वेड-धातवः
येभ्यः वा भवतित इडागमः, ते धातवः वेटः— वा इट् वेट् | ३७ धातवः वेटः; तेभ्यः वलादि -आधधातुकप्रत्ययस्य दिवकल्पेन इडागमो
भवतित | य ा अजन्तसेड्धातवः च हलन्त-अदिनड्धातवः च ज्ञाताः, त ा एषां वेड्धातूनां कण्ठस्थीकरणेन सम्पूणरीत्या इड्व्यवस्था सिसद्धा
|
स्वरतितसूतितसूयतितधूञूदि तो वा (७.२.४४) इतित सूत्रण
े 'स्वृ शब् ोपतापयोः',षूङ् प्राणिणगभदिवमोचने' अ ादि गणे, ‘षूङ् प्राणिणप्रसवे' दि वादि गणे,
‘धूञ् कम्पने' (स्वा ौ क्र्या ौ च), अदिप च येषाम् ऊकारस्य इत्संज्ञा, एभ्यः सवNभ्यः धातुभ्यः परस्य वला ेराधधातुकस्येड् वा स्यात् |
(धेयं यत् तु ादि गणस्य धू दिवधूनने, चुरादि गणस्य च धूञ् कम्पने एतौ द्वौ सेटौ |)

धातुः

तास् (लुट्)

तुमुन्

तव्यत्

स्य (लृट्)

स्य (लृङ्)

स्वृ

स्वता

स्वतुम्

स्वतव्यम्

स्वर्ष्ययतित

अस्वर्ष्ययत्

स्वरिरता

स्वरिरतुम्

स्वरिरतव्यम्

स्वरिरर्ष्ययतित

अस्वरिरर्ष्ययत्

सोता

सोतुम्

सोतव्यम्

सोर्ष्ययते

असोर्ष्ययत

सदिवता

सदिवतुम्

सदिवव्यम्

सदिवर्ष्ययते

असदिवर्ष्ययत

सोता

सोतुम्

सोतव्यम्

सोर्ष्ययते

असोर्ष्ययत

सदिवता

सदिवतुम्

सदिवव्यम्

सदिवर्ष्ययते

असदिवर्ष्ययत

धोता

धोतुम्

धोतव्यम्

धोर्ष्ययतित / ते

अधोर्ष्ययत्/अधोर्ष्ययत

धदिवता

धदिवतुम्

धदिवव्यम्

धदिवर्ष्ययतित / ते

अधदिवर्ष्ययत्/
अधदिवर्ष्ययत

तङ्क्तुम्
तसिञ्चतुम्
व्रष्टु म्
व्रतिश्चतुम्
अङ्क्तुम्
असिञ्जतुम्
माष्टु म्
मार्जिजतुम्
]ेत्तुम्
]ेदि तुम्
स्यन्त्तुम्
स्यन्दिन् तुम्
सेद्धमु ्
सेतिधतुम्
गोप्तुम्
गोदिपतुम्
गोपातियतुम्
त्रप्तुम्
त्रदिपतुम्

तङ्क्तव्यम्
तसिञ्चतव्यम्
व्रष्टव्यम्
व्रतिश्चतव्यम्
अङ्क्तव्यम्
असिञ्जतव्यम्
माष्टव्यम्
मार्जिजतव्यम्
]ेत्तव्यम्
]ेदि तव्यम्
स्यन्त्तव्यम्
स्यन्दिन् तव्यम्
सेद्धव्यम्
सेतिधतव्यम्
गोप्तव्यम्
गोदिपतव्यम्
गोपातियतव्यम्
त्रप्तव्यम्
त्रदिपतव्यम्

तङ्क्ष्यतित
तसिञ्चर्ष्ययतित
व्रक्ष्यतित
व्रतिश्चर्ष्ययतित
अङ्क्ष्यतित
असिञ्जर्ष्ययतित
माक्ष्यतित
मार्जिजर्ष्ययतित
]ेत्स्यतित
]ेदि र्ष्ययतित
स्यन्त्स्यते
स्यन्दिन् र्ष्ययते
सेत्स्यतित
सेतिधर्ष्ययतित
गोप्स्यतित
गोदिपर्ष्ययतित
गोपातियर्ष्ययतित
त्रप्स्यते
त्रदिपर्ष्ययते

अतङ्क्ष्यत्
अतसिञ्चर्ष्ययत्
अव्रक्ष्यत्
अव्रतिश्चर्ष्ययत्
आङ्क्ष्यत्
आसिञ्जर्ष्ययत्
अमाक्ष्यत्
अमार्जिजर्ष्ययत्
अ]ेत्स्यत्
अ]ेदि र्ष्ययत्
अस्यन्त्स्यत
अस्यन्दिन् र्ष्ययत
असेत्स्यत्
असेतिधर्ष्ययत्
अगोप्स्यत्
अगोदिपर्ष्ययत्
अगोपातियर्ष्ययत्
अत्रप्स्यत
अत्रदिपर्ष्ययत

सू
सू
धू

धातुपाठे पदिठताः ऊदि द्धातवः (२४ धातवः)
तञ्चू
ओव्रश्चू
अञ्जू
मृजू
दि] ू
स्यन् ू
दिषधू
गुपू*
त्रपूष्

तङ्क्ता
तसिञ्चता
व्रष्टा
व्रतिश्चता
अङ्क्ता
असिञ्जता
माष्टा
मार्जिजता
]ेत्ता
]ेदि ता
स्यन्त्ता
स्यन्दिन् ता
सेद्धा
सेतिधता
गोप्ता
गोदिपता
गोपातियता
त्रप्ता
त्रदिपता

कृपू
क्षमू
क्षमूष्
अशू
दि]शू
अक्षू
तक्षू
त्वक्षू
गाहू
गुहू
गृहू
तृन्हू
तृहू
स्तृहू
वृहू

कल्प्ता
कन्दिल्पता
क्षन्ता
क्षदिमता
क्षन्ता
क्षदिमता
अष्टा
अणिशता
]ेष्टा
]ेणिशता
अष्टा
अतिक्षता
तष्टा
ततिक्षता
त्वष्टा
त्वतिक्षता
गाढा
गादिहता
गोढा
गूदिहता
गढा
गर्हिहता
तृण्ढा
तृंदिहता
तढा
तर्हिहता
स्तढा
स्तर्हिहता
वढा
वर्हिहता

कल्प्तुम्
कन्दिल्पतुम्
क्षन्तुम्
क्षदिमतुम्
क्षन्तुम्
क्षदिमतुम्
अष्टु म्
अणिशतुम्
]ेष्टु म्
]ेणिशतुम्
अष्टु म्
अतिक्षतुम्
तष्टु म्
ततिक्षतुम्
त्वष्टु म्
त्वतिक्षतुम्
गाढु म्
गादिहतुम्
गोढु म्
गूदिहतुम्
गढु म्
गर्हिहतुम्
तृण्ढु म्
तृंदिहतुम्
तढु म्
तर्हिहतुम्
स्तढु म्
स्तर्हिहतुम्
वढु म्
वर्हिहतुम्

कल्प्तव्यम्
कन्दिल्पतव्यम्
क्षन्तव्यम्
क्षदिमतव्यम्
क्षन्तव्यम्
क्षदिमतव्यम्
अष्टव्यम्
अणिशतव्यम्
]ेष्टव्यम्
]ेणिशतव्यम्
अष्टव्यम्
अतिक्षतव्यम्
तष्टव्यम्
ततिक्षतव्यम्
त्वष्टव्यम्
त्वतिक्षतव्यम्
गाढव्यम्
गादिहतव्यम्
गोढव्यम्
गूदिहतव्यम्
गढव्यम्
गर्हिहतव्यम्
तृण्ढव्यम्
तृंदिहतव्यम्
तढव्यम्
तर्हिहतव्यम्
स्तढव्यम्
स्तर्हिहतव्यम्
वढव्यम्
वर्हिहतव्यम्

कल्प्स्यते
कन्दिल्पर्ष्ययते
क्षंस्यतित
क्षदिमर्ष्ययतित
क्षंस्यते
क्षदिमर्ष्ययते
अक्ष्यते
अणिशर्ष्ययते
]ेक्षयतित
]ेणिशर्ष्ययतित
अक्ष्यतित
अतिक्षर्ष्ययते
तक्ष्यतित
ततिक्षर्ष्ययते
त्वक्ष्यतित
त्वतिक्षर्ष्ययते
घाक्ष्यते
गादिहर्ष्ययते
घोक्ष्यतित/ते
गूदिहर्ष्ययतित/ते
घक्ष्यते
गर्हिहर्ष्ययते
तृंक्ष्यतित
तृंदिहर्ष्ययतित
तक्ष्यतित
तर्हिहर्ष्ययतित
स्तक्ष्यतित
स्तर्हिहर्ष्ययतित
वक्ष्यतित
वर्हिहर्ष्ययतित

अकल्प्स्यत
अकन्दिल्पर्ष्ययत
अक्षंस्यत्
अक्षदिमर्ष्ययत्
अक्षंस्यत
अक्षदिमर्ष्ययत
आक्ष्यत
आणिशर्ष्ययत
अ]ेक्षयत्
अ]ेणिशर्ष्ययत्
आक्ष्यत्
आतिक्षर्ष्ययत
अतक्ष्यत्
अततिक्षर्ष्ययत
अत्वक्ष्यत्
अत्वतिक्षर्ष्ययत
अघाक्ष्यत
अगादिहर्ष्ययत
अघोक्ष्यत्/अघोक्ष्यत
अगूदिहर्ष्ययत्/अगूदिहर्ष्ययत
अघक्ष्यत
अगर्हिहर्ष्ययत
अतृंक्ष्यत्
अतृंदिहर्ष्ययत्
अतक्ष्यत्
अतर्हिहर्ष्ययत्
अस्तक्ष्यत्
अस्तर्हिहर्ष्ययत्
अवक्ष्यत्
अवर्हिहर्ष्ययत्

*गुपू-धातोः आय-प्रत्ययः गुपूधूपदिवन्दिghपणिणपदिनभ्य आयः (३.१.२८) इतित सामान्यसूत्रेण दिनत्यः, त ा आधधातुके आया य आधधातुके
वा (३.१.३१) इत्येनन दिवकल्पेन |
गुपूधूपदिवन्दिghपणिणपदिनभ्य आयः (३.१.२८) = गुपू, धूप, दिवgh, पण, पन, एतेभ्यः धातुभ्यः आय-प्रत्ययो भवतित स्वाथN |
आया य आधधातुके वा (३.१.३१) = आधधातुक-प्रत्ययस्य दिववक्षायाम् आय-आ यः प्रत्ययाः दिवकल्पेन भवन्दिन्त |आया ौ त्रयः
प्रत्ययाः अन्तभूताः— आय,इयङ् , णिणङ् |
रधादि भ्यश्च (७.२.४५) = रध्, नश्, तृप्, दृप्, द्रुह्, मुह्, र्ष्यणुह्, न्दिर्ष्यणह् इत्येभ्यः धातुभ्यः वला ेराधधातुकस्येड् वा स्यात् |
रध्
नश्

रद्धा

रद्धमु ्

रद्धव्यम्

रत्स्यतित

अरत्स्यत्

रतिधता

रतिधतुम्

रतिधतव्यम्

रतिधर्ष्ययतित

अरतिधर्ष्ययत्

नंष्टा

नंष्टुम्

नंष्टव्यम्

नंक्ष्यतित

अनंक्ष्यत्

नणिशता

नणिशतुम्

नणिशतव्यम्

नणिशर्ष्ययतित

अनणिशर्ष्ययत्

तृप्*

दृप्*

द्रुह्

मुह्

स्नुह्

न्दिस्नह्

तप्ता

तप्तुम्

तप्तव्यम्

तप्स्यतित

अतप्स्यत्

त्रप्ता

त्रप्तुम्

त्रप्तव्यम्

त्रप्स्यतित

अत्रप्स्यत्

तर्हिपता

तर्हिपतुम्

तर्हिपतव्यम्

तर्हिपर्ष्ययतित

अतर्हिपर्ष्ययत्

प्ता

प्तुम्

प्तव्यम्

प्स्यतित

अ प्स्यत्

द्रप्ता

द्रप्तुम्

द्रप्तव्यम्

द्रप्स्यतित

अद्रप्स्यत्
अ र्हिपर्ष्ययत्

र्हिपता

र्हिपतुम्

र्हिपतव्यम्

र्हिपर्ष्ययतित

द्रोग्धा

द्रोग्धुम्

द्रोग्धव्यम्

ध्रोक्ष्यतित

अध्रोक्ष्य्त्

द्रोढा

द्रोढु म्

द्रोढव्यम्

ध्रोक्ष्यतित

अध्रोक्ष्य्त्

द्रोदिहता

द्रोदिहतुम्

द्रोदिहतव्यम्

द्रोदिहर्ष्ययतित

अद्रोदिहर्ष्ययत्

मोग्धा

मोग्धुम्

मोग्धव्यम्

मोक्ष्यतित

अमोक्ष्य्त्

मोढा

मोढु म्

मोढव्यम्

मोक्ष्यतित

अमोक्ष्य्त्

मोदिहता

मोदिहतुम्

मोदिहतव्यम्

मोदिहर्ष्ययतित

अमोदिहर्ष्ययत्

स्नोग्धा

स्नोग्धुम्

स्नोग्धव्यम्

स्नोक्ष्यतित

अस्नोक्ष्य्त्

स्नोढा

स्नोढु म्

स्नोढव्यम्

स्नोक्ष्यतित

अस्नोक्ष्य्त्

स्नोदिहता

स्नोदिहतुम्

स्नोदिहतव्यम्

स्नोदिहर्ष्ययतित

अस्नोदिहर्ष्ययत्

स्नेग्धा

स्नेग्धुम्

स्नेग्धव्यम्

स्नेक्ष्यतित

अस्नेक्ष्य्त्

स्नेढा

स्नेढुम्

स्नेढव्यम्

स्नेक्ष्यतित

अस्नेक्ष्य्त्

स्नेदिहता

स्नेदिहतुम्

स्नेदिहतव्यम्

स्नेदिहर्ष्ययतित

अस्नेदिहर्ष्ययत्

*तृप्, दृप् इत्येतौ द्वौ धातू तौ एव यौ अदिनट् -हलन्तधातुपाठे उक्तौ— तृपँ प्रीणने दि प० (तृप्यतित), दृपँ हषमोहनयोः दि प० (दृप्यतित) |
तर्हिह कथम् अत्र वेट्-धातुषु अदिप पदिठतौ ? एतौ द्वौ अदिनट् अदिप वेट् अदिप | अनु ात्तौ अतः स्वभावतः अदिनटौ; अयं स्वभावः आवश्यकः
आसीत् येन अनु ात्तस्य च पधस्यान्यतरस्याम्
(६.१.५९) इत्यनेन अम्-आगमः दिवधीयेत | त ा रधादि भ्यश्च (७.२.४५) इतित सूत्रेण
ु
तयोः इट् 'वा' (दिवकल्पेन) भवतित | अतः अनयोः धात्वोः अदिनट्ट्वमदिप अन्दिस्त, वेट्ट्वम् अदिप अन्दिस्त | (अस्य सवस्य शनेन प्रकटमन्दिस्त
दिकमथम् अम्-आगमपक्षे इडागमसदिहतरूपं न भवतित— अधस्थसूत्रेण धातुः अदिनट् (अनु ात्तः) चे ेव अमागमो भवतित; त थम् अदिनट् धातुषु इमौ द्वौ धातू पदिठतौ | अदिप च झला ौ प्रत्यये परे एव अमागमः दिवधीयते |)
अनु ात्तस्य च पधस्यान्यतरस्याम्
(६.१.५९) = उप ेशे अनु ात्तः यः ऋ पु धः तस्य अम्-आगमः दिवकल्पेन भवतित झला ौ अदिकतित
ु
प्रत्यये परे |
दिनरः कुषः (७.२.४६) = दिनरः परात् कुषो वला ेराधधातुकस्येड् वा स्यात् |
दिनर् + कुष्

एते ३७ धातवः वेटः |
सेड्-धातवः

दिनर्ष्यकोष्टा

दिनर्ष्यकोष्टु म्

दिनर्ष्यकोष्टव्यम्

दिनर्ष्यकोक्ष्यतित

दिनरकोक्ष्यत्

दिनर्ष्यकोदिषता

दिनर्ष्यकोदिषतुम्

दिनर्ष्यकोदिषतव्यम्

दिनर्ष्यकोदिषर्ष्ययतित

दिनरकोदिषर्ष्ययत्

अदिनड्धातून् च वेड्धातून् च दिवहाय अन्ये सवN धातवः सेटः |
सेट्-हलन्तधातूनां रूपाणिण एतादृशादिन—
उपधायां लघु-इक्-वणः अन्दिस्त चेत् तस्य गुणो भवतित—
लिलख्

लेलिखता

लेलिखतुम्

लेलिखतव्यम्

ललिखर्ष्ययतित

अलेलिखर्ष्ययत्

कुप्

कोदिपता

कोदिपतुम्

कोदिपतव्यम्

कोदिपर्ष्ययते

अकोदिपर्ष्ययत

वृष्

वर्हिषता

वर्हिषतुम्

वर्हिषतव्यम्

वर्हिषर्ष्ययते

अवर्हिषर्ष्ययत

उपधायां लघु-इक्-वणः नान्दिस्त चेत् केवलं वणमेलनं भवतित—
वद्

वदि ता

वदि तुम्

वदि तव्यम्

वदि र्ष्ययतित

अवदि र्ष्ययत्

मील्

मीलिलता

मीलिलतुम्

मीलिलतव्यम्

मीलिलर्ष्ययतित

अमीलिलर्ष्ययत्
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