
शत्रन्तरूपाणि	   -   प्रातितपदि�क  -  दि�र्माा�	र््मा   

शतृ   -  शा�च्  इत्य�योः अर्थ�ः   

शतृ -शा�च् -प्रत्यययोरर्थ�ः सर्माा�ः—  वत�र्माा�ार्थ�ः इतित | वत�र्माा�ः �ार्मा प्रारब्धापरिरसर्मााप्तत्वर््मा  | या दि'या आरब्धा, � सर्मााप्ता च, 
सा वत�र्माा�ा | आरब्धा दि'या यावत्  � सर्मााप्ता च, तस्य कालः वत�र्माा�कालः |  अस्मिस्र्मा�्  वत�र्माा�कालार्थ- लटः स्र्था�े शतृ -शा�च् -
प्रत्ययौ भवतः | 

लटः शतृशा�चावप्रर्थर्माासर्माा�ातिधकर	े (३.२.१२४) = धातुतः लटः स्र्था�े शतृशा�चौ आ�ेशौ वत�र्माा�े काले भवतः, अप्रर्थर्माान्ते�
कत्रा� सह सार्माा�ातिधकरण्यर््मा  अस्मिस्त चेत् | शतृ च शा�च् च, शतृ-शा�चौ, इतरतेरद्वन्द्वः| � प्रर्थर्माा अप्रर्थर्माा | सर्माा�र््मा  अतिधकर	ं 
यस्य सः सर्माा�ातिधकर	ः | अप्रर्थर्माया सर्माा�ातिधकर	ं, अप्रर्थर्माासर्माा�ातिधकर	ः, तृतीयातत्पुरुषः | तस्मिस्र्मा�्  अप्रर्थर्माासर्माा�ातिधकर	े |
लटः षष्ठ्यन्तं, शतृशा�चौ प्रर्थर्माान्तर््मा , अप्रर्थर्माासर्माा�ातिधकर	े सप्तम्यन्तं, दित्रप�दिर्मा� ंसूत्रर््मा  | वत�र्माा�े लट्  (३.२.१२३) इत्यस्र्माात्  
वत�र्माा�े इत्यस्य अ�ुवृत्तिGः | प्रत्ययः (३.१.१), धातोः (३.१.९१), इत्य�योः अतिधकारः | अ�ुवृत्तिG-सदिहतं सूत्ररे्मावर््मा — वत�र्माा�े 
धातोः लटः शतृशा�चौ प्रत्ययौ अप्रर्थर्माासर्माा�ातिधकर	े |

भदिवष्यत्कालार्थ- अदिप शतृशा�चोः प्रयोगः अह�ः | वदि�ष्यन्तं रारं्मा पश्यतु— �ार्मा रार्माः यः वदि�ष्यतित, तं पश्यतु |  पुरस्कारं लप्स्यर्माा�ं 
रारं्मा पश्यतु— �ार्मा रार्माः यः परुस्कार ंलप्स्यते, तं पश्यतु | 

लृटः सद्वा (३.३.१४) = भदिवष्यत्काले दिवदिहतस्य लृटः स्र्था�े शतृशा�चौ भवतः दिवकल्पे� | 

शतृ-प्रत्ययः केवलं परस्रै्मापदि�धातुभ्यः दिवदिहतः, अदिप च कत्र�र्थ- एव | शा�च् -प्रत्ययः कत्र�र्थ- केवलर््मा  आत्र्मा�ेपदि�धातुभ्यः दिवदिहतः; 
कर्मा�ण्यर्थ- परस्रै्मापदि�धातुभ्यः च आत्र्मा�ेपदि�धातुभ्यः च दिवदिहतः भवतित | 

शत्रन्ता�ां दि�र्माा�	प्रदि'या 

शत्रन्ता�ां दि�र्माा�	ार्थQ सर्माग्रदृष्ट्या काय�द्वयं भवतित (१) प्रातितपदि�कदि�र्माा�	र््मा ; (२) सुबन्तदि�र्माा�	र््मा इतित | प्रर्थर्मातया प्रातितपदि�कं 
दि�ष्पा��ीय,ं त�ा  सुबन्तप�र््मा  | प्रर्थर्माकायQ साव�धातुकप्रकर	े अन्तभू�तं; दिद्वतीयकाय�र््मा  अस्र्मााकं कृते �ूत�र््मा—  सुबन्तप्रकर	र््मा  
इतित | 

शत्रन्तस्य प्रातितपदि�कर््मा 

शत्रन्तस्य प्रातितपदि�कदि�र्माा�	ं लघु-र्मााग-	 (shortcut पद्धत्या) कतुQ शक्यते; पु�ः शास्त्रीयरीत्या साधतियतंु शक्यते | वस्तुतः 
लघुर्मााग�स्य आधारः शास्त्रीयरीतितः एव | 

लघुर्मााग�ः 

कस्यादिप परस्रै्मापदि�-धातोः लट् -लकारस्य प्रर्थर्मापुरुषस्य बहुवच�ान्तरूपं स्वीकरोतु | धातुः कस्मिस्र्मा�्  अदिप धातुग	े भवतु | �वसु 
ग	ेषु "व�स्मिन्त" इव भवतित; �ार्मा सिसद्धः तितङ् -प्रत्ययः "अस्मिन्त" | जुहोत्यादि�ग	े "��तित" इव भवतित, �ार्मा सिसद्धः तितङ् -प्रत्ययः "अतित" |
अधु�ा सिसद्धतित ङ् -प्रत्ययं दि�ष्कासयतु; तत्स्र्था�े शतृ-प्रत्ययस्य "अत् "  इतित योजयतु— यत्  रूपं दि�ष्पनं्न त�ेव शत्रन्तप्रादि�पदि�कर््मा  |

भ्वादि�ग	े गच्छस्मिन्त → गच्छत् 
अ�ादि�ग	े सस्मिन्त → सत् 
जुहोत्यादि�ग	े ��तित → ��त् 
दि�वादि�ग	े �ीव्यस्मिन्त → �ीव्यत् 
स्वादि�ग	े तिचन्वस्मिन्त → तिचन्वत् 
तु�ादि�ग	े तु�स्मिन्त → तु�त् 



रुधादि�ग	े रुन्धस्मिन्त → रुन्धत् 
त�ादि�ग	े कुव�स्मिन्त → कुव�त् 
'्यादि�ग	े 'ी	स्मिन्त  'ी	त् →
चुरादि�ग	े चोरयस्मिन्त → चोरयत्  

शास्त्रीयरीतितः

गर््मा ऌँ + लट्           गतौ दिववक्षायां गर््मा ऌँ  इतित धातुः | वत�र्माा�दिववक्षायां वत�र्माा�े लट्  (३.२.१२३) |             
गर््मा ऌँ + लट्           लटः शतृशा�चावप्रर्थर्माासर्माा�ातिधकर	े (३.२.१२४) इत्य�े� लटः स्र्था�े शतृ
गर््मा ऌँ + शतृ           उप�ेशेऽज�ु�ासिसक इत् (१.३.२), लशक्वततिद्धते (१.३.८), तस्य लोपः (१.३.९)   इत्येणिभः अ�बुन्धलोपः
गर््मा  + अत्             तितङ् णिशत्साव�धातुकर््मा  (३.४.११३) इत्य�े� शतृ-प्रत्ययः साव�धातुकप्रत्ययः
                         कत�रिर शप्  (३.१.६८) इत्य�े� कत्र�र्थ- साव�धातुकप्रत्यये पर ेधातोः शप् -प्रत्ययः भवतित
गर््मा  + शप्  + अत्     इषुगदिर्मायर्माां छः (७.३.७७) इत्य�े� इष् , गर््मा , यर््मा  एषां छकारा�ेशो भवतित णिशतित पर े| हलन्त्यर््मा  (१.३.३) 

    इत्य�े� अ�ुबन्धलोपः शप्  → अ
गछ्  + अ + अत्     छे च (६.१.७३) इत्य�े� छकार ेपर ेसंदिहतायां दिवषये ह्रस्वस्य तुगागर्माो भवतित | स्तोः शु्च�ा शु्चः   

    (८.४.४०) इत्य�े� सकारस्य तवगuयस्य च स्र्था�े शकारस्य चवग�स्य च आ�ेशः भवतित, शकारस्य चवग�स्य        
    च योज�े� | गछ्  → गत् छ्  → गच्छ् 

गच्छ्  + अ + अत्   अतो गु	े  (६.१.९७) इत्य�े� पूव�परयोः एकः पररूपा�ेशः 
गच्छ्  + अत्  → गच्छत्  इतित शत्रन्तप्रादि�पदि�कर््मा  

अतो गु	े (६.१.९७) = अप�ान्तात्  अतः गु	े पर ेपूव�परयोः स्र्था�े एकः पररूपरे्माका�ेशः स्यात्  | गु	ः इत्यकु्तौ अ, ए, ओ | इ� ं
सूत्रं वृतिद्धरतेिच (६.१.८८), अकः सव	- �ीघ�ः (६.१.१०१) इत्य�योः अपवा�ः | अतः पञ्चम्यन्तं, गु	े सप्तम्यन्तं, दिद्वप�दिर्मा� ंसूत्रर््मा  |
उस्यप�ान्तात्  (६.१.९६) इत्यस्र्माात्  अप�ान्तात्  अदिप च एतिङ पररूपर््मा  (६.१.९४) इत्यस्र्माात्  पररूपर््मा  इत्य�योः अ�ुवृत्तिGः | एकः
पूव�परयोः (६.१.८४), संदिहतायार््मा  (६.१.७१) इत्य�योः अतिधकारः | अ�ुवृत्तिG-सदिहतं सूत्रर््मा — अप�ान्तात्  अतः गु	े पूव�परयोः 
एकः पररूपं संदिहतायार््मा  | 

धेयं यत्  शतृ-प्रत्यये शकार-ऋकारयोः इत् -सज्ञा लोपश्च | शकारः इत्  इत्य�े� णिशत् , अतः तितङ् -णिशत्साव�धातुकर््मा  (३.४.११३) 
इत्य�े� अयं प्रत्ययः साव�धातुकः | ऋकारः इत्  इत्य�े� उदिगत्  (उक् -प्रत्याहार ेइत् -सज्ञा यस्य सः); अस्र्माात्  उदिग�चां 
सव��ार्मास्र्था�ेऽधातोः (७.१.७०) इत्य�े� �ुर््मा -आगर्माः दिवदिहतः | अस्र्मााच्च स्त्री-दिववक्षायार््मा  उदिगतश्च (४.१.६) इत्य�े� स्त्री-प्रत्ययः
ङीप्  दिवदिहतः भवतित | 

अत्र प्रश्नः उ�ेतित दिकर्मार्थQ लघुर्मााग�ः सव�त्र कायQ करोतित; उGर ंवत�ते यत्  तस्य पृष्ठतः शास्त्रीयदिवतिधरस्मिस्त एव | 

साव�धातुकप्रत्ययाः केवलं चतुर्विवधाः— अजाद्यदिपत् , हलाद्यदिपत् , अजादि� दिपत् , हलादि� दिपत्  | त��ुग	ुं साव�धातुकप्रत्ययेषु कायQ 
चतुर्विवधर््मा  एव भवतित | इ� ंतथ्यं र्मा�सिस दि�धाय यः पाणि	�ीयव्याकर	के्षत्रे अग्रे सरतित, तस्य कृते र्मााग�ः सरल एव | 

तितङन्तप्रसङे्ग एतत्  सव�र््मा  अस्र्मााणिभः अवलोदिकतं प्रागेव | दृष्टान्तरीत्या पु�ः स्र्मााय�ते ये� सव-भ्यः अतितस्पष्टं स्यात् —

हलादि� दिपत्सु— (लदिट) तिच�ु + तित → दिपत्सु गु	ः अतः इकः गु	ः (साव�धातुकाध�धातुकयोः)  → तिच�ो + तित → हलादि�षु 
सस्मिन्धकायQ �ास्मिस्त → तिच�ोतित
अजादि� दिपत्सु— (लोदिट) तिच�ु + आदि� → दिपत्सु गु	ः अतः इकः गु	ः (साव�धातुकाध�धातुकयोः)  → तिच�ो + आदि� → 
यान्तवान्तसस्मिन्धः अव् -आ�ेशः → तिच�वादि�  
हलाद्यदिपत्सु— (लदिट) तिच�ु + तः → अदिपत्सु गु	-दि�षेधः (साव�धातुकर्मादिपत् , स्मिक्क्ङतित च); हलादि�षु सस्मिन्धकायQ �ास्मिस्त → 
तिच�ुतः
अजाद्यदिपत्सु— (लदिट) तिच�ु + अस्मिन्त → अदिपत्सु गु	-दि�षेधः; अजाद्यदिपत्सु य	् -सस्मिन्धः (हुशु्नवोः साव�धातुके इत्य�े� य	् -
आ�ेशः)  → तिच�्  + व्  + अस्मिन्त → तिचन्वस्मिन्त



एवं च साव�धातुकप्रत्ययेषु कायQ चतुर्विवधर््मा  | तितङन्तप्रसङे्ग सवा�णि	 चत्वारिर प्राप्यन्ते यर्था उपरिर प्र�र्शिशतर््मा  | अधु�ा शत्रन्तप्रसङे्ग अयं 
सिसद्धान्तः पु�ः अस्मिन्वतः; दिकन्तु शत्रन्तप्रसङे्ग चतुषु� काय-षु एकदिवधरे्माव सञ्जायते— अजाद्यदिपत्सु यत्  दि'यते तत्  | अतः अत्र 
अस्र्मााकं कृते सौलभ्यं दिवद्यते |

"अस्मिन्त" इतित सिसद्धतितङ् -प्रत्ययः "अजादि� अदिपत्  साव�धातुकप्रत्ययः" अस्मिस्त | �वसु ग	ेषु “अस्मिन्त” इत्येव सिसद्धतितङ् -प्रत्ययः भवतित;
जुहोत्यादि�ग	े "अतित" अस्मिस्त, सोऽदिप तर्था "अजादि� अदिपत्  साव�धातुकप्रत्ययः" | सव-षु ग	ेषु रू्मालप्रत्ययः "सि�" इतित स्र्माय�तार््मा  | सि� 
अदिपत्  च तितङ्  स�्  साव�धातुकश्च, अतः अस्मिन्त अजादि�, अदिपत् , साव�धातकः | अस्य अणिभज्ञा�र््मा  अत्यावश्यकर््मा  | 

शतृ-प्रत्ययस्य सिसद्धप्रत्ययः "अत् "; सोऽदिप अजादि�, अदिपत् , साव�धातुकः | अतः यत्  काय�र््मा  अस्मिन्त/अतित-प्रत्यययोः पर ेभवतित, 
त�ेव कायQ अत् -प्रत्यये परऽेदिप भवतित— शतं प्रतितशतर््मा  | 

आहत्य लट् -लकारस्य प्रर्थर्मापरुुषबहुवच�े यत्  यत्  कायQ भवतित, तत्  सवQ सर्माा�रीत्या भवतित शतृ-प्रत्यये पर े| अतः लघुर्मााग�ः 
यदृच्छया कायQ करोतित इतित �; पृष्ठतः शास्त्रीयतक� स्तु अस्त्येव | “गच्छस्मिन्त" इत्यस्य व्यतु्पत्त्यर्थQ यत्  यत्  कायQ भवतित, त�ेव 
सर्माा�कायQ भवतित "गच्छत् " इत्यस्य व्यतु्पत्त्यर्थ�र््मा  | अदिप च अयर््मा  अन्वयः तितष्ठतित सव-षां दिद्वसहस्रस्य धातू�ां कृते | 

स्वादि�ग	े "तिचन्वस्मिन्त" इतित पश्येर्मा | तिच�ु + अस्मिन्त | अस्मिन्त "अजादि� अदिपत्  साव�धातुकप्रत्ययः" अतः हुशु्नवोः साव�धातुके इत्य�े� 
य	् -आ�ेशः उ → व्  | अधु�ा शत्रन्ते तिच�ु + अत्  इतित स्मिस्र्थतौ अदिप त�ेव कायQ य	् -आ�ेशः | तिच�ु + अत्  → उ-स्र्था�े व्  → 
तिचन्वत्  इतित शत्रन्तप्रादि�पदि�कर््मा  |

हुशु्नवोः साव�धातुके (६.४.८७) = हु-धातोः अदिप च शु्न-प्रत्ययान्तस्य असंयोगपूव�स्य उकारस्य स्र्था�े य	् -आ�ेशः भवतित (दिकतित 
तिङतित) अजादि�-साव�धातुकप्रत्यये पर े|

त�ादि�ग	े कुरु + अस्मिन्त → कुव�स्मिन्त | अत्र इको य	तिच इत्य�े� उ → व्  | कुरु + अत्  → कुव�त्  इतित स्मिस्र्थतौ अदिप इको य	तिच 
इत्य�े� उ → व्  भवतित | 

सारांशः एवं यत्  सव-षु �शसु ग	ेषु कायQ सर्माा�ं भवतित लदिट शतरिर च | लट् -लकारस्य प्रर्थर्मापुरुषबहुवच�े यत्  यत्  कायQ भवतित, तत्  
सवQ सर्माा�रीत्या भवतित शतृ-प्रत्यये पर े| कार	र््मा  अस्मिस्त उभयत्र प्रत्ययः अजादि� अदिपत्  साव�धातुकः | 

पुंत्तिलङे्ग �पुंसके च 

शत्रन्तप्रातितपदि�कं त�ेव "गच्छत् ", “तिचन्वत् ", “कुव�त् " इत्या�ीदि� रूपाणि	 | एकवार ंय�ा कृत् -प्रत्ययः धातुतः संयकु्तः, त�ा 
कृGतिद्धतसर्माासाश्च (१.२.४६) इतित सूत्रे	 प्रातितपदि�क-संज्ञा प्राप्ता |

�शसु ग	ेषु तर्था— गच्छत् , सत् , ��त् , �ीव्यत् , तिचन्वत् , तु�त् , रुन्धत् , कुव�त् , 'ी	त् ,चोरयत्  | प्रातितपदि�कस्य दि�र्माा�	े धातुग	र््मा 
अ�ुसृत्य कायQ णिभद्यते दिवकर	प्रत्ययभे�ात्  परन्तु अस्र्मााकं लघुर्मााग�ः सर्माा�ः सव�त्र, उपरिर दृष्टं शास्त्रीयतिचन्त�ञ्च सर्माा�र््मा  | अदिग्ररे्मा 
पाठे ग	र््मा  अ�ुसृत्य काय�र््मा  अवलोकतियष्यते |

पूव�रे्माव अस्र्मााणिभः ज्ञातं यत्  साव�धातुकलकारषुे तितङन्तप�स्य दि�र्माा�	ार्थQ त्रीणि	 सोपा�ादि� सस्मिन्त—
१. दिवकर	प्रत्यय-दि�दिर्माGकर््मा अङ्गकाय�र््मा , त�ा धातु-दिवकर	प्रत्यययोः रे्माल�र््मा  
२. तितङ् प्रत्यय-सिसतिद्धः
३. तितङ् प्रत्यय-दि�दिर्माGकर््मा  अङ्गकाय Q, त�ा अङ्ग-तितङ् प्रत्यययोः रे्माल�र््मा 

प्रर्थर्मासोपा�े अङं्ग दि�ष्पन्नर्मा | दिद्वतीये सोपा�े तितङ् प्रत्यय-सिसतिद्धः | तृतीये सोपा�े अङ्ग-तितङ् प्रत्यययोः रे्माल�र््मा  | शत्रन्तप्रसङे्ग अदिप 
अयरे्माव 'र्माः | परन्तु दिद्वतीयसोपा�र््मा  अत्यन्तं लघु, सव�त्र सर्माा�ञ्च | शतृ → अ�बुन्धलोपः → अत्  | 



पुंसिस �पुंसके च सुबन्तप�ा�ां कुत्रतिचत्  �कारः (�ुर्माागर्माः) दृश्यते | गच्छ�् , गच्छन्तर््मा  इत्या�ीदि� रूपाणि	; पु�ः अन्यत्र �ुर्माागर्माः �वै 
दृश्यते गच्छद्भ्यार््मा , गच्छत्सु इत्या�ीदि� रूपाणि	 | तत्  तिचन्त�र््मा  इतः अग्रे दिद्वतीये पाठे भदिवष्यतित य�ा शत्रन्ता�ां सुबन्तप्रकर	ं 
परिरशील्यते | 

स्त्रीत्तिलङे्ग 

त्तिस्त्रयां शत्रन्तप्रातितपदि�कं ��ी शब्�वत्  सव�त्र; �ार्मा ईकारान्तशब्�ः | तत्र प्ररु्माखप्रश्नः भवतित �कारः (�ुर्माागर्माः) कुत्र कुत्र आयातित, 
अदिप च कुत्र � | यर्था "बात्तिलका व�न्ती चलतित" इत्यस्मिस्र्मा�्  वद् -धातोः त्तिस्त्रयां �ुर्माागर्माः भवतित | परन्तु "बात्तिलका कायQ कुव�ती चलतित" 
इत्यस्मिस्र्मा�्  कृ-धातोः त्तिस्त्रयां �ुर्माागर्माः � भवतित | त्तिस्त्रयार््मा  अयं �ुर्माागर्माः प्रातितपदि�के आयातित | 

त्तिस्त्रयां �ुर्माागर्माः भवतित प्रातितपदि�के एव | अतः प्रातितपदि�कदि�र्माा�	-सर्माये �ुर््मा -आगर्मादिवचारः कर	ीयः | 

a) स्त्री  -  प्रातितपदि�कं भ्वादि�ग	े  ,   दि�वादि�ग	े  ,   चुरादि�ग	े  

एषु दित्रषु ग	ेषु शत्रन्तप्रातितपदि�के �ुर्माागर्माः दि�त्यः | 

वद्  + अ + अत्  → व�त्  इतित पुंसिस �पुंसके च शत्रन्तं प्रादि�पदि�कर््मा  | प्रदि'या यर्था पवू�क्तर््मा  |

व�त्  → उदिगतश्च इत्य�े� उदिगत् -प्रातितपदि�केभ्यः स्त्रीत्वदिववक्षायां ङीप् -प्रत्ययः भवतित → व�ती → शप् श्य�ोर्वि�त्यर््मा  इत्य�े� 
भ्वादि�ग	े, दि�वादि�ग	े, चुरादि�ग	े च दि�त्यं �ुर्माागर्माः → व�न्ती इतित त्तिस्त्रयां शत्रन्तं प्रातितपदि�कर््मा  |

भ्वा�ौ भू-धातुः— भवन्ती, भवन्त्यौ, भवन्त्यः 
दि�वा�ौ दि�व् -धातुः— �ीव्यन्ती, �ीव्यन्त्यौ, �ीव्यन्त्यः 
चुरादि�ग	े चोरिर-धातुः— चोरयन्ती, चोरयन्त्यौ, चोरयन्त्यः 

उदिगतश्च (४.१.६) =  उदिगत् -प्रातितपदि�केभ्यः स्त्रीत्वदिववक्षायां ङीप् -प्रत्ययः भवतित | उक्  प्रत्याहार ेउ, ऋ, लृ एते व	ा�ः अन्तभू�ताः
| उक्  इत्  यस्य (प्रातितपदि�कस्य) तद्  उदिगत् , तस्र्माात्  उदिगतः | उदिगतः पञ्चम्यन्तं, च अव्ययप�,ं दिद्वप�दिर्मा� ंसूत्रर््मा  | ऋने्नभ्यो ङीप्  
(४.१.५) इत्यस्र्माात्  ङीप्  इत्यस्य अ�ुवृत्तिGः | त्तिस्त्रयार््मा  (४.१.३),ङ्याप्प्रातितपदि�कात् (४.१.१) इत्यस्र्माात्  प्रातितपदि�कात् , प्रत्ययः 
(३.१.१), परश्च (३.१.२) इत्येषार््मा  अतिधकारः | अ�ुवृत्तिG-सदिहतं सूत्रर््मा — त्तिस्त्रयार््मा , उदिगतः प्रातितपदि�कात्  च ङीप्  प्रत्ययः परः |

शप् श्य�ोर्वि�त्यर््मा  (७.१.८१) = शप्श्य�् -प्रत्यययोः अव	ा�त्  अङ्गात्  शत्रन्ताङ्गस्य दि�त्यं �ुर््मा -आगर्माो भवतित शी-प्रत्यये च ��ी-
प्रत्ययः पर े| ��ी एका संज्ञा अस्मिस्त; ङीप् , ङीष् , ङी�्  इत्येषां स्त्री-प्रत्यया�ां ��ी-संज्ञा भवतित | शप्  च श्य�्  च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः 
शप्श्य�ौ, तयोः शप्श�ोः | शप्श्य�ोः षष्ठ्यन्तं, दि�त्यं दि'यादिवशेष	ं दिद्वतीयान्तर््मा  | आच्छी�द्यो�ु�र््मा  (७.१.८०) इत्यस्र्माात्  आत् , 
शी�द्योः, �ुर््मा , अदिप च �ाभ्यस्ताच्छतुः (७.१.७८) इत्यस्र्माात्  शतुः इत्येषार््मा  अ�ुवृत्तिGः | अङ्गस्य इत्यस्य अतिधकारः | अ�ुवृत्तिG-
सदिहतं सूत्रर््मा — शप्श्य�ोः आत्  अङ्गात्  शतुः दि�त्यं �ुर््मा  शी�द्योः | 

दिर्मा�चोऽन्त्यात्परः (१.१.४७) = यः दिर्मात्  अस्मिस्त, सः अच् -व	-षु अन्त्यात्  परः आयातित, अदिप च अयं दिर्मात्  यस्य व	�-सरु्मा�ायस्य, तस्य 
अस्मिन्तर्माावयवो भवतित | र््मा  इत्  यस्य सः दिर्मात् , बहुव्रीदिहः | दिर्मात्  प्रर्थर्माान्तर््मा , अचः षष्ठ्यन्तर््मा , अन्त्यात्  पञ्चम्यन्तर््मा , परः प्रर्थर्माान्तर््मा , 
अ�ेकप�दिर्मा� ंसूत्रर््मा  | आद्यन्तौ टदिकतौ (१.१.४६) इत्यस्र्माात्  अन्तः इत्यस्य अ�ुवृत्तिGः | अस्मिस्र्मा�्  सूते्र 'अचः' षष्ठीदिवभक्तौ; "अचः 
अन्त्यात् " इत्यस्य अर्थ�ः दि�धा�र	र््मा — �ार्मा "सव-षु स्वरषेु अस्मिन्तर्माः, तस्र्माात् " | अत्र अचः एकवच�े यतोदिह अ�े� अच् -जातितः इतित इष्टर््मा  | 
आशयः बहुवच�ं, दि�धा�र	-सप्तर्माी (बहुषु एकर््मा ) | जात्याख्यायारे्माकस्मिस्र्मान्बहुवच�र्मान्यतरस्यार््मा  (१.२.५८) = जातित-आख्यायार््मा  
एकस्मिस्र्मा�्  बहुवच�र््मा  अन्यतरस्यार््मा   | तर्विह 'अचः' एकवच�े चे�दिप साव�दित्रक-बहुवच�ार्थ�कः | इत्र्थञ्च षष्ठीदिवभके्तः अर्थ�ः 'स्र्था�े' इतित �; षष्ठी
स्र्था�ेयोगा (१.१.४९) इतित सार्माान्यर््मा , इ� ंसूतं्र दिवशेषः | अ�वुृत्तिG-सदिहतसूत्रर््मा— दिर्मात्  अचः अन्त्यात्  परः अन्तः |

�श्चाप�ान्तस्य �त्तिल (८.३.२४) = अप�ान्तस्य �कारस्य र्माकारस्य च स्र्था�े अ�ुस्वारा�ेशो भवतित �त्तिल पर े| �ल् -प्रत्याहार ेवग�स्य 
प्रर्थर्माः, दिद्वतीयः, तृतीयः, चतुर्थ�ः च व	ा�ः अदिप च श् , ष् , स् , ह्  इतित व	ा�ः अन्तभू�ताः | प�स्य अन्तः प�ान्तः, � प�ान्तः अप�ान्तः 



तस्य अप�ान्तस्य | �ः षष्ठ्यन्तं, च अव्ययप�र््मा , अप�ान्तस्य षष्ठ्यन्तं, �त्तिल सप्तम्यन्तं, अ�ेकप�दिर्मा�ं सूत्रर््मा  | र्माो ऽ�ुस्वारः (८.३.२३) 
इत्यस्र्माात्  र्माः, अ�ुस्वारः इत्य�योः अ�ुवृत्तिGः | तयोर्य्वावा�वतिच संदिहतायार््मा  (८.२.१०८) इत्यस्र्माात्  संदिहतायार््मा इत्यस्य अतिधकारः | 
अ�ुवृत्तिG-सदिहतसूत्रर््मा — अप�ान्तस्य र्माः �ः च अ�ुस्वारः �त्तिल संदिहतायार््मा | 

अ�ुस्वारस्य यतिय परसव	�ः (८.४.५८) = अ�ुस्वारस्य स्र्था�े परसव	ा��ेशो भवतित यतिय पर े| परस्य सव	�ः, परसव	�ः, षष्ठी तत्परुुषः | 
अ�ुस्वारस्य षष्ठ्यन्तं, यतिय सप्तम्यन्तं, परसव	�ः प्रर्थर्माान्तं, दित्रप�दिर्मा�ं सूत्रर््मा  | यय् -प्रत्याहार ेश् , ष् , स् , ह्  एता�्  वज�तियत्वा सव- हल् -
व	ा�ः अन्तभू�ताः | तयोर्य्वावा�वतिच संदिहतायार््मा  (८.२.१०८) इत्यस्र्माात्  संदिहतायार््मा इत्यस्य अतिधकारः | अ�वुृत्तिG-सदिहतसूत्रर््मा — 
अ�ुस्वारस्य परसव	�ः यतिय संदिहतायार््मा |

अधु�ा दिवस्तार	े पु�ः व�न्ती इतित प्रातितपदि�कस्य व्यतु्पत्तिG-प्रदि'यार््मा  अवलोकयार्मा—

व�त्                         स्त्रीत्वदिववक्षायां उदिगतश्च इत्य�े� उदिगत् -प्रातितपदि�केभ्यः ङीप् -प्रत्ययः भवतित
व�त्  + ङीप्               ङ् -प् -लोपः लशक्वततिद्धते (१.३.८), हलन्त्यर््मा  (१.३.३), तस्य लोपः (१.३.९)
व�त्  + ई                  शप् श्य�ोर्वि�त्यर््मा  इत्य�े� भ्वादि�ग	े, दि�वादि�ग	े, चुरादि�ग	े च दि�त्यं �ुर्माागर्माः 

अत्र अङ्गद्वयं वत�ते इतित धेयर््मा — शतृ (अत् ) दि�दिर्माGीकृत्य अङं्ग व�; अदिप च ङीप्  दि�दिर्माGीकृत्य व�त्  | व� इतित शप्श्य�् -प्रत्यययोः 
(अत्र शप्  प्रत्ययस्य) अव	ा�न्तर््मा  अङ्गर््मा — वद्  + अ = व� | व�त्  इतित शत्रन्तर््मा  अ̀ङ्गर््मा — व� + अत्  = व�त्  | अधु�ा ��ी-
प्रत्ययः (ङीप् ) परः अस्मिस्त, अतः शप्श्य�् -प्रत्यययोः अव	ा�त्  अङ्गात्  (व� इत्यस्र्माात् ) शत्रन्ताङ्गस्य (व�त्  इत्यस्य) दि�त्यं �ुर््मा  
आगर्माः भवतित |

�ुर््मा -आगर्माः शत्रन्ताङ्गस्य आगर्माः | यस्य आगर्माः अस्मिस्त, सः आगर्माः क�ातिचत्  तस्र्माात्  पूव�र््मा  आयातित, क�ातिचत्  तस्य अ�न्तरर््मा  
आयातित, क�तिचत्  तस्य र्माध्ये एव आयातित | �ुर््मा  दिर्मात्  अस्मिस्त अतः दिर्मा�चोऽन्त्यात्परः (१.१.४७) इत्य�े� शत्रन्ताङ्गस्य र्माध्ये एव 
आयातित— तस्य शत्रन्ताङ्गस्य अच् -व	-षु अन्त्यात्  परर््मा  आयातित | �ार्मा व� इत्यस्य �कारोतरवतu-अकारस्य अ�न्तरर््मा  | 

व� + �ुर््मा  + त्  + ई          अ�ुबन्धलोपे हलन्त्यर््मा  (१.३.३), उप�ेशेऽज�ु�ासिसक इत् (१.३.२)
व� + �्  + त्  + ई            त्  �त्तिल अस्मिस्त, अतः �श्चाप�ान्तस्य �त्तिल इत्य�े� �कारस्य स्र्था�े अ�ुस्वारा�ेशः
व� + ंं + त्  + ई           त्  यतिय अस्मिस्त, अतः अ�ुस्वारस्य यतिय परसव	�ः इत्य�े� अ�ुस्वार-स्र्था�े �कारा�ेशः 
व� + �्  + त्  + ई            व	�रे्माल�े 
व�न्ती इतित त्तिस्त्रयां शत्रन्तं प्रातितपदि�कं दि�ष्पन्नर््मा  |

b) स्त्री  -  प्रातितपदि�कं तु�ादि�ग	े  ,   अ�ादि�ग	स्य १४ आकारान्तधातुषु च  

तु�ादि�ग	े, अ�ादि�ग	स्य १४ आकारान्तधातुषु च शत्रन्तप्रातितपदि�के �ुर्माागर्माः वैकस्मिल्पकः | 

तुद्  + अ + अत्  → तु�त्  इतित पुंसिस �पुंसके च शत्रन्तं प्रादि�पदि�कर््मा  | प्रदि'या यर्था पवू�क्तर््मा  |

तु�त्  → उदिगतश्च इत्य�े� उदिगत् -प्रातितपदि�केभ्यः स्त्रीत्वदिववक्षायां ङीप् -प्रत्ययः भवतित → तु�ती → आच्छी�द्यो�ु�र््मा  इत्य�े� 
तु�ादि�ग	े दिवकल्पे� �ुर्माागर्माः → तु�ती / तु�न्ती इतित त्तिस्त्रयां शत्रन्तं प्रातितपदि�कर््मा  |

तु�ा�ौ तुद् -धातुः— तु�ती, तु�त्यौ, तु�त्यः 
                         तु�न्ती, तु�न्त्यौ, तु�न्त्यः

अ�ादि�ग	े चतु��श आकारान्त-धातवः सस्मिन्त | आच्छी�द्यो�ु�र््मा  इत्यस्य सूत्रस्य प्रसदिक्तः तेषां कृते अदिप अस्मिस्त | �ार्मा तत्रादिप शत्रन्त-
प्रसङे्ग स्त्रीत्वदिववक्षायां �ुर््मा -आगर्माः दिवकल्पे� भवतित | कार	र््मा  इ� ंयत्  एषां धातू�ार््मा  अव	ा�न्तर््मा अङ्गर््मा  अस्मिस्त, परन्तु इ�र््मा  अङं्ग 
शबन्तर््मा  श्य�न्तं च �ास्मिस्त | धातवः एते— या, वा, भा, ष्	ा, श्रा, द्रा, प्सा, पा, रा, ला, �ा, ख्या, प्रा, र्माा |



अ�ा�ौ या -धातुः— याती, यात्यौ, यात्यः
                         यान्ती, यान्त्यौ, यान्त्यः

आच्छी�द्यो�ु�र््मा  (७.१.८०) = अव	ा�त्  अङ्गात्  शत्रन्ताङ्गस्य दिवकल्पे� �ुर््मा -आगर्माो भवतित शी-प्रत्यये च ��ी-प्रत्यये पर े| शी च 
��ी च शी�द्यौ, तयोः शी�द्योः | आत्  पञ्चम्यन्तं, शी�द्योः सप्तम्यन्तं, �ुर््मा  प्रर्थर्माान्तं, दित्रप�दिर्मा� ंसूत्रर््मा  | �ाभ्यस्ताच्छतुः (७.१.७८)
इत्यस्र्माात्  शतुः, अदिप च वा �पुंसकस्य (७.१.७१) इत्यस्र्माात्  वा इत्य�योः अ�ुवृत्तिGः | अङ्गस्य इत्यस्य अतिधकारः | अ�ुवृत्तिG-
सदिहतं सूत्रर््मा — आत्  अङ्गात्  शतुः वा �ुर््मा  शी�द्योः |

धेयं यत्  आच्छी�द्यो�ु�र््मा  (७.१.८०) इतित सार्माान्यशासं्त्र, शप् श्य�ोर्वि�त्यर््मा  (७.१.८१) इतित दिवशेषशास्त्रर््मा  | आच्छी�द्यो�ु�र््मा  इत्य�े� 
शत्रन्ताङ्गस्य अव	ा�त्  अङ्गात्  दिवकल्पे� �ुर््मा  आगर्माः भवतित | भ्वादि�ग	े, दि�वादि�ग	े, चुरादि�ग	े च शत्रन्ताङ्गस्य अव	ा�न्तर््मा  अङं्ग 
भवतित (भव, �ीव्य, चोरय) | अतः आच्छी�द्यो�ु�र््मा  इत्य�े� एषु दित्रषु ग	ेषु अदिप �ुर््मा  आगर्माः वैकस्मिल्पकः भवतित स्र्मा | �ार्मा एषु दित्रषु 
ग	ेष्वदिप आच्छी�द्यो�ु�र््मा  इत्यस्य प्रसदिक्तरस्मिस्त | त�ा शप् श्य�ोर्वि�त्यर््मा  आगत्य व�तित यत्  "�— एषु ग	ेषु शप् -श्य�्  इतित 
दिवकर	प्रत्ययौ भवतः, अतः अत्र �ुर््मा -आगर्माः दि�त्यः � तु वैकस्मिल्पकः | 

c) स्त्री  -  प्रातितपदि�कर््मा  अवणिशष्टग	ेषु    (  �ुर््मा   -  आगर्माः �वै भवतित  )  

षट्सु ग	ेषु अङ्गर््मा  अ�न्तं �ास्मिस्त, अतः �ुर््मा -आगर्मास्य दिकर्मादिप दिवधायकं सूत्रर््मा  �ास्मिस्त | त�र्थQ स्त्रीत्वदिववक्षायां केवलं ङीप् -प्रत्ययः 
संयजु्यते | 

यर्था— तिच�ु + अत्  + ई | अत्र तिच�ु इतित अङ्गर््मा  उकारान्तं (� तु अकारान्तर््मा ), अतः � आच्छी�द्यो�ु�र््मा  इत्यस्य प्रसदिक्तः, � वा 
शप् श्य�ोर्वि�त्यर््मा  इत्यस्य | 

अ�ा�ौ अस् -धातुः— सती, सत्यौ, सत्यः
जुहोत्यादि�ग	े* �ा-धातुः— ��ती, ��त्यौ, ��त्यः 
स्वा�ौ तिच-धातुः— तिचन्वती, तिचन्वत्यौ, तिचन्वत्यः
त�ा�ौ त�् -धातुः— तन्वती, तन्वत्यौ, तन्वत्यः
'्या�ौ 'ी-धातुः— 'ी	ती, 'ी	त्यौ, 'ी	त्यः 
रुधा�ौ रुध् -धातुः— रुन्धती, रुन्धत्यौ, रुन्धत्यः 

*जुहोत्यादि�ग	े श्नाभ्यस्तयोरातः (६.४.११२) इत्य�े� आकारस्य लोपः, अतः अङं्ग हलन्तर््मा  अस्मिस्त � तु अ�न्तर््मा  | ��ा + अत्  
 �द्   → + अत्   ��त्  → | �द्  इतित अङ्गर््मा , अतः अत्रादिप आच्छी�द्यो�ु�र््मा  इत्यस्य प्रसदिक्तः �ास्मिस्त | अदिप च अन्ततो गत्वा 

�ाभ्यस्ताच्छतुः (७.१.७८) इत्य�े� अभ्यस्तसंज्ञकात्  शतृ-प्रत्ययस्य �ुर््मा -आगर्माो � भवतित | अ�ुवृत्तिG-सदिहतसूत्रर््मा — � 
अभ्यस्तात्  अङ्गात्  शतुः �ुर््मा  |

सव ः तिचन्त�ं सर्माक्तया कत�व्यं दिकर्मार्थQ सूत्रदृष्ट्या स्त्रीत्व-दिववक्षायां भ्वा�ौ, दि�वा�ौ, चुरा�ौ च �ुर््मा -आगर्माः दि�त्यः, तु�ा�ौ, १४ 
अ�ादि�ग	स्रे्थषु आकारान्तधातुषु �ुर््मा -आगर्माः वैकस्मिल्पकः, अदिप च अवणिशष्टेषु षट्सु ग	ेषु �ुर््मा -आगर्मास्य प्रसदिक्त�ा�स्मिस्त | 

इतित शन्त्रन्ता�ां प्रातितपदि�क-दि�र्माा�	र््मा  सर्मााप्तर््मा  | 
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