy nhiên, mặc dù thế 
तदन ु|| tadanu || sau đó, theo đó 
तदथ म ् || tadartham || để đạt mục đích này… 
तपस ् (n.) || tapas || khổ tu, khổ hạnh 

तपा (f.) || tapasyā || khổ tu, khổ hạnh 
तपिन ् (m.) || tapasvin || người khổ tu, người khổ 

hạnh 
तपोवन (n.) || tapovana || rừng người tu khổ hạnh 
तमस ् (n.) || tamas || tối tăm, đen tối 
त (m.) || taru || cây 
तक ्  (10) तकयित || tark, tarkayati || đoán, phỏng đoán 
तले || tale || dưới, bên dưới (postp. với gen.) 
तात ् || tasmāt || vì vậy, vì lí do này (abl. của tad) 
ताटका (f.) || tāṭakā || tên của một nữ la-sát 
ताड ् (10) ताडयित || tāḍ, tāḍayati || đánh, gây thương 

tích 
ताश (adj.) || tādṛśa || như thế này đây, với bản chất 

này… 
तापस (m.) || tāpasa || người khổ tu, người khổ hạnh 
तार (adj.) || tāra || lớn (âm thanh), xuyên suốt 
तारा (f.) || tārā || vợ của khỉ Vālin 
तावत ् (adj.) || tāvat || cứ lớn như, cứ to như (nom. 

sing.: tāvān) 
ितरोिहत || tirohita || được dấu kín (ppp của ितरः-धा 

(3) ितरो-दधाित ẩn náu) 
तीर (n.) || tīra || bờ sông/ao/biển 
तीण  || tīrṇa || ppp của त ॄ(1) तरित || băng qua 
तीथ  (n.) || tīrtha || nơi linh thiêng, chỗ hành hương 
त ु|| tu || nhưng, nhưng mà 
तुड (n.) || tuṇḍa || gương mặt, cái mồm, cái mỏ 
तदु ्(6) तदुित || tud, tudati || đánh, đánh đập 
तलुा (f.) || tulā || cái cân 
तु (adj.) || tulya || như, tương tự, cỡ như 
तषु ् (10) तोषयित || tuṣ, toṣayati || làm hài lòng, làm 

cho vui 
तषु ् (4) तुित || tuṣ, tuṣyati || vui, hài lòng 
तु || tuṣṭa || ppp của तषु ् (4) तुित || hài lòng 
तणूी (f.) || tūṇī || bao đựng mũi tên 
तणू म ् || tūrṇam || nhanh 
तणृ (n.) || tṛṇa || cọng cỏ 
ततृीयम ् || tṛtīyam || thứ ba 
तिृषत (adj.) || tṛṣita || khát nước 
त ॄ(1) तरित || tṝ, tarati || đi qua, vượt qua, băng qua 
तजेस ् (n.) || tejas || bóng loáng, sáng rực rỡ 
तजेिन ् || tejasvin || sáng rực 
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 || tyakta || ppp của ज ् (1) जित || xả bỏ, từ 
khước 

ज ् (1) जित || tyaj, tyajati || xả bỏ, từ khước 
स ् (1) सित || tras, trasati || run 
ि || tri || ba 
ििशरस ् (m.) || triśiras || tên một vị quan của Khara 
दशं ् (1) दशित || daṃś, daśati || cắn, nhai 
दिण || dakṣiṇa || phía nam, phương nam 
दध || dagdha || ppp của दह ्(1) दहित || đốt, cháy 
दड (m.) || daṇḍa || cây gậy 
दडक (m.) || daṇḍaka || tên một cánh rừng 
दड ्(10) दडयित || daṇḍ, daṇḍayati || phạt 
द || datta || ppp của दा (3) ददाित || đưa 
द (m.) || danta || răng 
दिर (adj.) || daridra || nghèo, bần hàn 
दिरता (f.) || daridratā || sự nghèo khổ/bần hàn 
दशन (n.) || darśana || cái vẻ, cái nhìn 
दश || daśa || 10 
दशनन (m.) || daśānana || biệt danh của Rāvaṇa 

(người có 10 gương mặt) 
दशरथ (m.) || daśaratha || tên c ủa một ông vua (cha 

của Rāma) 
दशानन (m.) || daśānana || biệt danh của Rāvaṇa 
द || daṣṭa || ppp của दशं ् (1) दशित || cắn, nhai 
दह ्(1) दहित || dah, dahati || đốt, cháy 
दा (3) ददाित || dā, dadāti || đưa (passive »dīyate«, 

được dùng thay dạng passive của yam »đưa, 
trao«) 

दात ृ(m.) || dātṛ || người đưa, thí chủ 
दान (n.) || dāna || món quà 
दार (m.) || dāra || vợ 
दाशरिथ (m.) || dāśarathi || con trai của Daśaratha 
दासी (f.) || dāsī || người hầu nữ 
िदव ं या (2) || divaṃ yā || chết (sát nghĩa: Thăng 

thiên) 
िदव (n.) || diva || thiên 
िदवस (m.) || divasa || ngày 
िदवाराम ् || divārātram (divā-rātram) || ngày và đêm 
िदवौकस ् (m.) || divaukas || người sống trên trời, thiên 

(diva = trời, okas = chỗ ở, bahuvrīhi: ông ấy, 
người có chỗ ở trên trời) 

िदव ् (4) दीित || div, dīvyati || chơi đùa 

िद || divya || thuộc về trời, tuyệt vời 
िदश ् (6) िदशित || diś, diśati || ra lệnh 
िदश ् (f.) || diś || hướng 
दीन || dīna || buồn bã, sầu muộn 
दीप ् (4) दीत े|| dīp, dīpyate || chiếu sáng, rực rỡ 
दीप ् (caus. = 10) दीपयित || dīp, dīpayati || đ ốt sáng, 

thắp đèn 
दीघ  (adj.) || dīrgha || dài 
ःख (n.) || duḥkha || khổ 
ःिखत (adj.) || duḥkhita || bất hạnh, khổ não 
ध (n.) || dugdha || sữa 
धोदिध (m.) || dugdhodadhi || biển sữa (chỗ trú của 

Viṣṇu. dugdha = Milch, udadhi = Meer) 
िभ (m.) || dundubhi || Tên của một la-sát, bị 

Vālin giết. 
ग त || durgata || nghèo nàn, yếu kém 
दा  (m.) || durdanta || tên riêng, sát nghĩa: »không 

bị chế ngự« 
दव (n.) || durdaiva || tai nạn 
ब ल (adj.) || durbala || yếu 
षण (m.) || duṣaṇa || tên của tướng dẫn quân của 

Khara 
 (adj.) || duṣṭa || xấu, ác 
िहत ृ(f.) || duhitṛ || con gái 
त (m.) || dūta || sứ giả 
र (n.) || dūra || viễn xứ, khoảng cách 
षयन ् || dūṣayan || ppa, »trong khi ông ta hạ 

nhục…« 
िषत || dūṣita || bị hư, bị hạ nhục (ppp của ष ्) 
ष ् (denom. = 10) षयित || duṣ, dūṣayati || hạ miệt, 

làm nhục 
श ् (4) पयित || dṛś, paśyati || thấy, nhìn 
श ् (caus. 10) दशयित || dṛś, darśayati || chỉ, làm cho 

thấy 
 || dṛṣṭa || ppp của श ् (4) पयित || thấy, nhìn 
दवे (m.) || deva || thiên, thiên thần 
दवेता (f.) || devatā || thiên thần 
दवेद (m.) || devadatta || tên riêng (»người được 

trời cho«) 
दवेयानी (f.) || devayānī || tên riêng nữ giới 
दवेी (f.) || devī || nữ thiên thần 
दशे (m.) || deśa || quốc gia, miền đất 
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दहे (m.) || deha || thân thể 
दोष (m.) || doṣa || lỗi lầm, tội 
दोषा (f.) || doṣā || buổi tối 
मुने (m.) || dyumatsena || tên vua 
ु (1) वित || dru, dravati || chạy 
ुतम ् || drutam || nhanh, gấp 
य (n.) || dvaya || cặp, hai 
ािशं || dvātriṃśa || 32 
ार (n.) || dvāra || cửa, cổng 
ि || dvi || hai 
िज (m.) || dvija || »người sinh hai lần«, bà-la-môn 
ितीय (adj.) || dvitīya || thứ hai 
ितीयम ् || dvitīyam || thứ hai 
िधा || dvidhā || hai phần, hai loại 
ौ || dvau || dve े: nom. acc. của số 2; dve: nom., 

acc. fem. và neut. của 2. 
धन (n.) || dhana || tiền bạc, giàu sang 
धनवत ् || dhanavat || giàu 
धनािधप (m.) || dhanādhipa || tên r iêng, tên của 

Kubera, »vua của sự giàu có« 
धिनक (adj., m.) || dhanika || giàu, người giàu, phú 

ông 
धिनन ् (adj.) || dhanin || giàu 
धनसु ् (n.) || dhanus || cây cung 
धिन ् (m.) || dhanvin || người bắn cung 
धर || dhara || mang, có, giữ 
धम (m.) || dharma || pháp, pháp luật, quy luật vũ trụ 
धमशाला (f.) || dharmaśālā || chỗ trú của người hành 

hương 
धा (3) दधाित || dhā, dadhāti || đặt xuống, để xuống 
धात ृ(m.) || dhātṛ || đấng tạo tác 
धा (n.) || dhānya || ngũ cốc 
धामन ् (n.) || dhāman || chỗ ở, chỗ cư trú 
धािम क || dhārmika || có đức, hợp lí 
धािवत || dhāvita || ppp của धाव ् (1) धावित || chạy 
धाव ् (1) धावित || dhāv, dhāvati || chạy 
धाव ् (10, caus.) धावयित || dhāv, dhāvayati || giặt, rửa 
िधक-्कृ (8) िधरोित || dhikkṛ, dhikkaroti || khinh miệt 
धी (f.) || dhī || trí, sự suy nghĩ, lí trí 
धीमत ् || dhīmat || thông minh 
धू (adj.) || dhūmra || màu xám, màu khói 

धतू  (adj.) || dhūrta || quỷ quyệt, ranh mãnh, lư ờng 
gạt 

ध ृ (1,10) धरित, धारयित || dhṛ, dharati/ dhārayati || 
mang, đeo, giữ chặt, nhận lấy, thụ thai (mang 
thai) 

धिृत (f.) || dhṛti || sự cương quyết 
धने ु(f.) || dhenu || con bò cái 
ान (n.) || dhyāna || thiền định 
न || na || không 
न कदाचन || na kadācana || không bao giờ 
न कदािचद ्|| na kadācid || không bao giờ 
न कदािप || na kadāpi || không bao giờ 
नकुल (m.) || nakula || con thú đuôi dài, sống theo 

bầy, rất khôn 
न (m.) || nakra || cá sấu 
नख (m.) || nakha || móng 
नगर (n.) || nagara || thành phố 
नगरी (f.) || nagarī || thành phố 
नत || nata || ppp của नम ् (1) नमित || chào hỏi, tôn 

kính 
नदी (f.) || nadī || sông 
नन (m.) || nandana || con trai 
निाम (m.) || nandigrāma || tên thành ph ố mà từ 

đó Bharata cai trị 
न ृ(m.) || naptṛ || cháu nội/ngoại 
नमस ् (n.) || namas || sự tôn kính 
नमार (m.) || namaskāra || sự tôn kính 
नमृ (8) नमरोित || namaskṛ, namaskaroti || chào 

hỏi 
नम ् (1) नमित || nam, namati || chào hỏi, tôn kính 
नर (m.) || nara || người đàn ông, người 
नरक (m.) || naraka || địa ngục 
नव (adj.) || nava || mới 
नव || nava || 9 
नवम || navama || thứ chín 
नश ् (4) नयित || naś, naśyati || huỷ diệt, tan nát, tiêu 

diệt 
न || naṣṭa || ppp của नश ् (4) नयित || huỷ diệt, tan 

nát, tiêu diệt 
नागर (m.) || nāgara || người sống thành phố 
नाम || nāma || với tên…, tên là… 
नामधये (n.) || nāmadheya || tên 
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नामन ् (n.) || nāman || tên 
नायक (m.) || nāyaka || người dẫn đầu 
नारद (m.) || nārada || tên của một Ṛṣi 
नारी (f.) || nārī || phụ nữ, người vợ 
नावा || nāvā || instr. sing. của नौः (f.) cái thuyền 
नािसका (f.) || nāsikā || mũi 
िनः-अस ् (4) िनर-्अित || niḥas, nirasyati || đuổi ra 

ngoài, xua đuổi, từ chối 
िनः-आ-कृ (8) िनरा-करोित || niḥ-ā-kṛ, nirākaroti || từ 

khước, không thừa nhận 
िनःकृष ् (1) िनःकष ित || niḥkṛṣ, niḥkarṣati || kéo ra, lôi 

ra 
िनः-म ् (1) िनमित || niḥkram, niṣkramati || đi ra 
िनः-म ् (1) िनामित || niḥkram, niṣkrāmati || đi ra 
िनःगम ् (1) िनग ित || niḥgam, nirgacchati || đi ra, 

xuất hiện 
िनः-िदश ् (6) िनिदशित || niḥ-diś, nirdiśati || quyết định, 

thẩm định, trao việc 
िनःनी (1) िनण यित || niḥ-nī, nirṇayati || quyết định 
िनः-मा (2) िनमा ित || niḥmā, nirmāti || sản xuất, tạo 

thành 
िनः-या (2) िनर-्याित || niḥyā, niryāti || đi ra ngoài, đi 

khỏi 
िन-कृत ् (6) िनकृित || ni-kṛt, nikṛntati || cắt đứt 
िनिप ् (6) िनिपित || ni-kṣip, nikṣipati || quăng đi, 

quăng xuống, vất vào 
िनह (m.) || nigraha || bắt được, phạt 
िनज || nija || thuộc về ta, sẵn có 
िनशः || nityaśaḥ || luôn luôn 
िनदाघ (m.) || nidāgha || mùa hè, sự nóng 
िन-ा (4) िनायत े|| nidrā, nidrāyate || ngủ 
िना (f.) || nidrā || giấc ngủ 
िन-धा (3) िन-दधाित || nidhā, nidadadhāti || tin tư ởng, 

đặt niềm tin vào (đi với loc.) 
िनध ृ (1,10) िनधरित/ िनधारयित || nidhṛ, nidharati/ 

nidhārayati || đặt vào (đi với loc.) 
िन-पत ् (caus. = 10) िन-पातयित || nipat, nipātayati || để 

rơi xuống, thả rơi xuống 
िनपनू (adj.) || nipūṇa || có kinh nghiệm 
िनिमम ् || nimittam || vì, bởi vì 
िनयतम ् || niyatam || chắc chắn 

िन-यजु ् (7) िन-येु, िनयनुि || niyuj, niyuṅkte, 
niyunakti || khiến làm, ra lệnh, đưa vào, quyết 
định 

िनयोग (m.) || niyoga || lệnh 
िनयोगतः || niyogataḥ || vì lệnh, chờ lệnh 
िनप ् (10) िनपयित || nirūp, nirūpayati || nghiên 

cứu, tìm ra 
िनदश (m.) || nirdeśa || lệnh, quy định 
िनम (m.) || nirmokṣa || sự giải thoát 
िनलय (m.) || nilaya || chỗ trú, chỗ ở 
िन-वस ् (1) िनवसित || ni-vas, nivasati || cư trú 
िनिवद ् (10) िनवदेयित || nivid, nivedayati || cho biết, 

báo cáo 
िनवदेन (n.) || nivedana || bảng tin, bảng báo cáo 
िनशा (f.) || niśā || đêm, ban đêm 
िनशाचरी (f.) || niśācarī || con quỷ cái ban đêm 
िनश ् (f.) || niś || đêm 
िनय (m.) || niścaya || quyết định 
िनसद ्(1) िनषीदित || nisad, niṣīdati || ngồi xuống 
िनसवे ् (1) िनषवेत े|| nisev, niṣevate || thăm viếng 
िनिच (5) िनिनोित || nisci, niścinoti || quyết định 
िन-हन ् (2) िन-हि || nihan, nihanti || đập tan, đánh 

chết, tiêu diệt 
िनह–्िदश ् (6) िनद शित || niḥdiś, nirdiśati || quyết định, 

trao nhiệm vụ, lệnh 
िन-्म ् (1) िनमित || nimajj, nimajjati || lặn xuống, 

đi sâu vào, chìm 
नी (1) नयित || nī, nayati || dẫn, dắt, trải (thời gian, ở 

acc.) 
नीड (m.) || nīḍa || cái tổ, ổ 
नीत || nīta || ppp của नी (1) नयित || dẫn, dắt, trải (thời 

gian) 
नीित (f.) || nīti || sự cư xử, khôn ngoan 
नीितमत ् (adj.) || nītimat || gian, gian manh 
नील || nīla || mầu xanh 
ननूम ् || nūnam || chắc chắn 
नतृ ् (4) नृित || nṛt, nṛtyati || nhảy, khiêu vũ 
नृ || nṛtta || ppp của नतृ ् (4) नृित || nhảy, khiêu vũ 
नृ (n.) || nṛtya || khiêu vũ 
नपृ (m.) || nṛpa || vua 
नपृित (m.) || nṛpati || vua 
नते ृ(m.) || netṛ || người dẫn đầu 
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ने (n.) || netra || mắt 
नपैुय (n.) || naipuṇya || sự tinh xảo 
नौका (f.) || naukā || cái thuyền 
ाय (m.) || nyāya || quyết đoán, lời phán 
प || pakva || ppp của पच ् (1) पचित || nấu 
प (m.) || pakṣa || cánh 
पिन ् (m.) || pakṣin || chim 
प (m.) || paṅka || bùn, vũng lầy 
पच ् (1) पचित || pac, pacati || nấu ăn 
प || pañca || 5 
पवटी (f.) || pañcavaṭī || tên đất 
पिठत || paṭhita || ppp của पठ ् (1) पठित || đọc, học, 

tụng 
पठ ्(1) पठित || paṭh, paṭhati || đọc, học, tụng 
पठ ्(caus. = 10) पाठयित || paṭh, pāṭhayati || dạy 
पित (m.) || pati || chí tôn, đấng chí tôn 
पितत || patita || ppp của पत ् (1) पतित || té, rớt, rơi vào 
पत ् (1) पतित || pat, patati || té, rớt, rơi vào 
पत ् (caus. = 10) पातयित || pat, pātayati || đ ể rơi, phủ 

phục 
प (n.) || pattra || lá, lá thư 
पी (f.) || patnī || vợ 
पिथक (m.) || pathika || du khách 
पथ ् (m.) || path || đường đi 
पका (f.) || padukā || giầy, dép 
प (m.) || padma || hoa sen 
पज (m.) || padmaja || Liên hoa sinh, người xuất 

sinh từ hoa sen (padmāt jātaḥ yaḥ saḥ, »người 
xuất sinh từ hoa sen«), tên khác của Brahma 

पयोिन (m.) || padmayoniḥ || Liên hoa sinh, người 
xuất sinh từ hoa sen (bahuvr. »người có gốc là 
hoa sen«), tên khác của Brahma 

पा (f.) || pampā || tên một hồ nước 
पर (m.) || para || người lạ, kẻ thù 
पर || para || sau, kế tiếp, khác, bên kia 
परम || parama || cao nhất, tối thượng 
परम ् || param || sau đó 
परश ु(m.) || paraśu || cái rìu 
पररम ् || parasparam || tương đãi 
परा-धाव ् (1) पराधावित || parādhāv, parādhāvati || chạy 

mất 

पिर-ह ् (9) पिर गृाित || parigrah, parigṛhṇāti || nhận, 
giữ lấy, ăn 

पिरदशं ् (1) पिरदशित || paridaṃś, paridaśati || cắn nát 
पिरनी (1) पिरणयित || pari-nī, pariṇayati || dẫn đi 

quanh, cưới 
पिर-म ् (1/4) पिरमित/ पिराित || paribhram, 

paribhramati/ paribhrāmyati || đi lòng vòng 
पिरवढृ (m.) || parivṛḍha || người dẫn đầu 
पिराजक (m.) || parivrājaka || du tăng 
पिरा (adj.) || pariśrānta || kiệt lực 
पिरहास (m.) || parihāsa || sự đùa giỡn 
परीत || parīta || bị nắm bắt, bị hành hạ (ppp của pari-

i (2)) 
पण (n.) || parṇa || lá cây 
पणशाला (f.) || parṇaśālā || túp lều bằng lá 
पय व–ई ् (1) पय वेत े || paryava-īkṣ, paryavekṣate || 

quản lí, canh chừng 
पवत (m.) || parvata || núi 
पलाश (m.) || palāśa || lá, lá cây 
पवन (m.) || pavana || gió 
पवननन (m.) || pavananandana || tên khác của 

Hanumat (»con của thần gió«) 
पवनाज (m.) || pavanātmaja || tên khác c ủa 

Hanumat (पवन thần gió + आ tự ngã + ज sinh 
ra) 

पश ु(m.) || paśu || thú vật, súc sinh 
पात ् || paścāt || sau đó, từ phía sau 
पात ् तप ् (1) पात ् तपित || paścāt tap, paścāt tapati || 

hối hận 
पा (1) िपबित || pā, pibati || uống 
पा (10) पाययित || pā, pāyayati || cho uống, đưa cho 

uống 
पाठ (m.) || pāṭha || bài văn 
पाठशाला (f.) || pāṭhaśālā || trường học 
पािण (m.) || pāṇi || bàn tay 
पाद (m.) || pāda || chân 
पादप (m.) || pādapa || cây 
पादाु (m.) || pādāṅguṣṭha || ngón chân cái 
पाका (f.) || pādukā || giày sandale 
पा (m.) || pāntha || du khách 
पाप (n.) || pāpa || ác 
पायस || pāyasa || được nấu với sữa 
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पार (n.) || pāra || bờ bên kia 
पािथ व (m.) || pārthiva || vua 
पा  (n.) || pārśva || bên, một phía 
पालन (n.) || pālana || sự bảo hộ 
पाल ् (10) पालयित || pāl, pālayati || bảo vệ, bảo hộ, 

nuôi lớn 
पावक (m.) || pāvaka || lửa 
पाषाण (n.) || pāṣāṇa (n.) || viên đá, cục đá 
िपत ृ(m.) || pitṛ || cha 
िपपासा (f.) || pipāsā || sự khát nước 
पीडन (n.) || pīḍana || sự hành hạ 
पीडा (f.) || pīḍā || sự hành hạ, đau khổ 
पीड ्(10) पीडयित || pīḍ, pīḍayati || hành hạ 
पीत || pīta || ppp của पा (1) िपबित || uống 
पुय (n.) || puṇya || công đức 
पु (m.) || putra || con trai 
पुवत ् || putravat || như con trai 
पुी (f.) || putrī || con gái 
पनुीवन (n.) || punarujjīvana || làm sống, tiếp hơi 
पनुर ् || punar || lại, nữa 
पनुर-्जन ् (n.) || punarjanman || tái sinh 
परु (n.) || pura || thành phố 
परुतः || purataḥ || trước (postp. với gen. và ab.) 
परुा (adv.) || purā || trước đây, đầu tiên 
परुाण (adj.) || purāṇa || cổ, xưa (fem. —ī) 
परुी (f.) || purī || thành phố 
पुष (m.) || puruṣa || người, người đàn ôn 
परुोिहत (m.) || purohita || ông thầy cúng cho nhà 
पु (adj.) || puṣṭa || mập 
पु (n.) || puṣpa || hoa, nụ 
पुक (n.) || puṣpaka || chiếc xen thần của Kubera 
पुक (n.) || pustaka || quyển sách 
प ू(9) पनूाित || pū, pūnāti || làm sạch 
पजून (n.) || pūjana || sự tôn kính 
पजूा (f.) || pūjā || sự tôn kính 
पिूजत || pūjita || ppp của पजू ् (10) पजूयित || tôn kính 
पजू ् (10) पजूयित || pūj, pūjayati || tôn kính 
पणू  || pūrṇa || đầy, được làm đầy, hoàn tất, đã quá 

hạn (ppp của प)ॄ 
पवू  || pūrva || trước đây 
पवू म ् || pūrvam || đầu tiên 
पथृलु (adj.) || pṛthula || rộng, xa 

पृ || pṛṣṭa || ppp của  ्(6) पृित || hỏi 
पृ (n.) || pṛṣṭha || cái lưng, cái ngọn 
प ॄ (10) परूयित || pṝ, pūrayati || làm đ ầy, làm toại 

nguyện 
प ॄ(9) पणृाित || pṝ, pṛṇāti || làm đầy 
पौर (m.) || paura || người dân 
 श ् (caus. = 10) -दशयित || pradṛś, pradarśayati || 

chỉ cho thấy 
-अथ (10) ाथ यत/े ाथ यित || pra-arth, prārthayate/-ti 

|| cầu xin, gọi 
-अश ् (9) ाित || prāś, prāśnati || ăn 
-अश ् (caus.. = 10) ाशयित || prāś, prāśayati || đưa 

cho ăn, khiến cho ăn 
-आप ् (5) ाोित || pra-āp, prāpnoti || đạt được 
-इष ् (caus = 10) षेयित || pra-iṣ, preṣayati || gửi 
-इष ् (caus. = 10) षेयित || preṣ, preṣayati || quẳng 

đi, phóng đi 
काश ् (1) काशत े || prakāś, prakāśate || sáng chói, 

chiếu sáng 
कृित (f.) || prakṛti || bộ trưởng 
कृित (f.) || prakṛti || thiên nhiên, bản chất, bản tính 

tự nhiên 
चोिदत (ppp) || pracodita || ppp, được thúc đẩy, 

được khuyến khích (pra-cud [caus. = 10]) 
 ्(6) पृित || pracch, pṛcchati || hỏi 
जन ् (4) जायत े|| prajan, prajāyate || sinh, đẻ 
जा (f.) || prajā || hậu thế, hậu bối (जाथ vì hậu bối 

mà…) 
जापित (m.) || prajāpati || tên khác của Brahma 
ज ् (1) जित || praj, prajati || đi quanh 
णाम (m.) || praṇāma || sự cúi mình xuống để chào 
ताप (m.) || pratāpa || sáng chói, v ẻ sang trọng, 

vương giả 
ित || prati || đến, hướng về (postp. với acc.) 
ित-आ-गम ् (1) ागित || prati-āgam, 

pratyāgacchati || trở về 
ित-ई ् (1) तीत े || prati-īkṣ, pratīkṣate || chờ, chờ 

đợi 
ितगम ् (1) ितगित || prati-gam, pratigacchati || trở 

về 
िता (9) ितजानीित/ितजानीत े || pratijñā, pratijānīti/ 

pratijānīte || hứa 
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िता (f.) || pratijñā || quả quyết, chấp nhận 
ितिदनम ् || pratidinam || mỗi ngày 
ितश ्, ितयत े || pratidṛś, pratidṛśyate || hiển hiện, 

trình hiện 
ितिब (n.) || pratibimba || ảnh trong gương, phản 

chiếu 
ितबधु ् (1) ितबोधित || pratibudh, pratibodhati || tỉnh 

thức 
ित-भाष ् (1) ितभाषत े || pratibhāṣ, pratibhāṣate || trả 

lời, ứng đáp 
ितयम ् (1) ितयित || pratiyam, pratiyacchati || trả 

lại 
ित-या (caus. = 10) ापयित || pratiyā, pratyāpayati 

|| khiến trở về 
ितयु (m.) || pratiyuddha || ứng đáp những hành 

động thù nghịch 
ितवद ्(1) ितवदित || prativad, prativadati || trả lời 
ितवस ् (1) ितवसित || prativas, prativasati || cư ngụ 
ितव ृ(10) ितवारयित || prativṛ, prativārayati || giữ lại 
ागम ् (1) ागित || pratyāgam, pratyāgacchati 

|| trở về 
थम (adj.) || prathama || thứ nhất 
थमम ् || prathamam || thứ nhất, đầu tiên 
-दा (3) -ददाित || pradā, pradadāti || đưa, trao, tặng 
दान (n.) || pradāna || đưa (quà để kết hôn) 
-श ् (caus. = 10) दशयित || pra-dṛś, pradarśayati || 

chỉ cho thấy 
-ु (1) -वित || pradru, pradravati || chạy đến, trốn 

đến 
नम ् (1) णमित || pranam, praṇamati || chào hỏi, cúi 

mình chào 
पद ्(4) पत े|| prapad, prapadyate || đạt đến 
बल || prabala || cường độ mạnh 
बधु ् (1) बोधित || prabudh, prabodhati || thức dậy 
भात (n.) || prabhāta || bình minh 
भाव (m.) || prabhāva || quyền hành, năng lực 
भ ु(m.) || prabhu || đấng tối cao 
भतू (adj.) || prabhūta || nhiều, có nhiều 
भिृत || prabhṛti || từ… đến (postp.) 
माद (m.) || pramāda || lỗi lầm, không chú ý 
मखु (m.) || pramukha || thứ nhất, người đầu, (dạng 

bahuv.) được dẫn đầu bằng… 

मखु े|| pramukhe || trước (postp. với gen.) 
य (m.) || prayatna || sự cố gắng 
यम ् (1) यित || prayam, prayacchati || đưa, trao, 

mời 
-या (2) याित || prayā, prayāti || khởi hành 
याग (m.) || prayāga || miền Allahabad 
याण (n.) || prayāṇa || cuộc du hành 
यजु ् (7) यनुि || prayuj, prayunakti || dùng, sử 

dụng 
योग (n.) || prayoga || sử dụng, cách sử dụng 
योजन (n.) || prayojana || cái dụng, cái lợi 
-लप ् (1) लपित || pralap, pralapati || than thở, nói 

nhiều 
-वच ् (3) -वि || pravac, pravakti || nói, công bố 
िवश ् (10) वशेयित || praviś, praveśayati || để cho 

bước vào 
-िवश ् (6) िवशित || praviś, praviśati || bước vào 
शसंा (f.) || praśaṃsā || sự tán thán, ca ngợi 
शसं ् (1) शसंित || praśaṃs, praśaṃsati || ca ngợi 
स (adj.) || prasanna || vui, hài lòng 
सव (m.) || prasava || sự sinh, sinh con 
साद (m.) || prasāda || tội nghiệp, ra ân, nhủ ân 
स ृ(10) सारयित || prasṛ, prasārayati || lan rộng 
ा (1) ितत े|| prasthā, pratiṣṭhate || khởi hành 
हार (m.) || prahāra || cú đánh, đòn 
-िह (5) -िहणोित || prahi, prahiṇoti || gửi đi 
- (1) -हरित || prahṛ, praharati || đập xuống, đánh 

tới 
 || prahṛṣṭa || vui mừng 
ाचतेस (m.) || prācetasa || tên khác của Vālmīki 
ाण (m.) || prāṇa || hơi thở, sinh khí 
ातर ् || prātar || mỗi sáng 
ायणे || prāyeṇa || thường, phần lớn là 
ायोपवशेन (n.) || prāyopaveśana || tự vẫn bằng cách 

tuyệt thực 
ाथ ना (f.) || prārthanā || nguyện vọng 
ाशन (n.) || prāśana || món ăn 
ासाद (m.) || prāsāda || cung điện 
िय (adj.) || priya || dễ thương 
िया (f.) || priyā || người yêu (nữ) 
ीत || prīta || vui vẻ, dễ thương 
ीित (f.) || prīti || vui vẻ, cảm tình 
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िेषत || preṣita || ppp của -इष ् (caus. = 10) षेयित || 
gửi 

वग (m.) || plavaga || con khỉ 
वम (m.) || plavaṅgama || con khỉ 
 ु(1) वत े|| plu, plavate || nhảy nhót 
फल (n.) || phala || quả 
फलयोग (m.) || phalayoga || phần thưởng 
फल ्(1) फलित || phal, phalati || chín, mang trái 
ब ु (m.) || bandhu || người thân, người dòng họ, 

bạn 
ब ् (9) बाित || bandh, badhnāti || cột lại, hợp lại 
बल (n.) || bala || lực, sức mạnh 
बला (f.) || balā || chân ngôn chống đói khát 
बिल (m.) || bali || phẩm vật cúng tế 
बिलन ् || balin || mạnh, có sức 
बिहः || bahiḥ || phía ngoài, bên ngoài (postp. với 

ablative) 
ब (adj.) || bahu || nhiều 
बधा || bahudhā || đa dạng, có nhiều… 
बमू (adj.) || bahumūlya || có giá trị 
बाढम ् || bāḍham || chắc chắn 
बाण (m.) || bāṇa || mũi tên 
बाल (m.) || bāla || cậu bé 
बा (m.) || bāhu || cánh tay 
िबडाल (m.) || biḍāla || con mèo 
िब (m.) || bindu || giọt 
िबल (n.) || bila || cái lỗ 
बिुमत ् || buddhimat || khôn, có trí 
बधु ् (1) बोधित || budh, bodhati || nhận thức, biết được 
बभुिुत (adj.) || bubhukṣita || đói 
बहृित (m.) || bṛhaspati || tên một vị thần 
भाव (m.) || brahmabhāva || hợp nhất với 

Brahman 
सू (n.) || brahmasūtra || thánh kinh c ủa trường 

phái Vedānta 
ा || brāhma || thuộc về Brahman 
ाण (m.) || brāhmaṇa || bà-la-môn 
 ू(2) वीित || brū, bravīti || nói 
भ (m.) || bhakta || người tin 
भि (f.) || bhakti || niềm tin (tuyệt đối) 
भण (n.) || bhakṣaṇa || sự ăn 
भ ् (1) भित || bhakṣ, bhakṣati || ăn 

भ ् (10) भयित || bhakṣ, bhakṣayati || ăn 
भगवीता (f.) || bhagavadgītā || bhagavadgītā, Chí 

tôn ca 
भिगनी (f.) || bhaginī || em gái 
भ (m.) || bhaṅga || sự gẫy, cong 
भ ् (7) भनि || bhañj, bhanakti || bẻ gẫy, tàn phá 
भ (m.) || bhadra || kẻ gian, kẻ lừa đảo 
भय (n.) || bhaya || sợ hãi, lo âu, cơ nguy 
भरत (m.) || bharata || tên riêng cho nam giới 
भरज (m.) || bharadvaja || tên của một Ṛṣi 
भतृ  (m.) || bhartṛ || người chồng 
भवन (n.) || bhavana || cung điện 
भन ् (n.) || bhasman || tro 
भसात ् कृ (8) भारोित || bhasmasāt kṛ, 

bhasmasāt karoti || làm thành tro 
भान ु(m.) || bhānu || mặt trời 
भार (m.) || bhāra || gánh nặng 
भाग व || bhārgava || thuộc về Bhṛgu 
भाग व + राम = परशरुाम || bhārgava + rāma = 

paraśurāma || tên riêng 
भाया  (f.) || bhāryā || người vợ 
भाष ् (1) भाषत े|| bhāṣ, bhāṣate || nói 
भा (n.) || bhāṣya || bình giải, luận giải 
भार (m.) || bhāskara || mặt trời 
िभा (f.) || bhikṣā || vật ăn xin 
िभ ु(m.) || bhikṣu || kẻ ăn xin 
िभ ् (1) िभत े|| bhikṣ, bhikṣate || cầu xin 
िभद ्(7) िभनि || bhid, bhinatti || bẻ gẫy 
भी (10) भीषयित || bhī, bhīṣayati || làm cho sợ 
भी (3) िबभिेत || bhī, bibheti || sợ hãi 
भीित (f.) || bhīti || sợ, sự sợ hãi 
भीषण || bhīṣaṇa || vẻ gây sợ 
भजु (m.) || bhuja || cánh tay 
भजु ् (7) भेु || bhuj, bhuṅkte || thưởng thức, ăn 
भ ू(1) भवित || bhū, bhavati || thì, mà. là… trở thành 
भतूल (n.) || bhūtala || nền đất 
भपूित (m.) || bhūpati || người cai trị, vua 
भिूम (f.) || bhūmi || đất, nữ thần đất 
भषूण (n.) || bhūṣaṇa || vật trang trí, trang hoàng 
भषू ् (10) भषूयित || bhūṣ, bhūṣayati || trang trí 
भ ृ(1) भरित || bhṛ, bharati || nuôi dưỡng 
भ ृ(3) िबभित  || bhṛ, bibharti || gìn giữ 
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भशृम ् || bhṛśam || rất, mãnh liệt 
भो || bho || »Này anh bạn!« 
भोजन (n.) || bhojana || thức ăn, thực phẩm nói 

chung 
शं ् (1) शंत े|| bhraṃś, bhraṃśate || rớt, mất 
म ् (1/4) मित/ ाित || bhram, bhramati/ 

bhrāmyati || đi lòng vòng 
ात ृ(m.) || bhrātṛ || em trai 
ा || bhrānta || ppp của म ् (1/4) मित/ ाित || 

đi lòng vòng 
मिका (f.) || makṣikā || con ruồi 
मिण (n.) || maṇi || viên ngọc, ngọc ma-ni 
मडप (n.) || maṇḍapa || phòng lớn 
मडूक (m.) || maṇḍūka || con ếch 
मडूकराज (m.) || maṇḍukarāja || vua của bầy ếch 
मत || mata || ppp của मन ् (4) मत े || suy nghĩ, cho 

rằng 
मित (f.) || mati || trí, sự quyết định 
म (adj.) || matta || say mê, tham dục 
म (m.) || matsya || con cá 
मदन (m.) || madana || thiên thần của ái tình 
म (n.) || madya || rượu, chất làm say 
म (m, plural) || madra || tên của một chủng tộc 
मध ु(n.) || madhu || mật ong 
मधरु (adj.) || madhura || ngọt 
म (n.) || madhya || giữa, ở giữa (đi với gen.) 
मभाग (m.) || madhyabhāga || phần ở giữa 
मनस ् (n.) || manas || tâm, trí, tư duy 
मनु (m.) || manuṣya || người, loài người 
मन ् (4) मत े|| man, manyate || suy nghĩ, cho rằng 
म (denom. = 10) मयित || mantra, mantrayati || 

tham vấn 
म (m.) || mantra || chân ngôn, thần chú 
मिन ् (m.) || mantrin || bộ trưởng 
मरा (f.) || mantharā || tên riêng của một người hầu 

nữ 
म (adj.) || manda || chậm, chậm chạp 
मिर (m.) || mandira || cung điện 
मिर (n.) || mandira || đền, chùa 
म ु(m.) || manyu || sự giận dữ, cơn giận 
मयरू (m.) || mayūra || con công 
मरण (n.) || maraṇa || sự chết 

महत ् || mahat || lớn 
महाराज (m.) || mahārāja || đại vương 
महाशाला (f.) || mahāśālā || phòng lớn 
महीपाल (m.) || mahīpāla || vua (»ngư ời bảo vệ trái 

đất«) 
महे (m.) || mahendra || tên núi (Hanumat leo núi 

này để nhảy sang đảo Laṅka) 
मासं (n.) || māṃsa || thịt 
मासंखड (n.) || māṃsakhaṇḍa || miếng thịt 
मातलु (m.) || mātula || chú, cậu 
मात ृ(f.) || mātṛ || mẹ 
माा (f.) || mātrā || kích thước, bề rộng 
मानस ् (n.) || mānas || tâm, tâm trí 
मािनत || mānita || đư ợc tôn kính (gốc मन ्, [caus. = 

10] मानयित, tôn kính) 
मानषु (m.) || mānuṣa || người, loài người 
मारीच (m.) || mārīca || tên một la-sát 
मारीच (m.) || mārīca || tên m ột la-sát, con trai của 

Tāṭakā 
मात (m.) || māruta || thần gió, gió 
माित (m.) || māruti || hậu bối của thần gió 
माग  (m.) || mārga || đường 
माजा र (m.) || mārjāra || con mèo 
माता ड (m.) || mārtāṇḍa || thần thái dương 
माला (f.) || mālā || vòng trang trí, vòng đeo cổ 
मािलन || mālin || được trang trí viền quanh 
मावत ् (m.) || mālyavān || tên núi 
मास (m.) || māsa || tháng (māse मास ेsau một tháng, 

một tháng sau) 
िम (n.) || mitra || bạn 
िम (denom. = 10) िमयित || miśra, miśrayati || trộn 
िम (adj.) || miṣṭa || ngon 
िम (n.) || miṣṭa || món ăn ngon 
मील ्(1) मीलित || mīl, mīlati || nhắm mắt 
मिु (f.) || mukti || sự giải thoát 
मखु (n.) || mukha || gương mặt, cái mồm 
मु (m.) || mukhya || người dẫn đầu 
मु || mukhya || thuộc về phần chính 
मचु ् (10) मोचयित || muc, mocayati || giải thoát 
मचु ् (6) मुित || muc, muñcati || bắn, thả tung, giải 

thoát 
मदुा (f.) || mudā || niềm vui 
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मदु ्(1) मोदत े|| mud, modate || vui 
मदु ्(f.) || mud || niềm vui 
मिुन (m.) || muni || mâu-ni, trí giả 
मढू (m.) || mūḍha || kẻ ngu si 
मखू  (m.) || mūrkha || kẻ ngu si 
मधू न ् (m.) || mūrdhan || cái đầu 
मलू (n.) || mūla || gốc, nguồn gốc 
मषूक (m.) || mūṣaka || con chuột 
म ृ(6) ियत े|| mṛ, mriyate || chết 
म ृ(causativ = 10) मारयित || mṛ, mārayati || giết 
मगृ (m.) || mṛga || con nai 
मगृ ् (10) मगृयत े|| mṛg, mṛgayate || tìm, săn 
मतृ (adj.) || mṛta || chết 
मतृ || mṛta || ppp của म ृ(6) ियत ेchết 
मघे (m.) || megha || đám mây 
मिैथल (m.) || maithila || vua của Mithilā = जनक 
मिैथली (f.) || maithilī || biệt danh của Sītā (sát nghĩa: 

người gốc xứ Mithilā) 
मनैाक (m.) || maināka || tên núi 
मो (m.) || mokṣa || giải thoát 
मोह (m.) || moha || lầm lẫn, si mê 
मौन (n.) || mauna || sự im lặng, không nói 
मौल (adj.) || maula || nguyên là, bản chất là 
यज ् (1) यजित || yaj, yajati || cúng tế cho ai đó (acc.) 

một cái gì đó (instr.) 
य (m.) || yajña || vật cúng tế, việc cúng tế 
यत || yata || ppp của यम ् (1) यित || trao, đưa 
यित (m.) || yati || người tu khổ hạnh 
य (m.) || yatna || sự cố gắng 
यथाकामम ् || yathākāmam || tuỳ nghi 
यथापवू म ् || yathāpūrvam || như trước đây 
यदा… तदा || yadā… tadā || nếu… thì (temp.) 
यिद… तिह || yadi… tarhi || nếu… thì (cond.) 
यम (m.) || yama || Dạ-ma, tên của thần chết 
यमनुा (f.) || yamunā || tên của một dòng sông 
यम ् (1) यित || yam, yacchati || truyền trao 
यशस ् (n.) || yaśas || vinh dự, danh tiếng 
या (2) याित || yā, yāti || đi 
यािचत || yācita || ppp của याच ् (1) याचत े|| cầu xin 
याच ् (1) याचत े || yāc, yācate || cầu xin cái gì đó nơi 

người nào đó (đi với hai acc.) 
यातधुान (m.) || yātudhāna || một loại quỷ 

याा (f.) || yātrā || cuộc hành hương 
यान (n.) || yāna || chiếc xe, cỗ xe 
यावत ् || yāvat || cho đ ến khi (postp. với acc. hoặc 

abl.) 
यगु (n.) || yuga || một cặp, hai 
यजु ् (7) यनुि || yuj, yunakti || đặt vào cái ách, tiếp 

nối 
यु (n.) || yuddha || cuộc chiến, cuộc tranh đấu 
यधुा-िजत ् (m.) || yudhājit || (sát nghĩa: th ắng trong 

cuộc chiến) tên em trai của Kaikeyī 
यधु ् (4) युत े|| yudh, yudhyate || chiến đấu 
योिगन ् (m.) || yogin || Du-già sư 
योय || yogya || thích hợp, tương thích, có khả năng 
योध (m.) || yodha || lính, chiến sĩ 
योिन (f.) || yoni || nguồn gốc 
र (n.) || rakta || máu 
रक (m.) || rakṣaka || người bảo hộ, người hộ vệ 
रस ् (m.) || rakṣas || la-sát 
रा (f.) || rakṣā || sự bảo vệ, hộ vệ 
रित || rakṣita || ppp của र ् (1) रित || bảo vệ, bảo 

hộ, cứu 
रित ृ(m.) || rakṣitṛ || người bảo hộ, người hộ vệ 
र ् (1) रित || rakṣ, rakṣati || bảo vệ, bảo hộ, cứu 
रघनुन (m.) || raghunandana || biệt danh của Rāma 

(sát nghĩa: con trai/người làm vui của Raghu) 
रघ-ुनाथ (m.) || raghunātha || biệt danh của Rāma 
रच ् (10) रचयित || rac, racayati || gom lại, sản xuất 
रजक (m.) || rajaka || người thợ giặt 
र ु(f.) || rajju || sợi dây, dây thừng 
रण (m.) || raṇa || cuộc chiến 
रित (f.) || rati || tham dục, tham ái 
रितसबं (m.) || ratisaṃbandha || mối quan hệ tình ái 
र (n.) || ratna || bảo châu 
रथ (m.) || ratha || xe 
रा (f.) || rathyā || đường 
रमणीय (adj.) || ramaṇīya || dễ thương 
रम ् (1) रमत े|| ram, ramate || vui thích, thưởng thức 
रसा (f.) || rasā || đất, địa cầu 
रसातल (n.) || rasātala || thế giới bên kia 
रास (m.) || rākṣasa || la-sát, một loại quỷ 
रास (m.) || rākṣasa || quỷ la-sát 
राग (m.) || rāga || màu 
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राघव (m.) || rāghava || hậu bối của Rāghu, biệt danh 
của Rāma 

राघनुाथ (m.) || raghunātha || biệt danh của Rāma 
(»chúa tể của राघ«ु) 

राजन ् (m.) || rājan || vua 
राजपुी (f.) || rājaputrī || con gái vua, công chúa 
रा (n.) || rājya || vương qu ốc, quyền cai trị của 

vua 
राि (f.) || rātri || ban đêm 
राम (m.) || rāma || tên riêng cho nam giới 
रामच (m.) || rāmacandra || »Rāma như là m ặt 

trăng«, tên riêng của Rāma, con của Daśaratha 
रामायण (n.) || rāmāyaṇa || Câu chuyện về Rāma 
रावण (m.) || rāvaṇa || tên của một la-sát 
रािश (m.) || rāśi || một đống 
रा (n.) || rāṣṭra || vương quốc, sự cai trị 
च ् (1) रोचत े || ruc, rocate || cái gì đó (nom.) v ừa 

lòng ai (dative) 
द ्(2) रोिदित || rud, roditi || khóc, than 
ध ् (7) णि || rudh, ruṇaddhi || cản trở, ngăn chặn 
ष ् (f.) || ruṣ || cơn giận, sự nổi giận 
ह ्(1) रोहित || ruh, rohati || lớn lên, trưởng thành 
ढ || rūḍha || ppp của ह ्(1) रोहित || lớn lên, trưởng 

thành 
प (n.) || rūpa || thân, sắc, vẻ đẹp 
पक (m.) || rūpaka || đồng tiền 
िपन ् || rūpin || có thân sắc 
रोदन (n.) || rodana || khóc lóc, than thở 
रोष (m.) || roṣa || cơn giận, giận dữ 
रोष ् (f.) || roṣ || cơn giận, giận dữ 
ल ् (10) लयित || lakṣ, lakṣayati || ghi chú, đánh 

dấu 
लण (m.) || lakṣmaṇa || tên riêng nam tính 
लगडु (m.) || laguḍa || cây gậy 
लघ ु|| laghu || dễ, đơn giản 
ला (f.) || laṅkā || đảo Śrī Laṅka, Tích Lan 
ला (f.) || lajjā || sự e thẹn 
ल ् (6) लत े|| lajj, lajjate || e thẹn 
लता (f.) || latā || dây leo 
ल || labdha || ppp của लभ ् (1) लभत े || nhận được, 

đạt được 
लभ ् (1) लभत े|| labh, labhate || nhận được, đạt được 

लग िकिा || large kiṣkindhā || tên của một động 
लवण (m.) || lavaṇa || tên của một la-sát 
लाल (n.) || lāṅgala || cái bừa/cày 
लाूल (n.) || lāṅgūla || cái đuôi 
लाभ (m.) || lābha || sự thành đạt 
िलख ् (6) िलखित || likh, likhati || viết 
िलप ् (6) िलित || lip, limpati || bôi, xoa 
िलह ्(2) लेिढ || lih, leḍhi || liếm 
प ् (6) ित || lup, lumpati || phá huỷ, cướp đoạt 
 || lubdha || tham lam (ppp của भ)् 
भ ् (4) ित || lubh, lubhyati || tham muốn, thích 

thú 
लोक (m.) || loka || thế gian, trời, đất 
लोभ (m.) || lobha || lòng tham 
वचन (n.) || vacana || lời nói 
व (m.) || vajra || kim cương chử 
वायधु (n.) || vajrāyudha || với kim cương chử là vũ 

khí 
व (caus. = 10) वयित || vañca, vañcayati || đánh 

lừa, lừa bịp 
विणज ् (m.) || vaṇij || thương gia 
व (m.) || vatsa || con bê, bạn yêu quý! (dạng voc.) 
वल || vatsala || âu yếm 
वद ्(1) वदित || vad, vadati || nói 
वध (m.) || vadha || giết 
वध ू(f.) || vadhū || cô dâu, con dâu 
वन (n.) || vana || rừng 
विनका (f.) || vanikā || rừng nhỏ 
वनौकस ् (m.) || vanaukas || kẻ sống trong rừng (= 

khỉ) 
व ् (1) वत े|| vand, vandate || tôn kính 
वर (m.) || vara || mong muốn, वरं वरयित = cho phép 

người khác ước nguyện 
वरण (n.) || varaṇa || chọn lựa (chồng) 
वष  (n.) || varṣa || năm, cơn mưa 
वष -काल (m.) || varṣa-kāla || mùa mưa 
वभ (m.) || vallabha || bạn 
वस (m.) || vasanta || mùa xuân 
विस (m.) || vasiṣṭha || tên của một Ṛṣis ở triều đình 

Daśaratha 
वसुरा (f.) || vasundharā || đ ất, bang (»mang sự 

sung túc«) 
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वस ् (1) वसित || vas, vasati || sống, trú 
व ु(n.) || vastu || vật 
वतुः || vastutaḥ || thật sự là… 
व (n.) || vastra || váy, y phục 
व (adj.) || vahu || nhiều 
वह ्(1) वहित || vah, vahati || mang, kéo, thổi 
वह ्(caus. = 10) वाहयित || vah, vāhayati || lái 
वा || vā || hoặc (nằm sau như ca च »và«) 
वाच ् (f.) || vāc || tiếng nói, lời nói 
वाद (m.) || vāda || tiếng nói, lời nói 
वािदन ् (adj.) || vādin || nói 
वानर (m.) || vānara || con khỉ 
वाय ु(m.) || vāyu || gió 
वार (m.) || vāra || lần, hàng, phiên, lượt 
वािर (n.) || vāri || nước 
वाा  (f.) || vārttā || tin tức, thông tin 
वािलन ् (m.) || vālin || tên một con khỉ 
वाीिक (m.) || vālmīki || tê n của một vị đạo sư đã 

tiếp đón Sītā 
वास (m.) || vāsa || sống nơi, trú, ở 
वासव (m.) || vāsava || biệt danh của Indra 
वािसन ् || vāsin || sống, trú 
वाव || vāstava || hiện thật 
वाहन (n.) || vāhana || thú ch ở đồ (bò, ngựa, lừa), xe 

chuyên chở 
िव-आ-पद ् (10) ापादयित || vi-ā-pad, vyāpādayati || 

giết hại 
िव-ई ् = ई ् (1) ईत े || vi-īkṣ =īkṣ (1)īkṣate || nhìn 

thấy 
िवकस ् (1) िवकसित || vi-kas, vikasati || nở 
िवम (m.) || vikrama || lực, phô trương lực 
िवुश ् (1) िवोशित || vikruś, vikrośati || la to, hét lớn 
िवचर ् (1) िवचरित || vicar, vicarati || lan toả, xuất hiện 
िव-िच (5) िव-िचनोित/िचनतु े || vici, vicinoti/-cinute || 

tìm 
िविच (adj.) || vicitra || kì đặc, tuyệt diệu 
िवचेत (n.) || viceṣṭata || cử chỉ, tính nết 
िविज (1) िवजयित || viji, vijayati || thắng, chinh phục, 

khắc phục, hàng phục 
िव-तन ् (8) िवतनोित || vitan, vitanoti || thực hiện, thi 

hành 
िवदशं ् (1) िवदशित || vidaṃś, vidaśati || cắn nát 

िवद ्(6) िवित || vid, vindati || tìm thấy, đạt được 
िवा (f.) || vidyā || khoa học, minh, sự hiểu biết 
िवालय (m.) || vidyālaya || trường học 
िवधात ृ(m.) || vidhātṛ || người sắp xếp, người tạo tác, 

biệt danh của Brahma 
िविध (m.) || vidhi || luật, quy định, định mệnh 
िवधये (adj.) || vidheya || vâng lời 
िवनय (m.) || vinaya || tính vâng lời 
िवनश ् (4) िवनयित || vinaś, vinaśyati || tan rã, bi ến 

mất 
िवना || vinā || không, không với… (postp. với instr.) 
िव-िनः-या (2) िविनया ित || viniḥyā, viniryāti || đi ra 

ngoài 
िव (m.) || vindhya || tên một dãy núi 
िवप ् (1) वपेत े|| vip, vepate || run 
िवबधु || vibudha || thông minh, khôn ngoan 
िवभीषण (m.) || vibhīṣaṇa || tên riêng (»kẻ kinh 

khủng«) 
िवमढू || vimūḍha || bị rối loạn 
िवरह (m.) || viraha || sự cách li, sự cách biệt (với) 
िवराध (m.) || virādha || tên riêng của một la-sát 
िव-ल ् (caus. = 10) िव-लयित || vilaṅgh, vilaṅghayati 

|| bước qua 
िवलप ् (1) िवलपित || vilap, vilapati || than thở, thổn 

thức 
िवल (m.) || vilamba || kéo dài, (instr. quá trễ) 
िवलािसनी (f.) || vilāsinī || phụ nữ 
िववर (m.) || vivara || lỗ hổng 
िववाद (m.) || vivāda || tranh cãi 
िववाह (m.) || vivāha || lễ kết hôn, đám cưới 
िविवध || vividha || đa dạng 
िवश ् (6) िवशित || viś, viśati || bước vào 
िववसः || viśravasaḥ || dạng gen. của िववस ् 
िववस ् (m.) || viśravas || tên của một Ṛṣi 
िव || viśvasta || tin tưởng (ppp của िव-स)् 
िवािम (m.) || viśvāmitra || tên riêng 
िवास (m.) || viśvāsa || niềm tin, tín tâm 
िवष (n.) || viṣa || chất độc 
िवषण || viṣaṇṇa || đau buồn 
िवषय (m.) || viṣaya || sự việc, sự kiện 
िवषाद (m.) || viṣāda || tuyệt vọng 
िवर || viṣṭara || rải rắc, rộng rãi 
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िवरवस ् (m.) || viṣṭaraśravas || »ngư ời có danh 
tiếng vang xa« 

िव-ि (1) िवयत े || vismi (1) vismayate || ngạc 
nhiên (về…) 

िवि (1) िवयत े || vi-smi, vismayate || ngạc nhiên 
về…(đi với loc.)  

िव ृ(1) िवरित || vismṛ, vismarati || quên 
िवहंग (m.) || vihaṃga || chim 
िवहाय || vihāya || ngoài… 
िवल (m.) || vihvala || bị chấn động, rối loạn, run 

rẩy 
वीज ् (10) वीजयित || vīj, vījayati || quạt 
वीर (adj.) || vīra || anh hùng 
वीर (m.) || vīra || anh hùng 
व ृ (10) वरयित || vṛ, varayati || chọn, chọn lựa; cầu 

hôn 
व ृ(9) वणृीत े|| vṛ, vṛṇīte || chọn lựa 
वृ (m.) || vṛkṣa || cây 
वतृ || vṛta || được chọn 
वतृ ् (1) वत त े|| vṛt, vartate || ở, nằm ở 
वृा (n.) || vṛttānta || sự kiện, một tích 
वृ (m.) || vṛtra || tên của một loài la-sát 
वृ (adj.) || vṛddha || già, lão 
वषृ ् (1) वष ित || vṛṣ, varṣati || mưa 
विृ (f.) || vṛṣṭi || cơn mưa 
वदे (m.) || veda || veda (phệ-đà) 
वदेना (f.) || vedanā || đau đớn, sự tuyên truyền 
वदेा (m.) || vedānta || »kết thúc của Veda«, tên của 

một hệ thống triết học Ấn Độ 
वकुैठ (m.) || vaikuṇṭha || thần Viṣṇu, chỗ cư trú của 

thần Viṣṇu 
विैदक || vaidika || thuộc về veda 
वदैहेी (f.) || vaidehī || con gái vua Videha, bi ệt danh 

của Sītā 
वरै (n.) || vaira || mối thù hận 
वै || vaiṣṇava || thuộc về Viṣṇu 
जन (n.) || vyajana || cái quạt 
ध ् (4) िवित || vyadh, vidhyati || đâm thủng, gây 

thương tích 
य ् (1) यित || vyay, vyayati || phung phí, chi phí 
ा (m.) || vyāghra || cọp 
ाचमन ् (n.) || vyāghracarman || lông cọp 

ाध (m.) || vyādha || thợ săn 
ज ् (1) जित || vraj, vrajati || du hành 
त (n.) || vrata || lời nguyện, lời thề 
शसं ् (1) शसंित || śaṃs, śaṃsati || ca ngợi 
शक ्(5) शोित || śak, śaknoti || có thể, có khả năng 
शि (f.) || śakti || lực 
शि (m.) || śakti || cây lao 
शिधर (m.) || śaktidhara || ngư ời mang lao, biệt 

danh của thần Skanda 
श (adj.) || śakya || có khả năng, có thể 
श || śakra || mạnh, có năng lực, một biệt danh của 

Indra 
शिजत ् (m.) || śakrajit || tên con trai của Rāvaṇa  
शा (f.) || śaṅkā || lo âu, sợ hãi, nghi ngờ 
शित (adj.) || śaṅkita || lo nghĩ 
श ्(1) शत े|| śaṅk, śaṅkate || lo nghĩ, lo sợ, không 

tin tưởng, nghi ngờ 
शठ (m.) || śaṭha || kẻ lừa người 
श (n.) || śaṭhya || mưu, kế để lừa, kế gian 
शत || śata || 100 
श ु(m.) || śatru || kẻ thù 
शु (m.) || śatrughna || tên riêng nam tính 
शनःै || śanaiḥ || chậm 
शप ् (1) शपित || śap, śapati || nguyền rủa 
शबरी (f.) || śabarī || tên của một nữ tu sĩ 
श (m.) || śabda || âm thanh 
शयन (n.) || śayana || giấc ngủ 
शयनगहृ (m.) || śayanagṛha || phòng ngủ 
शयनशाला (f.) || śayanaśālā || phòng ngủ 
शा (f.) || śayyā || giường 
शर (m.) || śara || mũi tên 
शरण (n.) || śaraṇa || sự bảo vệ 
शरभ (m.) || śarabhaṅga || tên của một Ṛṣi 
शरीर (n.) || śarīra || thân người 
शशक (m.) || śaśaka || con thỏ 
श || śasta || ppp của शसं ् (1) शसंित || ca ngợi 
श (n.) || śastra || vũ khí 
शाखा (f.) || śākhā || cành cây 
शा (n.) || śāṭhya || mẹo lừa người 
शा (adj.) || śānta || an tĩnh, tịch tĩnh 
शाि (f.) || śānti || sự an tĩnh, sự tịch tĩnh 
शाप (m.) || śāpa || lời nguyền 
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शाला (f.) || śālā || phòng 
शा (m, Pl) || śālva || tên c ủa một chủng tộc (ở 

Jaipur) 
शावक (m.) || śāvaka || con nhỏ của loài thú 
शात (adj.) || śāśvata || lâu dài, bền bỉ 
शा (n.) || śāstra || quy định, luật, bài luận văn 
िशक (m.) || śikṣaka || thầy giáo 
िश ् (1) िशत े|| śikṣ, śikṣate || học 
िश ् (10) िशयित || śikṣ, śikṣayati || dạy, chỉ giáo 
िशखर (m.) || śikhara || ngọn, đỉnh 
िशरस ् (n.) || śiras || cái đầu 
िशष ु (m.) || śirṣu || cái đầu 
िशव (m.) || śiva || thần Śiva (thấp-bà) 
िशवा (f.) || śilā || đá, khối đá 
िशश ु(m.) || śiśu || đứa bé 
िश (m.) || śiṣya || học sinh, đệ tử 
शीम ् || śīghram || nhanh 
शीत (adj.) || śīta || lạnh 
शीत (n.) || śīta || cái lạnh 
शीष  (m.) || śīrṣa || cái đầu; Kopf 
शील (n.) || śīla || giới luật, thói quen 
शु (m.) || śukra || tên khác c ủa Soma, tên của một 

thiên thần 
शचु ् (1) शोचित || śuc, śocati || buồn 
शु (adj.) || śuddha || sạch, thanh tịnh 
शषु ् (4) शुित || śuṣ, śuṣyati || khô 
शू (m.) || śūdra || ngư ời thuộc cấp thứ tư (thấp 

nhất) trong xã hội Ấn Độ 
शपू णखा (f.) || śūrpaṇakhā || tên c ủa em gái của 

Rāvaṇa 
गाल (m.) || śṛgāla || sói, chó hoang 
 (n.) || śṛṅga || cái sừng 
िवरेपरु (n.) || śṛṅgiverapura || tên của một thành 

phố nằm bên bờ sông Hằng 
शोक (m.) || śoka || ưu sầu, lo nghĩ 
शोकवत ् || śokavat || buồn, có việc phải lo 
शोभा (f.) || śobhā || lộng lẫy, sắc đẹp 
म ु(n.) || śmaśru || râu 
य ू(f.) || śvaśrū || má vợ 
यने (m.) || śyena || con diều hâu 
त ् + धा (3) द-्दधात े || śrat-dhā, śraddadhāte || tin 

tưởng 

म ् (4) ाित || śram, śrāmyati || mệt 
वण (n.) || śravaṇa || sự nghe 
वस ् (n.) || śravas || vinh dự 
ा || śrānta || ppp của म ् (4) ाित || mệt 
 ु(5) णोित || śru, śṛṇoti || nghe 
िुत (f.) || śruti || thánh điển 
े (adj.) || śreṣṭha || giỏi nhất 
ः (adv.) || śvaḥ || ngày mai 
शरु (m.) || śvaśura || bố chồng 
 ू(f.) || śvaśrū || mẹ chồng 
षष || ṣaṣa || sáu (6) 
सं (n.) || saṃkhya || cuộc chiến, trận đánh 
स-ंगम ् (1) सगंत े || saṃ-gam, saṃgacchate || cùng 

đi/đến, phối hợp nhau 
सगं ै (1) सगंायित || saṃ-gai, saṃgāyati || cùng nhau 

hát 
सतंषु ् (4) सतंुित || saṃtuṣ, saṃtuṣyati || hài lòng, 

vừa ý 
सतंिु (f.) || saṃtuṣṭi || sự hài lòng 
स-ंज ् (1) स-ंजित || saṃtyaj, saṃtyajati || rời, rời 

bỏ 
सधंा (f.) || saṃdhā || lời hứa, hiệp ước 
संा (f.) || saṃdhyā || hoàng hôn 
सिंनभ || saṃnibha || bằng, đồng với 
सिंनिहत (adj.) || saṃnihita || có mặt, hiện diện 
संास (m.) || saṃnyāsa || từ khước, thoát li 
सभं ु (1) सभंवित || saṃbhū, saṃbhavati || có thể, phát 

sinh 
संशं ् (1) संशंत े|| saṃbhraṃś saṃbhraṃśate || trượt 

đi 
संम ् (1/4) संमित – संाित || saṃbhram, 

saṃbhramati/ saṃbhrāmyati || bị làm rối loạn 
सयंतु || saṃyuta || được hướng dẫn bởi… (ppp của 

स-ंय ु(2) सयंौित) 
सरं ् (1) सरंित || saṃrakṣ, saṃrakṣati || bảo vệ, giữ 

gìn 
सवंरणे || saṃvatsareṇa || một năm nữa 
स-ंवधृ ् (caus. = 10) सवंध यित || saṃvṛdh, 

saṃvardhayati || làm lớn ra, làm mạnh hơn 
सशंय (m.) || saṃśaya || nghi, nghi ngờ 
ससंार (n.) || saṃsāra || luân hồi, vòng sinh tử 
संार (m.) || saṃskāra || nghi lễ cho người chết 
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सृंत (n.) || saṃskṛta || Phạn ngữ 
सं || saṃhṛṣṭa || vui vẻ, hài lòng 
सकल || sakala || tất cả 
सकृत || sakṛta || được tôn trọng, được tiếp đón nồng 

hậu 
सकृद ्|| sakṛd || một lần, khi xưa 
सखी (f.) || sakhī || bạn gái 
स (n.) || sakhya || tình bạn 
सर (m.) || saṅgara || lời hứa 
स (m.) || saṅgha || nhóm, đoàn 
सन (m.) || sajjana || người tốt bụng 
सत ् (m.) || sat || (plur.) người lành 
सार (m.) || satkāra || hiếu khách, hảo tâm, tiếp 

đón, chiêu đãi 
स (n.) || satya || sự thật 
सवत ् (m.) || satyavat || con trai của vua 

Dyumatsena 
सरम ् || satvaram || gấp, nhanh 
सदा || sadā || luôn luôn 
सद ्(1) सीदित || sad, sīdati || ngồi 
सः || sadyaḥ || ngay tức thì 
सित (f.) || santati || hậu bối 
स ॄ(1) सरित || san-tṝ, santarati || bước ngang qua, 

băng qua 
स || sanna || ppp của सद ्(1) सीदित || ngồi 
सििध (m.) || sannidhi || sự gần, hiện tại, với sự có 

mặt… (đi với loc.) 
स || sapta || 7 (bảy) 
सभा (f.) || sabhā || hội họp, cuộc họp 
समम ् || samakṣam || dưới sự hiện diện của… (đi 

với gen.) 
सम || samagra || hoàn toàn, toàn vẹn 
समित (ppp) || samanvita || cùng với 
समम ् || samam || cùng với (instr.) 
समय (m.) || samaya || thời hạn 
समर (m.) || samara || cuộc chiến 
समथ  (adj.) || samartha || có thể, có khả năng 
समा (f.) || samā || năm 
समागम ् (1) समागित || samā-gam, samāgacchati || 

đi cùng, cùng nhau đến với (với acc.) 
समािध (m.) || samādhi || tam-ma-địa, định 

समास ् (10) समासयित || samāśvas, samāśvasayati 
|| trấn an, an ủi 

सिमध ् (f.) || samidh || củi đun 
समीपम ् || samīpam || ở gần… (postp. với gen.) 
समीप े|| samīpe || ở gần… (postp. với gen.) 
समु (m.) || samudra || biển, đại dương 
सम ् -उद-्ल ् (caus. = 10) समुयित || sam-ud-laṅgh, 

samullaṅghayati || nhảy qua, nhảy băng qua 
सम-्आ-गम ् (1) समागित || samāgam || hội tụ, cùng 

đến 
सम-्आ-दा (3) समाददाित || samādā, samādadāti || nhận 

lấy 
सम-्आ-सद ् (1) समासीदित || samāsad, samāsīdati || 

kinh nghiệm, nhận biết 
सम-्आ- े (1) समायित || sam-ā-hve, samāhvayati || 

gọi tụ lại, triệu tập 
सम-्उप-आ-गम ् (1) समपुागित || samupāgam, 

samupāgacchati || đạt đến 
सम-्िच ् (10) सिंचयित || samcint, saṃcintayati || 

suy nghĩ, vặn óc cho ra 
सम-्ज ् (1) संजित || samtyaj, saṃtyajati || bỏ cuộc 
सम-्िन म ् (10) सिनमयत े || sam-ni-mantr, 

sannimantrayate || từ giã (đi với acc.) 
साित (m.) || sampāti || tên em trai của con kên kên 
सम-्-आप ् (5) सम-्ाोित || samprāp, samprāpnoti || 

đạt được 
सम-्भ ् (7) सभंनि || sambhañj, saṃbhanakti || đập 

tan 
सव (m.) || sambhava || sự hình thành 
सक ्(adv.) || samyak || đúng, tốt, chính 
सम-्याच ् (1) सम-्याचत े|| samyāc, samyācate || cầu xin 
सम-्यजु ् (caus. = 10) सयंोजयित || samyuj, 

saṃyojayati || mang gộp lại 
सम-्व ् (1) सत े || sam-vand, samvandate || tôn 

kính 
सम-्वधृ ् (1) सधत े|| samvṛdh, samvardhate || trưởng 

thành 
सम-्शधु ् (caus. = 10) सशंोधयित || samśudh, 

saṃśodhayati || làm s ạch, trắc nghiệm, làm tốt 
hơn 

सम-् ु(4) संणोित || sam-śru,saṃśṛaṇoti || hứa 
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सम-्ा (caus. = 10) संापयित || samsthā, 
saṃsthāpayati || đặt xuống 

सरय ू(f.) || sarayū || tên sông 
सरस (adj.) || sarasa || tươi ngon, ngon ngọt 
सरस ् (n.) || saras || hồ, ao 
सप  (m.) || sarpa || con rắn 
सव (adj.) || sarva || tất cả, toàn thể, mỗi 
सवतः || sarvataḥ || khắp nơi 
सव || sarvatra || khắp nơi 
सवदा || sarvadā || lúc nào cũng, luôn luôn 
स (n.) || sasya || ngũ cốc 
सह || saha || với (dùng cho người, postp. với instr.) 
सहचर (m.) || sahacara || bạn đồng hành 
सहसा || sahasā || bỗng nhiên, bất thình lình 
सह || sahasra || 1000 
सिहत || sahita || cùng với (postp. với instr.) 
सह ्(1) सहत े|| sah, sahate || chịu đựng, gánh vác 
साकम ् || sākam || với (postp. với instr.) 
सागर (m.) || sāgara || biển, đại dương 
साधन (n.) || sādhana || thành tựu 
साध ु(adv.) || sādhu || tốt, thiện hảo 
साध ु(m.) || sādhu || bậc thánh, hiền nhân 
सायकंाल (m.) || sāyaṃkāla || buổi tối 
सायम ् || sāyam || mỗi tối 
सारिथ (m.) || sārathi || người lái xe 
साध म ् || sārdham || cùng với (đi với instr.) 
साल (m.) || sāla || tên một loại cây 
सािवी (f.) || sāvitrī || tên con gái, tên c ủa một bài 

ca, tên của một nữ thần 
साहा (n.) || sāhāyya || sự giúp đỡ 
िसहं (m.) || siṃha || sư tử 
िसहंासन (n.) || siṃhāsana || chỗ sư tử ngồi, ngai vua 
िसिंहका (f.) || siṃhikā || tên của một nữ la-sát 
िसच ् (6) िसित || sic, siñcati || tưới, đổ ra 
िस (m.) || siddha || thành tựu giả 
सीता (f.) || sītā || tên riêng nữ tính 
स ु(5)सनुोित || su, sunoti || bóp ra, vắt ra 
सखु (n.) || sukha || lạc, lạc thụ 
सिुखन ् || sukhin || hạnh phúc 
सखुने || sukhena || hạnh phúc 
सुीव (m.) || sugrīva || tên một con khỉ 
सतु (m.) || suta || con trai 

सतुी (m.) || sutīkṣṇa || tên của một Ṛṣi 
सदुाण || sudāruṇa || rất kinh khủng 
सुरम ् (adv.) || sudūram || xa, xa lắm 
सुर (adj.) || sundara || đẹp 
सबुा (m.) || subāhu || tên của một la-sát (rākṣasa) 
समु (m.) || sumantra || tên của một ông quan của 

Daśaratha (là người có lời khuyên hay) 
सिुमा (f.) || sumitrā || vợ của Daśaratha 
सरु (m.) || sura || thiên 
सरुिभ (adj.) || surabhi || có mùi thơm 
सरुसा (f.) || surasā || con rắn chúa, mẹ của các loài 

rắn 
सवुण (n.) || suvarṇa || vàng 
ससुवंतृ || susaṃvṛta || cất dấu hay, सवंतृ = ppp của 

सम-्व ृ(5) सवंणृोित cất dấu 
सुद ्(m.) || suhṛd || bạn 
सू (n.) || sūkta || bài ca 
सदू (m.) || sūda || người nấu ăn, đầu bếp 
सयू  (m.) || sūrya || mặt trời 
सयू वशं (m.) || sūryavaṃśa || vương triều mặt trời 
सजृ ् (6,1) सजृित, सजित || sṛjati, sarjati || tạo tác, tạo, 

quăng, phóng 
सपृ ् (1) सप ित || sṛp, sarpati || bò, trườn 
सृ || sṛṣṭa || ppp của सजृ ् (6,1) सजृित, सजित || tạo tác, 

tạo, quăng, phóng 
सनेा (f.) || senā || quân đội 
सवेक (m.) || sevaka || người hầu 
सवे ् (1) सवेत े|| sev, sevate || hầu, phục vụ 
सिैनक (m.) || sainika || người lính = yodha 
सै (n.) || sainya || quân đội 
सोठम ् || sotkaṇṭham || mong mỏi, khát khao 
सौय (n.) || saundarya || sắc đẹp 
सौवण || sauvarṇa || có mầu vàng 
 (m.) || skandha || thân, vai, nhóm 
व (m.) || stava || bài ca tán thán 
 ु(2) ौित || stu, stauti || tán thán 
िुत (f.) || stuti || sự tán thán 
ने (m.) || stena || tên trộm 
ो (n.) || stotra || bài ca tán thán 
ा (1) ितित || sthā, tiṣṭhati || đứng, ở lại 
ा (10) ापयित || sthā, sthāpayati || đặt, để 
ान (n.) || sthāna || chỗ, nơi 
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ाली (f.) || sthālī || cái hũ, cái hộp 
ित || sthita || ppp của ा (1) ितित || đứng 
ा (10) ापयित || snā, snāpayati || tắm (cho ai) 
ान (n.) || snāna || sự tắm 
िध (ppp) || snigdha || quyến luyến, lưu luyến 
िह ्(4) िित || snih, snihyati || thương (with loc.) 
शृ ् (6) शृित || spṛś, spṛśati || rờ, đụng 
ुट ् (10) ोटयित || sphuṭ, sphoṭayati || nổ tung, xẻ 

ra 
ि (1) यत े|| smi, smayate || mỉm cười, đỏ mặt 
 ृ(1) रित || smṛ, smarati || nghĩ đến, nhớ lại 
 || sva || của chính mình 
क || svaka || tự 
प ् (2) िपित || svap, svapiti || ngủ 
भाव (m.) || svabhāva || bản tính, bản chất 
यम ् || svayam || tự 
र (m.) || svara || giọng nói 
प (n.) || svarūpa || bản chất, bản tính, tính chất 
ग (m.) || svarga || thiên đường 
गित (f.) || svargati || sự thăng thiên, chết 
ण (n.) || svarṇa || vàng 
 || svalpa || ít 
स ृ(f.) || svasṛ || chị/em gái 
ीकृ (8) ीकरोित || svīkṛ, svīkaroti || nhận lấy, tiếp 

nhận 
हंस (m.) || haṃsa || con ngan, con ngỗng 
हनमुत ् (m.) || hanumat || tên một con khỉ 
हन ् (2) हि || han, hanti || giết 
हिर (m.) || hari || biệt danh của Viṣṇu 
हष  (m.) || harṣa || lạc thụ 
हस ् (1) हसित || has, hasati || cười, cười chế diễu 
ह (m.) || hasta || bàn tay 
हा (3) जहाित || hā, jahāti || xả bỏ, buông xả 
हा || hā || Ô (tiếng than thở) 
हा (n.) || hāsya || cười rộ, sự chế diễu 
िहंस ् (7) िहनि || hiṃs, hinasti || hại, gây thương tích 
िह || hi || ấy vậy,…, kia mà,… (nằm sau từ được 

nhấn mạnh, không nằm trước câu!) 
िहत (n.) || hita || lời khuyên hay 
िहमालय (m.) || himālaya || Tuyết sơn 
 (3) जहुोित || hu, juhoti || cúng tế 
 (1) हरित || hṛ, harati || lấy đi, nắm lấy, cướp đoạt 

त || hṛta || ppp của  (1) हरित || lấy đi, nắm lấy, 
cướp đoạt 

दय (n.) || hṛdaya || tim 
षीक || hṛṣīka || giác quan 
षीकेश (m.) || hṛṣīkeśa || »Vua của các giác quan«, 

biệt danh của Viṣṇu 
ष ् (1) हष त े|| hṛṣ, harṣate || vui mừng 
हे || he || Ồ! (cảm thán từ) 
हेत ु(m.) || hetu || nguyên nhân, lí do 
हेम (n.) || hema || vàng 
हेमन ् (n.) || heman || vàng 
हेम (m.) || hemanta || mùa đông 
द (m.) || hrada || hồ, ao 
 े(1) यित || hve, hvayati || gọi 
 

End 
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