
संस्कृतभारती
पाणिनीयव्याकर  -  परिरचयः १   - प्रकर-प्रक्रि�या-भेदः 

अष्टाध्यायी-ग्रन्थस्य नाम वयं सव$ शु्रतवन्तः | परन्तु एकं तथ्यम्  अतीव न्यूनाः जानन्तिन्त— पाणिनेः व्याकरं सरलम्  | "पाणिनीयव्याकरं
कक्रि1नम् " इतित मतं बहूनां मनसिस वत7ते | इदम्  एकम्  अन्यथा तिचन्तनम्  इतित पुष्पादीति9त-महोदयायाः बोधः | वस्तुतः पाणिनेः एव 
तिचन्तनक्रिवधिंध मनसिस क्रिनधाय कोऽक्रिप अग्रे सरतित चेत् , पाणिनीयव्याकरं सरलम् — इतित महोदया वदतित | तस्याः मनसिस पाणिनेः समग्रदृक्रिष्टः 
वत7ते; इयं समग्रदृक्रिष्टः सव7त्र प्रसारिरता भवतु, इतित महोदयायाः जीवनल9यम्  | अधुना एषा एव व्याकरसमग्रदृक्रिष्टः इत्यस्य प्रसङे्ग वक्तव्यम्  
अन्तिस्त, येन भवन्तः अक्रिप अवगन्तंु शक्नुयःु यत्  पाणिनीयव्याकरं सरलम्  |

अत्र प्रमखुवाता7 अध्ययनक्रिवतिधः | सङ्गके यावती सूचना स्थाप्यते, तावती स्वीक्रि�यते तेन, तिचन्ता नान्तिस्त | परन्तु मनुष्यस्य मन्तिस्तष्कः न 
तथा | लौक्रिककी सूचना— तत्र सीमा अन्तिस्त | सूचनायाः आयोजनशैलीम्  अवलम्ब्य मनुष्यः अधीते | सूचनायोजनं समीचीनं चेत् , शीघ्रमेव 
अतिधकं णिश9ते | गणितक्रिवषये भवतु, क्रिवज्ञानक्रिवषये भवतु, सङ्गीतक्रिवषये भवतु, कन्तिस्मनक्रिप क्रिवषये सूचनायोजनं सम्यक्  चेत् , शीघ्रमेव अतिधकं 
णिश9ते मनुष्यः | सूचनायोजनं सम्यक्  नान्तिस्त चेत् , मनुष्यः मन्द ंमन्द ंन्यूनमेव अनुबुध्यते | 

तर्हिह णिश9क्रिवतिधः सम्यक्  स्यात्  इतित सिसद्धान्तः | णिश9क्रिवतिधः सम्यक्  चेत् , मनुष्यस्य 9मता तेन वर्धिधता भवतित, तस्याः च वर्धिधत-
9मतायाः पूर्धितः अक्रिप तेन क्रिवतिधना भवतित | अनया दृष्ट्या पाणिक्रिनः अत्यतु्तमः अध्यापकः | तस्य अष्टाध्यायी-ग्रन्थस्य सूचनायोजनशैली 
क्रिवल9ा | कथं क्रिवल9ा इतित चेत् , संस्कृतभाषायाः आकृतितः तु बृहती; अस्याः बृहदाकृत्याः प्रकटीकराथY यत्  क्रिवणिशष्टज्ञानायोजनम्  
आवश्यकम् , अष्टाध्याय्याः तादृशम्  एव एकं क्रिवणिशष्टज्ञानायोजनम् — “systems approach” ” नाम्ना |  

पाणिनेः पूवY बहवः वैयाकराः आसन् , तैः क्रिवरतिचताः ग्रन्थाश्च आसन्  | परन्तु एकवार ंयदा अष्टाध्यायी आगता, तदा अन्ये सव$ ग्रन्थाः शनैः 
त्यक्ताः | क्रिकमथ7म्  ? अष्टाध्यायी-ग्रन्थः सम्पू7ः इतित सत्यम् , तस्य लघुत्वं वत7ते इत्यक्रिप सत्यम् — परन्तु कारेषु अन्यतमम्  इदम्  
अवश्यम् , क्रिवशालक्रिवषयस्य कृते एका क्रिवल9ा व्यवस्था |  

अद्य येषां वृत्तित्तः संस्कृतव्याकरमेव, तेषां सक्रिवधे अतिधकसमयश्च अतिधकं प्रणिश9ञ्च अतः अष्टाध्याय्याः “systems approach” ” यद्यक्रिप 
मनसिस न स्यात् , तथाक्रिप ते बहु सङ्घषY कृत्वा, बहु समयं यापतियत्वा व्याकराध्ययने सफलाः भवन्तिन्त | परन्तु अस्माकं कृते, येषाम्  अन्या 
वृत्तित्तः, अवकाशः न्यूनश्च, पाणिनेः “systems approach” ” अतितमहत्त्वपू7म्  | अनेन “systems approach” ” इतित णिश9क्रिवतिधना, 
अध्ययनमाग$ तक7 ः अतिधकः, कण्1स्थीकरम्  अतीव न्यूनम्  | अक्रिप च वृत्तित्तः या काऽक्रिप भवतु नाम, अनेन माग$ सव$षां प्रगतितः शीघ्रमेव 
भवतित इतित क्रिनतिश्चतम्  |  

अन्तिस्मन्  पा1द्वये पाणिनेः अध्यापनक्रिवतिधः “systems approach” ” कथम्  इत्यस्य बोधनाथY द्वौ क्रिबन्द ूअवलोक्येते— 
१) प्रकर-प्रक्रि�या-भेदः
२) अष्टाध्याय्याः मानतिचत्रम् 

A. वृत्तान्तः—कार्   -  यानस्य क्रिनमा7म्   

१) Assembly Line Model
- �मे आवल्यां णिभन्नैः कम7चारिरणिभः यानस्य एकैकस्य भागस्य क्रिनमा7म्  | एकस्य कम7चारिरः एकम्  एव कायY, यत्  तेन कम7चारिरा वार ं
वारम् आक्रिदनं क्रि�यते | आनन्देन तस्य कम7चारिरः तन्तिस्मन्  काय$ नैपुण्यं जायते | शीघ्रमेव सम्यक्तया च तेन क्रिनधा7रिरतं कायY सिसध्यतित | कोऽक्रिप
piston क्रिनमा7तित, कोऽक्रिप steering wh” eel क्रिनमा7तित, कोऽक्रिप radiator क्रिनमा7तित | एवं च यानस्य प्रत्येकं भागः assembly line मध्ये पृथक्  
स्थले, पृथक्  जनेन क्रिनम�यते | तदा अन्ते सवY सङृ्गह्य कार् -यानं भवतित | एवं रीत्या यन्त्रागार ंसम्यक्तया प्रवत7ते |

२) एकन्तिस्मन्  प्रकोष्ठे पू7यानस्य क्रिनमा7म् 
- आरम्भतः अन्तपय7न्तम् , एकेन कम7चारिरा पू7यानं क्रिनम�यते | सः कम7चारी स्वयं एकां घण्टां यावत्  tires, तदा एकां घण्टां यावत्  
engine, तदा तथैव वातानुकूलनम् , exh” aust, आसनाक्रिन, काचम्  इत्याक्रिदकम्  | अनेन तस्य नैपुण्यं कन्तिस्मनक्रिप काय$ न जायते | अतः कायY
मन्द,ं कष्टकर,ं ससङ्घष7मेव सिसध्यतित | यन्त्रागार ंसम्यक्तया न प्रवत7ते इतित तु क्रिनतिश्चतम्  |
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तथैव व्याकर9ेत्रे 

उपरिर पू7म्  एकं यानं क्रिनम�यते; व्याकर9ेत्रे क्रि�यापदक्रिनमा7म्  इतित उदाहरं स्वीक्रि�यताम् | संस्कृते मूलं धातुः इतित ज्ञायते; क्रि�यापदस्य 
क्रिनमा7े महान्  प्रपञ्चः | अत्र यन्त्रागार ेसव$षां दशानां धातुगानां सव$ दश लकाराः क्रिनम�यन्ते | 

१) Assembly Line Model
- �मे आवल्यां णिभन्नेषु स्थलेषु भाषायाः एकैकस्य लकारस्य क्रिनमा7म्  | Assembly line इत्यस्य प्रत्येकन्तिस्मन्  स्थले एकम्  एव कायY— 
एकः लकारः—यः वार ंवारम् क्रि�यते | आनन्देन तन्तिस्मन्  काय$ नैपुण्यं जायते | शीघ्रमेव सम्यक्तया च क्रिनधा7रिरतं कायY सिसध्यतित | यथा 
एकन्तिस्मन्  स्थले लट् -लकारः एव क्रिनम�यते, सव$षां दशानां गानाम् , क्रिद्वसहस्रस्य धातूनाम्  | तत्र सामान्यक्रिनयमाः, अपवादाश्च सव$षां लटः 
कृते एव | लट् -क्रिवषये नैपुण्यं शीघ्रमेव प्रकटम्  | Assembly line इत्यस्य अपरन्तिस्मन्  स्थले लृट् , पुनः अपरन्तिस्मन्  स्थले त्तिलट्  इत्याक्रिदकम्  | 
एकैकन्तिस्मन् स्थले एक एव लकारः, क्रिद्वसहस्रस्य धातूनां कृते | एवं कृत्वा सव$ कम7चारिरः स्वकाय$ क्रिनपुाः, आनन्देन सवा7णि क्रि�यापदाक्रिन 
क्रिनर्हिमताक्रिन च |   

२) भाषायन्त्रागरस्य एकन्तिस्मन्  प्रकोष्ठे एकस्य धातुगस्य सव$ दश लकाराः क्रिनम�यन्ते
एकन्तिस्मन्  प्रकोष्ठे, एकन्तिस्मन्  समये एकस्य घातुगस्य सव$षां लकाराां क्रिनमा7म्  | भू-धातोः एकं क्रिनमेषं यावत्  लट् , तदा एकं क्रिनमेषं यावत्  
त्तिलट् , तदा लुट् , तदा लृट् , तदा लोट्  | प्रत्येकं लकारस्य प्रक्रि�या णिभन्ना ! यथा tire-क्रिनमा7ं engine-क्रिनमा7ं च णिभन्नम् , तथा | अतः कायY 
मन्द,ं कष्टकर,ं ससङ्घष7मेव सिसध्यतित | यन्त्रागार ंसम्यक्तया न प्रवत7ते इतित तु क्रिनतिश्चतम्  |

अष्टाध्याय्याः माग7ः उपयु7क्तः प्रथमक्रिवकल्पः | सिसद्धान्तकौमुद्याः माग7ः उपयु7क्तः क्रिद्वतीयक्रिवकल्पः | 

अष्टाध्याय्याः माग7ः सव�त्तमः | लक्रिट यावन्तः क्रिनयमाः सन्तिन्त सवा7न्  जानातु | भवतित, मातित, ददातित, नश्यतित, आप्नोतित, त्तिलखतित, णिभनत्तित्त, 
करोतित, �ीातित, चोरयतित—आनन्देन जानीयाम | "भवतित" इतित जानीमश्चेत् , सौकय$ अपरषेां धातूनां लट् -रूपाणि ज्ञातंु शक्याक्रिन | 
यतोक्रिह यन्त्रं समानम्  | परन्तु त्तिलक्रिट बभूव, उवाच— तत्र यन्त्रं णिभन्नम् , प्रक्रि�या णिभन्ना; अतः त्तिलटः कायY यन्त्रागारस्य अपरन्तिस्मन्  स्थले 
क्रि�यते | 

सिसद्धान्तकौमुद्यां �मे एकन्तिस्मन्  स्थले "भवतित, बभूव, भक्रिवता, भक्रिवष्यतित, भवतु, अभवत् " इत्येषां क्रिनमा7म्  | अनेन एकस्य अनन्तर ंणिभन्ना 
प्रक्रि�या | प्रत्येकं प्रक्रि�या पृथक्  ! महत्  कष्टम्  ! अतः खलु जनाः तिचन्तयन्तिन्त यत्  व्याकरं कक्रि1नम्  |  

सारांशः एवम्— एकन्तिस्मन्  स्थले लट् -लकारस्य सव$षां धातूनां भवतु, न तु भू-धातोः सव$षां लकारााम्  | (लट्  एकं यन्त्रम् ; वार ंवार ं
प्रयकंु्त चेत्  सरलम्  | क्रिवपरीतं भवतित चेत्  अतितकक्रि1नम्  |) 

प्रकर  -  ग्रन्थः  ,   प्रक्रि�या  -  ग्रन्थः   

अष्टाध्यायी प्रकर-आधारिरतो ग्रन्थः | सिसद्धान्तकौमुदी प्रक्रि�या-आधारिरतो ग्रन्थः | द्वयोरक्रिप ग्रन्थयोम7हत्त्वं, द्वयोरक्रिप ग्रन्थयोमू7ल्यम्  | परन्तु 
अध्ययनमाग$ द्वयोः भूक्रिमका णिभन्ना | पाणिक्रिनः माग7दश7कः | तस्य अष्टाध्याय्यां यः णिश9क्रिवतिधः वत7ते, सः माग7ः | पाठ्य�मः अस्मात्  
आयातित | भट्टोसिजदीति9तक्रिवरतिचता सिसद्धान्तकौमुदी प्रक्रि�या-ग्रन्थः; प्रक्रि�या नाम पदस्य व्यतु्पत्त्यथ7म्  आरम्भतः व्यतु्पन्नपदपय7न्तं यः माग7ः, 
तस्य प्रदश7नम्  | प्रक्रि�या अक्रिप ज्ञातव्या अतः अस्य "reference text” इतित रूपे बहु मूल्यम्  | द्वयोरक्रिप मूल्यम् ; कायY णिभन्नम्  |  

B.  इतितहासः 

पाणिक्रिनना अष्टाध्यायी क्रिवरतिचता प्रायः common era (CE) इत्यस्मात्  पञ्चशतं वषा7णि प्राक्  (fifth”  century BCE) | पाणिनेः पूवY बहवः 
वैयाकराः आसन् , तैः क्रिवरतिचताः ग्रन्थाश्च आसन्  | परन्तु एकवार ंयदा अष्टाध्यायी आगता, तदा अन्ये सव$ ग्रन्थाः शनैः त्यक्ताः इत्यकु्तम्  | 
बहुकालपय7न्तं व्याकरप्रणिश9वः पूा7म्  अष्टाध्यायीं कण्1स्थीकुव7न्तिन्त स्म; णिश9क्रिवतिधः कण्1स्थीकरम्  | तेषु क्रिदनेषु पुस्तकं त्तिलत्तिखतरूपे 
प्राप्यते स्म इतित शङ्का; मुद्रयन्त्रं नासीत्  खलु ! अतः चतुस्सहस्रं सूत्रकण्1स्थीकरम्  इतित माग7प्रचलनम्  | गच्छता कालेन अयं माग7ः 
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व्यावहारिरको न इतित केषासिञ्चत्  मतम् ,  अतः एकादश्यां शताब्द्यां (1100 CE) प्रक्रि�या-ग्रन्थानाम्  उदयः | अनेके तादृशाः ग्रन्थाः त्तिलत्तिखताः;
एषां ग्रन्थानां णिशखर ंप्राप्तं सप्तदश्यां शताब्द्यां यदा भट्टोसिजदीति9तेन वैयाकरसिसद्धान्तकौमुदी प्रीता | 

अष्टाध्याय्यां चतुस्सहस्रं सूत्राणि; वैयाकरसिसद्धान्तकौमुद्याम्  अक्रिप ताक्रिन एव चतुस्सहस्रं सूत्राणि | परन्तु सिसद्धान्तकौमुद्याम्  अष्टाध्याय्याः 
सूत्र�मः त्यक्तः; स्थाने पदानां व्यतु्पत्त्यथY यथासङं्ग सूत्रस्य आनयनम्  |  तस्मात्  आरभ्य अद्यपय7न्तं प्रचत्तिलतो क्रिवतिधः अयमेव | 

प्रक्रि�याग्रन्थे अष्टाध्याय्याः कण्1स्थीकरस्य आवश्यकता न, अतः जनेभ्यः रोचते स्म | तथाक्रिप अत्र बहु काक्रि1न्यम्  | यथा उक्तम् , एकन्तिस्मन् 
प्रकोष्ठे सव$षां रूपाां क्रिनमा7म्  इत्यनेन नैपुण्यं मन्द ंमन्द ंजायते | अन्यच्च पाणिनीयसूत्रं स्वस्य मूल�मे नाम मूलवातावरे नान्तिस्त इतित 
कारतः अनुवतृ्तित्तः न अवगम्यते | अग्रे अन्तिस्मन्  क्रिवषये वक्ष्यते | एतत्  कारद्वयमक्रिप क्रिवहाय काक्रि1न्यस्य अन्याक्रिन बहूक्रिन काराक्रिन सन्तिन्त | 
तस्य फलम्  इद ंयत्  केचन एव जनाः—ये पू7तया समर्हिपताः—अन्तिस्मन्  माग$ गन्तुम्  अह7न्तिन्त स्म | सामान्यजनानां कृते एतादृशी सम्भावना
नान्तिस्त अतः खलु पश्यामः यत्  बहूनाम्  इच्छा वत7ते, बहवः आरभन्ते परन्तु आतिधक्येन सव$ मागY त्यजन्तिन्त | येषां जीवने अन्याक्रिन काया7णि 
सन्तिन्त, तेषां कृते अक्रिप च वस्तुतः सव$षाम्  कृते अयं माग7ः कष्टकरः |   

अधुना पुष्पादीति9त-महोदया पुनः अष्टाध्याय्याः मूलमाग7म्  आनीतवती अन्तिस्त | परन्तु प्राचीनकालस्य कण्1स्थीकर-शैली इतित न; 
अष्टाध्याय्याः यः अन्तव7त� तक7 ः अन्तिस्त तस्य पू7तया उपयोगं कृत्वा पाणिनेः समग्रदृक्रिष्टम्  उद्घाटयतित | अनेन येषां वतृ्तित्तः संस्कृतं नान्तिस्त 
येषां च वतृ्तित्तः संस्कृतम्  अन्तिस्त, सव$षां कृते पाणिनीयव्याकरं सरलम्  अभवत्  | पन्तिण्¡ताः सामान्यजनाः च, सव$ सौकय$ ज्ञातंु योग्याः | 

आहत्य प्रायः प्राचीनकालात्  अद्यपय7न्तं शास्त्रीय-व्याकरपा1ः परिरगणितेषु गुरुकुलेषु प्रवत7मानः | तेषु स्थलेषु अनेकवषा7ांम्  
अध्ययनानन्तरमेव कश्चन बोध उदेतित स्म | अधुना प्रथमवारम्  एका पद्धतितः आक्रिवष्कृता यस्या द्वारा साधार-मनुष्याः अक्रिप बोद्धमु्  अह7न्तिन्त 
| वस्तुतः तिचन्ताधारा पाणिनेः एव नान्यस्य | परन्तु माता दीति9तपुष्पा अनया सरलरीत्या उपस्थापयतित येन सव$षां मनसिस ज्ञानप्रकाशः 
शीघ्रमेव प्रकटो भवतित | Th” is is a revolution in Samskrita Grammar | संस्कृतव्याकर-णिश9े अयं वस्तुतः क्रिवप्लवः |

तर्हिह अधुना पाणिनीयव्याकरम्  आरभामह ै!  

C. अनुवृत्तित्तः 

अष्टाध्याय्याम्  अनुवृत्तित्तः नाम सिसद्धान्तः सव7त्र केन्द्रीभूतः | अनेन सूत्रााम्  अथ7पूरं भवतित | लौक्रिककम्  उदाहरं दीयते चेत्  स्पषं्ट स्यात् —
द्वयोज7नयोः सम्भाषम्  | रामः वदतित "अहम्  आपं गच्छाक्रिम" | श्यामः वदतित "अहम्  अक्रिप" | वयं द्वयोः सम्भाषं शु्रत्वा अवगच्छामः यत्  
श्यामस्य आशयः "अहम्  अक्रिप आपं गच्छाक्रिम" इतित | यद्यक्रिप श्यामः केवलम्  "अहम्  अक्रिप" इत्यवदत् , तथाक्रिप वयं तस्य अथY पूरयामः मनसिस
| तादृशम्  अथ7पूरं पाणिक्रिनः इच्छतित सूत्रेषु | याक्रिन पदाक्रिन न उक्ताक्रिन यतः पूव7तनसूत्रेषु दत्ताक्रिन, ताक्रिन अनुवृत्तयः इत्यचु्यन्ते |

अधुना, तस्मात्  एव उपरिरतनात्  सम्भाषात्  यक्रिद वयं केवलम्  "अहम्  अक्रिप" शृण्मः, तर्हिह कथं वा तस्य अथY ज्ञातंु शक्नुयाम ? "अहम्  अक्रिप"
इत्येव शृण्मः चेत् , वाक्यस्य पूरं कतुY न शक्ष्यामः इतित कारतः "अहम्  अक्रिप" इत्यस्य अथ7ः न ज्ञायते |   

तथैव अष्टाध्याय्याम्  एकं सूत्रं वत7ते— त्तिलट्  च (३.४.११५) | श्यामस्य वाक्यम्  "अहम्  अक्रिप" इव अन्तिस्त | त्तिलट्  च इत्यतु्के "त्तिलट्  अक्रिप 
तथा" | अस्तु, क्रिकन्तु "तथा" इत्यकेु्त क्रिकम्  ? तस्मात्  प्राक्  यत्  सूत्रं पाणिक्रिनना दत्तं, तत्  अस्माकं पुरतः नान्तिस्त चेत् , कथं वा अवगन्तंु 
शक्नुयाम ? 

यदा सम्भाषं पू7म्  अन्तिस्त, तदा सौकय$ श्यामस्य वाक्यम्  बुद्धम् —

रामः— "अहम्  आपं गच्छाक्रिम" | 
श्यामः— "अहम्  अक्रिप" |

तथैव सूत्रप्रसङे्ग—
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आध7धातुकं शेषः (३.४.११४)
त्तिलट्  च (३.४.११५)

सूत्रसङ्ख्यां दृष्ट्वा ज्ञायते यत्  आध7धातुकं शेषः पूव7सूत्रम्  अन्तिस्त; सा9ात्  अनन्तरम्  परसूत्रम्  त्तिलट्  च इतित | अनेन बुदं्ध यत्  त्तिलट्  च इत्यकेु्त 
"त्तिलट्  अक्रिप आध7धातुकः" | इदानीम्  आध7धातुकः नाम कः इतित अस्माकं क्रिवषयः नान्तिस्त; क्रिकन्तु तक7 ः स्पष्टः खलु— "त्तिलट्  अक्रिप 
आध7धातुकः" !

अनेन प्रकटम्  अन्तिस्त यत्  सूत्राां मूल�मे प1ामः चेत् , महान्  लाभः | अष्टाध्याय्याम्  एव मूल�मः वत7ते | सिसद्धान्तकौमुद्याम्  अक्रिप ताक्रिन एव 
चतुस्सहस्रं सूत्राणि; परन्तु सिसद्धान्तकौमुद्याम्  अष्टाध्याय्याः सूत्र�मः त्यक्तः |  

परो9े त्तिलट्  (SK# २१७१) [अष्टाध्यायी ३.२.११५]
त्तिलट्  च (SK# २१७२) [अष्टाध्यायी ३.४.११५]

सिसद्धान्तकौमुद्यां त्तिलट्  च इत्यस्मात्  पूव7म्  अन्तिस्त परो9े त्तिलट् ; अनेन क्रिकमक्रिप न अवगम्यते | त्तिलट्  च इत्यस्य कोऽथ7ः इतित नैव ज्ञायते; 
अन्धकार ेस्मः | अनेन क्रिद्वतीयः सङे्कतः प्राप्तः क्रिकमथ7म्  अष्टाध्यायी�मम्  अनुसृत्य पा1ः करीयः | प्रथमः सङे्कतः “assembly line 
model” इतित, येन वार ंवार ंसमानकायY कृत्वा बोधः नैपुण्यं च शीघ्रमेव जायेते | क्रिद्वतीयः सङे्कतः अनुवृतितः |

D. प्रकरं प्रक्रि�या च

अष्टाध्यायी प्रकर-आधारिरतो ग्रन्थः; सिसद्धान्तकौमुदी प्रक्रि�या-आधारिरतो ग्रन्थः | प्रकरं प्रक्रि�या चेत्यनयोभ$दः कः इतित अस्माणिभः 
बोध्यम्  | पुष्पादीति9त-महोदया सदा पाकशालायाः उदाहरं ददातित | भोजनस्य क्रिनमा7ाथY सामग्री आवश्यकी | तण्¡ुलः, जलम् , शाकः, 
क्रिपष्टम् , हरिरद्रा, आद्र7कम् इत्याक्रिदकम् —इद ंसवY भोजनस्य सामग्री | पाकशालायां सवा7 सामग्री एकत्र न स्थाप्यते; पृथक् -पृथक्  कोशेषु 
भवतित | शाकः पृथक्  कोशे, क्रिपषं्ट पृथक्  कोशे, तण्¡ुलः पुनः पृथक्  कोशे | सवा7 सामग्री एकन्तिस्मन्  एव कोशे एकत्र स्थाप्यते चेत् , अव्यवस्था 
भवतित खलु; अतः सम्यक्तया, सावधानतया पृथक्  पृथक्  कोशेषु एकैकं वस्तु स्थाप्यते | 

अष्टाध्यायी अक्रिप तथा—भाषायाः पाकशाला | यावती सामग्री अपेति9ता भाषायाः क्रिनमा7ाथY, सवY अन्तिस्मन्  ग्रन्थे अन्तिस्त | परन्तु एकत्र न; 
शे्रीम्  अनुसृत्य पृथक्  पृथक्  कोशेषु स्थाप्यते | प्रत्येकं कोशस्य नाम "प्रकरम् " इतित | त्वप्रकरं, क्रिद्वत्वप्रकरं, सम्प्रसारप्रकरम्  
इत्याक्रिदकम्  | 

भोजनस्य क्रिनमा7ाथY केवलं सामग्री आवश्यकी इतित न; माग7क्रिनद$शोऽक्रिप आवश्यकः | ओदनं क्रिनमा7तंु सव7प्रथमं तण्¡ुलस्य प्र9ालनं, तदा जले 
स्थापनं, तदा जलस्य क्वथनम्— एतादृशी सूचना अपेति9ता | इयं पाककृतितः इतित वदामः | 

प्रक्रि�या

यथा भोजनक्रिनमा7क्रिवषये पाककृतितः, तथा भाषा9ेत्रे प्रक्रि�या | पदस्य क्रिनरमााथY काक्रिन सोपानाक्रिन सन्तिन्त अक्रिप च केन �मे इतित सूचना 
प्रक्रि�या | सिज + अ + तित  जयतित— अस्य काय7स्य कृते काक्रिन सूत्राणि अपेति9ताक्रिन→ जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि , केन �मे च इतित प्रक्रि�या | 

सिज + लट्  इतित क्रिवव9ा;     वत7माने लट्  (३.२.१२३) लस्य (३.४.७७),  शेषे प्रथमः (१.४.१०८)                         
         तितप्तन्तिस्»सिसप्थस्थक्रिमब्वस्मस्तातां»थासाथांध्वक्रिमड्वक्रिहमक्रिहङ् (३.४.७८)

सिज + तितप्                     हलन्त्यम्  (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९)
सिज + तित                      कत7रिर शप्  (३.१.६८)
सिज + शप्  + तित             लशक्वततिद्धते (१.३.८), हलन्त्यम्  (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९)
सिज + अ + तित              तितङ् -णिशत् साव7धातुकम्  (३.४.११३), साव7धातुकाध7धातुकयोः (७.३.८४)
जे + अ + तित               एचोऽयवायावः (६.१.७७) (एकारस्य स्थाने अय् )]
ज्  + अय्  + अ + तित   वा7नां मेलने  जयतित इतित क्रि�यापदं क्रिनष्पन्नम्  → जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि → जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि | 
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संस्कृतभारती
अत्र एका प्रक्रि�या प्रदर्शिशता | जयतित इतित पद ंकथं क्रिनम�यते इतित प्रदर्शिशतम्  | सूत्राां सङ्ख्याः दृश्यन्ताम् ; इमाक्रिन सूत्राणि क्रिवणिभन्नभे्यः 
अध्यायेभ्यः पादेभ्यश्च स्वीकृताक्रिन इतित कारतः तेषां प्रक्रि�या-सन्दभ7-प1नेन सूत्राथ� नैव अवगतः अस्माणिभः | 

प्रक्रि�यायाः क्रिकञ्चन फलं तु अस्त्येव; अनेन पदक्रिनमा7क्रि�या बुद्धा | परन्तु सूत्रस्य अवगमनाथ7म्  अस्माकं के्लशो भवतित यतः यथा उकं्त पूव7म् , 
सूत्रं स्वयं सम्पूY वाक्यं न | सूत्रस्य पूराथY वाक्यम्  अपेति9तम् ; तच्च वाक्यं न प्राप्यते प्रक्रि�यायाम्  अक्रिप तु प्रकरे एव |  

प्रकरम् 

अष्टाध्यायी प्रकरस्य आधारे क्रिवरतिचतः | एकन्तिस्मन्  प्रकरे— यथा त्वप्रकरं, क्रिद्वत्वप्रकरं वा—वार ंवारम् एकप्रकारकं कायY भवतित |
क्रिद्वत्वप्रकरस्य उदाहरं स्वीक्रि�यताम्  | क्रिद्वत्वप्रकरे धातोः क्रिद्वत्वं सिसध्यतित (दा  दादा  ददा  ददातित→ जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि → जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि → जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि ) | पाणिनीयव्याकरे पञ्चसु 
स्थलेषु क्रिद्वत्वं भवतित—श्लौ (जुहोत्याक्रिदगे), त्तिलक्रिट, चतिङ (लुङ् -लकार)े, सक्रिन, यतिङ च | एषां पञ्चानां कृते क्रिद्वत्वप्रकरं वत7ते | तत्र द्वादश
सूत्राणि सन्तिन्त (६.१.१ – ६.१.१२) यत्र सवY क्रिद्वत्वसम्बद्धकायY सिसद्धम्  | अस्य प्रकरस्य प1नेन महान्  लाभः अयं यत्  अस्माकं 
क्रिद्वत्वक्रिवषये नैपुण्यं जायते—भाषायां यत्र यत्र क्रिद्वत्वं भवतित, तत्र तत्र आनन्देन कतुY शक्नुमः |  

प्रकरस्य क्रिद्वतीयलाभः यत्  तत्र अनुवृत्तित्तः सव7त्र अनुस्यूता, अतः सूत्रावगमनं सुकरम्  | अत्र क्रिद्वत्वप्रकरे प्रथमसूत्रम् —  एकाचो द्वे 
प्रथमस्य (६.१.१) | इमाक्रिन त्रीणि पदाक्रिन एकाचो, द्वे, प्रथमस्य एकैकन्तिस्मन्  सूत्रे (६.१.१२-पय7न्तम्  ) आगत्य उपक्रिवशन्तिन्त | यतः अन्तिस्मन्  
प्रकरे तुल्यं कायY (क्रिद्वत्वम् ) वार ंवार ंक्रि�यते, अतः वार ंवार ंसमानशब्दानाम्  आवश्यकता भवतित एषु द्वादशसु सूत्रेषु | 

पाणिक्रिनः सूत्रस्य लघुत्वम्  इच्छतित | अतः यत्  पद ंदत्तं पूव7न्तिस्मन्  सूत्रे, तत्  पुनः अक्रिग्रमे सूत्रे सा9ात्  न दीयते; पा1कैः अवगम्यते यत्  सः 
अथ7ः पुनः आयातित तन्तिस्मन्  सूत्रेऽक्रिप | इयम्  अनुवृत्तित्तः इतित पूव7म्  उक्तम्  | एवं रीत्या यदा अष्टाध्यायी-�मे सूत्राणि प1ामः, तदा सौकय$ 
सूत्राणि पूरतियतंु शक्नुमः येन प्रत्येकं सूत्रं पूY वाक्यं भवेत्  | अनेन सूत्राथ7ः मनसिस स्फुरिरतो क्रिवद्यते |

E. इत् संज्ञा  -  प्रकरम्   

अत्र एकस्य प्रकरस्य पू7म्  उदाहरं दीयते | अनेन प्रकरं कथं कायY करोतित इतित दृश्यते | अन्यच्च इत् -संज्ञा नाम का इतित अस्माणिभः 
ज्ञायते | 

पाणिनीयव्याकरे मूलधातुषु, प्रत्ययेषु, आदेशेषु, आगमेषु च बहुवार ंकेचन वा7ः उपन्तिस्थताः ये न तितष्ठन्तिन्त | इमे वा7ः इत् -संज्ञकाः अथवा
अनुबन्धाः इत्यचु्यन्ते | इत् -संज्ञा एकं तिचह्नम्  अन्तिस्त यस्य अथ7ः अयमेव यत्  अस्य व7स्य लोपो भक्रिवष्यतित | केषां केषां वा7नाम्  इत्  संज्ञा 
भवतित इतित ज्ञायते इत् -संज्ञा-क्रिवधायक-सूत्रैः | अष्टाध्याय्यां कश्चन प्रकरं वत7ते इत् -संज्ञा नाम्ना, येन सव7म्  इत् -संज्ञाक्रिवधायक-कायY 
क्रि�यते | प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य क्रिद्वतीयसूत्रात्  (१.३.२) आरभ्य, अष्टमसूत्रपय7न्तम्  (१.३.८)   इत् -संज्ञा प्रकरम्  इतित | 

प्रश्नः उदेतित अनुबन्धाः क्रिकमथY यजु्यन्ते पाणिक्रिनना यक्रिद तेषां लोपः भवतित एव ? अनुबन्धाः अपगच्छन्तिन्त, परन्तु तैः सङे्कतः दीयते काया7थ7म्  
| यथा कश्चन प्रत्ययः अन्तिस्त "शप् " | तस्य शकारस्य इत् -संज्ञा, पकारस्य च इत् -संज्ञा | अनुबन्धलोपानन्तरम्  "अ" इत्येव अवणिशष्यते | 
शकारपकारयोः इत् -संज्ञा इत्यनेन धातोः स्वरपरिरवत7नं भवतित | भू + शप्  + तित  अनुबन्धलोपे  भू → जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि → जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि + अ + तित  शप् → जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि -प्रत्ययस्य 
कारेन ऊकारः ओकारः भवतित (गुः)  → भो + अ + तित  सन्तिन्धः  भव → जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि → जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि + तित  भवतित → जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि | 

तर्हिह क्रि�यापदक्रिवषये मूलधातुः कः, अक्रिप च अनुबन्धानां क्रिनष्कासनानन्तर ंक्रिकम्  अवणिशष्यते इतित प्रथमम्  अवगन्तव्यम्  | पर ंतस्मात्  धातोः 
क्रिवक्रिहतः यः प्रत्ययः अन्तिस्त, तन्तिस्मन्  अक्रिप अनुबन्धाः के, किंक च अवणिशष्यते | तदा एव अग्रे क्रि�यापद ंक्रिनमा7तंु शक्नुयाम | सुबन्तपदक्रिवषये 
(नामपदक्रिवषये) अक्रिप तथा; प्रथमं काय7म्  अन्तिस्त प्रकृतित-प्रत्यययोः अनुबन्धलोपः | तदा एव पदक्रिनमा7म्  | 

वृत्तान्ते ¡ुपचँष्  (पाके) इतित मूलस्वरूपं, पचतित इतित क्रि�यापदम्  | तत्र सामान्यतया धातुः "पच् " इतित वदामः; परन्तु मूलतया ¡ुपचँष्  इतित 
स्वरूपं वत7ते | तत्र केचन अनुबन्धाः सन्तिन्त— आरम्भे ¡ु, अन्ते षकारः अक्रिप च चकारोत्तरवत� अँकारः | चकारात्  उत्तर ंवत7ते इतित 
चकारोत्तरवत� | वत� इत्यस्य प्रातितपक्रिदकं वर्धितन् , वृत्  धातोः | त्रयााम्  अक्रिप  अनुबन्धानाम्  इत् -संज्ञा भवतित, पर ंलोपः भवतित; पच्  इत्येव 
अवणिशष्यते | ततः परम्  अस्माणिभः प्रत्ययः कः इतित तिचन्तनीयं, यथा तव्यत्  | तत्र तकारस्य इत् -संज्ञा लोपः च, तव्य इतित अवणिशष्यते | 
तर्हिह पच्  + तव्य इतित न्तिस्थतितः | एतादृश्यां न्तिस्थत्याम्  इदानीं काय7स्य आरम्भः भवतित, येन पक्तव्यम्  इतित रूपं क्रिनष्पद्येत | 
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संस्कृतभारती

एवमक्रिप धेयं, केचन धातवः प्रत्ययाः अक्रिप तादृशाः सन्तिन्त, येषु अनुबन्धाः न भवन्तिन्त | यथा भू धातुः, भू सत्तायाम् — तत्र कोऽक्रिप अनुबन्धः 
नान्तिस्त | प्रत्ययेषु यथा "अ" प्रत्ययः, तत्र अनुबन्धः नान्तिस्त | 

उपदेशेऽजनुनासिसक इत् (१.३.२) इतित प्रथमम्  इत् -संज्ञा-क्रिवधायकं सूत्रम्  | उपदेशावस्थायां यः अच्  अनुनासिसकः अन्तिस्त, तस्य इत् -संज्ञां
करोतित इद ंसूत्रम्  | उपदेशः नाम धातुः, प्रत्ययः, आदेशः, आगमो वा | अनुनासिसकः अच्  नाम यन्तिस्मन्  अतिच ँँ इतित अनुनासिसकतिचह्नम्  
अन्तिस्त | बृहद्धातुकुसुमाकर ेपश्यन्तिन्त चेत् , धातुषु न कुत्राक्रिप अनुनासिसकतिचहं्न दृश्यते | क्रिकमथ7म्   इत्यकेु्त एकं पूY स्वरक्रिवज्ञानं वत7ते; 
प्राचीनकाले इद ंक्रिवज्ञानं ज्ञायते स्म | अद्य प्रायः इद ंक्रिवज्ञानं न लभ्यते अतः अन्तिस्मन्  आधुक्रिनकयगेु, स्वरक्रिवषये अस्माकं के्लशः | तक्रिद्वज्ञानस्य 
अभावे बृहद्धातुकुसुमाकरऽेक्रिप अनुनासिसकतिचह्नाक्रिन न दत्ताक्रिन | क्रिकन्तु वयं फलं दृष्ट्वा अनुमानं कतुY शक्नुमः यत्र अनुनासिसकतिचहं्न स्यात्  | नाम 
यत्र मूलधातौ कश्चन स्वरः आसीत्  यत्  लौक्रिककधातौ नान्तिस्त, तत्र अवगम्यते यत्  सः स्वरः अनुनासिसकः आसीत्  अतः उपदेशेऽजनुनासिसक 
इत् इतित सूत्र$ तस्य लोपः जातः | अद्य इदम्  इत्थम्  इतित वकंु्त कश्चन अन्योपायः नान्तिस्त; ऊहया एव बोध्यम्  | यथा गम् ऌ धातुः, अत्रः ऌ 
इतित अच्  व7ः अनुनासिसकः अन्तिस्त अतः उपदेशेऽजनुनासिसक इत् इतित सूत्रे तस्य इत् -संज्ञा भवतित; तस्य लोपः इत्यनेन लोपः; गम्  इतित 
अवणिशष्यते | ऌ अनुनासिसकः अन्तिस्त इतित कथं ज्ञातम्  ? फलं दृष्ट्वा | प्रक्रि�यायां लोके च गम्  इत्येव दृश्यते अतः ऌ इत्यस्य लोपः जातः; 
लोपः जातः चेत्  उपदेशेऽजनुनासिसक इत् इत्येव सूत्रे अह7तित स्म, अतः ऌ अनुनासिसकः स्यात्  इतित अनुमानम्  अस्माकम्  | 

(एतदक्रिप धेयं यत् , यक्रिद स्वरः अपरे व$न सह उपन्तिस्थतः, तर्हिह कुत्रतिचत् तयोः एकं "unit” कृत्वा  अपरे सूत्रे इत् -संज्ञा क्रि�येत; यथा 
¡ुपचष्  इत्यन्तिस्मन्  ¡कारोत्तरवत� यः उकारः अन्तिस्त, सः उकारः अनुनासिसकः नान्तिस्त | तत्र "¡ु" इत्येव एकम्  unit अन्तिस्त अतः अपरे 
सूत्रे इत् -संज्ञा साध्येत |)

तर्हिह प्रथमं काय7म्  इत् -संज्ञा इतित | तदथY षट्  सूत्राणि सन्तिन्त; तेषु त्रीणि सूत्राणि धातुषु अक्रिप प्रत्ययेषु अक्रिप, नाम सव$षु उपदेशेषु प्रयजु्यन्ते; 
त्रीणि केवलं प्रत्ययेषु एव प्रयजु्यन्ते, न धातुषु |

प्रत्ययेषु अक्रिप, धातुषु अक्रिप—
१. उपदेशेऽजनुनासिसक इत् (१.३.२; SK ३) = उपदेशे अच्  अनुनासिसकः इत् | नाम कन्तिस्मन्  अक्रिप उपदेशे यः कोऽक्रिप अच् -व7ः 
अनुनासिसकः अन्तिस्त, तस्य इत् -संज्ञा भवतित | उपदेशे सप्तम्यन्तम् , अच्  प्रथमान्तम् , अनुनासिसकः प्रथमान्तम् , इत्  प्रथमान्तम् , 
अनेकपदक्रिमद ंसूत्रम्  | अनुवृत्तित्त-सक्रिहत-सूत्रम्— उपदेशे अच्  अनुनासिसकः इत् | (अनुवृत्तित्तः नान्तिस्त |) 
२. हलन्त्यम्  (१.३.३, SK १) = उपदेशे अन्त्यं हल्  इत्  स्यात्  | नाम यस्य कस्य अक्रिप उपदेशस्य अन्ते हल्  व7ः भवतित, तस्य हल् -
व7स्य इत् -संज्ञा भवतित | हल्  प्रथमान्तम् , अन्त्यं प्रथमान्तं, क्रिद्वपदक्रिमद ंसूत्रम्  | अनुवृत्तित्त-सक्रिहत-सूत्रम्— उपदेशे हल्  अन्त्यम्  इत् |
३. न क्रिवभक्तौ तुस्माः (१.३.४, SK १९०) = क्रिवभक्त्यां तवग�यव7ः, सकारः, मकारः च इत् -सज्ञकाः न भवन्तिन्त | तुश्च स्  च मश्च, तेषाम्  
इतरतेरद्वन्द्वः, तुस्माः | न अव्ययपदं, क्रिवभक्तौ सप्तम्यन्तं, तुस्माः प्रथमान्तं, क्रित्रपदक्रिमद ंसूत्रम्  | अनुवृत्तित्त-सक्रिहत-सूत्रम्— क्रिवभक्तौ तुस्माः न
इतः | [क्रिवभक्रिक्तश्च (१.४.१०४) इत्यनेन सुप् -प्रत्ययाः तितङ् -प्रत्ययाः च सव$ क्रिवभक्रिक्त-संज्ञकाः |]  
४. आक्रिदर्ञिÏटु¡वः (१.३.५, SK २२८९) = उपदेशस्य आदौ सिÏ वा टु वा ¡ु वा अन्तिस्त चेत् , तस्य इत् -संज्ञा भवतित | सिÏ, टु, ¡ु-- एते 
क्रिनबन्धाः धातुषु एव भवन्तिन्त अतः इद ंसूत्रं वस्तुतः धातूनां कृते | सिÏः च, टुः च, ¡ुः च, तेषाम्   इतरतेरद्वद्वः सिÏटु¡ु, बहुवचने सिÏटु¡वः (गुरु
शब्दः इव) | आक्रिदः प्रथमान्त ं, सिÏटु¡वः प्रथमान्तं, क्रिद्वपदक्रिमद ंसूत्रम्  | आक्रिदः सिÏटु¡वः उपदेशे इत्   | अनुवृत्तित्त-सक्रिहत-सूत्रम्— उपदेशे 
आक्रिदः सिÏटु¡वः इत् |

प्रत्ययेषु एव--
 १. षः प्रत्ययस्य (१.३.६, SK ४७४) = प्रत्ययस्य आक्रिदः षः इत्  | नाम प्रत्ययस्य आदौ षकारः अन्तिस्त चेत् , तस्य इत् -संज्ञा भवतित | षः
प्रथमान्तं, प्रत्ययस्य षष्ठ्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिमद ंसूत्रम्  | अनुवृत्तित्त-सक्रिहत-सूत्रम्— प्रत्ययस्य आक्रिदः षः इत् |
२. चुटू (१.३.७, SK १८९) = प्रत्ययस्य आदौ चवग�यः (च् , छ् , ज् , »् , Ï् ), अथवा टवग�यः (ट् , 1् , ¡् , ढ् , ् ) व7ः भवतित चेत् , 
तस्य व7स्य इत् -संज्ञा भवतित | चुश्च टुश्च तयोः इतरतेरद्वन्द्वः, चुटू (क्रिद्ववचने, गुरु-शब्दः इव) | चुटू प्रथमान्तम् , एकपदक्रिमद ंसूत्रम्  | यथा 
ण्वुल्   वु अवणिशष्यते → जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि | अनुवृत्तित्त-सक्रिहत-सूत्रम्— प्रत्ययस्य आदी चुटू इतौ | वचनक्रिवपरिरामं कृतम्  |
३. लशक्वततिद्धते (१.३.८, SK १९५) = प्रत्ययस्य आक्रिद लशकु इत्  अततिद्धते | नाम प्रत्ययस्य आदौ लकारः, शकारः, अथवा कवग�यः 
(क् , ख् , ग् , घ् , ङ् ) व7ः अन्तिस्त चेत् , तस्य इत्  संज्ञा भवतित | लश्च, शश्च, कुश्च, तेषां समाहारद्वन्द्वः, लशकु | न ततिद्धतम् , अततिद्धतं, 
तन्तिस्मन्  अततिद्धते | लशकु प्रथमान्तम् , अततिद्धते सप्तम्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिमद ंसूत्रम्  | अनुवृत्तित्त-सक्रिहत-सूत्रम्— प्रत्ययस्य आक्रिद लशकु इत् 
अततिद्धते |
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एकवार ंयदा कस्यतिचत्  व7स्य भागस्य वा इत् -संज्ञा भवतित, तदा तस्य लोपः इतित सूत्रे, तस्य लोपो भवतित | 

तस्य लोपः (१.३.९, SK ६२) = इत् -संज्ञकस्य व7स्य लोपो भवतित | तस्य षष्ठ्यन्तं, लोपः प्रथमान्तं, क्रिद्वपदक्रिमद ंसूत्रम्  | 
उपदेशेऽजनुनासिसक इत् इत्यस्मात्  इत्  इत्यस्य अनुवतृ्तित्तः, षष्ठ्यथ$ | अनुवृत्तित्त-सक्रिहत-सूत्रम्— तस्य इतः लोपः | 

अनुवृत्तित्तः

एतेषाम्  अनुवृत्तित्त-�मः सुलभः | पश्यन्तु | उपदेशेऽजनुनासिसक इत् (१.३.२) इत्यन्तिस्मन्  न काऽक्रिप अनुवृत्तित्तः | सवY सूत्रे एव वत7ते | 
हलन्त्यम्  (१.३.३) इत्यन्तिस्मन्  सूत्रे उपदेशेऽजनुनासिसक इत् इत्यस्मात्  सूत्रात्  "उपदेशे", “इत् " इत्यनयोः अनुवतृ्तित्तः | अतः "उपदेशे अन्त्यं 
हल्  इत् ” इतित वाक्यम्  | न क्रिवभक्तौ तुस्माः (१.३.४) इत्यन्तिस्मन्  उपदेशेऽजनुनासिसक इत् इत्यस्मात्  “इत् " इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अतः 
"क्रिवभक्तौ तुस्माः न इतः इतित वाक्यम्  | पुनः आक्रिदर्ञिÏटु¡वः (१.३.५) इत्यन्तिस्मन्  उपदेशेऽजनुनासिसक इत् इत्यस्मात्  सूत्रात्  "उपदेशे", “इत् "
इत्यनयोः अनुवतृ्तित्तः | अतः "उपदेशे आक्रिदः सिÏटु¡वः इत् ” इतित वाक्यम्  | षः प्रत्ययस्य (१.३.६) इत्यन्तिस्मन्  आक्रिदर्ञिÏटु¡वः इत्यस्मात्  
"अक्रिदः”, उपदेशेऽजनुनासिसक इत् इत्यस्मात्  "इत् ", अतः "प्रत्ययस्य आक्रिदः षः इत्" इतित वाक्यम्  | चुटू (१.३.७) इत्यन्तिस्मन्   षः प्रत्ययस्य
इत्यस्मात्  "प्रत्ययस्य", आक्रिदर्ञिÏटु¡वः इत्यस्मात्  "आक्रिदः", उपदेशेऽजनुनासिसक इत् इत्यस्मात्  "इत् ", अतः "प्रत्ययस्य आक्रिदः चुटू इत् " इतित
वाक्यम्  | लशक्वततिद्धते (१.३.८) इत्यन्तिस्मन्  पुनः षः प्रत्ययस्य इत्यस्मात्  "प्रत्ययस्य", आक्रिदर्ञिÏटु¡वः इत्यस्मात्  "आक्रिदः", 
उपदेशेऽजनुनासिसक इत् इत्यस्मात्  "इत् ", अतः "प्रत्ययस्य आक्रिदः ल, श, कु अततिद्धते इत् " इतित वाक्यम्  | तस्य लोपः (१.३.९) इत्यन्तिस्मन् 
उपदेशेऽजनुनासिसक इत् इत्यस्मात्  इत्  इत्यस्य अनुवतृ्तित्तः अतः "तस्य इतः लोपः" इतित वाक्यम्  |

धेयं यत्  सिसद्धान्तकौमुद्याः इत् संज्ञा-सम्बद्धसूत्राां सूत्रसङ्ख्याः �मे न वध7न्ते | प1नेन अनुवृत्तित्तः न स्फुटा अतः सूत्राथ7ः नावगम्यते | 

अभ्यासः

धातवः— 
¡ुपचँष्  = "¡ु" आक्रिदर्ञिÏटु¡वः इत्यनेन इत् -संज्ञा, हलन्त्यम्  इत्यनेन षकारस्य इत् -संज्ञा, चकारोत्तरवत� अँकारः उपदेशेऽजनुनासिसक इत् 
इत्यनेन इत् -संज्ञा, तस्य लोपः इत्येनेन सव$षां लोपः  पच्  इतित धातुः→ जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि
त्तिलखँ = उपदेशेऽजनुनासिसक इत् इत्यनेन अँकारस्य इत् -संज्ञा  त्तिलख्  इतित धातुः→ जयति— अस्य कार्यस्य कृते कानि सूत्राणि अपेक्षितानि
¡ुकृÏ्  =  
सिÏक्रिमदाँ = 
गम् ऌँ = 

प्रत्ययाः—
णिच् 
षाकन्   =  
जुस्  = 
टा =
शप्  = 
ङस्   = 
श्ना =  
क्त = 
ष्वुÏ्  =
ण्वुल्  = 
ख्यन्ु   = 
श्यन्   = 
ल्यट्ु  =
तृच्  =
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ष्वुन्  = 
तव्य्त्  =
शानच्  = 
अनीयर्  = 
शतृ = 

अवधेयम् — यत्र प्रत्ययाः समानाः दृश्यन्ते, अनुबन्धःै ते णिभद्यन्ते | अनुबन्धःै क्रिवणिभन्नकाया7णि सिसध्यन्तिन्त | यथा प्रत्ययस्य ्  वा Ï्  वा 
अनुबन्धः चेत् , धातोः अन्तिन्तम-स्वरस्य वृतिद्धः; प्रत्ययस्य क्  वा ङ्  वा अनुबन्धः चेत् , धातोः कस्याक्रिप स्वरस्य गुः वृतिद्धः वा न भवतित | 
् , Ï् , क् , ङ्  इत्येतान्  अनुबन्धान्  क्रिवहाय प्रत्ययस्य अन्यः कोऽक्रिप अनुबन्धः चेत् , धातोः अन्तिन्तम-स्वरस्य गुः | एतादृशाक्रिन काया7णि 
भवन्तिन्त | एतदथY प्रत्ययस्य ् -अनुबन्धः चेत् , सङे्क्षपे तस्य नाम णित्  (कारः इत्  यस्य सः णित् ); क् -अनुबन्धः चेत्  सङे्क्षपे तस्य नाम 
क्रिकत्  (ककारः इत्  यस्य सः क्रिकत् ) इत्याक्रिदकम्  | 

Swarup – August 2014
For more info: h” ttps://sites.google.com/site/samskritavyakaranam
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