
स्थानि�वद्भावः 

अस्मिस्��्  पाठे स्थानि�वद्भावः �ा� कः इति� ज्ञास्या�ः | आरम्भे प्रसङ्गः अस्मिस्� शास् -धा�ोः  लोट् -लकारस्य 'शास्  + नि''; ��ः 
सम्पूर्ण+रीत्या स्थानि�वद्भावसम्बद्धति0न्��ं नि3य�े |

शास् -धा�ुः,  शासु  शास्  → शास् (परस्�ैपदी, अ�ुशिशष्टौ),  अदानिदगर्णस्य जक्षाद्यन्�ग+रे्ण अस्मिस्� | शास् -धा�ोः नि'-प्रत्यये पर ेकिंक कायB भवति� 
इत्यस्य परिरशील�े� स्थानि�वद्भावबोध�ाय उत्त�ः अवसरः  |

शा 'ौ (६.४.३५) = शास् -धा�ोः स्था�े शा-आदेशो भवति� नि'-प्रत्यये पर े| शा लुप्तप्रथ�ाकं, 'ौ सप्तम्यन्�ं, निMपदनि�द ंसूत्र�्  | शास 
इदङ्'लोः (६.४.३४) इत्यस्�ा �्  शासः इत्यस्य अ�ुवृत्तित्तः | अ�ुवृत्तित्त-सनि'�सूत्र�् — शासः शा 'ौ |

यथा— 
शास्  + नि'  → शास्  शा 'ौ (६.४.३५)  → शा + नि'  → शास् 'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) इत्य�े� झलन्�ेभ्यः धा�ुभ्यशः नि'-स्था�े तिध-आदेशः 

  शा → शास् + तिध  शातिध→ शास् 

अत्र प्रश्नः उदेति� य�्  किंक सूतं्र प्रथ��्  आगच्छे�्— शा 'ौ (६.४.३५) अथवा 'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) | अस्य अवग��ाथB 
स्थानि�वदादेशोऽ�स्मिल्वधौ (१.१.५६) इति� सूतं्र सम्यक्तया बोध्य�्  | 

3�ः ए�ादृशः—
- अन्यत्रान्यत्रलब्धावकाशयोरकेत्रप्रानिप्तस्�ुल्यबलनिवरोधः इति� भाष्यवाक्ये� �ुल्यबलनिवरोधः अस्मिस्� | अ�ः निवप्रति�षेधे पर ंकाय+�्  (१.४.२)
इत्य�े� परकायB भवे�्  | 'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) इति� परसूत्र�्  |
- परन्�ु पूव+परनि�त्यान्�रङ्गापवादा�ा�ुत्तरोत्तर ंबलीयः इति� परिरभाषया परत्वा�्  नि�त्यसूतं्र बलव�्  | अत्र बोध्यं य�्  परसूतं्र परत्वादेव बलव�् 
भवति�; �दपेक्षया पूव+सूतं्र नि�त्य�स्मिस्� 0े�् , �देव बलव�्  भवति� | अत्र परसूतं्र नि�त्य�्  अस्मिस्� � वा इति� � द्रष्टव्यं; �स्य अवसरः परत्वा�्  
जा�ः एव; अधु�ा पवू+सूत्र�ेव नि�त्य�स्मिस्� � वा इति� द्रष्टव्य�्  |

अत्र 'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) पूवB भवति� 0े�् , अ�न्�र ंशा 'ौ (६.४.३५) इत्यस्य कायB सम्भवति� वा; पु�ः शा 'ौ (६.४.३५) पवूB 
भवति� 0े�् , अ�न्�र ं'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) इत्यस्य कायB सम्भवति� वा— इति� परिरस्मिस्थति�Mय�्  अस्�ाशिभः परिरशील�ीय�्  | 

'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) इति� परसूतं्र; �र्हि' निवप्रति�षेधे पर ंकाय+�्  (१.४.२) इत्य�े� प्र थ�ं भवति� 0े�्—  
शास्  + नि'  → शास्  'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) इत्य�े� नि'-श्�ा�े तिध  शास्  → शास् + तिध  अधु�ा → शास् शा 'ौ (६.४.३५) इति� सूत्रस्य प्रव�+�ाथB 
'नि'' �ास्मिस्�, अ�ः 'स्थानि�वद्भावे�' अयं तिध, 'नि'-इव' भनिव�ु�्  अ'+ति� � वा इति� ति0न्��ीय�्  |   

शा 'ौ (६.४.३५) पूवB भवति� 0े�् —  
शास्  + नि'  → शास् शा 'ौ (६.४.३५)  → शा + नि'  अधु�ा → शास् 'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) इति� सूत्रस्य प्रव�+�ाथB झल् -प्रत्या'ार ेस्मिस्थ�ः 
सकारः �ास्मिस्�, अ�ः 'स्थानि�वद्भावे�' अयं शा, 'शास् -इव' भनिव�ु�्  अ'+ति� � वा इति� ति0न्��ीय�्  | 

�र्हि' अत्र 'स्थानि�वद्भावः' इत्यकेु्त कः, इति� द्रष्टव्य�्  |

स्थानि�वदादेशोऽ�स्मिल्वधौ (१.१.५६) इति� सूते्र भागMय�्  अस्मिस्�— 
१) आदेशः स्थानि�व�्  भवति� | �ा� स्थानि�नि� ये गुर्णाः सस्मिन्�, �े आदेशे अनिप उपस्मिस्थ�ाः भवस्मिन्� | 
२) कश्च� निवतिधः आदेशस्य अ�न्�र ंभवति� 0े�् , अनिप 0 स 0 निवतिधः स्थानि�-सम्बद्ध-अल् -वर्ण+�्  आशिkत्य प्रव�+�ीयः इति� 0े�् , आदेशः 
स्थानि�व�्  � भवति� |

अस्मिस्��्  सूते्र निवधा��्  अनिप अस्मिस्� (स्थानि�वद्भावः); नि�षेधः अनिप अस्मिस्� (स्थानि�वद्भावनि�षेधः) | अति�देशसूत्र�्  अस्मिस्� य�ोनि' यस्य 
(आदेशस्य) स्वभावः �था �ास्मिस्� (स्था�ी इव �), �स्य (आदेशस्य) स्वभावः �था (स्था�ी इव) अध्यारोप्य�े | परिरभाषा सूत्र�निप 
अस्मिस्�, य�ोनि' स्वयं निक�निप कायB � करोति�; निवतिधसूत्रार्णां सा'ायं करोति�— स्थानि�वद्भावः यनिद �ाभनिवष्य�् , �र्हि' कायB � स्या�्  |  
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अ�े� सूते्रर्ण, सा�ान्य�या आदेशः स्थानि�व�्  भवति� | अष्टसु स्थलेषु स्थानि�वद्भावः भवति� | काशिशकाया�्  ए�दथB वाक्य�्  अस्मिस्� 
धात्वङ्गकृत्ततिद्ध��ाव्ययसुनिप्तङ्पदादेशाः | अ�े�— 
१) स्था�ी धा�ुः अस्मिस्� 0े�् , �स्य स्था�े आदेशः अनिप धा�ुः भवति� |
२) स्था�ी अङ्ग�्  अस्मिस्� 0े�् , �स्य स्था�े आदेशः अनिप अङं्ग भवति� |
३) स्था�ी कृ�् -प्रत्ययः अस्मिस्� 0े�् , �स्य स्था�े आदेशः अनिप कृ�् -प्रत्ययः भवति� |
४) स्था�ी �तिद्ध�-प्रत्ययः अस्मिस्� 0े�् , �स्य स्था�े आदेशः अनिप �तिद्ध�-प्रत्ययः भवति� |
५) स्था�ी अव्यय�्  अस्मिस्� 0े�् , �स्य स्था�े आदेशः अनिप अव्ययं भवति� |
६) स्था�ी सुप् -प्रत्ययः अस्मिस्� 0े�् , �स्य स्था�े आदेशः अनिप सुप् -प्रत्ययः भवति� |
७) स्था�ी ति�ङ् -प्रत्ययः अस्मिस्� 0े�् , �स्य स्था�े आदेशः अनिप ति�ङ् -प्रत्ययः भवति� |
८) स्था�ी पद�्  अस्मिस्� 0े�् , �स्य स्था�े आदेशः अनिप पद ंभवति� |

�र्हि' सा�ान्य�या आदेशः स्थानि�व�्  भवति� | 

स्थानि�वद्भावः कुत्र � भवति� ? ये� एकः स्पष्टनिव0ारः ��सिस आगच्छे�् , त्रयः कालाः  कल्प�ीयाः |
- प्रथ�काले स्था�ी अस्मिस्� |
- निM�ीयकाले आदेशः अस्मिस्� |
- �ृ�ीयकाले कश्च� निवतिधः अस्मिस्� |

निवतिधः �ा� निवतिधसूत्रस्य काय+�्  | �र्हि' अत्र कालत्रयस्य साध�ाथB सूत्रMय�्  अवश्य�्  अपेतिक्ष��्  | प्रथ�सूते्रर्ण स्थानि��ः स्था�े कश्च� आदेशः
निवधीय�े; अ�े� स्था�ी यः आसी�् , �स्य 0 स्था�े अधु�ा आदेशः आग�ः | �दा�ीं निM�ीयसूते्रर्ण एकं �ू��ं कायB निवधीय�े; इद ं�ू��कायB
�ृ�ीयकाले भवति� | अत्र �ृ�ीयकालः निवशेष�ः अवलोक�ीयः | अस्मिस्��्  निM�ीयसूते्र यानि� नि�नि�त्तानि� अपेतिक्ष�ानि�, �ेषु यनिद एक�निप कश्च� 
'वर्ण+ः' (‘अल् ’) अस्मिस्� यः स्थानि�नि� आसी�्  निकन्�ु साक्षा�्  आदेशे �ास्मिस्�, �र्हि' इद ंकायB भनिव�ंु � अ'+ति�—  य�ोनि' स 0 अल् -वर्ण+स्य 
स्वभावः आदेशे अध्यारोपतिय�ंु � शक्य�े, �ा� अत्र स्थानि�वद्भावः � सम्भावति� | ए��्  वदा�ः 'अल् -निवतिधः' | अ�ः सूत्र�्  अस्मिस्� 
स्थानि�वदादेशः अ�स्मिल्वधौ (१.१.५६) | आदेशः स्थानि�व�्  भवति�; निकन्�ु �ादृशः अल् -निवतिधः अस्मिस्� 0े�् , आदेशः स्थानि�व�्  � भवति� |

एक�्  उदा'रर्णं पश्या�ः | आध+धा�ुकस्येड्वलादेः (७.२.३५) इति� सूते्रर्ण आध+धा�ुकप्रत्ययस्य आदौ वल् -प्रत्या'ार ेअन्य��वर्ण+ः अस्मिस्� 
0े�् , �स्य इडाग�ो भवति� | �र्हि' इद ंकाय+�् , अयं निवतिधः, अवश्य�्  अल् -निवतिधः अस्मिस्� | अल् -आशिk�निवतिधः य�ोनि' �स्य नि�नि�ते्तषु अल् -
वर्ण+ः व�+�े— आध+धा�ुकप्रत्ययस्य आदौ कश्च� वल् -प्रत्या'ारस्थवर्ण+ः भवे�् , इति� कृत्वा अल् -निवतिधः | 

त्तिलख   → शास् स�ा�क�ृ+कयोः पूव+काले (३.४.२१) इत्य�े� क्त्वा  त्तिलख् → शास् + क्त्वा  त्तिलख्  → शास् + त्वा  → शास् आध+धा�ुकस्येड्वलादेः 
(७.२.३५) इत्य�े� त्वा वलानिद-आध+धा�ुकप्रत्ययः अ�ः  �स्य इडाग�ो भवति�  त्तिलख्  → शास् + इ + त्वा  त्तिलत्तिखत्वा→ शास् 

अधु�ा यनिद निव-उपसग+पूव+कं त्तिलख् -धा�ंु स्वीकु�+ः— 

निवत्तिलख्   → शास् स�ा�क�ृ+कयोः पवू+काले (३.४.२१) इत्य�े� क्त्वा  निवत्तिलख्  → शास् + क्त्वा  → शास् स�ासेऽ�ञ्पूवy क्त्वो ल्यप्  (७.१.३७) इत्य�े� 
स�ासे सति� (धा�ोः पूव+�्  उपसग+ः अस्मिस्� 0े�्  स�ासः) क्त्वा-स्था�े ल्यप् -आदेशः  निवत्तिलख्  → शास् + ल्यप्   निवत्तिलख्  → शास् + य   अधु�ा → शास् 
आध+धा�ुकस्येड्वलादेः (७.२.३५) इत्य�े� इडाग�ो भवति� वा ? य-प्रत्ययः वलानिदः �ास्मिस्�; परन्�ु 'त्वा'-स्था�े 'य' निवनि'�ः निकल, 
अ�ः स्थानि�वद्भावं कृत्वा अयं य-प्रत्ययः त्वा इव स्या�्  | अस्य नि�र्ण+याथB द्रष्टव्यं य�्  अस्�ाक�्  आगम्य�ा�े� निवतिधसूते्रर्ण �ादृशः अल् -
निवतिधः इष्य�े निक�्  ? आध+धा�ुकस्येड्वलादेः (७.२.३५) इत्य�े� अल् -निवतिधः भवति� एव; नि�नि�त्त�्  अस्मिस्� वलानिद-प्रत्ययः | स 0 अल् -
वर्ण+ः (�कारः) स्थानि�नि� (त्वा-इत्यस्मिस्��्  ) आसी�्  निकन्�ु आदेशे (य-इत्यस्मिस्��् ) �ास्मिस्� अ�ः अत्र अल् -निवधौ क�+व्ये, स्थानि�वद्भावो 
�ास्मिस्� | �ा� त्वा-प्रत्ययस्य वलानिदत्व�्  य-प्रत्यये आरोपतिय�ंु � शक्य�े | अ�ः इडाग�ः � भवति�, रूपं भवति� 'निवत्तिलख्य' | 

अत्र अस्�ाकं त्रयः कालाः के ? 
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- प्रथ�काले स्था�ी अस्मिस्� क्त्वा ('त्वा')
- निM�ीयकाले आदेशः अस्मिस्� ल्यप्  ('य')
- �ृ�ीयकाले कश्च� निवतिधः अस्मिस्� इडाग�ः— आध+धा�ुकस्येड्वलादेः (७.२.३५) |

ए�ादृशं ति0न्��ं सव+त्र करर्णीय�्  |

शास्त्रे अय�् अल् -निवतिधः 0�ुप्र+कारकः इति� उच्य�े | स्थानि�वदादेशोऽ�स्मिल्वधौ (१.१.५६) इति� सूते्र 'अल् -निवतिधः' इति� एकः स�ासः; स 0
स�ासः 0�ुर्भिभः प्रकारःै निवग्र'वाक्यं क�ुB शक्य�े | 'अला निवतिधः' (�ृ�ीय�त्पुरुषः), 'अलः निवतिधः' (पञ्च�ी�त्पुरुषः), 'अलः निवतिधः' 
(षष्ठी�त्पुरुषः), 'अत्तिल निवतिधः' (सप्त�ी�त्परुुषः) | इत्यकेु्त अल् -निवधौ—  (१) अल् -Mारा काय+�् , (२) अल् -वर्णा+�्  पर ंकाय+�् , (३) 
अल् -वर्ण+स्य स्था�े कायB (स्वयं स्था�ी), (४) अल् -वर्णा+�्  पूवB काय+�्  | उदा'रर्णाशिर्ण 0त्वारिर अनिप दास्यन्�े | परन्�ु ��सिस ए�ावदेव 
बोध्यं य�्  निवतिधसूते्र यनिद कुत्रति0�्  अल् -वर्ण+ः नि�नि�त्तरूपेर्ण अपेतिक्ष�ः अस्मिस्� यः केवलं �ूलस्थानि�नि� आसी�्  अनिप 0 आदेशे �ास्मिस्�, �र्हि' 
स्थानि�वद्भावनि�षेधकत्वा�्  अय�्  अल् -निवतिधः � भनिवष्यति� | 

सम्प्रति� स्थानि�वदादेशोऽ�स्मिल्वधौ (१.१.५६) इति� सूते्र 'अल् -निवतिधः' इति� स�ासस्य 0�ुर्णाB निवग्र'वाक्या�ां कृ�े एकैकस्य दृष्टान्�ः दीय�े
— 

१. अला निवतिधः (�ृ�ीय�त्परुुषः)

यनिद स्थानि�घनिट�-अल् -वर्ण+स्य Mारा कश्च� निवतिधः काय+ः  (�ृ�ीये काले), �र्हि' स्थानि��ः स्था�े यः आदेशः आग�ः निM�ीयकाले, सः 
आदेशः स्थानि�वद्भावं � प्राप्�ोति� | अत्र बोध्यं य�्  'Mारा' �ा� स 0 वर्ण+ः कायB प्रति� नि�नि�त्त�्  | निकन्�ु अपरषेु नित्रषु वक्ष्य�ारे्णषु दृष्टान्�ेषु अयं 
वर्ण+ः नि�नि�तं्त �ास्मिस्� निक�्   ? अस्त्येव | �र्हि' अत्र 'अला निवतिधः', �ा� 'Mारा' इत्यस्य कथ�े� कः अथ+ः ? अथ+ः एवं य�्  नि�नि�तं्त सत्यनिप 
�द्Mारा पूव+कायB �, परकायB �, अनिप 0 स्वयं स्था�ी �; अनिप �ु कथसिञ्च�्  अन्यरीत्या नि�नि�तं्त, यथा काय+स्थला�्  दरू ंभूत्वा नि�नि�त्त�्  | 
अस्य 0 उदा'रर्ण�्  अत्र उच्य�े— 

व्यूढोरस्के� इति� पद�्  | निवग्र'वाक्य�्  अस्मिस्� 'व्यूढ�्  उरो यस्य' इति� कृत्वा ब'ुव्रीनि'स�ासः | अस्य पदस्य व्यतु्पत्त्यथB स�ासप्रनि3यायां 
'व्यूढ�्  + उरः'  → प्राति�पनिदकसंज्ञा, सुपः लुक्   व्यूढ → शास् + उरस्   → शास् उरः प्रभृति�भ्यः कप्  (५.४.१५१) इत्य�े� उरःप्रभृत्यन्�ा�् ब'ुव्री'ेः 
कप् -प्रत्ययः  व्यूढ → शास् + उरस्   + क  → शास् आद् गुर्णः (६.१.८७) इत्य�े� गुर्णः   व्यूढोरस्   → शास् + क  पदान्�सकारस्य रुत्वनिवसग�   → शास् → शास् 
व्यूढोरः + क  → शास् सोऽपदादौ (८.३.३८) इत्य�े� पदान्�े निवसग+स्य 'पाश-कल्प-क-काम्य' इत्येषु परषेु सकारादेशः  व्यूढोरस्क इति� → शास् 
शब्दः  �ृ�ीयानिवभके्तः एकव0�निववक्षायां टा→ शास् -प्रत्ययः, �स्य स्था�े 0 इ�-आदेशः, �दा गुर्णः   व्यूढोरस्के�  → शास् → शास् 
अट्कुप्वाङ्�ुम्व्यवायेऽनिप (८.४.२) इत्य�े� र्णत्वं स्या�्  य�ोनि' रफेः इति� नि�नि�तं्त व�+�े, ��ः अगे्र �कारः अनिप अस्मिस्�  �ध्ये स्मिस्थ�ः → शास् 
सकारः र्णत्वं प्रति� बाधा निकन्�ु स 0 सकारः निवसग+स्था�े आग�ः | निवसग+ः अयोगवा'ेषु अन्य��ः इति� कृत्वा अट् -प्रत्या'ार ेपरिरगण्य�े, 
अ�े� 0 सकार ेस्थानि�वद्भावं कृत्वा अट् -प्रत्या'ार ेस्वीनि3य�े 0े�्  र्णत्वं भवे�्  | परन्�ु अत्र निवसज+�ीयः अल् -वर्ण+ः; �स्य 0 काररे्ण� र्णत्वं 
भनिवष्यति� अ�ः 'अला निवतिधः' इत्य�े� सकार ेस्थानि�वद्भावो � भवति� | र्णत्वं 0 बातिध��्  | व्यूढोरस्के� इति� पद�्  |

२. अलो निवतिधः (पञ्च�ी�त्पुरुषः)  

परकाय+स्य दृष्टान्�ः | स्था�ीभू�ा�्  अलः पर ंकायB निवधीय�ा��्  इति� 0े�् , आदेशे स्थानि�वद्भावो � भवति� | 

निदव् -शब्दः + सु  → शास् निदव औत््त  (७.१.८४) इत्य�े� निदव्-इत्यस्य वकारस्य औ�् -आदेशः  निद → शास् + औ + स्   → शास् इको यर्णति0 
(६.१.७६)  → द्यौ + स्   → शास् 'औ' इत्यस्मिस्��्  वकारस्य स्थानि�वद्भावं कृत्वा 'ल्ङ्याब्भ्यो दीघा+�्  सुति�स्यपृकं्त 'ल्  (६.१.६७) इत्य�े� 
सकारस्य लोपः स्या�्   वकारः स्था�ी→ शास् , �स्य नि�नि�त्तत्वा�्  स्कारलोपः  अलो निवतिधः अस्मिस्� 0े�्  स्थानि�वद्भावो � भवति�  द्यौः → शास् → शास् 
इति�पद�्  | 

३. अलो निवतिधः (षष्ठी�त्पुरुषः) 
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स्था�ीभू�स्य अलः स्था�े एव के�ति0�्  निवतिध�ा इष्टं काय+�स्मिस्� 0े�्  �स्मिस्��्  निवधौ क�+व्ये आदेशे स्थानि�वद्भावो � भवति� | 

दु्यका�ः इति� पद�्  | का�य�े इति� का�ः, निदवः का�ः इति� निवग्र'स्य स�ासे कृ�े—  

निदव्  + का�  → शास् निदव उ�् (६.१.१३१) इत्य�े� निदव्-प्राति�पनिदकस्य (� �ु निदव् -धा�ोः) वकारस्य उ-आदेशः  निद → शास् + उ + का� → शास् 
इको यर्णति0 (६.१.७६)  → दु्य + का�  उकारस्य वकारस्थानि�वद्भावं कृत्वा → शास् लोपो व्योव+त्तिल (६.१.६६) इत्य�े� उकारस्य लोपः स्या�्  

 अलः स्था�े निवतिधः भवति� 0े�् अलो निवतिधः इति� कृत्वा स्थानि�वद्भावो � भवति�  दु्यका� इति� प्राति�पनिदक�्   प्रथ�ानिवभक्तौ एकव0�े→ शास् → शास् → शास् 
दु्यका�ः सिसद्धः | 

४. अत्तिल निवतिधः ( सप्त�ी�त्परुुषः)

अत्तिल पर ेपूव+स्य निवधेः क�+व्ये सति� अल् -स्था�े आदेशस्य स्थानि�वद्भावो � भवति� | 

क इष्टः | यज् -धा�ुः + क्त  यज्   → शास् + �  → शास् वति0स्वनिपयजादी�ां निकति� (६.१.१५) इत्य�े� सम्प्रसारर्ण�्   इ अ ज्  → शास् + �  → शास् 
पवू+रूपैकादेशः  इज्  → शास् + �  → शास् व्रश्चभ्रस्जसजृ�ृजयजराजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६) इत्य�े� व्रश्च् , भ्रस्ज् , सृज् , �ृज् , यज् , राज् , भ्राज् , 
छकारान्�ाः शकारान्�ाः 0ैषां धा�ू�ा�्  अस्मिन्��वर्ण+स्य स्था�े षकारादेशः  इष्   → शास् + �   → शास् षु्ट�ा षु्टः (८.४.४१)  → इष्ट  ए�स्�ा�्  पूवB → शास् 
'निक�्  + स'ु  → निक�ः कः (७.२.१०३) इत्य�े� निक�्-शब्दस्य निवभनिक्त-प्रत्यये पर े"क" आदेशः  क → शास् + स्   → शास् ससजुषो रुः 
(८.२.६६)  → कर्  + इष्ट  यज् → शास् -धा�ोः सम्प्रसाररे्ण� नि�ष्पन्नस्य इकारस्य यकारस्थानि�वद्भावं कृत्वा 'शिश 0 (६.१.११४) इत्य�े� 
अप्लु�-ह्रस्व-अकारा�् परस्य रँु-सम्बद्धरफेस्य उकारादेशः 'शिश पर े  → शास् 'क + उ + इष्ट' इति� भवति� स्�, परन्�ु ''शिश पर'े इत्यस्य 
कथ�े� 'अत्तिल निवतिधः' इति� कारर्ण�ः इकाररूपादेशे यकरत्वस्य स्थानि�वद्भावो � भवति�  कर्  → शास् + इष्ट  → शास् भोभगोअघोअपूव+स्य योशिश 
(८.३.१७) इत्य�े� अकारो�रस्य 'रु'-शब्दस्य रफेस्य यकारादेशः अशिश पर े  कय्  → शास् + इष्ट  → शास् लोपः शाकल्यस्य (८.३.१९) इत्य�े� 
अपवू+योः पदान्�योः वकारयकारयोः लोपः निवकल्पे� भवति� अशिश पर े  क इष्टः → शास् / कतियष्टः | 

ए�त्सवB ��सिस नि�धाय, अधु�ा पु�ः ति0न्��ीयं य�्  अत्र 'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) पवूB भवति� 0े�् , अ�न्�र ंशा 'ौ (६.४.३५) 
इत्यस्य कायB सम्भवति� वा; शा 'ौ (६.४.३५) पवूB भवति� 0े�् , अ�न्�र ं'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) इत्यस्य कायB सम्भवति� वा— इति�
इद ंपरिरस्मिस्थति�Mय�्  अस्�ाशिभः परिरशील�ीय�्  | 

'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) इति� परसूतं्र; �र्हि' निवप्रति�षेधे पर ंकाय+�्  (१.४.२) इत्य�े� प्र थ�ं भवति� 0े�्—  
शास्  + नि'  → शास्  'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) इत्य�े� नि'-श्�ा�े तिध  शास्  → शास् + तिध  अधु�ा → शास् शा 'ौ (६.४.३५) इति� सूत्रस्य प्रव�+�ाथB 
'नि'' �ास्मिस्�, अ�ः 'स्थानि�वद्भावे�' अयं तिध, 'नि'-इव' भनिव�ु�्  अ'+ति� � वा इति� स्मिस्थ�ौ  → शास् शा 'ौ (६.४.३५) इति� सूत्रस्य प्रव�+�ाथ+�्  
अल् -नि�नि�तंं्त �ास्मिस्� अनिप �ु धा�ुः 0 प्रत्ययः 0, अ�ः अत्र 'स्थानि�वद्भावे�' अयं तिध, 'नि'-इव' भवति� इति� कृत्वा शा 'ौ (६.४.३५) 
इत्यस्य कायB प्रव�+�े एव | अ�े� शा 'ौ (६.४.३५) पूव+परप्रसतिङ्ग, ए�स्�ाच्च नि�त्यसूतं्र; नि�त्यत्वा�्  प्रथ�ं प्रव�+�ीय�्  | 

शा 'ौ (६.४.३५) �र्हि' पूवB भवति� एव—  
शास्  + नि'  → शास् शा 'ौ (६.४.३५)  → शा + नि'  अधु�ा → शास् 'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) इति� सूत्रस्य प्रव�+�ाथB झल् -प्रत्या'ार ेस्मिस्थ�ः 
सकारः अपेतिक्ष�ः; स 0 सकारः स्थानि�नि� शास् -धा�ौ आसी�्  निकन्�ु शा इति� आदेशे �ास्मिस्� | अत्र अल् -नि�नि�त्तकः निवतिधः अस्मिस्� | 
कीदृशः ? अलो निवतिधः, पञ्च�ी�त्परुुषः | ए�स्�ा�्  कारर्णा�्   शा-आदेशे शास्  इति� स्थानि��ः सकारत्वं � आगच्छति� | �दथB 'ुझल्भ्यो 
'ेर्धिधः (६.४.१०१) इति� सूतं्र स्थानि�वद्भावं कृत्वा � प्रव�+�ीय�्  | अस्य निकन्�ु काय+�्  अत्र अपेतिक्ष��ेव, �दथB 0 पाशिर्णनि�ः इद ंसूत्र�् , अनिप 
0 शा 'ौ (६.४.३५) इति� सूतं्र, Mय�निप असिसद्धवदत्राभा�्  (६.४.२२) इति� सूत्रस्य अतिधकार ेस्थानिप�वा�्  | अ�े� 0 Mयोः सूत्रयोः नि' 
इत्यस्य स�ा�ाkये सति�, 'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) इत्यस्य दृष्ट्या शा 'ौ (६.४.३५) इत्यस्य काय+�सिसद्ध�्  | शास्  एव दृश्य�े | 
अ�े� 'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१) इत्यस्य प्रसनिक्तभ+वति�, तिध-आदेशश्च सिसध्यति� | शातिध इति� रूपं जाय�े |

अ�ः अत्र �'ाभाष्यटीकावाक्य�्  अस्मिस्� शाधीत्यत्रानिप नि�त्यत्वा�्  पूवB शाभावः, अस्मिल्वतिधत्वाच्च तिधत्वे �ास्मिस्� स्थानि�वद्भावः |

असिसद्धवदत्राभा�्  (६.४.२२) = क�निप आkय�्  अतिधकृत्य आभीय-कायB, निM�ीयं स�ा�ाशिk��्  आभीय-कायB प्रति� असिसद्धं भवति� | 
अतिधकारसूत्र�्  | भस्य (६.४.१२९) इति� अतिधकारसूते्रर्ण भ-संज्ञा सम्बद्धकाया+शिर्ण भवस्मिन्� षष्ठाध्ययस्य अन्�पय+न्��्  | असिसद्धवदत्राभा�्  
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(६.४.२२) इत्य�े� ६.४.२३ इत्यस्�ा�्  आरभ्य, भस्य इत्यस्य अतिधकारस्य अन्�पय+न्��्  (६.४.१७५), एषां काया+र्णां �ा� आभीय-
काय+�्  | असिसद्धव�्  अव्यपदय�् , अत्र अव्यपदय�् , आ अव्यपदयं, भा�्  पञ्चम्यन्��् , अ�ेकपदनि�द ंसूत्र�्  | 'असिसद्धव�् ' इत्यकेु्त 'यथा � 
अजनि�ष्य�' | सूत्रस्य निवधा�ं जा�ं, काय+ञ्च सिसद्धं; निकन्�ु अ�े� सूते्रर्ण निM�ीयसूतं्र प्रति� प्रथ�स्य कायB 'यथा �ाभनिवष्य�् ' अ�ः 'असिसद्धव�् ' 
इत्यकु्त�्  | ‘स�ा�ाशिk�ं काय+�् ' इति� अथ+ः उदेति� 'अत्र' इति� अव्ययपदे� | अस्मिस्��्  + त्रल्   → शास् 'अत्र' | 'अस्मिस्��् ' इत्यस्य सप्तम्यन्�त्वे� 
नि�नि�त्तत्व�्  इति� आशयः | सूतं्र स्वयं सम्परू्ण+�्— असिसद्धव�्  अत्र आ भा�्  | 

अन्��ो गत्वा इद�निप धेयं—  के�ति0�्  ए�ादृशति0न्���निप भनिव�ु�'+ति� य�्  वस्�ु�स्�ु शा 'ौ (६.४.३५) इत्यस्य आवश्यक�ा �ास्मिस्� | 
य�ो नि' इद ंसूतं्र �ास्मिस्� 0े�् , शास्  + नि'  → शास्  'ुझल्भ्यो 'ेर्धिधः (६.४.१०१)  → शास्  + तिध  → शास् तिध 0 (८.२.२५) इत्य�े� सकारलोपो 
भवति� धकारादौ प्रत्यये पर े  शा → शास् + तिध  शातिध → शास् | परन्�ु नित्रपानिद�ः तिध 0 (८.२.२५) सूत्रस्य असिसद्धत्वं शास इदङ्'लोः (६.४.३४) 
इति� सूतं्र प्रति� | शास इदङ्'लोः (६.४.३४) इत्य�े� शासः उपधायाः इ�्  स्या�्  अतिङ 'लादौ स्मिक्ङति� 0 | शिशस्  + नि' | यदनि�ष्ट�्  | 
ए�स्य नि�वारर्णाथB शा 'ौ (६.४.३५) इत्यस्य आवश्यक�ा | शा 'ौ (६.४.३५) इत्य�े� पूवB शा + नि' इति� भवति� | �दा एव 'ुझल्भ्यो 
'ेर्धिधः (६.४.१०१) इत्य�े� तिधत्व�् ; अ�े� इष्टरूपं शातिध सिसध्यति� |
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