
3. लुङ्   -  लकारः कर्म�णि� भावे च  

लुङ् -लकार�े सार्मान्यभूतकालः व्यक्तीक्रि�यते | अपरषेु लकारषेु एकस्य लकारस्य एकक्रिवध-तितङ्प्रत्ययाः भवन्तिन्त | लक्रि+, लोक्रि+, लतिङ, 
क्रिवतिधलिलतिङ, लिलक्रि+, लृक्रि+, लुक्रि+, लृतिङ, आशीर्लिलतिङ— एषु सव5षु, प्रत्येकं लकारस्य एकप्रकारकतितङ् प्रत्ययाः भवन्तिन्त | यथा लक्रि+ तित, तः, 
अन्तिन्त, सिस, थः, थ इत्यादयः प्रत्ययाः | 

क्रिकन्तु लङ्ु -लकार ेकत�रिरप्रयोगे द्वादश प्रकारकाः प्रत्ययाः सन्तिन्त—

१. सिसच् -प्रत्ययस्य लुक्  (सिसज्लुक् ) इत्यनेन क्रिनष्पन्नाः प्रत्ययाः = परस्रै्मपदे एव
२. सक् -आगरे्मन क्रिनष्पन्नाः प्रत्ययाः = परस्रै्मपदे एव
३-४. अङ् -प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नाः प्रत्ययाः = परस्रै्मपदे आत्र्मनेपदे च, क्रिकन्तु कर्त्र�थ5 एव
५-६. चङ् -प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नाः प्रत्ययाः = परस्रै्मपदे आत्र्मनेपदे च, क्रिकन्तु कर्त्र�थ5 एव
७-८. क्स-प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नाः प्रत्ययाः = परस्रै्मपदे आत्र्मनेपदे च
९-१० = सिसच् -प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नाः प्रत्ययाः = परस्रै्मपदे आत्र्मनेपदे च
११-१२ = इ+्  + सिसच् -प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नाः प्रत्ययाः = परस्रै्मपदे आत्र्मनेपदे च

अनेन अवगम्यते यत्  लङ्ु -लकारस्य भावे कर्म�णि� च क्स-प्रत्ययेन, सिसच् -प्रत्ययेन एव सिसद्धतितङ्प्रत्ययाः भवन्तिन्त | लङ्ु -लकार े
सार्मान्यधातूनां कृते कर्त्र�थ5 यस्य यस्य धातोः यत्  यत्  तितङन्तरूपं भवतित, तस्य तस्य धातोः तत्तदेव तितङन्तरूपं भवतित कर्म�णि� भावे च | 
केवलं स्र्मत�व्यं यत्  अर्त्र भावकर्म��ोः (१.३.१३) इत्यनेन तितबादयः प्रत्ययाः आत्र्मनेपक्रिदनः एव भवन्तिन्त | 

लुङ् -लकार ेकेचन क्रिवणिशष्टधातवः सन्तिन्त येषां कृते क्रिवशेषक्रिनयर्माः सन्तिन्त | तेषां रूपाणि� कथं भवन्तिन्त इतित अगे्र प्रदर्श्यय�ते |

१७ शलन्त  -  इगुपध  -  अक्रिन+्   -  धातवः   

एषां सप्तदशानां धातूनां कर्म�णि� भावे च रूपाणि� भवन्तिन्त क्स-प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नैः प्रत्ययैः—

�ुश् , क्रिदश् , रृ्मश् , रिरश् , रुश् , लिलश् , क्रिवश् , स्पृश् , कृष् , न्तित्वष् , क्रिद्वष् , ति]ष् , क्रिर्मह् , रुह् , लिलह् , क्रिदह् , दह्ु  |

शल इगुपधादक्रिन+ः क्सः (३.१.४५) = इगुपध-शलन्तधातुतः अक्रिन +् -न्ति_ल-प्रत्ययस्य स्थाने क्स-आदेशो भवतित | _लेः सिसच्  
(३.१.४४) इत्यस्य अपवादः | इगुपध-शलन्तधातवः सप्तदश सन्तिन्त | क्स-आदेशे ककारस्य इत् -संज्ञा लोपश्च; 'स' तितष्ठतित | अयं 'स' 
क्रिकत्  | इक् -उपधा यस्य सः इगुपधः बहुव्रीक्रिहः, तस्र्मात्  इगुपधात्  | न क्रिवद्यते इ+्  यस्य सः अक्रिन+्  बहुव्रीक्रिहः, तस्य अक्रिन+ः | येन 
क्रिवतिधस्तदन्तस्य (१.१.७२) इत्यनेन तदन्तक्रिवतिधः शलः धातोः | शलः पञ्चम्यन्तर््म , इगुपधात्  पञ्चम्यन्तर््म , अक्रिन+ः षष्ठ्यन्तं, क्सः 
प्रथर्मान्तर््म  अनेकपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | _लेः सिसच्  (३.१.४४) इत्यस्र्मात्  _लेः इत्यस्य अनुवृलित्तः | धातोरनेकाचो हलादेः क्रि�यासर्मणिभहार ेयङ्  
(३.१.२२) इत्यस्र्मात् धातोः इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— इगुपधात्  शलः धातोः अक्रिन+ः _लेः क्सः |

अर्त्र प्रश्नः उदेतित यत्  क्सः आदेशो वा, प्रत्ययो वा ? न्ति_ल-स्थाने आक्रिदष्टे सतित आदेशः भवेदेव | परन्तु अयं क्स-आदेशः आक्रिदष्टः 
तृतीयाध्याये | तृतीयः चतुथ�ः पञ्चर्मः च अध्यायाः 'प्रत्ययाध्यायाः' इत्य_ुयते | तृतीयाधाये धातुभ्यः यावन्तः प्रत्ययाः क्रिवधीयन्ते, ते सव5 
अन्तिस्र्मन्नवे अध्याये | चतुथा�ध्याये पञ्चर्मध्याये च प्रातितपक्रिदकेभ्यः यावन्तः प्रत्ययाः क्रिवक्रिहताः भवन्तिन्त, ते अन्ययोः द्वयोः अध्याययोः | एषु 
सव5षु क्रिवधायकसूरे्त्रषु च प्रत्ययः (३.१.१) इतित अतिधकारसूर्त्रर््म  अनुवत�ते | क्रिकन्तु शल इगुपधादक्रिन+ः क्सः (३.१.४५) इतित सूरे्त्र प्रत्ययः 
(३.१.१) इतित सूर्त्रस्य अनुवत�नं नान्तिस्त | अस्य कार�र््म  अन्तिस्त यत्  क्सः साक्षात्  धातुभ्यः न क्रिवधीयते; प्रत्ययस्य स्थाने आक्रिदशतित | 
साक्षात्  धातुभ्यः न क्रिवधीयते इतित कार�तः प्रत्ययः (३.१.१) इतित अन्तिस्र्मन्  सूरे्त्र नानुवत�ते | क्रिकन्तु एका परिरभाषा सूर्त्रर््म  अन्तिस्त 
स्थाक्रिनवदादेशोऽनन्तिpवधौ (१.१.५६) | अनेन सूरे्त्र� यस्य स्थाने आदेशः आक्रिदशतित, तस्य स्वभावोऽक्रिप तेन स्वीक्रि�यते | न्ति_ल-प्रत्ययस्य 
स्थाने क्सः आक्रिदष्टः, अतः न्ति_ल-प्रत्ययस्य स्वभावः स्वीकृतः तेन | इत्थञ्च न्ति_ल लुतिङ (३.१.४३) इत्यनेन न्ति_ल साक्षात्  क्रिवधीयते 
धातुभ्यः, अतः प्रत्ययः (३.१.१) इतित सूरे्त्र� न्ति_ल इत्यस्य प्रत्ययसंज्ञा भवतित | न्ति_ल इतित प्रत्ययः अन्तिस्त इतित कार�तः क्स अक्रिप प्रत्ययः |
लुतिङ न्ति_ल स्थाने सिसच, क्स, अङ् , चङ् , तिच�् , इत्येते सव5 आदेशाः प्रत्ययस्य स्थाने आक्रिदष्टः, अताः स्थाक्रिनवदादेशोऽनन्तिpवधौ 
(१.१.५६) इत्यनेन एषां सव5षां प्रत्ययसंज्ञा भवतित | 
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कर्त्र�थ5 क्स-प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नाः आत्र्मनेपदसंज्ञकप्रत्ययाः इरे्म—

सत    सातार््म    सन्त 
सथाः  साथार््म   सध्वर््म 
सिस     सावक्रिह   सार्मक्रिह

सावक्रिह, सार्मक्रिह—

अतो दीर्घोs यसिt (७.३.१०१) = अदन्ताङ्गस्य दीर्घो�त्वं यtाक्रिद-साव�धातुकप्रत्यये पर े| यt्  प्रत्याहारः = य व र ल t र्म ङ � न झ भ | 
अतः षष्ठ्यन्तं, दीर्घो�ः प्रथर्मान्तं, यसिt सप्तम्यन्तं, क्रिर्त्रपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | तुरुस्तुशम्यर्मः साव�धातुके (७.३.९५) इत्यस्र्मात्  साव�धातुके इत्यस्य 
अनवुृलित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | येन क्रिवतिधस्तदन्तस्य (१.१.७२) इत्यनेन तादृशर््म  अङं्ग यस्य अन्ते ह्रस्व-अकारः 
अन्तिस्त; अलोऽन्त्यस्य (१.१.५२) इत्यनेन अन्तिन्तर्मव��स्य स्थाने आदेशः; यन्तिस्र्मन्  क्रिवतिधस्तदादावpग्रह�े (१.१.७२, वार्तितकर््म  २९) 
इत्यनेन यसिt साव�धातुके इत्यकु्तौ यtाक्रिद-साव�धातुके | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — अतः अङ्गस्य दीर्घो�ः यसिt साव�धातुके |

लुङ् -लकार ेसव�दा न्ति_ल-प्रत्ययः क्रिवधीयते न्ति_ल लुतिङ (३.१.४३) इतित सूरे्त्र�; तदा न्ति_ल-स्थाने क्रिवणिभन्नाः आदेशाः भवन्तिन्त | तेषु 
अन्यतर्मः अन्तिस्त क्स इतित आदेशः; तस्य च 'स' इतित अवणिशष्यते | उपरिरतनेषु प्रत्ययेषु सव�र्त्र आरम्भे अयं 'स' दृर्श्ययते |

कर्म�णि� भावे च तिच�्  भावकर्म��ोः (३.१.६६) इत्यनेन लङ्ु -लकार ेआत्र्मनेपदे प्रथर्मपुरुषैकवचने त-प्रत्यये पर,े सव5भ्यः धातुभ्यः तिच�् -
प्रत्यययो भवतित |   

तिच�्  भावकर्म��ोः (३.१.६६) = भावे कर्म�णि� न्ति_ल-स्थाने तिच�् -आदेशो भवतित त-शब्दे पर े| चकार�कारयोः इत् -संज्ञा लोपश्च; 'इ' 
अवणिशष्यते | भावश्च कर्म� च भावकर्म��ी, तयोभा�वकर्म��ोः | तिच�्  प्रथर्मान्तं, भावकर्म��ोः सप्तम्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | _लेः सिसच्  
(३.१.४४) इत्यस्र्मात्  _लेः इत्यस्य अनुवृलित्तः | तिच�्  ते पदः (३.१.६०) इत्यस्र्मात्  ते इत्यस्य अनुवृलित्तः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— _लेः 
तिच�्  ते भावकर्म��ोः | 

तदा तिच�ो लुक्  (६.४.१०४) इत्यनेन त-शब्दस्य लुक् 

तिच�ो लुक्  (६.४.१०४) = तिच�ः उत्तरस्य (त-शब्दस्य) लुक्  भवतित | अनेन 'इ' एव अवणिशष्यते | तिच�ः पञ्चम्यन्तं, लुक्  प्रथर्मान्तं, 
क्रिद्वपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र—  अङ्गस्य तिच�ो लुक्  |

प्रथर्मपुरुषैकवचनं क्रिवहाय सव5 तितङ् प्रत्ययाः कर्त्र�थ5 यथा भवन्तिन्त, तथवै—

इ (तिच�् )  सातार््म    सन्त 
सथाः      साथार््म   सध्वर््म 
सिस          सावक्रिह   सार्मक्रिह

क्स क्रिकत्  अतः न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इत्यनेन गु�क्रिनषेधः | तिच�्  न क्रिगत् , क्रिकत्  न वा तिङत्  अतः तन्तिस्र्मन्  पर ेगु�क्रिनषेधो नान्तिस्त; तर्त्र 
पुगन्तलरू्घोपधस्य च (७.३.८६) इत्यनेन गु�ो भवतित |

�ुश् -धातोः रूपाणि�—
अ�ोणिश  अ�ुक्षातार््म    अ�ुक्षन्त
अ�ुक्षथाः अ�ुक्षाथार््म   अ�ुक्षध्वर््म 
अ�ुतिक्ष  अ�ुक्षावक्रिह  अ�ुक्षार्मक्रिह 
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व्रश्चभ्रस्जसृजरृ्मजयजराजभ्राज_छशां षः (८.२.३६) = व्रश्च् , भ्रस्ज् , सृज् , रृ्मज् , यज् , राज् , भ्राज् , छकारान्ताः शकारान्ताः चैषां धातूनार््म  
अन्तिन्तर्मव��स्य स्थाने षकारादेशो भवतित झलिल पदान्ते च | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — व्रश्चभ्रस्जसजृरृ्मजयजराजभ्राज_छशां षः झलिल पदस्य 
अन्ते च | 

षढोः कः सिस (८.२.४१) = सकार ेपर ेषकारस्य ढकारस्य च ककारादेशो भवतित | षश्च ढश्च तयोः इतरतेरद्वन्द्वः षढौ, तयोः षढोः | षढोः 
षष्ठ्यन्तं, कः प्रथर्मान्तं, सिस सप्तम्यन्तं, क्रिर्त्रपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | सूरं्त्र स्वयं सम्प�ू�र््म— षढोः कः सिस |

आदेशप्रत्यययोः (८.३.५९) = इ�् -प्रत्याहारात्  कवग�यात्  च पर ेअपदान्तः आदेशरूपी प्रत्ययावयवो वा सकारः अन्तिस्त चेत् , तस्य 
सकारस्य स्थाने षकारादेशो भवतित | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म —इण्कोः आदेशप्रत्यययोः अपदान्तस्य सः रू्मध�न्यः संक्रिहतायां, 
नुंक्रिवसज�नीयशव्य�वायेऽक्रिप | 

एवरे्मव क्रिदश् , रृ्मश् , रिरश् , रुश् , लिलश् , क्रिवश् , स्पृश् , कृष् , न्तित्वष् , क्रिद्वष् , ति]ष्  इत्येषां रूपाणि� भवन्तिन्त | 

क्रिर्मह् , रुह् , लिलह् , क्रिदह् , दह्ु  एते धातवः हकारान्ताः | एषु क्रिर्मह् , रुह्  इतित सार्मान्यहकारान्तधातवः; क्रिदह् , दह्ु  इतित दकाराक्रिदहकारान्तधातवः |
क्रिदह् , दह्ु , लिलह्  इत्येषां पुनः पृथक्तया कुर्त्रतिचत्  क्स-प्रत्ययस्य क्रिवकpपेन लोपो भवतित | 

दह्ु -धातोः रूपाणि�—

हो ढः (८.२.३१) = हकारस्य स्थाने ढकारादेशो भवतित झलिल पदान्ते च | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— हः ढः झलिल पदस्य अन्ते च |

एकाचो बशो भष्  झषन्तस्य स्ध्वोः (८.२.३७) = धातोरवयवो यो झषन्त एकाच् , तस्य बशः भषादेशो भवतित सकाराक्रिद-प्रत्यये पर,े ध्व-
शब्दे पर,े पदान्ते च | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— धातोः झषन्तस्य एकाचः बशः भष्  स्ध्वोः पदस्य अन्ते च |

दादेधा�तोर्घो�ः (८.२.३२) = दकाराक्रिदधातोः हकारस्य स्थाने र्घोकारादेशो भवतित झलिल पदान्ते च | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— दादेः धातोः हः 
र्घोः झलिल पदस्य अन्ते च |

खरिर च (८.४.५५) = झलः स्थाने चरादेशो भवतित खरिर पर े| अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— झलां चर्   खरिर च संक्रिहतायार््म  |

लुग्वा दहुक्रिदहलिलहगुहार्मात्र्मनेपदे दन्त्ये (७.३.७३) = दह्ु  क्रिदह्  लिलह्  गुह्  इत्येभ्यः धातुभ्यः क्स -प्रत्ययस्य लुक्  वा भवतित दन्त्याक्रिद-
आत्र्मनेपदे प्रत्यये पर े| तदाक्रिदक्रिवतिधना दन्त्याक्रिद-आत्र्मनेपदे | चत्वारः प्रत्ययाः दन्त्यादयः— त, थास् , ध्वर््म , वक्रिह च | दहुश्च क्रिदहश्च लिलहश्च
गुह्  च तेषाक्रिर्मतरतेरद्वन्द्वः दहुक्रिदहलिलहगुहः, तेषां दहुक्रिदहलिलहगुहार््म  | दन्तेषु भवो दन्त्यः | लुक्  प्रथर्मान्तं, वा अव्ययपदं, दहुक्रिदहलिलहगुहां 
षष्ठ्यन्तं, आत्र्मनेपदे सप्तम्यन्तं, दन्त्ये सप्तम्यन्तर््म अनेकपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | क्सस्यातिच (७.३.७२) इत्यस्र्मात्  क्सस्य इत्यस्य अनुवृलित्तः | 
अनवुृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— दहुक्रिदहलिलहगुहां क्सस्य लुक्  वा दन्त्ये अत्र्मनेपदे |

यसिसन्  पके्ष क्स-प्रत्यस्य लुक्  भवतित, तर्त्र लिलह् -धातोः क्रिवणिशष्टकाया�णि�—

झषस्तथोधsऽधः (८.२.४०) = झष् -उत्तरस्य तकारथकारयोः स्थाने धकारादेशो भवतित, धा-धातंु वज�तियत्वा | सूरं्त्र स्वयं सम्प�ू�र््म— 
झषः तथोः धः अधः |

झलां जश्  झणिश (८.४.५३) = झलां स्थाने जशादेशो भवतित झणिश पर े| अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— झलां जश्  झणिश संक्रिहतायार््म |

ढो ढे लोपः (८.३.१३) = ढकार ेपर ेपूव�तनस्य ढकारस्य लोपो भवतित | ढः षष्ठ्यन्तं, ढे सप्तम्यन्तं, लोपः प्रथर्मान्तं, क्रिर्त्रपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | 
सूरं्त्र स्वयं सम्प�ू�र््म— ढः ढे लोपः |

ढर्लोपे पूव�स्य दीर्घोsऽ�ः (६.३.१११) = ढरफेयोलsपक्रिनक्रिर्मत्तयोः पवू�स्या�ो दीर्घो�ः | ढकाररफेयोः लोपस्य क्रिनक्रिर्मत्तकढकाररफेे पर,े अ�् -
प्रत्याहार ेन्तिस्थतस्य दीर्घोा�देशो भवतित | ढर्लोपे इतित द्वन्द्वगभ�-उपपदतत्परुुषसर्मासः— ढ्  च र्  च ढर् ौ, इतरतेरद्वन्द्वः, ढर् ौ लोपयतीतित ढर्लोपः, 
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तन्तिस्र्मन्  ढर्लोपे | ढर्लोपः गभ�द्वन्द्वः उपपदतत्परुुषः | ढर्लोपे सप्तम्यन्तं, पवू�स्य षष्ठ्यन्तं, दीर्घो�ः प्रथर्मान्तर््म , अ�ः षष्ठ्यन्तर््म , अनेकपदक्रिर्मदं
सूर्त्रर््म  | सूरं्त्र स्वयं सम्परू�र््म — ढर्लोपे पूव�स्य अ�ः दीर्घो�ः |

गृहू, बृहू, तृहू, स्तृहू, गुहू इतित वे+् -धातवः, इगुपधाः शलन्ताः च | अक्रिन+् -पके्ष एभ्यः क्स-प्रत्ययो भवतित | से+् -पके्ष एभ्यः सिसच् -प्रत्ययो 
भवतित | एषु गुह् -धातुः लुग्वा दहुक्रिदहलिलहगुहार्मात्र्मनेपदे दन्त्ये (७.३.७३) इतित सूरे्त्र पक्रि�तः, अतः तस्य अक्रिन+् -पके्ष दन्त्याक्रिद-प्रत्यये पर े
क्स-लोपो भवतित | 

अवणिशष्टेभ्यः सव5भ्यः धातुभ्यः सिसच् -प्रत्ययो भवतित | सिसच् -प्रत्यये 'स् ' इत्येव तितष्ठतित | 

कर्त्र�थ5 अक्रिन+्  सिसच् -प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नाः आत्र्मनेपदसंज्ञकप्रत्ययाः इरे्म—

स्त    सातार््म    सत 
स्थाः  साथार््म   ध्वर््म 
सिस      स्वक्रिह   स्र्मक्रिह

कर्त्र�थ5 से+् सिसच् -प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नाः आत्र्मनेपदसंज्ञकप्रत्ययाः इरे्म—

इष्ट     इषातार््म    इषत 
इष्ठाः   इषाथार््म   इध्वर््म 
इक्रिष      इष्वक्रिह   इष्र्मक्रिह

कर्म�णि� भावे च कतृ�वाचकसिसच् प्रत्ययेभ्यः तावान्  एव भेदः यत्  प्रथर्मपुरुषकैवचने तिच�्  भावकर्म��ोः (३.१.६६) इत्यनेन तिच�् -आदेशः, 
तिच�ो लुक्  (६.४.१०४) इत्यनेन तिच�-उत्तरस्य त-शब्दस्य लुक्  | 

कर्म�णि� भावे च प्रथर्मपुरुषकैवचनं क्रिवहाय सव5 तितङ् प्रत्ययाः कर्त्र�थ5 यथा भवन्तिन्त, तथवै—

कर्म�णि� भावे अक्रिन+्  सिसच् -प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नाः आत्र्मनेपदसंज्ञकप्रत्ययाः इरे्म—

इ (तिच�् )  सातार््म    सत 
स्थाः       साथार््म   ध्वर््म 
सिस          स्वक्रिह   स्र्मक्रिह

कर्म�णि� भावे से+् सिसच् -प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नाः आत्र्मनेपदसंज्ञकप्रत्ययाः इरे्म—

इ (तिच�् ) इषातार््म    इषत 
इष्ठाः      इषाथार््म   इध्वर््म 
इक्रिष        इष्वक्रिह   इष्र्मक्रिह

एषां रूपा�ां क्रिनष्पादनाथ� प्रथर्मतया प्रत्ययस्य अणिभज्ञानं भवेत् ; प्रत्ययस्य स्वभावर््म  अनुसृत्य एव अङ्गकाय� प्रवत�नीयं भवतित—
१. तिच�् -प्रत्ययः णि�त्  इतित कार�तः णि�त्त्वात्  यावत्  काय� शास्त्रे भवतित तत्  सव�र््म  अर्त्राक्रिप भवेत्  | अन्तिस्र्मन्  पा�े, लृ+् , लङ्ृ , लु+् , 
आशीर्लिलङ इत्येषां प्रसङे्गऽक्रिप एतादृशरे्मव तिचन्तनं सातिधतर््म  आसीत्  | अधुना लङ्ु -प्रसङे्गऽक्रिप भवतित | 
२) अवणिशष्टाः १६ प्रत्ययाः णि�त्  न सन्तिन्त | तेषु परषेु, कतृ�वा_य-आत्र्मनेपदे या प्रक्रि�या भवतित, यया च याक्रिन रूपाणि� क्रिनष्पद्यन्ते, सा एव 
प्रक्रि�या ताक्रिन एव रूपाणि� कर्म�वा_य-आत्र्मनेपदे अक्रिप भवन्तिन्त | अतः कत�रिर लतुिङ एतत्  सव� पक्रि�ष्यते | 
३) परन्तु लुतिङ कर्म�वा_ये अजन्तधातूनां, हन् , ग्रह् , दृश्  चेतित धातूनार््म  एषु षोडशसु प्रत्ययेषु परषेु क्रिवणिशष्टकाय� भवतित | यतोक्रिह एभ्यः 
धातुभ्यः एते षोडश प्रत्यायाः यद्यक्रिप रू्मले णि�तः न सन्तिन्त, क्रिकन्तु अर्त्र णि�द्वद्भावः अद्यारोप्यते | सूर्त्रर््म  अस्र्माकं परिरतिचतरे्मव—
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स्यसिसच् सीय+्ु तासिसषु भावकर्म��ोरुपदेशेऽज्झनग्रहदृशां वा तिचण्वक्रिद+्  च (६.४.६२) = भावकर्म�क्रिवषये आध�थातुकोपदेशे अजन्तधातूनां, हन् ,
ग्रह् , दृश्  च धातूनां क्रिवकpपेन तिचण्वत्काय� भवतित स्य सिसच्  सीय+्ु  तासिस इत्येषु परषेु; तिचण्वत्पके्ष स्यसिसच् सीयटु्तासीनार््म  इडागर्मो भवतित | 
'आध�थातुकोपदेशे' इत्यनेन आध�थातुकोपदेशावस्थायार््म  अजन्तधातवः | स्य इत्यनेन लृ+् , लृङ्  च; तास्  इत्यनेन लु+् ; सिसच्  इत्यनेन लङ्ु  
| सीय+्ु  इत्यनेन आशीर्लिलङ्  न तु क्रिवतिधलिलङ्  यतोक्रिह इद ंसूर्त्रर््म  आध�धातुके (६.४.४६) इत्यस्य अतिधकार ेअन्तिस्त | तिचण्वत्  पके्ष इडागर्मो 
भवतित सव�र्त्र, नार्म धातुः अक्रिन+्  चेदक्रिप | तिचण्वद्भावः इत्यकु्तौ तिचणि� प्रत्यये पर ेयाक्रिन काया�णि� भवन्तिन्त, ताक्रिन अर्त्र अक्रिप भवन्तिन्त | स्यश्च सिसच्च 
सीय+्ु  च तासिसश्च तेषाक्रिर्मतरतेरद्वन्द्वः स्यसिसच् सीयटु्तासयः, तेषु स्यसिसच् सीयटु्तासिसषु | भावश्च कर्म� च, भावकर्म��ी, तयोभा�वकर्म��ोः | अच्च,
हनश्च, ग्रहश्च दृश्   च तेषाक्रिर्मतरतेरद्वन्द्वः अज्झनग्रहदृशः, तेषार््म  अज्झनग्रहदृशार््म  | तिचणि� इव तिचण्वत्  | स्यसिसच् सीय+्ु तासिसषु सप्तम्यन्तं, 
भावकर्म��ोः सप्तम्यन्तर््म , उपदेशे सप्तम्यन्तर््म , अज्झनग्रहदृशां षष्ठ्यन्तं, वा अव्ययपद,ं तिचण्वत्  अव्ययपदर््म , इ+्  प्रथर्मान्तं, च अव्ययपदर््म ,
अनेकपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | आध�धातुके (६.४.४६) इत्यस्य अतिधकारः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— 
आध�थातुकोपदेशे अज्झनग्रहदृशार््म  अङ्गानां वा तिचण्वत्  इ+्  च स्यसिसच् सीय+्ु तासिसषु भावकर्म��ोः |

तर्हिह अर्त्र अजन्तधातूनां कर्म�णि� लुतिङ रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन | धेयं यत्  धातुः से+्  चेत् , कर्म�णि� भावे से+् सिसच् -प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नाः 
आत्र्मनेपदसंज्ञकप्रत्ययाः अपेक्षन्ते | धातुः अक्रिन+्  चेत् , कर्म�णि� भावे अक्रिन+्  सिसच् -प्रत्ययेन क्रिनष्पन्नाः आत्र्मनेपदसंज्ञकप्रत्ययाः अपेक्षन्ते | 

आकारान्तधातवः

प्रथर्मपुरुषैकवचने इ-प्रत्ययः तिच�्  एव, अतः आतो यक्ु  तिचण्कृतोः (७.३.३३) इत्यनेन आदन्तानां यगुागर्मः भवतित | 

आतो यक्ु  तिचण्कृतोः (७.३.३३) = आदन्तानां यगुागर्मः स्यात्  तिचणि� न्ति��तित कृतित च | तिच�्  वा सिtत् -णि�त्  कृत्  प्रत्ययेषु परषेु, 
आकारान्तानां धातूनां यक्ु -आगर्मो भवतित | तिच�्  च कृत्  च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः तिचण्कृतौ, तयोः तिचण्कृतोः | आतः षष्ठ्यन्तं, यक्ु  
प्रथर्मान्तं, तिचण्कृतोः सप्तम्यन्तं, क्रिर्त्रपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | अचो न्ति��तित (७.२.११५) इत्यस्र्मात्  न्ति��तित इत्यस्य अनुवृलित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) 
इत्यस्य अतिधकारः |  अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म— अङ्गस्य आतः यक्ु  तिचण्कृतोः न्ति��तित |

लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदात्तः (६.४.७१) = धातुरूक्रिप-अङ्गस्य अ+् -आगर्मो भवतित लङ्ु  लङ्  लङ्ृ  इत्येषु परषेु  | लुङ् लङ् लृङु्क्ष सप्तम्यन्तर््म , अ+् 
प्रथर्मान्तर््म , उदात्तः प्रथर्मान्तर््म  | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अङ्गस्य अ+्  उदात्तः लुङ् लङ् लृङु्क्ष |

दा-धातुः अक्रिन+्  | रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |

दा + लुङ्   → लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदात्तः (६.४.७१)  → अदा + लङ्ु   → भावकर्म��ोः (१.३.१३) इत्यनेन भावकर्म��ोः क्रिवक्रिहतस्य लस्य 
तितबादयः आत्र्मनेपक्रिदनः भवन्तिन्त  प्रथर्मपुरुषकैवचने  अदा → → + इ  → आतो यक्ु  तिचण्कृतोः (७.३.३३) इत्यनेन यगुागर्मः तिचणि� पर े  → 
अदा + यक्ु  + इ  अदातिय → 

स्थाघ्वोरिरच्च (१.२.१७) = स्था-धातोः रु्घोसंज्ञकधातूनां च अन्त्य-अलः ह्रस्व-इकारादेशो भवतित, सिसचः क्रिकद्वद्भावो भवतित च, आत्र्मनेपदे
पर े| स्थाश्च रु्घोश्च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः स्थारू्घो, तयोः स्थाघ्वोः | स्थाघ्वोः षष्ठ्यन्तर््म , इत्  प्रथर्मान्तं, च अव्ययपद,ं क्रिर्त्रपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | हनः 
सिसच्  (१.२.१४) इत्यस्र्मात्  सिसच् इत्यस्य अनुवृलित्तः | असंयोगासि�+्  क्रिकत्  (१.२.५) इत्यस्र्मात्  क्रिकत्  इत्यस्य अनुवृलित्तः | 
लिलङ् सिसचावात्र्मनेपदेषु (१.२.११) इत्यस्र्मात्  आत्र्मनेपदेषु इत्यस्य अनुवृलित्तः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— स्थाघ्वोः इत्  च सिसचः क्रिकत्  
आत्र्मनेपदेषु |

इ�ः षीध्वंलङ्ु लिल+ां धो ऽङ्गात्  (८.३.७८) = इ�न्ताङ्गोत्तरस्य षीध्वं, लुङ् , लिल+्  इत्येषां सम्बद्धधकारस्य स्थाने रू्मध�न्यादेशो भवतित | 
स्थानेन्तरतर्मः इत्यनेन रू्मध�न्य-ढकारः; तदन्तक्रिवतिधः इत्यनेन इ�ः अङ्गात्  | सीय+्ु  + ध्वर््म  = षीध्वं; आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वर््म  | 
इण्कोः (८.३.५७) इत्यस्य अतिधकारः, क्रिकन्तु इ�ः उ_यते सूरे्त्र� क्रिनयर्मनाथ� येन कवग�येभ्यः कय� न स्यात्  | षीध्वं च लुङ्  च लिल+्  च 
तेषाक्रिर्मतरतेरद्वन्द्वः षीध्वंलङ्ु लिल+ः, तेषां षीध्वंलङ्ु लिल+ार््म  | इ�ः पञ्चम्यन्तं, षीध्वलंुङ् लिल+ां षष्ठ्यन्तं, धः प्रथर्मान्तर््म, अङ्गात्  पञ्चम्यन्तर््म , 
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अनेकपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | तयोर्य्वावा�वतिच संक्रिहतायार््म  (८.२.१०८) इत्यस्र्मात्  संक्रिहतायार््म इत्यस्य अतिधकारः | अपदान्तस्स्य रू्मध�न्यः (८.३.५५)
इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — इ�ः अङ्गात्  षीध्वलंुङ् लिल+ां धः रू्मध�न्यः अपदान्तस्स्य संक्रिहतायार््म  | 

क्रिवभाषे+ः (८.३.७९) = इ�ः परो यः इ+्  ततः परषेां षीध्वं, लुङ् , लिल+्  इत्येषां सम्बद्धधकारस्य स्थाने रू्मध�न्यादेशो क्रिवकpपेन भवतित | 
क्रिवभाषा प्रथर्मान्तर््म , इ+ः पञ्चम्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | इ�ः षीध्वलंुङ् लिल+ां धो ऽङ्गात्  (८.३.७८) इत्यस्र्मात्   इ�ः, षीध्वंलङ्ु लिल+ां, धः 
इत्येषार््म  अनवुृलित्तः | अपदान्तस्स्य रू्मध�न्यः (८.३.५५) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — इ�ः इ+ः षीध्वंलङ्ु लिल+ां धः 
रू्मध�न्यः अपदान्तस्स्य क्रिवभाषा संक्रिहतायार््म  | 

ह्रस्वादङ्गात्  (८.२.२७) = ह्रस्वान्तात्  अङ्गात्  सिसचः लोपो भवतित झलिल पर े| ह्रस्वात्  पञ्चम्यन्तर््म , अङ्गात्  पञ्चम्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | 
तदन्तक्रिवतिधः इत्यनेन ह्रस्वात्  अङ्गात्  | रात्सस्य (८.२.२४) इत्यस्र्मात्  सस्य इत्यस्य अन्वृलित्तः | संयोगान्तस्य लोपः (८.२.२३) 
इत्यस्र्मात्  लोपः इत्यस्य अनुवृलित्तः | झलो झलिल (८.२.२६) इत्यस्र्मात्  झलिल इत्यस्य अनुवृलित्तः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— ह्रस्वात्  अङ्गात्  
सस्य लोपः झलिल |

ह्रस्वादङ्गात्  (८.२.२७) इतित सूरे्त्र रात्सस्य (८.२.२४) इत्यस्र्मात्  'सस्य' इत्यनेन सव5षां सकारा�ां ग्रह�ं स्यात्  | तर्हिह व्याख्याने कथं 
'सिसचः' एव लोपः उक्तः ? इतित चेत् , झलो झलिल (८.२.२६) इतित पूव�सूरे्त्र सिसचः एव सकारलोपः इतित सव5षार््म  अङ्गीकारः | ततः अगे्र 
ह्रस्वादङ्गात्  (८.२.२७) इत्यक्रिप तथा | द्वयोः पूव�सूरे्त्र तिध च (८.२.२५) इत्यन्तिस्र्मन्  प्राचीनकाले र्मतभेदः | अन्तिस्र्मन्  क्रिवषये सिसद्धान्तकौरु्मद्याः 
+ीकाकारः बालरर्मोरर्मा लिलखतित—

"हेर्तिधभावे चकास् तिध इतित न्तिस्थते 'तिध चे'तित सलोप इतित सिसद्धान्तः | तर्त्र र्मतान्तरर्माह—सिसच एवेत्येके इतित | 'तिधचे'तित लोपः सिसच एवेत्येके 
र्मन्यन्ते इत्यथ�ः | 'तिधसकार ेसिसचो लोपश्चकाद्धीतित प्रयोजन'क्रिर्मतित वार्तितकाक्रिदतित तदाशयः | अन्तिस्र्मन्पके्ष सकारस्य जर्श्यत्वेन दकारः | तदाह— 
चकाद्धीतित | 'एके' इत्यस्वरसोद्भावनर््म | तद्बीजं तु 'तिधसकार ेसिसचो लोपः इतित वार्तितकं प्रत्याख्याय सकारर्मार्त्रस्य 'तिध चे' तित लोपस्याभ्यपुगर्मः
| तदाह– चकाधीत्येव भाष्यक्रिर्मतित |" 

अर्त्र 'इत्यस्वरसोद्भावनर््म' इत्यकेु 'इतित अस्वरस्य उद्भावनर््म ' | स्वर ंनार्म औतिचत्यर््म ; अस्वरर््म  इयकु्तौ अनौतिचत्यर््म  | तर्हिह 'अस्वरस्य 
उद्भावनर््म ' इत्यनेन अनुतिचतभावना, नार्म 'दोषाय' इत्याशयः | “'एके' इत्यस्वरसोद्भावनर््म” इत्यस्र्मात्  आरभ्य भाष्यकारस्य र्मतर््म  | 
अभ्यपुगर्मः नार्म अङ्गीकारः | 

अर्त्र इरे्म दृष्टान्ताः अवलोकनीयाः—

चकास्  + तिध  → तिध च (८.२.२५) इत्यनेन सकारस्य लोपः  चका → + तिध  व��रे्मलने  चकातिध→ → 

आस्  + ध्वे  → तिध च (८.२.२५)  → आ + ध्वे  आध्वे→ 

आशास्  + ध्वे  → तिध च (८.२.२५)  → आशा + ध्वे  आशाध्वे→ 

वस्  + ध्वे  → तिध च (८.२.२५)  → व + ध्वे  वध्वे→ 

तिध च (८.२.२५) = सकारस्य लोपो भवतित धकाराक्रिद-प्रत्यये पर े| तिध सप्तम्यन्तं, च अव्ययपदं, क्रिद्वपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | रात्सस्य (८.२.२४) 
इत्यस्र्मात्  सस्य इत्यस्य अनुवृलित्तः | संयोगान्तस्य लोपः (८.२.२३) इत्यस्र्मात्  लोपः इत्यस्य अनुवृलित्तः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — तिध च
सस्य लोपः |

एषु उदाहर�ेषु प्राचीनर्मतभेदः | कात्यायनः इतित वार्तितककारः उक्तवान्  यत्  तिध च (८.२.२५) इत्यनेन सिसचः एव सकारलोपः न तु सव5षां 
सकारा�ार््म  | तदथ�र््म  अदादेः चकासृ दीप्तौ इतित लोक्रि+ 'चकास्  + तिध' (हुझpभ्यो हेर्तिधः (६.४.१०१)) इतित न्तिस्थतौ सकारस्य लोपो न 
जायते, फलतः झलां जश्  झणिश (८.४.५३) इत्यनेन जर्श्यत्वात्  सकारस्य दकारः, चकातिद्ध इतित रूपर््म  | एवरे्मव आद्ध्वे, आशाद्ध्वे, वद्ध्वे 
इतित | अर्त्र भाष्यकारो वदतित यत्  रूपं चकातिध न तु चकातिद्ध इतित र्मन्तव्यं, तदथ� तिध च (८.२.२५) इत्यनेन सार्मान्यसकारस्य लोपः | तर्त्र 
च पयस्  + धावतित  → तिध च (८.२.२५) इत्यनेन सकारस्य लोपः अभूत्वा  रुत्वक्रिवसग�  पयो धावतित इतित रूपर््म  अपेतिक्षतर््म  → → | अनेन 
'सर्मानपदे' इतित अथ�ः अक्रिप संयोसिजतः | भाष्यकारस्य च र्मतभेदेषु सवा�तिधकारः इतित आधुक्रिनकवैयाकर�ानां र्मतर््म  | आहत्य सर्मानपदे 
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सार्मान्यसकारलोपो भवतित धकार ेपर ेइतित सूर्त्रस्य फलिलताथ�ः | तदथ� व्याख्याने दीयते 'सकारस्य लोपो भवतित धकाराक्रिदप्रत्यये परे'— अर्त्र 
'धकाराक्रिदप्रत्यये पर'े इत्यस्य कथनेन सर्मानपदे इतित अथ�ः सातिधतः | अतः तिध च (८.२.२५) इत्यनेन सकारसार्मान्यं सर्मानपदे, झलो 
झलिल (८.२.२६) ह्रस्वादङ्गात्  (८.२.२७) इत्याभ्यां सिसचः एव सकारलोपः | 

इकारान्ताः ईकारान्ताः च धातवः

तिचt् -धातुः अक्रिन+्  | रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन | 

अचो न्ति��तित (७.२.११५) = अजन्ताङ्गस्य अन्त्यव��स्य वृतिद्धः भवतित सिtतित णि�तित प्रत्यये पर े| अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म— अचः अङ्गस्य 
वृतिद्धः न्ति��तित |

उकारान्ताः ऊकारान्ताः च धातवः

लू-धातुः से+्  | रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |

कु+ादयः इतित अन्तग��ः 

तुदाक्रिदग�े कु+ादयः इतित अन्तग��ः अन्तिस्त | अन्तिस्र्मन्  अन्तग��े कु+ इत्यस्र्मात्  आरभ्य कुङ्    इत्यन्तं, ३५ धातवः सन्तिन्त | एषु आतिधक्येन 
हलन्ताः उदपुधधातवः सन्तिन्त, क्रिकन्तु पञ्च अजन्तधातवः अक्रिप सन्तिन्त— कु, गु, ध्रु, �ू, धू |

गाङु्क+ाक्रिदभ्योऽन्ति��न्तिन्ङत्  (१.२.१) = गाङ् -आदेशात्  कु+ाक्रिदधातुभ्यः च सिtत् -णि�त् -णिभन्नप्रत्ययः तिङद्वत्  भवतित | कु+ आक्रिदय5षां ते 
कु+ादयः, बहुव्रीक्रिहः | गाङ्  च कु+ादयश्च ते गाङु्क+ादयः, तेभ्यः गाङु्क+ाक्रिदभ्यः | t्  च �्  च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः ��ौ, ��ौ इतौ यस्य स न्ति��त्  
द्वन्द्वगभs बहुव्रीक्रिहः; न न्ति��त्  अन्ति��त् , न�तत्पुरुषः | सूरं्त्र स्वयं सम्पू��— गाङु्क+ाक्रिदभ्यः अन्ति��त्  तिङत्  | 

कु, गु, ध्रु इतित धातवः अक्रिन+ः | एषां रूपाणि� सर्मानाक्रिन | कु-धातोः रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन | 

ऊकारान्तधातवः सव5 से+ः | �ू, धू इत्यनयोः �ू-धातोः रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन | 

�ो नः (६.१.६४) = उपदेशावस्थायां धातोः आदौ �कारः अन्तिस्त चेत् , �कारस्य स्थाने नकारादेशः भवतित | �ोः षष्ठ्यन्तं, नः 
प्रथर्मान्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | आदेच उपदेशेऽणिशतित (६.१.४५) इत्यस्र्मात्  उपदेशे इत्यस्य अनुवृलित्तः, धात्वादेः षः सः (६.१.६४) 
इत्यस्र्मात्  धात्वादेः इत्यस्य अनुवृलित्तः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— धात्वादेः �ोः नः उपदेशे |

ऋकारान्तधातवः

डुकृt्  कर�े इतित कृ-धातुः अक्रिन+् ; तस्य रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |

उश्च (१.२.१२) = ऋव�ा�न्तधातुतः झलाक्रिद-लिलङ् -सिसच्  क्रिकद्वत्  भवतः आत्र्मनेपदेषु प्रत्ययेषु | झलौ लिलङ् सिसचौ इत्यन्तिस्र्मन्  तदाक्रिदक्रिवतिधः; 
उः धातोः इत्यन्तिस्र्मन्  तदन्तक्रिवतिधः | उः पञ्चम्यन्तं, च अव्ययपदं, क्रिद्वपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | इको झल्  (१.२.९) इत्यस्र्मात्  वचनपरिर�ारं्म कृत्वा 
झलौ इत्यस्य अनुवृलित्तः | लिलङ् सिसचावात्र्मनेपदेषु (१.२.११) इत्यस्र्मा त्  लिलङ् सिसचौ, आत्र्मनेपदेषु इत्यनयोः अनुवृलित्तः | असंयोगासि�+्  क्रिकत् 
(१.२.५) इत्यस्र्मात्  वचनपरिर�ारं्म कृत्वा क्रिकतौ इत्यस्य अनुवृलित्तः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — उः धातोः झलौ लिलङ् सिसचौ क्रिकतौ 
आत्र्मनेपदेषु |

तिचण्वद्भावपके्ष तिचण्वद्भावः क्रिवद्यते, नार्म सव5षु प्रत्ययेषु णि�द्वत्त्वर््म  अन्तिस्त | एकन्तिस्र्मन्  प्रसङे्ग एक एव अतितदेशः सम्भवतित इतित कृत्वा णि�त्त्वं 
क्रिवद्यते चेत्  क्रिकत्त्वं न सम्भवतित | स्यसिसच् सीय+्ु तासिसषु भावकर्म��ोरुपदेशेऽज्झनग्रहदृशां वा तिचण्वक्रिद+्  च (६.४.६२) क्रिवणिशष्टसूरं्त्र; 
स्यसिसच् सीय+्ु तासिसषु एव भवतित | अतः तिचण्वद्भावपके्ष उश्च (१.२.१२) इत्यस्य क्रिकत्त्वं प्रबाध्य णि�त्त्वर््म  एव प्रवत�ते |
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ॠकारान्तधातवः 

तॄ-धातुः से+्  | रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |

अदपुधधातवः

अर्त्र तिचण्वद्भावो न भवतित इतित स्र्मय�तार््म  | 

प�् -धातुः से +्  | रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |
पच् -धातुः अक्रिन+्  | रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |

अत उपधायाः (७.२.११६) = उपधायार््म  अतः वृतिद्धः सिtतित णि�तित प्रत्यये पर े| अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म— अङ्गस्य उपधायाः अतः वृतिद्धः 
न्ति��तित |

चोः कुः (८.२.३०) = चवग�स्य स्थाने कवगा�देशो भवतित झलिल पदान्ते च | चोः षष्ठ्यन्तं, कुः प्रथर्मान्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | झलो झलिल 
(८.२.२६) इत्यस्र्मात्  झलिल इत्यस्य अनुवृलित्तः | स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (८.२.२९) इत्यस्र्मात्  अन्ते, च इत्यनयोः अनुवृलित्तः | पदस्य 
(८.१.१६) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— चोः कुः झलिल पदस्य अन्ते च | 

झलां जश्  झणिश (८.४.५३) = झलां स्थाने जशादेशो भवतित झणिश पर े| स्थानेऽन्तरतर्मः (१.१.५०) इत्यनेन जश् -व�5षु व��क्रिनधा�र�र््म  | 
झलां षष्ठ्यन्तं, जशः प्रथर्मान्तर््म , झणिश सप्तम्यन्तं, क्रिर्त्रपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | झश् -प्रत्याहार ेवगा��ां तृतीयचतुथा�ः च व�ा�ः अन्तभू�ताः | 
तयोर्य्वावा�वतिच संक्रिहतायार््म  (८.२.१०८) इत्यस्र्मात्  संक्रिहतायार््म इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— झलां जश्  झणिश संक्रिहतायार््म |

झलो झलिल (८.२.२६) = झलुत्तरस्य सकारस्य लोपो भवतित झलिल पर े| झलः पञ्चम्यन्तं, झलिल सप्तम्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | संयोगान्तस्य
लोपः (८.२.२३) इत्यस्र्मात्  लोपः इत्यस्य अनुवृलित्तः | रात्सस्य (८.२.२४) इत्यस्र्मात्  सस्य इत्यस्य अनुवृलित्तः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र
— झलः सस्य लोपः झलिल |

हन्   -  धातुः  ,   ग्रह्   -  धातुः  

अनयोः धात्वोः क्रिवकpपेन तिचण्वद्भावो भवतित इतित स्र्मय�तार््म  | हन् -धातुः अक्रिन +् ; ग्रह् -धातुः से+्  | द्वयोः रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन | 

हो हन्तेर्ञ्णि��न्नेषु (७.३.५४) = हन् -धातोः हकारस्य स्थाने कवगा�देशो भवतित सिtतित णि�तित प्रत्यये परे, नकार ेपर ेच | स्थानेऽन्तरतर्मः 
(१.१.५०) इत्यनेन कवग5, हकार�े तुpयः र्घोकारः अन्तिस्त (संवारः, नादः, र्घोोषः, र्महाप्रा�ः च) अतः हकारस्य स्थाने र्घोकारादेशः भवतित |
t्  च �्  च ��ौ इतरतेरद्वन्द्वः, तौ इतौ ययोस्तौ न्ति��तौ, बहुव्रीक्रिहः | न्ति��तौ च नश्च तेषाक्रिर्मतरतेरद्वन्द्वो न्ति��न्नाः, तेषु न्ति��न्नेषु | इन्तिक्र्श्यतपौ 
धातुक्रिनद5शे इतित वक्तव्यर््म  इतित वार्तितकेन (३.३.१०८, वार्तितकर््म ), धातुक्रिनद5शे हन्  धातोः हन्तिन्त, षष्ठीक्रिवभक्तौ हन्तेः | हः षष्ठ्यन्तं, हन्तेः 
षष्ठ्यन्तं, न्ति��न्नेषु सप्तम्यन्तं, क्रिर्त्रपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | चजोः कु तिर्घोण्ण्यतोः (७.३.५२) इत्यस्र्मात्  कुः इत्यस्य अनुवृलित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) 
इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— हन्तेः अङ्गस्य हः कु न्ति��न्नेषु | 

अनुदात्तोपदेशवनतिततनोत्यादीनार्मनुनासिसकलोपो झलिल न्तिक्ङतित (६.४.३७) = वन् -धातोः, अनुनासिसकान्त-अनुदात्तोपदेश-धातोः, 
अनुनासिसकान्त-तनाक्रिद-धातोः अनुनासिसकस्य लोपो भवतित झलाक्रिद-क्रिकत् तिङत् -प्रत्यये पर े| अनुदात्तः उपदेशे येषां ते, अनुदात्तोपदेशाः 
बहुव्रीक्रिहः | तनोतितः आक्रिदः येषां ते, तनोत्यादयः बहुव्रीक्रिहः | अनुदात्तोपदेशाश्च वनतितश्च तनोत्यादयश्च तेषाक्रिर्मतरतेरद्वन्द्वः 
अनुदात्तोपदेशवनतिततनोत्यादयः, तेषार््म  अनुदात्तोपदेशवनतिततनोत्यादीनार््म  | क्  च ङ्  तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः क्ङौ, तौ इतौ यस्य तत्  न्तिक्ङत् , 
तन्तिस्र्मन्  न्तिक्ङतित | अनुदात्तोपदेशवनतिततनोत्यादीनां षष्ठ्यन्तर््म , अनुनासिसक इतित लुप्तष्ठीकं पदं, लोपः प्रथर्मान्तं, झलिल सप्तम्यन्तं, न्तिक्ङतित 
सप्तम्यन्तर््म , अनेकपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | येन क्रिवतिधस्तदन्तस्य (१.१.७२) इत्यनेन तादृशर््म  अङं्ग यस्य 
अन्ते अनुनासिसकव��ः अन्तिस्त (वनतिंत क्रिवहाय 'अनुनासिसक' इतित पद ंसव5षां क्रिवशेष�र््म ); अलोऽन्त्यस्य (१.१.५२) इत्यनेन अन्ते न्तिस्थतस्य 
अनुनासिसकव��स्य लोपः; यन्तिस्र्मन्  क्रिवतिधस्तदादावpग्रह�े (१.१.७२, वार्तितकर््म  २९) इत्यनेन झलिल न्तिक्ङतित इत्यकु्तौ झलादौ न्तिक्ङतित 
(तादृशप्रत्ययः यस्य आदौ झल्  स्यात् ) | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — अनुनासिसक-अनुदात्तोपदेशवनतिततनोत्यादीनार््म  अङ्गस्य लोपः झलिल 
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न्तिक्ङतित |

अनेन आहत्य पञ्चदश धातवः क्रिनर्हिदष्टाः | वन्  धातुः (भ्वाक्रिदग�े), अनुनासिसकान्त-अनुदात्तोपदेश-धातवः (यर््म , रर््म , नर््म , गर््म , हन् , र्मन् ),
अनुनासिसकान्त-तनाक्रिद-धातवः (तनु, तिक्ष�ु, क्ष�ु, ऋ�ु, तृ�ु, रृ्घो�ु, वनु, र्मनु) | एषु धातुषु र्मन-्धातुः क्रिदवाक्रिदग�े अन्तिस्त; हन् -धातुः 
अदाक्रिदग�े अन्तिस्त; अष्ट धातवः तनाक्रिदग�े सन्तिन्त; अवणिशष्टाः भ्वादौ एव | एषां धातूनां अन्ते न्तिस्थतस्य अनुनासिसकस्य लोपो भवतित झलाक्रिद-
क्रिकत् तिङत् -प्रत्यये पर े| 

हनः सिसच्  (१.२.१४) = हन् -धातोः परः सिसच्  क्रिकत्  भवतित | हन् -धातुः परस्रै्मपदी; परस्रै्मपदप्रसङे्ग च हन् -धातोः क्रिनत्यं वध-आदेशो 
भवतित सिसतिच पर,े तदथ� तर्त्र अस्य सूर्त्रस्य प्रसक्रिक्तरवे नान्तिस्त | फलिलताथ�ः एवं यत्  आत्र्मनेपदप्रसङे्ग एव सूरं्त्र प्रसक्तर््म  | आत्र्मनेपदे इतित कुर्त्र
? कर्म�णि�, आङ् -उपसग�पवू�ककत�रिर च | कर्म�णि� तिचण्वद्भावपके्ष णि�द्वत्त्वर््म  अन्तिस्त इतित कार�तः क्रिकत्त्वातितदेशो न सम्भवतित | अतः सूर्त्रस्य 
क्रिफलिलताथ�ः एवं— हन् -धातुतः आत्र्मनेपदी अक्रिन +् -सिसच्-प्रत्ययः क्रिनत्यं क्रिकद्वत्  भवतित | अक्रिन+्  यतोक्रिह तिचण्वद्भावपके्ष यर्त्र इडागर्मो भवतित 
तर्त्र णि�द्वत्त्वात्  क्रिकत्त्वासम्भवः | संयोगासि�+्  क्रिकत्  (१.२.५) इत्यस्र्मात्  क्रिकत्  इत्यस्य अनुवृलित्तः | लिलङ् सिसचावात्र्मनेपदेषु (१.२.११) 
इत्यस्र्मात्  आत्र्मनेपदेषु इत्यस्य अनुवृलित्तः उत्तरसूर्त्रा�ां कृते | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— हनः सिसच्  क्रिकत्  आत्र्मनेपदेषु | 

आङोयर्महनः (१.३.२८) = आङ् -उपसग�पूव�कयम्हन्भ्यार््म  अकर्म�काथ5 आत्र्मनेपदसंज्ञकप्रत्ययाः क्रिवधीयन्ते | अकर्म�कात्  इतित अनुवत�ते | 
यर्म उपररे्म भ्वादौ, हन हिंहसागत्योः अदादौ इतित उभौ परस्रै्मपक्रिदनौ | ताभ्यार््म  अकर्म�कक्रि�यावचनाभ्यार््म  आङ् -पूवा�भ्यार््म  आत्र्मनेपदं भवतित |

तिचण्वदपके्ष र्मध्यर्मपुरुषस्यैकवचने

अहन्  + स्थाः  सकारलोपो भवतित वा → ? लुप्तनकारस्य स्थाक्रिनवद्भावेन लक्ष�ं भवतित वा ?

अहन्  + स्थाः  → हनः सिसच्  (१.२.१४), अनुदात्तोपदेशवनतिततनोत्यादीनार्मनुनासिसकलोपो झलिल न्तिक्ङतित (६.४.३७)  → अह + स्थाः 
 → ह्रस्वादङ्गात्  (८.२.२७)  → अहथाः | अर्त्र स्थाक्रिनवदादेशोऽनन्तिpवधौ (१.१.५६) इत्यनेन नकारस्य स्थाने यः लोपः आक्रिदष्टः, सः 

स्थाक्रिनवत्  (नकारः इव) न भवतित | नकारस्य लक्ष�ं न भवतित यतोक्रिह ह्रस्वादङ्गात्  (८.२.२७) इत्यनेन सकारलोपः इतित क्रिवतिधः अल् -
क्रिनक्रिर्मत्तकः | अङ्गस्य अन्ते क्रिवद्यर्मानः ह्रस्वस्वरः एव क्रिनक्रिर्मतं्त भवतित न तु सम्पू��र््म  अङ्गर््म  | अतः ह्रस्वादङ्गात्  (८.२.२७) इतित सूर्त्रस्य काय� 
व��क्रिनक्रिर्मत्तकर््म  | अन्तिस्र्मन्   सूरे्त्र 'अङ्ग'-शब्दः वत�ते इतित क्रिवषये भ्रर्मः न स्यात् ; अङे्ग उपन्तिस्थतः व��ः एव क्रिनक्रिर्मतं्त भवतित | 

अर्त्र काय�र््म  अन्तिस्त सिसचः लोपः, तस्य च क्रिवधानं भवतित ह्रस्वादङ्गात्  (८.२.२७) इतित सूरे्त्र�; स्थाक्रिननः हन् -धातोः नकारस्य आधार�े न 
तिचन्तनीयं यतोक्रिह आदेशः स्थाक्रिनवत्  न भवतित अल् -क्रिवधौ | अर्त्र नकारस्य स्थाने यः लोपः सः 'आदेशः'; स च लोपादेशः लुप्तनकारः इव न
भवतित यतोक्रिह अगे्र यः सकारलोपक्रिवतिधः अन्तिस्त, स च क्रिवतिधः स्थाक्रिननः हन् -धातोः कस्यतिचत्  व��स्य आधार�े न तु पूर�तया हन् -धातोः 
आधार�े |

अर्त्र अनुदात्तोपदेश... (६.४.३७) इतित सूरे्त्र� यः नकारस्य लोपादेशः सः अङ्गकाय� न तु व��काय�र््म  इतित तु सत्यं, क्रिकन्तु अर्त्र तत्  काय�—
सः क्रिवतिधः—अस्र्माकं क्रिवषयः नान्तिस्त | अनुदात्तोपदेश... (६.४.३७) इतित सूरे्त्र स्थानी अन्तिस्त हन् -धातुः; तस्य च अनुनासिसकलोपो भवतित 
क्रिकतित पर े| अधुना अस्र्माकं क्रिवषयः अन्तिस्त अगे्र तदाधार�े यत्  काय� कत�व्यं, तस्य च काय�स्य आधारः कः इतित; आधारः स्थाक्रिननः कश्चन 
अल् -व��ः इतित चेत् , आदेशः स्थाक्रिनवन्न भवतित | अगे्र सकारलोपः हन्  इतित स्थाक्रिननः अन्ते यः व��ः अन्तिस्त स एव सकारलोपस्य क्रिनक्रिर्मतं्त, 
न तु हन् -धातुः स्वयर््म  | आदेशः स्थाक्रिनवत्  न भवतित अगे्र अन्तिpवधौ | 

स्थाक्रिनवदादेशोऽनन्तिpवधौ (१.१.५६) इतित अतितदेशसूर्त्रर््म  | आदेशः स्थाक्रिनना तुpयं भवतित क्रिकन्तु स्थाक्रिनसम्बद्धस्य अल् -व��स्य आश्रयं 
कृत्वा अगे्र कोऽक्रिप क्रिवतिधः (काय�र््म ) अन्तिस्त चेत् , तुpयं न भवतित | स्थानी अष्टप्रकारकः— धातुः, अङं्ग, कृत् , ततिद्धतः, अव्ययं, सुप् , तितङ् , 
पद ंच | एषार््म  अष्टानां स्थाने कोऽक्रिप आदेशो भवतित चेत् , सः आदेशः तद्वत्  भवतित | अतः धात्वादेशो भवतित चेत् , नार्म धातोः अथवा धातोः
भागस्य स्थाने आदेशो भवतित चेत् , नूतनरूपस्याक्रिप धातु-संज्ञा भवतित | एवरे्मव अङ्गस्य अथवा तद्भागस्य स्थाने आदेशो भवतित चेत् , 
तदानीर््म  अङ्गसंज्ञा तितष्ठतित | कृत् , ततिद्धतः इत्यगे्रऽक्रिप तथवै | क्रिकन्तु अनन्तिpवधौ | न अन्तिpवतिधः अनन्तिpवतिधः न�तत्परुुषः, तन्तिस्र्मन्  अनन्तिpवधौ |
अन्तिpवतिधः अक्रिप स्वयं तत्परुुषः; तस्य च चतुर्हिवधक्रिवग्रहवाक्यर््म  | १) अला क्रिवतिधः, तृतीयातत्पुरुषः— याक्रिन काया�णि� भवन्तिन्त स्थाक्रिननः 
अल् -व��स्य कार�तः, नार्म तं अल् -व�� क्रिनक्रिर्मत्तीकृत्य | २) अलः (परस्य) क्रिवतिधः, पञ्चर्मीतत्परुुषः— याक्रिन काया�णि� भवन्तिन्त स्थाक्रिननः 
अल् -व��स्य अनन्तरर््म  | ३) अलः (स्थाने) क्रिवतिधः, षष्ठीतत्पुरुषः—  याक्रिन काया�णि� भवन्तिन्त स्थाक्रिननः अल् -व��स्य स्थाने | ४) अलिल 

9



(पर)े क्रिवतिधः, सप्तर्मीतत्परुुषः— याक्रिन काया�णि� भवन्तिन्त स्थाक्रिननः अल् -व�ा�त्  पूव�र््म  | एषु चतुषु� अन्यतर्मन्तिस्थतितभ�वतित चेत् , आदेशः 
स्थाक्रिनवत्  न भवतित | स्ताक्रिनवत्  अव्यवपदर््म , आदेशः प्रथर्मान्तर््म , अनन्तिpवधौ सप्तम्यन्तं, क्रिर्त्रपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | सूरं्त्र स्वयं सम्प�ू�र््म — आदेशः 
स्थाक्रिनवत्  अनन्तिpवधौ |

हन्   -  धातोः वध  -  आदेशः  

हनो वध लिलतिङ (२.४.४२) = हन् -धातोः वध-आदेशो भवतित आध�धातुके लिलतिङ | आशीर्लिलतिङ इतित क्रिववक्षा | हनः षष्ठ्यन्तं, वध 
लुप्तप्रथर्माकं पदं, लिलतिङ सप्तम्यन्तं, क्रिर्त्रपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | आध�धातुके (२.४.३५) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— हनः वधः 
लिलतिङ आध�धातुके |

लुतिङ च (२.४.४३) = हन् -धातोः वध-आदेशो भवतित आध�धातुके लतुिङ | लुतिङ सप्तम्यन्तं, च अव्ययपद,ं क्रिद्वपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | हनो वध 
लिलतिङ (२.४.४२) इत्यस्र्मात्  हनो, वध इत्यनयोः अनवुृलित्तः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— हनः वधः लुतिङ |

आत्र्मनेपदेष्वन्यतरस्यार््म  (२.४.४४) = हन् -धातोः वध-आदेशो भवतित आत्र्मनेपदेषु अन्यतरस्यार््म  | आत्र्मनेपदेषु सप्तम्यन्तर््म , 
अन्यतरस्यां सप्तर्मीप्रतितरूपकर्मव्ययं, क्रिद्वपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | हनो वध लिलतिङ (२.४.४२) इत्यस्र्मात्  हनो, वध इत्यनयोः अनुवृलित्तः | अनवुृलित्त-
सक्रिहतसूरं्त्र— हनः वधः आत्र्मनेपदेषु अन्यतरस्यार््म  |

वध-धातुः अदन्तः से+्  च | 

अतो लोपः (६.४.४८) = अदन्ताङ्गस्य ह्रस्व-अकारलोपो भवतित आध�धातुके प्रत्यये पर े| येन क्रिवतिधस्तदन्तस्य (१.१.७२) इत्यनेन अतः
अङ्गस्य नार्म न केवलर््म  ह्रस्व-अकारः इत्यङ्गस्य, अक्रिप तु ह्रस्व-अकारान्तस्य अङ्गस्य | अलोऽन्तस्य (१.१.५२) इत्यनेन अन्तिन्तर्मव��स्य 
एव लोपः (न तु अङ्गस्य) | उपदेशे अनुवत�ते अतः प्रसक्रिक्तः केवलर््म  उपदेशावस्थायार््म * | अतः षष्ठ्यन्तं, लोपः प्रथर्मान्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मदं 
सूर्त्रर््म  | अनुदात्तोपदेश-वनतित-तनोत्यादीना-र्मनुनासिसकलोपो झलिल न्तिक्ङतित (६.४.३७) इत्यस्र्मात्  उपदेशे इत्यस्य अनुवृलित्तः | अङ्गस्य 
(६.४.१), आध�धातुके (६.४.४६) इत्यनयोः अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — अतः अङ्गस्य लोपः आध�धातुके उपदेशे | 

अचः परन्तिस्र्मन्  पूव�क्रिवधौ (१.१.५७) = परक्रिनक्रिर्मत्तकः अजादेशः स्थाक्रिनवत्  भवतित, पवू�क्रिवधौ कत�व्ये | अचः स्थाने यः आदेशः सः अजादेशः
| यस्य स्थाने आदेशः क्रिवधीयते सः स्थानी | 'अजादेशः स्थाक्रिनवत् ' नार्म यः आदेशः अचः स्थाने क्रिवक्रिहतः, सः पुनः रू्मलः अच्  इव— 
'स्थाक्रिनवत् ' भवतित | पूव�क्रिवधौ नार्म सा न्तिस्थतितः यदा स्थाक्रिननः अचः पूव�न्तिस्थतस्य काय� क्रिवधीयते | परन्तिस्र्मन्  इतित क्रिनक्रिर्मत्तसप्तर्मी | पवू�क्रिवधौ 
इतित क्रिवषयसप्तर्मी | पवू�स्य क्रिवतिधः पूव�क्रिवतिधः षष्ठीतत्पुरुषः, तन्तिस्र्मन्  पवू�क्रिवधौ | अचः षष्ठ्यन्तं, परन्तिस्र्मन्  सप्तम्यन्तं, पवू�क्रिवधौ सप्तम्यन्तं, 
क्रिर्त्रपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | स्थाक्रिनवदादेशोऽनन्तिpवधौ (१.१.५६) इत्यस्र्मात्  स्थाक्रिनवत् , आदेशः इत्यनयोः अनुवृलित्तः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — 
अचः आदेशः स्थाक्रिनवत्  परन्तिस्र्मन्  पूव�क्रिवधौ |

पज�न्यव�क्ष�प्रवृलित्तः | कृतकारिर खpवक्रिप शास्त्रं पज�न्यवत् इतित र्महाभाष्यवाक्यर््म  | वृक्रिष्टः सव�र्त्र एकरीत्या एव भवतित | जलर््म अतिधकर््म अpपं
वा स्यात् वृक्रिष्टभ�वतित चेत् सर्मानवै भवतित | एवं सव�र्त्र सर्मानरुपे� यस्य अन्वयो भवतित तस्य क्रिवषये अयं न्यायः प्रवत�ते |

ग्रह्   -  धातुः  

ग्रहोऽलिलक्रि+ दीर्घो�ः (७.२.३७) = एकाच्  ग्रह-धातोः इडागर्मस्य दीर्घोा�देशो भवतित अलिलक्रि+ | 'क्रिवक्रिहतस्य' इत्यस्य अध्याहारः येन णि�जन्त 
ग्राक्रिह-धातोः इडागर्मस्य धीर्घोs न स्यात्  | ग्रहः पञ्चम्यन्तर््म , अलिलक्रि+ सप्तम्यन्तं, दीर्घो�ः प्रथर्मान्तं, क्रिर्त्रपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | आध�धातुकस्येड्वलादेः 
(७.२.३५) इत्यस्र्मात्  इ+्  इत्यस्य अनवुृलित्तः (क्रिवभक्रिक्तपरिर�ारं्म कृत्वा 'इ+ः') | एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्  (७.२.१०) इत्यस्र्मात्  एकाचः 
इत्यस्य अनुवृलित्तः | अङ्गस्य  (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — एकाचः ग्रहः अङ्गात्  इ+ः दीर्घो�ः अलिलक्रि+  | 

क्रिवभाषे+ः     (  ८  .  ३  .  ७९  )   इत्यनेन ई+ः ग्रह�र््म  

अग्रह् + इध्वर््म   → ग्रहोऽलिलक्रि+ दीर्घो�ः (७.२.३७)  → अग्रह्  + ईध्वर््म   → क्रिवभाषे+ः (८.३.७९) इत्यनेन ईकारस्य ग्रह�ं भवतित  → 
अग्रहीध्वर््म /अग्रहीढ्वर््म  इतित रूपद्वयर््म  |
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ग्रहोऽलिलक्रि+ दीर्घो�ः (७.२.३७) = एकाच्  ग्रह-धातोः इडागर्मस्य दीर्घोा�देशो भवतित अलिलक्रि+ | 
क्रिवभाषे+ः (८.३.७९) = इ�ः परो यः इ+्  ततः परषेां षीध्वं, लुङ् , लिल+्  इत्येषां सम्बद्धधकारस्य स्थाने रू्मध�न्यादेशो क्रिवकpपेन भवतित | 

अदपुध  -  र्मकारान्तधातवः  

एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्  (७.२.१०) इतित सूरे्त्र� यः धातुः अनुदात्तः अन्तिस्त, सः अक्रिन+्  | क्रिनष्कष�ः एवं यत्  एकाच् -धातुषु अनुदात्ताः 
अक्रिन+ः; उदात्ताः स्वरिरताः च से+ः |

एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्  (७.२.१०) = यः औपदेणिशकधातुः एकाच्  अक्रिप अनुदात्तः अक्रिप अन्तिस्त, तस्र्मात् क्रिवक्रिहतस्य प्रत्ययस्य इडागर्मो न 
भवतित | एकाचः पञ्चम्यन्तर््म , उपदेशे सप्तम्यन्तर््म , अनुदात्तात्  पञ्चम्यन्तं, क्रिर्त्रपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — उपदेशे एकाचः 
अनुदात्तात्  धातोः अङ्गात्  न इ+्  |

१. स्वरः इत् -संज्ञकः चेत् , तर्हिह तस्य अनुदात्त/उदात्त/स्वरिरत इत्येणिभः वगः पदव्यवस्था ज्ञायते |
२. स्वरः इत् -संज्ञकः नान्तिस्त चेत् , तर्हिह तस्य अनुदात्त/उदात्त/स्वरिरत इत्येणिभः वगः इड्व्यवस्था ज्ञायते |

धातुषु अचः अधस्तात्  या रखेा दृर्श्ययते (यथा "अ॒" इतित), सा रखेा अचः अनुदात्तत्वं सूचयतित | आसँ॒ उपवेशने इत्यन्तिस्र्मन्  धातौ, 
सकारोत्तरवत� यः अकारः अन्तिस्त, सः अकारः अनुदात्तः इतित अधःस्थं तिचहं्न सूचयतित | धातुषु अचः उपरिरष्टात्  या रखेा दृर्श्ययते (यथा "अ॑" 
इतित), तया अचः स्वरिरतत्वं सू_यते | यथा डुपच॑ष्  पाके इत्यन्तिस्र्मन्  धातौ, चकारोत्तरवत� यः अकारः अन्तिस्त, सः अकारः स्वरिरतः इतित 
उपरिरस्थं तिचहं्न सूचयतित | उपरिर तिचह्नर््म  अन्तिस्त चेत्  स्वरः स्वरिरतः, अधः तिचह्नर््म  अन्तिस्त चेत् , अनुदात्तः | उपरिर अक्रिप नान्तिस्त, अधः अक्रिप 
नान्तिस्त, तर्हिह सः स्वरः उदात्तः | यथा व॒सँ-धातौ वकारोत्तरवत� यः अकारः अन्तिस्त, तस्य अधः तिचह्नर््म  अन्तिस्त अतः सः अकारः अनुदात्तः 
| परन्तु णिशषँ-धातौ शकारोत्तरवत� यः इकारः अन्तिस्त, तस्य उपरिर अक्रिप अधः अक्रिप तिचहं्न नान्तिस्त, अतः सः इकारः उदात्तः | 

नोदात्तोपदेशस्य र्मान्तस्यानाचरे्मः (७.३.३४) = उपदेशावस्थायार््म  उदात्तर्मकारान्तधातोः उपधायाः वृतिद्धः न भवतित तिचणि� सिtत् -णि�त् -
कृत्-प्रत्यये पर ेच, आ-पवू�क-चर््म -धातंु वज�तियत्वा | उदात्त उपदेशो यस्य स उदात्तोपदेशः, बहुव्रीक्रिहः | र्मोऽन्ते यस्य स र्मान्तः बहुव्रीक्रिहः,
तस्य र्मान्तस्य | न आचक्रिर्मः अनाचक्रिर्मः, तस्य अनाचरे्मः | न अव्ययर््म , उदात्तोपदेशस्य षष्ठ्यन्तं, र्मान्तस्य षष्ठ्यन्तर््म , अनाचरे्मः 
षष्ठ्यन्तर््म , अनेकपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | रृ्मजेवृ� तिद्धः (७.२.११४) इत्यस्र्मात्  वृतिद्धः इत्यस्य अनुवृलित्तः | अत उपधायाः (७.२.११६) इत्यस्र्मात्  
उपधायाः इत्यस्य अनुवृलित्तः | अचो न्ति��तित (७.२.११५) इत्यस्र्मात्  न्ति��तित इत्यस्य अनुवृलित्तः | आतो यक्ु  तिचण्कृतोः (७.३.३३) 
इत्यस्र्मात्  तिचण्कृतोः इत्यस्य अनुवृलित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — उदात्तोपदेशस्य र्मान्तस्य 
अङ्गस्य उपधायाः वृतिद्धः न न्ति��तित तिचण्कृतोः अनाचरे्मः |

अनाचक्रिर्म-कक्रिर्म-वर्मीनाक्रिर्मतित वक्तव्यर््म  (वार्तितकं ४५१८) = नोदात्तोपदेशस्य र्मान्तस्यानाचरे्मः (७.३.३४) इतित सूरे्त्र 
'अनाचक्रिर्मकक्रिर्मवर्मीनार््म ' इतित वक्तव्यर््म  आसीत्  न तु केवलर््म  'अनाचरे्मः' | अनेन आचर््म , कर््म , वर््म  इतित र्त्रीन्  धातून्  वज�तियत्वा 
उदात्तर्मकारान्तधातूनार््म  उपधायाः वृतिद्धक्रिनषेधः तिचणि� सिtत् -णि�त् -कृत्-प्रत्यये पर े|

चत्वारः अनुदात्ताः र्मकारान्तधातवः सन्तिन्त— गर््म , रर््म , नर््म , यर््म ; अनुदात्तत्वात्  ते च अक्रिन+ः | अनुदात्तत्वाच्च तेषां नोदात्तोपदेशस्य 
र्मान्तस्यानाचरे्मः (७.३.३४) इतित सूरे्त्र� उपधावृतिद्धक्रिनषेधो न भवतित | तदा अनाचक्रिर्म-कक्रिर्म-वर्मीनाक्रिर्मतित वक्तव्यर््म  (वार्तितकं ४५१८) इतित 
वार्तितकेन आचर््म , कर््म , वर््म  इतित र्त्रयः धातवः यद्यक्रिप से+ः, तथाक्रिप तेषार््म  उपधावृतिद्धक्रिनषेधो न भवतित | अवणिशष्टाः सव5 र्मकारान्ताः से+ः 
धातवः ये, तेषार््म  उपधावृतिद्धक्रिनषेधो भवतित | 

१) गर््म , रर््म , नर््म , यर््म  | गर््म -धातोः रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |  
२) आचर््म , कर््म , वर््म  | आचर््म -धातोः रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |  
३) अवणिशष्टाः सव5 र्मकारान्तधातवः से+ः | यथा शर््म , दर््म , तर््म  | शर््म-धातोः रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |  

जन्  ,   वध्   -  धातू  
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जक्रिनवध्योश्च (७.३.३५) = जन् -धातोः वध् -धातोः च उपधावृतिद्धन� भवतित तिचणि� परे, कृत्संज्ञके सिtतित णि�तित च पर े| जक्रिनश्च वतिधश्च 
तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः जक्रिनवधी, तयोः जक्रिनवध्योः | जक्रिनवध्योः षष्ठ्यन्तं, च अव्ययपद,ं क्रिद्वपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | अत उपधायाः (७.२.११६) 
इत्यस्र्मात्  उपधायाः इत्यस्य अनुवृलित्तः | रृ्मजेवृ� तिद्धः (७.२.११४) इत्यस्र्मात्  वृतिद्धः इत्यस्य अनुवृलित्तः | नोदात्तोपदेशस्य र्मान्तस्यानाचरे्मः 
(७.३.३४) इत्यस्र्मात्  न इत्यस्य अनवुृलित्तः | आतो यक्ु  तिचण्कृतोः (७.३.३३)  इत्यस्र्मात्  तिचण्कृतोः इत्यस्य अनुवृलित्तः | अचो न्ति��तित 
(७.२.११५) इत्यस्र्मात्  न्ति��तित इत्यस्य अनुवृलित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— जक्रिनवध्योः अङ्गस्य 
उपधायाः वृतिद्धः न तिचण्कृतोः न्ति��तित |

जनी-धातुः (क्रिदवादौ, से+् ), वतिध-धातोः (से+् ) च रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |  

रध्   ,   जभ्   -  धातू  

रतिधजभोरतिच (७.१.६१) = रध् -धातोः जभ् -धातोः च नुर्मागर्मो भवतित अजादौ प्रत्यये पर े| इर्मौ द्वौ धातू इक्रिदतौ न स्तः, अतः इक्रिदतो नुर््म 
धातोः (७.१.५८) इत्यनेन नुर्मागर्मो न भवतित स्र्म; तदथ�र््म  अस्य सूर्त्रस्य आवर्श्ययकता | रतिधश्च जभ्  च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः रतिधजभौ तयोः 
रतिधजभोः | रतिधजभोः षष्ठ्यन्तर््म , अतिच सप्तम्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | इक्रिदतो नुर््म  धातोः (७.१.५८) इत्यस्र्मात्  नुर््म  , धातोः इत्यनयोः 
अनवुृलित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— रतिधजभोः धातोः अङ्गस्य नुर््म   अतिच |

नश्चापदान्तस्य झलिल (८.३.२४) = अपदान्तस्य नकारस्य र्मकारस्य च स्थाने अनुस्वारादेशो भवतित झलिल पर े| झल् -प्रत्याहार ेवग�स्य 
प्रथर्मः, क्रिद्वतीयः, तृतीयः, चतुथ�ः च व�ा�ः अक्रिप च श् , ष् , स् , ह्  इतित व�ा�ः अन्तभू�ताः | पदस्य अन्तः पदान्तः, न पदान्तः अपदान्तः 
तस्य अपदान्तस्य | नः षष्ठ्यन्तं, च अव्ययपदर््म , अपदान्तस्य षष्ठ्यन्तं, झलिल सप्तम्यन्तं, अनेकपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | र्मो ऽनुस्वारः (८.३.२३) 
इत्यस्र्मात्  र्मः इत्यस्य अनुवृलित्तः | तयोर्य्वावा�वतिच संक्रिहतायार््म  (८.२.१०८) इत्यस्र्मात्  संक्रिहतायार््म इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म 
— अपदान्तस्य र्मः नः च अनुस्वारः झलिल संक्रिहतायार््म |

अनसु्वारस्य यतिय परसव��ः (८.४.५८) = अनसु्वारस्य स्थाने परसव�ा�देशो भवतित यतिय पर े| परस्य सव��ः, परसव��ः, षष्ठी तत्पुरुषः | 
अनसु्वारस्य षष्ठ्यन्तं, यतिय सप्तम्यन्तं, परसव��ः प्रथर्मान्तं, क्रिर्त्रपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | यय् -प्रत्याहार ेश् , ष् , स् , ह्  एतान्  वज�तियत्वा सव5 हल् -
व�ा�ः अन्तभू�ताः | तयोर्य्वावा�वतिच संक्रिहतायार््म  (८.२.१०८) इत्यस्र्मात्  संक्रिहतायार््म इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — 
अनसु्वारस्य यतिय परसव��ः संक्रिहतायार््म |

झलो झलिल (८.२.२६) = झलुत्तरस्य सकारस्य लोपो भवतित झलिल पर े| झलः पञ्चम्यन्तं, झलिल सप्तम्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | संयोगान्तस्य
लोपः (८.२.२३) इत्यस्र्मात्  लोपः इत्यस्य अनुवृलित्तः | रात्सस्य (८.२.२४) इत्यस्र्मात्  सस्य इत्यस्य अनुवृलित्तः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र
— झलः सस्य लोपः झलिल |

रध-धातोः (क्रिदवादौ, वे+् ), जभ् -धातोः (चुरादौ, से+् ) च रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |

रभ्   -  धातुः  

रभेरशन्तिब्ल+ोः (७.१.६३) = रभ् -धातोः नुर्मागर्मो भवतित अजादौ प्रत्यये पर,े क्रिकन्तु शक्रिप लिलक्रि+ च न भवतित | शप्  च लिल+्  च शन्तिब्ल+ौ, न 
शन्तिब्ल+ौ अशन्तिब्ल+ौ द्वन्द्वग्रभो न�तत्पुरुष, तयोः अशन्तिब्ल+ोः | रभेः षष्ठ्यम्तंर््म , अशन्तिब्ल+ोः सप्तम्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | इक्रिदतो नुर््म  
धातोः (७.१.५८) इत्यस्र्मात्  नुर््म  , धातोः इत्यनयोः अनुवृलित्तः | रतिधजभोरतिच (७.१.६१) इत्यस्र्मात्  अतिच इत्यस्य अनुवृलित्तः | अङ्गस्य 
(६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— रभेः धातोः अङ्गस्य नुर््म   अतिच अशन्तिब्ल+ोः |

रभ् -धातोः (भ्वादौ, अक्रिन+् ) रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |

लभ्   -  धातुः  

क्रिवभाषा तिचण्�रु्मलोः (७.१.६९) = लभ् -धातोः क्रिवकpपेन नुर्मागर्मो भवतित तिचणि� �रु्मलिल च | ची�्  च �रु्मल्  च तयोः इतरतेरद्वन्द्वः 
तिचण्�रु्मलौ, तयोः तिचण्�रु्मलोः | क्रिवभाषा प्रथर्मान्तं, तिचण्�रु्मलौ सप्तम्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | लभेश्च (७.१.६४) इत्यस्र्मात्  लभेः इत्यस्य 
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अनवुृलित्तः | इक्रिदतो नुर््म  धातोः (७.१.५८) इत्यस्र्मात्  नुर््म   इत्यस्य अनुवृलित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र
— लभेः अङ्गस्य नुर््म   क्रिवभाषा तिचण्�रु्मलोः |

डुलभष् -धातोः (भ्वादौ, अक्रिन+् ) रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |

णि�जन्ताः क्रिर्मत्   -  धातवः  

क्रिर्मतां ह्रस्वः (६.४.९२) = क्रिर्मत् -धातूनार््म  उपधायाः स्वरः ह्रस्वः भवतित, णि�च् -प्रत्यये पर े| क्रिर्मत्  कश्चन अन्तग��ः | भ्वाक्रिदग�े र्घो+ादयः 
उपग�ः क्रिर्मत् -अन्तग��े सन्तिन्त, अक्रिप च चुराक्रिदग�े ज्ञपादयः ष+् धातवः क्रिर्मत्-अन्तग��े  सन्तिन्त | क्रिर्मतां षष्ठ्यन्तं, ह्रस्वः प्रथर्मान्तं, क्रिद्वपक्रिर्मदं 
सूर्त्रर््म  | ऊदपुधाया गोहः (६.४.८९) इत्यस्र्मात्  उपधायाः इत्यस्य अनुवृलित्तः | दोशो �ौ (६.४.९०) इत्यस्र्मात्  �ौ इत्यस्य अनुवृलित्तः | 
अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— क्रिर्मतार््म  अङ्गानार््म  उपधायाः ह्रस्वः �ौ |

भ्वाक्रिदग�े र्घो+ादयः इतित उपग�े ४४ धातवः; र्घो+ादयो क्रिर्मतः इतित ग�सूरे्त्र� एते धातवः क्रिर्मत्  सन्तिन्त | तदा चुराक्रिदग�े ज्ञपादयः ष+् धातवः 
क्रिर्मत्-अन्तग��े  सन्तिन्त— ज्ञप, यर्म, चह, रह, बल, तिचt्  |

हेतुर्मतित च (३.१.२६) = प्रयोजकव्यापार ेप्रेष�ादौ वा_ये धातोर्णि�च्  स्यात्  | णि�च्  क्रिवधायकं सूर्त्रर््म  | हेतुर्मतित सप्तम्यन्तं, च अव्ययपद,ं 
क्रिद्वपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | क्रि�याथ� यः प्रयोज्यं प्रेरयतित, सः (प्रयोजकः) क्रि�यायाः हेतुः; तन्तिस्र्मन् (प्रयोजके) हेतुः अन्तिस्त अतः सः हेतुर्मान्  | अस्यां
न्तिस्थतौ (नार्म यस्यां न्तिस्थतौ हेतुर्मान्  प्रयोजकः अक्रिप अन्तिस्त, प्रेरिरतः प्रयोज्यः अक्रिप अन्तिस्त)—अस्यां न्तिस्थतौ धातोः णि�च् -प्रत्ययः क्रिवधीयते 
| अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— हेतुर्मतित च धातोः णि�च्  प्रत्ययः परश्च | 

स्यसिसच् सीय+्ु तासिसषु भावकर्म��ोरुपदेशेऽज्झनग्रहदृशां वा तिचण्वक्रिद+्  च (६.४.६२) = भावकर्म�क्रिवषये आध�थातुकोपदेशे अजन्तधातूनां, हन् ,
ग्रह् , दृश्  च धातूनां क्रिवकpपेन तिचण्वत्काय� भवतित स्य सिसच्  सीय+्ु  तासिस इत्येषु परषेु; तिचण्वत्पके्ष स्यसिसच् सीयटु्तासीनार््म  इडागर्मो भवतित | 
'आध�थातुकोपदेशे' इत्यनेन आध�थातुकोपदेशावस्थायार््म  अजन्तधातवः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — आध�थातुकोपदेशे अज्झनग्रहदृशार््म  
अङ्गानां वा तिचण्वत्  इ+्  च स्यसिसच् सीय+्ु तासिसषु भावकर्म��ोः |

�ेरक्रिनक्रि+ (६.४.५१) = यस्य आध�धातुकप्रत्ययस्य इडागर्मो नान्तिस्त, तस्र्मात्  पूव� णि�-प्रत्ययस्य लोपो भवतित | अर्त्र 'णि�' इत्यस्य 
अनुबन्धरक्रिहतत्वात्  णि�ङ् , णि�च्  द्वयोः ग्रह�र््म ; उभयर्त्र 'इ' इत्येव अवणिशष्यते | �ेः षष्ठ्यन्तं, अक्रिनक्रि+ सप्तम्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | अतो 
लोपः (६.४.४८) इत्यस्र्मात्  लोपः इत्यस्य अनुवृलित्तः | आध�धातुके (६.४.४६) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— �ेः लोपः 
अक्रिनक्रि+ आध�धातुके |

तिचण्�रु्मलोद�र्घोsऽन्यतरस्यार््म  (६.४.९३) = तिचण्परके �रु्मpपरके च �ौ पर ेक्रिर्मतार््म  अङ्गानार््म  उपधादीर्घोs भवतित अन्यतरस्यर््म  | तिच�्  च 
�रु्मल्  च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः तिचण्�रु्मलौ, तयोः तिचण्�रु्मलोः | तिचण्�रु्मलोः सप्तम्यन्तं, दीर्घो�ः प्रथर्मान्तर््म , अन्यतरस्यां सप्तर्मीप्रतितरूपकर्मव्ययं, 
क्रिर्त्रपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | ऊदपुधाया गोहः (६.४.८९) इत्यस्र्मात्  उपधायाः इत्यस्य अनुवृलित्तः | दोशो �ौ (६.४.९०) इत्यस्र्मात्  �ौ इत्यस्य 
अनवुृलित्तः | क्रिर्मतां ह्रस्वः (६.४.९२) इत्यस्र्मात्  क्रिर्मतार््म  इत्यस्य अनुवृलित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र
— क्रिर्मतार््म  अङ्गानार््म  उपधायाः दीर्घो�ः �ौ तिचण्�रु्मलोः अन्यतरस्यार््म  |

असिसद्धवदर्त्राभात्  (६.४.२२) = कर्मक्रिप आश्रयर््म  अतिधकृत्य आभीय-काय�, क्रिद्वतीयं सर्मानाणिश्रतर््म  आभीय-काय� प्रतित असिसद्धं भवतित | 
अतिधकारसूर्त्रर््म  | भस्य (६.४.१२९) इतित अतिधकारसूरे्त्र� भ-संज्ञा सम्बद्धकाया�णि� भवन्तिन्त षष्ठाध्ययस्य अन्तपय�न्तर््म  | असिसद्धवदर्त्राभात्  
(६.४.२२) इत्यनेन ६.४.२३ इत्यस्र्मात्  आरभ्य, भस्य इत्यस्य अतिधकारस्य अन्तपय�न्तर््म  (६.४.१७५), एषां काया��ां नार्म आभीय-
काय�र््म  | असिसद्धवत्  अव्यपदयर््म , अर्त्र अव्यपदयर््म , आ अव्यपदयं, भात्  पञ्चम्यन्तर््म , अनेकपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | 'असिसद्धवत् ' इत्यकेु्त 'यथा न 
अजक्रिनष्यत' | सूर्त्रस्य क्रिवधानं जातं, काय�ञ्च सिसद्धं; क्रिकन्तु अनेन सूरे्त्र� क्रिद्वतीयसूरं्त्र प्रतित प्रथर्मस्य काय� 'यथा नाभक्रिवष्यत् ' अतः 'असिसद्धवत् ' 
इत्यकु्तर््म  | ‘सर्मानाणिश्रतं काय�र््म ' इतित अथ�ः उदेतित 'अर्त्र' इतित अव्ययपदेन | अन्तिस्र्मन्  + र्त्रल्   → 'अर्त्र' | 'अन्तिस्र्मन् ' इत्यस्य सप्तम्यन्तत्वेन 
क्रिनक्रिर्मत्तत्वर््म  इतित आशयः | सूरं्त्र स्वयं सम्प�ू�र््म— असिसद्धवत्  अर्त्र आ भात्  | 

आध�धातुकस्येड्वलादेः (७.२.३५) = आध�धतुक-प्रत्ययस्य आदौ वल् -प्रत्याहार ेअन्यतर्मव��ः अन्तिस्त चेत् , तस्य इडागर्मो भवतित | 
वलादेराध�धातुकस्येडागर्मः स्यात्  | इ+् -आगर्मः क्रि+त्  अतः आद्यन्तौ +क्रिकतौ (१.१.४६) इत्यनेन प्रत्ययस्य आदौ आयातित | वल् -
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प्रत्याहार ेयकार ंक्रिवहाय सवा�णि� व्यञ्जनाक्रिन अन्तग�ताक्रिन | वल्  आदौ यस्य स वलाक्रिदः बहुव्रीक्रिहः, तस्य वलादेः | आध�धातुकस्य षष्ठ्यन्तर््म , 
इ+्  प्रथर्मान्तर््म , वलादेः षष्ठ्यन्तर््म , क्रिर्त्रपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — अङ्गात् वलादेः 
आध�धातुकस्य इ+्  | 

शरु्म-धातोः (क्रिदवादौ, से+् ) रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |

इदपुधधातवः

रिरच् -धातोः (रिरतिचर्  रुधादौ, अक्रिन+् ), लिलख्-धातोः (लिलख तुदादौ, से+् ) च रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |  

लिलङ् सिसचावात्र्मनेपदेषु (१.२.११) = इगुपधधातुभ्यः झलाक्रिद लिलङ्  सिसच्  च क्रिकत्  भवतः आत्र्मनेपदेषु प्रत्ययेषु परषेु | तदाक्रिदक्रिवतिधः इत्यनेन 
'झल्  लिलङ् सिसचौ' इत्यकेु्त झलाक्रिद-लिलङ् सिसचौ | 'इकः हलन्तात् ' इत्यन्तिस्र्मन्  इकः षष्ठ्यन्तर््म , इक् -सम्बद्ध-हल्  तदन्तात्  इत्यथ�ः | लिलङ्  च 
सिसच्  च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः लिलङ् सिसचौ | लिलङ् सिसचौ प्रथर्मान्तर््म , आत्र्मनेपदेषु सप्तम्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | इको झल्  (१.२.९) इत्यस्य 
सम्पू��तया अनवुृलित्तः | हलन्ताच्च (१.२.१०) इत्यस्र्मात्  हलन्तात्  इत्यस्य अनुवृलित्तः | संयोगासि�+्  क्रिकत्  (१.२.५) इत्यस्र्मात्  क्रिकत्  
इत्यस्य अनुवृलित्तः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — इकः हलन्तात्  झल्  लिलङ् सिसचौ क्रिकतौ आत्र्मनेपदेषु |

उदपुधधातवः

तुद् -धातोः (तुद तुदादौ, अक्रिन+् ), रु्मद् -धातोः (रु्मद भ्वादौ, से+् ) च रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |  

कु+ादयः इतित अन्तग��ः 

तुदाक्रिदग�े कु+ादयः इतित अन्तग��ः अन्तिस्त | अन्तिस्र्मन्  अन्तग��े कु+ इत्यस्र्मात्  आरभ्य कुङ्   इत्यन्तं, ३५ धातवः सन्तिन्त | एषु आतिधक्येन 
हलन्ताः उदपुधधातवः सन्तिन्त (पञ्च अजन्तधातवः अक्रिप सन्तिन्त— कु, गु, ध्रु, �ू, धू इतित) |

गाङु्क+ाक्रिदभ्योऽन्ति��न्तिन्ङत्  (१.२.१) = गाङ् -आदेशात्  कु+ाक्रिदधातुभ्यः च सिtत् -णि�त् -णिभन्नप्रत्ययः तिङद्वत्  भवतित | कु+ आक्रिदय5षां ते 
कु+ादयः, बहुव्रीक्रिहः | गाङ्  च कु+ादयश्च ते गाङु्क+ादयः, तेभ्यः गाङु्क+ाक्रिदभ्यः | t्  च �्  च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः ��ौ, ��ौ इतौ यस्य स न्ति��त्  
द्वन्द्वगभs बहुव्रीक्रिहः; न न्ति��त्  अन्ति��त् , न�तत्पुरुषः | सूरं्त्र स्वयं सम्पू��— गाङु्क+ाक्रिदभ्यः अन्ति��त्  तिङत्  | 

कु+ाक्रिदहलन्तधातवः सव5 से+ः—
कु+् , पु+् , कुच् , गुज् , गुड् , छुर्  , स्फु+् , रु्म+् , रु्त्र+् , तु+् , चु+् , छु+् , जु+् , लु�् , कृड् , कुड् , पड्ु , रु्घो+् , तुड् , थुड् , स्थुड् , स्फुर्  , स्फुल् , स्फुड् , 
चुड् , व्रुड् , �ुड् , रृ्मड् , गुर् 

कु+् -धातोः रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन | 

ऋदपुधधातवः

वृष् -धातोः (वृषु भ्वादौ, से+् ) रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन | 

क्रिवशेषः— दृश् -धातोः (दृणिशर्  भ्वादौ, अक्रिन+् ) क्रिवकpपेन तिचण्वद्भावो भवतित | रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन |

भञ्ज्   -  धातुः  

भञ्जेश्च तिचणि� (६.४.३३) = भञ्ज् -धातोः क्रिवकpपेन नकारलोपो भवतित तिचणि� पर े| भञ्जेः षष्ठ्यन्तं, च अव्ययपदं, तिचणि� सप्तम्यन्तं, 
क्रिर्त्रपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | जान्तनशां क्रिवभाषा (६.४.३२) इत्यस्र्मात्  क्रिवभाषा इत्यस्य अनुवृलित्तः | श्नान्नलोपः (६.४.२३) इत्यस्र्मात्  नलोपः इत्यस्य
अनवुृलित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— भञ्जेः च अङ्गस्य नलोपः तिचणि� क्रिवभाषा | 
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भञ्जो-धातोः (रुधादौ, अक्रिन+् ) रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन | 

चोः कुः (८.२.३०) = चवग�स्य स्थाने कवगा�देशो भवतित झलिल पदान्ते च | चोः षष्ठ्यन्तं, कुः प्रथर्मान्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | झलो झलिल 
(८.२.२६) इत्यस्र्मात्  झलिल इत्यस्य अनुवृलित्तः | स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (८.२.२९) इत्यस्र्मात्  अन्ते, च इत्यनयोः अनुवृलित्तः | पदस्य 
(८.१.१६) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— चोः कुः झलिल पदस्य अन्ते च | 

नश्चापदान्तस्य झलिल (८.३.२४) = अपदान्तस्य नकारस्य र्मकारस्य च स्थाने अनुस्वारादेशो भवतित झलिल पर े| झल् -प्रत्याहार ेवग�स्य 
प्रथर्मः, क्रिद्वतीयः, तृतीयः, चतुथ�ः च व�ा�ः अक्रिप च श् , ष् , स् , ह्  इतित व�ा�ः अन्तभू�ताः | पदस्य अन्तः पदान्तः, न पदान्तः अपदान्तः 
तस्य अपदान्तस्य | नः षष्ठ्यन्तं, च अव्ययपदर््म , अपदान्तस्य षष्ठ्यन्तं, झलिल सप्तम्यन्तं, अनेकपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | र्मो ऽनुस्वारः (८.३.२३) 
इत्यस्र्मात्  र्मः, अनसु्वारः इत्यनयोः अनवुृलित्तः | तयोर्य्वावा�वतिच संक्रिहतायार््म  (८.२.१०८) इत्यस्र्मात्  संक्रिहतायार््म इत्यस्य अतिधकारः | 
अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — अपदान्तस्य र्मः नः च अनसु्वारः झलिल संक्रिहतायार््म | 

अनसु्वारस्य यतिय परसव��ः (८.४.५८) = अनसु्वारस्य स्थाने परसव�ा�देशो भवतित यतिय पर े| परस्य सव��ः, परसव��ः, षष्ठी तत्पुरुषः | 
अनसु्वारस्य षष्ठ्यन्तं, यतिय सप्तम्यन्तं, परसव��ः प्रथर्मान्तं, क्रिर्त्रपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | यय् -प्रत्याहार ेश् , ष् , स् , ह्  एतान्  वज�तियत्वा सव5 हल् -
व�ा�ः अन्तभू�ताः | तयोर्य्वावा�वतिच संक्रिहतायार््म  (८.२.१०८) इत्यस्र्मात्  संक्रिहतायार््म इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — 
अनसु्वारस्य यतिय परसव��ः संक्रिहतायार््म |

चुराक्रिदग�ीयधातवः णि�जन्तधातवः च 

चुर-धातोः (चुरादौ, से+् ) रूपाणि� परिरशीलनीयाक्रिन | 

सत्याप-पाश-रूप-वी�ा-तूल-]ोक-सेना-लोर्म-त्वच-वर्म�-व��-चू�� -चुराक्रिदभ्यो णि�च् (३.१.२५) = एभ्यः द्वादशभ्यः 
प्रातितपक्रिदकेभ्यः, सव5भ्यः चुराक्रिदग�ीयधातुभ्यः च णि�च् -प्रत्ययः क्रिवधीयते | एभ्यः प्रातितपक्रिदकेभ्यः णि�च् -प्रत्ययस्य संयोजनेन नार्मधातवः 
भवन्तिन्त | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— सत्याप-पाश-रूप-वी�ा-तूल-]ोक-सेना-लोर्म-त्वच-वर्म�-व��-चू��-चुराक्रिदभ्यः धातुभ्यः णि�च्  
प्रत्ययः परश्च | 

सनाद्यन्ता धातवः (३.१.३२) = द्वादश प्रत्ययाः सन्तिन्त येषां संयोजनेन नूतनाः धातवः सृष्टाः भवन्तिन्त— सन् , क्यच् , काम्यच् , क्यष् , 
क्यङ् , न्तिक्वप् , णि�ङ् , ईयङ् , णि�च् , यक् , आय, यङ्  इतित | एषां प्रकृतितः (अङ्गर््म ) क्वतिचत्  धातुः, क्वतिचत्  प्रातितपक्रिदकर््म  | सन्  आदौ येषां ते 
सनादयः, सनादयः अन्ते येषां ते सनाद्यन्ताः | सनाद्यन्ताः प्रथर्मान्तं, धातवः प्रथर्मान्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मद ंसूर्त्रर््म  | सूरं्त्र स्वयं सम्पू��— सनाद्यन्ता
धातवः |

�ेरक्रिनक्रि+ (६.४.५१) = यस्य आध�धातुकप्रत्ययस्य इडागर्मो नान्तिस्त, तस्र्मात्  पूव� णि�-प्रत्ययस्य लोपो भवतित | अर्त्र 'णि�' इत्यस्य 
अनुबन्धरक्रिहतत्वात्  णि�ङ् , णि�च्  द्वयोः ग्रह�र््म ; उभयर्त्र 'इ' इत्येव अवणिशष्यते | �ेः षष्ठ्यन्तं, अक्रिनक्रि+ सप्तम्यन्तं, क्रिद्वपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | अतो 
लोपः (६.४.४८) इत्यस्र्मात्  लोपः इत्यस्य अनुवृलित्तः | आध�धातुके (६.४.४६) इत्यस्य अतिधकारः | अनुवृलित्त-सक्रिहतसूरं्त्र— �ेः लोपः 
अक्रिनक्रि+ आध�धातुके |

असिसद्धवदर्त्राभात्  (६.४.२२) = कर्मक्रिप आश्रयर््म  अतिधकृत्य आभीय-काय�, क्रिद्वतीयं सर्मानाणिश्रतर््म  आभीय-काय� प्रतित असिसद्धं भवतित | 
अतिधकारसूर्त्रर््म  | भस्य (६.४.१२९) इतित अतिधकारसूरे्त्र� भ-संज्ञा सम्बद्धकाया�णि� भवन्तिन्त षष्ठाध्ययस्य अन्तपय�न्तर््म  | असिसद्धवदर्त्राभात्  
(६.४.२२) इत्यनेन ६.४.२३ इत्यस्र्मात्  आरभ्य, भस्य इत्यस्य अतिधकारस्य अन्तपय�न्तर््म , एषां काया��ां नार्म आभीय-काय�र््म  | सूरं्त्र 
स्वयं सम्पू��र््म— असिसद्धवत्  अर्त्र आ भात्  | 

आध�धातुकस्येड्वलादेः (७.२.३५) = आध�धतुक-प्रत्ययस्य आदौ वल् -प्रत्याहार ेअन्यतर्मव��ः अन्तिस्त चेत् , तस्य इडागर्मो भवतित | 
वलादेराध�धातुकस्येडागर्मः स्यात्  | इ+् -आगर्मः क्रि+त्  अतः आद्यन्तौ +क्रिकतौ (१.१.४६) इत्यनेन प्रत्ययस्य आदौ आयातित | वल् -
प्रत्याहार ेयकार ंक्रिवहाय सवा�णि� व्यञ्जनाक्रिन अन्तग�ताक्रिन | वल्  आदौ यस्य स वलाक्रिदः बहुव्रीक्रिहः, तस्य वलादेः | आध�धातुकस्य षष्ठ्यन्तर््म , 
इ+्  प्रथर्मान्तर््म , वलादेः षष्ठ्यन्तर््म , क्रिर्त्रपदक्रिर्मदं सूर्त्रर््म  | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधकारः | अनवुृलित्त-सक्रिहतसूर्त्रर््म — अङ्गात् वलादेः 
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आध�धातुकस्य इ+्  | 

अनेन लङ्ु -लकारः कर्म�णि� भावे च इतित पा�ः सर्माप्तः |
Swarup – December 2017
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