
धातुपाठे हल्   -  सन्धि�ध  -  अभ्यासः  

सन्धि�ध-काय�स्य अभ्यासार्थं� यङ्लुग�तधातवः सव�त्तमाः यतोहिह प्रहि"यायां हिवकरणप्रत्ययो नान्धिस्त | धात्व�ते सव) हल् -वणा�ः लभ्य�ते; एषां 
च वणा�नां तितङ् -प्रत्ययेन साक्षात्  सम्पक� ः भवतित | अधुना वास्तहिवकम्  अभ्यासं कुम�ः; पश्येम कीदृशाहिन रूपाणिण लभ्य�ते लहि9, लोहि9, 
लतिङ, हिवतिधलिलतिङ च | अस्य कृते अस्माकं काय) त्रीणिण सोपानाहिन सन्धि�त | "मेण एषां त्रयाणां तिच�तनम्  अवश्यं करणीयम्—

सोपानाहिन 
१) अतितदेशः 
हिकत् /तिङत्  इत्यनयोः माग�द्वयम्  – अनुब�धः, अतितदेशः | अतः परीक्षणं हिद्ववार ंकरणीयम्  | 
२) अङ्गकाय�म् 
३) सन्धि�धः 

हिकत्   /  तिङत्  अङ्गकाय�म्   —
१) अङ्गा�ते उपधायां च इकः गुणः हिनहिषद्धः | साव�धातुकमहिपत्  (१.२.४),  न्धिPPङतित च (१.१.५) |
२) अहिनहिदत् -धातूनाम्  उपधायां न् -लोपः | येषां हल�तधातूनाम्  इत् -संज्ञकः ह्रस्वः इकारः नान्धिस्त, तेषां धातूनाम्  उपधायां नकारः अन्धिस्त
चेत् , तस्य लोपो भवतित | अहिनहिदतां हल उपधाया न्धिPङतित (६.४.२४) |
३) सम्प्रसारणिणनां धातूनाम्  सम्प्रसारणम्  | यण् -स्र्थंाने इक् -आदेशः (यण् -स�धौ यर्थंा भवतित, तस्य हिवपरीत"मः), हिकतित तिङतित प्रत्यये 
पर े| व्रश्च्  + श + तित  वृश्चतित → वृश्चति | ग्रहिह ज्या वतिय व्यतिध वहि^ हिवचतित वृश्चतित पृच्छतित भृज्जतीनां तिङतित च (६.१.१६) | 

इग्यणः सम्प्रसारणम्  (१.१.४५) = यणः स्र्थंाने यः इक् -प्रत्याहार ेन्धिस्र्थंतवण�ः आहिद^ः, तस्य सम्प्रसारण-संज्ञा भवतित | 
सम्प्रसारणाच्च (६.१.१०८) = सम्प्रसारण-संज्ञक-वणा�त्  पर ेअच्  अन्धिस्त चेत् , पवू�परयोः स्र्थंाने एकः पूव�रूपादेशो भवतित |
न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्  (६.१.३७) = सम्प्रसारणे पर ेपवू� न्धिस्र्थंतस्य सम्प्रसारणं न भवतित |

४) दीर्घ� ॠकारा�तधातुः, प्रत्ययः अजाहिदः चेत्   इर् → वृश्चति , उर्  | ॠत इद्  धातोः (७.१.१००) | प्रत्ययः हलाहिदः चेत् , ईर् , ऊर्  | हलिल च 
(८.२.७७) |

ॠत इद्  धातोः (७.१.१००) = ॠद�तस्य धातोः अङ्गस्य ह्रस्व-इकारादेशो भवतित (हिकतित तिङतित प्रत्यये पर)े |
उरण्  रपरः (१.१.५१) = ऋकारस्य स्र्थंाने यदा अण्-आदेशः भवतित, तदा सः अण्  सदा  रपरः भवतित | 
हलिल च (८.२.७७) = हलिल पर ेरफेा�तानां वकारा�तानां च धातूनाम्  उपधा-न्धिस्र्थंतस्य इकः दीर्घ�त्वम्  | 
उदोष्ठ्यपूव�स्य (७.१.१०२) =ओष्ठ्यपूव�स्य ॠकारा�ताङ्गस्य ॠकारस्य ह्रस्वः उकारादेशः भवतित | पवगtयः वण�ः पूव�ः यस्य, सः 
ओष्ठ्यपूव�ः | 

यङ्लुग�तधातूनां कृते सिसद्ध  -  तितङ् प्रत्ययाः  

अधः ये प्रत्ययाः स्रू्थंलाक्षरःै लिललिwताः, ते हिपतः इतित धेयम्  | यङ्लुग�तधातूनाम्  आत्मनेपद ंन भवतित | 

ल9्   -  लकारः                                      लो9्   -  लकारः  

तित/ईतित   तः   अतित             तु/ईतु/तात्    ताम्     अतु
सिस/ईहिष   र्थंः  र्थं  हिह/तात्          तम्       त
हिम/ईहिम   वः   मः                        आहिन     आव   आम



लङ्   -  लकारः                          हिवतिधलिलङ्   -  लकारः  

त् /ईत्           ताम्     उः   यात्   याताम्   यःु  
स् (ःः)/ईः    तम्      त याः  यातम्     यात 
अम्                व      म याम्   याव    याम    

धातवः 

लुञ्च्   लोलुञ्च् → वृश्चति 
ग्रह्   जाग्रह्  → वृश्चति 
प्रच्छ्   पाप्रच्छ् → वृश्चति 
भ्रस्ज पाके  भ्रस्ज्   बाभ्रस्ज्→ वृश्चति → वृश्चति 
(षस्ज्  गतौ  सासस्ज् → वृश्चति , ओलस्जी व्रीडायाम्   लस्ज्   लालस्ज् → वृश्चति → वृश्चति , 9ुमस्जो शुद्धौ  मस्ज्   मामस्ज् → वृश्चति → वृश्चति )
ज्या  जाज्या→ वृश्चति 
व्यतिध  वाव्यध् → वृश्चति 
वश्   वावश् → वृश्चति 
व्यच्   वाव्यच् → वृश्चति 
व्रश्च्   वाव्रश्च् → वृश्चति 
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