
अदादिदगणे हलन्तधातवः

अदादिदगणे ७२ धातवः सन्तिन्त | तेषु ४५ धातवः अजन्ताः, २७ धातवः हलन्ताः च | ४५ अजन्तधातवः अस्माभि�ः परि"शीलिलताः पवू'तने 
पाठे; अधुना २७ हलन्तधातवः अवलोकयि.ष्.न्ते |

.था सव1षु गणेष,ु अदादिदगणेऽदिप कर्त्र'थ'के साव'धातुकप्रत्..े प",े कत'रि" शप्  इत्.नेन शप्  दिवदिहतः अन्तिस्त | तदा अदिदप्र�ृयितभ्.ः शपः 
(२.४.७२) इत्.नेन शपः लक्ु  (लोपः) �वयित | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् —अदिदप्र�ृयितभ्.ः शपः लुक्  | शपः लुक्  �वयित अतः अदादिदगणे 
कोऽदिप दिवक"णप्रत्..ः न दृश्.ते | शपः लुक्  इत्.न्तिस्मन्  प्रसङे्ग स्म.'तां .त्  लुक्  इत्.केु्त लोपः एव, नाम शप् -दिवक"णप्रत्..ः अपगच्छयित | 
प"ञ्च लोप-लुक्  इत्.न.ोः कश्चन �ेदः अन्तिस्त; �ेदः अ.ं .त्  कस्.यिचत्  प्रत्..स्. लोपः .दा �वयित, तदा लुप्तप्रत्..ः .द्यदिप न दृश्.ते, 
तथादिप का.L क"ोयित | प"न्तु प्रत्..स्. लुक्  �वयित चेत् , प्रत्..लोपे प्रत्..लक्षणं नान्तिस्त इत्.स्मात्  दिकमदिप का.L तेन न �वयित | लुदिक सयित,
.स्मात्  अङ्गात्  प्रत्..ः लुप्तः जातः, तन्तिस्मन्  अङे्ग सः लुप्तप्रत्..ः तदानीम्  अङ्गका.'स्. दिनदिम=ं न �दिवतुम्  अह'यित |

अदादिदगणे दिवक"णप्रत्..स्. लुक्  �वयित अतः धातोः साक्षात्  प" ेयितङ्प्रत्..ाः दिवदिहताः �वन्तिन्त | .था पा + यित  पायित → पाति | पवू'म्  
अदादिदगणस्. अजन्तधातवः अवलोदिकताः; तर्त्र अच् -वण'ः अन्ते आसीत्  अतः एकं मुख्.ं का.L गणुका.L, .था इ + यित  एयित → पाति | अन्तिस्मन्  
पाठे अदादिदगणस्. हलन्तधातवः परि"शीलयि.ष्.न्ते | अर्त्र धात्वन्ते हल्-वण'ः अन्तिस्त अतः एकं मुख्.ं का.L सन्तिन्धका.'म्  | 

स्म.'ते .त्  हलन्तधातुरूपाभिण भि�न्न"ीत्.ा सिसध्.न्तिन्त अदादिदगणे, जुहोत्.ादिदगणे, रुधादिदगणे च .तः तर्त्र धातोः यितङ् -प्रत्..स्. च साक्षात्  
सम्पक' ः | अदादिदगणे, जुहोत्.ादिदगणे, रुधादिदगणे च हलन्तधातुभ्.ः .दा हलादिद-प्रत्..ः दिवदिहतः, तदा हल् -सन्तिन्धः सम्�वयित इयित ज्ञा.ते |
स्म"न्तु .त्  प्रत्..ः अजादिद-वणZः आ"भ्.ते, तदा धातुः हलन्तः चेददिप हल् -सन्तिन्धः न �वयित (केवलं वण'-सम्मेलनं �वयित) | प्रत्..ः .् , 
"् , व् , म् , न् इत्.ेभि�ः हल् -वणZः आ"भ्.ते चेत्  आयिधक्.ेन हल् -सन्तिन्धः न �वयित | प्रत्..ः त् , थ् , ध् , स् इत्.ेभि�ः वणZः आ"भ्.ते, तस्.ामेव
दशा.ां हल् -सन्तिन्धः �वयित | हल् -सन्ध.ः कीदृशाः, अदिप च का.L कीदृशम्  इयित पूव'तनेषु हल् सन्तिन्धपाठेषु दिवस्त"णे अवलोदिकतम्  | अतः 
अधुना एतत्  हल् -सन्तिन्ध-दिवज्ञानं मनसिस दिनधा. अगे्र स"मे, सवा'न्  अदादौ न्तिस्थतान्   हलन्तधातून्  परि"शील.ाम |

व.ं जानीमः .त्  साव'धातुकप्रक"णे दश धातुगणाः गणसमूहद्व.े दिव�क्ताः अङ्गस्. अन्तिन्तमवण'स्. अनुसा"म्  | .ेषु धातुगणेषु अङ्गम्  अदन्तं 
�वयित, ते धातुगणाः प्रथमगणसमूहे वत'न्ते | .ेषु धातुगणेषु अङ्गम्  अनदन्तं �वयित, ते धातुगणाः दिद्वती.गणसमूहे वत'न्ते इयित | सामान्.त.ा 
धातुगणेषु दिवक"णप्रत्..ाः सन्तिन्त; तर्त्र दिवक"णप्रत्..स्. अन्तिन्तमवण'ः एव अङ्गस्. अन्तिन्तमवण'ः | .था भ्वादौ शप्  इयित दिवक"णप्रत्..ः; �ू-
धातोः �व इत्.ङ्गम् ; अङ्गस्. अन्तिन्तमवण'ः ह्रस्व-अका"ः (शपः एव अन्तिन्तमवण'ः) | अतः अङ्गम्  अदन्तम्  इयित | स्वादौ शु्न इयित 
दिवक"णप्रत्..ः; यिच-धातोः यिचनु इत्.ङ्गम् ; अङ्गस्. अन्तिन्तमवण'ः उका"ः (श्नोः एव अन्तिन्तमवण'ः) | अतः अङ्गम्  अनदन्तम्  इयित | अदादौ 
दिवक"णप्रत्..स्तु नास्त्.ेव; अदादौ धातुः एव अङ्गम्  अतः धातोः .ः अन्तिन्तमवण'ः, स एव अङ्गस्.ादिप | अदादौ अस् -धातुः सका"ान्तम्  
(अतः अङ्गमदिप सका"ान्तं), पा-धातुः आका"ान्तम्  (अतः अङ्गमदिप आका"ान्तं), .-ुधातुः उ-का"ान्तम्  (अतः अङ्गमदिप उका"ान्तम् ) | 
अदादौ .था धातुः तथा अङ्गम्  | अदिप च अदादौ अका"ान्तधातवः न सन्त्.ेव, अतः सवा'भिण अङ्गादिन अनदन्तादिन | अत एव अदादिदगणः 
दिद्वती.गणसमूहे वत'ते | अदादिदगणः दिद्वती.गणसमूहे अन्तिस्त, अतः यितङ् -प्रत्..ाः तर्त्रत्.ाः एव | अन्तिस्मन्  पाठे पुनः दिद्वती.गणसमूहस्. यितङ् -
प्रत्..ाः द=ाः |

पूव'मेव अस्माभि�ः ज्ञातं .त्  साव'धातुकलका"षेु दिc.ापदस्. दिनमा'णाथL र्त्रीभिण सोपानादिन सन्तिन्त—
१. दिवक"णप्रत्..-दिनदिम=कम् अङ्गका.'म् , तदा धातु-दिवक"णप्रत्...ोः मेलनम्  
२. यितङ् प्रत्..-सिसयिeः
३. यितङ् प्रत्..-दिनदिम=कम्  अङ्गका. L, तदा अङ्ग-यितङ् प्रत्...ोः मेलनम् 

१. दिवक"णप्रत्..  -  दिनदिम=कम् अङ्गका.'म्   ,   तदा धातु  -  दिवक"णप्रत्...ोः मेलनम्    

कुर्त्रादिप दिकमदिप का.L नान्तिस्त .तः शप् -दिवक"णप्रत्..स्. लुक् �वयित अतः शप्  न दृश्.ते न वा अङ्गका.'स्. दिनदिम=ं �वयित |

२. यितङ् प्रत्..  -  सिसयिeः  

अदादिदगणे अङ्गम्  अनदन्तम् , अतः अनदन्ताङ्गानां कृते सिसe-यितङ् प्रत्..ाः �वन्तिन्त |

  प"स्मैपदम्  आत्मनेपदम् 
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लट्   -  लका"ः  
यित   तः   अन्तिन्त ते   आते   अते
सिस   थः   थ से   आथे   ध्वे
दिम    वः   मः ए   वहे    महे 

लोट्   -  लका"ः  
तु, तात्    ताम्   अन्तु ताम्    आताम्    अताम्  
दिह, तात्    तम्     त स्व    आथाम्    ध्वम् 
आदिन    आव   आम ऐ     आवह ै  आमहै   

लङ्   -  लका"ः  
त्      ताम्    अन् त     आताम्     अत
स्      तम्     त थाः  आथाम्     ध्वम्  
अम्    व      म इ     वदिह      मदिह

दिवयिधलिलङ्   -  लका"ः  
.ात्   .ाताम्   .ःु ईत     ई.ाताम्     ई"न् 
.ाः  .ातम्     .ात  ईथाः   ई.ाथाम्    ईध्वम् 
.ाम्   .ाव    .ाम ई.     ईवदिह      ईमदिह

३. यितङ् प्रत्..  -  दिनदिम=कम्  अङ्गका. L  ,   तदा अङ्ग  -  यितङ् प्रत्...ोः मेलनम्   

अन्तिस्मन सोपाने सव'प्रथमं यितङ् प्रत्..-दिनदिम=कम्  अङ्गका.Lम्  | तदा एव सन्तिन्धका.'म्  | 

a) अङ्गका.'म्
अङ्गका.1 किंक किंक सम्�वयित इयित एकवा" ंयिचन्तनी.म्  | अन्तिस्मन्  पाठे सव1 धातवः हलन्ताः, अतः साव'धातुकाध'धातुक.ोः इत्.स्. प्रसदिक्तः 
नास्त्.ेव | स्म.'तां, सूर्त्राथ'ः एवम् —इगन्त-धातोः अनन्त" ंसाव'धातुकप्रत्..ः अथवा आध'धातुकप्रत्..ः अन्तिस्त चेत् , इगन्तस्. अङ्गस्. 
गुणः �वयित | .था �ू + शप्   �ो → पाति + अ | तादृशका.'म्  अन्तिस्मन्  पाठे न कुर्त्रादिप �दिवष्.यित .तोदिह धातुः हलन्तः; इगन्तधातुः अर्त्र नवै 
�वयित | प"न्तु अन्तिस्मन्  पाठे कुर्त्रयिचत्  उपधा.ां लघु इक्  वत'ते, अतः तादृशेषु स्थलेषु पुगन्तलघूपधस्. च इत्.नेन उपधा.ां गणुका.'म्  | 
.था दिवद् -धातुः + यित  वेद्  → पाति + यित | अन्.च्च कुर्त्रयिचत्  दिवभिशष्टसूरे्त्रण उपधा.ाः वृयिe"ादेशो �वयित | .था मृज्  + यित  माज् ' → पाति + यित |

b) सन्तिन्धका.'म् 
.दा यितङ् प्रत्..-दिनदिम=कम्  अङ्गका.L समापं्त, तदा अङ्ग-यितङ् प्रत्...ोः मेलनं दिc.ते | .दा मेलनं �वयित, तदा कस्.यिचत्  सन्तिन्धका.'स्. 
प्रादिप्त"न्तिस्त चेत् , अन्तिस्मन्  सम.े दिc.ताम्  | अधुनवै पूव'तनेषु हल् -सन्तिन्ध-पाठेषु .त्  हल् -सन्तिन्धका.'म्  अधीतं, तत्  साधनी.म्  | कादिनचन 
प्रसिसeसूर्त्राभिण मनसिस स्.ःु—

प"स्मैपदस्. लोदिट—
हुझल्भ्.ो हेर्धिधः (६.४.१०१) = हु-धातुतः झलन्तेभ्.ः धातुभ्.श्च दिह-प्रत्..स्. स्थाने यिध-आदेशो �वयित | .ेनदिवयिधस्तदन्तस्. 
(१.१.७२) इत्.नेन झलेभ्.ः इयित दिवशेषणेन तेभ्.ः अङे्गभ्.ः .ेषाम्  अन्ते झल्  | हुश्च झलश्च तेषादिमत"ते"द्वद्वो हुझलः, तेभ्.ो हुझल्भ्.ः | 
हुझल्भ्.ः पञ्चम्.न्तं, हेः षष्ठ्यन्तं, यिधः प्रथमान्तं, दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | अङ्गस्. (६.४.११) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — 
हुझल्भ्.ः अङे्गभ्.ः हेः यिधः |

प"स्मैपदस्. लयिङ—
अपृक्त एकाल्  प्रत्..ः (१.२.४१) = .स्. प्रत्.स्. एकैव अल् , तस्. अपृक्त-संज्ञा �वयित | एकश्चासौ अल्  एकाल् , कम'धा".ः | अपृक्तः 
प्रथमान्तम् , एकाल्  प्रथमान्त ं, प्रत्..ः प्रथमान्तं, दिर्त्रपददिमदं सूर्त्रम्  | सूरं्त्र स्व.ं सम्पूण'म् — एकाल्  प्रत्..ः अपृक्तः | 

हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  (६.१.६७) = हलन्तात् , दीघ'ङ्.न्तात् , दीघा'बन्तात्  च सु-यित-सिस इत्.ेषाम्  अपृक्तसंज्ञकस्. हलः 
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लोपः | अनेन प्रथमादिव�क्तौ सु इत्.स्. स् -लोपः, लयिङ प्रथमपुरुषे त् -लोपः, मध्.मपुरुषे स् -लोपश्च | हल्  च ङी च आप्  च तेषाम्  
इत"ते"द्वन्द्वः हल्ङ्.ापः, तेभ्.ः हल्ङ्.ाब्भ्.ः | सुश्च, यितश्च, सिसश्च तेषां समाहा"द्वन्द्वः, सुयितसिस, सुयितसिसनः अपृकं्त सुयितस्.पृक्तम्  | 
हल्ङ्.ाब्भ्.ः पञ्चम्.न्तं, दीघा'त्  पञ्चम्.न्तं, सुयितस्.पृकं्त प्रथमान्तं, हल्  प्रथमान्तम् , अनेकपददिमद ंसूर्त्रम्  | लोपो व्.ोव'लिल (६.१.६५) 
इत्.स्मात्  लोपः इत्.स्. अनुवृलि=ः; अर्त्र कम'भिण प्र.ोगे लुप्.ते इयित रूपदिवका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — दीघा'त्  हल्ङ्.ाब्भ्.ो सुयितसिस 
अपृकं्त हल्  लुप्.ते | 

सव1षु लका"षेु इमादिन अधःस्थादिन सूर्त्राभिण प्रवत'न्ते | धे.ं .त्  इमादिन सवा'भिण दिर्त्रपादं्य सन्तिन्त, अतः पवू'र्त्रासिसeम्  इत्.नेन पूव'सूरं्त्र चेत्  
पूव'का.'म् , अदिप च प"सूरं्त्र चेत्  प"का.'म्  | नाम .त्  सूरं्त्र सङ्ख्.ा-cमेण प्रथमं आ.ायित, तस्. का.L पूवL �वयित | अतः सूर्त्र-cमेण सवा'भिण 
दर्शिशतादिन अर्त्र—

- सं.ोगान्तस्. लोपः (८.२.२३) = .स्. पदस्. अन्ते सं.ोगोऽन्तिस्त, तस्. पदस्. अन्तिन्तमवण'स्. लोपो �वयित |  अलोऽन्त्.स्. 
(१.१.५२) इत्.नेन अन्तिन्तमवण'स्. एव लोपः न तु पूण'पदस्. | सं.ोगः अन्ते अन्तिस्त .स्. तत्  सं.ोगान्तं, बहुव्रीदिहः, तस्. सं.ोगान्तस्. | 
सं.ोगान्तस्. षष्ठ्यन्तं, लोपः प्रथमान्तं, दिद्वपददिमदं सूर्त्रम्  | पदस्. (८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — सं.ोगान्तस्.
पदस्. लोपः |
- यिध च (८.२.२५) = सका"स्. लोपो �वयित धका"ादिद-प्रत्..े प" े| यिध सप्तम्.न्तं, च अव्..पद,ं दिद्वपददिमदं सूर्त्रम्  | "ात्सस्. 
(८.२.२४) इत्.स्मात्  सस्. इत्.स्. अनुवृलि=ः | सं.ोगान्तस्. लोपः (८.२.२३) इत्.स्मात्  लोपः इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनवुृलि=-
सदिहतसूर्त्रम् — यिध च सस्. लोपः |
- स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९) = सं.ोगस्. प्रथमसदस्.ः सका"ः कका"ः वा चेत् , सं.ोगस्. प्रथमसदस्.लोपो �वयित न तु 
दिद्वती.सदस्.स्., झलिल पदान्ते च | स्  च क्  च त.ोरि"त"ते"द्वन्द्वः स्कौ, त.ोः स्कोः | सं.ोगस्. आदिद सं.ोगादिद, त.ोः सं.ोगाद्योः, 
षष्ठीतत्परुुषः | सं.ोगान्तस्. लोपः (८.२.२३) इत्.स्मात्  लोपः इत्.स्. अनुवृलि=ः | झलो झलिल (८.२.२६) इत्.स्मात्  झलिल इत्.स्. 
अनुवृलि=ः | पदस्. (८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — सं.ोगाद्योः स्कोः लोपः झलिल पदस्. अन्ते च |
- चोः कुः (८.२.३०) = चवग'स्. स्थाने कवगा'देशो �वयित पदान्ते झलिल च | चोः षष्ठ्यन्तं, कुः प्रथमान्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | झलो झलिल 
(८.२.२६) इत्.स्मात्  झलिल इत्.स्. अनुवृलि=ः | स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९) इत्.स्मात्  अन्ते, च इत्.न.ोः अनवुृलि=ः | पदस्. 
(८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — चोः कुः झलिल पदस्. अन्ते च | 
- व्रश्चभ्रस्जसृजमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६) = व्रश्च् , भ्रस्ज् , सृज् , मृज् , .ज् , "ाज् , भ्राज् , छका"ान्ताः शका"ान्ताः चैषां धातूनाम् 
अन्तिन्तमवण'स्. स्थाने षका"ादेशो �वयित झलिल पदान्ते च | अलोऽन्त्.स्. (१.१.५२) इत्.नेन अन्तिन्तमवण'स्. एव स्थाने षका"ादेशः, न तु 
पूण'पदस्. | व्रश्चश्च भ्रस्जश्च सजृश्च मृजश्च .जश्च "ाजश्च भ्राजश्च छश्च श्  च तेषादिमत"ते"द्वन्दः व्रश्चभ्रस्जसृजमृज.ज"ाजभ्राजच्छशः, तेषां 
व्रश्चभ्रस्जसजृमृज.ज"ाजभ्राजच्छशाम्  | व्रश्चभ्रस्जसृजमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षष्ठ्यन्तं, षः प्रथमान्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | अर्त्र 'जच्छशां' इयित 
�ागे छे च (६.१.७३) इत्.नेन  तुक् -आगमे सयित जत्छशां, तदा श्चुत्वसन्धौ जच्छशां | झलो झलिल (८.२.२६) इत्.स्मात्  झलिल इत्.स्. 
अनुवृलि=ः | स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९) इत्.स्मात्  अन्ते, च इत्.न.ोः अनवुृलि=ः | पदस्. (८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | 
अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — व्रश्चभ्रस्जसृजमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः झलिल पदस्. अन्ते च | 
- झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) = पदान्ते झलः स्थाने जशादेशो �वयित | पदात्  प" ेकोऽदिप वण'ः स्.ात्  वा न वा, सूर्त्रस्. प्रसदिक्तः अन्तिस्त एव
| पदात्  प" ेअच्  स्.ात्  हल्  स्.ात्  वा, सूर्त्रस्. प्रसदिक्तः अन्तिस्त एव | बाधकसूर्त्रम्  अन्तिस्त चेत्  अन्.ा वाता' | झल्  प्रत्.ाहा" ेपञ्चमवग�.-
व्.ञ्जनादिन वज'यि.त्वा सवा'भिण वग�.व्.ञ्जनादिन (नाम अननुनासिसक-वग�.व्.ञ्जनादिन), अदिप च श् , ष् , स् , ह्  | प्र.ोगे वगा'णां प्रथमः, दिद्वती.ः, 
तृती.ः, चतुथ'श्च वणा'ः आ.ान्तिन्त | जश्  प्रत्.ाहा" ेवगा'णां तृती.वण'ः—ज् , ब् , ग् , ड् , द्  इयित | स्थानेऽन्त"तमः (१.१.५०) इत्.नेन 
कवग�.ाणां स्थाने गका"ः, चवग�.ाणां स्थाने जका"ः, तवग�.ाणां स्थाने दका"ः, टवग�.ाणां स्थाने डका"ः, पवग�.ाणां स्थाने बका"ः इयित 
| झलां षष्ठ्यन्तं, जशः प्रथमान्तम् , अन्ते सप्तम्.न्तं, दिर्त्रपददिमदं सूर्त्रम्  | पदस्. (८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः || तर्हिह पदस्. अन्ते झल् -
प्रत्.ाहा" ेकश्चन वण'ः अन्तिस्त चेत् , स्थाने तस्. वग'स्. तृती.वणा'देशः �वयित | अ.ं जश्त्वसन्तिन्धः इत्.चु्.ते | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — 
पदस्. अन्ते झलां जशः |
- षढोः कः सिस (८.२.४१) = सका" ेप" ेषका"स्. ढका"स्. च कका"ादेशो �वयित | षश्च ढश्च त.ोः इत"ते"द्वन्द्वः षढौ, त.ोः षढोः | षढोः
षष्ठ्यन्तं, कः प्रथमान्तं, सिस सप्तम्.न्तं, दिर्त्रपददिमदं सूर्त्रम्  | सूरं्त्र स्व.ं सम्पूण'म्— षढोः कः सिस |
- नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४) = अपदान्तस्. नका"स्. मका"स्. च स्थाने अनुस्वा"ादेशो �वयित झलिल प" े| झल् -प्रत्.ाहा" ेवग'स्. 
प्रथमः, दिद्वती.ः, तृती.ः, चतुथ'ः च वणा'ः अदिप च श् , ष् , स् , ह्  इयित वणा'ः अन्त�ू'ताः | पदस्. अन्तः पदान्तः, न पदान्तः अपदान्तः तस्.
अपदान्तस्. | नः षष्ठ्यन्तं, च अव्..पदम् , अपदान्तस्. षष्ठ्यन्तं, झलिल सप्तम्.न्तं, अनेकपददिमद ंसूर्त्रम्  | मो ऽनुस्वा"ः (८.३.२३) 
इत्.स्मात्  मः, अनुस्वा"ः इत्.न.ोः अनुवृलि=ः | त.ोर्य्वावा'वयिच संदिहता.ाम्  (८.२.१०८) इत्.स्मात्  संदिहता.ाम् इत्.स्. अयिधका"ः | 
अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — अपदान्तस्. मः नः च अनुस्वा"ः झलिल संदिहता.ाम् | 
- आदेशप्रत्...ोः (८.३.५९) = इण् -प्रत्.ाहा"ात्  कवग�.ात्  च प" ेअपदान्तः आदेशरूपी प्रत्..ाव.वो वा सका"ः अन्तिस्त चेत् , तस्. 
सका"स्. स्थाने षका"ादेशो �वयित | आदेशः तु मूध'न्.वण'स्. इत्.ेव उकं्त, प" ंस्थानेऽन्त"तमः इत्.नेन ट् , ठ् , ड् , ढ् , ण् , ष्  इत्.ेषु 
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मूध'न्.वण1षु षका"स्. नकैट्यम् , अतः षका"ः एव आदिदष्टः �वयित | नुम् , दिवसग'ः, शर् -प्रत्.ाहा"स्थ-वण'ः एषु अन्.तमः मध्.े अन्तिस्त चेददिप 
का.L �वयित | इण् -प्रत्.ाह" ेइमे वणा'ः अन्त�ू'ताः— इ, उ, ऋ, ऌ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, ., व, ", ल | अस्. का.'स्. नाम षत्वदिवयिधः | 
आदेशश्च प्रत्..श्च आदेशप्रत्..ौ, त.ोः आदेशप्रत्...ोः इत"ते"द्वन्द्वः | षष्ठ्यन्तम्  एकपददिमदं सूर्त्रम्  | सहे साडः सः (८.३.५६) 
इत्.स्मात्  सः इत्.स्. अनुवृलि=ः | नुंदिवसज'नी.शव्.'वा.ेऽदिप (८.३.५८) इत्.स्. पूणा' अनुवृलि=ः | त.ोर्य्वावा'वयिच संदिहता.ाम्  (८.२.१०८) 
इत्.स्मात्  संदिहता.ाम्  इत्.स्. अयिधका"ः | इण्कोः (८.३.५७), अपदान्तस्. मूध'न्.ः (८.३.५५) इत्.न.ोः अयिधका"ः | अनवुृलि=-
सदिहतसूर्त्रम् —इण्कोः आदेशप्रत्...ोः अपदान्तस्. सः मूध'न्.ः संदिहता.ां, नुंदिवसज'नी.शव्.'वा.ेऽदिप | 
- "षाभ्.ां नो णः समानपदे (८.४.१) = "फेषका"ाभ्.ामु="स्. नका"स्. णका"ादेशो �वयित, समानपदस्थौ चेदेव दिनदिम=दिनदिमलि=नौ �वतः
|  
- अट्कुप्वाङ् नुम्व्.वा.ेऽदिप (८.४.२) = अट् , कवग'ः, पवग'ः, आङ् , नुम्  इत्.ेतःै .थासम्�वं दिमलिलतःै व्.वधानेऽदिप नस्. णः स्.ात्  
समानपे | "षाभ्.ां नो णः समानपदे (८.४.१) इयित सूर्त्रस्. पूण'त.ा अनुवृलि=ः | 
- षु्टना षु्टः (८.४.४१) = दन्त्.सका"स्. तवग�.वण'स्. च स्थाने मूध'न्.षका"ादेशः टवग�.वणा'देशश्च �वतः, मूध'न्.षका"-टवग�.वण'.ोः
.ोजनेन |
- झलां जश्  झभिश (८.४.५३) = झलां स्थाने जशादेशो �वयित झभिश प" े| स्थानेऽन्त"तमः (१.१.५०) इत्.नेन जश् -वण1षु वण'दिनधा'"णम्  
| झलां षष्ठ्यन्तं, जशः प्रथमान्तम् , झभिश सप्तम्.न्तं, दिर्त्रपददिमदं सूर्त्रम्  | झश् -प्रत्.ाहा" ेवगा'णां तृती.चतुथा'ः च वणा'ः अन्त�ू'ताः | 
त.ोर्य्वावा'वयिच संदिहता.ाम्  (८.२.१०८) इत्.स्मात्  संदिहता.ाम् इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — झलां जश्  झभिश संदिहता.ाम् |
- खरि" च (८.४.५५) = झलः स्थाने च"ादेशो �वयित खरि" प" े| खरि" सप्तम्.न्तं, च अव्..पदं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | झलां जश्  झभिश 
इत्.स्मात्  झलां इत्.स्. अनुवृलि=ः; अभ्.ासे चच' इत्.स्मात्  चच' इत्.स्. अनुवृलि=ः | त.ोर्य्वावा'वयिच संदिहता.ाम्  (८.२.१०८) इत्.स्मात्  
संदिहता.ाम् इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहत-सूर्त्रमेवम् — झलां चर्   खरि" च संदिहता.ाम्  |
- अनसु्वा"स्. .यि. प"सवण'ः (८.४.५८) = अनसु्वा"स्. स्थाने प"सवणा'देशो �वयित .यि. प" े| प"स्. सवण'ः, प"सवण'ः, षष्ठी तत्पुरुषः 
| अनसु्वा"स्. षष्ठ्यन्तं, .यि. सप्तम्.न्तं, प"सवण'ः प्रथमान्तं, दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | ..् -प्रत्.ाहा" ेश् , ष् , स् , ह्  एतान्  वज'यि.त्वा सव1 हल् -
वणा'ः अन्त�ू'ताः | त.ोर्य्वावा'वयिच संदिहता.ाम्  (८.२.१०८) इत्.स्मात्  संदिहता.ाम् इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — 
अनुस्वा"स्. .यि. प"सवण'ः संदिहता.ाम् |
- वाऽवसाने (८.४.५६) = अवसाने झलः दिवकल्पेन चर् -आदेशो �वयित | अनेन अवसानावस्था.ां दिवकल्पेन जश्त्वं चत्वL वा | वा 
अव्..पदम् , अवसाने सप्तम्.न्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | झलां जश्  झभिश (८.४.५३) इत्.स्मात्  झलां इत्.स्. अनुवृलि=ः | अभ्.ासे चच' 
(८.४.५४) इत्.स्मात्  चर्  इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — अवसाने झलां च"ो वा |
- झ"ो झरि" सवण1 (८.४.६५) = हल् -उ="स्. झ"ः दिवकल्पेन लोपः सवण'झरि" प" े| झ"ः षष्ठ्यन्तं, झरि" सप्तम्.न्तं, सवण1 सप्तम्.न्तं, 
दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | हलो .मां .दिम लोपः (८.४.६४) इत्.स्मात्  हलः, लोपः चेत्.न.ोः अनवुृलि=ः | झ.ो होऽन्.त"स्.ाम्  (८.४.६२) 
इत्.स्मात्  अन्.त"स्.ाम्  इत्.स्. अनुवृलि=ः | त.ोर्य्वावा'वयिच संदिहता.ाम्  (८.२.१०८) इत्.स्मात्  संदिहता.ाम् इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-
सदिहतसूर्त्रम् — हलः झ"ः लोपः अन्.त"स्.ां सवण1 झरि" संदिहता.ाम् |

एषां प्रसदिक्त.'र्त्र .र्त्र �वयित, तर्त्र तर्त्र अस्माभि�ः त=त्  सन्तिन्धका.L क"णी.मेव | अनेन हलन्तधातवः द्रष्टव्.ाः | धे.ं .त्  पूव'तनेषु हल् -सन्तिन्ध-
पाठेषु, हल् -सन्ध.ः परि"शीलिलताः केन cमेण ? प्रत्..स्. प्रथमवण'म्  अनुसतृ्. | अधुना अस्माकं का.L प्रवत'ते धातोः अन्तिन्तमवण'म्  
अनुसतृ्. | का.L तदेव, प"न्तु धातुcमेण अगे्र स"मे—

चका"ान्तः वच्   -  धातुः   (प"स्मैपदी, परि"�ाषणे)

a) अङ्गका.'म् — उपधा.ां ह्रस्व-अका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः अङ्गका.L नान्तिस्त |
b) सन्तिन्धका.'म् —

– चोः कुः (८.२.३०) इयित कुत्वे वच्  + यित  वदिक्त→ पाति 
– प्रत्..ः अजादिदः, अथवा प्रत्..ः .् , "्  , व् , म् , न् इत्.ेभि�ः हल् -वणZः आ"भ्.ते, तदा धातुः हलन्तः चेददिप हल् -सन्तिन्धः न �वयित 

(केवलं वण'-सम्मेलनं �वयित)
– आदेशप्रत्...ोः (८.३.५९) इत्.नेन कवग�.ात्  प" ेप्रत्..ाव.व-सका"स्. स्थाने षका"ादेशो �वयित | वच्  + सिस  → पाति चोः कुः 

(८.२.३०)  → वक्  + सिस  वयिक्ष→ पाति 
– हुझल्भ्.ो हेर्धिधः (६.४.१०१) इत्.नेन झलन्तेभ्.ः धातुभ्.ः दिह-प्रत्..स्. स्थाने यिध-आदेशो �वयित

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 
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रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

नदिह वयिच"न्तिन्तप"ः प्र.जु्.ते इयित वार्धितकम्  = वच्  + अन्तिन्त— लट् -लका" ेप्रथमपुरुषबहुवचने वच् -धातोः रूपं न प्र.जु्.ते |
सिझप" ेइत्.ेके = केषासिञ्चत्  मते कस्मिंस्मयिश्चददिप लका" ेप्रथमपुरुषबहुवचने वच् -धातोः रूपं न प्र.जु्.ते |

चका"ान्तः पृची  पृच्  धातुः→ पाति  (आत्मनेपदी, सम्पच'ने) 

a) अङ्गका.'म् —
१) हलादिद दिपत्सु = आत्मनेपदिदधातुषु नान्तिस्त एव | 
२) अजादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | पृच्  + ऐ  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  पच् ' → पाति + ऐ  वण'मेलने  पचZ→ पाति → पाति 
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङयित च, गुणदिनषेधः | पृच्  + ते  सन्तिन्धका.'मेव  पृके्त→ पाति → पाति 
४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङयित च, गणुदिनषेधः | पृच्  + आते  वण'मेलनमेव  पृचाते→ पाति → पाति 

b) सन्तिन्धका.'म् —
– चोः कुः (८.२.३०) इयित कुत्वे पृच्  + ते  पृके्त→ पाति 
– प्रत्..ः अजादिदः, अथवा प्रत्..ः .् , "्  , व् , म् , न् इत्.ेभि�ः हल् -वणZः आ"भ्.ते, तदा धातुः हलन्तः चेददिप हल् -सन्तिन्धः न �वयित 

(केवलं वण'-सम्मेलनं �वयित)
– आदेशप्रत्...ोः इत्.नेन कवग�.ात्  प" ेप्रत्..ाव.व-सका"स्. स्थाने षका"ादेशो �वयित | पृच्  + से  → पाति चोः कुः (८.२.३०) → 

पृक्   + से  पृक्  → पाति + षे  पृके्ष→ पाति 
– धका"ादिदप्रत्..े प" ेजश्त्वम्  | पृच्  + ध्वे  → पाति चोः कुः (८.२.३०)  → पृक्  + ध्वे  → पाति झलां जश्  झभिश  पृग्  → पाति + ध्वे  पृग्ध्वे → पाति 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

जका"ान्तः भिणसिज  दिनन् ज्  धातुः→ पाति  (आत्मनेपदी, शुeौ) 

a) दिन"नुबन्धधातोः सिसयिeः—
नुमागमः | इदिदतो नुम्  धातोः (७.१.५८) = इदिदतः धातोः नुम्  आगमो �वयित | इदिदत्  इत्.केु्त इत्  इत्  .स्. सः | तर्त्र प्रथमः इत्  नाम ह्रस्वः
इका"ः* | दिद्वती.ः इत्  नाम इत् -संज्ञा | ह्रस्व-इका"स्. इत् -संज्ञा .स्., सः धातुः इदिदत्  | इत्  इत्  .स्. स इदिदत्  बहुव्रीदिहः, तस्. इदिदतः
| इदिदतः षष्ठ्यन्तं, नुम्  प्रथमान्तं, धातोः षष्ठ्यन्तं, दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | सूरं्त्र स्व.ं सम्पणू'म्—  इदिदतः धातोः नुम्  |

*तप"स्तत्कालस्. (१.१.७०) = तका"ात्  प"ः .ः, तका"ः प"ः .स्मात् , द्व.ोः अदिप समकालस्. बोधकः | तात्प"ः तप"ः पञ्चमीतत्परुुषः,
तः प"ो .स्मात्  सः तप"ः, बहुव्रीदिहः— द्वावदिप अथ� | तस्. कालः तत्कालः (तस्. काल इव कालः .स्. स तत्कालः) षष्ठीतत्परुुषग�'ः 
बहुव्रीदिहः | तस्. तत्कालस्. | तप"ः प्रथमान्तम् , तत्कालस्. षष्ठ्यन्तम् , दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | स्वं रूपं शब्दस्.ाशब्दसंज्ञा (१.१.६८) 
इत्.स्मात्  स्वं रूपम्  इत्.न.ोः अनवुृलि=ः | अणुदिदत्सवण'स्. चाप्रत्..ः (१.१.६९) इत्.स्मात्  सवण'स्. इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनवुृलि=-
सदिहतसूर्त्रम् — तप"ः तत्कालस्. स्वस्. रूपस्. सवण'स्. | 

दिमदचोऽन्त्.ात्प"ः (१.१.४७) = .ः आगमः दिमत्  अन्तिस्त, सः अच् -वण1षु अन्त्.ात्  प"ः आ.ायित, अदिप च अ.ं दिमत्  .स्. वण'-समुदा.स्.
आगमः, तस्. अन्तिन्तमाव.वो �वयित | म्  इत्  .स्. सः दिमत् , बहुव्रीदिहः | दिमत्  प्रथमान्तम् , अचः षष्ठ्यन्तम् , अन्त्.ात्  पञ्चम्.न्तम् , प"ः 
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प्रथमान्तम् , अनेकपददिमदं सूर्त्रम्  | आद्यन्तौ टदिकतौ (१.१.४६) इत्.स्मात्  अन्तः इत्.स्. अनुवृलि=ः | अन्तिस्मन्  सूरे्त्र 'अचः' षष्ठीदिव�क्तौ; 
"अन्त्.ात्  अचः" इत्.स्. अथ'ः दिनधा'"णम् — नाम "सव1षु स्व"षेु अन्तिन्तमः" | 'अचः' एकवचने चेददिप साव'दिर्त्रक-बहुवचनाथ'कः | अर्त्र 
षष्ठीदिव�के्तः अथ'ः स्थाने इयित न, अतः षष्ठी स्थाने.ोगा (१.१.४९) इत्.स्. अपवादः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम्— दिमत्  अन्त्.ात्  अचः प"ः 
अन्तः | 

नत्वम्  | णो नः (६.१.६४) = उपदेशावस्था.ां धातोः आदौ णका"ः अन्तिस्त चेत् , णका"स्. स्थाने नका"ादेशः �वयित | णः षष्ठ्यन्तं, नः 
प्रथमान्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | आदेच उपदेशेऽभिशयित (६.१.४५) इत्.स्मात्  उपदेशे इत्.स्. अनुवृलि=ः, धात्वादेः षः सः (६.१.६४) 
इत्.स्मात्  धात्वादेः इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम्— धात्वादेः णः नः उपदेशे |

भिणसिज  → पाति उपदेशेऽजनुनासिसक इत्, तस्. लोपः  → पाति इदिदतो नुम्  धातोः, दिमदचोऽन्त्.ात्प"ः  भिणन् ज्    → पाति → पाति णो नः  दिनन् ज्  इयित धातुः → पाति |

b) अङ्गका.'म् — उपधा.ां नका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः अङ्गका.L नान्तिस्त |
c) सन्तिन्धका.'म् —

दिनन् ज्  + ते  → पाति चोः कुः (८.२.३०)  → दिनन् ग्  + ते  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४)  → किंनग्  + ते  → पाति खरि" च  किंनक्  → पाति + ते  → पाति 
अनुस्वा"स्. .यि. प"सवण'ः  दिनङ््क  → पाति + ते  वण'मेलने  दिनङ्के्त → पाति → पाति 
दिनन् ज्  + आते   → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४)  → किंनज्  + आते  → पाति अनसु्वा"स्. .यि. प"सवण'ः  दिनञ्ज्  → पाति + आते  वण'मेलने → पाति → पाति 
दिनञ्जाते 
दिनन् ज्  + ध्वे  → पाति चोः कुः (८.२.३०)  → दिनन् ग्  + ध्वे  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४)  → किंनग्  + ध्वे  → पाति अनुस्वा"स्. .यि. 
प"सवण'ः  दिनङ््ग  → पाति + ध्वे  वण'मेलने  दिनङ्ग्ध्वे → पाति → पाति 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

एवेमेव भिशसिज  भिशन् ज् → पाति , दिपसिज  दिपन् ज् → पाति , वृजी  वजृ् इत्.ाद.ो जका"ान्ताः → पाति 

जका"ान्तः मृजू  मृज्  धातुः→ पाति  (प"स्मैपदी, शुeौ) 

a) अङ्गका.'म्  —

मृजेवृ'यिeः (७.२.११४) = मृज् -धातोः इकः वृयिeः �वयित साव'धातुके च आध'धातुके च प्रत्..े प" े| अङ्गका.'त्वात्  प्रत्..ः प" ेअस्त्.ेव; स
च प्रत्..ः धातोः �वयित इयित कृत्वा साव'धातुकः अथवा आध'धातुकः �वेदेव | मृजेः षष्ठ्यन्तं, वृयिeः प्रथमान्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | 
इकोगुण्वृeी (१.१.३) इत्.स्मात्   परि"�ाषासूर्त्रात्  इकः इत्.स्. षष्ठ्यन्ता अनवुृलि=ः | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-
सदिहतसूर्त्रम्— मृजेः अङ्गस्. इकः वृयिeः | 

१) हलादिद दिपत्सु = मृजेवृ' यिeः इत्.नेन इकः वृयिeः | मृज्  + यित  माज् ' → पाति + यित 
२) अजादिद दिपत्सु = मृजेवृ' यिeः इत्.नेन इकः वृयिeः | मृज्  + आदिन  माज् ' → पाति + आदिन  माजा'दिन→ पाति 
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङयित च, वृयिeदिनषेधः | मृज्  + तः  मृज्  → पाति + तः
४) अजाद्यदिपत्सु = यिङत्.जादौ वेष्.ते इत्.नेन वार्धितकेन अजादौ दिकयित यिङयित प" ेदिवकल्पेन वृयिeः | मृज्  + अन्तिन्त  माज् ' → पाति + अन्तिन्त  → पाति 
माज'न्तिन्त; मृज्  + अन्तिन्त  मृजन्तिन्त→ पाति 
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b) सन्तिन्धका.'म्  —

मृज्  + यित  माज् ' → पाति + यित  → पाति व्रश्चभ्रस्जसृजमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६) इत्.नेन जका"स्. षका"ः  माष् ' → पाति + यित  → पाति षु्टना षु्टः 
 माष् ' → पाति + दिट  मार्हिष्ट → पाति 

मृज्  + तः  → पाति व्रश्चभ्रस्जसजृमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६) इत्.नेन जका"स्. षका"ः  मृष्  → पाति + तः  → पाति षु्टना षु्टः  मृष्  → पाति + टः → पाति 
मृष्टः  
मृज्  + सिस  → पाति मृजेवृ' यिeः (७.२.११४)  → माज् ' + सिस  → पाति व्रश्चभ्रस्जसृजमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६)  → माष् ' + सिस  → पाति षढोः 
कः सिस  माक् '  → पाति + सिस  → पाति आदेशप्रत्...ोः  मार्धिक्ष→ पाति 

लोदिट मृज्  + दिह  → पाति हुझल्भ्.ो हेर्धिधः इत्.ेनेन दिह स्थाने यिध-आदेशः  मृज्  → पाति + यिध  → पाति व्रश्चभ्रस्जसृजमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६)
इत्.नेन जका"स्. षका"ः  मृष्  → पाति + यिध   → पाति षु्टना षु्टः  मृष्  → पाति + दिढ  → पाति झलां जश्  झभिश इत्.नेन जश्त्वादेशः  मृड्  → पाति + दिढ  मृयि�  → पाति 

लयिङ अमृज्  + त्   → पाति मृजेवृ' यिeः (७.२.११४)  → अमाज् ' + त्   → पाति हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  इत्.नेन हल्-प"तः 
अपृक्तसंज्ञक-प्रत्..स्. लोपः  अमाज् '  → पाति → पाति व्रश्चभ्रस्जसजृमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६) इत्.नेन पदान्तेऽदिप षका"ादेशः  → पाति 
अमाष् '  → पाति झलां जशोऽन्ते इत्.नेन पदान्ते जश्त्वादेशः  अमाड् ' इयित रूपम्  → पाति | दिवकल्पेन चत्वा'देशः वाऽवसाने इयित सूरे्त्रण  अमाट् '→ पाति 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

डका"ान्तः ईड  ईड्  धातुः→ पाति  (आत्मनेपदी, स्तुतौ)

a) अङ्गका.'म्—उपधा.ां दीघ'-इक्  अतः गणुस्. सम्�ावना नवै उदेयित |

b) इडागमः—

ईडजनोध्व1 च (७.२.७८) = ईड् , जन्  इत्.ाभ्.ां धातुभ्.ां प"स्. साव'धातुकसंज्ञकस्. 'से' च 'ध्वे'-शब्दस्. च इडागमो �वयित | इडश्च जन्  
च इडजनौ, त.ोः इडजनोः | इडजनोः पञ्चम्.थ1 षष्ठी | ध्वे लुप्तषष्ठीकं पद,ं च अव्..म्  | इडत्त्.लि='व्..तीनाम्  (७.२.६६) इत्.स्मात्  इट्  
इत्.स्. अनुवृलि=ः | रुदादिदभ्.ः साव'धातुके (७.२.७६) इत्.स्मात्  साव'धातुके इत्.स्. अनुवृलि=ः | 'च' इयित अव्..ेन पूव'तनस्. ईशः से 
(७.२.७७) इत्.स्. पूण'त.ा अनवुृलि=ः | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम्— ईशः ईडजनोः अङ्गात्  
साव'धातुकस्. से ध्वे च इट्  |

धे.ं .त्  आध'धातुकस्.ेड्वलादेः (७.२.३५) इत्.नेन इडागमः आध'धातुकप्रर्त्र.स्. एव �वयित इयित सामान्.दिन.मः | आध'धातुकस्.ेड्वलादेः
(७.२.३५) = आध'धातुक-प्रत्..स्. आदौ वल् -प्रत्.ाहा" ेअन्.तमवण'ः अन्तिस्त चेत् , तस्. इडागमो �वयित | साव'धातुकप्रत्..स्. प्रसङे्ग 
र्त्र.ाणाम्  एव धातूनाम्  इडागमः �वयित— ईशः से (७.२.७७), ईडजनोध्व1 च (७.२.७८) इत्.ाभ्.ं सूर्त्राभ्.ां साव'धातुकप्रत्..स्. इडागमः 
ईश् , ईड् , जन्  इयित एभ्.ः दिर्त्रभ्.ः धातुभ्.ः | कुर्त्र इयित चेत्  , लट् -लका"स्. से, ध्वे; लोट् -लका"स्. स्व, ध्वम्  च |  

.था— 
लदिट ईड्  + से  ईड्  → पाति + इट्  + से  अनुबन्धलोपे  ईड्  → पाति → पाति + इ + से  → पाति आदेशप्रत्...ोः इत्.नेन इण् -प्रत्.ाहा"ात् सका"स्. षत्वम्  

 ईयिडषे → पाति | 
लदिट ईड्  + ध्वे  ईड्  → पाति + इट्  + ध्वे  ईयिडध्वे → पाति | 
लोदिट ईड्  + स्व  ईड्  → पाति + इ + स्व  → पाति आदेशप्रत्...ोः इत्.नेन इण् -प्रत्.ाहा"ात् सका"स्. षत्वम्   ईयिडष्व → पाति | 
लोदिट ईड्  + ध्वम्   ईड्  → पाति + इट्  + ध्वम्  ईयिडध्वम्  → पाति 
लयिङ ईड्  + ध्वम्   इडागमः न �वयित  हल् → पाति → पाति -सन्तिन्धका.'त्वात्  षु्टत्वम्   ईड्ढ्वम् → पाति 

7



अर्त्र केचन प्रश्नाः उद्यन्तिन्त—
- .दिद अनेन सूरे्त्रण 'से' इत्.स्. इडागमः �वयित, तर्हिह लोदिट 'स्व' इत्.स्. इडागमः दिकमथ'म्  ? 
- .दिद अनेन सूरे्त्रण 'ध्वे' इत्.स्. इडागमः �वयित, तर्हिह लोदिट 'ध्वम् ' इत्.स्. इडागमः दिकमथ'म्  ?
- .दिद लोदिट कथसिञ्चत्  'ध्वम् ' इत्.स्. इडागमः �वयित, तर्हिह लयिङ 'ध्वम् ' इत्.स्. इडागमः दिकमथL न �वयित ?

एतेषां परि"हा"ाथL, सम्बe-सिसeयितङ् प्रत्..ाः कथं दिनष्पन्नाः इयित स्म"णी.ाः— 

आत्मनेपदिदधातूनां मूल  -  यितङ् प्रत्..ाः  

त     आताम्   झ 
थास्   आथाम्   ध्वम्  
इड्     वदिह      मदिहङ् 

१) थास्   लदिट → पाति 'से'  → लोदिट 'स्व' 
थास्   → पाति थासः से (३.४.८०) इत्.नेन दिटत् -लका"स्. थास् -स्थाने से-आदेशः  लदिट → पाति 'से'  → लोट् -लका" ेसवाभ्.ां वामौ (३.४.९१)
इत्.नेन सका"ात्  प"स्. एका"स्. 'व'-आदेशः  लोदिट स्व  → पाति 

थासः से (३.४.८०) = दिटत् -लका"स्. थास् -स्थाने से-आदेशो �वयित | थासः षष्ठ्यन्तं, से लुप्तप्रथमान्तं, दिद्वपददिमदं सूर्त्रम्  | दिटत 
आत्मनेपदानां टे" े(३.४.७९) इत्.स्मात्  दिटतः इत्.स्. अनुवृलि=ः | लस्. (३.४.७७) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — दिटतः
लस्. थासः से |

सवाभ्.ां वामौ (३.४.९१) = लोट् -लका"स्. सका"ात्  वका"ात्  च, एका"स्. स्थाने cमेण व, अम्  इत्.न.ोः आदेशो �वयित | आमेतः 
(३.४.९०) इत्.स्. अपवादः | सश्च वश्च त.ोरि"त"ते"द्वन्द्वः सवौ, ताभ्.ां सवाभ्.ाम्  | वश्च अम्  च त.ोरि"त"ते"द्वन्द्वः वामौ | सवाभ्.ां 
पञ्चम्.न्तं, वामौ प्रथमान्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | लोटो लङ्वत् (३.४.८५) इत्.स्मात्  लोटः इत्.स्. अनुवृलि=ः | आमेतः (३.४.९०) 
इत्.स्मात्  एतः इत्.स्. अनुवृलि=ः | लस्. (३.४.७७) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — लोटः लस्. सवाभ्.ां एतः वामौ | 

२) ध्वम्   लदिट → पाति 'ध्वे'  → लोदिट 'ध्वम् '

ध्वम्   → पाति दिटत आत्मनेपदानां टे" े(३.४.७९) इत्.नेन दिटत् -लका"ाणाम्  आत्मनेपदसंज्ञकानां प्रत्..ानां 'दिट'-�ागस्. स्थाने एका"-आदेशः 
 लदिट ध्वे  → पाति → पाति सवाभ्.ां वामौ (३.४.९१) इत्.नेन लोट् -लका"स्. एका"स्. स्थाने अम् -आदेशः  ध्वम् → पाति 

दिटत आत्मनेपदानां टे" े(३.४.७९) = दिटत् -लका"ाणाम् आत्मनेपदसंज्ञकानां प्रत्..ानां 'दिट'-�ागस्. स्थाने एका"-आदेशो �वयित | दिठतः 
षष्ठ्यन्तम् , आत्मनेपदानां षष्ठ्यन्तं, टेः षष्ठ्यन्तम् , ए लुप्तप्रथमान्तम् , अनेकपददिमद ंसूर्त्रम्  | लस्. (३.४.७७) इत्.स्. अयिधका"ः | 
अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — दिटतः लस्. आत्मनेपदानां टेः ए |

३) लयिङ ध्वम् 
ध्वम्   लङ्  यिङत्  न तु दिटत्  अतः → पाति दिटत आत्मनेपदानां टे" े(३.४.७९) इत्.नेन दिट-�ागस्. एत्वं न �वयित  मूल→ पाति -ध्वम्  एव यितष्ठयित | 

प्रत्..ानां मूलरूपं 'प्रकृयितः', परि"वर्धिततरूपं च 'दिवकृयितः' | अदिप च .र्त्र व्.तु्पलि=माग1 अनेकादिन सोपानादिन सन्तिन्त, मध्.ेऽदिप मूलं प्रयित साधनं 
दिवकृयितः, फलं प्रयित च साधनं प्रकृयितः | 

प्रकृतेः ग्रहणेन दिवकृतेः अदिप ग्रहणम्  | .र्त्र प्रकृतौ का.L दिवधी.ते, एकदेशदिवकृतस्.ानन्.त्वात्  इत्.न.ा परि"�ाष.ा दिवकृतौ अदिप का.L 
दिवधी.ते | एकन्तिस्मन्  देशे दिवका"ः �वयित चेत् , मूलं तदानीमदिप तस्. बीजे अन्तिस्त | भिछन्नपुच्छश्वा श्वा एव | कुकु्क"स्. पुच्छः नान्तिस्त चेददिप सः 
कुकु्क"ः | दिकन्तु दिवकृतेः ग्रहणेन प्रकृतेः अग्रहणम्  | .र्त्र दिवकृतौ का.L दिवधी.ते, दिवकृयितग्रहणेन प्रकृते"ग्रहणात्  इयित परि"�ाष.ा प्रकृतौ तत्  का.L
न �वयित |  

.था को दिप .दिद वदयित, 'पुरुषम्  आन.', तर्हिह अन्धपुरुषस्. आन.नेनादिप का.L सिसeम् — अन्धो वा अनन्धो वा, पुरुष एव | दिकन्तु कोदिप 
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.दिद वदयित, 'अन्धम्  आन.', तर्हिह अन्धः एव आनेतव्.ः; सामान्.पुरुषस्. आन.नेन का.L न सिसध्.यित | पुरुषः प्रकृयितः, अन्धः दिवकृयितः | 
प्रकृतेः ग्रहणेन दिवकृतेः अदिप ग्रहणं, दिकन्तु दिवकृतेः ग्रहणेन प्रकृतेः अग्रहणम्  |

अतः .र्त्र 'से' इत्.न्तिस्मन्  का.L �वयित, तर्त्र 'स्व' इत्.न्तिस्मन्  अदिप तदेव का.L �दिवष्.यित .तोदिह प्रकृतौ का.'मन्तिस्त चेत्  दिवकृतौ अदिप �वयित | 
दिकन्तु कुर्त्रयिचत्  'स्व' इत्.न्तिस्मन्  केनयिचत्  सूरे्त्रण का.L दिवधी.ते, तत्  का.L प्रकृतौ 'से' इत्.न्तिस्मन्  न �वयित | 

एवमेव लोटः 'ध्वम् ' प्रयित 'ध्वे' प्रकृयितः, अतः 'ध्वे' इत्.न्तिस्मन्  का.L �वयित चेत् , लोटः 'ध्वम् ' प्रयित अदिप तत्  का.L �वयित | दिकन्तु लङः ध्वम्  
तु मूल-ध्वम्  | लङः ध्वम्  प्रयित 'ध्वे' दिवकृयितः न तु प्रकृयितः अतः 'ध्वे' इत्.स्. .त्  का.L �वयित, लङः 'ध्वम् ' तत्  का.L न गृह्णायित | 

c) सन्तिन्धका.'म् —

सन्स्त्  + यित  → पाति स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च  सन्त्  → पाति + यित  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल  संत्  → पाति + यित  → पाति अनुस्वा"स्. .यि. प"सवण'ः  सन्त्  → पाति 
+ यित  → पाति झ"ो झरि" सवण1  सन्तिन्त → पाति / सन्तिन्=
सन्स्त्  + अन्तिन्त  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल  संस्त्  → पाति + अन्तिन्त  ससं्तन्तिन्त→ पाति 
सन्स्त्  + दिम  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल  संस्त्  → पाति + दिम  संन्तिस्त्म → पाति [अर्त्र धे.म् —दिकमथL इमादिन सूर्त्राभिण न प्रवत'नी.ादिन स्कोः 
सं.ोगाद्यो"न्ते च, अनसु्वा"स्. .यि. प"सवण'ः, झ"ो झरि" सवण1]

लयिङ हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  (६.१.६८, लघु० १७९) = अर्त्र हल्-प"तः अपृक्तसंज्ञक-प्रत्..स्. लोपः | लयिङ त् -लोपः,
स् -लोपश्च |   
असन्स्त्  + त्   असन्स्त्   → पाति → पाति स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च  असन्त्   → पाति → पाति सं.ोगान्तस्. लोपः  असन् → पाति 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

अन्.च्च ईडजनोध्व1 च (७.२.७८), ईशः से (७.२.७७) इत्.ाभ्.ाम्  एकमेव सूरं्त्र �दिवतुम्  अह'यित स्म — ईशीडजनां सेध्व.ोः | तथा दिकमथL
न कृतं पाभिणदिनना? अस्. उ=" ेकेवलमुच्.ते, दिवयिचर्त्रा दिह सूर्त्रस्. कृयितः पाभिणनेः | अर्त्र से इत्.स्. अनुवृलि=ः, ध्वे इत्.स्. अपकषः (उपरि" 
आन.नम् ) | दिकमथL तथा कृतम् ? आनन्दाथ'म्  इयित वै.ाक"णःै उच्.ते | 

तका"ान्तः षन्तिस्त  सन्स्त्  धातुः→ पाति  (प"स्मैपदी, स्वप्ने)

a) दिन"नुबन्धधातोः सिसयिeः—

सत्वम्  | धात्वादेः षः सः (६.१.६४) = उपदेशावस्था.ां धातोः आदौ षका"ः अन्तिस्त चेत् , षका"स्. स्थाने सका"ादेशो �वयित | धातोः 
आदिदः, धात्वादिदः षष्ठीतत्परुुषः; तस्. धात्वादेः | धात्वादेः षष्ठ्यन्तं, षः षष्ठ्यन्तं, सः प्रथमान्तं, दिर्त्रपददिमदं सूर्त्रम्  | आदेच उपदेशेऽभिशयित 
(६.१.४५) इत्.स्मात्  उपदेशे इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम्— धात्वादेः षः सः उपदेशे |

नुमागमः | इदिदतो नुम्  धातोः (७.१.५८) = इदिदतः धातोः नुम्  आगमो �वयित | इदिदत्  इत्.केु्त इत्  इत्  .स्. सः | तर्त्र प्रथमः इत्  नाम ह्रस्वः
इका"ः | दिद्वती.ः इत्  नाम इत् -संज्ञा | ह्रस्व-इका"स्. इत् -संज्ञा .स्., सः धातुः इदिदत्  | इत्  इत्  .स्. स इदिदत्  बहुव्रीदिहः, तस्. इदिदतः |
इदिदतः षष्ठ्यन्तं, नुम्  प्रथमान्तं, धातोः षष्ठ्यन्तं, दिर्त्रपददिमदं सूर्त्रम्  | सूरं्त्र स्व.ं सम्पूण'म्—  इदिदतः धातोः नुम्  |

दिमदचोऽन्त्.ात्प"ः (१.१.४७) = .ः आगमः दिमत्  अन्तिस्त, सः अच् -वण1षु अन्त्.ात्  प"ः आ.ायित, अदिप च अ.ं दिमत्  .स्. वण'-समुदा.स्.
आगमः, तस्. अन्तिन्तमाव.वो �वयित | म्  इत्  .स्. सः दिमत् , बहुव्रीदिहः | दिमत्  प्रथमान्तम् , अचः षष्ठ्यन्तम् , अन्त्.ात्  पञ्चम्.न्तम् , प"ः 
प्रथमान्तम् , अनेकपददिमदं सूर्त्रम्  | आद्यन्तौ टदिकतौ (१.१.४६) इत्.स्मात्  अन्तः इत्.स्. अनुवृलि=ः | अन्तिस्मन्  सूरे्त्र 'अचः' षष्ठीदिव�क्तौ; 
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"अन्त्.ात्  अचः" इत्.स्. अथ'ः दिनधा'"णम् — नाम "सव1षु स्व"षेु अन्तिन्तमः" | 'अचः' एकवचने चेददिप साव'दिर्त्रक-बहुवचनाथ'कः | अर्त्र 
षष्ठीदिव�के्तः अथ'ः स्थाने इयित न, अतः षष्ठी स्थाने.ोगा (१.१.४९) इत्.स्. अपवादः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम्— दिमत्  अन्त्.ात्  अचः प"ः 
अन्तः | 

षन्तिस्त  → पाति उपदेशेऽजनुनासिसक इत्  षस्त्    → पाति → पाति धात्वादेः षः सः → पाति  सस्त्   → पाति इदिदतो नुम्  धातोः, दिमदचोऽन्त्.ात्प"ः  सन्स्त्  इयित धातुः→ पाति 

b) अङ्गका.'म् — उपधा.ां सका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः अङ्गका.L नान्तिस्त |
c) सन्तिन्धका.'म् —

सन्स्त्  + यित  → पाति स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९)  → सन्त्  + यित  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४)  → संत्  + यित  → पाति अनुस्वा"स्. 
.यि. प"सवण'ः (८.४.५८)  → सन्त्  + यित  → पाति झ"ो झरि" सवण1 (८.४.६५)  → सन्तिन्त / सन्तिन्=
सन्स्त्  + अन्तिन्त  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४)  → संस्त्  + अन्तिन्त  ससं्तन्तिन्त→ पाति 
सन्स्त्  + दिम  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४)  → संस्त्  + दिम  संन्तिस्त्म → पाति [अर्त्र धे.म् —दिकमथL इमादिन सूर्त्राभिण न प्रवत'नी.ादिन स्कोः 
सं.ोगाद्यो"न्ते च, अनसु्वा"स्. .यि. प"सवण'ः, झ"ो झरि" सवण1]

लयिङ हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  (६.१.६८) इत्.नेन हल्-उ="स्. अपृक्तसंज्ञक-प्रत्..स्. लोपः | अनेन लयिङ त् -लोपः, स् -
लोपश्च |   
असन्स्त्  + त्   असन्स्त्   → पाति → पाति स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९)  → असन्त्   → पाति सं.ोगान्तस्. लोपः (८.२.२३)  → असन् 

अर्त्र कश्चन प्रश्नः उदेयित, 'असन्स्त् ' इयित न्तिस्थत्.ां पदान्ते सं.ोगान्तस्. लोपः (८.२.२३), स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९), इयित द्व.ोः 
अदिप प्रसदिक्तः | सूर्त्रद्व.ं दिर्त्रपाद्याम् , अतः दिकमथL न पवू'र्त्रासिसeम्  (८.२.१) इत्.नेन प"शास्त्रम्  असिसeम् , असिसeत्वात्  सं.ोगान्तस्. लोपः 
(८.२.२३) अर्त्र �वेत्  ? उ="म्  अन्तिस्त .त्  पदान्ते, स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९) इयित सूरं्त्र, सं.ोगान्तस्. लोपः (८.२.२३) 
इत्.स्. अपवादः; .र्त्र पदान्तसं.ोगे प्रथमसदस्.ः सका"ः कका"ः च, तर्त्रादिप सं.ोगान्तस्. लोपः (८.२.२३) �वयित चेत् , पदान्ते स्कोः 
सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९) दिन"वकाशं �वयित | अतः अपवादत्वात्  पदान्ते अवस" ेसयित स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९) इत्.ेव 
प्रवत'नी.ं �वयित | पवू'र्त्रासिसeम्  (८.२.१) इत्.स्.ादिप अपवादः | 

अन्.ः प्रश्नः उदेयित दिकमथL न पूव'मेव नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४) इत्.नेन अनसु्वा"ः, आ"म्�े एव अससं्त् , तदा स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च
(८.२.२९) इत्.नेन असंत् , तदा अनुस्वा"स्. .यि. प"सवण'ः (८.४.५८) इत्.नेन नका"ः, असन्त् , तदा पूव'र्त्रासिसeम्  (८.२.१) इत्.नेन 
सं.ोगान्तस्. लोपः (८.२.२३) इत्.स्. दृष्ट्या नका"ः असिसeः अतः असन्त्  इत्.ेव स्.ात्  ? उ="म  अन्तिस्त .त्  अन्तिस्मन्  cमे 
नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४) इत्.स्. अवस"ः न �वयित एव प"सूर्त्रात्  | स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९), सं.ोगान्तस्. लोपः 
(८.२.२३), सूर्त्रद्व.मदिप अष्टमाध्.ा.स्. दिद्वती.पादे अतः पूवL �वन्तिन्त, असन्  इयित रूपं सिसध्.यित | असन्  इयित दशा.ां नका"ात्  प" ेझल्  तु 
नान्तिस्त एव अतः अस्.ां प्रदिc.ा.ां नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४) न कुर्त्रादिप �वयित | आ"म्�ात्  अन्तप.'न्तं नुम् -आगमस्. नका"ः 'न् ' 
इत्.ेव यितष्ठयित |   

हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  (६.१.६७) = हलन्तात् , दीघ'ङ्.न्तात् , दीघा'बन्तात्  च सु-यित-सिस इत्.ेषाम्  अपृक्तसंज्ञकस्. हलः 
लोपः | अनेन प्रथमादिव�क्तौ सु इत्.स्. स् -लोपः, लयिङ प्रथमपुरुषे त् -लोपः, मध्.मपुरुषे स् -लोपश्च | हल्  च ङी च आप्  च तेषाम्  
इत"ते"द्वन्द्वः हल्ङ्.ापः, तेभ्.ः हल्ङ्.ाब्भ्.ः | सुश्च, यितश्च, सिसश्च तेषां समाहा"द्वन्द्वः, सुयितसिस, सुयितसिसनः अपृकं्त सुयितस्.पृक्तम्  | 
हल्ङ्.ाब्भ्.ः पञ्चम्.न्तं, दीघा'त्  पञ्चम्.न्तं, सुयितस्.पृकं्त प्रथमान्तं, हल्  प्रथमान्तम् , अनेकपददिमद ंसूर्त्रम्  | लोपो व्.ोव'लिल (६.१.६५) 
इत्.स्मात्  लोपः इत्.स्. अनुवृलि=ः; अर्त्र कम'भिण प्र.ोगे लुप्.ते इयित रूपदिवका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — दीघा'त्  हल्ङ्.ाब्भ्.ो सुयितसिस 
अपृकं्त हल्  लुप्.ते | 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—
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दका"ान्तः अद्  धातुः (प"स्मैपदी, �क्षणे)

a) अङ्गका.'म् — उपधा.ां ह्रस्व-अका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः अङ्गका.L नान्तिस्त |
b) सन्तिन्धका.'म् — दका"ान्तः धातुः अतः बहुर्त्र खरि" च इत्.स्. प्रसदिक्तः |

अद् -धातुः अजादिदः अतः लयिङ आडजादीनाम्  इत्.नेन आडागमः, आटश्च इत्.नेन वृयिe"ादेशः च | आ + अद्    आद्   इयित अङ्गम्  → पाति | 
अन्.च्च अपृक्तप्रत्..ः प" ेअन्तिस्त चेत्  तस्. अपृक्तप्रत्..स्. अडागमो �वयित इयित का"णतः अर्त्र अपृक्तप्रत्..स्. लोपो न �वयित अद् -धातुतः
| (सामान्.त.ा हलन्तधातुतः अपृक्तप्रत्..स्. लोपो �वयित इयित तु जानीमः | हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्)

आद्  + त्   → पाति अदः सव1षाम्  आद्  → पाति + अट्  + त्   अनुबन्धलोपे  आद्  → पाति → पाति + अ + त्   आदत् → पाति 
आद्  + स्   → पाति अदः सव1षाम्  आद्  → पाति + अट्  + स्   अनुबन्धलोपे  आद्  → पाति → पाति + अ + स्   आदः→ पाति 

अदः सव1षाम्  (७.३.१००) = अद् -धातोः उ="स्. साव'धातुक-अपृक्तसंज्ञक-प्रत्..स्. अडागमो �वयित—इयित सव1षां वै.ाक"णानां 
मतम्  | अदः पञ्चम्.न्तं, सव1षाम्  षष्ठ्यन्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | अन्तिस्तसिसचोऽपृके्त (७.३.९६) इत्.स्मात्  अपृके्त इत्.स्. षष्ठ्यन्तानुवृलि=ः, 
तुरुस्तुशम्.मः साव'धातुके (७.३.९५) इत्.स्मात्  साव'धातुके इत्.स्. षष्ठ्यन्तानुवृलि=ः, उतो वृयिeलु'दिक हलिल (७.३.८९) इत्.स्मात हलिल 
इत्.स्. षष्ठ्यन्तानुवृलि=ः, अड्  गाग्.'गालव.ोः (७.३.९९) इत्.स्मात्  अट्  इत्.स्. अनुवृलि=ः | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः | 
अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — सव1षां (मते) अदः अङ्गस्. साव'धातुकस्. अपृक्तस्. हलः अट्  |

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

दका"ान्त दिवद  दिवद्  धातुः→ पाति  (प"स्मैपदी, ज्ञाने)

a) अङ्गका.'म् —

१) हलादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | दिवद्  +यित  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  वेद्  → पाति + यित  वेलि=→ पाति 
२) अजादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | दिवद्  + आदिन  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  वेद्  → पाति + आदिन  वेदादिन→ पाति 
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङयित च, गुणदिनषेधः | दिवद्  + तः  दिव=ः→ पाति 
४) अजाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङयित च, गुणदिनषेधः | दिवद्  + अन्तिन्त  दिवदन्तिन्त→ पाति 

b) सन्तिन्धका.L— खरि" च इत्.नेन चत्वL बहुर्त्र प्रवत'ते |

दिवदो लटो वा (३.४.८३) = दिवद् -धातोः लदिट, दिवकल्पेन लिलट् -लका"स्. नव प्रत्..ाः प्र.जु्.न्ते— णल्  (अ), अतुः, उः, थल् , अथुः,
अ, णल्  (अ), व, म | दिवदः पञ्चम्.न्तं, लटः षष्ठ्यन्तं, वा अव्..ं, दिर्त्रपददिमदं सूर्त्रम्  | प"स्मैपदानां णलतुससु् -थलथुस-णल्वमाः 
(३.४.८२) इत्.स्. पूण'त.ा अनवुृयितः | धातोः (३.१.९१) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — दिवदः धातोः लटः प"स्मैपदानां 
वा णलतुससु् -थलथुस-णल्वमाः |

लोट् -लका"स्. अदिप वैकन्तिल्पक-रूपाभिण �वन्तिन्त | दिवदाङु्कव'न्तिन्त्वत्.न्.त"स्.ाम्  (३.१.४१) इयित सूरे्त्रण दिनपातनेन दिवदाङु्कव'न्तु इत्.ादीदिन 
रूपाभिण दी.न्ते | दिनपातनेन इत्.कु्तौ सिसeरूपं दी.ते, तर्त्र प्रदिc.ा मास्तु | दिनपातनस्. का"णम्  इद ं.त्  रूपस्. प्रदिc.ा-दिवधानाथ'म्  
अयिधकनूतनसूर्त्राभिण अपेयिक्षतादिन स्.ःु इयित कृत्वा पाभिणनेः मतानुसा" ंमास्तु | रूपमेवमेव �वतु |  

दिवदाङु्कव'न्तिन्त्वत्.न्.त"स्.ाम्  (३.१.४१) = लोदिट प" ेदिवद् -धातुतः आम् -प्रत्..ः, लघूपधगुणा�ावः, लोटः लुक् , लोडन्त-कृ-धातोः 
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अनुप्र.ोगः च इतीमादिन चत्वारि" का.ा'भिण दिमलिलत्वा दिवकल्पेन �वन्तिन्त | दिवद्  + आम्   दिवदाम् → पाति , अर्त्र लघूपधगुणः न, लोटः लुक् , अदिप च 
कृ-धातोः लोडन्तरूपाभिण  दिवदाम्  → पाति + क"ोतु  दिवदाङ्क"ोतु → पाति | दिवदाङु्कव'न्तु यितङन्तपदम् , 'इयित' अव्..पदम् , अन्.त"स्.ाम्  सप्तम्.न्तं, 
दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | सूरं्त्र स्व.ं सम्पणू'म्— दिवदाङु्कव'न्तु इयित अन्.त"स्.ाम्  | 

लयिङ— 
सिसजभ्.स्तदिवदिदभ्.श्च (३.४.१०९) = यिङत् -लका"स्. अवस्था.ां, सिसच् -प्रत्..ात् , अभ्.स्तसजं्ञकात्  धातोः, दिवद् -धातोः च, प"स्. 
सिझ-प्रत्..स्. स्थाने जसु् -आदेशो �वयित | सिसच्  च अभ्.स्तश्च दिवदिदश्च तेषादिमत"ते"द्वन्द्वः सिसजभ्.स्तदिवद.ः, तेभ्.ः सिसजभ्.स्तदिवदिदभ्.ः | 
सिसजभ्.स्तदिवदिदभ्.ः पञ्चम्.न्तं, च अव्..पदं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | दिनत्.ं यिङतः (३.४.९९) इत्.स्मात्  यिङतः इत्.स्. अनुवृलि=ः | झेजु'स्  
(३.४.१०८) इत्.स्मात्  झेः जुस्  इत्.न.ोः अनवुृलि=ः | लस्. (३.४.७७) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — 
सिसजभ्.स्तदिवदिदभ्.ः च यिङतः लस्. झेः जुस्  |

अदिवद्  + सिझ  अदिवद्  → पाति + उः  अदिवदःु→ पाति 

दश्च (८.२.७५) = धातोः पदान्ते दका"स्. स्थाने दिवकल्पेन रु-आदेशो �वयित सिसदिप प" े| रु-अ�ावे दत्वम्  एव | अलोऽन्त्.स्. 
(१.१.५२) इत्.नेन अन्तिन्तमवण'स्. (दका"स्.) एव स्थाने न तु पूण'पदस्. | दः पञ्चम्.न्तं, च अव्..पदं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | सिसदिप धातो 
रुवा' (८.२.७४) इत्.स्. पूण'सूर्त्रस्. अनवुृलि=ः | पदस्. (८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — दः च पदस्. धातोः रुः
वा सिसदिप | 

अदिवद्  + स्   अवेद्  → पाति + स्   → पाति हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  इत्.नेन हल्-प"तः अपृक्तसंज्ञक-प्रत्..स्. लोपः  अवेद् → पाति 
अवेद्   → पाति वाऽवसाने इत्.नेन दिवकल्पेन पदान्ते च"्-आदेशः  अवेत् → पाति 
अदिवद्  + स्   अवेद्  → पाति + स्   → पाति दश्च  अवेरु  → पाति → पाति ख"वसान.ोर्हिवसज'नी.ः इत्.नेन दिवसगा'देशः  अवेः → पाति 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ— 

नका"ान्तः हन  हन्  धातुः→ पाति  (प"स्मैपदी, किंहसागत्.ोः)

a) अङ्गका.'म् —

१) हलादिद दिपत्सु = उपधा.ां ह्रस्व-अका"ः न तु लघु इक् , अतः का.L नान्तिस्त |
२) अजादिद दिपत्सु = उपधा.ां ह्रस्व-अका"ः न तु लघु इक् , अतः का.L नान्तिस्त |
३) हलाद्यदिपत्सु = हन् -धातोः नका"लोपः �वयित अनुदा=ोपदेशवनयिततनोत्.ादीनामनुनासिसकलोपो झलिल न्तिक्ङयित इयित सूरे्त्रण | हन्  + तः 

 हतः → पाति 
४) अजाद्यदिपत्सु = उपधा.ां न्तिस्थतस्. स्व"लोपो �वयित गमहनजनखनघसां लोपः न्तिक्ङत्.नयिङ इयित सूरे्त्रण | हन्  + अन्तिन्त  ह् न्  → पाति + 
अन्तिन्त

हलाद्यदिपतः तस् इत्.ाद. ः अदिपत् -साव'धातुकाः, अतः साव'धातुकम्  अदिपत् इत्.नेन यिङद्वत्  | झलादिद-दिकन्तित्ङत् -प्रत्..े प",े हन् -धातोः 
नका"लोपो �वयित |

अनुदा=ोपदेशवनयिततनोत्.ादीनामनुनासिसकलोपो झलिल न्तिक्ङयित (६.४.३७) = वन् -धातोः, अनुनासिसकान्त-अनुदा=ोपदेश-धातोः, 
अनुनासिसकान्त-तनादिद-धातोः अनुनासिसकस्. लोपो �वयित झलादिद-दिकत् यिङत् -प्रत्..े प" े| अनुदा=ः उपदेशे .ेषां ते, अनुदा=ोपदेशाः 
बहुव्रीदिहः | तनोयितः आदिदः .ेषां ते, तनोत्.ाद.ः बहुव्रीदिहः | अनुदा=ोपदेशाश्च वनयितश्च तनोत्.ाद.श्च तेषादिमत"ते"द्वन्द्वः 
अनुदा=ोपदेशवनयिततनोत्.ाद.ः, तेषाम्  अनुदा=ोपदेशवनयिततनोत्.ादीनाम्  | क्  च ङ्  त.ोरि"त"ते"द्वन्द्वः क्ङौ, तौ इतौ .स्. तत्  न्तिक्ङत् , 

12



तन्तिस्मन्  न्तिक्ङयित | अनुदा=ोपदेशवनयिततनोत्.ादीनां षष्ठ्यन्तम् , अनुनासिसक इयित लुप्तष्ठीकं पदं, लोपः प्रथमान्तं, झलिल सप्तम्.न्तं, न्तिक्ङयित 
सप्तम्.न्तम् , अनेकपददिमदं सूर्त्रम्  | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः | .ेन दिवयिधस्तदन्तस्. (१.१.७२) इत्.नेन तादृशम्  अङं्ग .स्. 
अन्ते अनुनासिसकवण'ः अन्तिस्त (वनतिंत दिवहा. 'अनुनासिसक' इयित पदं सव1षां दिवशेषणम् ); अलोऽन्त्.स्. (१.१.५२) इत्.नेन अन्ते न्तिस्थतस्. 
अनुनासिसकवण'स्. लोपः; .न्तिस्मन्  दिवयिधस्तदादावल्ग्रहणे (१.१.७२, वार्धितकम्  २९) इत्.नेन झलिल न्तिक्ङयित इत्.कु्तौ झलादौ न्तिक्ङयित 
(तादृशप्रत्..ः .स्. आदौ झल्  स्.ात् ) | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — अनुनासिसक-अनुदा=ोपदेशवनयिततनोत्.ादीनाम्  अङ्गस्. लोपः झलिल 
न्तिक्ङयित |

अनेन आहत्. पञ्चदश धातवः दिनर्हिदष्टाः | वन्  धातुः (भ्वादिदगणे), अनुनासिसकान्त-अनुदा=ोपदेश-धातवः (.म् , "म् , नम् , गम् , हन् , मन् ), 
अनुनासिसकान्त-तनादिद-धातवः (तनु, यिक्षणु, क्षणु, ऋणु, तृणु, घृणु, वनु, मनु) | एषु धातुषु मन्-धातुः दिदवादिदगणे अन्तिस्त; हन् -धातुः 
अदादिदगणे अन्तिस्त; अष्ट धातवः तनादिदगणे सन्तिन्त; अवभिशष्टाः भ्वादौ एव | एषां धातूनां अन्ते न्तिस्थतस्. अनुनासिसकस्. लोपो �वयित झलादिद-
दिकत् यिङत् -प्रत्..े प" े| .था—

हन्  + तः  हतः → पाति हन्  + थः  हथः → पाति [अदादिदगणे दिवक"णं नान्तिस्त]
गम्  + तः  गतः→ पाति जङ्गम्  + थः  जङ्गथः → पाति [.ङ् लुदिक दिवक"णं नान्तिस्त]
मन्  + तः  मतः→ पाति तन्  + तः  ततः → पाति [क्त-प्रत्..े प"]े
"म्  + तः  "तः→ पाति .म्  + तः  .तः → पाति [क्त-प्रत्..े प"]े

अजाद्यदिपत्सु अन्तिन्त इत्.ादीषु प्रत्..ेषु हन् -धातोः उपधा.ां न्तिस्थतस्. अका"स्. लोपो �वयित हन्   ह् न्  → पाति | तदा हका"ात्  प" ेनका"ः अन्तिस्त 
अतः ह् -स्थाने घका"ादेशो �वयित ह् न्   घ्न्  → पाति |

गमहनजनखनघसां लोपः न्तिक्ङत्.नयिङ (६.४.९८) = गम् , हन् , जन् , खन् , घस्  एषां धातूनाम्  उपधा.ाः लोपो �वयित अजादिद-दिकत् यिङत् -
प्रत्..े प" े(प"न्तु अङ् -प्रत्..ः चेत् लोपः न �वयित) | गमश्च हनश्च जनश्च खनश्च घस्  च तेषादिमत"ते"द्वन्द्वो गमहनजनखनघसः, तेषां 
गमहनजनखनघसाम्  | क्  च ङ्  च क्ङौ, क्ङौ इतौ .स्. सः न्तिक्ङत् , तन्तिस्मन्  न्तिक्ङयित | न अङ्  अनङ् , तन्तिस्मन्  अनयिङ | गमहनजनखनघसां 
षष्ठ्यन्तं, लोपः प्रथमान्तं, न्तिक्ङयित सप्तम्.त्नम् , अनयिङ सप्तम्.तम्  अनेकपददिमद ंसूर्त्रम्  | अयिच शु्नधातुभ्रुवां र्य्वावोरि".ङुवङौ (६.४.७७) 
इत्.स्मात्  अयिच इत्.स्. अनुवृलि=ः; ऊदपुधा.ा गोहः (६.४.८९) इत्.स्मात्  उपधा.ाः इत्.स्. अनुवृलि=ः | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. 
अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम्— गमहनजनखनघसाम्  अङ्गानाम्  उपधा.ाः लोपः अयिच न्तिक्ङयित अनयिङ |

हो हन्तेर्ञ्णिणन्नेषु (७.३.५४) = हन् -धातोः हका"स्. स्थाने कवगा'देशो �वयित सि®यित भिणयित प्रत्..े प"े, नका" ेप" ेच | स्थानेऽन्त"तमः 
(१.१.५०) इत्.नेन कवग1 घका"ः आदिदष्टो �वयित | ®्  च ण्  च णौ इत"ते"द्वन्द्वः, तौ इतौ ..ोस्तौ न्तिणतौ, बहुव्रीदिहः | न्तिणतौ च नश्च 
तेषादिमत"ते"द्वन्द्वो न्तिणन्नाः, तेषु न्तिणन्नेषु | इन्तिक्श्तपौ धातुदिनद1शे इयित वक्तव्.म्  इयित वार्धितकेन (३.३.१०८, वार्धितकम् ), धातुदिनद1शे हन्  धातोः
हन्तिन्त, षष्ठीदिव�क्तौ हन्तेः | हः षष्ठ्यन्तं, हन्तेः षष्ठ्यन्तं, न्तिणन्नेषु सप्तम्.न्तं, दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | चजोः कु यिघण्ण्.तोः (७.३.५२) 
इत्.स्मात्  कुः इत्.स्. अनुवृलि=ः | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम्— हन्तेः अङ्गस्. हः कु न्तिणन्नेषु |

हन्  + अन्तिन्त  → पाति गमहनजनखनघसां लोपः न्तिक्ङत्.नयिङ  ह् न्  → पाति + अन्तिन्त  → पाति हो हन्तेर्ञ्णिणन्नेषु  घ्न्  → पाति + अन्तिन्त  वण'मेलने  घ्नन्तिन्त→ पाति → पाति 

लोदिट—
हन्तेज'ः (६.४.३६) = दिह-प्रत्..े प" ेहन् -धातोः स्थाने ज-आदेशो �वयित | हन्तेः षष्ठ्यन्तं, जः प्रथमान्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | ज-
आदेशः अनेकाल्  अतः अनेकान्तिल्शत्  सव'स्. (१.१.५५) इत्.नेन सव'स्. स्थाने �वयित न तु अन्त्.स्. | शा हौ (६.४.३५) इत्.स्मात्  हौ 
इत्.स्. अनुवृलि=ः | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ाः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम्— हन्तेः अङ्गस्. जः हौ | 

अनेकान्तिल्शत्  सव'स्. (१.१.५५) = आदेशः अनेकाल्  भिशत्  च चेत् , सव'स्. स्थाने आदेशः �वयित न तु अन्त्.स्. | अलोऽन्त्.स्. 
(१.१.५२) इत्.स्. अपवादः | न एकः अनेकः नतत्पुरुषः | अनेकः अल्  .स्. सः अनेकाल् , बहुव्रीदिहः | श इत्  .स्. सः भिशत् , बहुव्रीदिहः 
| अनेकाल्  च भिशत्  च अनेकान्तिल्शत् , बहुव्रीदिह-ग�'-समाहा"द्वन्द्वः | अल्  इयित प्रत्.ाहा" ेसव1 वणा'ः अन्त�ू'ताः; अनेकाल्  इत्.कु्तौ तादृशः 
आदेशः .न्तिस्मन्  एक एव वण'ः न अदिप तु अनेके वणा'ः | अनेकाल्  प्रथमान्तं, भिशत्  प्रथमान्तं, सव'स्. षष्ठ्यन्तं, दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | 
स्थानेऽन्त"तमः (१.१.५०) इत्.स्मात्  स्थाने इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — अनेकान्तिल्शत्  सव'स्. स्थाने | 

हन्  + दिह  ज → पाति + दिह 
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अधुना अङ्गम्  अदन्तं जातम्  अतः अतो हेः (६.४.१०५) इत्.नेन दिह इत्.स्. लुक्  दिवधी.ते |  

अतो हेः (६.४.१०५) = ह्रस्व-अका"ात्  अङ्गात्  प"स्. दिह इत्.स्. लुक्  (लोपः) �वयित | अतः पञ्चम्.न्तं, हेः षष्ठ्यन्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  
| यिचणो लुक्  (६.४.१०४) इत्.स्मात्  लुक्  इत्.स्. अनुवृलि=ः | अङ्गस्.  (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः (अर्त्र अङ्गात्  �वयित दिव�दिक्तपरि"णाम 
इयित सिसeान्तेन) | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — अतः अङ्गात्  हेः लुक्  | 

असिसeवदर्त्रा�ात्  (६.४.२२) = कमदिप आश्र.म्  अयिधकृत्. आ�ी.-का.L, दिद्वती.ं समानाभिश्रतम्  आ�ी.-का.L प्रयित असिसeं �वयित | 
अयिधका"सूर्त्रम्  | �स्. (६.४.१२९) इयित अयिधका"सूरे्त्रण �-संज्ञा सम्बeका.ा'भिण �वन्तिन्त षष्ठाध्..स्. अन्तप.'न्तम्  | असिसeवदर्त्रा�ात्  
(६.४.२२) इत्.नेन ६.४.२३ इत्.स्मात्  आ"भ्., �स्. इत्.स्. अयिधका"स्. अन्तप.'न्तम् , एषां का.ा'णां नाम आ�ी.-का.'म्  | सूरं्त्र स्व.ं
सम्पणू'म्— असिसeवत्  अर्त्र आ �ात्  | 

हन्तेज'ः (६.४.३६), अतो हेः (६.४.१०५) इत्.ाभ्.ां .त्  का.L सिसध्.यित, उ�.र्त्र तत्  का.L आ�ी.का.'म्  | द्वाभ्.ां च सूर्त्राभ्.ां .त्  का.L 
दिवधी.ते, तस्. का.'स्. आश्र.ः 'दिह'-प्रत्..ः | अतः एकवा" ं.दा एकं दिह-प्रत्..ाभिश्रतम्  आ�ी.का.L जातं, तदा .दा दिद्वती.ं दिह-
प्रत्..ाभिश्रतम्  आ�ी.का.L दिवधी.ते, तत्  का.L प्रयित प्रथमम्  आ�ी.का.L असिसeं �वयित |  

असिसeवदर्त्रा�ात्  (६.४.२२) इत्.नेन अतो हेः (६.४.१०५) इयित सूर्त्रस्. दृष्ट्या हन्तेज'ः (६.४.३६) इयित सूरे्त्रण .त्  का.L जातं, तत्  
का.'म्  असिसeम्  अन्तिस्त अतः अतो हेः (६.४.१०५) इत्.स्. दृष्ट्या हन् -धातोः स्थाने ज-आदेशः न जातः | तस्मात्  अङ्गम्  अदन्तं 
नान्तिस्त, अतः अतो हःे (६.४.१०५) इत्.नेन दिह इत्.स्. लक्ु  न �वयित | 

हन्  + दिह  ज → पाति + दिह  जदिह→ पाति 

b) सन्तिन्धका.'म् —

हन्  + यित  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल  ह ं→ पाति + यित  → पाति अनसु्वा"स्. .यि. प"सवण'ः  हन्  → पाति + यित  हन्तिन्त→ पाति 
हन्  + सिस  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल  ह ं→ पाति + सिस  वण'मेलने  हसंिस→ पाति → पाति 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

"फेान्तः ई"  ई"् → पाति   -  धातुः   (आत्मनेपदी, गतौ कम्पने च)

a) अङ्गका.'म् — उपधा.ां दीघ'-ईका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः अङ्गका.L नान्तिस्त |
b) सन्तिन्धका.'म् — अत्.न्तं न्.ूनं .तः "फेात्  प" ेत् , थ् , ध्  एते हलः सन्तिन्त चेत्  केवलं सं.ोजनम्  | आं "फेः इण् -प्रत्.ाहा" ेअन्तिस्त अतः 
"फेात्  प" ेसका"ः चेत्  आदेशप्रत्...ोः इत्.नेन सका"स्. षत्वम्  | ई"्    + से  ई"्    → पाति + षे  ईष1 → पाति 

ई"्   -धातुः अजादिदः अतः लयिङ आडजादीनाम्  इत्.नेन आडागमः, आटश्च इत्.नेन वृयिe"ादेशः च | आ + ई"्     ऐ"्    इयित अङ्गम्  → पाति |

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
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दिवयिधलिलयिङ—

शका"ान्तः वश  वश्  धातुः→ पाति  (प"स्मैपदी, कान्तौ)

a) अङ्गका.'म् —

१) हलादिद दिपत्सु = उपधा.ां ह्रस्व-अका"ः अतः दिकमदिप गणुका.L नान्तिस्त |
२) अजादिद दिपत्सु = उपधा.ां ह्रस्व-अका"ः अतः दिकमदिप गणुका.L नान्तिस्त |
३) हलाद्यदिपत्सु = यिङत्सु प्रत्..ेषु सम्प्रसा"णं �वयित | वश्  + तः  उश्  → पाति + तः
४) अजाद्यदिपत्सु = यिङत्सु प्रत्..ेषु सम्प्रसा"णं �वयित | वश्  + अन्तिन्त  उश्  → पाति + अन्तिन्त

ग्रदिह ज्.ा वयि. व्.यिध वदिष्ट दिवचयित वृश्चयित पृच्छयित �ृज्जतीनां यिङयित च (६.१.१६) = ग्रह् , ज्.ा, व.् , व्.ध् , वश् , व्.च् , व्रश्च् , प्रच्छ् , भ्रस्ज् , 
एषां सम्प्रसा"णं �वयित दिकयित यिङयित प्रत्..े प" े| इत"ते"द्वन्द्वः, षष्ठीदिव�क्तौ | ग्रदिह-ज्.ा-वयि.-व्.यिध-वदिष्ट-दिवचयित-वृश्चयित-पृच्छयित-
�ृज्जतीनां षष्ठ्यन्तम् , यिङयित सप्तम्.न्तम् , च अव्..म् , दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | वयिचस्वदिप.जादीनां दिकयित (६.१.१५) इत्.स्मात्  दिकयित इत्.स्. 
अनुवृलि=ः; ष्.ङः सम्प्रसा"णम्  पुर्त्रपत्.ोस्तत्परुुषे (६.१.१३) इत्.स्मात्  सम्प्रसा"णम्  इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनवुृलि=-सदिहत-सूर्त्रम् — ग्रदिह 
ज्.ा वयि. व्.यिध वदिष्ट दिवचयित वृश्चयित पृच्छयित �ृज्जतीनां यिङयित दिकयित च सम्प्रसा"णम्  | 

सम्प्रसा"णम्  इत्.न्तिस्मन्  दिवष.े स्म.'ताम् — .ण् सन्धेः दिवप"ीतत्वेन �वयित रूपाभिण, सम्प्रसा"णे | 

.ण्  सन्धौ इकः .ण् —      सम्प्रसा"णे .णः इक् — 
इ  .्                           .्   इ→ पाति → पाति 
उ  व्→ पाति    व्   उ → पाति 
ऋ  "्                          र्   ऋ → पाति → पाति 
ऌ  ल्                          ल्   ऌ → पाति → पाति 

इक्  प्रत्.ाहा" ेइ उ ऋ ऌ इयित वणा'ः अन्त�ू'ताः | .ण्  प्रत्.ाहा" े.्  व्  र्  ल्  इयित वणा'ः अन्त�ू'ताः | .र्त्र सम्प्रसा"णस्. आदेशः �वयित, तर्त्र .्  
स्थाने इ, व्  स्थाने उ, र्  स्थाने ऋ, ल्  स्थाने ऌ | 

इग्.णः सम्प्रसा"णम्  (१.१.४५) = .णः स्थाने .ः इक् -प्रत्.ाहा" ेन्तिस्थतवण'ः आदिदष्टः, तस्. सम्प्रसा"ण-संज्ञा �वयित | इक्  प्रथमान्तं, 
.णः षष्ठ्यन्तं, सम्प्रसा"णम्  प्रथमान्तं, दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम् | सूरं्त्र सम्पणू'म् — .णः इक्  सम्प्रसा"णम्  | 

सम्प्रसा"णाच्च (६.१.१०८) = सम्प्रसा"ण-संज्ञक-वणा'त्  प" ेअच्  अन्तिस्त चेत् , पूव'प".ोः स्थाने एकः पवू'रूपादेशो �वयित | सम्प्रसा"णात्  
पञ्चम्.न्तं, च अव्..पदं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | इको .णयिच (६.१.७७) इत्.स्मात्  अयिच, अदिम पूव'ः (६.१.१०७) इत्.स्मात्  पवू'ः इत्.न.ोः 
अनुवृलि=ः �वतः | एकः पूव'प".ोः (६.१.८४), संदिहता.ाम्  (६.१.७१) इत्.न.ोः अयिधका"ः |  अनवुृलि=-सदिहत-सूर्त्रम् — सम्प्रसा"णात्  
च अयिच पवू'प".ोः एकः पूव'ः संदिहता.ाम्  |

वश् -धातुः सम्प्रसा"णी अतः दिकयित यिङयित प्रत्..े प" ेवश्   उश्  �वयित → पाति | अदिपतः प्रत्..ाः यिङत्वत्  �वन्तिन्त साव'धातुकम्  अदिपत्  इत्.नेन, 
अतः तेषु अदिपत्सु प"षेु सम्प्रसा"णं दिवदिहतम् अन्तिस्त  |

लयिङ—
वश्  -धातुः हलादिदः प"न्तु यिङत्सु प्रत्..ेषु अजादिदः �वयित सम्प्रसा"णत्वात्  (वश्   उश् → पाति ) | यिङत्सु प्रत्..ेषु धातोः अजादिदत्वात्  
आडजादीनाम्  इत्.नेन आडागमः, आटश्च इत्.नेन वृयिe"ादेशः च | 

वश्  + ताम्   अदिपत्सु सम्प्रसा"णे  उश्  → पाति → पाति + ताम्   → पाति आडजादीनाम्   आ → पाति + उश्  + ताम्   → पाति आटश्च इत्.नेन वृयिe"ादेशः  औश्  → पाति 
+ ताम्   सन्तिन्धका.'म्   औष्टाम् → पाति → पाति 

दिपत्सु सम्प्रसा"णा�ावे अडागम एव | अवश्  + त्   अवट् → पाति 
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b) सन्तिन्धका.'म् — 

वश्   + यित  → पाति व्रश्चभ्रस्जसृजमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६) इत्.नेन षत्वम्   वष्  → पाति + यित  → पाति षु्टना षु्टः (८.४.४१) इत्.नेन षु्टत्वम्  
 वदिष्ट→ पाति 

वश्  + थः  → पाति ग्रदिहज्.ा० (६.१.१६) इत्.नेन सम्प्रसा"णम्   उश् → पाति + थः  → पाति व्रश्चभ्रस्जसृजमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६) इत्.नेन
षत्वम्   उष्  → पाति + थः  → पाति षु्टना षु्टः (८.४.४१) इत्.नेन षु्टत्वम्   उष्ठः → पाति 
वश्  + सिस  → पाति व्रश्चभ्रस्जसजृमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६) इत्.नेन षत्वम्   वष्  → पाति + सिस  → पाति षढोः कः सिस (८.२.४१) इत्.नेन 
कका"ादेशः  वक्  → पाति + सिस  → पाति आदेशप्रत्...ोः  (८.३.५९)  → वयिक्ष
वश्  + दिह  → पाति हुझल्भ्.ो हेर्धिधः  (६.४.१०१)  → वश्  + यिध  → पाति ग्रदिहज्.ा० (६.१.१६) इत्.नेन सम्प्रसा"णम्   उश्  → पाति + यिध  → पाति 
व्रश्चभ्रस्जसजृमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६) इत्.नेन षत्वम्  उष्  → पाति + यिध  → पाति षु्टना षु्टः (८.४.४१)  → उष्  + दिढ  → पाति झलां जश्  
झभिश (८.४.५३)  → उड्  + दिढ  वण'मेलने  उयि�→ पाति → पाति 
वश्  + त्   अवश्  → पाति + त्   → पाति हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल् (६.१.६७)  → अवश्   → पाति व्रश्चभ्रस्जसृजमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः 
(८.२.३६) इत्.नेन पदान्ते शका"स्. षत्वम्   अवष्   → पाति → पाति झलां जशोऽन्ते (८.२.३९)   → अवड्   → पाति वाऽवसाने (८.४.५६)  → अवट्  
(दिवकल्पेन)

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

शका"ान्तः ईश  ईश्  धातुः→ पाति  (आत्मनेपदी, ऐश्व.1)

a) अङ्गका.'म् — उपधा.ां दीघ'-ईका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः अङ्गका.L नान्तिस्त |

b) इडागमः—

ईशः से (७.२.७७) = ईश् -धातुतः प"स्. साव'धातुकसंज्ञकस्. 'से' च 'ध्वे'-शब्दस्. च इडागमो �वयित |

ईडजनोध्व1 च (७.२.७८) = ईड् , जन्  इत्.ाभ्.ां धातुभ्.ां प"स्. साव'धातुकसंज्ञकस्. 'से' च 'ध्वे'-शब्दस्. च इडागमो �वयित | इडश्च जन्  
च इडजनौ, त.ोः इडजनोः | इडजनोः पञ्चम्.थ1 षष्ठी | ध्वे लुप्तषष्ठीकं पद,ं च अव्..म्  | इडत्त्.लि='व्..तीनाम्  (७.२.६६) इत्.स्मात्  इट्  
इत्.स्. अनुवृलि=ः | रुदादिदभ्.ः साव'धातुके (७.२.७६) इत्.स्मात्  साव'धातुके इत्.स्. अनुवृलि=ः | 'च' इयित अव्..ेन पूव'तनस्. ईशः से 
(७.२.७७) इत्.स्. पूण'त.ा अनवुृलि=ः | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम्— ईशः ईडजनोः अङ्गात्  
साव'धातुकस्. से ध्वे च इट्  |

केचन वै.ाक"णाः वदन्तिन्त .त्  उपरि"तन.ोः सूर्त्र.ोः फलिलतोऽथ'ः अ.ं .त्  दिद्वती.सूर्त्रस्. "च" इत्.नेन ईश् -धातोः अदिप अनुवृलि=ः �वयित 
ईडजनोध्व1 च (७.२.७८) इयित सूरे्त्र | अनेन ईश् -धातुतः 'ध्वे'-शब्दस्. अदिप इडागमो �वयित | अन्.े वै.ाक"णाः वदन्तिन्त .त्  से इत्.स्. 
अनुवृलि=ः �वयित ईडजनोध्व1 च (७.२.७८) इयित सूरे्त्र, 'ध्वे'-शब्दस्. च अपकषः (उपरि" आन.नम् ) �वयित ईशः से (७.२.७७) इयित सूरे्त्र | 
.था कथमदिप �वतु, द्व.ोः सूर्त्र.ोः, से च ध्वे च द्व.ोः अन्त�ा'वः | अनेन मध्.मपुरुषे लदिट लोदिट च .था ईड् , जन्  इयित धातुभ्.ां, तथवै 
ईश् -धातोः अदिप इडागमः �वयित |  

c) सन्तिन्धका.'म् — 

– झलिल प" ेशका"स्. षत्वं व्रश्चभ्रस्जसजृमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः इयित सूरे्त्रण |
– षत्वे सयित तादिद थादिद धादिद च प्रत्..ानां षु्टत्वं षु्टना षु्टः इयित सूरे्त्रण |
– झभिश जश्त्वं झलां जश्  झभिश इयित सूरे्त्रण |
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ईश्  + ते  → पाति व्रश्चभ्रस्जसजृमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः  ईष्  → पाति + ते  → पाति षु्टना षु्टः  ईष् → पाति + टे  ईष्टे→ पाति 

लयिङ—
ईश्  -धातुः अजादिदः अतः लयिङ आडजादीनाम्  इत्.नेन आडागमः, आटश्च इत्.नेन वृयिe"ादेशः च | आ + ईश्   ऐश्    इयित अङ्गम्  → पाति |

ऐश्  + ध्वम्   → पाति व्रश्चभ्रस्जसजृमृज.ज"ाजभ्राजच्छशां षः  ऐष्  → पाति + ध्वम्   → पाति षु्टना षु्टः  ऐष्  → पाति + ढ्वम्   → पाति झलां जश्  झभिश  ऐड्  → पाति + ढ्वम्  
 ऐड्ढ्वम्  → पाति 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

षका"ान्तः दिद्वष  दिद्वष्  धातुः→ पाति  (प्रसमैपदी, अप्रीतौ)

a) अङ्गका.'म् —
१) हलादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | दिद्वष्  + यित  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  दे्वष्  → पाति + यित  सन्तिन्धका.'म्   दे्वदिष्ट→ पाति → पाति 
२) अजादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | दिद्वष्  + आदिन  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  दे्वष्  → पाति + आदिन  → पाति "षाभ्.ां नो णः समानपदे 
इत्.नेन णत्वम्   दे्वषाभिण→ पाति 
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङयित च, गुणदिनषेधः | दिद्वष्  + तः  सन्तिन्धका.'मेव  दिद्वष्टः→ पाति → पाति 
४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङयित च, गणुदिनषेधः | दिद्वष्  + अन्तिन्त  वण'मेलनमेव  दिद्वषन्तिन्त→ पाति → पाति 

b) सन्तिन्धका.'म् —

– षका"ान्तधातोः षका"ात्  तादिद थादिद प्रत्..ानां षु्टत्वं षु्टना षु्टः इयित सूरे्त्रण | 
– सका" ेप" ेषका"स्. कका"ादेशः षढोः कः सिस इयित सूरे्त्रण | 
– झभिश जश्त्वं झलां जश्  झभिश इयित सूरे्त्रण |

दिद्वष्  + यित  गुणादेशः  दे्वष्  → पाति → पाति + यित  → पाति षु्टना षु्टः  दे्वष्   → पाति + दिट  दे्वदिष्ट→ पाति 
दिद्वष्  + सिस  गणुादेशः  दे्वष्  → पाति → पाति + सिस  → पाति षढोः कः सिस  दे्वक्  → पाति + सिस  → पाति आदेशप्रत्...ोः  दे्वक्  → पाति + दिष  वण'मेलने  दे्वयिक्ष→ पाति → पाति 
दिद्वष्  + दिह  → पाति हुझल्भ्.ो हेर्धिधः  दिद्वष्  → पाति + यिध  → पाति षु्टना षु्टः  दिद्वष्  → पाति + दिढ  → पाति झलां जश्  झभिश  दिद्वड्  → पाति + दिढ  दिद्वयि�→ पाति 

लयिङ—
दिद्वषश्च (३.४.११२) = दिद्वष् -धातुतः लङादेशस्. सिझ-स्थाने जुस् -आदेशः शाकटा.नस्. मते | दिद्वषः पञ्चम्.न्तं, च अव्..ं, दिद्वपददिमद ं
सूर्त्रम्  | झेजु'स्  (३.४.१०८), लङः शाकटा.नस्.ैव (३.४.१११) इत्.न.ोः पूण'त.ा अनुवृलि=ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम्— दिद्वषः च लङः 
झेः जुस्  शाकटा.नस्. एव |

अदिद्वष्  + जुस्   अदिद्वषुः इयित रूपम्  → पाति | अन्.ेषां मते 'अन् ' इत्.ेव �वयित— अदिद्वष्  + अन्   अदिद्वषन्  → पाति |

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
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लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

णत्वदिवष.े 

दिद्वष्  + आदिन  दे्वष्  → पाति + आदिन → पाति 'दे्वषाभिण' इयित रूपे अट्कुप्वाङ् नुम्व्.वा.ेऽदिप (८.४.२) इत्.नेन णत्वं �वयित | अर्त्र प्रश्नः उदेयित .त्  दिद्वष्  
+ अन्तिन्त इयित न्तिस्थतौ अदिप णत्वस्. दिनदिम=ंम्  अन्तिस्त | तर्हिह अर्त्र का गयितः ? णत्वं �वयित, न �वयित, अथवा वैकन्तिल्पकम्  ?

कृ-धातोः अदिप एवं प्रश्नः | कृ + उ + अन्तिन्त  कुरु → पाति + अन्तिन्त  "फे→ पाति -दिनदिम=त्वात्  णत्वं �वेत्  वा इयित प्रश्नः | दिद्वष् -धातोः .था 
षका"दिनदिम=त्वं, तथा कृ-धातोः अदिप "फेदिनदिम=त्वात्  णत्वं स्.ात्  | 

तर्हिह दिद्वष्  + अन्तिन्त इयित न्तिस्थतिंत परि"शील.ाम | अर्त्र षका"ः दिनदिम=�ूतः; अगे्र न्तिस्थतस्. नका"स्. णत्वं प्राप्.ेत अट्कुप्वाङ् नुम्व्.वा.ेऽदिप 
(८.४.२) इयित सूरे्त्रण | प"न्तु अर्त्र .गुपत्  सूर्त्रद्व.म्  आ.ायित का.L कतु'म् — नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४), अट्कुप्वाङ् नुम्व्.वा.ेऽदिप 
(८.४.२) च | नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४) इत्.नेन नस्. मस्. च अपदान्तस्. झलिल अनुस्वा"ः �वयित | दिद्वषन्तिन्त इत्.न्तिस्मन्  नका"ः 
पदान्ते नान्तिस्त, अतः नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४) इत्.नेन नका"स्. अनुस्वा"ः प्राप्.ते; अदिप च अट्कुप्वाङ् नुम्व्.वा.ेऽदिप (८.४.२) 
इत्.नेन तेन एव नका"णे णका"ः अदिप प्राप्.ते | नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४) इत्.नेन अनसु्वा" ेप्रापे्त, अट्कुप्वाङ् नुम्व्.वा.ेऽदिप 
(८.४.२) इत्.नेन णका" ेप्रापे्त, अर्त्र कः दिवधे.ः ? अस्.ां न्तिस्थतौ पवू'र्त्रासिसeम्  (८.२.१) इत्.नेन णत्वे प्रापे्त असिसeत्वात्  अनसु्वा"स्. 
प्रवृलि=ः �वयित | दिर्त्रपाद्यां पूव'शास्त्रं प्रयित प"शास्त्रम्  असिसeम्  | नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४) इयित पूव'शास्त्रम् ; अट्कुप्वाङ् नुम्व्.वा.ेऽदिप 
(८.४.२) इयित प"शास्त्रम्  | अनेन णत्वशास्त्रस्. असिसeत्वात्  अनसु्वास्.' एव अवकाशः | तदा अनुस्वा"स्. .यि. प"सवण'ः (८.४.५८) 
इत्.नेन प"सवणा'देशः, अनेन पुनः नका"ः आ.ायित | 

दिद्वष्  + अन्तिन्त  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल (८.३.२४)  → दिदषंयित  → पाति अनसु्वा"स्. .यि. प"सवण'ः (८.४.५८)  → दिद्वषन्तिन्त 

अधुना .ः नका"ः आ.ातः स च नूतनः, भि�न्नसूरे्त्रण दिवदिहतश्च | अतः अट्कुप्वाङ् नुम्व्.वा.ेऽदिप (८.४.२) अर्त्र पुनः णत्वं कतु'म्  उदु्यकं्त स्.ात् 
| प"न्तु अर्त्र णत्वे कत'व्.े अट्कुप्वाङ् नुम्व्.वा.ेऽदिप (८.४.२) इयित सूर्त्रस्. दृष्टौ अनसु्वा"स्. .यि. प"सवण'ः (८.४.५८) इत्.स्. का.'म्  
असिसeं, पवू'र्त्रासिसeम्  (८.२.१) इयित सूरे्त्रण | अट्कुप्वाङ् नुम्व्.वा.ेऽदिप (८.४.२) इयित सूर्त्रस्. दृष्टौ नका"ः नास्त्.ेव अदिप तु अनसु्वा"ः 
तदानीं वत'ते | अनुस्वा" ेसयित णत्वप्रसदिक्तः नान्तिस्त | 

प्रथमवा" ंशास्त्रासिसeत्वात् , दिद्वती.वा" ंका.ा'सिसeत्वात्  णत्वं न �वयित | दिद्वष्  + अन्तित्न  दिद्वषन्तिन्त → पाति | तथवै कुरु + अन्तिन्त  कुव'न्तिन्त → पाति |

षका"ान्तः चयिक्षङ्   चक््ष  धातुः→ पाति  (आत्मनेपदी, व्.क्ता.ां वायिच)

a) अङ्गका.'म् — उपधा.ां कका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः अङ्गका.L नान्तिस्त |

b) सन्तिन्धका.'म् — 

चक््ष  + ते  → पाति स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च   चष्  → पाति + ते  → पाति षु्टना षु्टः  चष्  → पाति + टे  चष्टे→ पाति 
चक््ष  + से  → पाति स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च   चष्  → पाति + से  → पाति षढोः कः सिस  चक्  → पाति + से  → पाति आदेशप्रत्...ोः   चक् → पाति + षे  चके्ष→ पाति 
चक््ष  + ध्वे  → पाति स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च   चष्  → पाति + ध्वे  → पाति षु्टना षु्टः  चष्  → पाति + ढ्वे   → पाति झलां जश्  झभिश  चड्  → पाति + ढ्वे  चड्ढ्वे → पाति 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—
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सका"ान्त वस  वस्  धातुः→ पाति  (आत्मनेपदी, आच्छादने)

a) अङ्गका.'म् — उपधा.ां ह्रस्व-अका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः अङ्गका.L नान्तिस्त |

b) सन्तिन्धका.'म् — 

सका"ान्तधातुः अतः आयिधक्.ेन केवलं वण'मेलनं �वयित | .था सका"ात्  तका" ेप" ेकेवलं मेलनम्  | वस्  + ते  वस्ते → पाति |

धका" ेप" ेसका"स्. लोपो �वयित | वस्  + ध्वे  सका"लोपः  वध्वे → पाति → पाति |

यिध च (८.२.२५) = सका"स्. लोपो �वयित धका"ादिद-प्रत्..े प" े| यिध सप्तम्.न्तं, च अव्..पदं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | "ात्सस्. (८.२.२४) 
इत्.स्मात्  सस्. इत्.स्. अनुवृलि=ः | सं.ोगान्तस्. लोपः (८.२.२३) इत्.स्मात्  लोपः इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — यिध च 
सस्. लोपः |

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

अन्.ेऽदिप सका"ान्तधातवः तथवै �वन्तिन्त |

सका"ान्तः आस  आस्  धातुः→ पाति  (आत्मनेपदी, उपवेशने)

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

सका"ान्तः आङ्   -  उपसग'पवू'क  -  शासु  आशास्  धातुः→ पाति    (आत्मनेपदी, इच्छा.ाम् )

अ.ं शासु-धातुः दिनत्.म्  आङ् -उपसग'पूव'कः  |

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

सका"ान्तः कसिस  कन्स  धातुः→ पाति  (आत्मनेपदी, गयितशासन.ोः)
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a) दिन"नुबन्धधातोः सिसयिeः—
नुमागमः | इदिदतो नुम्  धातोः (७.१.५८) = .ः धातुः इदिदत्  अन्तिस्त, तस्. नुमागमः �वयित | 

दिमदचोऽन्त्.ात्प"ः (१.१.४७) = .ः आगमः दिमत्  अन्तिस्त, सः अच् -वण1षु अन्त्.ात्  प"ः आ.ायित | 

कसिस   → पाति उपदेशेऽजनुनासिसक इत्, हलन्त्.म्   कस्   → पाति → पाति इदिदतो नुम्  धातोः, दिमदचोऽन्त्.ात्प"ः  कन्स्  इयित धातुः → पाति |

b) सन्तिन्धका.'म् — 

कन्स्  + ते  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल  कंस्  → पाति + ते  वण'मेलने  कंस्ते→ पाति → पाति 
कन्स्  + ध्वे  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल  कंस्  → पाति + ध्वे  → पाति यिध च  कं → पाति + ध्वे  → पाति अनुस्वा"स्. .यि. प"सवण'ः  कन्  → पाति + ध्वे  कन्ध्वे → पाति 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

सका"ान्तः भिणसिस  दिनन् स्   धातुः→ पाति  (आत्मनेपदी, चुम्बने)

a) दिन"नुबन्धधातोः सिसयिeः—
नुमागमः | इदिदतो नुम्  धातोः (७.१.५८) = इदिदतः धातोः नुम्  आगमो �वयित | इदिदत्  इत्.केु्त इत्  इत्  .स्. सः | तर्त्र प्रथमः इत्  नाम ह्रस्वः
इका"ः* | दिद्वती.ः इत्  नाम इत् -संज्ञा | ह्रस्व-इका"स्. इत् -संज्ञा .स्., सः धातुः इदिदत्  | इत्  इत्  .स्. स इदिदत्  बहुव्रीदिहः, तस्. इदिदतः
| इदिदतः षष्ठ्यन्तं, नुम्  प्रथमान्तं, धातोः षष्ठ्यन्तं, दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | सूरं्त्र स्व.ं सम्पणू'म्—  इदिदतो धातोः नुम्  |

दिमदचोऽन्त्.ात्प"ः (१.१.४७) = .ः आगमः दिमत्  अन्तिस्त, सः अच् -वण1षु अन्त्.ात्  प"ः आ.ायित | 

 नत्वम्  | णो नः (६.१.६४) = उपदेशावस्था.ां धातोः आदौ णका"ः अन्तिस्त चेत् , णका"स्. स्थाने नका"ादेशः �वयित | णोः षष्ठ्यन्तं, नः 
प्रथमान्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | आदेच उपदेशेऽभिशयित (६.१.४५) इत्.स्मात्  उपदेशे इत्.स्. अनुवृलि=ः, धात्वादेः षः सः (६.१.६४) 
इत्.स्मात्  धात्वादेः इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम्— धात्वादेः णोः नः उपदेशे |

भिणसिस  → पाति उपदेशेऽजनुनासिसक इत्  भिणस्   → पाति → पाति इदिदतो नुम्  धातोः, दिमदचोऽन्त्.ात्प"ः  भिणन् स्     → पाति → पाति णो नः  दिनन् स्   इयित धातुः → पाति |

b) सन्तिन्धका.'म् — 

दिनन् स्   + ते  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल  किंनस्  → पाति + ते  वण'मेलने  किंनस्ते→ पाति → पाति 
दिनन् स्   + ध्वे  → पाति नश्चापदान्तस्. झलिल  किंनस्  → पाति + ध्वे  → पाति यिध च  किंन → पाति + ध्वे  → पाति अनसु्वा"स्. .यि. प"सवण'ः  दिनन्  → पाति + ध्वे  दिनन्ध्वे → पाति 

अर्त्र प्रश्नः उदेयित .त्  लट् -लका"स्. से-प्रत्..े प" ेदिकमथL न आदेशप्रत्...ोः (८.३.५९) इत्.नेन षत्वं स्.ात्  ? इका"ः दिनदिम=ं, 'से' इयित 
सका"ादिदप्रत्..ः, मध्.े अनसु्वा"ः च सका"ः च | आदेशप्रत्...ोः (८.३.५९) इयित सूरे्त्र नुंदिवसज'नी.शव्.'वा.ेऽदिप इत्.स्. अनुवृलि=ः, नाम 
एते मध्.े सन्तिन्त चेददिप का.L �वयित | दिकन्तु—काभिशका.ां द=म्  अन्तिस्त .त्  एतेषु .न्तित्कमदिप एकं मध्.े �दिवतुमह'यित; एकस्मात्  अयिधकं �वयित
चेत्  का.L न प्राप्नोयित | 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
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लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

सका"ान्तः षस  सस्  धातुः→ पाति  (प"स्मैपदी, स्वप्ने)

a) दिन"नुबन्धधातोः सिसयिeः—

सत्वम्  | धात्वादेः षः सः (६.१.६४) = उपदेशावस्था.ां धातोः आदौ षका"ः अन्तिस्त चेत् , षका"स्. स्थाने सका"ादेशो �वयित | धातोः 
आदिदः, धात्वादिदः षष्ठीतत्परुुषः; तस्. धात्वादेः | धात्वादेः षष्ठ्यन्तं, षः षष्ठ्यन्तं, सः प्रथमान्तं, दिर्त्रपददिमदं सूर्त्रम्  | आदेच उपदेशेऽभिशयित 
(६.१.४५) इत्.स्मात्  उपदेशे इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम्— धात्वादेः षः सः उपदेशे |

षस  → पाति उपदेशेऽजनुनासिसक इत्  षस्   → पाति → पाति धात्वादेः षः सः  सस्  इयित धातुः → पाति |

b) अङ्गका.'म् — उपधा.ां ह्रस्व-अका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः अङ्गका.L नान्तिस्त |

c) सन्तिन्धका.'म् —

लोदिट—
सस्  + दिह  → पाति हुझल्भ्.ो हेर्धिधः  सस्  → पाति + यिध  → पाति यिध च इत्.नेन स् -लोपः  सयिध→ पाति 

लयिङ—
हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  (६.१.६८) इत्.नेन हल्-उ="स्. अपृक्तसंज्ञक-प्रत्..स्. लोपः | लयिङ त् -लोपः, स् -लोपश्च | 

असस्  + त्   → पाति हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  असस्   → पाति → पाति यितप्.नस्तेः इत्.नेन पदान्तस्. सका"स्. दका"ादेशः  असद्  → पाति 
असस्  + त्  उपरि" इव  असद्   → पाति → पाति → पाति वाऽवसाने इत्.नेन दिवकल्पेन पदान्ते चत्वा'देशः  असत् → पाति 

यितप्.नस्तेः (८.२.७३) = पदान्तस्. सका"स्. दका"ादेशो �वयित यितदिप प"े; प"न्तु अस् -धातौ न �वयित | इद ंसूरं्त्र ससजुषो रुः 
(८.२.६६) इत्.स्. अपवादः | न अन्तिस्तः अनन्तिस्तः, तस्. अनस्तेः | यितदिप सप्तम्.न्तम् , अनस्तेः षष्ठ्यन्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | ससजुषोः 
रुः (८.२.६६) इत्.स्मात्  सः इत्.स्. अनुवृलि=ः | वसुसं्रसुध्वसं्वनडुहां दः (८.२.७२) इत्.स्मात्  दः इत्.स्. अनुवृलि=ः | पदस्. 
(८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — पदस्. सः दः यितदिप अनस्तेः |

ससजुषो रुः (८.२.६६) = पदान्ते सका"स्. च सजुष् -शब्दस्. षका"स्. च स्थाने रु-आदेशो �वयित | अलोऽन्त्.स्. (१.१.५२) 
इत्.नेन पदान्तस्. वण'स्. स्थाने रु-आदेशः | सश्च सजुश्च ससजुषौ, इत"ते"द्वन्द्वः, त.ोः ससजुषोः | ससजुषोः षष्ठ्यन्तम् , रुः 
प्रथमान्तम् , दिद्वपददिमदं सूर्त्रम्  | पदस्. (८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — ससजुषोः पदस्. रुः |

अर्त्र वस्तुतः झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) इयित अर्त्र सव'सामान्.ं सूरं्त्र; तस्. अपवादः ससजुषो रुः (८.२.६६); पुनः ससजुषो रुः इत्.स्. 
अपवादः  यितप्.नस्तेः (८.२.७३) |

लङ्   -  लका"स्. सिसदिप प"े  

सिसदिप धातो रुवा' (८.२.७४) इयित सूरे्त्रण लङ् -लका"स्. स्  -प्रत्..े प" ेसका"ान्तपदस्. सका"स्. स्थाने दिवकल्पेन दका"ादेशः रुत्वं वा 
�वयित | .था— 

असस्  + स्   → पाति हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  इत्.नेन स् -लोपः  असस्   → पाति → पाति सिसदिप धातो रुवा' (८.२.७४) इत्.नेन दिवकल्पेन 
रु-आदेशः  असद्  → पाति / असरु  असरु चेत्  उ इत्.स्. इत् → पाति -संज्ञा लोपश्च, ख"वसान.ोर्हिवसज'नी.ः (८.३.१५) इत्.नेन अवसाने "् -
स्थाने दिवसगा'देशः  असः → पाति | अपके्ष असद्   → पाति वाऽवसाने इत्.नेन दिवकल्पेन च"्-आदेशः  असत् → पाति 
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सिसदिप धातो रुवा' (८.२.७४) = पदान्तस्. सका"स्. रु-आदेशो �वयित, दका"ो वा, सिसदिप प" े| अर्त्र 'वा' इयित समुच्च.ाथ1 | 
.ेनदिवयिधस्तदन्तस्. (१.१.७२ ) इत्.नेन तदन्तदिवयिधः; अलोऽन्त्.स्. (१.१.५२) इत्.नेन अन्तिन्तमवणा'देशः | 'धातोः' उकं्त प"सूर्त्राणाम्  
अथ'पूर्धितकृते; प्रकृतसूरे्त्र आवश्.कता नान्तिस्त | सिसदिप सप्तम्.न्तं, धातोः षष्ठ्यन्तं, रुः प्रथमान्तं, वा अव्..पदम् , अनेकपददिमदं सूर्त्रम्  | 
ससजुषोः रुः (८.२.६६) इत्.स्मात्  सः इत्.स्. अनुवृलि=ः | वसुसं्रसुध्वसं्वनडुहां दः (८.२.७२) इत्.स्मात्  दः इत्.स्. अनुवृलि=ः | पदस्.
(८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूरं्त्र— सः धातोः पदस्. रुः दः वा सिसदिप |

प्राचीनःै उच्.ते .त्  सुसं्रसुध्वंस्वनडुहां दः (८.२.७२) इत्.स्मात्  दः इत्.स्. अनुवतृ्त्.ा दका"स्. पक्षः सिसध्.यित साक्षात्  अनेन एव सिसदिप 
धातो रुवा' (८.२.७४) इयित सूरे्त्रण | नवीनःै उच्.ते .त्  अस्.ावश्.कता नान्तिस्त .तोदिह रु-अपके्ष स् -स्थाने दका"ादेशः झलां जशोऽन्ते 
(८.२.३९) इत्.नेन | प"न्तु अद्यत्वे आयिधक्.ेन वै.ाक"णाः वदन्तिन्त .त्  ससजुषोः रुः (८.२.६६), झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) 
इत्.न.ोम'ध्.े ससजुषोः रुः (८.२.६६) इत्.स्. अपवाद�ूतत्वात्  झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) इत्.स्. पुनः दिनत"ाम्  अवकाशो नान्तिस्त | 
इत्थञ्च सिसदिप धातो रुवा' (८.२.७४) इत्.नेनवै रुश्च दश्च दिc.ते | 

अर्त्र दृदिष्टः एवं— सका"ान्तपदम्  अन्तिस्त चेत् , कीदृशं का.L स्.ात्  इयित प्रश्नः | अन्तिस्मन्  प्रसङे्ग सव'सामान्.ं सूरं्त्र झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) | 
सका"ः झलिल अन्तिस्त; अनेन सूरे्त्रण पदान्ते सका"स्. जश्त्वं, नाम वग�.व्.ञ्जनस्. तृती.सदस्.ः | स्थानेऽन्त"तमः (१.१.५०) इत्.नेन 
दन्त्.-सका"स्. स्थाने दन्त्.-तवग'स्. तृती.सदस्.ः दका"ः �वयित | अतः सव'सामान्.-सिसeान्तः पदान्ते सका"स्. स्थाने दका"ादेशः | 
प"न्तु ससजुषो रुः (८.२.६६) तस्. अपवादः | अनेन पदान्ते न्तिस्थतस्. सका"स्. स्थाने रु-आदेशो �वयित | पुनः यितप् -प्रत्..े प" े
यितप्.नस्तेः (८.२.७३) तस्. अपवादः | अनेन यितदिप प" ेपदान्तस्. सका"स्. दका"ादेशो �वयित | एवमेव सिसप् -प्रत्..े प" ेसिसदिप धातो रुवा'
(८.२.७४) ससजुषो रुः (८.२.६६) इत्.स्. अपवादः | अनेन सिसदिप प" ेपदान्तस्. सका"स्. रु-आदेशो दका"ादेशश्च �वयित | .थोकं्त 
झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) इत्.नेन स् -स्थाने दका"ः नोपलभ्.ते .तोदिह त=ु बायिधतं ससजुषो रुः (८.२.६६) इयित सूरे्त्रण | 

प्रश्नः उदेयित .त्  सिसप्  .दा आगतः तदा कथं वा धातुसंज्ञा स्.ात्  ? सिसदिप धातो रुवा' (८.२.७४) इयित सूरे्त्रण 'धातोः' अदिप उकं्त, 'सिसदिप' अदिप
उक्तम्  | अर्त्र वाता' एवं— कस्. �ागस्. का संज्ञा ? 'वस + यित' इयित न्तिस्थतौ 'वस' इयित अङ्गस्. धातुसंज्ञा नान्तिस्त; तर्त्र दिकन्तु 'वस् ' इयित 
अन्तर्हिनदिहत�ागस्. धातुसंज्ञा तु तदानीमदिप अस्त्.ेव | एवमेव सिसपः दिवधानानन्त"मदिप धातोः धातुसंज्ञा यितष्ठयित | .था 'असस्  + स् ' इत्.र्त्र 
'असस्  + स् ' इत्.स्. पदसंज्ञा, 'असस् ' इत्.स्. धातुसंज्ञा | तदा स् -प्रत्..लोपानन्त"म् , 'असस् ' इत्.स्. धातुसंज्ञा अदिप �वयित, पदसंज्ञा 
अदिप �वयित |

ख"वसान.ोर्हिवसज'नी.ः (८.३.१५) = पदान्ते न्तिस्थतस्. "फेस्. स्थाने दिवसगा'देशो �वयित खरि" अवसाने च प" े| .ेन दिवयिधस्तदन्तस्. 
(१.१.७२) इत्.नेन "फेान्तस्. पदस्.; अलोऽन्त्.स्. (१.१.५२) इत्.नेन पदान्तस्. "फेस्. स्थाने दिवसगा'देशः | खर्  च अवसानं च 
त.ोरि"त"ते".ोगद्वन्द्वः ख"वसाने, त.ोः ख"वसान.ोः | ख"वसान.ोः सप्तम्.न्तं, दिवसज'नी.ः प्रथमान्तं, दिद्वपददिमदं सूर्त्रम्  | "ो रि" 
(८.३.१४) इत्.स्मात्  "ः इत्.स्. अनुवृलि=ः | पदस्. (८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | त.ोर्य्वावा'वयिच संदिहता.ाम्  (८.२.१०८) इत्.स्मात्  
संदिहता.ाम् इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — "ः पदस्. दिवसज'नी.ः ख"वसान.ोः संदिहता.ाम् |

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

सका"ान्तः अस  अस्  धातुः→ पाति  ( प"स्मैपदी, �ुदिव)

a) अङ्गका.'म् —
१) हलादिद दिपत्सु = उपधा.ां ह्रस्व-अका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः गुणका.L नान्तिस्त 
२) अजादिद दिपत्सु = उपधा.ां ह्रस्व-अका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः गुणका.L नान्तिस्त 
३) हलाद्यदिपत्सु = श्नसो"ल्लोपः इत्.नेन अस् -धातोः अका"-लोपः | अस्  + तः  स्  → पाति + तः  स्तः→ पाति 
४) अजाद्यदिपत्सु =  श्नसो"ल्लोपः इत्.नेन अस् -धातोः अका"-लोपः | अस्  + अन्तिन्त  स्  → पाति + अन्तिन्त  सन्तिन्त→ पाति 
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श्नसो"ल्लोपः (६.४.१११) = श्नम् -प्रत्..स्. अदिप च अस् -धातोः अका"स्. लोपो �वयित दिकयित यिङयित साव'धातुके प" े| श्नश्च अस्  च 
त.ोरि"त"ते"द्वन्द्वः श्नसौ | श्नसोः षष्ठ्यन्तम् , अल्लोपः प्रथमान्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | अत उत्साव'धातुके (६.४.११०) इत्.स्मात्  साव'धातुके 
इत्.स्. अनुवृलि=ः; गमहनजनखनघसां लोपः न्तिक्ङत्.नयिङ (६.४.९८) इत्.स्मात्  न्तिक्ङयित इत्.स्. अनुवृलि=ः | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. 
अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — अङ्गस्. श्नसोः अल्लोपः साव'धातुके न्तिक्ङयित |

लदिट—
अस्  + सिस  → पाति तासस्त्.ोल´पः इत्.नेन अस् -धातोः सका"-लोपः  अ → पाति + सिस  असिस→ पाति 

तासस्त्.ोल´पः (७.४.५०) = तास् -प्रत्..स्. अदिप च अस् -धातोः सका"स्. लोपो �वयित सका"ादिद-प्रत्..े प" े| अलोऽन्त्.स्. 
(१.१.५२) इत्.नेन तास् -प्रत्..स्., अस् -धातोः च अन्तिन्तमवण'लोपः न तु पूणा'ङ्गस्. | ताश्च अन्तिस्तश्च त.ोरि"त"ते"द्वन्द्वः तासस्ती, त.ोः 
तासस्त्.ोः | तासस्त्.ोः षष्ठ्यन्तं, लोपः प्रथमान्तं, दिद्वपददिमदं सूर्त्रम्  | सः स्.ाध'धातुके (७.४.४९) इत्.स्मात्  सिस इत्.स्. अनुवृलि=ः | 
अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः | अर्त्र सिस इत्.केु्त सका"ादिद-प्रत्..े प" े.तः अङ्गस्. इत्.स्. अयिधक"ः; अङं्ग तदा उच्.ते .दा .ः प"े
अन्तिस्त सः प्रत्..ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — तासस्त्.ोः अङ्गस्. लोपः सिस | 

अर्त्र प्रश्नः उदेयित .त्  सः स्.ाध'धातुके (७.४.४९) इत्.स्मात्  केवलं सिस इत्.स्. अनुवृलि=ः �वयित वा, सः इत्.स्.ादिप �वेत्  वा ? सका"स्. 
स्थाने लोपादेशो �वयित, अतः तस्.ादिप अनवुृलि=ः �वतु इयित प्रश्नः | सिसeान्तकौमुद्याम्  उच्.ते .त्  सः इयित अनवुृ=ेः आवश्.कता नान्तिस्त 
.तोदिह तासस्त्.ोः इयित पदं षष्ठीदिव�क्तौ अतः अलोऽन्त्.स्. (१.१.५२) इत्.नेन अन्तिन्तमवण'ः एव स्थानी इयित सिसध्.यित | काभिशका.ां सः 
इत्.स्. अनुवृलि=ः प्रदश्.'ते, दिकन्तु अद्यत्वे वै.ाक"णानां मतं .त्  सा च अनवुृलि=ः नापेयिक्षता | 

लोदिट—

अस्  + दिह  → पाति घ्वसो"eेावभ्.ासलोपश्च इत्.नेन अस् -स्थाने एका"ादेशः, अलोऽन्त्.स्. इत्.नेन अन्तिन्तमवण'स्. (सका"स्.) स्थाने एव 
आदेशः  अए → पाति + दिह  → पाति हुझल्भ्.ो हेर्धिधः इत्.नेन दिह-स्थाने यिध  अए → पाति + यिध  दिह अदिपत्  अतः → पाति श्नसो"ल्लोपः इत्.नेन अ-लोपः  ए → पाति 
+ यिध  एयिध→ पाति 

घ्वसो"eेावभ्.ासलोपश्च (६.४.११९) = घुसंज्ञक-धातोः अस् -धातोः च स्थाने एका"ादेशो �वयित दिह-प्रत्..े प";े अभ्.ासः अन्तिस्त चेत्  
तस्. (अभ्.ासस्.) लोपः | अलोऽन्त्.स्. (१.१.५२) इत्.नेन अन्तिन्तमवण'स्. (सका"स्.) स्थाने एव आदेशः | घुश्च अस्  च 
त.ोरि"त"ते"द्वन्द्वः घ्वसौ, त.ोः घ्वसोः | घ्वसोः षष्ठ्यन्तम् , एत्  प्रथमान्तं, हौ सप्तम्.न्तम् , अभ्.ासलोपः प्रथमान्तं, च अव्..पदम् , 
अनेकपददिमद ंसूर्त्रम्  | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — घ्वसोः अङ्गस्. एत्  हौ अभ्.ासलोपः च |

हुझल्भ्.ो हेर्धिधः (६.४.१०१) = हु-धातुतः झलन्तेभ्.ः धातुभ्.श्च दिह-प्रत्..स्. स्थाने यिध-आदेशो �वयित | .ेनदिवयिधस्तदन्तस्. 
(१.१.७२) इत्.नेन झलेभ्.ः इयित दिवशेषणेन तेभ्.ः अङे्गभ्.ः .ेषाम्  अन्ते झल्  | हुश्च झलश्च तेषादिमत"ते"द्वद्वो हुझलः, तेभ्.ो हुझल्भ्.ः | 
हुझल्भ्.ः पञ्चम्.न्तं, हेः षष्ठ्यन्तं, यिधः प्रथमान्तं, दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | अङ्गस्. (६.४.११) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — 
हुझल्भ्.ः अङे्गभ्.ः हेः यिधः |

'अए + दिह' इत्.वस्था.ाम्  अए इयित झलन्तं न, अतः दिह-स्थाने यिध ना�दिवष्.त् ; प"न्तु असिसeवदर्त्रा�ात्  इत्.नेन हुझल्भ्.ो हेर्धिधः इत्.स्. 
सूर्त्रस्. दृष्ट्या घ्वसो"eेावभ्.ासलोपश्च इत्.स्. सूर्त्रस्. का.'म्  असिसeम्  | अतः दिह-प्रत्..ः 'अस् ' इत्.ेव पश्.यित न तु 'अए'; अनेन का"णेन
दिह-स्थाने यिध-आदेशो �वयित |

असिसeवदर्त्रा�ात्  (६.४.२२) = कमदिप आश्र.म्  अयिधकृत्. आ�ी.-का.L, दिद्वती.ं समानाभिश्रतम्  आ�ी.-का.L प्रयित असिसeं �वयित | 
अयिधका"सूर्त्रम्  | �स्. (६.४.१२९) इयित अयिधका"सूरे्त्रण �-संज्ञा सम्बeका.ा'भिण �वन्तिन्त षष्ठाध्..स्. अन्तप.'न्तम्  | असिसeवदर्त्रा�ात्  
(६.४.२२) इत्.नेन ६.४.२३ इत्.स्मात्  आ"भ्., �स्. इत्.स्. अयिधका"स्. अन्तप.'न्तम् , एषां का.ा'णां नाम आ�ी.-का.'म्  | सूरं्त्र स्व.ं
सम्पणू'म्— असिसeवत्  अर्त्र आ �ात्  |

तुल्.बलदिव"ोधदिवष.े शलैीद्व.ं दृश्.ते | द्व.ोः दिकन्तु फलं समानम्  | मातृभि�ः उच्.ते .त्  तुल्.बलदिव"ोधः तदा �वयित .दा द्व.ोः सूर्त्र.ोः 
दिनदिम=प्रसङे्ग स्थादिनप्रसङे्ग वा सङ्घष´ वत'ते | अतः अर्त्र प्रकृतौ घ्वसो"eेावभ्.ासलोपश्च (६.४.११९), हुझल्भ्.ो हेर्धिधः (६.४.१०१) च 
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अन.ोः सङ्घष'ः अन्तिस्त | घ्वसो"eेावभ्.ासलोपश्च (६.४.११९) इयित सूरे्त्र स्थानी सका"ः, दिनदिम=ञ्च दिह-प्रत्..ः; हुझल्भ्.ो हेर्धिधः 
(६.४.१०१) इयित सूरे्त्र स्थानी दिह-प्रत्..ः, दिनदिम=ं झलप्रत्.ाहा"स्थः सका"ः | अतः दिवप्रयितषेधे प" ंका.'म्  (१.४.२) इत्.नेन प"सूर्त्रस्. 
घ्वसो"eेावभ्.ासलोपश्च (६.४.११९) इत्.स्. का.'म्  | अधुना वस्तुतस्तु घ्वसो"eेावभ्.ासलोपश्च (६.४.११९) इत्.स्. अस् -दलस्. 
अन्.र्त्रलब्धावकाशो नान्तिस्त इयित कृत्वैव बलदिमयित �वयित; तस्मात्  प्रक्  दिकन्तु तादृशसङ्घष'यिचन्तनं कतुL शक्.ते  भिशक्षाथ'म्   | दिकन्तु 
श्नसो"ल्लोपः (६.४.१११) इत्.स्. तादृशसङ्घष´ नान्तिस्त .तोदिह तस्. दिनदिम=मन्तिस्त दिकत्  यिङत्  साव'धातुकप्रत्..ः | नाम दिह-प्रत्..ः अन्तिस्त 
चेददिप तथा, यिध-प्रत्..ः अन्तिस्त चेददिप तथवै | अतः तस्. दिव"ोधो नान्तिस्त | तदथL मातृभि�रुच्.ते .त्  प्रथमं घ्वसो"eेावभ्.ासलोपश्च 
(६.४.११९), तदा हुझल्भ्.ो हेर्धिधः (६.४.१०१), तदा च श्नसो"ल्लोपः (६.४.१११) | 

भि�न्ना शलैी उच्.ते शृङे्ग.ा'चा.Zः | तःै उच्.ते .त् द्व.ोः अन्.र्त्र चरि"ताथ'.ोः अचरि"ताथ'.ोः एकर्त्रसमावेशः तुल्.बलदिव"ोधः | नाम .र्त्र कुर्त्रादिप 
द्व.ोः सूर्त्र.ोः एकर्त्रप्रादिप्त"न्तिस्त, अदिप च त.ोः अन्.र्त्र चारि"तार्थ्यं.L वा उ�.ोः अचारि"तार्थ्यं.L वा अन्तिस्त, तर्त्र तुल्.बलदिव"ोधः वत'ते | अन्तिस्मन्  
यिचन्तनदिवधौ स्थानी समानः अथवा दिनदिम=सङ्घष'ः इयित दिकमदिप नान्तिस्त; केवलम्  एकस्.ां प्रदिc.ा.ां एकन्तिस्मन्  काले .गुपत्  प्रादिप्तः इत्.नेन 
एकर्त्रप्रादिप्तः | तदा अन्.र्त्र द्व.ोः चारि"तार्थ्यं.L, नाम द्व.ोः अन्.र्त्र लब्धावकाशः, अथवा द्व.ो"दिप अन्.र्त्र अचारि"तार्थ्यं.L, नाम लब्धावकाशो न, 
इयित चेत्  तुल्.बलदिव"ोधः | अतः प्रकृतौ र्त्र.ाणामदिप तुल्.बलदिव"ोधो वत'ते .तोदिह एकन्तिस्मन्  काले .गुपत्  प्रादिप्त"न्तिस्त, अदिप च अन्.र्त्र 
चारि"तार्थ्यं.'म्  अन्तिस्त | अन्ततो गत्वा घ्वसो"eेावभ्.ासलोपश्च (६.४.११९) बलवत्  प्रयितपदोक्तत्वात्  | प्रयितपदोक्तत्वं प"त्वात्  बलवत्  | 

एध्  + लट्   → पाति अनुदा=यिङत  आत्मनेपदम्  (१.३.१२), कत'रि" शप्  (६.१.६८)  → यितङ् -�ावी यितङ्  �वयित इयित कृत्वा .गुपत् -प्रादिप्तः, 
तुल्.बलदिव"ोधश्च (.द्यदिप स्थानी समानो नान्तिस्त) | 

लयिङ—
आ + अस्  + त्   → पाति अन्तिस्तसिसचोऽपृके्त इत्.नेन अपृक्तसंज्ञक-हल् -प्रत्..स्. ईट् -आगमः  आ → पाति + अस्  + ई + त्   वण'मेलने  → पाति → पाति 
आसीत् 
आ + अस्  + स्   → पाति अन्तिस्तसिसचोऽपृके्त इत्.नेन अपृक्तसंज्ञक-हल् -प्रत्..स्. ईट् -आगमः  आ → पाति + अस्  + ई + स्   वण'मेलने  → पाति → पाति 
आसीः 

ईट् -आगमः दिटत् अतः त्  इत्.स्. आदौ आ.ातीयित | सामान्.त.ा अपृक्तसंज्ञक-हल् -प्रत्..स्. लोपो �वयित हलन्तधातुतः प"न्तु अर्त्र 
लोपो न �वयित .तोदिह मध्.े ईडागमोऽस्तीयित |

अन्तिस्तसिसचोऽपृके्त (७.३.९६) = सिसच् -प्रत्..ात्  अदिप च अस् -धातुतः अपृक्तसंज्ञक-हल् -प्रत्..स्. ईडागमो �वयित | अन्तिस्तश्च सिसच्  च 
त.ोः समाहा"द्वन्द्वः अन्तिस्तसिसच् , तस्मात्  अन्तिस्तसिसचः | अन्तिस्तसिसचः पञ्चम्.न्तं, अपृके्त सप्तम्.न्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | अतो वृयिeलु'दिक हलिल 
(७.३.८९) इत्.स्मात्  हलिल इत्.स्. अनुवृलि=ः, बु्रव ईट्  (७.३.९३) इत्.स्मात्  ईट्  इत्.स्. अनुवृलि=ः | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. 
अयिधका"ः  | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — अन्तिस्तसिसचः अङ्गात्  ईट्  अपृके्त हलिल |

आद्यन्तौ टदिकतौ (१.१.४६) = .स्. आगमः दिटत् , तस्. आदौ आ.ायित; .स्. आगमः दिकत् , तस्. अन्ते आ.ायित | आदिदश्च अन्तश 
आद्यन्तौ, टश्च कश्च टकौ, इत"ते"द्वन्द्वः, टकौ इतौ ..ोः तौ टदिकतौ, बहुव्रीदिहः | आद्यन्तौ प्रथमान्तं, टदिकतौ प्रथमान्तं, दिद्वपददिमदं सूर्त्रम्  | 
सूरं्त्र स्व.ं सम्पूण'म्— आद्यन्तौ टदिकतौ |

अर्त्र प्रश्नः उदेयित .त्  लङ्लका"स्. प्रथमपुरुषदिद्ववचने अका"लोपः �वयित वा ? आ + अस्  + ताम्  | .तोदिह आडागमः दिवधी.ते 
लका"ावस्था.ाम् आडजादीनाम्  (६.४.७२) इयित सूरे्त्रण, तदा आटश्च (६.१.८९) इत्.नेन आडागमात्  अयिच प" ेपूव'प".ोः वृयिe"केादेशः | 
तदानीम्  अका"ः एव नान्तिस्त, अतः कथं वा श्नसो"ल्लोपः (६.४.१११) इत्.नेन अका"लोपः स्.ात्  ? अस्. उ="म्  अन्तिस्त .त्  
आडजादीनाम्  (६.४.७२) इयित सूरे्त्रण आडागमः दिवधी.ते लका"ावस्था.ाम् इयित तु सत्.ं, दिकन्तु आटश्च (६.१.८९) इत्.नेन वृयिe"ादेशः 
तर्त्र साक्षात्  न �वयित | इद ंसन्तिन्धका.L; श्नसो"ल्लोपः (६.४.१११) अङ्गका.L, प"सूरं्त्र च | अतः अडागमानन्त" ंश्नसो"ल्लोपः (६.४.१११) 
इत्.नेन अका"लोपः; तदा तु आटश्च (६.१.८९) इत्.स्. अवस"ः एव नान्तिस्त | 

अस्  + लङ्   → पाति आडजादीनाम्  (६.४.७२)  → आ + अस्  +लङ्   आ → पाति + अस्  +ताम्   → पाति श्नसो"ल्लोपः (६.४.१११)  → आ + स्  +
ताम्   आस्ताम् → पाति 

आडजादीनाम्  (६.४.७२) = लुङ्  लङ्  लृङ्  च प" ेचेत् , अजादिदधातुरूदिप-अङ्गस्. आट् -आगमो �वयित; स च अडागमः उदा=-संज्ञकः |
आद्यन्तौ टदिकतौ (१.१.४६) इत्.नेन अङ्गात्  प्राक्  आ.ायित | अच्  आदिद.1षां ते, अजाद.ः बहुव्रीदिहः; तेषाम्  अजादीनाम्  | आट्  प्रथमान्तम् ,
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अजादीनाम्  षष्ठ्यन्तं, दिद्वपददिमदं सूर्त्रम् | लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदा=ः (६.४.७१) इत्.स्मात्  लुङ् लङ् लृङु्क्ष, उदा=ः इत्.न.ोः अनुवृलि=ः | 
अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — अजादीनाम्  अङ्गस्. आट्  उदा=ः लङ्ु लङ् लृङु्क्ष |

आटश्च (६.१.८९) = आडागमात्  अयिच प" ेपवू'प".ोः वृयिe"केादेशो �वयित | आटः पञ्चम्.न्तं, च अव्..पदं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | इको .णयिच 
(६.१.७७) इत्.स्मात्  अयिच इत्.स्. अनुवृलि=ः | वृयिe"येिच (६.१.८७) इत्.स्मात्  वृयिeः इत्.स्. अनुवृलि=ः | एकः पवू'प".ोः (६.१.८४), 
संदिहता.ाम्  (६.१.७१) इत्.न.ोः अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — आटः च अयिच पवू'प".ोः एकः वृयिeः संदिहता.ाम्  |

b) सन्तिन्धका.'म् —सका"ान्तधातुः अतः आयिधक्.ेन केवलं वण'मेलनं �वयित | .था सका"ात्  तका" ेप" ेकेवलं मेलनम्  | अस्  + यित  → पाति 
अन्तिस्त |

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

हका"ान्तः दहु  दह्ु  धातुः→ पाति  (उ�.पदी, प्रपू"णे)

a) अङ्गका.'म् —
१) हलादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | दह्ु  + यित  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  दोह्  → पाति + यित  सन्तिन्धका.'म्   दोलिग्ध→ पाति → पाति 
२) अजादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | दह्ु  + आदिन  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  दोह्  → पाति + आदिन  दोहादिन→ पाति 
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङयित च, गुणदिनषेधः | दह्ु  + तः  सन्तिन्धका.'मेव  दगु्धः→ पाति → पाति 
४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङयित च, गणुदिनषेधः | दह्ु  + अन्तिन्त  वण'मेलनमेव  दहुन्तिन्त→ पाति → पाति 

b) सन्तिन्धका.'म् —

दका"ादिद-हका"ान्तधातूनां सन्तिन्धका.L चतुर्हिवधम् —

१. दका"ादिद  -  हका"ान्तधातुतः   त  का"ादिद   थ  का"ादिद च प्रत्..ानां .ोजनदिवयिधः  

– तका"ादिद थका"ादिद च प्रत्..े प"े, दका"ादिद-हका"ान्तधातोः धात्वन्तस्. हका"स्. स्थाने घका"ादेशो �वयित दादेधा'तोघ'ः इत्.नेन
सूरे्त्रण | 

– अधुना प्रत्..ः झष् -प"तः अन्तिस्त, अतः प्रत्..ादौ न्तिस्थतस्. तका"स्. थका"स्. च ध् -आदेशो �वयित झषस्तथोध´ऽधः इयित 
सूरे्त्रण |

– अधुना धातु-प"तः झश्  अन्तिस्त (धका"ः), अतः धात्वन्ते घ् -स्थाने तृती.ादेशो �वयित झलां जश्  झभिश इयित सूरे्त्रण | 
जश्त्वसन्तिन्धरि"यित |

दह्ु  + यित  गुणका.'म्   दोह्  → पाति → पाति + यित  → पाति दादेधा'तोघ'ः इत्.नेन ह् -स्थाने घ् -आदेशः  दोघ्  → पाति + यित  → पाति झषस्तथोध´ऽधः इत्.नेन त् -
स्थाने ध् -आदेशः  दोघ्  → पाति + यिध  → पाति झलां जश्  झभिश इत्.नेन घ् -स्थाने ग् -आदेशः  दोग्  → पाति + यिध  दोलिग्ध→ पाति 
दह्ु  + थः  → पाति दादेधा'तोघ'ः  दघ्ु  → पाति + थः  → पाति झषस्तथोध´ऽधः  दघ्ु  → पाति + धः  → पाति झलां जश्  झभिश  दगु्  → पाति + धः  दगु्धः → पाति 

२. दका"ादिद  -  हका"ान्तधातुतः   स  का"ादिद  -  प्रत्..ानां .ोजनदिवयिधः  

– सका"ादिद-प्रत्..े प",े दका"ादिद-हका"ान्तधातोः धात्वन्तस्. हका"स्. स्थाने घका"ादेशो �वयित दादेधा'तोघ'ः इत्.नेन सूरे्त्रण | 
– तदा आदौ न्तिस्थतस्. दका"स्. धका"ादेशो �वयित एकाचो बशो �ष्  झषन्तस्. स्ध्वोः इत्.नेन |
– खर्  प" ेअन्तिस्त अतः खरि" च इत्.नेन घका"स्. स्थाने कका"ादेशो �वयित |
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– कवग�.वण'ः पवू'म्  अन्तिस्त अतः आदेशप्रत्...ोः इत्.नेन स्-स्थाने षत्वम्  |

दह्ु  + सिस  गणुका.'म्   दोह्   → पाति → पाति + सिस  → पाति दादेधा'तोघ'ः  दोघ्  → पाति + सिस  → पाति एकाचो बशो �ष्  झषन्तस्. स्ध्वोः  धोघ्  → पाति + सिस  → पाति खरि" च
 धोक्  → पाति + सिस  → पाति आदेशप्रत्...ोः  धोक्  → पाति + दिष  धोयिक्ष → पाति 

३. दका"ादिद  -  हका"ान्तधातुतः   ध  का"ादिद  -  प्रत्..ानां .ोजनदिवयिधः  

– धका"ादिद प्रत्..े प",े दका"ादिद-हका"ान्तधातोः धात्वन्तस्. हका"स्. स्थाने घका"ादेशो �वयित दादेधा'तोघ'ः इत्.नेन सूरे्त्रण | 
– धात्वन्ते घ् -स्थाने तृती.ादेशो �वयित झलां जश्  झभिश इयित सूरे्त्रण | जश्त्वसन्तिन्धरि"यित |

दह्ु  + दिह  → पाति हुझल्भ्.ो हेर्धिधः  → दह्ु  + यिध  → पाति दादेधा'तोघ'ः इत्.नेन ह् -स्थाने घ् -आदेशः  दघ्ु  → पाति + यिध  → पाति झलां जश्  झभिश इत्.नेन घ् -
स्थाने ग् -आदेशः  दगु्  → पाति + यिध  दलुिग्ध→ पाति 

४. दका"ादिद  -  हका"ान्तधातुतः   ध्वे  -  प्रत्..स्. .ोजनदिवयिधः  

– ध्वे-प्रत्..े प",े दका"ादिद-हका"ान्तधातोः धात्वन्तस्. हका"स्. स्थाने घका"ादेशो �वयित दादेधा'तोघ'ः इत्.नेन सूरे्त्रण | 
– अधुना एकाच् -बशादिद-झषन्तधातुः जातः (३४ इयित) | अतः एकाचो बशो �ष्  झषन्तस्. स्ध्वोः इत्.नेन (३४ – ४४) आदौ 

तृती.सदस्. स्थाने चतुथ'सदस्.ादेशो �वयित | 
– धात्वन्ते घ् -स्थाने तृती.ादेशो �वयित झलां जश्  झभिश इयित सूरे्त्रण | जश्त्वसन्तिन्धरि"यित |

दह्ु  + ध्वे  → पाति दादेधा'तोघ'ः इत्.नेन ह् -स्थाने घ् -आदेशः  दघ्ु  → पाति + ध्वे  → पाति एकाचो बशो �ष्  झषन्तस्. स्ध्वोः इत्.नेन बशः �ष् -आदेशः
 धुघ्  → पाति + ध्वे  → पाति झलां जश्  झभिश इत्.नेन घ् -स्थाने ग् -आदेशः  धुग्  → पाति + ध्वे  धुग्ध्वे→ पाति 

लयिङ—
अदोह्   + त्   हल्→ पाति -प"तः अपृक्तसंज्ञक-प्रत्..स्. लोपः  अदोह्   → पाति → पाति दादेधा'तोघ'ः  अदोघ्   → पाति → पाति एकाचो बशो �ष्  झषन्तस्. स्ध्वोः → पाति 
अधोघ्   → पाति झलां जशोऽन्ते  अधोग्   → पाति → पाति वाऽवसाने इत्.नेन दिवकल्पेन चत्वा'देशः  अधोक् → पाति 

हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  (६.१.६८, लघु० १७९) = हल्-प"तः अपृक्तसंज्ञक-प्रत्..स्. लोपः | लयिङ त् -लोपः, स् -लोपश्च
| 

दादेधा'तोघ'ः (८.२.३२) = झलिल पदान्ते च, दका"ादिदधातोः हका"स्. स्थाने घका"ादेशो �वयित | दः आदौ .स्. स दादिदः, तस्. दादेः, 
बहुव्रीहीः | दादेः षष्ट्यन्तं, धातोः षष्ठ्यन्तं, घः प्रथमान्तं, दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | हो ढः इत्.स्मात्  हः इत्.स्. अनुवृलि=ः | झलो झलिल 
इत्.स्मात्  झलिल इत्.स्. अनुवृलि=ः | पदस्. इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतं सूर्त्रम् — दादेः धातोः हः घः झलिल पदस्. च अन्ते इयित |

झषस्तथोध´ऽधः (८.२.४०) = झष् -उ="स्. तका"थका".ोः स्थाने धका"ादेशो �वयित, धा-धातंु वज'यि.त्वा | तस्च थ्  च तथौ 
इत"ते"द्वन्द्वः; त.ोः, तथोः | तका"ो="-अका"ः उच्चा"णाथ'म्  अन्तिस्त; अगे्र 'धः' इत्.स्. धका"ो="-अका"ः अदिप तथ | न धा, अधा 
न®् तत्परुुषः, तस्मात्  अधः | झषः पञ्चम्.न्तं, तथोः षष्ठ्यन्तं, धः प्रथमान्तम् , अधः पञ्चम्.न्तम् , अनेकपददिमद ंसूर्त्रम्  | सूरं्त्र स्व.ं सम्पूण'म्
— झषः तथोः धः अधः |

एकाचो बशो �ष्  झषन्तस्. स्ध्वोः इत्.स्. अनौपचारि"कोऽथ'ः— एकाच् -धातोः आदौ बश्  (ब, ग, ड, द) अदिप च अन्ते झष्  (झ, �, घ, 
ढ, ध), तस्. धातोः नाम एकाच् -बशादिद-झषन्तधातुः इयित | .था बन्ध् -धातुः, बुध् -धातुः च | हका"ान्तधातुः चेत्  झलिल पदान्ते च 
हका"स्. स्थाने झषादेशः �वयित (उदा— दह्ु   दघ्ु → पाति ), अतः तर्त्रादिप बशादिद-झषन्तधातुः प्राप्.ते | एकाच् -बशादिद-झषन्तधातोः आदौ 
न्तिस्थतस्. बशः स्थाने �षादेशो �वयित (�, घ, ढ, ध) सका"ादिद-प्रत्..े प",े ध्व-शब्दे प",े पदान्ते च | अतः वदामः .त्  "३४  ४४→ पाति " 
इत्.कु्तौ .र्त्र धातोः आदौ वग'स्. तृती.सदस्.ः (३), अन्ते च वग'स्. चतुथ'सदस्.ः (४), तर्त्र आदौ न्तिस्थतस्. तृती.सदस्.स्. स्थाने 
चतुथ'सदस्.ादेशो �वयित (३  ४ → पाति ) | आहत्. ३४  ४४ इयित दिवका"ः → पाति |

एकाचो बशो �ष्  झषन्तस्. स्ध्वोः (८.२.३७) = धातो"व.वो .ो झषन्त एकाच् , तस्. बशः �षादेशो �वयित सका"ादिद-प्रत्..े प",े ध्व-
शब्दे प",े पदान्ते च | एकोऽच्  .न्तिस्मन्  स एकाच्  बहुव्रीदिहः, तस्. एकाचः | झष्  अन्ते .स्. स झषन्तः बहुव्रीदिहः, तस्. झषन्तस्. | स्  च ध्व्  
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च स्ध्वौ इत"ते"द्वन्द्वः, त.ोः स्ध्वोः | एकाचः षष्ठ्यन्तं, बशः षष्ठ्यन्तं, �ष्  प्रथमान्तं, झषन्तस्. षष्ठ्यन्तं, स्ध्वोः सप्तम्.न्तं, 
अनेकपददिमद ंसूर्त्रम् | दादेधा'तोघ'ः (८.२.३२) इत्.स्मात्  धातोः इत्.स्. अनुवृलि=ः | स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९) इत्.स्मात्  अन्ते, 
च इत्.न.ोः अनवुृलि=ः | पदस्. (८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — धातोः झषन्तस्. एकाचः बशः �ष्  स्ध्वोः 
पदस्. अन्ते च |

प"स्मैपदे आत्मनेपदे च—
अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

हका"ान्तः दिदह  दिदह्  धातुः→ पाति  (उ�.पदी, उपच.े)

सवL दहु-धातुवत्  �वयित; अङ्गका.'म्  अदिप सन्तिन्धका.'म्  अदिप तथा |

a) अङ्गका.'म् —
१) हलादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | दिदह्  + यित  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  देह्  → पाति + यित  सन्तिन्धका.'म्   देलिग्ध→ पाति → पाति 
२) अजादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | दिदह्  + आदिन  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  देह्  → पाति + आदिन  देहादिन→ पाति 
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङयित च, गुणदिनषेधः | दिदह्  + तः  सन्तिन्धका.'मेव  दिदग्धः→ पाति → पाति 
४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङयित च, गणुदिनषेधः | दिदह्  + अन्तिन्त  वण'मेलनमेव  दिदहन्तिन्त→ पाति → पाति 

b) सन्तिन्धका.'म् —
उपरि" .था दहु-धातोः का.L तथवै |

प"स्मैपदे आत्मनेपदे च—
अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—
  
हका"ान्तः लिलह  लिलह्  धातुः→ पाति  (उ�.पदी, आस्वादने)

a) अङ्गका.'म् —
१) हलादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | लिलह्  + यित  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  लेह्  → पाति + यित  सन्तिन्धका.'म्   लेदिढ→ पाति → पाति 
२) अजादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | लिलह्  + आदिन  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  लेह्  → पाति + आदिन  लेहादिन→ पाति 
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङयित च, गुणदिनषेधः | लिलह्  + तः  सन्तिन्धका.'मेव  लीढः→ पाति → पाति 
४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङयित च, गणुदिनषेधः | लिलह्  + अन्तिन्त  वण'मेलनमेव  लिलहन्तिन्त→ पाति → पाति 

b) सन्तिन्धका.'म् —

हका"ान्तधातूनां सन्तिन्धका.L दिर्त्रदिवधम् —
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१. हका"ान्तधातुतः   त  का"ादिद   थ  का"ादिद च प्रत्..ानां .ोजनदिवयिधः  

– तका"ादिद थका"ादिद च प्रत्..े प"े, धात्वन्तस्. हका"स्. स्थाने ढका"ादेशो �वयित, हो ढः इत्.नेन सूरे्त्रण |
– प्रत्..ादौ न्तिस्थतस्. तका"स्. थका"स्. च ध् -आदेशो �वयित झषस्तथोध´ऽधः इयित सूरे्त्रण |
– प्रत्..ादौ न्तिस्थतस्. धका"स्. स्थाने ढ् -आदेशो �वयित षु्टना षु्टः इयित सूरे्त्रण |
– पूव'तनस्. ढ् -लोपो �वयित ढो ढे लोपः इयित सूरे्त्रण |

लिलह्  + यित  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च इत्.नेन गुणः  लेह्  → पाति + यित   → पाति हो ढः इत्.नेन झलिल प" ेह् -स्थाने ढ् -आदेशः  लेढ्  → पाति + यित  → पाति 
झषस्तथोध´ऽधः इत्.नेन त् -स्थाने ध् -आदेशः  लेढ्  → पाति + यिध  → पाति षु्टना षु्टः इत्.नेन षु्टत्वम्  लेढ्  → पाति + दिढ  → पाति ढो ढे लोपः इत्.नेन 
पूव'तनस्. ढका"स्. लोपः  ले → पाति + दिढ  लेदिढ→ पाति 

दिवशेषः—

ढ् , र्  इत्.न.ोल´पानन्त" ं त.ोः पूव'न्तिस्थतस्. अण्  (अ, इ, उ) इत्.स्. दीघा'देशो �वयित | .था—

लिलह्  + तः  → पाति हो ढः  लिलढ्  → पाति + तः  → पाति झषस्तथोध´ऽधः  लिलढ्  → पाति + धः  → पाति षु्टना षु्टः  लिलढ्  → पाति + ढः  → पाति ढो ढे लोपः  लिल → पाति + ढः  → पाति 
ढर्लोपे पूव'स्. दीघ´ऽणः इत्.नेन ढ्  इत्.स्. लोपानन्त" ं पूव'न्तिस्थतस्. अणः दीघा'देशः  ली → पाति + ढः  लीढः→ पाति 

अर्त्र प्रश्नः उदेयित— ढो ढे लोपः (८.३.१३) इयित पूव'दिर्त्रपादिदसूरं्त्र, षु्टना षु्टः (८.४.४१) इयित प"दिर्त्रपादिदसूर्त्रम्  | तर्हिह दिकमथL पूव'र्त्रासिसeम्  
(८.२.१) इत्.नेन षु्टना षु्टः (८.४.४१) इत्.स्. का.'म्  असिसeं न �वेत्  ? 

उ="दिमदं .त्   'आश्र.ात्  सिसeम् ' | वस्तुतः .र्त्र कुर्त्रादिप ढो ढे लोपः (८.३.१३) इयित सूरं्त्र प्रवत'ते, तस्मात्  पवूL षु्टना षु्टः (८.४.४१) प्रवत'ते 
एव | सम्पूण'-संस्कृत�ाषा.ां कुर्त्रादिप नान्तिस्त .र्त्र ढो ढे लोपः (८.३.१३) �वयित दिकन्तु तस्मात्  पूवL षु्टना षु्टः (८.४.४१) न स्.ात्  | अस्.ां 
दशा.ां पूव'र्त्रासिसeम्  (८.२.१) इत्.नेन ढो ढे लोपः (८.३.१३) इत्.स्. मनसिस षु्टना षु्टः (८.४.४१) इत्.स्. का.'म्  असिसeं चेत्  ढो ढे 
लोपः (८.३.१३) इत्.स्. प्रवत'नं न कुर्त्रादिप �वेत् ; दिन"वकाशं स्.ात्  | तदथL ढो ढे लोपः (८.३.१३) इयित सूरं्त्र षु्टना षु्टः (८.४.४१) इयित 
सूर्त्रस्. आश्र.े अन्तिस्त इयित कृत्वा 'आश्र.ात्  सिसeम् ' इत्.चु्.ते | अनेन का"णेन ढो ढे लोपः (८.३.१३) न बायिधतं पवू'र्त्रासिसeम्  (८.२.१) 
इयित सूरे्त्रण |

२. हका"ान्तधातुतः   स  का"ादिद  -  प्रत्..ानां .ोजनदिवयिधः  

– सका"ादिद-प्रत्..े प",े धात्वन्तस्. हका"स्. स्थाने ढका"ादेशो �वयित, हो ढः इत्.नेन सूरे्त्रण |
– तदा ढका"स्. स्थाने कका"ादेशो �वयित षढोः कः सिस इत्.नेन सूरे्त्रण | 
– अन्ते प्रत्..ाव.वस्. सका"स्. स्थाने षका"ादेशो �वयित, आदेशप्रत्...ोः इत्.नेन सूरे्त्रण |

.था— लिलह्  + सिस  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  लेह्  → पाति + सिस  → पाति हो ढः  लेढ्  → पाति + सिस  → पाति षढोः कः सिस  लेक्  → पाति + सिस  → पाति 
आदेशप्रत्...ोः  लेक्  → पाति + दिष  लेयिक्ष→ पाति 

हो ढः (८.२.३१) = हका"स्. स्थाने ढका"ादेशो �वयित झलिल पदान्ते च | हः षष्ठ्यन्तं, ढः प्रथमान्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | झलो झलिल 
(८.२.२६) इत्.स्मात्  झलिल इत्.स्. अनुवृलि=ः | स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९) इत्.स्मात्  अन्ते, च इत्.न.ोः अनवुृलि=ः | पदस्. 
(८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — हः ढः झलिल पदस्. अन्ते च |

षढोः कः सिस (८.२.४१) = सका" ेप" ेषका"स्. ढका"स्. च कका"ादेशो �वयित | षश्च ढश्च त.ोः इत"ते"द्वन्द्वः षढौ, त.ोः षढोः | षढोः 
षष्ठ्यन्तं, कः प्रथमान्तं, सिस सप्तम्.न्तं, दिर्त्रपददिमदं सूर्त्रम्  | सूरं्त्र स्व.ं सम्पूण'म्— षढोः कः सिस |

३. हका"ान्तधातुतः   ध  का"ादिद  -  प्रत्..ानां .ोजनदिवयिधः  

– धका"ादिद-प्रत्..े प",े धात्वन्तस्. हका"स्. स्थाने ढका"ादेशो �वयित, हो ढः इत्.नेन सूरे्त्रण |
– प्रत्..ादौ न्तिस्थतस्. धका"स्. स्थाने ढ् -आदेशो �वयित षु्टना षु्टः इयित सूरे्त्रण |
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– पूव'तनस्. ढ् -लोपो �वयित ढो ढे लोपः इयित सूरे्त्रण |
– ढलोपदिनदिम=स्. पवू'स्. अणः दीघ'ः �वयित ढर्लोपे पूव'स्. दीघ´ऽणः इयित सूरे्त्रण |

.था—
लिलह्  + दिह  → पाति हुझल्भ्.ो हेर्धिधः  लिलह्  → पाति + यिध   → पाति हो ढः इत्.नेन झलिल प" ेह् -स्थाने ढ् -आदेशः  लिलढ्  → पाति + यिध  → पाति षु्टना षु्टः इत्.नेन 
षु्टत्वम्  लिलढ्  → पाति + दिढ  → पाति ढो ढे लोपः इत्.नेन पूव'तनस्. ढका"स्. लोपः  लिल → पाति + दिढ   → पाति ढर्लोपे पूव'स्. दीघ´ऽणः इत्.नेन ढ्  इत्.स्. 
लोपानन्त" ं पूव'न्तिस्थतस्. अणः दीघा'देशः  ली → पाति + दिढ  लीदिढ→ पाति 
लिलह्  + ध्वे  → पाति हो ढः  लिलढ्  → पाति + ध्वे  → पाति षु्टना षु्टः  लिलढ्  → पाति + ढ्वे  → पाति ढो ढे लोपः  लिल → पाति + ढ्वे   → पाति ढर्लोपे पूव'स्. दीघ´ऽणः  ली → पाति + 
ढ्वे  लीढ्वे→ पाति 

हो ढः (८.२.३१) = हका"स्. स्थाने ढका"ादेशो �वयित झलिल पदान्ते च | हः षष्ठ्यन्तं, ढः प्रथमान्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | झलो झलिल 
(८.२.२६) इत्.स्मात्  झलिल इत्.स्. अनुवृलि=ः | स्कोः सं.ोगाद्यो"न्ते च (८.२.२९) इत्.स्मात्  अन्ते, च इत्.न.ोः अनवुृलि=ः | पदस्. 
(८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — हः ढः झलिल पदस्. अन्ते च |

झषस्तथोध´ऽधः (८.२.४०) = झष् -उ="स्. तका"थका".ोः स्थाने धका"ादेशो �वयित, धा-धातंु वज'यि.त्वा | तस्च थ्  च तथौ 
इत"ते"द्वन्द्वः; त.ोः, तथोः | तका"ो="-अका"ः उच्चा"णाथ'म्  अन्तिस्त; अगे्र 'धः' इत्.स्. धका"ो="-अका"ः अदिप तथ | न धा, अधा 
न®् तत्परुुषः, तस्मात्  अधः | झषः पञ्चम्.न्तं, तथोः षष्ठ्यन्तं, धः प्रथमान्तम् , अधः पञ्चम्.न्तम् , अनेकपददिमद ंसूर्त्रम्  | सूरं्त्र स्व.ं सम्पूण'म्
— झषः तथोः धः अधः |

ढो ढे लोपः (८.३.१३) = ढका" ेप" ेपूव'तनस्. ढका"स्. लोपो �वयित | ढः षष्ठ्यन्तं, ढे सप्तम्.न्तं, लोपः प्रथमान्तं, दिर्त्रपददिमदं सूर्त्रम्  | 
सूरं्त्र स्व.ं सम्पूण'म्— ढः ढे लोपः |

ढर्लोपे पूव'स्. दीघ´ऽणः (६.३.१११) = ढ"फे.ोल´पदिनदिम=.ोः पूव'स्.ाणो दीघ'ः | ढका""फे.ोः लोपस्. दिनदिम=कढका""फेे प"े, अण् -
प्रत्.ाहा" ेन्तिस्थतस्. दीघा'देशो �वयित | ढर्लोपे इयित द्वन्द्वग�'-उपपदतत्पुरुषसमासः— ढ्  च र्  च ढर् ौ, इत"ते"द्वन्द्वः, ढर् ौ लोप.तीयित ढर्लोपः, 
तन्तिस्मन्  ढर्लोपे | ढर्लोपः ग�'द्वन्द्वः उपपदतत्पुरुषः | ढर्लोपे सप्तम्.न्तं, पूव'स्. षष्ठ्यन्तं, दीघ'ः प्रथमान्तम् , अणः षष्ठ्यन्तम् , अनेकपददिमदं 
सूर्त्रम्  | सूरं्त्र स्व.ं सम्पू"णम् — ढर्लोपे पूव'स्. अणः दीघ'ः |

लयिङ—
अलिलह्  + त्   → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  अलेह्  → पाति + त्  हल्→ पाति -प"तः अपृक्तसंज्ञक-प्रत्..स्. लोपः  अलेह्   → पाति → पाति हो ढः  अलेढ्   → पाति → पाति 
झलां जशोऽन्ते  अलेड्   → पाति → पाति वाऽवसाने इत्.नेन दिवकल्पेन चत्वा'देशः  अलेट्  → पाति 

हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  (६.१.६८, लघु० १७९) = हल्-प"तः अपृक्तसंज्ञक-प्रत्..स्. लोपः | लयिङ त् -लोपः, स् -लोपश्च
| 

प"स्मैपदे आत्मनेपदे च—
अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

अदादिदगणस्. रुदाद्यन्तग'णः (पञ्च धातवः)

रुदिदर्  (अश्रुदिवमोचने)  → रुद्   "ोदिदयित→ पाति 
अन (प्राणने)  → अन्   अदिनयित→ पाति 
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सि®ष्वप्  (श.े)  → स्वप्   स्वदिपयित → पाति 
श्वस (प्राणने)  → श्वस्   श्वसिसयित→ पाति 
जक्ष (�क्षहसन.ोः)  → जक््ष   जयिक्षयित→ पाति 

रुदादिदभ्.ः साव'धातुके (७.२.७६) = रुदादिदगणे पदिठतेभ्.ः धातुभ्.ः वलादेः साव'धातुकस्. इडागमो �वयित | वल् -प्रत्.ाहा"ः आदौ .स्. 
सः वलादिदः | वल् -प्रत्.ाहा"स्. अन्तग'तेषु वण1षु यितङ् -प्रत्..ानाम्  आदौ त् , थ् , ध् , म् , व् , स्  एते एव �वन्तिन्त | रुदादिदभ्.ः पञ्चम्.न्तं, 
साव'धातुके सप्तम्.न्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | आध'धातुकस्.ेड्  वलादेः (७.२.३५) इत्.स्मात्  इट् , वलादेः इत्.न.ोः अनुवृलि=ः | अङ्गस्. 
(६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — रुदादिदभ्.ः अङे्गभ्.ः इट्  वलादौ साव'धातुके |

.था—
रुद्  + यित  "ोद्  → पाति + यित   "ोद्  → पाति + इ + यित  "ोदिदयित→ पाति 
अन्  + यित  अन्  → पाति + इ + यित  अदिनयित→ पाति 
स्वप्  + यित  स्वप्  → पाति + इ + यित  स्वदिपयित→ पाति 
श्वस्  + यित  श्वस्  → पाति + इ + त  श्वसिसयित→ पाति 
जक््ष  + यित  जक््ष  → पाति + इ + यित  जयिक्षयित → पाति 

लयिङ—
दिवकल्पेन अ"ोदीत् , अ"ोदत्  |

१. रुदश्च पञ्चभ्.ः (७.३.९८) = पञ्चभ्.ः रुदादिदभ्.ः धातुभ्.ः हलादेः दिपतः अपृक्तस्. साव'धातुकस्. ईडागमो �वयित | रुदः पञ्चम्.न्तं, 
पञ्चभ्.ः पञ्चम्.न्तं, च अव्..ं, दिर्त्रपददिमदं सूर्त्रम्  | नाभ्.स्तस्.ायिच दिपयित साव'धातुके (७.३.८७) इत्.स्मात्  दिपयित, साव'धातुके इत्.न.ोः 
अनुवृलि=ः | उतो वृयिeलु'दिक हलिल (७.३.८९) इत्.स्मात्  हलिल इत्.स्. अनुवृलि=ः | गुणोऽपृके्त (७.३.९१) इत्.स्मात्  अपृके्त इत्.स्. 
अनुवृलि=ः | बु्रव ईट्  (७.३.९३) इत्.स्मात्  ईट्  इत्.स्. अनुवृलि=ः | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — रुदश्च
पञ्चभ्.ः अङे्गभ्.ः ईट्  हलिल दिपयित अपृके्त साव'धातुके |

.था—
अरुद्  + त्   → पाति रुदश्च पञ्चभ्.ः (७.३.९८)   → अरुद्  + ईट्  + त्   अरुद्  → पाति + ईत्   → पाति पुगन्तलघूपधस्. च (७.३.८६)  → अ"ोद्  + ईत् 

 अ"ोदीत्  → पाति 

अर्त्र ईडागमस्. दिवधानेन अधुना प्रत्..ः ईत् , नाम दिद्ववण'कः, अतः अपृक्त-संज्ञा नान्तिस्त; तद�ावे हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  
(६.१.६७) इत्.स्. प्रसदिक्तना'न्तिस्त | अरुद्  + स्   अ"ोदीः अदिप तथा → पाति |

२. अड्  गाग्.'गालव.ोः (७.३.९९) = पञ्चभ्.ः रुदादिदभ्.ः धातुभ्.ः हलादेः दिपतः  साव'धातुकस्. अपृक्तस्. अडागमो �वयित, गाग्.'गालव.ोः
मतेन | गाग्.'श्च गालवश्च गाग्.'गालवौ, त.ोः गाग्.'गालव.ोः | अट्  प्रथमान्तं, गाग्.'गालव.ोः षष्ठ्यन्तं, दिद्वपददिमदं सूर्त्रम्  | नाभ्.स्तस्.ायिच 
दिपयित साव'धातुके (७.३.८७) इत्.स्मात्  दिपयित, साव'धातुके इत्.न.ोः अनुवृलि=ः | उतो वृयिeलु'दिक हलिल (७.३.८९) इत्.स्मात्  हलिल इत्.स्. 
अनुवृलि=ः | गणुोऽपृके्त (७.३.९१) इत्.स्मात्  अपृके्त इत्.स्. अनुवृलि=ः | रुदश्च पञ्चभ्.ः (७.३.९८) इत्.स्मात्  रुदश्च, पञ्चभ्.ः इत्.न.ोः 
अनुवृलि=ः | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — गाग्.'गालव.ोः रुदश्च पञ्चभ्.ः अङे्गभ्.ः अट्  हलिल दिपयित अपृके्त 
साव'धातुके |

.था—
अरुद्  + त्   → पाति पुगन्तलघूपधस्. च (७.३.८६)   → अ"ोद्  + त्   → पाति अड्  गाग्.'गालव.ोः (७.३.९९)  → अ"ोद्  + अ + त्   अ"ोदत्  → पाति | 
अ"ोद्  + स्   अ"ोद्  → पाति + अ + स्   अ"ोदः अदिप तथा → पाति |

                         त्   -  प्रत्..े प"े               स्   -  प्रत्..े प"े   
रुद्   अ"ोद्       अ"ोदीत् → पाति → पाति , अ"ोदत्           अ"ोदीः, अ"ोदः
स्वप्   अस्वप्     अस्वपीत् → पाति → पाति , अस्वपत्        अस्वपीः, अस्वपः
श्वस्   अश्वस्     अश्वसीत् → पाति → पाति , अश्वसत्       अश्वसीः, अश्वसः
अन्   आन्         आनीत् → पाति → पाति , आनत्            आनीः, आनः
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जक््ष   अजक््ष       अजक्षीत् → पाति → पाति , अजक्षत्         अजक्षी ः, अजक्षः

दका"ान्तः रुद  रुद्  धातुः → पाति (प"स्मैपदी, अश्रुदिवमोचने)

a) अङ्गका.'म् —
१) हलादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | रुद्  + यित  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  "ोद्   → पाति + यित  इडागमः  "ोदिदयित→ पाति → पाति 
२) अजादिद दिपत्सु = उपधा.ां लघु-इकः गुणः | रुद्  + आदिन  → पाति पुगन्तलघूपधस्. च  "ोद्   → पाति + आदिन  "ोदादिन→ पाति 
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङयित च, गुणदिनषेधः | रुद्  + तः  इडागमः  रुदिदतः→ पाति → पाति 
४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङयित च, गणुदिनषेधः | रुद्  + अन्तिन्त  वण'मेलनमेव  रुदन्तिन्त→ पाति → पाति 

b) सन्तिन्धका.'म् —
वलादिद-प्रत्..ेषु इडागमो �वयित अतः हल् -सन्धेः अवस"ो न कुर्त्रादिप �वयित |

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

पका"ान्तः सि®ष्वप्   स्वप् → पाति  (प"स्मैपदी, श.े)

a) अङ्गका.'म् — उपधा.ां ह्रस्व-अका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः गणुका.L नान्तिस्त | वलादिद-प्रत्..े प" ेइडागमो �वयित, अदिप च लङ् -
लका" ेअपृक्तसंज्ञक-प्रत्..ेषु ईडागमश्च अडागमश्च �वतः |

b) सन्तिन्धका.'म् — वलादिद-प्रत्..ेषु इडागमो �वयित अतः हल् -सन्धेः अवस"ो न कुर्त्रादिप �वयित |

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

सका"ान्तः श्वस  श्वस्→ पाति  (प"स्मैपदी, प्राणने)

a) अङ्गका.'म् — उपधा.ां ह्रस्व-अका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः गणुका.L नान्तिस्त | वलादिद-प्रत्..े प" ेइडागमो �वयित, अदिप च लङ् -
लका" ेअपृक्तसंज्ञक-प्रत्..ेषु ईडागमश्च अडागमश्च �वतः |

b) सन्तिन्धका.'म् — वलादिद-प्रत्..ेषु इडागमो �वयित अतः हल् -सन्धेः अवस"ो न कुर्त्रादिप �वयित 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
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लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

अदादिदगणस्. जक्षाद्यन्तग'णः (सप्त धातवः)

जयिक्षत्.ाद.ः षट्  (६.१.६) = जयिक्षत्.ादीनां धातूनाम्  अभ्.स्त-संज्ञा �वयित | अदादिदगणे एकः अन्तग'णः वत'ते .न्तिस्मन्  सप्त धातवः सन्तिन्त
— जक््ष , जागृ, दरि"द्रा, चकास् , शास् , दीधीङ् , वेवीङ्  च | इयित-शब्देन जक््ष -धातोः प"ामश'ः | इयित आदिदः .ेषां ते इत्.ाद.ः बहुव्रीदिहः | 
जक््ष  प्रथमान्तम् , इत्.ाद.ः प्रथमान्तं, षट्  प्रथमान्तं, दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | उ�े अभ्.स्तम्  (६.१.५) इत्.स्मात्  अभ्.स्तम्  इत्.स्. अनुवृलि=ः | 
अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — जयिक्षत्.ाद.ः षट्  अभ्.स्तम्  |

उ�े अभ्.स्तम्  (६.१.५) इयित सूरे्त्रण .दा धातोः दिद्वत्वं �वयित, तदा दिमलिलत्वा द्व.ोः �ाग.ोः नाम 'अभ्.स्तं' �वयित | जयिक्षत्.ाद.ः षट्  
(६.१.६) इत्.नेन जयिक्षत्.ादीनां धातूनाम्  अदिद्वत्वे सत्.दिप अभ्.स्त-संज्ञा �वयित | 

एषां सप्तानां धातूनां यितङन्तसिसद्ध्.थL दिवभिशष्टे दे्व का.1—

१) अदभ्.स्तात् (७.१.४) = अभ्.स्तसंज्ञक-धातू="स्. प्रत्..स्. आदिदमाव.वस्. झका"स्. स्थाने अत् -आदेशो �वयित | अत्  
प्रथमान्तम् , अभ्.स्तात्  पञ्चम्.न्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | झोऽन्तः (७.१.३) इत्.स्मात्  झः (षष्ठ्यन्तम् ) इत्.स्. अनुवृलि=ः | आ.ने.ीनीयि..ः
फढखछगां प्रत्..ादीनाम्  (७.१.२) इत्.स्मात् , वचनपरि"णामं कृत्वा प्रत्..ादेः इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — अभ्.स्तात्  
अङ्गात्  प्रत्..ादेः झः अत्  | 

धे.ं .त्  अत् -आदेशस्. तका"ः हलन्त्.म्  (१.३.३) इयित सूरे्त्रण इत् -संज्ञकः न, .तोदिह अत्  तु दिव�दिक्तसंज्ञक-सिझ-प्रत्..स्. अव.वस्. 
आदेशः अतः न दिव�क्तौ तुस्माः (१.३.४) इत्.नेन हलन्त्.म्  (१.३.३) बायिधतम्  | 

अदभ्.स्तात् (७.१.४) इयित सूरे्त्रण लदिट लोदिट च प्रथमपुरुषस्. बहुवचने झ् -स्थाने अत्  आदेशः, अतः लदिट सिझ  अयित न तु अन्तिन्त→ पाति ; 
लोदिट सिझ  अतु न तु अन्तु → पाति | 

२) सिसजभ्.स्तदिवदिदभ्.श्च (३.४.१०९) = यिङत् -लका"स्. अवस्था.ां, सिसच् -प्रत्..ात् , अभ्.स्तसंज्ञकात्  धातोः, दिवद् -धातोः च, प"स्. 
सिझ-प्रत्..स्. स्थाने जसु् -आदेशो �वयित | सिसच्  च अभ्.स्तश्च दिवदिदश्च तेषादिमत"ते"द्वन्द्वः सिसजभ्.स्तदिवद.ः, तेभ्.ः सिसजभ्.स्तदिवदिदभ्.ः | 
सिसजभ्.स्तदिवदिदभ्.ः पञ्चम्.न्तं, च अव्..पदं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | दिनत्.ं यिङतः (३.४.९९) इत्.स्मात्  यिङतः इत्.स्. अनुवृलि=ः | झेजु'स्  
(३.४.१०८) इत्.स्मात्  झेः जुस्  इत्.न.ोः अनवुृलि=ः | लस्. (३.४.७७) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — 
सिसजभ्.स्तदिवदिदभ्.ः च यिङतः लस्. झेः जुस्  |

अनेन लयिङ अभ्.स्तसंज्ञकधातोः प"स्. सिझ-स्थाने जुस् -आदेशः | जुस्  इत्.स्. अनुबन्धलोपे, रुत्वदिवसग�, उः इयित �वयित | तर्हिह आहत्. 
अभ्.स्तसजं्ञकः धातुः अन्तिस्त चेत् , लयिङ अन् -स्थाने उः इयित प्रत्..ः �वयित |

एषु सप्तसु जक्षाद्यन्तग'णी.ेषु धातुषु चत्वा"ः अजन्तः— जागृ, दरि"द्रा, दीधीङ् , वेवीङ्  चेत्.ेषां रूपाभिण अस्माभि�ः सायिधतादिन अदादिदगणस्. 
अजन्तानां पाठे | र्त्र.ः च हलन्ताः— जक््ष , चकास् , शास् ; एषां रूपाभिण अधुना साधनी.ादिन— 

षका"ान्तः जक्ष  जक््ष → पाति  (प"स्मैपदी, �क्षहसन.ोः)

जक््ष -धातुः रुदाद्यन्तग'णेऽदिप अन्तिस्त, जक्षाद्यन्तग'णेऽदिप अन्तिस्त | अतः धे.ं .त्  अर्त्र द्व.ोः अन्तग'ण.ोः का.L �वयित | 

a) अङ्गका.'म् — उपधा.ां कका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः गुणका.L नान्तिस्त | वलादिद-प्रत्..े प" ेइडागमो �वयित, अदिप च लङ् -लका" े
अपृक्तसंज्ञक-प्रत्..ेषु ईडागमश्च अडागमश्च �वतः |

b) सन्तिन्धका.'म् — वलादिद-प्रत्..ेषु इडागमो �वयित अतः हल् -सन्धेः अवस"ो न कुर्त्रादिप �वयित |

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 
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रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

सका"ान्तः चकासु  चकास् → पाति  (प"स्मैपदी, दीप्तौ)

चकास् -धातुः जक्षाद्यन्तग'णे अन्तिस्त, अतः यितङन्तसिसद्ध्.थL दिवभिशष्टे दे्व का.1 मनसिस दिनधा. रूपाभिण प्रवत'नी.ादिन | 

a) अङ्गका.'म् — उपधा.ाम्  आका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः गुणका.L नान्तिस्त | 

लोदिट—
हुझल्भ्.ो हेर्धिधः (६.४.१०१) इत्.नेन झलन्तेभ्.ः धातुभ्.शः दिह-प्रत्..स्. स्थाने यिध-आदेशः | 

चकास्  + दिह  → पाति हुझल्भ्.ो हेर्धिधः (६.४.१०१)  → चकास्  + यिध

b) सन्तिन्धका.'म् —

लोदिट—

यिध च (८.२.२५) इत्.नेन सका"स्. लोपो �वयित धका"ादिद-प्रत्..े प" े|

चकास्  + दिह  → पाति हुझल्भ्.ो हेर्धिधः (६.४.१०१)  → चकास्  + यिध  → पाति यिध च (८.२.२५) इत्.नेन स् -लोपः  चकायिध→ पाति 

यिध च (८.२.२५) = सका"स्. लोपो �वयित धका"ादिद-प्रत्..े प" े| यिध सप्तम्.न्तं, च अव्..पदं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | "ात्सस्. (८.२.२४) 
इत्.स्मात्  सस्. इत्.स्. अनुवृलि=ः | सं.ोगान्तस्. लोपः (८.२.२३) इत्.स्मात्  लोपः इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — यिध च 
सस्. लोपः |

हुझल्भ्.ो हेर्धिधः (६.४.१०१) = हु-धातुतः झलन्तेभ्.ः धातुभ्.श्च दिह-प्रत्..स्. स्थाने यिध-आदेशो �वयित | .ेनदिवयिधस्तदन्तस्. 
(१.१.७२) इत्.नेन झलेभ्.ः इयित दिवशेषणेन तेभ्.ः अङे्गभ्.ः .ेषाम्  अन्ते झल्  | हुश्च झलश्च तेषादिमत"ते"द्वद्वो हुझलः, तेभ्.ो हुझल्भ्.ः | 
हुझल्भ्.ः पञ्चम्.न्तं, हेः षष्ठ्यन्तं, यिधः प्रथमान्तं, दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | अङ्गस्. (६.४.११) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — 
हुझल्भ्.ः अङे्गभ्.ः हेः यिधः |

लयिङ—
हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  (६.१.६८) इत्.नेन हल्-उ="स्. अपृक्तसंज्ञक-प्रत्..स्. लोपः | लयिङ त् -लोपः, स् -लोपश्च | 

अचकास्  + त्   → पाति हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल्  चकास्   → पाति → पाति यितप्.नस्तेः इत्.नेन पदान्तस्. सका"स्. दका"ादेशः  अचकाद्  → पाति 
अचकास्  + त्  उपरि" इव  अचकाद्   → पाति → पाति → पाति वाऽवसाने इत्.नेन दिवकल्पेन पदान्ते चत्वा'देशः  अचकात् → पाति 

यितप्.नस्तेः (८.२.७३) = पदान्तस्. सका"स्. दका"ादेशो �वयित यितदिप प"े; प"न्तु अस् -धातौ न �वयित | इद ंसूरं्त्र ससजुषो रुः 
(८.२.६६) इत्.स्. अपवादः | न अन्तिस्तः अनन्तिस्तः, तस्. अनस्तेः | यितदिप सप्तम्.न्तम् , अनस्तेः षष्ठ्यन्तं, दिद्वपददिमद ंसूर्त्रम्  | ससजुषोः 
रुः (८.२.६६) इत्.स्मात्  सः इत्.स्. अनुवृलि=ः | वसुसं्रसुध्वसं्वनडुहां दः (८.२.७२) इत्.स्मात्  दः इत्.स्. अनुवृलि=ः | पदस्. 
(८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — पदस्. सः दः यितदिप अनस्तेः |

ससजुषो रुः (८.२.६६) = पदान्ते सका"स्. च सजुष् -शब्दस्. षका"स्. च स्थाने रु-आदेशो �वयित | अलोऽन्त्.स्. (१.१.५२) 
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इत्.नेन पदान्तस्. वण'स्. स्थाने रु-आदेशः | सश्च सजुश्च ससजुषौ, इत"ते"द्वन्द्वः, त.ोः ससजुषोः | ससजुषोः षष्ठ्यन्तम् , रुः 
प्रथमान्तम् , दिद्वपददिमदं सूर्त्रम्  | पदस्. (८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — ससजुषोः पदस्. रुः |

अर्त्र वस्तुतः झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) इयित अर्त्र सव'सामान्.ं सूरं्त्र; तस्. अपवादः ससजुषो रुः (८.२.६६); पुनः ससजुषो रुः इत्.स्. 
अपवादः यितप्.नस्तेः (८.२.७३) | 

सिसदिप रुत्वं दत्वं वा 

सिसदिप धातो रुवा' (८.२.७४) = पदान्तस्. सका"स्. रु-आदेशो �वयित, दका"ो वा, सिसदिप प" े| अर्त्र 'वा' इयित समुच्च.ाथ1 | 
.ेनदिवयिधस्तदन्तस्. (१.१.७२ ) इत्.नेन तदन्तदिवयिधः; अलोऽन्त्.स्. (१.१.५२) इत्.नेन अन्तिन्तमवणा'देशः | 'धातोः' उकं्त प"सूर्त्राणाम्  
अथ'पूर्धितकृते; प्रकृतसूरे्त्र आवश्.कता नान्तिस्त | सिसदिप सप्तम्.न्तं, धातोः षष्ठ्यन्तं, रुः प्रथमान्तं, वा अव्..पदम् , अनेकपददिमदं सूर्त्रम्  | 
ससजुषोः रुः (८.२.६६) इत्.स्मात्  सः इत्.स्. अनुवृलि=ः | वसुसं्रसुध्वसं्वनडुहां दः (८.२.७२) इत्.स्मात्  दः इत्.स्. अनुवृलि=ः | पदस्.
(८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूरं्त्र— सः धातोः पदस्. रुः दः वा सिसदिप |

प्राचीनःै उच्.ते .त्  वसुसं्रसुध्वंस्वनडुहां दः (८.२.७२) इत्.स्मात्  दः इत्.स्. अनुवतृ्त्.ा दका"स्. पक्षः सिसध्.यित साक्षात्  अनेन एव सिसदिप 
धातो रुवा' (८.२.७४) इयित सूरे्त्रण | नवीनःै उच्.ते .त्  अस्.ावश्.कता नान्तिस्त .तोदिह रु-अपके्ष स् -स्थाने दका"ादेशः झलां जशोऽन्ते 
(८.२.३९) इत्.नेन | प"न्तु अद्यत्वे आयिधक्.ेन वै.ाक"णाः वदन्तिन्त .त्  ससजुषोः रुः (८.२.६६), झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) 
इत्.न.ोम'ध्.े ससजुषोः रुः (८.२.६६) इत्.स्. अपवाद�ूतत्वात्  झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) इत्.स्. पुनः दिनत"ाम्  अवकाशो नान्तिस्त | 
इत्थञ्च सिसदिप धातो रुवा' (८.२.७४) इत्.नेनवै रुश्च दश्च दिc.ते | 

अनेन सूरे्त्रण लङ् -लका"स्. स्  -प्रत्..े प" ेसका"ान्तपदस्. सका"स्. स्थाने दिवकल्पेन दका"ादेशः रुत्वं वा �वयित | .था— 

अचकास्  + स्   → पाति हल्ङ्.ाब्भ्.ो दीघा'त्  सुयितस्.पृकं्त हल् इत्.नेन स् -लोपः  अचकास्   → पाति → पाति सिसदिप धातो रुवा' (८.२.७४) इत्.नेन 
दिवकल्पेन रु-आदेशः  अचकाद्  → पाति / अचकारु  अचकारु चेत्  उ इत्.स्. इत् → पाति -संज्ञा लोपश्च, ख"वसान.ोर्हिवसज'नी.ः (८.३.१५) 
इत्.नेन अवसाने र् -स्थाने दिवसगा'देशः  अचकाः → पाति // पुनः अचकाद्   → पाति वाऽवसाने इत्.नेन दिवकल्पेन च"्-आदेशः  अचकात्  इयित → पाति 
कृत्वा र्त्रीभिण रूपाभिण
 
अर्त्र दृदिष्टः एवं— सका"ान्तपदम्  अन्तिस्त चेत् , कीदृशं का.L स्.ात्  इयित प्रश्नः | अन्तिस्मन्  प्रसङे्ग सव'सामान्.ं सूरं्त्र झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) | 
सका"ः झलिल अन्तिस्त; अनेन सूरे्त्रण पदान्ते सका"स्. जश्त्वं, नाम वग�.व्.ञ्जनस्. तृती.सदस्.ः | स्थानेऽन्त"तमः (१.१.५०) इत्.नेन 
दन्त्.-सका"स्. स्थाने दन्त्.-तवग'स्. तृती.सदस्.ः दका"ः �वयित | अतः सव'सामान्.-सिसeान्तः पदान्ते सका"स्. स्थाने दका"ादेशः | 
प"न्तु ससजुषो रुः (८.२.६६) तस्. अपवादः | अनेन पदान्ते न्तिस्थतस्. सका"स्. स्थाने रु-आदेशो �वयित | पुनः यितप् -प्रत्..े प" े
यितप्.नस्तेः (८.२.७३) तस्. अपवादः | अनेन यितदिप प" ेपदान्तस्. सका"स्. दका"ादेशो �वयित | एवमेव सिसप् -प्रत्..े प" ेसिसदिप धातो रुवा'
(८.२.७४) ससजुषो रुः (८.२.६६) इत्.स्. अपवादः | अनेन सिसदिप प" ेपदान्तस्. सका"स्. रु-आदेशो दका"ादेशश्च �वयित | .थोकं्त 
झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) इत्.नेन स् -स्थाने दका"ः नोपलभ्.ते .तोदिह त=ु बायिधतं ससजुषो रुः (८.२.६६) इयित सूरे्त्रण | 

प्रश्नः उदेयित .त्  सिसप्  .दा आगतः तदा कथं वा धातुसंज्ञा स्.ात्  ? सिसदिप धातो रुवा' (८.२.७४) इयित सूरे्त्रण 'धातोः' अदिप उकं्त, 'सिसदिप' अदिप
उक्तम्  | अर्त्र वाता' एवं— कस्. �ागस्. का संज्ञा ? 'वस + यित' इयित न्तिस्थतौ 'वस' इयित अङ्गस्. धातुसंज्ञा नान्तिस्त; तर्त्र दिकन्तु 'वस् ' इयित 
अन्तर्हिनदिहत�ागस्. धातुसंज्ञा तु तदानीमदिप अस्त्.ेव | एवमेव सिसपः दिवधानानन्त"मदिप धातोः धातुसंज्ञा यितष्ठयित | .था 'अचकास्  + स् ' 
इत्.र्त्र 'अचकास्  + स् ' इत्.स्. पदसंज्ञा, 'अचकास् ' इत्.स्. धातुसंज्ञा | तदा स् -प्रत्..लोपानन्त"म् , 'अचकास् ' इत्.स्. धातुसंज्ञा अदिप 
�वयित, पदसंज्ञा अदिप �वयित |

ख"वसान.ोर्हिवसज'नी.ः (८.३.१५) = पदान्ते न्तिस्थतस्. "फेस्. स्थाने दिवसगा'देशो �वयित खरि" अवसाने च प" े| .ेन दिवयिधस्तदन्तस्. 
(१.१.७२) इत्.नेन "फेान्तस्. पदस्.; अलोऽन्त्.स्. (१.१.५२) इत्.नेन पदान्तस्. "फेस्. स्थाने दिवसगा'देशः | खर्  च अवसानं च 
त.ोरि"त"ते".ोगद्वन्द्वः ख"वसाने, त.ोः ख"वसान.ोः | ख"वसान.ोः सप्तम्.न्तं, दिवसज'नी.ः प्रथमान्तं, दिद्वपददिमदं सूर्त्रम्  | "ो रि" 
(८.३.१४) इत्.स्मात्  "ः इत्.स्. अनुवृलि=ः | पदस्. (८.१.१६) इत्.स्. अयिधका"ः | त.ोर्य्वावा'वयिच संदिहता.ाम्  (८.२.१०८) इत्.स्मात्  
संदिहता.ाम् इत्.स्. अयिधका"ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — "ः पदस्. दिवसज'नी.ः ख"वसान.ोः संदिहता.ाम् |

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 
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रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

सका"ान्तः शासु  शास् → पाति  (प"स्मैपदी, अनुभिशष्टौ)

शास् -धातुः जक्षाद्यन्तग'णे अन्तिस्त, अतः यितङन्तसिसद्ध्.थL दिवभिशष्टे दे्व का.1 मनसिस दिनधा. रूपाभिण प्रवत'नी.ादिन | 

a) अङ्गका.'म् — उपधा.ाम्  आका"ः (लघु इक्  इयित न) अतः गुणका.L नान्तिस्त | दिकन्तु अन्.त्  अङ्गका.'द्व.ं वत'ते— 

१. शास् -धातोः स्थाने शा-आदेशो �वयित दिह-प्रत्..े प" े|

शा हौ (६.४.३५) = शास् -धातोः स्थाने शा-आदेशो �वयित दिह-प्रत्..े प" े| शा लुप्तप्रथमाकं, हौ सप्तम्.न्तं, दिद्वपददिमदं सूर्त्रम्  | शास 
इदङ्हलोः (६.४.३४) इत्.स्मा त्  शासः इत्.स्. अनुवृलि=ः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — शासः शा हौ |

.था— 
शास्  + दिह  → पाति शा हौ (६.४.३५)  → शा + दिह  → पाति हुझल्भ्.ो हेर्धिधः (६.४.१०१) इत्.नेन झलन्तेभ्.ः धातुभ्.शः दिह-स्थाने यिध-आदेशः 

  शा → पाति + यिध  शायिध→ पाति 

.दा शा-आदेशो �वयित, तदानीं शा झलन्तः नान्तिस्त अतः दिह-स्थाने यिध न स्.ात्  | दिकन्तु शा हौ (६.४.३५), हुझल्भ्.ो हेर्धिधः 
(६.४.१०१) इत्.ाभ्.ां .त्  का.L सिसध्.यित, उ�.र्त्र तत्  का.L आ�ी.का.'म्  | द्वाभ्.ां च सूर्त्राभ्.ां .त्  का.L दिवधी.ते, तस्. का.'स्. आश्र.ः
'दिह'-प्रत्..ः | अतः एकवा" ं.दा एकम्  दिह-प्रत्..ाभिश्रतम्  आ�ी.का.L जातं, तदा .दा दिद्वती.ं दिह-प्रत्..ाभिश्रतम्  आ�ी.का.L दिवधी.ते, 
तत्  का.L प्रयित प्रथमम्  आ�ी.का.L असिसeं �वयित | अस्.ाः सम्पणू'प्रदिc.ा.ाः बोधाथ'म्  अगे्र स्थादिनवद्भावपाठे द्रष्टव्.म्   | 

असिसeवदर्त्रा�ात्  (६.४.२२) = कमदिप आश्र.म्  अयिधकृत्. आ�ी.-का.L, दिद्वती.ं समानाभिश्रतम्  आ�ी.-का.L प्रयित असिसeं �वयित | 
अयिधका"सूर्त्रम्  | �स्. (६.४.१२९) इयित अयिधका"सूरे्त्रण �-संज्ञा सम्बeका.ा'भिण �वन्तिन्त षष्ठाध्..स्. अन्तप.'न्तम्  | असिसeवदर्त्रा�ात्  
(६.४.२२) इत्.नेन ६.४.२३ इत्.स्मात्  आ"भ्., �स्. इत्.स्. अयिधका"स्. अन्तप.'न्तम् , एषां का.ा'णां नाम आ�ी.-का.'म्  | सूरं्त्र स्व.ं
सम्पणू'म्— असिसeवत्  अर्त्र आ �ात्  | 

२. शास् -धातोः उपधा.ाः ह्रस्व-इका"ादेशो �वयित हलादिद दिकयित यिङयित प्रत्..े प" े| 

शास इदङ्हलोः (६.४.३४) = शास् -धातोः उपधा.ाः ह्रस्व-इका"ादेशो �वयित अङ् -प्रत्..े, हलादिद दिकयित यिङयित च प्रत्..े प" े| अङ् -
प्रत्..ः लङ्ु -लका" े�वयित | .न्तिस्मन्  दिवयिधस्तदादावल्ग्रहणे (१.१.७२, वार्धितकम्  २९) इत्.नेन हलिल इत्.कु्तौ हलादिद-प्रत्..े  
(तादृशप्रत्..ः .स्. आदौ हल्  स्.ात् ) | न्तिक्ङयित दिवशेषणं, हलिल इत्.स्. | अङ्  च हल्  च अङ् हलौ इत"ते"द्वन्द्वः, त.ोः अङ् हलोः | शासः 
षष्ठ्यन्तम् , इत्  प्रथमान्तम् , अङ् हलोः सप्तम्.न्तं, दिर्त्रपददिमद ंसूर्त्रम्  | अदिनदिदतां हल उपधा.ा न्तिक्ङयित (६.४.२४) इत्.स्मात्  उपधा.ाः, 
न्तिक्ङयित इत्.न.ोः अनुवृलि=ः | अङ्गस्. (६.४.१) इत्.स्. अयिधका"ाः | अनवुृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — शासः अङ्गस्. उपधा.ाः इत्  न्तिक्ङयित 
अङ्हलोः |

.था— 
शास्  + तः  → पाति शास इदङ्हलोः (६.४.३४)  → भिशस्  + तः

b) सन्तिन्धका.'म् —

शासिसवसिसघसीनाम्  च (८.३.६०) = शस् , वस् , घस्  इत्.ेषां धातूनां इण् -प्रत्.ाहा"ो="स्. कवग�.ो="स्. च सका"स्. स्थाने षका"ादेशो 

35

https://sites.google.com/site/samskritavyakaranam/6---sArvadhAtukaprakaraNam-anadantam-aGgam/15---sthAnivadbhAvah


�वयित | सका"ः आदेशस्. प्रत्..स्. च अव.वः नान्तिस्त इयित का"णेन आदेशप्रत्...ोः (८.३.५९) इत्.स्. प्रसदिक्तना'न्तिस्त; तस्मात्  अस्. 
सूर्त्रस्. आवश्.कता | शासिसश्च वसिसश्च घसिसश्च तेषादिमत"ते"द्वन्द्वः शासिसवसिसघस.ः, तेषां शासिसवसिसघसीनाम्  | शासिसवसिसघसीनां षष्ठ्यन्तं, च 
अव्..पद,ं दिद्वपददिमदं सूर्त्रम्  | अपदान्तस्. मूध'न्.ः (८.३.५५) इत्.स्मात्  मूध'न्.ः इत्.स्. अनुवृलि=ः | इण्कोः (८.३.५७) इत्.स्. 
अयिधका"ः | अनुवृलि=-सदिहतसूर्त्रम् — शासिसवसिसघसीनाम्  च मूध'न्.ः इण्कोः |

.था— 
भिशस्  + तः  → पाति शासिसवसिसघसीनाम्  च (८.३.६०)  → भिशष्  + तः   → पाति षु्टना षु्टः (८.४.४१) इत्.नेन षु्टत्वम्   भिशष्टः→ पाति 

अगे्र चतुषु' लका"षेु यितङन्तरूपाभिण वक्तव्.ादिन | उपरि" द=ानां दिन.मानाम्  आधा"णे रूप-यिचन्तनं क"ोतु | 

रूपाभिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लयिङ— 
दिवयिधलिलयिङ—

अनेन अदादिदगणस्. हलन्तधातवः समाप्ताः |

  Swarup – December 2013 (updated Sept 2016)
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