
सार्व�धातुकप्रकरणं कृत्सु

धातुभ्यः विर्ववि�ताः प्रत्ययाः वि�धाः—तितङ्  च कृत्  च | एते सर्व� प्रत्ययाः पुनः विर्वभजि#ताः— सार्व�धातुकाः आध�धातुकाश्च | अस्य म�त्त्र्वम्  एर्वं
यत्  प्रत्ययः सार्व�धातुकश्चेत् , कर्त्र�र्थे� शबादयः विर्वकरणाः आयान्ति1त कत�रिर शप्  इत्यनेन | शबादयः आयान्ति1त चेत्  धातुगणभेदाः भर्वन्ति1त | 
प्रत्ययः सार्व�धातुकः नान्तिस्त चेत्  आध�धातुकः एर्व; आध�धातुकः चेत्  इडागमविर्वचारः करणीयः | इद ंविर्वभ#नं (सार्व�धातुक-आध�धातुक-
प्रत्यययोः) तितङ्षु अविप भर्वतित, कृत्सु अविप भर्वतित | 

�योः परू्व�तनभागयोः (05 सार्व�धातुकप्रकरणम्  - अद1तम्  अङ्गम् ; 06 सार्व�धातुकप्रकरणम्  - अनद1तम्  अङ्गम् ) सार्व�धातुकप्रकरणं करं्थे 
भर्वतित इतित अर्वलोविकतर्व1तः तितङ् -प्रसङे्ग | तर्त्र लट् , लो ट् , लङ् , विर्वतिधलिलङ् — एषु चतुषु� लकारषेु  कर्त्र�र्थे� शबादयः विर्वकरणाः आयान्ति1त 
कत�रिर शप्  इत्याविदभिभः सूरै्त्रः; ततः धातुगणभेदाः विनष्पन्नाः इतित #ानीमः | अधुना अन्तिस्मन्  भागे (सार्व�धातुकप्रकरणं कृत्स)ु अयम्  एर्व 
विर्वचारः भर्वतित कृत् -प्रसङे्ग | 

कृत्  नाम विकम्  ? उपयु�कं्त यत्  धातुभ्यः विर्ववि�ताः प्रत्ययाः वि�धाः—तितङ्  च कृत्  च | यः कोऽविप तितङ् -भिभन्नः प्रत्ययः धातुतः विर्ववि�तः, स च
प्रत्ययः कृत्  इत्यचु्यते, कृदतितङ्  (३.१.९३) इतित सूरे्त्रण | यस्य प्रातितपविदकस्य अ1ते कृत् -प्रत्ययः अन्तिस्त, तत्  प्रातितपविदकं कृद1तम्  | 
ततिन्नविमत्तपदाविन सर्व�दा सुब1ताविन | इत्यकु्तौ नामपदाविन सन्ति1त | यर्थेा कत�व्यम् , मतितः, नेता, गायकः, लिलखन् , प्रकाशमानम्— इमाविन 
पदाविन सर्वा�भिण कृत्प्रत्यययकु्ताविन | यतः एते प्रत्ययाः (तव्यत् , विक्तन् , तृच् , ण्र्वुल् , शतृ, शानच् ) साक्षात्  धातोः विर्ववि�ताः, अविप च 
तितङ् सजं्ञकाः न सन्ति1त | 

एते सर्व� प्रत्ययाः—तितङः, कृतश्च—अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्याये विर्ववि�ताः, यर्त्र धातोः, प्रत्ययः इत्यनयोः अतिधकारः | तितङ् -प्रत्ययाः 
आरम्भे सर्व� सार्व�धातुकाः, तितङ् भिशत्सार्व�धातुकम्  (३.४.११३) इतित सूरे्त्रण | अर्त्र अनुर्वृलित्त-सवि�त-सूर्त्रविमदम्  अर्वलोकयाम— धातोः परश्च
तितङ् -भिशत् प्रत्ययः सार्व�धातुकम्  | अतः सार्व�धातुकत्र्वस्य कृते प्रर्थेमो विनयमः अयं यत्  प्रत्ययः धातुतः विर्ववि�तः स्यात्  | (धातुतः विर्ववि�तः 
नान्तिस्त चेत् , सार्व�धातुकत्र्वस्य आध�धातुकत्र्वस्य प्रश्नः नरै्व उदेतित |) तदा धातुतः विर्ववि�तश्चेत् , तितङ्  चेत्  सार्व�धातुकम्  इतित विनतिश्चतम्  | पर1तु 
कृत्  चेत् , विकमविप नतैिश्चत्यं नान्तिस्त  यत्  सार्व�धातुकं भरे्वत् ; कृत्  भिशत्  अन्तिस्त चेदेर्व अयं कृत्प्रत्ययः सार्व�धातुकः | कृत् -प्रत्ययेषु नर्व भिशतः | ते
च— शतृ, शानच् , चानश् , शानन् , खश् , श, एश् , शध्यै, शधनै्  इतित | एषु �ौ प्रजिसद्धौ— शतृ, शानच्  च | एतान् नर्व प्रत्ययान्  अतितरिरच्य 
अर्वभिशष्टाः सर्व� कृत्  प्रत्ययाः आध�धातुकाः, आध�धातुकं शेषः (३.४.११४) इतित सूरे्त्रण |

अर्त्र च अ1यदेकं र्वक्तव्यम्  अन्तिस्त यत्  प्रविaयायां र्वास्तविर्वकविर्वभ#नमन्तिस्त सार्व�धातुकप्रविaया, आध�धातुकप्रविaया च | एकमेर्व विर्वभ#नम् —
अ1यत्  विकमविप विर्वभ#नं नान्तिस्त; इत्यकु्तौ तितङ् -कृत्  इत्यनयोः यः भेदः, स प्रविaयाभेदो नान्तिस्त | प्रत्ययः सार्व�धातुकसंज्ञकः चेत् , स च 
प्रत्ययः तितङ्  भर्वतु र्वा कृत्  भर्वतु र्वा, उभयर्त्र प्रविaया समाना | उभयर्त्र धातुगणविनविमत्तकः  विर्वकरणप्रत्ययः | उभयर्त्र तस्य च 
विर्वकरणप्रत्ययस्य स्र्वभार्वम्  अनुसतृ्य धात्र्वङे्ग गणुो र्वा गुणविनषेधो र्वा परिरशीलनीयः | प्रत्ययः तितङ्  चेत्  परिरणामः अन्तिस्त तितङ1तपद;ं प्रत्ययः 
कृत्  चेत्  परिरणामः प्रातितपविदकं; तार्वान्  एर्व भेधः | तर्थेरै्व प्रत्ययः तितङ्  र्वा कृत्  र्वा भर्वतु, पर1तु स च प्रत्ययः आध�धातुकसंज्ञकः चेत्  
इडागमतिच1तनं करणीयम्  | उभयर्त्र प्रविaया समाना | तर्हि� अर्त्र अस्माकं विर्वषयः अन्तिस्त सार्व�धातुकप्रविaया कृत्सु; र्वस्तुतस्तु 
सार्व�धातुकप्रविaया यार्वत्  भर्वतित, तार्वत्  अर्त्र विकमविप र्वैभिशष्ट्यं नान्तिस्त—तितङ1तस्र्थेले अस्माभिभः यत्  पविdतं ततु्त अर्त्राविप समानम्  | अर्त्र 
भेदः अन्तिस्त यत्  अ1ततो गत्र्वा सुब1तपद ंभविर्वष्यतित इतित कारणतः लिलङ्गभेदः र्वत�ते | तदा च सुप् -प्रत्ययाः संयो#नीयाः | एतत्सर्वe 
नूतनमन्तिस्त अर्वश्यं; विक1तु सार्व�धातुकके्षरे्त्र ना1तग�तम्  अविप तु तदतितरिरक्तम्  | अतः अर्त्र लिलङ्गविर्वषये नूतनांशः अन्तिस्त, सुब1तप्रविaया च 
नूतना; अनयोः �योः विर्वषययोः प्रसङे्ग सम्यक्तया परिरशीलतियष्यामः |  

तर्हि� नर्वसु सार्व�धातुककृत्प्रत्ययेषु अन्तिस्मन्  पाdे �ौ प्रजिसद्धौ सार्व�धातुकप्रत्ययौ— शतृ, शानच्  च — अर्वलोकतियष्यामः | 


