
जुहोत्यादि	गणे हलन्तधातवः

जुहोत्यादि	गणे २४ धातवः सन्तिन्त | तेषु १६ धातवः अजन्ताः, ८ धातवः हलन्ताश्च | १६ अजन्तधातवः अस्माभि#ः पवू&मेव 
परि(शीलिलताः; अधुना अष्ट हलन्तधातवः द्रष्टव्याः | अस्माभि#ः ज्ञातं यत् , यथा सव5षु गणेष,ु कर्त्र&थ&के साव&धातुकप्रत्यये प(,े कत&रि( शप्  
इत्यनेन शप्  दिवदिहतः अन्तिस्त | त	ा जुहोत्यादि	गणे जुहोत्यादि	भ्यः श्लःु (२.४.७५) इत्यनेन शपः श्ल ु(लोपः) #वतित | अतः 
जुहोत्यादि	गणे कोऽदिप दिवक(णप्रत्ययः न दृश्यते | 

जुहोत्यादि	भ्यः श्लःु (२.४.७५) = जुहोत्यादि	गणे न्तिस्थतेभ्यः धातुभ्यः दिवदिहतस्य शप् -प्रत्ययस्य श्ल ु(लोपः) #वतित | जुहोत्यादि	ः येषां 
ते जुहोत्या	यः, तेभ्यः जुहोत्यादि	भ्यः | जुहोत्यादि	भ्यः पञ्चम्यन्तं, श्लःु प्रथमान्तं, दिIप	दिम	 ंसूर्त्रम्  | अदि	प्र#ृतितभ्यः शपः (२.४.७२) 
इत्यस्मात्  शपः इत्यस्य अनुवृलिKः | अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम् —जुहोत्यादि	भ्यः शपः श्लःु |

अर्त्र प्रश्नः उ	ेतित यत्  लुप् -श्ल ु इत्यनयोः #े	ः कः ? Iाभ्यां प्रत्ययस्य अ	श&नम्  इतित तु अन्तिस्त | लोपः इत्यकेु्त प्रत्ययः अदृष्टः, प(न्तु 
अदृष्टे सत्यदिप काय&के्षरे्त्र लुप्तस्य प्र#ावः त	ानीमदिप अन्तिस्त | एत	थT सूर्त्रम्  अन्तिस्त प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्  (१.१.६२) | 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्  (१.१.६२) = प्रत्यये लुपे्त सतित, प्रत्ययं मत्वा तस्य Iा(ा दिवदिहतं कायT स्यात्  | प्रत्ययस्य लोपः प्रत्ययलोपः 
षष्ठीतत्पुरुषः, तन्तिस्मन्  प्रत्ययलोपे | प्रत्ययस्य लक्षणं दिनदिमKं यस्य तत्  प्रत्ययलक्षणम् , बहुव्रीदिहः | सूरं्त्र स्वयं सम्पूण&म्— प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्  |

तर्हिह प्रत्यये लुपे्त त	ाभिZतं कायT #वतित | श्ल ु न तथा; प्रत्ययस्य श्ल ु #वतित चेत्  न केवलं प्रत्ययः गच्छतित, अदिप तु त	ाभिZतं काय&मदिप न 
स्यात्  | तदिIधायकं सूर्त्रम्  अन्तिस्त न लुमताऽङ्गस्य (१.१.६३) |

न लुमताऽङ्गस्य (१.१.६३) = यन्तिस्मन्  शब्	े 'ल'ु अन्तिस्त, तेन शब्	ेन प्रत्यया	श&नं दिवदिहतं चेत् , सः प्रत्ययः अङ्गकाय&स्य दिनदिमKं न 
स्यात्  | लुः अस्य अन्तिस्त इतित लुमान् , तेन लुमता | न अव्ययप	ं, लुमता तृतीयान्तम् , अङ्गस्य षष्ठ्यन्तं, दिर्त्रप	दिम	ं सूर्त्रम्  | प्रत्ययलोपे
प्रत्ययलक्षणम्  (१.१.६२) इत्यस्य पणू&तया अनुवृलिKः | अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम्— लुमता प्रत्ययलोपे अङ्गस्य प्रत्ययलक्षणं न | 

अन्तिस्मन्  सूरे्त्र लुमता , लुमत्  इतित प्रातितपदि	कस्य तृतीयादिव#क्त्यन्तं रूपम्  | इ	 ंमतुप् -प्रत्ययान्तं; प्रथमादिव#क्तौ लुमान्  | मतुप् -
प्रत्ययस्य अथ&ः अस्य अन्तिस्मन्  वा; यथा बुतिgमान्  इत्यकेु्त बुतिgः अस्य अन्तिस्मन्  वा, सः बुतिgमान्  | तर्हिह 'लु' अस्य अन्तिस्मन्  वा, सः 
लुमान्  | व्याक(णे र्त्रयः लुमन्तः सन्तिन्त — लक्ु , श्लु, लुप्  चेतित | इ	 ंसूरं्त्र वदिक्त यत्  येन अ	श&नं #वतित, सः लुमान्  अन्तिस्त चेत् , 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं न #वतित | अनवुृलिK-सदिहतसूरं्त्र तथवै— (य	ा) लुमता प्रत्ययलोपे (त	ा) अङ्गस्य प्रत्ययलक्षणं न | अतः न 
लुमताऽङ्गस्य (१.१.६३) इतित सूरं्त्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् (१.१.६२) इत्यस्य बाधकसूर्त्रम्  | तर्हिह अर्त्र सा(ांशः एवं यत्  श्ल ु इत्यनेन
कस्यतिचत्  प्रत्ययस्य अ	श&नं #वतित चेत् , यस्मात्  अङ्गात्  सः प्रत्ययः लुप्तः जातः, तन्तिस्मन्  अङे्ग सः लुप्तप्रत्ययः त	ानीम्  अङ्गकाय&स्य 
दिनदिमKं न #दिवतुम्  अह&तित |

आहत्य लोपप्रक(णे चत्वारि( सूर्त्राभिण | क्रमेण—

अ	श&नं लोपः (१.१.६०) = लोप-संज्ञया अ	श&नं दिवदिहतम्  | 
प्रत्ययस्य लुक्श्ललुुपः (१.१.६१) = लुक् , श्लु, लुप्  इत्याभि#ः तितसृभि#ः संज्ञाभि#ः अ	श&नं दिवदिहतम्  | 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्  (१.१.६२) = प्रत्यये लुपे्त त	ाभिZतं कायT स्यात्  | 
न लुमताऽङ्गस्य (१.१.६३) = लुमता शब्	ेन लुपे्त ततिlदिमKमङ्गकायT न स्यात्  | 

जुहोत्यादि	गणे दिवक(णप्रत्ययः शप्  आसीत् , अनन्त( ंतस्य स्थाने श्ल ु अ#वत्  | लुमता शपः अ	श&नं जातम् , अतः धात्वङे्ग शप् -
दिनदिमKकम्  अङ्गकायT नाह&म्  | 

अर्त्र प्रश्नः आयातित यत्  'श्ल'ु एकः प्रत्ययः अन्तिस्त दिकम्  ? बोध्यं यत्  श्ल-ुदिनदिमKीकृत्य दिIत्वं #वतित; अनेन प्रमाभिणतं यत्  प्रत्ययः 
अस्त्येव | श्ल ुइतित अ#ावः नन्तिस्त, अदिप तु #ावः एव | न दृश्यते, दिकन्तु #ावः | एवमेव लोपः, लुक् लुप्  इत्येते सव5 #ावाः |
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अधुना नूतनप्रश्नः उ	ेतित यत्  अ	ादि	गणे लुक्  अदिप लुमान्  अन्तिस्त, जुहोत्यादि	गणे श्ल ुअदिप लुमान्  | Iयमदिप लुमान्  चेत् , Iयोः #े	ः कः
? वस्तुतः Iयोः कुर्त्रतिचत्  साम्यं, कुर्त्रतिचत्  च #े	ः | साम्यं अन्तिस्मन् , यत्  लुमान्  सन्  प्रत्ययलक्षणं न #वतित | पुनः #े	ः, यतोदिह 
दिवभिशष्टसूर्त्राभिण #वन्तिन्त लकुः कृते श्लोः कृते च | यथा अ	ादि	गणे उतो वृतिgलु&दिक हलिल इतित सूर्त्रम्  अस्माभि#ः दृष्टं, येन गणुं प्रबाध्य 
वृतिg#&वतित | श्ल ुइत्यनेन तादृशं कायT न प्राप्यते | दिकन्तु श्लोः दिवभिशष्टं काय&मदिप अन्तिस्त, यत्  लुक् इत्यनेन न सिसध्यतित | तर्त्र प्रमुखं 
काय&म्  इ	म् —

श्लौ (६.१.१०) = श्लौ प( ेधातोः दिIत्वं #वतित | श्लौ सप्तम्यन्तम् ; एकं प	दिम	ं सूर्त्रम्  | लिलदिq धातो(नभ्यासस्य (६.१.८) इत्यस्मात्  
धातोः इत्यस्य अनुवृलिKः | एकाचो Iे प्रथमस्य (६.१.१) इत्यस्मात्  Iे इत्यस्य अनुवृलिKः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् —श्लौ धातोः Iे | 

दिIत्वम् 

जुहोत्यादि	गणे श्लनुा सव5षां धातूनां दिIत्वं #वतित | यथा 	ा  		ा→ ददा , धा  	धा→ ददा , #ी  दिब#ी→ ददा , हु  जुहु → ददा |

पाभिणनीयव्याक(णे पञ्चसु स्थलेषु दिIत्वं #वतित—श्लौ (जुहोत्यादि	गणे), लिलदिq, चतिr (लुr् -लका()े, सदिन, यतिr च | 

अर्त्रान्तिस्त दिIत्वप्रक(णम् —

एकाचो Iे प्रथमस्य (६.१.१)
अजा	ेर्हिIतीयस्य (६.१.२)
न न्द्राः संयोगा	यः (६.१.३)
पूवsऽभ्यासः (६.१.४)
उ#े अभ्यस्तम् (६.१.५)
जतिक्षत्या	यः षq्  (६.१.६)
तुजा	ीनां 	ीर्घोsऽभ्यासस्य (६.१.७)
लिलदिq धातो(नभ्यासस्य (६.१.८)
सन्यrोः (६.१.९)
श्लौ (६.१.१०) 
चतिr (६.१.११)
	ाश्वान्साह्वान्मीढ्वांश्च (६.१.१२)

दिIत्वे जाते प्रथ#ागस्य नाम अभ्यासः, दिमलिलत्वा Iयोना&म अभ्यस्तम्  |

पूवsऽभ्यासः (६.१.४) = दिIत्वानन्त(,ं यन्तिस्मन्  दिIवा(म्  उच्चा(णं जातं तन्तिस्मन्  प्रथम#ागस्य नाम अभ्यासः | पवू&ः प्रथमान्तम् , 
अभ्यासः प्रथमान्तं, दिIप	दिम	ं सूर्त्रम्  | एकाचो Iे प्रथमस्य (६.१.१) इत्यस्मात्  Iे इत्यस्य अनुवृलिKः | अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — पूव&ः 
अभ्यासः Iयोः | 

उ#े अभ्यस्तम् (६.१.५) = दिIत्वानन्त(,ं Iयोः समु	ायः अभ्यस्तसंज्ञको #वतित | उ#े प्रथमान्तम् , अभ्यस्तं प्रथमान्तं, दिIप	दिम	 ं
सूर्त्रम्  | एकाचो Iे प्रथमस्य (६.१.१) इत्यस्मात्  Iे इत्यस्य अनुवृलिKः | अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम् —उ#े Iे अभ्यस्तम् | 

अभ्यासकाय&म् 

तर्त्र दिIत्वस्य अनन्त( ंकादिनचन काया&भिण सन्तिन्त अभ्यासे; यथा अभ्यासस्य ह्रस्वत्वम् , अल्पप्राणत्वं च #वतित | इ	 ंसव&म् अभ्यासकाय&म् 
इतित उच्यते | आध&धातुकप्रक(णे दिवस्त(णे परि(शीलयाम (लिलदिq, लुतिr, सदिन, यतिr इत्येषु) | अभ्यासयाकय&स्य पुनः दिव#जनं #वतित
— सामान्याभ्यासकायT, दिवशेषाभ्यासकायT चेतित | सामान्याभ्यासकायT #वतित यर्त्र यर्त्र दिIत्वं #वतित, सव5षां धातूनां कृते | 
दिवशेषाभ्यासकायT #वतित दिIत्वस्य दिनदिमKम्  अतिधकृत्य; यथा लिलदिq दिवशेषाभ्यासकायT, पुनः श्लौ पृथक्तया, पुनः सदिन, यतिr, चतिr च |   
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अर्त्र सन्तिन्त प्रमुख-सामान्याभ्यासकाया&भिण—
ह्रस्वः (७.४.५९)
हलादि	ः शेषः (७.४.६०)
शपू&वा&ः खयः (७.४.६१)
कुहोश्चुः (७.४.६२)
उ(त् (७.४.६६)
अभ्यासे चच& (८.४.५४)

ह्रस्वः (७.४.५९) = अभ्यासस्य अच् -वण&ः ह्रस्वः स्यात्  | अचश्च (१.२.२८) इतित परि(#ाषा-सूरे्त्रण यर्त्र कुर्त्रादिप सूरे्त्रषु 'ह्रस्व', '	ीर्घो& ', 
'प्लुत' इत्येते शब्	ाः आयान्तिन्त, तर्त्र 'अचः' इतित शब्	ः सूर्त्राथ5ऽदिप आयातित | अतः 'ह्रस्वः' इत्यकु्तौ 'ह्रस्वः अच् -वण&ः'; तथा सव&र्त्र | 
ह्रस्वः प्रथमान्तम् , एकप	दिम	ं सूर्त्रम्  | अर्त्र लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्मात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृलिKः | अङ्गस्य (६.४.१) 
इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — अङ्गस्य अभ्यासस्य अचः ह्रस्वः |

हलादि	ः शेषः (७.४.६०) = अभ्यासस्य आदि	मः* हल्  शेषः, अभ्यासे अप(षेां हलां लोपः | हल्  प्रथमान्तम् , आदि	ः प्रथमान्तं, शेषः 
प्रथमान्तं, दिर्त्रप	दिम	ं सूर्त्रम्  | अर्त्र लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्मात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृलिKः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य 
अतिधका(ः | अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — (अङ्गस्य) अभ्यासस्य हलादि	ः शेष ः |

*आदि	मः इत्यकु्तौ 'आ	ौ यः', न तु 'प्रथमः' | अतः अजादि	धातोः दिIत्वं दिक्रयते चेत् , आ	ौ अच् -वण&ः न तु हल् -वण&ः इतित का(णतः 
हलादि	ः शेषः (७.४.६०) इत्यनेन अभ्यासे सव5षां हल् -वणा&नां लोपो #वतित | अq्   अq्  अq्   अ अq्  → ददा → ददा |

कुहोश्चुः (७.४.६२) = अभ्यासे कवग}यस्य हका(स्य च स्थाने चवग}या	ेशो #वतित | तर्त्र स्थानेऽन्त(तमः (१.१.५०) इतित परि(#ाषा-
सूरे्त्रण, उच्चा(णस्थानसाम्यवशात्  हका(स्य स्थाने झका(ः, त	ा अभ्यासे चच& (८.४.५४) इत्यनेन झ-स्थाने जका(ः | कुश्च ह्  च 
तयोरि(त(ते(Iन्Iः कुहौ, तयोः कुहोः | कुहोः षष्ठ्यन्तं, चुः प्रथमान्तं, दिIप	दिम	ं सूर्त्रम्  | अर्त्र लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्मात्  
अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृलिKः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — अङ्गस्य अभ्यासस्य कुहोः चुः |

स्थानेऽन्त(तमः (१.१.५०) = प्रसङ्गम्  अवलम्ब्य तुल्यतमः आ	ेशो #वतित | स्थाने सप्तम्यन्तम् , अन्त(तमः प्रथमान्तं, दिIप	दिम	 ं
सूर्त्रम्  |

उ(त् (७.४.६६) = प्रत्यये प( ेअभ्यासस्य ऋवण&स्य स्थाने अत् -आ	ेशः #वतित | उः षष्ठ्यन्तम् , अत्  प्रथमान्तं, दिIप	दिम	ं सूर्त्रम्  | 
अर्त्र लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्मात्  अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृलिKः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-
सदिहतसूर्त्रम् — अङ्गस्य अभ्यासस्य उः अत्  |

अभ्यासे चच& (८.४.५४) = अभ्यासे झल् -स्थाने जश्  च(् च आ	ेशौ #वतः | तर्त्र स्थानेऽन्त(तमः (१.१.५०) इतित परि(#ाषा-
सूरे्त्रण, उच्चा(णस्थानसाम्यवशात्  झश् -स्थाने जश्  अदिप च खय् -स्थाने च(् | अनुवृत्त्यथ&म्  अष्टमाध्याये | अभ्यासे सप्तम्यन्तं, चर्  
प्रथमान्तं, च अव्ययप	ं, दिर्त्रप	दिम	ं सूर्त्रम्  | झलां जश्  झभिश (८.४.५३) इत्यस्मात्  झलां, जश् इत्यनयोः अनुवृलिKः | तयोय&वावतिच 
संदिहतायाम्  (८.२.१०८) इत्यस्मात्   संदिहतायाम्  इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् —अभ्यासे झलां जश्  च(्  च संदिहतायाम्  |

अस्माभि#ः ज्ञायते यत्  साव&धातुकलका(षेु तितrन्तप	स्य दिनमा&णाथT र्त्रीभिण सोपानादिन सन्तिन्त |

१. दिवक(णप्रत्यय-दिनदिमKकम् अङ्गकाय&म् , त	ा धातु-दिवक(णप्रत्यययोः मेलनम् 
२. तितr् प्रत्यय-सिसतिgः
३. तितr् प्रत्यय-दिनदिमKकम्  अङ्गकाय T, त	ा अङ्ग-तितr् प्रत्यययोः मेलनम् 

जुहोत्यादि	गणे अदिप तथा, दिकन्तु दिIत्वम्  अभ्यासकायT चादिप स्तः; दिIत्वस्य दिनदिमKं श्लु, अभ्यासस्य दिनदिमKं यः प्रत्ययः अभ्यस्तात्  प( े
अन्तिस्त— `तितr्  वा कृत्  वा #वतु | तर्हिह आहत्य जुहोत्यादि	गणे काय&स्य क्रमः एतादृशः—  
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• शप्  दिवधीयते कत&रि( शप्  इत्यनेन
• शपः स्थाने श्ल ु#वतित
• श्लौ इत्यनेन धातोः दिIत्वं #वतित
• सामन्य-अभ्यासकाय&म् ; अभ्यस्तोK(-प्रत्ययः अस्य दिनदिमKम्  (ह्रस्वः, हलादि	ः शेषः, कुहोश्चुः, उ(त्, अभ्यासे चच&)
• दिवशेष-अभ्यासकाय&म् ; श्लःु अस्य दिनदिमKम् ; चत्वारि( सूर्त्राभिण (अन्तिस्मन्  पाठे एकं— दिनजां र्त्रयाणां गणुः श्लौ (७.४.७५))
• अङ्गकायT, तितr्  च कृत्  च दिनदिमKम्  

 

१. दिवक(णप्रत्यय  -  दिनदिमKकम् अङ्गकाय&म्   ,   त	ा धातु  -  दिवक(णप्रत्यययोः मेलनम्    

दिवक(णप्रत्यय-दिनदिमKकम् अङ्गकाय&म् नान्तिस्त यतः शप् -दिवक(णप्रत्ययस्य श्लःु #वतित | श्लःु तु अङ्गकाय&स्य (अभ्यासकाय&स्य) दिनदिमKं
#वतित; तच्च तृतीये सोपाने दिक्रयते येन एकैकस्य धातोः चचा& क(णीया एकवा(म्  एव | त	थ&म्  अभ्यासकाय&म्  अदिप तरै्त्रव | 

२. तितr् प्रत्यय  -  सिसतिgः  

जुहोत्यादि	गणे अङ्गम्  अन	न्तम् , अतः अन	न्ताङ्गानां कृते सिसg-तितr् प्रत्ययाः #वन्तिन्त | प(न्तु यर्त्र धातुः अभ्यस्तसंज्ञकः अन्तिस्त, तर्त्र 
तितr् प्रत्ययानां सिसद्ध्यथT दिवशेषकाय&Iयं वत&ते | जुहोत्यादि	गणे सव5 धातवः अभ्यस्तसंज्ञकाः, अर्त्र सव&र्त्र इमे Iे काय5 स्तः—

१) अ	भ्यस्तात् (७.१.४) = अभ्यस्तसजं्ञक-धातूK(स्य प्रत्ययस्य आदि	मावयवस्य झका(स्य स्थाने अत् -आ	ेशो #वतित | अत्  
प्रथमान्तम् , अभ्यस्तात्  पञ्चम्यन्तं, दिIप	दिम	ं सूर्त्रम्  | झोऽन्तः (७.१.३) इत्यस्मात्  झः (षष्ठ्यन्तम् ) इत्यस्य अनुवृलिKः | 
आयनेयीनीतिययः फढखछगां प्रत्यया	ीनाम्  (७.१.२) इत्यस्मात् , वचनपरि(णामं कृत्वा प्रत्यया	ेः इत्यस्य अनुवृलिKः | अनुवृलिK-
सदिहतसूर्त्रम् — अभ्यस्तात्  अङ्गात्  प्रत्यया	ेः झः अत्  | 

धेयं यत्  अत् -आ	ेशस्य तका(ः हलन्त्यम्  (१.३.३) इतित सूरे्त्रण इत् -संज्ञकः न, यतोदिह अत्  तु दिव#दिक्तसंज्ञक-सिझ-प्रत्ययस्य 
अवयवस्य आ	ेशः अतः न दिव#क्तौ तुस्माः (१.३.४) इत्यनेन हलन्त्यम्  (१.३.३) बातिधतम्  | 

अ	भ्यस्तात् (७.१.४) इतित सूरे्त्रण लदिq लोदिq च प्रथमपुरुषस्य बहुवचने झ् -स्थाने अत्  आ	ेशः, अतः लदिq सिझ  अतित न तु अन्तिन्त→ ददा ;
लोदिq सिझ  अतु न तु अन्तु → ददा | 

२) सिसजभ्यस्तदिवदि	भ्यश्च (३.४.१०९) = तिrत् -लका(स्य अवस्थायां, सिसच् -प्रत्ययात् , अभ्यस्तसजं्ञकात्  धातोः, दिवद् -धातोः च, 
प(स्य सिझ-प्रत्ययस्य स्थाने जुस् -आ	ेशो #वतित | सिसच्  च अभ्यस्तश्च दिवदि	श्च तेषादिमत(ते(Iन्Iः सिसजभ्यस्तदिव	यः, तेभ्यः 
सिसजभ्यस्तदिवदि	भ्यः | सिसजभ्यस्तदिवदि	भ्यः पञ्चम्यन्तं, च अव्ययप	,ं दिIप	दिम	 ंसूर्त्रम्  | दिनत्यं तिrतः (३.४.९९) इत्यस्मात्  तिrतः 
इत्यस्य अनुवृलिKः | झेजु&स्  (३.४.१०८) इत्यस्मात्  झेः जुस्  इत्यनयोः अनुवृलिKः | लस्य (३.४.७७) इत्यस्य अतिधका(ः | अनवुृलिK-
सदिहतसूर्त्रम् — सिसजभ्यस्तदिवदि	भ्यः च तिrतः लस्य झेः जुस्  |

अनेन लतिr अभ्यस्तसंज्ञकधातोः प(स्य सिझ-स्थाने जसु् -आ	ेशः | जुस्  इत्यस्य अनुबन्धलोपे, रुत्वदिवसग�, उः इतित #वतित | तर्हिह 
अभ्यस्तसंज्ञकः धातुः अन्तिस्त चेत् , लतिr अन् -स्थाने उः इतित प्रत्ययः #वतित | 

अतः आहत्य अभ्यस्तसंज्ञक-धातूनां कृते, साव&धातुकलका(षेु सिसg-तितr् प्रत्ययाः एते | जुहोत्यादि	गणे एते एव योजनीयाः—

प(स्मैप	म् आत्मनेप	म् 
लq्   -  लका(ः  

तित   तः  अतित ते   आते   अते
सिस   थः   थ से   आथे   ध्वे
दिम   वः    मः ए    वहे     महे 
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लोq्   -  लका(ः  
तु, तात्    ताम्    अतु ताम्    आताम्    अताम्  
दिह, तात्    तम्      त स्व    आथाम्    ध्वम् 
आदिन    आव   आम ऐ     आवह ै  आमह ै  

लr्   -  लका(ः  
त्     ताम्    उः त     आताम्     अत
स्     तम्     त थाः  आथाम्     ध्वम्  
अम्   व      म इ      वदिह       मदिह

दिवतिधलिलr्   -  लका(ः  
यात्   याताम्    यःु ईत     ईयाताम्     ई(न् 
याः   यातम्     यात  ईथाः   ईयाथाम्    ईध्वम् 
याम्    याव     याम ईय     ईवदिह      ईमदिह

प्रत्यया	ेशः

क्वतिचत्  दिवभिशष्ट-न्तिस्थत्याम्  एषु सिसg-तितr् प्रत्ययेषु केचन परि(वत&न्ते | अयं दिवका(ः प्रत्यया	ेशः इतित उच्यते |

प(स्मैप	स्य लोदिq—
हुझल्भ्यो हेर्धिधः (६.४.१०१) = हु-धातुतः झलन्तेभ्यः धातुभ्यश्च दिह-प्रत्ययस्य स्थाने तिध-आ	ेशो #वतित | येनदिवतिधस्त	न्तस्य 
(१.१.७२) इत्यनेन झलेभ्यः इतित दिवशेषणेन तेभ्यः अङे्गभ्यः येषाम्  अन्ते झल्  | हुश्च झलश्च तेषादिमत(ते(IIो हुझलः, तेभ्यो हुझल्भ्यः |
हुझल्भ्यः पञ्चम्यन्तं, हेः षष्ठ्यन्तं, तिधः प्रथमान्तं, दिर्त्रप	दिम	ं सूर्त्रम्  | अङ्गस्य (६.४.११) इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् 
— हुझल्भ्यः अङे्गभ्यः हःे तिधः |

प(स्मैप	स्य लतिr—
अपृक्त एकाल्  प्रत्ययः (१.२.४१) = यस्य प्रत्यस्य एकैव अल् , तस्य अपृक्त-संज्ञा #वतित | एकश्चासौ अल्  एकाल् , कम&धा(यः | 
अपृक्तः प्रथमान्तम् , एकाल्  प्रथमान्त ं, प्रत्ययः प्रथमान्तं, दिर्त्रप	दिम	ं सूर्त्रम्  | सूरं्त्र स्वयं सम्पूण&म् — एकाल्  प्रत्ययः अपृक्तः | 

हल्ङ्याब्भ्यो 	ीर्घोा&त्  सुतितस्यपृकं्त हल्  (६.१.६७) = हलन्तात् , 	ीर्घो&ङ्यन्तात् , 	ीर्घोा&बन्तात्  च सु-तित-सिस इत्येषाम्  अपृक्तसंज्ञकस्य 
हलः लोपः | अनेन प्रथमादिव#क्तौ सु इत्यस्य स् -लोपः, लतिr प्रथमपुरुषे त् -लोपः, मध्यमपुरुषे स् -लोपश्च | हल्  च rी च आप्  च 
तेषाम्  इत(ते(Iन्Iः हल्ङ्यापः, तेभ्यः हल्ङ्याब्भ्यः | सुश्च, तितश्च, सिसश्च तेषां समाहा(Iन्Iः, सुतितसिस, सुतितसिसनः अपृकं्त सुतितस्यपृक्तम्  | 
हल्ङ्याब्भ्यः पञ्चम्यन्तं, 	ीर्घोा&त्  पञ्चम्यन्तं, सुतितस्यपृकं्त प्रथमान्तं, हल्  प्रथमान्तम् , अनेकप	दिम	ं सूर्त्रम्  | लोपो व्योव&लिल (६.१.६५) 
इत्यस्मात्  लोपः इत्यस्य अनुवृलिKः; अर्त्र कम&भिण प्रयोगे लुप्यते इतित रूपदिवका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — 	ीर्घोा&त्  हल्ङ्याब्भ्यो 
सुतितसिस अपृकं्त हल्  लुप्यते | 

३. तितr् प्रत्यय  -  दिनदिमKकम्  अङ्गकाय T  ,   त	ा अङ्ग  -  तितr् प्रत्यययोः मेलनम्   

अन्तिस्मन सोपाने सव&प्रथमं तितr् प्रत्यय-दिनदिमKकम्  अङ्गकायTम्  | त	ा एव सन्तिन्धकाय&म्  | 

a) अङ्गकायTम्
अङ्गकाय5 किंक किंक सम्#वतित इतित एकवा( ंतिचन्तनीयम्  | अन्तिस्मन्  पाठे सव5 धातवः हलन्ताः, अतः साव&धातुकाध&धातुकयोः इत्यस्य 
प्रसदिक्तः नास्त्येव | स्मय&तां, सूर्त्राथ&ः एवम् —इगन्त-धातोः अनन्त( ंसाव&धातुकप्रत्ययः अथवा आध&धातुकप्रत्ययः अन्तिस्त चेत् , तर्हिह 
इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः #वतित | यथा #ू + शप्   #ो → ददा + शप्   #ो → ददा + अ | तादृशकाय&म्  अन्तिस्मन्  पाठे न कुर्त्रादिप #दिवष्यतित यतोदिह 
धातुः हलन्तः; इगन्तधातुः अर्त्र नवै #वतित | प(न्तु अन्तिस्मन्  पाठे कुर्त्रतिचत्  उपधायां लरु्घो इक्  वत&ते, अतः तादृशेषु स्थलेषु 
पुगन्तलरू्घोपधस्य च इत्यनेन उपधायां गणुकाय&म्  | यथा दि	तिधष्  + तित  → ददा पुगन्तलरू्घोपधस्य च  दि	धेष्  → ददा + तित  → ददा  सन्तिन्धकाय&म्    → ददा
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दि	धेदिष्ट | अन्यच्च क्वतिचत्  दिवभिशष्टधातूनां दिवशेषाङ्गकायT #वतित | यथा #स-धातौ र्घोसिस#सोह&लिलच (६.४.१००) इत्यनेन उपधा लोपः 
(अधः दृश्यताम् ) |

b) सन्तिन्धकाय&म् 
य	ा तितr् प्रत्यय-दिनदिमKकम्  अङ्गकायT समापं्त, त	ा अङ्ग-तितr् प्रत्यययोः मेलनं दिक्रयते | य	ा मेलनं #वतित, त	ा कस्यतिचत्  
सन्तिन्धकाय&स्य प्रादिप्त(न्तिस्त चेत् , अन्तिस्मन्  समये दिक्रयताम्  | अधुनवै पवू&तनेषु हल् -सन्तिन्ध-पाठेषु यत्  हल् -सन्तिन्धकाय&म्  अधीतं, तत्  
साधनीयम्  | कादिनचन प्रसिसgसूर्त्राभिण मनसिस स्यःु—

सव5षु लका(षेु इमादिन अधःस्थादिन सूर्त्राभिण प्रवत&न्ते | धेयं यत्  इमादिन सवा&भिण दिर्त्रपाद्यां सन्तिन्त, अतः पवू&र्त्रासिसgम्  इत्यनेन पूव&सूरं्त्र चेत्  
पवू&काय&म् , अदिप च प(सूरं्त्र चेत्  प(काय&म्  | नाम यत्  सूरं्त्र सङ्ख्या-क्रमेण प्रथमं आयातित, तस्य कायT पूवT #वतित | अतः सूर्त्र-क्रमेण 
सवा&भिण 	र्शिशतादिन अर्त्र—

- संयोगान्तस्य लोपः (८.२.२३) = यस्य प	स्य अन्ते संयोगोऽन्तिस्त, तस्य प	स्य अन्तिन्तमवण&स्य लोपो #वतित |  अलोऽन्त्यस्य 
(१.१.५२) इत्यनेन अन्तिन्तमवण&स्य एव लोपः न तु पणू&प	स्य | संयोगः अन्ते अन्तिस्त यस्य तत्  संयोगान्तं, बहुव्रीदिहः, तस्य 
संयोगान्तस्य | संयोगान्तस्य षष्ठ्यन्तं, लोपः प्रथमान्तं, दिIप	दिम	ं सूर्त्रम्  | प	स्य (८.१.१६) इत्यस्य अतिधका(ः | अनवुृलिK-
सदिहतसूर्त्रम् — संयोगान्तस्य प	स्य लोपः |
- तिध च (८.२.२५) = सका(स्य लोपो #वतित धका(ादि	-प्रत्यये प( े| तिध सप्तम्यन्तं, च अव्ययप	,ं दिIप	दिम	 ंसूर्त्रम्  | (ात्सस्य 
(८.२.२४) इत्यस्मात्  सस्य इत्यस्य अनुवृलिKः | संयोगान्तस्य लोपः (८.२.२३) इत्यस्मात्  लोपः इत्यस्य अनुवृलिKः | अनुवृलिK-
सदिहतसूर्त्रम् — तिध च सस्य लोपः |
- स्कोः संयोगाद्यो(न्ते च (८.२.२९) = संयोगस्य प्रथमस	स्यः सका(ः कका(ः वा चेत् , संयोगस्य प्रथमस	स्यलोपो #वतित न तु 
दिIतीयस	स्यस्य, झलिल प	ान्ते च | स्  च क्  च तयोरि(त(ते(Iन्Iः स्कौ, तयोः स्कोः | संयोगस्य आदि	 संयोगादि	, तयोः संयोगाद्योः, 
षष्ठीतत्पुरुषः | संयोगान्तस्य लोपः (८.२.२३) इत्यस्मात्  लोपः इत्यस्य अनुवृलिKः | झलो झलिल (८.२.२६) इत्यस्मात्  झलिल इत्यस्य
अनवुृलिKः | प	स्य (८.१.१६) इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — संयोगाद्योः स्कोः लोपः झलिल प	स्य अन्ते च |
- चोः कुः (८.२.३०) = चवग&स्य स्थाने कवगा&	ेशो #वतित प	ान्ते झलिल च | चोः षष्ठ्यन्तं, कुः प्रथमान्तं, दिIप	दिम	ं सूर्त्रम्  | झलो 
झलिल (८.२.२६) इत्यस्मात्  झलिल इत्यस्य अनुवृलिKः | स्कोः संयोगाद्यो(न्ते च (८.२.२९) इत्यस्मात्  अन्ते, च इत्यनयोः अनवुृलिKः | 
प	स्य (८.१.१६) इत्यस्य अतिधका(ः | अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — चोः कुः झलिल प	स्य अन्ते च | 
- व्रश्चभ्रस्जसजृमृजयज(ाजभ्राजच्छशां षः (८.२.३६) = व्रश्च् , भ्रस्ज् , सृज् , मृज् , यज् , (ाज् , भ्राज् , छका(ान्ताः शका(ान्ताः चैषां 
धातूनाम्  अन्तिन्तमवण&स्य स्थाने षका(ा	ेशो #वतित झलिल प	ान्ते च | अलोऽन्त्यस्य (१.१.५२) इत्यनेन अन्तिन्तमवण&स्य एव स्थाने 
षका(ा	ेशः, न तु पूण&प	स्य | व्रश्चश्च भ्रस्जश्च सृजश्च मृजश्च यजश्च (ाजश्च भ्राजश्च छश्च श्  च तेषादिमत(ते(Iन्	ः 
व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयज(ाजभ्राजच्छशः, तेषां व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयज(ाजभ्राजच्छशाम्  | व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयज(ाजभ्राजच्छशां षष्ठ्यन्तं, षः 
प्रथमान्तं, दिIप	दिम	ं सूर्त्रम्  | अर्त्र 'जच्छशां' इतित #ागे छे च (६.१.७३) इत्यनेन  तुक् -आगमे सतित जत्छशां, त	ा श्चुत्वसन्धौ जच्छशां
| झलो झलिल (८.२.२६) इत्यस्मात्  झलिल इत्यस्य अनुवृलिKः | स्कोः संयोगाद्यो(न्ते च (८.२.२९) इत्यस्मात्  अन्ते, च इत्यनयोः 
अनवुृलिKः | प	स्य (८.१.१६) इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — व्रश्चभ्रस्जसृजमृजयज(ाजभ्राजच्छशां षः झलिल प	स्य 
अन्ते च | 
- झलां जशोऽन्ते (८.२.३९) = प	ान्ते झलः स्थाने जशा	ेशो #वतित | प	ात्  प( ेकोऽदिप वण&ः स्यात्  वा न वा, सूर्त्रस्य प्रसदिक्तः 
अन्तिस्त एव | प	ात्  प( ेअच्  स्यात्  हल्  स्यात्  वा, सूर्त्रस्य प्रसदिक्तः अन्तिस्त एव | बाधकसूर्त्रम्  अन्तिस्त चेत्  अन्या वाता& | झल्  प्रत्याहा( े
पञ्चमवग}य-व्यञ्जनादिन वज&तियत्वा सवा&भिण वग}यव्यञ्जनादिन (नाम अननुनासिसक-वग}यव्यञ्जनादिन), अदिप च श् , ष् , स् , ह्  | प्रयोगे वगा&णां 
प्रथमः, दिIतीयः, तृतीयः, चतुथ&श्च वणा&ः आयान्तिन्त | जश्  प्रत्याहा( ेवगा&णां तृतीयवण&ः—ज् , ब् , ग् , ड् , द्  इतित | स्थानेऽन्त(तमः 
(१.१.५०) इत्यनेन कवग}याणां स्थाने गका(ः, चवग}याणां स्थाने जका(ः, तवग}याणां स्थाने 	का(ः, qवग}याणां स्थाने डका(ः, 
पवग}याणां स्थाने बका(ः इतित | झलां षष्ठ्यन्तं, जशः प्रथमान्तम् , अन्ते सप्तम्यन्तं, दिर्त्रप	दिम	ं सूर्त्रम्  | प	स्य (८.१.१६) इत्यस्य 
अतिधका(ः || तर्हिह प	स्य अन्ते झल् -प्रत्याहा( ेकश्चन वण&ः अन्तिस्त चेत् , स्थाने तस्य वग&स्य तृतीयवणा&	ेशः #वतित | अयं जश्त्वसन्तिन्धः 
इत्यचु्यते | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — प	स्य अन्ते झलां जशः |
- षढोः कः सिस (८.२.४१) = सका( ेप( ेषका(स्य ढका(स्य च कका(ा	ेशो #वतित | षश्च ढश्च तयोः इत(ते(Iन्Iः षढौ, तयोः षढोः | 
षढोः षष्ठ्यन्तं, कः प्रथमान्तं, सिस सप्तम्यन्तं, दिर्त्रप	दिम	 ंसूर्त्रम्  | सूरं्त्र स्वयं सम्पणू&म्— षढोः कः सिस |
- नश्चाप	ान्तस्य झलिल (८.३.२४) = अप	ान्तस्य नका(स्य मका(स्य च स्थाने अनुस्वा(ा	ेशो #वतित झलिल प( े| झल् -प्रत्याहा( े
वग&स्य प्रथमः, दिIतीयः, तृतीयः, चतुथ&ः च वणा&ः अदिप च श् , ष् , स् , ह्  इतित वणा&ः अन्त#ू&ताः | प	स्य अन्तः प	ान्तः, न प	ान्तः 
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अप	ान्तः तस्य अप	ान्तस्य | नः षष्ठ्यन्तं, च अव्ययप	म् , अप	ान्तस्य षष्ठ्यन्तं, झलिल सप्तम्यन्तं, अनेकप	दिम	ं सूर्त्रम्  | मो 
ऽनुस्वा(ः (८.३.२३) इत्यस्मात्  मः, अनुस्वा(ः इत्यनयोः अनुवृलिKः | तयोर्य्वावा&वतिच संदिहतायाम्  (८.२.१०८) इत्यस्मात्  संदिहतायाम् 
इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — अप	ान्तस्य मः नः च अनुस्वा(ः झलिल संदिहतायाम् | 
- आ	ेशप्रत्यययोः (८.३.५९) = इण् -प्रत्याहा(ात्  कवग}यात्  च प( ेअप	ान्तः आ	ेशरूपी प्रत्ययावयवो वा सका(ः अन्तिस्त चेत् , 
तस्य सका(स्य स्थाने षका(ा	ेशो #वतित | आ	ेशः तु मूध&न्यवण&स्य इत्येव उकं्त, प( ंस्थानेऽन्त(तमः इत्यनेन q् , ठ् , ड् , ढ् , ण् , ष्  
इत्येषु मूध&न्यवण5षु षका(स्य नकैट्यम् , अतः षका(ः एव आदि	ष्टः #वतित | नुम् , दिवसग&ः, शर् -प्रत्याहा(स्थ-वण&ः एषु अन्यतमः मध्ये 
अन्तिस्त चे	दिप कायT #वतित | इण् -प्रत्याह( ेइमे वणा&ः अन्त#ू&ताः— इ, उ, ऋ, ऌ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, (, ल | अस्य काय&स्य 
नाम षत्वदिवतिधः | आ	ेशश्च प्रत्ययश्च आ	ेशप्रत्ययौ, तयोः आ	ेशप्रत्यययोः इत(ते(Iन्Iः | षष्ठ्यन्तम्  एकप	दिम	ं सूर्त्रम्  | सहे साडः सः
(८.३.५६) इत्यस्मात्  सः इत्यस्य अनुवृलिKः | नुंदिवसज&नीयशव्य&वायेऽदिप (८.३.५८) इत्यस्य पूणा& अनुवृलिKः | तयोर्य्वावा&वतिच 
संदिहतायाम्  (८.२.१०८) इत्यस्मात्  संदिहतायाम्  इत्यस्य अतिधका(ः | इण्कोः (८.३.५७), अप	ान्तस्य मूध&न्यः (८.३.५५) 
इत्यनयोः अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् —इण्कोः आ	ेशप्रत्यययोः अप	ान्तस्य सः मूध&न्यः संदिहतायां, नुंदिवसज&नीयशव्य&वायेऽदिप 
| 
- (षाभ्यां नो णः समानप	े (८.४.१) = (फेषका(ाभ्यामुK(स्य नका(स्य णका(ा	ेशो #वतित, समानप	स्थौ चे	ेव दिनदिमKदिनदिमलिKनौ 
#वतः |  
- अट्कुप्वाr् नुम्व्यवायेऽदिप (८.४.२) = अq् , कवग&ः, पवग&ः, आr् , नुम्  इत्येतःै यथासम्#वं दिमलिलतःै व्यवधानेऽदिप नस्य णः स्यात्  
समानपे | (षाभ्यां नो णः समानप	े (८.४.१) इतित सूर्त्रस्य पूण&तया अनुवृलिKः | 
- षु्टना षु्टः (८.४.४१) = 	न्त्यसका(स्य तवग}यवण&स्य च स्थाने मूध&न्यषका(ा	ेशः qवग}यवणा&	ेशश्च #वतः, मूध&न्यषका(-
qवग}यवण&योः योजनेन |
- झलां जश्  झभिश (८.४.५३) = झलां स्थाने जशा	ेशो #वतित झभिश प( े| स्थानेऽन्त(तमः (१.१.५०) इत्यनेन जश् -वण5षु 
वण&दिनधा&(णम्  | झलां षष्ठ्यन्तं, जशः प्रथमान्तम् , झभिश सप्तम्यन्तं, दिर्त्रप	दिम	 ंसूर्त्रम्  | झश् -प्रत्याहा( ेवगा&णां तृतीयचतुथा&ः च वणा&ः 
अन्त#ू&ताः | तयोर्य्वावा&वतिच संदिहतायाम्  (८.२.१०८) इत्यस्मात्  संदिहतायाम् इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — झलां जश्  
झभिश संदिहतायाम् |
- खरि( च (८.४.५५) = झलः स्थाने च(ा	ेशो #वतित खरि( प( े| खरि( सप्तम्यन्तं, च अव्ययप	ं, दिIप	दिम	ं सूर्त्रम्  | झलां जश्  झभिश 
(८.४.५३) इत्यस्मात्  झलां इत्यस्य अनुवृलिKः; अभ्यासे चच& (८.४.५४) इत्यस्मात्  चच& इत्यस्य अनुवृलिKः | तयोर्य्वावा&वतिच संदिहतायाम् 
(८.२.१०८) इत्यस्मात्  संदिहतायाम् इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — झलां चर्   खरि( च संदिहतायाम्  |
- अनुस्वा(स्य यतिय प(सवण&ः (८.४.५८) = अनुस्वा(स्य स्थाने प(सवणा&	ेशो #वतित यतिय प( े| प(स्य सवण&ः, प(सवण&ः, षष्ठी 
तत्परुुषः | अनसु्वा(स्य षष्ठ्यन्तं, यतिय सप्तम्यन्तं, प(सवण&ः प्रथमान्तं, दिर्त्रप	दिम	 ंसूर्त्रम्  | यय् -प्रत्याहा( ेश् , ष् , स् , ह्  एतान्  
वज&तियत्वा सव5 हल् -वणा&ः अन्त#ू&ताः | तयोर्य्वावा&वतिच संदिहतायाम्  (८.२.१०८) इत्यस्मात्  संदिहतायाम् इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-
सदिहतसूर्त्रम् — अनुस्वा(स्य यतिय प(सवण&ः संदिहतायाम् |
- वाऽवसाने (८.४.५६) = अवसाने झलः दिवकल्पेन चर् -आ	ेशो #वतित | अनेन अवसानावस्थायां दिवकल्पेन जश्त्वं चत्वT वा | वा 
अव्ययप	म् , अवसाने सप्तम्यन्तं, दिIप	दिम	ं सूर्त्रम्  | झलां जश्  झभिश (८.४.५३) इत्यस्मात्  झलां इत्यस्य अनुवृलिKः | अभ्यासे चच& 
(८.४.५४) इत्यस्मात्  चर्  इत्यस्य अनुवृलिKः | अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — अवसाने झलां च(ो वा |
- झ(ो झरि( सवण5 (८.४.६५) = हल् -उK(स्य झ(ः दिवकल्पेन लोपः सवण&झरि( प( े| झ(ः षष्ठ्यन्तं, झरि( सप्तम्यन्तं, सवण5 
सप्तम्यन्तं, दिर्त्रप	दिम	 ंसूर्त्रम्  | हलो यमां यदिम लोपः (८.४.६४) इत्यस्मात्  हलः, लोपः चेत्यनयोः अनवुृलिKः | झयो होऽन्यत(स्याम्  
(८.४.६२) इत्यस्मात्  अन्यत(स्याम्  इत्यस्य अनुवृलिKः | तयोर्य्वावा&वतिच संदिहतायाम्  (८.२.१०८) इत्यस्मात्  संदिहतायाम् इत्यस्य 
अतिधका(ः | अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — हलः झ(ः लोपः अन्यत(स्यां सवण5 झरि( संदिहतायाम् |

एषां प्रसदिक्तय&र्त्र यर्त्र #वतित, तर्त्र तर्त्र अस्माभि#ः तKत्  सन्तिन्धकायT क(णीयमेव | अनेन हलन्तधातवः द्रष्टव्याः | धेयं यत्  पवू&तनेषु हल् -
सन्तिन्ध-पाठेषु, हल् -सन्धयः परि(शीलिलताः केन क्रमेण ? प्रत्ययस्य प्रथमवण&म्  अनसुृत्य | अधुना अस्माकं कायT प्रवत&ते धातोः 
अन्तिन्तमवण&म्  अनसुृत्य | कायT त	ेव, प(न्तु धातुक्रमेण अगे्र स(मे—

जुहोत्यादि	गणस्य अष्टसु हलन्तधातुषु र्त्रयः अ	पुधधातवः, चत्वा(ः इ	पुधधातवः, एकः उ	पुधधातुः चेतित |

1. अ	पुधधातवः 

र्त्रयः अ	पुधधातवः सन्तिन्त—#स  #स् → ददा , धन  धन् → ददा , जन  जन्  इतित → ददा |
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#स  #स्  धातुः→ ददा  (प(स्मैप	ी, #त्सन	ीप्त्योः)

a. दिIत्वम् , अभ्यासकायT च—
#स्    → ददा श्लौ  #स् → ददा -#स्   → ददा हलादि	ः शेषः  ##स्   → ददा → ददा अभ्यासे चच&  ब#स् इतित अङ्गम्   → ददा

b. अङ्गकाय&म् —
१) हलादि	 दिपत्सु = उपधायाम्  अका(ः (लरु्घो इक्  इतित न) अतः दिकमदिप कायT नान्तिस्त | ब#स् + तित  ब#न्तिस्त→ ददा
२) अजादि	 दिपत्सु = उपधायाम्  अका(ः (लरु्घो इक्  इतित न) अतः दिकमदिप कायT नान्तिस्त | ब#स् + आदिन  ब#सादिन→ ददा
३) हलाद्यदिपत्सु = र्घोसिस#सोह&लिलच इत्यनेन उपधायाः लोपः | ब#स्  + तः  ब#् स्  → ददा + तः  सन्तिन्धकाय&म्   बब्धः→ ददा → ददा
४) अजाद्यदिपत्सु = र्घोसिस#सोह&लिलच इत्यनेन उपधायाः लोपः | ब#स्  + अतित  ब#् स्  → ददा +अतित  सन्तिन्धकाय&म्   बप्सतित→ ददा → ददा

र्घोसिस#सोह&लिलच (६.४.१००)  = छन्	सिस र्घोस्  #स्  अनयोः उपधायाः लोपो #वतित अजा	ौ हला	ौ च न्तिक्rतित प्रत्यये प( े| 'अजा	ौ 
हला	ौ च' उकं्त यतोदिह 'अजादि	प्रत्यये प('े इतित पूव&तनसूरे्त्रषु प्रवत&मानम् ; अर्त्र हलादि	प्रत्यये प(ऽेदिप इतित कृत्वा Iयम्  उकम्  | र्घोसिस#सोः 
षष्ठ्यन्तं, हलिल सप्तम्यन्तं, च अव्ययप	,ं दिर्त्रप	दिम	 ंसूर्त्रम्  | अतिच शु्नधातुभ्रुवां र्य्वावोरि(यrुवrौ (६.४.७७) इत्यस्मात्  अतिच इत्यस्य 
अनवुृलिKः; ऊ	पुधाया गोहः (६.४.८९) इत्यस्मात्  उपधायाः इत्यस्य अनुवृलिKः | गमहनजनखनर्घोसां लोपः न्तिक्rत्यनतिr (६.४.९८) 
इत्यस्मात्  लोपः, न्तिक्rतित इत्यनयोः अनवुृलिKः | तदिनपत्योश्छन्	सिस (६.४.९९) इत्यस्मात् छन्	सिस इत्यस्य अनुवृलिKः | अङ्गस्य 
(६.४.१) इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — र्घोसिस#सोः अङ्गस्य उपधायाः लोपः अतिच हलिल च न्तिक्rतित |

c. सन्तिन्धकाय&म् —

ब#स्  + तः  → ददा र्घोसिस#सोह&लिलच (६.४.१००)  → ब#् स्  + तः  → ददा झलो झलिल (८.२.२६)  → ब#्  + तः  → ददा झषस्तथोधsऽधः  → ददा
ब#्  + धः  → ददा झलां जश्  झभिश  बब्  → ददा + धः  बब्धः→ ददा

ब#स्  + अतित  → ददा र्घोसिस#सोह&लिलच (६.४.१००)  → ब#् स्  + अतित  → ददा खरि( च इत्यनेन चत्व&म्   बप्सतित→ ददा

धेयं यत्  अर्त्र 'अतित' झलादि	ः नान्तिस्त अतः स् -लोपो न #वतित | वका(ादि	ः मका(ादि	श्च प्रत्ययाः अदिप तथा— ब#स्  + वः  → ददा बप्स्वः |

झलो झलिल (८.२.२६) = झल् -उK(स्य सका(स्य लोपो #वतित झलिल प( े| झलः पञ्चम्यन्तं, झलिल सप्तम्यन्तं, दिIप	दिम	ं सूर्त्रम्  | 
(ात्सस्य (८.२.२४) इत्यस्मात्  सस्य इत्यस्य अनुवृलिKः, संयोगान्तस्य लोपः (८.२.२३) इत्यस्मात्  लोपः इत्यस्य अनुवृलिKः | 
अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम् —  झलः सस्य लोपः झलिल |

ब#स्  +दिह  → ददा हुझल्भ्यो हेर्धिधः (६.४.१०१) इत्यनेन झलन्तेभ्यः धातुभ्यश्च दिह-प्रत्ययस्य स्थाने तिध-आ	ेशः  ब#स्  → ददा +तिध  → ददा
र्घोसिस#सोह&लिलच (६.४.१००) इत्यनेन #स् -धातोः उपधालोपः अजा	ौ हला	ौ च न्तिक्rतित प्रत्यये प( े  ब#् स् → ददा +तिध  → ददा खरि( च 
(८.४.५५) च झलो झलिल (८.२.२६) इतित Iे सूरे्त्र असिसgे तिध च (८.२.२५) इतित सूरं्त्र प्रतित  → ददा तिध च (८.२.२५) इत्यनेन सका(स्य
लोपो #वतित धका(ादि	-प्रत्यये प( े  ब#्  → ददा +तिध  → ददा झलां जश्  झभिश (८.४.५३) इत्यनेन झलां स्थाने जशा	ेशो #वतित झभिश प( े  → ददा
बन्तिब्ध

#स् -धातोः तितrन्तरूपाणां तिचन्तनाथT समूहर्त्रयं वत&ते— १) प्रत्ययः दिपत्  (तर्त्र उपधालोपो न #वतित); २) प्रत्ययः अदिपत् , झलादि	ः 
(उपधालोपो #वतित, स् -लोपो #वतित); ३) प्रत्ययः अदिपत् , दिकन्तु झलादि	ः न (उपधालोपो #वतित, स् -लोपो न #वतित) |

अगे्र चतुषु& लका(षेु तितrन्तरूपाभिण वक्तव्यादिन | उपरि( 	Kानां दिनयमानाम्  आधा(णे रूप-तिचन्तनं क(ोतु | 

रूपाभिण 
लदिq — 
लोदिq— 
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लतिr— 
दिवतिधलिलतिr—

प्रश्नः उ	ेतित र्घोसिस#सोह&लिलच (६.४.१००) इतित सूरे्त्र र्घोस् -धातोः प्रसङ्गः कः ? र्घोसॢ अ	ने (खा	नाथ5) इतित धातुः भ्वादि	गणीयः, लदिq 
र्घोसतित | इन्तिक्श्तपौ धातुदिन	5शे इतित वक्तव्यम् (३.३.१०८ अन्तग&ते) इतित वालिK&केन, धातु-दिन	5शे इक् -प्रत्ययो #वतित | अनेन र्घोसॢ + 
इक्   र्घोस्  → ददा + इ  र्घोसिस इतित रूपं धात्वथ5 एव → ददा |  

र्घोस् -धातोः उ	ाह(णं र्घोस्  + दिक्तन्   सलि¢धः → ददा | प्रदिक्रया एतादृशी—

र्घोसॢ + दिक्तन्   र्घोस्  → ददा + तित  → ददा र्घोसिस#सोह&लिलच (६.४.१००) इत्यनेन उपधा-लोपः  र््घो  → ददा + स् + तित  → ददा झलो झलिल (८.२.२६) 
इत्यनेन स् -लोपः  र््घो  → ददा + तित  → ददा झषस्तथोधsऽधः (८.२.४०) इत्यनेन त् -स्थाने ध् -आ	ेशः  र््घो  → ददा + तिध  → ददा झलां जश्  झभिश 
(८.४.५३) इत्यनेन जश्त्वम्   ग्  → ददा + तिध  लि¢ध  → ददा → ददा 'समाना लि¢धः' इत्यन्तिस्मन्  अथ5 समासे सतित समानस्यच्छन्	स्यसूध&प्र#ृत्य	ुक5 षु 
(६.३.८४) इत्यनेन समानाथ5 'स' इतित आगमः   सलि¢धः → ददा | 'सलि¢धः स्त्री सह#ोजनम् ' अम(कोषम्  (२.९.५५) अनसुृत्य  सह#ोजनाथ5
प्रयोगो #वतित | 

धन  धन्  धातुः→ ददा  (प(स्मैप	ी, धान्ये, छान्	सः)

a. दिIत्वम् , अभ्यासकायT च—
धन्   → ददा श्लौ  धन् → ददा -धन्   → ददा हलादि	ः शेषः  धधन्   → ददा → ददा अभ्यासे चच&   	धन्  इतित अङ्गम् → ददा

b. अङ्गकाय&म् — उपधायाम्  अका(ः (लरु्घो इक्  इतित न) अतः गणुकायT नान्तिस्त | प(न्तु दिवभिशष्टम्  अङ्गकायT वत&ते, अनुनासिसकस्य 
न्तिक्वझलोः न्तिक्rतित (६.४.१५) इत्यनेन उपधा	ीर्घोा&	ेशः झलादि	 दिकत् तिrत् -प्रत्यये प(—े

	धन्  + तः  → ददा अनुनासिसकस्य न्तिक्वझलोः न्तिक्rतित (६.४.१५) इत्यनेन उपधायाः 	ीर्घोा&	ेशः  	धान्  → ददा + तः  → ददा नश्चाप	ान्तस्य 
झलिल, अनुस्वा(स्य यतिय प(सवण&ः  	धान्तः→ ददा

अनुनासिसकस्य न्तिक्वझलोः न्तिक्rतित (६.४.१५) = अनुनासिसकान्ताङ्गस्य उपधायाः 	ीर्घोा&	ेशो #वतित न्तिक्व च झलादि	 दिकत् तिrत् -प्रत्यये 
प( े| न्तिक्वश्च झल्  तयोरि(त(ते(Iन्Iः न्तिक्वझलौ, तयोः न्तिक्वझलोः | क्  च r्  तयोरि(त(ते(Iन्Iः क्rौ, तौ इतौ यस्य तत्  न्तिक्rत् , तन्तिस्मन्  
न्तिक्rतित | अनुनासिसकस्य षष्ठ्यन्तं, न्तिक्वझलोः सप्तम्यन्तं, न्तिक्rतित च सप्तम्यन्तं, दिर्त्रप	दिम	ं सूर्त्रम्  | नोपधायाः (६.४.७) इत्यस्मात्  
उपधायाः इत्यस्य अनुवृलिKः | ढर्लोपे पूव&स्य 	ीर्घोsऽणः (६.३.१११) इत्यस्मात्  	ीर्घो&ः इत्यस्य अनुवृलिKः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य 
अतिधका(ः | येन दिवतिधस्त	न्तस्य (१.१.७२) इत्यनेन तादृशम्  अङं्ग यस्य अन्ते अनुनासिसकवण&ः अन्तिस्त; यन्तिस्मन्  दिवतिधस्त	ा	ावल्ग्रहणे
(१.१.७२, वार्धितकम्  २९) इत्यनेन न्तिक्वझलोः न्तिक्rतित इत्यकु्तौ न्तिक्व + झला	ौ न्तिक्rतित (तादृशप्रत्ययः यस्य आ	ौ झल्  स्यात् ) | 
अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — अनुनासिसकस्य अङ्गस्य उपधायाः 	ीर्घो&ः न्तिक्वझलोः न्तिक्rतित | 

धेयं यत्  सिसgान्तकौमुद्यां रूपं 	Kमन्तिस्त '	धन्तः' | माताजी व	तित यत्  इ	 ंरूपं 	ोषाय; अनुनासिसकस्य न्तिक्वझलोः न्तिक्rतित (६.४.१५) 
इत्यस्य काय&म्  अर्त्र #वे	ेव |  

c. सन्तिन्धकाय&म् — 
नका(ान्तधातुः मका(ान्तधातुः वा चेत् , स च धातुः अनुनासिसकान्तधातुरि(तित उच्यते |

	धन्  + तित  → ददा नश्चाप	ान्तस्य झलिल  	धं → ददा + तित  → ददा अनुस्वा(स्य यतिय प(सवण&ः  	धन्तिन्त→ ददा
	धन्  + सिस  → ददा नश्चाप	ान्तस्य झलिल  	ध ं→ ददा + सिस  	धसंिस→ ददा

धेयं यत्  	धन्  नका(ान्तम्  अङ्गम् ; नका(ः झलिल नान्तिस्त अतः लोदिq दिह-स्थाने तिध-आ	ेशो न #वतित |

अगे्र चतुषु& लका(षेु तितrन्तरूपाभिण वक्तव्यादिन | उपरि( 	Kानां दिनयमानाम्  आधा(णे रूप-तिचन्तनं क(ोतु | 
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रूपाभिण 
लदिq — 
लोदिq— 
लतिr— 
दिवतिधलिलतिr—

जन  जन्  धातुः→ ददा  (प(स्मैप	ी, जनने, छान्	सः)

a. दिIत्वम् , अभ्यासकायT च—
जन्   → ददा श्लौ  जन् → ददा -जन्   → ददा हलादि	ः शेषः  जजन्  इतित अङ्गम् → ददा

b. अङ्गकाय&म् — 
१) हलादि	 दिपत्सु = उपधायाम्  अका(ः (लरु्घो इक्  इतित न) अतः दिकमदिप कायT नान्तिस्त | जजन्  + तित  जजन्तिन्त→ ददा
२) अजादि	 दिपत्सु = उपधायाम्  अका(ः (लरु्घो इक्  इतित न) अतः दिकमदिप कायT नान्तिस्त | जजन्  + आदिन  जजनादिन→ ददा
३) हलाद्यदिपत्सु = जनसनखनां सञ्झलोः इत्यनेन झलिल नका(स्य आका(ा	ेशः | जजन्  + तः  जजा → ददा + तः  जजातः→ ददा
४) अजाद्यदिपत्सु = गमहनजनखनर्घोसां लोपः न्तिक्rत्यनतिr इत्यनेन उपधायाः लोपः | जजन्  + अतित  जज् न्  → ददा + अतित  → ददा
सन्तिन्धकाय&म्   जज्ञतित→ ददा

जनसनखनां सञ्झलोः (६.४.४२) = जन् , सन् , खन्  एषां धातूनां नका(स्य स्थाने आका(ा	ेशो #वतित झलादि	-सन् -प्रत्यये प( े
झलादि	-दिकन्तित्rत् -प्रत्यये प( ेच | अलोऽन्त्यस्य (१.१.५२) इत्यस्य साहार्य्वायेन आका(ा	ेशः पूण&तया धातोः स्थाने न, अदिप तु 
अन्तिन्तमस्य नका(स्य | जनश्च सनश्च खन्  च तेषदिमत(ते(Iन्Iः जनसनखनः, तेषां जनसनखनाम्  | सन्  च झल्  च तयोरि(त(ते(Iन्Iः 
सञ्झलौ, तयोः सञ्झलोः | जनसनखनां षष्ठ्यन्तं, सञ्झलोः सप्तम्यन्तं, दिIप	दिम	ं सूर्त्रम्  | दिवड्वनो(नुनासिसकस्यात्  (६.४.४१) 
इत्यस्मात्  आत्  इत्यस्य अनुवृलिKः, अनु	ाKोप	ेशवनतिततनोत्या	ीनामनुनासिसकलोपो झलिल न्तिक्rतित (६.४.३७) इत्यस्मात्  झलिल, 
न्तिक्rतित इत्यनयोः अनुवृलिKः | झलिल इतित अनवुृलिKः सन् इत्यस्य दिवशेषणम् ; अनेन यर्त्र सदिन इडागमो #वतित, तर्त्र सन्  झलादि	ः नान्तिस्त 
अतः नका(स्य आत्वं न #वतित | सूरे्त्र न्तिस्थतं 'झलिल' तु न्तिक्rतित इत्यस्य दिवशेषणम्  | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधका(ः | अनवुृलिK-
सदिहतसूर्त्रम् — जनसनखनाम्  अङ्गानाम्  आत् झलिल सञ्झलो ः न्तिक्rतित |

गमहनजनखनर्घोसां लोपः न्तिक्rत्यनतिr (६.४.९८) = गम् , हन् , जन् , खन् , र्घोस्  एषां धातूनाम्  उपधायाः लोपो #वतित अजादि	-
दिकन्तित्rत् -प्रत्यये प(,े प(न्तु अr् -प्रत्ययः चेत् लोपः न #वतित | गमश्च हनश्च जनश्च खनश्च र्घोस्  च तेषादिमत(ते(Iन्Iो 
गमहनजनखनर्घोसः, तेषां गमहनजनखनर्घोसाम्  | क्  च r्  च क्rौ, क्rौ इतौ यस्य सः न्तिक्rत् , तन्तिस्मन्  न्तिक्rतित | न अr्  अनr् , 
तन्तिस्मन्  अनतिr | गमहनजनखनर्घोसां षष्ठ्यन्तं, लोपः प्रथमान्तं, न्तिक्rतित सप्तम्यत्नम् , अनतिr सप्तम्यतम्  अनेकप	दिम	ं सूर्त्रम्  | अतिच 
शु्नधातुभ्रवुां र्य्वावोरि(यrुवrौ (६.४.७७) इत्यस्मात्  अतिच इत्यस्य अनुवृलिKः; ऊ	पुधाया गोहः (६.४.८९) इत्यस्मात्  उपधायाः इत्यस्य 
अनवुृलिKः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधका(ः | अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम्— गमहनजनखनर्घोसाम्  अङ्गानाम्  उपधायाः लोपः अनतिr 
अतिच न्तिक्rतित |  

दिवतिधलिलतिr—
अन्तिस्मन्  लका( ेसव5 प्रत्ययाः यका(ा	यः | यका(ः झलिल नान्तिस्त अतः जनसनखनां सञ्झलोः इत्यनेन नका(स्य स्थाने आका(ा	ेशो न 
#वतित | प(न्तु ये दिव#ाषा इत्यनेन दिवकल्पेन आका(ा	ेशो दिवदिहतः |

ये दिव#ाषा (६.४.४३) = जन् , सन् , खन्  एषां धातूनां नका(स्य स्थाने दिवकल्पेन आका(ा	ेशो #वतित यका(ादि	-दिकन्तित्rत् -प्रत्यये प( े
| अलोऽन्त्यस्य (१.१.५२) इत्यनेन अन्ता	ेशः | ये सप्तम्यन्तं, दिव#ाषा प्रथमान्तं, दिIप	दिम	 ंसूर्त्रम्  | जनसनखनां सञ्झलोः 
(६.४.४२) इत्यस्मात्  जनसनखनाम्  इत्यस्य अनुवृलिKः | दिवड्वनो(नुनासिसकस्यात्  (६.४.४१) इत्यस्मात्  आत् इत्यस्य अनुवृलिKः | 
अनु	ाKोप	ेशवनतिततनोत्या	ीनामनुनासिसकलोपो झलिल न्तिक्rतित (६.४.३७) इत्यस्मात्  न्तिक्rतित इत्यस्य अनुवृलिKः | अङ्गस्य (६.४.१) 
इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम्— जनसनखनां अङ्गस्य आत् ये न्तिक्rतित दिव#ाषा |
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जजन्  + यात्   → ददा ये दिव#ाषा  जजन्  → ददा / जजा + यात्   जजन्यात्  → ददा / जजायात्  

c. सन्तिन्धकाय&म् — 
नका(ान्तधातुः मका(ान्तधातुः वा चेत् , स च धातुः अनुनासिसकान्तधातुरि(तित उच्यते |

जजन्  + तित  → ददा नश्चाप	ान्तस्य झलिल  जजं → ददा + तित  → ददा अनुस्वा(स्य यतिय प(सवण&ः  जजन्तिन्त→ ददा
जजन्  + सिस  → ददा नश्चाप	ान्तस्य झलिल  जजं → ददा + सिस  जजसंिस→ ददा
जजन्  + अतित  → ददा गमहनजनखनर्घोसां लोपः न्तिक्rत्यनतिr  जज् न्  → ददा + अतित  → ददा स्तोः श्चुना श्चुः इत्यनेन श्चुत्वम्   जज् ञ्  → ददा + अतित → ददा
ज् ञ्  = ज्ञ्   जज्ञतित→ ददा

अगे्र चतुषु& लका(षेु तितrन्तरूपाभिण वक्तव्यादिन | उपरि( 	Kानां दिनयमानाम्  आधा(णे रूप-तिचन्तनं क(ोतु | 

रूपाभिण 
लदिq — 
लोदिq— 
लतिr— 
दिवतिधलिलतिr—

2. इ	पुधधातवः 

चत्वा(ः इ	पुधधातवः सन्तिन्त— तिधष  तिधष् → ददा , भिणसिज(्  दिनज् → ददा , दिवसिजर्   दिवज् → ददा , दिवष् ऌ  दिवष् → ददा |

तिधष  तिधष्  धातुः→ ददा  (प(स्मैप	ी, शब्	े, छान्	सः)

a. दिIत्वम् , अभ्यासकायT च—
तिधष्    → ददा श्लौ  तिधष् → ददा -तिधष्   → ददा हलादि	ः शेषः  तिधतिधष्   → ददा → ददा अभ्यासे चच&  दि	तिधष्  इतित अङ्गम्   → ददा

b. अङ्गकाय&म् —

१) हलादि	 दिपत्सु = उपधायां लरु्घो-इकः गणुः | दि	तिधष्  + तित  → ददा पुगन्तलरू्घोपधस्य च  दि	धेष्  → ददा + तित  दि	धेदिष्ट→ ददा
२) अजादि	 दिपत्सु = नाभ्यस्तस्यातिच दिपतित साव&धातुके इत्यनेन उपधायां लरु्घो-इकः गुणदिनषेधः | दि	तिधष्  + आदिन  → ददा  (षाभ्यां नो णः 
समानप	े इत्यनेन णत्वम्   दि	तिधषाभिण→ ददा
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्rतित च, गणुदिनषेधः | दि	तिधष्  + तः  दि	तिधष्टः→ ददा
४) अजाद्यदिपत्सु = न्तिक्rतित च, गणुदिनषेधः | दि	तिधष्  + अतित  दि	तिधषतित→ ददा

नाभ्यस्तस्यातिच दिपतित साव&धातुके (७.३.८७) = अभ्यस्तस्य लरू्घोपधगुणः न #वतित अजादि	-दिपत् -साव&धातुकप्रत्यये प( े| न 
अव्ययप	म् , अभ्यस्तस्य षष्ठ्यन्तम् , अतिच सप्तम्यन्तं, दिपतित सप्तम्यन्तं, साव&धातुके सप्तम्यन्तम् , अनेकप	दिम	 ंसूर्त्रम्  | 
पुगन्तलरू्घोपधस्य च (७.३.८६) इत्यस्मात्  लरू्घोपधस्य इत्यस्य अनुवृलिKः, दिम	ेगु&णः (७.३.८२) इत्यस्मात्  गुणः इत्यस्य अनुवृलिKः | 
अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — अभ्यस्तस्य अङ्गस्य लरू्घोपधस्य गणुः न अतिच दिपतित साव&धातुके | 
 
c. सन्तिन्धकाय&म् — 

दि	तिधष्  + तित  → ददा पुगन्तलरू्घोपधस्य च  दि	धेष्  → ददा + तित  → ददा षु्टना षु्टः   दि	धेदिष्ट→ ददा
दि	तिधष्  + सिस  → ददा पुगन्तलरू्घोपधस्य च  दि	धेष्  → ददा + सिस  → ददा षढोः कः सिस  दि	धेक्   → ददा + सिस → ददा आ	ेशप्रत्यययोः  दि	धेतिक्ष→ ददा
दि	तिधष्  + दिह  → ददा हुझल्भ्यो हेर्धिधः (६.४.१०१)  → दि	तिधष्  + तिध  → ददा षु्टना षु्टः (८.४.४१)  → दि	तिधष्  + दिढ  → ददा झलां जश्  झभिश 
(८.४.५३)  → दि	तिधड्  + दिढ  दि	तिधति© → ददा
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अगे्र चतुषु& लका(षेु तितrन्तरूपाभिण वक्तव्यादिन | उपरि( 	Kानां दिनयमानाम्  आधा(णे रूप-तिचन्तनं क(ोतु | 

रूपाभिण 
लदिq — 
लोदिq— 
लतिr— 
दिवतिधलिलतिr—

दिनजाद्यन्तग&णः

भिणसिज(्  दिनज् → ददा , दिवसिजर्   दिवज् → ददा , दिवष् ऌ  दिवष्  एते र्त्रयः धातवः दिनजा	यः → ददा |

भिणसिजर्   दिनज्  धातुः→ ददा  (उ#यप	ी, शौचपोषणयोः)

a. दिIत्वम् , अभ्यासकायT च—

दिनज्    → ददा श्लौ  दिनज् → ददा -दिनज्  → ददा हलादि	ः शेषः  दिनदिनज्   इतित अङ्गम्   → ददा

अर्त्र दिकञ्चन दिवभिशष्टं सूर्त्रम्  आयातित दिनजां र्त्रयाणां गणुः श्लौ, येन अभ्यासे गुणो #वतित | श्लु-दिनदिमKीकृत्य इ	ं कायT #वतित, अतः सव5षु 
रूपेषु प्रसदिक्त(न्तिस्त; दिपत्त्वम्  अदिपत्त्वम्  इत्यनयोन& कोऽदिप सम्बन्धः | 

दिनदिनज्    → ददा दिनजां र्त्रयाणां गणुः श्लौ इत्यनेन अभ्यासे गुणः  नेदिनज्  इतित नूतनाङ्गम् → ददा

दिनजां र्त्रयाणां गुणः श्लौ (७.४.७५) = दिनजा	ीनां र्त्रयाणाम्  अभ्यासस्य गणुो #वतित, श्लौ | दिनज् , दिवज् , दिवष्  इत्येषां प्रसङ्गः | दिनजां 
षष्ठ्यन्तं, र्त्रयाणां षष्ठ्यन्तं, गणुः प्रथमान्तं, श्लौ सप्तम्यन्तम् , अनेकप	दिम	ं सूर्त्रम्  | अर्त्र लोपोऽभ्यासस्य (७.४.५८) इत्यस्मात्  
अभ्यासस्य इत्यस्य अनुवृलिKः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम्— दिनजां र्त्रयाणां अङ्गस्य अभ्यासस्य 
गणुः श्लौ |

b. अङ्गकाय&म् —

१) हलादि	 दिपत्सु = उपधायां लरु्घो-इकः गणुः | नेदिनज्  + तित  → ददा पुगन्तलरू्घोपधस्य च  नेनेज्  → ददा + तित  सन्तिन्धकाय&म्   नेनेदिक्त→ ददा → ददा
२) अजादि	 दिपत्सु = नाभ्यस्तस्यातिच दिपतित साव&धातुके इत्यनेन उपधायां लरु्घो-इकः गुणदिनषेधः | नेदिनज्  + आदिन  नेदिनजादिन→ ददा
३) हलाद्यदिपत्सु = न्तिक्rतित च, गणुदिनषेधः | नेदिनज्  + तः  सन्तिन्धकाय&म्   नेदिनक्तः→ ददा → ददा
४) अजाद्यदिपत्सु = न्तिक्rतित च, गणुदिनषेधः | नेदिनज्  + अतित  नेदिनजतित → ददा

c. सन्तिन्धकाय&म् — 

नेदिनज्  + तित  → ददा पुगन्तलरू्घोपधस्य च  नेनेज्  → ददा + तित  → ददा चोः कुः  नेनेग्  → ददा + तित  → ददा खरि( च  नेनेदिक्त→ ददा
नेदिनज्  + सिस  → ददा पुगन्तलरू्घोपधस्य च  नेनेज्  → ददा + सिस  → ददा चोः कुः  नेनेग्  → ददा + सिस  → ददा खरि( च  नेनेक्  → ददा + सिस  → ददा आ	ेशप्रत्यययोः 

 नेनेतिक्ष→ ददा
नेदिनज्  + दिह  → ददा हुझल्भ्यो हेर्धिधः (६.४.१०१)  → नेदिनज्  + तिध  → ददा चोः कुः  नेदिनग्  → ददा + तिध  नेदिनलि¢ध→ ददा
अनेदिनज्  + त्    → ददा पुगन्तलरू्घोपधस्य च (७.३.८६)  → अनेनेज्  + त्   → ददा हल्ङ्याब्भ्यो 	ीर्घोा&त्  सुतितस्यपृकं्त हल्  (६.१.६७)  → 
अनेनेज्   → ददा चोः कुः(८.४.५५)  → अनेनेग्    → ददा वाऽवसाने (८.४.५६)  → दिवकल्पेन अनेनेक् 

चोः कुः (८.२.३०) = चवग&स्य स्थाने कवगा&	ेशो #वतित प	ान्ते झलिल च | चोः षष्ठ्यन्तं, कुः प्रथमान्तं, दिIप	दिम	 ंसूर्त्रम्  | झलो 
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झलिल (८.२.२६) इत्यस्मात्  झलिल इत्यस्य अनुवृलिKः | स्कोः संयोगाद्यो(न्ते च (८.२.२९) इत्यस्मात्  अन्ते, च इत्यनयोः अनवुृलिKः | 
प	स्य (८.१.१६) इत्यस्य अतिधका(ः | अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — चोः कुः झलिल प	स्य अन्ते च | 

खरि( च (८.४.५५) = झलः स्थाने च(ा	ेशो #वतित खरि( प( े| खरि( सप्तम्यन्तं, च अव्ययप	,ं दिIप	दिम	 ंसूर्त्रम्  | झलां जश्  झभिश 
(८.४.५३) इत्यस्मात्  झलां इत्यस्य अनुवृलिKः; अभ्यासे चच& (८.४.५४) इत्यस्मात्  चच& इत्यस्य अनुवृलिKः | तयोर्य्वावा&वतिच संदिहतायाम् 
(८.२.१०८) इत्यस्मात्  संदिहतायाम् इत्यस्य अतिधका(ः | अनुवृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — झलां चर्   खरि( च संदिहतायाम्  |

अगे्र चतुषु& लका(षेु तितrन्तरूपाभिण वक्तव्यादिन | उपरि( 	Kानां दिनयमानाम्  आधा(णे रूप-तिचन्तनं क(ोतु | 

रूपाभिण 
लदिq — 
लोदिq— 
लतिr— 
दिवतिधलिलतिr—

दिवसिजर्   दिवज्  धातुः→ ददा  (उ#यप	ी, पृथ¢#ावे)

सवT कायT, रूपाभिण च दिनज् -धातुरि(व |

दिवज्    → ददा श्लौ  दिवज् → ददा -दिवज्  → ददा हलादि	ः शेषः  दिवदिवज्   इतित अङ्गम्    → ददा → ददा दिनजां र्त्रयाणां गणुः श्लौ इत्यनेन अभ्यासे गुणः  वेदिवज्  इतित→ ददा
नूतनाङ्गम् 

दिवष् ऌ  दिवष् धातुः→ ददा  (उ#यप	ी, व्याप्तौ)

कायT रूपाभिण च तिधष्  -धातुरि(व; केवलम्  अभ्यासे सव&र्त्र गणुः इतित #े	ः |

दिवष्   → ददा श्लौ  दिवष्→ ददा -दिवष्  → ददा हलादि	ः शेषः  दिवदिवष् इतित अङ्गम्    → ददा → ददा दिनजां र्त्रयाणां गणुः श्लौ इत्यनेन अभ्यासे गुणः  वेदिवष् इतित → ददा
नूतनाङ्गम् 

3. उ	पुधधातवः 

एकः एव उ	पुधधातुः अन्तिस्त, तु(  तु(् इतित → ददा |

तु(  तु(् धातुः→ ददा  (प्रस्मैप	ी, त्व(णे)

a. दिIत्वम् , अभ्यासकायT च—
तु(्   → ददा श्लौ  तु(्→ ददा -तु(्  → ददा हलादि	ः शेषः  तुतु(्  इतित अङ्गम्   → ददा

b. अङ्गकाय&म् —

१) हलादि	 दिपत्सु = उपधायां लरु्घो-इकः गणुः | तुतु(् + तित  → ददा पुगन्तलरू्घोपधस्य च  → ददा तुतो( ्+ तित  → ददा तुतोर्धित
२) अजादि	 दिपत्सु = नाभ्यस्तस्यातिच दिपतित साव&धातुके इत्यनेन उपधायां लरु्घो-इकः गुणदिनषेधः | तुतु(् + आदिन  → ददा
अट्कुप्वाr् नुम्व्यवायेऽदिप (८.४.२)   → तुतु(ाभिण
३) हलाद्यदिपत्सु = हलिल च इत्यनेन उपधा	ीर्घो&ः | तुतु(् + तः  तुतू(्  → ददा + तः  तुतूत&ः→ ददा
४) अजाद्यदिपत्सु = न्तिक्rतित च, गणुदिनषेधः | तुतु(् + अतित  तुतु(तित→ ददा
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हलिल च (८.२.७७) = हलिल प( े(फेान्तानां वका(ान्तानां च धातूनाम्  उपधायां न्तिस्थतः इक् -वण&ः 	ीर्घोs #वतित | हलिल सप्तम्यन्तम् , च 
अव्ययप	म् , दिIप	दिम	ं सूर्त्रम्  | सिसप धातो रुवा& (८.२.७४) इत्यस्मात्  धातोः इत्यस्य अनुवृलिKः; वsरुपधाया 	ीर्घो& इकः (८.२.७६) 
इत्यस्य पूण&तया अनवुृलिKः | येन दिवतिधस्त	न्तस्य (१.१.७२) इत्यस्य साहार्य्वायेन त	न्तदिवतिधः अतः वsः इत्यनेन येषाम्  धातूनाम्  अन्ते 
(फेः वका(श्च, तेषामदिप ग्रहणम्  | अनवुृलिK-सदिहतसूर्त्रम् — हलिल च वsः धातोः उपधायाः इकः 	ीर्घो&ः | 

c. सन्तिन्धकाय&म् — सव&र्त्र केवलं वण&मेलनम्  |

अगे्र चतुषु& लका(षेु तितrन्तरूपाभिण वक्तव्यादिन | उपरि( 	Kानां दिनयमानाम्  आधा(णे रूप-तिचन्तनं क(ोतु | 

रूपाभिण 
लदिq — 
लोदिq— 
लतिr— 
दिवतिधलिलतिr—

अनेन जुहोत्यादि	गणस्य हलन्तधातवः समाप्ताः |

Swarup – December 2013 (Updated Sept 2016)
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