
सार्व�धातुकलकाराः आध�धातुकलकाराः च – अधिधकधिचन्तनम् 

१. 'सार्व�धातुकम् ' 'आध�धातुकम् ' इधित नामद्वयं कुतः आगतम्  ? अष्टाध्याय्यां च द्वयोः नाम्नोः  कीदृशव्यर्वहारः ? 

'सार्व�धातुकम् ' 'आध�धातुकम् ' इधित नामद्वयं र्वस्तुतः पाणि,निनना एर्व दतं्त; नामकर,ं भर्वधित द्वाभ्यां संज्ञासूत्राभ्याम्—

धितङ् णिशत्सार्व�धातुकम्  (३.४.११३)
आध�धातुकं शेषः (३.४.११४)

इमे दे्व नामनी केषाम्  भर्वतः ? 

यत्  धितङ्  च णिशत्  च भर्वधित, तस्य नाम सार्व�धातुकम्  | अनिप च यत्  धितङ्  णिशत्  च नास्तिस्त, तस्य नाम आध�धातुकम्  | अस्तु, निकन्तु 'यत् ' नाम
निकम्  ? कस्य नाम भर्वधित सार्व�धातुकं, पुनः कस्य आध�धातुकम्  ? अस्य प्रश्नस्य उत्तरार्थ�म्  उपरिरतनसूत्रद्वयं कस्तिस्मन्  अध्याये इधित द्रष्टव्यम्  
| दे्वऽनिप सूते्र तृतीयाध्याये | अस्तिस्मन्  अध्याये केषां सूत्रा,ाम्  अधिधकारः ? 

१. प्रत्ययः (३.१.१) = [अधिधकारः ३.१.१ - ५.४.१६०]
२. परश्च (३.१.२) = [अधिधकारः ३.१.१ – ५.४.१६०] 
३. धातोः (३.१.९१) = [अधिधकारः ३.१.९१ – ३.४.११७] 

एणिभः अधिधकारसूतै्रः अर्वगच्छामः यत्  तृतीयाध्याये यस्य कस्यानिप निर्वधानं भर्वधित, सः धातुभ्यः निर्वधीयते, अनिप च तस्य नाम प्रत्ययः | अतः
सार्व�धातुकं च आध�धातुकं च इधित प्रत्ययस्य नाम, तादृशः च प्रत्ययः यः धातुभ्यः निर्वधीयते | अनेन उत्तर ंप्राप्तम्  | अष्टाध्याय्यां सार्व�धातुकं 
च आध�धातुकं च प्रत्ययानाम्  एर्व नाम | 
 
२. सार्व�धातुकधातुः नाम कः ? आध�धातुकधातुः नाम कः ?

धातूनाम्  एतादृशनामकर,ं निकमनिप नास्तिस्त एर्व | धातोः निर्वभजनं सार्व�धातुकत्रे्वन आध�धातुकत्रे्वन च न नि]यते |

३. सार्व�धातुकप्रत्ययः नाम कः ? आध�धातुकप्रत्ययः नाम कः ?

यः प्रत्ययः धातुभ्यः निर्वधीयते अनिप च धितङ्  अर्थर्वा णिशत्  अस्तिस्त, स च प्रत्ययः सार्व�धातुकः | धितङ् णिशत्सार्व�धातुकम्  (३.४.११३) इधित सूत्रम् 
| 

यः प्रत्ययः धातुभ्यः निर्वधीयते अनिप च न धितङ्  न र्वा णिशत्  अस्तिस्त, स च प्रत्ययः आध�धातुकः | आध�धातुकं शेषः (३.४.११४) इधित सूत्रम्  |

४. सार्व�धातुकलकारः इत्यकेु्त निकम्  ? 

यस्तिस्मन्  लकार ेधातोः अनन्तर ंकत्र�र्थ�कः सार्व�धातुकप्रत्ययः साक्षात्  दृश्यते, तस्तिस्मन्  लकार ेकत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्यनेन शप्  निर्वधीयते 
अनिप च तदर्थ�मेर्व स च लकारः सार्व�धातुकः | 'तदर्थb' निकम्  इधित चेत् , शपः निर्वधानमेर्व 'सार्व�धातुकलकारः' इधित नामकर,स्य निननिमत्तम्  | 

कत�रिर शप्  (३.१.६८) = कत्र�र्थc सार्व�धातुकप्रत्ययः पर ेअस्तिस्त चेत् , धातुतः शप् -प्रत्ययः भर्वधित | अत्र कत्र�र्थc कत�रिरप्रयोगः इधित बोध्यं; 
भारे्व कम�णि, च शप् -प्रत्ययः न निर्वधीयते | अनुर्वृधित-सनिहतसूत्रम् — कत�रिर सार्व�धातुके धातोः परश्च शप्  प्रत्ययः |

भू + लट्   भू → भू + ल्   भू → भू + धितप्   धितप्  कत्र�र्थ�कः सार्व�धातुकः च→ भू , अतः कत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्यनेन शप्   भू → भू + शप्  + धितप्  

अस्तिस्मन्  ]मे धितप्  इधित सार्व�धातुकप्रत्ययः साक्षात्  दृश्यते धातोः पुरतः अतः कत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्यस्य अर्वसरः अस्तिस्त | चतुषु� 
लकारषेु एतादृशी स्तिस्र्थधितः अस्तिस्त— लनिट, लोनिट, लधिङ, निर्वधिधलिलधिङ च | 'एतादृशी स्तिस्र्थधितः' नाम का ? 'धातुना सार्व�धातुकप्रत्ययः साक्षात्  
दृश्यते' | यर्था भू + धितप्  | भू, धितप्  इत्यनयोः मध्ये निकमनिप व्यर्वधानं नास्तिस्त अतः धितप्  'साक्षात्  दृश्यते' | 
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धेयं यत्  एषु सर्वcषु चतुषु� सार्व�धातुकलकारषेु धातुग,म्  अनुसतृ्य शपं प्रबाध्य अन्ये धातुग,निननिमत्तकनिर्वकर,प्रत्ययाः निर्वधीयन्ते यर्था श्यन् , 
शु्न इत्यादयः | प्रर्थमं शप्  आयाधित, तदा भ्र्वानिदः, अदानिदः, जुहोत्यानिदः, चुरानिदः इत्येतान्  ग,ान्  निर्वहाय, अपरषेु षट्सु ग,ेषु शपं प्रबाध्य 
तत्तद्  ग,स्य निर्वकर,प्रत्ययः आयाधित | एतदर्थb सार्व�धातुकलकारषेु कस्यानिप धातोः धितङन्तरूपस्य निनमा�,ात्  प्राक्  स च धातुः कस्तिस्मन्  ग,े 
अस्तिस्त इधित अर्वश्यं ज्ञातव्यम्  |  

यर्था—
भ्र्वानिदग,े पा + लट्   पा → भू + ल्   पा → भू + धितप्   → भू कत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्यनेन शप्   पा → भू + शप्  + धितप्   णिशधित पर ेपा→ भू -धातोः 
निपब-आदेशः  निपब→ भू * + अ + धित  निपबधित → भू 
जुहोत्यानिदग,े दा + लट्   दा → भू + ल्   दा → भू + धितप्   → भू कत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्यनेन शप्   → भू जुहोत्यानिदभ्यः श्लःु (२.४.७५) इत्यनेन
निर्वनिहतस्य शप् -प्रत्ययस्य श्ल ु(लोपः) भर्वधित  → भू श्लौ (६.१.१०) इत्यनेन श्लौ पर ेधातोः निद्वत्र्वम्    ददाधित → भू → भू 
स्र्वानिदग,े आप्  + लट्   आप्  → भू + ल्   आप्  → भू + धितप्   → भू कत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्यनेन शप्   → भू स्र्वानिदभ्यः शु्नः (३.१.७३) इत्यनेन 
स्र्वानिदग,े स्तिस्र्थतेभ्यः धातुभ्यः शपं प्रबाध्य शु्न-प्रत्ययः भर्वधित, कत्र�र्थ�क-सार्व�धातुकप्रत्यये पर े  आप्  → भू + शु्न + धितप्    आप्नोधित → भू → भू 

*अत्र बकार ेअकारः अस्तिस्त; दण्डः नास्तिस्त | अतो गु,े (६.१.९७) इत्यनेन अपदान्तात्  अतः गु,े पर ेपूर्व�परयोः स्र्थाने एकः 
पररूपमेकादेशः | भ्र्वानिदग,स्य पाठे द्रक्ष्यामः | 

अत्र धेयं यत्  त्रया,ां लट् -लकाररूपे धातु-धितङ्प्रत्यययोः मध्ये यः स्र्वरः अस्तिस्त सः णिभन्नः— निपबधित, ददाधित, आप्नोधित | अनिप च ददाधित 
इत्यस्तिस्मन्  धातोः निद्वत्र्वम्  | अनेन कार,ेन र्वदामः यत्  धातुग,भेदात्  रूपभेदः | इधित इदमेर्व सार्व�धातुकलकारस्य लक्ष,म्  | 

पाणि,निनना साक्षात्  'सार्व�धातुकलकारः', 'आध�धातुकलकारः' च संज्ञाद्वयं कुत्रानिप न दतं्त, निकन्तु अष्टाध्याय्याः आकृधितः स्र्वयं प,ू�तया 
एतादृशं नामकर,ं पोषयधित | अतः अतीर्व योग्यम् , अभूतपूर्व�नामकर,म्  इद ंमातृणिभः कृतम्  | अनेन नामकर,ेन किंक भर्वधित ? ज्ञानं सुदृढं 
भर्वधित, आयोजिजतं भर्वधित मनजिस | ज्ञानस्य सम्यक्  आयोजनं न भर्वधित चेत्  अस्तव्यस्तता इधित फलम्  | अनिप च शास्त्रीयव्याकर,निर्वषये, 
गरुुकुलीयेषु बहूनां मनजिस इयमेर्व अस्तव्यस्तता र्वत�ते | तस्य निनर्वार,ार्थb मातुः णिशक्षापद्धधितः अत्यार्वश्यकी |   

५. आध�धातुकलकारः इत्यकेु्त निकम्  ? 

यस्तिस्मन्  लकार ेधातोः अनन्तर ंकत्र�र्थ�कः सार्व�धातुकप्रत्ययः साक्षात्  न दृश्यते, तस्तिस्मन्  लकार ेकत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्यस्य प्रसनिक्तः 
नास्तिस्त अतः शप्  न भर्वधित; अनेन सः लकारः आध�धातुकः | तादृशे लकार ेधितङन्तरूपस्य निनमा�,ार्थाb धातुः कस्तिस्मन्  ग,े अस्तिस्त इधित निर्वषये
निकमनिप अर्वधानं नास्तिस्त | धातुग,स्य न को ऽनिप प्रसङ्गः |  

यर्था—
भ्र्वानिदग,े पा + लृट्   पास्यधित → भू 
जुहोत्यानिदग,े दा + लृट्   दास्यधित  → भू 
स्र्वानिदग,े आप्  + लृट्   आप्स्यधित→ भू 

अत्र स्पष्टतया दृश्यते यत्  धातुग,भेदात्  रूपभेदः इधित निकमनिप नास्तिस्त | निकमर्थ�म्  ? धातुग,निननिमत्तकनिर्वकर,ाभार्वात्  | 

एतदर्थb दशधातुग,ाः प्रयोजनीयाः केर्वलं सार्व�धातुकलकारषेु लनिट, लोनिट, लधिङ, निर्वधिधलिलधिङ च | आध�धातुकलकारषेु— लिलनिट, लुनिट, 
लृनिट, लृधिङ, लुधिङ, आशीर्लिलधिङ च— धातुग,ानां निकमनिप प्रयोजनं नास्तिस्त | आध�धातुकलकारा,ां पाठनार्वसर ेसर्वc धातर्वः एकस्तिस्मन्  एर्व 
ग,े एकत्र स्र्थाप्यन्ते |  

रृ्वत्तान्ते, लिलट् -लकार,े सर्वcषां निद्वसहस्रस्य धातूनां धितङन्तरूपाणि, एकत्र प्रदश�नीयानिन; तत्र कोऽनिप धातुग,भेदो नास्तिस्त | तर्थरै्व लुनिट, लृनिट, 
आशीर्लिलधिङ, लुधिङ , लृधिङ च | तत्र धातोः अस्तिन्तमर्व,�म्  अनसुृत्य चतुद�श र्वगा�ः निनष्पादनीयाः | एतादृशं र्वग�कर,म्  अतीर्व लाभदायकं, यतः
पाणि,नेः सूत्राणि, तर्थरै्व कायb निर्वदधधित; अनेन महत्  सौकय�म्  | चतुद�श र्वगा�ः एते— 

१) अकारान्ताः— यर्था कर्थ, ग,, रच इत्यादयः | 
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२) आकारान्ताः— यर्था पा, ला, र्वा, दा, धा इत्यादयः | 
३) इकारान्ताः— यर्था जिज, धि�, धिच, निक, रिर इत्यादयः | 
४) ईकारान्ताः— यर्था नी, शी, डी, ]ी, र्वी इत्यादयः | 
५) उकारान्ताः— यर्था दु्र, नु, कु, गु, कु्ष इत्यादयः | 
६) ऊकारान्ताः— यर्था भू, लू, पू, नू, मू इत्यादयः | 
७) ऋकारान्ताः— यर्था हृ, भृ, धृ, मृ, कृ, स्र्व,ृ स्मृ इत्यादयः | 
८) ॠकारान्ताः— यर्था जॄ, झॄ, शॄ, गॄ, र्वॄ इत्यादयः | 
९) एजन्ताः— यर्था ग्लै, म्ल,ै धे, ध्यै, पै, शो, छो इत्यादयः | 
१०) अदपुधाः— यर्था पठ् , चल् , र्वद् , स्खल् , कक् , पच् , चट्  इत्यादयः | 
११) इदपुधाः— यर्था धिचत् , निमद् , णिछद् , णिभद् , निनद् , निमल्  इत्यादयः | 
१२) उदपुधाः— यर्था बुध् , शुध् , मुद् , कुक् , उख्  इत्यादयः | 
१३) ऋदपुधाः— यर्था कृष् , रृ्वष् , नृत् , छृद् , र्वृत् , रृ्वध्  इत्यादयः | 
१४) अर्वणिशष्टाः— ये न सस्तिन्त एषु र्वगcषु यर्था मील् , शीक् , बुक््क , अञ्च्  इत्यादयः |

अतः यर्था पा-धातुः, दा-धातुः च आध�धातुकलकारस्य आयोजने एकस्तिस्मनेर्व अन्तग�,े एकत्र भर्वतः— आकारान्तेषु | निकन्तु 
सार्व�धातुकलकारस्य आयोजने इमौ द्वौ धातू पृर्थक् -पृर्थक्  ग,े स्तः | 

एर्वमेर्व संस्कृतभाषायां यार्वन्तः आकारन्तः धातर्वः सस्तिन्त, ते सर्वc आध�धातुकलकारस्य आयोजने एकत्र भर्वस्तिन्त | 

६. निर्वकर,ं नाम निकम्  ? 

निर्वकर,ं नाम तादृशप्रत्ययः यः धातुभ्यः निर्वधीयते, निकन्तु साक्षात्  न निर्वधीयते; प्रर्थमतया लकारः निर्वधीयते, तदा सार्व�धातुकलकारस्य 
निर्वकर,ं चेत्  लकारस्य स्र्थाने धितङ् प्रत्ययः, तदा धातुधितङ् प्रत्यययोः मध्ये निर्वकर,म्  आगच्छधित | आध�धातुकलकारस्य निर्वकर,ं चेत्  
धातुलकारप्रत्यययोः मध्ये एर्व आगच्छधित |  

७. निर्वकर,ं निद्वनिर्वधम्  | तत्  निकम्  ?

सार्व�धातुकनिननिमत्तकनिर्वकर,ं लकारनिननिमत्तकनिर्वकर,म्  च | साधार,तया यदा 'निर्वकर,प्रत्ययः' इधित र्वदामः, तदा शप् , श्यन् , शु्न इत्यादयः 
निर्वर्वधिक्षताः | एते 'सार्व�धातुकनिननिमत्तकनिर्वकर,प्रत्ययाः' | शप् , श्यन् , शु्न इत्यादीनां निननिमत्तम्  अस्तिस्त सार्व�धातुकप्रत्ययः | कत�रिर शप्  
(३.१.६८) तदेर्व सूचयधित यत्  धातोः उत्तरः यः प्रत्ययः सः कत्र�र्थ�कः सार्व�धातुकः च इधित चेत् , धातुतः शप् -प्रत्ययः भर्वधित | अतः 
निननिमत्तम्  अस्तिस्त सार्व�धातुकप्रत्ययः | स च प्रत्ययः धितङ्  स्यात् र्वा कृत्  स्यात्, निकन्तु सार्व�धातुकः भरे्वत्  एर्व | अनिप च श्यन् , शु्न, श, श्ना, 
श्नम् , उ— एतानिन सर्वा�णि, सार्व�धातुकनिननिमत्तकनिर्वकर,ानिन |  

अन्यप्रकारकनिर्वकर,प्रत्ययः अनिप अस्तिस्त, लकारनिननिमत्तकनिर्वकर,म्  इधित नाम्ना | आध�धातुकलकारषेु अनिप निर्वकर,प्रत्ययाः भर्वस्तिन्त, निकन्तु 
ते च लकारनिननिमत्तकाः | तेषां निननिमतं्त लकारः एर्व इधित कार,ेन सर्वcषां धातूनां कृते स च निर्वकर,प्रत्ययः समानः | यर्था लृट् -लकार ं
पश्यामः—

भ्र्वानिदग,े पा + लृट्   → भू स्यतासी लृलुटोः (३.१.३३) इत्यनेन लृनिट पर ेधातुतः 'स्य'  → पा + स्य + लृट्   पास्यधित → भू 

अत्र 'स्य' इधित निर्वकर,प्रत्ययस्य आनयनस्य कार,ं लृट् -प्रत्ययः एर्व | यस्तिस्मन्  कस्तिस्मननिप धातुग,े भर्वतु नाम, धातुभ्यः लृट्  भर्वधित—

जुहोत्यानिदग,े दा + लृट्   → भू स्यतासी लृलुटोः (३.१.३३) इत्यनेन लृनिट पर ेधातुतः 'स्य'  → दा + स्य + लृट्   दास्यधित  → भू 
स्र्वानिदग,े आप्  + लृट्   → भू स्यतासी ललृुटोः (३.१.३३) इत्यनेन लृनिट पर ेधातुतः 'स्य'  → आप्  + स्य + लृट्   आप्स्यधित→ भू 

सर्वcभ्यः धातुभ्यः लृट्  भर्वधित इधित कृत्र्वा धातुग,चचा� मास्तु | 'स्य' सर्वcषां धातूनां भर्वधित |

८. लृट् -लकार ेलृटः स्र्थाने कत्र�र्थ�क-सार्व�धातुकधितङ् , तर्हिह निकमर्थb शप्  न भर्वधित अत्रानिप ?
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सर्वc लकाराः अनुबन्धलोपानन्तर ंल्  इत्येर्व भर्वस्तिन्त, अनिप च ल्  इत्यस्य स्र्थाने धितप्  तस्  जिझ इत्यादयः धितङ्  प्रत्ययाः आयास्तिन्त | लृट्  अनिप 
तर्था; तर्हिह निकमर्थb न अत्रा�निप इमं धितङ् -प्रत्ययं निननिमत्तीकृत्य कत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्यनेन शपः आनयनम्  ? अत्र र्वास्तनिर्वक]मः 
अर्वलोकनीयः—

पा + लृट्   → भू स्यतासी ललृुटोः (३.१.३३) इत्यनेन लृनिट पर ेधातुतः 'स्य'  → पा + स्य + लृट्   पा → भू + स्य + ल्   पा → भू + स्य + 
धितप्   पा → भू + स्य + धित  पास्यधित→ भू 

अधुना पश्यतु एकं र्वैणिशष्ट्यं, यद्यनिप धितप्  अस्तिस्त, निकन्तु पा-धितप्  इत्यनयोः मध्ये स्य इधित व्यर्वधानम्  | स च स्य आध�धातुकः अतः कत�रिर 
शप्  इत्यस्य अर्वसरः न भर्वधित | अत्र मुख्यम्  इद ंयत्  स्य इत्यस्य निननिमतं्त लट्ृ  एर्व निकन्तु शप्  इत्यस्य निननिमतं्त धितप्  आदयः | लृट् -प्रत्ययः 
प्रर्थमतया आयाधित, तदा एर्व लृटः स्र्थाने धितबादयः;  अतः स्य अनिप प्रर्थमम्  आयाधित, यदा लृट् -प्रत्ययः निर्वद्यमानः | अनन्तरमेर्व लृटः 
स्र्थाने धितप् ; तार्वता स्य तु आगतः एर्व अतः धातुना धितप्  न दृश्यते | सारांशः एर्वं यत्  स्य प्रर्थमम्  आगच्छधित, तदनन्तरम्  एर्व धितप्  अतः 
धातुः स्य पश्यधित न तु धितप् ; अस्मात्  कार,ात्  कत�रिर शप्  न भर्वधित | 

९. तनानिदग,े उः इधित निर्वकर,प्रत्ययस्य आध�धातुकत्र्वात्  किंक भर्वधित ? 

उ-प्रत्ययस्य आध�धातुकत्र्वात्  निर्वद्यमाने धातुरुनिप-अङे्ग ग,ुः भर्वधित यर्थासङ्गम्  | तनानिदग,े निर्वकर,प्रत्ययस्य प्रभारे्वन कुत्रधिचत्  गु,ः 
अपेधिक्षतः | यर्था धिक्ष,्  + उ  के्ष,्  → भू + उ  के्ष,ु इधित अङ्गम्  → भू | तच्च गु,कायb सार्व�धातुकप्रत्ययेन भनिर्वतुम्  अह�धित, आध�धातुकप्रत्ययेन अनिप
भनिर्वतुम्  अह�धित | 

पुगन्तलघूपधस्य च (७.३.८६) = सार्व�धातुके आध�धातुके च प्रत्यये पर ेपुगन्तस्य अङ्गस्य लघूपधस्य च इकः ग,ुः भर्वधित | अनरु्वृलित्त-
सनिहतसूत्रम् — पुगन्तलघूपधस्य च अङ्गस्य इकः गु,ः सार्व�धातुकाध�धातुकयोः |

सार्व�धातुकप्रत्ययः चेत् , गु,स्य कृते इत्संज्ञकशकारपकारयोः आर्वश्यकता, नो चेत्  अनिपत्र्वात्  ग,ुनिनषेधः | आध�धातुकप्रत्ययः चेत् , गु,स्य 
कृते इत्संज्ञकशकारपकारयोः आर्वश्यकता नास्येर्व, यतोनिह 'अनिपत्र्वात्  ग,ुनिनषेधः' इधित आध�धातुकके्षते्र निकमनिप नास्तिस्त | सार्व�धातुकमनिपत्  
(१.२.४), अनरु्वृलित्त-सनिहतसूत्रम् — सार्व�धातुकम्  अनिपत्  धिङत् | सार्व�धातुकप्रत्ययः चेदेर्व अनिपत्र्वात्  धिङत् , धिङत्र्वात्  गु,निनषेधः | निकन्तु 
आध�धातुकप्रत्ययः चेत् , निपत्र्वम्  अनिपत्र्वम्  इधित निकमनिप नास्तिस्त; आध�धातुकप्रत्ययः निकत, धिङत् , निगत्  नास्तिस्त चेत् , तस्तिस्मन्  
ग,ुसाधकसामर्थ्यंयb र्वत�ते | उ-प्रत्ययः तादृशः | 

इत्संज्ञकशकारपकारयोः र्वास्तनिर्वकी आर्वश्यकता यत्र अस्तिस्त तत्र इत्संज्ञकशकारपकारौ भरे्वतां; यर्था शप् -प्रत्यये आर्वश्यकता अस्तिस्त 
शकारपकारयोः अतः तत्र सार्व�धातुकप्रत्ययः उपयकु्तः | 

शनिप इत्संज्ञकशकारपकारयोः आर्वश्यकता कर्थम्  ? श्यन् , शु्न, श्नम् , श्ना एषां प्रत्ययानाम्  अनिपत्र्वात्  गु,निनषेधः | 'अनिपत्र्वात्  ग,ुनिनषधः' इधित 
तदा अर्थ�पू,�ः यदा कस्यधिचत्  प्रत्ययस्य निपत्र्वात्  ग,ुसाधकसामर्थ्यंय�म्  | यनिद अष्ठाध्याय्यां न कोऽनिप प्रत्ययः स्यात्  यस्य निपत्र्वात्  
ग,ुसाधकसामर्थ्यंयb, तर्हिह 'अनिपत्र्वात्  ग,ुनिनषधः' इत्यस्य कः अर्थ�ः अभनिर्वष्यत्  ? तस्य निनरर्थ�कस्य निनर्वार,ार्थ�म्  एकः प्रत्ययः प्रदश�नीयः 
आसीत्  यस्तिस्मन्  निपत्र्वं तदधिधकृत्य गु,साधकसामर्थ्यंय�मं; स च प्रत्ययः शप्  | 

निकन्तु अनार्वश्यकतायां गौरर्वं— यर्था यनिद उ-प्रत्ययः सार्व�धातुकप्रत्ययः अभनिर्वष्यत्, तर्हिह येन गु,काय�स्य सामर्थ्यंय�मं स्यात्  
इत्संज्ञकशकारपकारयोः आर्वश्यकता इधित कृत्र्वा शुप् ; निकन्तु तत्र गौरर्वं; गौरर्वं नाम माग�ः दीघ�ः यतोनिह द्वयोः र्व,�योः इत्संज्ञा कर,ीया, 
लोपश्च कर,ीयः | गु,साधनार्थb तस्तिस्मन्  दीघ�मागc न कोऽनिप लाभः न र्वा आर्वश्यकता | उ-प्रत्यये इत्संज्ञकशकारपकारयोः आर्वश्यकता 
नास्तिस्त अतः आध�धातुकत्र्वात्  लाघर्वम्  | 

१०. लृट् -लकार े'स्य' इधित आध�धातुकनिर्वकर,प्रत्ययः अनिप च तनानिदग,े 'उ' इधित आध�धातुकनिर्वकर,प्रत्ययः— द्वयोः मध्ये कः भेदः ? 

'स्य'-प्रत्ययस्य निननिमतं्त लकारः एर्व; उ-प्रत्ययस्य निननिमतं्त कत्र�र्थ�क-सार्व�धातुकप्रत्ययः यदा धातुः तनानिदग,े अस्तिस्त | अतः 'स्य'-
प्रत्ययस्य निननिमतं्त सार्व�नित्रकं; नाम सर्वcषां धातूनां कृते | निकन्तु उ-प्रत्ययः केर्वलं तनानिदग,ीयधातूनां कृते | 
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तनानिदकृञ्भ्यः उः (३.१.७९) = तनानिदग,े स्तिस्र्थतेभ्यः धातुभ्यः, कृ-धातुतश्च उ-प्रत्ययः भर्वधित, कत्र�र्थ�क-सार्व�धातुकप्रत्यये पर े| 

लकारनिननिमत्तकनिर्वकर,प्रत्ययाः सार्व�नित्रकाः इधित कार,ेन सर्वcषां धातूनां कृते भर्वस्तिन्त— तस्मात्  धितङ् -प्रत्ययेन सह सर्व�दा धितष्ठधित | नाम 
स्य + धित इधित कृत्र्वा 'स्यधित' लृट-लकार ेनिनत्यः प्रत्ययः | स्यधित, स्यतः, स्यस्तिन्त  इधित एर्वं प्रत्ययाः भर्वस्तिन्त सर्वcषां धातूनां कृते अतः 
जिसद्धधितङ् प्रत्ययाः ते एर्व भर्वन्तु 'स्यधित'  इत्यादयः | तदर्थ�म्   अस्माकं पाठे 'स्य' इधित पृर्थक्तया निर्वकर,प्रत्ययरूपे, न उपयजु्यते, अनिप तु 
धितङ् -प्रत्ययेन सह स्तिस्र्थत्र्वा तस्य एकः भागः एर्व भर्वधित इधित धिचन्तयतु | 

स्यधित स्यतः स्यस्तिन्त
स्यजिस स्यर्थः स्यर्थ
स्यानिम स्यार्वः स्यामः

सारांशः एर्वं यत्  व्यर्वहार ेप्रनि]यासु सार्व�धातुकनिननिमत्तकनिर्वकर,प्रत्ययान्  एर्व 'निर्वकर,' नाम्ना प्रयजु्महे | लकारनिननिमत्तकनिर्वकर,प्रत्ययः 
धितङ् -प्रत्ययस्य एकः भागः एर्व भर्वधित इधित कार,ेन तस्य पृर्थक्तया न उपयोगः न र्वा नाम्ना सम्बोधनं भर्वधित | 

सूचनार्थ�म्  उच्यते यत्  अष्टाध्याय्यां लकारनिननिमत्तकनिर्वकर,प्रत्ययाः ३.१.३३ - ३.१.६६ निर्वधीयन्ते; सार्व�धातुकनिननिमत्तकनिर्वकर,प्रत्ययाः 
३.१.६७ - ३.१.९० निर्वधीयन्ते | तत्र पश्यतु यत्  लकारनिननिमत्तकनिर्वकर,प्रत्ययाः लकारस्तर ेएर्व निर्वधीयन्ते— ]मे, लृट् , लृङ् , लुट् , 
लेट् , लिलट् , लङ्ु  | सार्व�धातुकनिननिमत्तकनिर्वकर,प्रत्ययाः धातुग,स्तर ेनिर्वधीयन्ते— ]मे, शप्  (भ्र्वादौ, अदादौ, जुहोत्यादौ, चुरादौ), श्यन्  
(निदर्वादौ), शु्न (स्र्वादौ), श (तुदादौ), श्नम्  (रुधादौ), उ (तनादौ), श्ना (]्यादौ) च |  

इधित सार्व�धातुकलकारा,ाम्  आध�धातुकलकारा,ां च धिचन्तनं सम्पू,ा�म्  |

          Swarup – June 2016

परिरणिशष्टम् 

प्रनि]या]मप्रसङे्ग निकजिञ्चत्  मूल्यर्वत्  धिचन्तनम्  | प्रश्नः उदेधित यत्  लस्य स्र्थाने धितङ् -प्रत्ययाः प्रर्थमम्  आयास्तिन्त अर्थर्वा प्रर्थमं निर्वकर,प्रत्ययः 
निर्वधीयते  ? अस्य बोधार्थb सर्व�प्रर्थम ं ज्ञातव्यं प्रनि]या का— सार्व�धातुकप्रनि]या र्वा, आध�धातुकप्रनि]या र्वा इधित | 

सार्व�धातुकप्रनि]या इधित चेत् —
निर्वर्वक्षाम्  अनुसृत्य धातुः (यर्था भू) + लकारः (यर्था लट् )  → लट् -लकारः धातुभ्यः निर्वधीयते अनिप च धितङ् -णिशत् -णिभन्नः अतः 
आध�धातुकं शेषः (३.४.११४) इत्यनेन आध�धातुकसंज्ञकः  धातुभ्यः निर्वधीयमानः लकारः तु प्रत्ययः→ भू , धितङ् -णिभन्नश्च अतः लकार इधित 
प्रत्ययः कृदधितङ्  (३.१.९३) इत्यनेन कृत् -संज्ञकः  असार्व�धातुकसंज्ञकः इत्यतः → भू कत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्यस्य प्रसनिक्तना�स्तिस्त  → भू 
लस्य (३.४.७७), धितप्तस्तिस्झजिसप्र्थस्र्थनिमब्र्वस्मस्तातांझर्थासार्थांध्र्वनिमड्र्वनिहमनिहङ (३.४.७८) इत्याभ्यां धितङ् -निर्वधानम्   भू → भू + धितप्   → भू 
धितङ् णिशत्सार्व�धातुकम्  (३.४.११३)  → धितबादयः सार्व�धातुकसंज्ञकाः, कत्र�र्थकाश्च  → भू कत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्यनेन धातोः शप्  प्रत्ययः 
परश्च कत�रिर सार्व�धातुके  भू → भू + शप्  + धितप्    भर्वधित→ भू → भू 

आहत्य लकारस्य स्र्थाने धितङ् , तदा धितङः सार्व�धातुकत्र्वात्  शप् -निर्वधानम्  | यार्वत्  सार्व�धातुकसंज्ञकः प्रत्ययः नागच्छेत् , तार्वत्  कत�रिर शप्  
(३.१.६८) इत्यस्य प्रसनिक्तन� स्यात्  | शप्  च, शपं प्रबाध्य अन्ये निर्वकर,प्रत्ययाः च, तदा निर्वधीयन्ते यदा धातोः परः सार्व�धातुकसंज्ञकः 
प्रत्ययः निर्वद्यते | एर्वं भर्वधित लनिट, लोनिट, लधिङ, निर्वधिधलिलधिङ, अनिप च शतृशानचोः | 

शतृशानचोः लस्य (३.४.७७) इधित सूतं्र निर्वना सार्व�धातुकसंज्ञा साक्षात्  भर्वधित णिशत्त्र्वात्  | शतृ -प्रत्ययः च शानच् -प्रत्ययः च लट् -लकारस्य
स्र्थाने भर्वतः लटः शतृशानचार्वप्रर्थमासमानाधिधकर,े (३.२.१२४) इत्यनेन | अत्र अनिप शतृशानचोः सार्व�धातुकत्र्वात्  कत�रिर शप्  
(३.१.६८) इत्यनेन शप्  निर्वधीयते | 

अधुना आध�धातुकधिचन्तनम्  | लृट् -लकारः स्र्वीनि]यताम्  | जिसद्धान्तकौमुद्यां प्रनि]या एतादृशी प्रदर्शिशता भर्वधित—
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आप्  + लृट्   → भू अप्  + ल्   → भू लस्य (३.४.७७), धितप्तस्तिस्झजिसप्र्थस्र्थनिमब्र्वस्मस्तातांझर्थासार्थांध्र्वनिमड्र्वनिहमनिहङ (३.४.७८) इत्याभ्यां 
धितङ् -निर्वधानम्   आप्  → भू +धितप्   → भू धितङ् णिशत्सार्व�धातुकम्  (३.४.११३)  → भू धितप्  सार्व�धातुकसंज्ञकः, कत्र�र्थकश्च  → भू कत�रिर शप्  (३.१.६८)
निर्वधीयते  शपं प्रबाध्य → भू स्यतासी ल-ृलुटोः (३.१.३३) इत्यनेन स्य-निर्वधानम्   आप्  → भू + स्य + धित  आप्स्यधित → भू | अतः 
जिसद्धान्तकौमुद्यां स्यतासी ल-ृलुटोः (३.१.३३), कत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्यस्य अपर्वादः | 

माता जी र्वदधित, परन्तु, यत्  स्यतासी लृ-लुटोः (३.१.३३) इत्यनेन लृनिट लधृिङ च पर ेधातुतः स्यः; लुनिट पर ेधातुतः ताजिस भर्वधित अतः 
साक्षात्  लकारार्वस्र्थायामेर्व स्य-निर्वकर,निर्वधानं भर्वतु | लकारनिननिमत्तकनिर्वकर,प्रत्ययसामर्थ्यंया�त्  | 

आप्  + लृट्   → भू स्यतासी ल-ृलुटोः (३.१.३३)  → भू आप्  + स्य + लृट्   धितङ् → भू -निर्वधानम्  | अनेन मागc लघुत्र्वम्  | कत�रिर शप्  
(३.१.६८) इत्यस्य अर्वसरः न भर्वत्येर्व | 

आप्  + लृट्   → भू स्यतासी ल-ृलुटोः (३.१.३३) इत्यनेन लृनिट पर ेधातुतः स्यः  → भू आप्  + स्य + ल्   → भू धातोः परः स्य-प्रत्ययः 
आध�धातुकः अतः कत�रिर शप् , स्र्वानिदभ्यः शु्नः इत्यनयोः प्रसनिक्तना�स्तिस्त  → भू आप्  + स्य + ल्   प्रर्थमपुरुषैकर्वचने धितबादेशः → भू  → भू आप्  + 
स्य + धितप्   अनुबन्धलोपे → भू  → भू आप्  + स्य + धित  र्व,�मेलने→ भू   → भू आप्स्यधित 

आहत्य स्यतासी लृ-लुटोः (३.१.३३) इत्यनेन लृनिट लधृिङ च पर ेधातोः स्यः; लुनिट पर ेधातोः तास् ; स्तिच्ल लधुिङ (३.१.४३) इत्यनेन 
लुधिङ धातोः स्तिच्ल प्रत्ययः | लृट् , लृङ् , लुट् , लङ्ु  इत्येषु चतुषु� लकारषेु साक्षात्  निर्वकर,निर्वधानम्  | अनेन एषु च कत�रिर शप्  (३.१.६८) 
इत्यस्य प्रसनिक्तन�भर्वत्येर्व | 

तर्हिह भट्टोजिजदीधिक्षतजिसद्धान्तकौमुदीकार,े स्र्वीकृतमाग�ः निनतरां दोषाय इधित निकम्  ? भाष्यकारः माग�द्वयमनिप प्रधितपादयधित; महाभाष्ये द्वयोरनिप 
माग�योः अङ्गीकारः | जिसद्धान्तकौमुदीकारः अनिप स्र्वस्य माग�स्य कार,ं प्रदश�यधित— नाम तर्था न भर्वधित चेत् , परिरभाषेन्दशेुखर े
प्रस्तुतपरिरभाषा (निर्वकर,ेभ्यो निनयमो बलीयान् , #४१) निनष्प्रयोजनं भर्वधित | अस्य सर्व�स्य दश�नेन मातृणिभरुच्यते यत्  भट्टोजिजदीधिक्षतमाग�ः 
दोषाय न, निकन्तु अस्य अनार्वश्यकता | 

अत्र प्रश्नः उदेधित यत्  प्रर्थमं स्य-निर्वधानं भर्वधित चेत् , अनन्तर ंकरं्थ र्वा लृट् -स्र्थाने  
धितप्तस्तिस्झजिसप्र्थस्र्थनिमब्र्वस्मस्तातांझर्थासार्थांध्र्वनिमड्र्वनिहमनिहङ (३.४.७८) इत्यनेन धितबादयः आगच्छेयःु ? सूते्र धातोः (३.१.९१) इत्यस्य 
अधिधकारः; अनेन प्रत्ययः साक्षात्  धातोः अनन्तर ंस्यात्  | स्य-प्रत्ययः निकन्तु मध्ये आगतः | उत्तरमस्तिस्त यत्  अत्र धातोः प्रत्ययनिर्वधानं न 
जायमानम्  | लृट् -प्रत्ययः धातोः प्रत्ययनिर्वधानम्  आसीत्   | अधुना लृट् -प्रत्ययः र्वत�ते एर्व | अत्र लस्य (३.४.७७) इत्यस्य सामर्थ्यंया�त्  
धातोः (३.१.९१) इत्यस्य अधिधकारः नास्तिस्त— नार्वश्यकमेर्व | ]मः अस्तिस्त धातोः परः लृट् , तदा मध्ये स्य, तदा लृट् -स्र्थाने धितबादयः |
अत्र स्र्थाने इधित कायb, न तु धातोः | (धातोः परः यत्  काय�म्  अपेधिक्षतम्  आसीत् , ततु्त सञ्जातम् ; अधुना लस्य (३.४.७७) इधित 
षष्ठीनिर्वभक्तौ, तस्य च प्राधान्यम्  | साधार,टीकाग्रन्रे्थषु धितबादीनां निर्वधाने धातोः (३.१.९१) इत्यस्य अधिधकारः प्रदश्य�ते यतोनिह तत्र प्रर्थमं 
धितबादयः, तदा शपं प्रबाध्य स्य | निकन्तु यदा स्य-प्रत्ययः प्रर्थमम्  आयाधित, अनिप च तस्मात्  प्रागेर्व लृट्  जातः धातोः, तदा लस्य 
(३.४.७७) इत्यनेन एर्व कायb भर्वधित; धातोः (३.१.९१) इत्यस्य निद्वर्वारम्  आनयनं नार्वश्यकम्  | 

अन्ते च लिलट् , आशीर्लिलङ्  इत्यनयोः का गधितः ? तत्र आध�धातुकत्र्वं साक्षात्  निर्वधीयते लिलट्  च (३.४.११५), लिलङाणिशनिष (३.४.११६) 
इधित सूत्राभ्याम्  | निकमर्थ�निमधित चेत् , उभयत्र निर्वकर,प्रत्ययः एर्व नास्तिस्त | तादृशम्  आध�र्थातुकनिर्वधानं यनिद नाभनिर्वषत् , तर्हिह उभयत्र कत�रिर शप् 
(३.१.६८) भर्वधित स्म | तस्य निनर्वार,ार्थ�म्  आध�धातुकत्र्वं साक्षात्  निर्वनिहतम्  | (आशीर्लिलधिङ सीयट्ु  निर्वद्यते निकञ्च सः तु आगमः न तु प्रत्ययः
|) 
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