
३   -   गणुः  

धातुः प्रथमे गणे अस्ति�त वा ? षष्ठे गणे अस्ति�त वा ?

१. प्रथमे गणे विवकरण-प्रत्यय�य 'अ' इतित भागः अवशि"ष्यते | षष्ठे गणे अवि% सा एव गतितः | तर्हि) यत्र धातुः तितङ् -प्रत्ययः 
इत्यनयोः मध्ये अकारः एव अस्ति�त, कथं ज्ञायते कस्ति�मन्  गणे अस्ति�त ?

उत्तरम् — द"7नेन एव सव7त्र न ज्ञातंु "क्नुमः; विकन्तु ब)ुत्र ज्ञायते | यत्र धात्वङे्ग गणुः दृश्यते, तत्र "प्रथमे गणे अस्ति�त" इतित 
ज्ञायते | अधुना अगे्र गच्छेम, %श्यामः इद ंसवC कथं भवतित | 

२. व्याकरणे एकः सिसद्धान्तः अस्ति�त, गणुः नाम्ना | सिसद्धान्ते �वर�य %रिरवत7नं भवतित | विवकृत-रू%�य गुण-संज्ञा भवतित | 
अस्ति�मन्  कोष्ठके %श्यतु--

�वरः इ, ई उ, ऊ ऋ, ॠ
गुणः ए ओ अर्

३. धातुतः विQया%द ंविनमा7तंु, भ्वाविदगणे गणुः भवतित; तुदाविदगणे गुणः न भवतित | "गणुः भवतित" इत्यकेु्त धातोः अन्तभT7ते �वर ेगुणः
आगच्छतित इतित | 

बुध् -धातौ अन्तभT7तः �वरः 'उ' | उकार�य गुणः ओकारः इतित उ%रिर स्ति�थते कोष्ठके अ�माशिभः दृष्टम्   | बुध् -धातौ गुणः भवतित 
अतः बुध्   बोध्  इतित अस्ति�त → बोध् इति अस्ति | लट् -लकार े(लविट) बोधतित इतित रू%म्  | गणुः अस्ति�त अतः बुध् -धातुः प्रथमे गणे अस्ति�त, न तु 
षष्ठे |

लिलख्  धातौ अन्तभT7तः �वरः 'इ' | इकार�य गणुः एकारः | विकन्तु लिलख् -धातोः लविट "लिलखतित" इत्यस्ति�त, न तु "लेखतित" | गुणः 
न जातः, अतः षषे्ठ गणे अस्ति�त | लिलख् -धातुः यविद भ्वाविदगणे अभविवष्यत् , तर्हि) लविट "लेखतित" इतित रू%म्  अभविवष्यत्  | तथा 
नास्ति�त एव; तुदाविदगणे अस्ति�त अतः "लिलखतित” इतित रू%ं भवतित | 

कृष्  इत्य�य धातुद्वयम्  अस्ति�त | एकः कृष् -धातुः भ्वाविदगणे अस्ति�त, अ%रः कृष् -धातुः तुदाविदगणे अस्ति�त | भ्वाविदगणे कृष् -धातोः
"कष7तित" इतित रू%ं लविट | ऋकार�य गणुः अर्  विकल, अतः कृष्   कष् 7 भ्वाविदगणे → बोध् इति अस्ति | विकन्तु तुदाविदगणे अन्तभT7तः कृष् -धातुः लविट 
"कृषतित" इतित | नाम ऋकार�य गुणः तत्र न भवतित | 

४. भ्वाविदगणे गुणः सव7त्र न भवतित | तर्हि) कुत्र भवतित, कुत्र न भवतित इतित प्रश्नः | 

सरलतया उकं्त चेत् , कस्मिं�मतिfत्  धातौ इ/ई, उ/ऊ, ऋ/ॠ एषु �वरषेु एकः अस्ति�त चेत् , त�य �वर�य गुणः भवतित | विकन्तु 
तावत्  एव वदामः चेत् , कुत्रतिचत्  दोषः भवतित | 

अतः सम्यक्तया अवगमनाथC विकसिhत्  इतोऽवि% वक्तव्यम्  अस्ति�त | अत्र मुख्यतः विनयमद्वयम्  अस्ति�त | 

अ) भ्वाविदगणे, धातोः अस्तिन्तमः वण7ः इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ अस्ति�त चेत् , त�य वण7�य गणुः भवतित |
      उदा— भT  भो→ बोध् इति अस्ति , सिज  जे→ बोध् इति अस्ति , सृ  सर्  → बोध् इति अस्ति 
आ) भ्वाविदगणे, धातोः उ%धा इ, उ, ऋ अस्ति�त चेत् , त�य वण7�य गुणः भवतित | उ%धा नाम अस्तिन्तमवणा7त्  %TवC यः वण7ः, सः | 
      उदा— बुध्   बोध् → बोध् इति अस्ति , कृष्   कष् 7→ बोध् इति अस्ति 
अत्र बुध् -धातौ उकारः उ%धा; कृष्  धातौ ऋकारः उ%धा | धेयं यत्  दीर्घ7ः �वरः उ%धा चेत् , त�य गुणः न भवतित | जीव्   → बोध् इति अस्ति 
जीवतित |
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५. विकमथC गणुः भवतित भ्वाविदगणे, न तु तुदाविद गणे ?

%Tव7तने %ाठे, अ�माशिभः ज्ञातं यत्  विवकरणप्रत्ययेषु केचन वणा7ः सस्तिन्त ये न तितष्ठस्तिन्त | न तितष्ठस्तिन्त यतः तेषां वणा7नाम्  "इत् -संज्ञा"
भवतित, इत् -संज्ञा इतित कारणतः तेषां लो%ः भवतित | एशिभः इत् -संज्ञक-वणoः विकसिhत्  विवशि"ष्टं कायC विनर्हिदष्टं भवतित | कीदृ"ं 
काय7म्  इतित सम्प्रतित %श्याम | 

भ्वाविदगणे विवकरणप्रत्ययः "%्  इतित जानीमः | "%्  नाम ""्  + अ + %्" | लविट केवलम्  अकारः तितष्ठतित | इत्यकु्तौ "कार-
%कारयोः वण7योः लो%ः भवतित | द्वौ अवि% वणr गच्छतः | गमनानन्तर,ं नाम लो%ानन्तर ं"्  %्  च विकसिhत्  कायC कुरुतः | 
लो%ानन्तर ंकथं कायC �यात्  इतित चेत् , व्याकरणे कfन विनयमः अस्ति�त यत्  वण7�य लो%ानन्तरमवि% त�य लक्षणं तितष्ठतित, त�य 
सङे्कतः तितष्ठतित | तर्हि) अनयोः द्वयोः वण7योः कायC विकम्  इतित चेत् —
 
विवकरणप्रत्यये "्  इत्य�य कायC— गुण�य कृते प्ररेयतित | (धातौ अन्तभT7त�य �वर�य गुणं कारयतित |)
विवकरणप्रत्यये %्  इत्य�य कायC— %्  नास्ति�त चेत् , गुण�य कृते अवरोध ंकरोतित | (%्  अस्ति�त चेत् , गुण�य  न कोऽवि% अवरोधः |)

भ्वाविदगणे "्  अस्ति�त, अतः गणु�य कृते प्रेरणा अस्ति�त | %्  अवि% अस्ति�त, अतः गणु�य कृते न कोऽवि% अवरोधः | अतः गुणः भवतित 
| कृष्  + "%्  + तित = कष7तित | 

तुदाविदगणे विवकरणप्रत्ययः " इतित अ�माशिभः ज्ञातम्  | " नाम ""्  + अ" | तर्हि) किंक भवतित  ? "कारः गणु�य कृते प्रेरयतित | 
%रन्तु, तुदाविदगणे विवकरणप्रत्ययः केवलं "; नाम %कारः नास्ति�त | %कारः नास्ति�त चेत् , गणु�य कृते अवरोधः इतित उक्तम्  | अतः 
गणुः न भवतित | कृष्  + " + तित = कृषतित |

६. धातौ अन्तभT7तः �वरः अकारः अस्ति�त चेत् , गुण�य प्रसविक्तः नास्ति�त | अतः तत्र भ्वाविदगणे अस्ति�त वा तुदाविदगणे अस्ति�त वा इतित
वयं ज्ञातंु न "क्नुमः | उदा)रणाथC %ठ्  (%ठतित), %त्  (%ततित), त्यज्  (त्यजतित), वद्  (वदतित) इत्यादीन्  धातTन्  तु गणुाधारणे न 
ज्ञातुम्  अ)ा7मः | विकन्तु लोके एकः माग7द"7कः अस्ति�त— आतिधक्येन प्रसिसद्धः अकारयकु्तः धातुः अस्ति�त चेत् , भ्वाविदगणे अस्ति�त | 
नाम एतादृ"ः (अकारयकु्तः) धातुः %रिरतिचतः अस्ति�त चेत् , प्रायः भ्वाविदगणे �यात्  | (अ%वादः अस्ति�त चल् -धातुः, लविट चलतित; 
अयं धातुः प्रसिसद्धः विकन्तु तुदाविदगणे न तु भ्वाविदगणे |)

७. प्रश्नः उदेतित यत्  येषां धातTनां गणु-प्रसङ्गः ना�त्येव, तेषां केन आधारणे भ्वाविदगणे तुदाविदगणे वा इतित विनण7यः ? यथा %ठ् -
धातुः विकमथC भ्वाविदगणे ? चल् -धातुः विकमथC तुदाविदगणे ? प्रत्यतु्तर ंप्राप्यते "त्रन्तप्रकरणे | भ्वाविदगणे, "तृ-प्रत्यय�य 
संयोजनेन, लि|यां नुमागमः (नकारः) सव7त्र भवतित | बालिलका वदन्ती गच्छतित; माता खादन्ती तिचन्तयतित | भ्वाविदगणे, लि|याम्  
अयं नकारः सव7दा भवतित | %रन्तु तुदाविदगणे अयं नकारः वैकस्ति~%कः | बालिलका चलती तिचन्तयतित, बालिलका चलन्ती तिचन्तयतित 
वा | भ्वादौ तुदादौ च अयं भेदः सव7त्र अस्ति�त; "त्रन्त%देषु भ्वादौ नुमागमः विनत्यः; तुदादौ च वैकस्ति~%कः |  

८. उ%यु7क्त-गणुकाय7�य प्रविQया कीदृ"ी इत्य�य ज्ञानाथC, सTत्र-सवि)तं �%ष्टीकरणम्  अविग्रमे %ाठे %श्येम | 
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