
१   -   गणुः  ,   सूत्रसहिता दृहि�ः  

एतावता अस्माभि�ः दृ�ं यत्  भ्वाहि�गणे धात्वङ्गस्य स्वर ेगुणः �वतित | केषां स्वराणां गुणा�ेशः �वतित, काभ्यां हि(यमाभ्याम्  इत्यहि* 
अस्माभि�ः दृ�म्  | काहि(च( उ�ारणाहि( अहि* हि(रूहि*ताहि( आस(्  | इ�ा(ीं *ु(ः गुणहिवषये हिवचारयाम-- अस्मिस्म(्  *या1ये सूत्रसहिता 
चचा1 करिरष्यते | 

*ाभिणहि(ः अ�ाध्यायी (ाम ग्रन्थं रतिचतवा(्  | तत्र संस्कृत�ाषायाः सं*णू: मा(तिचतं्र लभ्यते | एकैकं *�ं कथं हि(र्मिमतम्  इतित अ(े( ग्रन्थे( 
ज्ञायते | इ� ंमा(तिचतं्र सूत्ररू*ेण हिवरतिचतम्  | तथा च व्याकरणहिवषये य�ा क�ाहि* कोऽहि* हिकमहि* प्र�श1तियतुम्  इच्छतित, *ाभिण(ीय-
सूत्राधारणे प्र�श1(ीयं �वतित | व्याकरणलोके सूतं्र प्रमाणम्  | 

अतः एवं रीत्या धातुहिवषये अहि* अवलोक(ीयम्  | *द्धतितः अहि* अत्यन्ता सुन्�री | तर्मि अगे्र सरमे, धातुगण-व्यवस्थां, गुण-व्यवस्थां च 
सूत्रस्य माध्यमे( *रिरशीलयाम | 

*वू1म्  अस्माभि�ः दृ�ं यत्  भ्वाहि�गणे हि(यमद्वयस्य बले( गुणः हिHयते | एकः हि(यमः यत्र धातोः अस्मिन्तमः वण1ः स्वरः; अ*रहि(यमः यत्र 
धातोः उ*धा स्वरः इतित | 

अधु(ा प्रथमं हि(यमम्  अवलोकयाम, �ू-धातोः माध्यमे(— 

"भ्वाहि�गणे, धातोः अस्मिन्तमः वण1ः इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ अस्मिस्त चेत् , तस्य वण1स्य गणुः �वतित |” 
यथा �ू  �ो→ भो , जिR  Rे→ भो , सृ  सर् → भो

अस्तु, उ*रिर लिललिUतः हि(यमः *ूव1मेव दृ�ः, हिकन्तु अयं हि(यमः कुतः आगतः ? 

इतित चेत् , “�ू + श*्  + तित  �वतित→ भो "  इतित उ�ारणं *श्याम | 

गणुस्य तिचन्त(Hमः

आत्य प्रहिHया एतादृशी—
�ू + श*्  + तित  → भो लशक्वततिद्धते (१.३.८), लन्त्यम्  (१.३.३), तस्य लो*ः (१.३.९) इतित सूतै्रः शकार*कारयोः लो*ः  → भो �ू + 
अ + तित   → भो तितङ् भिशत्  साव1धातुकम्  (३.४.११३) इत्य(े( श*् -प्रत्ययस्य साव1धातुक-संज्ञा  → भो साव1धातुकाध1धातुकयोः (७.३.८४) 
इत्य(े( साव1धातुक-प्रत्यये *र ेइगन्ताङ्गस्य इकः गुणः  �ो → भो + अ + तित  → भो एचोऽयवायावः (६.१.७७) इत्य(े( ओ-स्था(े अव्  → भो
�्  + अव्  + अ + तित  वण1मेल(े  �वतित→ भो → भो

अधु(ा सो*ा(े( *रिरशीलतियष्यामः—

१. प्रथमतया श*् -प्रत्ययः अवगन्तव्यः | श*् -प्रत्यये शकारः ( तितष्ठतित, अहि* तु अ*गच्छतित हिकल | हिकमथ1म्  इतित Rा(ीमः | 
लशक्वततिद्धते (१.३.८) इतित सूते्रण प्रत्ययस्य आ�ौ स्मिस्थतस्य शकारस्य इत् -संज्ञा, त�ा तस्य लो*ः (१.३.९) इत्य(े( इत् -
संज्ञकस्य शकारस्य लो*ः | इ�ा(ीम्  एतत्  अवगच्छतु— यस्मिस्म(्  प्रत्यये शकारः इत् -संज्ञकः वण1ः अस्मिस्त, सः प्रत्ययः 'भिशत्' इतित 
उच्यते | भिशत्  = यस्मिस्म(्  शकारः इत् , सः प्रत्ययः "भिशत्" | शकारः इत्  यस्य सः, भिशत्  इतित बुव्रीहिसमासः | श*्  हिवकरण-प्रत्यये 
शकारस्य इत् -संज्ञा अस्मिस्त, अतः श*् -प्रत्ययः "भिशत्" इतित उच्यते | 

२. तितङ् भिशत्  साव1धातुकम्  (३.४.११३)

तितङ् भिशत्  साव1धातुकम्  इतित संज्ञा-सूत्रम्  | अ(े( यः प्रत्ययः तितङ्  वा भिशत्  वा अस्मिस्त, सः प्रत्ययः साव1धातुकम्  | साव1धातुकम्  एका 
संज्ञा, एकं (ाम तावत्  एव; व्याकरणे बूहि( (ामाहि( सस्मिन्त | आतिधक्ये( तेषां (ाम्(ां स्वतन्त्रतया कोऽहि* अथm (ास्मिस्त; केवलं (ामकरणम्
| 
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तर्मि, श*्  प्रत्ययः भिशत्  इतित उ*रिर उक्तम्  | यः भिशत् स ः साव1धातुकः इतित अत्र उक्तम्  , अतः श*् -प्रत्ययः साव1धातुक-संज्ञां प्राप्(ोतित |

सारांशः = अ(े( सूते्रण श*् -प्रत्ययः साव1धातुकः इतित अवगच्छामः | 

*णू1ः सूत्राथ1ः अत्र उक्तः—
तितङ् भिशत्  साव1धातुकम्  (३.४.११३) = धातोः हिवहितः तितङ् -भिशत्  प्रत्ययः साव1धातुकसंज्ञको �वतित | श्  इत्  यस्य सः भिशत् , बुव्रीहिः
| तितङ्  च भिशत्  च तयोः समाारद्वन्द्वः तितङ् भिशत्  | तितङ् भिशत्  प्रथमान्तं, साव1धातुकं प्रथमान्तं, हिद्व*�हिम� ंसूत्रम्  | प्रत्ययः (३.१.१), 
*रश्च (३.१.२), धातो: (३.१.९१) इत्येषाम्  अतिधकारः | अ(ुवृलिr-सहितसूत्रम् — धातोः *रश्च तितङ् -भिशत् प्रत्ययः साव1धातुकम्  |

३. श*्  प्रत्यये, शकार*कारयोः लो*ः | अकारः एव अवभिशष्यते | 

शकारस्य इत् -संज्ञा, लो*श्च इत्यकु्तम्  | *कारस्य लन्त्यम्  (१.३.३) इतित सूते्रण इत् -संज्ञा, तस्य लो*ः (१.३.९) इत्य(े( इत् -
संज्ञकस्य *कारस्य लो*ः | 

�ू + श*्  + तित  → भो लशक्वततिद्धते (१.३.८), लन्त्यम्  (१.३.३), तस्य लो*ः (१.३.९) इतित सूतै्रः शकार*कारयोः लो*ः  → भो �ू + 
अ + तित  

अत्र 'अ' तु श*्  आसीत् ; अधु(ा केवलम्  "अ" दृश्यते; तथाहि* शकार*कारयोः प्र�ावः अस्मिस्त एव | अकारः श*ः प्रतितहि(तिधः |

४. �ू-धातुः अRन्तः (स्वरान्तः) धातुः, (ाम अस्मिन्तमवण1ः स्वरः इतित | अच् -प्रत्याारः सवsषां स्वराणां सङ्ग्रः | अतः अच्  इतित 
कश्च( सङे्क्ष*ः स्वराणां कृते | तथा हि अ*रः प्रत्याारः इक्  | इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ऌ, इत्येषां प्रत्याारः इक्  इतित उच्यते | �ू-धातोः
अस्मिन्तमवण1ः ऊकारः, अतः �ू-धातुः इगन्तः धातुः | इक्  अन्ते यस्य सः इगन्तः |

यस्य धातोः अस्मिन्तमवण1ः इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ऌ वा, सः धातुः इगन्त  -  धातुः    |

५. �ू + अ + तित

यत्र इत् -संज्ञां कृत्वा लो*ः साध्यते, तत्र यस्य लो*ः Rातः, सः इत् -संज्ञावा(्  | इत् -संज्ञावा(्  इतित कारणे( तस्य प्र�ावः तितष्ठतित | 
कुत्र तितष्ठतित ? बुव्रीहिसमासे( यस्य इत् -संज्ञकवण1ः, तस्मिस्म(्  प्र�ावः | यथा श*् -प्रत्यये शकार*कारयोः इत् -संज्ञां कृत्वा लो*ः | 
इत् -संज्ञावा(्  शकारः यस्य सः भिशत्  | श*् -प्रत्ययस्य इत् -संज्ञावा(्  शकारः, अतः श*् -प्रत्ययः भिशत्  | श*्  भिशत्  अतः तितङ् भिशत्  
साव1धातुकम्  (३.४.११३) इत्य(े( श*् -प्रत्ययः साव1धातुक-संज्ञकः | एतस्मात् कारणात्  (ूत(-सूत्रस्य काय: �वतित— 

साव1धातुकाध1धातुकयोः (७.३.८४) | 

अस्य सूत्रस्य अथ1ः एवम् — इगन्त-धातोः अ(न्तर ंसाव1धातुकः अथवा आध1धातुकः प्रत्ययः अस्मिस्त चेत् , तर्मि इगन्तस्य अङ्गस्य इक् -
वण1स्य गुणः �वतित |

*णू1ः सूत्राथ1ः अत्र उक्तः—
साव1धातुकाध1धातुकयोः (७.३.८४) = इगन्ताङ्गस्य इकः गुणः �वतित साव1धातुके आध1धातुके च प्रत्यये *र े| साव1धातुकञ्च 
आध1धातुकञ्च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः साव1धातुकाध1धातुके, तयोः साव1धातुकाध1धातुकयोः | साव1धातुकाध1धातुकयोः सप्तम्यन्तम् , एक*�हिम�ं 
सूत्रम्  | हिम�ेगु1णः (७.३.८२) इत्यस्मात्  गणुः इत्यस्य अ(ुवृलिrः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | इको गुणवृद्धी (१.१.३) 
इत्य(े( *रिर�ाषा-सूते्रण, इक्  स्था(ी �वतित यत्र स्था(ी (ोक्तम्  | ये( हिवतिधस्त�न्तस्य (१.१.७२) इत्य(े( 'इकः अङ्गस्य' इत्यकेु्त ( 
केवलम्  इक्  इतित अङं्ग, हिकन्तु तादृशम्  अङं्ग यस्य अन्ते इक् ; अलोऽन्त्यस्य (१.१.५२) इत्य(े( अङ्गस्य स्था(े गुणा�ेशः इतित (, अहि* 
तु अङ्गस्य अस्मिन्तमवण1स्य स्था(े गुणा�ेशः | अ(वुृलिr-सहितसूत्रम् — इकः अङ्गस्य गणुः साव1धातुकाध1धातुकयोः |
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अधु(ा �ू + अ + तित इतित स्मिस्थतौ अस्य सूत्रस्य प्रसहिक्तः अस्मिस्त ( वा इतित *श्येम | प्रसहिक्तः इत्यकेु्त प्रसङ्गः | �ू-धातुः इगन्तधातुः | 
'अ' श*ः प्रतितहि(तिधः; श*्  भिशत्  अस्मिस्त अतः तितङ् भिशत्  साव1धातुकम्  (३.४.११३) इतित सूते्रण तस्य साव1धातुक-संज्ञा |

इगन्तः �ू-धातुः *ूव1म्  अस्मिस्त; *रम्  अस्मिस्त साव1धातुक-संज्ञक-'अ' प्रत्ययः | अतः साव1धातुकाध1धातुकयोः इत्यस्य प्रसहिक्तः | सूत्रस्य 
हि(कषाः *ूरिरताः | अधु(ा अ(े( सूते्रण किंक काय: जिसध्यतित ? अङ्गस्य अस्मिन्तमवण1ः यः इक् , तस्य गुणा�ेशः | �ू-धातौ यः ऊकारः, तस्य
गणुा�ेशः | अतः �ू  �ो → भो | �ो + अ + तित इतित स्मिस्थतितः |

६. *रिर�ाषासूत्राभिण

*ाभिणहि(ः सूत्राणां लघुत्वम्  इच्छतित | त�थ: वार ंवार ंसूते्रषु यत्र समा(प्रकारक-सन्�ेशः अ*ेक्ष्यते, तस्य वार ंवारम्  आवृrेः स्था(े 
*रिर�ाषासूत्रम्  *ाभिणहि((ा हिवरच्यते | इमाहि( सूत्राभिण कस्यतिचत्  सूत्राथ1स्य *रूणाय सााय्यं कुव1स्मिन्त | 

यथा साव1धातुकाध1धातुकयोः (७.३.८४) इतित सूत्रस्य अथ1*ूरणाथ: त्रीभिण *रिर�ाषासूत्राभिण अ*ेति~ताहि( | 

इको गणुवृद्धी (१.१.३) इतित सूते्रण 'इक् ' स्था(ी �वतित यत्र स्था(ी (ोक्तम्  |

ये( हिवतिधस्त�न्तस्य (१.१.७२) = हिवशेषणं त�न्तस्य अहि* �वतित, स्वस्याहि* �वतित | सोऽन्ते यस्य स त�न्तः, तस्य त�न्तस्य 
बुव्रीहिः | हिवधीयते इतित हिवतिधः | ये( तृतीयान्तं, हिवतिधः प्रथमान्तं, त�न्तस्य षष्ठ्यन्तं, हित्र*�हिम� ंसूत्रम्  | स्वं रू*ं शब्�स्याऽशब्�संज्ञा 
(१.१.६८) इत्यस्मात्  स्वम् , रू*म्  इत्य(योः अ(ुवृलिrः | हिव�हिक्त*रिरणामः इत्य(े( षष्ठ्यन्ते �वतः, स्वस्य रू*स्य | अ(ुवृलिr-
सहितसूत्रम् — ये( हिवतिधः त�न्तस्य स्वस्य रू*स्य (च) |

हिवतिधः इत्यकेु्त काय1म्  | साव1धातुकाध1धातुकयोः (७.३.८४) इतित सूते्र हिवतिधः अस्मिस्त गणुकाय:; गणुः हिवधीयते | कस्य गुणः ? इक् -
वण1स्य | तर्मि ये( हिवतिधस्त�न्तस्य (१.१.७२) इतित सूते्र अत्र 'ये(' इत्यकेु इक् -वणs( | इक् -वणs( गुणकाय: हिवधीयते | ये( इक् -वणs( 
गणुकय: हिवधीयते, त�न्तस्य (इगन्तस्य) शब्�स्य अहि* गुणकय: हिवधीयते |

अलोऽन्त्यस्य (१.१.५२) = षष्ठीहिव�हिक्त-द्वारा यस्य *�स्य स्था(े आ�ेशः प्राप्तः, सः आ�ेशः अन्त्यस्य अल् -वण1स्य स्था(े �वतित | 
अलः षष्ठ्यन्तम् , अन्त्यस्य षष्ठ्यन्तं, हिद्व*�हिम�ं सूत्रम्  | षष्ठी स्था(ेयोगा (१.१.४९) इत्यस्मात्  षष्ठी, स्था(े इत्य(योः अ(वुृलिrः | 
अ(वुृलिr-सहितसूत्रम् — षष्ठ्या अन्त्यस्य अलः स्था(े (हिवद्यमा(ः आ�ेशः) |  

६. �ो + अ + तित

सस्मिन्धप्रकरणे एकं सूत्रम्  अस्मिस्त— एचोऽयवायावः (६.१.७७) | यान्तवान्तसस्मिन्धः इतित लोके उच्यते | अ(े( सूते्रण एकवण1समूस्य 
अन्ते ओकारः अस्मिस्त चे त् , तस्य अ(न्तर ंकोऽहि* स्वरः अस्मिस्त चेत् , तर्मि ओकारस्य स्था(े "अव् "-आ�ेशः �वतित | 

�ो + अ + तित  → भो एचोऽयवायावः (६.१.७७) इत्य(े( ओ-स्था(े अव्   �्  → भो + अव्  + अ + तित |

*णू1ः सूत्राथ1ः अत्र उक्तः—
एचोऽयवायावः (६.१.७७) = एचः (ए, ओ, ऐ, औ इत्येषां) स्था(े Hमेण अय् , अव् , आय् , आव्  इत्या�ेशाः �वस्मिन्त अतिच *र े| Hमेण
इत्यकंु्त यथासंख्यम(ु�ेशः समा(ाम्  (१.३.१०) इतित *रिर�ाषा सूत्रस्य सााय्ये( | अय्  च, अव्  च, आय्  च, आव्  च, तेषाम्  
इतरतेरद्वन्द्वः, अयवायावः | एचः षष्ठ्यन्तम् , अयवायावः प्रथमान्तं, हिद्व*�हिम� ंसूत्रम्  | इको यणतिच (६.१.७६) इत्यस्मात्  अतिच 
इत्यस्य अ(ुवृलिrः; संहितायाम्  (६.१.७१) इत्यस्य अतिधकारः | अ(ुवृलिr-सहितसूत्रम् — एचः अयवायावः अतिच संहितायाम्  |

७. �्  + अव्  + अ + तित

�्  + अव्  + अ + तित  वणा1(ां मेल(े  → भो → भो "�वतित" इतित अस्मिस्त | 
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आत्य प्रहिHया एतादृशी—
�ू + श*्  + तित  → भो लशक्वततिद्धते (१.३.८), लन्त्यम्  (१.३.३), तस्य लो*ः (१.३.९) इतित सूतै्रः शकार*कारयोः लो*ः  → भो �ू + 
अ + तित   → भो तितङ् भिशत्  साव1धातुकम्  (३.४.११३) इत्य(े( श*् -प्रत्ययस्य साव1धातुक-संज्ञा  → भो साव1धातुकाध1धातुकयोः (७.३.८४) 
इत्य(े( साव1धातुक-प्रत्यये *र ेइगन्ताङ्गस्य इकः गुणः  �ो → भो + अ + तित  → भो एचोऽयवायावः (६.१.७७) इत्य(े( ओ-स्था(े अव्  → भो
�्  + अव्  + अ + तित  वण1मेल(े  �वतित→ भो → भो

८. भ्वाहि�गणे यत्र यत्र इगन्तधातुः, तत्र तत्र एतादृशः Hमः | 

यथा जिR Rये इतित धातुः | 

जिR + श*्  + तित              लशक्वततिद्धते (१.३.८), लन्त्यम्  (१.३.३), तस्य लो*ः (१.३.९)
जिR + अ + तित               तितङ् भिशत्  साव1धातुकम्  (३.४.११३), साव1धातुकाध1धातुकयोः (७.३.८४)
Rे + अ + तित                एचोऽयवायावः (६.१.७७) [एकारस्य स्था(े अय् -आ�ेशः]
R्  + अय्  + अ + तित       वणा1(ां मेल(े
Rयतित इतित तितङन्त*�ं हि(ष्*न्नम्  |

अगे्र सु्र गतौ, ति~ ~ये, हृञ्  रणे इत्येषां हिवषये तिचन्त्यताम् | 

Swarup – August  2012 (updated November 2015)
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