
४   -   ततिङङ  प्रत्यययानयानां ससितदद्धिः २

एतियावतिया परस्ममैपतदिधयातितूनयानां कक तिते लतटि ललोतटि च ससिद-ततिङङ  प्रत्यययाद्धिः कथनां भवननति इतति अस्मयातभद्धिः दृष्टमङ  | स्मरणणीयनां यतिङ  इदियाननीं यत्र अङ्गमङ  
अदिनतिमङ  अनस्ति— भ्वयादिद, तदिवयादिद, तितुदियादिद, चतुरयादिद च— तित्रमैव अस्मयाकमङ  अवधयानमङ  | अङ्गमङ  अदिनतिनां नयानस्ति चतेतिङ , ससिद-प्रत्यययाद्धिः 
तकतञ्चितिङ  तभनयाद्धिः |

यथलोकनां  पतूवरमङ  अस्मयाकनां  प्रमतुखनां तचनतिननां भवतति अङ्ग-तनमयारणते, अतप च अङ्ग-ससिदततिङङ  प्रत्यययलोद्धिः मतेलनते | ससिदततिङङ  प्रत्यययाद्धिः कथनां ससिध्यननति 
इतति अत्र एकवयारमङ  अवललोकययाम यतेन अस्मयाकनां  ततिङङ  प्रत्यय-जयाननां तिकर यतुकनां  स्ययातिङ  | एवनां च यदिया ससिदततिङङ  प्रत्यययाद्धिः कण्ठस्थणी तक्रियनतिते 
अस्मयातभद्धिः—कण्ठस्थणीकरणनां तितु अतिणीव लयाभदियायकमतेव—तिदिया सितूत्रयाधयारणीकक त्य कण्ठस्थणीकरणनां सितुलभमङ  | 

तितरर लटिद्धिः प्रत्यययाद्धिः दृष्टयाद्धिः, अतप च ललोटिद्धिः प्रत्यययाद्धिः तङद्वतिङ  सिननति इतति अस्मयातभद्धिः अजयायति | तित्र अततिदितेशसितूत्रमङ  अनस्ति ललोटिलो लङ्वतिङ 
(३.४.८५) | अततिदितेशद्धिः नयाम यस्य स्वभयावद्धिः तिथया नयानस्ति, अततिदितेशसितूत्रतेण तिथमैव व्यवतह्रियतिते | यथया ललोटिङ   तितु तङतिङ  नयानस्ति, तकनतितु 
अततिदितेशसितूत्रतेण तङद्वतिङ  व्यवतह्रियतिते | अधतुनया तङतिङ -लकयारद्वयनां (लङङ  -लकयारनां, तवसधसलङङ  -लकयारनां च) पररशणीलययाम |

परस्ममैपतदिधयातितूनयानां मतूल  -  ततिङङ  प्रत्यययाद्धिः

ततिपङ    तिसिङ    सझि 
ससिपङ   थसिङ     थ
तमपङ    वसिङ    मसिङ   

परस्ममैपदिते लङङ    -  लकयारस्य ततिङङ    -  प्रत्यय  -  ससितदद्धिः

तनयमयाद्धिः—
१. मतूल-ततिङङ  -प्रत्ययतेषतु यत्र इकयारद्धिः, तङतिङ -लकयारतेषतु तिस्य इकयारस्य ललोपद्धिः | यथया तति  तिङ→ ; सझि  अननति  अनतिङ → → ; ससि   सिङ  → | 
२. "तिसिङ, थसिङ, थ, तमपङ " तङत्सितु लकयारतेषतु, एतितेषयानां प्रत्यययानयानां स्थयानते क्रिमतेण "तियामङ , तिमङ, ति, अमङ " एतिते आदितेशयाद्धिः | न कते वलनां लतङ अतप तितु 
सिवरषतु तङत्सितु लकयारतेषतु एतिते आदितेशयाद्धिः भवननति | 
३. “वसिङ , मसिङ " अनयलोद्धिः प्रत्यययलोद्धिः सिकयारस्य ललोपद्धिः | अयनां ललोपलोपोऽतप सिवरषतु तङत्सितु लकयारतेषतु भवतति | 

रलनत्यमङ  (१.३.३) = यस्य कस्ययातप अनांशस्य अनतिते रलङ -वणरद्धिः भवतति, तिस्य रलङ -वणरस्य इतिङ -सिनांजया भवतति | 
तिस्य ललोपद्धिः (१.३.९) = यस्य वणरस्य इतिङ -सिनांजया जयातिया, तिस्य ललोपद्धिः भवतति |

तितरर तनयमयानङ  अनतुसिकत्य कयायरमङ  एवमङ —
ततिपङ   पकयारललोपद्धिः → → तति  इ→ -ललोपद्धिः  → "तिङ" इतति लङङ    प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
तिसिङ  → "तियामङ" आदितेशद्धिः इत्यनतेन "तियामङ " इतति लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
सझि  → "झिङ " स्थयानते अनतिङ  आदितेशद्धिः | अनतिङ  + इ  अननति  इ→ → -ललोपद्धिः   अनतिङ   तिकयारस्य सिनांयलोगयानति→ → -ललोपद्धिः*  "→ अनङ" इतति लङङ   

1



प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
ससिपङ   पकयारललोपद्धिः→   ससि  इ→ → -ललोपद्धिः  → "सिङ " इतति लङङ    प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
थसि  → "तिमङ" आदितेशद्धिः इत्यनतेन "तिमङ " इतति लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
थ  → "ति" इतति लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
तमपङ   अमङ  → आदितेशद्धिः इत्यनतेन "अमङ " इतति लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | **
वसिङ  सिकयारललोपद्धिः  → → "व" इतति लङङ    प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
मसिङ   सिकयारललोपद्धिः  → → "म" इतति लङङ    प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 

*सिनांयलोगद्धिः | यदिया द्वयलोद्धिः अथवया तिदिसधकयानयानां रलङ -वणयारनयामङ  अव्यवतरतिनां मतेलननां भवतति—नयाम तिनमध्यते अचङ  वणरद्धिः न आययातति—तिदिया 'सिनांयलोगद्धिः' 
इत्यतुच्यतिते (रललोपोऽननतिरयाद्धिः सिनांयलोगद्धिः १.१.७) | यतदि सिद्धिः सिनांयलोगद्धिः कस्य अतप पदिस्य अनतिते भवतति, तितरर तिस्य सिनांयलोगस्य अनतिते यद्धिः वणरद्धिः 
भवतति, तिस्य वणरस्य ललोपद्धिः भवतति  सिनांयलोगयानतिस्य ललोपद्धिः (८.२.२३) इतति सितूत्रतेण | यथया अत्र 'अनतिङ ' इत्यनस्ति | 'नतिङ ' इतति सिनयलोगद्धिः 
अनस्ति, अतप च सिद्धिः सिनांयलोगद्धिः 'अनतिङ ' इत्यस्य अनांशस्य अनतिते अनस्ति (पदियानतिते च) | अतिद्धिः तिकयारस्य ललोपद्धिः भवतति | 

लतङ ससिद-प्रत्यययाद्धिः—
तिङ     तियामङ   अनङ 
सिङ     तिमङ    ति
अमङ   व     म

इतिश्च (३.४.१००) = तङतिङ -लकयारस्य स्थयानते यद्धिः परस्ममैपदि-ह्रिस्व-इकयारयानति-ततिङङ  प्रत्ययद्धिः, तिस्य अनत्य-इकयारस्य ललोपलो भवतति | 
यतेन तवसधस्तिदिनतिस्य (१.१.७२) इत्यनतेन इकयारयानतिद्धिः इत्यथरद्धिः | अललोपोऽनत्यस्य (१.१.५२) इत्यनतेन प्रत्ययस्य अननतिमवणरस्य 
(इकयारस्य) ललोपद्धिः न तितु पतूणरप्रत्ययस्य | इतिद्धिः षष्ठ्यनतिनां, च अव्ययपदिनां, तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | इतिश्च ललोपद्धिः परस्ममैपदितेषतु (३.४.९७) 
इत्यस्मयातिङ  ललोपद्धिः, परस्ममैपदितेषतु इत्यनयलोद्धिः अनतुवकसतद्धिः | तनत्यनां तङतिद्धिः (३.४.९९) इत्यस्मयातिङ  तङतिद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | लस्य (३.४.७७) 
इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — तङतिद्धिः लस्य इतिद्धिः परस्ममैपदिस्य ललोपद्धिः | 

तिस्थस्थतमपयानां तियानतिनतियामद्धिः (३.४.१०१) = "तिसिङ, थसिङ, थ, तमपङ " तङत्सितु लकयारतेषतु एतितेषयानां प्रत्यययानयानां स्थयानते क्रिमतेण "तियामङ , तिमङ, ति, 
अमङ " एतिते आदितेशयाद्धिः | तिश्च थश्च थश्च तमपङ  च तितेषयातमतिरतेतिरद्वनद्वद्धिः तिस्थस्थतमपद्धिः, तितेषयानां तिस्थस्थतमपयामङ  | तियामङ  च तिमङ  च तिश्च अमङ  च 
तितेषयातमतिरतेतिरद्वनद्वद्धिः तियानतिनतियामद्धिः | तिस्थस्थतमपयानां षष्ठ्यनतिनां, तियानतिनतियामद्धिः प्रथमयानतिनां, तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | तनत्यनां तङतिद्धिः (३.४.९९) इत्यस्मयातिङ  
तङतिद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — तङतिद्धिः लस्य तिस्थस्थतमपयानां तियानतिनतियामद्धिः 
|

झिलोपोऽनतिद्धिः (७.१.३) = प्रत्ययस्य झिकयार-अवयवस्य स्थयानते अनतिङ -आदितेशद्धिः भवतति | झिद्धिः षष्ठ्यनतिमङ , अनतिद्धिः प्रथमयानतिमङ , तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  
| झिकयारते अनतिङ -अवयवते च अकयारद्धिः सिनांयलोसजतिद्धिः उच्चयारणयाथरमङ  | आयनतेयणीनणीतययद्धिः फढखछघयानां प्रत्यययादिणीनयामङ  (७.१.२) इत्यस्मयातिङ  
प्रत्ययस्य इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ— अङ्गस्य प्रत्ययस्य झिद्धिः अनतिद्धिः |

तनत्यनां तङतिद्धिः (३.४.९९) = तङतिद्धिः लकयारस्य सिकयारयानति-उतमपतुरुष-प्रत्ययस्य अनत्यसिकयार-ललोपलो भवतति | यतेन तवसधस्तिदिनतिस्य 
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(१.१.७२) इत्यनतेन सिकयारयानतिद्धिः इत्यथरद्धिः | अललोपोऽनत्यस्य (१.१.५२) इत्यनतेन प्रत्ययस्य अननतिमवणरस्य (सिकयारस्य) ललोपद्धिः न तितु 
पतूणरप्रत्ययस्य | तनत्यनां तद्वतिणीययानतिनां तक्रिययातवशतेषणमङ , तङतिद्धिः षष्ठ्यनतिमङ , तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | सि उतमस्य (३.४.९८) इतति सितूत्रस्य पतूणरतियया 
अनतुवकसतद्धिः; इतिश्च ललोपद्धिः परस्ममैपदितेषतु (३.४.९७) इत्यस्मयातिङ  ललोपद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य असधकयारद्धिः | 
अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — तङतिद्धिः लस्य सिद्धिः उतमस्य तनत्यनां ललोपद्धिः | 

अत्र प्रश्नद्धिः उदितेतति यतिङ  अनस्मनङ  सितूत्रते 'तनत्यनां' तकमथरमङ  उकमङ  ? उतरमङ अनस्ति अस्मयाकमङ  अष्टयाध्ययायणी-सितूत्रपयाठते | पतुस्तिकते  पश्यतितु-- इदिनां 
सितूत्रनां ३.४.९९ तकल; तिस्मयातिङ  पतूवर ३.४.९६-तिमते सितूत्रते प्रथमनां पदिमङ  अनस्ति 'वया' [वमैतिद्धिःपोऽनयत्र = वया ऐतिद्धिः अनयत्र] | वया नयाम तवकल्पतेन; 
अतग्रिमयलोद्धिः द्वयलोद्धिः सितूत्रयलोद्धिः अतप तिस्य अनतुवकसतद्धिः प्रवतिरमयानया | अतिद्धिः वया-शब्दिद्धिः अनयलोद्धिः सितूत्रयलोद्धिः (३.४.९७, ३.४.९८) आगत्य उपतवशतति | 
अधतुनया अस्मयाकनां  सितूत्रमङ  अनस्ति ३.४.९९; अनस्मनङ  सितूत्रते यद्धिः सिकयारललोपद्धिः तवतरतिद्धिः, सिद्धिः वमैकनल्पकद्धिः नयानस्ति | अतिद्धिः 'वया' इतति अनतुवकसतनां 
स्थगतयतितुनां, "तनत्य"-शब्दिद्धिः अत्र प्रयतुकद्धिः | नयाम कते वलमङ  "अत्र कयायर वमैकनल्पकनां  नयानस्ति" इतति सितूचतयतितुनां, तनत्यमङ  इत्यस्य प्रयलोगद्धिः कक तिद्धिः |

सिनांयलोगयानतिस्य ललोपद्धिः (८.२.२३) = यस्य पदिस्य अनतिते सिनांयलोगलोपोऽनस्ति, तिस्य पदिस्य अननतिमवणरस्य ललोपलो भवतति | अललोपोऽनत्यस्य 
(१.१.५२) इत्यनतेन अननतिमवणरस्य एव ललोपद्धिः न तितु पतूणरपदिस्य | सिनांयलोगद्धिः अनतिते अनस्ति यस्य तितिङ  सिनांयलोगयानतिनां, बरहवणीतरद्धिः, तिस्य सिनांयलोगयानतिस्य 
| सिनांयलोगयानतिस्य षष्ठ्यनतिनां, ललोपद्धिः प्रथमयानतिनां, तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | पदिस्य (८.१.१६) इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — 
सिनांयलोगयानतिस्य पदिस्य ललोपद्धिः | 

**धतेयनां यतिङ  अत्र इतिश्च (३.४.१००), तिस्थस्थतमपयानां तियानतिनतियामद्धिः (३.४.१०१) इतति द्वयलोद्धिः सितूत्रयलोद्धिः प्रसितकद्धिः | तवप्रततिषतेधते परनां कयायरमङ 
(१.४.२) = सिमयानकयालते तितुल्यबलते सितूत्रते कयायर कतितुरमङ  आययातिद्धिः चतेतिङ , परसितूत्रस्य कयायर पतूवर भवतति | नयाम परसितूत्रनां बलवतिङ  | तवप्रततिषतेधद्धिः इत्यतुकते  
सिमयानबलयलोद्धिः सितूत्रयलोद्धिः सिङ्घषरद्धिः | 

परस्ममैपदिते तवसधसलङङ    -  लकयारस्य ततिङङ    -  प्रत्यय  -  ससितदद्धिः

मतूलमङ —
ततिपङ   तिसिङ   सझि 
ससिपङ   थसिङ   थ
तमपङ   वसिङ   मसिङ   

चतुटितू  ( १.३.७) = प्रत्यस्य आदिद चवगर्गीयद्धिः (चङ , छङ  , जङ , झिङ , ञङ ), अथवया टिवगर्गीयद्धिः (टिङ  , ठङ  , डङ  , ढङ  , णङ ) वणरद्धिः भवतति चतेतिङ , तिस्य वणरस्य 
इतिङ -सिनांजया भवतति | यथया ण्वतुलङ   वतु अवतशष्यतिते → |

तनयमयाद्धिः—
१. लङङ  -लकयारस्य कक तिते यते त्रयद्धिः तनयमयाद्धिः उकयाद्धिः, तिते तनयमयाद्धिः सिवरषतु तङत्सितु लकयारतेषतु उपयतुकयाद्धिः | तवसधसलङङ   तङतिङ -लकयारद्धिः अनस्ति अतिद्धिः अत्र 
अतप एषयानां त्रययाणयानां प्रसितकद्धिः | (इतिश्च इतति इ-ललोपद्धिः, तिस्थस्थतमपयानां तियानतिनतियामद्धिः इतति "तियामङ , तिमङ, ति, अमङ " एतिते आदितेशयाद्धिः, तनत्यनां तङतिद्धिः
इतति वससि मससि च सिकयारललोपद्धिः |)
२. सझि-स्थयानते जतुसिङ -आदितेशद्धिः | जकयारस्य इतिङ -सिनांजया ललोपश्च | उसिङ  अवतशष्यतिते |
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३. अनस्मनङ  लकयारते प्रमतुखनां कयायरमङ  इदिनां यतिङ  ययासितुटिङ  आगमद्धिः भवतति प्रत्यययातिङ  प्रयाकङ  | तित्र अनतुबनधललोपते सितति "ययासिङ " इतति तशष्यतिते | 
    ३ ) a यतदि अङ्गमङ  अदिनतिनां तितरर तिस्य ययासितुडयागमस्य स्थयानते इयङ  इतति आदितेशद्धिः | यथया पठङ   + अ + ययासिङ  + तिङ  पठङ   → + अ + इयङ  + 
तिङ   पठ → (इतति अङ्गमङ ) + इतिङ (इतति ससिद-ततिङङ  प्रत्ययद्धिः)  → पठतेतिङ  |  
    ३ ) b अनदिनतितेषतु इयङ -आदितेशद्धिः न भवतति | यथया तचनतु + ययासिङ  + तिङ   तचनतुययातिङ   →

४. यदिया इयङ -आदितेशद्धिः भवतति तिदिया वलयातदिषतु* प्रत्ययतेषतु परतेषतु यकयारललोपद्धिः भवतति | पठ + इयङ  + तिङ   पठतेतिङ  → | अजयातदिषतु तितु यथयावतिङ  | पठ 
+ इयङ  + उद्धिः  पठतेयतुद्धिः → | 

*वलयातदिषतु प्रत्ययतेषतु इदिनां कयायर भवतति, नयाम यकयारनां तवरयाय रलयातदिषतु | अधद्धिः अतप वलयातदिद्धिः-अजयातदिद्धिः (अवलयातदिद्धिः) इतति प्रदिश्यरतिते | 

तितरर तनयमयानङ  अनतुसिकत्य कयायरमङ  एवमङ —
ततिपङ   पकयारललोपद्धिः→   तति  इ→ → -ललोपद्धिः  → 'तिङ'  → अदिनतियाङयानयानां कक तिते ययासिङ -स्थयानते इयङ; 'तिङ ' वलयातदिद्धिः अतिद्धिः यकयारललोपद्धिः, इ तशष्यतिते  इ →

+ तिङ   → 'इतिङ' इतति तवसधसलङङ     प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
तिसिङ  तियामङ→ -आदितेशद्धिः  इयङ → -आगमद्धिः  तियामङ  वलयातदिद्धिः अतिद्धिः इयङ  इत्यस्य य→ -ललोपद्धिः  इ → + तियामङ   → 'इतियामङ' इतति तवसधसलङङ     प्रत्ययद्धिः 
तनष्पनद्धिः | 
सझि  जतुसिङ → -आदितेशद्धिः  उसिङ  तशष्यतिते  उसिङ  अजयातदिद्धिः → → (अवलयातदिद्धिः) अतिद्धिः इयङ  इत्यस्य यङ -ललोपलो न  इयतुसिङ   सिङ → → -स्थयानते 'रु', उ 
इत्यस्य इतिङ -सिनांजया, रङ -स्थयानते तवसिगरद्धिः  → 'इयतुद्धिः' इतति तवसधसलङङ     प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
ससिपङ   पकयारललोपद्धिः  ससि  इ→ → → -ललोपद्धिः  → 'सिङ ' वलयातदिद्धिः अतिद्धिः यकयारललोपद्धिः, इ तशष्यतिते  इ → + सिङ    इसिङ   रुत्वतवसिगर  → → → 'इद्धिः' इतति 
तवसधसलङङ     प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
थसि  → तिमङ-आदितेशद्धिः  तिमङ  वलयातदिद्धिः अतिद्धिः इयङ  इत्यस्य य→ -ललोपद्धिः  इ → + तिमङ   → 'इतिमङ' इतति तवसधसलङङ     प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
थ  ति→ -आदितेशद्धिः  ति  वलयातदिद्धिः अतिद्धिः इयङ  इत्यस्य य→ -ललोपद्धिः  इ → + ति   → 'इति' इतति तवसधसलङङ     प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
तमपङ   अमङ → -आदितेशद्धिः  अमङ  अजयातदिद्धिः → (अवलयातदिद्धिः) अतिद्धिः इयङ  इत्यस्य यङ -ललोपलो न  → 'इयमङ ' इतति तवसधसलङङ     प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
वसिङ  सिकयारललोपद्धिः  व वलयातदिद्धिः→ →  अतिद्धिः इयङ  इत्यस्य य-ललोपद्धिः  इ → + व  → 'इव' इतति तवसधसलङङ     प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
मसिङ   सिकयारललोपद्धिः  म→ →  वलयातदिद्धिः अतिद्धिः इयङ  इत्यस्य य-ललोपद्धिः  इ → + म  → 'इम' इतति तवसधसलङङ     प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |

तवसधसलतङ ससिद-प्रत्यययाद्धिः—
इतिङ      इतियामङ    इयतुद्धिः
इद्धिः      इतिमङ    इति 
इयमङ    इव     इम 

झितेजतुरसिङ  (३.४.१०८) = सलङङ  -लकयारस्य सझि इत्यस्य स्थयानते जतुसिङ -आदितेशलो भवतति | झितेद्धिः षष्ठ्यनतिनां, जतुसिङ  प्रथमयानतिनां, तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | 
झिलोपोऽनतिद्धिः (७.१.३)  इत्यस्य अपवयादिद्धिः | सलङद्धिः सिणीयतुटिङ   (३.४.१०२) इत्यस्मयातिङ  सलङद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य 
असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — सलङद्धिः लस्य झितेद्धिः जतुसिङ  |

ययासितुटिङ   परस्ममैपदितेषतूदियातलो तङच्च (३.४.१०३) = सलङङ  -लकयारस्य परस्ममैपतदि-प्रत्यययानयानां ययासितु टिङ  -आगमलो भवतति; सि च आगमलो तङद्वतिङ  | 
तवसधसितूत्रमङ  अततिदितेशसितूत्रनां च | सलङद्धिः सिणीयतुटिङ   (सियामयानयसितूत्रनां तकनतितु अनतेन आत्मनतेपदियानयानां एव कक तिते) इत्यस्य अपवयादिद्धिः | आद्यनतिद टितकतिद 
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(१.१ .४६) इत्यनतेन ययासितुटिङ  , प्रत्यययातिङ  प्रयाकङ   आययातति | ययासितुटिङ   प्रथमयानतिनां, परस्ममैपदितेषतु सिप्तम्यनतिमङ , उदियातद्धिः प्रथमयानतिनां, तङतिङ  प्रथमयानतिनां, च 
अव्ययपदिमङ , अनतेकपदितमदिनां सितूत्रमङ  | सलङद्धिः सिणीयतुटिङ   (३.४.१०२) इत्यस्मयातिङ  सलङद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य 
असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — सलङद्धिः लस्य परस्ममैपदियानयानां ययासितुटिङ   उदियातद्धिः तङतिङ  च |

अतिलो यतेयद्धिः (७.२.८०)* = अदिनतियातिङ  अङ्गयातिङ  सियावरधयातितुकप्रत्ययस्य ययासिङ -आगमस्य स्थयानते इयङ -आदितेशलो भवतति | तिदिनतितवसधद्धिः— यतेन 
तवसधस्तिदिनतिस्य (१.१.७२) इत्यनतेन अदिनतियातिङ  अङ्गयातिङ  | अतिद्धिः पञ्चिम्यनतिनां, यया लतुप्तषषणीकनां  पदिमङ , इयद्धिः प्रथमयानतिनां (इयङ  + अकयारद्धिः 
उच्चयारणयाथरमङ ), तत्रपदितमदिनां सितूत्रमङ  | रुधयासधभ्यद्धिः सियावरधयातितुकते  (७.२.७६) इत्यस्मयातिङ  सियावरधयातितुकते  इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | अङ्गस्य (६.४.१) 
इत्यस्य असधकयारद्धिः (अत्र पञ्चिम्यनतिनां भवतति, अङ्गयातिङ ) | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — अतिद्धिः अङ्गयातिङ  सियावरधयातितुकस्य यया (इतति स्थयानते) इयद्धिः |

ललोपलो व्यलोवर सल (६.१.६६) = वलङ -प्रत्ययारयारते परते पतूवर तवद्यमयानयलोद्धिः वकयारयकयारयलोद्धिः ललोपलो भवतति | वङ  च यङ  च व्यद इतिरतेतिरद्वनद्वद्धिः, तियलोद्धिः 
व्यलोद्धिः | ललोपद्धिः प्रथमयानतिनां, व्यलोद्धिः षष्ठ्यनतिनां, वसल सिप्तम्यनतिनां, तत्रपदितमदिनां सितूत्रमङ  | सितूत्रनां स्वयनां सिम्पतूणरमङ — व्यलोद्धिः ललोपद्धिः वसल |

*अत्र (अतिलो यतेयद्धिः ७.२.८०) 'यतेयद्धिः' इतति रूपस्य सिनांरचनया-तवषयते इतिलोपोऽतप वकव्यमङ  | 'यया + इयद्धिः' इतति अनस्ति | 'यया' लतुप्तषषणीकनां  पदिमङ  
इतति उपरर दितमङ  | 'ययासिद्धिः' तितु ययासिङ -आगमस्य षषणीतवभक्त्यनतिनां रूपमङ  अभतवष्यतिङ — 'ययासिद्धिः इयद्धिः' इतति | अधतुनया 'ययासिद्धिः' इत्यस्य 

षष्ठ्यनतिललोपयाथरमङ  एकनां  सितूत्रमङ  अनस्ति सितुपयानां सितुलतुकङ  पतूवरसिवणयारच्छतेययाडयाडयाययाजयालद्धिः (७.१.३९), यतेन छनदिससि (नयाम वतेदिते) एतियादृशललोपद्धिः 
(लतुकङ  ) तवधणीयतिते | अष्टयाध्ययायणी-सिम्बनधते "छनदिलोवतिङ  सितूत्रयातण भवननति" इतति मत्वया अस्य सितूत्रस्य प्रसितकद्धिः भवतति अत्रमैव | तितरर अधतुनया षष्ठ्यथर
ययासिङ  इत्यतेव भवतति | तिदिननतिरमङ — 

ययासिङ   → सिसिजतुषलो रुद्धिः (८.२.६६) इत्यनतेन पदियानतिते सिङ -स्थयानते रु-आदितेशद्धिः  ययारु  → → भलोभगलोअघलोअपतूवरस्य यलोपोऽतश (८.३.१७) 
इत्यनतेन अतश परते, अवणयारतिङ  उतरस्य रु-स्थयानते यकयारयादितेशद्धिः  ययायङ   → → ललोपद्धिः शयाकल्यस्य (८.३.१९) इत्यनतेन अतश परते, 
अवणरपतूवरकस्य पदियानतियकरस्य तवकल्पतेन ललोपद्धिः  यया इतति भवतति → | 

इदिमतप वयाच्यनां यतिङ  बरहकयालयातिङ  वमैययाकरणयानयानां तववयादिद्धिः प्रवतिरतिते अनस्मनङ  तवषयते | कते चन वदिननति यतिङ  'यद्धिः' एव ययासिङ  इत्यस्य षषणीतवभक्त्यनतिनां 
रूपमङ— यथया तद्वतिणीयतवभकद बरहवचनते तवश्वपया + शसिङ   तवश्वपया → + असिङ   →आतिलो धयातिलोद्धिः (६.४.१४०) इत्यनतेन आ-ललोपद्धिः  तवश्वपङ  →

+ असिङ   तवश्वपद्धिः इतति रणीत्यया पदिस्य आ→ -ललोपद्धिः भवतति | एवनां चतेतिङ  तितरर ययासिङ  + इयद्धिः  यद्धिः → + इयद्धिः  तवसिगरसिननधद्धिः  य → → + इयद्धिः | 
सियाधयारणतियया अत्र गतुणसिननधद्धिः आद्गतुणद्धिः (६.१.८७) न भवतति यतिलोतर तवसिगरसिननधद्धिः अससिदद्धिः भवतति पतूवर त्रयाससिदमङ  (८.२.१) इत्यनतेन | 
परनतितु अनस्मनङ  पकते तिते वमैययाकरणयाद्धिः वदिननति यतिङ  अत्र "गतुणसिननधद्धिः भवतति" | पतुनद्धिः अनयते वमैययाकरणद्धिः वदिननति यतिङ  सितूत्रनां स्वयमङ  'अतिलो ययाससियद्धिः' 
इत्यनस्ति न तितु 'अतिलो यतेयद्धिः ' | अत्र 'ययाससियद्धिः' इतति षषणी तित्पतुरुषसिमयासिद्धिः | 

इतति सियावरधयातितुकलकयारयाणया नां परस्ममैपतदिधयातितूनयामङ  अदिनति-अङ्गयानयानां कक तिते ससिद-प्रत्यययाद्धिः सिमयाप्तयाद्धिः | 

आत्मनतेपतदिधयातितूनयामङ  अदिनति  -  अङ्गयानयानां कक तिते ससिद  -  प्रत्यययाद्धिः

आत्मनतेपतदिधयातितूनयानां मतूल  -  ततिङङ  प्रत्यययाद्धिः

ति     आतियामङ   झि 

5



थयासिङ   आथयामङ   ध्वमङ  
इडङ      वतर      मतरङङ  

अत्र ससिदयानतिद्धिः— आत्मनतेपदि-तवषयते, तटितिङ -लकयारतेषतु* तङतिङ -लकयारतेषतु पकथकयया तभन-कयाययारतण भवननति | तियातन कयातन इतति अग्रिते पश्ययामद्धिः |
अनयच्च अधद्धिः सलसखतितेषतु तनयमतेषतु कते  सियामयानययाद्धिः, कते  तवशतेषयाद्धिः इतति सिदिया मनससि तनधयाय अग्रिते गच्छतेम |

*यथया तटितिङ  लकयारयाद्धिः नयाम टिकयारद्धिः इतिङ  यतेषयानां तिते (लटिङ  , सलटिङ  , लतुटिङ  , लकटिङ  , ललोटिङ  ), तिथमैव तङतिङ  लकयारयाद्धिः नयाम ङकयारद्धिः इतिङ  यतेषयानां तिते (लङङ  , सलङङ  ,
लतुङङ  , लकङङ  ) | 

आत्मनतेपदिते लटिङ     -  लकयारस्य ततिङङ    -  प्रत्यय  -  ससितदद्धिः

तनयमयाद्धिः—
१. तटितिङ -लकयारयाणयानां स्थयानते तवतरतियानयामङ  आत्मनतेपदिसिनांजकयानयानां प्रत्यययानयानां 'तटि'-भयागस्य स्थयानते एकयारद्धिः | 'तटि' इतति एकया सिनांजया अनस्ति | 
कस्ययातप अनांशस्य अननतिम-स्वरस्य, अतप च तिस्य स्वरस्य अननतिरनां रलङ -वणरद्धिः अनस्ति चतेतिङ  तितरर तमसलत्वया तियलोद्धिः, 'तटि'-सिनांजया भवतति | यथया
रयाम इतति शब्दिद्धिः, अत्र मकयारलोतर-अकयारस्य तटि-सिनांजया | तिथमैव ररर-शब्दिते इकयारस्य तटि-सिनांजया | मनसिङ  इत्यनस्मनङ  'असिङ' इत्यस्य तटि-सिनांजया 
| यथया "ति" इतति प्रत्ययद्धिः— अत्र तटि-भयागद्धिः 'अ' अनस्ति; तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  → "तिते" इतति भवतति | अङ्गमङ  अदिनतिनां स्ययातिङ  अनदिनतिनां वया 
स्ययातिङ , उभयत्र इदिनां कयायर तवधणीयतिते |
२. अदिनतियातिङ  अङ्गयातिङ  परस्य आकयारस्य स्थयानते इत्वनां स्ययातिङ  | नयाम यतदि अङ्गमङ  अदिनतिमङ  अनस्ति, तितरर तित्र आत्मनतेपदिसिनांजकप्रत्ययतेषतु यद्धिः 
आकयारद्धिः अनस्ति, तिस्य स्थयानते इकयारद्धिः भवतति | 'आतियामङ' 'आथयामङ' अनयलोद्धिः नस्थतिस्य आकयारस्य स्थयानते 'इ' | अङ्गमङ  अनदिनतिनां चतेतिङ  
आकयारस्य स्थयानते इ-आदितेशद्धिः न भवत्यतेव | तकनतितु अङ्गमङ  अदिनतिमङ  अनस्ति चतेतिङ , तितरर तटित्सितु तङत्सितु उभयत्र इ-आदितेशद्धिः भवतति | वस्तितुतिद्धिः 
इयङ -आदितेशद्धिः भवतति, तिदिया यकयारस्य ललोपद्धिः वलङ -प्रत्ययारयारते परते | 
३. मध्यमपतुरुषस्य थयासिद्धिः स्थयानते 'सिते' आदितेशद्धिः | अयमङ  आदितेशद्धिः तटित्सितु लकयारतेषतु भवतति |

तनयमयानङ  अनतुसिकत्य कयायरमङ  एवमङ —
ति  → 'अ' इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  → "तिते" इतति लटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |    
आतियामङ  आमङ  इतति तटि→ -भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  आतिते   अदिनतियातिङ  अङ्गयातिङ  परस्य आकयारस्य स्थयानते इत्वमङ → → , 'आ'-स्थयानते 'इ' →
"इतिते" इतति लटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | (इयङ -आदितेशद्धिः, तिदिया यङ -ललोपद्धिः |) 
झि  → 'झिङ ' स्थयानते अनतिङ  आदितेशद्धिः  → अनतिङ  + अ  → 'अ' इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  → "अनतिते" इतति लटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
थयासिङ   तटित्सितु → 'सिते' आदितेशद्धिः  → "सिते" इतति लटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
आथयामङ   आमङ  इतति तटि→ -भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  आथते   अदिनतियातिङ  अङ्गयातिङ  परस्य आकयारस्य स्थयानते इत्वमङ → → , 'आ'-स्थयानते 'इ' →
"इथते" इतति लटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | (इयङ -आदितेशद्धिः, तिदिया यङ -ललोपद्धिः |)  
ध्वमङ   → 'अमङ ' इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  → "ध्वते" इतति लटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |  
इडङ    → 'डङ  ' इत्यस्य इतिङ -सिनांजया ललोपद्धिः च  → 'इ' इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  → "ए" इतति लटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |   
वतर  → 'इ' इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  → "वरते" इतति लटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |     
मतर  ङङ    → 'ङङ  ' इत्यस्य इतिङ -सिनांजया ललोपद्धिः च  → 'इ' इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  → "मरते" इतति लटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
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लतटि  ससिद-प्रत्यययाद्धिः—
तिते   इतिते   अनतिते
सिते   इथते   ध्वते
ए   वरते    मरते 

तितरर तियावतिङ  एव— तटितिङ -लकयारतेषतु टितेद्धिः स्थयानते एत्वनां, थयासिद्धिः स्थयानते सिते, अदिनतिमङ  अङ्गनां चतेतिङ  आकयारस्य स्थयानते इकयारद्धिः | 

तटिति आत्मनतेपदियानयानां टितेरते (३.४.७९) = तटितिङ -लकयारयाणयानां स्थयानते तवतरतियानयामङ  आत्मनतेपदिसिनांजकयानयानां प्रत्यययानयानां 'तटि'-भयागस्य स्थयानते एकयार-
आदितेशलो भवतति | तटितिद्धिः षष्ठ्यनतिमङ , आत्मनतेपदियानयानां षष्ठ्यनतिनां, टितेद्धिः षष्ठ्यनतिमङ , ए लतुप्तप्रथमयानतिमङ , अनतेकपदितमदिनां सितूत्रमङ  | लस्य (३.४.७७) 
इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — तटितिद्धिः लस्य आत्मनतेपदियानयानां टितेद्धिः ए |

अचलोपोऽनत्ययातदि तटि (१.१.६४) = अचयानां मध्यते यद्धिः अनत्यद्धिः, सिद्धिः आतदिद्धिः यस्य तितिङ  तटि-सिनांजकनां  स्ययातिङ  | अनतिते भवद्धिः अनत्यद्धिः, अनत्यद्धिः 
आतदियरस्य सिद्धिः अनत्ययातदिद्धिः बरहवणीतरद्धिः | अचद्धिः षष्ठ्यनतिमङ , अनत्ययातदिद्धिः प्रथमयानतिनां, तटि प्रथमयानतिनां, तत्रपदितमदिनां सितूत्रमङ  | अत्र अचद्धिः एकवचनते यतिलोतर
अनतेन अचङ -जयाततिद्धिः इतति इष्टमङ  | आशयद्धिः बरहवचननां, तनधयाररण-सिप्तमणी (बरहषतु एकमङ ) | जयात्ययाख्ययाययामतेकनस्मनबरहवचनमनयतिरस्ययामङ  
(१.२.५८) = जयातति-आख्ययाययामङ  एकनस्मनङ  बरहवचनमङ  अनयतिरस्ययामङ   | सितूत्रनां स्वयनां सिम्पतूणरमङ— अचद्धिः अनत्ययातदि तटि |

आतिलो तङतिद्धिः (७.२.८१) = अदिनतियातिङ  अङ्गयातिङ  परस्य सियावरधयातितुक-तङतिङ -प्रत्ययस्य आकयारस्य स्थयानते इयङ -आदितेशलो भवतति | 
(अनदिनतियाङ्गतेषतु न भवतति; अनदिनतियाङ्गतेषतु आतिते, आथते इत्यतेव भवतिद्धिः |) आतिद्धिः षष्ठ्यनतिनां, तङतिद्धिः षष्ठ्यनतिनां, तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | रुधयासधभ्यद्धिः 
सियावरधयातितुकते  (७.२.७६) इत्यस्मयातिङ  सियावरधयातितुकते  इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | अतिलो यतेयद्धिः (७.२.८०) इत्यस्मयातिङ  अतिलो, इयद्धिः इत्यनयलोद्धिः अनतुवकसतद्धिः
| अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — अतिद्धिः अङ्गयातिङ  तङतिद्धिः सियावरधयातितुकस्य आतिलो इयद्धिः |

वस्तितुतिद्धिः आतिलो तङतिद्धिः (७.२.८१) इत्यनतेन इयङ -आदितेशद्धिः भवतति, तिदिया ललोपलो व्यलोवर सल (६.१.६६) इतति सितूत्रतेण यङ -इत्यस्य ललोपद्धिः वलङ -
प्रत्ययारयारते परते | 

थयासिद्धिः सिते (३.४.८०) = तटितिङ -लकयारस्य थयासिङ -स्थयानते सिते-आदितेशलो भवतति | थयासिद्धिः षष्ठ्यनतिनां, सिते लतुप्तप्रथमयानतिनां, तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | तटिति 
आत्मनतेपदियानयानां टितेरते (३.४.७९) इत्यस्मयातिङ  तटितिद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — 
तटितिद्धिः लस्य थयासिद्धिः सिते |

आत्मनतेपदिते ललोटिङ     -  लकयारस्य ततिङङ    -  प्रत्यय  -  ससितदद्धिः

तनयमयाद्धिः—
१. परस्ममैपदिते लतटि यत्र यत्र 'इ', ललोतटि तित्र तित्र 'उ'; तिथमैव आत्मनतेपदिते लतटि यत्र यत्र 'ए', तित्र तित्र ललोतटि 'आमङ' आदितेशद्धिः भवतति | वस्तितुतिद्धिः 
क्रिमद्धिः एवमनस्ति— तटित्सितु तटि-भयागस्य एत्वनां भवतति | ललोटिङ   अतप तटितिङ  अनस्ति, अतिद्धिः अत्रयातप तटिभयाग-स्थयानते एकयारद्धिः आययातति | तिदिया ललोतटि 
एकयारस्य स्थयानते आमङ  इतति आदितेशद्धिः भवतति  |

7



२. अत्र कश्चन तवशतेषद्धिः तनयमद्धिः अनस्ति | उपरर सियामयानयतनयमद्धिः दितद्धिः— 'ए'-स्थयानते आमङ  | अस्मयातभद्धिः तचनतिनणीयमङ  अयमङ  एकयारद्धिः कस्मयातिङ  
परद्धिः अनस्ति | एकयारद्धिः सिकयारयातिङ  परद्धिः चतेतिङ , ए-स्थयानते 'व' भवतति न तितु 'आमङ' | यथया ललोटिङ   तटितिङ  अनस्ति अतिद्धिः थयासिद्धिः सिते (३.४.८०) इत्यनतेन 
"थयासिद्धिः स्थयानते सिते”, तिदिया सिकयारलोतरस्य एकयारस्य स्थयानते 'व'-आदितेशद्धिः | पतुनद्धिः एकयारद्धिः वकयारयातिङ  परद्धिः चतेतिङ , ए-स्थयानते 'अमङ' न तितु 'आमङ' 
अथवया 'व' | यथया ध्वमङ   ध्वते  ध्वमङ  → → | 
३. उतमपतुरुषस्य एकयारस्य स्थयानते ऐकयारयादितेशद्धिः भवतति |
४. ललोटिङ  -लकयारस्य उतमपतुरुषस्य आडयागमद्धिः भवतिणीतति तितु पतूवरमतेव उकनां  (परस्ममैपदिस्य ललोतटि उकमङ ; आत्मनतेपदिते अतप अस्य प्रसितकद्धिः) | 
५. "अदिनतियातिङ  अङ्गयातिङ  परस्य आकयारस्य स्थयानते इत्वनां स्ययातिङ ”, इत्यस्य तनयमस्य प्रसितकद्धिः भवतति तटित्सितु अतप तङत्सितु अतप, अङ्गमङ  अदिनतिमङ  
अनस्ति चतेतिङ  | 

तनयमयानङ  अनतुसिकत्य कयायरमङ  एवमङ —
ति  → 'अ' इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  तिते  एकयारस्य स्थयानते आमङ → → -आदितेशद्धिः  तिङ  → + आमङ    → "तियामङ" इतति ललोटिङ   प्रत्ययद्धिः 
तनष्पनद्धिः |    
आतियामङ  अदिनतियातिङ  अङ्गयातिङ  परस्य आकयारस्य स्थयानते इत्वमङ → , 'आ'-स्थयानते 'इ'  → इतियामङ   आमङ  इतति तटि→ -भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः →
इतिते  एकयारस्य स्थयानते आमङ  आदितेशद्धिः  → → "इतियामङ" इतति ललोटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
झि  → 'झिङ ' स्थयानते अनतिङ  आदितेशद्धिः  → अनतिङ  + अ  → 'अ' इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  अनतिते   एकयारस्य स्थयानते आमङ → → -आदितेशद्धिः

 → "अनतियामङ " इतति ललोटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
थयासिङ   तटित्सितु → 'सिते' आदितेशद्धिः  सिते  एकयारस्य स्थयानते आमङ → → -आदितेश-प्रयातप्तद्धिः  आमङ  प्रबयाध्य → 'व' आदितेशद्धिः  → "स्व" इतति ललोटिङ   प्रत्ययद्धिः 
तनष्पनद्धिः | 
आथयामङ   अदिनतियातिङ  अङ्गयातिङ  परस्य आकयारस्य स्थयानते इत्वमङ → , 'आ'-स्थयानते 'इ'  "→ इथयामङ "  → आमङ  इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः

 इथते   एकयारस्य स्थयानते आमङ  आदितेशद्धिः  → → → "इथयामङ" इतति ललोटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
ध्वमङ   → 'अमङ ' इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  ध्वते  एकयारस्य स्थयानते आमङ → → -आदितेश-प्रयातप्तद्धिः  आमङ  प्रबयाध्य → 'अमङ ' आदितेशद्धिः  →
"ध्वमङ " इतति ललोटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
इडङ    → 'डङ  ' इत्यस्य इतिङ -सिनांजया ललोपद्धिः च  → 'इ' इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  एकयारस्य स्थयानते आमङ → -आदितेश-प्रयातप्तद्धिः  आमङ  →

प्रबयाध्य ऐ आदितेशद्धिः  ऐ   उतमपतुरुषस्य आडयागमद्धिः  आ → → → + ऐ  → "ऐ" इत्यतेव ललोटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
वतर  → 'इ' इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  वरते   एकयारस्य स्थयानते ऐ आदितेशद्धिः   वरमै   उतमपतुरुषस्य आडयागमद्धिः  आ → → → → → + 
वरमै  → "आवरमै" इतति ललोटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |   
मतर  ङङ    → 'ङङ  ' इत्यस्य इतिङ -सिनांजया ललोपद्धिः च  → 'इ' इतति तटि-भयागद्धिः, तिस्य स्थयानते एकयारद्धिः  मरते  एकयारस्य स्थयानते ऐ आदितेशद्धिः   मरमै   → → → →

उतमपतुरुषस्य आडयागमद्धिः  आ → + मरमै  → "आमरमै" इतति ललोटिङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |   

ललोतटि  ससिद-प्रत्यययाद्धिः—
तियामङ    इतियामङ    अनतियामङ  
स्व    इथयामङ    ध्वमङ 
ऐ     आवरमै   आमरमै    

आमतेतिद्धिः (३.४.९०) = ललोटिङ  -लकयारस्य एकयारस्य स्थयानते आमङ -आदितेशलो भवतति | आमङ  प्रथमयानतिनां, एतिद्धिः षष्ठ्यनतिनां, तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | 
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ललोटिलो लङ्वतिङ (३.४.८५) इत्यस्मयातिङ  ललोटिद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — 
ललोटिद्धिः लस्य एतिद्धिः आमङ  |

सिवयाभ्ययानां वयामद (३.४.९१) = ललोटिङ  -लकयारस्य सिकयारयातिङ  वकयारयातिङ  च, एकयारस्य स्थयानते क्रिमतेण व, अमङ  इत्यनयलोद्धिः आदितेशलो भवतति | 
आमतेतिद्धिः (३.४.९०) इत्यस्य अपवयादिद्धिः | सिश्च वश्च तियलोररतिरतेतिरद्वनद्वद्धिः सिवद, तियाभ्ययानां सिवयाभ्ययामङ  | वश्च अमङ  च तियलोररतिरतेतिरद्वनद्वद्धिः वयामद | 
सिवयाभ्ययानां पञ्चिम्यनतिनां, वयामद प्रथमयानतिनां, तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | ललोटिलो लङ्वतिङ (३.४.८५) इत्यस्मयातिङ  ललोटिद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | आमतेतिद्धिः 
(३.४.९०) इत्यस्मयातिङ  एतिद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — ललोटिद्धिः लस्य 
सिवयाभ्ययानां एतिद्धिः वयामद |  

आडतु तमस्य तपच्च (३.४.९२) = ललोटिङ  -लकयारस्य लस्य स्थयानते यद्धिः उतमपतुरुष-प्रत्ययद्धिः भवतति, तिस्य आटिङ  -आगमलो भवतति, अतप च 
तिस्य तपत्त्वनां भवतति | आद्यनतिद टितकतिद इत्यनतेन आटिङ  -आगमद्धिः प्रत्यययातिङ  प्रयाकङ   आययातति | आडङ   प्रथमयानतिमङ , उतमस्य षष्ठ्यनतिमङ , तपतिङ 
प्रथमयानतिमङ , च अव्ययपदिमङ , अनतेकपदितमदिनां सितूत्रमङ  | ललोटिलो लङ्वतिङ  (३.४.८५) इत्यस्मयातिङ  सितूत्रयातिङ  ललोटिद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | लस्य 
(३.४.७७) इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — ललोटिद्धिः लस्य उतमस्य आटिङ   तपतिङ  च |

एति ऐ (३.४.९३) = ललोटिङ  -लकयारस्य उतमपतुरुषस्य एकयारस्य स्थयानते ऐकयार-आदितेशलो भवतति | एतिद्धिः षष्ठ्यनत्मङ , ऐ लतुप्तप्रथमयानतिनां, 
तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | आमतेतिद्धिः (३.४.९०) इत्यस्य अपवयादिद्धिः | ललोटिलो लङ्वतिङ (३.४.८५) इत्यस्मयातिङ  ललोटिद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | 
आडतु तमस्य तपच्च (३.४.९२) इत्यस्मयातिङ  उतमस्य इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ 
— ललोटिद्धिः लस्य उतमस्य एतिद्धिः ऐ | 

आत्मनतेपदिते लङङ    -  लकयारस्य ततिङङ    -  प्रत्यय  -  ससितदद्धिः

तनयमयाद्धिः—
१. लङङ   तटितिङ  नयानस्ति अतिद्धिः तटिति आत्मनतेपदियानयानां टितेरते (३.४.७९) "टितेद्धिः स्थयानते एत्वमङ ”, थयासिद्धिः सिते (३.४.८०) "थयासिद्धिः स्थयानते सिते”, अस्य 
तनयमद्वयस्य प्रसितकद्धिः नयानस्ति | 
२. "अदिनतियातिङ  अङ्गयातिङ  परस्य आकयारस्य स्थयानते इत्वनां स्ययातिङ ”, इत्यस्य तनयमस्य प्रसितकद्धिः भवतति तटित्सितु अतप तङत्सितु अतप, अङ्गमङ  अदिनतिमङ  
अनस्ति चतेतिङ  | आतिलो तङतिद्धिः (७.२.८१) इत्यनतेन इयङ -आदितेशद्धिः, तिदिया ललोपलो व्यलोवर सल (६.१.६६) इत्यनतेन वलङ -आतदिप्रत्ययते परते यललोपद्धिः | 

तनयमयानङ  अनतुसिकत्य कयायरमङ  एवमङ —
ति  तकमतप कयायर नयानस्ति → | "ति" इतति लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
आतियामङ  तटित्सितु टितेद्धिः एत्वनां तकनतितु लङङ   तङतिङ  अतिद्धिः तटि→ -भयागद्धिः 'आमङ' इत्यतेव ततिषतति  अदिनतियातिङ  अङ्गयातिङ  परस्य आकयारस्य स्थयानते इत्वमङ → , 
'आ'-स्थयानते 'इ'  "→ इतियामङ " इतति लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |  
झि  → 'झिङ ' स्थयानते अनतिङ  आदितेशद्धिः  → अनतिङ  + अ  → "अनति" इतति लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
थयासिङ   तटित्सितु सिते आदितेशद्धिः तकनतितु लङङ   तङतिङ  अतिद्धिः थयासिङ  इत्यतेव ततिषतति  रुत्वतवसिगर  → → → "थयाद्धिः" इतति लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
आथयामङ   अदिनतियातिङ  अङ्गयातिङ  परस्य आकयारस्य स्थयानते इत्वमङ → , 'आ'-स्थयानते 'इ'  "→ इथयामङ " इतति लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |  
ध्वमङ   तकमतप कयायर नयानस्ति → | "ध्वमङ " इत्यतेव लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |  

9



इडङ    → 'डङ  ' इत्यस्य इतिङ -सिनांजया ललोपद्धिः च  अग्रिते तकमतप कयायर नयानस्ति  → → "इ " इत्यतेव लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |  
वतर  तकमतप कयायर नयानस्ति → |"वतर" इत्यतेव लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
मतर  ङङ    → 'ङङ  ' इत्यस्य इतिङ -सिनांजया ललोपद्धिः च  अग्रिते तकमतप कयायर नयानस्ति  → → "मतर " इत्यतेव लङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |  

लतङ  ससिद-प्रत्यययाद्धिः—
ति     इतियामङ     अनति
थयाद्धिः  इथयामङ     ध्वमङ  
इ     वतर      मतर

आत्मनतेपदिते तवसधसलङङ    -  लकयारस्य ततिङङ    -  प्रत्यय  -  ससितदद्धिः

तनयमयाद्धिः—
१. यथया परस्ममैपदिते तवसधसलङङ  -लकयारते 'ययासितुटिङ  ' आगमद्धिः भवतति, तिथमैव आत्मनतेपदिते 'सिणीयतुटिङ  ' इतति आगमद्धिः भवतति | अत्र अनतुबनधललोपते 'सिणीयङ' 
इतति अवतशष्यतिते | 'सिणीयङ ' इत्यत्र वतिरमयानस्य सिकयारस्य अतप ललोपद्धिः तक्रियतिते तवसधसलतङ | आशणीसलरतङ तितु सिकयारललोपद्धिः न तक्रियतिते |
२. यदिया 'सिणीयङ' इतति आगमद्धिः भवतति, सिकयारललोपश्च भवतति तिदिया 'ईयङ' इतति तशष्यतिते | तित्र वतिरमयानस्य यकयारस्य ललोपलो भवतति रलयादिद प्रत्ययते 
परते | अजयादिद तितु यथयावसतषतति | 
३. 'झि'-प्रत्ययस्य स्थयानते 'रनङ' आदितेशद्धिः |
४. उतमपतुरुषस्य 'इ' प्रत्ययस्य स्थयानते 'अ' आदितेशद्धिः | 

तनयमयानङ  अनतुसिकत्य कयायरमङ  एवमङ —
ति  ईयङ  इतति आगमद्धिः→ , व्यञनते परते यकयारस्य ललोपद्धिः  ई → + ति  → "ईति" इतति तवसधसलङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
आतियामङ  ईयङ  इतति आगमद्धिः→ , स्वरते परते यकयारस्य ललोपद्धिः न  → "ईययातियामङ " इतति तवसधसलङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
झि  → 'झि' स्थयानते रनङ  आदितेशद्धिः  ईयङ  इतति आगमद्धिः→ , व्यञनते परते यकयारस्य ललोपद्धिः  ई → + रनङ   → "ईरनङ " इतति तवसधसलङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
थयासिङ   तटित्सितु सिते आदितेशद्धिः तकनतितु लङङ   तङतिङ  अतिद्धिः थयासिङ  इत्यतेव ततिषतति   ईयङ  इतति आगमद्धिः→ → , व्यञनते परते यकयारस्य ललोपद्धिः  ई → + थयासिङ   →
रुत्वतवसिगर  → "ईथयाद्धिः" इतति तवसधसलङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
आथयामङ   ईयङ  इतति आगमद्धिः→ , स्वरते परते यकयारस्य ललोपद्धिः न  → "ईययाथयामङ " इतति तवसधसलङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
ध्वमङ   ईयङ  इतति आगमद्धिः→ , व्यञनते परते यकयारस्य ललोपद्धिः  ई → + ध्वमङ   → "ईध्वमङ " इतति तवसधसलङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
इडङ    → 'डङ  ' इत्यस्य इतिङ -सिनांजया ललोपद्धिः च  उतमपतुरुषस्य → 'इ' प्रत्ययस्य स्थयानते 'अ' आदितेशद्धिः  ईयङ  → + अ  → "ईय" इतति तवसधसलङङ   
प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः | 
वतर  ईयङ  इतति आगमद्धिः→ , व्यञनते परते यकयारस्य ललोपद्धिः  ई → + वतर  → "ईवतर" इत्यतेव तवसधसलङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |
मतर  ङङ    → 'ङङ  ' इत्यस्य इतिङ -सिनांजया ललोपद्धिः च  मतर  ईयङ  इतति आगमद्धिः→ → , व्यञनते परते यकयारस्य ललोपद्धिः  ई → + मतर  → "ईमतर" इत्यतेव 
तवसधसलङङ   प्रत्ययद्धिः तनष्पनद्धिः |

सलङद्धिः सिणीयतुटिङ   (३.४.१०२) = सलङङ  -लकयारस्य सिणीयतुटिङ  -आगमलो भवतति | इदिनां सितूत्रनां सियामयानयसितूत्रमङ  | तिस्य अपवयादिद्धिः ययासितुटिङ   
परममैपदितेषतूदियातलो तङच्च (३.४.१०३); अनतेन सलङद्धिः सिणीयतुटिङ   इत्यस्य कयायर नयाररतति परस्ममैपदितेषतु, अतिद्धिः सलङद्धिः सिणीयतुटिङ   कते वलमङ आत्मनतेपदितेषतु 
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इतति फसलतिद्धिः अथरद्धिः | सलङद्धिः षष्ठ्यनतिनां, सिणीयतुटिङ   प्रथमयानतिनां, तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | टिकयार-उकयारयलोद्धिः इतिङ -सिनांजया ललोपश्च | सिणीयङ  अवतशष्यतिते | तटितिङ 
अतिद्धिः आद्यनतिद टितकतिद इत्यनतेन ततिङङ  -प्रत्ययस्य आदिद उपतवशतति | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — 
सलङद्धिः लस्य सिणीयतुटिङ   |

सलङद्धिः सिललोपलोपोऽननत्यस्य (७.२.७९) = सियावरधयातितुकसलङद्धिः अननत्यस्य सिकयारस्य ललोपलो भवतति | अनतिते भवद्धिः अनत्यद्धिः, न अनत्यद्धिः 
अननत्यद्धिः; तिस्य अननत्यस्य | सलङद्धिः षष्ठ्यनतिनां, सि लतुप्तषषणीकनां  पदिनां, ललोपद्धिः प्रथमयानतिमङ , अननत्यस्य षष्ठ्यनतिमङ , अनतेकपदितमदिनां सितूत्रमङ  | 
रुधयासधभ्यद्धिः सियावरधयातितुकते  (७.२.७६) इत्यस्मयातिङ  सियावरधयातितुकते  इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः, तवभतकपररणयामनां कक त्वया सियावरधयातितुकस्य | अङ्गस्य 
(६.४.१) इत्यस्य असधकयारद्धिः (अत्र पञ्चिम्यनतिनां भवतति, अङ्गयातिङ ) | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — अङ्गयातिङ  सियावरधयातितुकस्य सलङङ द्धिः अननत्यस्य 
सि-ललोपद्धिः | 

झिस्य रनङ  (३.४.१०५) = सलङङ  -लकयारस्य झि-प्रत्ययस्य स्थयानते रनङ -आदितेशलो भवतति | झिलो पोऽनतिद्धिः इत्यस्य अपवयादिद्धिः | रनङ  अनतेकयालङ  अतिद्धिः
अनतेकयानल्शतिङ  सिवरस्य (१.१.५५) इत्यनतेन सिम्पतूणर-झि-प्रत्ययस्य स्थयानते भवतति | रनङ  इत्यनस्मनङ  नकयार-ललोपद्धिः भवतति स्म रलनत्यमङ  
इत्यनतेन, परनतितु न तवभकद तितुस्मयाद्धिः इत्यनतेन नकयारद्धिः ततिषतति | झिस्य षष्ठ्यनतिनां,  रनङ  प्रथमयानतिनां, तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | सलङद्धिः सिणीयतुटिङ   
(३.४.१०२) इत्यस्मयातिङ  सलङद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — सलङद्धिः लस्य 
झिस्य रनङ  |

अनतेकयानल्शतिङ  सिवरस्य (१.१.५५) = आदितेशद्धिः अनतेकयालङ  (आदितेशते एक एव वणरद्धिः न अतप तितु अनतेकते  वणयारद्धिः) अथवया तशतिङ  चतेतिङ , तितरर 
सिवरस्थयातननद्धिः स्थयानते भवतति (न तितु अनत्यवणरस्य) | (यस्य स्थयानते आदितेशद्धिः आतदिष्टद्धिः, सिद्धिः स्थयानणी |) इदिनां सितूत्रमङ  अललोपोऽनत्यस्य (१.१.५२) 
इत्यस्य अपवयादिद्धिः | न एकद्धिः अनतेकद्धिः नञ्तित्पतुरुषद्धिः; अनतेकद्धिः अलङ  यस्य सिद्धिः अनतेकयालङ  बरहवणीतरद्धिः; शकयारद्धिः इतिङ  यस्य सिद्धिः तशतिङ  बरहवणीतरद्धिः; 
अनतेकयालङ  च तशतिङ  च अनतेकयानल्शतिङ  सिमयारयारद्वनद्वद्धिः | अनतेकयालङ  प्रथमयानतिनां, तशतिङ  प्रथमयानतिनां, सिवरस्य षष्ठ्यनतिनां, तत्रपदितमदिनां सितूत्रमङ  | 
स्थयानतेपोऽनतिरतिमद्धिः (१.१.५०) इत्यस्मयातिङ  स्थयानते इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | अनतुवकसत-सितरतिसितूत्रमङ — अनतेकयानल्शतिङ  सिवरस्य स्थयानते | 

इटिलोपोऽतिङ  (३.४.१०६) = सलङङ  -लकयारस्य स्थयानते यद्धिः इटिङ  -आदितेशद्धिः, तिस्य स्थयानते अतिङ -आदितेशलो भवतति | इटिद्धिः षष्ठ्यनतिमङ , अतिङ  प्रथमयानतिनां, 
तद्वपदितमदिनां सितूत्रमङ  | सलङद्धिः सिणीयतुटिङ   (३.४.१०२) इत्यस्मयातिङ  सलङद्धिः इत्यस्य अनतुवकसतद्धिः | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य असधकयारद्धिः | अनतुवकसत-
सितरतिसितूत्रमङ — सलङद्धिः लस्य इटिद्धिः अतिङ  | 

तवसधसलतङ  ससिद-प्रत्यययाद्धिः—
ईति     ईययातियामङ     ईरनङ 
ईथयाद्धिः   ईययाथयामङ    ईध्वमङ 
ईय     ईवतर      ईमतर

इतति सियावरधयातितुकलकयारयाणयामङ  आत्मनतेपतदिधयातितूनयामङ  अदिनति-अङ्गयानयानां कक तिते ससिद-प्रत्यययाद्धिः सिमयाप्तयाद्धिः | 

अभ्ययासिद्धिः
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अधद्धिः लतटि, ललोतटि, लतङ, तवसधसलतङ च अङ्गनां यत्र अदिनतिमङ  अनस्ति, तित्र ततिङङ  -प्रत्यययानयानां ससिद्ध्यथर सिवयारतण आवश्यकयातन सितूत्रयातण दितयातन |
प्रत्यतेकनां  सितूत्रस्य (१) कतु त्र-कतु त्र प्रसितकद्धिः, (२) अपरतेण सितूत्रतेण बयासधतिनां चतेतिङ  कते न, (३) कयायर च तितेन सियासधतिनां न वया इतति सितूचयतितु | कतु त्र-कतु त्र 
प्रसितकद्धिः नयाम कनस्मनङ  पदिते (परसिममैपदिते, आत्मनतेपदिते), कते षतु लकयारतेषतु, अतप च कते षतु प्रत्ययतेषतु | आरत्य प्रसितकद्धिः कतु त्र, बयाधया कतु त्र, कयायर च कतु त्र 
| अनस्मनङ  अभ्ययासिते पतूवरतिन  -  करपत्रस्ययातप आवश्यकतिया | 
 
सिसिजतुषलो रुद्धिः (८.२.६६) 
खरवसियानयलोतवरसिजरनणीयद्धिः (८.३.१५)
झिलोपोऽनतिद्धिः (७.१.३)
एरुद्धिः (३.४.८६)
तिस्थस्थतमपयानां तियानतिनतियामद्धिः (३.४.१०१)
ललोटिलो लङ्वतिङ (३.४.८५)
मतेतनर द्धिः (३.४.८९)
आडतु तमस्य तपच्च (३.४.९२) 
तनत्यनां तङतिद्धिः (३.४.९९) 
सितेरर तपच्च (३.४.८७)
अतिलो रतेद्धिः (६.४.१०५)
तितुरलोस्तियातिङ्ङयातशष्यनयतिरस्ययामङ  (७.१.३५)
इतिश्च (३.४.१००)
सिनांयलोगयानतिस्य ललोपद्धिः (८.२.२३)
झितेजतुरसिङ  (३.४.१०८) 
ययासितुटिङ   परममैपदितेषतूदियातलो तङच्च (३.४.१०३) 
अतिलो यतेयद्धिः (७.२.८०)
ललोपलो व्यलोवर सल (६.१.६६) 
तटिति आत्मनतेपदियानयानां टितेरते (३.४.७९)
अचलोपोऽनत्ययातदि तटि (१.१.६४) 
आतिलो तङतिद्धिः (७.२.८१) 
थयासिद्धिः सिते (३.४.८०) 
आमतेतिद्धिः (३.४.९०) 
सिवयाभ्ययानां वयामद (३.४.९१) 
एति ऐ (३.४.९३) 
सलङद्धिः सिणीयतुटिङ   (३.४.१०२) 
सलङद्धिः सिललोपलोपोऽननत्यस्य (७.२.७९) 
झिस्य रनङ  (३.४.१०५) 
अनतेकयालङ  तशत्सिवरस्य (१.१.५५) 
इटिलोपोऽतिङ  (३.४.१०६) 
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उदियाररणयाथरमङ  अधद्धिः चत्वयारर सितूत्रयातण पररशणीसलतियातन | कथनां कक तिमङ  अनस्ति इतति पश्यतितु; तिदियाधयारतेण अग्रिते सिवयारतण उपयतुरकयातन सितूत्रयातण 
पररशणीलनणीययातन | 

१. सिसिजतुषलो रुद्धिः (८.२.६६) 

परस्ममैपदिते तिसिङ   ,   थसिङ   ,   वसिङ   ,   मसिङ 
लतटि-- कयायर भवतति | तिद्धिः, थद्धिः, वद्धिः, मद्धिः |

ललोतटि, लतङ, तवसधसलतङ प्रसितकद्धिः अनस्ति, तकनतितु सितूत्रनां बयासधतिमङ — 
ललोतटि-- तिसिङ , थसिङ  तिस्थस्थतमपयानां तियानतिनतियामद्धिः (३.४.१०१), वसिङ , मसिङ  तनत्यनां तङतिद्धिः (३.४.९९) | ललोटिलो लङ्वतिङ (३.४.८५) 
इत्यनतेन अततिदितेशद्धिः (तङत्सितु कयायरमङ )
लतङ-- तिसिङ , थसिङ  तिस्थस्थतमपयानां तियानतिनतियामद्धिः (३.४.१०१), वसिङ , मसिङ  तनत्यनां तङतिद्धिः (३.४.९९) |
तवसधसलतङ--  तिसिङ , थसिङ  तिस्थस्थतमपयानां तियानतिनतियामद्धिः (३.४.१०१), वसिङ , मसिङ  तनत्यनां तङतिद्धिः (३.४.९९) |
                  सझि-- अत्र कयायर भवतति | सझि  → झितेजतुरसिङ  (३.४.१०८)  → उसिङ   उद्धिः →

परस्ममैपदिते लतङ, तवसधसलतङ-- ससिपङ  [तङत्सितु इतिश्च (३.४.१००) इत्यनतेन इ-ललोपद्धिः] | अवदिसिङ   अवदिद्धिः → |

आत्मनतेपदिते थयासिङ 
लतटि, ललोतटि, लतङ, तवसधसलतङ  प्रसितकद्धिः अनस्ति |
लतटि ललोतटि बयासधतिनां थयासिद्धिः सिते (३.४.८०) इत्यनतेन | 
लतङ, तवसधसलतङ कयायर भवतति  | तङत्सितु थयासिद्धिः सिते (३.४.८०) इत्यस्य प्रसितकद्धिः नयानस्ति |

२. खरवसियानयलोतवरसिजरनणीयद्धिः (८.३.१५) = यत्र यत्र सिसिजतुषलो रुद्धिः (८.२.६६) कयायर करलोतति, तित्र तित्र अस्य अतप कयायर भवतति | 

३. झिलोपोऽनतिद्धिः (७.१.३) = सिवरत्र प्रसितकद्धिः अनस्ति | परस्ममैपदिते (सझि) आत्मनतेपदिते (झि) च | लटिङ  , ललोटिङ  , लङङ  , तवसधसलङङ   च | कयायर न भवतति
यत्र बयासधतिमङ  | 
कयायर भवतति - परस्ममैपदिते लटिङ  , ललोटिङ  , लङङ   | बयासधतिमङ -- तवसधसलतङ झितेजतुरसिङ  (३.४.१०८) इतति अपवयादिद्धिः | 
कयायर भवतति - आत्मनतेपदिते लटिङ  , ललोटिङ  , लङङ   | बयासधतिमङ -- तवसधसलतङ झिस्य रनङ  (३.४.१०५)  इतति अपवयादिद्धिः |  

४. एरुद्धिः (३.४.८६) = ललोटिद्धिः लस्य एद्धिः उद्धिः | इकयारस्य स्थयानते उकयारद्धिः | अतिद्धिः ललोतटि एव प्रसितकद्धिः | 
परस्ममैपदिते-- ततिप, सझि, ससिपङ , तमपङ  | ततितप झिद च कयायर भवतति |  बयासधतिमङ -- ससितप सितेरर तपच्च (३.४.८७) इतति अपवयादिद्धिः, तमतप मतेतनर द्धिः 
(३.४.८९) इतति अपवयादिद्धिः | 
आत्मनतेपदिते-- वतर, मतरङङ   | उभयत्र बयासधतिमङ -- तटिति आत्मनतेपदियानयानां टितेरते (३.४.७९) इत्यनतेन | कतु तिद्धिः ? द्वयलोद्धिः अतप  
अनयत्रलब्धयावकयाशद्धिः अनस्ति अतिद्धिः अपवयादिद्धिः नयानस्ति | अतप च तटिति आत्मनतेपदियानयानां टितेरते पतूवरसितूत्रमङ  अतिद्धिः तवप्रततिषतेधते परनां कयायरमङ  (१.४.२) 
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इत्यनतेन तिस्य बलनां न ससिध्यतति | तितरर कयारणनां तकमङ  ? तनत्यमङ  | अत्र तटिति आत्मनतेपदियानयानां टितेरते इतति तनत्यनां सितूत्रमङ ; एरुद्धिः तिथया न | 
कक तियाकक तिप्रसिङ्गणी यद्धिः तवसधद्धिः भवतति, सिद्धिः तनत्यद्धिः इत्यतुच्यतिते |  तनत्य-तवषयते इतिलोपोऽतप सितूचनया अत प्रयाप्यतिते | 

अदिनतियाङ्गयानयानां ससिद  -  ततिङ्प्रत्यययाद्धिः

परस्ममैपतदिधयातितूनयानां मतूल  -  ततिङङ  प्रत्यययाद्धिः                                               आत्मनतेपतदिधयातितूनयानां मतूल  -  ततिङङ  प्रत्यययाद्धिः

ततिपङ     तिसिङ     सझि ति      आतियामङ     झि 
ससिपङ     थसिङ     थ थयासिङ    आथयामङ     ध्वमङ 
तमपङ     वसिङ     मसिङ   इडङ       वतर       मतरङङ  

परस्ममैपतदिधयातितूनयानां ससिद  -  ततिङङ  प्रत्यययाद्धिः           आत्मनतेपतदिधयातितूनयानां ससिद  -  ततिङङ  प्रत्यययाद्धिः

लतटि ससिद-प्रत्यययाद्धिः— लतटि  ससिद-प्रत्यययाद्धिः—
तति      तिद्धिः    अननति तिते   इतिते   अनतिते
ससि     थद्धिः      थ सिते   इथते   ध्वते
तम      वद्धिः      मद्धिः ए   वरते    मरते 

ललोतटि ससिद-प्रत्यययाद्धिः— ललोतटि  ससिद-प्रत्यययाद्धिः—
तितु, तियातिङ     तियामङ    अनतितु तियामङ    इतियामङ    अनतियामङ  
०, तियातिङ     तिमङ      ति स्व    इथयामङ    ध्वमङ 
आतन      आव    आम ऐ     आवरमै   आमरमै

लतङ ससिद-प्रत्यययाद्धिः— लतङ  ससिद-प्रत्यययाद्धिः—
तिङ     तियामङ   अनङ ति     इतियामङ     अनति
सिङ     तिमङ    ति थयाद्धिः  इथयामङ     ध्वमङ  
अमङ   व     म इ     वतर      मतर

तवसधसलतङ ससिद-प्रत्यययाद्धिः— तवसधसलतङ  ससिद-प्रत्यययाद्धिः—
इतिङ      इतियामङ    इयतुद्धिः ईति     ईययातियामङ     ईरनङ 
इद्धिः      इतिमङ    इति ईथयाद्धिः   ईययाथयामङ    ईध्वमङ 
इयमङ    इव     इम ईय     ईवतर      ईमतर
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