
आशीर्लि�ङ् -�कारःपरस्मैपदे 

आशिशषि�लि�ङ्�ोटौ(३.३.१७३)=आशीर्वाा#दार्थे%धातुभ्यःलि�ङ्�ोट्च�कारौभर्वातः|अप्राप्तस्येष्टस्यार्थे#स्यप्रापु्तषिमच्छाइतितकाशिशका
—अप्रापं्तप्रापु्तम्इच्छाइतितअर्थे#ः|लि�ङ्च�ोट्चतयोरिरतरतेरद्वन्द्वःलि�ङ्�ोटौ|आशिशषि�सप्तम्यन्तं,लि�ङ्�ोटौप्रर्थेमान्तं,षिद्वपदषिमदं
सूत्रम्|

परस्मैपदेआशीर्लि�ङ्-�कारःअषिAडाषिद�ुअन्यतमः|अत्रयासुट्-आगमोभर्वातितइतितकारणतःसिसद्धतितङ्-प्रत्ययाःयकारादयः;तदर्थेIच
Aर्वा�ादयः|प्रेरणार्थे%शिणच्,कम#शिणभारे्वायक्,परस्मैपदेआशीर्लि�ङ्,यङन्ताः,यङ्�ुगन्ताःचइत्येतेसर्वा%अषिAडादयः|क्रमेणए�ांपाठः
जायमाAः;परम्इड्व्यर्वास्र्थेा,इडादीAांचपाठः|

आध#धातुकस्येड्र्वा�ादेः(७.२.३५)=आध#धतुक-प्रत्ययस्यआदौर्वा�्-प्रत्याहारेअन्यतमर्वाण#ःअस्तिस्तचेत्,तस्यइडागमोभर्वातित|
र्वा�ादेराध#धातुकस्येडागमःस्यात्|इट्-आगमःषिटत्अतःआद्यन्तौटषिकतौ(१.१.४६)इत्यAेAप्रत्ययस्यआदौआयातित|र्वा�्-
प्रत्याहारेयकारंषिर्वाहायसर्वाा#शिणव्यञ्जAाषिAअन्तग#ताषिA|र्वा�्आदौयस्यसर्वा�ाषिदःबहुव्रीषिहः,तस्यर्वा�ादेः|आध#धातुकस्य�ष्ठ्यन्तम्,
इट्प्रर्थेमान्तं,र्वा�ादेः�ष्ठ्यन्तं,षित्रपदषिमदंसूत्रम्|अङ्गस्य(६.४.१)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—अङ्गात्र्वा�ादेः
आध#धातुकस्यइट्|

परस्मैपदेसिसद्धतितङ्-प्रत्ययाःएते—
यात्यास्ताम्यासःु
याःयास्तम्यास्त
यासम्यास्र्वायास्म

लि�ङाशिशषि�(३.४.११६)=आशीर्वाा#दार्थे%यत्लि�ङ्तस्यस्र्थेाAेयत्तितङ्,तस्यआध#धातुकसंज्ञाभर्वातित|आशिशषि�लि�ङःतितङ्
आध#धातुकसजं्ञकःस्यात्|लि�ङ्�ुप्त�ष्ठीकम्,आशिशषि�सप्तम्यन्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|तितङ्शिशत्सार्वा#धातुकम्(३.४.११३)इत्यस्मात्तितङ्
इत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|आध#धातुकंशे�ः(३.४.११४)इत्यस्मात्आध#धातुकम्इत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूतं्र—लि�ङाशिशषि�
आध#धातुकंतितङ्|

आध#धातुकप्रत्ययेपरेधात्र्वाादेशाः—

आध#धातुकषिर्वा�येके�ासिaत्धातूAांधात्र्वाादेशोभर्वातित|

१.अस्-धातोःआध#धातुकप्रत्ययेपरेभू-आदेशः|अस्+यात् भूयात्→ भूयात् |

अस्तेभू#ः(२.४.५२)=आध#धातुकषिर्वार्वाक्षायाम्अस्-धातोःस्र्थेाAेभू-आदेशोभर्वातित|अAेकास्तिdशत्सर्वा#स्य(१.१.५५)इत्यAेAआदेशः
सर्वा#स्यस्र्थेाAेAतुअन्त्यस्य|अस्तेः�ष्ठ्यन्तं,भूःप्रर्थेमान्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|आध#धातुके(२.४.३५)इत्यस्यअतिधकारः|अAरु्वाृलि^-
सषिहतसूत्रम्—अस्तेःभूःआध#धातुके|

अAेकास्तिdशत्सर्वा#स्य(१.१.५५)=आदेशःअAेका�्शिशत्चचेत्,सर्वा#स्यस्र्थेाAेआदेशोभर्वातितAतुअन्त्यस्य|अ�ोऽन्त्यस्य
(१.१.५२)इत्यस्यअपर्वाादः|AएकःअAेकःAञ्तत्परुु�ः|अAेकःअ�्यस्यसःअAेका�्,बहुव्रीषिहः|शइत्यस्यसःशिशत्,बहुव्रीषिहः
|अAेका�्चशिशत्चअAेकास्तिdशत्,बहुव्रीषिह-गभ#-समाहारद्वन्द्वः|अ�्इतितप्रत्याहारेसर्वा%र्वाणा#ःअन्तभू#ताः;अAेका�्इत्यकु्तौतादृशः
आदेशःयस्तिस्मA्एकएर्वार्वाण#ःAअषिपतुअAेकेर्वाणा#ः|अAेका�्प्रर्थेमान्तं,शिशत्प्रर्थेमान्तं,सर्वा#स्य�ष्ठ्यन्तं,षित्रपदषिमदंसूत्रम्|
स्र्थेाAेऽन्तरतमः(१.१.५०)इत्यस्मात्स्र्थेाAेइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—अAेकास्तिdशत्सर्वा#स्यस्र्थेाAे|

२.चतिक्षङ्-धातोःआध#धातुकप्रत्ययेपरेख्याञ्-आदेशः|चक््ष+यात् ख्यायात्→ भूयात् |

चतिक्षङःख्याञ्(२.४.५४)=चतिक्षङःख्याञादेशोभर्वातितआध#धातुके|चतिक्षङः�ष्ठ्यन्तं,ख्याञ्प्रर्थेमान्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|
आध#धातुके(२.४.३५)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—चतिक्षङःख्याञ्आध#धातुके|
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३.अज्-धातोःआध#धातुकप्रत्ययेपरेर्वाी-आदेशः|अज्+यात् र्वाीयात्→ भूयात् |

अजेव्य#घञपोः(२.४.५६)=अजेधा#तोःर्वाीइत्ययमादेशःस्यादाध#धातुकषिर्वा�येघञ्चअप्चर्वाज#तियत्र्वाा|अजेः�ष्ठ्यन्तं,र्वाी
प्रर्थेमान्तम्,अघञपोःसप्तम्यन्तं,षित्रपदषिमदंसूत्रम्|आध#धातुके(२.४.३५)इत्यस्यअतिधकारः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—अजेःर्वाी
आध#धातुकेअघञपोः|

४.बू्र-धातोःआध#धातुकप्रत्ययेपरेर्वाच्-आदेशः|बू्र+यात् उच्यात्→ भूयात् |

बु्रर्वाोर्वातिचः(२.४.५३)=बु्रर्वाोर्वातिचरादेशोभर्वातितआध#धातुकषिर्वा�ये|इकारउच्चारणार्थे#ः|बु्रर्वाः�ष्ठे्यकर्वाचAं,र्वातिचःप्रर्थेमैकर्वाचAं,
षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|आध#धातुके(२.४.३५)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—बु्रर्वाःर्वातिचःआध#धातुके|

५.हA्-धातोःआशीर्लि�ङःप्रत्ययेपरेर्वाध-आदेशः|हA्+यात् र्वाध्यात्→ भूयात् |

हAोर्वाधलि�तिङ(२.४.४२)=हन्तेर्धातोःर्वाधइत्ययम्आदेशोभर्वातितलि�तिङपरेआध#धातुके|हAः�ष्ठ्यन्तं,र्वाध�ुप्तप्रर्थेमान्तं,लि�तिङ
सप्तम्यन्तं,षित्रपदषिमदंसूत्रम्|आध#धातुके(२.४.३५)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूतं्र—हAःर्वाधआध#धातुकेलि�तिङ|

र्वाध-आदेशेअकारस्य�ोपः—
अतो�ोपः(६.४.४८)=अदन्ताङ्गस्यह्रस्र्वा-अकार�ोपोभर्वातितआध#धातुकेप्रत्ययेपरे|येAषिर्वातिधस्तदन्तस्य(१.१.७२)इत्यAेAअतः
अङ्गस्यAामAकेर्वा�म्ह्रस्र्वा-अकारःइत्यङ्गस्य,अषिपतुह्रस्र्वा-अकारान्तस्यअङ्गस्य|अ�ोऽन्तस्य(१.१.५२)इत्यAेAअस्तिन्तमर्वाण#स्य
एर्वा�ोपः(Aतुअङ्गस्य)|उपदेशेअAुर्वात#तेअतःप्रसषिक्तःकेर्वा�म्उपदेशार्वास्र्थेायाम्*|अतः�ष्ठ्यन्तं,�ोपःप्रर्थेमान्तं,षिद्वपदषिमदं
सूत्रम्|अAुदा^ोपदेश-र्वाAतित-तAोत्यादीAा-मAुAासिसक�ोपोझलि�स्तिvङतित(६.४.३७)इत्यस्मात्उपदेशेइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अङ्गस्य
(६.४.१),आध#धातुके(६.४.४६)इत्यAयोःअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्र#म्—अतःअङ्गस्य�ोपःआध#धातुकेउपदेशे|

६.एजन्तधातूAाम्आत्र्वाम्—

आदेचउपदेशेऽशिशतित(६.१.४५)=उपदेशेएजन्तस्यधातोरात्त्र्वांAतुशिशतित|उपदेशेइत्यAेAऔपदेशिशकधातूAामेर्वाप्रसषिक्तः,Aतु
आतितदेशिशकधातूAाम्|उपदेशार्वास्र्थेायाम्,अशिशतितप्रत्ययेपरे,एजन्तधातूAाम्अन्त्यस्यएचःस्र्थेाAेआत्र्वाादेशः|येAषिर्वातिधस्तदन्तस्य
(१.१.७२)इत्यAेAतदन्तषिर्वातिधः;अ�ोन्त्यस्य(१.१.५२)इत्यAेAअन्त्यस्यअ�ःस्र्थेाAे|एच्इत्यAेA'ए,ऐ,ओ,औ'|श्इत्यस्य
सशिशत्,Aशिशत्अशिशत्,तस्तिस्मA्(षिर्वा�ये)अशिशतित,Aञ्तत्परुु�ः|आत्प्रर्थेमान्तम्,एचः�ष्ठ्यन्तम्,उपदेशेसप्तम्यन्तम्,अशिशतित
सप्तम्यन्तम्,अAेकपदषिमदंसूत्रम्|लि�षिटधातोरAभ्यासस्य(६.१.८)इत्यस्मात्धातोःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—एचः
धातोःआत्उपदेशेअशिशतित|

यर्थेा—
ग्�ै ग्�ा→ भूयात् ,म्�ै म्�ा→ भूयात् ,ध्यै ध्या→ भूयात् ,शो शा→ भूयात् ,सो सा→ भूयात् ,रे्वा र्वाा→ भूयात् ,छो छा→ भूयात् 

लि�ङ्�कारेपरस्मैपदेयासुट् -आगमः 

षिर्वातिधलि�ङ्�कारेआशीर्लि�ङ्�कारेचपरस्मैपदेयासुट्-आगमःभर्वातित|

यासुट्परस्मैपदे�ूदा^ोतिङच्च(३.४.१०३)=लि�ङ्-�कारस्यपरस्मैपषिद-प्रत्ययाAांयासुट्-आगमोभर्वातित;सचआगमोतिङद्वत्उदा^ः
च|षिर्वातिधसूत्रम्अतितदेशसूतं्रच|लि�ङःसीयट्ु(सामान्यसूतं्रषिकन्तुअAेAआत्मAेपदाAांम्एर्वाकृते)इत्यस्यअपर्वाादः|आद्यन्तौटषिकतौ
(१.१.४६)इत्यAेAयासुट्,प्रत्ययात्प्राक्आयातित|यासुट्प्रर्थेमान्तं,परस्मैपदे�ुसप्तम्यन्तम्,उदा^ःप्रर्थेमान्तं,तिङत्प्रर्थेमान्तं,च
अव्ययपदम्,अAेकपदषिमदंसूत्रम्|लि�ङःसीयट्ु(३.४.१०२)इत्यस्मात्लि�ङःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|�स्य(३.४.७७)इत्यस्यअतिधकारः
|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—लि�ङः�स्यपरस्मैपदाAांयासुट्उदा^ःतिङत्च|
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तितङ् -प्रत्ययसिसतिद्धः 

परस्मैपषिदधातूAांमू� -तितङ्प्रत्ययाः 

तितप्तस्सिझ
सिसप्र्थेस्र्थे
षिमप्र्वास्मस्

यासुट्परस्मैपदे�ूदा^ोतिङच्च(३.४.१०३)इत्यAेAलि�ङ्-�कारस्यपरस्मैपषिद-प्रत्ययाAांयासुट्-आगमोभर्वातित|तर्हिहयासुट्-आगमः
तितङ्-प्रत्ययाAामेर्वाअस्तिस्त;अयaआगमःषिटत्अतःआद्यन्तौटषिकतौ(१.१.४६)इत्यAेAप्रत्ययात्प्राक्आयातित|

सूत्राशिण

१)इतश्च(३.४.१००)=तिङत्-�कारस्यस्र्थेाAेयःपरस्मैपद-ह्रस्र्वा-इकारान्त-तितङ्प्रत्ययः,तस्यअन्त्य-इकारस्य�ोपोभर्वातित|
२)तस्र्थेस्र्थेषिमपांतान्तन्तामः(३.४.१०१)="तस्,र्थेस्,र्थे,षिमप्"तिङत्सु�कार�ेुएते�ांप्रत्ययाAांस्र्थेाAेक्रमेण"ताम्,तम्,त,अम्"
एतेआदेशाः|
३)झेजु#स्(३.४.१०८)=लि�ङ्-�कारस्यसिझइत्यस्यस्र्थेाAेजुस्-आदेशोभर्वातित|
४)षिAत्यंतिङतः(३.४.९९)=तिङतः�कारस्यसकारान्त-उ^मपरुु�-प्रत्ययस्यअन्त्यसकार-�ोपोभर्वातित|

तितप् यासुट्→ भूयात् +तितप् यास्→ भूयात् +तित → भूयात् इतश्च(३.४.१००)इत्यAेAइकार�ोपः यास्→ भूयात् +त् यास्त् → भूयात् → भूयात् स्कोःसंयोगाद्योरन्तेच
(८.२.२९)इत्यAेAसकार�ोपः यात्→ भूयात् 
तस् यासुट्→ भूयात् +तस् यास्→ भूयात् +तस् → भूयात् तस्र्थेस्र्थेषिमपांतान्तन्तामः(३.४.१०१)इत्यAेAतिङत्सु�कार�ेुतस्इत्यस्यस्र्थेाAेताम् → भूयात् 
यास्+ताम् → भूयात् 'स्त्'इतितसंयोगःAपदान्ते,Aर्वााझdपरःअतःसकार�ोपोA र्वाण#मे�Aे यास्ताम्→ भूयात् → भूयात् 
सिझ यासुट्→ भूयात् +सिझ यास्→ भूयात् +सिझ → भूयात् झेजु#स्(३.४.१०८)इत्यAेAलि�ङ्-�कारस्यसिझ-स्र्थेाAेजसु्-आदेशः यास्→ भूयात् +जुस् → भूयात् 
अAुबन्ध�ोपे यास्→ भूयात् +उस् र्वाण#मे�Aे याससु् रुत्र्वाषिर्वासग� यासुः→ भूयात् → भूयात् → भूयात् → भूयात् 
सिसप् यासुट्→ भूयात् +सिसप् यास्→ भूयात् +सिस → भूयात् इतश्च(३.४.१००)इत्यAेAइकार�ोपः यास्→ भूयात् +स् र्वाण#मे�Aे यास्स् → भूयात् → भूयात् → भूयात् स्कोः
संयोगाद्योरन्तेच(८.२.२९)इत्यAेAसकार�ोपः यास् रुत्र्वाषिर्वासग� याः→ भूयात् → भूयात् → भूयात् 
र्थेस् यासुट्→ भूयात् +र्थेस् यास्→ भूयात् +र्थेस् → भूयात् तस्र्थेस्र्थेषिमपांतान्तन्तामः(३.४.१०१)इत्यAेAतिङत्सु�कार�ेुर्थेस्इत्यस्यस्र्थेाAेतम् → भूयात् 
यास्+तम् → भूयात् 'स्त्'इतितसंयोगःAपदान्ते,Aर्वााझdपरःअतःसकार�ोपोA र्वाण#मे�Aे यास्तम्→ भूयात् → भूयात् 
र्थे यासुट्→ भूयात् +र्थे यास्→ भूयात् +र्थे → भूयात् तस्र्थेस्र्थेषिमपांतान्तन्तामः(३.४.१०१)इत्यAेAतिङत्सु�कार�ेुर्थेइत्यस्यस्र्थेाAेत यास्→ भूयात् +
त → भूयात् 'स्त्'इतितसंयोगःAपदान्ते,Aर्वााझdपरःअतःसकार�ोपोA र्वाण#मे�Aे यास्त→ भूयात् → भूयात् 
षिमप् यासुट्→ भूयात् +षिमप् यास्→ भूयात् +षिम → भूयात् तस्र्थेस्र्थेषिमपांतान्तन्तामः(३.४.१०१)इत्यAेAतिङत्सु�कार�ेुषिमप्इत्यस्यस्र्थेाAेअम् → भूयात् 
यास्+अम् र्वाण#मे�Aे यासम्→ भूयात् → भूयात् 
र्वास् यासुट्→ भूयात् +र्वास् यास्→ भूयात् +र्वास् → भूयात् षिAत्यंतिङतः(३.४.९९)इत्यAेAतिङतः�कारस्यसकारान्त-उ^मपुरु�-प्रत्ययस्य
अन्त्यसकार-�ोपः यास्→ भूयात् +र्वा र्वाण#मे�Aे यास्र्वा→ भूयात् → भूयात् 
मस् यासुट्→ भूयात् +मस् यास्→ भूयात् +मस् → भूयात् षिAत्यंतिङतः(३.४.९९)इत्यAेAतिङतः�कारस्यसकारान्त-उ^मपरुु�-प्रत्ययस्य
अन्त्यसकार-�ोपः यास्→ भूयात् +म र्वाण#मे�Aे यास्म→ भूयात् → भूयात् 

आशीर्लि�ङःप्रत्ययसिसतिद्धबोधोयदामAसिसआगतः,तदाअगे्रगमAात्प्राक्एकर्वाारंतु�Aात्मकदृष्ट्यापरिरशीdयतांषिर्वातिधलि�ङः
सिसद्धतितङ्प्रत्ययाः|अदन्ताङ्गस्यकृतेअत्रप्रत्ययसिसतिद्धःप्रदर्शिशतः;अAदन्ताङ्गस्यकृतेअत्रप्रत्ययसिसतिद्धःप्रदर्शिशतः|षित्र�ुस्र्थे�े�ुसाम्यं
कुत्रभेदश्चकुत्रइतितद्रष्टव्यम्|

इतश्च(३.४.१००)=तिङत्-�कारस्यस्र्थेाAेयःपरस्मैपद-ह्रस्र्वा-इकारान्त-तितङ्प्रत्ययः,तस्यअन्त्य-इकारस्य�ोपोभर्वातित|येA
षिर्वातिधस्तदन्तस्य(१.१.७२)इत्यAेAइकारान्तःइत्यर्थे#ः|अ�ोऽन्त्यस्य(१.१.५२)इत्यAेAप्रत्ययस्यअस्तिन्तमर्वाण#स्य(इकारस्य)�ोपः
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Aतुपूण#प्रत्ययस्य|इतश्च�ोपःपरस्मैपदे�ु(३.४.९७)इत्यस्मात्�ोपः,परस्मैपदे�ुइत्यAयोःअAुर्वाृलि^ः|षिAत्यंतिङतः(३.४.९९)
इत्यस्मात्तिङतःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|�स्य(३.४.७७)इत्यस्यअतिधकारः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—तिङतः�स्यइतःपरस्मैपदस्य
�ोपः|

स्कोःसंयोगाद्योरन्तेच(८.२.२९)=संयोगस्यप्रर्थेमसदस्यःसकारःककारःर्वााचेत्,संयोगस्यप्रर्थेमसदस्य�ोपोभर्वातितAतु
षिद्वतीयसदस्यस्य,झलि�पदान्तेच|स्चक्चतयोरिरतरतेरद्वन्द्वःस्कौ,तयोःस्कोः|संयोगस्यआषिदसंयोगाषिद,तयोःसंयोगाद्योः,
�ष्ठीतत्पुरु�ः|संयोगान्तस्य�ोपः(८.२.२३)इत्यस्मात्�ोपःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|झ�ोझलि�(८.२.२६)इत्यस्मात्झलि�इत्यस्य
अAरु्वाृलि^ः|पदस्य(८.१.१६)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—संयोगाद्योःस्कोः�ोपःझलि�पदस्यअन्तेच|

तस्र्थेस्र्थेषिमपांतान्तन्तामः(३.४.१०१)="तस्,र्थेस्,र्थे,षिमप्"तिङत्सु�कार�ेुएते�ांप्रत्ययाAांस्र्थेाAेक्रमेण"ताम्,तम्,त,अम्"एते
आदेशाः|तश्चर्थेश्चर्थेश्चषिमप्चते�ाषिमतरतेरद्वन्द्वःतस्र्थेस्र्थेषिमपः,ते�ांतस्र्थेस्र्थेषिमपाम्|ताम्चतम्चतश्चअम्चते�ाषिमतरतेरद्वन्द्वः
तान्तन्तामः|तस्र्थेस्र्थेषिमपां�ष्ठ्यन्तं,तान्तन्तामःप्रर्थेमान्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|षिAत्यंतिङतः(३.४.९९)इत्यस्मात्तिङतःइत्यस्य
अAरु्वाृलि^ः|�स्य(३.४.७७)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—तिङतः�स्यतस्र्थेस्र्थेषिमपांतान्तन्तामः|

झेजु#स्(३.४.१०८)=लि�ङ्-�कारस्यसिझइत्यस्यस्र्थेाAेजुस्-आदेशोभर्वातित|झेः�ष्ठ्यन्तं,जुस्प्रर्थेमान्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|लि�ङः
सीयट्ु(३.४.१०२)इत्यस्मात्लि�ङःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|�स्य(३.४.७७)इत्यस्यअतिधकारः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—लि�ङः�स्य
झेःजसु्|झोऽन्तः(७.१.३)इत्यस्यअपर्वाादः|

षिAत्यंतिङतः(३.४.९९)=तिङतः�कारस्यसकारान्त-उ^मपरुु�-प्रत्ययस्यअन्त्यसकार-�ोपोभर्वातित|येAषिर्वातिधस्तदन्तस्य
(१.१.७२)इत्यAेAसकारान्तःइत्यर्थे#ः|अ�ोऽन्त्यस्य(१.१.५२)इत्यAेAप्रत्ययस्यअस्तिन्तमर्वाण#स्य(सकारस्य)�ोपःAतु
पणू#प्रत्ययस्य|षिAत्यंषिद्वतीयान्तंषिक्रयाषिर्वाशे�णम्,तिङतः�ष्ठ्यन्तम्,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|सउ^मस्य(३.४.९८)इतितसूत्रस्यपूण#तया
अAरु्वाृलि^ः;इतश्च�ोपःपरस्मैपदे�ु(३.४.९७)इत्यस्मात्�ोपःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|�स्य(३.४.७७)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-
सषिहतसूत्रम्—तिङतः�स्यसःउ^मस्यषिAत्यं�ोपः|

एर्वाaपरस्मैपदेसिसद्धतितङ्-प्रत्ययाःएते—
यात्यास्ताम्यासःु
याःयास्तम्यास्त
यासम्यास्र्वायास्म

अतितदेशः

लि�ङ्�कारेयासट्ु-आगमःतिङद्वत्इत्यकंु्तयासुट्परस्मैपदे�ूदा^ोतिङच्च(३.४.१०३)इतितसूते्रण|षिकन्तुतदषिग्रमेसूते्र(षिकदाशिशषि�)
उच्यतेयत्आशीर्लि�तिङसचयासुट्षिकत्भर्वातित|अतःयासुट्परस्मैपदे�ूदा^ोतिङच्च(३.४.१०३)इत्यAेAलि�तिङयासुट्-आगमस्य
तिङत्त्र्वांसामान्यातितदेशः;षिकदाशिशषि�(३.४.१०४)तस्यअपर्वाादः|

षिकदाशिशषि�(३.४.१०४)=आशिशषि�लि�ङ:यासुट्षिकत्|आशीर्लि�ङ्�कारस्यपरस्मैपदे�ुप्रत्यये�ुयःयासुट्आगमोभर्वातित,सःषिकत्
भर्वातित|काशिशकाकारोर्वादतितयत्र्वास्तुतःप्रत्ययस्यैर्वाषिकत्त्र्वांभर्वातितआगमस्यषिकत्त्र्वाप्रयोजAाभार्वाात्;अतःफलि�तार्थे#ःएर्वांयत्प्रत्ययस्य
षिकत्त्र्वाम्|षिकत्प्रर्थेमान्तम्,आशिशषि�सप्तम्यन्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|लि�ङःसीयट्ु(३.४.१०२)इत्यस्मात्लि�ङःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|यासुट्
परस्मैपदे�ूदा^ोतिङच्च(३.४.१०३)इत्यस्मात्परस्मैपदे�ु,यासुट्इत्यAयोःअAुर्वाृलि^ः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—आशिशषि�लि�ङ:
परस्मैपदे�ुयासुट्षिकत्|

धेयंयत्तृतीयाध्यायेसर्वा#त्रएतेअतिधकाराःअAरु्वात#न्ते—प्रत्यय:(३.१.१),परश्च(३.१.२),धातो:(३.१.९१),�स्य(३.४.७७)

आशीर्लि�तिङगुणषिA�ेधःअपेक्षते|यासुट्परस्मैपदे�ूदा^ोतिङच्च(३.४.१०३)इत्यAेAयासुट्तिङत्भर्वातित;तिङत्त्र्वाात्स्तिvvङतितच(१.१.५)
इत्यAेAगुणषिA�ेधःसिसध्यतित|तर्हिहषिकत्त्र्वास्यषिकमर्थे#म्आर्वाश्यकता?षिकत्त्रे्वाAAकेर्वा�ंस्तिvvङतितच(१.१.५)इत्यAेAगुणषिA�ेधः
सिसध्यतित,अषिपतुर्वातिचस्र्वाषिपयजादीAांषिकतित(६.१.१५)इत्यAेAसम्प्रसारणम्,अषिपचजाग्रोऽषिर्वातिचण्णस्तिdङत्सु(७.३.८५)इत्यAेAजागृ-
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धातोःप्रसङे्गगुणःभर्वातितAतुगुणषिA�ेधः|

जाग्रोऽषिर्वातिचण्णस्तिdङत्सु(७.३.८५)=जागृ-धातोःगणुोभर्वातितषिर्वा,तिचण्,ण�्,तिङत्इत्ये�ांप्रत्ययाणांपयु#दासे|षिर्वाइतितप्रत्ययषिर्वाशे�ः,
तिचण्इतित�ङ्ु-�कारस्य,ण�्इतितलि�ट्-�कारस्य,तिङत्इत्यAेAइत्-संज्ञकःङकारःयस्य|षिर्वा,तिङत्इत्यAयोःषिर्वा�येगुणषिA�ेधः
इदाAीमषिपभर्वातित|तिचण्,ण�्इत्यAयोःषिर्वा�येर्वाृतिद्धःइदाAीमषिपभर्वातित|अन्यत्रसर्वा#त्रगुणःभर्वातितएर्वा|अचोस्तिञ्णतित(७.२.११५),
स्तिvvङतितच(१.१.५)इत्यAयोःअपर्वाादः|षिर्वाश्चतिचण्चण�्चतिङत्च,ते�ाषिमतरतेरद्वन्द्वःषिर्वातिचण्णस्तिdङतः,Aषिर्वातिचण्णस्तिdङतः
अषिर्वातिचण्णस्तिdङतः,ते�ुअषिर्वातिचण्णस्तिdङत्सु|जाग्रः�ष्ठ्यन्तम्,अषिर्वातिचण्णस्तिdङत्सुसप्तम्यन्तम्|षिमदेगु#णः(७.३.८२)इत्यस्मात्गुणः
इत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—जाग्रःगणुःअषिर्वातिचण्णस्तिdङत्सु|

आशीर्लि�तिङतितङन्तव्यतु्पादAषिर्वातिधः

अस्माशिभःज्ञायतेयत्आध#धातुकप्रषिक्रयायांधातुगणम्अAसुृत्यतिचन्तAंAभर्वातितयतोषिहधातुगणषिर्वाशिशष्टषिर्वाकरणप्रत्ययाःAभर्वास्तिन्त|अत्र
तितङन्तरूपाणांषिAमा#णषिर्वातिधःषिर्वाशिशष्यतेधातोःअस्तिन्तमस्र्वारम्अAुसृत्य|सूत्राणाम्आयोजAंतादृशम्,अतःप्रषिक्रयायाःआयोजAमषिपतादृशं
भरे्वात्|तदर्थेIयर्थेापूर्वा#म्आध#धातुकप्रषिक्रयायांतिचन्तAंअजन्तधातूAांह�न्तधातूAांकृतेषिर्वाभक्तम्|तत्रपुAःउपषिर्वाभजAम्अजन्तधातु�ु
आकारान्ताः,इकारान्ताः,ईकारान्ताः,उकारान्ताः,ऊकारान्ताः,ऋकारान्ताः,ॠकारान्ताः,एजन्ताःच|उपषिर्वाभजAंह�न्तधातु�ु
अदपुधाः,इदपुधाः,उदपुधाः,ऋदपुधाः,अर्वाशिशष्टाःच|

आशीर्लि�ङ्परस्मैपदेइतितपाठस्यतितङन्तव्यतु्पलि^षिर्वातिधःचतु�ु#भागे�ुषिर्वाभक्तः—
1.सामान्याःअजन्तधातर्वाःह�न्तधातर्वाःच
2.सम्प्रसारशिणAःधातर्वाः
3.अषिAषिदतःधातर्वाः
4.चुराषिदगणीयधातर्वाःप्रेरणार्थे%शिणजन्तधातर्वाःच

1.सामान्याःअजन्तधातर्वाःह�न्तधातर्वाःच

a)अजन्तधातर्वाः

१.आकारान्ताःएजन्ताःचधातर्वाः

अत्रमू�ेआकारान्ताः,एजन्ताःचधातर्वाःषिमलि�त्र्वााद्रष्टव्याःयतोषिहअशिशतितप्रत्ययेपरे,सर्वा%एजन्तधातर्वाःआदेचउपदेशेऽशिशतित
(६.१.४५)इतितसूते्रणआकारान्ताःभर्वास्तिन्त|आशीर्लि�तिङयेप्रत्ययाःधातुभ्यःषिर्वाधीयन्तेतेसर्वा%अशिशतः,अतःअत्रएजन्तधातर्वाः
आकारान्ताःभर्वास्तिन्त|

अ)सामान्याःआकारान्तधातर्वाः

ए�ांषिकमषिपकायIAास्तिस्त,केर्वा�ंधातु-प्रत्यययोःमे�Aम्|यर्थेार्वाा+यात् र्वाायात्→ भूयात् ,पा+यात् पायात्→ भूयात् ,भा+यात् भायात्→ भूयात् |

र्वाायात्र्वाायास्ताम्र्वाायासुः
र्वाायाःर्वाायास्तम्र्वाायास्त
र्वाायासम्र्वाायास्र्वार्वाायास्म

सर्वा%सामान्याकारान्तधातूAाम्आशीर्लि�`तिङरूपाशिणएर्वामेर्वाभर्वास्तिन्त|

आ)आकारान्ताAाम्एत्र्वाम्
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द्वादशाAाम्आकारान्ताAांधातूAाम्एत्र्वांभर्वातित|

एर्लि�तिङ(६.४.६७)=घुमास्र्थेागापाजहातितसामङ्गाAाम्एत्र्वांस्यादाध#धातुकेषिकतितलि�तिङ|घुमास्र्थेागापाजहातितसांहलि�(६.४.६६)
इत्यAेAए�ांधातूAाम्आकारस्यस्र्थेाAेईकारादेशोभर्वातितस्म;प्रकृतसूत्रम्अस्यअपर्वाादः|एःप्रर्थेमान्तं,लि�तिङसप्तम्यन्तं,षिद्वपदषिमदं
सूत्रम्|घुमास्र्थेागापाजहातितसांहलि�(६.४.६६)इत्यस्मात्घुमास्र्थेागापाजहातितसाम्इत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|दीङोयडुतिचस्तिvङतित(६.४.६३)
इत्यस्मात्षिकतितइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अङ्गस्य(६.४.१),आध#धातुके(६.४.४६)इत्यAयोःअतिधकारः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूतं्र—
घुमास्र्थेागापाजहातितसाम्अङ्गस्यएःआध#धातुकेषिकतितलि�तिङ|

घुमास्र्थेागापाजहातितसांहलि�(६.४.६६)=घु,मा,स्र्थेा,गा,पा,हा(ओहाक्),सा(�ो)ए�ांधातूAाम्आकारस्यस्र्थेाAेईकारादेशो
भर्वातितह�ाषिद-षिकत्तिङत्-आध#धातुकप्रत्ययेपरे|धात्र्वाादेः�ःसः(६.१.६४),आदेचउपदेशेऽशिशतित(६.१.४५)इत्याभ्यां�ो सा→ भूयात् |
घुश्च,माश्च,स्र्थेाश्च,गाश्च,पाश्च,जहातितश्च,साश्चते�ाषिमतरतेरद्वन्द्वः,घुमास्र्थेागापाजहातितसाः,ते�ांघुमास्र्थेागापाजहातितसाम्|
घुमास्र्थेागापाजहातितसां�ष्ठ्यन्तं,हलि�सप्तम्यन्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|दीङोयडुतिचस्तिvङतित(६.४.६३)इत्यस्मात्स्तिvङतितइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः
|आतो�ोपइषिटच(६.४.६४)इत्यस्मात्आतःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|ईद्यतित(६.४.६५)इत्यस्मात्ईत्इत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|आध#धातुके
(६.४.४६)इत्यस्यअतिधकारः|अङ्गस्य(६.४.१)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूतं्र—घुमास्र्थेागापाजहातितसाम्आतःअङ्गस्य
ईत्हलि�स्तिvङतितआध#धातुके|

घुमास्र्थेागापाजहातितसांहलि�(६.४.६६)इत्यAेAयक्-प्रत्ययेपरेदा+यक् दीय दीयते→ भूयात् → भूयात् |परन्तुपरस्मैपदेआशीर्लि�तिङएर्लि�तिङ
(६.४.६७)इत्यAेAएत्र्वांAतुईकारादेशः|दा+यात् दे→ भूयात् +यात् देयात्→ भूयात् |(प्रकृतसूते्र'आध#धातुकेषिकतितलि�तिङ'इत्यकु्तम्|अस्य
फलि�तार्थे#ःपरस्मैपदेआशीर्लि�तिङएर्वा|षिर्वातिधलि�ङ्सार्वा#धातुकत्र्वाात्तस्यAभर्वातित;षिकदाशिशषि�(३.४.१०४)इत्यAेAआशिशषि�लि�ङ:
परस्मैपदे�ुएर्वाषिकत्त्र्वाम्अतःआत्मAेपदेAभर्वातित|)

दाधाघ्र्वादाप्(१.१.२०)इत्यAेAदो दा→ भूयात् ,डुधाञ् धा→ भूयात् ,देङ् दा→ भूयात् ,धेट् धा→ भूयात् ,डुदाञ् दा→ भूयात् ,दाण् दाइतित�ट्धातर्वाःघु→ भूयात् -
सज्ञकाःभर्वास्तिन्त|

(दाण्,डुधाञ्=togive;दो=tocut,divide;देङ्=toprotect;डुधाञ्=tohold,bringup;धेट्=tosuck,drink)

अAेAएते�ट्घु-संज्ञकधातार्वाःचमा,स्र्थेा,गा,पापाAे(भ्र्वााषिदगणे),हा,सा(�ो)इतितद्वादशाAांधातूAाम्एत्र्वांभर्वातितषिकतितलि�तिङ
प्रत्ययेपरे|

यर्थेादा+यात देयात्→ भूयात् |

देयात्देयास्ताम्देयासुः
देयाःदेयास्तम्देयास्त
देयासम्देयास्र्वादेयास्म

एर्वामेर्वा—धा+यात् धेयात्→ भूयात् ,मा+यात् मेयात्→ भूयात् ,स्र्थेा+यात् स्रे्थेयात्→ भूयात् ,गा+यात् गेयात्→ भूयात् ,पा+यात् पेयात्→ भूयात् ,हा+
यात् हेयात्→ भूयात् ,सा+यात् सेयात्→ भूयात् |

धेयंयत्'मा'इत्यAेAमामापAेइत्येर्वाग्राह्यं;मेङ्,माङ्इतितगृहे्यतेयतोषिहतौद्वौतिङत्त्र्वाात्आत्मAेपदसंज्ञकौ|आत्मAेपदेलि�ङ्षिकत्Aास्तिस्त
|षिकदाशिशषि�(३.४.१०४)इत्यAेAकेर्वा�म्आशिशषि�लि�ङ:परस्मैपदे�ुयासुट्षिकत्इत्यकु्तम्|अन्यच्चपा-धातुःइत्यकु्तौपापाAेएर्वा(Aाम
भ्र्वाादौ,षिपबतित�षिट);अदाषिदगणस्यपा-धातोःएत्र्वांAभर्वातितअतःतत्रपायात्एर्वाभर्वातित|

इ)संयोगपूर्वा#-आकारान्तधातर्वाः

अत्रषिर्वाकdपेAएत्र्वांभर्वातित|र्वााऽन्यस्यसंयोगादेः(६.४.६८)इतितसूते्रण|घ्रा,ध्मा,म्Aा,ष्णा,श्रा,द्रा,प्रा,ख्या,प्रा,ज्ञाइत्यादीAां
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षिर्वाकdपेAएत्र्वाम्|ग्�ा+यात् ग्�ेयात्→ भूयात् /ग्�ायात्इत्याषिदकम्|

र्वााऽन्यस्यसंयोगादेः(६.४.६८)=घुमास्र्थेाषिदभ्यःशिभन्नाAांसंयोगादीAांधातूAाम्आकारस्यषिर्वाकdपेAएकारादेशोभर्वातितआध#धातुक
षिकतितलि�तिङप्रत्ययेपरे|घुमास्र्थेादेरन्यस्यसंयोगादेधा#तोरातएत्र्वांर्वााध#धातुकेषिकतितलि�तिङ|'अन्यस्य'इत्यAेAघुमास्र्थेागापाजहातितशिभन्नस्य
|'आतःअङ्गस्य'इत्यस्तिस्मA्तदन्तषिर्वातिधः|संयोगःआषिदय#स्यससंयोगाषिदः,तस्यसंयोगादेः|र्वााअव्ययपदम्,अन्यस्य�ष्ठ्यन्तं,
संयोगादेः�ष्ठ्यन्तं,षित्रपदषिमदंसूत्रम्|एर्लि�तिङ(६.४.६७)इत्यस्मात्एः,लि�तिङइत्यAयोःअAरु्वाृलि^ः|आतो�ोपइषिटच(६.४.६४)
इत्यस्मात्आतःइत्यस्यअAरु्वाृलि^ः|दीङोयडुतिचस्तिvङतित(६.४.६३)इत्यस्मात्षिकतितइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—
अन्यस्यसंयोगादेःआतःअङ्गस्यएःर्वााआध#धातुकेषिकतितलि�तिङ|

२.इकारान्त /ईकारान्त ,उकारान्त /ऊकारान्तचधातर्वाः 

इगन्तधातुप्रसङे्गआध#धातुक-तितङ्-प्रत्ययाAांप्रभारे्वाAसार्वा#धातुकाध#धातुकयोः(७.३.८४)इत्यAेAधातोःइकःगुणोभर्वातितस्मसर्वा#त्र,
तदाषिकदाशिशषि�(३.४.१०४)इत्यAेAआशिशषि�लि�ङ:यासुट्षिकत्,तेAचसम्पूण#तितङ्-प्रत्ययःषिकत्|तस्मात्स्तिvvङतितच(१.१.५)
इत्यAेAगुणषिA�ेधः|

अकृत्सार्वा#धातुकयोदघ#ः(७.४.२५)इतितसूते्रणएतेसर्वा%धातर्वाःदीघा#ःभर्वास्तिन्त|यर्थेा—

सिज+यात् जीयात्→ भूयात् 
हु+यात् हूयात्→ भूयात् 
भू+यात् भूयात्→ भूयात् 

अकृत्सार्वा#धातुकयोदघ#ः(७.४.२५)=अजन्ताङ्गस्यदीघा#देशोभर्वातितयकाराषिदप्रत्ययेपर,ेषिकन्तुसचप्रत्ययःकृत्-संज्ञकःअर्थेर्वाा
सार्वा#धातुकःचेत्Aभर्वातित|अजन्ताङ्गस्यदीघ®यादौप्रत्ययेAतुकृत्सार्वा#धातुकयोः|अचश्च(१.२.२८)इत्यAेAअचःएर्वादीघ#त्र्वाम्|येA
षिर्वातिधस्तदन्तस्य(१.१.७२),अ�ोऽन्त्यस्य(१.१.५२)|कृत्चसार्वा#धातुकaकृत्सार्वा#धातुके,Aकृत्सार्वा#धातुकेअकृत्सार्वा#धातुके,तयोः
अकृत्सार्वा#धातुकयोः|अकृत्सार्वा#धातुकयोःसप्तम्यन्तं,दीघ#ःप्रर्थेमान्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|अयङ्तियस्तिvङतित(७.४.२२)इत्यस्मात्तिय
इत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अङ्गस्य(६.४.१)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—अचःअङ्गस्यदीघ#ःतियअकृत्सार्वा#धातुकयोः|

अचश्च(१.२.२८)=यत्रयत्रह्रस्र्वाः,दीघ#ः,प्�ुतःचषिर्वाधीयन्ते,तत्रतत्रअचःइतित�ष्ठ्यन्तंपदम्आगत्यउपस्तिस्र्थेतंभर्वातित|
परिरभा�ासूत्रम्|अचः�ष्ठ्यन्तं,चअव्ययपद,ंषिद्वपदषिमदंसूत्रम्|ऊका�ोऽज्झ्रस्र्वादीघ#प्�ुतः(१.२.२७)इत्यस्मात्अच्,ह्रस्र्वादीघ#प्�ुतः
इत्यAयोःअAुर्वाृलि^ः|तत्रषिर्वाभषिक्तपरिरणामेAतृतीयान्तंभर्वातित,ह्रस्र्वादीघ#प्�ुतःै(शब्दःै)|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—ह्रस्र्वादीघ#प्�ुतःैअचःच
अच्|

परन्तुबू्र-धातोःआध#धातुकप्रत्ययेपरेर्वाच्-आदेशः|बू्र+यात् उच्यात्→ भूयात् |

बु्रर्वाोर्वातिचः(२.४.५३)=बु्रर्वाोर्वातिचरादेशोभर्वातितआध#धातुकषिर्वा�ये|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—बु्रर्वाःर्वातिचःआध#धातुके|

३.ऋकारान्तधातर्वाः

रिरङ्शयलिग्�ङु्क्ष(७.४.२८)इत्यAेAऋकारान्तधातूAांधात्र्वान्तऋकारस्यस्र्थेाAेरिरङ्-आदेशोभर्वातितश-प्रत्ययेपर,ेयक्-प्रत्ययेपर,े
लि�ङ्-�कारस्यचयकाराषिदप्रत्ययेपरे|ङकारःइत्सजं्ञकः|यर्थेा—

कृ+यात् → भूयात् रिरङ्शयलिग्�ङ्कु्ष(७.४.२८) → क्+रिरङ्+यात् षिक्र→ भूयात् +यात् षिक्रयात्→ भूयात् 
हृ+यात् षिह्रयात्→ भूयात् 
भृ+यात् शिµयात्→ भूयात् 
सृ+यात् लि¶यात्→ भूयात् 
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रिरङ्शयलिग्�ङ्कु्ष(७.४.२८)=ऋकारान्तस्यअङ्गस्यरिरङ्-आदेशोभर्वातितश-प्रत्यये,यक्-प्रत्यये,यकाराषिद-आध#धातुक-लि�ङ्-
प्रत्ययेचपरे|शश्चयक्चलि�ङ्चते�ाषिमतरतेरद्वन्द्वःशयलिग्�ङः,ते�ुशयलिग्�ङ्कु्ष|रिरङ्प्रर्थेमान्तं,शयलिग्�ङ्कु्षसप्तम्यन्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्
|अयङ्तियस्तिvङतित(७.४.२२)इत्यस्मात्तिय,अकृत्सार्वा#धातुकयोदघ#ः(७.४.२५)इत्यस्मात्असार्वा#धातुके,रीङ्ऋतः(७.४.२७)
इत्यस्मात्ऋतःइत्ये�ाम्अAुर्वाृलि^ः|अङ्गस्य(६.४.१)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—ऋतःअङ्गस्यरिरङ्तिय
असार्वा#धातुकेशयलिग्�ङ्कु्ष|

यस्तिस्मA्षिर्वातिधःतदादार्वाdग्रहणेइतितपरिरभा�यातियAामयकारादौ(यस्यआदौयकारः,तस्तिस्मA्पर)े|तियअसार्वा#धातुकेचलि�ङःषिर्वाशे�णम्
|येAषिर्वातिधस्तदन्तस्य(१.१.७२)इत्यAेAऋतःअङ्गस्यAामAकेर्वा�म्ऋकारस्यइत्यङ्गस्य,अपतुऋकारान्तस्यअङ्गस्य|रिरङ्तिङत्,
अतःअ�ोऽन्त्यस्य(१.१.५२)इत्यस्यबाधकसूत्रम्अAेका�्शिशत्सर्वा#स्य(१.१.५५),तत्प्रबाध्यतिङच्च(१.१.५३)इतितसूते्रणआदेशः
तिङत्चेत्,तर्हिहअAेका�्चेदषिपअङ्गस्यअन्त्यस्यएर्वास्र्थेाAेआदेशः|

येAषिर्वातिधस्तदन्तस्य(१.१.७२)=षिर्वाशे�णंतदन्तस्यअषिपभर्वातित,स्र्वास्याषिपभर्वातित|परिरभा�ासूत्रम्|सोऽन्तेयस्यसतदन्तः,तस्य
तदन्तस्यबहुव्रीषिहः|षिर्वाधीयतेइतितषिर्वातिधः|येAतृतीयान्तम्,षिर्वातिधःप्रर्थेमान्तम्,तदन्तस्य�ष्ठ्यन्तम्,षित्रपदषिमदंसूत्रम्|स्र्वांरूपं
शब्दस्याऽशब्दसंज्ञा(१.१.६८)इत्यस्मात्स्र्वाम्,रूपम्इत्यAयोःअAरु्वाृलि^ः|षिर्वाभषिक्तपरिरणामःइत्यAेA�ष्ठ्यन्तेभर्वातः,स्र्वास्यरूपस्य|
अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—येAषिर्वातिधःतदन्तस्यस्र्वास्यरूपस्य(च)|

तिङच्च(१.१.५३)=तिङत्-आदेशःअAेका�्चेदषिपअन्त्यस्यएर्वास्र्थेाAेभर्वातित|इदंसूत्रम्अAेकास्तिdशत्सर्वा#स्य(१.१.५५)इतितसूत्रस्य
अपर्वाादः;अAेकास्तिdशत्सर्वा#स्य(१.१.५५)तुअ�ोऽन्त्यस्य(१.१.५२)इत्यस्यअपर्वाादः|ङकारःइतयस्यसःतिङत्,बहुव्रीषिहः|तिङत्
प्रर्थेमान्तं,चअव्ययपदं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|अ�ोऽन्त्यस्य(१.१.५२)इत्यस्मात्अ�ः,अन्त्यस्यइत्यAयोःअAुर्वाृलि^ः|स्र्थेाAेऽन्तरतमः
(१.१.५०)इत्यस्मात्स्र्थेाAेइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—तिङत्चअन्त्यस्यअ�ःस्र्थेाAे|

अस्यद्वौअपर्वाादौ—

अ)ऋ-धातुःसंयोगाषिद-ऋकारान्तधातर्वाःच

गणुोऽर्तितसंयोगाद्योः(७.४.२९)इत्यAेAऋकारान्तधातोःआदौसंयोगःअस्तिस्तचेत्,धातोःगणुादेशोभर्वातितश-प्रत्ययेपर,ेयक्-प्रत्यये
पर,ेलि�ङ्-�कारस्ययकाराषिदप्रत्ययेचपरे|

यर्थेा—
स्मृ+यात् स्म→ भूयात् +यात् स्मर्→ भूयात् +यात् स्मया#त्→ भूयात् 
ध्र्वाृ+यात् ध्र्वा→ भूयात् +यात् ध्र्वार्→ भूयात् +यात् ध्र्वाया#त्→ भूयात् 
ह्वृ+यात् ह्व→ भूयात् +यात् ह्वर्→ भूयात् +यात् ह्वया#त्→ भूयात् 
स्र्वाृ+यात् स्र्वा→ भूयात् +यात् स्र्वार्→ भूयात् +यात् स्र्वाय# स्र्वाय#→ भूयात् → भूयात् +ते स्र्वाया#त्→ भूयात् 

ऋ-धातुःअषिपतर्थेा—
ऋ+यात् अ→ भूयात् +यात् अर्→ भूयात् +यात् अया#त्→ भूयात् 

गणुोऽर्तितसंयोगाद्योः(७.४.२९)=ऋधातोःसंयोगाषिदऋकारान्तधातोःचअङ्गस्यगुणोभर्वातितयषिकपरेयकाराषिद-लि�तिङ-
आध#धातुकप्रत्ययेपरेच|अर्तितइत्यAेAऋ-धातुः,धातुषिAद%शेस्तिश्तषिप|ऋतःइत्यस्यषिर्वाशे�णंसंयोगाषिदःयतोषिहऋ-धातोःआदौसंयोगः
Aसम्भर्वातित|अर्तितश्चसंयोगाषिदश्चतयोरिरतरतेरद्वन्द्वः,अर्तितसंयोगादी,तयोःअर्तितसंयोगाद्योः|असार्वा#धातुकेइत्यAेAआध#धातुके|
तदन्तषिर्वातिधः,अ�ोऽन्त्यस्य,तदाषिदषिर्वातिधःइतितत्रयःप्रर्वात#न्ते|संयोगाषिदःसंयोगःआषिदय#स्यसःबहुव्रीषिहः|गुणःप्रर्थेमान्तम्,
अर्तितसंयोगाद्योः�ष्ठ्यन्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|रीङृतः(७.४.२७)इत्यस्मात्ऋतःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अकृत्सार्वा#धातुकयोदघ#ः
(७.४.२५)इत्यस्मात्असार्वा#धातुकेइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|रिरङ्शयलिग्�ङ्कु्ष(७.४.२८)इत्यस्मात्यलिग्�ङोःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः('श'इतितA
आAीयतेयतोषिहतुदादौसंयोगाषिदऋदन्तधातुःAास्तिस्तएर्वा)|अयङ्तियस्तिvङतित(७.४.२२)इत्यस्मात्तियइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अङ्गस्य
(६.४.१)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—अर्तितसंयोगाद्योःऋतःअङ्गस्यगणुःयषिकतियलि�तिङअसार्वा#धातुके|

8



आ)जागृ-धातुः

जाग्रोऽषिर्वातिचण्णस्तिdङत्सु(७.३.८५)इत्यAेAषिकतितप्रत्ययेपरऽेषिपगुणः—

जागृ+यात् जागर्→ भूयात् +यात् जागया#त्→ भूयात् 

जाग्रोऽषिर्वातिचण्णस्तिdङत्सु(७.३.८५)=जागृ-धातोःगणुोभर्वातितषिर्वा,तिचण्,ण�्,तिङत्इत्ये�ांप्रत्ययाणांपयु#दासे|षिर्वाइतितप्रत्ययषिर्वाशे�ः,
तिचण्इतित�ङ्ु-�कारस्य,ण�्इतितलि�ट्-�कारस्य,तिङत्इत्यAेAइत्-संज्ञकःङकारःयस्य|षिर्वा,तिङत्इत्यAयोःषिर्वा�येगुणषिA�ेधः
इदाAीमषिपभर्वातित|तिचण्,ण�्इत्यAयोःषिर्वा�येर्वाृतिद्धःइदाAीमषिपभर्वातित|अन्यत्रसर्वा#त्रगुणःभर्वातितएर्वा|अचोस्तिञ्णतित(७.२.११५),
स्तिvvङतितच(१.१.५)इत्यAयोःअपर्वाादः|षिर्वाश्चतिचण्चण�्चतिङत्च,ते�ाषिमतरतेरद्वन्द्वःषिर्वातिचण्णस्तिdङतः,Aषिर्वातिचण्णस्तिdङतः
अषिर्वातिचण्णस्तिdङतः,ते�ुअषिर्वातिचण्णस्तिdङत्सु|जाग्रः�ष्ठ्यन्तम्,अषिर्वातिचण्णस्तिdङत्सुसप्तम्यन्तम्|षिमदेगु#णः(७.३.८२)इत्यस्मात्गुणः
इत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—जाग्रःगणुःअषिर्वातिचण्णस्तिdङत्सु|

४.ॠकारान्ताःधातर्वाः

अ)अAोष्ठ्यपूर्वा#-ऋकारान्तधातर्वाः

यस्यधातोःअस्तिन्तमर्वाण#ःदीघ#ॠकारः,अषिपचतस्मात्प्राक्यःर्वाण#ःसःओष्ठ्यर्वाण®Aास्तिस्तAामपर्वागयःअर्थेर्वाार्वाकारोAास्तिस्त,सच
धातुःअAोष्ठ्यपूर्वा#-ऋकारान्तधातुः|यर्थेातॄ,जॄ,गॄ,कॄ,शॄइत्यादयःधातर्वाः|

एतादृशाAांधातूAांकाय#म्एर्वांभर्वातित—

तॄ+यात् → भूयात् ॠतइद्धातोः(७.१.१००)इत्यAेAऋदन्तधातोःअङ्गस्यह्रस्र्वा-इकारादेशः तित→ भूयात् +यात् → भूयात् उरण्रपरः(१.१.५१)
इत्यAेAऋकारस्यस्र्थेाAेअण्-आषिदष्टःचेत्,सःअण्सदारपरः तितर्→ भूयात् +यात् → भूयात् हलि�च(८.२.७७)इत्यAेAरफेान्तधातूAाम्
उपधायांस्तिस्र्थेतःइक्-र्वाण#ःदीघ®हलि�परे तीर्→ भूयात् +यात् तीया#त्→ भूयात् 

ॠतइद्धातोः(७.१.१००)=ॠदन्तस्यधातोःअङ्गस्यह्रस्र्वा-इकारादेशोभर्वातित|षिकतिततिङतितप्रत्ययेपरेएर्वाइतितबोध्यं;Aोचेत्गणुः|
षिकत्-तिङत्शिभन्नप्रत्ययःपरश्चेत्,गणेुसतितइकारादेशस्यप्रसषिक्तA#भर्वातित|येAषिर्वातिधस्तदन्तस्य(१.१.७२)इत्यस्यसाहाय्येAॠतः
इत्यAेAॠदन्तस्यइत्यस्याषिपग्रहणम्|अ�ोऽन्त्यस्य(१.१.५२)इत्यस्यसाहाय्येAपूण#तयाधातोःस्र्थेाAेA,अषिपतुअस्तिन्तमस्य
ॠकारस्यस्र्थेाAेह्रस्र्वा-इकारादेशः|अङ्गस्य(६.४.१)इत्यस्यअतिधकारः;प्रत्ययःAभर्वातितचेत्इदंकायIAस्यादेर्वा,Aोचेत्अAेA
धातोःअषिपमू�रूपंपरिरर्वात%त|ॠतः�ष्ठ्यन्तम्,इत्प्रर्थेमान्तम्,धातोः�ष्ठ्यन्तम्,षित्रपदषिमदंसूत्रम्|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—ॠतः
धातोःअङ्गस्यइत्|

उरण्रपरः(१.१.५१)=ऋकारस्यस्र्थेाAेयदाअण्-आदेशःभर्वातित,तदासःअण्सदारपरःभर्वातित|ऋकारणेत्रिंत्रशत्-प्रकारकः
ऋकारःभर्वातितइतितबोध्यम्|रःपरोयस्यसःरपरः|उः�ष्ठ्यन्तम्,अण्प्रर्थेमान्तम्,रपरःप्रर्थेमान्तम्,षित्रपदषिमदंसूत्रम्|
स्र्थेाAेऽन्तरतमः(१.१.५०)इत्यस्मात्स्र्थेाAेइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—उःस्र्थेाAेअण्रपरः|

हलि�च(८.२.७७)=रफेान्ताAांर्वाकारान्ताAांचधातूAाम्उपधायांस्तिस्र्थेतःइक्-र्वाण#ःदीघ®भर्वातितहलि�परे|येAषिर्वातिधस्तदन्तस्य
(१.१.७२)इत्यAेAतदन्तषिर्वातिधःअतःर्वा®ःइत्यAेAये�ाम्धातूAाम्अन्तेरफेःर्वाकारश्च,ते�ांग्रहणम्|हलि�सप्तम्यन्तं,चअव्ययपदं,
षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|सिसषिपधातोरुर्वाा#(८.२.७४)इत्यस्मात्धातोःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः;र्वा®रुपधायादीघ#इकः(८.२.७६)इत्यस्यपूण#तया
अAरु्वाृलि^ः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—र्वा®ःधातोःउपधायाःइकःदीघ#ःहलि�|

एर्वामेर्वा—
जॄ+यात् सिज→ भूयात् +यात् सिजर्→ भूयात् +यात् जी→ भूयात् या#त्
गॄ गी→ भूयात् या#त्,
कॄ की→ भूयात् या#त्
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दॄ दी→ भूयात् या#त्
शॄ शी→ भूयात् या#त्

आ)ओष्ठ्यपूर्वा#-ऋकारान्तधातर्वाः

यस्यधातोःअस्तिन्तमर्वाण#ःदीघ#ॠकारः,अषिपचतस्मात्प्राक्यःर्वाण#ःसःओष्ठ्यर्वाण#ःAामपर्वागयःअर्थेर्वाार्वाकारः,सचधातुः
ओष्ठ्यपूर्वा#-ऋकारान्तधातुः|यर्थेापॄ,रॄ्वाइत्यादयःधातर्वाः|

एतादृशाAांधातूAांकाय#म्एर्वांभर्वातित—

पॄ+यात् → भूयात् उदोष्ठ्यपूर्वा#स्य(७.१.१०२)इत्यAेAओष्ठ्यपूर्वा#स्यॠकारान्ताङ्गस्यऋकारस्यह्रस्र्वाःउकारादेशः पु→ भूयात् +यात् → भूयात् 
उरण्रपरः(१.१.५१)इत्यAेAऋकारस्यस्र्थेाAेअण्-आषिदष्टःचेत्,सःअण्सदारपरः पुर्→ भूयात् +यात् → भूयात् हलि�च(८.२.७७)इत्यAेA
रफेान्तधातूAाम्उपधायांस्तिस्र्थेतःइक्-र्वाण#ःदीघ®हलि�परे पूर्→ भूयात् +यात् पूया#त्→ भूयात् 

उदोष्ठ्यपूर्वा#स्य(७.१.१०२)=ओष्ठ्यपूर्वा#स्यॠकारान्ताङ्गस्यॠकारस्यह्रस्र्वाःउकारादेशोभर्वातित|येAषिर्वातिधस्तदन्तस्य(१.१.७२)
इत्यस्यसाहाय्येAतदन्तषिर्वातिधःअतःतादृशम्अङं्गयस्यअन्तेॠकारःअस्तिस्त,Aतुॠकारःइतितअङ्गम्;अ�ोऽन्त्यस्य(१.१.५२)
इत्यAेAअङ्गान्तस्यर्वाण#स्यस्र्थेाAेउदादेशः,Aतुअङ्गस्यपणू#स्य|ओष्ठ्याःAामपर्वागय-र्वाणा#ः|ओष्ठयोःभर्वाःओष्ठ्यः|ओष्ठ्यःपूर्वा®
यस्मात्,सःओष्ठ्यपूर्वा#ःबहुव्रीषिहः,तस्यओष्ठ्यपूर्वा#स्य(ॠर्वाण#स्य)|उत्प्रर्थेमान्तम्,ओष्ठ्यपूर्वा#स्य�ष्ठ्यन्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|ॠत
इद्धातोः(७.१.१००)इत्यस्मात्ॠतःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अङ्गस्य(६.४.१)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—
ओष्ठ्यपूर्वा#स्यॠतःअङ्गस्यउत्|

एर्वामेर्वा—
रॄ्वा+यात् र्वाु→ भूयात् +यात् र्वाुर्→ भूयात् +यात् र्वाू→ भूयात् या#त्
भॄ भू→ भूयात् या#त्

इतितसामान्य-अजन्तधातूAांपरस्मैपदेआशीर्लि�तिङपाठःसमाप्तः|

b)ह�न्तधातर्वाः

परस्मैपदेआशीर्लि�ङःषिकदाशिशषि�(३.४.१०४)इत्यAेAषिकत्त्र्वांभर्वातित|षिकत्त्र्वाात्स्तिvvङतितच(१.१.५)इत्यAेAगुणषिA�ेधः|गुणषिA�ेधं
षिर्वाहायअन्यत्षिकमषिपकायIAास्तिस्त|

यर्थेा—
पठ्+यात् पठ्यात्→ भूयात् 
लि�ख्+यात् लि�ख्यात्→ भूयात् 
Aन्द्+यात् Aन्द्यात्→ भूयात् 

धात्र्वाादेशाः

धात्र्वाादेशोयत्रप्रसक्तः,तत्रसदास्मत#व्यःकत#व्यश्च|
सर्वा%�ुआध#धातुकप्रत्यये�ुपर�ेुएतेधात्र्वाादेशाःअर्वाश्यंभर्वास्तिन्त—
अस्+यत् → भूयात् अस्तेभू#ः(२.४.५२) → भूयात्
चक््ष+यात् → भूयात् चतिक्षङःख्याञ्(२.४.५४) → ख्यायात्
अज्+यात् → भूयात् अजेव्य#घञपोः(२.४.५६) → र्वाीयात्|

हA्-धातोःआशीर्लि�ङःप्रत्ययेपरेर्वाध-आदेशः—
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हA्+यात् → भूयात् हAोर्वाधलि�तिङ(२.४.४२) → र्वाध्यात्|

इतितसामान्य-ह�न्तधातूAांपरस्मैपदेआशीर्लि�तिङपाठःसमाप्तः|

2.सम्प्रसारशिणधातर्वाः

षिकदाशिशषि�(३.४.१०४)इत्यAेAआशीर्लि�ङ्�कारस्यपरस्मैपदे�ुसर्वा%तितङ्प्रत्ययाःषिकतः,अतःर्वातिचस्र्वाषिपयजादीAांषिकतित(६.१.१५),
ग्रषिहज्यार्वातियव्यतिधर्वाषिष्टषिर्वाचतितर्वाृश्चतितपृच्छतितभृज्जतीAांतिङतितच(६.१.१६)इतितसूत्राभ्यांसम्प्रसारणंभर्वातित|आहत्यद्वाभ्यांसूत्राभ्यां
Aर्वादशाAांधातूAांसम्प्रसारणम्|प्रर्थेमेसूते्रएकादशधातर्वाःउक्ताः,षिद्वतीयेचAर्वाधातर्वाःउक्ताः|परन्तुरे्वाञ्-धातुःर्वाय्-धातुःचर्वास्तुतः
एकएर्वासमाAःअतःषिमलि�त्र्वााAर्वादशAतुत्रिंर्वाशतितःधातर्वाः|

र्वातिचस्र्वाषिपयजादीAांषिकतित(६.१.१५)=र्वाच्,स्र्वाप्,यज्,र्वाप्,र्वाह्,र्वास्,र्वाद्,रे्वाञ्,हे्वञ्,तिÁ,व्येञ्इत्ये�ांधातूAांसम्प्रसारणंभर्वातित
षिकतितप्रत्ययेपरे|यज्आषिदय%�ांतेयजादयः|र्वातिचश्चस्र्वाषिपश्चयजादयश्चते�ाषिमतरतेरद्वन्द्वोर्वातिचस्र्वाषिपयजादयः,ते�ांर्वातिचस्र्वाषिपयजादीAाम्|
र्वातिचस्र्वाषिपयजादीAां�ष्ठ्यन्तं,षिकतितसप्तम्यन्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|ष्यङःसम्प्रसारणम्पुत्रपत्योस्तत्परुु�े(६.१.१३)इत्यस्मात्
सम्प्रसारणम्इत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूतं्र—र्वातिचस्र्वाषिपयजादीAांसम्प्रसारणंषिकतित|

ग्रषिहज्यार्वातियव्यतिधर्वाषिष्टषिर्वाचतितर्वाृश्चतितपृच्छतितभृज्जतीAांतिङतितच(६.१.१६)=ग्रह्,ज्या,र्वाय्,व्यध्,र्वाश्,व्यच्,व्रश्च्,प्रच्छ्,µस्ज्,
ए�ांसम्प्रसारणंभर्वातितषिकतिततिङतितप्रत्ययेपरे|इतरतेरद्वन्द्वः,�ष्ठीषिर्वाभक्तौ|ग्रषिह-ज्या-र्वातिय-व्यतिध-र्वाषिष्ट-षिर्वाचतित-र्वाृश्चतित-पृच्छतित-
भृज्जतीAां�ष्ठ्यन्तं,तिङतितसप्तम्यन्तं,चअव्ययं,षित्रपदषिमदंसूत्रम्|र्वातिचस्र्वाषिपयजादीAांषिकतित(६.१.१५)इत्यस्मात्षिकतितइत्यस्य
अAरु्वाृलि^ः;ष्यङःसम्प्रसारणम्पुत्रपत्योस्तत्पुरु�े(६.१.१३)इत्यस्मात्सम्प्रसारणम्इत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूतं्र—ग्रषिह
ज्यार्वातियव्यतिधर्वाषिष्टषिर्वाचतितर्वाृश्चतितपृच्छतितभृज्जतीAांतिङतितषिकतितचसम्प्रसारणम्|

इग्यणःसम्प्रसारणम्(१.१.४५)=यणःस्र्थेाAेयःइक्-प्रत्याहारेस्तिस्र्थेतर्वाण#ःआषिदष्टः,तस्यसम्प्रसारण-संज्ञाभर्वातित|इक्प्रर्थेमान्तं,
यणः�ष्ठ्यन्तं,सम्प्रसारणम्प्रर्थेमान्तं,षित्रपदषिमदंसूत्रम्|सूतं्रसम्पूण#म्—यणःइक्सम्प्रसारणम्|

सम्प्रसारणाच्च(६.१.१०८)=सम्प्रसारण-संज्ञक-र्वाणा#त्अतिचपरेपूर्वा#परयोःस्र्थेाAेएकःपरू्वा#रूपादेशोभर्वातित|सम्प्रसारणात्पaम्यन्तं,
चअव्ययपदं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|इकोयणतिच(६.१.७७)इत्यस्मात्अतिच,अषिमपरू्वा#ः(६.१.१०७)इत्यस्मात्पूर्वा#ःइत्यAयोःअAरु्वाृलि^ः
भर्वातः|एकःपरू्वा#परयोः(६.१.८४),संषिहतायाम्(६.१.७१)इत्यAयोःअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—सम्प्रसारणात्चअतिच
परू्वा#परयोःएकःपूर्वा#ःसंषिहतायाम्|

Aसम्प्रसारणेसम्प्रसारणम्(६.१.३७)=सम्प्रसारणेपरेपरू्वाIस्तिस्र्थेतस्यसम्प्रसारणंAभर्वातित|Aअव्ययपदं,सम्प्रसारणेसप्तम्यन्तं,
सम्प्रसारणंप्रर्थेमान्तं,षित्रपदषिमदंसूत्रम्|सूतं्रसम्पणू#म्—Aसम्प्रसारणेसम्प्रसारणम्|

अभ्यासः—

सम्प्रसारशिणधातु�ुह�न्तधातर्वाः—

ग्रह्+यात् गृ→ भूयात् +अ+ह्+यात् गृ→ भूयात् +ह्+यात् गृह्यात्→ भूयात् 
व्रश्च्+यात् → भूयात् 
प्रच्छ्+यात्→ भूयात् 
µस्ज्*+यात्→ भूयात् 
व्यध्+यात्→ भूयात् 
व्यच्+यात्→ भूयात् 
र्वाच्+यात्→ भूयात् 
स्र्वाप्+यात्→ भूयात् 
यज्+यात्→ भूयात् 
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र्वाप्+यात्→ भूयात् 
र्वाह्+यात्→ भूयात् 
र्वाद्+यात्→ भूयात् 
र्वाश्+यात्→ भूयात् 

सम्प्रसारणंकृत्र्वााश्चतु्र्वां,तदाजश्त्र्वाम्अपेतिक्षतम्|

शासिसर्वासिसघसीAाa(८.३.६०)=शास्,र्वास्,घस्इत्ये�ांधातूAाम्इण्-प्रत्याहारस्र्थेर्वाण®^रस्यकर्वागयर्वाण®^रस्यचसकारस्य
�त्र्वाादेशोभर्वातित|सकारःआदेशस्यप्रत्ययस्यचअर्वायर्वाःAास्तिस्तइतितकारणेAआदेशप्रत्यययोः(८.३.५९)इत्यAेA�त्र्वांAसम्भर्वातित;
तस्माच्चअस्यसूत्रस्यआर्वाश्यकता|शासिसश्चर्वासिसश्चघसिसश्चते�ाषिमतरतेरद्वन्द्वः,शासिसर्वासिसघसयः,ते�ांशासिसर्वासिसघसीAाम्|
शासिसर्वासिसघसीAां�ष्ठ्यन्तं,चअव्ययपदं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|सहेःसाडःसः(८.३.५६)इत्यस्मात्सःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अपदान्तस्य
मूध#न्यः(८.३.५५)इत्यस्मात्मूध#न्यःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|तयोय्र्वाा#र्वातिचसंषिहतायाम्(८.२.१०८)इत्यस्मात्संषिहतायाम्इत्यस्य
अAरु्वाृलि^ः|इण्कोः(८.३.५७)इत्यस्यअतिधकारः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—शासिसर्वासिसघसीAांचइण्कोःसःमूध#न्यःसंषिहतायाम्|

र्वास्+यात् → भूयात् र्वातिचस्र्वाषिपयजादीAांषिकतित(६.१.१५) → उस्+यात् → भूयात् शासिसर्वासिसघसीAाa(८.३.६०) → उष्यात्

सम्प्रसारशिणधातु�ुअजन्तधातर्वाः—

ह�ः(६.४.२)=अङ्गार्वायर्वाात्ह�ःयदु̂ रंसंप्रसारणंतदन्तस्याङ्गस्यदीघ®भर्वातित|यःह�्-र्वाण#ःअङ्गस्यअर्वायर्वाः,तस्मात्परेस्तिस्र्थेतं
यत्अङ्गान्तंसम्प्रसारणं,तस्यदीघ#त्र्वांभर्वातित|ह�ःपaम्यन्तम्एकपदषिमदंसूत्रम्|येAषिर्वातिधस्तदन्तस्य(१.१.७२)इत्यAेAतादृशम्
अङं्गयस्यअन्तेसम्प्रसारणसंज्ञकर्वाण#ःअस्तिस्त;अचश्च(१.२.२८),अ�ोऽन्त्यस्य(१.१.५२)इत्याभ्यांतस्यअङ्गस्यअस्तिन्तमर्वाण#स्यअचः
दीघा#देशः|सम्प्रसारणस्य(६.३.१३९)इत्यस्मात्सम्प्रसारणस्यइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|ढर्�ोपेपूर्वा#स्यदीघ®ऽणः(६.३.१११)इत्यस्मात्
दीघ#ःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अङ्गस्य(६.४.१)इत्यस्यअतिधकारः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—ह�ःसम्प्रसारणस्यअङ्गस्यदीघ#ः|

अकृत्सार्वा#धातुकयोदघ#ः(७.४.२५)=अजन्ताङ्गस्यदीघा#देशोभर्वातितयकाराषिदप्रत्ययेपर,ेषिकन्तुसचप्रत्ययःकृत्-संज्ञकःअर्थेर्वाा
सार्वा#धातुकःचेत्Aभर्वातित|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—अचःअङ्गस्यदीघ#ःतियअकृत्सार्वा#धातुकयोः|

ज्या+यात् सिज→ भूयात् +आ+यात् सिज→ भूयात् +यात् → भूयात् ह�ः(६.४.२) → जी+यात् → भूयात् अकृत्सार्वा#धातुकयोदघ#ः(७.४.२५) → जी
+यात् जीयात्→ भूयात् 
तिÁ+यात् → भूयात् 

एजन्तधातूAाम्आत्र्वाम्—

आदेचउपदेशेऽशिशतित(६.१.४५)=उपदेशेएजन्तस्यधातोरात्त्र्वांAतुशिशतित|उपदेशेइत्यAेAऔपदेशिशकधातूAामेर्वाप्रसषिक्तः,Aतु
आतितदेशिशकधातूAाम्|उपदेशार्वास्र्थेायाम्,अशिशतितप्रत्ययेपरे,एजन्तधातूAाम्अन्त्यस्यएचःस्र्थेाAेआत्र्वाादेशः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—
एचःधातोःआत्उपदेशेअशिशतित|

व्येञ्+यात् → भूयात् 
रे्वाञ्+यात् → भूयात् 
हे्वञ्+यात् → भूयात् 

3.अषिAषिदतःधातर्वाः

अषिAषिदतांह�उपधायास्तिvङतित(६.४.२४)इत्यAेAअषिAषिदतांह�न्ताAांधातूAाम्उपधायांस्तिस्र्थेतस्यAकारस्य�ोपोभर्वातितषिकतिततिङतित
प्रत्ययेपरे|षिकदाशिशषि�(३.४.१०४)इत्यAेAआशीर्लि�ङ्�कारस्यपरस्मैपदे�ुसर्वा%तितङ्प्रत्ययाःषिकतः,अतःअषिAषिदतांधातूAाम्उपधा-
स्तिस्र्थेतस्यAकारस्य�ोपः|
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अषिAषिदतांह�उपधायास्तिvङतित(६.४.२४)=ये�ांह�न्त-धातूAांह्रस्र्वा-इकारस्यइत्-संज्ञाAास्तिस्त,ते�ाम्उपधायांAकारःअस्तिस्त
चेत्,तस्यAकारस्य�ोपःभर्वातितषिकतिततिङतितप्रत्ययेपरे|इत्इत्अस्तिस्तये�ाम्तेइषिदतः,Aइषिदतः,अषिAषिदतः,बहुव्रीषिहगभ#ः
Aञ्तत्पुरु�समासः,ते�ाम्अषिAषिदताम्|क्चङ्चतयोःइतरतेरद्वन्द्वःvङौ|vङौइतौयस्यसःस्तिvङत्,द्वन्द्वगभ#ःबहुव्रीषिहसमासः,
तस्तिस्मA्स्तिvङतित|अषिAषिदतां�ष्ठ्यन्तं,ह�ः�ष्ठ्यन्तम्,उपधाया�ष्ठ्यन्तं,स्तिvङतितसप्तम्यन्तम्,अAेकपदषिमदंसूत्रम्|श्नान्न�ोपः
(६.४.२३)इत्यस्मात्A,�ोपःइत्यAयोःअAुर्वाृलि^ः|अङ्गस्य(६.४.१)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहत-सूत्रम्—अषिAषिदतांह�ः
अङ्गस्यउपधायाःAः�ोपःस्तिvङतित|

पाशिणAेःधातुपाठेअषिAषिदत्-धातर्वाःइमे—

अa् कुa् कु्रa् ग्�ुa् चa् तa् त्र्वाa् मु्रa् म्�ुa् �ुa्
र्वाa् अञ्ज् रञ्ज् भञ्ज् सञ्ज् ष्र्वाञ्ज् कुन्र््थे ग्रन्र््थे मन्र््थे श्रन्र््थे
उन्द् बुन्द् स्कन्द् स्यन्द् इन्ध् बन्ध् शुन्ध् तुम्प् तु्रम्प् ऋम्फ्
गुम्फ् तुम्फ् तु्रम्फ् तृम्फ् दृम्फ् उम्भ् दम्भ् शुम्भ् श्रम्भ् �ृम्भ्
¶म्भ् हम्म् दश्ं µंश् ध्र्वासं् µंस् शंस् ¶ंस् तृन्ह्

परस्मैपदेआशीर्लि�तिङउपधास्तिस्र्थेतAकार�ोपः|यर्थेा—

स्कन्द्+यात् → भूयात् अषिAषिदतांह�उपधायास्तिvङतित(६.४.२४)इत्यAेAषिकतितपरेA�ोपः स्कद्→ भूयात् +यात् स्कद्यात्→ भूयात् 

एर्वामेर्वासर्वा%�ाम्अषिAषिदतांह�न्ताAांआशीर्लि�तिङतितङन्तरूपाशिणर्वाक्तव्याषिA|

धेयंयत्इषिदतांधातूAांA् -�ोपोAभर्वातित 

यर्थेार्वाषिदँइतितइषिदत्धातुः|इषिदतोAुम्धातोः(७.१.५८)इत्यAेAAुमागमः,र्वान्द्इतितधातुः|अस्यA्-�ोपःAभर्वातित|

र्वाषिदँ र्वाद् र्वान्द् र्वांद् र्वान्द्→ भूयात् → भूयात् → भूयात् → भूयात् 

र्वाषिदँ र्वाद्→ भूयात् उपदेशेऽजAुAासिसकइत्
र्वाद् र्वान्द्→ भूयात् इषिदतोAुम्धातोः
र्वान्द् रं्वाद्→ भूयात् Aश्चापदान्तस्यझलि�
रं्वाद् र्वान्द्→ भूयात् अAुस्र्वाारस्ययतियपरसर्वाण#ः

�ाशिछँ �ाछ् �ान्छ् �ांछ् �ाञ्छ्→ भूयात् → भूयात् → भूयात् → भूयात् 
कषिपँ कप् कन्प् कंप् कम्प्→ भूयात् → भूयात् → भूयात् → भूयात् 
�षिबँ �ब् �न्ब् �ंब् �म्ब्→ भूयात् → भूयात् → भूयात् → भूयात् 

इषिदतोAुम्धातोः(७.१.५८)=इषिदतःधातोःAुम्आगमोभर्वातित|इषिदत्इत्यकेु्तइत्इत्यस्यसः|तत्रप्रर्थेमःइत्Aामह्रस्र्वाःइकारः|
षिद्वतीयःइत्Aामइत्-संज्ञा|ह्रस्र्वाइकारस्यइत्-संज्ञायस्य,सःधातुःइषिदत्|इत्इत्यस्यसइषिदत्,तस्यइषिदतः,बहुव्रीषिहः|इषिदतः
�ष्ठ्यन्तं,Aुम्प्रर्थेमान्तं,धातोः�ष्ठ्यन्तं,षित्रपदषिमदंसूत्रम्|सूतं्रस्र्वायंसम्पणू#म्—इषिदतोधातोःAुम्|

यषिदर्वाषिदँ-धातौAकारादेशःभर्वातितएर्वा,तर्हिहषिकमर्थेIर्वान्द्मू�धातुःAस्यात्?तर्थेरै्वायषिद�षिबमकारःआयातितएर्वा,तर्हिहषिकमर्थेI�म्ब्
इत्येर्वामू�धातुःAस्यात्?इषिदत्चेत्अस्माशिभःयःAकारःआAीतः,तस्यAकारस्य�ोपःकस्यामषिपदशायांAभर्वातित|षिकन्तुसाक्षत्
आरम्भतःAकारःअस्तिस्तचेत्,तस्य�ोपःषिकतिततिङतितचभर्वातित|अषिAषिदतांह�उपधायास्तिvङतित(६.४.२४)इत्यAेAयःधातुःइषिदत्
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Aास्तिस्त,तस्यधातोःउपधायांस्तिस्र्थेतस्यAकारस्य�ोपोभर्वातितषिकतिततिङतितपरे|यर्थेाबन्ध-धातोःAकारोभर्वातितमू�धातौ,अतःषिकतित
तिङतितपरेतस्यAकार�ोपः|dयषुिट"बन्धAं"(Aकारःउपस्तिस्र्थेतःयतोषिहdयट्ुप्रत्ययःषिकत्अषिपAास्तिस्त,तिङत्अषिपAास्तिस्त);परन्तु
क्तान्तरूपं'बद्ध'(Aकार�ोपःयतोषिहक्तप्रत्ययःषिकत्अस्तिस्त)|�षिबधातोःइषिदतोAुम्धातोः(७.१.५८)इत्यAेAAुम्आगमः �म्ब्→ भूयात् |
अस्यAकारस्य�ोपःषिकतिततिङतितAभर्वातित—यर्थेाक्तान्तरूपं�स्तिम्बतः|

4.चुराषिदगणीयधातर्वाः प्रेरणार्थे%शिणजन्तधातर्वाःच 

चुराषिदगणेशिणच्-प्रत्ययःस्र्वाार्थे%षिर्वाधीयतेएर्वा,यर्थेाचुर्+शिणच् चोरिर→ भूयात् ;तदासAाद्यन्ताधातर्वाः(३.१.३२)इत्यAेA'चोरिर','क्षालि�',
इत्यादीAाम्आतितदेशिशकधातूAांधातुसंज्ञाभर्वातित|

चुर् → भूयात् भूर्वाादयोधातर्वाः(१.३.१)इत्यAेAचुर्इत्यस्यधातु-संज्ञा → भूयात् सत्याप-पाश-रूप-र्वाीणा-तू�-श्लोक-सेAा-�ोम-त्र्वाच-र्वाम#-
र्वाण#-चूण#-चुराषिदभ्योशिणच्(३.१.२५)इत्यAेAचुराषिदगणीयधातुभ्यःशिणच्-प्रत्ययःषिर्वाधीयते चुर्→ भूयात् +इ → भूयात् पुगन्त�घूपधस्यच
(७.३.८६)इत्यAेAउपधायां�घु-इकःगुणःआध#धातुकप्रत्ययेपरे चोरिर → भूयात् → भूयात् सAाद्यन्ताधातर्वाः(३.१.३२)इत्यAेAधातु-संज्ञा → भूयात् 
चोरिरइतितआतितदेशिशकधातुः

तर्थेाचप्रेरणार्थे%शिणतिचअषिपआतितदेशिशकधातुःषिAष्पद्यते|

पठ् → भूयात् हेतुमतितच(३.१.२६)इत्यAेAप्रेरणार्थे%धातोःशिणच् पठ्→ भूयात् +इ → भूयात् अतउपधायाः(७.२.११६)इत्यAेAउपधायाम्अतःर्वाृतिद्धः
सिञतितशिणतितप्रत्ययेपरे पाषिठ→ भूयात् 

सत्याप-पाश-रूप-र्वाीणा-तू�-श्लोक-सेAा-�ोम-त्र्वाच-र्वाम#-र्वाण#-चूण#-चुराषिदभ्योशिणच्(३.१.२५)=एभ्यःद्वादशभ्यः
प्रातितपषिदकेभ्यः,सर्वा%भ्यःचुराषिदगणीयधातुभ्यःचशिणच्-प्रत्ययःषिर्वाधीयते|एभ्यःप्रातितपषिदकेभ्यःशिणच्-प्रत्ययस्यसंयोजAेAAामधातर्वाः
भर्वास्तिन्त|चुर्आषिदय%�ांतेचुरादयः|सत्यापश्च,पाशश्च,रूपa,र्वाीणाच,तू�a,श्लोकश्च,सेAाच,�ोमच,त्र्वाचश्च,र्वाम#च,र्वाण#a,चूण#a,
चुरादयश्चते�षिमतरतेरद्वन्द्वः,सत्याप-पाश-रूप-र्वाीणा-तू�-श्लोक-सेAा-�ोम-त्र्वाच-र्वाम#-र्वाण#-चूण#-चुरादयःतेभ्यः,बहुव्रीषिहगभ®
द्वन्द्वः|सत्यापपाशरूपर्वाीणातू�श्लोकसेAा�ोमत्र्वाचर्वाम#र्वाण#चूण#चुराषिदभ्यःपaम्यन्तं,शिणच्प्रर्थेमान्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|प्रत्ययः(३.१.१)
परश्च(३.१.२)इत्यAयोःअतिधकारः|धातोरकेाचोह�ादेःषिक्रयासमशिभहारेयङ्(३.१.२२)इत्यस्मात्धातोःइत्यस्यअतिधकारः,
र्वाचAपरिरणामेAपaमीषिर्वाभक्तौधातुभ्यः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—सत्याप-पाश-रूप-र्वाीणा-तू�-श्लोक-सेAा-�ोम-त्र्वाच-र्वाम#-र्वाण#-
चूण#-चुराषिदभ्यःधातुभ्यःशिणच्प्रत्ययःपरश्च|

हेतुमतितच(३.१.२६)=प्रयोजकव्यापारेप्रे�णादौर्वााच्येधातोर्शिणच्स्यात्|शिणच्षिर्वाधायकंसूत्रम्|षिक्रयार्थेIयःप्रयोज्यंप्रेरयतित,सः
प्रयोजकःषिक्रयायाःहेतुः;तस्तिस्मA्प्रयोजकेहेतुःअस्तिस्तअतःसःहेतुमाA्|अस्यांस्तिस्र्थेतौ—यत्रहेतुमाA्प्रयोजकःअषिपअस्तिस्त,प्रेरिरतः
प्रयोज्यःअषिपअस्तिस्त—तत्रधातोःशिणच्-प्रत्ययःषिर्वाधीयते|हेतुमतितसप्तम्यन्तं,चअव्ययपद,ंषिद्वपदषिमदंसूत्रम्|सत्याप-पाश-रूप-
र्वाीणा-तू�-श्लोक-सेAा-�ोम-त्र्वाच-र्वाम#-र्वाण#-चूण#-चुराषिदभ्योशिणच्(३.१.२५)इत्यस्मात्शिणच्इत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|प्रत्ययः
(३.१.१)परश्च(३.१.२)इत्यAयोःअतिधकारः|धातोरकेाचोह�ादेःषिक्रयासमशिभहारेयङ्(३.१.२२)इत्यस्मात्धातोःइत्यस्य
अतिधकारः,र्वाचAपरिरणामेAपaमीषिर्वाभक्तौधातुभ्यः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—हेतुमतितचधातोःशिणच्प्रत्ययःपरश्च|

सAाद्यन्ताधातर्वाः(३.१.३२)=द्वादशप्रत्ययाःसस्तिन्तये�ांसंयोजAेAAूतAाःधातर्वाःसृष्टाःभर्वास्तिन्त—सA्,vयच्,काम्यच्,vय�्,
vयङ्,स्तिvर्वाप्,शिणङ्,ईयङ्,शिणच्,यक्,आय,यङ्इतित|ए�ांप्रकृतितः(अङ्गम्)vर्वातिचत्धातुः,vर्वातिचत्प्रातितपषिदकम्|सA्आदौये�ांते
सAादयः,सAादयःअन्तेये�ांतेसAाद्यन्ताः|सAाद्यन्ताःप्रर्थेमान्तं,धातर्वाःप्रर्थेमान्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|सूतं्रस्र्वायंसम्पूण#म्—
सAाद्यन्ताधातर्वाः|

एर्वाaचुरादौ,प्रेरणार्थे%शिणतिचच,उभयत्रशिणजन्तःआतितदेशिशकधातुःषिAष्पद्यते|चुरादौस्र्वाार्थे%चोरिर,क्षालि�इत्यादयःधातर्वाः;प्रेरणार्थे%पाषिठ,
�ेलिख,Aातियइत्यादयःधातर्वाः|उभयत्रचुरादौप्रेरणार्थे%शिणतिचचयत्षिकमषिपरूपंषिAष्पादतियतुम्इष्येत,सर्वा#प्रर्थेमंशिणचःषिर्वाधाAंभर्वातित|
तदAन्तरमेर्वाअन्याषिAकाया#शिणकरणीयाषिA|तर्थेरै्वाभर्वातितआशीर्लि�तिङच—सर्वा#प्रर्थेमंशिणच्,तदाधातुसंज्ञा,तदाआशीर्लि�ङः
तितङ्प्रत्ययसंयोजAम्|यर्थेा—
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चुर्+इ चोरिर आशीर्लि�ङःषिर्वार्वाक्षायाम् चोरिर→ भूयात् → भूयात् → भूयात् +यात्

अस्यांदशायांणेरषिAषिट(६.४.५१)इत्यAेAयस्यआध#धातुकप्रत्ययस्यइडागमोAास्तिस्त,तस्मात्पूर्वाIशिण-प्रत्ययस्य�ोपोभर्वातित|
परस्मैपदेआशीर्लि�तिङसिसद्ध-तितङ्प्रत्ययाःर्वा�ाषिदAःAसस्तिन्तइतितकारणतःते�ाम्इडागमोAकदाषिपभर्वातित|अAेAचुराषिदगणेप्ररणार्थे%
शिणतिचचकश्चAशिणजन्तधातुःअस्तिस्तचेत्,णेरषिAषिट(६.४.५१)इत्यAेAशिणचः�ोपोभर्वातित|

चुर् → भूयात् सत्याप-पाश-रूप-र्वाीणा-तू�-श्लोक-सेAा-�ोम-त्र्वाच-र्वाम#-र्वाण#-चूण#-चुराषिदभ्योशिणच्(३.१.२५)इयAेAचुराषिदगणेशिणच्-
प्रत्ययःषिर्वाधीयतेस्र्वाार्थे% चुर्→ भूयात् +शिणच् चोरिर चोरिर→ भूयात् → भूयात् +यात् → भूयात् णेरषिAषिट(६.४.५१)इत्यAेAशिणचः�ोपः चोर्→ भूयात् +यात् → भूयात् 
चोया#त्

णेरषिAषिट(६.४.५१)=यस्यआध#धातुकप्रत्ययस्यइडागमोAास्तिस्त,तस्मात्पूर्वाIशिण-प्रत्ययस्य�ोपोभर्वातित|अत्र'शिण'इत्यस्य
अAुबन्धरषिहतत्र्वाात्शिणङ्,शिणच्द्वयोःग्रहणम्;उभयत्र'इ'इत्येर्वाअर्वाशिशष्यते|णेः�ष्ठ्यन्तम्,अषिAषिटसप्तम्यन्तं,षिद्वपदषिमदंसूत्रम्|अतो
�ोपः(६.४.४८)इत्यस्मात्�ोपःइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|आध#धातुके(६.४.४६)इत्यस्यअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्रम्—णेः�ोपः
अषिAषिटआध#धातुके|

एर्वामेर्वा—
कर्थे+शिणच् → भूयात् अतो�ोपः(६.४.४८)इत्यAेAअदन्ताङ्गस्यह्रस्र्वा-अकार�ोपोभर्वातितआध#धातुकेप्रत्ययेपरे कर््थे→ भूयात् +शिणच् → भूयात् अत
उपधायाः(७.२.११६)इत्यAेAउपधायांस्तिस्र्थेतस्यअतःर्वाृतिद्धःसिञतितशिणतितप्रत्ययेपरेभर्वातितस्म → भूयात् अचःपरस्तिस्मA्पूर्वा#षिर्वाधौ(१.१.५७)
इत्यAेAपरषिAषिम^कःअजादेशःस्र्थेाषिAर्वात्भर्वातित,परू्वा#षिर्वाधौकत#व्ये कर््थे→ भूयात् -धातोःअन्त्यः�ोपःअत्इर्वादृश्यते → भूयात् अतउपधायाःइतित
सूते्रण"कर्थे"दृश्यतेइतितकारणतःउपधायाम्अधुAार्थेकारःर्वात#ते अतःर्वाृतिद्धःAभर्वातित कशिर्थे → भूयात् → भूयात् → भूयात् सAाद्यन्ताधातर्वाः(३.१.३२)
इत्यAेAधातु-संज्ञा कशिर्थे→ भूयात् → भूयात् कशिर्थे+यात् → भूयात् णेरषिAषिट(६.४.५१)इत्यAेAशिणचः�ोपः कर््थे→ भूयात् +यात् कथ्यात्→ भूयात् 

अतो�ोपः(६.४.४८)=अदन्ताङ्गस्यह्रस्र्वा-अकार�ोपोभर्वातितआध#धातुकेप्रत्ययेपरे|येAषिर्वातिधस्तदन्तस्य(१.१.७२)इत्यAेAअतः
अङ्गस्यAामAकेर्वा�म्ह्रस्र्वा-अकारःइत्यङ्गस्य,अषिपतुह्रस्र्वा-अकारान्तस्यअङ्गस्य|अ�ोऽन्तस्य(१.१.५२)इत्यAेAअस्तिन्तमर्वाण#स्य
एर्वा�ोपः(Aतुअङ्गस्य)|उपदेशेअAुर्वात#तेअतःप्रसषिक्तःकेर्वा�म्उपदेशार्वास्र्थेायाम्*|अतः�ष्ठ्यन्तं,�ोपःप्रर्थेमान्तं,षिद्वपदषिमदं
सूत्रम्|अAुदा^ोपदेश-र्वाAतित-तAोत्यादीAा-मAुAासिसक�ोपोझलि�स्तिvङतित(६.४.३७)इत्यस्मात्उपदेशेइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अङ्गस्य
(६.४.१),आध#धातुके(६.४.४६)इत्यAयोःअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्र#म्—अतःअङ्गस्य�ोपःआध#धातुकेउपदेशे|

*अतो�ोपः(६.४.४८)इतितसूते्रप्रश्नःउदेतितषिकमर्थे#म्उपदेशेइत्यकु्तम्|उ^रम्एर्वांयत्अAरु्वाृ^ौउपदेशेइतितयषिदAाभषिर्वाष्यत्,तर्हिह
कासुतिचत्स्तिस्र्थेतित�ु(अAुपदेशार्वास्र्थेायाम्)इष्टंरूपंAप्राप्स्यत्|यर्थेा—भ्र्वााषिदगणेअय्गतौइतितधातुः;उदाहरणार्थेIकश्चAआध#धातुक-
प्रत्ययःअस्तिस्तस्तिvर्वाप्|

अय्+स्तिvर्वाप् अAुबन्ध�ोपे अय्→ भूयात् → भूयात् +र््वा → भूयात् �ोपोव्योर्वा#लि�(६.१.६५)इत्यAेAयकार-�ोपः अ→ भूयात् +र््वा → भूयात् अतो�ोपः
(६.४.४८)इत्यAेAअ-�ोपः,रे्वारपृक्तस्य(६.१.६६)इत्यAेAर्वा्-�ोपः शून्यम्अर्वाशिशष्यते→ भूयात् |

अतःउपदेशेAास्तिस्तचेत्इष्टंरूपंAप्राप्यते|उपदेशेअस्तिस्तचेत्अ-�ोपःAभर्वातितयतोषिह'अ'इतितउपदेश-अर्वास्र्थेायांAास्तिस्त|

अ+र््वा → भूयात् ह्रस्र्वास्यषिपतितकृतिततुक्(६.१.७०)इत्यAेAतुक्-आगमः अत्→ भूयात् +र्वा् → भूयात् रे्वारपृक्तस्य(६.१.६६)इत्यAेAर्वा्-�ोपः → भूयात् 
अत्इतितइष्टंरूपंप्राप्तम्|

अचःपरस्तिस्मA्पूर्वा#षिर्वाधौ(१.१.५७)=परषिAषिम^कःअजादेशःस्र्थेाषिAर्वात्भर्वातित,परू्वा#षिर्वाधौकत#व्ये|अचःस्र्थेाAेयःआदेशःसःअजादेशः
|यस्यस्र्थेाAेआदेशःषिर्वाधीयतेसःस्र्थेाAी|'अजादेशःस्र्थेाषिAर्वात्'Aामयःआदेशःअचःस्र्थेाAेषिर्वाषिहतः,सःपुAःमू�ःअच्इर्वा—
'स्र्थेाषिAर्वात्'भर्वातित|पूर्वा#षिर्वाधौAामसास्तिस्र्थेतितःयदास्र्थेाषिAAःअचःपूर्वा#स्तिस्र्थेतस्यकायIषिर्वाधीयते|परस्तिस्मA्इतितषिAषिम^सप्तमी|परू्वा#षिर्वाधौ
इतितषिर्वा�यसप्तमी|परू्वा#स्यषिर्वातिधःपूर्वा#षिर्वातिधः�ष्ठीतत्पुरु�ः,तस्तिस्मA्परू्वा#षिर्वाधौ|अचः�ष्ठ्यन्तं,परस्तिस्मA्सप्तम्यन्तं,परू्वा#षिर्वाधौसप्तम्यन्तं,
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षित्रपदषिमदंसूत्रम्|स्र्थेाषिAर्वादादेशोऽAस्तिdर्वाधौ(१.१.५६)इत्यस्मात्स्र्थेाषिAर्वात्,आदेशःइत्यAयोःअAुर्वाृलि^ः|अAरु्वाृलि^-सषिहतसूत्र#म्—
अचःआदेशःस्र्थेाषिAर्वात्परस्तिस्मA्पूर्वा#षिर्वाधौ|

पठ्→ भूयात् हेतुमतितच(३.१.२६)इत्यAेAप्रेरणार्थे%धातोःशिणच् पठ्→ भूयात् +इ → भूयात् अतउपधायाः(७.२.११६)इत्यAेAउपधायाम्अतःर्वाृतिद्धः
सिञतितशिणतितप्रत्ययेपरे→ भूयात् पाषिठ → भूयात् सAाद्यन्ताधातर्वाः(३.१.३२)इत्यAेAधातु-संज्ञा → भूयात् पाषिठ → भूयात् पाषिठ+यात् → भूयात् णेरषिAषिट
(६.४.५१)इत्यAेAशिणचः�ोपः पाठ्→ भूयात् +यात् पाठ्यात्→ भूयात् 

दा+शिणच् → भूयात् अर्तितह्रीव्�ीरीvAूयीक्ष्माय्यातांपुङ्णौ(७.३.३६)इत्यAेAआकारान्तधातुभ्यःपक्ु-आगमःभर्वातितशिणच्-प्रत्ययेपरे दा→ भूयात् 
+पुक्+इ दा→ भूयात् +प्+इ दाषिप → भूयात् → भूयात् सAाद्यन्ताधातर्वाः(३.१.३२)इत्यAेAधातु-संज्ञा दाषिप दाषिप→ भूयात् → भूयात् +यात् → भूयात् णेरषिAषिट
(६.४.५१)इत्यAेAशिणचः�ोपः दाप्→ भूयात् +यात् दाप्यात्→ भूयात् 

पैपाAे पै→ भूयात् +शिणच् → भूयात् आदेचउपदेशेऽशिशतित(६.१.४५)इत्यAेAउपदेशेएजन्तस्यधातोःआत्र्वांAतुशिशतित पा→ भूयात् +शिणच् → भूयात् 
शाच्छासाह्वाव्यारे्वापांयक्ु(७.३.३७)इत्यAेAशो,छो,सो,हे्व,व्ये,रे्वा,पैइत्ये�ांधातूAांयक्ु-आगमोभर्वातितशिणतिचपरे पा→ भूयात् +यक्ु+
शिणच् पा→ भूयात् +य्+इ पातिय→ भूयात् → भूयात् सAाद्यन्ताधातर्वाः(३.१.३२)इत्यAेAधातु-संज्ञा → भूयात् पातिय पातिय→ भूयात् +यात् → भूयात् णेरषिAषिट
(६.४.५१)इत्यAेAशिणचः�ोपः पाय्→ भूयात् +यात् → भूयात् पाय्यात्

Aी+शिणच् → भूयात् अचोस्तिञ्णतित(७.२.११५)इत्यAेAअजन्ताङ्गस्यअन्त्यर्वाण#स्यर्वाृतिद्धःभर्वातितसिञतितशिणतितप्रत्ययेपरे Aै→ भूयात् +इ Aातिय→ भूयात् 
→ भूयात् 

लि�ख्+शिणच् → भूयात् पुगन्त�घूपधस्यच(७.३.८६)इत्यAेA�घूपधस्यइकःगणुःसार्वा#धातुकेआध#धातुकेचप्रत्ययेपरे �ेलिख → भूयात् → भूयात् 

भू*+शिणच्→ भूयात् 
कृ+शिणच् → भूयात् 
छोछेदAे+शिणच् → भूयात् 
र्वाद्+शिणच्→ भूयात् 
तिक्षप्+शिणच्→ भूयात् 
बुध्+शिणच्→ भूयात् 
कृ�्**+शिणच्→ भूयात् 
एध्+शिणच्→ भूयात् 
गण+शिणच्→ भूयात् 

*अत्रप्रश्नःउदेतितभू+शिणच् भाषिर्वा→ भूयात् +यात्इत्यर्वासरेणेरषिAषिट(६.४.५१),अकृत्सार्वा#धातुकयोदघ#ः(७.४.२५)अAयोःद्वयोःयगुपत्
प्रसषिक्तः,अन्यत्रान्यत्र�ब्धार्वाकाशःचभर्वातः|अकृत्सार्वा#धातुकयोदघ#ःइतितपरसूत्रम्अतःतस्यप्राषिप्तःभरे्वात्AतुणेरषिAषिट(६.४.५१)
इत्यस्य|परन्तु—

ण्यल्लोपाषिर्वायङ्यण्गणुर्वाृतिद्धदीघ%भ्यःपूर्वा#षिर्वाप्रतित�ेधेAइतितर्वाार्तितकेAइयङ्,यण्,गुणः,र्वाृतिद्धः,दीघ#ःइत्ये�ांकाया#णांशिण�ोपेAअत्-�ोपेA
सहयगुपत्प्राप्त्यर्वासरेपूर्वा#षिर्वाप्रतित�ेधःशिण�ोपःअल्लोपःचब�र्वान्तौभर्वातः|इत्यकु्तौशिण�ोपस्यअल्लोपस्यचषिर्वाधायकसूतं्रपूर्वा#सूतं्रचेदषिप
तस्यब�ंभर्वातित|

**अत्रकृ�्गणुंकृत्र्वााक�्,तदाअतउपधायाः(७.२.११६),उरण्रपरः(१.१.५१)इत्यAयोःएकत्रप्राषिप्तरस्तिस्तषिकम्?भर्वातितचेत्,
अतउपधायाः(७.२.११६)परसूत्रम्अषिपचतयोःअन्यत्रान्यत्र�ब्धार्वाकाशःअस्तिस्त,तदाधारणेतस्यब�ंस्यात्|षिकन्तुAरै्वातर्थेायतोषिह
रपरब�ेAऋकारस्यस्र्थेाAेगुणादेशःअकारःभर्वातित|रपरत्र्वांAभर्वातितचेत्,ऋकारस्यस्र्थेाAेगणुादेशोAभर्वातितएर्वा|अतःयद्यषिपउरण्
रपरः(१.१.५१)इत्यस्यअपेक्षयाअतउपधायाः(७.२.११६)परसूत्रम्अषिपचतयोःअन्यत्रान्यत्र�ब्धार्वाकाशःअस्तिस्त,तर्थेाषिपअत्रअत
उपधायाः(७.२.११६)इत्यस्यअत्रप्रसषिक्तःएर्वाAास्तिस्त|
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अतउपधायाः(७.२.११६)इत्यAेAउपधायाम्अतःर्वाृतिद्धःसिञतितशिणतितप्रत्ययेपरे|
उरण्रपरः(१.१.५१)=ऋकारस्यस्र्थेाAेयदाअण्-आदेशःभर्वातित,तदासःअण्सदारपरःभर्वातित|

5.सन्नन्तधातर्वाः

औपदेशिशकधातुभ्यःसA्-प्रत्ययःषिर्वाधीयतेचेत्सन्नन्तधातुःइतितआतितदेशिशकधातुभ#र्वातित|ए�ांसर्वा%�ांसन्नन्ताAाम्अन्तेअकारोभर्वातित;
Aामएतेसर्वा%अदन्तधातर्वाः|अतःअतो�ोपः(६.४.४८)इत्यAेAआध#धातुकेप्रत्ययेपरेतस्यअकारस्य�ोपोभर्वातित|

अतो�ोपः(६.४.४८)=अदन्ताङ्गस्यह्रस्र्वा-अकार�ोपोभर्वातितआध#धातुकेप्रत्ययेपरे|येAषिर्वातिधस्तदन्तस्य(१.१.७२)इत्यAेAअतः
अङ्गस्यAामAकेर्वा�म्ह्रस्र्वा-अकारःइत्यङ्गस्य,अषिपतुह्रस्र्वा-अकारान्तस्यअङ्गस्य|अ�ोऽन्तस्य(१.१.५२)इत्यAेAअस्तिन्तमर्वाण#स्य
एर्वा�ोपः(Aतुअङ्गस्य)|उपदेशेअAुर्वात#तेअतःप्रसषिक्तःकेर्वा�म्उपदेशार्वास्र्थेायाम्*|अतः�ष्ठ्यन्तं,�ोपःप्रर्थेमान्तं,षिद्वपदषिमदं
सूत्रम्|अAुदा^ोपदेश-र्वाAतित-तAोत्यादीAा-मAुAासिसक�ोपोझलि�स्तिvङतित(६.४.३७)इत्यस्मात्उपदेशेइत्यस्यअAुर्वाृलि^ः|अङ्गस्य
(६.४.१),आध#धातुके(६.४.४६)इत्यAयोःअतिधकारः|अAुर्वाृलि^-सषिहतसूत्र#म्—अतःअङ्गस्य�ोपःआध#धातुकेउपदेशे|

आशीर्लि�तिङसर्वा%तितङ्-प्रत्ययाःआध#धातुकसंज्ञकाःअतःसर्वा#त्रपरस्मैपदेआशीर्लि�तिङसन्नन्तधातूAांधात्र्वान्तेअकारस्य�ोपः|यर्थेा—

सिजगषिम�+यात् → भूयात् अतो�ोपः(६.४.४८)इत्यAेAअकारस्य�ोपः सिजगषिम�्→ भूयात् +यात्-सिजगषिमष्यात्

सर्वा%भ्यःसन्नन्तधातुभ्यःयासट्ु-प्रत्ययेपरेएर्वांरीत्याअतो�ोपः(६.४.४८)इत्यAेAअकारस्य�ोपोभर्वातित|

अAेAआशीर्लि�तिङसर्वा%भ्यःधातुभ्यःसमग्रतिचन्तAंसम्पूणा#म्|

Swarup–April2018
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