
१  (  अ  ) -   अनदनताङाना ं  कृते ििद  -  ितङ्पतययाः  (  िारः  )  

अयं पटुः गतकरपतसय िारः  | असय मुदणं करोतु  | यदा अिसमन् पाठे अििमाधयायान् पठित, तदा अयं पटुः िदा भवतः/भवतयाः 
परुतः सयात्  | िाववधातुकलकाराणां िवाविण िितीयगणिमूह-िियापदरपािण एषु ििद-पतययेषु आधािरतािन  | अतः अिे गतवा 
अिसमन् पाठे, एकैकिसमन् गणे (सवादौ, तनादौ, करयादौ, अदादौ, जुहोतयादौ, रधादौ च) पितिनिधतवेन ये धातवः दताः, तेषा ं
चतुणाा लकाराणां (लटः, लोटः, लङः, िविधिलङः च)  ितङनतरपािण वदतु  | असमाकं दरूवािण-वगवसय धविनमुदणािन शणोित 
चेत्, तिहव जानाित यत् तथवै कुमवः  | वदनाथा इद ंपषृम् अपेिितम्; शारीिरकतवेन भवतः/भवतयाः परुतः भवेदेव |

अधः ये पतययाः सथूलािरःै िलििताः, ते िपतः इित धेयम् |

परसमपैदम् आतमनेपदम्
लट्  -  लकारः  

ित, तः, अिनत ते   आते   अते
िि, थः, थ िे   आथे   धवे
िम, वः, मः ए   वहे    महे 

हलािदिपतिाववधातुकपतययाः— ित, िि, िम
अजािदिपतिाववधातुकपतययाः— ०
हलादिपतिाववधातुकपतययाः— तः, थः, थ, वः, मः, ते, िे धवे, वहे, महे
अजादिपतिाववधातुकपतययाः— अिनत, आते, अते, आथे, ए

लोट्  -  लकारः  
त ु, तात्   ताम्  अनतु ताम्   आताम्   अताम् 
िह, तात्,  तम्    त सव    आथाम्   धवम्
आिन     आव   आम ऐ     आवहै   आमहै   

हलािदिपतिाववधातुकपतययाः— तु
अजािदिपतिाववधातुकपतययाः— आिन, आव, आम, ऐ, आवहै, आमहै
हलादिपतिाववधातुकपतययाः— िह, तात्, ताम्, तात्, तम्, त, ताम्, सव, धवम्
अजादिपतिाववधातुकपतययाः— अनतु, आताम्, अताम्, आथाम्

लङ्  -  लकारः  
त ्      ताम्  अन् त     आताम्    अत
ि्      तम्   त थाः  आथाम्    धवम् 
अम ्    व     म इ     विह      मिह



हलािदिपतिाववधातुकपतययाः— त्  , ि ् 
अजािदिपतिाववधातुकपतययाः— अम् 
हलादिपतिाववधातुकपतययाः— ताम्, तम्, त, व, म, त, थाः, धवम्, विह, मिह
अजादिपतिाववधातुकपतययाः— अन्, आताम्, अत, आथाम्, इ

िविधिलङ्  -  लकारः  
यात्  याताम्  यःु ईत     ईयाताम्    ईरन्
याः  यातम्    यात  ईथाः   ईयाथाम्   ईधवम्
याम्  याव    याम ईय     ईविह      ईमिह

हलािदिपतिाववधातुकपतययाः— ०
अजािदिपतिाववधातुकपतययाः— ०
हलादिपतिाववधातुकपतययाः— नव (िवे) यकारादयः परमपैिदनः
अजादिपतिाववधातुकपतययाः— नव (िवे) ईकारादयः आतमनेपिदनः

आहतय हलािदिपतः - ६, अजािदिपतः - ७, हलादिपतः - ३८, अजादिपतः - २३  | एव ंच पतययानां वगवचतुषेयं; पतयेकिसमन् 
वगे यत् काया भवित, नाम ितङ्-पतययं िनिमतीकृतय यत् अङकाया भवित, तत् काया िमानम् अिसत िवेषां वगविदसयानां कृते | 
एतदेव िितीयगणिमूहसय कायविविधः  | अतः एतत् जानीमः चेत्, तिहव  िितीयगणिमूहसय िियापदरपािण जानीमः िह |

 –  Swarup August 2013


