
धातुगणाः

पाणिणनीयधातुपाठे धातवः दशसु गणेषु विवभक्ताः सन्ति�त | एते दश गणाः अधः सूचि�ताः सन्ति�त; पर�तु सव"प्रथमं काविन�न 
नूतन-नामाविन अस्माणिभः ज्ञातव्याविन | कत"रिरप्रयोगस्य लट् -लकार,े वि2यापद ंभागत्रये विवभज्यते—

पठचित = पठ्  + अ + चित

पठ्  – धातुः [अथ: विनर्दिदशचित]

अ – विवकरण-प्रत्ययः [गणं विनर्दिदशचित]

चित – चितङ् -प्रत्ययः [लकार ंविनर्दिदशचित] |

अत्र सन्ति�त धातूनां दश गणाः | पश्यतु कथं णिभन्नगणेषु विवकरण-प्रत्ययाः णिभद्य�ते | वस्तुतः विवकरणप्रत्ययानां भेदेन दश 
गणाः विनमBय�ते |

१. भ्वाविदः (प्रथमः गणः = भू इत्यादयः धातवः; “भवचित" इत्यादीविन वि2यापदाविन) | यस्य गणस्य आदौ भू-धातुः 
अन्तिस्त, सः भ्वाविद-गणः |
          विवकरण प्रत्ययः शप्   अ  → अ  
          उदा-- खाद्  (खादचित), पठ्  (पठचित), 2ीड्  (2ीडचित), वद्  (वदचित); शु�्  (शो�चित), वृत्  (वत"ते); जिS 
(Sयचित), स्रु (स्रवचित), हृ (हरचित)

२. अदाविदः (विXतीयः गणः = अद्  इत्यादयः धातवः; “अत्तिZ" इत्यादीविन वि2यापदाविन)
          विवकरण प्रत्ययः नान्तिस्त [शप्  इत्यस्य लुक्  (लोपः)]
          उदा-- अस्  (अन्तिस्त), हन्  (हन्ति�त), व�्  (वविक्त); आस्  (आस्ते), शी (शेते)

३. Sुहोत्याविदः (तृतीयः गणः = हु इत्यादयः धातवः; “Sुहोचित" इत्यादीविन वि2यापदाविन)
          विवकरण प्रत्ययः नान्तिस्त [शपः श्ल ु(लोपः इव)] | लक्षणं = धातोः विXत्वम्  |
          उदा-- दा (ददाचित), धा (दधाचित), भी (वि^भेचित), हा (Sहाचित)

४. विदवाविदः (�तुथ"ः गणः = विदव्  इत्यादयः धातवः; “दीव्यचित" इत्यादीविन वि2यापदाविन)
          विवकरण प्रत्ययः श्यन्   य→ अ  
          उदा-- नश्  (नश्यचित), नृत्  (नृत्यचित), कुप्  (कुप्यचित), 2ुध्  (2ुध्यचित), तुष्  (तुष्यचित); मन्  (म�यते), विवद्  
(विवद्यते)

५. स्वाविदः (पञ्चमः गणः = सु इत्यादयः धातवः;“सुनोचित" इत्यादीविन वि2यापदाविन)
          विवकरण प्रत्ययः शु्न  नु  नो→ अ  → अ  
          उदा-- आप्  (आप्नोचित), चि� (चि�नोचित), शक्  (शक्नोचित), धू (धनूोचित)



६. तुदाविदः (षष्ठः गणः = तुद्  इत्यादयः धातवः;“तुदचित" इत्यादीविन वि2यापदाविन)
          विवकरण प्रत्ययः श  अ→ अ  
          उदा-- विमल्  (विमलचित), त्तिलख्  (त्तिलखचित), चिक्षप्  (चिक्षपचित), कृष्  (कृषचित)

७. रुधाविदः (सप्तमः गणः = रुध्  इत्यादयः धातवः;“रुणचिl" इत्यादीविन वि2यापदाविन)
          विवकरण प्रत्ययः श्नम्   न→ अ  
          उदा-- णिmद्  (णिmनत्तिZ), तृद्  (तृणत्तिZ), णिभद्  (णिभनत्तिZ), भुS्  (भुनविक्त) (भुङ्के्त), यS्ु  (यनुविक्त)

८. तनाविदः (अष्टमः गणः = तन्  इत्यादयः धातवः;“तनोचित" इत्यादीविन वि2यापदाविन)
          विवकरण प्रत्ययः उ  ओ→ अ  
          उदा-- कृ (करोचित), तृण्  (तृणोचित=खादचित), सन्  (सनोचित=ददाचित)

९. 2्याविदः (नवमः गण: = 2ी इत्यादयः धातवः; "2ीणाचित" इत्यादीविन वि2यापदाविन)
          विवकरण प्रत्ययः श्ना  ना→ अ  
          उदा-- ग्रह्  (गृह्णाचित), ज्ञा (Sानाचित), अश्  (अश्नाचित=खादचित),  वृ (वृणाचित), ^�ध्  (^ध्नाचित), जिस 
(जिसनाचित)

१०. �ुराविदः (दशमः गणः = �ुर्  इत्यादयः धातवः; “�ोरयचित" इत्यादीविन वि2यापदाविन)
          स्वाथx णिण�्  प्रत्ययः, तदा विवकरण प्रत्ययः शप्   अ  → अ  [अतः आहत्य "अय"] 
          उदा-- क्षल्  (क्षालयचित), पे्रष्  (पे्रषयचित), कथ्  (कथयचित), गण्  (गणयचित), चि��त्  (चि��तयचित), भक्ष्  
(भक्षयचित)  
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