
४   -   केषु गणेषु गणुः सम्भवति� धात्वङे्ग   ?  

ए�ाव�ा अस्माभिभः दृष्टं य�्  भ्वादि"गणे चुरादि"गणे च गणुकाय% सम्भवति� यथासङ्गम्  | �ु"ादि"गणे गणुः नार्ह*ः इत्यदि, दृष्टम्  | अ,रषेु गणेषु का 
गति�ः ? �ेषु गणुः अर्ह*ः चे�्  दिकमथ%; नार्ह*ः चे�्  दिकमथ*दिमत्यदि, प्रश्नः उ"ेति� | �त्र स्थिस्थति�ः कीदृशी इति� अवलोकयाम | नाम आर्हत्य 
सव*"शगणान्  मनसिस दिनधाय किंक वकंु्त शक्ये� ?

१. प्रथम�या "गणुः सम्भवति� न वा" इत्यनेन "धा�ौ गुणः सम्भवति� न वा" इति� अत्र आशयः | ति�ङन्�,"े भागत्रयं व�*�े— धा�ुः, 
दिवकरणप्रत्ययः, ति�ङ् -प्रत्ययः च | केषुतिच�्  गणेषु दिवकरणप्रत्यये अदि, गणुः सम्भवति� (शक्नु  शक्नोति�→ शक्नोति ); इ"म् अगे्र, अ,रस्थिस्मन्  ,ाठे 
,रिरशीलयाम | अधुना केवलं धात्वङे्ग गणुः कुत्र-कुत्र सम्भवति� इति� प्रश्नः | 

२. सूत्रद्वयेन एव गुणः सिसद्धः इति� ,ूव*मेव ज्ञा�म्  अस्माभिभः— साव*धा�ुकाध*धा�ुकयोः, ,ुगन्�लघू,धस्य च इति� | अनुवृत्तिR-सदिर्ह�सूते्र 
द्वयोः अदि, 'साव*धा�ुकाध*धा�ुकयोः' इति� ,"म्  आगच्छति� | 

साव*धा�ुकाध*धा�ुकयोः (७.३.८४) इति� सूत्रस्य �ात्,य%— साव*धा�ुकाध*धा�ुकयोः ,रयोः इगन्�स्य अङ्गस्य इकः गुणः स्या�्  |
,ुगन्�लघू,धस्य च (७.३.८६) इति� सूत्रस्य �ात्,य%—  साव*धा�ुकाध*धा�ुकयोः ,रयोः ,ुगन्�स्य लघू,धस्य च अङ्गस्य इकः गुणः 
स्या�्  |

�र्हिर्ह द्वयोः सूत्रयोः 'साव*धा�ुकाध*धा�ुकयोः' इति� ,"ं भवति� | नाम अङ्गम्  इगन्�ं चे"दि,, अङ्गस्य उ,धायां ह्रस्व-इक् -वण*ः चे"दि, गुणः 
�"ा सम्भवति� य"ा साव*धा�ुकप्रत्ययः वा आध*धा�ुकप्रत्ययः वा ,र ेअस्थिस्� |  अ�ः साव*धा�ुकसंज्ञा आध*धा�ुकसंज्ञा इति� संज्ञाद्वयं 
सम्यक्तया अवगन्�व्यम्  | इ" ंसंज्ञाद्वयं सम्प्रति� ,श्याम | 

३.  साव*धा�ुकसंज्ञा का इति� ,ूव*मेव दृष्टम्  | ति�ङ् भिश�्  साव*धा�ुकम्  (३.४.११३) इति� सूते्रण यः प्रत्ययः ति�ङ्  वा भिश�्  वा अस्थिस्�, �स्य 
प्रत्ययस्य साव*धा�ुकसंज्ञा भवति� | भवति�-भव�ः-भवस्थिन्� इत्यादि"षु रू,ेषु -ति�, -�ः, -अस्थिन्� इति� ति�ङ् -प्रत्ययाः | यस्थिस्मन्  प्रत्यये 
शकारः इ�् -संज्ञकवण*ः अस्थिस्�, सः भिश�्  | 

आध*धा�ुकसजं्ञा का इति� ए�ाव�ा न उक्तम्  | वस्�ु�ः अति�सरलम्  अस्थिस्�— सूतं्र आध*धा�ुकं शेषः(३.४.११४) | धा�ुभ्यः ये प्रत्ययाः 
दिवदिर्ह�ाः, �ेषां सव_षां प्रत्ययानां साव*धा�ुकसंज्ञा  अथवा आध*धा�ुकसंज्ञा भवति� | अ�ः ये ये प्रत्ययाः धा�ोः ,र ेसस्थिन्�, �े 
साव*धा�ुकसंज्ञकाः न सस्थिन्� चे�् , अवश्यम्  आध*धा�ुकसंज्ञकाः सस्थिन्� एव | आध*धा�ुकं शेषः(३.४.११४) इति� सूते्रण अयमेव सन्"ेशः
— धा�ोः अनन्�र ंयः प्रत्ययः सः साव*धा�ुकः नास्थिस्� चे�् , आध*धा�ुक ः अस्थिस्� एव |

४. दिवकरणप्रत्ययाः धा�ोः ,र ेसस्थिन्�, अ�ः सव_ दिवकरणप्रत्ययाः साव*धा�ुकसंज्ञकाः अथवा आध*धा�ुकसंज्ञकाः | 

धा�ुगणम्  अनुसतृ्य दिवकरणप्रत्ययाः—

१. भ्वादि"गणे श,् 
२. अ"ादि"गणे नास्थिस्� (श,ः लुक् , नाम लो,ः)
३. जुर्होत्यादि"गणे नास्थिस्� (श,ः श्ल,ु नाम लो,ः)
४. दि"वादि"गणे श्यन् 
५. स्वादि"गणे शु्न
६. �ु"ादि"गणे श 
७. रुधादि"गणे श्नम् 
८. �नादि"गणे उ
९. क््रयादि"गणे श्ना 
१०. चुरादि"गणे श,् 

अधुना, प्रत्येकं दिवकरणप्रत्ययः कीदृशः इति� ,रिरशीलयाम |

- यत्र यत्र प्रत्यये इ�् -संज्ञकः शकारः व�*�े, �त्र �त्र साव*धा�ुकसंज्ञा भवति� | दिकमथ*म्  इति� चे�् , ति�ङ् भिश�्  साव*धा�ुकम्  (३.४.११३)
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इति� सूते्रण यः प्रत्ययः भिश�् , �स्य साव*धा�ुकसंज्ञा भवति� | 
- यः दिवकरणप्रत्ययः साव*धा�ुक-संज्ञकः नास्थिस्�, सः आध*धा�ुक-संज्ञकः अस्थिस्� एव |

अगे्र ,ठना�्  ,वू%, एकैकस्य दिवकरणप्रत्ययस्य स्वभावः कः इति� उच्चाय*�ाम्  | (साव*धा�ुक-संज्ञकः वा आध*धा�ुक-संज्ञकः वा इति�)

५.  उRरम्   
साव*धा�ुक-संज्ञक-दिवकरणप्रत्ययाः = श,् , श्यन् , शु्न, श, श्नम् , श्ना
आध*धा�ुक-संज्ञक-दिवकरणप्रत्ययाः = उ

६. भिशत्त्वा�्  साव*धा�ुकसंज्ञकः प्रत्ययः अस्थिस्� चे�् , साव*धा�ुकाध*धा�ुकयोः, ,ुगन्�लघू,धस्य च इति� सूत्राभ्यां गुणकाय*स्य प्रसदिक्तः 
अस्थिस्� इति� ज्ञा�म्  | दिकन्�ु ग�,ाठे अस्माभिभः दृष्टं य�्  साव*धा�ुकमदि,�्  (१.२.४) इत्यनेन सूते्रण यः प्रत्ययः अदि,�् , सः तिङद्व�्  | �था 
च  स्थिक्क्ङति� च (१.१.५) इति� गणु-बाधक-सूते्रण यः तिङ�्  (अथवा तिङ�्  इव) अस्थिस्�, �स्य गुणकाय% बातिध�म्  | अ�ः येषु 
साव*धा�ुकप्रत्ययेषु इ�् -संज्ञक-,कारस्य अभावः, �ःै प्रत्ययैः गुणकाय*स्य प्रादिlः न भवति� | श्यन् , शु्न, श, श्नम् , श्ना इति� प्रत्ययाः भिश�ः 
�ु सस्थिन्� अ�ः भिशत्त्वा�्  गुणकाय*स्य प्रसदिक्तरस्थिस्�, ,रन्�ु दि,त्त्वस्य अभावा�्  न गुणः | �र्हिर्ह दि"वादि"गणे, स्वादि"गणे, �ु"ादि"गणे, रुधादि"गणे, 
क््रयादि"गणे च गुणकाय*स्य प्रसदिक्तः आसी�् , दिकन्�ु अदि,त्त्वा�्  बातिध�म्  | 

सारांशः एवम् — साव*धा�ुकसंज्ञक-दिवकरणप्रत्ययं दिनदिमRीकृत्य, भ्वादि"गणे चुरादि"गणे चैव गुणकाय% सम्भवति� | 

आध*धा�ुक-दिवकरणप्रत्ययाः के ? केवलम्  उ | स च कस्य गणस्य दिवकरणप्रत्ययः ? �नादि"गणस्य | साव*धा�ुकाध*धा�ुकयोः इत्यनेन 
सूते्रण यत्र आध*धा�ुकप्रत्ययः अस्थिस्�, �त्र गुणः दिवदिर्ह�ः | अत्रादि, स्थिक्क्ङति� च (१.१.५) इत्यनेन दिगत्त्वा�् , दिकत्त्वा�् , तिङत्त्वा�्  च गुणकाय% 
बाध्य�े; अ�ः दिग�् , दिक�् , तिङ�्  च नास्थिस्� चे�्  बाधा नास्थिस्� | आध*धा�ुकप्रत्ययस्य प्रसङे्ग साव*धा�ुकमदि,�्  (१.२.४) इति� सूत्रस्य 
प्रसङ्गः नास्त्येव, अ�ः अदि,त्त्वा�्  न बाधा | �नादि"गणे उ इति� दिवकरणप्रत्ययः; दिग�् , दिक�् , तिङ�्  च नास्थिस्�  अ�ः अत्रादि, गुणः अर्ह*ः | 
यथा— कृ + उ  → शक्नोति कर्   + उ  करु  करु → शक्नोति → शक्नोति + ति�  करोति� → शक्नोति | 

७. �र्हिर्ह भ्वा"ौ, �ना"ौ, चुरा"ौ च धात्वङे्ग गुणः अर्ह*ः | दि"वादि"गणे, स्वादि"गणे, �ु"ादि"गणे, रुधादि"गणे, क््रयादि"गणे च धात्वङे्ग गुणकाय*स्य
प्रसदिक्तः आसी�् , दिकन्�ु अदि,त्त्वा�्  बातिध�म्  | 

अधुना अ"ादि"गणे जुर्होत्यादि"गणे च ? �योः का गति�ः ? �योः दिवकरणप्रत्ययः नास्थिस्� | अत्र अङं्ग नाम दिकदिमति� स्मय*�ाम्  | 
अङ्गसिसद्धान्�म्  अनसुृत्य प्रत्यया�्  प्राक्  याव�्  अस्थिस्�, ��्  सव*म्  अङ्गम्  इति� उच्य�े | अङं्ग नाम प्रत्ययस्य काय*के्षत्रम्  | 
१,४,५,६,७,८,९,१० इत्येषु गणेषु ति�ङ् -प्रत्ययान् दिनदिमRीकृत्य अङ्गम्  (काय*के्षत्रम् ) अस्थिस्� धा�ुः + दिवकरणप्रत्ययः (चुरादि"गणे धा�ुः
+ भिणच्  + दिवकरणप्रत्ययः) | दिकन्�ु  अ"ादि"गणे जुर्होत्यादि"गणे च गणयोः ति�ङ् -प्रत्ययानाम्  अङ्गम्  (काय*के्षत्रम् ) अस्थिस्� धा�ुः एव | 

भवति�-भव�ः-भवस्थिन्� इत्येषु रू,ेषु -ति�, -�ः, -अस्थिन्� इति� ति�ङ् प्रत्ययाः इत्यकु्तम्  | �ेषां प्रत्ययानां मूलरू,ाभिण एवम् — ति�,् , �स् , 
सिq | ति�,्  इत्यस्थिस्मन्  ,कार स्य इ�् -संज्ञां कृत्वा लो,ं कृत्वा 'ति�' इति� शेषः | �था अन्येषामदि, ति�ङ् -प्रत्ययानाम्  अनुबन्ध-लो,ानन्�र ं
सिसद्ध-रू,ाभिण सस्थिन्� | 

एवं च मूल-,रस्मै,दि"धा�ूनां ति�ङ्  प्रत्ययाः—

        ए.व.  ".व.  ब.व.
प्र.,ु.  ति�,्    �स्     सिq 
म.,ु.  सिस,्    थस्     थ
उ.,ु.  दिम,्    वस्     मस् 

ए�े सव_ ति�ङः, अ�ः ति�ङ् भिश�्  साव*धा�ुकम्  (३.४.११३) इत्यनेन सूते्रण साव*धा�ुकसंज्ञकाः | एकवचने ति�,् , सिस,् , दिम,्  इत्ये�े 
प्रत्ययाः दि,� ः, अ�ः �त्र गुणः दिवदिर्ह�ः | दिद्ववचने बरु्हवचने च ति�ङ् प्रत्ययः सव*त्र अदि,�्  इति� कारण�ः साव*धा�ुकमदि,�्, स्थिक्क्ङति� च  
इत्याभ्यां सूत्राभ्याम्  अङे्ग गणुः नार्ह*ः | 

यथा— अ"ादि"गणे इ-धा�ुः ग�ौ, इ + ति�,् , साव*धा�ुकाध*धा�ुकयोः इत्यनेन सूते्रण इगन्�ाङ्गस्य इकः गुणः, एति� इति� रू,ं सिसद्धम्  | 
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दिकन्�ु दिद्ववचने �स्  इति� ति�ङ् -प्रत्ययः अदि,�्  अ�ः गुण-दिनषेधः, इ + �ः   इ�ः इति� रू,म्  → शक्नोति | 

दिवस्�रणे प्र"श्य*�े चे�्—

इ + �स्   सकारस्य रुत्वदिवसगr → शक्नोति '�ः' इति� सिसद्धप्रत्यः  इ → शक्नोति + �ः  �ः इति� ति�ङ् → शक्नोति -प्रत्ययः साव*धा�ुकसंज्ञकः अ�ः 
साव*धा�ुकाध*धा�ुकयोः (७.३.८४) इति� सूते्रण गुणस्य प्रसदिक्तः  �ः→ शक्नोति -प्रत्ययस्य अदि,त्त्वा�्  साव*धा�ुकमदि,�्  (१.२.४) इत्यनेन �ः 
तिङद्व�् ; स्थिक्क्ङति� च (१.१.५) इत्यनेन तिङद्वत्त्वा�्  गुणदिनषेधः   इ → शक्नोति + �ः  इ�ः इति� रू,ं दिनष्,न्नम्  → शक्नोति | 

�थवै अ"ादि"गणे रुद् -धा�ुः, रुद्  + ति�,् , ,ुगन्�लघू,धस्य च इत्यनेन सूते्रण एकवचने उ,धायाम्  इकः गुणः, रोदि"ति� इति� सिसद्धम्  | 
दिकन्�ु दिद्ववचने �स्  इति� ति�ङ् -प्रत्ययः अदि,�्  अ�ः गुण-दिनषेधः, रुद्  + �ः  रुदि"�ः इति� रू,म्  → शक्नोति | जुर्होत्यादि"गणे अदि, �था— रु्ह-
धा�ोः दिद्वत्वं कृत्वा जुरु्ह इति� अङं्ग; जुरु्ह + ति�  गुणकाय%  जुर्होति� इति� रू,ं दिनष्,न्नम्  → शक्नोति → शक्नोति | ,रन्�ु दिद्ववचने जुरु्ह + �स्    जुरु्ह�ः→ शक्नोति ; 
अदि,त्त्वा�्  गुणाभावः |

८. सारांशः कः इति� चे�् , १,२,३,८,१० इत्येषु गणेषु धात्वङे्ग गुणः सम्भवः;  ४,५,६,७,९ इत्येषु गणेषु धात्वङे्ग गणुः नार्ह*ः | 

धात्वङे्ग गणुः सम्भवः
भ्वादि"गणः
अ"ादि"गणः
जुर्होत्यादि"गणः
�नादि"गणः
चुरादि"गणः 

धात्वङे्ग गणुः असम्भवः
दि"वादि"गणः
स्वादि"गणः
�ु"ादि"गणः
रुधादि"गणः
क््रयादि"गणः

९. अभ्यासः | एषां धा�ूनां लट् -लकारस्य प्रथम,ुरुषैकवचनान्�ं रू,ंं दिनमा*�ु | गुणकाय% भवति� चे�् , केन सूते्रण; सस्थिन्धकाय% भवति� चे�् , 
केन सूते्रण इति� वक्तव्यम्  | 

भ्वा"ौ ध्र,ु नख् , चु,् , तिक्ष, दि,ठ् , कुच् , भिy, गै, �ॄ
अ"ा"ौ वी, इ
जुर्होत्या"ौ भृ  दिबभृ  दिबभर्ति�→ शक्नोति → शक्नोति , ह्री  सिजह्री  सिजह्रेति�→ शक्नोति → शक्नोति , भी  दिबभी  दिबभेति�  → शक्नोति → शक्नोति
दि"वा"ौ �,् , लुभ् , "स् , स्थिस्वद् , त्तिखद्  
�ु"ा"ौ तिक्ष,् , कृष् , गुज् , दिमल् , सृज् , स्,ृश् , इल् 
चुरा"ौ मुच् , ति�ज् , वध् *

इति� गुणस्य ,रिरचयः | अगे्र साव*धा�ुकप्रकरणम्  इत्यस्थिस्मन्  ,ाठे, इ�ोऽदि, दिवस्�रणे वक्ष्य�े |          
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