
धातुवि�ज्ञानम् - २

मूलधातूनांलौवि��रूपाणांसि�द्ध्यर्थं��ाय�द्वयंवि�चारणीयम्|धातुवि�ज्ञानम्-१इतितपाठेअस्माभि+ःदृष्टंयत्अनुबन्धानांविनष्�ा�नम्
इतितप्रर्थंमं�ाय�म्|इत्-�ंज्ञ��णा�नांविनष्�ा�नानन्तरं�त्�ं,नत्�ं,नुमागमः,उपधादीर्घ�ः—चेमाविन�ङृ्गहीततयाविद्वतीयं�ाय�म्|एषु
चतुषु�वि�ञ्चन�म्+�तित�ाइतितअ�श्यंतिचन्तनीयम्|�म्+�तितचेत्,इदं�ाय��ुम�ः;नोचेत्धातुःप्रविDयार्थं�सि�द्धः|तर्हिहइमाविन
चत्�ारिर�ाया�भिण�ाविनइतितअस्मिस्मन्�रपते्रअ�लो�याम|

१.�त्�म्

धात्�ादेःषः�ः(६.१.६३)=उपदेशा�स्र्थंायांधातोःआदौष�ारःअस्मिस्तचेत्,ष�ारस्यस्र्थंाने��ारादेशो+�तित|धातोःआविदः,
धात्�ाविदःषष्ठीतत्पुरुषः;तस्यधात्�ादेः|धात्�ादेःषष्ठ्यन्तं,षःषष्ठ्यन्तं,�ःप्रर्थंमान्तं,वित्रपदविमदं�ूत्रम्|आदेचउपदेशेऽभिशतित
(६.१.४५)इत्यस्मात्उपदेशेइत्यस्यअनु�ृत्तिYः|अन�ुृत्तिY-�विहत�ूत्रम्—धात्�ादेःषः�ःउपदेशे|

�ृYान्तेष्�दँआस्�ादनेइतितधातुः|उपदेशेऽजनुनासि��इत्(१.३.२)इत्यनेनद�ारोYर�र्तितनःअँ�ारस्यइत्-�ंज्ञा,तस्यलोपः
इत्यनेनलोपश्च|ष्�दँ ष्�द्→ ष्वद् |धात्�ादेःषः�ः(६.१.६३)इत्यनेनआदौस्मिस्र्थंतस्यष�ारस्यस्र्थंाने��ारादेशः,ष्�द् स्�द्→ ष्वद् |

अन्यत्उदाहरणं,ष्ठागतितविन�ृYौइतितधातुः|यर्थंा�ामान्यं,प्रर्थंमं�ाय�म्इत्-�ंज्ञ��णा�नांविनष्�ा�नम्|ष्ठा-धातौ�ोऽविपइत्-
�ंज्ञ�ः�ण�ःनास्मिस्त,अतःप्रर्थंमं�ोपानं�मापं्त;�ाक्षात्विद्वतीयं�ोपानंगच्छेम—तत्रचतुषु��ायbषु�त्�स्यप्र�विcः|ष्ठा-धातोः
आदौष�ारःअस्मिस्त,अतःधात्�ादेःषः�ः(६.१.६३)इत्यनेन�ूते्रणष�ारस्यस्र्थंाने��ारः|ष्ठा स्ठा→ ष्वद् |

अत्र�श्चनप्रसि�द्धप्र�ादो�त�ते—विनविमYापायेनवैिमत्तिY�स्याप्यपायः|विनविमYस्यअपायेनवैिमत्तिY�स्यअविपअपायः|विनविमYम्इत्यcेु
�ारणं,नवैिमत्तिY�म्इत्यcेुफलम्,अपायःइत्यcेुअ+ा�ः|अत्रधेयंयत्यद्यविप'ष्ठा'इत्ये�अस्यधातोःमूलरूपं,वि�ञ्च�स्तुतःयः
ठ�ारः�त�ते,�ःर्थं�ारःआ�ीत्|अष्टाध्याय्यांतादृशम्इतिङ्गतम्अस्मिस्त;�र्थंविमतितअगे्रदृश्यताम्|ठ�ारस्यमूलस्�रूपंर्थं�ारः,
वि�न्तुष�ारस्यप्र+ा�ेन(षु्टत्�-�स्मिन्धना)र्थं�ारःठ�ारःजातः|तदाधात्�ादेःषः�ः(६.१.६३)इत्यनेनष�ारस्यस्र्थंाने
��ारादेशः|ष�ारस्य�ारणेनए�र्थं�ारःठ�ारःजातःइत्यcुम्|अधुना�चष�ारःअपगतः;गतःइतित�ारणतः,तेनष�ारणे
�ृतंयत्�ाय�,तत्पुनःविन�त�ते|�ारणंगतम्,अतःफलम्अविपगच्छतित—येनविनविमYेन�ाय��ारिरतं,ततिkस्मिम्मYं(ष�ारः)
नास्मिस्तचेत्,यत्नवैिमत्तिY�म्(ठ�ारः)अस्मिस्त,तदविपनतितष्ठतित|विनविमYापायेनवैिमत्तिY�स्याप्यपायः—ष�ारःगतः,अतःठ�ारः
अविपगच्छतित|ष्ठा स्ठा स्र्थंाइतितधातुःविनष्पkः→ ष्वद् → ष्वद् |

तर्थं�ैयत्रधातुषुअनुनासि��ः�गlय�ण�ः(ङ्,ञ्,ण,म्)चअनसु्�ारःचअस्मिस्त,तत्रएते�णा�ःन�ारजाः|न�ारजःनामन�ारात्
उत्पkः|�ृYान्तेअञ्चु-धातुः,गतितपूजनयोः|मूलधातुःअञ्चुइत्ये�,वि�न्तुतत्रञ�ारस्यमूलस्�रूपंन�ारः|च�ारस्ययोगेनए�
�ःन�ारःञ�ारःजातः|धातुषुए�ं���त्रबोध्यम्|

ष्णाशौचेइतितधातुः|अत्रण�ारस्यमूलस्�रूपंन�ारः,वि�न्तुष�ारस्यप्र+ा�ेन(षु्टत्�-�स्मिन्धना)न�ारःण�ारःजातः|तदा
धात्�ादेःषः�ःइत्यनेनष्णा स्णा→ ष्वद् |विनविमYापायेनवैिमत्तिY�स्याप्यपायःइत्यनेनस्णा स्नाइतितलौवि��ःधातुः→ ष्वद् |स्नातितइतित
लविo,स्नानम्इतितल्यवुिo|

अधुनाएतत्���यदcंु,तYुवि�षयपरिरचयत्�ादcंु,+ा�ार्थं�स्य�ुखबोधार्थं�दYं;विनविमYापायेनवैिमत्तिY�स्याप्यपायःइतित
प्रसि�द्धप्र�ादस्त्�स्मिस्त—बहुत्रचएतादृशीभिशक्षादीयतेयत्ष्ठा,ष्णाइत्यादयःधात�ःतर्थं�ैउपदेशात्लौवि��स्मिस्र्थंतिंतप्राप्नु�स्मिन्त|
वि�न्तु+ाष्य�ारःपतञ्जत्तिलश्च,�ाभिश�ा�ारः�ामनजयाविदत्यश्चप्रतितपादयतःयत्अयंविनविमYापायेनवैिमत्तिY�स्याप्यपायःइतिततुन
परिर+ाषा,न�ा�ात्तिY��म्;अस्यप्र�ादस्यएतस्मिस्मन्वि�षये�ामर्थं�म्अतिध�ारो�ानास्मिस्त|अतःशास्त्रीयाश्रयम्अ�लम्ब्यप्रतितपादनं
+�तितचेत्�रंस्यात्|इतितवि�तिचन्त्यएतौद्वौमुनीए�ं�ाता�स्पष्टी�ुरुतः—

ष्ठा-धातोःउपदेशा�स्र्थंायांमूध�न्य-ष�ारःअस्मिस्त,परन्तुदन्त्य-र्थं�ारःअस्मिस्त—'ष्र्थंा'इतितस्मिस्र्थंतितः|अधुनायगुपत्षु्टनाषु्टः
(८.४.४१)चधात्�ादेःषः�ः(६.१.६३)चआगत्य�ाया�र्थं�म्उदु्यcं+�तित|षु्टनाषु्टः(८.४.४१)इत्यनेनष्र्थंा-धातौ
वि�द्यमानस्यष�ारस्यप्र+ा�ेनर्थं�ारस्यस्र्थंानेठ�ारादेशः,अविपचधात्�ादेःषः�ः(६.१.६३)इत्यनेनऔपदेभिश�धातोःआदौ
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स्मिस्र्थंतस्यष�ारस्यस्र्थंाने��ारादेशः|अस्यांदशायांद्वयोः�ूत्रयोःमध्ये�स्य�ाय�प्रर्थंमंप्र�त�नीयम्इतितप्रशे्न�तितअस्मा�ंपाठे
अगे्र�क्ष्यमाणेनप�ू�त्रासि�द्धम्(८.२.१)इतित�ूते्रणषु्टनाषु्टः(८.४.४१)इतितशास्त्रम्असि�द्धंतस्यवित्रपाद्यांवि�द्यमानत्�ात्|धात्�ादेः
षः�ः(६.१.६३)इत्यनेनष�ारस्य��ारादेशो+�तित;तदायतोविहतदानींष�ारोनास्त्ये�,षु्टनाषु्टः(८.४.४१)इत्यनेनयः
ठ�ारादेशः+�तितस्म,�ःतुन+�तितअ�ङ्गत्�ात्|दन्त्य-र्थं�ारःयर्थंा�त्भिर्थंष्ठतितए�,दन्त्य-��ारस्तुजातःअतःलौवि��धातुः
स्र्थंाइतित�म्पkम्|अस्यांप्रविDयायांर्थं�ारस्यठ�ारःन�दाविप+�तित|अयंवि�षयःबाध्यबाध�+ा�स्यपाठेइतोऽविपस्पष्टं
+वि�ष्यतित;अस्यअ+ा�ेविनविमYापायेनवैिमत्तिY�स्याप्यपायःइतितप्र�ादःअत्रदYः|

प्रविDयांदृष्ट्वाप्रश्नःउदेतित,तर्हिहवि�मर्थं�धातुपाठेऔपदेभिश�धातुःष्ठाइतितदीयते?�ारणविमदंयत्औपदेभिश�धातुःए�अपेक्षतेचेत्,
षु्टत्�स्यअ��रो+�तित|धात्�ादेःषः�ः(६.१.६३)इतित�ूतं्रप्र�त�नीयं+�तितयदावि�मविप�ाय��रणीयं—यदावि�मविप
लौवि��रूपं�म्पादनीयं+�तित|वि�न्तुऔपदेभिश�धातुःए�अपेतिक्षतंचेत्,तत्रमूध�न्य-ष�ारःअस्त्ये�,तदर्थं�षु्टनाषु्टः(८.४.४१)
इत्यनेनठ�ारादेशं�रोतित;अनेनष्ठाइतितधातुःजायते|

२.नत्�म्

णोनः(६.१.६४)=उपदेशा�स्र्थंायांधातोःआदौण�ारःअस्मिस्तचेत्,ण�ारस्यस्र्थंानेन�ारादेशः+�तित|णःषष्ठ्यन्तं,नः
प्रर्थंमान्तं,विद्वपदविमदं�ूत्रम्|आदेचउपदेशेऽभिशतित(६.१.४५)इत्यस्मात्उपदेशेइत्यस्यअनु�ृत्तिYः,धात्�ादेःषः�ः(६.१.६३)
इत्यस्मात्धात्�ादेःइत्यस्यअनु�ृत्तिYः|अनु�ृत्तिY-�विहत�ूत्रम्—धात्�ादेःणःनःउपदेशे|

णoँनृYौइतितधातुः|प्रर्थंमम्उपदेशेऽजनुनासि��इत्(१.३.२)इत्यनेनअँ�ारस्यइत्-�ंज्ञा,तस्यलोपः(१.३.९)इत्यनेनलोपश्च
|णoँ णo्→ ष्वद् |णोनः(६.१.६४)इत्यनेनणo् नo्इतितलौवि��ःधातुः→ ष्वद् |नoतितलविo,नाo�ःण्�ुत्तिल,नoनम्ल्यवुिo|

अस्यमहत्त्�ंवि�म्इतितचेत्,�ाय��ुत्रतिचत्अस्मिस्मन्अ�लम्ब्यते|यर्थंाणत्�-वि�षये—

उप�गा�द�मा�ेऽविपणोपदेशस्य(८.४.१४)=उप�ग�स्र्थंात्विनविमYात्परस्यणोपदेशस्यधातोःनस्यणःस्यात्�मा�ेअ�मा�े
अविप|आतिधक्येनन�ाराविद-धात�ःयर्थंानी(नयतित),नम्(नमतित),नश्(नश्यतित),एतेधात�ः�स्तुतःउपदेशेण�ारादयः�स्मिन्त
|तदाणोनः(६.१.६४)इत्यनेन,लो�ेन�ारादयः+�स्मिन्त|यत्रएतेधात�ःउप�ग�पू�ा�ः+�स्मिन्तअविपचउप�गbणत्�स्यविनविमYं
�त�ते—यर्थंापरिर+नी—तत्रयतोविहउप�ग�ःपृर्थं�्पदम्अस्मिस्त,अतःरषाभ्यांनोणः�मानपदे(८.४.१)इतित
णत्�वि�धाय��ूते्रणणत्�ंनस्यात्|वि�न्तुउप�गा�द�मा�ेऽविपणोपदेशस्य(८.४.१४)इतित�ूते्रणयत्रणोपदेश-धातुःउप�ग�पू���ः
अस्मिस्तअविपचउप�गbणत्�स्यविनविमYम्अस्मिस्त,तत्रणत्�स्यविनविमYं�मानपदेनास्मिस्तचेदविपणत्�ं+�तित|

यर्थंा�मा�े—
प्र+नी+ल्यo्ु प्र→ ष्वद् +नयनम् प्रणयनम्→ ष्वद् 
परिर+नामः परिरणामः→ ष्वद् 
परिर+नी+ण्�ुल् परिरणाय�ः→ ष्वद् 
परिर+नम्+विcन् परिरणतितः→ ष्वद् 
परिर+नह्+c परिरणद्धम्→ ष्वद् 
परिर+नम्+र्घञ् परिरणामः→ ष्वद् 

अ�मा�े—

�मा�ः�ुबन्तानां+�तित,नतुतितङन्तानाम्|अतःयत्रउप�गbणत्�स्यविनविमYम्अस्मिस्तअविपचतेन�हतितङन्तपदस्य�ंयोजनं
+�तित,तत्र�मा�ोनास्मिस्त|

प्र+नदतित प्रणदतित→ ष्वद् 

णदँ-धातुः अनुबन्धलोपानन्तरं→ ष्वद् णोनः(६.१.६४)इत्यनेनणत्�वि�धानम् नद् नद्→ ष्वद् → ष्वद् +शप्+तित नदतित प्र→ ष्वद् → ष्वद् +नदतित
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→ ष्वद् उप�गा�द�मा�ेऽविपणोपदेशस्य(८.४.१४)इत्यनेनअ�मा�ेअविपउप�ग�स्र्थंात्विनविमYात्णोपदेशस्यणत्�म् प्रणदतित→ ष्वद् 

अन्याविनउदाहरणाविन—प्रणमतित,प्रणयतित,परिरणमतित,परिरणयतितइत्यदीविनरूपाभिण|

�स्तुतःएतेधात�ःउपदेशा�स्र्थंायांणमँ,णीञ्,णशँ,णहँ|ए�म्ए�३५ण�ाराविद-धात�ः�स्मिन्त|�े�लंअष्टौधात�ःउपदेशे
न�ारादयः�स्मिन्त—नद्�,नाद्,नार््थं,नाध्,नन्द्,नक््क,नॄ,नृत्च|अतःप्रनद�तित,प्रनर्हिदतुम्,प्रनद��ः—अत्रउप�गbणत्�स्य
विनविमYम्अस्मिस्त,परन्तुणत्�ंन+�तित|

धेयंयत्उप�गा�द�मा�ेऽविपणोपदेशस्य(८.४.१४)इत्यस्यअनु�ृत्तिY-�विहत�ूत्रम्अस्मिस्तउप�गा�त्अ�मा�ेअविपणोपदेशस्य
रषाभ्यांनःणःअट्�ुप्�ाङ्नुम्व्य�ायेअविप�ंविहतायाम्|

'अट्�ुप्�ाङ्नुम्व्य�ायेअविप'इत्यनेनएतान्�णा�न्�ज�तियत्�ाविनविमYस्यउद्देश्यस्यचमध्येअन्यः�ोऽविप�ण�ः+�तितचेत्�च�ण�ः
णत्�ंप्रतितव्य�धानम्|यर्थंा—

प्र+विन+नदतित प्रभिणनदतित→ ष्वद् 

अत्रप्र-उप�गbस्मिस्र्थंतस्यरफेस्यप्र+ा�ेनविन-उप�ग�स्मिस्र्थंतस्यन�ारस्यणत्�ं+�तित,परन्तु�चविन-उप�ग�स्मिस्र्थंतःन�ारः,
नदतित-पदस्यन�ारंप्रतितणत्�व्य�धानम्|यतोविहमध्येस्मिस्र्थंतःन�ारःअट्�ुप्�ाङ्नुमः(अo्,��ग�ः,प�ग�ः,आङ्,नुम्)इत्येषु
नास्मिस्त|

(प्रभिणनदतितइतितपदेविन-उप�गbस्मिस्र्थंतस्यन�ारस्यणत्�ं+�तित८.४.१७इतित�ूते्रण|तस्यचव्याख्याअत्रना�श्य�ी|)

अविग्रमोदाहरणंभिणविदँइतितधातुः|प्रर्थंमम्उपदेशेऽजनुनासि��इत्(१.३.२)इत्यनेनइ�ारस्यइत्-�ंज्ञा,तस्यलोपः(१.३.९)
इत्यनेनलोपश्च|भिणविदँ भिणद्→ ष्वद् |णोनः(६.१.६४)इत्यनेनभिणद् विनद्→ ष्वद् |अधुनानुमागमः(अधःदृश्यताम्)विनद् विनन्द्इतित→ ष्वद् 
लौवि��-धातुः|

३.नुमागमः

इविदतोनुम्धातोः(७.१.५८)=इविदतःधातोःनुम्आगमो+�तित|इविदत्इत्यcेुइत्इत्यस्य�ः|तत्रप्रर्थंमःइत्नामह्रस्�ः
इ�ारः*|विद्वतीयःइत्नामइत्-�ंज्ञा|ह्रस्�-इ�ारस्यइत्-�ंज्ञायस्य,�ःधातुःइविदत्|इत्इत्यस्य�इविदत्बहुव्रीविहः,तस्य
इविदतः|इविदतःषष्ठ्यन्तं,नुम्प्रर्थंमान्तं,धातोःषष्ठ्यन्तं,वित्रपदविमदं�ूत्रम्|�ूतं्रस्�यं�म्पूण�म्—इविदतःधातोःनुम्|

तर्हिहयःधातुःइविदत्अस्मिस्त,तस्यनुमागमः+�तितइतितइदं�ूतं्र�ूचयतित|बह�ःइविदतःधात�ः�स्मिन्त;यत्र�ुत्राविपधातौह्रस्�-
इ�ारस्यइत्-�ंज्ञा+�तित,तस्मिस्मन्धातौनुम्-आगमः+�तितए�|�ःधातुःइविदत्अस्मिस्त,अतःनुमागमः|

यर्थंाभिणविदँ भिणद्→ ष्वद् |णोनः(६.१.६४)इत्यनेनभिणद् विनद्→ ष्वद् |अयंधातुःइविदत्,नामह्रस्�ःइ�ारःइत्-�ंज्ञ�ःयस्य�ः|विनद्-
धातोःइत्इत्अस्मिस्तइतित�ारणेननुमागमः|अधुनाविनद्धातौनुम्�ुत्रआयातित?नुम्-आगमःविमत्,अतःअयंन�ारःधातोः
अस्मिन्तमस्�रात्परेआयातितइतितअविग्रमं�ूतं्र�विc|

नुँम्इतितआगमेहलन्त्यम्(१.३.३)इत्यनेनम�ारस्यइत्-�ंज्ञा,उपदेशेऽजनुनासि��इत्(१.३.२)इत्यनेनउ�ारस्यइत्-�ंज्ञा,
न्इतितअ�भिशष्यते|

विमदचोऽन्त्यात्परः(१.१.४७)=यःविमत्अस्मिस्त,�ःअच्-�णbषुअन्त्यात्परःआयातित,अविपचअयंविमत्यस्य�ण�-�मुदायस्य,
तस्यअस्मिन्तमा�य�ो+�तित|म्इत्यस्य�ःविमत्,बहुव्रीविहः|विमत्प्रर्थंमान्तम्,अचःषष्ठ्यन्तम्,अन्त्यात्पञ्चम्यन्तम्,परः
प्रर्थंमान्तम्,अने�पदविमदं�ूत्रम्|आद्यन्तौoवि�तौ(१.१.४६)इत्यस्मात्अन्तःइत्यस्यअनु�ृत्तिYः|अस्मिस्मन्�ूते्र'अचः'
षष्ठीवि�+cौ;"अचःअन्त्यात्"इत्यस्यअर्थं�ःविनधा�रणम्—नाम"��bषुस्�रषेुअस्मिन्तमः,तस्मात्"|अत्रअचःए��चनेयतोविहअनेन
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अच्-जातितःइतितइष्टम्|आशयःबहु�चनं,विनधा�रण-�प्तमी(बहुषुए�म्)|जात्याख्यायामे�स्मिस्मन्बहु�चनमन्यतरस्याम्(१.२.५८)
=जातित-आख्यायाम्ए�स्मिस्मन्बहु�चनम्अन्यतरस्याम्|तर्हिह'अचः'ए��चनेचेदविप�ा��वित्र�-बहु�चनार्थं��ः|इत्र्थंञ्च
षष्ठीवि�+cेःअर्थं�ः'स्र्थंाने'इतितन;षष्ठीस्र्थंानेयोगा(१.१.४९)इतित�ामान्यम्,इदं�ूतं्रवि�शेषः|अन�ुृत्तिY-�विहत�ूत्रम्—विमत्
अचःअन्त्यात्परःअन्तः|

अस्मिस्मन्�ूते्रनुमागमः"यस्य�ण�-�मुदायस्यआगमः,तस्यअस्मिन्तमा�य�ो+�तित",इत्यcुम्|अस्यअर्थं�ः�ःइतितस्पष्टं+�तित
�ुबन्तप्र�रणे|ज्ञान-शब्दःबहु�चने'ज्ञानाविन'+�तित|ज्ञान+इ[भिश-प्रत्ययः,लशक्�ततिद्धते(१.३.८)इत्यनेन'इ'अ�भिशष्यते]
→ विमदचोऽन्त्यात्परः(१.१.४७)इत्यनेननुमागमः ज्ञान→ ष्वद् +न्+इ अयंन�ारःज्ञानइतितअङ्गस्य�ण�→ ष्वद् -�मुदायस्य

अस्मिन्तमा�य�ःइतित�ारणेन���नामस्र्थंानेचा�म्बुद्धौ(६.४.८)इत्यनेनअङ्गस्यउपधायाःदीर्घ�ः ज्ञानान्→ ष्वद् +इ ज्ञानाविन→ ष्वद् |यविद
न�ारःज्ञानइतितअङ्गस्यअस्मिन्तमा�य�ःना+वि�ष्यत्,अ�ारःउपधायांना+वि�ष्यत्,���नामस्र्थंानेचा�म्बुद्धौ(६.४.८)इत्यनेन
अ�ारस्यदीर्घा�देशःचना+वि�ष्यत्|

(प्रश्नः—अत्रोcं"ज्ञान+इ[भिश-प्रत्ययः]”|�ेचनश्रुत�न्तःस्यःुयत्�ुबन्तवि�षयेप्रत्ययाः+�स्मिन्त�ु,औ,ज�्इत्यादयः|तर्हिह
प्रर्थंमपुरुषस्यबहु�चने'ज�्'इतितप्रत्ययः+�ेत्वि�ल;�रं्थं�ा'भिश'इतितजातम्?उYरम्अस्मिस्तयत्मूलप्रत्ययाः�,ुऔ,ज�्इतित
तु�त्यम्|वि�न्तुअनन्तरंप्रत्ययादेशाः+�स्मिन्त,इत्यcेुमूलप्रत्ययानांस्र्थंानेआदेशाः+�स्मिन्त|�ुबन्तवि�षयेत्तिलङ्गम्अनु�तृ्य,
�ुत्रतिचत्प्रातितपविद�स्यअस्मिन्तम�ण�म्अन�ुृत्यचआदेशाःभि+द्यन्ते|नपु�ं�त्तिलङे्गजश्श�ोःभिशः(७.१.२०)इत्यनेननपुं��ात्
अङ्गात्ज�्-स्र्थंानेभिश-आदेशः|अनेननपुं��त्तिलङे्ग,प्रर्थंमपुरुषस्यबहु�चनेइ�ारःआयातित—�नाविन,�ारीभिण,मधूविन,जगस्मिन्त,
�मा�भिण,धनूंविष,मनांसि�|)

तर्हिहनुम्-आगमःविमत्अस्मिस्त(म�ारःइत्यस्य�ः),अतःनुम्अचःअन्त्यात्परःआयातित|

भिणविदँ विनद्→ ष्वद् -धातौन�ारोYर�तlइ�ारःअस्मिन्तमःअच्,अतःतस्मात्परेनुम्आयातित|तर्हिहविन-न्-द्इतितस्मिस्र्थंतितः,विनन्द्इतित
धातुःविनष्पkः|

तर्थं�ैमविदँ मन्द्→ ष्वद् ,�विदँ �न्द्→ ष्वद् ,+विदँ +न्द्→ ष्वद् ,चविदँ चन्द्→ ष्वद् ,ग्लविदँ ग्लन्द्→ ष्वद् |परन्तुत्रविपँ → ष्वद् त्रम्प्|

त्रम्प्इत्यस्मिस्मन्वि�मर्थं�म�ारःनतुन�ारः?�स्तुतःन�ारःआयातितए�;तदान�ारस्र्थंानेअनुस्�ारः,अनुस्�ारस्र्थंनेतYत्�गlयः
अनुनासि���ण�ःआयातित|यर्थंा—

�विदँ �द् �न्द् �ंद् �न्द्→ ष्वद् → ष्वद् → ष्वद् → ष्वद् 

�विदँ �द्→ ष्वद् उपदेशेऽजनुनासि��इत्
�द् �न्द्→ ष्वद् इविदतोनुम्धातोः
�न्द् �ंद्→ ष्वद् नश्चापदान्तस्यझत्तिल
�ंद् �न्द्→ ष्वद् अनसु्�ारस्ययतियपर��ण�ः

लाभिछँ लाछ् लान्छ् लांछ् लाञ्छ्→ ष्वद् → ष्वद् → ष्वद् → ष्वद् 
�विपँ �प् �न्प् �ंप् �म्प्→ ष्वद् → ष्वद् → ष्वद् → ष्वद् 
लविबँ लब् लन्ब् लंब् लम्ब्→ ष्वद् → ष्वद् → ष्वद् → ष्वद् 

नश्चापदान्तस्यझत्तिल(८.३.२४)=अपदान्तस्यन�ारस्यम�ारस्यचस्र्थंानेअनुस्�ारादेशो+�तितझत्तिलपरे|झल्-प्रत्याहारे�ग�स्य
प्रर्थंमः,विद्वतीयः,तृतीयः,चतुर्थं�ःच�णा�ःअविपचश्,ष्,�्,ह्इतित�णा�ःअन्त+ू�ताः|पदस्यअन्तःपदान्तः,नपदान्तःअपदान्तः
तस्यअपदान्तस्य|नःषष्ठ्यन्तं,चअव्ययपदम्,अपदान्तस्यषष्ठ्यन्तं,झत्तिल�प्तम्यन्तं,अने�पदविमदं�ूत्रम्|मोऽनुस्�ारः
(८.३.२३)इत्यस्मात्मः,अनुस्�ारःइत्यनयोःअनु�ृत्तिYः|तयोय्�ा��तिच�ंविहतायाम्(८.२.१०८)इत्यस्मात्�ंविहतायाम्इत्यस्य
अतिध�ारः|अन�ुृत्तिY-�विहत�ूत्रम्—अपदान्तस्यमःनःचअनसु्�ारःझत्तिल�ंविहतायाम्|
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अनसु्�ारस्ययतियपर��ण�ः(८.४.५८)=अनसु्�ारस्यस्र्थंानेपर��णा�देशो+�तितयतियपरे|परस्य��ण�ः,पर��ण�ः,षष्ठी
तत्परुुषः|अनसु्�ारस्यषष्ठ्यन्तं,यतिय�प्तम्यन्तं,पर��ण�ःप्रर्थंमान्तं,वित्रपदविमदं�ूत्रम्|यय्-प्रत्याहारेश्,ष्,�्,ह्एतान्
�ज�तियत्�ा��bहल्-�णा�ःअन्त+ू�ताः|तयोय्�ा��तिच�ंविहतायाम्(८.२.१०८)इत्यस्मात्�ंविहतायाम्इत्यस्यअतिध�ारः|अनु�ृत्तिY-
�विहत�ूत्रम्—अनुस्�ारस्ययतियपर��ण�ः�ंविहतायाम्|

पर��ण�ःइत्यcेुअनुस्�ारोYरःयः�ण�ः,तस्य��ण�ः|��ण�ःनामअनसु्�ारोYर�तlयः�ण�ःतस्य�ण�स्य�गbयेस्मिस्र्थंताःते|
अनसु्�ारस्यस्र्थंानेतेषुपर��णbषुअन्यतमःआविदष्टः+�तु|परन्तुतेषुपर��णbषुअस्माभि+ः�ःअपेतिक्षतः?स्र्थंानेऽन्तरतमः
(१.१.५०)�ूचयतितयत्यस्यस्र्थंानेआदेशो+�तिततस्यअन्तरतमोनाम�दृशआविदष्टो+�तु|�गlयव्यञ्जनेषुअनुस्�ारस्य�दृशः
पञ्चम�दस्यःए�|अतःस्र्थंानेऽन्तरतमःइत्यस्य�ाहाय्येनअनुस्�ारस्ययतियपर��ण�ःइत्यनेनअनसु्�ारस्यस्र्थंानेअविग्रम�ण�स्य
�गlयपञ्चमादेशो+�तित|नाम�,ख,ग,र्घइत्येषु�श्चनपरेअस्मिस्तचेत्,अनुस्�ारस्यस्र्थंानेङ�ारादेशः|तर्थं�ैच,छ,ज,झ
इत्येषु�श्चनपरेअस्मिस्तचेत्,ञ�ारादेशः;o�गlयःअस्मिस्तचेत्ण�ारादेशः;प�गlयःअस्मिस्तचेत्म�ारादेशः|यर्थंा—अंग अङ्ग→ ष्वद् ,
मंच मञ्च→ ष्वद् ,मंता मन्ता→ ष्वद् |

अनसु्�ारस्ययतियपर��ण�ः(८.४.५८)इतित�ूते्रणअनसु्�ारस्य�गlयव्यञ्जनेषुपरषेुतYद्वग�स्यपञ्चमो�णा�देशो+�तित|य�ारः,
��ारः,ल�ारश्चाविपयय्-प्रत्याहारे�स्मिन्त,वि�न्तु�गlयव्यञ्जनाविनन;तेषां�ागतितः?य�लेपरेतुय्ँ,�्ँ,ल्ँइत्यादेशो+�तित,इतित
बोध्यम्|

�ं+यमः �य्ँयमः→ ष्वद् /�ंयमः
�ं+�त्�रः ��्ँ�त्�रः→ ष्वद् /�ं�त्�रः
�ं+लापः �ल्ँलापः→ ष्वद् /�ंलापः

अधुनाअनुस्�ारात्परेरफेःअस्मिस्तचेत्�ागतितः?रफेःयय्-प्रत्याहारेअन्त+ू�तःअतःतस्यअनुस्�ारस्ययतियपर��ण�ः
(८.४.५८)इतित�ूते्रणपर��णा�देशःस्यात्|वि�न्तु�स्तुस्मिस्र्थंतितःभि+kा|रफेस्य�ोऽविप��ण�ःनास्मिस्त,"रफेोष्मणां��णा�न�स्मिन्त"
इतित+ाष्यम्|अतःअनुस्�ारात्परेरफेोऽस्मिस्तचेत्,वि�मविप�ाय�नास्मिस्त;यर्थंा�त्तितष्ठतित|

धेयम्—यय्-प्रत्याहारः�ूचयतितयत्श्,ष्,�्,ह्एषुअन्यतमःपरेअस्मिस्तचेत्,अनसु्�ारस्यपर��णा�देशोन�ै+�तित|यर्थंा—
रसं्यते=रसं्यते,नसं्यतित=नंस्यतित,�ंगंस्यते=�ंगंस्यते|

प्रश्नःउदेतित—यविद�विदँ-धातौन�ारादेशः+�तितए�,तर्हिहवि�मर्थं��न्द्मूलधातुःनस्यात्?तर्थं�ैयविदलविबम�ारःआयातितए�,
तर्हिहवि�मर्थं�लम्ब्इत्ये�मूलधातुःनस्यात्?उYरम्अस्मिस्तयत्तत्र�तितचन�ाया�भिण�स्मिन्त|यर्थंाअविनविदतांहलउपधायास्मिक्ङतित
(६.४.२४)इत्यनेनयःधातुःइविदत्नास्मिस्त,तस्यधातोःउपधायांस्मिस्र्थंतस्यन�ारस्यलोपःस्यात्वि�तिततिङतितपरे|परन्तुइविदत्
चेत्अस्माभि+ःयःन�ारःआनीतः,तस्यन�ारस्यलोपः�स्यामविपदशायांन+�तित|�ाक्षात्आरम्+तःन�ारःअस्मिस्तचेत्,तस्य
लोपःवि�तिततिङतितच+�तित|यर्थंाबन्ध-धातौन�ारःउपस्मिस्र्थंतःमूलधातौ,अतःवि�तिततिङतितपरेन�ारलोपः|ल्यवुिo"बन्धनं"
(न�ारःउपस्मिस्र्थंतःयतोविहल्यo्ुप्रत्ययःवि�त्अविपनास्मिस्त,तिङत्अविपनास्मिस्त);परन्तुcान्तरूपं"बद्ध"(न�ारलोपःयतोविहc
प्रत्ययःवि�त्अस्मिस्त)|लविबधातोःइविदतोनुम्धातोःइत्यनेननुम्आगमः लम्ब्→ ष्वद् |अस्यन�ारस्यलोपःवि�तिततिङतितन+�तित
—यर्थंाcान्तरूपंलस्मिम्बतः|

*तपरस्तत्�ालस्य(१.१.७०)=त�ारात्परःयः,त�ारःपरःयस्मात्,द्वयोःअविप�म�ालस्यबोध�ः|तात्परःतपरः
पञ्चमीतत्पुरुषः,तःपरोयस्मात्�ःतपरः,बहुव्रीविहः—द्वा�विपअर्थं�|तस्य�ालःतत्�ालः(तस्य�ालइ��ालःयस्य�
तत्�ालः)षष्ठीतत्परुुषग+�ःबहुव्रीविहः|तस्यतत्�ालस्य|तपरःप्रर्थंमान्तम्,तत्�ालस्यषष्ठ्यन्तम्,विद्वपदविमदं�ूत्रम्|स्�ंरूपं
शब्दस्याशब्द�ंज्ञा(१.१.६८)इत्यस्मात्स्�ंरूपम्इत्यनयोःअन�ुृत्तिYः|अणुविदत्��ण�स्यचाप्रत्ययः(१.१.६९)इत्यस्मात्
��ण�स्यइत्यस्यअनु�ृत्तिYः|अन�ुृत्तिY-�विहत�ूत्रम्—तपरःतत्�ालस्यस्�स्यरूपस्य��ण�स्य|

�ण�ःह्रस्�ः+�तु,दीर्घ�ः+�तु,त�ारात्पू��+�तु,त�ारात्परं+�तु;यः�ण�ःअनेनत�ारणे�ंयcुो+�तित,�ःतत्�ालस्यए�
प्रतितविनतिधः|अदेङ्गुणः(१.१.२)अस्यउदाहरणम्|अनेनअ�ारःअत्अतःह्रस्�-अ�ारस्यए�प्रतितविनतिधः;एङ्-प्रत्याहारः
त�ारात्परःअतःदीर्घ�-�णा�नाम्ए�प्रतितविनतिधःनतुप्लुतानाम्|
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यस्मात्ह्रस्�-अचःपरेत�ारः�ंयजु्यते,�ःअच्�े�लंह्रस्�स्यप्रतितविनतिधः—नतुदीर्घ�स्यप्लुतस्य�ा|यर्थंाइत्=ह्रस्�ः
इ�ारः,अत्=ह्रस्�ःअ�ारः,उत्=ह्रस्�ःउ�ारः|अतःह्रस्�म्अ�ारंबोधतियतुम्अत्इतित�दामः|नोचेत्व्या�रणेयदा
"अ�ारः"इतित�दामः,तदा�ःअ�ारःअ�ारस्य,आ�ारस्य,अविपचआ३�ारस्यप्रतितविनतिधः|अतःमाहेश्वर�ूते्रषु�े�लम्"अ,इ,
उ"इत्यादयःह्रस्��णा�ःत्तिलत्तिखताः|ते�णा�ःह्रस्�स्य,दीर्घ�स्य,प्लुतस्यचप्रतितविनधयः|दृष्टान्ते"अतःस्र्थंानेइत्+�तु"अविपच
"अ�ारस्यस्र्थंानेइ�ारः+�तु",द्वयोः�ाक्ययोः�मानार्थं�ःनास्मिस्त|अ�ारःइतित�र्थंनेनअष्टादशप्र�ार�ःअ�ारःगहृ्यते(ह्रस्�ः
उदाYः/अनुदाYः/स्�रिरतः,अनुनासि��ः/अननुनासि��ः;दीर्घ�ःउदाYः/अनुदाYः/स्�रिरतः,अनुनासि��ः/अननुनासि��ः;प्लुतः
उदाYः/अनुदाYः/स्�रिरतः,अनुनासि��ः/अननुनासि��ःइत्यनेनअष्टादश+ेदाः)|वि�न्तुतपरंस्�ी�ृत्ययत्र"अत्"उच्चाय�ते,तत्र
विनश्चयेन�े�लंषo्प्र�ार�ःह्रस्�ःअ�ारःगृह्यते|तदर्थं�तपरःविDयते—तःपरोयस्मात्�ःतपरः|व्या�रणे"तपर�रणम्"
इत्यचु्यते|

षo्प्र�ार�ःह्रस्�ःअ�ारःइयcेुह्रस्�-उदाY-अनुनासि��ः,ह्रस्�-उदाY-अननुनासि��ः,ह्रस्�-अनुदाY-अनुनासि��ः,ह्रस्�-
अनुदाY-अननुनासि��ः,ह्रस्�-स्�रिरत-अनुनासि��ः,ह्रस्�-स्�रिरत-अननुनासि��ः|अस्मा�ं�ृते"अत्"इत्यcेुह्रस्�ःअ�ारःइतित
तिचन्त्यताम्|

४.उपधादीर्घ�ः

उपधायांच(८.२.७८)=धातोःउपधा+ूतयोःरफे��ारयोःहल्परयोःइ�ःदीर्घ�ःस्यात्|हलन्तधातूनाम्उपधायांरफेः�ा��ारः
�ाअस्मिस्तचेत्,तयोः�ण�योःपू��म्इ�ःदीर्घ�ः+�तित|इ�्=इ,उ,ऋ,ऌ|उपधायां�प्तम्यन्तं,चाव्ययम्|सि�विपधातोरु�ा�
(८.२.७४)इत्यस्मात्धातोःइत्यस्यअनु�ृत्तिYः,��रुपधायादीर्घ�ःइ�ः(८.२.७६)इत्यस्मात्��ः,इ�ः,दीर्घ�ःइत्येषाम्अनु�ृत्तिYः,
हत्तिलच(८.२.७७)इत्यस्मात्हत्तिलइत्यस्यअनु�ृत्तिYः|अनु�ृत्तिY-�विहत�ूत्रम्—धातोः��ःउपधायांचइ�ःदीर्घ�ःहत्तिल|

�ुद� ँ(�ुद�+ँँ) → �ुद्�उपदेशेऽजनुनासि��इत्
�ुद्� �ूद्�→ ष्वद् उपधायांच

तर्थं�ैखदु� ँ खूद्�→ ष्वद् ,गुद� ँ गूद्�→ ष्वद् |

अलोऽन्त्यात्प�ू�उपधा(१.१.६५)=�णा�नां�मुदायेयःअस्मिन्तमः�ण�ः,तस्मात्प�ू�यः�ण�ःअस्यउपधा�ंज्ञास्यात्|अलः
पञ्चम्यान्तम्,अन्त्यात्पञ्चम्यान्तं,पू��ःप्रर्थंमान्तम्,उपधाप्रर्थंमान्तम्,अने�पदविमदं�ूत्रम्|अल्-प्रत्याहारे��bऽविप�णा�ःअन्त+ू�ताः
(अच्+हल्=अल्)|�ूतं्रस्�यं�म्पूण�म्—अन्त्यात्अलःपू��ःउपधा|

प्रश्नःउदीयेत—रफेःइत्यcेु�ः�ण�ः,यःर�ारःउपरिरउपवि�ष्टः,अर्थं�ा��bर�ाराः?उYरम्—��bर�ाराःए�|रफेःनाम
"रात्इफः"|इफः�श्चनप्रत्ययः|र+इफः=रफेः|

अ�धेयम्—उपदेशेऽजनुनासि��इत्(१.३.२)इतित�ूते्रण��bषाम्अजन्तानांमूलधातूनाम्अस्मिन्तमस्यअचःइत्-�ंज्ञान+�तित|
तदाए�इत्-�ंज्ञा+�तितयदा�ःअच्अनुनासि��ःअस्मिस्त|यर्थंात्तिलखँ,पठँइत्यादयःधात�ः|वि�न्तु+ू,नीइत्याविदषु
अजन्तधातुषुअस्मिन्तमःअच्-�ण�ःअनुनासि��ःनास्मिस्तअतःतत्रत्र्यानाम्अच्-�णा�नाम्इत्-�ंज्ञान+�तित|परन्तु"हलन्त्यम्"इतित
�ूते्रण��bषांहलन्तमूलधातूनाम्अस्मिन्तमस्यहलःइत्-�ंज्ञा+�तितए�|

अभ्या�ः

अधःउपदेशा�स्र्थंायांमूलधात�ःप्रदर्शिशताः|तेषांलौवि��-रूपाभिण�ाविनअविपच�ैः�ूतै्रःप्राप्ताविनइतित�cव्यम्|

अविगँ,र्घट्टँ,भे्रजृँ,चन्चँु,विo�ँृ,शलँ,इण्,गुसिजँ,शीङ्,दै्र,णमँ,छुर,ँणुदँ,शु+ँ,षुर,ँ�विठँ,वि�द्ऌँ,विषलँ,भिणलँ,इलँ,वि¦शँ,णीलँ,
ष्ट�ँ,खदु�(खदु� ँ),पृषुँ,णखँ,रगँे,प्लुङ्,षु,ध्रु,चकँ्क,बधँ,oुनविदँ,यचु्छँ
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