
धातुपाठे हल्   -  सन्धि�धः १  

याव�तः प्रत्ययाः धातुभ्यः विवविहताः सन्धि�त, ते सव� आरभ्य�ते एभि�ः अच् -वर्णै"ः (नाम अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ इत्येभि�ः) अथवा 
एभि�ः हल् -वर्णै"ः— य् , र्  / व् , म् , न्  / त् , थ् , ध् , स् | यदा प्रत्ययः अन्धि2�ः वर्णै"ः आरभ्यते अथवा  य् , र्   इत्येभि�ः हल् -वर्णै"ः 
आरभ्यते, तदा धातुः हल�तः चेदविप हल् -सन्धि�धः न �वतित (केवलं वर्णै6-सम्मेलनं �वतित) | धातुः हल�तः अन्धि8त चेत्  अथवा 
प्रवि9यायां हल�तः �वतित (यथा धा-धातुः, दधा + तः  दध्  → दध् + तः  धत्तः→ दध् ), अविप च प्रत्ययः त् , थ् , ध् , स् इत्येभि�ः वर्णै"ः 
आरभ्यते, त8यां दशायां हल् -सन्धि�धः प्रचुरः लभ्यते | व् , म् , न् इत्येभि�ः वर्णै"ः आरभ्यते चेत् , विवभिशष्ट8थलेषु लभ्यते* | सन्धि�धः नाम 
यत्र द्वयोः वर्णै6योः मेलनेन वर्णै6विवकारः �वतित | हल् -सन्धि�धः नाम द्वयोः वर्णै6योः एको वा द्वावविप वा हलौ, अविप च हलः विवकारो �वतित |

(*वक्ष्यमार्णैसूतै्रः लोपो व्योव6लिल (६.१.६६), च्छ्वोः शूडनुनासिसके च (६.४.१९), राल्लोपः (६.४.२१) इतित)

A. धातुः हल�तः, प्रत्यय8य प्रथमवर्णै6ः अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ;  य् , र्   वर्णै6मेलनमेव → दध् (सन्धि�धः न �वतित) | व् , म् , न्  चेत्  
आतिधक्येन न �वतित |

यथा—
रु�ध्  + अन्धि�त  रु�धन्धि�त → दध् (प्रत्ययः अदाविदः)
रुर्णैध्  + आवह ै  रुर्णैधावह ै→ दध् (प्रत्ययः आदाविदः)
अरु�ध्  + इ  अरुन्धि�ध → दध् (प्रत्ययः इदाविदः)
रु�ध्  + ईत  रु�धीत → दध् (प्रत्ययः ईदाविदः)
अविX�य् + उः  अविX�यःु → दध् (प्रत्ययः उदाविदः)
जागर्  + ऊकः  जागरूकः → दध् (प्रत्ययः ऊदाविदः)
रु�ध्  + ए  रु�धे → दध् (प्रत्ययः एदाविदः)
रुर्णैध्  + ऐ  रुर्णैध ै→ दध् (प्रत्ययः ऐदाविदः)
रु�ध्  + यात्   रु�ध्यात्  → दध् (प्रत्ययः यकाराविदः)
दीप्  + रः  दीप्रः → दध् (प्रत्ययः रफेाविदः)

आतिधक्येन सन्धि�धः न �वतित—
रु�ध्  + वः  रु�ध्वः→ दध् (प्रत्ययः वकाराविदः)
रु�ध्  + मः  रु�ध्मः→ दध् (प्रत्ययः मकाराविदः)
यत्  + नः  यत्नः → दध् (प्रत्ययः नकाराविदः)

B. धातुः हल�तः, प्रत्यय8य प्रथमवर्णै6ः त् , थ् , ध् , स्  हल् → दध् -सन्धि�धः

यथोकं्त हल् -स�धौ हलः विवकारो �वतित | 

कुत्रतिचत्  पूव6वर्णै68य विवकारः — भि�नद्  + तित  भि�नत्  → दध् + तित  भि�नलित्त→ दध् 
कुत्रतिचत्  परवर्णै68य विवकारः — चष्  + ते  चष्टे → दध् 
कुत्रतिचत्  पूव6परयोर्विवकारः — दोघ्  + तित  दोग्  → दध् + तिध  दोलिcध→ दध् 

अविdमेषु चतुषु6 पाठेषु हल�तेभ्यो धातुभ्यः कथं तकाराविदप्रत्ययाः, थकाराविदप्रत्ययाः, धकाराविदप्रत्ययाः, सकाराविदप्रत्ययाश्च संय2ुय�ते 
इतित ज्ञा8यामः |

C. हल् -सन्धि�ध-विवधयः चतुषु6 विव�ागेषु विव�क्ताः

१. हल�तेभ्यो धातुभ्यो लङ् -लकार8य त् -प्रत्ययः स् -प्रत्ययश्चेत्यनयोः योजनविवतिधः
२. हल�तेभ्यो धातुभ्यस्  सकाराविदप्रत्ययानां योजनविवतिधः (लङ् -लकार8य स् -प्रत्ययम्  अतितरिरच्य)
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३. हल�तेभ्यो धातुभ्यस्  तकाराविदप्रत्ययानां थकाराविदप्रत्ययानां च योजनविवतिधः (लङ् -लकार8य त् -प्रत्ययम्  अतितरिरच्य)
४. हल�तेभ्यो धातुभ्यो धकाराविदप्रत्ययानां योजनविवतिधः

D. हल�तेभ्यो धातुभ्यः लङ् -लकार8य त् -प्रत्ययः स् -प्रत्ययश्चेत्यनयोः योजनविवतिधः

लङ् -लकार8य त् -प्रत्ययः स् -प्रत्ययश्चेत्यनयोः अपृक्त-संज्ञा �वतित | अतस्  तयोर् योजनविवतिधर्भि�न्नः | 

अपृक्त एकाल्  प्रत्ययः (१.२.४१) = य8य प्रत्य8य एकैव अल् , त8य अपृक्त-संज्ञा �वतित | एकश्चासौ अल्  एकाल् , कम6धारयः | 
अपृक्तः प्रथमा�तम् , एकाल्  प्रथमा�त ं, प्रत्ययः प्रथमा�तं, वित्रपदविमदं सूत्रम्  | सूतं्र 8वयं सम्पूर्णै6म् — एकाल्  प्रत्ययः अपृक्तः | 

अत्र योजनविवधौ सोपानत्रयं वत6ते— 
१. त् -प्रत्ययः स् -प्रत्ययश्चेत्यनयोः लोपः
२. प्रथमसोपानेन पदं विनर्विमतम्  अतः पदं विनविमत्तीकृत्य काया6भिर्णै
३. जश्त्वसन्धि�धः चत्व6सन्धि�धश्च 

१. हल�तेभ्यो धातुभ्यः तित  ,   सिस  -  सम्Xन्धि�धनां प्रत्ययानां अपृक्त  -  प्रत्ययानां लोपो �वतित  

हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल्  (६.१.६७) = हल�तात् , दीघ6ङ्य�तात् , दीघा6X�तात्  च सु-तित-सिस इत्येषाम्  अपृक्तसंज्ञक8य 
हलः लोपः | अनेन प्रथमाविव�क्तौ सु इत्य8य स् -लोपः, लतिङ प्रथमपुरुषे त् -लोपः, मध्यमपुरुषे स् -लोपश्च | हल्  च ङी च आप्  च 
तेषाम्  इतरतेरद्व�द्वः हल्ङ्यापः, तेभ्यः हल्ङ्याब्भ्यः | सुश्च, तितश्च, सिसश्च तेषां समाहारद्व�द्वः, सुतितसिस, सुतितसिसनः अपृकं्त सुतित8यपृक्तम्  |
हल्ङ्याब्भ्यः पञ्चम्य�तं, दीघा6त्  पञ्चम्य�तं, सुतित8यपृकं्त प्रथमा�तं, हल्  प्रथमा�तम् , अनेकपदविमदं सूत्रम्  | लोपो व्योव6लिल (६.१.६५) 
इत्य8मात्  लोपः इत्य8य अनुवृलित्तः; अत्र कम6भिर्णै प्रयोगे लुप्यते इतित रूपविवकारः | अनुवृलित्त-सविहतसूत्रम् — दीघा6त्  हल्ङ्याब्भ्यो 
सुतितसिस अपृकं्त हल्  लुप्यते | 

समdदृष्ट्या अ8य सूत्र8य प्रसविक्तः कुत्र ? 

(१) हल�तधातुतः लङ् -लकार8य सिस, तित च प्रत्यययोः परयोः | अत्र स् , त्  इत्यनयोः लोपो �वतित | 

यथा— 
अरुर्णैध्  + त्   अरुर्णैध्  → दध् अरुर्णैध्  + स्   अरुर्णैध् → दध् 
अभि�नद्  + त्   अभि�नद् → दध् अभि�नद्  + स्   अभि�नद् → दध् 
अहन्  + त्   अहन् → दध् अहन्  + स्   अहन् → दध् 
अधोघ्   + त्   अधोघ् → दध् अधोघ्   + स्   अधोघ् → दध् 
असं8त्  + त्   असं8त्  → दध् अस8ंत्  + स्   असं8त्  → दध् 

(२) हल�तप्रातितपविदकात्  सु-प्रत्ययः | तत्र सु-प्रत्यय8य उकारः अनुनासिसकः अतः उपदेशेऽजनुनासिसक इत् (१.३.२) इत्यनेन लोपः
| तदा स्  इतित अपृक्तसंज्ञक-प्रत्ययः अवभिशष्यते | अनेन हल�त-प्रातितपविदकानाम्  एकवचने प्रथमाविव�क्त्य�त-पदानां विवसग} नान्धि8त |
उदाहरर्णैाथ6म् —

सुहृद्  + स्   सुहृद् → दध् 
मरुत्  + स्   मरुत् → दध् 
वभिर्णैज् + स्   वभिर्णैज्  → दध् [  → वभिर्णैग् /वभिर्णैक् ]
वाच्  + स्   वाच्  → दध् [  → वाक् /वाग् ]
विदश्  + स्   विदश्  → दध् [  → विदक् /विदग् ]
सरिरत्  + स्   सरिरत्  → दध् 
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(३) दीघ6ङ्य�तात्  नाम लि�लिलङे्ग दीघ6-ईकारा�तात्  प्रातितपविदकात्  | नदी + सु  नदी → दध् + स्   नदी → दध् |
(४) दीघा6X�तात्  नाम लि�लिलङे्ग दीघ6-आकारा�तात्  प्रातितपविदकात्  | लता + सु  लता → दध् + स्   लता → दध् |

लङ्   -  लकार8य प्रसङ्गः   

अधुना प्रश्नः उदेतित, कुत्र कुत्र लङ् -लकार ेत् , स्  इत्यनयोः लोपः �वतित ? हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल्  (६.१.६७) इतित 
सूत्र8य प्रसविक्तः यत्र, ततै्रव | ज्ञातं खलु यत्  अ8य सूत्र8य प्रसविक्तः तदा �वतित यदा धातुः हल�तः | इदमविप वक्तव्यं यत् धातु-तितङ् -
प्रत्यययोः मध्ये कोऽविप अज�तप्रत्ययः नागच्छेत्  | अज�तप्रत्ययः आयातित चेत् , तितङ् -प्रत्ययात्  प्राक्  हल् -वर्णै6ः नान्धि8त अतः सूत्र8य 
प्रसविक्तः नान्धि8त (प्रत्ययात्  प्राक्  हल् -वर्णै6ः 8यात् —हल्ङ्याब्भ्यो) | इह सव� विवकरर्णैप्रत्ययाः अज�ताः अतः मध्ये विवकरर्णैप्रत्ययः न 
8यात्  | 

तर्विह साव6धातुकप्रकररे्णै धातु-तितङ् -प्रत्यययोः मध्ये कुत्र विवकरर्णैप्रत्ययः नान्धि8त ? 

- अदाविदगरे्णै
- जुहोत्याविदगरे्णै
- रुधाविदगरे्णै
- यङ् -लुविक

अदाविदगरे्णैः शपः लुक्  (लोपः) �वतित अतः धातुः हल�तः चेत् , हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल्  (६.१.६७) इतित सूत्र8य 
प्रसविक्तः | जुहोत्याविदगरे्णै शपः श्ल ु(लोपः) �वतित अतः धातुः हल�तः चेत् , तत्राविप सूत्र8य प्रसविक्तः | रुधाविदगरे्णै विवकरर्णैप्रत्ययः धातोः 
मध्ये आयातित अतः धातुः हल�तः चेत् , सूत्र8य प्रसविक्तः अन्धि8त एव; रुधाविदगर्णैीयाः धातवः सव� हल�ताः | यङ्लुविक विवकरर्णैप्रत्ययः न
�वतित, अतः धातुः हल�तः चेत् , अत्राविप सूत्र8य प्रसविक्तः | 

अत्र उकं्त यत्  लङ् -लकार ेहल् -सन्धि�धः पदा�ते �वतित यत्र धातुः हल�तः, अविप च विवकरर्णैप्रत्ययः न �वतित | लङ् -लकार8य 
प्रथमपुरुष8य मध्यमपुरुष8य च एकवचने— तितविप सिसविप इतित प्रसङ्गः |

तर्विह एतादृशी न्धि8थतितः कुत्र प्राप्यते इतित प्रशे्न सतित, अदाविदगरे्णै, जुहोत्याविदगरे्णै, रुधाविदगरे्णै, यङ्लुग�ते च इतित उत्तर ंलब्धम्  | तत्र Xहूनां
सिजज्ञासा व्यतु्पन्ना, यङ्लुग�तं नाम विकम्  ? अत्र तन्धि8मन्  सम्X�धे विकसिञ्चत्  उप8थाप्यते, परिरचयत्वेन | 

पाभिर्णैनेः धातुपाठे विद्वसहसं्र धातवः सन्धि�त | �ू, दा, पठ् , लिलख् , ज्ञा, 9ी इत्यादयः विद्वसहसे्र धातुषु अ8माकं Xहवः परिरतिचताः | इमे 
पाभिर्णैनीय-धातुपाठे न्धि8थताः सव� धातवः औपदेभिशकधातवः इत्यचु्य�ते | 

तदा द्वादश प्रत्ययाः सन्धि�त ये एभ्यः धातुभ्यः विवधीय�ते; यदा इमे प्रत्ययाः विवविहताः �वन्धि�त, तदा नूतनधातवः विनष्पन्नाः �वन्धि�त | 
एषाम्  अ8माभि�ः नूतनया विनष्पाविदत-धातूनां नाम आतितदेभिशकधातवः | यथा भिर्णैच् -प्रत्यय8य संयोजनेन भिर्णैज�तधातुः विनष्पन्नः | लिलख् 
इतित औपदेभिशकधातुः; त8मात्  यदा भिर्णैच्  विवविहतो �वतित, तदा लेलिख इतित नूतनः भिर्णैज�तधातुः विनष्पन्नः | अयं च आतितदेभिशकधातुः | 
सन्न�तधातवः अविप तथा | कृ इतित औपदेभिशकधातुः, तिचकीष6 इतित सन्न�तः आतितदेभिशकधातुः; लवि� तिचकीष6तित | 

एषु द्वादशसु प्रत्ययेषु यङ् -प्रत्ययः अ�यतमः | वार ंवारम्  अथवा अतिधकातिधकम्  इत्यन्धि8मन्  अथ� �वतित | यथा भिर्णैच्  अविप च सन,् अ8य
यङ् -प्रत्यय8य धातुना संयोजनेन नूतनधातुः विनर्विमतः �वतित | तदा यङ�तधातुः इतित वदामः | यङ् -प्रत्यय8य विकञ्चन वैभिशष्ट्यम्  
अन्धि8त यत्  त8य लोपः (लुक् ) अविप �विवतुम्  अह6तित | यत्र यङः लुक्  �वतित तत्र यङ्लुग�तधातुः इत्यचु्यते | यङ�तानां यङ्लुग�तानां 
च अथ6ः समानः, पर�तु रूपं भि�द्यते | 

यङ्लुग�तधातवः आदाविदकाः इत्यचु्य�ते यतोविह तत्र शपः लुक्  �वतित, अदाविदगर्णैवत्  | (अ�ये सव� आतितदेभिशकधातवः भ्वाविदगर्णैीयाः,
यथा सन्न�ताः, भिर्णैज�ताः, यङ�ताः | तेषां सव�षां कृते शप् -विवकरर्णैप्रत्ययः �वतित |) 

हल् -सन्धि�ध-विवषये अ8माकम्  अभि�रुतिचः यङ्लुग�तानां, यतोविह तत्र विवकरर्णैप्रत्ययः न �वतित— अतः यङ्लुग�तधातुः हल�तः चेत् , 

3



त8य लङ् -लकार8य प्रथमपुरुष8य मध्यमपुरुष8य च एकवचने, पदा�ते हल् -सन्धि�धः अह6ः यथासङ्गम्  | एतादृशाविन Xहूविन रूपाभिर्णै अdे
प्रदर्भिशताविन |

अधुना अनु�वाथ� यङ्लुग�तानां ल�् -लकारः कथं �वतित इतित पश्येम | अत्राविप हल् -स�धेः अवसरः |

पठ् -धातुः इतित 8वीकुम6ः | 

यथा पठ् -धातुः + भिर्णैच्   पाविठ इतित नूतनधातुः → दध् | लवि� पाठयतित | 

तथवै पठ् -धातुः + यङ् -लुक्   पापठ्  इतित नूतनधातुः → दध् | लवि� पापवि� | Xालकः वार ंवार ंअथवा अतिधकातिधकं पठतित इत्यन्धि8मन्  
अथ�, Xालकः पापवि� | 

अत्र पश्यतु यत्  औपदेभिशकः पठ् -धातुः चेत्  रूपम्  एवम् —

पठ्  + अ + तित  पठतित→ दध् 

पर�तु यङ्लुग�तधातुः चेत् , मध्ये विवकरर्णैप्रत्ययः नान्धि8त | पापठ्  + तित | अतः अत्र हल्  -सन्धि�धः �विवष्यतित | तेन एव काररे्णैन हल् -
स�धेः अभ्यासाथ� यङ्लुग�तधातवः समीचीनाः | यथा—

पापठ्  + तित  षु्टत्वम्  → दध् (षु्टना षु्टः)  → दध् पापठ्  + वि�  चत्व� → दध् (खरिर च)  → दध् पाप�्  + वि�  वर्णै6मेलने  पापवि� → दध् → दध् | 

धेयं यत् औपदेभिशक-पठ् -धातोः ल�् -लकार ेहल् -स�धेः अवकाशो नान्धि8त— पठ्  + अ + तित  पठतित → दध् | केवलं वर्णै6मेलनं, 
विवकरर्णैप्रत्यय8य कारर्णैात्  | पर�तु यङ्लुविक हल् -सन्धि�ध-अवकाशो �वतित, विवकरर्णैप्रत्यय8य अ�ावात्  | अतः हल् -स�धेः 
अभ्यासाथ� यङ्लुग�तधातवः समीचीनाः | 

अदाविदगरे्णै, जुहोत्याविदगरे्णै, रुधाविदगरे्णै एषाम्  औपदेभिशकधातूनां हल् -स�धेः अवसरः तु अन्धि8त, विवकरर्णैप्रत्यय8य अ�ावात्  | पर�तु 
तत्र धातवः परिरगभिर्णैताः, अविप च एषां गर्णैीय-धातूनाम्  अ�ते सव� हल् -वर्णैा6ः न प्राप्य�ते— अतः Xहूनां हल् -वर्णैा6नां स�ध्यभ्यासः 
तत्र न लभ्यते | दृष्टा�ते यङ्लुविक पापठ्  इतित ठकारा�तधातुः प्राप्तः, येन ठकार8य हल् -सन्धि�ध-अभ्यासः �वतित | पर�तु अदाविदगरे्णै, 
जुहोत्याविदगरे्णै, रुधाविदगरे्णै च कोऽविप ठकार�तधातुः नान्धि8त | इत्थञ्च यङ्लुविक सु�दररीत्या हल् -स�धेः अभ्यासो �वतित | 
यङ्लुग�तधातूनाम्  अ�ते प्रायः सव� हल् -वर्णैा6ः प्राप्य�ते | 

अत्र यङ्लुग�तधातूनां तावत्  एव विवषयः | यङ्लुग�तधातुः कथं विनम�यते इतित भि�न्नवाता6— अdे गत्वा, अपरन्धि8मन्  पाठे तामविप प्रवि9यां
करिरष्यामः | विक�तु अधुना केवलं यङ्लुग�तधातुम्  आदाय हल् -स�धेः अभ्यासः वि9यते— अन्धि8मन्  पाठे अभ्यासाथ� Xहुत्र 
यङ्लुग�तधातूनाम्  उदाहरर्णैाविन दत्ताविन |

लङ् -लकार8य अपृक्तप्रत्यये पर ेइतोऽविप एकः प्रसङ्गः अन्धि8त यत्र हल् -स�धेः अवसरः प्राप्यते | यविद गुर्णैकाय�र्णै वृति�काय�र्णै च कोऽविप 
धातुः हल�तो �वतित, तत्राविप लङ् -लकार8य त् -प्रत्ययः स् -प्रत्ययः चेत्यनयोः लोपः |

यथा—

अजागृ + त्   गरु्णैः  अजागर्  → दध् → दध् + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल् इत्यनेन त् -लोपः  अजागर्   → दध् → दध् 
खरवासयोर्विवसज6नीयः इत्यनेन र् -8थाने विवसग6ः  अजागः→ दध् 

अजागृ + स्   गुर्णैः  अजागर्  → दध् → दध् + स्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल् इत्यनेन स् -लोपः  अजागर्   → दध् → दध् 
खरवासयोर्विवसज6नीयः इत्यनेन र् -8थाने विवसग6ः  अजागः→ दध् 
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२. प्रथमसोपानेन पदं विनर्विमतम्  अतः पदं विनविमत्तीकृत्य काया6भिर्णै

प्रथमे सोपाने तितङ् -प्रत्ययः संयोसिजतः अतः सुविप्तङ�तं पदम्  (१.४.१४) इत्यनेन पद ंजातम्  | यद्यविप त् -प्रत्ययः स् -प्रत्ययश्चेत्यनयोर्   
लोपो जातः, तथाविप  तितङ् -प्रत्यय8तु विवविहत एव अतः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षर्णैम्  (१.१.६२) इत्यनेन अधुना धातुः न, अविप तु 
तितङ�तं पदमेव | अधुना अरुर्णैध् , अभि�नद् , अहन् , अधोघ् , अस8ंत्  इतित इमाविन पदाविन एव, अविप च एषां पदानाम्  अ�ते यः हल् -वर्णै6ः
वत6ते, सः "पदा�तः हल् -वर्णै6ः" | अनेन काररे्णैन अdे गत्वा इमाविन विवभिशष्टाविन काया6भिर्णै �वन्धि�त यत्र यत्र प्राविप्तरन्धि8त—

धेयं यत्  अविdमेषु सव�षु 8थलेषु [a – g] ] काय� विवविहतं 'पदा�ते' यतः पद8य (८.१.१६) इतित सूत्र8य अतिधकारः | पद8य (८.१.१६) 
इत्य8य अतिधकारः ८.१.१७ - ८.३.५५ यावत्  | अत्र आहत्य पाठः सप्तसु विव�ागेषु विव�क्तः—

a) पदा�ते संयोगः
b) चवगा6�तधातवः
c) हकारा�तधातवः
d) �ष् -�ावः
e) सकारा�तधातवः
f) दकारा�तधातवः
g] ) मकारा�तधातवः

a) पदा�ते संयोगः

1. पद8य अ�ते संयोगोऽन्धि8त चेत् , त8य पद8य अन्धि�तमवर्णै68य लोपो �वतित |

संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) = य8य पद8य अ�ते संयोगोऽन्धि8त, त8य पद8य अन्धि�तमवर्णै68य लोपो �वतित |  अलोऽ�त्य8य 
(१.१.५२) इत्यनेन अन्धि�तमवर्णै68य एव लोपः न तु परू्णै6पद8य | संयोगः अ�ते अन्धि8त य8य तत्  संयोगा�तं, Xहुव्रीविहः, त8य 
संयोगा�त8य | संयोगा�त8य षष्ठ्य�तं, लोपः प्रथमा�तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | पद8य (८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनवुृलित्त-
सविहतसूत्रम् — संयोगा�त8य पद8य लोपः |

यथा— X�ध्  इतित औपदेभिशकधातुः | त8य यङ् लुग�तधातुः XाX�ध्  |

अXाX�ध्  + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल् (६.१.६७) इत्यनेन त् -लोपः  अXाX�ध्  इतित तितङ�तं संयोगा�तं पदम्  → दध् 
 → दध् संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) इत्यनेन पद8य अन्धि�तमवर्णै68य लोपः  अXाXन् → दध् 

2. संयोग8य प्रथमसद8यः रफेः चेत् , रफेात्  पर8य सकार8य एव लोपो �वतित, अ�यवर्णै68य न |

रात्स8य (८.२.२४) = य8य पद8य अ�ते संयोगोऽन्धि8त, संयोग8य प्रथमसद8यः रफेः चेत् , रफेात्  पर8य सकार8य एव लोपो �वतित,
अ�यवर्णै68य न | रात्  पञ्चम्य�तं, स8य षष्ठ्य�तं, विद्वपदविमद ंसूत्रम्  | संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) इतित सूत्र8य पूर्णै6तया अनुवृलित्तः | 
पद8य (८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सविहतसूत्रम् — रात्  संयोगा�त8य पद8य स8य लोपः | 

व8तुतः इद ंसूतं्र केवलं वदतित यत्  पदा�ते संयोगः अन्धि8त चेत् , संयोग8य प्रथमसद8यः रफेः चेत् , रफेात्  पर8य सकार8य लोपो �वतित 
| अयं च सकार-लोपः संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) इत्यनेन एव सिस�ं खलु | तर्विह पुनः रात्स8य इतित कथन8य का आवश्यकता ?
सिस�े सतित आरभ्यमार्णैो विवतिधर्विनयमाय �वतित | अयं सकार-लोपः पुनः उक्तः यतोविह अनेन विनयमयतित; इद ंसूतं्र विनयमसूत्रम्  | अ8य 
सकारलोप8य पुनः कथनेन केवलं सकारलोपः, अपरवर्णै68य न  इतित फलिलताथ6ः |

अमृज्  + त्   अमृज्   → दध् → दध् मृजेवृ6 ति�ः (७.२.११४) इत्यनेन वृति�ः  अमाज् 6  → दध् → दध् संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) इत्यनेन ज् -लोपः 
प्राप्तः, रात्स8य (८.२.२४) इत्यनेन ज् -लोपः Xातिधतः  अमाज् 6 → दध् 
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[अdे द्रक्ष्यामः यत् — अमाज् 6  → दध् व्रश्चभ्र8जसजृमृजयजराजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६) इत्यनेन ज् -8थाने षकारादेशः  अमाष् 6   → दध् → दध् 
झलां जशोऽ�ते (८.२.३९) इत्यनेन पदा�ते जश्त्वम्   अमाड् 6  → दध् → दध् वाऽवसाने (८.४.५६) इत्यनेन विवकल्पेन पदा�ते चत्व6म्   → दध् 
अमा�् 6]

यदाकदा प्रश्नः आयातित, सकारलोप8य उदाहरर्णैं विकम्  ? एतादृशः धातुः प्रायः न 8यात्  य8य अ�ते रफेसकारयोः संयोगः विवद्यते | 
पर�तु सुX�तेषु दृष्टा�तः लभ्यते | ऋकारा�त-सुX�तानां पञ्चम्य�तं रूपं षष्ठ्य�तं रूपं च अनेन सिसध्यतित | यथा—

विपतृ + ङस्   अनुX�धलोपे  विपतृ → दध् → दध् + अस्   → दध् ऋत उत्  (६.१.१११) इत्यनेन ऋकारा�तात्  उत्तरयोः ङसिसङसोः अतित पर े
पवू6परयोः उकारः एकादेशः  विपत्  → दध् + उ + स्   → दध् उरर््णै  रपरः (१.१.५१) इत्यनेन ऋ-8थाने यः अर््णै , सः रपरः �वतित  विपत् → दध् 
+ उर्  + स्   → दध् रात्स8य (८.२.२४) इत्यनेन स् -लोपः  विपतुर्  → दध् → दध् खरवसानयोर्विवसज6नीयः इत्यनेन अवसाने र् -8थाने विवसगा6देशः 

 विपतुः → दध् 

3. झलाविद-प्रत्यये पर,े रफेात्  पर8य छकार8य वकार8य च लोपो �वतित

राल्लोपः (६.४.२१) = रफेात्  पर8य छकार8य वकार8य च लोपो �वतित न्धिक्व, झलाविद-प्रत्ययः, अनुनासिसकः च पर ेअन्धि8त चेत्  | 
रात्  पञ्चम्य�तं, लोपः प्रथमा�तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | च्छ्वोः शूडनुनासिसके च (६.४.१९) इत्य8मात्  च्छ्वोः इत्य8य अनुवृलित्तः; अत्र धेयं 
यत्  अनुवृत्तौ 'तक् -सविहतः छकारः' सत्यविप व्याख्याने तुगागमो नापेतिक्षतः अतः न 8वीकृतः | अनुनासिसक8य न्धिक्वझलोः न्धिक्ङतित 
(६.४.१५) इत्य8मात्  अनुनासिसक8य, न्धिक्वझलोः इत्यनयोः अनुवृलित्तः* | अङ्ग8य (६.४.१) इत्य8य अतिधकारः | अनुवृलित्त-
सविहतसूत्रम् — अङ्ग8य रात्  च्छ्वोः लोपः अनुनासिसके न्धिक्वझलोः |

मुछा6  मुछ् 6→ दध् -धातुः, यङ्लुविक मोमुछ् 6-धातुः—

अमोमुछ् 6  + त्   → दध् राल्लोपः (६.४.२१) इत्यनेन छ् -लोपः  अमोमुर्   → दध् + त्   → दध् पुग�तलघूपध8य च (७.३.८६) इत्यनेन उपधा-गरु्णैः
 अमोमोर्  → दध् + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल्  (६.१.६७) इत्यनेन त् -लोपः  अमोमोर् → दध् 

अत्र राल्लोपः (६.४.२१) सव6प्रथमं �वतित परत्वात्  अङ्गकाय6त्वात् च | तदा एव सन्धि�धकाय68य त् -लोपः | राल्लोपः (६.४.२१) 
इत्य8मात्  पूव� च इमे दे्व सूते्र प्रसके्त विक�तु पूव6त्रासिस�म्  (८.२.१) इत्यनेन असिस�े— उपधायां च (८.२.७८), संयोगा�त8य लोपः 
(८.२.२३) च | उपधायां च (८.२.७८) इत्यनेन 'धातोः उपधा�ूतयोः रफेवकारयोः हल्परयोः इकः दीघ6ः 8यात् ' | त8य कृते 
पदसंज्ञा नापेतिक्षता अविप तु धातु-संज्ञा एव अपेतिक्षता | अत्र मोमुछ् 6  इतित धातौ विनविमत्ताविन सन्धि�त अतः प्रसविक्तः आसीत् , विक�तु राल्लोपः 
(६.४.२१) इतित सूतं्र प्रतित उपधायां च (८.२.७८) असिस�ं �वतित |** संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) इतित सूत्र8य कृते पदसंज्ञा 
अपेतिक्षता; अमोमुछ् 6  + त्  इतित न्धि8थतौ तितप्  अन्धि8त अतः पदसंज्ञा अन्धि8त; पदा�ते च छकारतकारयोः संयोगः अन्धि8त अतः प्रसविक्तः 
आसीत् , विक�तु राल्लोपः (६.४.२१) इतित सूतं्र प्रतित संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) असिस�ं �वतित | 

*'अनुनासिसक8य, न्धिक्वझलोः इत्यनयोः अनुवृलित्तः' इत्यकु्तम्  | काभिशकायाम्  'अनुनासिसक8य' इत्य8य पयु6दासे 'न्धिक्ङतित' इत्य8य अनुवृलित्तः
दत्ता, सा च दोषाय | 'न्धिक्ङतित' 8वीवि9यते चेत् , 'अमोमुछ् 6  + त् ' इतित न्धि8थतौ इष्टं रूपं न सिसध्यतित त् -प्रत्यय8य विपत्त्वात्  | अविप च 
'अनुनासिसक8य' इत्य8य अनुवृलित्तः अपेतिक्षता एव | यथा—

मोमुछ् 6  + विम (लवि�)  → मकार8य अनुनासिसकत्वात्  राल्लोपः (६.४.२१) इत्यनेन छलोपः  मोमुर्  → दध् + विम  → दध् पुग�तलघूपध8य च 
(७.३.८६) →  मोमोर्विम
मोमुछ् 6  + मः  → दध् मकार8य अनुनासिसकत्वात्  राल्लोपः (६.४.२१) इत्यनेन छलोपः  मोमुर्  → दध् + मः  → दध् हलिल च (८.२.७७)  → मोमूम6ः

हलिल च (८.२.७७) = रफेा�तानां वकारा�तानां च धातूनाम्  उपधायां न्धि8थतः इक् -वर्णै6ः दीघ} �वतित हलिल पर े| येन विवतिध8तद�त8य 
(१.१.७२) इत्य8य साहाय्येन तद�तविवतिधः अतः व}ः इत्यनेन येषाम्  धातूनाम्  अ�ते रफेः वकारश्च, तेषामविप dहर्णैम्  | हलिल 
सप्तम्य�तम् , च अव्ययपदम् , विद्वपदविमदं सूत्रम्  | सिसविप धातो रुवा6 (८.२.७४) इत्य8मात्  धातोः इत्य8य अनुवृलित्तः; व}रुपधाया दीघ6 
इकः (८.२.७६) इत्य8य पूर्णै6तया अनवुृलित्तः | अनुवृलित्त-सविहतसूत्रम् — व}ः धातोः उपधायाः इकः दीघ6ः हलिल च | 
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भ्वादौ तुव�-धातुः  तुव् 6  यङ्लुग�तधातुः तोतुव् 6→ दध् → दध् 
तोतुव् 6 + विम  मकार8य अनुनासिसकत्वात्  → दध् राल्लोपः (६.४.२१) इत्यनेन वलोपः  तोतुर्  → दध् + विम  → दध् पुग�तलघूपध8य च (७.३.८६) 
→  तोतोर्विम
तोतुव् 6 + मः  → दध् मकार8य अनुनासिसकत्वात्  राल्लोपः (६.४.२१) इत्यनेन वलोपः  तोतुर्  → दध् + मः  → दध् हलिल च (८.२.७७)  → तोतूम6ः

(**सिजज्ञासुभि�ः पृच्छ्यते यत्  उपधायां च (८.२.७८) इत्य8य कृते धातुसंज्ञा एव अपेक्षते अतः तितङ् -प्रत्यय8य विवधानात्  प्रागेव 
अनेन उपधादीघ6ः वि9येत | तन्धि8मन्   समये राल्लोपः (६.४.२१) इत्य8य प्रसविक्तरवे नान्धि8त | तथा कुम6श्चेत् , न केवलं राल्लोपः 
(६.४.२१) इत्यनेन दरै्घ्यय68य कय6म्  असिस�म्  अविप तु पुग�तलघूपध8य च (७.३.८६) इत्यनेन अविप | अतः अ�ततो गत्वा ह्र8व-
उकारः एव दृश्यते इतित कारर्णैतः त8य गुर्णैो �वतित एव | अमोमोः इतित |)  

अत्र प्रश्नः उदेतित, अमोमुछ् 6  + त्  इतित न्धि8थतौ रात्स8य (८.२.२४) इत्यविप आगत्य प्रसकं्त �ूत्वा असिस�म्  इतित वा ? पदसंज्ञा अन्धि8त, 
पदा�ते संयोगोऽविप अन्धि8त | विक�तु अत्र पदा�ते कः संयोगः अन्धि8त ? छकारतकारयोः एव | �ाष्यकारः प्रतितपादयतित यत्  संयोगो �वतित 
द्वयोः हल्वर्णै6योरवे*** | अतः अत्र रफेछकारयोः संयोगः यद्यविप अन्धि8त तथाविप पदा�ते न; अनेन काररे्णैन अत्र रात्स8य (८.२.२४) 
इत्य8य प्रसविक्तरवे नान्धि8त | 

(***काभिशकाकारो वदतित यत्  तदतिधकानामविप संयोगसंज्ञा �वतित | विक�तु तथा कुम6श्चेत्  कुत्रतिचत्  रूपं न सिसध्यतित | यथा अधः  'असन् '
इतित अवलोक्यताम्  | अतः महा�ाष्ये यत्प्रतितपाविदतं, तदेव म�तव्यम्  |) 

[अdे खरवसानयोर्विवसज6नीयः (८.३.१५) इत्यनेन विवसगा6देशः → दध्  अमोमोः]

4. पदा�ते संयोग8य प्रथमसद8यः सकारः ककारो वा चेत् , संयोग8य प्रथमसद8यलोपो �वतित |

8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) = संयोग8य प्रथमसद8यः सकारः ककारः वा चेत् , संयोग8य प्रथमसद8यलोपो �वतित न तु 
विद्वतीयसद8य8य, झलिल पदा�ते च | स्  च क्  च तयोरिरतरतेरद्व�द्वः 8कौ, तयोः 8कोः | संयोग8य आविद संयोगाविद, तयोः संयोगाद्योः, 
षष्ठीतत्पुरुषः | संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) इत्य8मात्  लोपः इत्य8य अनुवृलित्तः | झलो झलिल (८.२.२६) इत्य8मात्  झलिल इत्य8य
अनवुृलित्तः | पद8य (८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सविहतसूत्रम् — संयोगाद्योः 8कोः लोपः झलिल पद8य अ�ते च |

यथा— 

भ्र8ज्  इतित औपदेभिशकधातुः | त8य यङ् लुग�तधातुः Xरीभ्र8ज्  |
अXरीभ्र8ज्  + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल् (६.१.६७) इत्यनेन त् -लोपः  अXरीभ्र8ज्   → दध् → दध् 8कोः संयोगाद्योर�ते च
(८.२.२९) इत्यनेन सकारलोपः  अXरीभ्रज् → दध् 

षन्धि8त  स�8त्  धातुः अदाविदगरे्णै → दध् |
षन्धि8त  → दध् उपदेशेऽजनुनासिसक इत्  ष8त्    → दध् → दध् धात्वादेः षः सः (६.१.६४) →  स8त्   → दध् इविदतो नुम्  धातोः (७.१.५८), 
विमदचोऽ�त्यात्परः (१.१.४७)  → स�8त्  इतित धातुः
अस�8त्  + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल्  (६.१.६८)  → अस�8त्   → दध् 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९)  → अस�त् 

 → दध् संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३)  → असन् 

अत्र कश्चन प्रश्नः उदेतित, 'अस�8त् ' इतित न्धि8थत्यां पदा�ते संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३), 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९), इतित 
द्वयोः अविप प्रसविक्तः | सूत्रद्वयं वित्रपाद्याम् , अतः विकमथ� न पूव6त्रासिस�म्  (८.२.१) इत्यनेन परशा�म्  असिस�म् , असिस�त्वात्  
संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) अत्र �वेत्  ? उत्तरम्  अन्धि8त यत्  पदा�ते, 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) इतित सूतं्र, संयोगा�त8य
लोपः (८.२.२३) इत्य8य अपवादः; यत्र पदा�तसंयोगे प्रथमसद8यः सकारः ककारः च, तत्राविप संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) 
�वतित चेत् , पदा�ते 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) विनरवकाशं �वतित | अतः अपवादत्वात्  पदा�ते अवसर ेसतित 8कोः 
संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) इत्येव प्रवत6नीयं �वतित | पूव6त्रासिस�म्  (८.२.१) इत्य8याविप अपवादः | 
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अन्धि8मन्नवे प्रसङे्ग कोऽविप प्रषु्टं शक्नोतित यत्  लतिङ त् -लोपे सतित 'अस�8त् ' इतित न्धि8थतौ संयोगः अन्धि8त त्रयार्णैां वर्णैा6नां—
नकारसकारतकारार्णैाम्  | त8मात्  सकारः संयोग8य आदौ नान्धि8त इतित कृत्वा 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) इरिर प्रसकं्त न | 
विक�तु यथोक्तम्  उपरिर संयोगः द्वयोव6र्णै6योः एव न तु त्रयार्णैाम्  | अतः अत्र संयोगद्वयं वत6ते— नकारसकारयोः, सकारतकारयोश्च | 
सकारतकारयोः संयोगः पदा�ते, तत्र च प्रथमसद8यः सकारः इत्य8मात्  8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) इतित सूतं्र प्रसकं्त प्राप्तञ्च | 

अ�यः प्रश्नः उदेतित विकमथ� न पूव6मेव नश्चापदा�त8य झलिल (८.३.२४) इत्यनेन अनु8वारः, आरम्�े एव असं8त् , तदा 8कोः 
संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) इत्यनेन असंत् , तदा अनु8वार8य यतिय परसवर्णै6ः (८.४.५८) इत्यनेन नकारः, अस�त् , तदा 
पवू6त्रासिस�म्  (८.२.१) इत्यनेन संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) इत्य8य दृष्ट्या नकारः असिस�ः अतः अस�त्  इत्येव 8यात्  ? 
उत्तरम्  अन्धि8त यत्  अन्धि8मन्  9मे नश्चापदा�त8य झलिल (८.३.२४) इत्य8य अवसरः न �वतित एव, 8व8य वित्रपाद्यां परत्वात्  | 8कोः 
संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९), संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३), सूत्रद्वयमविप अष्टमाध्याय8य विद्वतीयपादे अतः पूव� �वन्धि�त, असन्  इतित
रूपं सिसध्यतित | असन्  इतित दशायां नकारात्  पर ेझल्  तु नान्धि8त एव अतः अ8यां प्रवि9यायां नश्चापदा�त8य झलिल (८.३.२४) न कुत्राविप 
�वतित | आरम्�ात्  अ�तपय6�तं नुम् -आगम8य नकारः 'न् ' इत्येव तितष्ठतित |

पुनः अ�यप्रश्नः— 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) इत्यनेन यः सकारलोपः, सः तु संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) इयनेन न 
दृश्येत ननु काया6सिस�त्वात् ? उत्तरमन्धि8त यत्  तथा नान्धि8त यतोविह 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) अपवादत्वात्  प्रथमतया 
प्रवर्तिततम्  | अपवाद8य Xलेन त8य काय� संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) इयनेन दृश्यते एव | अत्र पूव6त्रासिस�म्  (८.२.१) इत्य8य एव
अपवादः अतः त8य इह विकमविप काय� नान्धि8त |

व्रश्च्  इतित औपदेभिशकधातुः | त8य यङ् लुग�तधातुः वाव्रश्च्  | 
अवाव्रश्च्  + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल् (६.१.६७) इत्यनेन त् -लोपः  अवाव्रश्च्   → दध् → दध् 8कोः संयोगाद्योर�ते च 
(८.२.२९) इत्यनेन सकारलोपः  अवाव्रच् → दध् 

उपरिरतने वृत्ता�ते शकारः दृश्यते न तु सकारः | व8तुन्धि8थतितः इयं यत्  सकार8तु अन्धि8त, तदा चकार8य प्र�ावेन 8तोः श्चुना श्चुः 
(८.४.४०) इत्यनेन सकार8य 8थाने शकार आगतः |

b) चवगा6�तधातवः

1. चवगा6�तधातूनाम्  अन्धि�तमचवग�यवर्णै68य 8थाने कवग�यादेशो �वतित पदा�ते |

चोः कुः (८.२.३०) = चवग68य 8थाने कवगा6देशो �वतित झलिल पदा�ते च | चोः षष्ठ्य�तं, कुः प्रथमा�तं, विद्वपदविमद ंसूत्रम्  | झलो 
झलिल (८.२.२६) इत्य8मात्  झलिल इत्य8य अनुवृलित्तः | 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) इत्य8मात्  अ�ते, च इत्यनयोः अनवुृलित्तः |
पद8य (८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सविहतसूत्रम् — चोः कुः झलिल पद8य अ�ते च | 

यथा— अवच्  + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल् इत्यनेन त् -लोपः  अवच्   → दध् → दध् चोः कुः इत्यनेन चवग68य 8थाने 
कवगा6देशः  अवक् → दध् 

अतात्यज्   → दध् चोः कुः इत्यनेन चवग68य 8थाने कुत्वम्   अतात्यग् → दध् 

2. पर�तु व्रश्च् , भ्र8ज् , सृज् , मृज् , यज् , राज् , भ्राज् , छकारा�ताः शकारा�ताः चैषां धातूनाम्  अन्धि�तमवर्णै68य 8थाने षकारादेशो �वतित 
पदा�ते |

व्रश्चभ्र8जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६) = व्रश्च् , भ्र8ज् , सृज् , मृज् , यज् , राज् , भ्राज् , छकारा�ताः शकारा�ताः चैषां 
धातूनाम्  अन्धि�तमवर्णै68य 8थाने षकारादेशो �वतित झलिल पदा�ते च | अलोऽ�त्य8य (१.१.५२) इत्यनेन अन्धि�तमवर्णै68य एव 8थाने 
षकारादेशः, न तु पूर्णै6पद8य | व्रश्चश्च भ्र8जश्च सृजश्च मृजश्च यजश्च राजश्च भ्राजश्च छश्च श्  च तेषाविमतरतेरद्व�दः 
व्रश्चभ्र8जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशः, तेषां व्रश्चभ्र8जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशाम्  | व्रश्चभ्र8जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षष्ठ्य�तं, षः 
प्रथमा�तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | अत्र 'जच्छशां' इतित �ागे छे च (६.१.७३) इत्यनेन  तुक् -आगमे सतित जत्छशां, तदा श्चुत्वस�धौ जच्छशां
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| झलो झलिल (८.२.२६) इत्य8मात्  झलिल इत्य8य अनुवृलित्तः | 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) इत्य8मात्  अ�ते, च इत्यनयोः 
अनवुृलित्तः | पद8य (८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सविहतसूतं्र— व्रश्चभ्र8जसजृमृजयजराजभ्राजच्छशां षः झलिल पद8य 
अ�ते च | 

यथा—
अवाव्रश्च्  + त्  त् → दध् -लोपः  अवाव्रश्च्   → दध् → दध् 8कोः संयोगाद्योर�ते च इत्यनेन सकारलोपः  अवाव्रच्  → दध् → दध् चोः कुः (८.२.३०) 
इत्य8य प्रसविक्तः पर�तु तत्  प्रXाध्य षकारादेशो �वतित  अवाव्रष्  → दध् 
तथवै—
अXाभ्र8ज्  + त्  त् → दध् -लोपः  अXाभ्र8ज्   सकारलोपः  अXाभ्रज्    अXाभ्रष् → दध् → दध् → दध् → दध् 
असरीसजृ्  + त्   असरीसजृ्   → दध् → दध् चोः कुः इत्य8य प्रसविक्तः पर�तु तत्  प्रXाध्य षकारादेशो �वतित  असरीसृष् → दध् 
अमरीमृज्   अमरीमृष् → दध् 
अयायज्   अयायष्  → दध् 
अरारज्   अरारष् → दध् 
अXाभ्राज्   अXाभ्राष् → दध् 
अपाप्रच्छ्   अपाप्रष् → दध् 
अवावश्   अवावष्  → दध् 

c) हकारा�तधातवः

1. हकारा�तधातूनां हकार8य 8थाने ढकारादेशो �वतित |

हो ढः (८.२.३१) = हकार8य 8थाने ढकारादेशो �वतित झलिल पदा�ते च | हः षष्ठ्य�तं, ढः प्रथमा�तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | झलो झलिल 
(८.२.२६) इत्य8मात्  झलिल इत्य8य अनुवृलित्तः | 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) इत्य8मात्  अ�ते, च इत्यनयोः अनुवृलित्तः | 
पद8य (८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सविहतसूत्रम् — हः ढः झलिल पद8य अ�ते च |

पदा�ते लतिङ— अतृरे्णैह्  + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल् इत्यनेन त् -लोपः  अतृरे्णैह्   → दध् → दध् हो ढः इत्यनेन ढकारादेशः
 अतृरे्णैढ् → दध् 

2. धातोरादौ दकारः, अ�ते हकारः चेत् , हकार8थाने घकारादेशो �वतित |

दादेधा6तोघ6ः (८.२.३२) = दकाराविदधातोः हकार8य 8थाने घकारादेशो �वतित झलिल पदा�ते च | दः आदौ य8य स दाविदः, त8य 
दादेः, Xहुव्रीहीः | दादेः षष्ट्य�तं, धातोः षष्ठ्य�तं, घः प्रथमा�तं, वित्रपदविमद ंसूत्रम्  | हो ढः (८.२.३१) इत्य8मात्  हः इत्य8य 
अनवुृलित्तः | झलो झलिल (८.२.२६) इत्य8मात्  झलिल इत्य8य अनुवृलित्तः | पद8य (८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सविहतसूतं्र
— दादेः धातोः हः घः झलिल पद8य अ�ते च |

यथा दहु प्रपरूरे्णै अदाविदगरे्णै (लवि� दोलिcध/दcुधे)—
पदा�ते लतिङ— अदोह्  + त्   अदोह्   अधोघ्  → दध् → दध् 

3. दु्रह् , मुह् , ष्र्णैुह् , न्धिष्र्णैह्  एषां चतुर्णैा� धातूनां हकार8य 8थाने विवकल्पेन घकारो वा ढकारो वा �वतित |

वा दु्रहमुहष्र्णैुहन्धिष्र्णैहाम् (८.२.३३) = दु्रह् , मुह् , ष्र्णैुह् , न्धिष्र्णैह्  एषां चतुर्णैा� धातूनां हकार8य 8थाने विवकल्पेन घकारादेशो �वतित झलिल 
पदा�ते च; घ् -अ�ावे हो ढः (८.२.३१) इत्यनेन ढकारादेशो �वतित | दु्रहश्च मुहश्च ष्र्णैुहश्च न्धिष्र्णैहश्च तेषाम इतरतेत6द्वा�द्वः, 
दु्रहमुहष्र्णैुहन्धिष्र्णैहः, तेषां दु्रहमुहष्र्णैुहन्धिष्र्णैहाम् | वा अव्ययपदं, दु्रहमुहष्र्णैुहन्धिष्र्णैहां षष्ठ्य�तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | हो ढः (८.२.३१) 
इत्य8मात्  हः, दादेधा6तोघ6ः (८.२.३२) इत्य8मात्  घः, झलो झलिल (८.२.२६) इत्य8मात्  झलिल, 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९)
इत्य8मात्  अ�ते, च इत्येषाम्  अनुवृलित्तः | पद8य (८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सविहतसूतं्र— दु्रह-मुह-ष्र्णैुह-न्धिष्र्णैहाम् 
वा हः घः झलिल पद8य अ�ते च |
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पदा�ते लतिङ—
अदोद्रोह्   + त्   अदोद्रोह्   अदोद्रोघ्  → दध् → दध् / अदोद्रोढ् 
अमोमोह्   अमोमोघ्  → दध् / अमोमोढ् 
अ8नोनोह्   अ8नोनोघ्  → दध् / अ8नोनोढ् 
अ8नेनेह्   अ8नेनेघ्  → दध् / अ8नेनेढ् 

4. नह् -धातोः हकार8य धकारादेशो �वतित |

नहो धः (८.२.३४) = नह् -धातोः हकार8य धकारादेशो �वतित झलिल पदा�ते च | नहः षष्ठ्य�तं, धः प्रथमा�तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | हो
ढः (८.२.३१) इत्य8मात्  हः इत्य8य अनुवृलित्तः | दादेधा6तोघ6ः (८.२.३२) इत्य8मात्  धातोः इत्य8य अनुवृलित्तः | झलो झलिल 
(८.२.२६) इत्य8मात्  झलिल इत्य8य अनुवृलित्तः | 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) इत्य8मात्  अ�ते, च इत्यनयोः अनुवृलित्तः | 
पद8य (८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सविहतसूतं्र— नहः धातोः हः धः झलिल पद8य अ�ते च | 

पदा�ते लतिङ— अनानह्  + त्   अनानह्   अनानध् → दध् → दध् 

d) �ष्   -  �ावः  

एकाचो Xशो �ष्  झष�त8य 8ध्वोः (८.२.३७) = ३४  ४४→ दध् 

परिरचयः— धातोः आदौ Xश्  (X, ग, ड, द) अविप च अ�ते झष्  (झ, �, घ, ढ, ध), त8य धातोः नाम एकाच् -Xशाविद-झष�तधातुः 
| यथा X�ध् -धातुः, Xुध् -धातुः च | यविद उपयु6क्त-हकारा�तधातुसम्X�-सूतै्रः हकार8य 8थाने झषादेशः सञ्जातः (दृष्टा�ते— दह्ु  → दध् 
दघ्ु ) तर्विह सोऽविप तादृशो धातुः | एकाच् -Xशाविद-झष�तधातोः आदौ न्धि8थत8य Xशः 8थाने �षादेशो �वतित (�, घ, ढ, ध) 
सकाराविद-प्रत्यये पर,े ध्व-शब्दे पर,े पदा�ते च | अतः वदामः यत्  '३४  ४४→ दध् ' इत्यकु्तौ यत्र धातोः आदौ वग68य तृतीयसद8यः 
(३), अ�ते च वग68य चतुथ6सद8यः (४), तत्र आदौ न्धि8थत8य तृतीयसद8य8य 8थाने चतुथ6सद8यादेशो �वतित (३  ४→ दध् ) | आहत्य 
३४  ४४ इतित विवकारः → दध् | धेयं यत्  अयं Xश् -वर्णै6ः धातोः अन्धि�तम-अंश8य आदौ अविप �विवतुमह6तित | अनेन धातुः अनेकाच्  चेदविप, 
त8य धातोः एकाच् -Xशाविद-झष�तधात्वंशः अन्धि8त चेत् , अत्राविप ३४  ४४ इतित विवकारो �वतित → दध् |

एकाचो Xशो �ष्  झष�त8य 8ध्वोः (८.२.३७) = धातोरवयवो यो झष�त एकाच् , त8य Xशः �षादेशो �वतित सकार ेपरे, ध्व-शब्दे 
पर,े पदा�ते च | अनवुृलित्तसविहतसूते्र 'एकाचः झष�त8य' इत्यनयोरवे विवशेषर्णैविवशेष्य�ावः; धातोः तादृशांशः इतित तात्पय6म्  | अनेन 
धातोः एकाच्  वा तदतिधकाः वा अहा6ः | एकोऽच्  यन्धि8मन्  स एकाच्  Xहुव्रीविहः, त8य एकाचः | झष्  अ�ते य8य स झष�तः Xहुव्रीविहः, 
त8य झष�त8य | स्  च ध्व्   च 8ध्वौ इतरतेरद्व�द्वः, तयोः 8ध्वोः | एकाचः षष्ठ्य�तं, Xशः षष्ठ्य�तं, �ष्  प्रथमा�तं, झष�त8य 
षष्ठ्य�तं, 8ध्वोः सप्तम्य�तं, अनेकपदविमद ंसूत्रम् | दादेधा6तोघ6ः (८.२.३२) इत्य8मात्  धातोः इत्य8य अनुवृलित्तः | 8कोः 
संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) इत्य8मात्  अ�ते, च इत्यनयोः अनवुृलित्तः | पद8य (८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सविहतसूतं्र
— धातोः एकाचः झष�त8य Xशः �ष्  8ध्वोः पद8य अ�ते च |

पदा�ते लतिङ— अदोह्  + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल् (६.१.६७) इत्यनेन त् -लोपः  अदोह्  इतित पदम्  → दध् → दध् 
दादेधा6तोघ6ः (८.२.३२) इत्यनेन हकार8य 8थाने घकारादेशः  अदोघ्   → दध् → दध् एकाचो Xशो �ष्  झष�त8य 8ध्वोः (८.२.३७) इत्यनेन 
Xशः �षादेशः  अधोघ्  → दध् 

सकाराविद-प्रत्यये पर—े गह् 6 + 8यते  → दध् हो ढः (८.२.३१) इत्यनेन हः ढः  गढ् 6  → दध् + 8यते  → दध् एकाचो Xशो �ष्  झष�त8य 8ध्वोः 
(८.२.३७) इत्यनेन Xशः �षादेशः  घढ् 6  → दध् + 8यते 

e) सकारा�तधातवः

सकारा�तधातूनां पदत्वे सतित, तितविप दत्वं सिसविप रुत्वं दत्वं वा |
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1. सकारा�तधातूनां पदत्वे सतित, तितविप दत्वम् 

तितप्यन8तेः (८.२.७३) = पदा�त8य सकार8य दकारादेशो �वतित तितविप परे; पर�तु अस् -धातौ न �वतित | इद ंसूतं्र ससजुषो रुः 
(८.२.६६) इत्य8य अपवादः | येनविवतिध8तद�त8य (१.१.७२ ) इत्यनेन तद�तविवतिधः; अलोऽ�त्य8य (१.१.५२) इत्यनेन 
अन्धि�तमवर्णैा6देशः | न अन्धि8तः अनन्धि8तः, त8य अन8तेः | तितविप सप्तम्य�तम् , अन8तेः षष्ठ्य�तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | ससजुषोः रुः 
(८.२.६६) इत्य8मात्  सः इत्य8य अनुवृलित्तः | वसुसं्रसुध्वं8वनडुहां दः (८.२.७२) इत्य8मात्  दः इत्य8य अनुवृलित्तः | पद8य 
(८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सविहतसूतं्र— सः पद8य दः तितविप अन8तेः |

अनेन सूते्रर्णै लङ् -लकार8य त् -प्रत्यये पर ेसकारा�तपद8य सकार8य दकारादेशो �वतित | यथा— 

अचकास्  + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल्  (६.१.६७) इत्यनेन त् -लोपः  अचकास्  इतित पदम्   → दध् → दध् तितप्यन8तेः 
(८.२.७३) इत्यनेन अन्धि�तमसकार8य दकारादेशः  अचकाद्  → दध् 

2. सकारा�तधातूनां पदत्वे सतित सिसविप रुत्वं दत्वं वा

सिसविप धातो रुवा6 (८.२.७४) = पदा�त8य सकार8य रु-आदेशो �वतित, दकारो वा, सिसविप पर े| अत्र 'वा' इतित समुच्चयाथ� | 
येनविवतिध8तद�त8य (१.१.७२ ) इत्यनेन तद�तविवतिधः; अलोऽ�त्य8य (१.१.५२) इत्यनेन अन्धि�तमवर्णैा6देशः | 'धातोः' उकं्त 
परसूत्रार्णैाम्  अथ6पूर्तितकृते; प्रकृतसूते्र आवश्यकता नान्धि8त | सिसविप सप्तम्य�तं, धातोः षष्ठ्य�तं, रुः प्रथमा�तं, वा अव्ययपदम् , 
अनेकपदविमदं सूत्रम्  | ससजुषोः रुः (८.२.६६) इत्य8मात्  सः इत्य8य अनुवृलित्तः | वसुसं्रसुध्वं8वनडुहां दः (८.२.७२) इत्य8मात्  दः
इत्य8य अनुवृलित्तः | पद8य (८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सविहतसूतं्र— सः धातोः पद8य रुः दः वा सिसविप |

प्राचीनःै उच्यते यत्  वसुसं्रसुध्वं8वनडुहां दः (८.२.७२) इत्य8मात्  दः इत्य8य अनुवतृ्त्या दकार8य पक्षः सिसध्यतित साक्षात्  अनेन एव 
सिसविप धातो रुवा6 (८.२.७४) इतित सूते्रर्णै | नवीनःै उच्यते यत्  अ8यावश्यकता नान्धि8त यतोविह रु-अपके्ष स् -8थाने दकारादेशः झलां 
जशोऽ�ते (८.२.३९) इत्यनेन | पर�तु अद्यत्वे आतिधक्येन वैयाकरर्णैाः वदन्धि�त यत्  ससजुषोः रुः (८.२.६६), झलां जशोऽ�ते 
(८.२.३९) इत्यनयोम6ध्ये ससजुषोः रुः (८.२.६६) इत्य8य अपवाद�ूतत्वात्  झलां जशोऽ�ते (८.२.३९) इत्य8य पुनः विनतराम्  
अवकाशो नान्धि8त | इत्थञ्च सिसविप धातो रुवा6 (८.२.७४) इत्यनेनवै रुश्च दश्च वि9यते | 

अनेन सूते्रर्णै लङ् -लकार8य स्  -प्रत्यये पर ेसकारा�तपद8य सकार8य 8थाने विवकल्पेन दकारादेशः रुत्वं वा �वतित | यथा— 

अचकास्  + स्   स् → दध् -लोपः  अचकास्   → दध् → दध् सिसविप धातो रुवा6 (८.२.७४) इत्यनेन विवकल्पेन रु-आदेशः  अचकाद्  → दध् / अचकारु 
 अचकारु चेत्  उ इत्य8य इत् → दध् -संज्ञा लोपश्च, खरवसानयोर्विवसज6नीयः (८.३.१५) इत्यनेन अवसाने र् -8थाने विवसगा6देशः  → दध् 

अचकाः

अत्र दृविष्टः एवं— सकारा�तपदम्  अन्धि8त चेत् , कीदृशं काय� 8यात्  इतित प्रश्नः | अन्धि8मन्  प्रसङे्ग सव6सामा�यं सूतं्र झलां जशोऽ�ते 
(८.२.३९) | सकारः झलिल अन्धि8त; अनेन सूते्रर्णै पदा�ते सकार8य जश्त्वं, नाम वग�यव्यञ्जन8य तृतीयसद8यः | 8थानेऽ�तरतमः 
(१.१.५०) इत्यनेन द�त्य-सकार8य 8थाने द�त्य-तवग68य तृतीयसद8यः दकारः �वतित | अतः सव6सामा�य-सिस�ा�तः पदा�ते 
सकार8य 8थाने दकारादेशः | पर�तु ससजुषो रुः (८.२.६६) त8य अपवादः | अनेन पदा�ते न्धि8थत8य सकार8य 8थाने रु-आदेशो 
�वतित | पुनः तितप् -प्रत्यये पर ेतितप्यन8तेः (८.२.७३) त8य अपवादः | अनेन तितविप पर ेपदा�त8य सकार8य दकारादेशो �वतित | 
एवमेव सिसप् -प्रत्यये पर ेसिसविप धातो रुवा6 (८.२.७४) ससजुषो रुः (८.२.६६) इत्य8य अपवादः | अनेन सिसविप पर ेपदा�त8य 
सकार8य रु-आदेशो दकारादेशश्च �वतित | यथोकं्त झलां जशोऽ�ते (८.२.३९) इत्यनेन स् -8थाने दकारः नोपलभ्यते यतोविह ततु्त 
Xातिधतं ससजुषो रुः (८.२.६६) इतित सूते्रर्णै | 

प्रश्नः उदेतित यत्  सिसप्  यदा आगतः तदा कथं वा धातुसंज्ञा 8यात्  ? सिसविप धातो रुवा6 (८.२.७४) इतित सूते्रर्णै 'धातोः' अविप उकं्त, 'सिसविप'
अविप उक्तम्  | अत्र वाता6 एवं— क8य �ाग8य का संज्ञा ? 'वस + तित' इतित न्धि8थतौ 'वस' इतित अङ्ग8य धातुसंज्ञा नान्धि8त; तत्र विक�तु 
'वस् ' इतित अ�तर्विनविहत�ाग8य धातुसंज्ञा तु तदानीमविप अ8त्येव | एवमेव सिसपः विवधानान�तरमविप धातोः धातुसंज्ञा तितष्ठतित | यथा 
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'अचकास्  + स् ' इत्यत्र 'अचकास्  + स् ' इत्य8य पदसंज्ञा, 'अचकास् ' इत्य8य धातुसंज्ञा | तदा स् -प्रत्ययलोपान�तरम् , 'अचकास् ' 
इत्य8य धातुसंज्ञा अविप �वतित, पदसंज्ञा अविप �वतित |

f) दकारा�तधातवः

दकारा�तधातूनां पदत्वे सतित, सिसविप रुत्वं दत्वं वा |

दश्च (८.२.७५) = धातोः पदा�ते दकार8य 8थाने विवकल्पेन रु-आदेशो �वतित सिसविप पर े| रु-अ�ावे प्रकृतौ दत्वम्  अ8त्येव | 
येनविवतिध8तद�त8य (१.१.७२ ) इत्यनेन तद�तविवतिधः; अलोऽ�त्य8य (१.१.५२) इत्यनेन अन्धि�तमवर्णै68य (दकार8य) एव 8थाने न 
तु परू्णै6पद8य | दः पञ्चम्य�तं, च अव्ययपद,ं विद्वपदविमद ंसूत्रम्  | सिसविप धातो रुवा6 (८.२.७४) इत्य8य पूर्णै6सूत्र8य अनवुृलित्तः | पद8य 
(८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सविहतसूतं्र— दः च धातोः पद8य रुः वा सिसविप | 

अमोमोद्  + स्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल्  इत्यनेन स् -लोपः  अमोमोद्  इतित पदम्   → दध् → दध् वाऽवसाने (८.४.५६) 
इत्यनेन विवकल्पेन पदा�ते चर्-आदेशः  अमोमोत्  → दध् / अमोमोद्   → दध् दश्च इत्यनेन अन्धि�तमदकार8य विवकल्पेन रुत्वम्   अमोमोद्  → दध् / 
अमोमोरु  अमोमोरु चेत्  उ इत्य8य इत् → दध् -संज्ञा लोपश्च, खरवसानयोर्विवसज6नीयः इत्यनेन अवसाने र् -8थाने विवसगा6देशः  अमोमोः → दध् |
त्रीभिर्णै रूपाभिर्णै अमोमोत्  / अमोमोद्  / अमोमोः

अदाविदगरे्णै विवद् -धातुः सिसविप पर—े
अविवद्  + स्   अवेद्  → दध् + स्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल्  इत्यनेन हल् -उत्तर8य अपृक्तसंज्ञक-प्रत्यय8य लोपः  → दध् 
अवेद्   → दध् वाऽवसाने (८.४.५६) इत्यनेन विवकल्पेन पदा�ते चर्-आदेशः  अवेत्  → दध् / अवेद्  | अवेद्   → दध् दश्च  विवकल्पेन अवेरु  → दध् → दध् 
खरवसानयोर्विवसज6नीयः इत्यनेन विवसगा6देशः  अवेः→ दध्  | त्रीभिर्णै रूपाभिर्णै अवेद्  / अवेत्  / अवेः

प्रश्नः उदेतित यत्  दश्च (८.२.७५) इतित सूते्रर्णै औपदेभिशकधातुः एव इष्यते विकम्  ? व8तुत8तु सूते्र तथा विकमविप नोक्तम्  | यत्र यत्र 
धातुसंज्ञा अन्धि8त, तत्र तत्र स च धातुः दकारा�तोऽविप पदमविप इतित चेत् , सिसविप पर ेविवकल्पेन रुत्वादेशो �वतित | यथा रुधाविदगर्णै8य 
रुध् -धातुः, लतिङ अरुर्णैध्  + सिसप्   सिसपः लोपः  अरुर्णैध्   धातुसंज्ञा अन्धि8त→ दध् → दध् → दध् , पदसंज्ञा अन्धि8त  जश्त्वं कृत्वा  अरुर्णैद्  → दध् → दध् 

 धातुसंज्ञा अधुनाऽविप अन्धि8त→ दध् , पदसंज्ञा अधुनाऽविप अन्धि8त  → दध् दश्च (८.२.७५) इतित सूते्रर्णै विवकल्पेन रुत्वम्    अरुर्णैः → दध् → दध् | 

अ�यः प्रश्नः उदेतित यत्  यया रीत्या सिसविप धातो रुवा6 (८.२.७४) इतित सूते्र 'वा' इतित पदं समुच्चयाथ�, यया रीत्या च वसुसं्रसुध्वं8वनडुहां 
दः (८.२.७२) इत्य8मात्  दः इत्य8य अनुवृत्त्या दकारः विवधेयो �वतित, तया एव रीत्या अविप दश्च (८.२.७५) इत्यन्धि8मन्नविप �वतित विकम् 
? अत्र मतद्वयमन्धि8त | काभिशकायां व्याख्यातमन्धि8त— दकारा�त8य धातोः पद8य सिसविप परतो रु�6वतित, दकारो वा | काभिशकाकार8य 
मतेन तदेव 'वा' समुच्चयाथ�, येन रुत्वं दत्वञ्चेतित विवधेयद्वयं �वतित, द्वयमविप सिसध्यतित अनेन एव दश्च (८.२.७५) इतित सूते्रर्णै | अतः 
काभिशकाकार8य मतेन दकार8य अनवुृलित्तः �वतित अत्राविप | पर�तु सिस�ा�तकौमुद्यां ��ोसिजदीतिक्षतेन लिललिखतं व्याख्यानमन्धि8त— 
धातोद68य पदा�त8य सिसविप पर ेरुः 8याद्वा | अन्धि8मन्  'दः' इत्य8य अनुवृलित्तः अ8वीकृता | अन्धि8मन्नवे च लाघवम्  | दकारविवधेयं चेत्  
गौरवविमतित | रुत्व8य अपके्ष अ8माकं धातुरूविपपदं तु दकारा�तम्  अ8त्येव | पुनः दकार8यानयन8य काऽवश्यकता ? इत्येवं रीत्या 
मातृभि�ः साकं चचा6 सञ्जाता | इत्थञ्च दश्च (८.२.७५) इतित सूते्र दकारानुवृलित्तः मा8तु | 'वा' इतित पद ंविवकल्पाथ� एव | 

g] ) मकारा�तधातवः

मकारा�तानां पदत्वे सतित, म् -8थाने नकारः

मो नो धातोः (८.२.६४)  = मकारा�त8य धातोः पद8य नकारादेशो �वतित | तद�तविवतिधः इत्यनेन मकारा�तधातुः इतित आशयः | मः 
षष्ठ्य�तं, नः प्रथमा�तं, धातोः षष्ठ्य�तं, वित्रपदविमदं सूत्रम्  | 8कोः संयोगाद्योर�ते च (८.२.२९) इत्य8मात्  अ�ते इत्य8य अनुवृलित्तः |
पद8य (८.१.१६) इत्य8य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सविहतसूत्रम् — मः धातोः पद8य अ�ते नः |
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अजङ्गम्  + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल्  इत्यनेन त् -लोपः  अजङ्गम्   → दध् → दध् मो नो धातोः इत्यनेन म् -8थाने 
नकारादेशः  अजङ्गन्  → दध् 

अपरषेाम्  अनुनासिसका�तानां गतितः एवम् —
- ङकारः, ञकारः = कोऽविप धातुः नान्धि8त य8य अन्धि�तमवर्णै6ः ङकारः, ञकारः वा 8यात्  | अतः अत्र विकमविप नान्धि8त |
- नकारा�तधातुः र्णैकारा�तधातुः चेत्  विकमविप काय� न �वतित अतः नकारः र्णैकारः च यथावत्  तितष्ठतित |   

३. जश्त्वसन्धि�धः चत्व6सन्धि�धश्च 

अन्धि8मन्  सोपाने धेयं यत्  पद8य अन्धि�तमो वर्णै6ः कः— वग68य पञ्चमसद8यश्चेत् , विकमविप काय� नान्धि8त | पदा�ते झल्  (वग68य प्रथमो 
विद्वतीयः तृतीयः चतुथ} वा) चेत् , जश्त्वसन्धि�धः चत्व6सन्धि�धश्च प्रसक्तौ 8तः | पदे यत्र स�धेः प्रसविक्तः अन्धि8त, तत्र सन्धि�धः विनत्यविमतित 
जानीमः; अतः अन्धि8मन्  स�द�� सन्धि�धः करर्णैीय एव, वैकन्धिल्पको न |

झलां जशोऽ�ते (८.२.३९) = पदा�ते झलः 8थाने जशादेशो �वतित | पदात्  पर ेकोऽविप वर्णै6ः 8यात्  वा न वा, सूत्र8य प्रसविक्तः अन्धि8त 
एव | पदात्  पर ेअच्  8यात्  हल्  8यात्  वा, सूत्र8य प्रसविक्तः अन्धि8त एव | Xाधकसूत्रम्  अन्धि8त चेत्  अ�या वाता6 | झल्  प्रत्याहार े
पञ्चमवग�य-व्यञ्जनाविन वज6तियत्वा सवा6भिर्णै वग�यव्यञ्जनाविन (नाम अननुनासिसक-वग�यव्यञ्जनाविन), अविप च श् , ष् , स् , ह्  | प्रयोगे वगा6र्णैां
प्रथमः, विद्वतीयः, तृतीयः, चतुथ6श्च वर्णैा6ः आयान्धि�त | जश्  प्रत्याहार ेवगा6र्णैां तृतीयवर्णै6ः—ज् , X् , ग् , ड् , द्  इतित | 8थानेऽ�तरतमः 
(१.१.५०) इत्यनेन कवग�यार्णैां 8थाने गकारः, चवग�यार्णैां 8थाने जकारः, तवग�यार्णैां 8थाने दकारः, �वग�यार्णैां 8थाने डकारः, 
पवग�यार्णैां 8थाने Xकारः इतित | तर्विह पद8य अ�ते झल् -प्रत्याहार ेकश्चन वर्णै6ः अन्धि8त चेत् , 8थाने त8य वग68य तृतीयवर्णैा6देशः �वतित |
अयं जश्त्वसन्धि�धः इत्यचु्यते | झलां षष्ठ्य�तं, जशः प्रथमा�तम् , अ�ते सप्तम्य�तं, वित्रपदविमदं सूत्रम्  | पद8य (८.१.१६) इत्य8य 
अतिधकारः | अनवुृलित्त-सविहतसूतं्र— पद8य अ�ते झलां जशः |

विवरामोऽवसानम्  (१.४.११०) = वर्णैा6नाम्  अ�ावः अवसानसंज्ञकः | विवरामः प्रथमा�तम् , अवसानं प्रथमा�तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | सूतं्र 
8वयं सम्पूर्णै�— विवरामः अवसानम्  | 

वाऽवसाने (८.४.५६) = अवसाने झलः विवकल्पेन चर् -आदेशो �वतित | अनेन अवसानाव8थायां विवकल्पेन जश्त्वं चत्व� वा | वा 
अव्ययपदम् , अवसाने सप्तम्य�तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | झलां जश्  झभिश (८.४.५३) इत्य8मात्  झलां इत्य8य अनुवृलित्तः | अभ्यासे चच6 
(८.४.५४) इत्य8मात्  चर्  इत्य8य अनुवृलित्तः | अनवुृलित्त-सविहतसूत्रम् — अवसाने झलां चरो वा |

कवगा6�तधातुः— जश्त्वे गकारादेशः, चत्व� ककारादेशः | यथा अशाशक्   जश्त्वे अशाशग् → दध् , चत्व� अशाशक् 

चवगा6�तधातुः— विद्वविवधा (१) चोः कुः, (२) व्रश्चभ्र8जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः
(१) अवच्   → दध् चोः कुः  अवक्   → दध् → दध् (जश्त्वम्) अवग् , (चत्व6म्) अवक् 
(२) अवाव्रश्च्   → दध् 8कोः संयोगाद्योर�ते च इत्यनेन सकारलोपः  अवाव्रच्   → दध् → दध् व्रश्चभ्र8जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः इत्यनेन 
षकारदेशः  अवाव्रष्   → दध् → दध् (जश्त्वम्) अवाव्रड्  , (चत्व6म्) अवाव्र�् 

�वगा6�तधातुः— जश्त्वे डकारादेशः, चत्व� �कारादेशः | यथा अतृ6रे्णैढ्   → दध् (जश्त्वम्) अतृ6रे्णैड्  , (चत्व6म्) अतृ6रे्णै�् 

तवगा6�तधातुः— जश्त्वे दकारादेशः, चत्व� तकारादेशः | यथा अरुर्णैध्   → दध् (जश्त्वम्) अरुर्णैद् , (चत्व6म्) अरुर्णैत् , (सिसविप वा रुत्वम् ) 
अरुर्णैः | 

अत्र प्रश्नः उदेतित— यया रीत्या �ू + शप्   → दध् '�व' इत्य8य धातुसंज्ञा नान्धि8त, तया एव रीत्या रुध्  + श्नम्    → दध् → दध् 'अरुर्णैध् ' इत्य8य 
धातुसंज्ञा अविप न 8यात्  विकल ? अत्र त�मध्यपतितत8तद्dहरे्णैन गहृ्यते (८९) इतित परिर�ाषया य8य मध्ये पतिततः त8य dहर्णैम्  | इतित 
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कृत्वा धातुसंज्ञा �वत्येव | 

दकारा�तधातुः— जश्त्वे दकारादेशः, चत्व� तकारादेशः, सिसविप वा रुत्वम्  | यथा अमोमोद्   → दध् (जश्त्वम्) अमोमोद् , (चत्व6म्) 
अमोमोत् , (सिसविप वा रुत्वम् ) अमोमोः 

पवगा6�तधातु ः— जश्त्वे Xकारादेशः, चत्व� पकारादेशः | यथा अलाल�्   → दध् (जश्त्वम्) अलालX् , (चत्व6म्) अलालप् 

षकारा�तधातुः— जश्त्वे डकारादेशः, चत्व� �कारादेशः | षकार8य उच्चारार्णै8थानं मूधा6 अतः मूध6�यवग68य (इत्यकु्तौ �वग68य) 
आदेशो �वतित | यथा अदे्वष्   → दध् (जश्त्वम्) अदे्वड् , (चत्व6म्) अदे्व�्  

शकारा�तधातुः— व्रश्चभ्र8जसृजमृजयजराजभ्राजच्छशां षः इत्यनेन शकार8य 8थाने षकारादेशः | तदा जश्त्वे डकारादेशः, चत्व� 
�कारादेशः | यथा अवश्   अवष्   → दध् → दध् (जश्त्वम्) अवड्  , (चत्व6म्) अव�्  

सकारा�तधातुः— तितप्यन8तेः इत्यनेन तितविप अन्धि�तमसकार8य दकारादेशः | यथा अचकास्   → दध् (दत्वम् ) अचकाद् , (चत्व6म्) 
अचकात्  
                 — सिसविप धातो रुवा6 इत्यनेन विवकल्पेन रु-आदेशः | यथा चकास्   → दध् (जश्त्वम्) अचकाद् , (चत्व6म्) अचकात् , 
(रुत्वम् ) अचकाः

हकारा�तधातुः— यथा अलोह्  + त्   त् → दध् -लोपः  अलोह्   → दध् → दध् हो ढः इत्यनेन ह् -8थाने ढ्   अलोढ्   → दध् → दध् (जश्त्वम्) अलोड्  , 
(चत्व6म्) अलो�्   | एवमेव अतृरे्णैह्   → दध् (जश्त्वम्) अतृरे्णैड् , (चत्व6म्) अतृरे्णै�्  

दकाराविद-हकारा�तधातुः— दह्ु , विदह्  इत्यादयः | यथा अदोह्  + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल्  इत्यनेन त् -लोपः  → दध् 
अदोह्   → दध् दादेधा6तोघ6ः इत्यनेन ह् -8थाने घ्   अदोघ्   → दध् → दध् एकाचो Xशो �ष्  झष�त8य 8ध्वोः इत्यनेन Xशो �ष् (३४  ४४→ दध् )  → 
अधोघ्   → दध् (जश्त्वम्) अधोग्  , (चत्व6म्) अधोक्  

इतित हल�तेभ्यो धातुभ्यो लङ् -लकार8य त् -प्रत्ययः स् -प्रत्ययश्चेत्यनयोः योजनविवतिधः |

अभ्यासः— 
लङ् -लकार8य तितप् -प्रत्यये पर ेरूपं कल्पनीयम्  | सिसविप भि�द्यते चेत् , तदविप वक्तव्यम्  | 

अदाविदगरे्णै—
शास् , वच् , मृज् , सं8त्  (लवि� संन्धि8त), दह्ु , विवद् , हन् , वश् , विद्वष् , विदह् , सस् , चकास् , लिलह्  

जुहोत्याविदगरे्णै—
धन्   दधन् → दध् , तिधष्   विदतिधष् → दध् , विनज्   नेविनज् → दध् , तुर्   तुतुर् → दध् , जन्   जजन् → दध् , 

रुधाविदगरे्णै—
विवच्   विवनच् → दध् , यजु्   यनुज् → दध् , भिछद्   भिछनद् → दध् , रुध्   रुर्णैध् → दध् , �ुज्   �ुनज् → दध् , भिशष्   भिशनष् → दध् , रिरच्   रिरर्णैच् → दध् , उद्   उनद् → दध् , हिंहस् 

 विहनस् → दध् , भि�द्   भि�नद् → दध् , तृह्   तृर्णैह्   → दध् → दध् तृर्णैह इम्  (७.३.९२)  → तृरे्णैह्  

यङ् लुविक—

लविX अवसं्रसने* भ्वाविदगरे्णै  लX्   → दध् → दध् इविदतो नुम धातोः (७.१.५८)  → ल�X्   → दध् नश्चापदा�त8य झलिल (८.३.२४)  → लंX्   → दध् 
अन8ुवार8य यतिय परसवर्णै6ः (८.४.५८)  → लम्X्   लवि�  लम्X्  → दध् → दध् + शप्  + ते  लम्X → दध् + ते  लम्Xते → दध् | अत्र लतिङ अलम्X्  + 
अ + त  अलम्Xत → दध् | हल् -स�धेः अभ्यास8य अवसरो नान्धि8त यतोविह अङ्गम्  अद�तम्  | 
*अवसं्रसनम्  इतित अधःपतनम्  | 
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यङ्लुविक विक�तु—
लविX  लX्   → दध् → दध् इविदतो नुम धातोः (७.१.५८)  → ल�X्   → दध् नश्चापदा�त8य झलिल (८.३.२४)  → लंX्   → दध् अन8ुवार8य यतिय परसवर्णै6ः
(८.४.५८)  → लम्X्   लालम्X्  इतित धातुः → दध् | 

लतिङ—
लविX  लX्   → दध् → दध् इविदतो नुम धातोः (७.१.५८)  → ल�X्   → दध् नश्चापदा�त8य झलिल (८.३.२४)  → लंX्   → दध् अन8ुवार8य यतिय परसवर्णै6ः
(८.४.५८)  → लम्X्   लालम्X्   अलालम्X्  → दध् → दध् + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल्  (६.१.६८)  → अलालम्X्   → दध् 
पदसंज्ञायां सत्यां संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३)  → अलालम्   → दध् मो नो धातोः (८.२.६४) इत्यनेन मकारा�त8य धातोः पद8य 
नकारादेशः  अलालन्  → दध् 

इतित तिच�तने सतित व8तुत8तु अनेकसम8याः, ताश्च एताः—  
१) संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) इतित वित्रपाविदसूतं्र, नश्चापदा�त8य झलिल (८.३.२४) च अनु8वार8य यतिय परसवर्णै6ः (८.४.५८) च
सूत्रद्वयं प्रतित पवू6सूत्रम्  | अतः संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) तु अलाल�X्  इत्येव पश्यतित | अलाल�X्  इत्य8य एव Xकार8य लोपं 
करोतित, येन अलालन्  साक्षात्  सिसध्यतित | 

२) संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) इत्यनेन अलालम्X्   अलालम्  इतित 8वीकुम6ः चेदविप → दध् विनविमत्तापाये नवैिमलित्तक8याप्यपायः*  → 
Xकारः तु अनु8वार8य मकार8य च विनविमतं्त; त8य अपाये नवैिमलित्तक8य अविप अपायः  अनेन मकारः पुनः नकारो �वतित  → दध् → दध् 
अलालन् 

*नाम विनविमत्त8य अपाये नवैिमलित्तक8य अविप अपायः | विनविमत्तम्  इत्यकेु्त कारर्णैं, नवैिमलित्तकम्  इत्यकेु्त फलम् , अपायः इत्यकेु्त अ�ावः |

३) संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३) इत्यनेन अलालम्X्   अलालम्  इतित न्धि8थतौ→ दध्  नवैिमलित्तक8य अपायं न कुम6ः चेदविप मो नो धातोः 
(८.२.६४) इतित अविप वित्रपाद्यां पूव6वित्रपाविदसूत्रम्  | नश्चापदा�त8य झलिल (८.३.२४) च अनु8वार8य यतिय परसवर्णै6ः (८.४.५८) 
इत्यनयोः काय6मेव न पश्यतित | इविदतो नुम धातोः (७.१.५८) इत्यनेन व्यतु्पन्नं नकारमेव पश्यतित, अलालन्  | मो नो धातोः 
(८.२.६४), 'अलालन् ' इतित रूपं दृष्ट्वा विकमविप न करोतित | 

अतः कया अविप दृष्ट्या अन8ुवारादेशः च मकारादेशः च न �वतः | अ�ततो गत्वा 9मः अयमेव—
लविX  लX्   → दध् → दध् इविदतो नुम धातोः (७.१.५८)  → ल�X्   लाल�X्   अलाल�X्  → दध् → दध् + त्   त् → दध् -लोपः  अलाल�X्   → दध् → दध् 
संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३)  → अलालन् 

केचन वैयाकरर्णैाः विनविमत्त8यापाये नवैिमलित्तक8याविप अपायः इतित न म�य�ते यतोविह अयं न �यायः न वा परिर�ाषा | काभिशका�यासे 
पदमञ्जया� च च्छ्वोः शूडनुनासिसके च (६.४.१९) इत्य8य व्याख्याने तथा उच्यते | एवं दृष्ट्या वक्तव्यं चेत् , अकृतव्यूहाः पाभिर्णैनीयाः 
(५६) इतित परिर�ाषया नभिशष्यमार्णैं विनविमतं्त न 8वीकत6व्यम्  इत्य8मात्  लङ् लकार ेप्रथमपुरुषैकवचने Xकार8य नभिशष्यमार्णैत्वात्  
नश्चापदा�त8य झलिल (८.३.२४) च अन8ुवार8य यतिय परसवर्णै6ः (८.४.५८) इत्याभ्यां काय� न साधनीयमेव | तथा सतित प्रवि9या एवम्
—

लविX  लX्   → दध् → दध् इविदतो नुम धातोः (७.१.५८)  → ल�X्   लाल�X्   लङ्लकार ेत् → दध् → दध् -प्रत्यय8य लोपे सतित Xकारलोप8य 
करिरष्यमार्णैत्वात्  विनविमत्तनभिशष्यमार्णैत्वात्  नश्चापदा�त8य झलिल (८.३.२४) च अन8ुवार8य यतिय परसवर्णै6ः (८.४.५८)  इत्यनयोः 
काय� न �वतित  अलाल�X्  → दध् + त्   त् → दध् -लोपः  अलाल�X्   → दध् → दध् संयोगा�त8य लोपः (८.२.२३)*  → अलालन् 

*अत्र पवू6त्रासिस�म्  इत्यनेन नश्चापदा�त8य झलिल (८.३.२४) इत्यत्र शा�ासिस�म्  |

प्रच्छ्   पाप्रच्छ्  → दध् 
दह्ु   दोदह्ु  → दध् 
मतिघ  माम�घ्  → दध् 
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व्रश्च्   वाव्रश्च्  → दध् 
8य�द ू  8य�द्   सा8य�द्  → दध् → दध् 
सृज्   सरीसृज्   → दध् → दध् सृसिजदृशेझ6ल्यमविकतित (६.१.५८) इत्यनेन अम् -आगमः  सरीसृ→ दध् -अ-ज्   → दध् इको यर्णैतिच इत्यनेन यर््णै   → दध् 
सरीस्रज्  
मुछा6  मुछ् 6→ दध् -धातुः, यङ्लुविक मोमुछ् 6-धातुः
Xुध्   XोXुध्  → दध् 
लाभिछ  लाछ्   ला�छ्   लाला�छ्  → दध् → दध् → दध् 
भ्र8ज्   Xाभ्र8ज्  → दध् 
दध्   दादध्  → दध् 
भ्रम्   Xम्भ्रम्  → दध् 
ध्रस्   दाध्रस्  → दध् 
सृप्   सरीसृप्  → दध्  
जसिस  ज�स्   जाज�स्  → दध् → दध् 
हुछा6  हुछ् 6   होहुछ् 6→ दध् → दध् 
वृत्   वरीवृत् → दध् 
वृत्   वरीवृत्   अवरीवृत्  → दध् → दध् + त्   → दध् पुग�तलघूपध8य च (७.३.८६)  → अवरीवत् 6 + त्   → दध् हल्ङ्याब्भ्यो दीघा6त्  सुतित8यपृकं्त हल् 
(६.१.६७)  → अवरीवत् 6  → दध् रात्स8य (८.२.२४) इत्यनेन त् -लोपः Xातिधतः  अवरीवत् 6  → दध् → दध् झलां जशोऽ�ते (८.२.३९)  → 
अवरीवद् 6  → दध् वाऽवसाने (८.४.५६)  → अवरीवत् 6 / अवरीवद् 6

सिसविप पर ेअवरीवृत्   यथा तितविप पर े  अवरीवत् 6 → दध् → दध् / अवरीवद् 6  → दध् दश्च (८.२.७५) इत्यनेन सिसविप पर ेधातोः पदा�त-दकार8य 
8थाने विवकल्पेन रु-आदेशो �वतित  अवरीवरर््   → दध् → दध् रो रिर (८.३.१४) इत्यनेन रफे8य रफेे पर ेलोपः  र→ दध् -लोपः  अवरीवर्   → दध् → दध् 
ढर्लोपे पूव68य दीघ}ऽर्णैः (६.३.१११) इत्यनेन ढरफेयोल}पविनविमत्तयोः पूव68यार्णैो दीघ6ः  अवरीवार्   → दध् → दध् खरवसानयोर्विवसज6नीयः 
इत्यनेन अवसाने र् -8थाने विवसगा6देशः  अवरीवाः → दध् 

रो रिर (८.३.१४) =  रफे8य लोपः रफेे पर े| रः षष्ठ्य�तं, रिर सप्तम्य�तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | ढो ढे लोपः (८.३.१३) इत्य8मात्  लोपः
इत्य8य अनुवृलित्तः | तयोय्वा6वतिच संविहतायाम्  (८.२.१०८) इत्य8मात्  संविहतायाम् इत्य8य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सविहतसूतं्र— रः 
लोपः रिर संविहतायाम्  | 

ढर्लोपे पूव68य दीघ}ऽर्णैः (६.३.१११) = ढरफेयोल}पविनविमत्तयोः पवू68यार्णैो दीघ6ः | ढकाररफेयोः लोप8य विनविमत्तकढकाररफेे पर,े 
अर््णै -प्रत्याहार ेन्धि8थत8य दीघा6देशो �वतित | ढर्लोपे इतित द्व�द्वग�6-उपपदतत्पुरुषसमासः— ढ्  च र्  च ढर् ौ, इतरतेरद्व�द्वः, ढर् ौ 
लोपयतीतित ढर्लोपः, तन्धि8मन्  ढर्लोपे | ढर्लोपः ग�6द्व�द्वः उपपदतत्परुुषः | ढर्लोपे सप्तम्य�तं, पवू68य षष्ठ्य�तं, दीघ6ः प्रथमा�तम् , अर्णैः 
षष्ठ्य�तम् , अनेकपदविमद ंसूत्रम्  | सूतं्र 8वयं सम्पूरर्णैम् — ढर्लोपे पूव68य अर्णैः दीघ6ः |

विवसग6स�धौ रफे8य प्रसिस�ोदाहरर्णैम्  | पुनः रमते  पुनर्  → दध् + रमते  → दध् रो रिर (८.३.१४) इत्यनेन रफे8य रफेे पर ेलोपः  पुन → दध् + 
रमते  → दध् ढर्लोपे पूव68य दीघ}ऽर्णैः  पुना रमते → दध् | अन्धि8मन्  वृत्ता�ते रफेः एव रफे8य लोप8य विनविमत्तम्  | रफेलोपविनविमत्तकरफेात्  प्राक्  
अर््णै -प्रत्याहार ेअ�यतमवर्णै}ऽन्धि8त (अकारः इतित) अतः अर्णैः दीघ6त्वं �वतित |

अत्र कश्चन प्रश्नः उदेतित यत्  रो रिर (८.३.१४) वित्रपाविदसूतं्र, ढर्लोपे पूव68य दीघ}ऽर्णैः (६.३.१११) च सपादसप्ताध्याय्याम्  इतित कारर्णैतः
पवू6त्रासिस�म्  (८.२.१) इत्यनेन रो रिर (८.३.१४) इत्य8य काय6म्  असिस�ं न �वतित विकम्  ? अत्र सिस�ा�तः काय� करोतित आश्रयात्  
सिस�त्वम् | यावत्  पय6�तं रो रिर (८.३.१४) न 8यात् , तावत्  पय6�तं ढर्लोपे पूव68य दीघ}ऽर्णैः (६.३.१११) इत्य8य 
रफेविनविमत्तकप्रसविक्तन6 �विवष्यतित एव | रो रिर (८.३.१४) इत्य8य आश्रयेर्णै ढर्लोपे पूव68य दीघ}ऽर्णैः (६.३.१११) इत्य8य काय� 
सिसध्यतित | रो रिर (८.३.१४) नान्धि8त चेत्  ढर्लोपे पूव68य दीघ}ऽर्णैः (६.३.१११) विनरवकाशं �वतित | रो रिर (८.३.१४) इतित सूतं्र 
त्यक्त्वा 'ढर्लोपे' इत्य8य रफेविनविमत्तकत्वं विनरथ6कम्  | विकमथ� न ढर्लोपे पूव68य दीघ}ऽर्णैः (६.३.१११) इतित सूतं्र रो रिर (८.३.१४) 
इत्य8य अन�तरम्ं  अष्टाध्याय्यां 8थाप्येत इतित चेत् , ढर्लोपे पूव68य दीघ}ऽर्णैः (६.३.१११) इत्य8य 'दीघ6 '-शब्द8य अनवुृलित्तः 
आवश्यकी ६.३.११२ इत्य8मात्  आरभ्य ६.४.१८ इतित यावत्  | 
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तुव�  तोतुव् 6  → दध् 

वृध्   वरीवृध् → दध् 
दवु�  दो→ दध् दवु् 6    
वृश्   वरीवृश् → दध् 
मुव�  मोमुव् 6  → दध् 
कृश्   चरीकृश् → दध् 
कृष्   चरीकृष् → दध् 

Swarup – Sept 2013 (Updated April 2015 & May 2018)
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