इड् व्यवस्था
इट् नामकि म्|प्रायःअस्माभि ःसवःअवलोकि तंस्यात्यत्तितङन्तेषु ृ दन्तेषुच ु त्रतिचत्इ ारःश्रूयते ु त्रतिचत्न|यथा
तितङन्तेषुगकिमष्यतितइत्यत्रम ारोत्तरःइ ारःअस्तिस्त;द्रक्ष्यतितइत्यत्रएवं ोऽकि3इ ारःनास्तिस्त| ृ दन्तेषु3कि4तुम्इत्यत्र4 ारोत्तरः
इ ारःअस्तिस्त; तु5म्इत्यत्रएवं ोऽकि3इ ारःनास्तिस्त|अस्यइ ारस्यनामइट् -आगमः(इडागमः)|तर्हि; ु त्रइडागमःसंयज्
ु यते
अकि3च ु त्रन,इत्यस्यकिवज्ञानस्यनामइड् व्यवस्था|यत्रइडागमस्ययोजनाथ@धातोःअनु ू लतावत5 ते,तत्रधातुःसेट्इत्युच्यते|
सेट्=इटास;|(तेनस;ेतिततुल्ययोगे२.२.२८इत्यनेनतुल्ययोग-ब;ुव्रीकि;समासः|एतादृश-ब;ुव्रीकि;समासस्य'यस्यसः,येन
सः'इतितशैलीन वतित,कि न्तुअन्य3दप्राधान्यम्अस्तिस्त;प्रधानंन'स',नवा'इट् ',अकि3तु'धातुः'|)यत्रइडागमस्यअनु ू लता
नास्तिस्त,तत्रधातुःअकिनट् इत्युच्यते|अकिनट् =नइट् यस्यसः|नञ्तत्3ुरुषग 5 -ब;ुव्रीकि;ः|सामान्यतयाधातुःसेट्अस्तिस्तचेत्
अकि3चतस्मात्यःप्रत्ययःकिवकि;तःअस्तिस्तसःअकि3सेट्अस्तिस्तचेत्,तर्हि;तत्रइडनु ू लताकिवद्यते|नामतस्यांदशायाम्इडागमः
किवतुम्अ;5 तित|धातुप्रत्यययोः श्चनइडानु ू लोनास्तिस्तचेत्,सामान्यतयातत्रईडनु ू लतानास्तिस्त|अ3वादाःसस्तिन्त,कि न्तु
सामान्यकिनयमःअयम्|
इत्-संज्ञ े नअच्-वर्णेUनधातुःकिं 3दीइतितकिनर्णे5 यःकिWयते,अकि3चअवभिशष्टस्वरेर्णेकिनर्णे5 यःकिWयतेअयंधातुःइट् अकिनट् वा|इत्संज्ञ ानांवर्णेा5नांकिनष् ासनानन्तरंयःस्वरःअवभिशष्यते ,तेनस्वरेर्णेधातुःइट् वाअकिनट् वाइतितकिनर्णे5 यःकिWयते|अनेनस्वरेर्णे
इड् -व्यवस्थाज्ञायते|
धातुषुअचःअधस्तात्यारेखादृश्यते(यथा"अ॒"इतित),सारेखाअचःअनुदात्तत्वंसूचयतित|आसँ॒उ3वेशनेइत्यस्तिस्मन्धातौ,
स ारोत्तरवत`यःअ ारःअस्तिस्त,सःअ ारःअनुदात्तःइतितअधःस्थंतिचह्नं सूचयतित|धातुषुअचःउ3रिरष्टात्यारेखादृश्यते
(यथा"अ॑"इतित),तयाअचःस्वरिरतत्वंसूच्यते|
तर्हि;उ3रिरतिचह्नम्अस्तिस्तचेत्स्वरःस्वरिरतः,अधःतिचह्नम्अस्तिस्तचेत्,अनुदात्तः|उ3रिरअकि3नास्तिस्त,अधःअकि3नास्तिस्त,तर्हि;सः
स्वरःउदात्तः|यथाव॒सँ-धातौव ारोत्तरवत`यःअ ारःअस्तिस्त,तस्यअधःतिचह्नम्अस्तिस्तअतःसःअ ारःअनुदात्तः|3रन्तु
भिशषँ-धातौश ारोत्तरवत`यःइ ारःअस्तिस्त,तस्यउ3रिरअकि3अधःअकि3तिचह्नं नास्तिस्त,अतःसःइ ारःउदात्तः|
तर्हि;अत्रइड्व्यवस्था ीदृशीइतितद्रष्टव्यम्|वृत्तान्ते34ँ इतितधातुः|4 ारोत्तरवत`यःअ ारःअस्तिस्तसःअनुनासिस ःउदात्तः
च,अतःधातुः3रस्मै3दी|3 ारोत्तरवत`यःअ ारःअस्तिस्त,सःअवभिशष्टःस्वरःइतितउच्यते|अयम्अ ारः ीदृशःइतितधेयम्|
अवभिशष्टःस्वरःअनुदात्तःचेत्,धातुःअकिनट् |अयम्अवभिशष्टःस्वरःउदात्तःस्वरिरतोवा,धातुःसेट्|3 ारोत्तरवत`अ ारः
उदात्तः,अतःधातुःसेट्|गै॒धातौऐ ारःअनुदात्तः,अतःधातुःअकिनट् |मे॒ङ्धातौङ ारस्यइत्-संज्ञा,मे॒अवभिशष्यते|ए ारः
अनुदात्तः,अतःधातुःअकिनट् |तिhवुँइतितधातौउ ारःअनुनासिस ःअतःतस्यइत्-सज्ञालो3ःच|तिhव्इतितअवभिशष्यते|
h ारोत्तरवत`यःइ ारःसःउदात्तः,अतःधातुःसेट्|उ3यु5क्तस्यकिनयमस्य ारर्णेंयकिदअवगन्तुम्इच्छे म,तर्हि;सूत्रद्वयंद्रष्टव्यं
वतित|
प्रत्ययस्यस्व ावः
आध5 धातु स्येड्वलादेः(७.२.३५)=आध5 धतु -प्रत्ययस्यआदौवल् प्रत्या;ारेअन्यतमवर्णे5 ःअस्तिस्तचेत्,तस्यइडागमो वतित
|वलादेराध5 धातु स्येडागमःस्यात्|इट् -आगमःकिटत्अतःआद्यन्तौटकि तौ(१.१.४६)इत्यनेनप्रत्ययस्यआदौआयातित|वल्प्रत्या;ारेय ारंकिव;ायसवा5भिर्णेव्यञ्जनाकिनअन्तग5 ताकिन|वल्आदौयस्यसवलाकिदःब;ुव्रीकि;ः,तस्यवलादेः|आध5 धातु स्य
षष्ठ्यन्तम्,इट् प्रथमान्तं,वलादेःषष्ठ्यन्तं,कित्र3दकिमदंसूत्रम्|अङ्गस्य(६.४.१)इत्यस्यअतिध ारः|अनुवृत्तित्त-सकि;तसूत्रम्—
अङ्गात्वलादेःआध5 धातु स्यइट् |
वलाकिदःनामवल्प्रत्या;ारःआदौयस्यसः|वत्तिलय ारंकिव;ायसवा5भिर्णेव्यञ्जनाकिन| स्यतिचत्आध5 धातु प्रत्ययस्यआदौयकिद
वल्-प्रत्या;ारस्य श्चनसदस्यःअस्तिस्त,तर्हि;इडागमःतस्यप्रत्यस्यआदौआयातित|आदौ थंज्ञायते?कि मथ@मध्येअकि3न,
अन्तेअकि3न?आद्यन्तौटकि तौ(१.१.४६)इतितसूत्रर्णे
े यत्आगमःकिटत्अस्तिस्त,सःयस्यआगमःअस्तिस्ततस्यआदौआयातित,
कि त्अस्तिस्तचेत्यस्यआगमःअस्तिस्ततस्यअन्तेआयातित|इट् -आगमःकिटत्अस्तिस्त(ट ारःइट् यस्यसः),अतःअनेनसूत्रेर्णे
इट् -आगमःप्रत्ययस्यआदौआयातित|इडागमःप्रत्ययस्यआदौनतुधातोःआदौ,यतोकि;आध5 धातु स्येड्वलादेः(७.२.३५)
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इत्यनेनइडागमःप्रत्ययस्यआगमः(नतुधातोः)|
आध5 धातु प्रत्ययः ःइतितस्मय5 ताम्|प्रत्ये ं प्रत्ययःयःधातुतःकिवकि;तः,सःसाव5 धातु ःआध5 धातु ःवा|प्रत्ययःतितङ् भिशत्वा
चेत्,तितङ् -भिशत्साव5 धातु म्(३.४.११३)इत्यनेनसचप्रत्ययःसाव5 धातु ः|तितङ् भिशत्नास्तिस्तचेत्,आध5 धातु ं शेषः
(३.४.११४)इत्यनेनप्रत्ययःआध5 धातु ः|
तर्हि;इडागमकिवधाय ं सूत्रम्आध5 धातु स्येड्वलादेः|अनेनधातुभ्यःवलाकिद-आध5 धातु प्रत्ययःकिवधीयतेचेत्,तस्यप्रत्ययस्य
इडागमः वतित|नामअनेनसूत्रेर्णेयः ोऽकि3आध5 धातु -प्रत्ययःवलाकिदःअस्तिस्त,सःप्रत्ययःसेट्|अयंकिनयमःतितङ् -प्रत्ययप्रसङ्गे 3या5प्तम्|कि न्तुधातुभ्यःकिवकि;ताःप्रत्ययाःकिद्वकिवधाः—तितङ्  ृ त्च| ृ त्-प्रत्ययेषुकिद्वतीयप्रमुखसूत्रेर्णेप्रत्ययःवशाकिदःचेत्,
इडागमोकिनकिषध्यते—
नेड्वभिश ृ तित(७.२.८)= ृ त्-प्रत्ययस्यआदौवश् प्रत्या;ारेअन्यतमवर्णे5 ःअस्तिस्तचेत्,तस्यइडागमोन वतित|वश्प्रत्या;ारेवग`यवञ्जनानांतृतीयः,चतुथ5ः,3ञ्चमश्चसदस्याः,व ाररेफल ाराःच|नाम ृ त्सुप्रत्ययस्यआदौवग`यवञ्जनानां
प्रथमः,किद्वतीयःअथवाश्,ष्,स्, ;् चेत्,इडानु ू लः|नअव्यय3दम्,इट् प्रथमान्तं,वभिशसप्तम्यन्तं, ृ तितसप्तम्यन्तम्,
अने 3दकिमदंसूत्रम्|अङ्गस्य(६.४.१)इत्यस्यअतिध ारः|अनुवृत्तित्त-सकि;तसूत्रम्—अङ्गात्नइट् वभिश ृ तित|
तिततुत्रतथसिससुसर सेषुच(७.२.९)=तित,तु,त्र,त,थ,सिस,सु,सर, ,सएषाम्आध5 धतु - ृ त्-प्रत्ययानाम्इट्  आगमः
न वतित|तितश्चतुश्चत्रश्चतश्चथश्चसिसश्चसुश्चसरश्च श्चसश्चतेषाकिमतरेतरद्वन्द्वःतिततुत्रतथसिससुसर साः,तेषुतिततुत्रतथसिससुसर सेषु
|तिततुत्रतथसिससुसर सेषुसप्तम्यन्तं,चअव्यय3दं,किद्व3दकिमदंसूत्रम्|नेड्वभिश ृ तित(७.२.८)इत्यस्मात्न,इट् , ृ तितइत्येषाम्
अनुवृत्तित्तः|अङ्गस्य(६.४.१)इत्यस्यअतिध ारः|अनुवृत्तित्त-सकि;तसूत्रम्—अङ्गात्नइट् तिततुत्रतथसिससुसर सेषु ृ त्सुच|
शास्+त्र→ शास्त्रम् शास्त्रम्|यु+त्र→ शास्त्रम् योत्रम्|युज्+त्र→ शास्त्रम् योक्त्रम्|स्तु+त्र→ शास्त्रम् स्तोत्रम्|तुद्+त्र→ शास्त्रम् तोत्त्रम्|सिस+त्र→ शास्त्रम् 
सेत्रम्|सिसच्+त्र→ शास्त्रम् सेक्त्रम्|किम;+त्र→ शास्त्रम् मेढ्रम्|3त्+त्र→ शास्त्रम् 3त्त्रम्|
सूत्रेउक्ताःप्रत्ययाःअनुबन्ध-रकि;ताः|अतः े वलम्ए एवप्रत्ययःइतितनअकि3तुतदतिध ाःअकि3अ;5 स्तिन्त ु त्रतिचत्|
उदा;रर्णेाकिनअधःदत्ताकिन—
तित=किक्तच्-प्रत्ययेतस्तिन्तः,कि न्तुतकिनता,तकिनतुम्|किक्तन्-प्रत्ययेदीकिप्तः,कि न्तुदीकि3ता,दीकि3तुम्|
तु=तुन्-प्रत्ययेसक्तुः,कि न्तुसतिचता,सतिचतुम्|
त्र=ष्ट्रन्-प्रत्यये3त्रं,कि न्तु3तितता,3तिततुम्|
त=तन्-प्रत्येय;स्तः,कि न्तु;सिसता,;सिसतुम्|अत्रउनाकिदःत-प्रत्ययःनतुक्त-प्रत्ययः;;सिसतम्|लीतः,3ीतः,घूत्त5ः,
कि न्तुलकिवता,3किवता,घूर्हिवत्ता|
थ=क्थन्-प्रत्यये ु ष्ठम्,कि न्तु ोकिषता, ोकिषतुम्| ाष्ठम्,कि न्तु ाभिशता, ाभिशतुम्|
सिस=स्तिक्स-प्रत्यये ु तिhः,कि न्तु ोकिषता, ोकिषतुम्|
सु=क्सु-प्रत्ययेइhुः,कि न्तुएकिषता,एकिषतुम्|
सर=सरन्-प्रत्ययेअhरम्, कि न्तुअभिशता,अभिशतुम्|
= न्-प्रत्ययेशल् ः,कि न्तुशत्तिलता,शत्तिलतुम्|
स=स-प्रत्ययेवत्सः,कि न्तुवकिदता,वकिदतुम्|
अत्रधेयंयत्तित,त्र-प्रत्ययौएव3ाभिर्णेनेः;अस्तिस्मन्सूत्रेअवभिशष्टसवUप्रत्ययाःउर्णेाकिदप्रत्ययाः|अनेनज्ञायतेयत्'त'-प्रत्ययःक्तप्रत्ययःनास्तिस्तअकि3तुउर्णेाकिदःत-प्रत्ययःएव|
वस्वे ाजाद्घसाम्(७.२.६७)= ृ तकिद्वव5 चनानामे ाचामादन्तानांघसेश्चवसोरिरट् नान्येषाम्|वस्-प्रत्ययस्यइडागमो वतित े वलं
(१)किद्वत्वानन्तरम्अकि3येधातवःए ाचः,तेभ्यः;(२)आ ारान्तधातुभ्यः;(३)घस्-धातुतः(घस्अदनेचअद् hर्णेेइत्यस्य
घस्इतितधात्वादेशःत्तिलट्यन्तरस्याम्(२.४.४०)इतितसूत्रर्णे
े )|
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अयंक्वसु-प्रत्ययःवेदेएव वतित| ृ त्-प्रत्ययःअस्तिस्त,कि न्तुत्तिलट् -ल ारस्यस्थानेकिव ल्3ेन वतित,त्तिलट् -ल ारस्यएवअथU
|
आ;त्यकिंत्रशत्वलाद्याध5 धातु  प्रत्ययाःइडनु

ू लाः
आध5 धातु स्येड्वलादेः(७.२.३५),नेड्वभिश ृ तित(७.२.८),तिततुत्रतथसिससुसर सेषुच(७.२.९),इत्येषां3रिरशीलनानन्तरम्
आ;त्यकिंत्रशत्वलाद्याध5 धातु -प्रत्ययाःइडनु ू लाः—
चतुद5शत ाराकिद-प्रत्ययाः=क्त,क्तवतु,क्त्वा,तुमुन्,तव्य,तव्यत्,तृच्,तृन्,तास्,तवै,तवेन्,तोसुन्,त्वन्,तवङ् |
अष्टस ाराकिद-प्रत्ययाः=सिसच्,सीयुट्,सन्,स्य,क्से,से,सेन्,सिस3्|
वस्वे ाजाद्घसाम्(७.२.६७)इत्यनेनए ःक्वसु-प्रत्ययः|
त्तिलट् -ल ारेसप्तप्रत्ययाः=थल्,च,म,से,ध्वे,व;े,म;े|
अतःआ;त्यकिंत्रशत्वलाद्याध5 धातु -प्रत्ययाःइडनु ू लाः|
प्रश्नः
एवंसतितअत्रनूतनप्रश्नःउदेतित|आध5 धातु स्येड्वलादेःइत्यनेनसवUभ्यःधातुभ्यःवलाकिद-आध5 धातु प्रत्ययःकिवधीयतेचेत्,तस्य
प्रत्ययस्यइडागमः वतित|कि न्तुतथासवUभ्यःधातुभ्यःप्रत्ययःइडनु ू लःचेदकि3 ु त्रतिचत्इडागमःन वतित|वृत्तान्तेतुमुन्प्रत्ययः|तुमुन्आध5 धातु ः(तितङ् भिशत्न),वलाकिदःकि न्तुवशाकिदःन(त ारःआदौअस्तिस्त;सचत ारःवत्तिलअस्तिस्तकि न्तु
वभिशन);तर्हि;आध5 धातु स्येड्वलादेः,नेड्वभिश ृ तितइतितसूत्राभ्यांसवUभ्यःधातुभ्यःतुमुन्-प्रत्ययेकिवकि;तेसतितप्रत्ययादौइडागमः
वेत्—'इतुम्'इतितरू3ं,यथा3कि4तुम्,लेत्तिखतुम्,तिचन्ततियतुम्|कि न्तु ृ -धातोः तु5म्,श्रु-धातोःश्रोतुम्इत्यनयोःइडामः
नास्तिस्त|कि मथ5 म्?धातुःअकि3इडनु ू लःनवाइतितज्ञेयम्|
धातोःस्व ावः
ए ाचउ3देशेऽनुदात्तात्(७.२.१०)=यःऔ3देभिश धातुःए ाच्अकि3अनुदात्तःअकि3अस्तिस्त,तस्मात्किवकि;तस्यप्रत्ययस्य
इडागमोन वतित|उ3देशेयोधातुरे ाज्अनुदात्तश्चततआध5 धातु स्येड्न|यस्तिस्मन्धातौए ःएवस्वरःवत5 ते,सःधातुःए ाच्
|उ3देशेनाम3ाभिर्णेनेःधातु3ा4े अयंधातुःअन्त 5 त
ू ः|औ3देभिश धातुःयथा34ँ ,त्तिलखँ,डु 3चँष्,नतुआतितदेभिश धातुःयथा
प्रेरर्णेाथ5 भिर्णेतिच3ाकि4,लेत्तिख,3ातिच|ए ोऽच्यस्तिस्मन्सए ाच्ब;ुव्रीकि;ः,तस्मात्ए ाचः|ए ाचः3ञ्चम्यन्तम्,उ3देशे
सप्तम्यन्तम्,अनुदात्तात्3ञ्चम्यन्तं,कित्र3दकिमदंसूत्रम्|ॠतइद्धातोः(७.१.१००)इत्यस्मात्धातोःइत्यस्यअनुवृत्तित्तः;नेड्वभिश
ृ तित(७.२.८)इत्यस्मात्न,इट् इत्यनयोःअनुवृत्तित्तः|अङ्गस्य(६.४.१)इत्यस्यअतिध ारः|अनुवृत्तित्त-सकि;तसूत्रम्—उ3देशे
ए ाचःअनुदात्तात्धातोःअङ्गात्नइत्|
अत्रयद्यकि3"उ3देशे"इत्यनेनमूलधातुःइत्युक्तम्,3रन्तु"ए ाच्"इत्यस्य ृ तेयदास्वरार्णेांगर्णेनं वतित,तदाअनुबन्धेषुयेस्वराः
सस्तिन्त,तेगर्णेनेनान्त 5 त
ू ाः|यथाडु ृ ञ्इतितधातौयद्यकि3उ ारःअकि3ऋ ारःअकि3स्तः,कि न्तुउ ारःअनुबन्धेअस्तिस्तअतः
तस्यगर्णेनंन वतित|डु ृ ञ्ए ाच्अस्तिस्त|
इडागमकिनषेध ं सूत्रम्इदम्|अनेनइडागमःतदाकिनकिषध्यतेयदाधातुःए ाच्अकि3स्यात्,अनुदात्तःअकि3स्यात्|अनेनज्ञायते
यत्—
१)अने ाचःधातवःसवUसेटः वस्तिन्त|उ3देशेचअष्टअने ाच्धातवःसस्तिन्त—जागृ,ऊर्णेु5,दरिरद्रा,च ासृ,तिचरिर,सिजरिर,
दीधीङ् ,वेवीङ् |अने ाच्त्वात्एतेसवUऽकि3सेटः|
२)येधातवःए ाचःसस्तिन्त,तेषुयेउदात्तःस्वरिरतःसस्तिन्त,तेअकि3सेटः|यतःअनुदात्तात्धातोःएववलाकिद-आध5 धातु -
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प्रत्ययस्यइडागमःकिनकिषद्धःइतितसूत्रर्णे
े उक्तम्|तर्हि;अनुदात्ताःयेए ाचःधातवःसस्तिन्त,तेअकिनटः,अन्येऽकि3सवUसेटः वस्तिन्त|
किनष् ष5 त्वेनअनेनसूत्रेर्णेअवगच्छे मयत्ए ाच्-धातुषुअनुदात्ताःअकिनटः;उदात्ताःस्वरिरताःचसेटःइतित|
आध5 धातु स्येड्वलादेः,नेड्वभिश ृ तितइतितसूत्राभ्यांप्रत्ययस्यवर्णे5 नंकिWयते|तितङ् -प्रत्ययःआध5 धातु ःअकि3वलाकिदःअकि3चेत्,
अयंप्रत्ययःइडागमानु ू लः| ृ त्-प्रत्ययःवलाकिदःअवशाकिदःचेत्,अयंप्रत्ययःइडागमानु ू लः|धातुःयः ोऽकि3 वतुनाम,
प्रत्ययःइडागमानु ू लःअस्तिस्तचेत्,इडागमस्यप्रसकिक्तःअस्तिस्तएव|तदाए ाचउ3देशेऽनुदात्तात्इतितसूत्रंधातोःवर्णे5 नं रोतित|
अनेनसूत्रर्णे
े वलाद्याध5 धातु प्रत्ययानुगुर्णेम्इडागमस्यप्रसकिक्तःचेदकि3यत्रधातुःए ाच्अनुदात्तः,तत्रइडागमोकिनकिषध्यते|
यथाडु ृ ञ्(डु ृ ॒ञ्)धातुः|अयंधातुःए ाच्अकि3अस्तिस्त,अनुदात्तःअकि3अस्तिस्त|तदातुमुन्प्रत्ययः—तुमुन्आध5 धातु प्रत्ययः
(तितङ् अकि3नास्तिस्त,भिशत्अकि3नास्तिस्तअतःआध5 धातु प्रत्ययः—तितङ् -भिशत्साव5 धातु म्;आध5 धातु ं शेषः)|वलाकिदःअवशाकिदः
अकि3अस्तिस्त|अतःआध5 धातु स्येड्वलादेःइतितसूत्रर्णे
े इडागमस्यप्राकिप्तःअस्तिस्त|कि न्तुडु ृ ॒ञ्ए ाच्अनुदात्तः,अतःए ाच
उ3देशेऽनुदात्तात्इतितसूत्रंइडागमंकिनषेधयतित|तदथ@' तु5म्'इतितरू3ं वतित(नतु' रिरतुम्')|
धातोःए ाच्त्वंदृष्ट्वाएवबुध्यते,3रन्तुतस्यअनुदात्तत्वंतुदश5 नेननज्ञायते |वस्तुतःअनुदात्ताःए ाचःधातवः3रिरगभिर्णेताः|
अतःतेसवUमनसिस वस्तिन्तचेत्म;ान्ला ः|अजन्ताःधातवःआतिधक्येनअकिनटःअतःयेसेटः,तेज्ञातव्याः;;लन्त-धातवः
आतिधक्येनसेटः,अतःयेअकिनटःतेस्मत5 व्याः|
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