
६   -   जुहोत्यादि�गणे अजन्तधातवः  

जुहोत्यादि�गणे २४ धातवः सन्तिन्त | यथा सव�षु गणेषु, कर्त्र!थ!के साव!धातुकप्रत्यये पर,े कत!रिर शप्  इत्यनेन शप्  दिवदिहतः अन्ति*त | त�ा 
जुहोत्यादि�भ्यः श्लःु (२.४.७५) इत्यनेन शपः श्ल ु(लोपः) भवतित | अतः जुहोत्यादि�गणे कोऽदिप दिवकरणप्रत्ययः न दृश्यते | 

जुहोत्यादि�भ्यः श्लःु (२.४.७५) = जुहोत्यादि�गणे न्ति*थतेभ्यः धातुभ्यः दिवदिहत*य शप् -प्रत्यय*य श्ल ु(लोपः) भवतित | जुहोतितरादि�ः येषां ते
जुहोत्या�यः, तेभ्यः जुहोत्यादि�भ्यः | जुहोत्यादि�भ्यः पञ्चम्यन्तं, श्लःु प्रथमान्तं, दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | अदि�प्रभृतितभ्यः शपः (२.४.७२) 
इत्य*मात्  शपः इत्य*य अनुवृत्तिAः | अनुवृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र—जुहोत्यादि�भ्यः शपः श्लःु |

अर्त्र प्रश्नः उ�ेतित यत्  लोप-श्ल ु इत्यनयोः भे�ः कः ? =ाभ्यां प्रत्यय*य अ�श!नम्  इतित तु अन्ति*त | लोपः इत्यकेु्त प्रत्ययः अदृष्टः, परन्तु 
अदृष्टे सत्यदिप काय!के्षरे्त्र लुप्त*य प्रभावः त�ानीमदिप अन्ति*त | एत�थL सूर्त्रम्  अन्ति*त प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्  (१.१.६२) | 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्  (१.१.६२) = प्रत्यये लुपे्त सतित, प्रत्ययं मत्वा त*य =ारा दिवदिहतं कायL *यात्  | प्रत्यय*य लोपः प्रत्ययलोपः 
षष्ठीतत्परुुषः, तन्ति*मन्  प्रत्ययलोपे | प्रत्यय*य लक्षणं दिनदिमAं य*य तत्  प्रत्ययलक्षणम् , बहुव्रीदिहः | सूरं्त्र *वयं सम्पणूL— प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्  |

तर्हिह प्रत्यये लुपे्त त�ाश्रिTतं कायL भवतित | श्ल ु न तथा; प्रत्यय*य श्ल ु भवतित चेत्  न केवलं प्रत्ययः गच्छतित, अदिप तु त�ाश्रिTतं काय!मदिप न 
*यात्  | तदि=धायकं सूर्त्रम्  अन्ति*त न लुमताऽङ्ग*य (१.१.६३) |

न लुमताऽङ्ग*य (१.१.६३) = यन्ति*मन्  शब्�े 'लु' अन्ति*त, तेन शब्�ेन प्रत्यया�श!नं दिवदिहतं चेत् , सः प्रत्ययः अङ्गकाय!*य दिनदिमAं न *यात्  
| लुः अ*य अन्ति*त इतित लुमान् , तेन लुमता | न अव्ययप�ं, लुमता तृतीयान्तम् , अङ्ग*य षष्ठ्यन्तं, दिर्त्रप�दिम� ंसूर्त्रम्  | प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्  (१.१.६२) इत्य*य पूण!तया अनवुृत्तिAः | अनुवृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र— लुमता प्रत्ययलोपे अङ्ग*य प्रत्ययलक्षणं न | 

अन्ति*मन्  सूरे्त्र लुमता , लुमत्  इतित प्रातितपदि�क*य तृतीयादिवभक्त्यन्तं रूपम्  | इ� ंमतुप् -प्रत्ययान्तं; प्रथमादिवभक्तौ लुमान्  | मतुप् -प्रत्यय*य 
अथ!ः अ*य अन्ति*मन्  वा; यथा बुतिcमान्  इत्यकेु्त बुतिcः अ*य अन्ति*मन्  वा, सः बुतिcमान्  | तर्हिह 'लु' अ*य अन्ति*मन्  वा, सः लुमान्  | 
व्याकरणे र्त्रयः लुमन्तः सन्तिन्त — लुक् , श्ल,ु लुप्  चेतित | इ� ंसूरं्त्र वदिक्त यत्  येन अ�श!नं भवतित, सः लुमान्  अन्ति*त चेत् , तर्हिह प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणं न भवतित | अनवुृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र तथवै— (य�ा) लुमता प्रत्ययलोपे (त�ा) अङ्ग*य प्रत्ययलक्षणं न | अतः न लुमताऽङ्ग*य 
(१.१.६३) इतित सूरं्त्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् (१.१.६२) इत्य*य बाधकसूर्त्रम्  | तर्हिह अर्त्र सारांशः एवं यत्  श्ल ु इत्यनेन क*यतिचत्  
प्रत्यय*य अ�श!नं भवतित चेत् , य*मात्  अङ्गात्  सः प्रत्ययः लुप्तः जातः, तन्ति*मन्  अङे्ग सः लुप्तप्रत्ययः त�ानीम्  अङ्गकाय!*य दिनदिमAं न 
भदिवतुम्  अह!तित |

आहत्य लोपप्रकरणे चत्वारिर सूर्त्राश्रिण | क्रमेण—

अ�श!नं लोपः (१.१.६०) = लोप-संज्ञया अ�श!नं दिवदिहतम्  | 
प्रत्यय*य लुक्श्ललुुपः (१.१.६१) = लुक् , श्ल,ु लुप्  इत्याश्रिभः तितसृश्रिभः संज्ञाश्रिभः अ�श!नं दिवदिहतम्  | 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्  (१.१.६२) = प्रत्यये लुपे्त त�ाश्रिTतं कायL *यात्  | 
न लुमताऽङ्ग*य (१.१.६३) = लुमता शब्�ेन लुपे्त ततिiदिमAमङ्गकायL न *यात्  | 

जुहोत्यादि�गणे दिवकरणप्रत्ययः शप्  आसीत् , अनन्तर ंत*य श्ल ु अभवत्  | लुमता शपः अ�श!नं जातम् , अतः धात्वङे्ग शप् -दिनदिमAकम्  
अङ्गकायL नाह!म्  | 

अधुना नूतनप्रश्नः उ�ेतित यत्  अ�ादि�गणे लुक्  अदिप लुमान्  अन्ति*त, जुहोत्यादि�गणे श्ल ुअदिप लुमान्  | =यमदिप लुमान्  चेत् , =योः भे�ः कः ? 
व*तुतः =योः कुर्त्रतिचत्  साम्यं, कुर्त्रतिचत्  च भे�ः | साम्यं अन्ति*मन् , यत्  लुमान्  सन्  प्रत्ययलक्षणं न भवतित | पुनः भे�ः, यतोदिह 
दिवश्रिशष्टसूर्त्राश्रिण भवन्तिन्त लुकः कृते श्लोः कृते च | यथा अ�ादि�गणे उतो वृतिcलु!दिक हत्तिल इतित सूर्त्रम्  अ*माश्रिभः दृष्टं, येन गुणं प्रबाध्य 
वृतिcभ!वतित | श्ल ुइत्यनेन तादृशं कायL न प्राप्यते | दिकन्तु श्लोः दिवश्रिशष्टं काय!मदिप अन्ति*त, यत्  लुक् इत्यनेन न सिसध्यतित | तर्त्र प्रमुखं काय!म्  
इ�म् —
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श्लौ (६.१.१०) = धातोः दि=त्वं भवतित श्लौ पर े| श्लौ सप्तम्यन्तम् ; एकं प�दिम� ंसूर्त्रम्  | त्तिलदिn धातोरनभ्यास*य (६.१.८) इत्य*मात्  
धातोः इत्य*य अनुवृत्तिAः | एकाचो =े प्रथम*य (६.१.१) इत्य*मात्  =े इत्य*य अनुवृत्तिAः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र— धातोः =े श्लौ | 

जुहोत्यादि�गणे श्लनुा सव�षां धातूनां दि=त्वं भवतित | यथा �ा  ��ा→ ददा , धा  �धा→ ददा , भी  दिबभी→ ददा , हु  जुहु → ददा |

पाश्रिणनीयव्याकरणे पञ्चसु *थलेषु दि=त्वं भवतित—श्लौ (जुहोत्यादि�गणे), त्तिलदिn, चतिp (लp्ु -लकार)े, सदिन, यतिp च | 

अर्त्रान्ति*त दि=त्वप्रकरणम् —

एकाचो =े प्रथम*य (६.१.१)
अजा�ेर्हि=तीय*य (६.१.२)
न न्द्राः संयोगा�यः (६.१.३)
पूवrऽभ्यासः (६.१.४)
उभे अभ्य*तम् (६.१.५)
जतिक्षत्या�यः षn्  (६.१.६)
तुजा�ीनां �ीर्घोrऽभ्यास*य (६.१.७)
त्तिलदिn धातोरनभ्यास*य (६.१.८)
सन्यpोः (६.१.९)
श्लौ (६.१.१०) 
चतिp (६.१.११)
�ाश्वान्साह्वान्मीढ्वांश्च (६.१.१२)

दि=त्वे जाते प्रथभाग*य नाम अभ्यासः, दिमत्तिलत्वा =योना!म अभ्य*तम्  |

पूवrऽभ्यासः (६.१.४) = दि=त्वानन्तर,ं यन्ति*मन्  दि=वारम्  उच्चारणं जातं तन्ति*मन्  प्रथमभाग*य नाम अभ्यासः | पूव!ः प्रथमान्तम् , अभ्यासः 
प्रथमान्तं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | एकाचो =े प्रथम*य (६.१.१) इत्य*मात्  =े इत्य*य अनुवृत्तिAः | अनुवृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र— पूव!ः अभ्यासः 
=योः | 

उभे अभ्य*तम् (६.१.५) = दि=त्वानन्तर,ं =योः समु�ायः अभ्य*तसंज्ञको भवतित | उभे प्रथमान्तम् , अभ्य*तं प्रथमान्तं, दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  
| एकाचो =े प्रथम*य (६.१.१) इत्य*मात्  =े इत्य*य अनुवृत्तिAः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् —उभे =े अभ्य*तम् | 

तर्त्र दि=त्व*य अनन्तर ंकादिनचन काया!श्रिण सन्तिन्त अभ्यासे; यथा अभ्यास*य ह्र*वत्वम् , अल्पप्राणत्वं च भवतित | इ� ंसव!म् अभ्यासकाय!म्  
इतित उच्यते | आध!धातुकप्रकरणे दिव*तरणे परिरशीलयाम (त्तिलदिn, लुतिp, सदिन, यतिp इत्येषु) | अभ्यासकाय!*य पुनः दिवभजनं भवतित— 
सामान्याभ्यासकायL, दिवशेषाभ्यासकायL चेतित | सामान्याभ्यासकायL भवतित यर्त्र यर्त्र दि=त्वं भवतित, सव�षां धातूनां कृते | दिवशेषाभ्यासकायL 
भवतित दि=त्व*य दिनदिमAम्  अतिधकृत्य; यथा त्तिलदिn दिवशेषाभ्यासकायL, पुनः श्लौ पृथक्तया, पुनः सदिन, यतिp, चतिp च |   

अर्त्र सन्तिन्त प्रमुख-सामान्याभ्यासकाया!श्रिण—
ह्र*वः (७.४.५९)
हलादि�ः शेषः (७.४.६०)
शपू!वा!ः खयः (७.४.६१)
कुहोश्चुः (७.४.६२)
उरत् (७.४.६६)
अभ्यासे चच! (८.४.५४)

ह्र*वः (७.४.५९) = अभ्यास*य अच् -वण!ः ह्र*वः *यात्  | अचश्च (१.२.२८) इतित परिरभाषा-सूरे्त्रण यर्त्र कुर्त्रादिप सूरे्त्रषु 'ह्र*व', '�ीर्घो!', 
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'प्लुत' इत्येते शब्�ाः आयान्तिन्त, तर्त्र 'अचः' इतित शब्�ः सूर्त्राथ�ऽदिप आयातित | अतः 'ह्र*वः' इत्यकु्तौ 'ह्र*वः अच् -वण!ः'; तथा सव!र्त्र | ह्र*वः 
प्रथमान्तम् , एकप�दिम� ंसूर्त्रम्  | अर्त्र लोपोऽभ्यास*य (७.४.५८) इत्य*मात्  अभ्यास*य इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य 
अतिधकारः | अनुवृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — अङ्ग*य अभ्यास*य अचः ह्र*वः |

हलादि�ः शेषः (७.४.६०) = अभ्यास*य आदि�मः* हल्  शेषः, अभ्यासे अपरषेां हलां लोपः | हल्  प्रथमान्तम् , आदि�ः प्रथमान्तं, शेषः 
प्रथमान्तं, दिर्त्रप�दिम� ंसूर्त्रम्  | अर्त्र लोपोऽभ्यास*य (७.४.५८) इत्य*मात्  अभ्यास*य इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य 
अतिधकारः | अनुवृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — (अङ्ग*य) अभ्यास*य हलादि�ः शेष ः |

*आदि�मः इत्यकु्तौ 'आ�ौ यः', न तु 'प्रथमः' | अतः अजादि�धातोः दि=त्वं दिक्रयते चेत् , आ�ौ अच् -वण!ः न तु हल् -वण!ः इतित कारणतः 
हलादि�ः शेषः (७.४.६०) इत्यनेन अभ्यासे सव�षां हल् -वणा!नां लोपो भवतित | अn्   अn्  अn्   अ अn्  → ददा → ददा |

कुहोश्चुः (७.४.६२) = अभ्यासे कवग}य*य हकार*य च *थाने चवग}या�ेशो भवतित | तर्त्र *थानेऽन्तरतमः (१.१.५०) इतित परिरभाषा-
सूरे्त्रण, उच्चारण*थानसाम्यवशात्  हकार*य *थाने झकारः, त�ा अभ्यासे चच! (८.४.५४) इत्यनेन झ-*थाने जकारः | कुश्च ह्  च 
तयोरिरतरतेर=न्=ः कुहौ, तयोः कुहोः | कुहोः षष्ठ्यन्तं, चुः प्रथमान्तं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | अर्त्र लोपोऽभ्यास*य (७.४.५८) इत्य*मात्  
अभ्यास*य इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — अङ्ग*य अभ्यास*य कुहोः चुः |

*थानेऽन्तरतमः (१.१.५०) = प्रसङ्गम्  अवलम्ब्य तुल्यतमः आ�ेशो भवतित | *थाने सप्तम्यन्तम् , अन्तरतमः प्रथमान्तं, दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  
|

उरत् (७.४.६६) = प्रत्यये पर ेअभ्यास*य ऋवण!*य *थाने अत् -आ�ेशः भवतित | उः षष्ठ्यन्तम् , अत्  प्रथमान्तं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | 
अर्त्र लोपोऽभ्यास*य (७.४.५८) इत्य*मात्  अभ्यास*य इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-
सदिहतसूर्त्रम् — अङ्ग*य अभ्यास*य उः अत्  |

अभ्यासे चच! (८.४.५४) = अभ्यासे झल् -*थाने जश्  चर् च आ�ेशौ भवतः | तर्त्र *थानेऽन्तरतमः (१.१.५०) इतित परिरभाषा-सूरे्त्रण, 
उच्चारण*थानसाम्यवशात्  झश् -*थाने जश्  अदिप च खय् -*थाने चर् | अनवुृत्त्यथ!म्  अष्टमाध्याये | अभ्यासे सप्तम्यन्तं, चर्  प्रथमान्तं, च 
अव्ययप�,ं दिर्त्रप�दिम�ं सूर्त्रम्  | झलां जश्  झश्रिश (८.४.५३) इत्य*मात्  झलां, जश् इत्यनयोः अनुवृत्तिAः | तयोय!वावतिच संदिहतायाम्  
(८.२.१०८) इत्य*मात्   संदिहतायाम्  इत्य*य अतिधकारः | अनुवृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् —अभ्यासे झलां जश्  चर्  च संदिहतायाम्  |

अ*माश्रिभः ज्ञायते यत्  साव!धातुकलकारषेु तितpन्तप�*य दिनमा!णाथL र्त्रीश्रिण सोपानादिन सन्तिन्त |

१. दिवकरणप्रत्यय-दिनदिमAकम् अङ्गकाय!म् , त�ा धातु-दिवकरणप्रत्यययोः मेलनम् 
२. तितp् प्रत्यय-सिसतिcः
३. तितp् प्रत्यय-दिनदिमAकम्  अङ्गकाय L, त�ा अङ्ग-तितp् प्रत्यययोः मेलनम् 

जुहोत्यादि�गणे अदिप तथा, दिकन्तु दि=त्वम्  अभ्यासकायL चादिप *तः; दि=त्व*य दिनदिमAं श्ल,ु अभ्यास*य दिनदिमAं यः प्रत्ययः अभ्य*तात्  पर े
अन्ति*त— `तितp्  वा कृत्  वा भवतु | तर्हिह आहत्य जुहोत्यादि�गणे काय!*य क्रमः एतादृशः—  

• शप्  दिवधीयते कत!रिर शप्  इत्यनेन
• शपः *थाने श्ल ुभवतित
• श्लौ इत्यनेन धातोः दि=त्वं भवतित
• सामन्य-अभ्यासकाय!म् ; अभ्य*तोAर-प्रत्ययः अ*य दिनदिमAम्  (ह्र*वः, हलादि�ः शेषः, कुहोश्चुः, उरत्, अभ्यासे चच!)
• दिवशेष-अभ्यासकाय!म् ; श्लःु अ*य दिनदिमAम् ; चत्वारिर सूर्त्राश्रिण (अन्ति*मन्  पाठे =े— भृञादिमत् , अर्तितदिपपत्यrश्च)
• अङ्गकायL, तितp्  च कृत्  च दिनदिमAम्  

 

१. दिवकरणप्रत्यय  -  दिनदिमAकम् अङ्गकाय!म्   ,   त�ा धातु  -  दिवकरणप्रत्यययोः मेलनम्    
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दिवकरणप्रत्यय-दिनदिमAकम् अङ्गकाय!म् नान्ति*त यतः शप् -दिवकरणप्रत्यय*य श्लःु भवतित | श्लःु तु अङ्गकाय!*य (अभ्यासकाय!*य) दिनदिमAं 
भवतित; तच्च तृतीये सोपाने दिक्रयते येन एकैक*य धातोः चचा! करणीया एकवारम्  एव | त�थ!म्  अभ्यासकाय!म्  अदिप तरै्त्रव | 

२. तितp् प्रत्यय  -  सिसतिcः  

जुहोत्यादि�गणे अङ्गम्  अन�न्तम् , अतः अन�न्ताङ्गानां कृते सिसc-तितp् प्रत्ययाः भवन्तिन्त | परन्तु यर्त्र धातुः अभ्य*तसंज्ञकः अन्ति*त, तर्त्र 
तितp् प्रत्ययानां सिसद्ध्यथL दिवशेषकाय!=यं वत!ते | जुहोत्यादि�गणे सव� धातवः अभ्य*तसंज्ञकाः, अर्त्र सव!र्त्र इमे =े काय� *तः—

१) अ�भ्य*तात् (७.१.४) = अभ्य*तसंज्ञक-धातूAर*य प्रत्यय*य आदि�मावयव*य झकार*य *थाने अत् -आ�ेशो भवतित | अत्  
प्रथमान्तम् , अभ्य*तात्  पञ्चम्यन्तं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | झोऽन्तः (७.१.३) इत्य*मात्  झः (षष्ठ्यन्तम् ) इत्य*य अनुवृत्तिAः | 
आयनेयीनीतिययः फढखछगां प्रत्यया�ीनाम्  (७.१.२) इत्य*मात् , वचनपरिरणामं कृत्वा प्रत्यया�ेः इत्य*य अनुवृत्तिAः | अनवुृत्तिA-
सदिहतसूर्त्रम् — अभ्य*तात्  अङ्गात्  प्रत्यया�ेः झः अत्  | 

धेयं यत्  अत् -आ�ेश*य तकारः हलन्त्यम्  (१.३.३) इतित सूरे्त्रण इत् -संज्ञकः न, यतोदिह अत्  तु दिवभदिक्तसंज्ञक-सिझ-प्रत्यय*य 
अवयव*य आ�ेशः अतः न दिवभक्तौ तु*माः (१.३.४) इत्यनेन हलन्त्यम्  (१.३.३) बातिधतम्  | 

अ�भ्य*तात् (७.१.४) इतित सूरे्त्रण लदिn लोदिn च प्रथमपुरुष*य बहुवचने झ् -*थाने अत्  आ�ेशः, अतः लदिn सिझ  अतित न तु अन्तिन्त→ ददा ; 
लोदिn सिझ  अतु न तु अन्तु → ददा | 

२) सिसजभ्य*तदिवदि�भ्यश्च (३.४.१०९) = तिpत् -लकार*य अव*थायां, सिसच् -प्रत्ययात् , अभ्य*तसंज्ञकात्  धातोः, दिवद् -धातोः च, 
पर*य सिझ-प्रत्यय*य *थाने जसु् -आ�ेशो भवतित | सिसच्  च अभ्य*तश्च दिवदि�श्च तेषादिमतरतेर=न्=ः सिसजभ्य*तदिव�यः, तेभ्यः 
सिसजभ्य*तदिवदि�भ्यः | सिसजभ्य*तदिवदि�भ्यः पञ्चम्यन्तं, च अव्ययप�,ं दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | दिनत्यं तिpतः (३.४.९९) इत्य*मात्  तिpतः इत्य*य
अनुवृत्तिAः | झेजु!स्  (३.४.१०८) इत्य*मात्  झेः जुस्  इत्यनयोः अनुवृत्तिAः | ल*य (३.४.७७) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र
— सिसजभ्य*तदिवदि�भ्यः च तिpतः ल*य झेः जुस्  |

अनेन लतिp अभ्य*तसंज्ञकधातोः पर*य सिझ-*थाने जुस् -आ�ेशः | जुस्  इत्य*य अनुबन्धलोपे, रुत्वदिवसग�, उः इतित भवतित | तर्हिह 
अभ्य*तसजं्ञकः धातुः अन्ति*त चेत् , लतिp अन् -*थाने उः इतित प्रत्ययः भवतित | 

अतः आहत्य अभ्य*तसंज्ञक-धातूनां कृते, साव!धातुकलकारषेु सिसc-तितp् प्रत्ययाः एते | जुहोत्यादि�गणे एते एव योजनीयाः—

पर*मैप�म् आत्मनेप�म् 
लn्   -  लकारः  

तित   तः  अतित ते   आते   अते
सिस   थः   थ से   आथे   ध्वे
दिम   वः    मः ए    वहे     महे 

लोn्   -  लकारः  
तु, तात्    ताम्    अतु ताम्    आताम्    अताम्  
दिह, तात्    तम्      त *व    आथाम्    ध्वम् 
आदिन    आव   आम ऐ     आवह ै  आमहै   

लp्   -  लकारः  
त्     ताम्    उः त     आताम्     अत
स्     तम्     त थाः  आथाम्     ध्वम्  
अम्   व      म इ      वदिह       मदिह
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दिवतिधत्तिलp्   -  लकारः  
यात्   याताम्    यःु ईत     ईयाताम्     ईरन् 
याः   यातम्     यात  ईथाः   ईयाथाम्    ईध्वम् 
याम्    याव     याम ईय     ईवदिह      ईमदिह

३. तितp् प्रत्यय  -  दिनदिमAकम्  अङ्गकाय L  ,   त�ा अङ्ग  -  तितp् प्रत्यययोः मेलनम्   

1. आकारान्तधातवः  (6 धातवः सन्तिन्त— माp्  माने (मा), ओहाp्  गतौ (हा), ओहाक्  त्यागे (हा), गा *तुतौ (गा), डु�ाञ्  �ाने 
(�ा), डुधाञ्  धारणपोषणयोः (धा) च)

A. माp्  माने (मा), ओहाp्  गतौ (हा), ओहाक्  त्यागे (हा), गा *तुतौ (गा)

दि=त्वम्  अभ्यासकायL च—

भृञाद्यन्तग!णः | डुभृञ्  धारणपोषणयोः, माp्  माने, ओहाp्  गतौ—इमे र्त्रयः धातवः भृञा�यः |

भृञादिमत्  (७.४.७६) = भृञ्  माp्  ओहाp्  इत्येषां धातूनाम्  अभ्यास*य ह्र*वः इकारा�ेशो भवतित श्लौ पर े| अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) 
इत्यनेन अभ्यासान्त*य वण!*य *थाने इ�ा�ेशः, न तु अभ्यास*य पूण!*य | भृञां षष्ठ्यन्तम् , इत्  प्रथमान्तं, दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | श्रिणजां 
र्त्रयाणां गुणः श्लौ (७.४.७५) इत्य*मात्  र्त्रयाणां, शलौ  इत्यनयोः अनुवृत्तिAः | अर्त्र लोपोऽभ्यास*य (७.४.५८) इत्य*मात्  अभ्यास*य 
इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र— भृञाम् र्त्रयाणाम्  अङ्ग*य अभ्यास*य   इत्  शलौ | 

दिर्त्रषु धातुषु माp्  माने (अनुबन्धलोपे मा), ओहाp्  गतौ (अनुबन्धलोपे हा) आकारान्तधातू | =यमदिप तिpत्त्वात्  आत्मनेपदि�धातुः |

मा  → ददा श्लौ (६.१.१०) इत्यनेन दि=त्वम्   मामा  → ददा → ददा भृञादिमत्  (७.४.७६) इत्यनेन अभ्यास*य ह्र*वः इकारा�ेशः → ददा दिममा इतित अङ्गम्  
हा  → ददा श्लौ (६.१.१०) इत्यनेन दि=त्वम्   हाहा  → ददा → ददा भृञादिमत्  (७.४.७६) इत्यनेन अभ्यास*य ह्र*वः इकारा�ेशः  दिहहा → ददा  → ददा कुहोश्चुः 
(७.४.६२) इत्यनेन अभ्यास*य चवगा!�ेशः  → ददा सिझहा  → ददा अभ्यासे चच! (८.४.५४) इत्यनेन झश् -*थाने जश्   सिजहा → ददा → ददा सिजहा इतित 
अङ्गम्  

ओहाक्  त्यागे, अनुबन्धलोपे हा-धातुः, पर*मैप�ी | 
हा   दि=त्वम्  अभ्यासकायL च परिरशीलनीयम् → ददा

गा *तुतौ छान्�सः, इत्यकु्तौ वे�े प्रयजु्यते न तु लोके | अतः बहुलं छन्�सिस (७.४.७८) इत्यनेन सूरे्त्रण अभ्यास*य इत्त्वम्  | गागा  दिगगा→ ददा
 सिजगा → ददा |

गा *तुतौ, पर*मैप�ी
गा  दि=त्वम्  अभ्यासकायL च परिरशीलनीयम्  → ददा

बहुलं छन्�सिस (७.४.७८) = बहुलं छन्�सिस दिवषये, अभ्यास*य इकारा�ेशो भवतित श्लौ | य*य क*यादिप धातोः श्लौ पर ेदि=त्वं, त*य 
वे�प्रसङे्ग अभ्यास-न्ति*थत*य *वर*य इकारा�ेशः | यथा वच्   दिववदिक्त→ ददा , सच्   सिसषदिक्त→ ददा , रृ्घो  सिजर्घोर्तित→ ददा . हृ  सिजहर्तित → ददा |   

तितp् प्रत्यय-दिनदिमAकम्  अङ्गकाय!म् —

श्नाभ्य*तयोरातः (६.४.११२) = श्ना-प्रत्यय*य अभ्य*तसजं्ञकधातोः च आकार*य लोपः भवतित, दिकतित तिpतित साव!धातुकप्रत्यये पर े| 
श्नाश्च अभ्य*तश्च तयोरिरतरतेर=न्=ः श्नाभ्य*तौ, तयोः श्नाभ्य*तयोः | श्नाभ्य*तयोः षष्ठ्यन्तम् , आतः षष्ठ्यन्तं, दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | 
श्नसोरल्लोपः (६.४.१११) इत्य*मात्  लोपः, इत्य*य अनुवृत्तिAः | गमहनजनखनर्घोसां लोपः न्तिक्pत्यनतिp (६.४.९८) इत्य*मात्  न्तिक्pतित 
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इत्य*य अनुवृत्तिAः | अत्  उत्साव!धातुके (६.४.११०) इत्य*मात्  साव!धातुके इत्य*य अनुवृत्तिAः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — अङ्ग*य 
श्नाभ्य*तयोः आतः लोपः न्तिक्pतित साव!धातुके |

ई हल्यर्घोोः (६.४.११३) = श्ना-प्रत्यय*य अभ्य*तसंज्ञकधातोः च आकार*य *थाने ई-कारा�ेशः भवतित, दिकतित तिpतित 
हलादि�साव!धातुकप्रत्यये पर—ेपरन्तु रु्घोसंज्ञक-धातुः चेत् , न भवतित  (रु्घोसंज्ञक-धातुः नाम �ा धा च धातू) | न रु्घोः अरु्घोः, त*य अर्घोोः |
ई लुप्तप्रथमाकं प�ं, हत्तिल सप्तम्यन्तम्  अर्घोोः षष्ठ्यन्तं, दिर्त्रप�दिम�ं सूर्त्रम्  | श्नाभ्य*तयोरातः (६.४.११२) इत्य*मात्  श्नाभ्य*तयोः, आतः 
चेत्यनयोः अनवुृत्तिAः | गमहनजनखनर्घोसां लोपः न्तिक्pत्यनतिp (६.४.९८) इत्य*मात्  न्तिक्pतित इत्य*य अनुवृत्तिAः; अत्  उत्साव!धातुके 
(६.४.११०) इत्य*मात्  साव!धातुके इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — अङ्ग*य 
श्नाभ्य*तयोः आतः ई न्तिक्pतित हत्तिल साव!धातुके अर्घोोः |

मा - दिममा, हा - सिजहा, हा - जहा, गा - सिजगा एतेषां धातूनां कृते—

१) हलादि� दिपत्सु = आकारान्तेषु गणुः न भवतित अतः दिकमदिप कायL नान्ति*त | सिजगा + तित  सिजगातित → ददा
२) अजादि� दिपत्सु = आकारान्तेषु गणुः न भवतित; केवलं सन्तिन्धकाय!म् | सिजगा + आदिन  सिजगादिन→ ददा
३) हलाद्यदिपत्सु = ई हल्यर्घोोः इत्यनेन आकार*य ईकारः | दिममा + ते  दिममीते→ ददा
४) अजाद्यदिपत्सु = श्नाभ्य*तयोरातः इत्यनेन आकार*य लोपः | दिममा + अते  दिमम्  → ददा + अते  दिममते → ददा

माp्  माने तिpत्त्वात्  आत्मनेप�ी | दिममा इतित अङ्गम्  |

अगे्र चतुषु! लकारषेु तितpन्तरूपाश्रिण वक्तव्यादिन | उपरिर �Aानां दिनयमानाम्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाश्रिण 
लदिn — 
लोदिn— 
लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—

ओहाp्  गतौ अदिप तिpत्त्वात्  आत्मनेप�ी | सिजहा इतित अङ्गम्  | रूपाश्रिण उपरिर दिममा इतित यथावत्  | 

गा-धातुः पर*मैप�ी | सिजगा इतित अङ्गम्  |

रूपाश्रिण 
लदिn — 
लोदिn— 
लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—

ओहाक्  - हा - जहा, पर*मैपदि�धातुः | तितp् प्रत्यय-दिनदिमAके  अङ्गकाय� दिवशेषः—

जहातेश्च (६.४.११६) = ओहाक् -धातोः आकार*य *थाने ह्र*वः इकारा�ेशो दिवकल्पेन भवतित हला�ौ दिकतित तिpतित साव!धातुक-प्रत्यये 
पर े| अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन ओहाक् -धातुरूप्यङ्ग*य अन्ते न्ति*थत*य आ-कार*य *थाने इ�ा�ेशः, न तु पूण!तया अङ्ग*य | 
जहातेः षष्ठ्यन्तं, च अव्ययप�,ं दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | इद्  �रिरद्र*य (६.४.११४) इत्य*मात्  इत्  इत्य*य अनुवृत्तिAः | श्रिभयो ऽन्यतर*याम्  
(६.४.११५) इत्य*मात्  अन्यतर*याम्  इत्य*य अनुवृत्तिAः | ई हल्यर्घोोः (६.४.११३) इत्य*मात्  हत्तिल इत्य*य अनुवृत्तिAः | 
गमहनजनखनर्घोसां लोपः न्तिक्pत्यनतिp (६.४.९८) इत्य*मात्  न्तिक्pतित इत्य*य अनुवृत्तिAः | अत उत्साव!धातुके (६.४.११०) इत्य*मात्  
साव!धातुके इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र— जहातेः च अङ्ग*य इत्  हत्तिल न्तिक्pतित 
साव!धातुके अन्यतर*याम्  |
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जहा + तः  जदिहतः → ददा | अपके्ष ई हल्यर्घोोः (६.४.११३) इत्यनेन आकार*य ईकारः | जहा + तः  जहीतः → ददा

आ च हौ (६.४.११७) = दिह-प्रत्यये पर ेओहाक् -धातोः आकार*य *थाने न केवलं दिवकल्पेन ह्र*वः इकारा�ेशः, अदिप तु आकारा�ेशः 
अदिप | आहत्य हौ पर ेआकार*य *थाने दिवकल्पेन इकारः, आकारो वा भवतित | च-शब्�*य बलेन इकारः अर्त्र दिवधीयते | आ लुप्तप्रथमाकं
प�ं, च अव्ययप�ं, हौ सप्तम्यन्तं प�ं, दिर्त्रप�दिम� ंसूर्त्रम्  | इद्  �रिरद्र*य (६.४.११४) इत्य*मात्  इत्  इत्य*य अनुवृत्तिAः | श्रिभयो ऽन्यतर*याम् 
(६.४.११५) इत्य*मात्  अन्यतर*याम्  इत्य*य अनुवृत्तिAः | जहातेश्च (६.४.११३) इत्य*मात्  जहातेः इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य 
(६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र— जहातेः अङ्ग*य इत् , आ च हौ अन्यतर*याम्  |

अपके्ष ई हल्यर्घोोः (६.४.११३) इत्यनेन आकार*य ईकारः | जहा + दिह  जहादिह→ ददा , जदिहदिह, जहीदिह | 

वैयाकरणेषु अर्त्र  मतभे�ः अन्ति*त | काश्रिशकायाम्  उपरिरतनव्याख्यानम्  अन्ति*त | सिसcान्तकौमुद्याम्  उच्यते यत्  'च' इत्य*य बलेन ई हल्यर्घोोः
(६.४.११३) इत्य*मात्  ईकार*यादिप अनवुृत्तिAः भवतित आ च हौ (६.४.११७) इतित सूरे्त्र; त*मात्  अनेन एव सूरे्त्रण दिवकल्पेन र्त्रयः अदिप 
आ�ेशाः सिसध्यन्तिन्त; अनया दृष्ट्या ई हल्यर्घोोः (६.४.११३) इत्य*य पृथक्  आवश्यकता नान्ति*त |  

लोपो तिय (६.४.११८) = यकारा�ौ साव!धातुक-प्रत्यये पर,े ओहाक् -धातोः आकार*य लोपो भवतित | अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) 
इत्यनेन ओहाक् -धातुरूप्यङ्ग*य अन्ते न्ति*थत*य आ-कार*य लोपः, न तु पूण!तया अङ्ग*य | जहातेश्च (६.४.११३) इत्य*मात्  जहातेः 
इत्य*य अनुवृत्तिAः | अत उत्साव!धातुके (६.४.११०) इत्य*मात्  साव!धातुके इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | 
अनुवृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र— जहातेः अङ्ग*य लोपः तिय साव!धातुके |

जहा + यात्   जह् → ददा + यात्   जह्यात्  → ददा

तर्हिह ओहाक्  - हा - जहा, पर*मैप�ीधातुः | 

अगे्र चतुषु! लकारषेु तितpन्तरूपाश्रिण वक्तव्यादिन | उपरिर �Aानां दिनयमानाम्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाश्रिण 
लदिn — 
लोदिn— 
लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—

B. डु�ाञ्  (�ा), डुधाञ्  (धा) धातू

�ा   दि=त्वम्  अभ्यासकायL च परिरशीलनीयम्  → ददा
धा   दि=त्वम्  अभ्यासकायL च परिरशीलनीयम् → ददा

१) हलादि� दिपत्सु = आकारान्तेषु गणुः न भवतित अतः दिकमदिप कायL नान्ति*त | ��ा + तित  ��ातित → ददा
२) अजादि� दिपत्सु = आकारान्तेषु गणुः न भवतित; केवलं सन्तिन्धकाय!म् | ��ा + आदिन  ��ादिन→ ददा
३) हलाद्यदिपत्सु = श्नाभ्य*तयोरातः इत्यनेन आकार*य लोपः | ��ा + तः  �द्  → ददा + तः  → ददा खरिर च इत्यनेन चत्व!सन्तिन्धः  �Aः→ ददा
४) अजाद्यदिपत्सु = श्नाभ्य*तयोरातः इत्यनेन आकार*य लोपः | ��ा + अतित  �द्   → ददा + अतित  ��तित→ ददा

हलाद्यदिपत्सु आकार*य *थाने दिकमथ!म्  ईकारा�ेशः न भवतित ? ई हल्यर्घोोः (६.४.११३) इत्य*य प्रसदिक्तः अर्त्र तु ना*त्येव | 'ई हत्तिल 
अर्घोोः'—अर्घोोः इत्यकेु्त न रु्घोः अरु्घोः, त*य | रु्घो इतित काचन सजं्ञा अन्ति*त; �ा-धातुः धा-धातुः च रु्घो-संज्ञकधातू *तः | अ*य कृते अधः 
�ाधा घ्व�ाप्  (१.१.२०) इतित सूरं्त्र दिववृतम्  अन्ति*त | 
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श्नाभ्य*तयोरातः (६.४.११२) = श्ना-प्रत्यय*य अभ्य*तसजं्ञकधातोः च आकार*य लोपः भवतित, दिकतित तिpतित साव!धातुकप्रत्यये पर े| 
श्नाश्च अभ्य*तश्च तयोरिरतरतेर=न्=ः शाभ्य*तौ, तयोः श्नाभ्य*तयोः | श्नाभ्य*तयोः षष्ठ्यन्तम् , आतः षष्ठ्यन्तं, दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | 
श्नसोरल्लोपः (६.४.१११) इत्य*मात्  लोपः, इत्य*य अनुवृत्तिAः | गमहनजनखनर्घोसां लोपः न्तिक्pत्यनतिp (६.४.९८) इत्य*मात्  न्तिक्pतित 
इत्य*य अनुवृत्तिAः | अत्  उत्साव!धातुके (६.४.११०) इत्य*मात्  साव!धातुके इत्य*य अनुवृत्तिAः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — अङ्ग*य 
श्नाभ्य*तयोः आतः लोपः न्तिक्pतित साव!धातुके |

�ाधा घ्व�ाप्  (१.१.२०) = �ा-रूप-धातोः, धा-रूप-धातोः च रु्घो-संज्ञा भवतित, �ाप्  �पै्  च दिवहाय | य*य धातोः *वरूपं �ा धा च, 
अथवा आ�ेशेन य*य धातोः रूपं �ा धा च भवतित, त*य धातोः रु्घो-संज्ञा भवतित | आहत्य षn्  धातवः गृहीताः— डु�ाञ् , �ाण् , �ो, �ेp् ,
डुधाञ् , धेn्  च | अनुबन्धलोपानन्तर ंचत्वारः �ा-धातवः सन्तिन्त, =ौ धा-धातू *तश्च | �ाश्च �ाश्च �ाश्च �ाश्च तेषामेकशेषो �ाः, धाश्च धाश्च 
तयोरिरतरतेर=न्=ो धौ, �ाश्च धौ च तेषादिमतरतेर=न्=ो �ाधाः | न �ाप् , अ�ाप्  | �ाधाः प्रथमान्तं, रु्घो लुप्प्रथमाकम् , अ�ाप्  प्रथमान्तं, 
दिर्त्रप�दिम� ंसूर्त्रम् | सूरं्त्र *वयं सम्पणू!म् —  �ाधाः रु्घो अ�ाप्  |

अन्ति*मन्  सूरे्त्र कथं �ो, �ेp् , धेn्  इत्येषां ग्रहणम्  ? एते तु �ा-रूप-धा-रूप-धातवः न सन्तिन्त | लक्षणप्रतितप�ोक्तयोः प्रतितप�ोक्त*यैव 
ग्रहणम्  इतित परिरभाषया प्रतितप�ोक्त*यैव ग्रहणं भवेत्  | डु�ाञ् , �ाण् , डुधाञ्  इत्येषां प्रतितप�ोक्ततत्वात्  ग्रहणं भवतित | दिकन्तु �ो, �ेp् , धेn्  
इत्येषां लक्षण-माध्यमेन एव आकारान्तत्वं सिसध्यतित | आ�ेच उप�ेशेऽश्रिशतित (६.१.४५) इत्यनेन अश्रिशतित प्रत्येये पर ेएजन्तधातूनाम्   
आत्त्वम्  | लक्षणेन एव एषां र्त्रयाणाम्  आत्त्वम्  इतित कृत्वा ग्रहणं न *यात्  | दिकन्तु उक्तपरिरभाषायाः अपवा�त्वेन गामा�ाग्रहणेष्वदिवशेषः इतित 
त�दिग्रमपरिरभाषया, लक्षणेन एव �ा-धा इत्यनयोः आकारान्तत्वं सिसध्यतित चे�दिप तयोः ग्रहणं भवतित | 'अ�ाप् ' इत्य*य कथनेन �ाप् , �पै्  
इत्येषु �पै्  इत्य*य ग्रहणम्  अदिप तथवै भवतित |

आ�ेच उप�ेशेऽश्रिशतित (६.१.४५) = उप�ेशे एजन्त*य धातोरात्त्वं न तु श्रिशतित | उप�ेशे इत्यनेन औप�ेश्रिशकधातूनामेव प्रसदिक्तः, न तु 
आतित�ेश्रिशकधातूनाम्  | उप�ेशाव*थायाम् , अश्रिशतित प्रत्यये पर,े एजन्तधातूनाम्  अन्त्य*य एचः *थाने आत्वा�ेशः | येन दिवतिध*त�न्त*य 
(१.१.७२) इत्यनेन त�न्तदिवतिधः; अलोन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन अन्त्य*य अलः *थाने | एच्  इत्यनेन 'ए, ऐ, ओ, औ' | श्  इत्  य*य
स श्रिशत् , न श्रिशत्  अश्रिशत् , तन्ति*मन्  (दिवषये) अश्रिशतित, नञ्तत्पुरुषः | आत्  प्रथमान्तम् , एचः षष्ठ्यन्तम् , उप�ेशे सप्तम्यन्तम् , अश्रिशतित 
सप्तम्यन्तम् , अनेकप�दिम�ं सूर्त्रम्  | त्तिलदिn धातोरनभ्यास*य (६.१.८) इत्य*मात्  धातोः इत्य*य अनुवृत्तिAः | अनुवृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — 
एचः धातोः आत्  उप�ेशे अश्रिशतित | 

अनेन डु�ाञ्  अदिप डुधाञ्  अदिप रु्घोसंज्ञकौ धातू | अतः ई हल्यर्घोोः (६.४.११३) इत्य*य प्रसदिक्तः नान्ति*त | श्नाभ्य*तयोरातः (६.४.११२)
इतित सूरं्त्र दिकतित तिpतित साव!धातुकप्रत्यये पर ेकायL करोतित; केवलम्  'अजादि�' अदिपत्सु तु नोक्तम् , अतः अवसरः यर्त्र भवतित, तर्त्र 
हलाद्यदिपत्सु अदिप कायL करोतित | �ा-धातुः धा-धातुः, अनयोः प्रसङे्ग तादृशोऽवसरः प्राप्यते |

�ा  -  धातोः   कृते तितp् प्रत्यय-दिनदिमAकम्  अङ्गकायLम्  उपयु!क्तमेव; तत्  दिवहाय लोn् -लकार*य मध्यमपुरुषे ��ा + दिह  �े → ददा + दिह  �ेदिह→ ददा
| सूर्त्रदिम�म् —

घ्वसोरcेावभ्यासलोपश्च (६.४.११९) = दिह-पर,े रु्घोसंज्ञक-धातोः अस् -धातोः च *थाने एकारा�ेशो भवतित; अभ्यासः अन्ति*त चेत्  त*य
लोपो भवतित | अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन धातुरूप्यङ्ग*य अन्तिन्तमवण!*य *थाने एकारा�ेशः, न तु पूण!तया अङ्ग*य | रु्घोश्च अस्  च 
तयोरिरतरतेर=न्=ो घ्वसौ, तयोः घ्वसोः | अभ्यास*य लोपः, अभ्यासलोपः षष्ठीतत्परुुषः | घ्वसोः षष्ठ्यन्तं, एत्  प्रथमान्तं, हौ 
सप्तम्यन्तम् , अभ्यासलोपः प्रथमान्तं, च अव्ययप�म् , अनेकप�दिम�ं सूर्त्रम्  | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनुवृत्तिA-
सदिहतसूर्त्रम् — घ्वसोः अङ्ग*य एत्  अभ्यासलोपः च हौ |

घ्वसोरत्े  + हावभ्यासलोपश्च  → ददा झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) इत्यनेन जश्त्वम्   घ्वसोरदे्  → ददा + हावभ्यासलोपश्च  → ददा झयो होऽन्यतर*याम् 
(८.४.६२) इत्यनेन दिवकल्पेन पूव!सवणा!�ेशः  घ्वसोरcेावभ्यासलोपश्च→ ददा

झयो होऽन्यतर*याम्  (८.४.६२) = झयः उAर*य हकार*य दिवकल्पेन पूव!सवणा!�ेशो भवतित | झयः पञ्चम्यन्तं, हः षष्ठ्यन्तम् , 
अन्यतर*यां सप्तम्यन्तं, दिर्त्रप�दिम� ंसूर्त्रम्  | उ�ः *था*तम्भोः पूव!*य (८.४.६१) इत्य*मात्  पवू!*य इत्य*य अनुवृत्तिAः; अन*ुवार*य यतिय 
परसवण!ः (८.४.५८) इत्य*मात्  सवण!ः इत्य*य अनुवृत्तिAः | अन्यतर*याम्  इत्यकेु्त दिवकल्पेन | अनुवृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र— झयः हः पवू!*य 
सवण!ः अन्यतर*याम्  | 
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��ा + दिह  �ेदिह → ददा | �धा + दिह  धेदिह → ददा | (अस् -धातोः एतिध इतित भवतित; अगे्र अ�ादि�गण*य हलन्तधातुपाठे प्रदिक्रया द्रष्टव्या |)

�ा-धातोः अङ्ग-तितp् प्रत्यययोः मेलने कुर्त्रतिचत्  चत्व!सन्तिन्धः भवतित खरिर च इत्यनेन सूरे्त्रण | चत्व!सन्धौ तAत्  वग!*य प्रथमस�*या�ेशः 
भवतित | (खरिर च इतित सूर्त्रम्  अधः दिववृतम्  |) यथा—

��ा + तः  → ददा श्नाभ्य*तयोरातः इत्यनेन आकार*य लोपः  �द्  → ददा + तः  → ददा खरिर च इत्यनेन चत्व!सन्तिन्धः  �त्  → ददा + तः  �Aः→ ददा
��ा + थः  → ददा श्नाभ्य*तयोरातः, आकार*य लोपः  �द्  → ददा + थः  → ददा खरिर च इत्यनेन चत्व!सन्तिन्धः  �त्  → ददा + थः  �त्थः→ ददा
एवमेव ��ा + तात्   �Aात् → ददा ; अ��ा + ताम्   अ�Aाम् → ददा ; ��ा + ते  �Aे→ ददा ; अ��ा + थाः  अ�त्थाः→ ददा

डु�ाञ् सिञत्त्वात्  उभयप�ी धातुः | ��ा इतित अङ्गम्  |

पर*मैप�म् 

अगे्र चतुषु! लकारषेु तितpन्तरूपाश्रिण वक्तव्यादिन | उपरिर �Aानां दिनयमानाम्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाश्रिण 
लदिn — 
लोदिn— 
लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—

आत्मनेप�म् 

रूपाश्रिण 
लदिn — 
लोदिn— 
लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—

धा  -  धातोः   कृते तितp् प्रत्यय-दिनदिमAकम्  अङ्गकायLम्  उपयु!क्तमेव; तत्  दिवहाय लोn् -लकार*य मध्यमपुरुषे �धा + दिह  धे → ददा + दिह  → ददा
धेदिह; सूरं्त्र पूवrक्तम्  | अन्यच्च इतोऽदिप एकं काय!म्  अन्ति*त—

�ध*तथोश्च (८.२.३८) = दि=त्वकृत*य झषन्त*य धाञ् -धातोः बशो भष्  *यात्  तथोः *ध्वोः च परयोः | '�धा' इत्य*य यर्त्र 
आकारलोपः, तर्त्र '�ध् ' इतित  झषन्तरूपं सिसध्यतित | तादृश*य '�ध् ' इत्य*य �कार*य *थाने धकारा�ेशो भवतित तकारे, थकार,े सकार े
ध्व-शब्�े च पर े| इ� ंकायL वण!दिनदिमAकं न तु अङ्गदिनदिमAकं; हल् -सन्तिन्धकाय!म्  एव, अष्टमाध्याये च | झष् -प्रत्याहार ेवग!*य चतुथ!वणा!ः 
अन्तभू!ताः— झ् , भ् , र््घो , ढ् , ध्  | बश् -प्रत्याहार ेब् , ग् , ड् , द्  इत्येते वणा!ः | भष् -प्रत्याहार ेभ् , र््घो , ढ् , ध् इत्येते वणा!ः | तश्च थ्  च तथौ,
तकारा�कारः उच्चारणाथ!ः, तयोः तथोः | �धः षष्ठ्यन्तं, तथोः सप्तम्यन्तं, च अव्ययप�,ं दिर्त्रप�दिम�ं सूर्त्रम्  | एकाचो बशो भष्  झषन्त*य 
*ध्वोः (८.२.३७) इत्य*मात्  बशो, भष् , झषन्त*य, *ध्वोः इत्येषाम्  अनवुृत्तिAः | अनुवृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — झषन्त*य �धः बशः भष्  
*ध्वोः तथोः च | 

यथा—
�धा + तः  → ददा श्नाभ्य*तयोरातः इत्यनेन आकार*य लोपः  �ध्  → ददा + तः  → ददा �ध*तथोश्च इत्यनेन द् -*थाने ध्  → ददा धध्  + तः  → ददा खरिर 
च इत्यनेन चत्व!सन्तिन्धः  धAः → ददा
एवमेव �धा + थः  धत्थः→ ददा ; �धा + तात्   धAात् → ददा ; �धा + ते  धAे→ ददा ; �धा + *व  धत्*व→ ददा ; अ�धा + त  अधA → ददा
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धा-धातोः अङ्ग-तितp् प्रत्यययोः मेलने कुर्त्रतिचत्  चत्व!सन्तिन्धः भवतित, अदिप च कुर्त्रतिचत्  जश्त्वसन्तिन्धः भवतित झलां जश्  झश्रिश इतित सूरे्त्रण | 
जश्त्वसन्धौ तAत्  वग!*य तृतीयस�*या�ेशः भवतित | झलां जश्  झश्रिश इतित सूर्त्रम्  अधः दिववृतम्  अन्ति*त | उ�ाहरणादिन एवम् —

�धा + ध्वे  → ददा श्नाभ्य*तयोरातः इत्यनेन आकार*य लोपः  �ध्  → ददा + ध्वे  → ददा �ध*तथोश्च → ददा धध्  + ध्वे  → ददा झलां जश्  झश्रिश  धद्  → ददा + 
ध्वे  धद्ध्वे  → ददा
एवमेव �धा + ध्वम्   धद्ध्वम् → ददा ; अ�धा + ध्वम्   अधद्ध्वम्  → ददा

अतः आहत्य अदिपत्सु प्रत्ययेषु धा-धातोः र्त्रीश्रिण काया!श्रिण भवन्तिन्त—
१) आकारलोपः (श्नाभ्य*तयोरातः)
२) द्   ध्  → ददा (�ध*तथोश्च) | त् , थ् , स् , ध्व्  पर ेचेत् , इ� ंकायL भवतित |
३) चत्व!सन्तिन्धः (खरिर पर)े, जश्त्वसन्तिन्धः (झश्रिश पर)े

सन्तिन्धकाय!*य कृते सूर्त्राश्रिण इमादिन—

झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) = प�ान्ते झलः *थाने जशा�ेशो भवतित | प�ात्  पर ेकोऽदिप वण!ः *यात्  वा न वा, सूर्त्र*य प्रसदिक्तः अन्ति*त एव
| प�ात्  पर ेअच्  *यात्  हल्  *यात्  वा, सूर्त्र*य प्रसदिक्तः अन्ति*त एव | बाधकसूर्त्रम्  अन्ति*त चेत्  अन्या वाता! | झल्  प्रत्याहार ेपञ्चमवग}य-
व्यञ्जनादिन वज!तियत्वा सवा!श्रिण वग}यव्यञ्जनादिन (नाम अननुनासिसक-वग}यव्यञ्जनादिन), अदिप च श् , ष् , स् , ह्  | प्रयोगे वगा!णां प्रथमः, 
दि=तीयः, तृतीयः, चतुथ!श्च वणा!ः आयान्तिन्त | जश्  प्रत्याहार ेवगा!णां तृतीयवण!ः—ज् , ब् , ग् , ड् , द्  इतित | *थानेऽन्तरतमः (१.१.५०) 
इत्यनेन कवग}याणां *थाने गकारः, चवग}याणां *थाने जकारः, तवग}याणां *थाने �कारः, nवग}याणां *थाने डकारः, पवग}याणां *थाने 
बकारः इतित | झलां षष्ठ्यन्तं, जशः प्रथमान्तम् , अन्ते सप्तम्यन्तं, दिर्त्रप�दिम� ंसूर्त्रम्  | प�*य (८.१.१६) इत्य*य अतिधकारः || तर्हिह 
प�*य अन्ते झल् -प्रत्याहार ेकश्चन वण!ः अन्ति*त चेत् , *थाने त*य वग!*य तृतीयवणा!�ेशः भवतित | अयं जश्त्वसन्तिन्धः इत्यचु्यते | 
अनुवृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — प�*य अन्ते झलां जशः |

अ*माकम्  इ�ानींतने काय� धा-धातोः कृते जश्त्वसन्तिन्धः भवतित, परन्तु झलां जशोऽन्ते इत्यनेन न यतः अ*माकं सन्तिन्धकायL प�ान्ते 
नान्ति*त अदिप तु प�*य मध्ये एव | अतः अर्त्र जश्त्वसन्तिन्धः दिक्रयते झलां जश्  झश्रिश इतित सूरे्त्रण—

झलां जश्  झश्रिश (८.४.५३) = झलां *थाने जशा�ेशो भवतित, झश्रिश पर े| अनेन सूरे्त्रण जश्त्वं भवतित अप�ान्ते | झश् -प्रत्याहार ेवगा!णां 
तृतीयः चतुथ!श्च वणा!ः अन्तभू!ताः | झलां षष्ठ्यन्तं, जशः प्रथमान्तम् , झश्रिश सप्तम्यन्तं, दिर्त्रप�दिम�ं सूर्त्रम्  | योर्य्वावा!वतिच संदिहतायाम्  
(८.२.१०८) इत्य*मात्  संदिहतायाम् इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — झलां जश्  झश्रिश संदिहतायाम्  |

खरिर च (८.४.५५) = खरिर पर ेझलः *थाने चरा�ेशो भवतित | खरिर सप्तम्यन्तं, च अव्ययप�,ं दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | झलां जश्  झश्रिश 
(८.४.५३) इत्य*मात्  झलां इत्य*य अनुवृत्तिAः; अभ्यासे चच! (८.४.५४) इत्य*मात्  चर्   इत्य*य अनुवृत्तिAः | तयोर्य्वावा!वतिच संदिहतायाम्  
(८.२.१०८) इत्य*मात्  संदिहतायाम् इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — झलां चर्   खरिर च संदिहतायाम्  |

चर् -प्रत्याहार ेच् , n् , त् , क् , प्  इत्येते वणा!ः (वगा!णां प्रथमवणा!ः) अन्तभू!ताः | श् , ष् , स्  अदिप अन्तभू!ताः, परन्तु अनेन सूरे्त्रण श् -*थाने 
श् , ष् -*थाने ष् , स् -*थाने स्  इतित कारणतः कोऽदिप भे�ः नान्ति*त तर्त्र | प�ान्ते इ� ंसूरं्त्र झलां जशोऽन्ते इत्य*य बाधकम्  |

डुधाञ् सिञत्त्वात्  उभयप�ी धातुः | �धा इतित अङ्गम्  |

पर*मैप�म् 

अगे्र चतुषु! लकारषेु तितpन्तरूपाश्रिण वक्तव्यादिन | उपरिर �Aानां दिनयमानाम्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाश्रिण 
लदिn — 
लोदिn— 
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लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—

आत्मनेप�म् 

रूपाश्रिण 
लदिn — 
लोदिn— 
लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—

2. इकारान्तधातवः ईकारान्तधातवः च (3 धातवः)

र्त्रयः इ/ईकारान्तधातवः सन्तिन्त | वग!=ये दिवभक्ताः यतः अजाद्यदिपत्सु कायL पृथक्तया दिक्रयेत | दिक ज्ञाने (दिक-धातुः), सिञभी भये (भी-
धातुः) च असंयोगपूव� धातू; ह्री लज्जायां (ह्री-धातुः) संयोगपूव!ः | 

दिक  दि=त्वम्  अभ्यासकायL च परिरशीलनीयम्  → ददा
भी  दि=त्वम्  अभ्यासकायL च परिरशीलनीयम्  → ददा
ह्री  दि=त्वम्  अभ्यासकायL च परिरशीलनीयम्  → ददा

१) हलादि� दिपत्सु = साव!धातुकाध!धातुकयोः इत्यनेन गुणः | दिबभी + तित  दिबभे → ददा + तित  दिबभेतित→ ददा
२) अजादि� दिपत्सु = साव!धातुकाध!धातुकयोः इत्यनेन गुणः; एचोऽयवायावः इत्यनेन अय् -आ�ेशः | दिबभी + आदिन  दिबभे → ददा + आदिन 

 दिबभ्  → ददा + अय्  + आदिन  दिबभयादिन→ ददा
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्pतित च इत्यनेन गणुदिनषेधः; दिकमदिप कायL नान्ति*त | दिबभी + तः  दिबभीतः→ ददा
४) अजाद्यदिपत्सु = अतिच शु्नधातुभ्रुवां र्य्वावोरिरयpुवpौ इत्यनेन संयोगपूव!*य इयp् -आ�ेशः | सिजह्री + अतित  सिजह््र  → ददा + इय्  + अतित  → ददा
सिजदिह्रयतित
                   एरनेकाचोऽसंयोगपूव!*य इत्यनेन असंयोगपूव!*य यण् -आ�ेशः | दिबभी + अतित  दिबभ्  → ददा + य्  + अतित  दिबभ्यतित→ ददा

अतिच शु्नधातुभ्रुवां र्य्वावोरिरयpुवpौ (६.४.७७) = शु्नप्रत्ययान्ताङ्ग*य (*वादि�गण*य अङ्ग*य यथा शक्नु, तिचनु इत्यनयोः), इकारान्त-
उकारान्तधातुरूदिप-अङ्ग*य, भू्र-प्रातितपदि�क*य च— एषाम्  इकार*य उकार*य *थाने क्रमेण इयp्  उवp्  च आ�ेशः भवतित अजादि�-
प्रत्यये पर े| शु्न-प्रसङे्ग प्रत्ययग्रहणे त�न्ता ग्राह्याः (परिरभाषा #२३) इतित परिरभाषया त�न्तदिवतिधः; अनेन य*य अङ्ग*य अन्ते शु्न-प्रत्ययः 
*यात् , त*मात्  इत्यथ!ः | र्य्वावोः इतित दिवशेषणं "धातु" शब्�*य एव यतोदिह शु्नप्रत्ययान्ताङ्गम् , भ्रू प्रातितपदि�कम्  च उकारान्तः एव अतः तर्त्र 
इयp्  इत्य*य प्रसदिक्तः नान्ति*त | तर्हिह 'धातु' इत्येव अवश्रिशष्यते य*य कृते र्य्वावोः इतित दिवशेषणं योग्यम्  | येन दिवतिध*त�न्त*य (१.१.७२) 
इत्यनेन य*य धातोः अन्ते इकार-उकारः *यात्  इतित अथ!ः | शु्नश्च धातुश्च, भु्रश्च तयोः इतरतेर=न्=ः शु्नधातुभ्रुवः, तेषां शु्नधातुभ्रुवाम्  | इश्च 
उश्च तयोः इतरतेर=न्=ः यू, तयोः र्य्वावोः | इयp्  च उवp्  च तयोः इतरतेर=न्=ः, इयpुवpौ | अतिच सप्तम्यन्तं, शु्नधातुभ्रवुां षष्ठ्यन्तं, र्य्वावोः 
षष्ठ्यन्तम् , इयpुवpौ प्रथमान्तम् , अनेकप�दिम� ंसूर्त्रम्  | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — र्य्वावोः 
शु्नधातुभ्रुवाम्  अङ्गानां इयpुवpौ अतिच |

एरनेकाचोऽसंयोगपूव!*य (६.४.८२) = असंयोगपूव!-अनेकाच् -इकारान्ताp*य यण् -आ�ेशो भवतित अतिच पर े| येन दिवतिध*त�न्त*य 
(१.१.७२) इत्यनेन तादृश-धातुः य*य अन्ते इकारः (न तु केवलम् इकाररूप्यङ्गम् ; अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन अन्त्य*य 
अल् -वण!*य यणा�ेशः (न तु पूणा!ङ्ग*य) | न एकम् , अनेकम् , अनेके एकाचः यन्ति*मन्  सः अनेकाच्  नञ्तत्परुुषगभr बहुव्रीदिहः, त*य 
अनेकाचः | नान्ति*त संयोगः पूव� य*य स असंयोगपूव!ः बहुव्रीदिहः, त*य असंयोगपूव!*य | एः षष्ठ्यन्तम् , अनेकाचः षष्ठ्यन्तम् , 
असंयोगपूव!*य षष्ठ्यन्तं, दिर्त्रप�दिम� ंसूर्त्रम्  | इणो यण्  (६.४.८१) इत्य*मात्  यण्  इत्य*य अनुवृत्तिAः | अतिच शु्नधातुभ्रुवां र्य्वावोरिरयpुवpौ 
(६.४.७७) इत्य*मात्  अतिच, धातोः (दिवपरिरणामेन षष्ठ्यन्तम् ) इत्यनयोः अनवुृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनुवृत्तिA-
सदिहतसूर्त्रम् — अनेकाचः असंयोगपूव!*य एः धातोः अङ्ग*य यण्  अतिच |
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लतिp दिवशेष ः—
अदिबभी + सिझ   → ददा सिसजभ्य*तदिवदि�भ्यश्च इत्यनेन सिझ-प्रत्यय*य *थाने जुस् -आ�ेशः  अदिबभी → ददा + उः  → ददा जुसिस च इत्यनेन 
इगन्ताङ्ग*य गणुः  अदिबभे → ददा + उः  → ददा एचोऽयवायावः इत्यनेन अय् -आ�ेशः  अदिबभ्  → ददा + अय्  + उः  अदिबभयःु → ददा

जुसिस च (७.३.८३) = अजा�ौ जुसिस पर ेइगन्ताङ्ग*य गणुः भवतित | जुसिस सप्तम्यन्तं, च अव्ययप�ं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | येन 
दिवतिध*त�न्त*य (१.१.७२) इत्यनेन इगन्त*य अङ्ग*य; अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन अङ्गान्त*य इकः *थाने गणुा�ेशः | 
क्स*यातिच (७.३.७२) इत्य*मात्  अतिच इत्य*य अनुवृत्तिAः | दिम�ेगु!णः (७.३.८२) त्य*मात्  गणुः इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) 
इत्य*य अतिधकारः | इको गणुवृcी (१.१.३) इतित परिरभाषासूरे्त्रण इकः *थानी भवतित | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — इकः अङ्ग*य गुणः अतिच
जुसिस च |

दिकमथ!म्  'अजा�ौ जुसिस पर'े इतित चेत्  'शृणुयःु' | अर्त्र जुस्  भवतित दिकन्तु स च जसु्  अजादि�ः नान्ति*त, अतः इगन्ताङ्ग*य गुणो न भवतित | 
यासुn् -आगमे सतित गणुः न भवतित | 

यासुn्  पर*मैप�ेषू�ाAो तिpच्च (३.४.१०३) = त्तिलp् -लकार*य पर*मैपदि�-प्रत्ययानां यासु n् -आगमो भवतित; स च आगमो तिp=त्  | 
अनुवृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — पर*मैप�ानां त्तिलpः ल*य उ�ाAः यासुn्  तिpत्  च |

यथासामान्यम् —
अदिबभी + स्   → ददा साव!धातुकाध!धातुकयोः इत्यनेन गुणः  अदिबभे → ददा + स्   → ददा ससजुषो रुः इत्यनेन रुत्वम्   अदिबभेर्   → ददा → ददा
खरवसानयोर्हिवसज!नीयः इत्यनेन दिवसगा!�ेशः  अदिबभेः→ ददा

ससजुषो रुः (८.२.६६) = प�ान्ते सकार*य च सजुष् -शब्�*य षकार*य च *थाने रु-आ�ेशो भवतित | अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) 
इत्यनेन प�ान्त*य वण!*य *थाने रु-आ�ेशः | सश्च सजुश्च ससजुषौ, इतरतेर=न्=ः, तयोः ससजुषोः | ससजुषोः षष्ठ्यन्तम् , रुः 
प्रथमान्तम् , दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | प�*य (८.१.१६) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — ससजुषोः प�*य रुः |

खरवसानयोर्हिवसज!नीयः (८.३.१५) = प�ान्ते न्ति*थत*य रफे*य *थाने दिवसगा!�ेशो भवतित खरिर अवसाने च पर े| येन दिवतिध*त�न्त*य 
(१.१.७२) इत्यनेन रफेान्त*य प�*य; अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन प�ान्त*य रफे*य *थाने दिवसगा!�ेशः | खर्  च अवसानं च 
तयोरिरतरतेरयोग=न्=ः खरवसाने, तयोः खरवसानयोः | खरवसानयोः सप्तम्यन्तं, दिवसज!नीयः प्रथमान्तं, दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | रो रिर 
(८.३.१४) इत्य*मात्  रः इत्य*य अनुवृत्तिAः | प�*य (८.१.१६) इत्य*य अतिधकारः | तयोर्य्वावा!वतिच संदिहतायाम्  (८.२.१०८) इत्य*मात् 
संदिहतायाम् इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — रः प�*य दिवसज!नीयः खरवासनयोः संदिहतायाम् |

अर्त्र भी-धातोः एकः दिवशेषः—
श्रिभयोऽन्यतर*याम्  (६.४.११५) = भी-धात्वङ्ग*य दिवकल्पेन इकारा�ेशो भवतित हलादि�-दिकतित-तिpतित-साव!धातुकप्रत्यये पर े| 
अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन धातुरूप्यङ्ग*य अन्तिन्तमवण!*य *थाने इकारा�ेशः, न तु पूण!तया अङ्ग*य | श्रिभयः षष्ठ्यन्तम् , 
अन्यतर*यां सप्तम्यन्तं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | इद्  �रिरद्र*य (६.४.११४) इत्य*मात्  इत्  इत्य*य अनुवृत्तिAः; ई हल्यर्घोोः (६.४.११३)  
इत्य*मात्  हत्तिल इत्य*य अनुवृत्तिAः; गमहनजनखनर्घोसां लोपः न्तिक्pत्यनतिp (६.४.९८) इत्य*मात्  न्तिक्pतित इत्य*य अनुवृत्तिAः; अत 
उत्साव!धातुके (६.४.११०) इत्य*मात्  साव!धातुके इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् 
— श्रिभयः अङ्ग*य इत्  हत्तिल न्तिक्pतित साव!धातुके अन्यतर*याम्  | 

भी + तः  दिबभी → ददा + तः  दिबभीतः→ ददा , दिबश्रिभतः |

सिञभी भये पर*मैप�ी धातुः | दिबभी इतित असंयोगपूव!म्  ईकारान्तम्  अङ्गम्  |

अगे्र चतुषु! लकारषेु तितpन्तरूपाश्रिण वक्तव्यादिन | उपरिर �Aानां दिनयमानाम्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाश्रिण 
लदिn — 
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लोदिn— 
लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—

दिक ज्ञाने (दिक-धातुः) इत्य*य कायL तथवै; तिचदिक इतित अङ्गम्  अदिप असंयोगपूव!म्  अतः अजाद्यदिपत्सु यणा�ेशः | 

ह्री लज्जायां पर*मैप�ी धातुः | सिजह्री इतित संयोगपूव!म्  ईकारान्तम् अङ्गम्  |

रूपाश्रिण 
लदिn — 
लोदिn— 
लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—

3. उकारान्तधातवः (1 धातुः)

एक एव उकारान्तधातुः अन्ति*त— हु �ाना�नयोः (हु-धातुः) |

हु  दि=त्वम्  अभ्यासकायL च परिरशीलनीयम्  → ददा

१) हलादि� दिपत्सु = साव!धातुकाध!धातुकयोः इत्यनेन गुणः | जुहु + तित  जुहो → ददा + तित  जुहोतित→ ददा
२) अजादि� दिपत्सु = साव!धातुकाध!धातुकयोः इत्यनेन गुणः; एचोऽयवायावः इत्यनेन अव्  -आ�ेशः | जुहु + आदिन  जुहो → ददा + आदिन  → ददा
जुह्   + अव्   + आदिन  जुहवादिन→ ददा
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्pतित च इत्यनेन गणुदिनषेधः; दिकमदिप कायL नान्ति*त | जुहु + तः  जुहुतः→ ददा
४) अजाद्यदिपत्सु = अतिच शु्नधातुभ्रुवां र्य्वावोरिरयpुवpौ इतित सूरं्त्र प्रबाध्य हुशु्नवोः साव!धातुके इत्यनेन हु-धात्वङ्ग*य असंयोगपूव!*य उकार*य
यण् -आ�ेशः | जुहु + अतित  जुह्   → ददा + व्   + अतित  जुह्वतित→ ददा

हुशु्नवोः साव!धातुके (६.४.८७) = हु-धातुः च अनेकाच्  शु्नप्रत्ययान्तम्  अङं्ग च, तयोः, असंयोगपूव!*य अङ्गान्त*य उकार*य *थाने यण् -
आ�ेशः भवतित अजादि�-साव!धातुकप्रत्यये पर े| *थानेऽन्तरतमः (१.१.५०) इत्यनेन उकार*य *थाने, यण् -प्रत्याहार ेन्ति*थतेषु वण�षु 
वकारः तिचतः | येन दिवतिध*त�न्त*य (१.१.७२) इत्यनेन तादृशम्  अङं्ग य*य अन्ते उकारः अन्ति*त; अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन 
अङ्गान्ते उकार*य *थाने आ�ेशः; यन्ति*मन्  दिवतिध*त�ा�ावल्ग्रहणे (१.१.७२, वार्तितकम्  २९) इत्यनेन अतिच इत्यकु्तौ अजादि�-प्रत्यये | हुश्च
शु्नश्च तयोरिरतरतेर=न्=ः हुशु्नवौ, तयोः हुशु्नवोः | न दिवद्यते पूव!ः संयोगः य*मात् , सः असंयोगपूव!ः बहुव्रीदिहः, त*य असंयोगपूव!*य | हुशु्नवोः 
षष्ठ्यन्तं, साव!धातुके सप्तम्यन्तं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | अतिच शु्नधातुभ्रुवां र्य्वावोरिरयpुवpौ (६.४.७७) इत्य*मात्  अतिच इत्य*य अनुवृत्तिAः; इणो
यण्  (६.४.८१) इत्य*मात् यण्  इत्य*य अनुवृत्तिAः; एरनेकाचोऽसंयोगपूव!*य (६.४.८२) इत्य*मात्  अनेकाचः, असंयोगपूव!*य इत्यनयोः 
अनुवृत्तिAः; ओः सुदिप (६.४.८३) इत्य*मात् ओः इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — 
अनेकाचः हुशु्नवोः असंयोगपूव!*य ओः अङ्ग*य यण्  अतिच साव!धातुके |

लतिp—
अजुहु + सिझ   → ददा सिसजभ्य*तदिवदि�भ्यश्च इत्यनेन सिझ-प्रत्यय*य *थाने जसु् -आ�ेशः  अजुहु → ददा + उः  → ददा जुसिस च इत्यनेन इगन्ताङ्ग*य 
गुणः  अजुहो → ददा + उः  → ददा एचोऽयवायावः इत्यनेन अव् -आ�ेशः  अजुह्   → ददा + अव्   + उः  अजुहवुः→ ददा

जुसिस च (७.३.८३) = अजा�ौ जुसिस पर ेइगन्ताङ्ग*य गणुः भवतित | जुसिस सप्तम्यन्तं, च अव्ययप�ं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | येन 
दिवतिध*त�न्त*य (१.१.७२) इत्यनेन इगन्त*य अङ्ग*य; अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन अङ्गान्त*य इकः *थाने गणुा�ेशः | 
क्स*यातिच (७.३.७२) इत्य*मात्  अतिच इत्य*य अनुवृत्तिAः | दिम�ेगु!णः (७.३.८२) त्य*मात्  गणुः इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) 
इत्य*य अतिधकारः | इको गणुवृcी (१.१.३) इतित परिरभाषासूरे्त्रण इकः *थानी भवतित | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — इकः अङ्ग*य गुणः अतिच
जुसिस च |
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लोदिn—
हुझल्भ्यो हेर्तिधः (६.४.१०१) = हु-धातुतः झलन्तेभ्यः धातुभ्यश्च दिह-प्रत्यय*य *थाने तिध-आ�ेशो भवतित | येनदिवतिध*त�न्त*य 
(१.१.७२) इत्यनेन झलेभ्यः इतित दिवशेषणेन तेभ्यः अङे्गभ्यः येषाम्  अन्ते झल्  | हुश्च झलश्च तेषादिमतरतेर==ो हुझलः, तेभ्यो हुझल्भ्यः | 
हुझल्भ्यः पञ्चम्यन्तं, हेः षष्ठ्यन्तं, तिधः प्रथमान्तं, दिर्त्रप�दिम� ंसूर्त्रम्  | अङ्ग*य (६.४.११) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — 
हुझल्भ्यः अङे्गभ्यः हेः तिधः |

झलन्तधातवः हलन्तधातवः सन्तिन्त येषाम्  अन्तिन्तमो वण!ः झल् -प्रत्याहार ेअन्तभू!तः | अ�ादि�गणे, जुहोत्यादि�गणे, रुधादि�गणे च 
एतादृशधातवः सम्भवन्तिन्त | अगे्र धातूनां हल् -सन्तिन्धदिवषयः आयातित, त�ा एषां गणानां हलन्तधातून्  अवलोकयेम | 

यथा— जुहु + दिह  जुहु → ददा + तिध  जुहुतिध → ददा |

हु-धातुः पर*मैप�ी | जुहु इतित अङ्गम्  |

अगे्र चतुषु! लकारषेु तितpन्तरूपाश्रिण वक्तव्यादिन | उपरिर �Aानां दिनयमानाम्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाश्रिण 
लदिn — 
लोदिn— 
लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—

4. ऋकारान्तधातवः (5 धातवः)

पञ्च ऋकारान्तधातवः सन्तिन्त—डुभृञ्  धारणपोषणयोः (भृ), सृ गतौ (सृ), रृ्घो क्षरण�ीप्त्योः (रृ्घो), हृ प्रसह्यकरणे (हृ), ऋ गतौ (ऋ) च |

अभ्यासकाय!म् 

सामान्यतया ऋकारान्तधातूनाम्  अभ्यासे उरत् (७.४.६६) इत्यनेन अत्वम् , उरण्  रपरः (१.१.५१) इत्यनेन रपरत्वं, हलादि�ः शेषः 
(७.४.६०) इत्यनेन रफेलोपो भवतित | परन्तु श्लौ पर,े नाम जुहोत्यादि�गणे, एषां पञ्चानामदिप धातूनां दिवश्रिशष्टाभ्यासकायL भवतित येन उरत् 
(७.४.६६) बाध्यते |

डुभृञ्   -  धातुः  

भृञादिमत्  (७.४.७६) इत्यनेन अभ्यास*य इकारा�ेशः | अनेन उरत् (७.४.६६) इतित सामान्याभ्यासकायL बातिधतम्  | 

भृ  दि=त्वम्  अभ्यासकायL च परिरशीलनीयम् → ददा

भृञादिमत्  (७.४.७६) = भृञ्  माp्  ओहाp्  इत्येषां धातूनाम्  अभ्यास*य ह्र*वः इकारा�ेशो भवतित श्लौ पर े| अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) 
इत्यनेन अभ्यासान्त*य वण!*य *थाने इ�ा�ेशः, न तु अभ्यास*य पूण!*य | भृञां षष्ठ्यन्तम् , इत्  प्रथमान्तं, दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | श्रिणजां 
र्त्रयाणां गुणः श्लौ (७.४.७५) इत्य*मात्  र्त्रयाणां, शलौ  इत्यनयोः अनुवृत्तिAः | अर्त्र लोपोऽभ्यास*य (७.४.५८) इत्य*मात्  अभ्यास*य 
इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र— भृञाम् र्त्रयाणाम्  अङ्ग*य अभ्यास*य   इत्  शलौ | 

वे�े ऋकारान्तधातवः

सृ, रृ्घो, हृ, ऋ च इत्येते धातवः छान्�साः, इत्यकु्तौ वे�े प्रयजु्यन्ते | अतः बहुलं छन्�सिस (७.४.७८) इत्यनेन सूरे्त्रण अभ्यास*य इत्त्वम्  | 
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रृ्घो  सिजरृ्घो → ददा | हृ  सिजहृ → ददा | ऋ  इयृ → ददा |

बहुलं छन्�सिस (७.४.७८) = छन्�सिस दिवषये अभ्यास*य श्लौ बहुलम्  इकारा�ेशो भवतित | वे�गतधातूनां सामान्यसूर्त्रम्  | अनेन सूरे्त्रण 
क*यतिच�दिप धातोः नाम्ना सङे्कतो न �Aः; सव�षां वे�गतधातूनाम् अभ्यास*य इकारा�ेशः श्लौ पर े| 

लोके ऋ  -  धातुः  

ऋ तु लोके अदिप प्रयजु्यते; तर्त्र अर्तितदिपपत्यrश्च (७.४.७७) इत्यनेन अभ्यास*य इत्त्वं भवतित | त�ा अभ्यास*यासवण� (६.४.७८) इत्यनेन
अभ्यास*य इवण!*य  इयp् -आ�ेशः | 

ऋ  → ददा श्लौ इत्यनेन दि=त्वम्   ऋऋ  → ददा → ददा अर्तितदिपपत्यrश्च (७.४.७७) इत्यनेन अभ्यास*य इत्त्वम्   इऋ  → ददा → ददा उरण्  रपरः इत्यनेन अण्  
रपरः  इरृ  → ददा → ददा हलादि�ः शेषः इत्यनेन हलः लोपः  इऋ  → ददा → ददा अभ्यास*यासवण� (६.४.७८) इत्यनेन अभ्यास*य इवण!*य इयp् -
आ�ेशः  → ददा इयृ

अर्तितदिपपत्यrश्च (७.४.७७) = ऋ-धातोः पॄ-धातोः च अभ्यास*य अन्त्यवण!*य ह्र*व-इकारा�ेशो भवतित श्लौ पर े| अनेन सूरे्त्रण ॠ, पॄ 
धात्वोः अभ्यास*य इत्त्वं भवतित श्लौ | इन्तिक्श्तपौ धातुदिन��शे इतित वक्तव्यम्  (३.३.१०८, वार्तितकम् ) इतित वार्तितकेन ऋ  अर्तित→ ददा , पॄ  → ददा
दिपपर्तित; =ावदिप सुबन्तौ | अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन अभ्यासान्त*य वण!*य *थाने इ�ा�ेशः, न तु अभ्यास*य पणू!*य | अर्तितश्च 
दिपपर्तितश्च तयोरिरतरतेर=न्=ः अर्तितदिपपत}, तयोः अर्तितदिपपत्यrः | अर्तितदिपपत्यrः षष्ठ्यन्तं, च अव्ययप�ं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | अर्त्र 
लोपोऽभ्यास*य (७.४.५८) इत्य*मात्  अभ्यास*य इत्य*य अनुवृत्तिAः | भृञादिमत्  (७.४.७६) इत्य*मात्  इत्  इत्य*य अनुवृत्तिAः | दिनजां 
र्त्रयाणां गुणः श्लौ (७.४.७५) इत्य*मात्  शलौ  इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनुवृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — 
अर्तितदिपपत्यrः च अङ्ग*य अभ्यास*य इत्  श्लौ  | 

अभ्यास*यासवण� (६.४.७८) = अभ्यास*य इवण!*य उवण!*य च *थाने क्रमशः इयp्  उवp्  च आ�ेशो भवतित | न सवण!ः असवण!ः, 
तन्ति*मन्  असवण� अभ्यास*य षष्ट्यन्तम् , असवण� सप्तम्यन्तं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | अतिच शु्नधातुभ्रुवां र्य्वावोरिरयpुवpौ (६.४.७७) इत्य*मात्  
अतिच, र्य्वावोः, इयpुवpौ चेत्येषाम्  अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — अङ्ग*य अभ्यास*य र्य्वावोः 
इयpुवpौ असवण� अतिच |

डुभृञ्   -  धातोः चतुषु! लकारषेु रूपाश्रिण  

१) हलादि� दिपत्सु = साव!धातुकाध!धातुकयोः इत्यनेन गुणः | दिबभृ + तित  दिबभर्  → ददा + तित  दिबभर्तित→ ददा
२) अजादि� दिपत्सु = साव!धातुकाध!धातुकयोः इत्यनेन गुणः | दिबभृ + आदिन  दिबभर्  → ददा + आदिन  → ददा अट्कुप्वाp्  इत्यनेन णत्वम्   → ददा
दिबभराश्रिण
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्pतित च इत्यनेन गणुदिनषेधः; दिकमदिप कायL नान्ति*त | दिबभृ + तः  दिबभृतः→ ददा
४) अजाद्यदिपत्सु = इको यणतिच इत्यनेन यण् -आ�ेशः | दिबभृ + अतित  दिबभ्र् → ददा + अतित  दिबभ्रतित→ ददा

लतिp —
१. त् -लोपः, स् -लोपः 

अदिबभृ + त्   → ददा साव!धातुकाध!धातुकयोः  अदिबभर्  → ददा + त्   त् → ददा -लोपः  अदिबभर्   → ददा → ददा खरवासयोर्हिवसज!नीयः इत्यनेन दिवसगा!�ेशः  → ददा
अदिबभः
तथवै अदिबभृ + स्   अदिबभर्  → ददा + स्   स् → ददा -लोपः  अदिबभर्   अदिबभः→ ददा → ददा

हल्ङ्याब्भ्यो �ीर्घोा!त्  सुतित*यपृकं्त हल्  (६.१.६७) इत्यनेन लp् -लकार ेप्रथमपुरुषे अपृक्तसंज्ञक*य त् -प्रत्यय*य लोपः, तथवै च 
मध्यमपुरुषे स् -प्रत्यय*य लोपः |  

हल्ङ्याब्भ्यो �ीर्घोा!त्  सुतित*यपृकं्त हल्  (६.१.६७) = हलन्तात् , �ीर्घो!ङ्यन्तात् , �ीर्घोा!बन्तात्  च सु-तित-सिस इत्येषाम्  अपृक्तसंज्ञक*य 
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हलः लोपः | अनेन प्रथमादिवभक्तौ सु इत्य*य स् -लोपः, लतिp प्रथमपुरुषे त् -लोपः, मध्यमपुरुषे स् -लोपश्च | हल्  च pी च आप्  च तेषाम् 
इतरतेर=न्=ः हल्ङ्यापः, तेभ्यः हल्ङ्याब्भ्यः | सुश्च, तितश्च, सिसश्च तेषां समाहार=न्=ः, सुतितसिस, सुतितसिसनः अपृकं्त सुतित*यपृक्तम्  | 
हल्ङ्याब्भ्यः पञ्चम्यन्तं, �ीर्घोा!त्  पञ्चम्यन्तं, सुतित*यपृकं्त प्रथमान्तं, हल्  प्रथमान्तम् , अनेकप�दिम� ंसूर्त्रम्  | लोपो व्योव!त्तिल (६.१.६५) 
इत्य*मात्  लोपः इत्य*य अनुवृत्तिAः; अर्त्र कम!श्रिण प्रयोगे लुप्यते इतित रूपदिवकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — �ीर्घोा!त्  हल्ङ्याब्भ्यो सुतितसिस 
अपृकं्त हल्  लुप्यते | 

अपृक्त एकाल्  प्रत्ययः (१.२.४१) = य*य प्रत्य*य एकैव अल् , त*य अपृक्त-संज्ञा भवतित | एकश्चासौ अल्  एकाल् , कम!धारयः | अपृक्तः 
प्रथमान्तम् , एकाल्  प्रथमान्त ं, प्रत्ययः प्रथमान्तं, दिर्त्रप�दिम�ं सूर्त्रम्  | सूरं्त्र *वयं सम्पूण!म् — एकाल्  प्रत्ययः अपृक्तः | 

खरवसानयोर्हिवसज!नीयः (८.३.१५) = प�ान्ते न्ति*थत*य रफे*य *थाने दिवसगा!�ेशो भवतित खरिर अवसाने च पर े| येन दिवतिध*त�न्त*य 
(१.१.७२) इत्यनेन रफेान्त*य प�*य; अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन प�ान्त*य रफे*य *थाने दिवसगा!�ेशः | खर्  च अवसानं च 
तयोरिरतरतेरयोग=न्=ः खरवसाने, तयोः खरवसानयोः | खरवसानयोः सप्तम्यन्तं, दिवसज!नीयः प्रथमान्तं, दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | रो रिर 
(८.३.१४) इत्य*मात्  रः इत्य*य अनुवृत्तिAः | प�*य (८.१.१६) इत्य*य अतिधकारः | तयोर्य्वावा!वतिच संदिहतायाम्  (८.२.१०८) इत्य*मात् 
संदिहतायाम् इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — रः प�*य दिवसज!नीयः खरवसानयोः संदिहतायाम् |

२. जुसिस गुणः

अदिबभृ + सिझ   → ददा सिसजभ्य*तदिवदि�भ्यश्च इत्यनेन सिझ-प्रत्यय*य *थाने जुस् -आ�ेशः  अदिबभृ → ददा + उः  → ददा जुसिस च इत्यनेन इगन्ताङ्ग*य 
गुणः  अदिबभर्  → ददा + उः  अदिबभरुः→ ददा

जुसिस च (७.३.८३) = अजा�ौ जुसिस पर ेइगन्ताङ्ग*य गणुः भवतित | जुसिस सप्तम्यन्तं, च अव्ययप�ं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | येन 
दिवतिध*त�न्त*य (१.१.७२) इत्यनेन इगन्त*य अङ्ग*य; अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन अङ्गान्त*य इकः *थाने गणुा�ेशः | 
क्स*यातिच (७.३.७२) इत्य*मात्  अतिच इत्य*य अनुवृत्तिAः | दिम�ेगु!णः (७.३.८२) त्य*मात्  गणुः इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) 
इत्य*य अतिधकारः | इको गणुवृcी (१.१.३) इतित परिरभाषासूरे्त्रण इकः *थानी भवतित | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — इकः अङ्ग*य गुणः अतिच
जुसिस च |

डुभृञ्  धारणपोषणयोः सिञत्त्वात्  उभयप�ी धातुः | दिबभृ इतित अङ्गम्  |

पर*मैप�म् 

अगे्र चतुषु! लकारषेु तितpन्तरूपाश्रिण वक्तव्यादिन | उपरिर �Aानां दिनयमानाम्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाश्रिण 
लदिn — 
लोदिn— 
लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—
 
आत्मनेप�म् 

रूपाश्रिण 
लदिn — 
लोदिn— 
लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—
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अन्येषां चतुणा!म्  ऋकारान्तधातूनाम्  रूपाश्रिण एवमेव भवन्तिन्त | 

5. ॠकारान्तधातवः (1 धातुः)

एक एव ॠकारान्तधातुः अन्ति*त, पॄ पालनपरूणयोः |

अर्तितदिपपत्यrश्च (७.४.७७) = ऋ-धातोः पॄ-धातोः च अभ्यास*य अन्त्यवण!*य ह्र*व-इकारा�ेशो भवतित श्लौ पर े| अनेन सूरे्त्रण ॠ, पॄ 
धात्वोः अभ्यास*य इत्त्वं भवतित श्लौ | इन्तिक्श्तपौ धातुदिन��शे इतित वक्तव्यम्  (३.३.१०८, वार्तितकम् ) इतित वार्तितकेन ऋ  अर्तित→ ददा , पॄ  → ददा
दिपपर्तित; =ावदिप सुबन्तौ | अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन अभ्यासान्त*य वण!*य *थाने इ�ा�ेशः, न तु अभ्यास*य पणू!*य | अर्तितश्च 
दिपपर्तितश्च तयोरिरतरतेर=न्=ः अर्तितदिपपत}, तयोः अर्तितदिपपत्यrः | अर्तितदिपपत्यrः षष्ठ्यन्तं, च अव्ययप�ं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | अर्त्र 
लोपोऽभ्यास*य (७.४.५८) इत्य*मात्  अभ्यास*य इत्य*य अनुवृत्तिAः | भृञादिमत्  (७.४.७६) इत्य*मात्  इत्  इत्य*य अनुवृत्तिAः | दिनजां 
र्त्रयाणां गुणः श्लौ (७.४.७५) इत्य*मात्  शलौ  इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनुवृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — 
अर्तितदिपपत्यrः च अङ्ग*य अभ्यास*य इत्  श्लौ  | 

पॄ  → ददा श्लौ इत्यनेन दि=त्वम्   पॄपॄ  → ददा → ददा उरत् प्रबाध्य अर्तितदिपपत्यrश्च इत्यनेन अभ्यास*य ह्र*व-इकारा�ेशः, उरण्  रपरः इत्यनेन अण्  रपरः
 दिपपॄ!  → ददा → ददा हलादि�ः शेषः इत्यनेन हलः लोपः  दिपपॄ इतित अङ्गम्  → ददा |  

उरत् (७.४.६६) = प्रत्यये पर ेअभ्यास*य ॠकार*य *थाने अत् -आ�ेशः भवतित | उः षष्ठ्यन्तम् , अत्  प्रथमान्तं, दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | 
अर्त्र लोपोऽभ्यास*य (७.४.५८) इत्य*मात्  अभ्यास*य इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-
सदिहतसूर्त्रम् — अङ्ग*य अभ्यास*य उः अत्  |

हलादि�ः शेषः (७.४.६०) = अभ्यास*य आदि�मः हल्  शेषः, अभ्यासे अपरषेां हलां लोपः | हल्  प्रथमान्तम् , आदि�ः प्रथमान्तं, शेषः 
प्रथमान्तं, दिर्त्रप�दिम� ंसूर्त्रम्  | अर्त्र लोपोऽभ्यास*य (७.४.५८) इत्य*मात्  अभ्यास*य इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य 
अतिधकारः | अनुवृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — अङ्ग*य अभ्यास*य हलादि�ः शेष ः |

१) हलादि� दिपत्सु = साव!धातुकाध!धातुकयोः इत्यनेन गुणः | दिपपॄ + तित  दिपपर्  → ददा + तित  दिपपर्तित→ ददा
२) अजादि� दिपत्सु = साव!धातुकाध!धातुकयोः इत्यनेन गुणः | दिपपॄ + आदिन  दिपपर्  → ददा + आदिन  → ददा अट्कुप्वाp्  इत्यनेन णत्वम्   → ददा
दिपपराश्रिण
३) हलाद्यदिपत्सु = उ�ोष्ठ्यपूव!*य इत्यनेन उकारा�ेशः, उरण्  रपरः इत्यनेन रपरत्वं, हत्तिल च इत्यनेन उपधायाः उकार*य �ीर्घो!त्वम्  | 
दिपपॄ + तः  दिपपुर्  → ददा + तः  दिपपूर्  → ददा + तः  दिपपूत!ः→ ददा
४) अजाद्यदिपत्सु = उ�ोष्ठ्यपूव!*य इत्यनेन उकारा�ेशः, उरण्  रपरः इत्यनेन रपरत्वम्  | दिपपॄ + अतित  दिपपुर्  → ददा + अतित  दिपपुरतित→ ददा

उ�ोष्ठ्यपूव!*य (७.१.१०२) = ओष्ठ्यपूव!*य ॠकारान्ताङ्ग*य ऋकार*य ह्र*वः उकारा�ेशो भवतित | येन दिवतिध*त�न्त*य (१.१.७२) 
इत्य*य साहार्य्वायेन त�न्तदिवतिधः अतः तादृशम्  अङं्ग य*य अन्ते ऋकारः अन्ति*त, न तु ऋकारः इतित अङ्गम् ; अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) 
इत्यनेन अङ्गान्त*य वण!*य *थाने उ�ा�ेशः, न तु अङ्ग*य पूण!*य | ओष्ठ्याः नाम पवग}य-वणा!ः | ओष्ठयोः भवः ओष्ठ्यः | ओष्ठ्यः 
पूवr य*मात् , सः ओष्ठ्यपूव!ः बहुव्रीदिहः, त*य ओष्ठ्यपूव!*य (ऋवण!*य) | उत्  प्रथमान्तम् , ओष्ठ्यपूव!*य षष्ठ्यन्तं, दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | 
ॠत इद्  धातोः (७.१.१००) इत्य*मात्  ॠतः इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — 
ओष्ठ्यपूव!*य ऋतः अङ्ग*य उत्  |

उरण्  रपरः (१.१.५१) = ऋकार*य *थाने य�ा अण्-आ�ेशः भवतित, त�ा सः अण्  स�ा  रपरः भवतित | ऋकारणे त्रिंर्त्रशत् -प्रकारकः 
ऋकारः भवतित इतित बोध्यम्  | रः परो य*य सः रपरः | उः षष्ठ्यन्तम् , अण्  प्रथमान्तम् , रपरः प्रथमान्तम् , दिर्त्रप�दिम�ं सूर्त्रम्  | 
*थानेऽन्तरतमः (१.१.५०) इत्य*मात्  *थाने इत्य*य अनुवृत्तिAः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — उः *थाने अण्  रपरः | 

हत्तिल च (८.२.७७) = हत्तिल पर ेरफेान्तानां वकारान्तानां च धातूनाम्  उपधायां न्ति*थतः इक् -वण!ः �ीर्घोr भवतित | हत्तिल सप्तम्यन्तम् , च 
अव्ययप�म् , दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | सिसप धातो रुवा! (८.२.७४) इत्य*मात्  धातोः इत्य*य अनुवृत्तिAः; वrरुपधाया �ीर्घो! इकः (८.२.७६) 
इत्य*य पणू!तया अनुवृत्तिAः | येन दिवतिध*त�न्त*य (१.१.७२) इत्य*य साहार्य्वायेन त�न्तदिवतिधः अतः वrः इत्यनेन येषाम्  धातूनाम्  अन्ते 
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रफेः वकारश्च, तेषामदिप ग्रहणम्  | अनुवृत्तिA-सदिहतसूरं्त्र— हत्तिल च वrः धातोः उपधायाः इकः �ीर्घो!ः | 

दिपपॄ + तः  → ददा उ�ोष्ठ्यपूव!*य इत्यनेन उकारा�ेशः,  उरण्  रपरः इत्यनेन रपरत्वम्  दिपपुर्  → ददा + तः  → ददा हत्तिल च इत्यनेन उपधायाः 
उकार*य �ीर्घो!त्वम्  दिपपूर्  → ददा + तः  दिपपूत!ः→ ददा

लतिp —
१. त् -लोपः, स् -लोपः

अदिपपॄ + त्   → ददा साव!धातुकाध!धातुकयोः  अदिपपर्  → ददा + त्   → ददा हल्ङ्याब्भ्यो �ीर्घोा!त्  सुतित*यपृकं्त हल्  (६.१.६७) इत्यनेन त् -लोपः  → ददा
अदिपपर्   → ददा खरवासयोर्हिवसज!नीयः इत्यनेन दिवसगा!�ेशः  अदिपपः→ ददा
तथवै अदिपपॄ + स्   अदिपपर्  → ददा + स्   स् → ददा -लोपः  अदिपपर्   अदिपपः→ ददा → ददा

हल्ङ्याब्भ्यो �ीर्घोा!त्  सुतित*यपृकं्त हल्  (६.१.६७) इत्यनेन लp् -लकार ेप्रथमपुरुषे अपृक्तसंज्ञक*य त् -प्रत्यय*य लोपः, तथवै च 
मध्यमपुरुषे स् -प्रत्यय*य लोपः |  

हल्ङ्याब्भ्यो �ीर्घोा!त्  सुतित*यपृकं्त हल्  (६.१.६७) = हलन्तात् , �ीर्घो!ङ्यन्तात् , �ीर्घोा!बन्तात्  च सु-तित-सिस इत्येषाम्  अपृक्तसंज्ञक*य 
हलः लोपः | अनेन प्रथमादिवभक्तौ सु इत्य*य स् -लोपः, लतिp प्रथमपुरुषे त् -लोपः, मध्यमपुरुषे स् -लोपश्च | हल्  च pी च आप्  च तेषाम् 
इतरतेर=न्=ः हल्ङ्यापः, तेभ्यः हल्ङ्याब्भ्यः | सुश्च, तितश्च, सिसश्च तेषां समाहार=न्=ः, सुतितसिस, सुतितसिसनः अपृकं्त सुतित*यपृक्तम्  | 
हल्ङ्याब्भ्यः पञ्चम्यन्तं, �ीर्घोा!त्  पञ्चम्यन्तं, सुतित*यपृकं्त प्रथमान्तं, हल्  प्रथमान्तम् , अनेकप�दिम� ंसूर्त्रम्  | लोपो व्योव!त्तिल (६.१.६५) 
इत्य*मात्  लोपः इत्य*य अनुवृत्तिAः; अर्त्र कम!श्रिण प्रयोगे लुप्यते इतित रूपदिवकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — �ीर्घोा!त्  हल्ङ्याब्भ्यो सुतितसिस 
अपृकं्त हल्  लुप्यते | 

अपृक्त एकाल्  प्रत्ययः (१.२.४१) = य*य प्रत्य*य एकैव अल् , त*य अपृक्त-संज्ञा भवतित | एकश्चासौ अल्  एकाल् , कम!धारयः | अपृक्तः 
प्रथमान्तम् , एकाल्  प्रथमान्त ं, प्रत्ययः प्रथमान्तं, दिर्त्रप�दिम�ं सूर्त्रम्  | सूरं्त्र *वयं सम्पूण!म् — एकाल्  प्रत्ययः अपृक्तः | 

खरवसानयोर्हिवसज!नीयः (८.३.१५) = प�ान्ते न्ति*थत*य रफे*य *थाने दिवसगा!�ेशो भवतित खरिर अवसाने च पर े| येन दिवतिध*त�न्त*य 
(१.१.७२) इत्यनेन रफेान्त*य प�*य; अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन प�ान्त*य रफे*य *थाने दिवसगा!�ेशः | खर्  च अवसानं च 
तयोरिरतरतेरयोग=न्=ः खरवसाने, तयोः खरवसानयोः | खरवसानयोः सप्तम्यन्तं, दिवसज!नीयः प्रथमान्तं, दि=प�दिम�ं सूर्त्रम्  | रो रिर 
(८.३.१४) इत्य*मात्  रः इत्य*य अनुवृत्तिAः | प�*य (८.१.१६) इत्य*य अतिधकारः | तयोर्य्वावा!वतिच संदिहतायाम्  (८.२.१०८) इत्य*मात् 
संदिहतायाम् इत्य*य अतिधकारः | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — रः प�*य दिवसज!नीयः खरवसानयोः संदिहतायाम् |

२. जुसिस गुणः

अदिपपॄ + सिझ   → ददा सिसजभ्य*तदिवदि�भ्यश्च इत्यनेन सिझ-प्रत्यय*य *थाने जसु् -आ�ेशः  अदिपपॄ → ददा + उः  → ददा जुसिस च इत्यनेन इगन्ताङ्ग*य 
गुणः  अदिपपर्   → ददा + उः  अदिपपरुः→ ददा

जुसिस च (७.३.८३) = अजा�ौ जुसिस पर ेइगन्ताङ्ग*य गणुः भवतित | जुसिस सप्तम्यन्तं, च अव्ययप�ं, दि=प�दिम� ंसूर्त्रम्  | येन 
दिवतिध*त�न्त*य (१.१.७२) इत्यनेन इगन्त*य अङ्ग*य; अलोऽन्त्य*य (१.१.५२) इत्यनेन अङ्गान्त*य इकः *थाने गणुा�ेशः | 
क्स*यातिच (७.३.७२) इत्य*मात्  अतिच इत्य*य अनुवृत्तिAः | दिम�ेगु!णः (७.३.८२) त्य*मात्  गणुः इत्य*य अनुवृत्तिAः | अङ्ग*य (६.४.१) 
इत्य*य अतिधकारः | इको गणुवृcी (१.१.३) इतित परिरभाषासूरे्त्रण इकः *थानी भवतित | अनवुृत्तिA-सदिहतसूर्त्रम् — इकः अङ्ग*य गुणः अतिच
जुसिस च |

पॄ पालनपरूणयोः पर*मैप�ी धातुः | दिपपॄ इतित अङ्गम्  |  

अगे्र चतुषु! लकारषेु तितpन्तरूपाश्रिण वक्तव्यादिन | उपरिर �Aानां दिनयमानाम्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 
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रूपाश्रिण 
लदिn — 
लोदिn— 
लतिp— 
दिवतिधत्तिलतिp—

अनेन जुहोत्यादि�गण*य अजन्तधातवः समाप्ताः |

Swarup – August 2013 (Updated May 2016)
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