
अष्टाध्याय्यां प्रत्ययः प्रक्रिया च - समग्रदृक्रिष्टः 

प्रत्ययानां स्वभावः कः, अक्रि� च प्रक्रिया कीदृशी इत्यनयोः ज्ञानेन यौ कावक्रि� प्रकृति%प्रत्ययौ अस्माकं �ुर%ः स्या%ां, द्वयोः संयोजनेन क्रिकम्  
उत्�द्य%े इति% सौकय-ण न�ैुण्येन च जाक्रिनयाम | अधस्%ने तिचते्र च समग्रसंस्कृ%भाषायां प्रक्रियाः काः अक्रि� च प्रत्ययाः के इति% क्रिनरूक्रि�%ं 
भवति% | अनेन तिचते्रण, �ाणिणनेः लघुत्वसिसद्धान्%ेन अस्माकं कः लाभः अक्रि� च दीति=%�ुष्�ामात्रा कथम्  इद ंक्रिवज्ञानं प्रक्रिया नाम्ना व्यवहार े
आनी%म् , इति% अस्माणिभः स्�ष्ट%या बुध्य%े | %र्हिह अगे्र, अत्र किंक क्रिकम्  अस्%ीति% �रिरशीलयाम |   

ए%दाधारणे च कीदृशकायाIणिण सम्भवन्तिन्% इत्यस्य तिचन्%नाथIम्  अस्माकं वर्गIस्य नू%न-सदस्यः शुकवनम्-महोदयः सुन्दररीत्या तिचतं्र 
क्रिनर्हिम%वान् —
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शुकवनम्  -  July 2016

अभ्यासः—
१. प्रत्येकं धा%ुम्  आदाय इमाक्रिन रू�ाणिण �रिरशील्य क्रिनष्�ादय%ु— लट् -लकारस्य प्रथम�ुरुषैकवचनान्%रू�ं, क्त्वा-प्रत्ययान्%ं रू�,ं 
णिणच् -प्रत्ययान्%धा%ोः लट् -लकारस्य प्रथम�ुरुषैकवचनान्%रू�ं, %ुमुन्-प्रत्ययान्%ं रू�म्  |  प्रत्येकस्यां न्तिस्थ%ौ धा%ुः कीदृशः 
(इर्गन्%धा%ुः, इर्गन्%णिभन्न-अजन्%धा%ुः, लघु-इर्गु�धध%ुः, अद�ुधधा%ुः) अक्रि� च प्रत्ययः कीदृशः (सावIधा%ुकं क्रि�%् , सावIधा%ुमक्रि�%् , 
आधIधा%ुकं क्रिक%् -ति`%् , आधIधा%ुकं सिa%् -णिण%् , आधIधा%ुकं क्रिक%् -ति`%्  सिa%् -णिण%् -णिभन्नः) इति% वक्तव्यम्  | 

- भ्वाक्रिदर्गणे नी-धा%ुः
- सुवाक्रिदर्गणे तिच-धा%ुः [एकवचने, क्रिद्ववचने च]
- जुहोत्याक्रिदर्गणे दा-धा%ुः 
- भ्वाक्रिदर्गणे र्ग-ैधा%ुः
- क्रिदवाक्रिदर्गणे मा`्  माने इति% धा%ुः 
- भ्वाक्रिदर्गणे बुध्-धा%ुः 
- %ुदाक्रिदर्गणे लिलख् -धा%ुः 
- भ्वाक्रिदर्गणे �ठ् -धा%ुः 
- %ुदाक्रिदर्गणे चल् -धा%ुः 

२. ए%ान्  एव धा%ून्  (नी, तिच, दा, र्गै, मा, बुध् , लिलख् , �ठ् ) आदाय, ए%ेषां प्रत्ययानां संयोजनेन कथम् अक्रि� च किंक रू�म्  उत्�द्य%े इति% 
तिचन्%य%ु | प्रत्येकस्यां न्तिस्थ%ौ धा%ुः कीदृशः (इर्गन्%धा%ुः, इर्गन्%णिभन्न-अजन्%धा%ुः, लघु-इर्गु�धध%ुः, अद�ुधधा%ुः) अक्रि� च प्रत्ययः 
कीदृशः (सावIधा%ुकं क्रि�%् , सावIधा%ुमक्रि�%् , आधIधा%ुकं क्रिक%् -ति`%् , आधIधा%ुकं सिa%् -णिण%् , आधIधा%ुकं क्रिक%् -ति`%्  सिa%् -णिण%् -णिभन्नः)
इति% वक्तव्यम् —
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ण्वलु्  [अक] 
%ृच् 
क्त
क्तव%ु
%व्य%् 
अनीयर् 
क्रिक्तन् 
ल्यट्ु  [अन]

               Swarup - July 2016

�रिरणिशष्टाम् 

उ�युIकं्त य%्  आधIधा%ुकप्रत्ययाः क्रित्रक्रिवधाः— क्रिक%् -ति`%् , सिa%् -णिण%् , क्रिक%् -ति`%्  सिa%् -णिण%् -णिभन्नः | ए%ाव%ा अस्माणिभः दृष्टं य%्  
%ुदाक्रिदर्गणे इकः र्गणुः न भवति%; %त्र एकं सूत्रम्  उक्तम्  आसी%्  न्तिक्क्`ति% च (१.१.५) | अत्र अस्य सूत्रस्य अथIः स्थाक्रि�%ः—

न्तिक्क्`ति% च (१.१.५) = यः प्रत्ययः क्रिर्ग%् , क्रिक%्  अथवा ति`%्  अन्तिस्%, अक्रि� च %स्मा %्  प्रत्यया%्  �ूवr %स्य एव प्रत्ययस्य कारण%ः इकः 
स्थाने र्गणुः वा वृतिद्धः वा भवति% स्म, सः (र्गणुः वृतिद्धः) न भवति% | 

अन्तिस्मन्  सूते्र च क्रिक%् -ति`%्  इत्यकंु्त; क्रिकन्%ु न केवलं क्रिक%् -ति`%्  अक्रि� %ु क्रिर्ग%्  इत्यक्रि� उक्तम्  | %र्हिह अत्र एकः प्रश्नः उदेति%, अत्र उ�रिर%ने 
�ाठे 'अष्टाध्याय्यां प्रत्ययः प्रक्रिया च – समग्रदृक्रिष्टः', 'समग्रदृक्रिष्टः' इत्यकु्तम्  | समग्रदृक्रिष्टः इति% चे%् , क्रिर्ग%् -प्रत्ययस्य का र्गति%ः ?प्रक्रियातिचन्%ने
अस्य किंक स्थानम्  ?क्रिकमथr नोक्तम्  ?

उत्तरमन्तिस्% य%्  सम्�ूणIसंस्कृ%भाषायां याक्रिन प्रमुखकायाIणिण सन्तिन्%, %ेषां सव-षां साधनाथIम् उ�रिर य%्  प्रदर्शिश%ं %ावदेव आवश्यकम्  | क्रिर्ग%्  
नाम्ना कश्चन प्रत्ययः अन्तिस्%, स च एकः एव | सम्�ूणIससं्कृ%भाषायाम्  एक एव प्रत्ययः क्रिर्ग%्— ग्स्नु | %स्य कृ%े च एकमेव सूत्रम्  | अक्रि� च 
अनेन ग्स्नु-प्रत्ययेन केवलम्  एकः शब्दः क्रिनष्�न्नः यस्य साधनाथr ग्स्नु-प्रत्ययस्य क्रिर्गत्त्वम्  आवश्यकम्  | %दक्रि� क्रिकसि~%्  क्रिववादास्�दं, नाम 
अन्येन उ�ायेन, इत्संज्ञकर्गकार ंक्रिवनाक्रि�, साधतिय%ंु शक्य%े | अ%ः आहत्य अस्माकं यः उ�रिर%नमूलक्रिवषयः अन्तिस्%, %न्तिस्मन्  क्रिर्ग%् -प्रत्ययस्य
क्रिकमक्रि� स्थानं नान्तिस्% | 

अत्र सिजज्ञासूनां कृ%े क्रिर्ग%् -प्रत्ययस्य कायIम्  उ�स्थाप्य%े | �रन्%ु अस्य बोधः क्रिन%राम्  अनवश्यकः अस्माकम्  उ�युIक्तप्रक्रियायाः 
समग्रदृष्ट्यथIम्  | 

एकं सूत्रम्  अन्तिस्% ग्लासिजस्थश्च क्स्नुः (३.२.१३९) | अत्र मूलप्रत्ययः अन्तिस्% 'ग्स्न’ु, %दा खरिर च (८.४.५५) इत्यनेन चत्वr कृत्वा 'क्स्न'ु 
भवति% | अनेन ग्ला, सिज, स्था, भू इत्येभ्यः च%ुभ्यIः धा%ुभ्यः ग्स्नु-प्रत्ययः क्रिवधीय%े | ग्ला + ग्स्नु  ग्ला → ग्ला + स्नु  ग्लास्नु → ग्ला 
(प्रथमाक्रिवभक्तौ एकवचने ग्लास्नुः) | एवमेव सिज + स्नु  सिजष्णःु→ ग्ला , स्था + स्नु  स्थास्नुः→ ग्ला , भू + स्नु  भूष्णःु → ग्ला | एषु च%ुषुI सिज-धा%ौ 
च भू-धा%ौ च र्गणुक्रिनषेधः आवश्यकः | ग्ला-धा%ौ च स्था-धा%ौ च क्रिकमक्रि� कायr नावश्यकं, केवलं वणIमेलनम्  | अ%ः तिचन्%तिय%ंु शक्नुमः 
य%्  अत्र प्रत्ययः 'क्स्नु' इत्येव भवति% चे%् , न्तिक्क्`ति% च (१.१.५) इति% सूत्रद्वारा र्गुणक्रिनषेधः सेत्स्यति%, अ%ः क्रिकमथr न 'क्स्नु' इत्येव भव%ु, 
‘ग्स्नु' इत्यस्य का आवश्यक%ा | ग्स्नु-प्रत्ययं त्यजाम, क्स्नु इत्येव भव%ु, अन्तिस्मन्  सारल्यम्  अन्तिस्% | 'क्रिर्ग%् ' इति% संस्कृ%भाषायां मास्%ु | 
क्रिकन्%ु— अत्र समस्या अन्तिस्% य%्  एकं सूतं्र क्रिवद्य%े घुमास्थार्गा�ाजहाति%सां हलिल (६.४.६६) | अनेन घु, मा, स्था, र्गा, �ा, हा (ओहाक् ), 
सा (षो) एषां धा%ूनाम्  आकारस्य स्थाने ईकारादेशो भवति% हलाक्रिद-क्रिक %् ति`%् -आधIधा%ुकप्रत्यये �र े| %र्हिह प्रत्ययः क्स्नु अन्तिस्% चे%् , 
घुमास्थार्गा�ाजहाति%सां हलिल (६.४.६६) इत्यनेन स्था + क्स्नु  स्थी → ग्ला + स्नु  → ग्ला 'स्थीष्णु' इति% अक्रिनष्टं रू�ं सेत्स्यति% | %स्य क्रिनवारणाथr 
मूलप्रत्ययः 'ग्स्न'ु इति% कृ%मन्तिस्% | अक्रि� च यदा ग्स्नु इति% प्रत्ययः जा%ः, %स्य क्रिर्गत्त्वे र्गुणक्रिनषेध=म%ा अक्रि� आवश्यकी सिजष्ण,ु भूष्णु इति% 
द्वयोः साधनाथIम्  | ए%दथIम्  एव न्तिक्क्`ति% च (१.१.५) इति% सूते्र र्गकारस्य प्रश्लेषः कृ%ः; नो चे%्  अन्तिस्मन्  सूते्र र्गकारस्य आवश्यक%ा एव 
नासी%्  | केवलं द्वयोः शब्दयोः कृ%े (सिजष्ण,ु भूष्ण)ु न्तिक्क्`ति% च (१.१.५) इति% सूते्र र्गकारः संयोसिज%ः | 
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आहत्य स्था + स्नु  स्थास्नु इत्यस्य साधनाथIम्  एव ससं्कृ%व्याकरणे क्रिर्गत्त्वं क्रिवद्य%े → ग्ला | क्रिकमक्रि� अन्य%्  कारणं नान्तिस्% | ए%%्  सवr दृष्ट्वा 
मा%ृणिभः क्रिनतिश्च%ं य%्  प्रक्रियायाः समग्रदृष्ट्यां क्रिर्ग%् -प्रत्ययस्य समावेशः मास्%ु | %ासा~ तिचन्%नं साधु एव | 

काक्रिषकायामक्रि� उकं्त य%्  ग्लासिजस्थश्च क्स्नुः (३.२.१३९) इति% सूते्र 'स्था' इत्यनेन 'स्था आ' इति% स्वीक्रिय%े चे%् , नाम %ादृशः स्था-धा%ुः
यस्य अन्%े आकारः व%I%े, %दा सवणIदीघIसन्धिंन्ध कृत्वा 'स्था' इत्येव सूते्र जाय%े इति% मन्यामहे चे%् , 'स्थीस्नु' इति% अक्रिनष्टं रू�म्  अनेन एव 
क्रिनवाय-% येन क्रिर्गत्त्वस्य आवश्यक%ा न स्या%्  | नाम प्रत्ययः 'क्स्न'ु इत्येव भव%ु, क्रिर्गत्त्वं नाम क्रिवचारः ससं्कृ%भाषायां मास्%ु इत्यक्रि� कश्चन 
क्रिवचारः व%I%े | अनया दृष्ट्याक्रि� अस्माकं समग्रतिचन्%नतिचते्र क्रिर्ग%् -प्रत्ययस्य औतिचत्यं सु%रां नान्तिस्% | 
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