
३   -   तुदादिदगणे न गुणः  

भ्वादिदगणः तुदादिदगणः इत्यनयोः दिवकरणप्रत्ययस्य अनुबन्ध-लोपानन्तरम्, 'अ' एव अवशि$ष्यते इतित अस्माशि'ः दृष्टम्  | तयोः गणयोः 
तितङन्तपदानां साम्यम्  अदिप अस्तिस्त— यथा भ्वादौ ''वतित', तुदादौ 'लिलखतित'— उ'यत्र 'तित' इत्यस्मात्  पवू8म्  अकारः | तर्हि: दिकमथ; 
गणद्वयम्  ? एतावता प्रायः सव> जानीयःु यत्  भ्वादिदगणे गुणकाय; 'वतित, तुदादिदगणे च गुणकाय; दिनदिBध्यते | अस्तिस्मन्  पाठे दिकमथ; तुदादिदगणे 
गणुः न 'वतित इतित परिर$ीलतियष्यामः | 

दृष्टान्ते, 'ू-धातुः इगन्तः अस्तिस्त | $प् -प्रत्यये पर ेइगन्त-'ू-धातोः ऊकारस्य गुणादे$ो 'वतित, साव8धातुकाध8धातुकयोः (७.३.८४) 
इतित सूते्रण | बुध् -धातोः उपधायां लघु इक् -वण8ः अतः $प् -प्रत्यये पर ेतस्य बुध् -धातोः उकारस्य गणुादे$ो 'वतित पुगन्तलघूपधस्य च 
(७.३.८६) इतित सूते्रण | आ:त्य भ्वादिदगणे इगन्तधातूनाम्  इक् -वण8स्य गणुः; उपधायां ह्रस्व-इक् -वण8स्य गुणः च | अधुना तुदादिदगणे 
तत्  अवस्थाद्वयम्  अस्तिस्त चेददिप गणुः न | इत्यकु्तौ, (१) इगन्तधातूनाम्  इक् -वण8स्य गणुः न; (२) तथा दि: उपधायां ह्रस्व-इक् -वण8स्य 
गणुः न | यद्यदिप तुदादिदगणे $-दिवकरणप्रत्ययः शि$त्  अस्तिस्त (भ्वादिदगणस्य $प्  इव), तथादिप तुदादौ गणुः न 'वतित | 

भ्वादिदगणस्य धात्वङे्ग गुणः यत्र यत्र 'वतित, तस्य गणुस्य कारणम्  अस्माशि'ः ज्ञायते | इगन्तधातुः 'वतु, लघूपधधातुः 'वतु, उ'यत्र गणुस्य
दिनदिमतं्त $प्  इतित दिवकरणप्रत्ययः |  

$प् -दिवकरणप्रत्यये $कारस्य इत् -संज्ञा, लोपः च इतित कारणतः $प्  "शि$त् " (यस्य $करः इत् , सः शि$त् ); तितङ् -शि$त्साव8धातुकम्  
इत्यनेन सूते्रण $प्  साव8धातुकम् ; $प्  साव8धातुकसंज्ञक-प्रत्ययः इतित कारणात्  साव8धातुकाध8धातुकयोः इतित सूते्रण इगन्तधातौ इकः गणुः, 
पुगन्तलघूपधस्य च इतित सूते्रण धातोः उपधायां ह्रस्व-इकः गुणः च इतित दृष्टवन्तः | नाम गुणकाय> $पः प्रेरणादातियनी $दिक्तः अस्तिस्त इतित 
ज्ञातवन्तः | 

अधुना तुदादिदगणे दिवकरणप्रत्ययः $; स च दिवकरणप्रत्ययः $ इत्यस्य $कारस्य इत् -संज्ञा, लोपः च इतित कारणतः $ "शि$त् " (यस्य 
$करः इत् , सः शि$त् ); तितङ् -शि$त्साव8धातुकम्  इत्यनेन सूते्रण $-प्रत्ययः साव8धातुकसंज्ञ्कः; तर्हि: तुदादिदगणे अदिप साव8धातुकाध8धातुकयोः
इतित सूते्रण इगन्तधातौ इकः गणुः 'वेत् , पुगन्तलघूपधस्य च इतित सूते्रण धातोः उपधायां ह्रस्व-इकः गणुः च 'वेत्  | इद ंसव; सत्यं सत्यदिप 
गणुः न 'वतित | तर्हि: कः 'ेदः ? $-प्रत्यये गणुकाया8थ; प्रेरणादातियनी $दिक्तः अस्तिस्त चेत् , दिकमथ; भ्वादिदगणे यत्र गणुः 'वतित, तत्र तुदादिदगणे
न 'वतित ?

अत्र केचन प्रश्नाः

– $दिप ($प्  प्रत्यये) पकारस्य किंक काय8म्  ?
– पकारः नास्तिस्त चेत्  कः प्र'ावः ?
– तुदादिद गणे दिवकरणप्रत्ययः $ एव, $प्  न; नाम, पकारः नास्तिस्त | तर्हि: पकारस्य अ'ावे किंक 'वतित ?

अस्माकम्  अध्ययनस्य आरम्'े एव एवम्  उक्तम्  आसीत्  –

१) दिवकरणप्रत्यये इत् -संज्ञक-$कारस्य काय;— गणुस्य कृते प्रेरयतित | (धातौ अन्त'ू8तस्य स्वरस्य गुणं कारयतित |)
२) दिवकरणप्रत्यये इत् -संज्ञक-पकारस्य काय;— तस्य पकारस्य अ'ावे गुणस्य अवरोधः 'वतित | 

इत् -संज्ञक-$कारस्य काय; कथं 'वतित इतित अधुना सूत्रसदि:तां व्याख्यां जानीमः | सूत्र-दृष्ट्या पकारस्य काय; कथं 'वतित ?

भ्वादिदगणे, दिवकरणप्रत्ययस्य पकारस्य उपस्तिस्थतौ गुणकाया8थ8म्  अनुमतितः अस्तिस्त— अतः सारल्याथ; भ्वादिदगणे पकार-संबद्ध-सूत्रसदि:त-
चचा8 न जाता | परन्तु तुदादिदगणे, पकारस्य अ'ावे गुणावरोधः | स च अवरोधः कथम्  इतित अवश्यं द्रष्टव्यम्  | लिलख् -धातोः उदा:रणम्  अत्र 
अवलोकयाम—

१. लिलख्                              [लट्लकार-दिववक्षायां, प्रथमपुरुBैकवचने; दिवकरणप्रत्ययस्य योजने]
२. लिलख्  + $ + तित              [ल$क्वततिद्धते इत्यनेन सूते्रण $कारस्य इत्संज्ञा, तस्य लोपः इत्यनेन $कार-लोपः]
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३. लिलख्  + अ + तित 

$ ('अ') शि$त्  अस्तिस्त अतः तितङ् -शि$त्साव8धातुकम्  इत्यनेन सूते्रण $-प्रत्ययः साव8धातुक-संज्ञकः अदिप अस्तिस्त | पुगन्तलघूपधस्य च 
इत्यनेन सूते्रण लिलख् -धातोः उपधायां ह्रस्व-इकारस्य गणु-प्रसदिक्तः अस्तिस्त | अतः अनेन “लेखतित" इतित स्यात्  |

दिकन्तु $-दिवकरणप्रत्ययः न केवलं शि$त् , अदिप तु अदिपत्  |
अदिपत्  = यस्तिस्मन्  इत् -संज्ञकः पकारः नास्तिस्त, सः अदिपत्  इतित उच्यते |
[दिवकरणप्रत्ययः $ शि$त्  अस्तिस्त इतित स्मरतु | नाम, यद्यदिप $कारस्य लोपः जात ः, तथादिप $कारस्य प्र'ावः अस्तिस्त एव यतः लोपः इत्यकेु्त 
अदृश्यः, न तु अपगतः | परन्तु तुदादिदगणे, दिवकरणप्रत्ययस्य पकारः नासीत्  एव | पकार-लोपः इतित न; पकारः नास्तिस्त एव | अतः $-
दिवकरणप्रत्ययः अदिपत्  इतित उच्यते |]  

४. साव8धातुकमदिपत्  (१.२.४)    [अदिपत्  = तिङत् ]

अनवुृलित्त-सदि:तं सूत्रम् — साव8धातुकम्  अदिपत्  तिङत् | अथ8ः एवम् — अदिपत्  साव8धातुकम्  तिङत्  इव अस्तिस्त | अयम्  "अतितदे$ः" इत्यचु्यते |
अतितदे$ः नाम यस्य स्व'ावः तथा नास्तिस्त, सः "तथा 'वतु" इतित दिवधानम्  | यथा "सिंस:ो माणवकः"— माणवकः (बालकः) सिंस:ः नास्तिस्त 
परन्तु वीरो माणवकः सिंस:ः इव, अतः माणवके सिंस:स्य वीरलक्षणम्  अध्यारोदिपतम्  | 

यस्तिस्मन्  प्रत्यये ङकारस्य इत् -संज्ञा अस्तिस्त, सः प्रत्ययः तिङत्  (यस्य ङकारः इत् , सः तिङत् ) | तिङत्  प्रत्ययानां दिकञ्चन दिवशि$ष्टं काय8म्  
अस्तिस्त | तत्  किंक काय8म्  इतित सम्प्रतित उच्यते; अत्र तावदेव अवगच्छतु— साव8धातुकमदिपत्  इतित सूते्रण यः प्रत्ययः अदिपत् , सः यद्यदिप 
साक्षात्  तिङत्  नास्तिस्त, तथादिप तिङत्  इव 'वतित | अतः यथा तिङत् -प्रत्ययः काय; करोतित, तथा अदिपत् -प्रत्ययः अदिप काय; करोतु | तच्च काय; 
दिकम्  इतित इदानीं पश्याम |

५.  स्तिक्क्ङतित च (१.१.५)         [गणु-बाधकं सूत्रम् ]

अनवुृलित्त-सदि:तं सूत्रम् — स्तिक्क्ङतित च इकः गणुवृद्धी न | यः प्रत्ययः दिगत् , दिकत्  अथवा तिङत्  अस्तिस्त, अदिप च तस्य प्रत्ययस्य कारणात्  
अङे्ग इकः स्थाने गणुः अथवा वृतिद्धः 'वतित स्म, सः न 'वतित | गणुस्य वृद्धेः च बाधकं सूतं्र इदम्  | (सम्प्रतित अस्माकम्  अवधानं गणेु, न तु 
वृद्धौ |)

"स्तिक्क्ङतित" सप्तम्यन्तं :लन्तं पदम्  | तस्य अथ8ः एवम् —  ग्  च क्  च ङ्  च ते इत् -संज्ञक-वणा8ः यस्य सः प्रत्ययः स्तिक्क्ङत्  | तस्तिस्मन्  इतित 
| सप्तम्यन्तं यतः काय; तस्मात्  पूव; 'वतित स्म; तस्मात्  प्रत्ययात्  पूव8म्  इकः गुणः च वृतिद्धः च न 'वतित |

६. साव8धातुकमदिपत्  इत्यनेन सूते्रण यः प्रत्ययः अदिपत् , सः तिङत्  इव अस्तिस्त | अतः यत्  काय; तिङत्  प्रत्ययः करोतित, तदेव काय; अदिपत्  
प्रत्ययः अदिप करोतित | तुदादिदगणे $-दिवकरणप्रत्ययः अदिपत्  अस्तिस्त, अतः तिङत्  इव काय; करोतित | नाम, गुण-बाधकं-काय; करोतित | 

७. गणुा'ावे, वण8मेलने लिलख्  + अ + तित  लिलखतित इतित 'वतित → लिखति इति भवति |

तर्हि: सारां$ः एवं यत्  यत्र दिवकरणप्रत्यये पकारः नास्तिस्त , तत्र $कारस्य गुणाथ; प्ररेणादातियनी $दिक्तः अवरुद्धा 'वतित | तुदादिदगणे, 
दिवकरणप्रत्यये गुणाथ; प्ररेणादायकः $कारः अस्तिस्त, दिकन्तु स च $कारः स्वस्य काय; कतु; न अ:8ः यतः इत् -संज्ञक-पकारस्य अ'ावे 
गणुाथ; बाधा 'वतित | 

पणू8सूत्राथ8ः   

साव8धातुकमदिपत्  (१.२.४) = साव8धातुकं यददिपत्  तद्  तिङद्वत्  'वतित | साव8धातुकम्  प्रथमान्तम् , अदिपत्  प्रथमान्तं, दिद्वपददिमदं सूत्रम्  | 
गाङ् कुटादिदभ्योऽस्ति{णस्तिन्ङत्  (१.२.१) इत्यस्मात्  तिङत्  इत्यस्य अनुवृलित्तः | अनवुृलित्त-सदि:तसूत्रम् — साव8धातुकम्  अदिपत्  तिङत् |

स्तिक्क्ङतित च (१.१.५) = यः प्रत्ययः दिगत् , दिकत्  अथवा तिङत्  अस्तिस्त, अदिप च तं प्रत्ययं दिनदिमत्तीकृत्य इकः स्थाने गणुः अथवा वृतिद्धः 
'वतित स्म, सः (गुणः वृतिद्धः) न 'वतित |  ग्  च क्  च ङ्  च तेBाम्  इतरतेरद्वन्द्वः क्क्ङः; क्क्ङः इतः यस्य सः स्तिक्क्ङत् , तस्तिस्मन्  पर े
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स्तिक्क्ङतित | द्वन्द्वग'8ब:ुव्रीदि:समासः | अत्र ग् -स्थाने ककारः खरिर च इत्यनेन चत्व8सस्तिन्धः | स्तिक्क्ङतित सप्तम्यन्तं, च अव्ययपदं, दिद्वपददिमदं 
सूत्रम्  | इको गणुवृद्धी (१.१.३) इत्यस्य पूण8तया अनवुृलित्तः; न धातुलोप आध8धातुके (१.१.४) इत्यस्मात्  न इत्यस्य अनुवृलित्तः | 
अनवुृलित्त-सदि:तसूत्रम् — स्तिक्क्ङतित च इकः गुणवृद्धी न | 

पाशिणनीयसूत्राशिण Bड् दिवधा—

संज्ञा च परिर'ाBा च दिवतिधर्हिनयम एव च |
अतितदे$ोऽतिधकारश्च Bस्ति�वध ंसूत्रलक्षणम्  | 

स्तिक्क्ङतित च (१.१.५) दिनBेधकं सूत्रम् ; नाम अनेन काय; दिनदिBध्यते | दिनBेधकं सूतं्र दिवतिधसूते्रBु अन्त'8वतित | 

साव8धातुकमदिपत्  (१.२.४) कीदृ$ं सूत्रम् ?
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