
यङ्लुगन्तधातूनां सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� 

परू्व�तनपाठे दृष्टं यत्  यङ्लुगन्तधातुभ्यः विर्वधीयमान-सिसद्धतितङ्प्रत्ययाः एते— 

लट्   -  लकारः  

तित, ईतित   तः  अतित
सिस, ईविष   थः   थ
विम, ईविम   र्वः    मः

लोट्   -  लकारः  
तु, ईतु, तात्    ताम्    अतु  
वि1, तात्         तम्      त 
आविन           आर्व   आम  

लङ्   -  लकारः  
त्  , ईत्       ताम्    उः
स्  (:), ईः   तम्     त
अम्             र्व      म

विर्वतिधलिलङ्   -  लकारः  
यात्   याताम्    यःु 
याः   यातम्     यात  
याम्    यार्व     याम 

सम्प्रतित क्रमे� अजन्तधातूनां, तदा 1लन्तधातूनां सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� परिरशीलनीयाविन | 

आकारान्तधातर्वः

१. सामान्याकारान्ताः
र्वा  र्वार्वा→ वावा
ध ै  ध्या  दाध्या→ वावा → वावा
ग्ल ै  ग्ला  जाग्ला→ वावा → वावा

1लाविदषु विपत्सु = विकमविप कायE नास्तिGत, केर्वलं योजनम्  | अङ्गGय आकारान्तत्रे्व सतित गु�कायE न सम्भर्वतित | र्वार्वा + तित  र्वार्वातित → वावा
अजाविदषु विपत्सु = केर्वलं सस्तिन्धकाय�म्  | र्वार्वा + आविन  र्वार्वाविन→ वावा
1लाविदषु अविपत्सु = धात्र्वन्तGय आकार-Gथाने ई-कारादेशः (ई 1ल्यघोः इतित सूते्र�) | र्वार्वा + तः  र्वार्वीतः→ वावा
अजाविदषु अविपत्सु = धात्र्वन्तGय आकार-लोपः (श्नाभ्यGतयोरातः इतित सूते्र�) | र्वार्वा + अतित  र्वार्वतित→ वावा

श्नाभ्यGतयोरातः (६.४.११२) = श्ना-प्रत्ययान्तGय अभ्यGतसंज्ञकGय च अङ्गGय आकारGय लोपो भर्वतित, विकतित तिङतित सार्व�धातुकप्रत्यये 
पर े| श्नाश्च अभ्यGतश्च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः श्नाभ्यGतौ, तयोः श्नाभ्यGतयोः | श्नाभ्यGतयोः षष्ठ्यन्तम् , आतः षष्ठ्यन्तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | 
श्नसोरल्लोपः (६.४.१११) इत्यGमात्  लोपः, इत्यGय अनुर्वृलि\ः | गम1नजनखनघसां लोपः स्ति^ङत्यनतिङ (६.४.९८) इत्यGमात्  स्ति^ङतित 
इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अत उत्सार्व�धातुके (६.४.११०) इत्यGमात्  सार्व�धातुके इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | 
अनरु्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — श्नाभ्यGतयोः अङ्गGय आतः लोपः स्ति^ङतित सार्व�धातुके |
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अनेन सूते्र� न केर्वलम्  अजाद्यविपतित अविप तु 1लाद्यविपतित अविप कायE विर्ववि1तं, विकन्तु 1लाविदषु अविपत्सु ई 1ल्यघोः इतित सूत्रम्  एतत्  कायE 
प्रबाध्य आकारGय Gथाने ई-कारादेशं विर्वदधातित | 

ई 1ल्यघोः (६.४.११३) =  श्ना-प्रत्ययान्तGय अभ्यGतसंज्ञकGय च अङ्गGय Gथाने ई-कारादेशो भर्वतित, विकतित तिङतित 
1लाविदसार्व�धातुकप्रत्यये पर—ेपरन्तु घुसंज्ञक-धातुः चेत् , न भर्वतित  (घुसंज्ञक-धातुः नाम दा धा च धातू) | न घुः अघुः, तGय अघोः | ई
लुप्तप्रथमाकं पदं, 1लिल सप्तम्यन्तम् , अघोः षष्ठ्यन्तं, वित्रपदविमद ंसूत्रम्  | श्नाभ्यGतयोरातः (६.४.११२) इत्यGमात्  श्नाभ्यGतयोः, आतः 
चेत्यनयोः अनुर्वृलि\ः | गम1नजनखनघसां लोपः स्ति^ङत्यनतिङ (६.४.९८) इत्यGमात्  स्ति^ङतित इत्यGय अनुर्वृलि\ः; अत उत्सार्व�धातुके 
(६.४.११०) इत्यGमात्  सार्व�धातुके इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — अङ्गGय 
श्नाभ्यGतयोः आतः ई स्ति^ङतित 1लिल सार्व�धातुके अघोः |

उस् -प्रत्यये पर ेउGयपदान्तात् (६.१.९६) इत्यनेन पररूपादेशः | अर्वार्वा + उः  अर्वार्वःु → वावा |

उGयपदान्तात् (६.१.९६) = अपदान्तात्  अकारात्  उसिस प्रत्यये पर ेपूर्व�परयोः पररूपम्  एकादेशः भर्वतित; आद्ग�ुGय अपर्वादः | अर्वा + 
उः  अर्व्  → वावा + उः  अर्वुः → वावा | न पदान्तम्  अपदान्तं, तGमात्  अपदान्तात्  | उसिस सप्तम्यन्तम् , अपदान्तात्  पञ्चम्यन्तं, विद्वपदविमद ंसूत्रम्  | 
आद्ग�ुः (६.१.८७) इत्यGमात्  आत्  इत्यGय अनुर्वृलि\ः | इको य�तिच (६.१.७७) इत्यGमात्  अतिच इत्यGय अनुर्वृलि\ः; अनुर्वत�ते अत्र 
यतोवि1 परषेु सूते्रष्र्वविप तGय आर्वश्यकता | एतिङ पररूपम्  (६.१.९४) इत्यGमात्  पररूपम्  इत्यGय अनुर्वृलि\ः | एकः पूर्व�परयोः (६.१.८४), 
संवि1तायाम्  (६.१.७१) इत्यनयोः अतिधकारः | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — अपदान्तात्  आत्  अतिच उसिस एकः पूर्व�परयोः पररूपम्  संवि1तायाम् 
|

चतुषु� सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� कल्पनीयाविन |

२. विर्वशेषाकारान्तधातर्वः

घुसंज्ञकधातर्वः—
दा  दादा→ वावा
1लाविदषु विपत्सु = विकमविप कायE नास्तिGत, केर्वलं योजनम्  | अङ्गGय आकारान्तत्रे्व सतित गु�कायE न सम्भर्वतित | दादा + तित  → वावा दादातित
अजाविदषु विपत्सु = केर्वलं सस्तिन्धकाय�म्  | दादा + आविन  → वावा दादाविन
1लाविदषु अविपत्सु = धात्र्वन्तGय आकार-लोपः (श्नाभ्यGतयोरातः इतित सूते्र�) | दादा + तः  दा\ः→ वावा
अजाविदषु अविपत्सु = धात्र्वन्तGय आकार-लोपः (श्नाभ्यGतयोरातः इतित सूते्र�) | दादा + अतित  दादतित→ वावा

उस् -प्रत्यये पर ेउGयपदान्तात् (६.१.९६) इत्यनेन पररूपादेशः | अदादा + उः  अदादःु → वावा |

उGयपदान्तात् (६.१.९६) = अपदान्तात्  अकारात्  उसिस प्रत्यये पर ेपूर्व�परयोः पररूपम्  एकादेशः भर्वतित; आद्ग�ुGय अपर्वादः | अनुर्वृलि\-
सवि1तसूत्रम् — अपदान्तात्  आत्  अतिच उसिस एकः परू्व�परयोः पररूपम्  संवि1तायाम्  | 

लोट् -लकारGय मध्यमपुरुषे दादा + वि1  दे → वावा + वि1  देवि1 → वावा | सूत्रविमदम् —

घ्र्वसोरदे्धार्वभ्यासलोपश्च (६.४.११९) = वि1-पर,े घुसंज्ञक-धातोः अस् -धातोः च Gथाने एकारादेशो भर्वतित; अभ्यासः अस्तिGत चेत्  तGय 
लोपो भर्वतित | अलोऽन्त्यGय (१.१.५२) इत्यनेन धातुरूप्यङ्गGय अस्तिन्तमर्व��Gय Gथाने एकारादेशः, न तु पू��तया अङ्गGय | घुश्च अस्  च 
तयोरिरतरतेरद्वन्द्वो घ्र्वसौ, तयोः घ्र्वसोः | अभ्यासGय लोपः, अभ्यासलोपः षष्ठीतत्पुरुषः | घ्र्वसोः षष्ठ्यन्तं, एत्  प्रथमान्तं, 1ौ सप्तम्यन्तम् ,
अभ्यासलोपः प्रथमान्तं, च अव्ययपदम् , अनेकपदविमदं सूत्रम्  | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — घ्र्वसोः 
अङ्गGय एत्  अभ्यासलोपः च 1ौ |

चतुषु� सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� कल्पनीयाविन |

धा  दाधा → वावा
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दाधा-धातोः कृते तितङ् प्रत्यय-विनविम\कम्  अङ्गकायEम्  उपयु�क्तमेर्व यथा दादा इत्यGय; लोट् -लकारGय मध्यमपुरुषे दाधा + वि1  धे → वावा + 
वि1  धेवि1→ वावा ; सूतं्र पूर्वsक्तम्  | अन्यच्च इतोऽविप एकं काय�म्  अस्तिGत—

दधGतथोश्च (८.२.३८) = विद्वत्र्वकृतGय झषन्तGय धाञ् -धातोः बशो भष्  Gयात्  तथोः Gध्र्वोः च परयोः | 'दधा' इत्यGय यत्र आकारलोपः,
तत्र 'दध् ' इतित  झषन्तरूपं सिसध्यतित | तादृशGय 'दध् ' इत्यGय दकारGय Gथाने धकारादेशो भर्वतित तकारे, थकार,े सकार ेध्र्व-शब्दे च पर े| 
इद ंकायE र्व��विनविम\कं न तु अङ्गविनविम\कं; 1ल् -सस्तिन्धकाय�म्  एर्व, अष्टमाध्याये च | झष् -प्रत्या1ार ेर्वग�Gय चतुथ�र्व�ा�ः अन्तभू�ताः— झ् , 
भ् , घ् , ढ् , ध्  | बश् -प्रत्या1ार ेब् , ग् , ड् , द्  इत्येते र्व�ा�ः | भष् -प्रत्या1ार ेभ् , घ् , ढ् , ध् इत्येते र्व�ा�ः | तश्च थ्  च तथौ, तकारादकारः 
उच्चार�ाथ�ः, तयोः तथोः | दधः षष्ठ्यन्तं, तथोः सप्तम्यन्तं, च अव्ययपदं, वित्रपदविमदं सूत्रम्  | एकाचो बशो भष्  झषन्तGय Gध्र्वोः 
(८.२.३७) इत्यGमात्  बशो, भष् , झषन्तGय, Gध्र्वोः इत्येषाम्  अनुर्वृलि\ः | अनरु्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — झषन्तGय दधः बशः भष्  Gध्र्वोः तथोः
च | 

यथा—
दाधा + तः  → वावा श्नाभ्यGतयोरातः (६.४.११२) इत्यनेन आकारGय लोपः  दाध्  → वावा + तः  → वावा दधGतथोश्च (८.२.३८) इत्यनेन द् -Gथाने 
ध्  → वावा धाध्  + तः  → वावा खरिर च इत्यनेन चत्र्व�सस्तिन्धः  धा\ः → वावा

चतुषु� सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� कल्पनीयाविन |

ज्या  जाज्या→ वावा

1लाविदषु विपत्सु = विकमविप कायE नास्तिGत, केर्वलं योजनम्  | अङ्गGय आकारान्तत्रे्व सतित गु�कायE न सम्भर्वतित | जाज्या + तित  → वावा जाज्यातित 
अजाविदषु विपत्सु = केर्वलं सस्तिन्धकाय�म्  | जाज्या + आविन  → वावा जाज्याविन
1लाविदषु अविपत्सु = ग्रवि1 ज्या र्वतिय इत्यनेन सम्प्रसार�,ं तदा 1लः इत्यनेन दीघ�ः | जाज्या + तः  → वावा जाजीतः
अजाविदषु अविपत्सु = सम्प्रसार�ं, दीघ�त्र्व,ं तदा धात्र्वन्तGय ईकारGय य�् -आदेशः (एरनेकाचोऽसंयोगपूर्व�Gय इतित सूते्र�) | जाज्या + 
अतित  जाजी → वावा + अतित  → वावा जाज्यतित

सम्प्रसार�म् —
ग्रवि1 ज्या र्वतिय व्यतिध र्वविष्ट विर्वचतित र्वृश्चतित पृच्छतित भृज्जतीनां तिङतित च (६.१.१६) = ग्र1् , ज्या, र्वय् , व्यध् , र्वश् , व्यच् , व्रश्च् , प्रच्छ् , भ्रGज् , 
एषां सम्प्रसार�ं भर्वतित विकतित तिङतित प्रत्यये पर े|

इग्य�ः सम्प्रसार�म्  (१.१.४५) = य�ः Gथाने यः इक् -प्रत्या1ार ेस्तिGथतर्व��ः आविदष्टः, तGय सम्प्रसार�-संज्ञा भर्वतित | इक्  प्रथमान्तं, 
य�ः षष्ठ्यन्तं, सम्प्रसार�म्  प्रथमान्तं, वित्रपदविमदं सूत्रम् | सूतं्र सम्पू��म् — य�ः इक्  सम्प्रसार�म्  |

सम्प्रसार�ाच्च (६.१.१०८) = सम्प्रसार�-संज्ञक-र्व�ा�त्  अतिच पर ेपूर्व�परयोः Gथाने एकः परू्व�रूपादेशो भर्वतित | सम्प्रसार�ात्  पञ्चम्यन्तं, 
च अव्ययपदं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | इको य�तिच (६.१.७७) इत्यGमात्  अतिच, अविम परू्व�ः (६.१.१०७) इत्यGमात्  पूर्व�ः इत्यनयोः अनरु्वृलि\ः 
भर्वतः | एकः परू्व�परयोः (६.१.८४), संवि1तायाम्  (६.१.७१) इत्यनयोः अतिधकारः | अनरु्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — सम्प्रसार�ात्  च अतिच 
परू्व�परयोः एकः पूर्व�ः संवि1तायाम्  |

यथा—
जाज्या + तः  जाज्  → वावा + य्  + आ + तः  → वावा ग्रवि1 ज्या (३.१.१३) इत्यनेन यकारGय Gथाने इ-आदेशः  जासिज → वावा + आ  + तः  → वावा
सम्प्रसार�ाच्च (६.१.१०८) इत्यनेन सम्प्रसार�-संज्ञक-र्व�ा�त्  अतिच पर ेपूर्व�परयोः एकः पूर्व�रूपादेशः  जासिज → वावा + तः  → वावा 1लः 
(६.४.२) इत्यनेन अङ्गार्वयर्वात्  1लः यद\ुर ंसंप्रसार�ं तदन्तGयाङ्गGय दीघा�देशः  जाजी → वावा + तः  जाजीतः→ वावा

1लः (६.४.२) = अङ्गार्वयर्वात्  1लः यद\ुर ंसंप्रसार�ं तदन्तGयाङ्गGय दीघs भर्वतित | यः 1ल् -र्व��ः अङ्गGय अर्वयर्वः, तGमात्  पर ेस्तिGथतं 
यत्  अङ्गान्तं सम्प्रसार�ं, तGय दीघ�त्र्वं भर्वतित | 1लः पञ्चम्यन्तम्  एकपदविमदं सूत्रम्  | येन विर्वतिधGतदन्तGय (१.१.७२) इत्यनेन तादृशम्  
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अङं्ग यGय अन्ते सम्प्रसार�संज्ञकर्व��ः अस्तिGत; अचश्च (१.२.२८), अलोऽन्त्यGय (१.१.५२) इत्याभ्यां तGय अङ्गGय अस्तिन्तमर्व��Gय अचः
दीघा�देशः | सम्प्रसार�Gय (६.३.१३९) इत्यGमात्  सम्प्रसार�Gय इत्यGय अनुर्वृलि\ः | ढ्रलोपे पूर्व�Gय दीघsऽ�ः (६.३.१११) इत्यGमात्  
दीघ�ः इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | अनरु्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — 1लः सम्प्रसार�Gय अङ्गGय दीघ�ः |

एरनेकाचोऽसंयोगपूर्व�Gय (६.४.८२) = असंयोगपूर्व�-अनेकाच् -इकारान्ताङGय य�् -आदेशो भर्वतित अतिच पर े| येन विर्वतिधGतदन्तGय 
(१.१.७२) इत्यनेन तादृश-धातुः यGय अन्ते इकारः (न तु केर्वलम् इकाररूप्यङ्गम् ; अलोऽन्त्यGय (१.१.५२) इत्यनेन अन्त्यGय अल् -
र्व��Gय य�ादेशः (न तु पू�ा�ङ्गGय) | न एकम् , अनेकम् , अनेके एकाचः यस्तिGमन्  सः अनेकाच्  नञ्तत्परुुषगभs ब1ुव्रीवि1ः, तGय अनेकाचः | 
नास्तिGत संयोगः पूर्व� यGय स असंयोगपूर्व�ः ब1ुव्रीवि1ः, तGय असंयोगपूर्व�Gय | एः षष्ठ्यन्तम् , अनेकाचः षष्ठ्यन्तम् , असंयोगपूर्व�Gय षष्ठ्यन्तं,
वित्रपदविमदं सूत्रम्  | इ�ो य�्  (६.४.८१) इत्यGमात्  य�्  इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अतिच शु्नधातुभ्रुर्वां य्र्वोरिरयङुर्वङौ (६.४.७७) इत्यGमात्  अतिच, 
धातोः (विर्वपरिर�ामेन षष्ठ्यन्तम् ) इत्यनयोः अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | अनरु्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — अनेकाचः 
असंयोगपूर्व�Gय एः धातोः अङ्गGय य�्  अतिच |

चतुषु� सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� कल्पनीयाविन |

असंयोगपूर्वा�ः इकारान्ताः ईकारान्ताः च धातर्वः 

नी  नेनी → वावा
भी  बेभी→ वावा
सिज  जेसिज→ वावा
तिच  चेतिच→ वावा

1लाविदषु विपत्सु = गु�ः, सार्व�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन  | नेनी + तित  नेनेतित → वावा
अजाविदषु विपत्सु = ग�ुः, सार्व�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४); अय् -आदेशः, एचोऽयर्वायार्वः (६.१.७७) | नेविन + आविन  नेनयाविन → वावा
1लाविदषु अविपत्सु = ग�ुविनषेधः सार्व�धातुकमविपत्  (१.२.४), स्ति^^ङतित च (१.१.५) | नेनी + तः  नेनीतः→ वावा
अजाविदषु अविपत्सु = ग�ुविनषेधः, तदा य�् -आदेशः एरनेकाचोऽसंयोगपूर्व�Gय इत्यनेन | नेनी + अतित  नेन्यतित→ वावा

अजाद्यविपत् -प्रत्ययके्षते्र विर्वशेषः—
उस् -प्रत्यये पर ेजुसिस च (७.३.८३) इत्यनेन अजादौ जुसिस पर ेइगन्ताङ्गGय गु�ः भर्वतित |

अनेनी + उः  अनेने → वावा + उः  अनेनय्  → वावा + उः  अनेनयःु→ वावा

जुसिस च (७.३.८३) = अजादौ जुसिस पर ेइगन्ताङ्गGय गु�ः भर्वतित | जुसिस सप्तम्यन्तं, च अव्ययपदं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | येन विर्वतिधGतदन्तGय 
(१.१.७२) इत्यनेन इगन्तGय अङ्गGय; अलोऽन्त्यGय (१.१.५२) इत्यनेन अङ्गान्तGय इकः Gथाने गु�ादेशः | ^सGयातिच (७.३.७२) 
इत्यGमात्  अतिच इत्यGय अनुर्वृलि\ः | विमदेगु��ः (७.३.८२) त्यGमात्  गु�ः इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | इको 
ग�ुर्वृद्धी (१.१.३) इतित परिरभाषासूते्र� इकः Gथानी भर्वतित | अनरु्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — इकः अङ्गGय गु�ः अतिच जुसिस च |

विकमथ�म्  'अजादौ जुसिस पर'े इतित चेत्  'शृ�ुयःु' | अत्र जुस्  भर्वतित विकन्तु स च जुस्  अजाविदः नास्तिGत, अतः इगन्ताङ्गGय ग�ुो न भर्वतित | 
यासुट् -आगमे सतित गु�ः न भर्वतित | 

सार्व�धातुकमविपत्  (१.२.४) = अविपत्  सार्व�धातुकम्  तिङत्  इर्व अस्तिGत | सार्व�धातुकम्  प्रथमान्तम् , अविपत्  प्रथमान्तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | 
गाङ् कुटाविदभ्योऽस्तिञ्�स्तिन्ङत्  (१.२.१) इत्यGमात्  तिङत्  इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अनरु्वृलि\-सवि1तं सूत्रम् — सार्व�धातुकम्  अविपत्  तिङत् |

स्ति^^ङतित च (१.१.५) = यः प्रत्ययः विगत् , विकत्  अथर्वा तिङत्  अस्तिGत, अविप च तGमा त्  प्रत्ययात्  परू्वE तGय एर्व प्रत्ययGय कार�तः इकः 
Gथाने गु�ः र्वा र्वृतिद्धः र्वा भर्वतित Gम, सः (गु�ः र्वृतिद्धः) न भर्वतित | ग्  च क्  च ङ्  च तेषाम्  इतरतेरद्वन्द्वः ^^ङः; ^^ङः इतः यGय सः 
स्ति^^ङत् , तस्तिGमन्  पर ेस्ति^^ङतित | द्वन्द्वगभ�ब1ुव्रीवि1समासः | अत्र ग् -Gथाने ककारः खरिर च इत्यनेन चत्र्व�सस्तिन्धः | स्ति^^ङतित सप्तम्यन्तं, च 
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अव्ययपदं, विद्वपदविमद ंसूत्रम्  | इको गु�र्वृद्धी (१.१.३) इत्यGय प�ू�तया अनुर्वृलि\ः; न धातुलोप आध�धातुके (१.१.४) इत्यGमात्  न इत्यGय
अनरु्वृलि\ः | अनुर्वृलि\-सवि1तं सूत्रम् — स्ति^^ङतित च इकः गु�र्वृद्धी न |

चतुषु� सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� कल्पनीयाविन |

संयोगपूर्वा�ः इकारान्ताः ईकारान्ताः च धातर्वः 

क्री  चेक्री→ वावा

नेनी इतित धातोः यथा, तथा अत्र कायE समानम्  एकं कायE र्वज�तियत्र्वा | तदेकं णिभन्नं कय�म्  इदम्—

अजाविदषु अविपत्सु = ग�ुविनषेधः, तदा इयङ् -आदेशः अतिच शु्नधातुभ्रुर्वां य्र्वोरिरयङुर्वङौ (६.४.७७) इत्यनेन | चेक्री + अतित  चेविक्रय्  → वावा + 
अतित  चेविक्रयतित→ वावा

अतिच शु्नधातुभ्रुर्वां य्र्वोरिरयङुर्वङौ (६.४.७७) = शु्नप्रत्ययान्ताङ्गGय (Gर्वाविदग�Gय अङ्गGय यथा श^नु इत्यGय), इकारान्त-
उकारान्तधातुरूविप-अङ्गGय, भ्र-ूप्रातितपविदकGय च— एषाम्  इकारGय उकारGय Gथाने क्रमे� इयङ्  उर्वङ्  च आदेशो भर्वतित अजाविद-
प्रत्यये पर े| शु्न-प्रसङे्ग प्रत्ययग्र1�े तदन्ता ग्राह्याः (परिरभाषा #२३) इतित परिरभाषया तदन्तविर्वतिधः; अनेन यGय अङ्गGय अन्ते शु्न-प्रत्ययः 
Gयात् , तGमात्  इत्यथ�ः | य्र्वोः इतित विर्वशेष�ं 'धातु' शब्दGय एर्व यतोवि1 शु्नप्रत्ययान्ताङं्ग, भ्र-ूप्रातितपविदकं च उकारान्तः एर्व अतः तत्र इयङ्  
इत्यGय प्रसविक्तः नास्तिGत | तर्हि1 'धातु' इत्येर्व अर्वणिशष्यते यGय कृते य्र्वोः इतित विर्वशेष�ं योग्यम्  | येन विर्वतिधGतदन्तGय (१.१.७२)  इत्यनेन 
यGय धातोः अन्ते इकार-उकारः Gयात्  इतित अथ�ः | शु्नश्च धातुश्च भु्रश्च तेषाम्  इतरतेरद्वन्द्वः शु्नधातुभ्ररु्वः, तेषां शु्नधातुभ्रुर्वाम्  | इश्च उश्च तयोः 
इतरतेरद्वन्द्वः यू, तयोः य्र्वोः | इयङ्  च उर्वङ्  च तयोः इतरतेरद्वन्द्वः, इयङुर्वङौ | अतिच सप्तम्यन्तं, शु्नधातुभ्रुर्वां षष्ठ्यन्तं, य्र्वोः षष्ठ्यन्तम् , 
इयङुर्वङौ प्रथमान्तम् , अनेकपदविमद ंसूत्रम्  | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | अनरु्वृलि\-सवि1तसूतं्र— य्र्वोः शु्नधातुभ्रुर्वाम्  अङ्गानाम्  
इयङुर्वङौ अतिच |

चतुषु� सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� कल्पनीयाविन |

उकारान्ताः ऊकारान्ताः च धातर्वः 
भू  बोभू→ वावा
पू  पोपू → वावा
लू  लोलू → वावा

1लाविदषु विपत्सु = गु�ः, सार्व�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन  | बोभू + तित  बोभोतित → वावा
अजाविदषु विपत्सु = ग�ुः, सार्व�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४); अर्व् -आदेशः, एचोऽयर्वायार्वः (६.१.७७) | बोभू + ईतित  बोभो → वावा + ईतित

 बोभर्व्  → वावा + ईतित  बोभर्वीतित → वावा
1लाविदषु अविपत्सु = ग�ुविनषेधः सार्व�धातुकमविपत्  (१.२.४), स्ति^^ङतित च (१.१.५) | बोभू + तः  → वावा बोभूतः
अजाविदषु अविपत्सु = ग�ुविनषेधः, तदा उर्वङ् -आदेशः अतिच शु्नधातुभ्रुर्वां य्र्वोरिरयङुर्वङौ (६.४.७७) इत्यनेन | बोभू + अतित  बोभुर्व्  → वावा + 
अतित  बोभुर्वतित→ वावा

अजाद्यविपत् -प्रत्ययके्षते्र विर्वशेषः—
उस् -प्रत्यये पर ेजुसिस च (७.३.८३) इत्यनेन अजादौ जुसिस पर ेइगन्ताङ्गGय गु�ः भर्वतित |

अबोभू + उः  अबोभो → वावा + उः  अबोभर्व्  → वावा + उः  अबोभर्वुः→ वावा

चतुषु� सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� कल्पनीयाविन |

ऋकारान्ताः धातर्वः 
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चकृ� , चरिरकृ, चरीकृ 
जर्हृ�, जरिरर्हृ, जरीर्हृ
बभृ�, बरिरभृ, बरीभृ

1लाविदषु विपत्सु = गु�ः, सार्व�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन  | चकृ�  + तित  चक� र्तित → वावा
अजाविदषु विपत्सु = ग�ुः, सार्व�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) | चकृ�  + ईतित  चक� रीतित → वावा
1लाविदषु अविपत्सु = ग�ुविनषेधः सार्व�धातुकमविपत्  (१.२.४), स्ति^^ङतित च (१.१.५) | चकृ�  + तः  → वावा चकृ� तः
अजाविदषु अविपत्सु = ग�ुविनषेधः, तदा य�् -आदेशः इको य�तिच (६.१.७७) इत्यनेन | चकृ�  + अतित  चक्र� तित→ वावा

अजाद्यविपत् -प्रत्ययके्षते्र विर्वशेषः—
उस् -प्रत्यये पर ेजुसिस च (७.३.८३) इत्यनेन अजादौ जुसिस पर ेइगन्ताङ्गGय गु�ः भर्वतित |

अचकृ�  + उः  अचक� ्र   → वावा + उः  अचक� रुः→ वावा

इको य�तिच (६.१.७७) = इकः Gथाने य�् -आदेशः Gयात्  अतिच पर ेसंवि1तायां विर्वषये | इकः य�्  Gयात्  असर्व�� अतिच पर ेइतित सूत्रGय 
फलिलतः अथ�ः इतित जे्ञयम्  (सर्व�� अतिच पर ेअकः सर्व�� दीघ�ः (६.१.१०१) इत्येनेन य�्  बातिधतम् ) | इकः षष्ठ्यन्तं, य�्  प्रथमान्तं, अतिच 
सप्तम्यन्तं, वित्रपदविमद ंसूत्रम्  | संवि1तायाम्  (६.१.७१) इत्यGय अतिधकारः | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — इकः य�्  अतिच संवि1तायाम्   |

चतुषु� सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� कल्पनीयाविन |

अनोष्ठ्यपूर्व�ॠकारान्ताः धातर्वः

तॄ  तातॄ→ वावा
जॄ  जाजॄ→ वावा
शॄ  शाशॄ→ वावा

१) 1लाविदषु विपत्सु = गु�ः, सार्व�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन  | तातॄ + तित  तातर्तित → वावा
२) अजाविदषु विपत्सु = ग�ुः, सार्व�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) | तातॄ + ईतित  तातरीतित → वावा
३) 1लाद्यविपत्सु = गु�विनषेधः सार्व�धातुकमविपत्  (१.२.४), स्ति^^ङतित च (१.१.५) | ॠत इद्धातोः (७.१.१००) इत्यनेन इकारादेशः, 
उर�्  रपरः (१.१.५१) इत्यनेन रपरत्र्व,ं 1लिल च (८.२.७७) इत्यनेन उपधायाः उकारGय दीघ�त्र्वम्  | तातॄ + तः  तातित्र  → वावा + तः  → वावा
ताती्र  + तः  तातीत�ः→ वावा
४) अजाद्यविपत्सु = गु�विनषेधः सार्व�धातुकमविपत्  (१.२.४), स्ति^^ङतित च (१.१.५) | ॠत इद्धातोः (७.१.१००) इत्यनेन इकारादेशः, 
उर�्  रपरः (१.१.५१) इत्यनेन रपरत्र्वम्  | तातॄ + अतित  → वावा तातित्र  + अतित  → वावा तातितरतित

अजाद्यविपत् -प्रत्ययके्षते्र विर्वशेषः—
उस् -प्रत्यये पर ेजुसिस च (७.३.८३) इत्यनेन अजादौ जुसिस पर ेइगन्ताङ्गGय गु�ः भर्वतित |

अतातॄ + उः  अतात्र  → वावा + उः  अतातरुः→ वावा

ॠत इद्धातोः (७.१.१००) = ॠदन्तGय धातोः अङ्गGय ह्रGर्व-इकारादेशो भर्वतित | विकतित तिङतित प्रत्यये पर ेएर्व इतित बोध्यं; नो चेत्  ग�ुः | 
विकत् -तिङत्  णिभन्नप्रत्ययः परश्चेत् , ग�ेु सतित इकारादेशGय प्रसविक्तन� भर्वतित | येन विर्वतिधGतदन्तGय (१.१.७२) इत्यGय सा1ाय्येन ॠतः 
इत्यनेन ॠदन्तGय इत्यGयाविप ग्र1�म्  | अलोऽन्त्यGय (१.१.५२) इत्यGय सा1ाय्येन पू��तया धातोः Gथाने न, अविप तु अस्तिन्तमGय 
ॠकारGय Gथाने ह्रGर्व-इकारादेशः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः; प्रत्ययः न भर्वतित चेत्  इद ंकायE न Gयादेर्व, नो चेत्  अनेन 
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धातोः अविप मूलरूपं परिरर्वत�त | ॠतः षष्ठ्यन्तम् , इत्  प्रथमान्तम् , धातोः षष्ठ्यन्तम् , वित्रपदविमदं सूत्रम्  | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — ॠतः 
धातोः अङ्गGय इत्  |

उर�्  रपरः (१.१.५१) = ऋकारGय Gथाने यदा अ�्-आदेशः भर्वतित, तदा सः अ�्  सदा  रपरः भर्वतित | ऋकार�े त्रिंत्रशत् -प्रकारकः 
ऋकारः भर्वतित इतित बोध्यम्  | रः परो यGय सः रपरः | उः षष्ठ्यन्तम् , अ�्  प्रथमान्तम् , रपरः प्रथमान्तम् , वित्रपदविमद ंसूत्रम्  | 
Gथानेऽन्तरतमः (१.१.५०) इत्यGमात्  Gथाने इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — उः Gथाने अ�्  रपरः | 

1लिल च (८.२.७७) = 1लिल पर ेरफेान्तानां र्वकारान्तानां च धातूनाम्  उपधायां स्तिGथतः इक् -र्व��ः दीघs भर्वतित | 1लिल सप्तम्यन्तम् , च 
अव्ययपदम् , विद्वपदविमदं सूत्रम्  | सिसप धातो रुर्वा� (८.२.७४) इत्यGमात्  धातोः इत्यGय अनुर्वृलि\ः; र्वsरुपधाया दीघ� इकः (८.२.७६) 
इत्यGय पू��तया अनरु्वृलि\ः | येन विर्वतिधGतदन्तGय (१.१.७२) इत्यGय सा1ाय्येन तदन्तविर्वतिधः अतः र्वsः इत्यनेन येषाम्  धातूनाम्  अन्ते रफेः
र्वकारश्च, तेषामविप ग्र1�म्  | अनुर्वृलि\-सवि1तसूतं्र— 1लिल च र्वsः धातोः उपधायाः इकः दीघ�ः | 

चतुषु� सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� कल्पनीयाविन |

ओष्ठ्यपूर्व�ॠकारान्ताः धातर्वः 

पॄ  पापॄ→ वावा
रॄ्व  र्वार्वॄ→ वावा
भॄ  बाभॄ→ वावा
मॄ  मामॄ → वावा

१) 1लाविदषु विपत्सु = गु�ः, सार्व�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यनेन  | पापॄ + तित  → वावा पापर्तित 
२) अजाविदषु विपत्सु = ग�ुः, सार्व�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) | पापॄ + ईतित  पापरीतित → वावा
३) 1लाद्यविपत्सु = गु�विनषेधः सार्व�धातुकमविपत्  (१.२.४), स्ति^^ङतित च (१.१.५) | उदोष्ठ्यपूर्व�Gय इत्यनेन उकारादेशः, उर�्  रपरः 
इत्यनेन रपरत्र्वं, 1लिल च इत्यनेन उपधायाः उकारGय दीघ�त्र्वम्  | पापॄ + तः  पापु्र  → वावा + तः  पापू्र  → वावा + तः  पापूत�ः→ वावा
४) अजाद्यविपत्सु = गु�विनषेधः सार्व�धातुकमविपत्  (१.२.४), स्ति^^ङतित च (१.१.५) | उदोष्ठ्यपूर्व�Gय इत्यनेन उकारादेशः, उर�्  रपरः 
इत्यनेन रपरत्र्वम्  | पापॄ + अतित  पापु्र  → वावा + अतित  पापुरतित→ वावा

अजाद्यविपत् -प्रत्ययके्षते्र विर्वशेषः—
उस् -प्रत्यये पर ेजुसिस च (७.३.८३) इत्यनेन अजादौ जुसिस पर ेइगन्ताङ्गGय गु�ः भर्वतित |

अपापॄ + उः  अपाप्र  → वावा + उः  अपापरुः→ वावा

उदोष्ठ्यपूर्व�Gय (७.१.१०२) = ओष्ठ्यपूर्व�Gय ॠकारान्ताङ्गGय ॠकारGय ह्रGर्वः उकारादेशो भर्वतित | येन विर्वतिधGतदन्तGय (१.१.७२) 
इत्यGय सा1ाय्येन तदन्तविर्वतिधः अतः तादृशम्  अङं्ग यGय अन्ते ॠकारः अस्तिGत, न तु ॠकारः इतित अङ्गम् ; अलोऽन्त्यGय (१.१.५२) 
इत्यनेन अङ्गान्तGय र्व��Gय Gथाने उदादेशः, न तु अङ्गGय प�ू�Gय | ओष्ठ्याः नाम पर्वग�य-र्व�ा�ः | ओष्ठयोः भर्वः ओष्ठ्यः | ओष्ठ्यः पूर्वs
यGमात् , सः ओष्ठ्यपूर्व�ः ब1ुव्रीवि1ः, तGय ओष्ठ्यपूर्व�Gय (ॠर्व��Gय) | उत्  प्रथमान्तम् , ओष्ठ्यपूर्व�Gय षष्ठ्यन्तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | ॠत 
इद्  धातोः (७.१.१००) इत्यGमात्  ॠतः इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — 
ओष्ठ्यपूर्व�Gय ऋतः अङ्गGय उत्  |

चतुषु� सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� कल्पनीयाविन |

अनेन अजन्त-यङ्लुगन्तधातूनां सार्व�धातुकलकारषेु तिचन्तनं समाप्तम्  | 

1लन्त  -  यङ्लुगन्तधातूनां सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि�  
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यथासामान्यम् अत्र विद्वGतरीयकाय�म्—
१) अङ्गकाय�म् 
२) सस्तिन्धकाय�म् 

1लन्तधातर्वः पञ्च शे्र�ीषु विर्वभज्यन्ते—
१) सामान्यधातर्वः, उपधायां च लघु इक् -र्व�s नास्तिGत
२) लघूपधधातर्वः
३) अविनविदत् -धातर्वः
४) सम्प्रसारणि�नः धातर्वः
५) अनुनासिसकान्त-धातर्वः

सम्प्रतित विमलिलत्र्वा प्रथमद्वयोः प्रकारयोः रूपाणि� कल्पनीयाविन | तदा पृथक्तया क्रमे� अविनविदत् -धाततूनां, सम्प्रसारणि�-
धाततूनाम् , अनुनासिसकान्त-धाततूनां च रूपाणि� कल्पनीयाविन |

१) सामान्यधातर्वः, उपधायां च लघु इक् -र्व�s नास्तिGत इतित चेत्  अङ्गकायE नास्तिGत | अतः साक्षात्  सस्तिन्धकायE कृत्र्वा प्रकृतित-प्रत्यययोः 
मेलनं कर�ीयम्  |

२)  लघूपधधातुः इतित चेत्  अङ्गकायE साधनीयं, तदा सस्तिन्धकायE, प्रकृतित-प्रत्यययोः मेलनं च | अत्र अङ्गकायE विकविमतित प्रदश्य�ते—

1लाविदषु विपत्सु = गु�ः, पुगन्तलघूपधGय च (७.३.८६) इत्यनेन; तदा सस्तिन्धकाय�म्   | लिलख्   लेलिलख्  → वावा + तित  लेलेख्  → वावा + तित  → वावा
लेलेविक्त | मुद्   मोमुद्  → वावा + तित  मोमोद्  → वावा + तित  मोमोलि\ → वावा | रृ्वष्   र्वरीर्वृष्  → वावा + तित  र्वरीर्वष् � → वावा + तित  र्वरीर्वर्हिष्ट → वावा |  
अजाविदषु विपत्सु = ग�ुविनषेधः, नाभ्यGतGयातिच विपतित सार्व�धातुके (७.३.८७) इत्यनेन | लेलिलख्  + ईतित  लेलिलखीतित → वावा | मोमुद्  + ईतित → वावा
मोमुदीतित | र्वरीर्वृष्  + ईतित  र्वरीर्वृषीतित → वावा | 
1लाविदषु अविपत्सु = ग�ुविनषेधः सार्व�धातुकमविपत्  (१.२.४), स्ति^^ङतित च (१.१.५); तदा सस्तिन्धकाय�म्  | लेलिलख्  + तः  लेलिलक्तः → वावा | 
मोमुद्  + तः  मोमु\ः → वावा | र्वरीर्वृष्  + तः  र्वरीर्वृष्टः → वावा |
अजाविदषु अविपत्सु = ग�ुविनषेधः, सार्व�धातुकमविपत्  (१.२.४), स्ति^^ङतित च (१.१.५) | लेलिलख्  + अतित  लेलिलखतित → वावा | मोमुद्  + अतित 

 मोमुदतित → वावा | र्वरीर्वृष्  + अतित  र्वरीर्वृषतित → वावा |

अGय अपर्वादः मृज् -धातुः, यGय इकः रृ्वतिद्धः भर्वतित सार्व�धातुके च आध�धातुके च प्रत्यये पर े| मृज्   मरीमृज्  → वावा + तित  मरीमार्हिष्ट → वावा |

पुगन्तलघूपधGय च (७.३.८६) = पुगन्तGय अङ्गGय लघूपधGय च इकः गु�ः भर्वतित सार्व�धातुके आध�धातुके च प्रत्यये पर े| पुक्  अन्ते 
यGय तत्  पुगन्तम् , लघ्र्वी उपधा यGय तत्  लघूपधम्  | पुगन्तञ्च लघूपधञ्च तयोः पुगन्तलघूपधं समा1ारद्वन्द्वः, तGय पुगन्तलघूपधGय |  
पुगन्तलघूपधGय षष्ठ्यन्तं पदम् , च अव्ययपद,ं विद्वपदविमद ंसूत्रम्  | विमदेगु��ः (७.३.८२) इत्यGमात्  गु�ः इत्यGय अनुर्वृलि\ः; 
सार्व�धातुकाध�धातुकयोः (७.३.८४) इत्यGय पू�ा�नुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | इको गु�र्वृद्धी (१.१.३) इत्यनेन 
परिरभाषा-सूते्र�, इकः Gथानी भर्वतित यत्र Gथानी नोक्तम्  | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — पुगन्तलघूपधGय च अङ्गGय इकः गु�ः 
सार्व�धातुकाध�धातुकयोः |

नाभ्यGतGयातिच विपतित सार्व�धातुके (७.३.८७) = अभ्यGतGय लघूपधगु�ः न भर्वतित अजाविद-विपत् -सार्व�धातुकप्रत्यये पर े| न अव्ययपदम् , 
अभ्यGतGय षष्ठ्यन्तम् , अतिच सप्तम्यन्तं, विपतित सप्तम्यन्तं, सार्व�धातुके सप्तम्यन्तम् , अनेकपदविमद ंसूत्रम्  | पुगन्तलघूपधGय च (७.३.८६) 
इत्यGमात्  लघूपधGय इत्यGय अनुर्वृलि\ः, विमदेगु��ः (७.३.८२) इत्यGमात्  गु�ः इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः |
अनरु्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — अभ्यGतGय अङ्गGय लघूपधGय गु�ः न अतिच विपतित सार्व�धातुके |

मृजेर्वृ� तिद्धः (७.२.११४) = मृज् -धातोः इकः र्वृतिद्धः भर्वतित सार्व�धातुके च आध�धातुके च प्रत्यये पर े| अङ्गकाय�त्र्वात्  प्रत्ययः पर ेअGत्येर्व; 
स च प्रत्ययः धातोः भर्वतित इतित कृत्र्वा सार्व�धातुकः अथर्वा आध�धातुकः भरे्वदेर्व | मृजेः षष्ठ्यन्तं, र्वृतिद्धः प्रथमान्तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | 
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इकोगुण्र्वृद्धी (१.१.३) इत्यGमात्   परिरभाषासूत्रात्  इकः इत्यGय षष्ठ्यन्ता अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | अनुर्वृलि\-
सवि1तसूत्रम्— मृजेः अङ्गGय इकः रृ्वतिद्धः | 

एतदाधार�े यथाविनर्हिदष्टम्  अङ्गकायE सस्तिन्धकायE च कृत्र्वा एषां धातूनां चतुषु� सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� कल्पनीयाविन |

ककारान्तधातर्वः— तितक्   तेतितक् → वावा
खकारान्तधातर्वः— लिलख्   लेलिलख् → वावा
गकारान्तधातर्वः— तितग्   तेतितग् → वावा
घकारान्तधातर्वः— विष्टघ  → वावा धात्र्वादेः षः सः (६.१.६३), उपदेशेऽजनुनासिसक इत् (१.३.२)  → स्तिGतघ्   तेविष्टघ् → वावा
चकारान्तधातर्वः— विषच  सिसच्   सेविषच् → वावा → वावा , व्रश्च्   र्वाव्रश्च् → वावा
छ्कारान्तधातर्वः— प्रच्छ्   पाप्रच्छ् → वावा
जकारान्तधातर्वः— त्यज्   तात्यज् → वावा , भ्रGज्   बाभ्रGज् → वावा , मृज्   मरीमृज् → वावा
टकारान्तधातर्वः— लुट्   लोलुट् → वावा
ठकारान्तधातर्वः— लुठ्   लोलुठ् → वावा
डकारान्तधातर्वः— तुड्   तोतुड् → वावा
तकारान्तधातर्वः— च्यत्ु   चोच्युत् → वावा
थकारान्तधातर्वः— कुथ्   चोकुथ् → वावा
दकारान्तधातर्वः— णिभद्   बेणिभद् → वावा
धकारान्तधातर्वः— रुध्   रोरुध् → वावा
पकारान्तधातर्वः— गुप्   जोगुप् → वावा
फकारान्तधातर्वः— रिरफ्   ररेिरफ् → वावा
बकारान्तधातर्वः— लम्ब्   लालम्ब् → वावा
भकारान्तधातर्वः— शुभ्   शोशुभ् → वावा
यकारान्तधातर्वः— 1य्   जा1य् → वावा
र्वकारान्तधातर्वः— तुर्व् �  तोतुर्व् �→ वावा , मर्व्   मामर्व् → वावा
रफेान्तधातर्वः— ज्र्व्र   जाज्र्व्र → वावा
शकारान्तधातर्वः— कु्रश्   चोकु्रश् → वावा
षकारान्तधातर्वः— कृष्   चरीकृष् → वावा
सकारान्तधातर्वः— र्वस्   र्वार्वस् → वावा
1कारान्तधातर्वः— गा1्   जागा1् → वावा , गु1्   जोगु1् → वावा

ऊदपुधाया गो1ः (६.४.८९)  = गो1ोऽङ्गGय उपधायाः ऊकारादेशो भर्वतित अजादौ प्रत्यये पर े| गु1 उपधाया ऊत्  Gयाद्  ग�ु1ेतार्वजादौ 
प्रत्यये | अजादौ प्रत्यये पर ेयत्र गु1् -धातोः उपधागु�ो भर्वतित, तत्र तGय गो1् -धातुरूप्यङ्गGय ओकारGय ऊकारादेशो भर्वतित | ऊत्  
प्रथमान्तम् , उपधायाः षष्ठ्यन्तं, गोः षष्ठ्यन्तं, वित्रपदविमदं सूत्रम्  | अतिच शु्नधातुभ्रुर्वां य्र्वोरिरयङुर्वङौ (६.४.७७) इत्यGमात्  अतिच इत्यGय 
अनरु्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम्— गो1ः अङ्गGय उपधायाः ऊत्  अतिच | 

३) अविनविदत् -धातर्वः

मन्थ्   मामन्थ् → वावा
र्वञ्च्   र्वनीर्वञ्च्  → वावा
ध्र्वसं्   दनीध्र्वंस् → वावा
1म्म्   जं1म्म् → वावा

अविनविदतां 1ल उपधाया स्ति^ङतित (६.४.२४) = येषां 1लन्त-धातूनां ह्रGर्व-इकारGय इत् -संज्ञा नास्तिGत, तेषाम्  उपधायां नकारः अस्तिGत 
चेत् , तGय नकारGय लोपः भर्वतित विकतित तिङतित प्रत्यये पर े| इत्  इत्  अस्तिGत येषाम्  ते इविदतः, न इविदतः, अविनविदतः, ब1ुव्रीवि1गभ�ः 
नञ्तत्परुुषसमासः, तेषाम्  अविनविदताम्  | क्  च ङ्  च तयोः इतरतेरद्वन्द्वः ^ङौ | ^ङौ इतौ यGय सः स्ति^ङत् , द्वन्द्वगभ�ः ब1ुव्रीवि1समासः, 
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तस्तिGमन्  स्ति^ङतित | अविनविदतां षष्ठ्यन्तं, 1लः षष्ठ्यन्तम् , उपधाया षष्ठ्यन्तं, स्ति^ङतित सप्तम्यन्तम् , अनेकपदविमद ंसूत्रम्  | श्नान्नलोपः 
(६.४.२३) इत्यGमात्  न, लोपः इत्यनयोः अनरु्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | अनरु्वृलि\-सवि1त-सूत्रम् — अविनविदतां 1लः
अङ्गGय उपधायाः नः लोपः स्ति^ङतित |

नुगतोऽनुनासिसकान्तGय (७.४.८५) = अनुनासिसकान्ताङ्गGय अदन्त-अभ्यासGय नुक् -आगमो भर्वतित यतिङ यङ्लुविक च | धातोः 
अभ्यासGय अन्ते अत्  चेत् , धातोः अन्ते अनुनासिसक1ल् -र्व��ः (ञ् , म् , ङ् , �् , न् ) चेत्  इद ंकायE प्रर्वत�ते | नुक् -आगमः विकत्  | ककारः 
इत् -संज्ञकः, उकारः उच्चार�ाथ�ः | अनुनासिसकः अन्ते यGय तत्  अनुनासिसकान्तं, तGय | नुक्  प्रथमान्तं, अतः षष्ठ्यन्तम् , 
अनुनासिसकान्तGय षष्ठ्यन्तं, वित्रपदविमदं सूत्रम्  | अत्र लोपोऽभ्यासGय (७.४.५८) इत्यGमात्  अभ्यासGय इत्यGय अनुर्वृलि\ः | गु�ो 
यङ्लकुोः (७.४.८२) इत्यGमात्  यङ्लकुोः इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | अनुर्वृलि\-सवि1तसूतं्र— 
अनुनासिसकान्तGय अङ्गGय अतः अभ्यासGय नुक्  यङ्लुकोः | 

४) सम्प्रसारणि�नः धातर्वः

स्तिश्तपा शपानुबन्धेन विनर्हिदष्टं यद् ग�ेन च | 
यतै्रकाज्ग्र1�ं विकसिञ्चत् पञ्चैताविन न यङलुविक | 

अनेन स्तिश्तपा विनर्हिदष्टानां पञ्चानां यङ्लुविक न सम्प्रसार�म्  | 

ग्रवि1 ज्या र्वतिय व्यतिध र्वविष्ट विर्वचतित र्वृश्चतित पृच्छतित भृज्जतीनां तिङतित च (६.१.१६) = ग्र1् , ज्या, र्वय् , व्यध् , र्वश् , व्यच् , व्रश्च् , प्रच्छ् , भ्रGज् , 
एषां सम्प्रसार�ं भर्वतित विकतित तिङतित प्रत्यये पर े| इतरतेरद्वन्द्वः, षष्ठीविर्वभक्तौ | ग्रवि1-ज्या-र्वतिय-व्यतिध-र्वविष्ट-विर्वचतित-र्वृश्चतित-पृच्छतित-
भृज्जतीनां षष्ठ्यन्तम् , तिङतित सप्तम्यन्तम् , च अव्ययम् , वित्रपदविमदं सूत्रम्  | र्वतिचGर्वविपयजादीनां विकतित (६.१.१५) इत्यGमात्  विकतित इत्यGय 
अनरु्वृलि\ः; ष्यङः सम्प्रसार�म्  पुत्रपत्योGतत्पुरुषे (६.१.१३) इत्यGमात्  सम्प्रसार�म्  इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अनुर्वृलि\-सवि1त-सूत्रम् — ग्रवि1
ज्या र्वतिय व्यतिध र्वविष्ट विर्वचतित र्वृश्चतित पृच्छतित भृज्जतीनां तिङतित विकतित च सम्प्रसार�म्  |

ग्र1्   जाग्र1् → वावा
ज्या  जाज्या→ वावा
व्यध्   र्वाव्यध्  → वावा
र्वश्   र्वार्वश् → वावा
व्यच्   र्वाव्यच्   → वावा
व्रश्च्   र्वाव्रश्च् → वावा
प्रच्छ्   पाप्रच्छ् → वावा
भ्रGज पाके  भ्रGज्   बाभ्रGज्→ वावा → वावा

एषु प्रथमत्रया�ां सम्प्रसार�ं भर्वतित यङ्लुविक; अस्तिन्तमपञ्चानां तु यङ्लुविक सम्प्रसार�ं नास्तिGत  | 

धेयं यत्  अस्तिGमन्  सूते्र 'र्वतिय' तु धातुः नास्तिGत अविप तु धात्र्वादेशः | मूलधातुः अस्तिGत रे्वञ्  | रे्वञ् -धातोः Gथाने लिलट् -लकार ेएर्व 'र्वय्' इतित 
धात्र्वादेशो भर्वतित | तGय च धात्र्वादेशGय लिलट् -लकार ेविकतित प्रत्यये पर ेसम्प्रसार�ं भर्वतित; ग्रवि1 ज्या र्वतिय इतित सूते्र 'र्वतिय' इत्यGय कायE 
केर्वलं लिलट् -लकार े| लिलट् -लकार ंविर्व1ाय अGय कायE अन्यत्र कुत्राविप न भर्वतित | रे्वञ् -धातोः सम्प्रसार�ं प्राप्यते र्वच्यादौ 
(र्वतिचGर्वविपयजादीनां विकतित ६.१.१५), विकन्तु तत्र विकतित प्रत्यये एर्व सम्प्रसा�म्  इतित 1ेतोः यङ्लुविक सार्व�धातुकलकारषेु विकत्र्वाभार्वात्  
सम्प्रसार�ं न कुत्राविप भर्वतित | रे्वञ्   रे्व  → वावा → वावा आदेच उपदेशेऽणिशतित (६.१.४५)  → र्वा र्वा  र्वार्वा → वावा |

५) अनुनासिसकान्त-धातर्वः

१) अनुदा\ोपदेशर्वनतिततनोत्यादीनामनुनासिसकलोपो झलिल स्ति^ङतित (६.४.३७) = र्वन् -धातोः, अनुनासिसकान्त-अनुदा\ोपदेश-धातोः, 
अनुनासिसकान्त-तनाविद-धातोः अनुनासिसकGय लोपो भर्वतित झलाविद-विकत् तिङत् -प्रत्यये पर े| पञ्चदश धातर्वः |
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यङ्लुविक मन् , 1न् , गम् , रम् , नम् , यम्  इतित षण्�ामेर्व धातूनाम्  अनुनासिसकलोपो भर्वतित | अस्तिGमन्  सूते्र तनोत्यादीनां ग�विनद�शेन 
भर्वतित इतित कार�ेन एषां यङ्लुविक  अनुनासिसकलोपो न भर्वतित | यङ्लुगन्तानां धातुग�ाभार्वात्  | ‘र्वनतित' इतित तु स्तिश्तप्  इत्यनेन विनर्हिदष्टम्  |  

२) जनसनखनां सञ्झलोः (६.४.४२) = जन् , सन् , खन्  एषां धातूनां नकारGय Gथाने आकारादेशो  भर्वतित झलाविद-सन् -प्रत्यये पर े
झलाविद-विकत् तिङत् -प्रत्यये पर ेच | त्रयः धातर्वः |

३) अनुनासिसकGय स्ति^र्वझलोः स्ति^ङतित (६.४.१५) = अनुनासिसकान्ताङ्गGय उपधायाः दीघा�देशो भर्वतित स्ति^र्व च झलाविद विकत् तिङत् -प्रत्यये 
पर े| अर्वणिशष्ट-धातर्वः | उपयु�क्तद्वाभ्यां सूत्राभ्यां ये नर्व धातर्वः कणिथताः, तान्  धातून्  अतितरिरच्य अर्वणिशष्टानाम्  अनुनासिसकान्तानाम्  अनेन 
सूते्र� उपधादीघs भर्वतित | 

४) गम1नजनखनघसां लोपः स्ति^ङत्यनतिङ (६.४.९८) = अजाविद-विकत् तिङत् -प्रत्यये पर ेगम् , 1न् , जन् , खन् , घस्  एषां धातूनाम्  
उपधायाः लोपो भर्वतित | पञ्च धातर्वः |

मकारान्तानां पदत्रे्व सतित, म् -Gथाने नकारः—

मो नो धातोः (८.२.६४)  = मकारान्तGय धातोः पदGय नकारादेशो भर्वतित | येन विर्वतिधGतदन्तGय (१.१.७२) इत्यGय सा1ाय्येन मः 
धातोः इत्यनेन मकारान्तGय धातोः इत्यGयाविप ग्र1�म्  | अलोऽन्त्यGय (१.१.५२) इत्यGय सा1ाय्येन नकारादेशः पू��तया धातोः Gथाने 
न, अविप तु अस्तिन्तमGय मकारGय | मः षष्ठ्यन्तं, नः प्रथमान्तं, धातोः षष्ठ्यन्तं, वित्रपदविमदं सूत्रम्  | Gकोः संयोगाद्योरन्ते च (८.२.२९) 
इत्यGमात्  अन्ते इत्यGय अनुर्वृलि\ः | पदGय (८.१.१६) इत्यGय अतिधकारः | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — मः धातोः पदGय अन्ते नः | 

मकारान्तानाम्  अपदत्रे्व सतित, म् -Gथाने नकारः—

म्र्वोश्च (८.२.६५)  = मकारान्तधातोः धात्र्वन्त-मकारGय Gथाने नकारादेशो भर्वतित मकार ेर्वकार ेच पर े| येन विर्वतिधGतदन्तGय 
(१.१.७२) इत्यGय सा1ाय्येन मः धातोः इत्यनेन मकारान्तGय धातोः इत्यGयाविप ग्र1�म्  | अलोऽन्त्यGय (१.१.५२) इत्यGय सा1ाय्येन 
नकारादेशः प�ू�तया धातोः Gथाने न, अविप तु अस्तिन्तमGय मकारGय | म्  च र्व्  च म्र्वौ, तयोः म्र्वोः | म्र्वोः सप्तम्यन्तं, च अव्ययपद,ं विद्वपदविमदं
सूत्रम्  | मो नो धातोः (८.२.६४) इत्यGय प�ू�तया अनुर्वृलि\ः | अनरु्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — मः धातोः नः म्र्वोश्च | 

एषां यङ्लुगन्तधातूनां सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्तरूपाणि� र्वक्तव्याविन— 

गम्   जंगम्  → वावा / जङ्गम् *
1न्  त्रिं1सागत्योः  जङ्घन्  → वावा
जन्   जञ्जन् → वावा
खनु अर्वदार�े  खन्   चङ्खन्  → वावा → वावा
सन्   ससंन् → वावा
मन्   मम्मन् → वावा
रम्   ररंम् → वावा
नम्   नन्नम् → वावा
यम्   यंयम्  → वावा / यँय्यम् *
तन्   तन्तन्  → वावा
तिक्षनु त्रिं1सायाम्   तिक्षन्   चेतिक्षन् → वावा → वावा **

*नुगतोऽनुनासिसकान्तGय (७.४.८५) = अनुनासिसकान्ताङ्गGय अदन्त-अभ्यासGय नुक् -आगमो भर्वतित यतिङ यङ्लुविक च | अGय सूत्रGय 
अन्तग�ते र्वार्तितकम्  अस्तिGत पदान्तर्वचे्चतित र्वक्तव्यम्  | अनेन अनुनासिसकान्ताङ्गGय अदन्त-अभ्यासGय नुक् -आगमे सतित स च अभ्यासः 
पदान्तर्वत्  इतित मन्तव्यम्  | तGमात्  र्वा पदान्तGय (८.४.५९) इत्यनेन परसर्व��विर्वकल्पः | अनुनासिसकान्तधातुप्रसङे्ग सर्व�त्र तथा कल्पनीयं 
यथासङं्ग— नाम यत्र अभ्यासः अदन्तः | 
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अनGुर्वारGय यतिय परसर्व��ः (८.४.५८) = अनGुर्वारGय Gथाने परसर्व�ा�देशो भर्वतित यतिय पर े|
र्वा पदान्तGय (८.४.५९) = पदान्तGय अनुGर्वारGय परसर्व�ा�देशो र्वा भर्वतित यतिय पर े| 

**अत्र विनविम\त्र्वात्  �त्र्वम्; अगे्र प्रविक्रयार्वशात्  यथासङं्ग �त्र्वं कत�व्यम्  | अतः क्षन् , तिक्षन् , रन् , ऋन्  इतित मूलधातर्वः न तु क्ष�् , तिक्ष�् , र�् ,
ऋ�्  | विकन्तु क�् -धातुः Gर्वभारे्वन �कारान्तः | चेतिक्षन्  + तित  → वावा नश्चापदान्तGय झलिल (८.३.२४) | चेतिक्षन्  + ईतित  → वावा
अट्कुप्र्वाङ् नुम्व्यर्वायेऽविप (८.४.२) |

अनुदा\ोपदेशर्वनतिततनोत्यादीनामनुनासिसकलोपो झलिल स्ति^ङतित (६.४.३७) = र्वन् -धातोः, अनुनासिसकान्त-अनुदा\ोपदेश-धातोः, 
अनुनासिसकान्त-तनाविद-धातोः अनुनासिसकGय लोपो भर्वतित झलाविद-विकत् तिङत् -प्रत्यये पर े| अनुदा\ः उपदेशे येषां ते, अनुदा\ोपदेशाः 
ब1ुव्रीवि1ः | तनोतितः आविदः येषां ते, तनोत्यादयः ब1ुव्रीवि1ः | अनुदा\ोपदेशाश्च र्वनतितश्च तनोत्यादयश्च तेषाविमतरतेरद्वन्द्वः 
अनुदा\ोपदेशर्वनतिततनोत्यादयः, तेषाम्  अनुदा\ोपदेशर्वनतिततनोत्यादीनाम्  | क्  च ङ्  तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः ^ङौ, तौ इतौ यGय तत्  स्ति^ङत् , 
तस्तिGमन्  स्ति^ङतित | अनुदा\ोपदेशर्वनतिततनोत्यादीनां षष्ठ्यन्तम् , अनुनासिसक इतित लुप्तष्ठीकं पदं, लोपः प्रथमान्तं, झलिल सप्तम्यन्तं, स्ति^ङतित 
सप्तम्यन्तम् , अनेकपदविमद ंसूत्रम्  | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | येन विर्वतिधGतदन्तGय (१.१.७२) इत्यनेन तादृशम्  अङं्ग यGय 
अन्ते अनुनासिसकर्व��ः अस्तिGत (र्वनतिंत विर्व1ाय 'अनुनासिसक' इतित पद ंसर्व�षां विर्वशेष�म् ); अलोऽन्त्यGय (१.१.५२) इत्यनेन अन्ते स्तिGथतGय 
अनुनासिसकर्व��Gय लोपः; यस्तिGमन्  विर्वतिधGतदादार्वल्ग्र1�े (१.१.७२, र्वार्तितकम्  २९) इत्यनेन झलिल स्ति^ङतित इत्यकु्तौ झलादौ स्ति^ङतित 
(तादृशप्रत्ययः यGय आदौ झल्  Gयात् ) | अनरु्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — अनुनासिसक-अनुदा\ोपदेशर्वनतिततनोत्यादीनाम्  अङ्गGय लोपः झलिल 
स्ति^ङतित |

अनेन आ1त्य पञ्चदश धातर्वः विनर्हिदष्टाः | र्वन्  धातुः (भ्र्वाविदग�े), अनुनासिसकान्त-अनुदा\ोपदेश-धातर्वः (यम् , रम् , नम् , गम् , 1न् , मन् ),
अनुनासिसकान्त-तनाविद-धातर्वः (तनु, तिक्ष�ु, क्ष�ु, ऋ�ु, तृ�ु, घृ�ु, र्वनु, मनु) | एषु धातुषु मन-्धातुः विदर्वाविदग�े अस्तिGत; 1न् -धातुः 
अदाविदग�े अस्तिGत; अष्ट धातर्वः तनाविदग�े सस्तिन्त; अर्वणिशष्टाः भ्र्वादौ एर्व | एषां धातूनां अन्ते स्तिGथतGय अनुनासिसकGय लोपो भर्वतित झलाविद-
विकत् तिङत् -प्रत्यये पर े| 

जनसनखनां सञ्झलोः (६.४.४२) = जन् , सन् , खन्  एषां धातूनां नकारGय Gथाने आकारादेशो भर्वतित झलाविद-सन् -प्रत्यये पर े
झलाविद-विकत् तिङत् -प्रत्यये पर ेच | अलोऽन्त्यGय (१.१.५२) इत्यGय सा1ाय्येन आकारादेशः पू��तया धातोः Gथाने न, अविप तु 
अस्तिन्तमGय नकारGय | जनश्च सनश्च खन्  च तेषाविमतरतेरद्वन्द्वः जनसनखनः, तेषां जनसनखनाम्  | सन्  च झल्  च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः 
सञ्झलौ, तयोः सञ्झलोः | जनसनखनां षष्ठ्यन्तं, सञ्झलोः सप्तम्यन्तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | विर्वड्र्वनोरनुनासिसकGयात्  (६.४.४१) 
इत्यGमात्  आत्  इत्यGय अनुर्वृलि\ः, अनुदा\ोपदेशर्वनतिततनोत्यादीनामनुनासिसकलोपो झलिल स्ति^ङतित (६.४.३७) इत्यGमात्  झलिल, स्ति^ङतित 
इत्यनयोः अनुर्वृलि\ः | झलिल इतित अनुर्वृलि\ः सन ्इत्यGय विर्वशेष�म् ; अनेन यत्र सविन इडागमो भर्वतित, तत्र सन्  झलाविदः नास्तिGत अतः 
नकारGय आत्र्वं न भर्वतित | सूते्र स्तिGथतं 'झलिल' तु स्ति^ङतित इत्यGय विर्वशेष�म्  | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् 
— जनसनखनाम्  अङ्गानाम्  आत् झलिल सञ्झलो ः स्ति^ङतित |

अनुनासिसकGय स्ति^र्वझलोः स्ति^ङतित (६.४.१५) = अनुनासिसकान्ताङ्गGय उपधायाः दीघा�देशो भर्वतित स्ति^र्व च झलाविद विकत् तिङत् -प्रत्यये पर े| 
स्ति^र्वश्च झल्  तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः स्ति^र्वझलौ, तयोः स्ति^र्वझलोः | क्  च ङ्  तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः ^ङौ, तौ इतौ यGय तत्  स्ति^ङत् , तस्तिGमन्  स्ति^ङतित | 
अनुनासिसकGय षष्ठ्यन्तं, स्ति^र्वझलोः सप्तम्यन्तं, स्ति^ङतित च सप्तम्यन्तं, वित्रपदविमद ंसूत्रम्  | नोपधायाः (६.४.७) इत्यGमात्  उपधायाः इत्यGय
अनरु्वृलि\ः | ढ्रलोपे पूर्व�Gय दीघsऽ�ः (६.३.१११) इत्यGमात्  दीघ�ः इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः | येन 
विर्वतिधGतदन्तGय (१.१.७२) इत्यनेन तादृशम्  अङं्ग यGय अन्ते अनुनासिसकर्व��ः अस्तिGत; यस्तिGमन्  विर्वतिधGतदादार्वल्ग्र1�े (१.१.७२, 
र्वार्तितकम्  २९) इत्यनेन स्ति^र्वझलोः स्ति^ङतित इत्यकु्तौ स्ति^र्व + झलादौ स्ति^ङतित (तादृशप्रत्ययः यGय आदौ झल्  Gयात् ) | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् 
— अनुनासिसकGय अङ्गGय उपधायाः दीघ�ः स्ति^र्वझलोः स्ति^ङतित | 

गम1नजनखनघसां लोपः स्ति^ङत्यनतिङ (६.४.९८) = अजाविद-विकत् तिङत् -प्रत्यये पर ेगम् , 1न् , जन् , खन् , घस्  एषां धातूनाम्  उपधायाः 
लोपो भर्वतित (परन्तु अङ् -प्रत्ययः चेत् लोपः न भर्वतित) | गमश्च 1नश्च जनश्च खनश्च घस्  च तेषाविमतरतेरद्वन्द्वो गम1नजनखनघसः, तेषां 
गम1नजनखनघसाम्  | क्  च ङ्  च ^ङौ, ^ङौ इतौ यGय सः स्ति^ङत् , तस्तिGमन्  स्ति^ङतित | न अङ्  अनङ् , तस्तिGमन्  अनतिङ | गम1नजनखनघसां
षष्ठ्यन्तं, लोपः प्रथमान्तं, स्ति^ङतित सप्तम्यत्नम् , अनतिङ सप्तम्यतम्  अनेकपदविमदं सूत्रम्  | अतिच शु्नधातुभ्रुर्वां य्र्वोरिरयङुर्वङौ (६.४.७७) 
इत्यGमात्  अतिच इत्यGय अनुर्वृलि\ः; ऊदपुधाया गो1ः (६.४.८९) इत्यGमात्  उपधायाः इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय 
अतिधकारः | अनरु्वृलि\-सवि1तसूत्रम्— गम1नजनखनघसाम्  अङ्गानाम्  उपधायाः लोपः अनतिङ अतिच स्ति^ङतित |
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लोविट—

केषुतिचत्  Gथलेषु असिसद्धर्वदत्राभात्  (६.४.२२) इत्यनेन अभीयकाय�प्रसङ्गर्वशात्  अतो 1ेः (६.४.१०५) इत्यGय दृष्ट्या पूर्व�काय�म्  असिसद्धम् 
इतित कार�तः वि1-प्रत्ययGय लुक्  न भर्वतित | अGय उदा1र�म्  उपविदष्ट-1न् -धातोः प्रसङे्ग लभ्यते | 

1न्तेज�ः (६.४.३६) = वि1-प्रत्यये पर े1न् -धातोः Gथाने ज-आदेशो भर्वतित | 1न्तेः षष्ठ्यन्तं, जः प्रथमान्तं, विद्वपदविमदं सूत्रम्  | ज-
आदेशः अनेकाल्  अतः अनेकास्तिल्शत्  सर्व�Gय (१.१.५५) इत्यनेन सर्व�Gय Gथाने भर्वतित न तु अन्त्यGय | शा 1ौ (६.४.३५) इत्यGमात्  1ौ 
इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय (६.४.१) इत्यGय अतिधकाराः | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम्— 1न्तेः अङ्गGय जः 1ौ | 

अनेकास्तिल्शत्  सर्व�Gय (१.१.५५) = आदेशः अनेकाल्  णिशत्  च चेत् , सर्व�Gय Gथाने आदेशः भर्वतित न तु अन्त्यGय | अलोऽन्त्यGय 
(१.१.५२) इत्यGय अपर्वादः | न एकः अनेकः नञ्तत्परुुषः | अनेकः अल्  यGय सः अनेकाल् , ब1ुव्रीवि1ः | श इत्  यGय सः णिशत् , ब1ुव्रीवि1ः
| अनेकाल्  च णिशत्  च अनेकास्तिल्शत् , ब1ुव्रीवि1-गभ�-समा1ारद्वन्द्वः | अल्  इतित प्रत्या1ार ेसर्व� र्व�ा�ः अन्तभू�ताः; अनेकाल्  इत्यकु्तौ तादृशः 
आदेशः यस्तिGमन्  एक एर्व र्व��ः न अविप तु अनेके र्व�ा�ः | अनेकाल्  प्रथमान्तं, णिशत्  प्रथमान्तं, सर्व�Gय षष्ठ्यन्तं, वित्रपदविमदं सूत्रम्  | 
Gथानेऽन्तरतमः (१.१.५०) इत्यGमात्  Gथाने इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — अनेकास्तिल्शत्  सर्व�Gय Gथाने | 

1न्  + वि1  ज → वावा + वि1 

अधुना अङ्गम्  अदन्तं जातम्  अतः अतो 1ःे (६.४.१०५) इत्यनेन वि1 इत्यGय लक्ु  विर्वधीयते | 

अतो 1ःे (६.४.१०५) = ह्रGर्व-अकारात्  अङ्गात्  परGय वि1 इत्यGय लुक्  (लोपः) भर्वतित | अतः पञ्चम्यन्तं, 1ेः षष्ठ्यन्तं, विद्वपदविमदं सूत्रम् 
| तिच�ो लुक्  (६.४.१०४) इत्यGमात्  लुक्  इत्यGय अनुर्वृलि\ः | अङ्गGय  (६.४.१) इत्यGय अतिधकारः (अत्र अङ्गात्  भर्वतित विर्वभविक्तपरिर�ाम 
इतित सिसद्धान्तेन) | अनुर्वृलि\-सवि1तसूत्रम् — अतः अङ्गात्  1ःे लुक्  | 

असिसद्धर्वदत्राभात्  (६.४.२२) = कमविप आश्रयम्  अतिधकृत्य आभीय-कायE, विद्वतीयं समानाणिश्रतम्  आभीय-कायE प्रतित असिसद्धं भर्वतित | 
अतिधकारसूत्रम्  | भGय (६.४.१२९) इतित अतिधकारसूते्र� भ-संज्ञा सम्बद्धकाया�णि� भर्वस्तिन्त षष्ठाध्ययGय अन्तपय�न्तम्  | असिसद्धर्वदत्राभात्  
(६.४.२२) इत्यनेन ६.४.२३ इत्यGमात्  आरभ्य, भGय इत्यGय अतिधकारGय अन्तपय�न्तम्  (६.४.१७५), एषां काया��ां नाम आभीय-
काय�म्  | असिसद्धर्वत्  अव्यपदयम् , अत्र अव्यपदयम् , आ अव्यपदयं, भात्  पञ्चम्यन्तम् , अनेकपदविमद ंसूत्रम्  | 'असिसद्धर्वत् ' इत्यकेु्त 'यथा न 
अजविनष्यत' | सूत्रGय विर्वधानं जातं, काय�ञ्च सिसद्धं; विकन्तु अनेन सूते्र� विद्वतीयसूतं्र प्रतित प्रथमGय कायE 'यथा नाभविर्वष्यत् ' अतः 'असिसद्धर्वत् ' 
इत्यकु्तम्  | ‘समानाणिश्रतं काय�म् ' इतित अथ�ः उदेतित 'अत्र' इतित अव्ययपदेन | अस्तिGमन्  + त्रल्   → वावा 'अत्र' | 'अस्तिGमन् ' इत्यGय सप्तम्यन्तत्रे्वन 
विनविम\त्र्वम्  इतित आशयः | सूतं्र Gर्वयं सम्प�ू�म्— असिसद्धर्वत्  अत्र आ भात्  | 

1न्तेज�ः (६.४.३६), अतो 1ःे (६.४.१०५) इत्याभ्यां यत्  कायE सिसध्यतित, उभयत्र तत्  कायE आभीयकाय�म्  | द्वाभ्यां च सूत्राभ्यां यत्  कायE 
विर्वधीयते, तGय काय�Gय आश्रयः 'वि1'-प्रत्ययः | अतः एकर्वार ंयदा एकम्  वि1-प्रत्ययाणिश्रतम्  आभीयकायE जातं, तदा यदा विद्वतीयं वि1-
प्रत्ययाणिश्रतम्  आभीयकायE विर्वधीयते, तत्  कायE प्रतित प्रथमम्  आभीयकायE असिसद्धं भर्वतित | 

असिसद्धर्वदत्राभात्  (६.४.२२) इत्यनेन अतो 1ःे (६.४.१०५) इतित सूत्रGय दृष्ट्या 1न्तेज�ः (६.४.३६) इतित सूते्र� यत्  कायE जातं, तत्  
काय�म्  असिसद्धम्  अस्तिGत अतः अतो 1ःे (६.४.१०५) इत्यGय दृष्ट्या 1न् -धातोः Gथाने ज-आदेशः न जातः | तGमात्  अङ्गम्  अदन्तं 
नास्तिGत, अतः अतो 1ेः (६.४.१०५) इत्यनेन वि1 इत्यGय लुक्  न भर्वतित | 

1न्  + वि1  ज → वावा + वि1  जवि1→ वावा

अनेन सर्व�षां यङ्लुगन्तधातूनां सार्व�धातुकलकारषेु तितङन्ततिचन्तनं परिरसमाप्तम्  | 
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