
५   -   अदादिदगणे अजन्तधातवः  

अदादिदगणे ७२ धातवः सन्तिन्त | यथा सव�षु गणेष,ु कर्त्र�थ�के साव�धातुकप्रत्यये पर,े कत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्यनेन शप्  दिवदि/तः अन्ति0त | 
तदा अदिदप्रभृतितभ्यः शपः (२.४.७२) इत्यनेन शपः लक्ु  (लोपः) भवतित | न्ति0थत0य शप् -प्रत्यय0य लुक् , अतः व्याव/ारिरकत्वेन 
अदादिदगणे कोऽदिप दिवकरणप्रत्ययः नान्ति0त | 

अदिदप्रभृतितभ्यः शपः (२.४.७२) = अदादिदगणे न्ति0थतेभ्यः धातुभ्यः दिवदि/त0य शप् -प्रत्यय0य लुक्  (लोपः) भवतित | अदिदः प्रभृतितः 
(आदिदः) येषां ते अदिदप्रभृतयः ब/ुव्रीदि/ः, तेभ्यः अदिदप्रभृतितभ्यः | अदिदप्रभृतितभ्यः पञ्चम्यन्तं, शपः षष्ठ्यन्तं, दिDपददिEद ंसूर्त्रE्  | 
ण्यक्षदिर्त्रयाष�ञिJतो यूदिन लुगणिणJोः (२.४.५८) इत्य0Eात्  लुक्  इत्य0य अनुवृत्तिMः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — अदिदप्रभृतितभ्यः शपः लुक्  | 

१. अर्त्र प्रश्नः उदेतित यत्  लोप-लुक्  इत्यनयोः भेदः कः ? Dाभ्यां प्रत्यय0य अपगEनE्  | लोपः इत्यकेु्त प्रत्ययः गतः, परन्तु अनुपन्ति0थतौ 
अदिप कायT कतु�E्  अ/�तित | एतदथT सूर्त्रE्  अन्ति0त प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणE्  (१.१.६२); अनेन प्रत्यय0य लोपे सत्यदिप लुप्तप्रत्यय0य लक्षणE् 
अ0त्येव | "लक्षणE्  अन्ति0त" इत्यकेु्त लुप्त-प्रत्ययः यद्यदिप न दृश्यते, परन्तु त0य प्रभावE्  अनुसतृ्य यत्  दिकEदिप कायT प्रसक्तE्  अन्ति0त, तत्  
कायT भवतित | 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणE्  (१.१.६२) = प्रत्यये लुपे्त सतित, प्रत्ययं Eत्वा त0य Dारा दिवदि/तं कायT 0यात्  | प्रत्यय0य लोपः प्रत्ययलोपः 
षष्ठीतत्पुरुषः, तन्ति0Eन्  प्रत्ययलोपे | प्रत्यय0य लक्षणं दिनदिEMं य0य तत्  प्रत्ययलक्षणE् , ब/ुव्रीदि/ः | सूरं्त्र 0वयं सम्पूण�E्— प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणE्  |

तर्हि/ प्रत्यये लुपे्त तदाणि_तं कायT भवतित | लुक्  न तथा; प्रत्यय0य लुक्  भवतित चेत्  न केवलं प्रत्ययः गच्छतित, अदिप तु तदाणि_तं काय�Eदिप न 
0यात्  | तदिDधायकं सूर्त्रE्  अन्ति0त न लुEताऽङ्ग0य (१.१.६३) |

न लुEताऽङ्ग0य (१.१.६३) = यन्ति0Eन्  शब्दे 'ल'ु अन्ति0त, तेन शब्देन प्रत्ययादश�नं दिवदि/तं चेत् , सः प्रत्ययः अङ्गकाय�0य दिनदिEMं न 0यात्  | 
लुः अ0य अन्ति0त इतित लुEान् , तेन लुEता | न अव्ययपद,ं लुEता तृतीयान्तE् , अङ्ग0य षष्ठ्यन्तं, दिर्त्रपददिEद ंसूर्त्रE्  | प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणE्  (१.१.६२) इत्य0य पणू�तया अनुवृत्तिMः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE्— लुEता प्रत्ययलोपे अङ्ग0य प्रत्ययलक्षणं न | 

अन्ति0Eन्  सूरे्त्र लुEता , लुEत्  इतित प्रातितपदिदक0य तृतीयादिवभक्त्यन्तं रूपE्  | इद ंEतुप् -प्रत्ययान्तं; प्रथEादिवभक्तौ लुEान्  | Eतुप् -प्रत्यय0य 
अथ�ः अ0य अन्ति0Eन्  वा; यथा बुतिhEान्  इत्यकेु्त बुतिhः अ0य अन्ति0Eन्  वा, सः बुतिhEान्  | तर्हि/ 'लु' अ0य अन्ति0Eन्  वा, सः लुEान्  | व्याकरणे 
र्त्रयः लुEन्तः सन्तिन्त — लुक् , श्लु, लुप्  चेतित | इद ंसूरं्त्र वदिक्त यत्  येन अदश�नं भवतित, सः लुEान्  अन्ति0त चेत् , तर्हि/ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं 
न भवतित | अनवुृत्तिM-सदि/तसूरं्त्र तथवै— (यदा) लुEता प्रत्ययलोपे (तदा) अङ्ग0य प्रत्ययलक्षणं न | अतः न लुEताऽङ्ग0य (१.१.६३) 
इतित सूरं्त्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणE् (१.१.६२) इत्य0य बाधकसूर्त्रE्  | तर्हि/ अर्त्र सारांशः एवं यत्  लुक्  इत्यनेन क0यतिचत्  प्रत्यय0य अदश�नं
भवतित चेत् , य0Eात्  अङ्गात्  सः प्रत्ययः लुप्तः जातः, तन्ति0Eन्  अङे्ग सः लुप्तप्रत्ययः तदानीE्  अङ्गकाय�0य दिनदिEMं न भदिवतुE्  अ/�तित |

आ/त्य लोपप्रकरणे चत्वारिर सूर्त्राणिण | क्रEेण—

अदश�नं लोपः (१.१.६०) = लोप-संज्ञया अदश�नं दिवदि/तE्  | 
प्रत्यय0य लुक्श्ललुुपः (१.१.६१) = लुक् , श्लु, लुप्  इत्याणिभः तितसृणिभः संज्ञाणिभः अदश�नं दिवदि/तE्  | 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणE्  (१.१.६२) = प्रत्यये लुपे्त तदाणि_तं कायT 0यात्  | 
न लुEताऽङ्ग0य (१.१.६३) = लुEता शब्देन लुपे्त ततिnदिEMEङ्गकायT न 0यात्  | 

अदादिदगणे दिवकरणप्रत्ययः शप्  आसीत् , अनन्तर ंत0य लुक्  अभवत्  | लुEता शपः अदश�नं जातE् , अतः धात्वङे्ग शप् -दिनदिEMकE्  
अङ्गकायT ना/�E्  | 

अधुना नूतनदिबन्दःु—यद्यदिप शपः लक्ु  जातE्  अतः शप् -दिनदिEMकE्  अङ्गकायT दिनदिषhं, परन्तु कुर्त्रतिचत्  लक्ु -दिनदिEMं दिवणिशष्टकायT सञ्जायते
| यर्त्र लकुः सङे्कतः सूरे्त्रषु भवतित तर्त्र एतादृशं काय�E्  "अदादिदगणे" भवतित इतित बोध्यE्  | यथा— उतो वृतिhलु�दिक /त्तिल (७.३.८९) इतित सूरं्त्र 
द्रक्ष्याEः | लुकः दिवषये, /लादिद दिपतित उदन्ताङ्ग0य वृतिhः (दिपत्  पर ेअन्ति0त अतः गणुः भवतित 0E, परन्तु गणुं प्रबाध्य वृतिhः) | अन्ति0Eन्  सूरे्त्र 
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'लुक् ' अन्ति0त, अतः अदादिदगणे त0य प्रसदिक्तः | यथा, य ु+ तित  य्  → य् + औ + तित  यौतित → य् | अन्यर्त्र—यर्त्र शपः लोपः जातः दिकन्तु लुक् 
इत्यनेन न—तर्त्र अ0य सूर्त्र0य प्रसदिक्तः न भवतित | तर्हि/ सारांशः अर्त्र यत्  अदादिदगणे कोऽ दिप दिवकरणप्रत्ययः न दृश्यते, परन्तु 
दिवकरणप्रत्यय0य यया रीत्या अदश�नं कृतं, तया दिवणिशष्टकाय�E्  अदिप भवतित—यथा अर्त्र वृतिhः | 

२. अदादिदगणे दिवकरणप्रत्ययः न दृश्यते अतः धातोः साक्षात्  पर ेतितङ्प्रत्ययाः दिवदि/ताः भवन्तिन्त | यथा पा + तित  पातित → य् | प्रथEवारE्  
अ0Eाणिभः एतादृशी गतितः अवलोदिकता | एतावता धातुः कुर्त्रादिप तितङ्प्रत्ययेन न प्रभादिवतः | भ्वादिदगणे, दिदवादिदगणे, तुदादिदगणे, 0वादिदगणे, 
तनादिदगणे, क््रयादिदगणे च धात्वङे्ग अङ्गकाय�0य दिनदिEMं दिवकरणप्रत्ययः एव | परन्तु अदादौ न तथा | यथा इण् -धातुः, इ + तित  एतित→ य् ; इ 
+ तः  इतः → य् | सारांशः एवं यत्  अदादौ धातोः अङ्गकायT साक्षात्  तितङ् प्रत्ययेन | तितङ्प्रत्ययाः परिरवत�न्ते, अतः अङ्गकाय�Eदिप परिरवत�ते | 

३. वयं जानीEः यत्  दश धातुगणाः दिवभक्ताः तितङ्प्रत्यय-दिनदिEMक0य अङ्ग0य अन्तिन्तEवण�0य अनुसारE्  | येषु धातुगणेषु अङ्गE्  अदन्तं 
भवतित, ते धातुगणाः प्रथEगणसEू/े वत�न्ते | येषु धातुगणेषु अङ्गE्  अनदन्तं भवतित, ते धातुगणाः दिDतीयगणसEू/े वत�न्ते | तर्हि/ अर्त्र प्रश्नः 
उदेतित यत्  अदादिदगणः कन्ति0Eन्  गणसEू/े अन्ति0त अदिप च दिकEथ�E्  ? साEान्यतया धातुगणेषु दिवकरणप्रत्ययाः सन्तिन्त; तर्त्र दिवकरणप्रत्यय0य 
अन्तिन्तEवण�ः एव अङ्ग0य अन्तिन्तEवण�ः | यथा भ्वादौ शप्  इतित दिवकरणप्रत्ययः; भू-धातोः भव इत्यङ्गE् ; अङ्ग0य अन्तिन्तEवण�ः ह्र0व-अकारः 
(शपः एव अन्तिन्तEवण�ः) | अतः अङ्गE्  अदन्तE्  | 0वादौ शु्न इतित दिवकरणप्रत्ययः; तिच-धातोः तिचनु इत्यङ्गE् ; अङ्ग0य अन्तिन्तEवण�ः उकारः 
(श्नोः एव अन्तिन्तEवण�ः) | अतः अङ्गE्  अनदन्तE्  | अधुना अदादौ कथं भवतित ? दिवकरणप्रत्यय0तु ना0त्येव; तर्हि/ केन आधारणे अङं्ग 
ज्ञायते ? अङ्गE्  अदन्तं वा अनदन्तं वा इत्यर्त्र कथं दिनण{यते ? उMर ंतु अ0Eाणिभः प्रायः बुhEेव | अदादौ धातुरवे अङ्गE्  अतः धातोः यः 
अन्तिन्तEवण�ः, स एव अङ्ग0यादिप | अदादौ अस् -धातुः सकारान्तः (अतः अङ्गEदिप सकारान्तं), पा-धातुः आकारान्तः (अतः अङ्गEदिप 
आकारान्तं), य-ुधातुः उकारान्तः (अतः अङ्गEदिप उकारान्तE् ) | अदादौ यथा धातुः तथा अङ्गE्  | अदिप च अदादौ अकारान्तधातवः न 
सन्त्येव, अतः सवा�णिण अङ्गादिन अनदन्तादिन | अत एव अदादिदगणः दिDतीयगणसEू/े वत�ते |

४. तितङन्तपदानां ञिसद्ध्यथ�E्  अदादिदगणः वग�Dये दिवभक्तः—अजन्तधातवः /लन्तधातवः च | अधुना अजन्तधातूनां तितङन्तरूपाणिण 
साधयाE | अदादिदगणे /लन्तधातूनां कृते प्रथEतया /ल् -सन्तिन्धः पठनीयः | साधारणभाषाज्ञानाथT यः /ल् -सन्तिन्धः, सः तु न; पद0य 
व्यतु्पत्त्यथT /ल् -सन्तिन्धः | अ0Eाकं पाठे अपरषेु गणेषु /लन्तधातवः आसन् , परन्तु एतावता धातु-तितङ्प्रत्यययोः Eध्ये दिवकरणप्रत्ययः 
भवतित 0E, अदिप च दिवकरणप्रत्ययाः सव� अजन्ताः सन्तिन्त अतः अङ्ग-तितङ्प्रत्यययोः संयोजने /ल् -/ल्  इत्यनयोः Eेलनं न जातE्  | /ल् -
सन्धेः च अवसरः न जातः | दिदवादिदगणे (य), 0वादिदगणे (नु), क््रयादिदगणे (ना) च दिवकरणप्रत्ययः 0वयं /लादिदः अतः /लन्तधातु-
/लादिददिवकरणयोः संयोजनं तु भवतित, परन्तु तर्त्र केवलं Eेलनं भवतित | इत्यकेु्त तर्त्र /ल् -/ल्  इत्यनयोः संयोजने दिवकारः न भवतित अतः 
केवलं Eेलनं न तु सन्तिन्धः | 

अदादिदगणे यथा वच् -धातुः अन्ति0त, तर्त्र साक्षात्  पर ेतित आयातित वच्   + तित  वदिक्त → य् | अर्त्र चकारः ककारः जातः, दिवषयः च /ल् -सन्तिन्धः 
इतित | जु/ोत्यादिदगणे रुधादिदगणे चादिप तादृशः /ल् -सन्धेः दिवषयः आयातित, अतः प्रथEE्  अदादिदगण0य अजन्तधातवः अ0Eाणिभः 
करिरष्यन्ते, तदा जु/ोत्यादिदगण0य अजन्तधातवः | पर ं/ल् -सन्तिन्धः इतित दिवषयः परिरशीलनीयः | अनन्तरE्  अदादिदगण0य, 
जु/ोत्यादिदगण0य, रुधादिदगण0य च /लन्तधातवः अवलोकनीयाः | (रुधादिदगणे अजन्तधातवः न सन्त्येव |)

पवू�Eेव अ0Eाणिभः ज्ञातं यत्  साव�धातुकलकारषेु दिक्रयापद0य दिनEा�णाथT र्त्रीणिण सोपानादिन सन्तिन्त—
१. दिवकरणप्रत्यय-दिनदिEMकE् अङ्गकाय�E् , तदा धातु-दिवकरणप्रत्यययोः EेलनE्  
२. तितङ् प्रत्यय-ञिसतिhः
३. तितङ् प्रत्यय-दिनदिEMकE्  अङ्गकाय T, तदा अङ्ग-तितङ् प्रत्यययोः EेलनE् 

१. दिवकरणप्रत्यय  -  दिनदिEMकE् अङ्गकाय�E्   ,   तदा धातु  -  दिवकरणप्रत्यययोः EेलनE्    

कुर्त्रादिप दिकEदिप कायT नान्ति0त यतः शप् -दिवकरणप्रत्यय0य लुक् भवतित अतः शप्  न दृश्यते न वा अङ्गकाय�0य दिनदिEMं भवतित |

२. तितङ् प्रत्यय  -  ञिसतिhः  

अदादिदगणे अङ्गE्  अनदन्तE् , अतः अनदन्ताङ्गानां कृते ञिसh-तितङ् प्रत्ययाः भवन्तिन्त | धातुDय0य (दरिरद्रा, जागृ) कृते दिवशेषकायT वत�ते | 
अन्ति0Eन्  पाठे यर्त्र तयोः दिववरणE्  अन्ति0त, तरै्त्रव इद ंकायT प्रदश�तियष्यते | तौ Dौ दिव/ाय यर्त्र अङ्गE्  अनदन्तं, तर्त्र यथा सव�षां धातूनां कृते 
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ञिसh-तितङ् सजं्ञकप्रत्ययाः तथा अर्त्रादिप | अतः अदादिदगणे ञिसh-तितङ् प्रत्ययाः एते एव—

पर0EैपदE् आत्EनेपदE् 
लट्   -  लकारः  

तित, तः, अन्तिन्त ते   आते   अते
ञिस, थः, थ से   आथे   ध्वे
दिE, वः, Eः ए   व/े    E/े 

लोट्   -  लकारः  
तु, तात्    ताE्   अन्तु ताE्    आताE्    अताE्  
दि/, तात् ,  तE्     त 0व    आथाE्    ध्वE् 
आदिन     आव   आE ऐ     आव/ ै  आE/ ै  

लङ्   -  लकारः  
त्     ताE्   अन् त     आताE्     अत
स्     तE्    त थाः  आथाE्     ध्वE्  
अE्   व     E इ     वदि/      Eदि/

दिवतिधत्तिलङ्   -  लकारः  
यात्   याताE्   यःु ईत     ईयाताE्     ईरन् 
याः  यातE्     यात  ईथाः   ईयाथाE्    ईध्वE् 
याE्   याव    याE ईय     ईवदि/      ईEदि/

३. तितङ् प्रत्यय  -  दिनदिEMकE्  अङ्गकाय T  ,   तदा अङ्ग  -  तितङ् प्रत्यययोः EेलनE्   

अर्त्र कायT वत�ते, यर्त्र प्रादिप्तः अन्ति0त | अष्टप्रकारकाः अजन्तधातवः सन्तिन्त (अदादिदगणे षट् , यतः अकारान्तधातवः, ॠकारान्तधातवः च न 
सन्तिन्त) |

1. आकारान्तधातवः (15 = या, वा, भा, ष्णा, _ा, द्रा, प्सा, पा, रा, ला, दा, ख्या, प्रा, Eा, दरिरद्रा)

A. साEान्य-आकारान्तधातवः (14 = या, वा, भा, ष्णा, _ा, द्रा, प्सा, पा, रा, ला, दा, ख्या, प्रा, Eा)

लङः शाकटायन0यैव (३.४.१११) = आकारान्तात्  धातोः लतिङ झेः जुस्  आदेशः भवतित शाकटायन0य Eतेन | शाकटायनः कश्चन 
वैयाकरणः आसीत् , पाणिणनेः पूव�E्  | अनेन पर0Eैपदे लतिङ प्रथEपुरुषब/ुवचने दिवकल्पेन अन् , उः, इत्येतयौ तितङ् -प्रत्ययौ भवतः | लङः 
षष्ठ्यन्तं, शाकटायन0य षष्ठ्यन्तE् , एव अव्ययपद,ं दिर्त्रपददिEदं सूर्त्रE्  | आतः (३.४.११०) इतित सूर्त्र0य अनवुृत्तिMः, झेजु�स्  (३.४.१०८) 
इत्य0Eात्  झेः, जुस्  इत्यनयोः अनवुृत्तिMः | धातोः (३.१.९१) इत्य0य अतिधकारः, पञ्चम्यन्तE्  एकपददिEदं सूर्त्रE् ; अर्त्र “आतः धातोः" 
अन्ति0Eन्  सूरे्त्र आयातित | अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — शाकटायन0य एव (Eते) लङः आतः धातोः झेः जुस्  |

उ0यपदान्तात् (६.१.९६) = अपदान्तात्  अकारात्  उञिस प्रत्यये पर ेपूव�परयोः पररूपE्  एकादेशः भवतित; आद्गणु0य अपवादः | अवा + 
उः  अव्  → य् + उः  अवुः → य् | न पदान्तE्  अपदान्तं, त0Eात्  अपदान्तात्  | उञिस सप्तम्यन्तE् , अपदान्तात्  पञ्चम्यन्तं, दिDपददिEद ंसूर्त्रE्  | 
आद्गणुः (६.१.८७) इत्य0Eात्  आत्  इत्य0य अनुवृत्तिMः | इको यणतिच (६.१.७७) इत्य0Eात्  अतिच इत्य0य अनुवृत्तिMः; अनुवत�ते अर्त्र 
यतोदि/ परषेु सूरे्त्रष्वदिप त0य आवश्यकता | एतिङ पररूपE्  (६.१.९४) इत्य0Eात्  पररूपE्  इत्य0य अनुवृत्तिMः | एकः पूव�परयोः (६.१.८४),
संदि/तायाE्  (६.१.७१) इत्यनयोः अतिधकारः | अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — अपदान्तात्  आत्  अतिच उञिस एकः पूव�परयोः पररूपE्  संदि/तायाE् 
| 
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अन्यर्त्र सन्तिन्धः एव भवतित | 

यथा वा धातुः—
वा + अन्तिन्त अकः सवण� दीर्घ�ः  वान्तिन्त  → य् | अवा + अन्   अवान्  → य् |

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

या, वा, भा, ष्णा, _ा, द्रा, प्सा, पा, रा ला, दा, ख्या, प्रा, Eा एतेषां धातूनां साव�धातुलकारषेु तितङन्तरूपाणिण अदिप तथवै भवन्तिन्त |

B. आत्Eनेपदे गा धातुः भ्वादिदगणे, परन्तु रूपाणिण अदादिदगणीयादिन सन्तिन्त |

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

C. दरिरद्रा धातुः

जतिक्षत्यादयः षट्  (६.१.६) = जतिक्षत्यादीनां धातूनाE्  अभ्य0त-संज्ञा भवतित | अदादिदगणे एकः अन्तग�णः वत�ते यन्ति0Eन्  सप्त धातवः सन्तिन्त
— जक््ष , जागृ, दरिरद्रा, चकास् , शास् , दीधीङ् , वेवीङ्  च | इतित-शब्देन जक््ष -धातोः पराEश�ः | इतित आदिदः येषां ते इत्यादयः ब/ुव्रीदि/ः | 
जक््ष  प्रथEान्तE् , इत्यादयः प्रथEान्तं, षट्  प्रथEान्तं, दिर्त्रपददिEदं सूर्त्रE्  | उभे अभ्य0तE्  (६.१.५) इत्य0Eात्  अभ्य0तE्  इत्य0य अनुवृत्तिMः |
अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — जतिक्षत्यादयः षट्  अभ्य0तE्  |

उभे अभ्य0तE्  (६.१.५) इतित सूरे्त्रण यदा धातोः दिDत्वं भवतित, तदा दिEत्तिलत्वा Dयोः भागयोः नाE 'अभ्य0तं' भवतित | जतिक्षत्यादयः षट्  
(६.१.६) इत्यनेन जतिक्षत्यादीनां धातूनाE्  अदिDत्वे सत्यदिप अभ्य0त-संज्ञा भवतित | 

एषां सप्तानां धातूनां तितङन्तञिसद्ध्यथT चत्वारिर काया�णिण—

१) अदभ्य0तात् (७.१.४) = अभ्य0तसजं्ञक-धातूMर0य प्रत्यय0य आदिदEावयव0य झकार0य 0थाने अत् -आदेशो भवतित | अत्  
प्रथEान्तE् , अभ्य0तात्  पञ्चम्यन्तं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | झोऽन्तः (७.१.३) इत्य0Eात्  झः (षष्ठ्यन्तE् ) इत्य0य अनुवृत्तिMः | 
आयनेयीनीतिययः फढखछगां प्रत्ययादीनाE्  (७.१.२) इत्य0Eात् , वचनपरिरणाEं कृत्वा प्रत्ययादेः इत्य0य अनुवृत्तिMः | अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् 
— अभ्य0तात्  अङ्गात्  प्रत्ययादेः झः अत्  | 

धेयं यत्  अत् -आदेश0य तकारः /लन्त्यE्  (१.३.३) इतित सूरे्त्रण इत् -संज्ञकः न, यतोदि/ अत्  तु दिवभदिक्तसंज्ञक-ञिझ-प्रत्यय0य अवयव0य 
आदेशः अतः न दिवभक्तौ तु0Eाः (१.३.४) इत्यनेन /लन्त्यE्  (१.३.३) बातिधतE्  | 

अदभ्य0तात् (७.१.४) इतित सूरे्त्रण लदिट लोदिट च प्रथEपुरुष0य ब/ुवचने झ् -0थाने अत्  आदेशः, अतः लदिट ञिझ  अतित न तु अन्तिन्त→ य् ; 
लोदिट ञिझ  अतु न तु अन्तु → य् | 
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२) ञिसजभ्य0तदिवदिदभ्यश्च (३.४.१०९) = तिङत् -लकार0य अव0थायां, ञिसच् -प्रत्ययात् , अभ्य0तसजं्ञकात्  धातोः, दिवद् -धातोः च, पर0य
ञिझ-प्रत्यय0य 0थाने जुस् -आदेशो भवतित | ञिसच्  च अभ्य0तश्च दिवदिदश्च तेषादिEतरतेरDन्Dः ञिसजभ्य0तदिवदयः, तेभ्यः ञिसजभ्य0तदिवदिदभ्यः | 
ञिसजभ्य0तदिवदिदभ्यः पञ्चम्यन्तं, च अव्ययपदं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | दिनत्यं तिङतः (३.४.९९) इत्य0Eात्  तिङतः इत्य0य अनुवृत्तिMः | झेजु�स्  
(३.४.१०८) इत्य0Eात्  झेः जुस्  इत्यनयोः अनुवृत्तिMः | ल0य (३.४.७७) इत्य0य अतिधकारः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — 
ञिसजभ्य0तदिवदिदभ्यः च तिङतः ल0य झेः जुस्  |

अनेन लतिङ अभ्य0तसंज्ञकधातोः पर0य ञिझ-0थाने जसु् -आदेशः | जुस्  इत्य0य अनुबन्धलोपे, रुत्वदिवसग�, उः इतित भवतित | तर्हि/ आ/त्य
अभ्य0तसंज्ञकः धातुः अन्ति0त चेत् , लतिङ अन् -0थाने उः इतित प्रत्ययः भवतित | 

३) इद्  दरिरद्र0य (६.४.११४) = दरिरद्रा-धातोः आकार0य 0थाने इ-आदेशो भवतित, /लादौ दिकतित तिङतित साव�धातुकप्रत्यये पर े| 
अलोऽन्त्य0य (१.१.५२) इत्यनेन दरिरद्रा-धातोः अन्तिन्तEवण�0य आकार0य 0थाने इकारः | इत्  प्रथEान्तं, दरिरद्र0य षष्ठ्यन्तं, दिDपददिEद ं
सूर्त्रE्  | गE/नजनखनर्घसां लोपः न्तिक्ङत्यनतिङ (६.४.९८) इत्य0Eात्  न्तिक्ङतित इत्य0य अनुवृत्तिMः | ई /ल्यर्घोः (६.४.११३) इत्य0Eात्  
/त्तिल इत्य0य अनुवृत्तिMः | अत उत्साव�धातुके (६.४.११०) इत्य0Eात्  साव�धातुके इत्य0य अनुवृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य 
अतिधकारः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — दरिरद्र0य अङ्ग0य इत्  /त्तिल न्तिक्ङतित साव�धातुके |

यथा दरिरद्रा + तः  दरिरदिद्र → य् + तः  दरिरदिद्रतः → य् | दरिरद्रा + वः  दरिरदिद्र → य् + वः  दरिरदिद्रवः → य् |

४) श्नाभ्य0तयोरातः (६.४.११२) = श्ना-प्रत्यय0य अभ्य0तसंज्ञकधातोः च आकार0य लोपः भवतित, दिकतित तिङतित साव�धातुकप्रत्यये पर े|
श्नाश्च अभ्य0तश्च तयोरिरतरतेरDन्Dः श्नाभ्य0तौ, तयोः श्नाभ्य0तयोः | श्नाभ्य0तयोः षष्ठ्यन्तE् , आतः षष्ठ्यन्तं, दिDपददिEद ंसूर्त्रE्  | 
श्नसोरल्लोपः (६.४.१११) इत्य0Eात्  लोपः, इत्य0य अनुवृत्तिMः | गE/नजनखनर्घसां लोपः न्तिक्ङत्यनतिङ (६.४.९८) इत्य0Eात्  न्तिक्ङतित 
इत्य0य अनुवृत्तिMः | अत उत्साव�धातुके (६.४.११०) इत्य0Eात्  साव�धातुके इत्य0य अनुवृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | 
अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — अङ्ग0य श्नाभ्य0तयोः आतः लोपः न्तिक्ङतित साव�धातुके | 

श्नाभ्य0तयोरातः (६.४.११२) इतित सूरे्त्रण न केवलE्  अजाद्यदिपतित अदिप तु /लाद्यदिपतित अदिप कायT दिवदि/तं, दिकन्तु /लाद्यदिपत्सु परषेु ई 
/ल्यर्घोः (६.४.११३) इत्यनेन आकार0य लोपकायT प्रबाध्य आकार0य 0थाने ई-कारादेशः दिवधीयते | तदा /लाद्यदिपत्सु ई /ल्यर्घोः 
इत्य0य बाधकं सूर्त्रE्  इद्  दरिरद्र0य (६.४.११४), येन आ-0थाने इकारादिदष्टः | आ/त्य श्नाभ्य0तयोरातः (६.४.११२) इत्यनेन 
आकार0य लोपः केवलE्  अजाद्यदिपत्सु भवतित | अजाद्यदिपत्सु कायT भवतित यथा दरिरद्रा + अतित  दरिरद््र  → य् + अतित  दरिरद्रतित → य् | दरिरद्रा + 
अतु  दरिरद््र  → य् + अतु  दरिरद्रतु → य् |

अवणिशष्ट-0थलेषु दरिरद्रा-धातोः तितङन्तरूपाणिण वा-धातुवत्  भवन्तिन्त |

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

2. इकारान्तधातवः ईकारान्तधातवः च (7 धातवः— इण् , इक् , इङ् , वी, शीङ् , दीधीङ् , वेवीङ् )

A. इण्  गतौ इतित धातुः

१) /लादिद दिपत्सु = गुणः | इ + तित  एतित→ य् 
२) अजादिद दिपत्सु = गुणः, अयादेशः | इ + आदिन  ए → य् + आदिन  अय्  → य् + आदिन  अयादिन→ य् 
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३) /लाद्यदिपत्सु = न्तिक्क्ङतित च, गणुदिनषेधः | इ + तः  इतः→ य् 
४) अजाद्यदिपत्सु = न्तिक्क्ङतित च, गणुदिनषेधः | अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ इत्य0य प्रसदिक्तः अन्ति0त; अनेन इयङ् -आदेशः भवतित 0E | 
परन्तु इद ंसूरं्त्र प्रबाध्य इणो यण्  इत्यनेन यण् -आदेशः | इ + अन्तिन्त  यन्तिन्त → य् 

अजादिदषु दिपत्सु अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ (६.४.७७) इत्य0य प्रसदिक्तः, तत्  प्रबाध्य इणो यण् (६.४.८१), पुनः तत्  प्रबाध्य 
परत्वात्  साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन गुणकाय�0य प्रादिप्तः | 

अजाद्यदिपत्सु साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन गुणकाय�0य प्रसदिक्तः अन्ति0त, परन्तु अदिपत्वात्  साव�धातुकEदिपत्  (१.२.४) इतित 
सूरे्त्रण तिङDत्वं; तदा न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इत्यनेन गुण-दिनषेधः | तदा अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ (६.४.७७) इत्यनेन इयङ् -
आदेशः, तत्  प्रबाध्य इणो यण् (६.४.८१) इत्यनेन यणः प्रादिप्तः | 

अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ (६.४.७७) = शु्नप्रत्ययान्ताङ्ग0य (0वादिदगण0य अङ्ग0य यथा शक्नु, तिचनु इत्यनयोः), इकारान्त-
उकारान्तधातुरूदिप-अङ्ग0य, भ्र-ूप्रातितपदिदक0य च— एषाE्  इकार0य उकार0य 0थाने क्रEेण इयङ्  उवङ्  च आदेशः भवतित अजादिद-
प्रत्यये पर े| शु्न-प्रसङे्ग प्रत्ययग्र/णे तदन्ता ग्राह्याः (परिरभाषा #२३) इतित परिरभाषया तदन्तदिवतिधः; अनेन य0य अङ्ग0य अन्ते शु्न-प्रत्ययः 
0यात् , त0Eात्  इत्यथ�ः | य्वोः इतित दिवशेषणं "धातु" शब्द0य एव यतोदि/ शु्नप्रत्ययान्ताङ्गE् , भू्र प्रातितपदिदकE्  च उकारान्तः एव अतः तर्त्र इयङ् 
इत्य0य प्रसदिक्तः नान्ति0त | तर्हि/ 'धातु' इत्येव अवणिशष्यते य0य कृते य्वोः इतित दिवशेषणं योग्यE्  | येन दिवतिध0तदन्त0य (१.१.७२)  इत्यनेन 
य0य धातोः अन्ते इकार-उकारः 0यात्  इतित अथ�ः | शु्नश्च धातुश्च, भु्रश्च तयोः इतरतेरDन्Dः शु्नधातुभ्रुवः, तेषां शु्नधातुभ्रुवाE्  | इश्च उश्च तयोः 
इतरतेरDन्Dः यू, तयोः य्वोः | इयङ्  च उवङ्  च तयोः इतरतेरDन्Dः, इयङुवङौ | अतिच सप्तम्यन्तं, शु्नधातुभ्रुवां षष्ठ्यन्तं, य्वोः षष्ठ्यन्तE् , 
इयङुवङौ प्रथEान्तE् , अनेकपददिEद ंसूर्त्रE्  | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — य्वोः शु्नधातुभ्रुवाE्  अङ्गानां 
इयङुवङौ अतिच |

इणो यण् (६.४.८१) = इण्-धातोः यण् -आदेशः भवतित अजादिदप्रत्यये पर े| इणः षष्ठ्यन्तं, यण्  प्रथEान्तं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | अतिच 
शु्नधातुभ्रवुां य्वोरिरयङुवङौ (६.४.७७) इत्य0Eात्  अतिच इत्य0य अनुवृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् 
— इणः अङ्ग0य यण्  अतिच |

लतिङ— 
आडजादीनाE्  (६.४.७२) = लतिङ अजादिदधातुरूदिप-अङ्ग0य आट् -आगEो भवतित | प्रथEE्  अङ्गकायT, तदा एव आगEः, सन्तिन्धकायT च | 
आटश्च (६.१.८९) = आडागEात्  अतिच पर ेपूव�परयोः वृतिhरकेादेशो भवतित |

अर्त्र अवधेयं यत्  काय�0य एकः क्रEः वत�ते | तं क्रEE्  आधारीकृत्य प्रदिक्रया प्रवत�नीया— १) (लतिङ) अडागEः आडागEः च | २) तितङ् -
दिनदिEME्  अङ्गकाय�E्  | ३) (लतिङ) आडागEे सतित वृतिh-काय�E्  | ४) तितङ्प्रत्यय-योजनं, तत्सम्बh-सन्तिन्धकाय�E् |

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

आडजादीनाE्  (६.४.७२) = लङ्ु  लङ्  लङ्ृ  च पर ेचेत् , अजादिदधातुरूदिप-अङ्ग0य आट् -आगEो भवतित; स च अडागEः उदाM-संज्ञकः 
| आद्यन्तौ टदिकतौ (१.१.४६) इत्यनेन अङ्गात्  प्राक्  आयातित | अच्  आदिदय�षां ते, अजादयः ब/ुव्रीदि/ः; तेषाE्  अजादीनाE्  | आट्  
प्रथEान्तE् , अजादीनाE्  षष्ठ्यन्तं, दिDपददिEदं सूर्त्रE् | लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदाMः (६.४.७१) इत्य0Eात्  लुङ् लङ् लृङु्क्ष, उदाMः इत्यनयोः 
अनवुृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — अजादीनाE्  अङ्ग0य आट्  उदाMः लङ्ु लङ् लृङु्क्ष |

आटश्च (६.१.८९) = आडागEात्  अतिच पर ेपूव�परयोः वृतिhरकेादेशो भवतित | आटः पञ्चम्यन्तं, च अव्ययपदं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | इको यणतिच
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(६.१.७७) इत्य0Eात्  अतिच इत्य0य अनुवृत्तिMः | वृतिhरतेिच (६.१.८७) इत्य0Eात्  वृतिhः इत्य0य अनुवृत्तिMः | एकः पूव�परयोः (६.१.८४), 
संदि/तायाE्  (६.१.७१) इत्यनयोः अतिधकारः | अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — आटः च अतिच पूव�परयोः एकः वृतिhः संदि/तायाE्  |

अर्त्र प्रश्नः उदेतित— लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदाMः (६.४.७१), आडजादीनाE्  (६.४.७२) अदिप अङ्गकाय�E्; इणो यण् (६.४.८१) अदिप 
अङ्गकाय�E्  | इणो यण् (६.४.८१) परसूर्त्रE्  अतः दिकEथT न दिवप्रतितषेधे पर ंकाय�E्  (१.४.२) इत्यनेन इणो यण् (६.४.८१) परत्वात्  प्रथEं 
0यात्  ? इ + अन्   → य् इणो यण् (६.४.८१) इत्यनेन यणादेशः  य्  → य् + अन्   अधुना धातुः /लादिदः अतः → य् लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदाMः 
(६.४.७१) इत्यनेन अडागEो न तु आडागEः | तदा रूपE्  'अयन् ' 0यात्  न तु आयन्  | दिकEथ�E्  एवं न भवतित ?

अर्त्र वाता� एवं यत्  लाव0थायाE्  एव अट् /आट्  भवतित, अतः आगEः प्रथEं काय�E्  | लकार0य एव आगEः अयE्  | लुङ्लङ्लृङु्क्ष अडागEः 
आडागEः च भवतः, अतः दिनदिEMं लकारः एव इतित कारणतः इद ंकायT प्रथEE्  | अनन्तर ंलकार0य 0थाने तितङ् -प्रत्ययादेशो भवतित, 
तितङ् -दिनदिEMकं कायT च | इणो यण् (६.४.८१) इत्यनेन इण्-धातोः यण् -आदेशः भवतित अजादिदप्रत्यये पर—े इद ंकायT प्रत्ययदिनदिEMं 
दिकन्तु लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदाMः (६.४.७१), आडजादीनाE्  (६.४.७२) चेत्यनयोः कायT लकारदिनदिEME्  | अतः सव�प्रथEं लकारदिनदिEMकः 
आगEः | 

एतत्  दृष्ट्वादिप पुनः शङ्का आगच्छेत्  यत्  "अ0तु, आगEः लाव0थायां भवतु नाE दिकन्तु आडजादीनाE्  (६.४.७२) इत्य0य अपेक्षया इणो 
यण् (६.४.८१) परसूर्त्रE्  अतः त0य कायT प्रथEं 0यात् " | अर्त्र कश्चन अतीव E/त्त्वपूण�ः ञिसhान्तः आयातित— अनयोः Dयोः Eध्ये कोऽदिप 
बाध्यबाधकभावो नान्ति0त | दिवप्रतितषेधे पर ंकाय�E्  (१.४.२) कदा कायT करोतित ? सEानकाले सEान0थले यदा Dयोः सूर्त्रयोः Eध्ये 
तुल्यबलदिवरोधः भवतित, तदानीं दिवप्रतितषेधे पर ंकाय�E्  (१.४.२) इतित सूर्त्र0य प्रसङ्गः | एकन्ति0Eन्  0थले एकन्ति0Eन्  सEये Dयोः सूर्त्रयोः 
दिवरोधः | आडजादीनाE्  (६.४.७२), इणो यण् (६.४.८१) इत्यनयोः काय�कालः सEानो न, काय�0थलEदिप सEानं न; अतः Dयोः दिवरोधो
नान्ति0त एव | अनेन कारणेन किंक पवू�सूरं्त्र किंक परसूर्त्रE्  इतित वाता� न आयातित एव | आडजादीनाE्  इतित लाव0थायाE् ; इणो यण् (६.४.८१) 
इतित तितङ् -अव0थायां; कालः णिभnः, आडजादीनाE्  च प्रथEE्  |

अदिप च एकवार ंयदा आगEः आगतः, तदा धेयं यत्  त0य आगE0य अनन्तरE्  आगEदिनदिEMं कायT (यथा आटश्च) साक्षात्  भवेत्  इतित नान्ति0त
| केवलE्  आगEः भवतित; तदा सूर्त्रबलात्  अगे्र काय�0य क्रEो भवतु | तर्हि/ अधुना न्ति0थतितरन्ति0त एवE्—

इ + लङ-लकारः  → य् आडजादीनाE्  (६.४.७२) इत्यनेन आडागEः  आ → य् + इ + लङ्   प्रथEपुरुष0य ब/ुवचने तितङ् → य् -आदेशः ञिझ 
 आ → य् + इ + ञिझ  → य् झोऽन्तः (७.१.३) इत्यनेन अन्त् -आदेशः, अन्तिन्त; इतश्च (३.४.१००) इत्यनेन तिङत् -लकार0य 0थाने यः 

पर0Eैपद-ह्र0व-इकारान्त-तितङ् प्रत्ययः, त0य अन्त्य-इकार0य लोपः, अन्त् ; संयोगान्त0य लोपः (८.२.२३) इत्यनेन पदान्ते संयोग0य
अन्तिन्तEवण�लोपः  आ → य् + इ + अन् 

अर्त्र आटश्च (६.१.८९), इणो यण् (६.४.८१) च Dयोः प्रसदिक्तः | आटश्च (६.१.८९) इत्यनेन आडागEात्  अतिच पर ेपूव�परयोः 
वृतिhरकेादेशो भवतित | इणो यण् (६.४.८१) इत्यनेन इण्-धातोः यण् -आदेशः भवतित अजादिदप्रत्यये पर े| 

यथापूव�E्  अर्त्रादिप तुल्यबलदिवरोधः नान्ति0त यतोदि/ काय�0थलं णिभnE्  | आटश्च (६.१.८९) इत्य0य आ + इ इतित 0थलE् ; इणो यण् 
(६.४.८१) इत्य0य इ + अन्  इतित 0थलE्  | धेयं यत्  सEान0थले कायT न जायEानE्  | सEानकाले, दिकन्तु सEान0थले न | अतः 
अन्यर्त्रान्यर्त्रलब्धावकाशयोरकेर्त्रप्रादिप्त0तुल्यबलदिवरोधः इत्यनेन तुल्यबलदिवरोधो न भवतित | अदिप च सEान0थलाभावात्  अपवाद0य प्रश्नः 
नोदेतित | काय�0थलं सEानं नान्ति0त चेत्  अपवाद0य अवकाशो नान्ति0त | तदथT न तुल्यबलदिवरोधः, न वा अपवादभूतत्वE्  | तर्हि/ अर्त्र 
पवू�परदिनत्यान्तरङ्गापवादानाEुMरोMर ंबलीयः इतित परिरभाषया साक्षात्  दिनण�यः कतुT न शक्यते | 

दिकन्तु इ/ कश्चन नूतनञिसhान्तः आनेतव्यः | इण् -धातु-दिवषयकतया प्रतितपदोक्तत्वE्  | व्याकरणशास्त्रे प्रतितपदE्  इत्यचु्यते यर्त्र साक्षात्  
नाम्ना आह्वानं भवतित; प्रतितपदE्  इत्यनेन नाEग्र/णE्  | अन्ति0Eन्  ञिसhान्ते शीघ्रावन्ति0थतितकत्वEेव बीजE्  | यथा 'एकः छार्त्रः आगच्छतु' 
इत्यनेन कञ्चन छार्त्रE्  आह्वातंु शक्नुEः; 'चैर्त्र आगच्छ' इत्यदिप रीत्या आह्वातंु शक्नुEः | उभयर्त्र छार्त्र0य आह्वानE्  | 'कश्चन छार्त्रः आगच्छातु'
इत्य0य अपेक्षया 'चैर्त्र आगच्छ' इत्यनेन शीघ्रं प्रवृत्तिMभ�वतित | कुतः इतित चेत्, त0य वाचकपदE्  | प्रतितपदेन उकं्त  प्रतितपदोक्तE्  → य् | 
छार्त्रत्वावन्तिच्छनः यः कोऽदिप छार्त्रः भदिवतुE्  अ/�तित; दिकन्तु 'चैर्त्रत्वE्  आगच्छ' इत्यनेन दिवशेषतया त0य वाचकं यत्  पदं, त0य 
दिवणिशष्टोच्चारणात्  प्रतितपदोकं्त भवतित | 'कश्चन छार्त्रः आगच्छातु' इत्य0य कथनेन 'अ/ ंन, अन्यः कश्चन छार्त्रः 0यात् ' इतित शङ्कातः शीघ्रE्  
उपन्ति0थतितन� भवतित | दिकन्तु 'चैर्त्र आगच्छ' इत्य0य कथनेन दिवलम्बः न भवतित अदिप तु शीघ्रोपन्ति0थतितः | 
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प्रतितपदE्  | पदं पदं प्रतितपदE्  | तन्Eार्त्रवृत्तिMधE�दिवणिशष्टं पदE्  | वीप्सया तत्पदEार्त्रवृत्तिMधE�पुर0कारवैणिशष्ट्यE्  | तत्पदEार्त्रवृत्तिMधE�पुर0कारणे 
ग्र/णं यर्त्र, तत्  प्रतितपदE्  इत्यचु्यते | तदनुकूलव्यवन्तिच्छnतया नाE इतित अथ�ः गहृ्यते | यथा इणो यण् (६.४.८१) इत्यनेन यण् -आदेशः 
प्रतितपदोक्तः | इको यणतिच (६.१.७७) इत्यनेन यण् -आदेशः लाक्षणिणकः | एरनेकाचोऽसंयोगपूव�0य (६.४.८२) इत्यनेनादिप यण् -आदेशः 
लाक्षणिणकः |

इतितवत्  अर्त्र प्रकृतौ इणो यण् (६.४.८१) इत्यनेन इण् -धातोरवे यण् -आदेशो दिवधीयते; य0य क0यादिप यण् -आदेशः इतित न | दिकन्तु 
आटश्च (६.१.८९) इत्यनेन आडागEात्  यन्ति0Eन्  कन्ति0Enदिप अतिच पर ेपूव�परयोः वृतिhरकेादेशो भवतित | अतः प्रतितपदोक्त0य ग्र/णेन आटश्च 
(६.१.८९) इत्य0य अपेक्षया इणो यण् (६.४.८१) इत्य0य शीघ्रोपन्ति0थतितः | 

लक्षणप्रतितपदोक्तयोः प्रतितपदोक्त0यैव ग्र/णE्  इतित परिरभाषायाः आधारणे प्रतितपदोक्त0य बलवत्वE्  इत्यचु्यते | इयं परिरभाषा सम्पूण�रीत्या 
0वीदिक्रयते चेत्  त0याः काय�E्  प्रसङ्गश्च अन्यर्त्र | अतः अर्त्र त0य सEग्रप्रतितपादनं न दीयते; दिकन्तु सारांशः अन्ति0त यत्  लक्षण0य अपेक्षया 
प्रतितपदोक्त0य ग्र/णं, नाE बलवत्वE्  | आटश्च (६.१.८९) इतिय सूरे्त्र दिनदिEMं लक्षणरूपेण एव दीयते; इणो यण् (६.४.८१) इतित सूरे्त्र 
प्रतितपदोक्तE्  अन्ति0त |

कुतः बलवत्वE्  इतित चेत् , त0य बुhौ शीघ्रE्  उपन्ति0थतितभ�वतित | अनेन प्रतितपदोकं्त सव�तो बलवत्  | यर्त्र 'अपवादः' इतित साक्षात्  वकंु्त न 
शक्यते, तर्त्र दिवणिशष्टत्वात्  प्रतितपदोक्तत्वात्  बलवत्वE्  इतित वदने साEथ�E्   | ततः उच्यते यत्  प्रतितपदोक्तE्  अपवादसदृशE्  | अपवादः बाधते,
तDत्  प्रतितपदोक्तE्  अदिप बाधते | कुतः इतित चेत्  त0य नाEग्र/णपूव�क-दिवतिधरन्ति0त, अनेन शीघ्रं प्रवृत्तिMभ�वतित | 

अतः अर्त्र यद्यदिप इणो यण् (६.४.८१) इत्य0य काय�0थलE्  आटश्च (६.१.८९) इतित कय�0थलात्  णिभnE्  इतित कारणतः त0य 
अपवादभूतत्वE्  इतित वकंु्त न शक्येत, तथादिप प्रतितपदोक्तत्व0य बलेन बाधकत्वE्  | तुल्यबलदिवरोध0याभावात्  प्रतितपदोक्तत्वात्  बाधकत्वE्  
इत्यचु्यते | तर्हि/ प्रतितपदोक्तत्व0य बलवत्वे इणो यण् (६.४.८१) | इणो यण् (६.४.८१) इत्य0य प्रतितपदोक्तत्वात्  इण् -धातंु ग्र/ीत्वा यण् -
आदेशः दिवधीयते— 

आ/त्य इ + लङ-लकारः  → य् आडजादीनाE्  (६.४.७२) इत्यनेन आडागEः  आ → य् + इ + लङ्   तितङ् → य् -आदेशः च प्रथEपुरुष0य 
ब/ुवचने ञिसhतितङ् -प्रत्ययः अन्   आ → य् + इ + अन्   → य् इणो यण् (६.४.८१) इत्यनेन यणादेशः  आ → य् + य्  + अन्   → य् (आटश्च 
(६.१.८९) इत्य0य अधुना प्रसङ्गो नान्ति0त → य् ) आयन् 

Dयोः सूर्त्रयोE�ध्ये इणो यण् (६.४.८१) प्रथEं; तदा आटश्च (६.१.८९) इत्यभदिवष्यत्  दिकन्तु तावता प्रसङ्गो ना0त्येव आगEोMर0य अचः 
अभावात्  | 

आ + इ + अन्  | अर्त्र आटश्च (६.१.८९), इणो यण् (६.४.८१) च Dयोः प्रसदिक्तः | अर्त्र प्रतितपदोक्तत्वात्  इणो यण् (६.४.८१) इत्यकु्तE् 
| परन्तु अर्त्र वाणा�दाङं्ग बलीयः इत्यदिप कायT करोतित अर्त्र | Dयोः पर0परसEथ�नं; Dयोः कारणकथने न काऽदिप सE0या | 

वाणा�दाङं्ग बलीयः | [परिरभाषा ५५] – वण�0य इद ंवाण�E् ; वणT दिनदिEMीकृत्य जायEानं काय�E्  | वण�सम्बhं वाण�E्  | अङ्ग0य इदE्  आङ्गE्  | 
अङ्गदिनदिEत्तिMकं वा अङ्गोदि¬णिशकं वा काय�E्  आङ्गE्  | अङ्गसम्बhE्  आङ्गE्  | वण�दिनदिEत्तिMक-काया�पेक्षया अङ्गातिधकार0य कायT प्रबलE्  | 

इतित साEान्यतिचन्तनE्  | व0तुतः अर्त्र पक्षDयं वत�ते | एकन्ति0Eन्  पके्ष इ + लङ  लाव0थायाE्  → य् आडजादीनाE्  (६.४.७२) इत्यनेन 
आडागEः  ततः अगे्र यथोक्तE्  → य् | अपरन्ति0Eन्  पके्ष इ + लङ्   इ → य् + ञिझ, अन्तिन्त, अन्त् , अन्   → य् इणो यण् (६.४.८१) इत्यनेन अजादौ 
प्रत्यये पर ेयणादेशः  य्  → य् + अन्   → य् अञिसhवदर्त्राभात्  (६.४.२२) इत्यनेन यणादेश0य अञिसhत्वात्  अजादिदत्वE्  आणि_त्य 
आडजादीनाE्  (६.४.७२) इत्यनेन आडागEः  आ → य् + य्  + अन्   → य् (आटश्च (६.१.८९) इत्य0य अधुना प्रसङ्गो नान्ति0त → य् ) आयन् 

आडजादीनाE्  (६.४.७२), इणो यण् (६.४.८१) इत्यनयोः काय�E्  आभीयकाय�E् —

अञिसhवदर्त्राभात्  (६.४.२२) = कEदिप आ_यE्  अतिधकृत्य आभीय-कायT, दिDतीयं सEानाणि_तE्  आभीय-कायT प्रतित अञिसhं भवतित | 
अतिधकारसूर्त्रE्  | भ0य (६.४.१२९) इतित अतिधकारसूरे्त्रण भ-संज्ञा सम्बhकाया�णिण भवन्तिन्त षष्ठाध्यय0य अन्तपय�न्तE्  | अञिसhवदर्त्राभात्  
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(६.४.२२) इत्यनेन ६.४.२३ इत्य0Eात्  आरभ्य, भ0य इत्य0य अतिधकार0य अन्तपय�न्तE्  (६.४.१७५), एषां काया�णां नाE आभीय-
काय�E्  | अञिसhवत्  अव्यपदयE् , अर्त्र अव्यपदयE् , आ अव्यपदयं, भात्  पञ्चम्यन्तE् , अनेकपददिEद ंसूर्त्रE्  | 'अञिसhवत् ' इत्यकेु्त 'यथा न 
अजदिनष्यत' | सूर्त्र0य दिवधानं जातं, काय�ञ्च ञिसhं; दिकन्तु अनेन सूरे्त्रण दिDतीयसूरं्त्र प्रतित प्रथE0य कायT 'यथा नाभदिवष्यत् ' अतः 'अञिसhवत् ' 
इत्यकु्तE्  | ‘सEानाणि_तं काय�E् ' इतित अथ�ः उदेतित 'अर्त्र' इतित अव्ययपदेन | अन्ति0Eन्  + र्त्रल्   → य् 'अर्त्र' | 'अन्ति0Eन् ' इत्य0य सप्तम्यन्तत्वेन 
दिनदिEMत्वE्  इतित आशयः | सूरं्त्र 0वयं सम्पणू�E्— अञिसhवत्  अर्त्र आ भात्  | 

अन् -प्रत्ययE्  आणि_त्य आडजादीनाE्  (६.४.७२), इणो यण् (६.४.८१) इत्यनयोः कायT भवतित | अर्त्र इण् -धातोः 'इ' इत्यदिप Dयोः 
आ_यः | आडजादीनाE्  (६.४.७२) इतित सूर्त्रEदिप, इणो यण् (६.४.८१) इतित सूर्त्रEदिप षष्ठाध्याय0य चतुथ�पाद0य Dाकिंवशसूर्त्रEारभ्य 
षष्ठाध्याय0य अन्तः इतित यावत् , अन्ति0Eन्  गोचर ेअन्ति0त इतित कृत्वा आडागEः अदिप यणादेशः अदिप आभीयकाय�E्  | 

आडजादीनाE्  (६.४.७२) = लङ्ु  लङ्  लङ्ृ  च पर ेचेत् , अजादिदधातुरूदिप-अङ्ग0य आट् -आगEो भवतित; स च अडागEः उदाM-संज्ञकः 
| अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — अजादीनाE्  अङ्ग0य आट्  उदाMः लुङ् लङ् लृङु्क्ष |

इणो यण् (६.४.८१) = इण्-धातोः यण् -आदेशः भवतित अजादिदप्रत्यये पर े| अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — इणः अङ्ग0य यण्  अतिच |

तर्हि/ अन्ति0Eन्  पके्ष लकार-प्रत्यय0य उपन्ति0थतितः आदौ भवतित, ततिnदिEMकादेशाः च आदौ भवन्तिन्त, ततः परE्  अजादिदप्रत्ययत्वE्  आदाय 
इणो यण् (६.४.८१) इत्यनेन यणादेशः, त0य च अञिसhत्वात्  आडजादीनाE्  (६.४.७२) इत्यनेन आडागEः | 

अर्त्र प्रश्नः उदेतित, एकवारE्  आरम्भे इणो यण् (६.४.८१) इतित शास्त्रE्  उपन्ति0थतं भवतित चेत् , त0य अञिसhत्वात्  आडजादीनाE्  
(६.४.७२) इत्यनेन आडागEः भवेत्  | दिकन्तु क0य बलेन आडागEात्  प्राक्  यण् -आदेशो दिवधीयेत ? आडजादीनाE्  (६.४.७२) इतित 
लाव0थायाE्  | इणो यण् (६.४.८१) इतित ञिसhतितङ् प्रत्ययसाधनानन्तरEेव | अदिप च लाव0थायाE्  आडागEः इतित पके्ष अञिसhवदर्त्राभात्  
(६.४.२२) इतित शास्त्रE्  नापेक्षते | साक्षात्  आडजादीनाE्  (६.४.७२) इत्यनेन आडागEः, तदा प्रतितपदोक्तत्वात्  इणो यण् (६.४.८१), 
फलतः आयन्  इतित रूपE्  | अतः अर्त्र लार्घवE्  | अञिसhवदर्त्राभात्  (६.४.२२) इत्य0य अपेक्षा एव नान्ति0त |

तर्हि/ दिDतीये पके्ष क0य बलेन आडागEात्  प्राक्  यण् -आदेशो दिवधीयेत ? लाव0थायाE्  आडागEः इतित पके्ष लार्घवE्  इतित सत्यं; दिकन्तु तथा 
सतित अञिसhवदर्त्राभात्  (६.४.२२) इत्य0य पाठः कुतः इतित प्रश्नः | आभीयपाठ0य का गतितः ? इणो यण् (६.४.८१) आडजादीनाE्  
(६.४.७२) इतित सूर्त्रDयE्  आभीयशास्त्रे अन्तग�तं, त0य च कारणं 0यात्  | इणो यण् (६.४.८१) सव�प्रथEं न भवतित चेत् , दिकEथ�E्  
आभीयकाय�E्  इदE्  | इदEेव आभीयपाठ0य साथ�क्यE्  | अर्त्र भाष्यकार0य कथनदिEद ंयत्  तेन ज्ञायते आदौ लकारदिनदिEMकाया�णिण, ततः 
परEेव आडागEः |  

प्रथEपक्ष0य परिरत्यजने, अन्यत्  कारणEदिप उक्तE्  E/ाभाष्ये | दिकदिEतित चेत् , धातुः नाE दिक्रयावाचकः | दिक्रयायाः 0वा_याकाङ्क्षा भवतित; नो 
चेत्  दिक्रया न प्रतीयते | धातुरवे दिक्रयां न बोधयतित | दिक्रयायाः 0वा_यसEवधाने एव धातुः दिक्रयां बोधयेत्  | कतृ�बोधकप्रत्ययः परः यदा 
भवतित, तदानीE्  अयं धातुः परिरपूण�तया दिक्रयां बोधतियतंु सEथ�ः भवतित | दिक्रयायाः आ_यबोधकप्रत्ययः नान्ति0त  चेत्  धातुः दिक्रयां कथं वा 
बोधयेत्  ? लकारः आ_यबोधकप्रत्ययः | तं दिवना 'अयं धातुः' इतित व्यव/ारः एव व0तुतः न कत�व्यः | कुतः इतित चेत् , दिक्रयां न बोधयतित | 
तर्हि/ कदा बोधयतित ? 0वबोध्यदिक्रयायाः आ_यः अन्ति0त चेदेव धातुः दिक्रयां बोधयतित | भू-धातोः लट्  इतित प्रयोगे 'भू-धातुः' 
अथ�दिवज्ञानपदE्  | इतः पर ंयदा लट् -प्रत्ययः करिरष्यते, तदानीं परिरपूण�धातुः अयE्  | प्रत्यय0य उत्पMेः पूव�E्  'अयं धातुः' इतित व्यव/ारः 
गौणः | अनेन लकार-प्रत्यय0य उपन्ति0थतितः आदौ भवतित, ततिnदिEMककाया�णिण च आदौ भवन्तिन्त इतित वक्तव्यE्  | अ0Eात्  कारणाददिप 
लाव0थायाE्  अट्  इतित पक्षः परिरत्यक्तः | 

आ/त्य कारणर्त्रयेण इणो यण् (६.४.८१) सव�प्रथEE्  आयातित— १) आभीयपाठ0य साथ�क्याथ�E् ; २) प्रतितपदोक्तत्वात् ; ३) 
दिवणिशष्टधातोः दिक्रयाबोधकत्वात्  |

Dौ प्रश्नौ अवणिशष्टौ—
1) दिकEथT साEान्यक्रEः एतादृशः दMः— १) (लतिङ) अडागEः आडागEः च | २) तितङ् -दिनदिEME्  अङ्गकाय�E्  | ३) (लतिङ) आडागEे 
सतित वृतिh-काय�E्  | ४) तितङ्प्रत्यय-योजनं, तत्सम्बh-सन्तिन्धकाय�E् |
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तिचन्तयाEः चेत् , अयं क्रEः 0वाभादिवकः | 

१) (लतिङ) अडागEः आडागEः च | आडजादीनाE्  (६.४.७२) इतित सूरं्त्र लाव0थायां दिवधीयते, अतः इद ंसूरं्त्र साEान्यरूपेण सवा�प्रथEं 
भवेत्  | 
२) तितङ् -दिनदिEME्  अङ्गकाय�E्  | अङ्गकाय�E्  इदE् , अतः बलवत्  | 
३) (लतिङ) आडागEे सतित वृतिh-काय�E्  | आटश्च (६.१.८९) वण�दिनदिEMकं काय�E् , अतः अनन्तर ं0यात्  | दिकन्तु अन्तरङ्गत्वात्  
तितङ्प्रत्यय-योजनात्  प्राक्  | 
४) तितङ्प्रत्यय-योजनं, तत्सम्बh-सन्तिन्धकाय�E् | परम्परया अदिप अन्तिन्तEं काय�E्  | दिकन्तु आतिधक्येन तृतीयचतुथ�योE�ध्ये किंक प्रथEE्  
इत्यन्ति0Eन्  E/त्त्वं नान्ति0त | अवदत्  | ऐच्छत्  | ऐधत्  | 

णिभnरीत्या तिचन्त्यते केवलं इण् -धातोः अस् -धातोः प्रसङे्ग च | इणो यण्  (६.४.८१) इत्यनेन इ-धातुः  आयन्  → य् | श्नसोरल्लोपः 
(६.४.१११) इत्यनेन अस् -धातुः  आसीत्  → य् | 

2) इ + लङ्   इ → य् + त्   → य् आडजादीनाE्  (६.४.७२)  → आ + इ + त् 

अर्त्र प्रथEं आटश्च (६.१.८९) इतित दिक्रयते चेत् , साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्य0य आवश्यकता एव नान्ति0त | प्रथEं 
साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इतित दिक्रयते चेत् , अनन्तर ंआटश्च (६.१.८९) इतित भवतित | Dाभ्यां Eागा�भ्यां ऐत्  इतित रूपं ञिसध्यतित | 
तर्हि/ किंक साधु ?

आटश्च (६.१.८९) = आडागEात्  अतिच पर ेपूव�परयोः वृतिhरकेादेशो भवतित | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — आटः च अतिच पवू�परयोः एकः 
वृतिhः संदि/तायाE्  |
साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) = इगन्ताङ्ग0य इकः गुणः भवतित साव�धातुके आध�धातुके च प्रत्यये पर े| अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — 
इकः अङ्ग0य गुणः साव�धातुकाध�धातुकयोः |

अर्त्र कृताकृतप्रसङ्गः आटश्च (६.१.८९) इत्य0य, त0Eात्  साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इतित सूरं्त्र प्रतित दिनत्यं, त0Eाच्च बलवत्  | 

पूव®पन्ति0थतदिनदिEMकE्  अन्तरङ्गE्  | य0य काय�0य दिनदिEMं पवू�E्  उपन्ति0थतं, तदन्तरङ्गE्  |  

आटश्च (६.१.८९) इत्य0य इ-धातोः इ-कारः इतित दिनदिEMं पवू�E्  उपन्ति0थतः | साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्य0य यः त् -
प्रत्ययः इतित दिनदिEME्  अनन्तरE्  | अतः पूव®पन्ति0थतदिनदिEMकE्  अन्तरङ्गE्  इत्यनेन आटश्च (६.१.८९) इत्य0य अन्तरङ्गत्वE्  |

पवू�परदिनत्यान्तरङ्गापवादानाEुMरोMर ंबलीयः इतित परिरभाषया दिनत्यापेक्षया अन्तरङ्गत्वं बलवत्  | अतः 'दिनत्यE् ' इत्य0य बलेन आटश्च 
(६.१.८९) इतित न, अदिप तु अन्तरङ्गत्वE्  इत्य0य बलेन आटश्च (६.१.८९) प्रथEं भवतु | 

दिकन्तु अन्ततो गत्वा वाणा�दाङं्ग बलीयः इत्यनेन साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) प्रथEं भवतित | पूव®पन्ति0थतदिनदिEMकE्  अन्तरङ्गE्  
इत्य0Eात्  वाणा�दाङं्ग बलीयः इतित परिरभाषा बलवती | तदथT प्रथEं साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्य0य प्रादिप्तः, तदा एव आटश्च 
(६.१.८९) |

3) तिचन्तनाथT भाष्यकारः प्रतितपादयतित यत्  आडजादीनाE्  (६.४.७२), आटश्च (६.१.८९) इत्यनयोः अष्टाध्याय्याE्  आवश्यकता एव 
नान्ति0त | लुङ्लङ्लृङ्क्ष्वडुदाMः (६.४.७१) च 'अटश्च' च इत्येव पया�प्तE् ; आभ्यां सवा�णिण रूपाणिण ञिसध्येरन्  | ऐच्छत् , ऐधत्  | तिचन्तन0य 
दिवषयः !

B. इक्  0Eरणे इतित धातुः

इक्  0Eरणे दिनत्यE्  अतिध-उपसग�पवू�कः धातुः, पर0Eैपदी च | 
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अर्त्र अवधेयं यत्  यथापूवT, काय�0य एकः क्रEः वत�ते | तं क्रEE्  आधारीकृत्य प्रदिक्रया प्रवत�नीया— १) (लतिङ) अडागEः आडागEः च | 
२) तितङ् -दिनदिEME्  अङ्गकाय�E्  | ३) (लतिङ) आडागEे सतित वृतिh-काय�E्  | ४) तितङ्प्रत्यय-योजनं, तत्सम्बh-सन्तिन्धकाय�E् | 
यथासाEान्यE् , अङ्गकायT सन्तिन्धकाय�E्  इत्यनयोः Eध्ये प्रथEE्  अङ्गकायT, तदा एव सन्तिन्धकाय�E्  |

इक्  0Eरणे इतित धातौ अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ (६.४.७७) इत्य0य प्रसदिक्तः न तु इणो यण् (६.४.८१), नाE इयङ् -आदेशः 
प्रसक्तः न तु यण् -आदेशः | तर्हि/ अजाद्यदिपत्सु इयङ्  कृत्वा अतिध + इ + अन्तिन्त  अतिध → य् + इय्  + अन्तिन्त  अधीयन्तिन्त इतित भवेत्  → य् | 
दिकन्तु तथा न भवतित, अतिधयन्तिन्त इत्येव भवतित | अर्त्र धेयं यत्  एकं गणसूरं्त्र वत�ते इण्वदिदक इतित वक्तव्यE्  | अनेन इक् -धातुः इण-धातुवदेव
भवतित | अतः अर्त्र अतिध + इक् , इण्वत्  भवतित | प्रथEE्  इण् -धातोः रूपं दिनEा�तु, तदा अतिध योजयतु, अदिप च यथा आवश्यकता 
सन्तिन्धकायT करोतु | आ/त्य इक् -धातोः अजाद्यदिपत्सु इयङ् -आदेशो न भवतित अदिप तु इण् -वत्  यण् -आदेश एव भवतित | 

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

C. इङ्  अध्ययने इतित धातुः

इङ् -धातुः तिङत्  अतः आत्Eनेपदिदधातुः, दिनत्यE्  अतिध-पूव�ः च |

१) /लादिद दिपत्सु = आत्Eनेपदिदधातुषु गुणकायT नान्ति0त एव |  
२) अजादिद दिपत्सु = गुणः, अयादेशः | अतिध + इ + ऐ  गणेु अतिध → य् + ए + ऐ  अय् → य् -आदेशः अतिध + अय्  + ऐ  सन्तिन्धकाय�E्  → य् 
इको यणतिच  अध्यय्  → य् + ऐ  अध्ययै→ य् 
३) /लाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङतित च, गणुदिनषेधः | अतिध + इ + ते  अकः सवण� दीर्घ�ः   अधीते → य् → य् 
४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङतित च, गुणदिनषेधः | अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ इत्य0य प्रसदिक्तः | अतिध + इ + आते  अतिध → य् + इय्  + 
आते  अतिध → य् + इयाते  अकः सवण� दीर्घ�ः  अधीयाते → य् → य् 

अर्त्र अवधेयं यत्  यथापूवT, काय�0य एकः क्रEः वत�ते | तं क्रEE्  आधारीकृत्य प्रदिक्रया प्रवत�नीया— १) (लतिङ) अडागEः आडागEः च | 
२) तितङ् -दिनदिEME्  अङ्गकाय�E्  | ३) (लतिङ) आडागEे सतित वृतिh-काय�E्  | ४) तितङ्प्रत्यय-योजनं, तत्सम्बh-सन्तिन्धकाय�E् | ५) 
उपसग�-योजनं, तत्सम्बh-सन्तिन्धकाय�E् |

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

D. वी-धातुः गतितव्यादिप्त-प्रजनकान्त्यसन-खादनेषु

१) /लादिद दिपत्सु = गुणः | वी + तित  वेतित→ य् 
२) अजादिद दिपत्सु = गुणः, अयादेशः | वी + आदिन  वे → य् + आदिन  व्  → य् + अय्  + आदिन  वयादिन→ य् 
३) /लाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङतित च, गणुदिनषेधः | वी + तः  वीतः→ य् 
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४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङतित च, गुणदिनषेधः | अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ इत्यनेन इयङ्  आदेशः | वी + अन्तिन्त  व्  → य् + इय्  + अन्तिन्त
 दिवयन्तिन्त→ य् 

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

E. शीङ्  0वप्ने इतित धातुः

शीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१) =  शीङ् -धातोः गणुः भवतित साव�धातुकप्रत्यये पर े| अनेन सूरे्त्रण शीङ् -धातोः गुणः भवतित न केवलं 
दिपत्सु अदिप तु अदिपत्सु अदिप | इको गुणवृhी (१.१.३) इत्यनेन परिरभाषा-सूरे्त्रण, इकः 0थानी भवतित यर्त्र 0थानी नोक्तE्, अतः अर्त्र ईकारः
0थानी भवतित | शीङः षष्ठ्यन्तं, साव�धातुके सप्तम्यन्तं, गणुः प्रथEान्तं, दिर्त्रपददिEदं सूर्त्रE्  | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | 
अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — शीङः अङ्ग0य गुणः साव�धातुके |

अदिपत्सु प्रत्ययेषु साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन गुणः आदिदश्यते, तदा न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इत्यनेन गुण-दिनषेधः | तदा 
शीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१) इत्यनेन पुनः गुणः | अर्त्र न्तिक्क्ङतित च (१.१.५), शीङः साव�धातुके गुणः (७.४.२१) इत्यनयोः कः 
सम्बन्धः ? न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इतित प्रबाध्य शीङः साव�धातुके गुणः (७.४.२१) इत्यनेन गुणो वा ? इतित चेत्  शीङः साव�धातुके गुणः 
(७.४.२१), न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इत्य0य अपवादः इतित वा ?

१) /लादिद दिपत्सु = आत्Eनेपदिदधातुषु नान्ति0त एव | 
२) अजादिद दिपत्सु = गुणः, अयादेशः | शी + ऐ  श्  → य् + ए + ऐ  श्  → य् + अय्  + ऐ  शयै→ य् 
३) /लाद्यदिपत्सु = गुणः | शी + ते  शे → य् + ते  शेते → य् 
४) अजाद्यदिपत्सु = गुणः, अयादेशः | शी + आते   शे → य् + आते  श्  → य् + अय्  + आते  शयाते → य् 

शीङो रुट्  (७.१.६) = शीङ् -धातुतः झ् -प्रत्ययावयव0य 0थाने यः अत् , त0य रुट् -आगEो भवतित | आद्यन्तौ टदिकतौ इत्यनेन अत्  
इत्य0य आद्यवयवः | शीङः पञ्चम्यन्तं, रुट्  प्रथEान्तं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | झोऽन्तः (७.१.३) इत्य0Eात्  झः इत्य0य अनुवृत्तिMः; 
अदभ्य0तात्  (७.१.४) इत्य0Eात्  षष्ठ्यन्त0य दिवभदिक्तपरिरणाEेन अतः इत्य0य अनुवृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | 
अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — शीङः अङ्गात्  झः अतः रुट्  |

अनुबन्धलोपे र्  इतित आगEः | अते  रते  → य् | अताE्   रताE्  → य् | अत  रत  → य् |

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

तर्हि/ प्रश्नः आगतः आसीत्  यत्  न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इतित प्रबाध्य शीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१) इत्यनेन गुणो वा ? इतित चेत्  शीङः
साव�धातुके गणुः (७.४.२१), न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इत्य0य अपवादः इतित वा ? अर्त्र र्त्रयाणां सूर्त्राणां दिनदिEMं दिकदिEतित ज्ञातव्यE्  | 
साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन इगन्ताङ्ग0य इकः गणुः भवतित साव�धातुके आध�धातुके च प्रत्यये पर े| साव�धातुकEदिपत्  
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(१.२.४) इत्यनेन अदिपत्  साव�धातुकं तिङDत् अन्ति0त | न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इत्यनेन यः प्रत्ययः दिगत् , दिकत्  अथवा तिङत्  अन्ति0त, अदिप च 
त0Eा त्  प्रत्ययात्  पूवT त0य एव प्रत्यय0य कारणतः इकः 0थाने गुणः वा वृतिhः वा भवतित 0E, सः (गणुः वृतिhः) न भवतित | शीङः 
साव�धातुके गणुः (७.४.२१) इत्यनेन शीङ् -धातोः गुणः भवतित साव�धातुकप्रत्यये पर े| साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन 
इग्लक्षणगणुः दिक्रयते; न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इत्यनेन इग्लक्षणगुणः दिनषेध्यते; पुनः शीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१) इत्यनेन 
इग्लक्षणगणुः दिक्रयते | दिर्त्रषु अदिप इको गणुवृhी (१.१.३) इत्यनेन परिरभाषा-सूरे्त्रण, इकः 0थानी भवतित यर्त्र 0थानी नोक्तE् |

व0तुतः शीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१) कुर्त्रादिप 0वतन्र्त्रतया कायT न करोतित; कुर्त्रतिचत्  गणुं प्रबाध्य, कुर्त्रतिचत्  गुणदिनषेध ंप्रबाध्य च 
0वकायT करोतित | 

शी + लट्   शी → य् + ते  → य् साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन गुणः  → य् न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इत्यनेन गुण-दिनषेधः  → य् शीङः 
साव�धातुके गणुः (७.४.२१) इत्यनेन गुणः |
शी + लोट्   शी → य् + ऐ  → य् साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन गुणः  → य् शीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१) इत्यनेन गुणः |

अर्त्र अपवाद0य दिवषयः वा इतित प्रश्नः | न्तिक्क्ङतित च (१.१.५), शीङः साव�धातुके गुणः (७.४.२१) इत्यनयोः एकर्त्रप्रादिप्तः नान्ति0त | तर्हि/ 
अपवादः कथं वा 0यात्  ?

दिनरवकाशो दिवतिधरपवादः इतित अपवाद0य लक्षणE्  | दिवप्रतितषेधे पर ंकाय�E्  (१.४.२) इत्य0य कृते Dयोः सूर्त्रयोः तुल्यबलदिवरोधः अपेक्षते; 
तुल्यबलदिवरोधः इत्यथ�E्  एकर्त्रप्रादिप्तः अपेक्षते | अन्यर्त्रान्यर्त्रलब्धावकाशयोरकेर्त्रप्रादिप्त0तुल्यबलदिवरोधः | एकर्त्रप्रादिप्तः अपेक्षते परशास्त्रे, 
दिनत्यशास्त्रे च; अन्तरङ्गशास्त्रे क्वतिचत्  भवतित, क्वतिचत्  न भवतित | दिकन्तु अपवादशास्त्रे दिनरवकाशो दिवतिधरपवादः इतित लक्षणE् ; अर्त्र साक्षात्  
एकर्त्रप्रादिप्तः भवेत्  इतित नोक्तE्  | साEान्यतया Dयोः सूर्त्रयोः एकर्त्रप्रादिप्तः अन्ति0त, Dयोः Eध्ये च एक0य अन्यर्त्रलब्धावकाशो नान्ति0त इतित 
न्ति0थतौ 'अपवादः' इतित वदाEः | अर्त्र केचन वैयाकरणाः वदन्तिन्त यत्  एकर्त्रप्रादिप्तणिभnदिवषयेऽदिप कुर्त्रतिचत्  अपवादः 0वीदिक्रयते | Eातृणिभरुच्यते 
दिकन्तु यत्  व0तुतः अपवाददिवषये कुर्त्रादिप एकर्त्रप्रादिप्तना�0त्येव | 

यथा आद् गुणः (६.१.८७), वृतिhरतेिच (६.१.८८) | कृष्ण + एकर्त्रE्  | अर्त्र आद् गुणः (६.१.८७) भवतित अतिच पर;े वृतिhरतेिच (६.१.८८) 
भवतित एतिच पर े| एकर्त्रप्रादिप्तः अन्ति0त दिकE्  ? Eातृणिभः उच्यते यत्  'अतिच पर'े इत्यनेन सव�के्षरं्त्र 0वीकृतE्  | अतः आद् गुणः (६.१.८७) 
इत्य0य एव प्रादिप्तः | तदनन्तरEेव आद् गुणः (६.१.८७) इत्य0य प्रापे्तः कारणतः वृतिhरतेिच (६.१.८८) इत्य0य दिनरवकाशत्वE्  | अ0य 
दिनरवकाशत्व0य बलेन आद् गुणः (६.१.८७) इतित शास्त्रं प्रबाध्य वृतिhरतेिच (६.१.८८) प्राप्नोतित | 

आद् गुणः (६.१.८७) = अवणा�त्  अतिच पर ेपवू�परयोः 0थाने गुणसंज्ञकः एकादेशः 0यात्  | अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — आत्  अतिच पूव�परयोः 
एकः गणुः संदि/तायाE्  |

वृतिhरतेिच (६.१.८८) = अवणा�त्  एतिच पर ेपवू�परयोः 0थाने वृतिhसंज्ञक-एकादेशः 0यात्  | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — आत्  एतिच पवू�परयोः 
एकः वृतिhः संदि/तायाE्  |

E/ाभाष्यवाक्यE्  - अन्यर्त्रान्यर्त्रलब्धावकाशयोरकेर्त्रप्रादिप्त0तुल्यबलदिवरोधः | लब्धः अवकाशः य0य तत् , लब्धावकाशं सूर्त्रE्  | यदिद Dे सूरे्त्र 
0तः ययोः Dयोरदिप अन्यर्त्र क्वतिचत्  कायT कतु�E्  अवकाशोऽन्ति0त, अदिप च यदिद इEे Dे सूरे्त्र यगुपत्  एकन्ति0Eन्  0थले कायT कतु�E्  आगच्छतः, 
तर्हि/ इEे Dे सूरे्त्र तुल्यबले इत्यचु्यते | अदिप च सEान0थले सEानकाले कायT कतुT तयोः Dयोः यः पर0परः सङ्घष�ः, सः तुल्यबलदिवरोधः 
इत्यचु्यते | 

दिवप्रतितषेधे पर ंकाय�E्  (१.४.२) = सEानकाले तुल्यबले सूरे्त्र कायT कतु�E्  आयातश्चेत् , परसूर्त्र0य कायT पवूT भवतित | दिवप्रतितषेधे सप्तम्यन्तं, 
पर ंप्रथEान्तं, कायT प्रथEान्तं, दिर्त्रपददिEद ंसूर्त्रE्  | दिवप्रतितषेध इत्यकेु्त सEानबलयोः सूर्त्रयोः सङ्घष�ः |

प्रकृतौ शी + लोट्   शी → य् + ऐ इतित न्ति0थतौ साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४), शीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१) इत्यनयोः प्रसदिक्तः 
एकर्त्र भवतित— इत्यकु्तौ एकर्त्रपादिप्तः | साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इतित औसर्हिगकशास्त्रE्  अतः प्रथEतया 'आयातित'; नाE 
प्रदिक्रयायाः प्रतितपादनथT प्रथEतया प्रदश्य�ते | तदा शीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१) इत्य0य प्रतितपदोक्तत्वात्  बलवत्वE्  | शीङः 
साव�धातुके गणुः (७.४.२१) इतित सूर्त्रE्  अ0य कृते एव दिनर्हिEतE्  इतित कृत्वा अ0य अतिधकारः | शी + ऐ  → य् शीङः साव�धातुके गुणः 
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(७.४.२१)  → शे + ऐ | प्रतितपदोक्तत्वE्  अन्तरङ्ग0य के्षरे्त्र पदिठतE् ; अपवाद0य प्रसङ्गः नान्ति0त | 

 शी + लट्   शी → य् + ते | अर्त्रादिप साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४), शीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१) इत्यनयोः एकर्त्रप्रादिप्तः | 
अर्त्रादिप च साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्य0य औसर्हिगकत्वात्  प्रथEं प्रदश्य�ते | शी + ते  → य् साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) 
| अर्त्र अदिपत्त्वात्  न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इत्यनेन गुणदिनषेधः | यदा गणुः दिनदिषhः, तदा शीङः साव�धातुके गुणः (७.४.२१) इत्य0य प्रसदिक्तः
| क0य बलेन त0य कायT भवतित ? अन्यर्त्रलब्धावकाशत्वं नान्ति0त, नाE दिनरवकाशत्वं ञिसhE् , इतित वकंु्त न शक्यते यतोदि/ लोदिट प्रादिप्तः जाता
इतित अधुनवै प्रदर्शिशतE्  | दिनरवकाशत्व0याभावात्  अर्त्रादिप अपवाद0य प्रसङ्गो न | प्रतितपदोक्तत्वात्  एव, दिवणिशष्टत्वात्  एव, शीङः साव�धातुके 
गणुः (७.४.२१) इत्य0य प्रादिप्तः | धेयं यत्  न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) प्रतित शीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१) परशास्त्रं; दिकन्तु Dयोः 
एकर्त्रपादिप्तः नान्ति0त इत्य0Eात्  तुल्यबलदिवरोधो नान्ति0त | तदथT दिवप्रतितषेधे पर ंकाय�E्  (१.४.२) इत्य0य प्रसदिक्तः नान्ति0त | प्रतितपदोक्तत्वादेव 
शी + ते  → य् शीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१)  → शे + ते |

यर्त्र दिवतिधः भवतित, तदा दिनषेधो भवतित, तदा पुनः दिवतिधः, अ0य नाEकरणं प्रतितप्रसवः इतित उच्यते | अनेन न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इतित 
सूर्त्र0य अथ�सङ्कोचः अदिप वकंु्त शक्यते—  दिगतित दिकतित तिङतित प्रत्यये पर ेतत्पूव�0य इकः गणुः वृतिhः च दिनदिषhः, शीङः साव�धातुके गुणः 
(७.४.२१) इत्य0य 0थलं वज�तियत्वा | अयं ञिसhान्तः अर्त्र प्रतितपदोक्तत्व0य सEथ�नं करोतित | 

धेयं यत्  शीङः साव�धातुके गणुः (७.४.२१) इत्य0य प्रसदिक्तः साव�धातुकप्रत्यये पर ेएव, अतः णिणतिच ण्वुत्तिल च अ0य कायT नान्ति0त | तर्त्र 
उभयर्त्र अचो न्ति¶णतित (७.२.११५) इत्यनेन वृतिhः | शाययतित, शायकः इतित |

F. दीधीङ्  दीदिप्तदेवनयोः इतित धातुः | 

दीदिप्तः इतित प्रकाशः; देवनE्  इतित दःुखE्  | छान्दञिस (वेदे) | आत्Eनेपदिदधातुः |

अदादिदगण0य जतिक्षत्यादयः इतित अन्तग�णे सप्त धातवः सन्तिन्त— जक््ष , जागृ, दरिरद्रा, चकास् , शास् , दीधीङ् , वेवीङ्  च | जतिक्षत्यादयः षट्  
(६.१.६) इतित सूरे्त्रण जतिक्षत्यादीनां धातूनाE्  अभ्य0त-संज्ञा भवतित | जतिक्षत्यादिदषु धातुषु दीधीङ् , वेवीङ्  च 0तः; दिकन्तु Dयोः 
आत्Eनेपदिदत्वात् , साव�धातुकलकारषेु दिकEदिप दिवणिशष्टE्  अभ्य0तसंज्ञा-दिनदिEMं कायT नान्ति0त | (पर0Eैपदेषु लदिट, लोदिट, लतिङ च तितङ् -
प्रत्ययादेशाः सन्तिन्त; ते तु आत्Eनेपदे न भवन्तिन्त |) 

दीधीवेवीटाE्  (१.१.६) = दीधी, वेवी इतित धातू, इडागEः चेत्येषां गणुः वृतिhश्च न भवतः | 

एरनेकाचोऽसंयोगपूव�0य (६.४.८२) = असंयोगपूव�-अनेकाच् -इकारान्ताङ0य यण् -आदेशो भवतित अतिच पर े|

१) /लादिद दिपत्सु = आत्Eनेपदिदधातुषु नान्ति0त एव | 
२) अजादिद दिपत्सु = गुणदिनषेधः, यणादेशः | दीधी + ऐ  दीध्य्  → य् + ऐ  → य् = दीध्यै
३) /लाद्यदिपत्सु = गुणदिनषेधः | दीधी + ते  दीधीते → य् 
४) अजाद्यदिपत्सु = गुणदिनषेधः, यणादेशः | दीधी + आते   दीध्य्  → य् + आते  दीध्याते → य् 

अजादिदषु दिपत्सु अदिप, अजाद्यदिपत्सु अदिप तिचन्तनं सEानE्— इको यणतिच (६.१.७७) इत्यनेन यण् -आदेशः; तत्कायT प्रबाध्य 
साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन गुणकाय�0य प्रसदिक्तः अन्ति0त, परन्तु दीधीवेवीटाE्  (१.१.६) इत्यनेन गुण-दिनषेधः | तदा अतिच
शु्नधातुभ्रवुां य्वोरिरयङुवङौ (६.४.७७) इत्यनेन इयङ् -प्रसदिक्तः, तत्  प्रबाध्य एरनेकाचोऽसंयोगपूव�0य (६.४.८२) इत्यनेन यणः प्रादिप्तः | 

इकारादिदप्रत्ययेषु यीवण�योद{धीवेव्योः (७.४.५३) इत्यनेन दिदधी-धातोः अन्त्यवण�-इकार0य लोपः भवतित |

दीधी + ईत  दीध्  → य् + ईत  दीधीत→ य् 

दीधीवेवीटाE्  (१.१.६) = दीधी, वेवी इतित धातू, इडागEः चेत्येषां गणुः वृतिhश्च न भवतः | अनेन इडागE0य गुणः न कदादिप भवतित— 
यथा गE्  + इ + 0यतित  गदिEष्यतित→ य् ; त0य वृतिhकायT न कुर्त्रादिप दिवदि/तE्  | दिदधीश्च वेवीश्च इट्  च तेषादिEतरतेरDन्Dः दीधीवेवीतः, तेषां 
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दीधीवेवीटाE्  | दीधीवेवीटां षष्ट्यन्तं पदE् , एकपददिEद ंसूर्त्रE्  | इको गणुवृhी (१.१.३) इत्य0Eात्  गुणवृhी इत्य0य अनुवृत्तिMः | न 
धातुलोप आध�धातुके (१.१.४) इत्य0Eात्  न इत्य0य अनुवृत्तिMः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूरं्त्र— दीधीवेवीटाE्  न गुणवृhी | 

एरनेकाचोऽसंयोगपूव�0य (६.४.८२) = असंयोगपूव�-अनेकाच् -इकारान्ताङ0य यण् -आदेशो भवतित अतिच पर े| येन दिवतिध0तदन्त0य 
(१.१.७२) इत्यनेन तादृश-धातुः य0य अन्ते इकारः (न तु केवलं इकाररूप्यङ्गE् ; अलोऽन्त्य0य (१.१.५२) इत्यनेन अन्त्य0य अल् -
वण�0य यणादेशः (न तु पूणा�ङ्ग0य) | न एकE् , अनेकE् , अनेके एकाचः यन्ति0Eन्  सः अनेकाच्  न¶तत्परुुषगभ® ब/ुव्रीदि/ः, त0य अनेकाचः | 
नान्ति0त संयोगः पूव� य0य स असंयोगपूव�ः ब/ुव्रीदि/ः, त0य असंयोगपूव�0य | एः षष्ठ्यन्तE् , अनेकाचः षष्ठ्यन्तE् , असंयोगपूव�0य षष्ठ्यन्तं,
दिर्त्रपददिEदं सूर्त्रE्  | इणो यण्  (६.४.८१) इत्य0Eात्  यण्  इत्य0य अनुवृत्तिMः | अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ (६.४.७७) इत्य0Eात्  अतिच, 
धातोः (दिवपरिरणाEेन षष्ठ्यन्तE् ) इत्यनयोः अनुवृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | अनवुृत्तिMसदि/त-सूर्त्रE् —अनेकाचः 
असंयोगपूव�0य एः धातोः अङ्ग0य यण्  अतिच |

यीवण�योद{धीवेव्योः (७.४.५३) = दीधी, वेवी इतित धात्वोः अन्त्यवण�-इकार0य लोपो भवतित यकारादिद-प्रत्यये इवण� च पर े| 
अलोऽन्त्य0य (१.१.५२) इत्यनेन अन्त्य0य अल् -वण�0य लोपः | तियश्च इवण�श्च यीवण� इतरतेरDन्Dः, तयोः यीवण�योः | दीधीश्च वेवीश्च 
दीधीवेव्यौ इतरतेरDन्Dः, तयोः दीधीवेव्योः | यीवण�योः सप्तम्यन्तं, दीधीवेव्योः षष्ठ्यन्तं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | तास0त्योल®पः (७.४.५०) 
इत्य0Eात्  लोपः इत्य0य अनुवृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूरं्त्र— दीधीवेव्योः अङ्ग0य लोपः यीवण�योः 
|  

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

G. वेवीङ्  वेतितना तुल्ये | 

छान्दञिस (वेदे) | आत्Eनेपदिदधातुः |

सवा�णी सूर्त्राणिण काया�णिण च दीधीङ् -धातोरिरव | 

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

3. उकारान्तधातवः ऊकारान्तधातवः च (14 धातवः—कु, टुकु्ष, क्ष्णु, णु, दु्य, य,ु षु, ष्णु, ऊणु�, रु, /् नुङ् , षु्टJ् , बू्रJ् , षड़्ू )

A.   साEान्याः उकारान्तधातवः   (9 धातवः—कु, टुकु्ष, क्ष्ण,ु ण,ु दु्य, य,ु षु, ष्ण,ु /् नुङ् )

१) /लादिद दिपत्सु = उतो वृतिhलु�दिक /त्तिल (७.३.८९) इत्यनेन वृतिh | य ु+ तित  य्  → य् + औ + तित  यौतित→ य् 
२) अजादिद दिपत्सु = गुणः, अवादेशः (एचोऽयवायावः) | य ु+ आदिन  यो → य् + आदिन  य्  → य् + अव्   + आदिन  यवादिन→ य् 
३) /लाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङतित च, गणुदिनषेधः | य ु+ तः  यतुः→ य् 

15



४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङतित च, गुणदिनषेधः | अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ इत्यनेन उवङ् -आदेशः | य ु+ अन्तिन्त  यवुन्तिन्त → य् 

उतो वृतिhलु�दिक /त्तिल (७.३.८९) = लुकः दिवषये अनभ्य0त0य उदन्ताङ्ग0य वृतिhः /लादिद-दिपत् -साव�धातुकप्रत्यये पर े| येन 
दिवतिध0तदन्त0य (१.१.७२) इत्यनेन तादृशE्  अङं्ग य0य अन्ते उकारः (न तु केवलं उकाररूप्यङ्गE् ); अलोऽन्त्य0य (१.१.५२) इत्यनेन 
अङ्गान्त0य उकार0य 0थाने वृतिh-आदेशः | उतः षष्ठ्यन्तं, वृतिhः प्रथEन्तं, लुदिक सप्तम्यन्तं, /त्तिल सप्तम्यन्तE् , अनेकपददिEद ंसूर्त्रE्  | 
नाभ्य0त0यातिच दिपतित साव�धातुके (७.३.८७) इत्य0Eात्  न, अभ्य0त0य, दिपतित, साव�धातुके इत्येषाE्  अनुवृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) 
इत्य0य अतिधकारः | अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — उतः अङ्ग0य  वृतिhः लुदिक /त्तिल दिपतित साव�धातुके न अभ्य0त0य |

यथा— य ु+ तित  कर्त्र�थ� साव�धातुकप्रत्यये पर े→ य् कत�रिर शप्  य ु→ य् + शप्  + तित  शपः लुक्  → य् अदिदप्रभृतितभ्यः शपः  य ु→ य् + तित  → य् 
उतो वृतिhलु�दिक /त्तिल इत्यनेन वृतिhः  य्  → य् + औ + तित  यौतित→ य् 

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

एवEेव अवणिशष्टाः अष्टौ साEान्य-धातवः— 
कु शब्दे  कौतित→ य् , कु्ष शब्दे  क्षौतित→ य् , क्ष्णु तेजने  क्ष्णौतित→ य् , णु 0तुतौ  नौतित→ य् , दु्य अणिभगEने  द्यौतित→ य् , षुप्रसवैश्वय®ः  सौतित→ य् , ष्णु 
प्रस्रवणे  0नौतित → य् | /् नु अपनयने, तिङDात्  आत्Eनेपदे  ह्नतेु → य् |

अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ (६.४.७७) = शु्नप्रत्ययान्ताङ्ग0य (0वादिदगण0य अङ्ग0य यथा शक्नु, तिचनु इत्यनयोः), इकारान्त-
उकारान्तधातुरूदिप-अङ्ग0य, भ्र-ूप्रातितपदिदक0य च— एषाE्  इकार0य उकार0य 0थाने क्रEेण इयङ्  उवङ्  च आदेशः भवतित अजादिद-
प्रत्यये पर े| शु्न-प्रसङे्ग प्रत्ययग्र/णे तदन्ता ग्राह्याः (परिरभाषा #२३) इतित परिरभाषया तदन्तदिवतिधः; अनेन य0य अङ्ग0य अन्ते शु्न-प्रत्ययः 
0यात् , त0Eात्  इत्यथ�ः | य्वोः इतित दिवशेषणं "धातु" शब्द0य एव यतोदि/ शु्नप्रत्ययान्ताङ्गE् , भू्र प्रातितपदिदकE्  च उकारान्तः एव अतः तर्त्र इयङ् 
इत्य0य प्रसदिक्तः नान्ति0त | तर्हि/ 'धातु' इत्येव अवणिशष्यते य0य कृते य्वोः इतित दिवशेषणं योग्यE्  | येन दिवतिध0तदन्त0य (१.१.७२)  इत्यनेन 
य0य धातोः अन्ते इकर-उकरः 0यात्  इतित अथ�ः | शु्नश्च धातुश्च, भ्रुश्च तयोः इतरतेरDन्Dः शु्नधातुभ्रुवः, तेषां शु्नधातुभ्रुवाE्  | इश्च उश्च तयोः 
इतरतेरDन्Dः यू, तयोः य्वोः | इयङ्  च उवङ्  च तयोः इतरतेरDन्Dः, इयङुवङौ | अतिच सप्तम्यन्तं, शु्नधातुभ्रुवां षष्ठ्यन्तं, य्वोः षष्ठ्यन्तE् , 
इयङुवङौ प्रथEान्तE् , अनेकपददिEद ंसूर्त्रE्  | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — य्वोः शु्नधातुभ्रुवाE्  अङ्गानां 
इयङुवङौ अतिच |

B. ऊणु�J्  आच्छादने इतित धातुः
 
१) ऊण®तेर्हिवभाषा (७.३.९०) = ऊणु�-धातोः उकार0य दिवकल्पेन वृतिhः /लादिद-दिपतित प्रत्यये पर े| ऊणु� + तित  ऊण�तित → य् / ऊण®तित 
|
अ0य अपवादः—
२) गणुोऽपृके्त (७.३.९१) = ऊणु�-धातोः उकार0य गणुः एव भवतित (न तु वृतिhः) अपृके्त /लादिद-दिपत् -साव�धातुकप्रत्यये पर े| 
अपृक्त एकाल्  प्रत्ययः (१.२.४१) इत्यनेन यन्ति0Eन्  प्रत्यये एक एव वण�ः (अल् ), त0य अपृक्त-संज्ञा भवतित | /लादिददिपत्सु लतिङ त् , स्  इतित
Dौ प्रत्ययौ 0तः | अतः तयोः परयोः, केवलं गणुः भवतित न तु वृतिhः | 
३) अन्यत्  सवT य-ुधातुरिरव |

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
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लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

ऊण®तेर्हिवभाषा (७.३.९०) = ऊणु�-धातोः उकार0य दिवकल्पेन वृतिhः /लादिद-दिपत् -साव�धातुकप्रत्यये पर े| अलोऽन्त्य0य (१.१.५२) 
इत्यनेन अङ्गान्त0य वण�0य 0थाने वृतिh-आदेशः | ऊण®तेः षष्ठ्यन्तं, दिवभाषा प्रथEान्तं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | उतो वृतिhलु�दिक /त्तिल 
(७.३.८९) इत्य0Eात्  वृतिhः, /त्तिल इत्यनयोः अनुवृत्तिMः | नाभ्य0त0यातिच दिपतित साव�धातुके (७.३.८७) इत्य0Eात्  दिपतित, साव�धातुके 
इत्यनयोः अनुवृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — ऊण®तेः अङ्ग0य दिवभाषा वृतिhः /त्तिल दिपतित 
साव�धातुके |

अपृक्त एकाल्  प्रत्ययः (१.२.४१) = य0य प्रत्यय0य एकैव अल् , त0य अपृक्त-संज्ञा भवतित | एकश्चासौ अल्  एकाल् , कE�धारयः | अपृक्तः 
प्रथEान्तE् , एकाल्  प्रथEान्त ं, प्रत्ययः प्रथEान्तं, दिर्त्रपददिEद ंसूर्त्रE्  | सूरं्त्र 0वयं सम्पणू�E् — एकाल्  प्रत्ययः अपृक्तः | 

गणुोऽपृके्त (७.३.९१) = ऊणु�-धातोः उकार0य गणुः एव भवतित (न तु वृतिhः) अपृके्त /लादिद-दिपत् -साव�धातुकप्रत्यये पर े| अलोऽन्त्य0य
(१.१.५२) इत्यनेन अङ्गान्त0य वण�0य 0थाने गणुादेशः | गणुः प्रथEान्तE् , अपृके्त सप्तम्यन्तं, दिDपददिEद ंसूर्त्रE्  | उतो वृतिhलु�दिक /त्तिल 
(७.३.८९) इत्य0Eात्  /त्तिल इत्य0य अनुवृत्तिMः | नाभ्य0त0यातिच दिपतित साव�धातुके (७.३.८७) इत्य0Eात्  दिपतित, साव�धातुके इत्यनयोः 
अनवुृत्तिMः | ऊण®तेर्हिवभाषा (७.३.९०) इत्य0Eात्  ऊण®तेः इत्य0य अनुवृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | अनुवृत्तिM-
सदि/तसूर्त्रE् — ऊण®तेः अङ्ग0य गणुः /त्तिल दिपतित अपृके्त साव�धातुके |

C. रु शब्दे इतित धातुः

तुरु0तुशम्यEः साव�धातुके (७.३.९५) = तु, रु, 0तु, शE् , अE्  एभ्यः धातुभ्यः /लादिद-साव�धातुक-तितङ् प्रत्यय0य दिवकल्पेन ईट् -
आगEः भवतित | प्रत्ययः दिपत्  वा अदिपत्  वा, /लादिदः अन्ति0त चेत्  ईडागE0य दिवकल्पः |

१) ईडागEः नान्ति0त चेत्  तर्हि/ य-ुधातुरिरव रूपाणिण भवन्तिन्त | रु + तित  रौतित→ य् ; रु + तः  रुतः→ य् ; रु + अन्तिन्त  रुवन्तिन्त → य् |
२) ईडागEः भवतित चेत् —

रु + तित  रु → य् + ईट्  + तित  रु → य् + ईतित  तित /लादिदः दिपत्  आसीत्  अतः → य् उतो वृतिhलु�दिक /त्तिल इत्यनेन वृतिhः भवतित 0E | अधुना 
प्रत्ययः "ईतित" जातः | अन्ति0Eन्  तितपः दिपत्त्वं तु अन्ति0त एव, परन्तु अजादिदः जातः अतः ईतित अजादिद-दिपत्  अन्ति0त | तर्हि/ अजादिद-दिपतः 
साEान्यकायT भवतित अर्त्र | रु + ईतित  → य् साव�धातुकाध�धातुकयोः इत्यनेन गणुः  रो → य् + ईतित  → य् एचोऽयवायावः इत्यनेन अव् -आदेशः → य् 
र्  + अव्  + ईतित  रवीतित→ य् 

रु + तः  रु → य् + ईट्  + तः  रु → य् + ईतः  तः /लाद्यदिपत्  आसीत् → य् ; दिकन्तु अधुना ईतः अजाद्यदिपत्  अन्ति0त | अजाद्यदिपत्  अतः अतिच 
शु्नधातुभ्रवुां य्वोरिरयङुवङौ इत्यनेन उवङ् -आदेशः  र्  → य् + उव्  + ईतः  रुवीतः→ य् 

प्रत्ययः अजादिदः अन्ति0त चेत्  ईडागEः न भवतित | यथा अजाद्यदिपत्  'अन्तिन्त', अथवा अजादिद-दिपत्  'आदिन' इतित | 

रु + अन्तिन्त  → य् अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ इत्यनेन उवङ् -आदेशः | र्  + उव्  + अन्तिन्त  रुवन्तिन्त → य् 
रु + आदिन  → य् साव�धातुकाध�धातुकयोः इत्यनेन गुणः  रो → य् + आदिन  → य् एचोऽयवायावः इत्यनेन अव् -आदेशः  र्  → य् + अव्  + आदिन  → य् 
रवाणिण

तर्हि/ सारांशः अर्त्र यत्  तु, रु, 0तु, शE् , अE् इत्येषां धातूनां रूपाणिण दिDदिवधा भवन्तिन्त—ईडागEः अन्ति0त चेत् , अदिप च ईडागEः नान्ति0त चेत्  
|

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 
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रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

षु्टJ् -धातुः 0तुतौ अदिप अदादौ; कायT तथवै—ईट् -अपके्ष यु-धातुवत्  0तौतित, ईट् -पके्ष 0तवीतित इत्यादीदिन रूपाणिण | 
तु-धातुः सौर्त्रो धातुग�तितवृतिhइसंासु इतित धातुपाठे नान्ति0त, दिकन्तु अदादिदगणीयः इतित Eन्यन्ते | रूपाणिण रु-धातुवत् , तौतित, तवीतित 
इत्यादिदकE्  | 

तुरु0तुशम्यEः साव�धातुके (७.३.९५) = तु, रु, 0तु, शE् , अE्  एभ्यः धातुभ्यः /लादिद-साव�धातुक-तितङ् प्रत्यय0य दिवकल्पेन ईट् -
आगEो भवतित | तुश्च रुश्च 0तुश्च शदिEश्च आE्  च तेषां सEा/ारDन्Dः तुरु0तुशम्यE् , त0Eात्  तुरु0तुशम्यEः | तुरु0तुशम्यEः पञ्चम्यन्तं, 
साव�धातुके सप्तम्यन्तं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | उतो वृतिhलु�दिक /त्तिल (७.३.८९) इत्य0Eात्  /त्तिल इत्य0य अनुवृत्तिMः | भू0तुवोन्ति0ततिङ (७.३.८८) 
इत्य0Eात्  तिततिङ इत्य0य अनुवृत्तिMः; बु्रव ईट्  (७.३.९३) इत्य0Eात्  ईट्  इत्य0य अनुवृत्तिMः; यङो वा (७.३.९४) इत्य0Eात्  वा इत्य0य 
अनवुृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूरं्त्र— तुरु0तुशम्यEः अङ्गात्  ईट्  वा /त्तिल साव�धातुके तिततिङ |

D. /् नङ्ु  अपनयने इतित धातुः

तिङत्  अन्ति0त अतः आत्Eनेपदिदधातुः | अन्यत्  सवT साEान्यEेव |
१) /लादिद दिपत्सु = आत्Eनेपदिदधातुषु नान्ति0त एव | 
२) अजादिद दिपत्सु = गुणः, अवादेशः | /् नु + ऐ  → य् साव�धातुकाध�धातुकयोः इत्यनेन गणुः  /् नो → य् + ऐ  → य् एचोऽयवायावः इत्यनेन अव् -
आदेशः  /् न्  → य् + अव्  + ऐ  /् नवै→ य् 
३) /लाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङतित च, गणुदिनषेधः | /् नु + ते  /् नुते → य् 
४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङतित च, गुणदिनषेधः | अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ इत्यनेन उवङ् -आदेशः | /् नु + आते  /् न्  → य् + उव्   + 
आते  /् नुवाते→ य् 

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

E. बू्रJ् -व्यक्तायां वातिच इतित धातुः

ञिJत्  अन्ति0त अतः उभयपदिदधातुः | 

बु्रव ईट् (७.३.९३) = /लादिद-दिपतित एव ईट् -आगEः भवतित | बू्र + तित  बू्र → य् + ईट्  + तित  बू्र → य् + ईतित  → य् साव�धातुकाध�धातुकयोः 
इत्यनेन गुणः  ब्रो → य् + ईतित  → य् एचोऽयवायावः इत्यनेन अव् -आदेशः  ब्र् → य् + अव्  + ईतित  ब्रवीतित→ य् 

/लादिद-दिपतः एते—तित, ञिस, दिE, तु, त् , स्  | अतः ब्रवीतित, ब्रवीदिष, ब्रवीदिE, ब्रवीतु, अब्रवीत्, अब्रवीः |

बु्रवः पञ्चानाEादिदत आ/ो बु्रवः (३.४.८४) = पर0Eैपद0य लट् -लकार,े बू्र-धातुतः प्रथE-पञ्चानां तितङ् प्रत्ययानां, क्रEेण तितप् , तस् , ञिझ, 
ञिसप् , थस्  इत्येषां 0थाने णल् , अतुस् , उस् , थल् , अथुस्  इतित आदेशाः दिवकल्पेन भवन्तिन्त अदिप च अन्ति0Eन्  पके्ष सतित, बू्र-धातोः 0थाने 
आ/्  इतित धात्वादेशो भवतित |
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बू्र + तित  आ/्  → य् + णल्   आ/्  → य् + अ  आ/→ य् 
बू्र + तः  आ/्  → य् + अतुस्   आ/्  → य् + अतुः  आ/तुः→ य् 
बू्र + अन्तिन्त  आ/्  → य् + उस्   आ/्  → य् + उः  आ/ुः→ य् 
बू्र + थः  आ/्  → य् + अथुस्   आ/्  → य् + अथुः  आ/थुः → य् 
बू्र + ञिस  आ/्  → य् + थल्   आ/्  → य् + थ  → य् आ/0थः (८.२.३५) इत्यनेन आ/्  इत्य0य /कार0य 0थाने थकारादेशः भवतित झत्तिल परे; 
थकारः झल् -प्रत्या/ार ेअन्ति0त अतः /् -0थाने थकारादेशः  आथ्  → य् + थ  → य् खरिर च (८.४.५५) इतित चत्व�सन्तिन्धदिवधायकसूरे्त्रण खरिर पर े
झलां चरः 0यःु, थ् -0थाने तकारः  आत्  → य् + थ  आत्थ → य् 

अवणिशष्टेषु रूपेषु न धात्वादेशः, न वा तितङ् प्रत्ययादेशः | अतः यथासाEान्यE् —
१) /लादिद दिपत्सु = बु्रव ईट् (७.३.९३) इत्यनेन ईट् -आगEः भवतित | बू्र + तित  बू्र → य् + ईट्  + तित  बू्र → य् + ईतित  ब्रो → य् + ईतित  ब्र् → य् 
+ अव्  + ईतित  ब्रवीतित→ य् 
२) अजादिद दिपत्सु = गुणः, अवादेशः (एचोऽयवायावः) | बू्र + आदिन  ब्रो → य् + आदिन   ब्र्  → य् + अव्   + आदिन  ब्रवाणिण→ य् 
३) /लाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङतित च, गणुदिनषेधः | बू्र + तः  बू्रतः→ य् 
४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङतित च, गुणदिनषेधः | अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ इत्यनेन उवङ् -आदेशः | बू्र + अन्तिन्त  ब्र्  → य् + उव्   + 
अन्तिन्त  बु्रवन्तिन्त → य् 

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

आत्Eनेपदे पूण�तया /् नु-धातुवत् 

बु्रव ईट् (७.३.९३) = बू्र-धातुतः /लादिद-दिपत् -प्रत्यय0य ईट् -आगEो भवतित | बु्रवः पञ्चम्यन्तE् , ईट्  प्रथEान्तं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | उतो 
वृतिhलु�दिक /त्तिल (७.३.८९) इत्य0Eात्  /त्तिल इत्य0य अनुवृत्तिMः | नाभ्य0त0यातिच दिपतित साव�धातुके (७.३.८७) इत्य0Eात्  दिपतित, 
साव�धातुके इत्यनयोः अनुवृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — बु्रव अङ्गात्  ईट् /त्तिल दिपतित साव�धातुके 
|

बु्रवः पञ्चानाEादिदत आ/ो बु्रवः (३.४.८४) = पर0Eैपद0य लट् -लकार,े बू्र-धातुतः प्रथE-पञ्चानां तितङ् प्रत्ययानां, क्रEेण तितप् , तस् , ञिझ, 
ञिसप् , थस्  इत्येषां 0थाने णल् , अतुस् , उस् , थल् , अथुस्  इतित आदेशाः दिवकल्पेन भवन्तिन्त अदिप च अन्ति0Eन्  पके्ष सतित, बू्र-धातोः 0थाने 
आ/्  इतित धात्वादेशो भवतित | बु्रवः पञ्चम्यन्तं, पञ्चानां षष्ठ्यन्तE् , आदिदतः अव्ययपदE् , आ/ः प्रथEान्तं, बु्रवः षष्ठ्यन्तE् , अनेकपददिEद ं
सूर्त्रE्  | दिवदो लटो वा (३.४.८३) इत्य0Eात्  लटः, वा इत्यनयोः अनुवृत्तिMः | पर0Eैपदानां णलतुसु0थलथुसणल्वEाः (३.४.८२) 
इत्य0Eात्  पर0Eैपदानां, णलतुसु0थलथुसः इत्यनयोः अनवुृत्तिMः | प्रत्ययः (३.१.१), परश्च (३.१.२), धातोः (३.१.९१), ल0य 
(३.४.७७ ) इत्येषाE्  अतिधकारः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — बु्रवः धातोः ल0य लटः पर0Eैपदानां पञ्चानाE्  आदिदतः णलतुस0ुथलथुसः 
प्रत्ययः परश्च वा बु्रवः आ/ः |

आ/0थः (८.२.३५) = आ/्  इत्य0य /कार0य 0थाने थकारादेशो भवतित झत्तिल पर े| अलोऽन्त्य0य (१.१.५२) इत्यनेन आ/् -धातोः 
अन्तिन्तEवण�0य /कार0य 0थाने थकारः | आ/ः षष्ठ्यन्तं, थः प्रथEान्तं, दिDपददिEदं सीर्त्रE्  | झलो झत्तिल (८.२.२६) इत्य0Eात्  झत्तिल 
इत्य0य अनुवृत्तिMः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — आ/ः थः झत्तिल |

F. षूङ्  प्राणिण-गभ�दिवEोचने (सू-धातुः)
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भूसवुोन्ति0ततिङ (७.३.८८) = भू सू इतित धातुभ्यां साव�धातुके तितङ् प्रत्यये पर ेगुणदिनषेधः भवतित | भू-धातुः भ्वादिदगणे, यथा लङ्ु -लकार े
भू-धातोः पर ेतितङ्  साक्षात्  आयातित | तर्त्र इकः गणुः भवतित 0E, परन्तु अनेन सूरे्त्रण गुणदिनषेधः, अभूत्  इतित रूपE्  | स-ूधातुः अदादिदगणे; 
अनेन सूरे्त्रण दिपतित पर ेअदिप गणुः न | भूश्च सूश्च भूसुवौ इतरतेरDन्Dः, तयोः भूसवुोः | भूसुवोः षष्ठ्यन्तं, तिततिङ सप्तम्यन्तं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | 
नाभ्य0त0यातिच दिपतित साव�धातुके (७.३.८७) इत्य0Eात्  न, साव�धातुके इत्यनयोः अनुवृत्तिMः | दिEदेगु�णः (७.३.८२) इत्य0Eात्  गणुः 
इत्य0य अनुवृत्तिMः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — भूसुवोः न गणुः साव�धातुके तिततिङ |

षङ्ू -धातुः तिङत् अतः आत्Eनेपदी—
१) /लादिद दिपत्सु = आत्Eनेपदिदधातुषु नान्ति0त एव | 
२) अजादिद दिपत्सु = भूसुवोन्ति0ततिङ (७.३.८८) इत्यनेन गुणदिनषेदः | अतः अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ इत्यनेन उवङ् -आदेशः |  सू 
+ ऐ  स्  → य् + उव्  + ऐ  सुवै→ य् 
३) /लाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङतित च, गणुदिनषेधः | सू + ते  सूते→ य् 
४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङतित च, गुणदिनषेधः | अतिच शु्नधातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ इत्यनेन उवङ् -आदेशः | सू + आते  स्  → य् + उव्  + आते 

 सवुाते→ य् 

अदिपत्सु प्रत्ययेषु साव�धातुकEदिपत्  (१.२.४), न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इतित सूर्त्राभ्यां गणुदिनषेधः भवतित 0E, दिकन्तु दिवशेषत्वात्  
प्रतितपदोक्तत्वात्  भूसवुोन्ति0ततिङ (७.३.८८) इत्यनेन एव गुणदिनषेधः भवतित |

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

4.   ऋकारान्तधातवः   (1   धातुः—जागृ दिनद्राक्षये  )  

जागृ धातुः 

जतिक्षत्यादयः षट्  (६.१.६) = जागृ-आदयः षट्  धातवः, सप्तEश्च जक््ष  इत्येषाE्  अभ्य0त-संज्ञा भवतित | अदादिदगणे एकः अन्तग�णः वत�ते 
यन्ति0Eन्  सप्त धातवः सन्तिन्त— जक््ष , जागृ, दरिरद्रा, चकास् , शास् , दीधीङ् , वेवीङ्  | धातोः दिDत्वं यदा भवतित, तदा दिEत्तिलत्वा Dयोः नाE 
अभ्य0तE्  | दिकन्तु अनेन सूरे्त्रण एषां धातूनाE्  अभ्य0तसंज्ञा भवतित, दिDत्वं दिवना | षड् धातवोऽन्ये जतिक्षतितश्च सप्तE एते अभ्य0तसंज्ञाः 0यःु | 
इतित आदिदः येषां ते इत्यादयः | इतितशब्देन जक््ष -पराEश�ः | जक््ष  प्रथEान्तE् , इत्यादयः प्रथEान्तE् , षट्  प्रथEान्तE् , दिर्त्रपददिEद ंसूर्त्रE्  | उभे 
अभ्य0तE्  (६.१.५) इत्य0Eात्  अभ्य0तE्  इत्य0य अनुवृत्तिMः | अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — जतिक्षत्यादयः षट्  अभ्य0तE्  | 

तितङ् प्रत्ययानां ञिसद्ध्यथT दिवशेषकाय�DयE् — 

१) अदभ्य0तात् (७.१.४) = अभ्य0तसजं्ञक-धातूMर0य प्रत्यय0य आदिदEावयव0य झकार0य 0थाने अत् -आदेशो भवतित | अत्  
प्रथEान्तE् , अभ्य0तात्  पञ्चम्यन्तं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | झोऽन्तः (७.१.३) इत्य0Eात्  झः (षष्ठ्यन्तE् ) इत्य0य अनुवृत्तिMः | 
आयनेयीनीतिययः फढखछगां प्रत्ययादीनाE्  (७.१.२) इत्य0Eात् , वचनपरिरणाEं कृत्वा प्रत्ययादेः इत्य0य अनुवृत्तिMः | अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् 
— अभ्य0तात्  अङ्गात्  प्रत्ययादेः झः अत्  | 

२) ञिसजभ्य0तदिवदिदभ्यश्च (३.४.१०९) = तिङत् -लकार0य अव0थायां, ञिसच् -प्रत्ययात् , अभ्य0तसजं्ञकात्  धातोः, दिवद् -धातोः च, पर0य
ञिझ-प्रत्यय0य 0थाने जुस् -आदेशो भवतित | ञिसच्  च अभ्य0तश्च दिवदिदश्च तेषादिEतरतेरDन्Dः ञिसजभ्य0तदिवदयः, तेभ्यः ञिसजभ्य0तदिवदिदभ्यः | 
ञिसजभ्य0तदिवदिदभ्यः पञ्चम्यन्तं, च अव्ययपदं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | दिनत्यं तिङतः (३.४.९९) इत्य0Eात्  तिङतः इत्य0य अनुवृत्तिMः | झेजु�स्  
(३.४.१०८) इत्य0Eात्  झेः जुस्  इत्यनयोः अनुवृत्तिMः | ल0य (३.४.७७) इत्य0य अतिधकारः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — 
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ञिसजभ्य0तदिवदिदभ्यः च तिङतः ल0य झेः जुस्  |

तितङ् प्रत्यय-दिनदिEMकE्  अङ्गकाय T, तदा अङ्ग-तितङ् प्रत्यययोः EेलनE् —

१) /लादिद दिपत्सु = गुणः | ऋ  अर्  → य् | जागृ + तित  जागर्  → य् + तित  जागर्तित → य् 
२) अजादिद दिपत्सु = गुणः | जागृ + आदिन  जागर्  → य् + आदिन  जागराणिण→ य् 
३) /लाद्यदिपत्सु = न्तिक्ङतित च, गणुदिनषेदः | जागृ + तः  जागृतः   → य् 
४) अजाद्यदिपत्सु =  न्तिक्ङतित च, गुणदिनषेधः | इको यणतिच इत्यनेन यणादेशः | जागृ + अतित  जाग््र → य् + अतित  जाग्रतित → य् 

लतिङ दिवणिशष्टं काय�DयE् —
१) अजागृ + त्   गणुः  अजागर्  → य् → य् + त्   → य् /ल्ङ्याब्भ्यो दीर्घा�त्  सुतित0यपृकं्त /ल् इत्यनेन त् -लोपः  अजागर्   → य् → य् 
खरवासयोर्हिवसज�नीयः इत्यनेन र् -0थाने दिवसग�ः  अजागः→ य् 
     अजागृ + स्   → य् /ल्ङ्याब्भ्यो दीर्घा�त्  सुतित0यपृकं्त /ल् इत्यनेन स् -लोपः  अजागर्   → य् → य् खरवासयोर्हिवसज�नीयः इत्यनेन र् -0थाने 
दिवसग�ः  अजागः→ य् 
२) अजागृ + जुस्   अजागृ → य् + उः  → य् जुञिस च इत्यनेन गुणः  अजागर्  → य् + उः  अजागरुः → य् 

/ल्ङ्याब्भ्यो दीर्घा�त्  सुतित0यपृकं्त /ल्  (६.१.६७) इत्यनेन लङ् -लकार ेप्रथEपुरुषे अपृक्तसंज्ञक0य त् -प्रत्यय0य लोपः, तथवै च 
Eध्यEपुरुषे स् -प्रत्यय0य लोपः |  

/ल्ङ्याब्भ्यो दीर्घा�त्  सुतित0यपृकं्त /ल्  (६.१.६७) = /लन्तात् , दीर्घ�ङ्यन्तात् , दीर्घा�बन्तात्  च सु-तित-ञिस इत्येषाE्  अपृक्तसंज्ञक0य /लः 
लोपः | अनेन प्रथEादिवभक्तौ सु इत्य0य स् -लोपः, लतिङ प्रथEपुरुषे त् -लोपः, Eध्यEपुरुषे स् -लोपश्च | /ल्  च ङी च आप्  च तेषाE्  
इतरतेरDन्Dः /ल्ङ्यापः, तेभ्यः /ल्ङ्याब्भ्यः | सुश्च, तितश्च, ञिसश्च तेषां सEा/ारDन्Dः, सुतितञिस, सुतितञिसनः अपृकं्त सुतित0यपृक्तE्  | 
/ल्ङ्याब्भ्यः पञ्चम्यन्तं, दीर्घा�त्  पञ्चम्यन्तं, सुतित0यपृकं्त प्रथEान्तं, /ल्  प्रथEान्तE् , अनेकपददिEदं सूर्त्रE्  | लोपो व्योव�त्तिल (६.१.६५) 
इत्य0Eात्  लोपः इत्य0य अनुवृत्तिMः; अर्त्र कE�णिण प्रयोगे लुप्यते इतित रूपदिवकारः | अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — दीर्घा�त्  /ल्ङ्याब्भ्यो सुतितञिस 
अपृकं्त /ल्  लुप्यते | 

खरवसानयोर्हिवसज�नीयः (८.३.१५) = पदान्ते न्ति0थत0य रफे0य 0थाने दिवसगा�देशो भवतित खरिर अवसाने च पर े| येन दिवतिध0तदन्त0य 
(१.१.७२) इत्यनेन रफेान्त0य पद0य; अलोऽन्त्य0य (१.१.५२) इत्यनेन पदान्त0य रफे0य 0थाने दिवसगा�देशः | खर्  च अवसानं च 
तयोरिरतरतेरयोगDन्Dः खरवसाने, तयोः खरवसानयोः | खरवसानयोः सप्तम्यन्तं, दिवसज�नीयः प्रथEान्तं, दिDपददिEद ंसूर्त्रE्  | रो रिर 
(८.३.१४) इत्य0Eात्  रः इत्य0य अनुवृत्तिMः | पद0य (८.१.१६) इत्य0य अतिधकारः | तयोय्वा�वतिच संदि/तायाE्  (८.२.१०८) इत्य0Eात्  
संदि/तायाE् इत्य0य अतिधकारः | अनुवृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — रः पद0य दिवसज�नीयः खरवसानयोः संदि/तायाE् |

अजागृ + स्   अजागः→ य् 

जुञिस च (७.३.८३) = अजादौ जुञिस पर ेइगन्ताङ्ग0य गुणः भवतित | जुञिस सप्तम्यन्तं, च अव्ययपदं, दिDपददिEदं सूर्त्रE्  | येन दिवतिध0तदन्त0य
(१.१.७२) इत्यनेन इगन्त0य अङ्ग0य; अलोऽन्त्य0य (१.१.५२) इत्यनेन अङ्गान्त0य इकः 0थाने गुणादेशः | क्स0यातिच (७.३.७२) 
इत्य0Eात्  अतिच इत्य0य अनुवृत्तिMः | दिEदेगु�णः (७.३.८२) त्य0Eात्  गुणः इत्य0य अनुवृत्तिMः | अङ्ग0य (६.४.१) इत्य0य अतिधकारः | इको 
गणुवृhी (१.१.३) इतित परिरभाषासूरे्त्रण इकः 0थानी भवतित | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — इकः अङ्ग0य गुणः अतिच जुञिस च |

गणुकाय� दिवशेषः—

जाग्रोऽदिवतिचण्णन्तिल्ङत्सु (७.३.८५) = जागृ-धातोः गणुो भवतित दिव, तिचण् , णल् , तिङत्  इत्येषां प्रत्ययाणां पयु�दासे | दिव इतित प्रत्ययदिवशेषः, 
तिचण्  इतित लङ्ु -लकार0य, णल्  इतित त्तिलट् -लकार0य, तिङत्  इत्यनेन इत् -संज्ञकः ङकारः य0य | दिव, तिङत्  इत्यनयोः दिवषये गुणदिनषेधः 
इदानीEदिप भवतित | तिचण् , णल्  इत्यनयोः दिवषये वृतिhः इदानीEदिप भवतित | अन्यर्त्र सव�र्त्र गुणः भवतित एव | अचो न्ति¶णतित (७.२.११५), 
न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इत्यनयोः अपवादः | दिवश्च तिचण्  च णल्  च तिङत्  च, तेषादिEतरतेरDन्Dः दिवतिचण्णन्तिल्ङतः, न दिवतिचण्णन्तिल्ङतः 
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अदिवतिचण्णन्तिल्ङतः, तेषु अदिवतिचण्णन्तिल्ङत्सु | जाग्रः षष्ठ्यन्तE् , अदिवतिचण्णन्तिल्ङत्सु सप्तम्यन्तE्  | दिEदेगु�णः (७.३.८२) इत्य0Eात्  गुणः 
इत्य0य अनुवृत्तिMः | अनवुृत्तिM-सदि/तसूर्त्रE् — जाग्रः गणुः अदिवतिचण्णन्तिल्ङत्सु |

यर्त्र वृतिhः भवतित 0E, तर्त्र गुणः भवतित—

जागृ + णिणच्   → य् अचो न्ति¶णतित (७.२.११५) इतित प्रबाध्य जाग्रोऽदिवतिचण्णन्तिल्ङत्स ु(७.३.८५) इत्यनेन गुणः  जागर्  → य् + इ  जागरिर इतित → य् 
णिणजन्तधातुः  जागरयतित → य् 

यर्त्र दिकत्त्वात्  गुणदिनषेधः भवतित 0E, तर्त्र गणुः भवतित—

जागृ + क्त  → य् न्तिक्क्ङतित च (१.१.५) इतित प्रबाध्य जाग्रोऽदिवतिचण्णन्तिल्ङत्सु (७.३.८५) इत्यनेन गुणः  → य् जागर्  + क्त  → य् 
आध�धातुक0येड्वलादेः (७.२.३५) इत्यनेन आध�धतुक-प्रत्यय0य आदौ वल् -प्रत्या/ार ेअन्यतEवण�ः अन्ति0त चेत् , त0य इडागEो भवतित 

 जागर्  → य् + इ + त  जागरिरतः → य् 

यर्त्र साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन गुणः भवतित 0E, तर्त्र जाग्रोऽदिवतिचण्णन्तिल्ङत्सु (७.३.८५) इत्यनेन एव गुणः भवतित 
प्रतितपदोक्तत्वात् — 

जागृ + तित  → य् साव�धातुकाध�धातुकयोः (७.२.११५) इतित प्रबाध्य जाग्रोऽदिवतिचण्णन्तिल्ङत्स ु(७.३.८५) इत्यनेन गुणः  → य् जागर्  + तित  → य् 
जागर्तित 

अगे्र चतुषु� लकारषेु तितङन्तरूपाणिण वक्तव्यादिन | उपरिर दMानां दिनयEानाE्  आधारणे रूप-तिचन्तनं करोतु | 

रूपाणिण 
लदिट — 
लोदिट— 
लतिङ— 
दिवतिधत्तिलतिङ—

अनेन अदादिदगण0य अजन्तधातवः सEाप्ताः |

Swarup – August 2013 (Updated March 2016)
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