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अ"ा$या&याः सम*द,ि"ः 

सम#स$%क'तभाषायाः मानिच1म्  एकि%मन्  लघu-#78 | त%य नाम अ"ा$यायी | 

अ/माक1 पाठ4पu/तक7यम् -  
 १. अ;ा<यायीस>1पाठः   
  - मातuः दीि9तपu:पाक;त-<करणiनदeशसमिCवतः महiषपािणiन<णीतः अ"ा$यायीसHIपाठः |  
  - इदCव अ%माकE Fामािणकम् अiप | 
 २. धातuपाठः 
  - मातuः दीि9तपu:पाiवरिचतः <iKयानuसारी पािणनीयधातuपाठः | 
  - सावKधातuकलकाराणM िच7तN इदCव अ%माकE Fामािणकम् | 

——— 
Books: 
The below two books are quite useful to have as reference during the course (Links bring 
you to US website): 
मातुः दीिक्षतपुष्पािवरिचतः प्रिक्रयानुसारी पािणनीयधातुपाठः 
मातुः दीिक्षतपुष्पाकृत-प्रकरणिनदेर्शसमिन्वतः महिषर् पािणिनप्रणीतः अष्टाध्यायीसूत्रपाठः 

If you live in India, you may purchase the above books on-line at -  
मातुः दीिक्षतपुष्पािवरिचतः प्रिक्रयानुसारी पािणनीयधातुपाठः 
मातुः दीिक्षतपुष्पाकृत-प्रकरणिनदेर्शसमिन्वतः महिषर् पािणिनप्रणीतः अष्टाध्यायीसूत्रपाठः  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https://secure.samskritabharatiusa.org/np/clients/sb594/product.jsp?product=1560&
https://secure.samskritabharatiusa.org/np/clients/sb594/product.jsp?product=1549&catalogId=19&
https://www.samskritabharati.in/preview?bharati_books=Vm1wS05GVXlSWGxVV0d4V1lXeHdWRlpyVmt0V01WSllUbFZPYWsxV2NFbFVWbU0xWVd4SmVGTnNiRmhoTVZwb1dWUkdXbVF3TlZkVWJGcFhaV3RaZWxaR1pEUldNVnBXVFZWV2FHVnFRVGs9&samskrita_bharati=Vm1wS05GVXlSWGxVV0d4V1lXeHdWRlpyVmt0V01WSllUbFZPYWsxV2NFbFVWbU0xWVd4SmVGTnNiRmhoTVZwb1dWUkdXbVF3TlZkVWJGcFhaV3RaZWxaR1pEUldNVnBXVFZWV2FHVnFRVGs9
https://www.samskritabharati.in/preview?bharati_books=Vm10U1ExWnJOVmhVYTJSV1ltdHdWbGxVVGxOWFZteFpZMFphVGxKdGREVlViRnByVmxVeFZrMVVUbFZpUjFKMldWY3hSbVF3TVVsalJuQk9WbXh3TWxaVVFtRmtNRFZ5VFZWV2FHVnFRVGs9&samskrita_bharati=Vm10U1ExWnJOVmhVYTJSV1ltdHdWbGxVVGxOWFZteFpZMFphVGxKdGREVlViRnByVmxVeFZrMVVUbFZpUjFKMldWY3hSbVF3TVVsalJuQk9WbXh3TWxaVVFtRmtNRFZ5VFZWV2FHVnFRVGs9


अ"ा$या&याः सम*द,ि"ः

अ"ा$या&याः मानिचIम्  

१.  अ;ा<यायी इiत महiषणा पािणiनना iवरिचतः #7थः | 
२.  सम#स$%क'तभाषायाः सVप>णKम् मानिच1म्  अि%मन्  लघu-#78 FाWनuमः | 
३.  अि%मन् #78 अ; अ<यायाः सि7त | 
४.  FZ[कि%मन् अ<या[ चZवारः पादाः सि7त | 
५.  FZ[कि%मन् पा] कiतचन स>1ािण सि7त | 
६.  FZ[कE स>1%य %व%य स>1स_`या वतKa |  
७. स>1%य स$`यायM भाग1य$ दdeयa - Fथमा स_`या अ<याय%य, ifतीया स_`या पाद%य, तdतीया स_`या स>1%य | 
     यथा - इको यणिच (६.१.७६) ; इद$ षge अ<या[, FथC पा], षट्सWतiततम$ स>1म् |  
८. अiप च मातuः पu%तk FZ[कE स>1ात् पर$ एका स_`या िलिखता ,  
    सा स_`या iसmा7तकौमuoM त%य स>1%य pमा_कE iनiदशiत | 
    यथा - इको यणिच ४७ | अ%माकE पाठeषu  प>वosता स_`या (अष् टा<याtयाः स_`या) एव Fमाणा | 
९. FZ[कि%मन् अ<या[ पा] च kचन मuक`यiवषयाः उsताः | a iवषयाः k इiत अ%य पाठ%य मu`यMशः | 

 १. <थP अ$याQ - स$wास>1ािण , पiरभाषास>1ािण | 
 २. i7तीQ अ$याQ - समासाः , iवभsतयः | 
 ३. त,तीQ अ$याQ - धातuxयः iवiहताः FZययाः | 
 ४. चतuथe अ$याQ - Fाiतपiदkxयः iवiहताः FZययाः | 
 ५. पRP अ$याQ - तिmत-FZययाः | 
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 ६. षSe अ$याQ - %वरसि7ध-स>1ािण , ifZव-Fकरणम् , सVFसारणम् इZयादयः | 
 ७. सUतP अ$याQ - अ_गकायyिण - इडागमः , गuणः , वdिmः , अxयासकायyिण | 
 ८. अ"P अ$याQ - हल्-सि7धः ,  iवसगKसि7धः , णZव-Fकरणम्  इZयादयः | 

१०. मातuः अ;ा<यायीस>1पाठ-पu%तक%य आदौ FZ[कम् अ<याय%य पाद%य च सारMशः इतोऽiप iव%ता�ण उsतः | 

अ1 %थ>लिच7तनाथ� FZ[क%मात् अ<यायात् कiतचन स>1ािण नीताiन - 

<थमः अ$यायः 

पuट 
सWXया सHIम् सHIसWXया कीद,शY सHIम् अथZः

37 <थमः पादः

वdिmराद�च् १.१.१ (१६) वdिm-स$wा आत्-ऐच् वdिmस$wा %यात् |

अ]_गuणः १.१.२ (१७) गuण-स$wा अत्-ए_ गuण-स$wा %यात् |

इको गuणवdmी १.१.३ (३४) पiरभाषा इकः गuणः वdिmः च (य1 क%य नोsतम्) |

िssङiत च १.१.५ (२२१७) iवiध, 
गuणवdिmiनषeधः

iगत्-iकत्-iङत् प� गuणः वdिmः न | 

हलोऽन7तराः स$योगः १.१.७ (३०) स$योगस$wा अ�वण�ः अ�यवiहताः (अन7तराः) हलः स$योगस$wा |

मuखनाiसकावचनोऽनuनाiसकः १.१.८ (९) अनuनाiसकस$wा मu�न सह नाiसकया उ�चायKमाणः वणKः अनuनाiसकः |
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तu�या%यFयZन$ सवणKम् १.१.९ (१०) सवणKस$wा ता�वाiद%थानम् आxय7तरFयZनः च इZ[तद् fय$ य%य वणK%य 
[न वणeन तu�य$ तद् वणKfय$ पर%पर$ सवणKस$w$ %यात् ।

दाधा�वदाप् १.१.२० (२३७३) घuस$wा दाधाः घu अदाप्   | डuदाञ् , दाण् , दो, ]_ , डuधाञ् , धeट्  च धातवः घu-
स$wकाः | दाप् द�प् iवहाय |

sतsतवत> iनgा १.१.२६ (३०१२) iनgास$wा sत-FZययः, sतवतu-FZयय� iनgा-स$wकौ |

38 िश सवKनाम%थानम् १.१.४२ (३१३) सवKनाम%थानस$wा िश इiत आ]श%य सवKनाम%थानस$wा | नपu$सk जस्-शस् FZयययोः 
%थाN िश आ]शः - ज\शसोः िशः (७.१.२०) |

सuडनपu$सक%य १.१.४३ (२२९) सवKनाम%थानस$wा सuट् -FZयाहा� सu-आदीनM प�ानM FZययानM (सu औ जस्  अम् औट् ) 
सवKनाम%थानस$wा भवiत, नपu$सकिल_� न | 

इ�यणः स$Fसारणम् १.१.४५ (३२८) स$Fसारणस$wा यणः %थाN यः इक् -FZयाहा� ि%थतवणKः आiद;ः, त%य सVFसारण-
स$wा भवiत |

आo7तौ टiकतौ १.१.४६ (३६) पiरभाषा iटत् आगमः %थाiननः आदौ | iकत् आगमः %थाiननः अ7a |

िमदचोऽ7ZयाZपरः १.१.४७ (३७) पiरभाषा िमत् आगमः अ7Zयात् अचः परः |

षgी %थाNयोगा १.१.४९ (३८) पiरभाषा स>1eषu षgीiवभsZया iनiद;$ श�द%व�प$ य1 अ7यम् अथ� न 
FदशKयiत, त1 %थाiनन$ iनiदशiत |

%थाNऽ7तरतमः १.१.५० (३९) पiरभाषा य1 आ]शाः अNk त1 %थाiननः अ7तरतमः (तu�यतमः , सदdशः) 
वणKः आiद;ः भवतu |  
उदा  - इको यणिच (६.१.७६) |

पuट 
सWXया सHIम् सHIसWXया कीद,शY सHIम् अथZः
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उरण् रपरः १.१.५१ (७०) पiरभाषा ऋकार%य %थाN यदा अण्-आ]शः भवiत, तदा सः अण्  सदा  रपरः 
%यात्  |

अलोऽ7Zय%य १.१.५२ (४२) पiरभाषा आ]शः अ7Zय%य अलः %थाN |

iङ�च १.१.५३ (४३) पiरभाषा iङत् आ]शः अ7Zय%य %थाN |

आ]ः पर%य १.१.५४ (४४) पiरभाषा कu1िचत् आ]शः पर%य आiदमवणK%य %थाN |

अNकाल् िशत् सवK%य १.१.५५ (४५) पiरभाषा अNकाल् अiप च िशत् आ]शः स$प>णK%य %थाN |

अदशKन$ लोपः १.१.६० (५३) लोपस$wा लोप-स$wया अदशKन$ iवiहतम् |

FZयय%य लuseलuलuपः १.१.६१ (२६०) लोपस$wा लuक् , eलu, लuप्  इZयािभः iतसdिभः स$wािभः अदशKन$ iवiहतम्  |

FZययलो� FZययल�Rम् १.१.६२ (२६२) पiरभाषा FZययलो� सiत FZय[न उsत$ काय� भवiत |

न लuमताऽ_ग%य १.१.६३ (२६३) पiरभाषा य1 लu इZयNन अदशKन$ उsत$ त1 FZययलो� सiत FZय[न उsत$ 
काय� न भवiत |

अचोऽ7Zयाiद iट १.१.६४ (७९) iट-स$wा क%याiप श�द%य अि7तमात् अच् वणyत् आरxय अि7तम$ वणKपयK7त$ 
[ वणyः aषM iट-स$wा | 

अलोऽ7ZयाZप>वK उपधा १.१.६५ (२४९) उपधा-स$wा क%याiप श�द%य अि7तमात् वणyत् प>व� ि%थत%य वणK%य उपधा-
स$wा | 

ति%मि7नiत iनiद;e प>वK%य ११.६६ (४०) पiरभाषा सWतमीiनदe�न उsत$ काय� वणy7त�ण अ�यवiहत%य प>वK%य इiत 
बो<यम् |

पuट 
सWXया सHIम् सHIसWXया कीद,शY सHIम् अथZः
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त%माiदZयu�र%य १.१.६७ (४१) पiरभाषा प�मीiनदe�न उsत$ काय� वणy7त�ण अ�यवiहत%य पर%य इiत 
बो<यम् |

39 अणuiदZसवणK%य चाFZययः १.१.६९ (१४) सवणK#ाहकस>1म् अFZययः अण् उiदतः च सवणyन् गd�णि7त | स>1e यः Fथमाiवभsतौ 
(आ]शः आगमः च) नोsतः |

तपर%तZकाल%य १.१.७० (१५) सवणK#ाहकस>1म् यः कोऽiप %वरः तपरः भवiत , सः %वरः   %व%य काल%य बोधकः 
%यात् |  

आiदर7Z[न स�ता १.१.७१ (२) FZयाहारस$wा अ7Z[न इता सह म<[ iवoमानाः (म<यगाः) वणyः आiदः च 
%व%य स$wा %यात् |

[न iवiध%तद7त%य १.१.७२ (२६) तद7त#ाहकस>1म् [न iवiधः उsतः सः iवiधः तद7त%य अiप भवiत, %व%याiप भवiत 
| 

39 i7तीयः पादः

अiत]श<करणम् १.२.१-१.२.२६

सावKधातuकमiपत् १.२.४ (२२३४) अiत]शस>1म्  अiपत् सावKधातuकFZययः iङत् इव �यवहरiत |

ऊकालोऽ� %वदीघKWलuतः १.२.२७ (४) स$wा ऊकालः अच् ¡%वः दीघKः Wलuतः  |

उ�च�¢दा�ः १.२.२९ (५) स$wा ता�वाiदषu सभा�षu %थाNषu ऊ<वKभा� iन£प7नः %वरः उदाbः |

पuट 
सWXया सHIम् सHIसWXया कीद,शY सHIम् अथZः
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नीच�रनuदा�ः १.२.३० (६) स$wा ता�वाiदषu सभा�षu %थाNषu अधोभा� iन£प7नः %वरः अनuदाbः |

40 समाहारः %वiरतः १.२.३१ (७) स$wा उदा�ानuदा�Z¤ वणKधम¥ समाि¡[a (एक1 आगमनम्) यि%मन् सः 
%वरः /वiरतः |

अथKवदधातuरFZययः Fाiतपiदकम् १.२.४५ (१७८) Fाiतपiदकस$wा धातu$ FZयय$ FZयया7त$ च वजKiयZवा अथKवत् श�द%व�प$ 
Fाiतपiदकस$w$ %यात् |

क'�िmतसमासा� १.२.४६ (१७९) Fाiतपiदकस$wा क'द7ताः, तिmता7ताः, समासा� Fाiतपiदकस$wाः %यuः | 
समास#हण$ kवल$ समास%य <ाiतपiदकसYcा भवiत न तu वाsय%य 
| iनयमसHIम् |

41 त,तीयः पादः

भ>वादयो धातवः १.३.१ (१८) धातuस$wा भ> वा इZयादयः धातवः | ipयावािचiन अथe एव |

इfसYcा<करणम् १.३.२ - १.३.८

उप]�ऽजनuनाiसक इत् १.३.२ (३) इZस$wा उप]� (धातौ, FZय[, आ]�, आगC) अनuनाiसकः अच् -वणKः इत् -
स$wकः |

हल7Zयम् १.३.३ (१) इZस$wा उप]श%य अ7a हल्  वणKः इत् -स$wकः |

न iवभsतौ तu%माः १.३.४ (१९०) इZस$wाiनषeधकम् iवभsतौ अ7Zयाः तवग¦यवणKः, सकारः, मकारः च इत् -सwकाः न |

आiदiञटuडवः १.३.५ (२२८९) इZस$wा उप]श%य आदौ िञ, टu, डu इiत i1षu एकः वणKसम>हः इत् -स$wकः |

पuट 
सWXया सHIम् सHIसWXया कीद,शY सHIम् अथZः
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षः FZयय%य १.३.६ (४७४) इZस$wा FZयय%य आदौ षकारः इत् -स$wकः |

चuट¨ १.३.७ (१८९) इZस$wा FZयय%य आदौ चवग¦यः (च् , छ् , ज् , झ् , ञ् ), अथवा टवग¦यः (ट् , 
ठ् , ड् , ढ् , ण् ) वणKः इत् -स$wकः | 

लशsवतिma १.३.८ (१९५) इZस$wा FZयय%य आदौ लकारः, शकारः, कवग¦यः (क् , ख् , ग् , घ् , _ ) च 
वणKः स$wकः ; iक7तu तिmतFZय[ न |

त%य लोपः १.३.९ (६२) इत्-लोप-iवiधः इत् -स$wक%य वणK%य लोपः |

यथास$`यमनu]शः समानाम् १.३.१० (१२८) पiरभाषा %थाiननः यि%मन् pC उsताः आ]शाः अiप ति%मन् एव pC 
उsताः सि7त |

आfमhपद<करणम् १.३.१२ - १.३.७१

अनuदा�iङत आfमhपदम् १.३.१२ (२१५७) iवiध अनuदा�iङतः धातोः ल%य आZमNपदम् |

भावकमKणोः १.३.१३(२६७९) iवiध भा¤ कमKिण च Fयो� धातोः ल%य आZमNपदम् |

iवपराxयM ¬ः १.३.१८ (२६८५) iवiध iव-परा-प>वyत् िज-धातोः ल%य आZमNपदम् |  
उदा - जयiत , iवजयa , पराजa |

समो गVयdि�छxयाम् १.३.२९ (२३९९) iवiध सVप>वexयः गिम ऋि�छ इZयाxयाम् अकमKकाxयM ल%य 
आZमNपदम् |  
उदा - ग�छiत , स_ग�छa | iसतारामलमणाः स_ग�छ7a |
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उभयपद<करणम् १.३.७२ - १.३ ७७

%वiरतिञतः क1KिभFा[ ipयाफ¯ १.३.७१ (२९४८) iवiध %वiरतिञतः धातोः क1KिभFा[ ipयाफ¯ ल%य आZमNपदम्  |

िणच� १.३.७४ (२५६४) iवiध िणचः च आZमNपदम्  क1KिभFा[ ipयाफ¯ |

पर/kपद<करणम् १.३.७८ - १.३.९३

�षाZकतKiर पर/kपदम् १.३.७८ (२१५९) iवiध �षात्  धातोः कतKiर ल%य पर%°पदम्  |

बuधयuधनशजN_Fu±u³uxयोः णeः १.३.८६ (२७५२) iवiध एaxयः धातuxयः िण-FZययात् परः पर%°पदम् |ipयाफल$ कतyरम् 
अिभF�iत ´दiप |

43 ¡%व$ लघu १.४.१० (३१) ¡%वस$wा ¡%व$ लघuस$wम् |  
उदा - पuग7तलघ>पध%य च (७.३.८६) 
बuध्  बोधiत

स$यो� गu¢ १.४.११ (३२) गu¢स$wा स$यो� प� ¡%व$ गu¢स$wम् | 
उदा - िश�ा , िभ�ा इZयनयोः इ-कार%य गu¢स$wा यतः सः स$यो� 
प� वतKa |

दीघK� १.४.१२ (३३) दीघKस$wा दीघ� च गu¢स$wम् |
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य%माZFZययiवiध%तदाiद 
FZय[ऽ_गम्  

१.४.१३ (१९९) अ_गस$wा य%मात्  Fक'iत-�पात्  FZययः iवiहतः भवiत, य%य आदौ Fक'iतः 
अि%त, य%य अन7तर$ स च FZययः उपि%थतः, त%य नाम अ_गम्  |

सuप्-iतङ7त$ पदम् १.४.१४ (२९) पदस$wा सuब7त$ iतङ7त$ च पदस$wम् |

बµषu बµवचनम् १.४.२१ (१८७) वचनiवiध बµZव-iवव�ायM बµवचन-FZययः | 
उदा - राम + राम + राम + जस्  ,  िलख् + श + िझ |

¶eकयोifवचन�कवचN 
(if-एकयोः-ifवचन-एकवचN)

१.४.२२ (१८६) वचनiवiध ifZव-iवव�ायM ifवचन-FZययः |  
उदा - राम + राम + औ ,  िलख् + श + तस् | 
एकZव-iवव�ायM एकवचन-FZययः |  
उदा - राम + सu·  ,  िलख् + श + iतप्  |

कारकसYcाiधकारः १.४.२३ - १.४.५५ यत् ipयया सVब7ध$ FाWनोiत तत् कारकम् | 
कतp कमZ च करणY सq<दानY तथrव च | 
अपादानाiधकरणिमfयाsः कारकािण षट् ||

कारk १.४.२३ (५३४) अiधकारस>1म्

¸uवमपा[ऽअपादानम् १.४.२४ (५८६) अपादानस$wा अपा[ ( अप + अय - separation) ¸uव$ (a fixed point) कारकE 
अपादानम् | iवभागा¹यः अपादानम् | 
उदा - प1$ व,9ात् पतiत | अवधीभ>तः iवभागा¹यः वd�ः | अतः वd�ः 
अपादानम् |
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कमKणा यमिभF�iत स सVFदानम् १.४.३२ (५६९) सVFदानस$wा कमKणा सVब7धu$ यम् अिभF�iत (इ�छiत) सः सVFदानम्  
(recipient) | 
उदा - iपता पuIाय धन$ ददाiत | धNन iपता पu1$ सVब7धuम् इ�छiत | 
अतः पu1ः सVFदान$ भवiत |

साधकतम$ करणम् १.४.४२ (५६०) करणस$wा ipयाiसmौ Fक';ोपकारकE (chief accessory) करणस$wम् | 
बालः tखCया प1$ िलखiत | अ1 

आधारोऽiधकरणम् १.४.४५ (६३२) अiधकरणस$wा कतKiर iवoमानipयायाः आधारः , कमKिण iवoमानफल%य 
आधारः वा अiधकरणस$wकः | 
उदा - बालः आसC] उपiवशiत | पाचकः अ7न$ पाIe पचiत | 

कतuKरीिWसततम$ कमK १.४.४९ (५३५) कमKस$wा कतy ipयया iकि�त् फलम् इ�छiत , तत् फल$ य1 सVबm$ भवतu 
इiत इ�छiत (ईिWसततमम्) तत् कमKस$wM FाWनोiत | 
उदा - पाचकः अCनY पचiत | पच् धातोः अथKः - iविsलि��प$ फलम् 
(iवकारः) | अ7N तत् फलम् | अतः अ7न$ कमKस$wM FाWनोiत |

%वत71ः कतy १.४.५४(५५९) कतdKस$wा धातोः अथZः फलY xयापारः च |  
�यापार%य यः आ¹यः (%वत71ः) सः कतy | 
उदा - बालः खादiत | खाद् धातोः अथKः - भ�णipया | भ�ण-
ipयायाः आ¹यः बालः , अतः सः कतy |

Fादयः १.४.५८ (२१) iनपातस$wा Fादयः - F , परा , अप , सम् , अनu , अव , iनस् , iनर् , »स् , »र् , iव , 
आ_ , iन , अiध , अiप , अiत , सu , उत् , अिभ , Fiत , पiर , उप च |
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उपसगyः ipयायो� १.४.५९ (२२) उपसगKस$wा ipयायो� Fादयः उपसगKस$wकाः |

45 लः पर%°पदम् १.४.९९ (२१५५) पर%°पदस$wा लः %थाN iवoमानाः (iत_) FZययाः पर%°पदस$wकाः |

तङानावाZमNपदम् १.४.१०० (२१५६) आZमNपदस$wा लः %थाN iवoमानाः त_-FZययाः , आन (शानच्) FZययः च 
आZमNपदस$wकाः |

iतङ¼ीिण 1ीिण Fथमम<यमो�माः १.४.१०१ (२१६०) Fथम-म<यम-उ�म-
स$wा

iतङः 1ीिण 1ीिण Fथम-म<यम-उ�माः |

ता7[कवचनifवचनबµवचना7[कशः १.४.१०२ (२१६१) एकवचन-ifवचन-
बµवचन-स$wा

iतङः 1ीिण 1ीिण वचनाiन  एकशः FZ[कम्  एकवचन-ifवचन-
बµवचन-स$wाiन |

सuपः १.४.१०३ (१८५) एकवचन-ifवचन-
बµवचन-स$wा

सuपः 1ीिण 1ीिण वचनाiन एकशः FZ[कम् एकवचन-ifवचन-
बµवचन-स$wाiन | 

iवभिsत� १.४.१०४ (१८४) iवभिsतस$wा सuिWतङौ iवभिsतस$wौ |

यu£मouपप] समानाiधकरणe 
%थाiन7यiप म<यमः

१.४.१०५ (२१६२) म<यम-पu¢ष-iवiध यu£मiद उपप] समानाiधकरणe सiत म<यम-पu¢ष-FZययः | 
%थाiनiन सiत अiप , अ%थाiनiन सiत अiप | यu£मद् श�दः Fयusa 
सiत, अFयusa सiत वा |

अ%मou�मः १.४.१०७ (२१६४) उ�म-पu¢ष-iवiध अ%मiद उपप] समानाiधकरणe सiत उ�म-पu¢ष-FZययः | %थाiनiन 
सiत अiप , अ%थाiनiन सiत अiप | अ%मद् श�दः Fयusa सiत, 
अFयusa सiत वा |

46 �षe Fथमः १.४.१०८ (२१६५) Fथम-पu¢ष-iवiध यu£मद् अ%मद् iवहाय अ7[षM iवव�ायM Fथम-पu¢ष-FZययः |
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परः स$iनकषKः स$iहता १.४.१०९ (२८) स$iहतास$wा वणyनाम् अiतशiयतः सि7नiधः (अतीवसािमWयम् , iवना 
�यवधानम् ) स$iहता स$wा | 
उदा - इiतअiप → इत् + इ + अ + iप  
→ इत् + य् + अ + iप → इत्य्अiप → इत्यiप  
→ इZयiप

iवरामोऽवसानम् १.४.११० (२७) अवसानस$wा वणyनाम् अभावः अवसान$ स$wम् | 
उदा - खरवसानयोiवसजKनीयः (८.३.१५) 
राम + सu· → राम + स् → राम + ¢· → राम + र् → रामः
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