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त�ध्दतस्वरूपः 

धातु�र्�वै सम्�ो�म ्जीव आख्यातमचु्यते। 

�कृितः कृत्सबुन्ता�द धातु��ात्मने नमः ॥ 
 

िशवकुमार भट्टः 
 
वणर्समूहः पदम।् पदसमूहो वाक्यम।् भाषा सवर्दा वाक्या�त्मका भवित। 
“स्या�ोग्यताकाङ्क्षासितयु�ः पदोच्चयः वाक्यम”् १। अथार्नुगुणतया परस्परं 
सम्बध्दानां पदानां समूहः वाक्यम।्  

वणर्पदवाक्यानां �वभज्यान्वाख्यानं व्याकरणस्य �वषयः। िशक्षाशा�े तावत ्
वणार्नां स्वरूपान्वाख्यानम��यत। अधनुा पदानां व्या��यायामेषा कौशलं 
�क�ञ्चत ् �दशर्ियष्यते। सवार्�ण पदािन नामपदािन ��यापदािन चेित ��धा। 
िनपातास्तु नामपदेष्वेवन्तभर्वित। अत एव आचायर्पा�णिनः शा�स्त पदसंज्ञाम ्– 
“सुि�ङन्तं पदम”् (पा.सु-२/४/१४) इित। सव�षां पदानां पुन��धा भवित 
अन्त�वर्भागः – �कृितः, �त्यय�ेित। त� नाम�कृतेः �ाितप�दकस्य “सुप ्
�वभ�� �त्ययः, ��या�कृतेः धातोः “ितङ्” इत्याख्यात�त्ययः। �ा�दप�दकञ्च 
िनरूढं यौिगक�ेित �ेधा। त� यौिगकं धातोरेव िनष्पा�ते पा�णनीये। िनरूढम�प 
�कृित�त्यय�वभागेनोणा�दषु िनष्पा�दतं शाकटायनेन। यदाह – “नाम च 
धातुजमाह िनरु�े व्याकरणे शकटस्य च तोकम ्२॥ इित। 

“अथर्वदधातुर�त्ययः �ाितप�दकम ् (पा.सु. १/२/५७)” “कृ�िधतसमासा�” 
(पा.सु. २/२/४६) इित स�ूाभ्याम ्व्याख्यायते। अतः धातुिनष्पन्ने�प धातुिभन्नः 
�त्ययिभन्नः, अथर्यु�ः वणर्समूहः कृ�िधतसमासिनषपन्नः �ाितप�दक संज्ञको 
भवित। अनन्तरं “ङ्याप्�ाितप�दकात”् (पा. सु ४/२/२) इित स�ेूण 
�ाितप�दकरूप�कृतेः सुप ्���त्यय त��त�त्ययाः “धातोः” (पा.सु.३/१/११) इित 
सू�ेण धातुरूप�कृतेः ितङ् – कृत्�त्यया� �वधीयन्ते। अ� �कृितः मूल ंभवित। 
त�हर् को नाम �त्ययः? �तीयते �वधीयत इित �त्ययः इित “अणु�दत्सवणर्स्य 
चा �त्ययः (पा. सु.९/१/१) इित सू�े कथयित।  
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�त्ययिभन्नः, अथर्यु�ः वणर्समूहः 
कृ�िधतसमासिनषपन्नः �ाितप�दक संज्ञको भवित। 
अनन्तरं “ङ्याप्�ाितप�दकात”् (पा. सु ४/२/२) इित 
सू�ेण �ाितप�दकरूप�कृतेः सुप ् ���त्यय 
त��त�त्ययाः “धातोः” (पा.सु.३/१/११) इित सू�ेण 
धातुरूप�कृतेः ितङ् – कृत्�त्यया� �वधीयन्ते। अ� 
�कृितः मूलं भवित। त�हर् को नाम �त्ययः? �तीयते 
�वधीयत इित �त्ययः इित “अणु�दत्सवणर्स्य चा 
�त्ययः (पा. सु.९/१/१) इित सू�े कथयित। 

�त्ययः (पा.सु.३/१/१) इित तिृतयाध्यायस्या�दमं 
सू�िमदम।् इतः ऊध्वर्मापञ्चमाध्यायस्य प�रसमा�ेः 
�त्ययशब्दः संज्ञात्वेनािध��यते। “पर�” 
(पा.सु.३/१/२) अयम�प योगः आपञ्चमप�रसमा�ेः 
अिधकारः। �कृतेः परः �त्ययः �वतर्त इत्यथर्ः।  

दशरथस्य पु�ः इत्य� जन्यजनकभावः सम्बन्धाथर्ः 
षष्ट्यथर्ः।” वकृ्षस्य शाखा” इत्य� 
अवयवावय�वभागःइत्येवं �कारेण एकशतं षष्ट्यथार्ः 
इित भाष्यकारः। धातोरथर्�यम ् – फलं व्यापार�। 
त� फलं कमर्िन�,ं व्यापारः कतृर्िन�ः। “रामो �ामं 
गछित” इित वक्ये ितङ्�त्ययाथर्ः कतार्। 
�थमान्तस्य अभेदेन ितङथ� कतृर्रन्वयः। धातोः 
संयोगानुकूल व्यापारोऽथर्ः। संयोगः फलम।् तस्य 
कमर्ः अ�प �ामेऽन्वयः। दशरथस्य पु�ः 
इत्य�स्मन्नेवथ� त�ध्दते इञ ् �त्यये द्शरथस्य 
अपत्यं पुमान ्“दाशरिथः” इित एकमेव पदं लभ्यते। 

भगवता पा�णिनना अ�ाध्यायां ततृीये, चतथु�,पञ्चमे 
चाध्याये �त्ययकुलमेव संगहृ�तम।् ततृीयाध्याये १:- 
सन-्क्यच-्कम्यच-्क्यङ्-क्यषोऽथार�क्व�ब्णज्यङौ 
तथा। यगायईय�ङ्णङ्�ेित �ादशािम सनादयः ॥ २ 
:- स्य-तास-्िसप-्आम-्िचण-्यक्_- शप_्-श्यन-्शल-ु
शः-शनम-्�ा-आङ् इित चतुदर्श �त्ययाः स्यादयः, 
शतािधकाः कृत्�त्ययाः 
ितबादयोऽ�ादश�त्यया�ो�ाः। चतुथार्ध्याये सुबादयः 
एक�वंशितः �वभ���त्ययाः नव 
���त्यया�ािभ�हताः। अविश�े चतुथार्ध्याये 

पञ्चमाध्याये च वतर्न्ते किथताः त�ध्दत�त्ययाः। 
त�ध्दतेषु अन्तभूर्ताः समासान्त�त्या अ�प भव�न्त। 

एवमेव �विभन्नेष्वथ�षु वाितर्काचाय�णा�प कात्यायनेन 
िनरू�पताःबहवस्त�ध्दत�त्ययाः 
दृश्यन्ते।सुप,्�त्ययेभ्यः अन्ये �ाितप�दकानां पुरतः 
ये �त्ययाः आगच्छ�न्त ते एव त�ध्दताः।त�ध्दत 
�त्ययान्त शब्दाः त�ध्दतान्ताः। 
 
त�ध्दत �वभागाः  

१ तरप ्, तमप।् 

२ अपत्याथर्कः।३ भावाथर्कः। 

४ सम्बन्धाथर्कः।५ अव्ययम।् 

 
१ तरप,् तमप ् – गुणवाचकानां बाहुल्यं सूचियतु ं
तरप,् तमप ्�त्ययौ आगच्छतः। अथर्�यस्य तलुनायां 
तरप ्इित �त्ययः,बहूनां तु तमप ्�त्ययः भवित। 
 
उदाहरणािन – 

अजगजयोः गजः स्थलूतरः। अजगजवषृभाणां गजः 
स्थलूतमः। 

तरप,् तमप ्�त्यय रूपाणी। पु�ल्लङ्गम ्�ीिलङ्गम ्
नपसकिलङ्गम ्
तरः   तरा  तरम ्

तमः   तमा  तमम ्
 
२ अपत्याथर्कः। तस्यापत्यम१् (४।१।९२)।  
 

‘तस्येदिमत्यपत्येऽ�प बाधनाथ� कृतं भवेत।् 

उत्सगर्ः शेष एवासौ वधृ्दान्यस्य �योजनम२्॥ 
 
नामपदानाम ्आ�दस्वरस्य व�ृध्दभर्वित एतत ् स�ुानु 
सारेण।तथा अ,इ,ए,कारान्ताः शब्दाः च भव�न्त।तस्य 
पु�ः,तस्याः पु�ः,तस्य कुलम,्गो�,ंवंशः इत्यथ�ऽ�प 
अपत्याथर्क त�ध्दताः भव�न्त। 
 
उदाहरणािन – अण ् �त्ययान्ताः - रघोः अपत्य ं
पुमान–्राघवः। 

रघु + ङस ् + अण ् (�ाग्द�व्यतोऽण ् –पा,सू 

.४।१।८३)१(तस्यापत्यम-् पा,सू .४।१।९२)२ 
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रघु + अण ्(कृ��ध्दतसमासा� - पा,सू .१।२।४६)इित 

�ाितप�दकत्वे (सुपो धातु�ाितप�दकयोः )३ 

रघु + अ (हलन्त्यम ् -पा,सू .२।३।३) (तस्य लोपः- 

पा,सू .२।३।९) 

राघु + अ (त�ध्दतेष्वचामादेः४- पा,सू .६।२।११७) 
इत्यनेन आ�दवधृौ 

राघो+ अ (ओगुर्णः५-पा,सू.६।४।१४६) इित गुणे कृते 

(एचोऽयवायावः- पा,सू.६।१।७८) अवादेशे 

राघव+सु (स्वौजसमौट्६- पा,सू .४।१।२)इित सपु्�त्यये 
उकारलोपे रुत्वे �वसग� च  

राघवः - इित रूपं िसध्दं भवित  
उपगोः अपत्यं पुमान।्– औपगवः भगृोः अपत्य ं
पुमान।्- भागर्वः 
पथृायाः अपत्यं पुमान।्- पाथर्ः | धतृरा�स्य अपत्यं 
पुमान।्- धातर्रा�ः  

’‘इञ ्’ �त्ययान्तः 
दशरथस्य अपत्यं पुमान।्- दाशरिथः। 

दशरथ+ङस+् इञ ् (अत इञ१्–प,सू-४।१।६५) 

(तस्यापत्यम-् पा,सू .४।१।९२) 

दशरथ + इञ ् (कृ��ध्दतसमासा� - पा,सू .१।२।४६) 

इित �ाितप�दकत्वे (सुपोधातु�ाितप�दकयोः४ पा,सू 

.२।४।७१) ङिस लुक् 

दाशरथ + इ (त�ध्दतेष्वचामादेः- पा,सू .६।२।११७) 

इत्यनेन आ�दवधृौ (यस्येित च२ दाशरथ+्इ - पा,सू -

६।४।१४८) इत्यकारलोपः। (स्वौजसमौट्६- पा, स ू

.४।१।२) इित दाशरिथः - सुप्�त्यये उकारलोपे रुत्वे 
�वसग� च। 
दक्षस्य अपत्यम ्– दा�क्षः=इञ ्�त्ययः। 
�वनतायाः अपत्यं पुमान ् - वैनतेयः- ढक् �त्ययः 
(�ीभ्यो ढक्३ ४।१।११६) 
मनोः अपत्यम-् मनुष्यः. षुक् – �त्ययः 
लक्षया र�म–्ला�क्षकः–ठक् (लाक्षारोचनाठक् 
४।२।२) 
�वणायु�ा पौणर्मािस – �ावणी (लुप)् 

�वणा पौणर्मास्य�स्म�न्नित – �ावणः �ाव�णकः – 
�क्  
मसो देवता अस्य – मिसकः .ठञ ् 
िभक्षाणां समूहः- भैक्षम ्(अण)् 
 
३ भावाथर्कः। 
�ा�णानां समूहः – �ा�ण्यम ् (यञ)् 
(�ा�णमाणववाडवा�न ्४।२।४२) 
�ामाणां समूहः – �ामता - तल ्
(�ामजनबन्धभु्यस्तल ्४।२।४३) 
जनानां समूहः –जनता - तल ्�त्ययः 
बन्धनूां समूहः - बन्धतुा - तल ्�त्ययः 
 
४ सम्बन्धाथर्कः 
छः ,इयादेशः 

युवयोः युष्माकं वा अयं – युष्मद�यः। 

आवयोरस्माकं वा अयं – अस्मद�यः। 

खञ ्,ईनादेशः 

मामक�नः-मामकः 

शर�द ऋतौ भवम ्– शार�दकः .�ाध्दम-् टञ ्

अमायां भवम ्- अमावस्या .अण ्

ितष्ये भवम ्- तैषम ्–अण ् 

�गच्छतीित �गः,त�स्मन ्जातम ्–�गेतनम ् 

िसंधौ जातम ्– सैन्धवः  

गम्भीरे भवम ्– गाम्भीयर्म ्(ञ्यः) 

पञ्चाना पूरणः - पञ्चमः 

(नान्तादसंख्यादेमर्ट्१।५।२।४६)  

अ’ �त्ययाः  

इन्�स्य इदम ्- ऎन्�म ् 

समु�स्य इदम ्– सामु�म ्

ज्योितषः इदम ्– ज्यौितषम ् 

भूमे�रदम ्- भौमम ्

ईय’ �त्ययः। 

तस्य इदम-् तद�यम ्

मम इदम ्– मद�यम।् भारतस्य इदम ्– भारतीयम।् 
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५ अव्ययम।् 

िलङ्ग वचन �वभ�� र�हत शब्दः अव्ययम।्केषां 

िचत ् सवर्नाम�ाितप�दकानां –था , �, 

दा,दानीम,्तस्�त्ययाः भव�न्त,ते शब्दाः 
त�ध्दताव्ययािन भव�न्त। 

भा, �, दा �त्ययस्य उदाहरणािन  

तद् + था –तथा।यद् + था –यथा  

सवर् + था – सवर्था |तद् + � - त� 

यद् + � – य� | सवर् +� – सवर्�  

तद् + दा – तदा  

यद् + दा – यदा  

सवर् + दा – सवर्दा  

�कम ्+ दा – कदा  

दानीम,् तस,् �त्ययौ  

 
उदाहरणािन  

इदम ्+ दानीम ्= इदानीम ्

तद् + दानीम ्= तदानीम ् 
पञ्चमी �वभक्त्यन्ते तस ्�त्ययः आगच्छित  

�ाम ्+ तः = �ामतः  

मत ्+ तः = म�ः  

तद् + तः = ततः  

त्वद् + तः = त्व�ः 
 
सन्दभर्ः 
1. सा�हत्यदपर्णः  
2. महाभाष्यम ्३/.३/१ 
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