
यङ्लुगन्तधातवः

यङ्लुगन्तधातूनां निनर्माा�णावसर ेआध�धातुकप्रनि�या आश्रीयते | आध�धातुकप्रनि�या उच्यते यदा धातुभ्यः यः प्रत्ययः निवधीयते सः 
आध�धातुकसंज्ञकः | इयर््मा  आध�धातुकप्रनि�या उपपद्यते नि(षु स्थलेषु— (१) आतितदेशि2कधातूनां साधनावसर ेधातुभ्यः ये धातुप्रत्ययाः 
निवधीयन्ते ते आध�धातुकसंज्ञकाः, यथा सन् , शिणच् , यङ्  इतित द्वाद2 धातुप्रत्ययाः; (२) लकाराणां तितङन्तसाधनावसर ेधातुभ्यः यः 
निवकरणप्रत्ययः (यथा लृनि: 'स्य') अथवा यः तितङ्प्रत्ययः (यथा आ2ीर्लिलतिङ 'यात् ') निवधीयते सः आध�धातुकसंज्ञकः चेत् ; (३) 
कृदन्तसाधनावसर ेधातुभ्यः यः कृत् -प्रत्ययः  निवधीयते सः आध�धातुकसंज्ञकः चेत्  | अतः आहत्य आध�धातुकप्रनि�या घनि:ता 
आतितदेशि2कधातुनिनर्माा�णे, लकाराणां तितङन्तनिनर्माा�णे, कृदन्तनिनर्माा�णे च  | अ( यङ्लुगन्तस्य आध�धातुकप्रनि�या आतितदेशि2कधातुनिनर्माा�णरे्माव | 
एकवारर््मा  आतितदेशि2कधातुः यदा सिसद्धः, ततः अगे्र तितङन्तसाधने केवलं सन्धिन्धकाय�र््मा  | 

यङ्लुक् -प्रनि�या अनिनडानिदषु अन्यतर्माा | अ( यङ् -प्रत्ययः निवधीयते यः वलानिदः नान्धिस्त, तदा तस्य च यङ् -प्रत्ययस्य लुक्  भवतित | अतः 
इडागर्मास्य अवसरो न भवत्येव | प्रेरणाथJ शिणच् , कर्मा�शिण भावे यक् , परस्रै्मापदे आ2ीर्लिलङ् , यङ्लुगन्ताः, यङन्ताः, च इत्येते सवJ अनिनडादयः 
| �रे्माण एषां पाठः जायर्माानः | एतावता प्रेरणाथJ शिणच् , कर्मा�शिण भावे यक् , परस्रै्मापदे आ2ीर्लिलङ्  इत्येते सर्मााप्ताः; सम्प्रतित यङ्लुक् ; तदा 
यङन्ताः | यङ्लक्ु  प्रथरं्मा नि�यते यतोनिह अन्धिस्र्मान्  यङ् -निननिर्मात्तीकृत्य अङ्गकायR नान्धिस्त | यतिङ अङ्गकाय�स्य बाहुल्यर््मा  इतित कारणेन अतिधकं 
जानि:ल्यर््मा  | अनिनडादीनां प्रनि�यानन्तरर््मा  इड् व्यवस्था, तदा इडादीनां पाठः |

तर्हिह आध�धातुकप्रनि�या उच्यते यदा धातुभ्यः यः प्रत्ययः निवधीयते सः आध�धातुकसंज्ञकः | 
१) अस्य एकं फलं इद ंयत्  कत�रिर 2प्  (३.१.६८) इत्यस्य प्रसनि\ना�न्धिस्त | कत�रिर 2प्  (३.१.६८) इत्यनेन धातोः 2प्  प्रत्ययः परश्च 
कत�रिर साव�धातुके | धातुभ्यः निवदीयर्माानप्रत्ययः आध�धातुकः चेत्  2प्  न भवतित, न वा 2पं प्रबाध्य ये गणर््मा  अवलम्ब्य 
निवशि2ष्टनिवकरणप्रत्ययाः तेऽनिप न भवन्धिन्त | 2पः अभावे आध�धातुकप्रनि�यायः धातुगणेन साकं न कोऽनिप सम्बन्धः | सवा�न्  धातून्  सङृ्गह्य 
प्रत्येकं धातोः अन्धिन्तर्मावण�र््मा  अनसुृत्य पुनः निवभज्य शे्रणीकायR भवतित |
२) आध�धातुकस्येड्वलादेः (७.२.३५) इत्यनेन इडागर्माो भवतित न वा इतित निववेचनीयर््मा  | यथो\र््मा  अ( यङ्लुनिक इडागर्मास्य अवसरो 
नान्धिस्त | 

आध�धातुकस्येड्वलादेः (७.२.३५) = आध�धतुक-प्रत्ययस्य आदौ वल् -प्रत्याहार ेअन्यतर्मावण�ः अन्धिस्त चेत् , तस्य इडागर्माो भवतित | 
वलादेराध�धातुकस्येडागर्माः स्यात्  | इ:् -आगर्माः नि:त्  अतः आद्यन्तौ :निकतौ (१.१.४६) इत्यनेन प्रत्ययस्य आदौ आयातित | वल् -
प्रत्याहार ेयकार ंनिवहाय सवा�शिण व्यञ्जनानिन अन्तग�तानिन | वल्  आदौ यस्य स वलानिदः बहुव्रीनिहः, तस्य वलादेः | आध�धातुकस्य षष्ठ्यन्तर््मा , 
इ:्  प्रथर्माान्तं, वलादेः षष्ठ्यन्तं, नि(पदनिर्मादं सू(र््मा  | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — अङ्गात् वलादेः 
आध�धातुकस्य इ:्  |

यङ्   -  प्रत्ययः केभ्यः धातुभ्यः निवधीयते  ,   केषु च अथJषु  

द्वाद2सु धातुप्रत्ययेषु यङ् -प्रत्ययः अन्यतर्माः | वार ंवारर््मा  अथवा अतिधकातिधकर््मा  इत्यन्धिस्र्मान्  अथJ भवतित | यथा शिणच्  अनिप च सन्, अस्य 
यङ् -प्रत्ययस्य धातुना संयोजनेन नूतनधातुः निनर्हिर्मातः भवतित | तदा यङन्तधातुः इतित वदार्माः | यङ् -प्रत्ययस्य निकञ्चन वैशि2ष्ट्यर््मा  अन्धिस्त 
यत्  तस्य लोपः (लुक् ) अनिप भनिवतुर््मा  अह�तित | य( यङः लुक्  भवतित त( यङ्लुगन्तधातुः इत्यचु्यते | यङन्तानां यङ्लुगन्तानां च अथ�ः 
सर्माानः, परन्तु रूपं शिभद्यते | 

यथा—
पठ्  + यङ्   → 'पापठ्य' इतित यङन्तधातुः | 

पठ्  + यङ्   पापठ्य  यङः लुक्   पापठ्  इतित यङ्लुगन्तधातुः → → → | 

पापठ्य इतित अदन्तधातुः, पापठ्  इतित हलन्तधातुः; रूपं शिभद्यते निकन्तु अथ�ः सर्माानः | यङः लनि: पापठ्यते, यङ्लुगन्तस्य लनि: पापनिs | 
उभय( वार ंवारर््मा  अथवा अतिधकातिधकं पठतित इत्यथ�ः |   

तर्हिह यङ् -प्रत्ययस्य 'वार ंवारर््मा  अथवा अतिधकातिधकर््मा ' इतित सार्माान्यः अथ�ः | व्याकरणे अस्यैव अथ�स्य व्य\ीकरणाथR 'नि�यासर्माशिभहारः' 

1



इतित पद ंभवतित | पौनःपुन्यं भृ2ाथ�श्च नि�यासर्माशिभहारः इतित | सम्प्रतित द्रष्टव्यं कु( यङ् -प्रत्ययः अन्धिस्र्मान्  सार्माान्याथJ भवतित, कु( च 
अपरन्धिस्र्मान्  निवशि2ष्टाथJ भवतित | 

धातोरकेाचो हलादेः नि�यासर्माशिभहार ेयङ्  (३.१.२२) = वार ंवारर््मा  अथवा अतित2याथJ हलानिद-एकाच् -धातुभ्यः यङ् -प्रत्ययो भवतित | 
पौनःपुन्ये भृ2ाथJ च द्योत्ये धातोरकेाचो हलादेय�ङ्  स्यात् | एकोऽच्  यन्धिस्र्मान्  स एकाच्  बहुव्रीनिहः, तस्र्माात्  एकाचः | हल्  अनिदय�स्य स हलानिदः
बहुव्रीनिहः, तस्र्माात्  हलादेः | नि�यायाः सर्माशिभहारः नि�यासर्माशिभहारः षष्ठीतत्पुरुषः, तन्धिस्र्मान्  नि�यासर्माशिभहार े| धातोः पञ्चम्यन्तर््मा , एकाचः 
पञ्चम्यन्तं,  हलादेः पञ्चम्यन्तं नि�यासर्माशिभहार ेसप्तम्यन्तं, यङ्  प्रथर्माान्तर््मा , अनेकपदनिर्मादं सू(र््मा  | प्रत्ययः (३.१.१), परश्च (३.१.२) 
इत्यनयोः अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — एकाचः हलादेः धातोः यङ्  प्रत्ययः परश्च नि�यासर्माशिभहार े|

अनेन बोधो भवतित यत्   यङः (ीशिण निननिर्मात्तानिन— (१) निववक्षा नि�यासर्माशिभहार ेभवेत् , (२) धातुः हलानिदः भवेत् , (३) धातुः एकाच्  भवेत्  |
नि(षु अन्यतर्माः नान्धिस्त चेत्  यङ्  न भवतित | यथा जागृ -धातुः हलानिदः निकन्तु अनेकाच्  अतः जागृ-धातोः यङ् -प्रत्ययः न भवतित; ईक््ष -धातुः
एकाच्   निकन्तु अजानिदः अतः ईक््ष -धातोः यङ् -प्रत्ययः न भवतित | परन्तु भू-धातुः हलानिदः अनिप अन्धिस्त, एकाच्  अनिप अन्धिस्त, अतः भू-
धातोः यङ् -प्रत्ययो भवतित | 

सूतिचसूनि(रू्मात्र्य:त्यत्य�2ूण{तीनां यङ्  व\व्यर््मा  इतित वात्तित्त�केन नि�यासर्माशिभहाराथJ सूतिच, सूनि(, रू्मानि( इत्येभ्यः नि(भ्यः अनेकाच् -धातुभ्यः च 
अ:् , ऋ, अ2् , ऊणु� इतित चतुभ्य�ः अजानिदधातुभ्यः यङ् -प्रत्ययो भवतित | 

निनत्यं कौनि:ल्ये गतौ (३.१.२३) = गत्यथ�कधातुभ्यः कुनि:लगर्मानाथJ एव यङ् -प्रत्ययो भवतित; नि�यासर्माशिभहाराथJ न भवतित | 
गतितवचनाद्धातोः कौनि:ल्ये गम्यर्मााने निनत्यं यङ् -प्रत्ययो भवतित | निनत्यं निद्वतीयान्तं नि�यानिव2ेषणं, कौनि:ल्ये सप्तम्यन्तं, गतौ सप्तम्यन्तं, 
नि(पदनिर्माद ंसू(र््मा  | धातोरकेाचो हलादेः नि�यासर्माशिभहार ेयङ्  (३.१.२२) इत्यस्र्माात्  धातोः, यङ्  इत्यनयोः अनवुृत्तित्तः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं
— धातोः यङ्  निनत्यं कौनि:ल्ये गतौ |

अ( प्रश्नः उदेतित यत्  गत्यथ�कधातवः के | प्रायः ३५० गत्यथ�कधातवः सन्धिन्त | ये ये धातवः गर्मानाथJ सन्धिन्त, ते सवJ गत्यथ�काः | अ( धेयं 
यत्  केचन गत्यथ�कधातवः अकर्मा�काः, पुनः केचन सकर्मा�काः | अनेन निनत्यं कौनि:ल्ये गतौ (३.१.२३) इतित सू(ेण एते सवJ गत्यथ�कधातवः 
अन्तभू�ताः | अपरन्धिस्र्मान्  प्रसङे्ग गत्यथा�कर्मा�कति�ष2ीङ्स्थाऽऽसवसजनरुहजीय�तितभ्यश्च (३.४.७२) इत्यनेन गत्यथ�-अकर्मा�क-ति�ष-2ीङ्-
स्था-आस-वस-जन-रुह-जीय�तितभ्यः धातुभ्यः \-प्रत्ययः क(�थJ अनिप निवधीयते | अ( गत्यथ�कधातवः च अकर्मा�कधातवः च पृथक्  
उ\ाः इत्यस्र्माात्  गत्यथJ सकर्मा�कधातूनारे्माव ग्रहण्र््मा  | अनेन सकर्मा�कगत्यथ�कधातुभ्यः क(�थJ \-प्रत्ययो भवतित | बालकः ग्रारं्मा गतः | अ( 
भ्वादौ धावु गतित2ुद्धयोः इतित अकर्मा�क-धाव्-धातोः अकर्मा�कत्वात्  एव क(�थJ \-प्रत्ययो भवतित | निकन्तु प्रकृते, निनत्यं कौनि:ल्ये गतौ 
(३.१.२३) इतित सू(े सवJषां गत्यथ�कधातूनां ग्रहणर््मा  | 

लुपसदचरजपजभदहद2गॄभ्यो भावगहा�यार््मा (३.१.२४) = लुप् , सद् , चर् , जप् , जभ् , दह् , द2् , गॄ, इतित धातुभ्यः नि�यायाः भावगहा�ऽथJ एव
यङ् -प्रत्ययो भवतित; अपरषेु अथJषु न भवतित | भाव2ब्देन नि�या-सङे्कतः; नि�यायाः निनन्दा अथा�त्  असर्माीचीनरीत्या नि�या सम्पन्ना 
इत्यन्धिस्र्मान्  अथJ 'भावगहा�' उपयजु्यते | लुपश्च सदश्च चरश्च जपश्च जभश्च दहश्च द2श्च गॄ च तेषानिर्मातरतेरद्वन्द्वः लुपसदचरजपजभदहद2गरः, 
तेभ्यः लुपसदचरजपजभदहद2गॄभ्यः | भावस्य गहा� भावगहा�, तस्यां भावगहा�यार््मा  | लुपसदचरजपजभदहद2गॄभ्यः पञ्चम्यन्तं, भावगहा�यार््मा 
सप्तम्यन्तंल निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | निनत्यं कौनि:ल्ये गतौ (३.१.२३) इत्यस्र्माात्  एवकाराथ�कं निनत्यर््मा  इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | धातोरकेाचो हलादेः 
नि�यासर्माशिभहार ेयङ्  (३.१.२२) इत्यस्र्माात्  यङ्  इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(ं— लुपसदचरजपजभदहद2गॄभ्यो यङ् , निनत्यं 
भावगहा�यार््मा |

चर् + यङ्   चञ्चूय� इतित यङन्तधातोः अथ�ः निनन्धिन्दतरूपेण चलनर््मा  → | गर्हिहतं चरतित चञ्चूय�ते | गर्हिहतं लुम्पतित लोलुप्यते |   

तर्हिह यङ् -प्रत्ययः कु( कु( भवतित इतित चेत् , चतुणाR सू(ाणां वात्तित्त�कानाञ्च निर्मात्तिलत्वा अथ�ः एवर््मा —
१) अजानिदधातुषु अ:् , ॠ, अ2् , ऊणु� इत्येभ्यः एव यङ्  भवतित | अवशि2ष्टेभ्यः अजानिदधातुभ्यः यङ्  न भवतित | 
२) हलानिदधातवः निद्वनिवधाः— अनेकाचः एकाचः च |
- अनेकाच् -धातुषु केवलं सूतिच, सूनि(, रू्मानि( इत्येभ्यः नि(भ्यः यङ्  भवतित | अवशि2ष्टेभ्यः हलानिद-अनेकाच् -धातुभ्यः यङ्  न भवतित | सवJ 
शिणजन्ताः सनन्ताः च धावतः अनेकाचः अतः तेभ्यः यङ्  न भवतित | चुरानिदगणे यावन्तः धातवः ते सवJ अनेकाचः अतः तेभ्यः अनिप यङ्  न 
भवतित | दीधी, वेवी, दरोद्रा, जागृ, चकास्  इत्यानिदभ्यः अनिप यङ्  न भवतित | 
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- पठ् , वद् , रु्माद् , बुध्  इत्यानिदभ्यः सवJभ्यः एकाच् -हलानिदधातुभ्यः यङ् -प्रत्ययो भवतित |

यङन्तस्य धातुसंज्ञा

धातुभ्यः यदा निह यङ् -प्रत्ययः निवधीयते, तदा निह धातुसंज्ञा भवतित | अनन्तर ंयङ्ः लुनिक सत्यनिप प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणर््मा  (१.१.६२) 
इत्यनेन धातुसंज्ञा तितष्ठतित एव |

सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२) = गुनिप्तन्धिज्कद्भ्यः सन्  (३.१.५) इत्यस्य सन्  इत्यारभ्य करे्मार्णिणङ्  (३.१.३०) इत्यस्य शिणङ्  इत्यन्तं द्वाद2
प्रत्ययाः येषार््मा  अन्ते भवन्धिन्त, तेषां धातु-संज्ञा स्यात्  | सन्  आदौ येषां ते सनादयः; सनादयः अन्ते येषां ते सनाद्यन्ताः | सनाद्यन्ताः 
प्रथर्माान्तं, धातवः प्रथर्माान्तं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | सू(ं स्वयं सम्पूण�र््मा — सनाद्यन्ताः धातवः |

यङ् लुक्   -  निवधानर््मा   

यङोऽतिच च (२.४.७४) = यङः लक्ु  भवतित अच् -प्रत्यये पर;े 'च'-2ब्देन अच् -प्रत्ययं निवनाऽनिप यङः लुक्  भवतित | 'बहुलर््मा ' इतित 2ब्देन 
यङः लक्ु  वकैन्धिल्पकर््मा  | यङः षष्ठ्यन्तर््मा , अतिच सप्तम्यन्तं, च अव्ययपद,ं नि(पदनिर्मादं सू(र््मा  | ण्यक्षनि(याष�सि�तो लुगशिण�ोः (२.४.५८) 
इत्यस्र्माात्  लुक्  इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | बहुलं छन्दसिस (२.४.७३) इत्यस्र्माात्  बहुलर््मा  इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं— यङः लक्ु  
अतिच च बहुलर््मा  |

सिसद्धान्तकौरु्माद्यां 'यङोऽच्प्रत्यये लुक् स्याच्चकारातं्त निवनानिप बहुलं लुक् स्यात् | अननैिर्मात्तित्तकोऽयर्मान्तरङ्गत्वादादौ भवतित | ततः प्रत्ययलक्षणेन 
यङन्तत्वान्धिद्द्वत्वर््मा | अभ्यासकाय�र््मा | धातुत्वाल्लडादयः |' 'च'-2ब्देन अच् -प्रत्ययं निवनाऽनिप यङः लुक्  भवतित | अनेन प्रश्नः उदेतित यत्  
'अतिच' (अच् -प्रत्यये पर)े इतित दलस्य किंक प्रयोजनर््मा  | अच् -प्रययस्य अन्धिस्र्मान्  सू(े निनवे2ः निनरथ�को वा ? 'अच् -प्रत्यये पर ेयङः लुक्  
निनत्यर््मा  , अन्य( वैकन्धिल्पकर््मा ' इतित कोऽनिप तादृ2कारणस्य ऊहां कुया�त् , निकन्तु ततु्त दोषाय यतोनिह अच् -प्रत्यये पर ेअनिप यङ्  वैकन्धिल्पकर््मा  | 
अतः निनत्यत्वर््मा  अस्य निनवे2स्य कारणं न | अनिप तु, अस्य अच् -प्रत्ययस्य निनवे2स्य फलं न धातुलोप आध�धातुके (१.१.४) इतित सू(े |  

न धातुलोप आध�धातुके (१.१.४) = धात्वं2लोपनिननिर्माते्त आध�धातुके पर ेइको गुणवृद्धी न स्तः | धातोः कस्यतिचत् अं2स्य कस्मिंस्र्मातिश्चत् 
आध�धातुकप्रत्ययस्य निवषये लोपो भवतित चेत् , तस्य धातोः इक् -वण�स्य तन्धिस्र्मान् आध�धातुकप्रत्ययस्य निवषये गणुवृद्धी न भवतः | 
धातुलोप-2ब्दे 'धातु' इतित भागेन धात्वं2स्य ग्रहणर््मा, अतः धातुलोपः इत्य\ेु धात्वं2लोपः | धातंु लोपयतीतित धातुलोपः, तन्धिस्र्मान्  धातुलोपे
| नाव्ययं, धातुलोपे सप्तम्यन्तर््मा , आध�धातुके सप्तम्यन्तर््मा  | इको गणुवृद्धी (१.१.३) इत्यस्य सम्पणू�रीत्या अनुवृत्तित्तः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं
— धातुलोपे आध�धातुके इकः गणुवृद्धी न |

यथा—
'लू�् छेदने' इतित धातोः 'पुनः पुनः लूनातित' इतित अथJ धातोरकेाचो हलादे नि�यासर्माशिभहार ेयङ् (३.१.२२) इत्यनेन यङ्-प्रत्ययः भवतित; 
तेन 'लोलूय' इतित आतितदेशि2कः धातुः सिसध्यतित | यथा लनि: लोलूय + ते  लोलूयते→ , पुनः पुनः लूनातित इत्यथ�ः | तदा 'यः लोलूयते सः' 
इतित अथJ 'लोलूय' धातोः नन्धिन्दग्रनिहपचानिदभ्यो ल्यशुिणन्यचः (३.१.१३४) इत्यनेन 'अच्'-प्रत्ययः निवधीयते, येन 'लोलवू' इतित प्रातितपनिदकं 
सिसध्यतित | यः पुनः पुनः लूनातित सः = यः लोलूयते सः = लोलवुः | 

प्रनि�या एवर््मा—
लू + यङ् + अच्  → सन्यङोः (६.१.९) इत्यनेन यङन्तधातोः एकाच्-अवयवस्य निद्वत्वर््मा  लू → + लू + यङ् + अच्  प्रथर्माः → 'लू' 
इत्यस्य पूव{भ्यासः (६.१.४) इत्यनेन अभ्यास-संज्ञा  → गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यनेन यङ्-प्रत्यये पर ेइगन्तस्य अभ्यासस्य गुणः

 लो → + लू + यङ् + अच्  → यङोऽतिच च (२.४.७४) इत्यनेन अच्-प्रत्यये पर ेयङ्-प्रत्ययस्य निवकल्पेन लुक्  लो → + लू + अच् 
 → साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन अच्-प्रत्यये पर े'लू' इत्यस्य गुणादे2ः  अयं गुणादे2ः → न धातुलोप आध�धातुके 

(१.१.४) इत्यनेन निननिषध्यते |

कथं निनषेधः इतित चेत्—
१) आध�धातुकं 2ेषः (३.४.११४) इत्यनेन अच्-प्रत्ययः आध�धातुकप्रत्ययः | 
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२) अच्-प्रत्ययस्य अङं्ग 'लोलूय' इतित धातुः | 
३) अच्-प्रत्ययस्य निननिर्माते्तन यङोऽतिच च (२.४.७४) इत्यनेन'लोलूय' इतित  धातोः यः अं2ः 'य'-2ब्दः तस्य लोपः |
४) अङ्गस्य यः इक्-वण�ः तस्य गणुादे2ः तरे्माव अच् -प्रत्ययं निननिर्मात्तीकृत्य साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इतित सू(ेण निवधीयते | 

=> एवञ्च न धातुलोप आध�धातुके (१.१.४) इत्यस्य सवा�शिण निननिर्मात्तानिन पूरिरतानिन | अनेन प्राप्तस्य गणुस्य निनषेधो भवतित | 

अगे्र प्रनि�या एवर््मा—
लो + लू + अच्  → 'लू' इत्यस्य गणुादे2ः न धातुलोप आध�धातुके (१.१.४) इत्यनेन बातिधतः अतः अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ 
(६.४.७७) इत्यनेन लू-इत्यस्य उवङ्-आदे2ः; तिङच्च (१.१.५३) इतित अयर््मा अन्त्यादे2ः  लो → + लुवङ् + अ  ङकारस्य इत्संज्ञा → 
लोपश्च; अकारः उच्चारणाथ�ः  लोलवु् → + अ  लोलुव इतित प्रातितपनिदकर््मा  → | 

'प�ू् पवने' इतित धातोः 'यः पुनः पुनः पुनातित सः' इतित अथJ 'पोपुव' इतित प्रातितपनिदकर््मा  अनिप एवरे्माव भवतित |

तर्हिह प्रश्नः अधुनानिप अन्धिस्त, निकर्माथ�र््मा  अच् -प्रत्ययः यङोऽतिच च (२.४.७४) इतित सू(े पनिठतः | यतोनिह— अच् -प्रत्यये पर ेयङः लुक्  
ननैिर्मात्तित्तकर््मा  | अचर््मा  अतितरिरच्य अन्य( सव�( यङः लुक्  अननैिर्मात्तित्तकर््मा  | अच् -प्रत्ययः यङः लकुः निननिर्मात्तित्तर््मा ; अस्य फलद्वयं वत�ते | एकं 
फलनिर्माद ंयत्  असिसद्धं बनिहरङ्गर््मा  अन्तरङे्ग इतित परिरभाषया अन्तरङ्गकाय�स्य कत�व्ये बनिहरङ्गकाय�र््मा  असिसद्धं भवतित | अच् -प्रत्यये पर ेयत्  यङः 
लुक् , तत्  अधुना निद्वत्वकाया�पेक्षया अतिधकापेक्षम्बनिहरङ्गर्मा | अचर््मा  अतितरिरच्य अन्य( सव�( यङः लुक्  अननैिर्मात्तित्तकर््मा  अतः अन्तरङ्गर््मा  | 
निद्वतीयफलं प्ररु्माखं; तच्च अगे्र प्रदर्श्यय�ते— 

लू + यङ् + अच्  → सन्यङोः (६.१.९) इत्यनेन यङन्तधातोः निद्वत्वं; यङोऽतिच च (२.४.७४) इत्यनेन अच्-प्रत्यये पर ेयङ्-प्रत्ययस्य 
लुक्  द्वयोः एक( प्रानिप्तः →  → यङः लक्ु  बनिहरङ्गर््मा  इतित कृत्वा (परत्वात्  निनत्यत्वात्  च) सन्यङोः (६.१.९) इत्यनेन निद्वत्वर््मा   लू → + लू 
+ यङ्   → गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यनेन यङ्-प्रत्यये पर ेइगन्तस्य अभ्यासस्य गुणः  लो → + लू + यङ् + अच्  → यङोऽतिच च 
(२.४.७४) इत्यनेन अच्-प्रत्यये पर ेयङ्-प्रत्ययस्य निवकल्पेन लुक्  लो → + लू + अच्  → साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) 
इत्यनेन अच्-प्रत्यये पर े'लू' इत्यस्य गुणादे2ः  अयं गुणादे2ः → न धातुलोप आध�धातुके (१.१.४) इत्यनेन निननिषध्यते; निकर्माथ�निर्मातित चेत् , 
अयर््मा  अच् -प्रत्ययः यङः लुकः निननिर्मात्तर््मा  | अन्य( सव�( यङः लक्ु  अननैिर्मात्तित्तकं, निकन्तु अ( यङः लुक्  ननैिर्मात्तित्तकरे्माव | नो चेत् न धातुलोप 
आध�धातुके (१.१.४) इतित सू(स्य प्रसनि\रवे न भवतित स्र्मा | 'धात्वं2लोपनिननिर्माते्त आध�धातुके पर ेइको गुणवृद्धी न स्तः' | यनिद यङोऽतिच च 
(२.४.७४) इतित सू(े 'अच् ' इतित दलं नाभनिवष्यत् , नार्मा अच् -प्रत्यये पर ेअनिप यनिद यङः लुक्  अननैिर्मात्तित्तकर््मा  अभनिवष्यत् , तर्हिह न धातुलोप 
आध�धातुके (१.१.४) इत्यनेन साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन प्राप्तगुणं बातिधतंु न 2क्नोतित स्र्मा | गुणकाय�र््मा  अभनिवष्यत्— 
लो + लू + अच्  लो लो अच्   लोलव इतित अनिनष्टं रूपं सिसध्यतित स्र्मा → → | अस्य कृते यङः लुकः निननिर्मात्तर््मा  अच् -प्रत्ययः आवर्श्ययकः | 
एतदथR यङोऽतिच च (२.४.७४) इतित सू(े अच् -प्रत्ययः पनिठतः | लोलवु | 

पुनः प्रश्नः उदेतित— यङोऽतिच च (२.४.७४) इतित सू(े अच् -प्रत्ययः इत्यस्य निननिर्मात्तसप्तर्माी इतित कृत्वा अयं प्रत्ययः यङः लक्ु  प्रतित 
ननैिर्मात्तकः; अच्  इतित उ\ं चेत्  तादृ2ाः अन्ये अनिप ननैिर्मात्तकप्रत्ययाः सन्धिन्त वा येषां र्मााध्यरे्मान न धातुलोप आध�धातुके (१.१.४) द्वारा 
गुणनिनषेधः सिसध्येत ? यथा अनीयर्  अथवा अन्ये कृत् -प्रत्ययाः, यया रीत्या अच् -प्रत्ययः ननैिर्मात्तकः इतित कारणतः लोलुव भवतित न तु 
लोलव, एवरे्माव लू + यङ्  + अनीयर्   लोलुवनीयं न तु लोलवनीयर््मा  इतित वा → ? इतित चेत् , नवै | यङोऽतिच च (२.४.७४) इतित सू(े अच्  
इत्येव उ\ं यतोनिह अच् -प्रत्ययः एव ननैिर्मात्तकः | अन्यः न कोऽनिप प्रत्ययो वत�ते यः यङः लुक्  प्रतित ननैिर्मात्तकः स्यात्  | लू + यङ्  + 
अनीयर्   लोलवनीयर््मा  → | 

अन्यत्  उदाहरणं स्वीकुर्मा�ः, त्तिलख्   यङ्लुनिक लेत्तिलख्  इतित धातुः  लेत्तिलख्  → → + ण्वलु्   लेलेखकः → | अ( पुगन्तलघूपधस्य च 
(७.३.८६) इत्यनेन ण्वुल् -प्रत्यये पर ेलघूपधा इत्यस्य गणुादे2ः भवतित | तदथR लेलेखकः अन्धिस्त, न तु लेत्तिलखकः | एवरे्माव लेलेखनीयं, 
लेलेत्तिखतंु, लेलेत्तिखतव्यं, लेलेत्तिखता, लेलेत्तिखष्यतित | एते सवJ प्रत्ययाः यङोऽतिच च (२.४.७४) इतित सू(े अननैिर्मात्तकाः इतित करणतः अ( न 
धातुलोप आध�धातुके (१.१.४) इत्यस्य निकर्मानिप कायR नान्धिस्त | प्रसनि\रवे नान्धिस्त | 
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निकन्तु त्तिलख्   यतिङ लेत्तिलख्य इतित धातुः  लेत्तिलख्य → → + ण्वुल्   → अतो लोपः (६.४.४८) इत्यनेन अदन्ताङ्गस्य ह्रस्व-अकारलोपो 
भवतित आध�धातुके प्रत्यये पर े  लेत्तिलख्य्  → + ण्वलु्   → यस्य हलः (६.४.४९) इत्यनेन हलुत्तरयकारलोपो भवतित आध�धातुकप्रत्यये पर े

 लेत्तिलख्  → + ण्वुल्   → पुगन्तलघूपधस्य च (७.३.८६) इत्यनेन ण्वुल् -प्रत्यये पर ेलघूपधा इत्यस्य गणुादे2ो न भवतित यतोनिह अचः 
परन्धिस्र्मान्  पवू�निवधौ (१.१.५७) इत्यनेन परनिननिर्मात्तकः अजादे2ः स्थानिनवत्  भवतित पवू�निवधौ कत�व्ये  → लेत्तिलखकः | एवरे्माव लेत्तिलखनीयं, 
लेत्तिलत्तिखतंु, लेत्तिलत्तिखतव्यं, लेत्तिलत्तिखता, लेत्तिलत्तिखष्यतित | 

तर्हिह आहत्य यङोऽतिच च (२.४.७४) इतित सू(े बहुलर््मा  इतित अनवुृत्त्या यङः लुक्  वैकन्धिल्पकर््मा  | द्वाद2ानां सनादीनां धातु-प्रत्ययानां 
वैकन्धिल्पकत्वं धातोः कर्मा�णः सर्माानकतृ�कानिदच्छायां वा (३.१.७) इतित सू(ात्  'वा' इतित अनवुृत्त्या सव�( सिसध्यतित | निकन्तु यङः लक्ु  निवधीयते 
लुक् -प्रकरणे न तु धातुप्रत्ययप्रकरणे इतित कारणतः बहुलं छन्दसिस (२.४.७३) इत्यस्र्माात्  बहुलर््मा  इत्यस्य अनुवतृ्त्या सिसध्यतित | 'अतिच' इतित 
निनवे2स्य फलं न धातुलोप आध�धातुके (१.१.४) इतित सू(े | 'च'-2ब्देन अच् -प्रत्ययं निवनाऽनिप यङः लुक्  भवतित; इत्य\ेु यङः लुक्  
अननैिर्मात्तित्तकर््मा  | 

अगे्र प्रश्नः उदेतित यत्  बहुलं छन्दसिस (२.४.७३) इत्यस्र्माात्  छन्दसिस इत्यस्य अनुवृत्तित्तः भवेत् ; अनेन यङः लुक्  केवलं वेदे न तु लोके | तर्हिह 
लोके कथं निवधीयते इत्यनिप द्रष्टव्यर््मा  | वेदे भू-धातोः यङ्लुगन्तधातोः लो :् -लकारस्य प्रथर्मापुरुषैकवचनान्तरूपर््मा   अन्धिस्त 'बोभूतु' | इद ंरूपं 
च साक्षात्  निनपातनेन उच्यते अन्धिस्र्मान्  सू(े—दाधर्तित-दध�र्तित-दध�र्हिष-बोभूतु-तेतित\ेऽलष्या�-पनीफणत् -संसनिनष्यदत् -करिर�त् -
कनिन�दद् -भरिरभ्रद् -दनिवध्वतो-दनिवदु्यतत् -तरिर(तः-सरीसृपतं-वरीवृजन् -र्मारृ्मा�ज्या-गनीगन्तीतित च (७.४.६५) | वेदे 'बोभूतु' इत्यस्य 
निनपातनं भवतित अष्टाध्याय्यां यतोनिह लोके तस्य रूपं 'बोभोतु' इतित भवतित | लोके गुणं कृत्वा 'बोभोतु'; वेदे गुणाभावे 'बोभूतु' | निकन्तु 
भूसुवोन्धिस्ततिङ (७.३.८८) इत्यनेन एव गणुनिनषेधं साधतियतंु 2क्यर््मा  आसीत्  अतः निनपातनस्य का आवर्श्ययकता | अनेन निनपातनं व्यथ�र््मा  | 
अस्य सर्मााधाननिर्माद ंयत्  दाधर्तित० (७.४.६५) इतित सू(े 'बोभूतु' इतित ज्ञापकर््मा  अन्धिस्त यत्  लोके ऽनिप यङ्लुगन्तरूपं भवतित | यदा वेदे निनपातनं
कृत्वा सूतिचतं यत्  गणुनिनषेधो भवतित, तदा लोके तस्र्माात्  शिभन्नं भवेत्  इत्य\ेु गुणः भवेत्  | अतः लोके 'बोभोतु' इतित गुणसनिहतरूपं भवतित 
यद्यनिप भूसुवोन्धिस्ततिङ (७.३.८८) इत्यनेन लोकेऽनिप गणुनिनषेधो भवतित स्र्मा | तर्हिह लोके 'बोभोतु', वेदे 'बोभूतु' | निनपातनस्य बलेन 
भूसुवोन्धिस्ततिङ (७.३.८८) इतित सू(ं यङ्लुनिक लोके कायR न करोतित | निकन्तु अन्य( लोके कायR करोतित, यथा लुतिङ 'अभूत् ' | 

भूसुवोन्धिस्ततिङ (७.३.८८) = भू सू इतित धातुभ्यां साव�धातुके तितङ् प्रत्यये पर ेगुणनिनषेधः भवतित | भू-धातुः भ्वानिदगणे, यथा लुङ् -लकार े
भू-धातोः पर ेतितङ्  साक्षात्  आयातित | त( इकः गुणः भवतित स्र्मा, परन्तु अनेन सू(ेण गणुनिनषेधः, अभूत्  इतित रूपर््मा  | सू-धातुः अदानिदगणे; 
अनेन सू(ेण निपतित पर ेअनिप गुणः न | भूश्च सूश्च भूसवुौ इतरतेरद्वन्द्वः, तयोः भूसुवोः | भूसवुोः षष्ठ्यन्तं, तिततिङ सप्तम्यन्तं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | 
नाभ्यस्तस्यातिच निपतित साव�धातुके (७.३.८७) इत्यस्र्माात्  न, साव�धातुके इत्यनयोः अनवुृत्तित्तः | निर्मादेगु�णः (७.३.८२) इत्यस्र्माात्  गुणः 
इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — भूसवुोः न गुणः साव�धातुके तिततिङ |

वस्तुतस्तु अनेन एव सू(ेण अतिधकातिधकधातुभ्यः यङः लुक्  भवतित | इत्य\ेु येभ्यः उपयु�\ेभ्यः धातुभ्यः यङ् -प्रत्ययः सम्भवतित, 
आतिधक्येन तेभ्यः यङः लुक्  अनिप निवकल्पेन भवतित | परिरगशिणतेभ्यः एव यङः लक्ु  न भवतित; ते च र्माहाभाष्यस्य ज्ञापकेन अधः निनर्हिदष्टाः |  

केभ्यः धातुभ्यः यङ्ः लुक्  न भवतित 

वकारन्तधातवः—

र्माहाभाष्ये दत्तर््मा  अन्धिस्त यत्  च्छ्वोः 2ूडनुनासिसके च (६.४.१९) इत्यनेन ये ऊठ् -भानिवनः वकारान्तधातवः सन्धिन्त, तेषां यङ्लुक्  न भवतित | 
ऊठ् -भावी धातुः इत्य\ेु तादृ2धातुः यस्य च्छ्वोः 2ूडनुनासिसके च (६.४.१९) इतित सू(ेण ऊठ् -आदे2ः सम्भवतित |

च्छ्वोः 2ूडनुनासिसके च (६.४.१९) = तुक् -सनिहत-छकारस्य स्थाने 2कारादे2ः अनिप च वकारस्य स्थाने ऊठ् -आदे2ो भवतित 
अनुनासिसकानिद-प्रत्यये पर,े न्धिक्व पर,े झलानिद-प्रत्यये च पर े| च्छ्  च व्  च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः च्छ्वौ, तयोः च्छ्वोः | 2्  च ऊठ्  च तयोः 
सर्मााहारद्वन्द्वः 2ूड्  | झलां ज2ोऽन्ते (८.२.३९) इत्यनेन ठकारस्य स्थाने डकारः | च्छ्वोः षष्ठ्यन्तं, 2ूड्  प्रथर्माान्तर््मा , अनुनासिसके 
सप्तम्यन्तं, च अव्ययपदर््मा , अनेकपदनिर्माद ंसू(र््मा  | अनुनासिसकस्य न्धिक्वझलोः न्धिक्ङतित (६.४.१५) इत्यस्र्माात्  न्धिक्वझलोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | 
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अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — च्छ्वोः अङ्गस्य 2ूड्  न्धिक्वझलोः अनुनासिसके च |

त्ति�व् , र्माव्  इतित द्वौ धातू ऊठ् -भानिवनौ, निकन्तु ज्वरत्वरत्ति�व्यनिवर्मावारु्मापधायाश्च (६.४.२०) इतित सू(ेण न तु च्छ्वोः 2ूडनुनासिसके च 
(६.४.१९) इतित सू(ेण | अन्धिस्र्मान्  सू(े एतौ द्वौ वकारान्तधातू साक्षात्  उले्लत्तिखतौ, अतः एतौ द्वावेव ययोः  यङ्लुक्  रूपं भवतित | (अन्धिस्र्मान्  
सू(े अव् -धातुः अनिप पनिठतः, निकन्तु स च धातुः अजानिदः इतित कारणतः यङ् -प्रत्ययः न निवधीयते; तदथR तस्य यङ्लक्ु  अनिप न भवतित |) 

ज्वरत्वरत्ति�व्यनिवर्मावारु्मापधायाश्च (६.४.२०) = ज्वर् , त्वर् , त्ति�व् , अव् , र्माव्  इत्येषां धातूनार््मा  उपधा च वकारः चेत्यनयोः निर्मात्तिलत्वा स्थाने 
ऊठ्-आदे2ो भवतित अनुनासिसकानिद-प्रत्यये पर,े न्धिक्व पर,े झलानिद-प्रत्यये च पर े| ज्वरश्च त्वरश्च त्ति�निवश्च अनिवश्च र्माव्  च तेषानिर्मातरतेरद्वन्द्वः 
ज्वरत्वरत्ति�व्यनिवर्मावः, तेषां ज्वरत्वरत्ति�व्यनिवर्मावार््मा  | ज्वरत्वरत्ति�व्यनिवर्मावार््मा  षष्ठ्यन्तर््मा , उपधायाः षष्ठ्यन्तं, च अव्ययं, नि(पदनिर्माद ंसू(र््मा  | 
च्छ्वोः 2ूडनुनासिसके च (६.४.१९) इत्यस्र्माात्  वः, ऊठ् , अनुनासिसके इत्येषार््मा  अनवुृत्तित्तः | अनुनासिसकस्य न्धिक्वझलोः न्धिक्ङतित (६.४.१५) 
इत्यस्र्माात्  न्धिक्वझलोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — ज्वरत्वरत्ति�व्यनिवर्मावार््मा  अङ्गस्य
उपधायाः वः च ऊठ्  न्धिक्वझलोः अनुनासिसके च |

येषां वकारान्तधातूनार््मा  अन्धिन्तर्मावकारात्  प्राक्  रफेः अन्धिस्त, यथा धुव् �, तुव् �, थुव् �, दवु् �, रू्माव् �, पवू् �, खव् �, गव् �, चव् �, पव् �, भव् �, र्माव् �, 2व् �, षव् �, 
एते धातवः ऊठ् -भानिवनः न, अनिप तु एषार््मा  अन्धिन्तर्मावकारस्य लोपः सम्भवतित राल्लोपः इतित सू(ेण | एतादृ2ेभ्यः वकारान्तधातुभ्यः यङ्लुक्  
भवतित | 

राल्लोपः (६.४.२१) = रफेात्  परस्य छकारस्य वकारस्य च लोपो भवतित अनुनासिसकानिद-प्रत्यये पर,े न्धिक्व पर,े झलानिद-प्रत्यये च पर े| 
रात्  पञ्चम्यन्तं, लोपः प्रथर्माान्तं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | च्छ्वोः 2ूडनुनासिसके च (६.४.१९) इत्यस्र्माात्  च्छ्वोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः; अ( धेयं यत्  
अनुवृत्तौ 'तक् -सनिहतः छकारः' सत्यनिप व्याख्याने तुगागर्माो नापेतिक्षतः अतः न स्वीकृतः | अनुनासिसकस्य न्धिक्वझलोः न्धिक्ङतित (६.४.१५) 
इत्यस्र्माात्  अनुनासिसकस्य, न्धिक्वझलोः इत्यनयोः अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — अङ्गस्य रात् 
च्छ्वोः लोपः अनुनासिसके न्धिक्वझलोः |

यकारान्तधातवः—

र्माव्य् -धातोः  यङः लुक्  न भवतित; अवशि2ष्टेभ्यः यकारान्तधातुभ्यः यङ्लुगन्तरूपं भवतित |  

धात्वादे2ीयानां यङ्   -  लुक्   

चत्वारः धात्वादे2ाः भवन्धिन्त आध�धातुकप्रत्यये पर े| इद ंकाय�र््मा  आध�धातुकप्रत्ययस्य निवषये भवतित; यङ्लुनिक च यङ्  इतित 
आध�धातुकप्रत्ययः 'नष्टो भनिवष्यतित' इतित योजनायाः बलात्  अकृतव्यूहाः पाशिणनीयाः (परिरभाषा ५६) इत्यनेन इरे्मा धात्वादे2ाः निननिषद्धाः | 
अनया परिरभाषया यतिन्ननिर्मात्तकं कायR निनर्हिदष्टं, तदेव निननिर्मातं्त यनिद नशि2ष्यर्मााणं, नार्मा अगे्र निनतिश्चततया नष्टो भनिवष्यतित, ततिन्ननिर्मात्तककायR न भवतित
| 

• अस् -धातोः स्थाने भू-आदे2ो न भवतित | अस् -धातुश्च अजानिदः अतः तस्य यङ् -प्रत्ययः एव न भवतित; यङ्  न भवतित चेत्  
यङ् -लुक्  अनिप न भवतित | 

• अज् -धातोः स्थाने वी-आदे2ः न भवतित | अज् -धातुः अजानिदः यस्र्माा त्  यङ् लुक्  न भवतित | 
• चक््ष -धातोः स्थाने ख्या�ादे2ो न भवतित | चक््ष -धातुः हलानिदः एकाच्  अतः यङ्  भवतित; तस्र्माात्  यङ्लुक्  अनिप भवतित  | 
• बू्र-धातोः स्थाने वच् -आदे2ो न भवतित | बू्र-धातुः हलानिदः एकाच्  अतः यङ्  भवतित; तस्र्माात्  यङ्लुक्  अनिप भवतित  | 

अस्तेभू�ः (२.४.५२) = आध�धातुकनिववक्षायार््मा  अस् -धातोः स्थाने भू-आदे2ो भवतित | अनेकान्धिल्2त्  सव�स्य (१.१.५५) इत्यनेन आदे2ः
सव�स्य स्थाने न तु अन्त्यस्य | अस्तेः षष्ठ्यन्तं, भूः प्रथर्माान्तं, निद्वपदनिर्मादं सू(र््मा  | आध�धातुके (२.४.३५) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-
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सनिहतसू(र््मा — अस्तेः भूः आध�धातुके | 

अजेव्य�घ�पोः (२.४.५६) = अजेधा�तोः वी इत्ययर्माादे2ः स्यादाध�धातुकनिवषये घ�्  च अप्  च वज�तियत्वा | अजेः षष्ठ्यन्तं, वी 
प्रथर्माान्तर््मा , अघ�पोः सप्तम्यन्तं, नि(पदनिर्माद ंसू(र््मा  | आध�धातुके (२.४.३५) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — अजेः वी 
आध�धातुके अघ�पोः | 

चतिक्षङः ख्या�्  (२.४.५४) = चतिक्षङः ख्या�ादे2ो भवतित आध�धातुके | चतिक्षङः षष्ठ्यन्तं, ख्या�्  प्रथर्माान्तं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | 
आध�धातुके (२.४.३५) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — चतिक्षङः ख्या�्  आध�धातुके | 

बु्रवो वतिचः (२.४.५३) = बु्रवो वतिचरादे2ो भवतित आध�धातुकनिवषये | इकार उच्चारणाथ�ः | बु्रवः षष्ठे्यकवचनं, वतिचः प्रथरै्माकवचनं, 
निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | आध�धातुके (२.४.३५) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — बु्रवः वतिचः आध�धातुके | 

उपयु�\परिरगशिणतान्  स्थलान्  (यकारान्तधातून् , वकारान्तधातून् , धात्वादे2ीयान्  चेतित) अतितरिरच्य, येभ्यः धातुभ्यः यङ् -प्रत्ययो भवतित, 
तेभ्यः यङ्लुक्  अनिप भवतित | 

यङ् लुक्   -  प्रनि�या  

सव�प्रथरं्मा यङ्  निवधीयते, तदा सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२) इत्यनेन धातु-संज्ञा | तदा यङः लुक् —

यङोऽतिच च (२.४.७४) इतित सू(ेण यङ् -प्रत्ययस्य निवकल्पेन लुक्  भवतित | तदा यगुपत्  यङः लुक्  अनिप च सन्यङोः (६.१.९) इत्यनेन 
निद्वत्वप्रसनि\ः | अयं लुक् -आदे2ः अननैिर्मात्तित्तकः निकन्तु सन्यङोः (६.१.९) इत्यनेन यत्  निद्वत्वं भवतित तस्य कृते निननिर्मात्तानिन सन्धिन्त— 
एकाचो दे्व प्रथर्मास्य (६.१.१) इत्यनेन द्रष्टव्यं यत्  यस्य धातोः निद्वत्वं तन्धिस्र्मान्  एकाच्  अथवा अनेकाचः वत�न्ते; अजादेर्हिद्वतीयस्य (६.१.२) 
इत्यनेन द्रष्टव्यं यत्  तस्य आदौ अच् -वण�ः अन्धिस्त अथवा हल् -वण�ः | तस्र्माात्  सन्यङोः (६.१.९) इत्यस्य अपेक्षया यङोऽतिच च 
(२.४.७४) अननैिर्मात्तित्तकत्वात्  अन्तरङ्गर््मा  अन्धिस्त | अल्पापेक्षर्मान्तरङ्गर््मा  | निद्वत्वकायR बनिहरङ्गर््मा  | इतित कारणतः निद्वत्वात्  प्रागेव प्रनि�यायां 
सव�प्रथरं्मा कायR यङः लक्ु  | 

निद्वत्वर््मा—

यङः लुगानन्तर ंप्रश्नः उदेतित यदा यङ् -प्रत्ययो नास्त्येव, तदा कथं सन्यङोः (६.१.९) इत्यनेन निद्वत्वं स्यात्  ? 

सन्यङोः (६.१.९) = सन्नन्तस्य यङन्तस्य च धातुरनभ्यासस्य प्रथर्मास्यैकाच् -अवयवस्य दे्व स्तः; अजादेस्तु निद्वतीयस्य | सन्  च यङ्  च 
तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः सन्यङौ, तयोः सन्यङोः | सन्यङोः षष्ठ्यन्तर््मा , एकपदनिर्माद ंसू(र््मा  | त्तिलनि: धातोरनभ्यासस्य (६.१.८) इत्यस्र्माात्   
धातोः, अनभ्यासस्य इत्यनयोः अनवुृत्तित्तः | एकाचो दे्व प्रथर्मास्य (६.१.१), अजादेर्हिद्वतीयस्य (६.१.२) इत्यनयोः अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-
सनिहतसू(र््मा — सन्यङोः धातोः अनभ्यासस्य एकाचो दे्व प्रथर्मास्य अजादेः निद्वतीयस्य |

एकाचो दे्व प्रथर्मास्य (६.१.१) = अतिधकारसू(ं— प्रथर्मास्य एकाच् -भागस्य निद्वत्वं भवतित | जागृ  जा जागृ → | पच्   पच्  पच्  → | इ  इ इ→ 
| षष्ठाध्यायस्य प्रदर्मापादस्य द्वाद2ं सू(ं (६.१.१२) पय�न्तं सव�( अनवुत�ते | एकाचः षष्ठ्यन्तं, दे्व प्रथर्माान्तं, प्रथर्मास्य षष्ठ्यन्तं, नि(पदनिर्मादं
सू(र््मा  | सू(ं स्वयं सम्पूण�र््मा — प्रथर्मास्य एकाचः दे्व |

अजादेर्हिद्वतीयस्य (६.१.२) | अतिधकारसू(र््मा — अजानिदधातोः निद्वतीयस्य एकाच् -भागस्य निद्वत्वं भवतित | ऊणु�  ऊणु� नु → | षष्ठाध्यायस्य 
प्रदर्मापादस्य द्वाद2ं सू(ं (६.१.१२) पय�न्तं सव�( अनवुत�ते | अजादेः षष्ठ्यन्तं, निद्वतीयस्य षष्ठ्यन्तं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | सू(ं स्वयं सम्पूण�र््मा 
— अजादेः निद्वतीयस्य (एकाचः दे्व) | 
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बहु( धातुः एकाच्  एव; तथा भवतित चेत्  सर्माग्रधातोरवे निद्वत्वं भवतित | यथा जुहोत्यानिदगणे र्माा  र्माार्माा→ , हा  हाहा → | यङन्तधातुः सदा 
अनेकाच्  यतोनिह औपदेशि2कधातौ न्यूनातितन्यूनर््मा  एकः स्वरः अस्त्येव; तदा 'य' इत्यस्य संयोजनेन ‘य' इत्यन्धिस्र्मान्  यः अकारः, सः 
यङन्तधातोः निद्वतीयः अच् -वण{ भवतित | धातुः अनेकाच्  चेत् , अनिप च हलानिदः इतित चेत्  एकाचो दे्व प्रथर्मास्य (६.१.१) इत्यनेन प्रथर्मास्य 
एकाच् -भागस्य निद्वत्वं भवतित | धातुः अनेकाच्  चेत् , अनिप च अजानिदः इतित चेत्  अजादेर्हिद्वतीयस्य (६.१.२) इत्यनेन निद्वतीयस्य एकाच् -
भागस्य निद्वत्वं भवतित | एकाच् -भागः इत्य\ेु यादा निह प्रथर्माः अच् -वण�ः आयातित, स च वण�ः भागस्य अन्तो भवतित | नार्मा, स्वरवण�ः भागस्य
अन्धिन्तर्मावण{ भवतित | अनिग्रर्मावण�ः अनिग्रर्माभागस्य प्रथर्मावण�ः |  

यथा भू + य  → भूय इत्यस्य सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२) इत्यनेन धातुसंज्ञा  → सन्यङोः (६.१.९) इत्यनेन निद्वत्वर््मा   → भूय इतित 
धातुः अनेकाच् , हलानिदः च अतः प्रथर्मास्य एकाच् -भागस्य निद्वत्वर््मा   ऊ→ -कारः स्वरः अतः स च ऊकारः प्रथर्माभागस्य अन्धिन्तर्मावर्ग्णण�ः  → 
'भू' इतित प्रथर्माभागः, तस्य च निद्वत्वर््मा   भू भू य → 

निकन्तु धातुः अजानिदः अन्धिस्त चेत् अजादेर्हिद्वतीयस्य (६.१.२) इत्यनेन निद्वतीयस्य एकाच् -भागस्य निद्वत्वं भवतित—

अ2्   य  → अर्श्यय इत्यस्य सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२) इत्यनेन धातुसंज्ञा  → सन्यङोः (६.१.९) इत्यनेन अजादेः निद्वतीयस्य निद्वत्वर््मा  
 अर्श्यय इतित धातौ → अर्श्यय इत्यस्य प्रथर्माः अ-कारः स्वरः अतः स च अकारः प्रथर्माभागस्य अन्धिन्तर्मावर्ग्णण�ः  → 'र्श्यय' इतित निद्वतीयभागः, तस्य 

च निद्वत्वर््मा   अ र्श्यय र्श्यय  → 

धेयं यत्  'यङ् -प्रत्ययं निननिर्मात्तीकृत्य निद्वत्वर््मा ' इतित वाता� नान्धिस्त | 'अ2्   य  → अर्श्यय  अ र्श्यय र्श्यय→ ' इत्यस्य द2�नेन स्पष्टं भवतित यत्  यङ् -
प्रत्ययः निद्वत्वकाय�स्य निननिर्मातं्त नान्धिस्त; 'य' एव स्थानी, नार्मा स च 'य' काय�स्य स्थलर््मा  | अपरषेु निद्वत्वप्रसङे्गषु प्रत्ययः सप्तर्माीनिवभ\ौ भवतित
— त्तिलनि: धातोरनभ्यासस्य (६.१.८), �ौ (६.१.१०), चतिङ (६.१.११) | एषु त्तिलनि:, �ौ, चतिङ इतित सप्तम्यन्तानिन; निकन्तु सन्यङोः 
(६.१.९) इत्यन्धिस्र्मान्  सन्यङोः इतित षष्ठ्यन्तं पदर््मा | यतोनिह तस्य एव निद्वत्वं भवतित | यस्य अन्ते यङ्  अन्धिस्त, तस्य निद्वत्वं भवतित | यङ्  
तन्धिस्र्मान्  निद्वत्वकायJ अन्तभू�तरे्माव | 

न न्द्राः संयोगादयः (६.१.३) = अचः पराः संयोगादयः नदराः निद्वन� भवन्धिन्त | न्  च द्  च रश्च तेषानिर्मातरतेरद्वन्द्वो न्द्राः | संयोगस्य आदयः, 
संयोगादयः षष्ठीतत्परुुषः | न अव्ययपद,ं न्द्राः प्रथर्माान्तं, संयोगादयः प्रथर्माान्तं, नि(पदनिर्मादं सू(र््मा  | अजादेर्हिद्वतीयस्य (६.१.२) इत्यसर्मात्  
अजादेः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अच्  चासौ आनिदश्च अजानिदः, तस्र्माात्  अजादेः कर्मा�धारयः | एकाचो दे्व प्रथर्मास्य (६.१.१) इत्यसर्मात्  दे्व इत्यस्य
अनुवृत्तित्तः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — अजादेः संयोगादयः न्द्राः न दे्व |

यथा—
ऊणु�  ऊ इतित प्रथर्माः एकाच् → -भागः, णु� इतित निद्वतीयः एकाच् -भागः  → अजादेर्हिद्वतीयस्य (६.१.२) इत्यनेन निद्वतीयस्य एकाच् -भागस्य 
निद्वत्वर््मा   → न न्द्राः संयोगादयः (६.१.३) इत्यनेन संयोगानिद-रफेस्य निद्वत्वं न भवतित अतः 'नु' इत्यस्य एव निद्वत्वर््मा   ऊणु� नु→ 

उन्द्  + सन्   इडागर्माः→ , षत्वादे2ः  उन्धिन्दष  (यः एकाच् → → -भागाः  उ, न्धिन्द, ष  → अजादेर्हिद्वतीयस्य (६.१.२) इत्यनेन निद्वतीयस्य 
एकाच् -भागस्य निद्वत्वर््मा   → 'न्धिन्द' इतित निद्वतीयः एकाच् -भागः   → न न्द्राः संयोगादयः (६.१.३) इत्यनेन संयोगानिद-नकारस्य निद्वत्वं न 
भवतित अतः 'निद' इत्यस्य एव निद्वत्वर््मा   प्रथर्माः तृतीयः च एकाच् → -भागौ यथावत्  तितष्ठतः  उन्धिन्द → + निद + ष  उन्धिन्दनिदष → 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणर््मा  (१.१.६२) = प्रत्यये लुपे्त सतित, प्रत्ययं र्मात्वा तस्य द्वारा निवनिहतं कायR स्यात्  | प्रत्ययस्य लोपः प्रत्ययलोपः 
षष्ठीतत्परुुषः, तन्धिस्र्मान्  प्रत्ययलोपे | प्रत्ययस्य लक्षणं निननिर्मातं्त यस्य तत्  प्रत्ययलक्षणर््मा , बहुव्रीनिहः | सू(ं स्वयं सम्पणूR— प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणर््मा  |

न लुर्माताऽङ्गस्य (१.१.६३) = यन्धिस्र्मान्  2ब्दे 'लु' अन्धिस्त, तेन 2ब्देन प्रत्ययाद2�नं निवनिहतं चेत् , सः प्रत्ययः अङ्गकाय�स्य निननिर्मातं्त न स्यात्  | 
लुः अस्य अन्धिस्त इतित लुर्माान् , तेन लुर्माता | न अव्ययपद,ं लुर्माता तृतीयान्तर््मा , अङ्गस्य षष्ठ्यन्तं, नि(पदनिर्मादं सू(र््मा  | प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणर््मा  (१.१.६२) इत्यस्य पूण�तया अनवुृत्तित्तः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं— लुर्माता प्रत्ययलोपे अङ्गस्य प्रत्ययलक्षणं न | 

अन्धिस्र्मान्  सू(े लुर्माता , लुर्मात्  इतित प्रातितपनिदकस्य तृतीयानिवभक्त्यन्तं रूपर््मा  | इद ंर्मातुप् -प्रत्ययान्तं; प्रथर्माानिवभ\ौ लुर्माान्  | र्मातुप् -प्रत्ययस्य 
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अथ�ः अस्य अन्धिस्र्मान्  वा; यथा बुतिद्धर्माान्  इत्य\ेु बुतिद्धः अस्य अन्धिस्र्मान्  वा, सः बुतिद्धर्माान्  | तर्हिह 'लु' अस्य अन्धिस्र्मान्  वा, सः लुर्माान्  | व्याकरणे 
(यः लुर्मान्तः सन्धिन्त — लुक् , �,ु लुप्  चेतित | इद ंसू(ं वनि\ यत्  येन अद2�नं भवतित, सः लुर्माान्  अन्धिस्त चेत् , तर्हिह प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं 
न भवतित | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं तथवै— (यदा) लुर्माता प्रत्ययलोपे (तदा) अङ्गस्य प्रत्ययलक्षणं न | अतः न लुर्माताऽङ्गस्य (१.१.६३) 
इतित सू(ं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणर््मा (१.१.६२) इत्यस्य बाधकसू(र््मा  | तर्हिह अ( सारां2ः एवं यत्  � ु इत्यनेन कस्यतिचत्  प्रत्ययस्य अद2�नं 
भवतित चेत् , यस्र्माात्  अङ्गात्  सः प्रत्ययः लुप्तः जातः, तन्धिस्र्मान्  अङे्ग सः लुप्तप्रत्ययः तदानीर््मा  अङ्गकाय�स्य निननिर्मातं्त न भनिवतुर््मा  अह�तित |

निद्वत्वे वैशि2ष्ट्यं हे्व�् -धातुः—

हे्व�् -धातोः निद्वत्वात्  प्राक्  तस्य सम्प्रसारणं भवतित |

अभ्यस्तस्य च (६.१.३३) = अभ्यस्तीभनिवष्यतो हे्व�ः सम्प्रसारणं स्यात्  | हे्व�् -धातोः यदा निद्वत्वं भनिवष्यतित तस्र्माात्  साक्षात्  प्रागेव तस्य 
सम्प्रसारणं भवतित | अभ्यस्तस्य षष्ठ्यन्तं, च अव्ययपदं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | ह्वः सम्प्रसारणर््मा  (६.१.३२) इत्यस्य सम्पणू�तया अनुवृत्तित्तः | 
ह्वः इतित ह्वा-2ब्दस्य षष्ठ्यन्तं रूपर््मा ; आदेच उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) इत्यनेन हे्व इत्यस्र्माात्  ह्वा | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — अभ्यस्तस्य 
ह्वः सम्प्रसारणं च |

हे्व + यङ्   → अभ्यस्तस्य च (६.१.३३) इत्यनेन सम्प्रसारणर््मा   हु → + य  तदा एव निद्वत्वर््मा → 
एवरे्माव—
हे्व + त्तिल:्   हु → + त्तिल:् 
हे्व + सन्   हु → + सन् 

सिसद्धान्तकौरु्माद्यार््मा  'अभ्यस्तीभनिवष्यतो हे्व�ः सम्प्रसारणं स्यात् ' इतित वृत्तित्तः | तत्  कथर््मा  इतित प्रश्नः | 'ह्वः' इतित षष्ठ्यन्तर््मा , 'अभ्यस्तस्य' 
इत्यनिप षष्ठ्यन्तर््मा ; अ( द्वयोः सार्माानातिधकरण्यं वा, वैयतिधकरण्यं वा ? अ( काशि2कावृत्तावन्धिस्त, "'ह्वः' इतित वत�ते, तद्  'अभ्यस्तस्य' 
इत्यनेन व्यतिधकरणर््मा—अभ्यस्तस्य यो ह्वयतितः | कश्चाभ्यस्तस्य ह्वयतितः ? कारणर््मा  | तेनाभ्यस्तकारणस्य ह्वयतेः प्रागेव 
निद्वव�चनात्सम्प्रसारणं भवतित" | अ( प्रश्नः जातः यत्  ह्वः अभ्यस्तस्य इतित पदद्वय{र्मा�ध्ये निव2ेषणनिव2ेष्यभावो वत�ते निकर््मा ? निव2ेषणनिव2ेष्यभाव
इत्य\ेु सार्माानातिधकरण्यर््मा  | सार्माानातिधकरण्यं वत�ते चेत् , तर्हिह निद्वव�चने कृतेऽभ्यस्तसंज्ञायारु्मापजातायां सम्प्रसारणं स्यात्  | एवञ्च न 
सम्प्रसारणे सम्प्रसारणर््मा  (६.१.३७) इत्यनेन अभ्यासस्य सम्प्रसारणं न स्यात्  | अतः सू(ाथ�ः कः ? 'अभ्यस्तस्य यः हे्व�् -धातुः', न तु 
'ह्वः अभ्यस्तस्य' इतित | अभ्यस्तस्य कः हे्व�् -धातुः ? 'कारणार््मा ' इत्याह | अनेन अभ्यस्तस्य कारणीभूतस्य हे्व�् -धातोः निद्वव�चनात्  प्रागेव 
सम्प्रसारणं भवतित | इदरु्मात्तर ंर्माहाभाष्यर््मा  अनुसृत्यैव काशि2कावृत्तित्तद�त्ता | नार्मा 'अभ्यस्तस्य कः हे्व�् -धातुः ?' इतित प्रशे्न सतित, भाष्ये 
'प्रकृतितः' इत्य\ुर््मा — 'ह्वोभ्यस्तस्य प्रकृतितरिरतित' | भाष्यकारो वदतित यत्  अभ्यस्तसंज्ञायाः यः प्रकृतितभूतः हे्व�् -धातुः, तस्य सम्प्रसारणं 
भवतित | इत्थञ्च य( अभ्यस्तसंज्ञा सम्भवतित, त( निद्वत्वात्  प्रागेव सम्प्रसारणं नि�यते | 

न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणर््मा  (६.१.३७) = सम्प्रसारणे पर ेपूवR न्धिस्थतस्य सम्प्रसारणं न भवतित | न अव्ययपदं, सम्प्रसारणे सप्तम्यन्तं, 
सम्प्रसारणं प्रथर्माान्तं, नि(पदनिर्मादं सू(र््मा  | सू(ं सम्पूणR— न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणर््मा  | 

प्रश्नः उदेतित यत्  हे्व-धातोः एजन्तत्वात्  तस्य आदेच उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) इत्यनेन आत्त्वं भवतित निकर््मा  ? अवर्श्ययं भवतित— पज�न्यवत्  
भवतित; तस्य फलं नान्धिस्त इतित कारणतः न प्रदर्श्यय�ते | निकन्तु भवतित; आत्त्वस्य अननैिर्मात्तकत्वात्  सम्प्रसारणात्  प्रागेव | 

हे्व  → धातोरकेाचो हलादेः नि�यासर्माशिभहार ेयङ्  (३.१.२२)  → हे्व+ यङ्   → यङोऽतिच च (२.४.७४)  → हे्व  → आदेच उपदे2ेऽशि2तित 
(६.१.४५)  → ह्वा  → अभ्यस्तस्य च (६.१.३३) इत्यनेन सम्प्रसारणर््मा   हु आ  → → सम्प्रसारणाच्च (६.१.१०८)  → हु  तदा एव → 
निद्वत्वर््मा  

अभ्यासः अभ्यस्तर््मा  इतित दे्व संजे्ञ—
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पूव{ऽभ्यासः (६.१.४) = निद्वत्वानन्तर,ं यन्धिस्र्मान्  निद्ववारर््मा  उच्चारणं जातं तन्धिस्र्मान्  प्रथर्माभागस्य नार्मा अभ्यासः | पूव�ः प्रथर्माान्तर््मा , अभ्यासः 
प्रथर्माान्तं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | एकाचो दे्व प्रथर्मास्य (६.१.१) इत्यस्र्माात्  दे्व इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं— पूव�ः अभ्यासः द्वयोः 
| 

उभे अभ्यस्तर््मा (६.१.५) = निद्वत्वानन्तर,ं द्वयोः सरु्मादायः अभ्यस्तसंज्ञको भवतित | उभे प्रथर्माान्तर््मा , अभ्यस्तं प्रथर्माान्तं, निद्वपदनिर्मादं सू(र््मा  | 
एकाचो दे्व प्रथर्मास्य (६.१.१) इत्यस्र्माात्  दे्व इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा —उभे दे्व अभ्यस्तर््मा | 

अभ्यासकाय�र््मा — 

न लुर्माताङ्गस्य (१.१.६३) इत्यनेन यङ् -प्रत्यय-निननिर्मात्तर््मा  अङ्गकायR निननिषद्धर््मा  | यथो\ं, निद्वत्वकायR प्रत्ययलक्षणेन भवतित | अभ्यासकायR तु 
यङ् -प्रत्ययनिननिर्मात्तित्तकं नान्धिस्त, तदथR यङः लुनिक न काऽनिप बाधा |

निद्वत्वस्य अनन्तर ंकानिनचन काया�शिण भवन्धिन्त अभ्यासे, तानिन च 'अभ्यासकाय�र््मा  इत्यचु्यते | यथा अभ्यासस्य ह्रस्वत्वर््मा , अल्पप्राणत्वं च 
भवतित | अभ्यासकाय�स्य पुनः निवभजनं भवतित— सार्माान्याभ्यासकायR, निव2ेषाभ्यासकायR चेतित | 

सार्माान्याभ्यासकायR भवतित य( य( निद्वत्वं भवतित— त्तिलनि:, सनिन, यतिङ, �ौ, चतिङ च | निव2ेषाभ्यासकायR भवतित निद्वत्व-सम्बद्ध-प्रत्ययर््मा  
अतिधकृत्य; यथा त्तिलनि: निव2ेषाभ्यासकायR, पुनः �ौ पृथ\या, पुनः सनिन, यतिङ, चतिङ च | अ( सार्माान्याभ्यासकाया�शिण प्रदर्श्यय�न्ते | ततः अगे्र
यथास्थानं यङ्लुक् -निवशि2ष्टानिन अभ्यासकाय�शिण प्रदर्श्यय�न्ते |

अ( सन्धिन्त प्ररु्माख-सार्माान्याभ्यासकाया�शिण—
हलानिदः 2ेषः (७.४.६०)
2पू�वा�ः खयः (७.४.६१)
ह्रस्वः (७.४.५९)
उरत् (७.४.६६)
कुहोश्चुः (७.४.६२)
अभ्यासे चच� (८.४.५४)

हलानिदः 2ेषः (७.४.६०) = अभ्यासस्य आनिदर्माः* हल्  2ेषः, अभ्यासे अपरषेां हलां लोपः | हल्  प्रथर्माान्तर््मा , आनिदः प्रथर्माान्तं, 2ेषः 
प्रथर्माान्तं, नि(पदनिर्माद ंसू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य 
अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — (अङ्गस्य) अभ्यासस्य हलानिदः 2ेष ः |

पठ्   → सन्यङोः (६.१.९) इत्यनेन यङन्तस्य धातोः प्रथर्मास्यैकाचो दे्व स्तः  पठ्  पठ्   प्रथर्माः पठ्  इतित भागः अभ्याससजं्ञकः  → → → 
हलानिदः 2ेषः (७.४.६०) इत्यनेन अभ्यासस्य आनिदर्माः हल्  2ेषः, अभ्यासे अपरषेां हलां लोपः  प पठ्  → | तथवै ज्ञा  ज ज्ञा → |

एवरे्माव निवचारणीयर््मा — धन् , निनज् , निवष् , खाद् , तिधष् , निवज् , तुर् , भस्  |

*आनिदर्माः इत्य\ुौ 'आदौ यः', न तु 'प्रथर्माः' | अतः अजानिदधातोः निद्वत्वं नि�यते चेत् , आदौ अच् -वण�ः न तु हल् -वण�ः इतित कारणतः 
हलानिदः 2ेषः (७.४.६०) इत्यनेन अभ्यासे सवJषां हल् -वणा�नां लोपो भवतित | अ:्   अ:्  अ:्   अ अ:्  → → |

2पू�वा�ः खयः (७.४.६१) = यस्य अभ्यासस्य पवूR 2र्  परञ्च खय् , तस्य तु खय्  एव 2ेषो भवतित, अन्ये हलः च लुप्यन्ते | हलानिदः 2ेषः 
(७.४.६०) इत्यस्य अपवादः अतः तस्य बाधकसू(र््मा  | 2र्  पूव{ येषां ते 2पू�वा�ः | 2पू�वा�ः प्रथर्माान्तं, खयः प्रथर्माान्तं, निद्वपदनिर्मादं सू(र््मा  | 
हलानिदः 2ेषः (७.४.६०) इत्यस्र्माात्  वचनपरिरणारं्मा कृत्वा 2ेषाः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  
अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — (अङ्गस्य) अभ्यासस्य 2पू�वा�ः खयः 
2ेषाः |
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स्पध् �  स्पध् � स्पध् �  प स्पध् �→ → 

एवरे्माव निवचारणीयर््मा — स्पन्द् , स्पूज् �, स्तम्भ् , स्तुभ् , स्खल् , स्प2् , न्धिस्तघ् , स्फुर्   |  

ह्रस्वः (७.४.५९) = अभ्यासस्य अच् -वण�ः ह्रस्वः स्यात्  | अचश्च (१.२.२८) इतित परिरभाषा-सू(ेण य( कु(ानिप सू(ेषु 'ह्रस्व', 'दीघ�', 
'प्लुत' इत्येते 2ब्दाः आयान्धिन्त, त( 'अचः' इतित 2ब्दः सू(ाथJऽनिप आयातित | अतः 'ह्रस्वः' इत्य\ुौ 'ह्रस्वः अच् -वण�ः'; तथा सव�( | ह्रस्वः 
प्रथर्माान्तर््मा , एकपदनिर्माद ंसू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य 
अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — अङ्गस्य अभ्यासस्य अचः ह्रस्वः |

खा खाद्   ख खाद् → 
नी नी  निन नी→ 
लू लू  लु लू→ 
से सेव्   सिस सेव् → 
गो गोष््ट   गु गोष््ट → 
ढौ ढौक्   ढु ढौक् → 

उरत् (७.४.६६) = प्रत्यये पर ेअभ्यासस्य ऋवण�स्य स्थाने अत् -आदे2ः भवतित | उः षष्ठ्यन्तर््मा , अत्  प्रथर्माान्तं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | अ( 
लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — 
अङ्गस्य अभ्यासस्य उः अत्  |

वृष्   वृष्  वृष्   वृ वृष्   वर्  वृष्   व वृष् → → → → 
कृष्   कृष्  कृष्   कृ कृष्    कर्   कृष्    क कृष्   च कृष्  → → → → → 
हृष्   हृष्  हृष्   हृ हृष्   हर्  हृष्   ह हृष्   ज हृष्  → → → → → 

ऋकारान्तधातवः—
भृ  भृ भृ  भर्  भृ  भ भृ  ब → → → → भृ
हृ  हृ हृ  हर् → →  हृ  →  ह हृ  ज हृ→ 
कृ  कृ कृ  कर्   कृ  क कृ  च कृ→ → → → 
तॄ  तॄ तॄ  तर्  तॄ  त तॄ → → → 

धेयं यत्  यङ्लुनिक न लुर्माताङ्गस्य (१.१.६३) इत्यनेन यङ् -निननिर्मात्तीकृत्य अङ्गकाय�निनषेधत्वात्  रीङ्  ऋतः (७.४.२७) इत्यनेन धातोः 
ॠकारस्य (ॠतः) रीङ्  इतित आदे2ो न भवतित | 

रीङ्  ऋतः (७.४.२७) = ऋदन्ताङ्गस्य रीङादे2ो भवतित अकृतः यकार ेपर,े असाव�धातुकयकार ेपर,े न्धिच्व-प्रत्यये च पर े| रीङ् -आदे2स्य 
तिङत्त्वात्  तिङच्च इतित सू(ेण अङ्गस्य अन्त्यऋकारस्य एव स्थाने भवतित | 

कुहोश्चुः (७.४.६२) = अभ्यासे कवग©यस्य हकारस्य च स्थाने चवग©यादे2ो भवतित | त( स्थानेऽन्तरतर्माः (१.१.५०) इतित परिरभाषा-
सू(ेण, उच्चारणस्थानसाम्यव2ात्  हकारस्य स्थाने झकारः, तदा अभ्यासे चच� (८.४.५४) इत्यनेन झ-स्थाने जकारः | कुश्च ह्  च 
तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः कुहौ, तयोः कुहोः | कुहोः षष्ठ्यन्तं, चुः प्रथर्माान्तं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  
अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — अङ्गस्य अभ्यासस्य कुहोः चुः |

स्थानेऽन्तरतर्माः (१.१.५०) = प्रसङ्गर््मा  अवलम्ब्य तुल्यतर्माः आदे2ो भवतित | स्थाने सप्तम्यन्तर््मा , अन्तरतर्माः प्रथर्माान्तं, निद्वपदनिर्मादं सू(र््मा  |

कृ  कृ कृ  कर्   कृ  क कृ  च कृ→ → → → 
खन्   खन्  खन्   ख खन्   छ खन्   च खन् → → → → 
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गर््मा   गर््मा  गर््मा   ग गर््मा   ज गर््मा → → → 
ग्रह्   ग्रह्  ग्रह्   ग ग्रह्   ज ग्रह् → → → 
घृ  घृ घृ  घर्  घृ  झ घृ  ज घृ→ → → → 
हृ  हृ हृ  हर्  हृ  ह हृ  ज हृ→ → → → 
हस्   हस्  हस्   ह हस्   झ हस्   ज हस् → → → → 

अभ्यासे चच� (८.४.५४)* = अभ्यासे झल् -स्थाने ज2्  चर् च आदे2ौ भवतः | त( स्थानेऽन्तरतर्माः (१.१.५०) इतित परिरभाषा-सू(ेण, 
उच्चारणस्थानसाम्यव2ात्  झ2् -स्थाने ज2्  अनिप च खय् -स्थाने चर् | अनवुृत्त्यथ�र््मा  अष्टर्मााध्याये | अभ्यासे सप्तम्यन्तं, चर्  प्रथर्माान्तं, च 
अव्ययपद,ं नि(पदनिर्मादं सू(र््मा  | झलां ज2्  झशि2 (८.४.५३) इत्यस्र्माात्  झलां, ज2् इत्यनयोः अनुवृत्तित्तः | तयोय�वावतिच संनिहतायार््मा  
(८.२.१०८) इत्यस्र्माात्   संनिहतायार््मा  इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा —अभ्यासे झलां ज2्  चर्   च संनिहतायार््मा  |

चत्व�र््मा 
थु थुड्   तु थुड् → 
फ फल्   प फल् → 
छु छुप्   चु छुप्  → 

जर्श्यत्वर््मा 
भु भू  बु भू→ 
ढु ढौक्   डु ढौक् → 
झ झझ् �  ज झझ् �→ 

धेयं यत्  अभ्यासे वग�स्थप्रथर्मासदस्यः, तृतीयसदस्यः, पञ्चर्मासदस्यः, यण् -प्रत्याहारस्थः, 2र् -प्रत्याहारस्थः चेतित वणा�नां निवकारो न भवतित 
| अतः एषां नार्मा 'अनादे2-अभ्यासः' इतित उच्यन्ते |
चल्   च चल् → 
जप्   ज जप् → 
:ीक्   नि: :ीक् → 
डी  तिड डी→ 
तॄ  त तॄ→ 
दल्   द दल् → 
नर््मा   न नर््मा → 
पत्   प पत् → 
बाध्   ब बाध् → 
र्माील्   निर्मा र्माील् → 
यर््मा   य यर््मा → 
वृध्   व वृध् → 

*प्रश्नः उदेतित यत्  अभ्यासे चच� (८.४.५४) तु अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकार ेनान्धिस्त; तर्हिह अङ्गकाय�र््मा  अन्धिस्त निकर््मा  ? अभ्यासस्य 
निननिर्मातं्त प्रत्ययः; प्रत्यये पर ेएव निद्वत्वं भवतित | अतः कस्यानिप अभ्यासकाय�स्य निननिर्मातं्त तु प्रत्ययः अवर्श्ययर््मा  | तथा सतित अङ्गकाय�रे्माव | 

अधुना अभ्यासे चच� (८.४.५४) अष्टर्मााध्यायस्य चतुथJ पादे स्थानिपतर््मा  अतः अङ्गकायR न स्यात्  इतित भासेत | अष्टर्मााध्यायस्य चतुथJ पादे 
वण�निननिर्मात्तकायR जायर्माानं निकन्तु अभ्यासे चच� (८.४.५४) तु वण�निननिर्मात्तकं नान्धिस्त | साधारणतया अष्टर्मााध्यायस्य चतुथJ पादे निकर्मानिप सू(ं 
स्थानिपतं चेत् तस्य त( स्थापनस्य निवशि2ष्टकारणर््मा  अन्धिस्त असिसद्धत्वर््मा ; असिसद्धत्वर््मा  अपेक्षते, तदथR त( स्थानिपतर््मा  | निकन्तु अभ्यासे चच� 
(८.४.५४) असिसद्धर्मानिप न भवतित कदातिचत्  | नि(पाद्यां पूव�सू(ं प्रतित परसू(र््मा  असिसद्धर््मा  | निकन्तु अभ्यासे चच� (८.४.५४) इत्यस्य सम्बन्धः 
एव नान्धिस्त अपरनि(पानिदसू(ैः सह अतः तानिन सू(ाशिण प्रतित असिसद्धत्वस्य अवसर एव नान्धिस्त | वस्तुतस्तु अभ्यासे चच� (८.४.५४) केवलर््मा  
अनुवृत्तित्तव2ात्  उ\स्थाने अन्धिस्त | झलां जर्श्यझशि2 (८.४.५३) इत्यस्र्माात्  ज2्  इतित अनवुत�ते प्रकृतसू(े | अनिप च अभ्यासे चच� (८.४.५४) 
इतित सू(ात्  चर्  इत्यस्य अनुवृत्तित्तः भवतित खरिर च (८.४.५५) इतित सू(े | अ( फत्तिलताथ�ः अन्धिस्त यत्  अभ्यासे चच� (८.४.५४) अङ्गकाय�रे्माव
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यद्यनिप अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकार ेनान्धिस्त | 

त्तिलट्यभ्यासस्योभयेषार््मा  (६.१.१७) इतित सू(ं षष्ठ्याध्याये स्थनिपतर््मा  अन्धिस्त सम्प्रसारणर््मा  इत्यस्य अनुवृत्तित्त-कृते | वच्यादीनां ग्रह्यादीनां 
चाभ्यासस्य सम्प्रसारणं त्तिलनि: इतित सू(ाथ�ः | निकन्तु वस्तुतस्तु इदर््मा  अभ्यासकाय�रे्माव, अतः काय�दृष्ट्या सप्तर्मााध्यायस्य चतुथ�पादे 
अभनिवष्यत्  | 

अभ्यासस्यासवणJ (६.४.७८) इतित सू(ं षष्ठ्याध्याये स्थनिपतर््मा  अन्धिस्त इयङ् -उवङ्  इत्यनयोः अनवुृत्तित्त-कृते | अभ्यासस्य 
इवण{वण�योरिरयङुवङौ स्तोऽसवणJऽतिच इतित सू(ाथ�ः | निकन्तु वस्तुतस्तु इदर््मा  अभ्यासकाय�रे्माव, अतः काय�दृष्ट्या सप्तर्मााध्यायस्य चतुथ�पादे 
अभनिवष्यत्  | 

इर्माानिन (ीशिण सू(ाशिण—अभ्यासे चच� (८.४.५४), त्तिलट्यभ्यासस्योभयेषार््मा  (६.१.१७), अभ्यासस्यासवणJ (६.४.७८)—
अभ्यासकाया�शिण अतः सप्तर्मााध्यायस्य चतुथJ पादे भवन्धिन्त स्र्मा परन्तु अनुवृत्त्यथ�र््मा  अन्य( स्थानिपतानिन | यत्  निकर्मानिप सू(ं स्वस्य प्रकरणात्  
बनिहः स्थाप्यते, तस्य कारणर््मा  अनुवृत्तित्तः निह | अनवुृत्तित्तव2ात् , लाघवाथR स्थानान्तर ेभवतित |

इतित यङ्लुनिक सार्माान्यर््मा  अभ्यासकायR सर्मााप्तर््मा  | निवशि2ष्टाभ्यासकायR यथास्थानर््मा  अगे्र पदर्श्यय�ते | 

अधुना यत्  ज्ञानर््मा  अपेतिक्षतं, यानिन यन्(ाशिण अपेतिक्षतानिन, तत्  तानिन च सव�र््मा  गृहीतर््मा  | अगे्र सवा�न्  औपदेशि2कधातून्  वग©कृत्य 
यङ्लुगन्तधातून्  निनर्माा�र्माः | सव�( च �र्माः अयर््मा— यङ् -प्रत्ययनिवधानं, धातुसंज्ञा, यङ् -प्रत्ययस्य लुक् , निद्वत्वर््मा , अभ्यासकाय�ञ्च | यङः 
लुगनन्तर,ं यङ्  निननिर्मात्तीकृत्य अङ्गकायR निननिषद्धं न लुर्माताऽङ्गस्य (१.१.६३) इतित सू(ेण | 

आकारान्तधातूनार््मा  एजन्तधातूनां च यङ्लुगन्तधातुः

यङ्लुनिक अङ्गकाय�निव2ेषः—

न लुर्माताऽङ्गस्य (१.१.६३) इत्यनेन यङ् -प्रत्यय-निननिर्मात्तर््मा  अङ्गकायR निननिषद्धर््मा  | आदेच उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) इत्यनेन एजन्तस्य 
धातोरात्त्वं परन्तु भवतित; अस्य सू(स्य अथ{ नान्धिस्त यत्  एजन्तस्य धातोरात्त्वं भवतित अशि2तित प्रत्यये पर े| 'अशि2तित प्रत्यये पर'े इतित उच्यते 
चेत् , यङ्लुनिक अस्य कायR न भनिवष्यतित | यतोनिह यङ्लुनिक अशि2त्  प्रत्ययो नास्तेव | प्रत्ययस्य लुनिक सतित प्रत्ययः एव नान्धिस्त | अतः सू(स्य
अथ�ः एवं यत्  एजन्तधातोः आत्त्वादे2ो भवतित; शि2तित प्रत्यये पर ेन भवतित | अनेन यङ्लुनिक अनिप आत्त्वादे2ो भवतित | 

आदेच उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) = उपदे2े एजन्तस्य धातोरात्त्वं न तु शि2तित | येन निवतिधस्तदन्तस्य (१.१.७२) इत्यनेन तदन्तनिवतिधः; 
अलोन्त्यस्य (१.१.५२) इत्यनेन अन्त्यस्य अलः स्थाने | एच्  इत्यनेन 'ए, ऐ, ओ, औ' | 2्  इत्  यस्य स शि2त् , न शि2त्  अशि2त् , तन्धिस्र्मान्  
(निवषये) अशि2तित, नञ्तत्परुुषः | आत्  प्रथर्माान्तर््मा , एचः षष्ठ्यन्तर््मा , उपदे2े सप्तम्यन्तर््मा , अशि2तित सप्तम्यन्तर््मा , अनेकपदनिर्माद ंसू(र््मा  | त्तिलनि: 
धातोरनभ्यासस्य (६.१.८) इत्यस्र्माात्  धातोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — एचः धातोः आत्  उपदे2े अशि2तित | 

यथा—

र्ग्णल ै  र्ग्णला→ , म्ल ै  म्ला→ , ध्यै  ध्या→ , 2ो  2ा→ , सो  सा→ , वे  वा→ , छो  छा→ , धे  धा → | 

अ( प्रश्नः उदेतित यत्  प्रनि�या�र्माः कः— आदेच उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) इत्यनेन आत्त्वं सव�प्रथरं्मा भवतित वा, तदा एव धातोरकेाचो 
हलादेः नि�यासर्माशिभहार ेयङ्  (३.१.२२) इत्यनेन यङ् -निवधानर््मा  ? अथवा धातोरकेाचो हलादेः नि�यासर्माशिभहार ेयङ्  (३.१.२२), तदा 
यङोऽतिच च (२.४.७४) इतित सू(ेण यङ् -प्रत्ययस्य लुक् , तदा एव आदेच उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) ? अ( सरलरीत्या तिचन्ततियतंु 2क्नुर्माः
यत्  आदेच उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) इत्यनेन उपदे2ावस्थायां कायR भवतित, नार्मा धातुः औपदेशि2कः स्यात् , अतः आरम्भे एव आत्त्वं भवतु 
| नो चेत्  यङ्  यदा निह निवधीयते, तदा निह आतितदेशि2कधातोः धातुसंज्ञा भवतित | तस्य निनवारणाथR सव�प्रथर्मार््मा  आदेच उपदे2ेऽशि2तित 
(६.१.४५) | इतित अस्र्मााकं तादृ2तिचन्तनं स्यात्  | 
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निकन्तु एतादृ2ं कुर्मा�ः चेत् , सर्मास्या भवतित | अनिप च आदेच उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) इतित स्वयर््मा  अननैिर्मात्तकर््मा , अतः कदातिचदनिप भनिवतुर््मा  
अह�तित | यथा जानीर्माः, ‘अशि2त् -प्रत्यये पर'े इतित तु नान्धिस्त; अनिप तु 'शि2त् -प्रत्यये पर ेन' इत्येव | अधुना सर्मास्या का इतित चेत् , सव�प्रथर्मार््मा 
आदेच उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) भवतित चेत् , प्रनि�या कथं स्यात्  लनि: | यथा भ्वादौ ध्यै + ल:्   ल:् → -प्रत्ययः शि2त्  न अतः आदेच 
उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) इत्यनेन आत्त्वर््मा   ध्या → + ल:्   ध्या → + तितप्   ध्या → + 2प् + तितप्   अधुना आत्त्वं वत�ते→ , 2प् -प्रत्ययः
च परः  पुनः → 'ध्यै' इतित रूपं कुर्मा�ः वा ? एतादृ2ं निवधानं न भवतित केनतिचदनिप सू(ेण | आदेच उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) इत्यस्य फत्तिलतः 
अथ�ः अन्धिस्त यत्  प्रनि�यायां कु(तिचदनिप 2प् -प्रत्ययः नान्धिस्त चेत् , एजन्तधातोः आत्त्वं भवतित | अनेन बुध्यते यत्  आदेच उपदे2ेऽशि2तित 
(६.१.४५) इतित सू(ं स्वयं ज्ञापयतित यत्  प्रथर्मातया ये ये प्रत्ययाः निवधीयन्ते, एते सवJ आनेतव्याः; सवJषां निवधानानन्तरर््मा , एषु 
निवनिहतप्रत्ययेषु एकोऽनिप शि2त्  नान्धिस्त, चेत् , एजन्तधातोः आत्त्वं भवतित | प्रनि�यारम्भे आत्त्वं कुर्मा�ः चेत् , साव�धातुकप्रनि�या नष्टा भवतित | अस्य
निनवारणाथR प्रत्ययाः निवधेयाः, तदा आत्त्वर््मा  | अतः अ( सव�प्रथरं्मा धातोरकेाचो हलादेः नि�यासर्माशिभहार ेयङ्  (३.१.२२), तदा यङोऽतिच च 
(२.४.७४), तदा एव आदेच उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) | 

अन्यच्च आरम्भे एव आदेच उपदे2ेऽशि2तित (६.१.४५) भवतु इत्यस्र्मााशिभः तिचन्धिन्ततं येन धातुः औपदेशि2कः स्यात् , नार्मा उपदे2ावस्थायां 
स्यात्  | अ(ोच्यते यत्  आतितदेशि2कधातोः निवधानानन्तरर्मानिप अन्तर्हिननिहतः औपदेशि2कधातुसंज्ञा अनिप वत�ते | यथा ध्यै + यङ्   ध्यैय  → → 
निद्वत्वाभ्यासकाया�त्  पूव�र्मानिप आतितदेशि2कधातुसंज्ञा भवतित 'ध्यैय’ इतित रूपस्य; त( च अन्तर्हिननिहत 'ध्यै' इत्यस्य तदानीर्मानिप 
औपदेशि2कधातुसंज्ञा वत�ते |  

तदा सन्यङोः (६.१.९) इत्यनेन निद्वत्वकाय�र््मा , अनन्तरर््मा  अभ्यासकारर््मा | 

यथा—

धा  धा धा  → → ह्रस्वः (७.४.५९) इत्यनेन ह्रस्वादे2ः  ध धा  → → अभ्यासे चच� (८.४.५४)  इत्यनेन चत्व�र््मा   द धा → | अ( यतिङ 
यङ्लुनिक च एकं निवशि2ष्टाभ्यास्यकाय�र््मा — दीघ{ऽनिकतः (७.४.८३) इत्यनेन अनिकत् -अभ्यासस्य दीघा�दे2ो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च—

दे  दा  दा दा  द दा  दादा इतित → → → → यङ्लुगन्तधातुः

व्ये  व्या  व्या व्या  व व्या  वाव्या इतित → → → → यङ्लुगन्तधातुः

एवरे्माव—

ध्यै  ध्या  ध्या ध्या  द ध्या  दाध्या→ → → → 

र्ग्णल ै  र्ग्णला  र्ग्णला र्ग्णला  ज र्ग्णला  जार्ग्णला→ → → → 

म्ल ै  म्ला  म्ला म्ला  र्मा म्ला  र्मााम्ला→ → → → 

र्माा  र्माा र्माा  र्मा र्माा  र्माार्माा→ → → 

घ्रा  घ्रा घ्रा  ज घ्रा  जाघ्रा→ → → 

दीघ{ऽनिकतः (७.४.८३) = अनिकत् -अभ्यासस्य दीघा�दे2ो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | न निकत् यस्य स अनिकत् , तस्य | 'अनिकत् -अभ्यासः' 
इत्य\ेु तादृ2ः अभ्यासः यस्य  निकत्  आगर्माो न भवतित | दीघ�ः प्रथर्माान्तर््मा , अनिकतः षष्ठ्यन्तं, निद्वपदनिर्मादं सू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य 
(७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यस्र्माात्  यङ्लकुोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य 
(६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — अङ्गस्य अनिकतः अभ्यासस्य दीघ�ः यङ्लुकोः | 
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इकारान्तानार््मा  ईकारान्तानां च धातूनां यङ्लुगन्तधातुः

गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) = अभ्यासस्य गुणो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | यङ्  च लुक्  च यङ्लुकौ इतरतेरद्वन्द्वः, तयोः यङ्लुकोः | गणुः 
प्रथर्माान्तं, यङ्लुकोः सप्तम्यन्तं, निद्वपदनिर्मादं सू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य 
(६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — अङ्गस्य अभ्यासस्य गुणः यङ्लुकोः | 

सिज  सिज सिज  → → गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२)  → जेसिज इतित यङ्लुगन्तधातुः

एवरे्माव—

तिच  तिच तिच  चेतिच→ → 

नी  निन नी  नेनी→ → 

�ी  तिच �ी  चे�ी→ → 

2ी  शि2 2ी  2े2ी→ → 

ति¯  शि2 ति¯  2ेति¯→ → 

अ( प्रश्नः उदेतित यत् सिज  सिज सिज इतित न्धिस्थतौ न केवलं → गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) अनिप तु दीघ{ऽनिकतः (७.४.८३) इत्यस्यानिप 
प्रसनि\रन्धिस्त निकल | अनयोः सू(योः कः सम्बन्धः | अ( बाध्यबाधकभावः कीदृ2ः ? पवू�परनिनत्यान्तरङ्गापवादानारु्मात्तरोत्तर ंबलीयः 
(परिरभाषा ३८) इत्यनेन अनयोः कीदृ2सम्बन्धः— पूव�परत्वर््मा  इतित वा, अपवादः इतित वा ? अ( अन्या परिरभाषा परिर2ीलनीया— 
अभ्यासनिवकारषेु बाध्यबाधकभावो नान्धिस्त  (परिरभाषा ६७) | अस्य बोधनेन सम्बन्धः स्पष्टो भवतित | 

उकारान्तानार््मा  ऊकारान्तानां च धातूनां यङ्लुगन्तधातुः

अ(ानिप गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यनेन अभ्यासस्य गणुो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | 

हु  हु हु  जु हु  जोहु इतित यङ्लुगन्तधातुः→ → → 

एवरे्माव—

भू  भू भू  बु भू  बोभू→ → → 

ऋकारान्तधातूनां यङ्लुगन्तधातुः 

ऋतश्च (७.४.९२) = ऋकारान्तधातोः अभ्यासस्य रुक् , रिरक् , रीक्  इतित (यः आगर्मााः भवन्धिन्त यङ्लुनिक पर े| ऋतः षष्ठ्यन्तं, चाव्ययं, 
निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | च-2ब्देन रुनिग्रकौ च लुनिक (७.४.९१) इत्यन्धिस्र्मान्  अनुवृत्त-अभ्यासस्य, यङ्  इत्यनयोः अ(ानिप अनवुृत्तित्तः; तेन सह 
रुनिग्रकौ च लुनिक (७.४.९१) इत्यस्य अनिप स्वयं सम्पणू�रीत्या अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा —
ऋतश्च अङ्गस्य अभ्यासस्य रुक् -रिरकौ च यङ् -लुनिक  | 

अनेन सू(ेण रीक्   री→ , रिरक्   रिर→ , रुक्   र्  इत्येषां (याणार््मा  आगर्माानां निवधानं भवतित सवJभ्यः यथा— → 

कृ  कृ कृ  चकृ  चरीकृ→ → → , चरिरकृ, चकृ�  इतित यङ्लुगन्तधातवः
भृ  भृ भृ  बभृ  बरीभृ→ → → , बरिरभृ, बभृ�
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हृ  हृ हृ  जहृ  जरीहृ→ → → , जरिरहृ जहृ� 

ॠकारान्तधातूनां यङ्लुगन्तधातुः 

तॄ  तॄ तॄ  तर्  तॄ  ततॄ  → → → → दीघ{ऽनिकतः (७.४.८३) इत्यनेन अनिकत् -अभ्यासस्य दीघा�दे2ो भवतित यङ्लुनिक  तातॄ इतित → 
यङ्लुगन्तधातुः
एवरे्माव—
वॄ → 
जॄ  → 
2ॄ → 
भॄ  → 
द ॄ→ 
पॄ  → 

गॄ-धातुः 2ब्दे इत्यस्य अनशिभधानस्य (लोके अप्रयजु्यर्माानस्य) कारणेन यङ् -प्रत्ययो न भवतित, तदथ�ञ्च यङ्लुगन्तरूपर्मानिप न भवतित | 
[धातुपाठे द्वौ गॄ-धातू स्तः | तुदानिदगणे गॄ निनगरणे, लनि: निगरतित | �्यानिदगणे गॄ 2ब्दे, लनि: गृणतित | गॄ 2ब्दे इत्यस्य अनशिभधानस्य (लोके 
अप्रयजु्यर्माानस्य) कारणेन यङ् -प्रत्ययो न भवतित | काशि2कायां दीयते यत्  "केतिचद्  ग्र इतित निगरतेगृ�णातेश्च सार्माान्येन ग्रहणनिर्माच्छन्धिन्त | अपर ेतु
निगरतेरवे, न गणृातेः | गणृातेर्हिह यङेव नान्धिस्त, अनशिभधानानिदतित | यङीतित निकर््मा  ? निनगीय�ते |”]

अ( प्रश्नः उदेतित यत्  निकर्माथR ॠत इद्धातोः (७.१.१००) इत्यनेन ऋदन्तस्य धातोः अङ्गस्य ह्रस्व-इकारादे2ः न स्यात्  ? तातॄ  → ॠत 
इद्धातोः (७.१.१००)  → तातित  → उरण्  रपरः (१.१.५१)  → तातितर्  इतित निकर्माथR न स्यात्  ? यद्यनिप अङ्गकाय�र्मान्धिस्त, यङ्लुक् अथवा 
अन्यं प्रत्ययं निननिर्मातीकृत्य नान्धिस्त निकल ? निकन्तु तथानिप अङ्गकाय�र््मा  इतित तु अन्धिस्त | अ( यङः लक्ु  जातर््मा  इतित कारणतः न लुर्माताऽङ्गस्य 
(१.१.६३) इत्यनेन इदं कायR निननिषद्धर््मा  | 

अदपुधधातूनां यङ्लुगन्तधातुः 

१. सार्माान्यर््मा — 
निद्वत्वाभ्यास्यकायR कृत्वा अभ्यासस्य अन्त्यस्य अवण�स्य दीघ�त्वं भवतित दीघ{ऽनिकतः (७.४.८३) इतित सू(ेण—
गल्   गल्  गल्   ग गल्   ज गल्   जागल्  इतित यङ्लुगन्तधातुः→ → → → 
एवरे्माव—
पच्   पच्  पच्   प पच्   पापच् → → → 
वद्   वद्  वद्   व वद्   वावद् → → → 
गद्   गद्  गद्   ज गद्   जागद् → → → 
पठ्   पठ्  पठ्   प पठ्   पापठ् → → → 
लष्   → 
लप्   → 

निव2ेषाः—

२. कस्    ,  पत्   ,   पद्  इतित (याणां धातूनां यङ्लुगन्तधातुः  

नीर्ग्णवञ्चु�ंसुध्वंसभु्रंसुकसपतपदस्कन्दार््मा  (७.४.८४) = वञ्च् , �ंस् , ध्वंस् , भ्रंस् , कस् , पत् , पद् , स्कन्द्  इत्येषां धातूनार््मा  अभ्यासस्य 
नीक् -आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | वञ्चुश्च �ंसुश्च ध्वंसुश्च भ्रंसुश्च कसश्च पतश्च पदश्च स्कन्द च तेषानिर्मातरतेरद्वन्द्वः 
वञ्चु�ंसुध्वसंुभ्रंसुकसपतपदस्कन्दः, तेषार््मा  | नीक्  प्रथर्माान्तं, वञ्चु�ंसुध्वंसुभ्रसंुकसपतपदस्कन्दां षष्ठ्यन्तं, निद्वपदनिर्मादं सू(र््मा  | अ( 
लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | गणुो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यस्र्माात्  यङ्लुकोः इत्यस्य 
अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं— वञ्चु�ंसुध्वसंुभ्रंसुकसपतपदस्कन्दार््मा  अङ्गस्य अभ्यासस्य नीक् 

16



यङ्लुकोः | 

कस्   कस्  कस्   क कस्   च कस्   चनीकस्  इतित यङ्लुगन्तधातुः→ → → → 
एवरे्माव—
पत्   पत्  पत्   प पत्   पनीपत् → → → 
पद्   पद्  पद्   प पद्   पनीपद् → → → 

वञ्च् , �ंस् , ध्वसं् , भं्रस् , स्कन्द्  चेतित धातवः अनिननिदत् -धातूनां स्थाले वक्ष्यर्मााणाः | 

अ( प्रश्नः उदेतित—
कस्   कस्  कस्   क कस्   च कस्   चनीकस्  इतित  न्धिस्थतौ यनिद  → → → → 'चनी’ इतित अभ्यासः अन्धिस्त, तर्हिह निकर्माथR गणुो यङ्लुकोः 
(७.४.८२) इत्यनेन गुणः भूत्वा 'चनेकस्' इतित न स्यात्  ? उत्तरत्वेन निवधानस्य सार्मार्थ्याया�त्  गुणो न भवतित | इष्टः यङ्लुगन्तधातुः यनिद 
'चनेकस्' इतित अभनिवष्यत् , तर्हिह पाशिणनिनः साक्षात्  'नेक् ' इतित आगर्मार््मा  अकरिरष्यत्  | आगर्माः यदा कोऽनिप भनिवतुर््मा  अह�तित, तदा पाशिणनिनः 
साक्षात्  नेक्  इतित आगरं्मा व्यधास्यत्  | एतादृ2ात् स्वातन्त्र्यात्  आगर्मास्य सार्मार्थ्यायR वत�ते | अनेन सार्मार्थ्यायJन नीक्  इत्य\ंु चेत् , नीक्  इत्येव 
इष्टर््मा  | अन्धिस्र्मान्  सार्मार्थ्यायJ लाघवर्मानिप अन्धिस्त | 

३. जप्   ,   जभ्   ,   दह्   ,   प2्  इतित चत्वाणाR धातूनां यङ्लुगन्तधातुः   

जपजभदहद2भञ्जप2ां च (७.४.८६) = जप् , जभ् , दह् , द2् , भञ्ज् , प2्  इत्येषां धातूनार््मा  अभ्यासस्य नुक् -आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक 
च | नुक्  इत्यन्धिस्र्मान्  ककारः इत्सजं्ञकः, उकारश्च उच्चारणाथ�ः; नुक्  अनसु्वारस्य उपलक्षणर््मा  | द2्ं -धातोः अन्धिस्र्मान्  सू(े अनसु्वारो नान्धिस्त 
यतोनिह यतिङ द2्  इत्यस्य एव निद्वत्वर््मा ; अनुनासिसकत्वं न भवतित | जपश्च जभश्च दहश्च द2श्च भञ्जश्च प2श्च च तेषानिर्मातरतेरद्वन्द्वः 
जपजभदहद2भञ्जप2ः, तेषार््मा  | जपजभदहद2भञ्जप2ां षष्ठ्यन्तं, चाव्ययं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  
अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यस्र्माात्  यङ्लकुोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | नुगतोऽनुनासिसकान्तस्य (७.४.८५) 
इत्यस्र्माात्  नुक्  इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(ं— जपजभदहद2भञ्जप2ां च अङ्गस्य 
अभ्यासस्य नुक्  यङ्लुकोः | 

जप्   जप्  जप्   ज जप्   जं जप्   जञ्जप् → → → → 
जभ्   जभ्  जभ्   ज जभ्   जं जभ्   जञ्जभ् → → → → 
दह्   दह्  दह्   द दह्   दं दह्   दन्दह् → → → → 
प2्   प2्  प2्   प प2्   पं प2्   पम्प2् → → → → 

दं2् -धातुः भञ्ज् -धातुः चेतित द्वौ धातू अनिननिदत् -धातूनां स्थाले वक्ष्यर्मााणौ | 

४. चर्   ,   फल्  इतित द्वयोः धात्वोः यङ्लुगन्तधातुः   

चरफलोश्च (७.४.८७) = चर् , फल् , इत्यनयोः धात्वोः अभ्यासस्य नुक् -आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | इद ंसू(ं पृथ\या उ\ं येन अगे्र
केवलं चर् , फल् , इत्यनयोः उत्परस्यातः (७.४.८८) इत्यनेन अभ्यासोत्तर-अतः उत्त्वं स्यात्  | चरश्च फल्  च तोरिरतरतेरद्वन्द्वः चरफलौ, 
तयोः चरफलोः | चरफलोः षष्ठ्यन्तं, चाव्ययं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य 
अनुवृत्तित्तः | गणुो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यस्र्माात्  यङ्लुकोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | नुगतोऽनुनासिसकान्तस्य (७.४.८५) इत्यस्र्माात्  नुक्  
इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(ं— चरफलोः च अङ्गस्य अभ्यासस्य नुक्  यङ्लुकोः | 

उत्परस्यातः (७.४.८८) = चर् , फल् , इत्यनयोः धात्वोः अभ्यासात्  परस्य ह्रस्व-अकारस्य स्थाने उत्  आदे2ो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च |
उत्  प्रथर्माान्तं, परस्य षष्ठ्यन्तर््मा , अतः षष्ठ्यन्तं, (पदनिर्मादं सू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य 
निवभनि\परिरणारं्मा कृत्वा अभ्यासात्  इतित अनुवृत्तित्तः | चरफलोश्च (७.४.८७) इत्यस्र्माात्  चरफलोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | गुणो यङ्लुकोः 
(७.४.८२) इत्यस्र्माात्  यङ्लुकोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(ं— चरफलोः च अङ्गस्य
अभ्यासात्  परस्य अतः उत्  यङ्लुकोः | 
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चर्   चर्  चर्   च चर्   चञ्चर्  चञ्चुर्   तित यङ्लुगन्तधातुः→ → → → 
फल्  फल् फल्  प फल्  पम्फल्   पम्फुल्  इतित यङ्लुगन्तधातुः→ → → → 

५. अनुनासिसकान्त  -  अदपुध  -  धातूनां यङ्लुगन्तधातुः   

नुगतोऽनुनासिसकान्तस्य (७.४.८५) = अनुनासिसकान्ताङ्गस्य अदन्त-अभ्यासस्य नुक् -आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | नुक्  अनुस्वारस्य
उपलक्षणर््मा  | धातोः अभ्यासस्य अन्ते अत्  चेत् , धातोः अन्ते अनुनासिसकहल् -वण�ः (�् , र््मा , ङ् , ण् , न् ) चेत्  इद ंकायR प्रवत�ते | नुक् -
आगर्माः निकत्  | ककारः इत् -संज्ञकः, उकारः उच्चारणाथ�ः | अनुनासिसकः अन्ते यस्य तत्  अनुनासिसकान्तं, तस्य | नुक्  प्रथर्माान्तं, अतः 
षष्ठ्यन्तर््मा , अनुनासिसकान्तस्य षष्ठ्यन्तं, नि(पदनिर्मादं सू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | 
गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यस्र्माात्  यङ्लकुोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं— 
अनुनासिसकान्तस्य अङ्गस्य अतः अभ्यासस्य नुक्  यङ्लुकोः |  

कण् *  → कण्  कण्   क कण्   च कण्   चंकण्   चङ्कण्  इतित यङ्लुगन्तधातुः→ → → → 
रन् **  → 
गर््मा   जंगर््मा  → / जङ्गर््मा ***
यर््मा   यंयर््मा  → / यँय्यर््मा ***
जन्   → 
सन्   → 
खन्   → 
तर््मा    → 

*अ( स्वभावेन णकारान्तः |
**अ( निननिर्मात्तत्वात्  णत्वर््मा; अगे्र प्रनि�याव2ात्  यथासङं्ग णत्वं कत�व्यर््मा  | अतः क्षन् , तिक्षन् , रन् , ऋन्  इतित रू्मालधातवः न तु क्षण् , तिक्षण् , रण् ,
ऋण्  | 
***नुगतोऽनुनासिसकान्तस्य (७.४.८५) इतित सू(स्य अन्तग�ते वार्तितकर््मा  अन्धिस्त पदान्तवचे्चतित व\व्यर््मा  | अनेन अनुनासिसकान्ताङ्गस्य 
अदन्त-अभ्यासस्य नुक् -आगरे्मा सतित स च अभ्यासः पदान्तवत्  इतित र्मान्तव्यर््मा  | तस्र्माात्  वा पदान्तस्य (८.४.५९) इत्यनेन 
परसवण�निवकल्पः | अनुनासिसकान्तधातुप्रसङे्ग सव�( तथा कल्पनीयं यथासङं्ग— नार्मा य( अभ्यासः अदन्तः | 

अनुस्वारस्य यतिय परसवण�ः (८.४.५८) = अनुस्वारस्य स्थाने परसवणा�दे2ो भवतित यतिय पर े|
वा पदान्तस्य (८.४.५९) = पदान्तस्य अनसु्वारस्य परसवणा�दे2ो वा भवतित यतिय पर े| 

६. हन्   -  धातोः यङ्लुगन्तधातुः  

अभ्यासाच्च (७.३.५५) = अभ्यासात्  हन् -धातोः हकारस्य स्थाने कवगा�दे2ो भवतित | अभ्यासात्  प्रथर्माान्तं, च अव्ययपदं, निद्वपदनिर्माद ं
सू(र््मा  | हो हन्तेर्ञ्णिञ्णन्नेषु (७.३.५४) इत्यसर्मात्  हः, हन्तेः इत्यनयोः अनुवृत्तित्तः | चजोः कु तिघण्यतोः (७.३.५२) इत्यस्र्माात्  कु इत्यस्य 
अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं— अभ्यासात्  च हन्तेः अङ्गस्य हः कु | 

हन्   निद्वत्वाभ्यास्यकाय�र््मा   जहन्   अभ्यासोत्तरहकारस्य कुत्वर््मा   जघन्   अभ्यासस्य नुक् → → → → → -आगर्माः  जंघन्   अनुस्वारस्य → → 
परसवणा�दे2ः  जङ्घन्  → 

इदपुधधातूनां यङ्लुगन्तधातुः 

गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) = अभ्यासस्य गुणो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | यङ्  च लुक्  च यङ्लुकौ इतरतेरद्वन्द्वः, तयोः यङ्लुकोः | गणुः 
प्रथर्माान्तं, यङ्लुकोः सप्तम्यन्तं, निद्वपदनिर्मादं सू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य 
(६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — अङ्गस्य अभ्यासस्य गुणः यङ्लुकोः | 
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शिभद्   शिभद्  शिभद्   शिभ शिभद्   निब शिभद्   बेशिभद्  इतित यङ्लुगन्तधातुः→ → → → 
शिछद्   → 
निर्माद्   → 
तिचत्   → 

उदपुधधातूनां यङ्लुगन्तधातुः 

गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) = अभ्यासस्य गुणो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | 

बुध्   बुध्  बुध्   बु बुध्   बोबुध्   इतित यङ्लुगन्तधातुः→ → → 
रुध्  → 
लुभ्   → 

ऋदपुधधातूनां यङ्लुगन्तधातुः
 
रीगृदपुधस्य च (७.४.९०) = ऋदपुधधातोः अभ्यासस्य रीक्  इतित आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | रीक्  निकत्  अतः अभ्यासस्य अन्ते 
निवधीयते | ऋत्  उपधा यस्य, सः ऋदपुधः, तस्य ऋदपुधस्य | रीक्  प्रथर्माान्तर््मा , ऋदपुधस्य षष्ठ्यन्तं, च अव्ययं, नि(पदनिर्मादं सू(र््मा  | अ( 
लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | गणुो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यस्र्माात्  यङ्लुकोः इत्यस्य 
अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — ऋदपुधस्य अङ्गस्य अभ्यासस्य रीक्  यङ्लुकोः |
 
रुनिग्रकौ च लुनिक (७.४.९१) = ऋदपुधधातोः अभ्यासस्य रुक् , रिरक्  इतित आगर्माौ भवतः यङ्लुनिक पर े| च-2ब्देन रीगृदपुधस्य च 
(७.४.९०) इत्यस्य रीक् -आगर्मास्य सरु्माच्चयः | रुक्  च रिरक्  च निकत्  अतः द्वावनिप अभ्यासस्य अन्ते निवधीयेते | रुक्  च रिरक्  च 
तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः रुनिग्रकौ | रुनिग्रकौ प्रथर्माानिद्ववचनातं, च अव्ययं, लुनिक सप्तम्यन्तं, नि(पदनिर्माद ंसू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) 
इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | गणुो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यस्र्माात्  यङ् इत्यस्य अनुवृत्तित्तः; अस्य च अन्वयो भवतित लुनिक 
इत्यनेन साकर््मा  | रीगृदपुधस्य च (७.४.९०) इत्यस्र्माात्  ऋदपुधस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-
सनिहतसू(र््मा — रुनिग्रकौ च यङ्लुनिक |

अनेन रीक्   री→ , रिरक्   रिर→ , रुक्   र्  इत्येषां (याणार््मा  आगर्माानां निवधानं भवतित सवJभ्यः यथा— → 

नृत्   नृत्  नृत्   न नृत्   नरीनृत् → → → , नरिरनृत् , ननृ�त्  इतित यङ्लुगन्तधातवः
तृप्   → 
वृध्  → 
शृध्  → 
कृष्  → 
रृ्माष्  → 
वृत्  → 

अ( प्रश्नः उदेतित यत्  नरीनृत् , नरिरनृत् , ननृ�त्  इतित धातुषु निकर्माथR णत्वं न स्यात्  ? एते धातवः कु्षभ्नानिदषु पठन्धिन्त इतित कारणतः कु्षभ्नानिदषु च
(८.४.३९) इत्यनेन णत्वनिनषेधः | 

कृप् -धातुः इतित निव2ेषः—

कृपेश्च अवकल्कने (निवचार ंकरोतित, तिचन्तनं करोतित) |
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कृपो रो लः (८.२.१८) = कृप् -धातोः रफेस्य लकारादे2ो भवतित | र इतित श्रुतितसार्माान्यं बोध्यर््मा  | तेन यः केवलो रफेः, यश्च ऋकारस्थः 
तयोः द्वयोः अनिप ग्रहणर््मा  | लः इत्यनिप श्रुतितसार्माान्यरे्माव | अतः आहत्य कृप् -धातोः यदा (गणुादे2ं कृत्वा) रफेो भवतित, तस्य रफेस्य स्थाने 
लकारादे2ः; पुनः कृप् -धातोः ऋकारस्य यः रफे-सदृ2-अं2ः, तस्य स्थाने लसदृ2-अं2ादे2ो भवतित— नार्मा ऋ-स्थाने ऌ | सू(े कृपो 

 कृप → + उः इतित निवच्छेदः | कृप लुप्तषष्ठीकं पदर््मा , उः षष्ठ्यन्तं, रः षष्ठ्यन्तं, लः प्रथर्माान्तं, अनेकपदनिर्माद ंसू(र््मा  | कृपः इत्यस्य 
निद्ववारर््मा  आवृत्तित्तः | सू(ं स्वयं सम्पणू�र््मा — कृपः उः कृपः रः लः | 

कृप् -धातोः निद्वत्वाभ्यासकायR यथासार्माान्यर््मा  | अनेन रुक् , रिरक् , रीक्  इतित (यो ऽनिप भवन्धिन्त एव | तदा कृपो रो लः (८.२.१८) इत्यनेन 
अभ्यासस्य रफेस्थाने लकारः, धातोः च ऋकारस्थाने ऌ-कारः | 

कृप्   क कृप्   च कृप्   चरीकृप्   चलीकॢप्  → → → → 
कृप्   क कृप्   च कृप्   चरिरकृप्   चत्तिलकॢप्  → → → → 
कृप्   क कृप्   च कृप्   चकृ� प्   चल्कॢप्  → → → → 

इतित एवं कृप् -धातोः (यः यङ्लुगन्तधातवः |

अ( प्रश्नः उदेतित यत्  कृपो रो लः (८.२.१८) इत्यनेन कृप् -धातोः रफेस्य लकारादे2ो भवतित; अनेन धातुना ये आतितदेशि2कधातवः 
निनष्पद्यन्ते तेषार्मानिप ईदृ2ं काय�निर्मातित नो\र््मा  | तर्हिह चरीकृप्  इतित धातौ 'कृप् ' इतित भागे कायR भवतु, निकन्तु 'चरी' इतित अभ्यासे कथं वा कायR 
स्यात्  ? एका परिरभाषा वत�ते प्रकृतितग्रहणे यङ्लुगन्तस्यानिप ग्रहणर््मा  (परिरभाषा १०१) | अनेन कृपो रो लः (८.२.१८) इतित सू(े कृप् -
धातोः कथनेन यङ्लुगन्तधातोः अनिप ग्रहणं भवतित | अभ्यासः अनिप यङ्लुगन्तधातोः अवयवः इतित कृत्वा अभ्यासेऽनिप कायR भवतित | 

तर्हिह कृपो रो लः (८.२.१८) इतित सू(ेण, आहत्य कृप् -धातोः रफेस्य लकारादे2ः; कृप् -धातोः ऋकारस्य अं2ः यः रफेसदृ2ः, तस्य 
स्थाने लकारसदृ2ादे2ो भवतित | य( कृप् -धातोः उपधायाः गुणः भवतित कप् �, त( रफेस्य स्थाने लकारादे2ः अतः कल्प्  इतित फलं; य( 
उपधागुणो न भवतित, त( कृप्  इत्यस्य ऋकारस्य स्थाने ऌकारदे2ः अतः कॢप्  इतित फलर््मा  | दृष्टान्तत्वेन अपरषेु स्थलेषु कथं अनेन सू(ेण 
रूपं सिसध्यतित इत्य( प्रदर्श्यय�ते—

लनि: कल्पयतित/ते | कृप्  + शिणच्   → पुगन्तलघूपधस्य च (७.३.८६)  इत्यनेन उपधायां लघु-इकः गणुः  कप् � → + इ  → कृपो रो लः 
(८.२.१८) इत्यनेन रफेस्य स्थाने लकारादे2ः  कल्प्  → + इ  कन्धिल्प इतित धातुः  कन्धिल्प → → + 2प्   कल्पय इतित अङ्गर््मा   कल्पय → → 
+ तित  कल्पयतित→ /ते

त्तिल:् -लकार ेगुणनिनषेधत्वात्  ऋकारस्य उदाहरणर््मा — 

त्तिलनि: चकॢपे | कृप्  + ए  निद्वत्वर््मा  अभ्यासकाय�र््मा  च  चकृप्  → → + ए  → कृपो रो लः (८.२.१८) इत्यनेन ऋकारस्य स्थाने ऌकारादे2ः 
 चकॢप्  → + ए  चकॢपे → 

प्रश्नः उदेतित यनिद रफेस्य स्थाने लकारस्तु भवतित एव, तर्हिह निकर्माथR रू्मालधातौ उपदे2ावस्थायां कॢप्  न स्यात्  ? उतरर््मा  अन्धिस्त यत्  वेदे तस्य 
ऋकारस्य र्माहत्त्वं वत�ते | वेदे उच्चारणाथR प्रत्येकं स्वरस्य निवशि2ष्टर््मा  इतिङ्गतर््मा  | अतः वेदे अयं धातुः ऋदपुदधातुः भवेत्  |  

अनिननिदत्   -  धातूनां यङ्लुगन्तधातुः  

पाशिणनेः धातुपाठे अनिननिदत् -धातवः इरे्मा— 

अञ्च् कुञ्च् र्ग्णलुञ्च् चञ्च् तञ्च् त्वञ्च् मु्रञ्च् म्लुञ्च् लुञ्च् वञ्च् 
अञ्ज्  रञ्ज् भञ्ज् सञ्ज् ष्वञ्ज् कुन्थ् ग्रन्थ् र्मान्थ् श्रन्थ् उन्द् 
बुन्द् स्कन्द् स्यन्द् इन्ध् बन्ध् 2ुन्ध् तुम्प् (ुम्प् ऋम्फ् गुम्फ् 
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तुम्फ् (ुम्फ् तृम्फ् दृम्फ् उम्भ् दम्भ् 2ुम्भ् श्रम्भ् षृम्भ् �म्भ् 
दं2् भं्र2् ध्वंस् भं्रस् 2ंस् �ंस् तृन्ह् 

धेयं यत्  एषु अञ्च् , अञ्ज् , इन्ध् ,उन्द् , उम्भ् , ऋम्फ्  इत्येते धातवः अजादयः अतः एभ्यः यङ् -प्रत्ययः न भवतित यतोनिह हलानिद-एकाच् -
धातुभ्यः एव यङ्  इतित सार्माान्यनिनयर्माः | अवशि2ष्ट-अनिननिदत् -धातुशिभः कथं यङ्लुगन्तधातवः सिसध्यन्धिन्त इतित अगे्र प्रदर्श्यय�ते—

१. वञ्च् , �ंस् , ध्वसं् , भं्रस् , स्कन्द्  इतित धातवः

नीर्ग्णवञ्चुस्त्रसंुध्वंसुभ्रसंुकसपतपदस्कन्दार््मा  (७.४.८४) इत्यनेन वञ्च् , स्त्रंस् , ध्वंस् , भ्रंस् , स्कन्द्  इत्येषां धातूनार््मा  अभ्यासस्य नीक् -आगर्माो 
भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | 

वञ्च्   वञ्च्  वञ्च्   व वञ्च्   वनीवञ्च्  इतित यङ्लुगन्तधातुः→ → → 
�ंस्   → 
ध्वंस्   → 
भ्रंस्   → 
स्कन्द्  → 

नीर्ग्णवञ्चु�ंसुध्वंसभु्रंसुकसपतपदस्कन्दार््मा  (७.४.८४) = वञ्च् , �ंस् , ध्वंस् , भ्रंस् , कस् , पत् , पद् , स्कन्द्  इत्येषां धातूनार््मा  अभ्यासस्य 
नीक् -आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | वञ्चुश्च �ंसुश्च ध्वंसुश्च भ्रंसुश्च कसश्च पतश्च पदश्च स्कन्द च तेषानिर्मातरतेरद्वन्द्वः 
वञ्चु�ंसुध्वसंुभ्रंसुकसपतपदस्कन्दः, तेषार््मा  | नीक्  प्रथर्माान्तं, वञ्चु�ंसुध्वंसुभ्रसंुकसपतपदस्कन्दां षष्ठ्यन्तं, निद्वपदनिर्मादं सू(र््मा  | अ( 
लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | गणुो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यस्र्माात्  यङ्लुकोः इत्यस्य 
अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं— वञ्चु�ंसुध्वसंुभ्रंसुकसपतपदस्कन्दार््मा  अङ्गस्य अभ्यासस्य नीक् 
यङ्लुकोः | 

कस्  ,पत् , पद्  इतित (याणां धातूनां यङ्लुगन्तसिसतिद्धः प्रदर्णि2तः अदपुधधातूनां स्थले |  

२. दं2् , भञ्ज्  इतित धातवः

जपजभदहद2भञ्जप2ां च (७.४.८६) इत्यनेन दं2् , भञ्ज्  इत्यनयोः धात्वोः अभ्यासस्य नुक् -आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च |

दं2्   द2्  द2्   द द2्   दन्द2्  इतित यङ्लुगन्तधातुः→ → → 
भञ्ज्   → 

जपजभदहद2भञ्जप2ां च (७.४.८६) = जप् , जभ् , दह् , द2् , भञ्ज् , प2्  इत्येषां धातूनार््मा  अभ्यासस्य नुक् -आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक 
च | नुक्  इत्यन्धिस्र्मान्  ककारः इत्सजं्ञकः, उकारश्च उच्चारणाथ�ः; नुक्  अनसु्वारस्य उपलक्षणर््मा  | द2्ं -धातोः अन्धिस्र्मान्  सू(े अनसु्वारो नान्धिस्त 
यतोनिह यतिङ द2्  इत्यस्य एव निद्वत्वर््मा ; अनुनासिसकत्वं न भवतित | जपश्च जभश्च दहश्च द2श्च भञ्जश्च प2श्च च तेषानिर्मातरतेरद्वन्द्वः 
जपजभदहद2भञ्जप2ः, तेषार््मा  | जपजभदहद2भञ्जप2ां षष्ठ्यन्तं, चाव्ययं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  
अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यस्र्माात्  यङ्लकुोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | नुगतोऽनुनासिसकान्तस्य (७.४.८५) 
इत्यस्र्माात्  नुक्  इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(ं— जपजभदहद2भञ्जप2ां च अङ्गस्य 
अभ्यासस्य नुक्  यङ्लुकोः | 

जप् , जभ् , दह् , प2्  इतित चत्वाणाR धातूनां यङ्लुगन्तसिसतिद्धः प्रदर्णि2तः अदपुधधातूनां स्थले |  

३. यङ्लुनिक येषार््मा  अनिननिदतार््मा  अभ्यासः अकारान्तः
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दीघ{ऽनिकतः (७.४.८३) इत्यनेन अनिकत् -अभ्यासस्य दीघा�दे2ो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च |

चञ्च्   चञ्च्  चञ्च्   च चञ्च्   चाचञ्च्  इतित यङ्लुगन्तधातुः→ → → 

तञ्च्   → 

त्वञ्च्   → 

एवरे्माव रञ्ज् , सञ्ज् , स्वञ्ज् , र्मान्थ् , ग्रन्थ् , श्रन्थ् , स्यन्द् , बन्ध् , दम्भ् , �म्भ् , श्रम्भ् , 2ं2्  | 

४. यङ्लुनिक येषार््मा  अनिननिदतार््मा  अभ्यासः उकारान्तः

गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यनेन अभ्यासस्य गणुो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च |  

लुञ्च्   लुञ्च्  लञु्च्   लु लञु्च्   लोलुञ्च्  इतित यङ्लुगन्तधातुः→ → → 

कुञ्च्   कुञ्च्  कुञ्च्   कु कुञ्च्   चु कुञ्च्   चोकुञ्च् → → → → 

एवरे्माव म्रुञ्च् , म्लुञ्च् , र्ग्णलुञ्च् , कुन्थ् , बुन्द्, 2ुन्ध् , तुम्प् , (ुम्प् , तुम्फ् , गुम्फ् , 2ुम्भ्  |

५. ऋकारवान्  अनिननिदत् -धातवः

रीगृदपुधस्य च (७.४.९०) = ऋदपुधधातोः अभ्यासस्य रीक्  इतित आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | रीगृत्वत इतित व\व्यर््मा  इतित वार्तितकेन 
ऋकारवतार्मानिप धातूनार््मा  अभ्यासस्य रीक्  इतित आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च |

तृम्फ्    तृम्फ्  तृम्फ्   तृ तृम्फ्   त तृम्फ्   तरीतृम्फ् → → → → 
दृम्फ्   → 
सृम्भ्   → 
तंृह्   → 

रीगृदपुधस्य च (७.४.९०) = ऋदपुधधातोः अभ्यासस्य रीक्  इतित आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | रीक्  निकत्  अतः अभ्यासस्य अन्ते 
निवधीयते | ऋत्  उपधा यस्य, सः ऋदपुधः, तस्य ऋदपुधस्य | रीक्  प्रथर्माान्तर््मा , ऋदपुधस्य षष्ठ्यन्तं, च अव्ययं, नि(पदनिर्मादं सू(र््मा  | अ( 
लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | गणुो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यस्र्माात्  यङ्लुकोः इत्यस्य 
अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — ऋदपुधस्य अङ्गस्य अभ्यासस्य रीक्  यङ्लुकोः |

६. हम्र््मा -धातुः

नुगतोऽनुनासिसकान्तस्य (७.४.८५) इत्यनेन अनुनासिसकान्ताङ्गस्य अदन्त-अभ्यासस्य नुक् -आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च |

हम्र््मा   हम्र््मा  हम्र््मा   ह हम्र््मा   ज हम्र््मा   जंहम्र््मा → → → → 
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नुगतोऽनुनासिसकान्तस्य (७.४.८५) = अनुनासिसकान्ताङ्गस्य अदन्त-अभ्यासस्य नुक् -आगर्माो भवतित यतिङ यङ्लुनिक च | नुक्  अनुस्वारस्य
उपलक्षणर््मा  | धातोः अभ्यासस्य अन्ते अत्  चेत् , धातोः अन्ते अनुनासिसकहल् -वण�ः (�् , र््मा , ङ् , ण् , न् ) चेत्  इद ंकायR प्रवत�ते | नुक् -
आगर्माः निकत्  | ककारः इत् -संज्ञकः, उकारः उच्चारणाथ�ः | अनुनासिसकः अन्ते यस्य तत्  अनुनासिसकान्तं, तस्य | नुक्  प्रथर्माान्तं, अतः 
षष्ठ्यन्तर््मा , अनुनासिसकान्तस्य षष्ठ्यन्तं, नि(पदनिर्मादं सू(र््मा  | अ( लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्र्माात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | 
गुणो यङ्लुकोः (७.४.८२) इत्यस्र्माात्  यङ्लकुोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं— 
अनुनासिसकान्तस्य अङ्गस्य अतः अभ्यासस्य नुक्  यङ्लुकोः |  

अनेन सवJ यङ्लुगन्तधातवः सातिधताः | 

सम्प्रतित अस्य पाठस्य परूणाथR यङ्लुगन्तधातुभ्यः तितङन्तरूपाशिण साधनीयानिन | यङ्लुगन्तधातोः साधनर््मा  आध�धातुकप्रनि�यायार््मा  
अन्तभ�वतित | ततः तितङन्तसाधनं पुनः पृथक्  काय�र््मा  | यङ्लुगन्तधातुभ्यः ल:् , लो:् . लङ् , निवतिधत्तिलङ्  इत्येषां साधनं साव�धातुकप्रनि�यायार््मा 
अन्तग�तर््मा ; अवशि2ष्टषड्  लकाराणां साधनर््मा  आध�धातुकप्रनि�यायार््मा  | अन्धिस्र्मान्  पाठे ल:् , लो:् . लङ् , निवतिधत्तिलङ्  इत्येषां साधननिवतिधः 
प्रदर्श्यय�ते; आध�धातुकलकाराणां रूपसिसतिधः तत्तदाध�धातुकलकारपाठे नि�यते | 

यङ्लुगन्तधातुभ्यः ल:्   ,   लो:्   .   लङ्   ,   निवतिधत्तिलङ्  इतित चतुणाR सिसतिद्धः  

यङो वा (७.३.९४) = यङ्लुगन्तेभ्यः धातुभ्यः हलानिदनिपत् -साव�धातुकस्य निवकल्पेन ई:् -आगर्माो भवतित | हलानिदनिपत् -साव�धातुक-
प्रत्ययाः न सन्धिन्त एव यतिङ तस्य आत्र्मानेपदत्वात् ; ततः 'इद ंसू(ं यङ्लुनिक' इतित ज्ञापकर््मा  | यङः पञ्चम्यन्तं, वा अव्ययपदं, निद्वपदर््मा  इद ं
सू(र््मा  | उतो वृतिद्धलु�निक हत्तिल (७.३.८९) इत्यस्र्माात्  हत्तिल इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | नाभ्यस्तस्यातिच निपतित साव�धातुके (७.३.८७) इत्यस्र्माात्  
निपतित, साव�धातुके इत्यनयोः अनुवृत्तित्तः | बू्रव ई:्  (७.३.९३) इत्यस्र्माात्  ई:्  इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं— यङः ई:्  वा हत्तिल 
निपतित साव�धातुके |

य( धातुः अभ्यस्तसंज्ञकः अन्धिस्त, त( तितङ् प्रत्ययानां सिसद्ध्यथR निव2ेषकाय�द्वयं वत�ते | यङ्लुगन्तधातवः सवJ अभ्यस्तसंज्ञकाः, अतः सव�(
इरे्मा दे्व कायJ स्तः—

१) अदभ्यस्तात् (७.१.४) = अभ्यस्तसंज्ञक-धातूत्तरस्य प्रत्ययस्य आनिदर्माावयवस्य झकारस्य स्थाने अत् -आदे2ो भवतित | अत्  
प्रथर्माान्तर््मा , अभ्यस्तात्  पञ्चम्यन्तं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | झोऽन्तः (७.१.३) इत्यस्र्माात्  झः (षष्ठ्यन्तर््मा ) इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | आयनेयीनीतिययः
फढखछगां प्रत्ययादीनार््मा  (७.१.२) इत्यस्र्माात् , वचनपरिरणारं्मा कृत्वा प्रत्ययादेः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — अभ्यस्तात्  
अङ्गात्  प्रत्ययादेः झः अत्  | 

धेयं यत्  अत् -आदे2स्य तकारः हलन्त्यर््मा  (१.३.३) इतित सू(ेण इत् -संज्ञकः न, यतोनिह अत्  तु निवभनि\संज्ञक-सिझ-प्रत्ययस्य अवयवस्य 
आदे2ः अतः न निवभ\ौ तुस्र्मााः (१.३.४) इत्यनेन हलन्त्यर््मा  (१.३.३) बातिधतर््मा  | 

अदभ्यस्तात् (७.१.४) इतित सू(ेण लनि: लोनि: च प्रथर्मापुरुषस्य बहुवचने झ् -स्थाने अत्  आदे2ः, अतः लनि: सिझ  अतित न तु अन्धिन्त→ ; 
लोनि: सिझ  अतु न तु अन्तु → | 

२) सिसजभ्यस्तनिवनिदभ्यश्च (३.४.१०९) = तिङत् -लकारस्य अवस्थायां, सिसच् -प्रत्ययात् , अभ्यस्तसंज्ञकात्  धातोः, निवद् -धातोः च, परस्य
सिझ-प्रत्ययस्य स्थाने जसु् -आदे2ो भवतित | सिसच्  च अभ्यस्तश्च निवनिदश्च तेषानिर्मातरतेरद्वन्द्वः सिसजभ्यस्तनिवदयः, तेभ्यः सिसजभ्यस्तनिवनिदभ्यः | 
सिसजभ्यस्तनिवनिदभ्यः पञ्चम्यन्तं, च अव्ययपदं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा  | निनत्यं तिङतः (३.४.९९) इत्यस्र्माात्  तिङतः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | झेजु�स्  
(३.४.१०८) इत्यस्र्माात्  झेः जुस्  इत्यनयोः अनवुृत्तित्तः | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(ं— 
सिसजभ्यस्तनिवनिदभ्यः च तिङतः लस्य झेः जुस्  |

अनेन लतिङ अभ्यस्तसंज्ञकधातोः परस्य सिझ-स्थाने जुस् -आदे2ः | जुस्  इत्यस्य अनुबन्धलोपे, रुत्वनिवसग¾, उः इतित भवतित | तर्हिह 
अभ्यस्तसजं्ञकः धातुः अन्धिस्त चेत् , लतिङ अन् -स्थाने उः इतित प्रत्ययः भवतित | 

23



अतः आहत्य अभ्यस्तसंज्ञक-धातूनां कृते, साव�धातुकलकारषेु सिसद्ध-तितङ् प्रत्ययाः एते | जुहोत्यानिदगणे परस्रै्मापदे यथा , तथवै + यङो वा
(७.३.९४) इत्यनेन निवकल्पेन हलानिदनिपत् -साव�धातुकस्य निवकल्पेन ई:् -आगर्माः | तर्हिह यङ् लुगन्ते एते एव योजनीयाः—

ल:्   -  लकारः  

तित, ईतित   तः  अतित
सिस, ईनिष   थः   थ
निर्मा, ईनिर्मा   वः    र्माः

लो:्   -  लकारः  
तु, ईतु, तात्    तार््मा    अतु  
निह, तात्         तर््मा      त 
आनिन           आव   आर्मा  

लङ्   -  लकारः  
त्  , ईत्       तार््मा    उः
स्  (:), ईः   तर््मा     त
अर््मा             व      र्मा

निवतिधत्तिलङ्   -  लकारः  
यात्   यातार््मा    यःु 
याः   यातर््मा     यात  
यार््मा    याव     यार्मा 

अ( धेयं यत् एते सवJ प्रत्ययाः तितङ् शि2त्  साव�धातुकर््मा  (३.४.११३) इत्यनेन साव�धातुकसंज्ञकाः | एषु च प्रत्ययेषु—
हलानिदनिपत् -साव�धातुक-प्रत्ययाः षद्— तित, सिस, निर्मा / तु / त् , स्  |
अजानिदनिपत् -साव�धातुक-प्रत्ययाः द2— ईतित, ईनिष, ईनिर्मा / ईतु, आनिन, आव, आर्मा / ईत् , ईः, अर््मा 
हलाद्यनिपत् -साव�धातुक-प्रत्ययाः २५— तः, थः, थ, वः, र्माः / तात् , तार््मा , निह, तात् , तर््मा , त / तार््मा , तर््मा , त, व, र्मा / यात् , यातार््मा , 
यःु, याः, यातर््मा , यात, यार््मा , याव, यार्मा 
अजाद्यनिपत् -साव�धातुक-प्रत्ययाः (यः— अतित /अतु / उः

साव�धातुकर्मानिपत्  (१.२.४) इतित सू(ेण एते अनिपतः प्रत्ययाः सवJ तिङद्वत्  भवन्धिन्त | 

प्रत्येकं प्रत्ययस्य स्वभावः कः इतित र्मानसिस निनधाय अगे्र कायR करणीयर््मा  | अस्र्मााकं कायR च यथा सव�( निद्वस्तरीयर््मा—
१) अङ्गकाय�र््मा 
२) सन्धिन्धकाय�र््मा 

अङ्गकायR यथा— 
नेनी + तित  → साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन इगन्ताङ्गस्य इकः गणुः  नेने → + तित 
चकृ�  + तित  → साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन इगन्ताङ्गस्य इकः गणुः  चक� र्   → + तित 
लेत्तिलख्  + तित  → पुगन्तलघूपधस्य च (७.३.८६) इत्यनेन लघूपधस्य इकः गुणः  लेलेख्  → + तित
नेनी + तः  → न्धिक्क्ङतित च (१.१.५) इत्यनेन यः प्रत्ययः निगत् , निकत्  अथवा तिङत्  अन्धिस्त, अनिप च तस्र्माा त्  प्रत्ययात्  पूवR तस्य एव 
प्रत्ययस्य कारणतः इकः स्थाने गुणः वा वृतिद्धः वा भवतित स्र्मा, सः (गुणः वृतिद्धः) न भवतित  नेनीतः→ 
चकृ�  + तः  → न्धिक्क्ङतित च (१.१.५)  → चकृ� तः

साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) = इगन्ताङ्गस्य इकः गणुः भवतित साव�धातुके आध�धातुके च प्रत्यये पर े| अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — 
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इकः अङ्गस्य गणुः साव�धातुकाध�धातुकयोः |

पुगन्तलघूपधस्य च (७.३.८६) = पुगन्तस्य अङ्गस्य लघूपधस्य च इकः गणुः भवतित साव�धातुके आध�धातुके च प्रत्यये पर े| अनुवृत्तित्त-
सनिहतसू(र््मा — पुगन्तलघूपधस्य च अङ्गस्य इकः गुणः साव�धातुकाध�धातुकयोः |

न्धिक्क्ङतित च (१.१.५) = यः प्रत्ययः निगत् , निकत्  अथवा तिङत्  अन्धिस्त, अनिप च तस्र्माा त्  प्रत्ययात्  पूवR तस्य एव प्रत्ययस्य कारणतः इकः 
स्थाने गणुः वा वृतिद्धः वा भवतित स्र्मा, सः (गणुः वृतिद्धः) न भवतित | ग्  च क्  च ङ्  च तेषार््मा  इतरतेरद्वन्द्वः क्क्ङः; क्क्ङः इतः यस्य सः 
न्धिक्क्ङत् , तन्धिस्र्मान्  पर ेन्धिक्क्ङतित | द्वन्द्वगभ�बहुव्रीनिहसर्माासः | अ( ग् -स्थाने ककारः खरिर च इत्यनेन चत्व�सन्धिन्धः | न्धिक्क्ङतित सप्तम्यन्तं, च 
अव्ययपद,ं निद्वपदनिर्मादं सू(र््मा  | इको गणुवृद्धी (१.१.३) इत्यस्य पूण�तया अनवुृत्तित्तः; न धातुलोप आध�धातुके (१.१.४) इत्यस्र्माात्  न इत्यस्य
अनुवृत्तित्तः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — न्धिक्क्ङतित च इकः गुणवृद्धी न |

पदनिनण�यः 

यङन्तधातुः तिङत्  भवतित | तस्र्माात्  अनुदात्ततिङत  आत्र्मानेपदर््मा  (१.३.१२) इत्यनेन अत्र्मानेपदसंज्ञकप्रत्ययाः एव निवधीयन्ते | निकन्तु 
यङ्लुगन्तधातुः अनुदाते्तत्, तिङत् , स्वरिरतेत् , सि�त्  इत्येभ्यः शिभन्नः इतित कारणतः 2ेषात्कत�रिर परस्रै्मापदर््मा  (१.३.७८) इत्यनेन 
परस्रै्मापदसंज्ञकप्रत्ययाः एव निवधीयन्ते | 

अ( प्रश्नः उदेतित यत्  यङ्लुक् -प्रनि�यायां यङ् -प्रत्ययः निवधीयते, तदा तस्य लोपो भवतित | धातुसंज्ञा-प्रसङे्ग अस्र्मााशिभः दृष्टं यत्  धातुभ्यः 
यदा निह यङ् -प्रत्ययः निवधीयते, तदा निह सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२) इत्यनेन धातुसंज्ञा भवतित | अनन्तर ंयङ्ः लुनिक सत्यनिप प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणर््मा  (१.१.६२) इत्यनेन धातुसंज्ञा तितष्ठतित एव | एवरे्माव यङ्प्रत्ययस्य लुनिक सत्यनिप निकर्माथR न प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणर््मा  
(१.१.६२) इत्यनेन तिङत्त्वं र्मात्वा अनुदात्ततिङत  आत्र्मानेपदर््मा  (१.३.१२) इत्यनेन यङ्लुगन्तधातुः अनिप आत्र्मानेपदी स्यात्  ? 

अन्धिस्र्मान्  प्रसङे्ग, यङोऽतिच च (२.४.७४) इत्यस्य व्याखाने सिसद्धान्तकौरु्मादी-ग्रन्थकारः प्रतितपादयतित यत्—

"2ेषात्कत�रिर- इतित परस्रै्मापदर््मा  | अनुदात्ततिङत ः- इतित तु न | तिङत्त्वस्य प्रत्ययाप्रत्ययसाधारणत्वेन प्रत्ययलक्षणाप्रवृते्तः | य( निह 
प्रत्ययस्यासाधारणं रूपर्मााश्रीयते त(ैव तत्  | अत एव 'सुदृषत्प्रासाद' इत्यस्य 'अत्वसन्तस्य-’ इतित दीघ{ न | येऽनिप 
स्पध�2ीङादयोऽनुदात्ततिङतस्तेभ्योऽनिप न, ‘अनुदात्ततिङतः-’ इत्यनुबन्धनिनदJ2ात्  | त( 'न्धिर्श्यतपा 2पा-’ इतित निनषेधात्  | अत एव र्श्ययन्नादयो 
न, गणेन निनदJ2ात् , किंक तु 2बेव | ‘चक� रीतं च्' इत्यदादौ पाठाच्छपो लुक्  |”

अस्य अथ�ः कः इतित �रे्माण परिर2ीलयार्मा—

तिङत्त्वस्य प्रत्ययाप्रत्ययसाधारणत्वेन प्रत्ययलक्षणाप्रवृते्तः | तिङत्त्वप्रत्ययस्य, तिङत्त्व-अप्रत्ययस्य च, उभयोः स्वस्य स्वस्य पृथ\या धर्मा{ 
वत�ते | य( प्रत्यये पर ेअप्रत्यये पर ेच उभय( ग्रहणं भवतित, त( प्रत्ययलक्षणं न कत�व्यर््मा  | इतोऽनिप स्पष्टीकरणाथ�र््मा  उच्यते, य( निह 
प्रत्ययस्यासाधारणं रूपर्मााश्रीयते त(ैव तत्  | केवलं प्रत्ययस्य असाधारणरूपस्य आश्रयर््मा  अवलम्ब्य कायR य( स्यात् , त(ैव प्रत्ययलक्षणं 
भवतु, यथा राजा | राजन्  + सु  → हल्ङ्याब्भ्यो दीघा�त्  सुतितस्यपृ\ं हल्  (६.१.६७) इत्यनेन स् -लोपः   → प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणर््मा  
(१.१.६२) इत्यनेन सुप् -प्रत्ययात्र्माक-प्रत्ययधर्मा�र्माा(स्य पुरस्कार ंकृत्वा राजन्  सुबन्तर््मा  इतित र्मात्वा सुनिप्तङन्तं पदर््मा  (१.४.१४) इत्यनेन 
तस्य पद-संज्ञा-ग्रहणेन न लोपः प्रातितपनिदकान्तस्य (८.२.७) इत्यनेन पदान्त-नकारस्य लोपो जायते | निकन्तु अनुदात्ततिङत  आत्र्मानेपदर््मा  
(१.३.१२) इत्यनेन यत्  आत्र्मानेपदत्वं निवधीयते, तस्य तिङत्त्वं केवलं प्रत्ययनिननिर्मात्तकतिङत्त्वं न अनिप तु  यन्धित्कर्मानिप तिङत्त्वं— प्रकृतेः तिङत्त्वंर््मा , 
आदे2स्य तिङत्त्वर््मा  इत्यानिदकर्मानिप आत्र्मानेपदत्वस्य निननिर्मातं्त स्वीनि�यते  | प्रत्ययर्माा(धर्मा�स्य पुरस्कार ंकृत्वा तिङत्त्व-प्रय\ु-आत्र्मानेपदत्वं 
नान्धिस्त | तात्पय�र््मा  इद ंयत्  आत्र्मानेपदत्वं केवलं प्रत्ययनिननिर्मात्तकं कायR नान्धिस्त अनिप तु प्रत्यय-अप्रत्ययस्य च उभय( निवद्यर्माानं तिङत्त्वं 
आत्र्मानेपदत्वस्य कारणर््मा  | अतः अ( प्रत्ययलक्षणेन यङ्  तिङत्  र्मात्वा आत्र्मानेपदत्वं ग्रहीतंु न 2क्यते | प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणर््मा  
(१.१.६२) इत्यस्य कायR त(ैव भवतित य( प्रत्ययः प्रत्ययरूपेण निननिर्मातं्त र्मात्वा निवधीयर्माानं कायR साधयतित | आत्र्मानेपदत्व-निननिर्मात्ताभावात्  
2ेषात्कत�रिर परस्रै्मापदर््मा  (१.३.७८) इत्यनेन परस्रै्मापदर््मा  |

(अनिग्रर्मापरिरच्छेदस्य पठनात्  प्राक्  अधोभागे परिरच्छेदद्वयस्य सर्माासप्रसङे्ग शि2क्षा द्रष्टव्या |)
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अनिग्रर्माः प्रश्नः आयातित यत्  केवलं प्रत्ययधर्मा�स्य आश्रयः इतित न अनिपतु यस्य कस्यानिप धर्मा�स्य आश्रयर््मा  अवलम्ब्य प्रत्ययलक्षणं निकर्माथR न 
स्यात्  ? अ( कौरु्मादीकारो त्तिलखतित यत्  अत एव 'सुदृषत्प्रासाद' इत्यस्य 'अत्वसन्तस्य-’ इतित दीघ{ न | केवलं प्रत्ययधर्मा�स्य आश्रयर््मा  
अवलम्ब्य प्रत्ययलक्षणं करणीयर््मा  इतित सिसद्धान्तः | तदथ�रे्माव 'सुदृषत्प्रासादः' इत्यन्धिस्र्मान् अत्वसन्तस्य चाधातोः (६.४.१४) इत्यनेन दीघ�ः न
भवतित | अनेन सू(ेण अतु-प्रत्ययान्त2ब्दस्य, तथा अस्-यस्य अन्ते अन्धिस्त तादृ2स्य 2ब्दस्य अङ्गस्य उपधायाः प्रथरै्माकवचनस्य सु-
प्रत्यये पर ेदीघ�ः भवतित (परन्तु सू(े अधातोः इत्यनेन यस्य अन्ते धातुः अन्धिस्त तादृ2स्य 2ब्दस्य अयं दीघा�दे2ः न भवतित) | अ( सु 
2ोभना दृषदो यस्य प्रासादस्य (सु + जस्  दृषद्  + जस् ) अथा�त्  'सुन्दराः शि2लाखण्डाः यस्य प्रासादस्य' इतित निवग्रहवाक्येन यः सर्माासः 
भवतित, सर्माासावयवः र्मात्वा सुपो धातुप्रातितपनिदकयोः  (२.४.७१) इत्यनेन जस् -प्रत्ययस्य लोपः | सुपो धातुप्रातितपनिदकयोः  (२.४.७१) 
इत्यनेन धातोः च प्रातितपनिदकस्य च अवयवरूपेण निवद्यर्माानस्य सुप्-प्रत्ययस्य लुक् भवतित | यनिद कश्चन सुप्-प्रत्ययः कस्यतिचत् धातोः 
प्रातितपनिदकस्य वा अवयवरूपेण निवद्यर्माानः अन्धिस्त, तर्हिह तस्य सुप्-प्रत्ययस्य लुक् भवतित | अ( निकन्तु लुप्तस्य जस् -प्रत्ययस्य 
प्रत्ययलक्षणस्य आश्रयर््मा  अवलम्ब्य प्राप्तदीघा�दे2ो न भवतित | निकर्माथ�र््मा  इतित चेत् , अत्वसन्तस्य चाधातोः (६.४.१४) इत्यनेन केवलं 
प्रत्ययर्माा(स्य आश्रयर््मा  अवलम्ब्य दीघ�ः भवतित इतित नान्धिस्त अनिपतु 'वेधस् -2ब्दात्  वेधाः' (वेधस्  + सु  → अत्वसन्तस्य चाधातोः 
(६.४.१४)  → निवधाः) इत्यन्धिस्र्मान्  प्रत्यये अप्रत्यये च उभय( दीघा�दे2ो भवतित | अतः इद ंकायR प्रत्ययाप्रत्ययं साधारणकायR; केवलं 
प्रत्ययासाधारणकायR नान्धिस्त | एवरे्माव यङ्लुनिक प्रत्ययाप्रत्यय-साधारणकायJ प्रत्ययलक्षणेन आत्र्मानेपदं न भवतित | 

सर्माासस्य शि2क्षा—
राजपरुुषः = राज्ञः परुुषः  राजन्  → + ङस्  + परुुष + सु  सर्मााससजं्ञा  → → कृत्ततिद्धतसर्माासाश्च (१.२.४६) इत्यनेन प्रातितपनिदकसंज्ञा 

 अधुना → 'राजन्  + ङस्  + पुरुष + सु’ इतित सरु्मादायस्य प्रातितपनिदकसंज्ञा  ङस् → , सु इतित द्वौ प्रत्ययौ प्रातितपनिदकस्य अवयवौ  → सुपो 
धातुप्रातितपनिदकयोः  (२.४.७१) इत्यनेन धातोः च प्रातितपनिदकस्य च अवयवरूपेण निवद्यर्माानस्य सुप्-प्रत्ययस्य लुक्  राजन्  → + पुरुष | 

प्रत्ययस्य असाधारणधर्मा�ः केवलं प्रत्यये भवतित | तादृ2धर्माR र्मात्वा प्रत्ययलक्षणं भवतित, निकन्तु यः धर्मा�ः साधारणः, सः प्रत्यये अनिप भवतित 
अप्रत्यये अनिप भवतित, तादृ2धर्माR र्मात्वा प्रत्ययलक्षणं न भवतित | दृषद्  इतित दकारान्त-स्त्रीत्तिलङ्ग2ब्दः, शि2लाखण्डः इत्यथ�ः; अगे्र इरं्मा 2ब्दर््मा  
उपयजु्य सर्माासः नि�यते उदाहरणत्वेन, 'सुदृषद् ' ('सु' इतित अव्ययर््मा  अतः अगे्र सु इत्यस्र्माात्  सुप् -प्रत्ययः न प्रदर्णि2तः; अलौनिककनिवग्रहे 
तस्य सुप्  भवतित; पृतथक्  सू(ेण च तस्य लोपः |) सु + दृषदः  सु → + दृषद्  + जस्   → कृत्ततिद्धतसर्माासाश्च (१.२.४६)  '→ सु + दृषद्  
+ जस् ' इत्यस्य सर्माग्रस्य सरु्मादायस्य प्रातितपनिदकसंज्ञा  → सुपो धातुप्रातितपनिदकयोः (२.४.७१) इत्यनेन धातोः च प्रातितपनिदकस्य च 
अवयवरूपेण निवद्यर्माानस्य सुप्-प्रत्ययस्य लुक्  सु → + दृषद्   → (लुनिक सतित सुदृषद्  दकारान्तः; प्रत्ययलक्षणे असन्तः)  → प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणर््मा  (१.१.६२)  → सुदृषदस्   सदुृषदस्  इतित असन्तरूपर््मा   सदुृषदस्  → → + सु  → अत्वसन्तस्य चाधातोः (६.४.१४) 
इत्यनेन अतु-प्रत्ययान्त2ब्दस्य, तथा अस्-यस्य अन्ते अन्धिस्त तादृ2स्य 2ब्दस्य अङ्गस्य उपधायाः प्रथरै्माकवचनस्य सु-प्रत्यये पर ेदीघ�ः 

 अ( दीघ{ न भवतित यतोनिह यत्  प्रत्ययलक्षणं कृतं येन असन्तत्वं सिसध्येत् → , तत्  प्रत्ययलक्षणं न भवतित यतोनिह तन्धिस्र्मान्  प्रत्यये यत्  
असन्तत्वं वत�ते, तत्  असन्तत्वं प्रत्ययर्माा(वृत्तित्तः नान्धिस्त | अप्रत्यये प्रातितपनिदके (चन्दर्मास्  इत्यन्धिस्र्मान् , वेधस्  इत्यन्धिस्र्मान्  च) अनिप भवतित | 

अत्वसन्तस्य चाधातोः (६.४.१४) इत्यस्य उदाहरणानिन—
अतु-प्रत्ययाः यथा र्मातुप् , वतुप् , \वतु—

• र्मात्-येषार््मा अन्ते ते— धीर्मात् + सु  धीर्माान् → |
• वत्-येषार््मा अन्ते ते— भवत् + सु  भवान् → | 
• गतवत् + सु  गतवान् → |

असन्ताः यथा चन्द्रर्मास् , वेधस् —
• अस्-येषार््मा अन्ते ते— चन्द्रर्मास् + सु  चन्द्रर्मााः → |

यङन्तप्रसङे्ग धातुः स्वयं तिङत्  अन्धिस्त अतः तिङत्त्वस्य स्वीकार ेसर्मास्या नान्धिस्त; यङ्लुगन्तप्रसङे्ग तिङत्त्वस्यस्वीकाराथR लुप्तस्य यङ् -प्रत्ययस्य
लक्षणं करणीयं; तच्च न कतुR 2क्यते यतोनिह तिङत्त्वं केवलप्रत्ययधर्मा{ नान्धिस्त अनिप तु अपरषेु स्थलेष्वनिप भवतित, यथा 2ीङ् -धातौ | एवरे्माव 
चन्द्रर्मास् इतित प्रातितपनिदकं स्वयर््मा  असन्तर््मा  अतः तस्य असन्त्वस्य स्वीकार ेसर्मास्या नान्धिस्त  | निकन्तु 'सुदृषदस् ' इत्यन्धिस्र्मान्  यः अस् -भागः, 
सः तु प्रत्ययलक्षणेन स्वीकृतर््मा  | यतः असन्तत्वं केवलं प्रत्यये भवतित इतित नान्धिस्त अनिप तु प्रातितपनिदकेषु अनिप भवतित अतः प्रत्ययलक्षणेन 
असन्तत्वं न र्मान्तव्यर््मा  | असन्तत्वस्य प्रत्ययर्माा(वृत्तित्तत्वाभावेन तत्परुस्कारणे दीघJ नि�यर्मााणे प्रत्ययलक्षणस्य असम्भवानिदतित भावः |

'चन्द्रर्मास् + सु' च 'सुदृषदस्  + सु' इत्यनयोः र्माध्ये कः भेदः ? चन्द्रर्मास् इतित स्वभावेन प्रातितपनिदकं; सुदृषदस्  इतित रूपं प्रत्ययलक्षणं कृत्वा
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सातिधतर््मा  | अ( च यतोनिह असन्तत्वं प्रत्यये अप्रत्यये उभय( भवतित, अतः प्रत्ययलक्षणं कतुR न 2क्यते | यङ्लुगन्तप्रसङे्ग अनिप तिङत्त्वं  
तादृ2साधारणधर्मा�ः |  

येऽनिप स्पध�2ीङादयोऽनुदात्ततिङतस्तेभ्योऽनिप न, ‘अनुदात्ततिङतः-’ इत्यनुबन्धनिनधJ2ात्  | त( 'न्धिर्श्यतपा 2पा-’ इतित निनषेधात्  | यः धातुः 
अनुदाते्तत्  यथा स्पध� सङ्घष�णे, अनिप च यः धातुः तिङत्  यथा 2ीङ्  स्वप्ने, तेषार््मा  अनिप अनुदात्ततिङत  आत्र्मानेपदर््मा  (१.३.१२) इत्यनेन 
आत्र्मानेपदं न भवतित यतोनिह अनुबन्धेन निनर्हिदष्टकायR यङ्लुनिक न भवतित | अनुदात्ततिङत  आत्र्मानेपदर््मा  (१.३.१२) इतित सू(े अनुदाते्तत्  च तिङत् 
चेत्याभ्यां पदाभ्यार््मा  अनुबन्धग्रहणं भवतित  | 

न्धिर्श्यतपा 2पाऽनुबन्धेन निनर्हिदष्टं यद्  गणेन च | 
य(ैकाज्ग्रहणं चैव पञ्चैतानिन न यङ्लुनिक || (परिरभाषा १३१)

अनेन न्धिर्श्यतप् -प्रत्ययेन निनर्हिदष्टं, 2प् -प्रत्ययेन निनर्हिदष्टर््मा , अनुबन्धेन निनर्हिदष्टं, गणेन निनर्हिदष्टर््मा , एकाच् -ग्रहणेन, इर्माानिन पञ्चनिवधसू(ाशिण यङ्लुनिक
न प्रवत�नीयानिन | अन्धिस्र्मान्  च उ\ं यत्  अनुबन्धर्माा(ेण निनर्हिदष्टं कायR यङ्लुनिक न भवतित | यथा 2ीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१) इतित सू(े 
2ीङ् -धातोः गणुः निवधीयते ङकारः इतित इत् -संज्ञकवण�र््मा  अवलम्ब्य | ङकारः इतित इत् -संज्ञकवण�स्य ग्रहणेन एव गणुः निवधीयते | 
यङ्लुगन्तप्रनि�यायार््मा  इत् -संज्ञकवण�र््मा  अवलम्ब्य यत्  कायR तत्  न भवतित | अतः यङ्लुनिक '2े2ी' धातोः 2े2ेतित-2े2ीतः-2ेर्श्ययतित इतित 
रूपाशिण; निपत्त्वात्  एव गुणः नान्य( | एवरे्माव 'निदवादौ, तुदादौ, स्वादौ, �्यादौ' इतित सङे्कतेन र्श्ययन्  इत्यादयः निवकरणप्रत्ययाः न निवधीयन्ते 
यतोनिह धातुगणेन निनर्हिदष्टाः | 'गणेन' इतित पदेन गणं निननिर्मात्तित्तकृत्य यावत्  कायR तत्  सव�र्मानिप निननिषद्धं यङ्लुनिक | अतः केवलं 2प् इत्येव भवतित 
यतोनिह 2प् गणसम्बद्धं न अनिपतु धातुसाधारणेन निवधीयते, धातुर्माा(र््मा  अपेतिक्षतं, धातोः इतित कृत्वा कत�रिर 2प्  (३.१.६८) | अस्य प्रद2�नाथR
कौरु्मादीकारः त्तिलखतित अत एव र्श्ययन्नादयो न, गणेन निनदJ2ात् , किंक तु 2बेव | 

परिरभाषायार््मा  एकाच्  ग्रहणर््मा  इत्यस्य कथनेन 'एकाच् ' घनि:तानां सू(ाणां प्रवत�नं यङ्लुनिक न भवतित | यथा एकाच उपदे2ेऽनुदात्तात् 
(७.२.१०)इत्यनेन उपदे2े अनुदात्तात् एकाच: अङ्गात् इ:् न भवतित | अनेन इडागर्माः निनषेधः | यथा डुकृ�् करणे इतित धातौ ककारात् परः 
ऋकारः अनुदात्तः इत्यतः अस्र्माात् परः इडागर्माः न भवतित | कृ + तृच्  कता� → | वह प्रापणे इतित धातौ वकारात् परः अकारः अनुदात्तः 
इत्यतः अस्र्माात् परः इडागर्माः न भवतित | वह् + तृच्  वोढः → | निकन्तु अयं निनषेधः यङ्लुनिक न भवतित | तदथR 'जानिहता, जानिहष्यतित, 
बेभेनिदता इत्यानिदषु स्थलेषु एकाच उपदे2ेऽनुदात्तात् (७.२.१०) इत्यनेन 'इ:् ' इत्यस्य निनषेधो न भवतित |

‘चक� रीतं च्' इत्यदादौ पाठाच्छपो लुक्  | चक� रीतं च् इतित गणसू(स्य सङे्कतन प्राचीनवैयाकरणाः यङ्लुगन्तधातुः चक� रीतर््मा   इतित वदन्धिन्त; 
नार्मा इयं संज्ञा स्वीनि�यते यङ्लुगन्तस्य कृते | अनेन च अनिदप्रभृतितभ्यः 2पः (२.४.७२) इतित सू(ेण यङ्लुनिक 2पः लुक्  भवतित | तदथR 
ग्रन्थकारो वदतित ‘चक� रीतं च्' इत्यदादौ पाठाच्छपो लुक्  |

2ीङः साव�धातुके गुणः (७.४.२१) = 2ीङ् -धातोः गणुः भवतित साव�धातुकप्रत्यये पर े| अनेन सू(ेण 2ीङ् -धातोः गुणः भवतित न केवलं 
निपत्सु अनिप तु अनिपत्सु अनिप | इको गणुवृद्धी (१.१.३) इत्यनेन परिरभाषा-सू(ेण, इकः स्थानी भवतित य( स्थानी नो\र््मा, अतः अ( ईकारः 
स्थानी भवतित | 2ीङः षष्ठ्यन्तं, साव�धातुके सप्तम्यन्तं, गुणः प्रथर्माान्तं, नि(पदनिर्माद ंसू(र््मा  | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | 
अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — 2ीङः अङ्गस्य गणुः साव�धातुके |

न लोपः प्रातितपनिदकान्तस्य (८.२.७) = प्रातितपनिदकसंज्ञक-पदस्य अन्ते निवद्यर्माानस्य नकारस्य लोपः | न लुप्तषष्ठीकं पद,ं लोपः 
प्रथर्माान्तर्मा, प्रातितपनिदक लुप्तषष्ठीकं पदं, अन्तस्य षष्ठ्यन्तर््मा , अनेकपदनिर्माद ंसू(र््मा  | पदस्य (८.१.१६) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृत्तित्त-
सनिहतसू(र््मा — प्रातितपनिदकस्य पदस्य अन्तस्य नः लोपः |

अनुदात्ततिङत  आत्र्मानेपदर््मा  (१.३.१२) = यस्य धातोः अनुदात्तस्वरस्य ङकारस्य च इत् -संज्ञा भवतित, सः धातुः आत्र्मानेपदी | अनुदात्तश्च 
ङ्  च अनुदात्तङौ, तौ इतौ यस्य सः अनुदात्ततिङत्  द्वन्द्वगभ�-बहुव्रीनिहः, तस्र्माात्  अनुदात्ततिङतः | अनुदात्ततिङतः पञ्चम्यन्तर््मा , आत्र्मानेपदं 
प्रथर्माान्तर््मा , निद्वपदनिर्मादं सू(र््मा  | भूवादयो धातवः (१.३.१) इत्यस्र्माात्  धातोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | :ीकाकाराः सूचयन्धिन्त यत्  लस्य इतित पदर््मा 
आयातित आके्षपेण यतोनिह तस्य अथ�ः निननिहतः आत्र्मानेपदर््मा  इत्यन्धिस्र्मान्  | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा— अनुदात्ततिङतः धातोः लस्य आत्र्मानेपदर््मा  |

स्वरिरतसि�तः क(�शिभप्राये नि�याफले (१.३.७१) = यस्य धातोः स्वरिरतस्वरस्य �कारस्य च इत् -संज्ञा भवतित, तस्य नि�यायाः फलं कतु�ः 
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अन्धिस्त चेत्  धातुतः आत्र्मानेपनिदतितङ् प्रत्ययाः निवनिहताः; नि�यायाः फलं कतु�ः नान्धिस्त चेत् धातुतः परस्रै्मापनिदतितङ् प्रत्ययाः निवनिहताः भवन्धिन्त | 
नार्मा एतादृ2ः धातुः उभयपदी, इतित सारां2ः | स्वरिरतश्च �्  च स्वरिरत�ौ, तौ इतौ यस्य स स्वरिरतसि�त् , द्वन्द्वगभ�-बहुव्रीनिहः, तस्र्माात्  
स्वरिरतसि�तः | कता�रर््मा  अशिभप्रैतित इतित क(�शिभप्रायर््मा  (फलर््मा ) उपपद-तत्परुुषः (यथा कुम्भकारः), तन्धिस्र्मान्  क(�शिभप्रये | नि�यायाः फलं 
नि�याफलं षष्ठी-तत्परुुषः, तन्धिस्र्मान्  नि�याफले | स्वरिरतसि�तः पञ्चम्यन्तर््मा , क(�शिभप्राये सप्तम्यन्तर््मा , नि�याफले सप्तम्यन्तर््मा , नि(पदनिर्मादं सू(र््मा  |
भूवादयो धातवः (१.३.१) इत्यस्र्माात्  धातोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | लस्य इतित पदर््मा  आयातित आके्षपेण यतोनिह तस्य अथ�ः निननिहतः 
आत्र्मानेपदर््मा  इत्यन्धिस्र्मान्  | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा— स्वरिरतसि�तः धातोः क(�शिभप्राये नि�याफले लस्य आत्र्मानेपदर््मा  |

2ेषात्कत�रिर परस्रै्मापदर््मा  (१.३.७८) = य( धातोः आत्र्मानेपदस्य कारणं नान्धिस्त, त( क(�थJ परस्रै्मापद ंभवतित | आत्र्मानेपदनिननिर्मात्तहीनात्  
धातोः कत�रिर परस्रै्मापद ंस्यात्  | 2ेषात्  पञ्चम्यन्तर््मा , कत�रिर सप्तम्यन्तर््मा , परस्रै्मापदं प्रथर्माान्तर््मा , नि(पदनिर्मादं सू(र््मा  | भूवादयो धातवः (१.३.१)
इत्यस्र्माात्  धातोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | लस्य इतित पदर््मा  आयातित आके्षपेण यतोनिह तस्य अथ�ः निननिहतः परस्रै्मापदर््मा  इत्यन्धिस्र्मान्  | अनवुृत्तित्त-
सनिहत-सू(र््मा — 2ेषात्  धातोः कत�रिर लस्य परस्रै्मापदर््मा  | 

निवकरणर््मा 

चक� रीतं च इतित गणसू(ेण यङ्लुगन्तधातवः आदानिदकाः | अतः त( 2पः लक्ु  भवतित, अदानिदगणवत्  | अ( प्रथर्मातया कत�रिर 2प्  
(३.१.६८) इत्यनेन धातुतः 2प् -प्रत्ययः भवतित, क(�थ�क-साव�धातुकप्रत्यये | तदा अनिदप्रभृतितभ्यः 2पः (२.४.७२) इत्यनेन अदानिदगणे 
न्धिस्थतेभ्यः धातुभ्यः निवनिहतस्य 2प् -प्रत्ययस्य लुक्  भवतित | 

 अन्ये सवJ आतितदेशि2कधातवः भ्वानिदगणीयाः, यथा सन्नन्ताः, शिणजन्ताः, यङन्ताः | तेषां सवJषां कृते 2प् -निवकरणप्रत्ययः भवतित |

कत�रिर 2प्  (३.१.६८) = धातुतः 2प् -प्रत्ययः भवतित, क(�थ�क-साव�धातुकप्रत्यये पर े| कत�रिर सप्तम्यन्तं, 2प्  प्रथर्माान्तं, निद्वपदनिर्माद ंसू(र््मा 
| साव�धातुके यक्  (३.१.६७) इत्यस्र्माात्  साव�धातुके इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | प्रत्ययः (३.१.१), परश्च (३.१.२) इत्यनयोः अतिधकारः | 
धातोरकेाचो हलादेः नि�यासर्माशिभहार ेयङ्  (३.१.२२) इत्यस्र्माात्  धातोः इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — धातोः 2प्  प्रत्ययः 
परश्च कत�रिर साव�धातुके |

अनिदप्रभृतितभ्यः 2पः (२.४.७२) = अदानिदगणे न्धिस्थतेभ्यः धातुभ्यः निवनिहतस्य 2प् -प्रत्ययस्य लुक्  (लोपः) भवतित | अनिदः प्रभृतितः 
(आनिदः) येषां ते अनिदप्रभृतयः बहुव्रीनिहः, तेभ्यः अनिदप्रभृतितभ्यः | अनिदप्रभृतितभ्यः पञ्चम्यन्तं, 2पः षष्ठ्यन्तं, निद्वपदनिर्मादं सू(र््मा  | 
ण्यक्षनि(याष�सि�तो यूनिन लुगशिण�ोः (२.४.५८) इत्यस्र्माात्  लुक्  इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अनुवृत्तित्त-सनिहतसू(र््मा — अनिदप्रभृतितभ्यः 2पः लुक्  | 
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