
अष्टाध्याय्यां सूत्राणां बलाबलम् 

अष्टाध्याय्याः सूत्रक्रमायोजनं कि�म्    ?  

प्रश्नः समीचीन एव | यथा, कि�मथ" समाससम्बद्धाकिन सूत्राणिण ग्रन्थस्य आरम्भे, कि�ञ्च सन्धिन्/सम्बद्धाकिन सूत्राणिण ग्रन्थस्य अन्ते ? कि�मथ" 
प्रत्ययेषु सनादयः प्रत्ययाः प्रथमाः ? यः णि5ष्यः अन्धिस्त, तस्य �ृते पाठ्यक्रमः किनर्मिमतः इतित न भातित | नाम अष्टाध्याय्याः बकि=ः तादृ5ः 
बाह्यः त�@ ः न दृश्यते यत्  अध्येतॄणां �ृते लाभदाय�ः स्यात्  | 

उत्तरम्  अन्धिस्त यत्  अष्टाध्याय्याः अन्त एव �श्चन सुन्दरत�Fऽन्धिस्त | तस्य च त�@ स्य लक्ष्यम्  अन्धिस्त ग्रन्थस्य लघुत्वम्  | येन सूत्राणिण 
अतितन्यूनाकिन स्यःु, कि�न्तु किवषयः सम्पूण@स्स्यात्  | तदथ" सव" �ृतं; तदथ@म्  एतादृ5ः क्रमः किवरतिचतः | लघुत्वस्य सिसद्ध्यथ@म्  (१) अनुवृत्तित्तः 
सव@त्र अनुस्यूता भवेत् , (२) सूत्राणां बलाबलम्  समन्धिन्वतं स्यात्  | 

अनुवृत्तित्त-किवषये अस्मा�ं परिरचयस्तु जातः; अ/ुना सूत्राणां बलाबल-प्रसङे्ग वक्तव्यम्  | यदा कि�ञ्चनपद ंकिनमWयते, तदा किनमा@णाथ" सोपानाकिन
सन्धिन्त | ए�ै�न्धिस्मन्  सोपाने �ाय" वत@ते | �ेन क्रमेण इद ंसव" स्यात्  अकिप च �स्मिंस्मतिश्चत्  अवसर ेकिं� सूत्रम्  आगत्य �ाय" �ुया@त्  इतित किनण\तंु 
सूत्राणां बलाबलं भवतित | ए�न्धिस्मन्  समये द्वयोः सूत्रयोः प्रसकिक्तः; अथवा ब=ूनां सूत्राणां प्रसकिक्तः | तर्मि= तत्र �स्य सूत्रस्य अति/�ारो भवेत्  ?
अत्र ए�ः सिसद्धान्तो वत@ते बलाबलं नाम्ना | बलाबलस्य  किनण@याथ" प्रमुखसूत्रद्वयं किवद्यते, अकिप च परिरभाषाद्वयम्  | इमे दे्व सूते्र दे्व परिरभाषे च, 
अनुवृत्त्या स= सव@क्रमं संवा=यन्धिन्त | 

१. म=ाभाष्यवाक्यम्  - अन्यत्रान्यत्रलब्/ाव�ा5योर�ेत्रप्राकिdस्तुल्यबलकिवरो/ः | लब्/ः अव�ा5ः यस्य तत् , लब्/ाव�ा5ं सूत्रम्  | यकिद दे्व 
सूते्र स्तः ययोः द्वयोरकिप अन्यत्र क्वतिचत्  �ाय" �तु@म्  अव�ा5ोऽन्धिस्त, अकिप च यकिद इमे दे्व सूते्र यगुपत्  ए�न्धिस्मन्  स्थले �ाय" �तु@म्  
आगच्छतः, तर्मि= इमे दे्व सूते्र तुल्यबले इत्यचु्यते | अकिप च समानस्थले समान�ाले �ाय" �तु" तयोः द्वयोः यः परस्परः सङ्घष@ः, सः 
तुल्यबलकिवरो/ः इत्यचु्यते |     

यथा— 
सुकिप च (७.३.१०२) = अदन्ताङ्गस्य अन्ते न्धिस्थतस्य अ�ारस्य दीघा@दे5ो भवतित यञाकिद-सुप् -प्रत्यये पर े| अनवुृत्तित्त-सकि=तसूतं्र— यसिञ
सुकिप च अङ्गस्य अतः दीघ@ः | वृक्ष + भ्याम्   वृक््ष  → वृक्ष् + आ + भ्याम्   वृक्षाभ्याम्  → वृक्ष् |

ब=ुवचने झल्येत्  (७.३.१०३) = अदन्ताङ्गस्य अन्ते न्धिस्थतस्य अ�ारस्य ए�ारादे5ो भवतित झलाकिद-ब=ुवचनाथ@-सुप् -प्रत्यये पर े| 
अनुवृत्तित्त-सकि=तसूतं्र— ब=ुवचने झत्तिल सुकिप अङ्गस्य अतः एत्  |  वृक्ष + सुप्   वृक््ष  → वृक्ष् + ए + सु  वृके्षषु → वृक्ष् | 

वृक्ष + भ्याम्   इतित न्धिस्थतौ सुकिप च इत्यस्य प्रसकिक्तरन्धिस्त, ब=ुवचने झल्येत्  इत्यस्य प्रसकिक्तना@न्धिस्त (यतः भ्याम्  ब=ुवचनाथ\ नान्धिस्त) | वृक्ष +
सु इतित न्धिस्थतौ ब=ुवचने झल्येत्  इत्यस्य प्रसकिक्तरन्धिस्त, सुकिप च इत्यस्य प्रसकिक्तना@न्धिस्त (यतः सुप्  यञाकिदः नान्धिस्त) | अतः उभयत्र ए�त्र 
प्राकिdः नान्धिस्त— सूत्रकिवरो/ः नान्धिस्त; उभयत्र ए�स्य एव सूत्रस्य प्रसकिक्तः |  

वृक्ष + भ्यस् = अत्र किं� भवतित इतित पश्याम | भ्यस् यञाकिद-सुप् -प्रत्ययः अतः सुकिप च इत्यस्य प्रसकिक्तरन्धिस्त | भ्यस् झलाकिद-
ब=ुवचनाथ@-सुप् -प्रत्ययः अतः ब=ुवचने झल्येत्  इत्यस्य प्रसकिक्तरन्धिस्त | दे्वऽकिप सूते्र अन्यत्रलब्/ाव�ा5े अकिप च तयोः अ/ुना ए�त्रप्राकिdः वृक्ष
+ भ्यस् इत्यस्यां न्धिस्थतौ— अतः अत्र तुल्यबलकिवरो/ः वत@ते | द्वयोः सूत्रयोः �स्य अत्र अव�ा5ः भवेत्  इतित किनण\तंु अगे्र पठेम | 

प्रथमम्  ए�म्  उदा=रणं द्रष्टव्यं यत्र द्वयोः सूत्रयोः ए�त्र प्राकिdरन्धिस्त, परन्तु तुल्यबलकिवरो/ः नान्धिस्त |  अत्र + एव = अस्यां द5ायां किं� भवतित
इतित प्रायः सव\ जानीमः, परन्तु 5ास्त्रीयदृष्ट्या �थं सिसध्यतित इतित पश्येम | अत्र द्वयोः सूत्रयोः प्रसकिक्तरन्धिस्त— आद् गुणः च वृतिद्धरतेिच च |

आद् गुणः (६.१.८७) = अवणा@त्  अतिच पर ेपूव@परयोः स्थाने गणुसंज्ञ�ः ए�ादे5ः स्यात्  | अत्र अतिच पर ेइत्यस्य इकि� पर ेइतित फत्तिलतः 
अथ@ः यतः अ�ारात्  अ�ारः चेत्  �ाय" बाति/तम्  अ�ः सवण\ दीघ@ः इत्यनेन; अ�ारात्   एच्  चेत् �ाय" बाति/तं वृतिद्धरतेिच इत्यनेन सूते्रण च | 
आत्  पञ्चम्यन्तं, गणुः प्रथमान्तं, किद्वपदकिमदं सूत्रम्  | इ�ो यणतिच (६.१.७७) इत्यस्मात्  अतिच इत्यस्य अनुवृत्तित्तः; ए�ः पवू@परयोः 
(६.१.८४), संकि=तायाम्  (६.१.७१) इत्यनयोः अति/�ारः | अनुवृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् — आत्  अतिच पूव@परयोः ए�ः गणुः संकि=तायाम्  |
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वृतिद्धरतेिच (६.१.८८) = अवणा@त्  एतिच पर ेपूव@परयोः स्थाने वृतिद्धसंज्ञ�-ए�ादे5ः स्यात्  | वृतिद्धः प्रथमान्तम् , एतिच सdम्यन्तं, किद्वपदकिमदं 
सूत्रम्  | आद् गुणः (६.१.८७) इत्यस्मात्  आत्  इत्यस्य अनवुृत्तित्तः; ए�ः पवू@परयोः (६.१.८४), संकि=तायाम्  (६.१.७१) इत्यनयोः 
अति/�ारः | अनुवृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् — आत्  एतिच पूव@परयोः ए�ः वृतिद्धः संकि=तायाम्  |

इदानीम्  अस्मा�म्  उदा=रणम् — अत्र + एव | पूव@म्  अ�ारः अन्धिस्त, पश्चात्  ए�ारः | ए�ारः अतिच अकिप अन्धिस्त, एतिच अकिप अन्धिस्त | अतः 
द्वयोः सूत्रयोः प्रसकिक्तः— ए�त्र प्राकिdः अन्धिस्त | अत्र किं� भवतित, गुणसन्धिन्/ः वा वृतिद्धसन्धिन्/ः वा ? अ/ुना द्रष्टव्यं यत्  तुल्यबलकिवरो/ः अन्धिस्त 
न वा | तुल्यबलकिवरो/ाथ" द्वयोः सूत्रयोः अन्यत्रलब्/ाव�ा5ः भवेत्  | अत्र + एव इत्यस्यां द5ायां आद् गुणः �ाय" �रोतित चेत् , वृतिद्धरतेिच 
इत्यस्य अन्यत्राव�ा5ः भकिवष्यतित वा ? नवै | एतिच यकिद गुणसन्धिन्/ः भवतित, तर्मि= वृतिद्धरतेिच इतित सूतं्र किनव्या@पार ंनाम सुतरां व्यथ" भकिवष्यतित | 
तस्य �ाय" �तु" �ुत्राकिप अव�ा5ः न भकिवष्यतित | अस्यां द5ायां दे्वऽकिप सूते्र अन्यत्रान्यत्रलब्/ाव�ा5े न स्तः अतः तुल्यबलकिवरो/ः नान्धिस्त | 
आद् गुणः इतित सामान्यं; वृतिद्धरतेिच इतित किव5ेषः | यस्य सूत्रस्य �ाय@के्षतं्र लघु अन्धिस्त अन्यस्य अपेक्षया यस्मात्  �ारणात्  अत्र लब्/ाव�ा5े 
सतित �ाय" न �रोतित चेत्  अन्यत्र अव�ा5ो नवै प्राप्स्यते, तत्  सूत्रम्  अपवाद इत्यचु्यते | वृतिद्धरतेिच, आद् गुणः इतित सूत्रस्य अपवादः | अतः 
आद् गुणः इतित सूतं्र बाति/तं भवतित वृतिद्धरतेिच इतित सूते्रण | 

आद् गुणः इतित सूते्र अतिच पर ेइत्यस्य इकि� पर ेइतित फत्तिलतः अथ@ः यतः अ�ारात्  अ�ारः परश्चेत्  �ाय" बाति/तम्  अ�ः सवण\ दीघ@ः इत्यनेन; 
अ�ारात्   एच्  परश्चेत् �ाय" बाति/तं वृतिद्धरतेिच इत्यनेन सूते्रण च | वृतिद्ध5ास्त्रस्य अव�ा5ं �ल्पतियत्वा तकि~न्नस्थलेषु गुण5ास्त्र-प्रवृत्तित्तः �त@व्या 
|  

तर्मि= अत्र तुल्यबलकिवरो/ः नान्धिस्त अतः किं� सूतं्र �ाय" �रोतित इतित किनण\तंु समस्या नान्धिस्त | अ/ुना अस्मा�ं पूव@तनम्  उदा=रणं प्रत्यागच्छाम 
| वृक्ष + भ्यस् | अत्र द्वयोः सूत्रयोः ए�त्रप्राकिdः— सुकिप च, ब=ुवचने झल्येत्  च | द्वयोरकिप अन्यत्र लब्/ाव�ा5ः अतः तुल्यबलकिवरो/ः 
अन्धिस्त | तुल्यबलकिवरो/ः इत्यस्य समानाथW 5ब्दः किवप्रतितषे/ः | अत्र �स्य सूत्रस्य प्राकिdः भवेत्  इतित किनण\तुम्  ए�ं सूतं्र सा=ाय्यं �रोतित |  

२. किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  (१.४.२) = समान�ाले तुल्यबले सूते्र �ाय" �तु@म्  आयातश्चेत् , परसूत्रस्य �ाय" पूव" भवतित | किवप्रतितषे/े 
सdम्यन्तं, पर ंप्रथमान्तं, �ाय" प्रथमान्तं, कित्रपदकिमद ंसूत्रम्  | किवप्रतितषे/ इत्यकेु्त समानबलयोः सूत्रयोः सङ्घष@ः | 

वृक्ष + भ्यस्   → वृक्ष् किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्   → वृक्ष् सुकिप च (७.३.१०२) इत्यस्य अपेक्षया ब=ुवचने झल्येत्  (७.३.१०३) परम्  अन्धिस्त अतः तद्  
बलवत्   ए�ारादे5ः   वृक््ष  → वृक्ष् → वृक्ष् + ए + भ्यस्   वृके्षभ्यः → वृक्ष् |

अष्टाध्याय्यां यत्र यत्र तुल्यबलकिवरो/ः तत्र तत्र किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  आगत्य सूचयतित यत्  परसूत्रस्य �ाय" पूव" भवतित (/ेयं यत्  अस्य 
सूत्रस्य प्रसकिक्तना@न्धिस्त कित्रपाद्याम् ; अगे्र [#४] इयं सूचना प्राप्यते) | अध्याय-दृष्ट्या, पाद-दृष्ट्या, सूत्रसङ्ख्या-दृष्ट्या ए�ं सूतं्र परम्  
अन्धिस्त चेत् , तत्  सूतं्र परसूत्रम्  इत्यचु्यते | 

इदानीम्  आद् गुणः (६.१.८७), वृतिद्धरतेिच (६.१.८८) इतित पश्येम | अस्माणिभः दृष्टं यत्  अत्र + एव इतित न्धिस्थतौ वृतिद्धरतेिच इत्यस्य प्राबल्यम्  
अन्धिस्त अपवादत्वात्  | वृतिद्धरतेिच इत्यस्य अन्यत्रलब्/ाव�ा5ो नान्धिस्त; अतः अतै्रव [अत्र + एव] �ाय" सा/नीयम्  |

वृतिद्धरतेिच परसूत्रम्  अन्धिस्त; तथाकिप अत्र किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  इत्यनेन स्वस्य �ाय" न सिसध्यतित यतः अत्र तुल्यबलकिवरो/ः नान्धिस्त | 
किवप्रतितषे/ः इत्यकु्तौ तुल्यबलकिवरो/ः; परसूत्रस्य �ाय" भवतित यदा किवप्रतितषे/ः किवद्यते | अत्र + एव इतित न्धिस्थतौ किवप्रतितषे/ः नान्धिस्त (वृतिद्धरतेिच
अत्र �ाय" न �रोतित चेत् , �ुत्राकिप �तु" न 5क्ष्यतित—अन्यत्रलब्/ाव�ा5ो नान्धिस्त) अतः अत्र किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  इतित सूते्रस्य 
प्रसकिक्तना@स्त्येव |

सुकिप च - ब=ुवचने झल्येत्  इतित ए�ा न्धिस्थतितः; आद् गुणः - वृतिद्धरतेिच इतित अन्या न्धिस्थतितः | पूव@स्यां न्धिस्थत्यां किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  इत्यनेन 
बलाबलस्य किनण@यः किक्रयते; उत्तरस्यां न्धिस्थत्यां सामान्यकिव5ेषत्वम्  (अपवादभूतत्वम् ) इत्यनेन बलाबलस्य किनण@यः किक्रयते | 

अ/ः ए�ा परिरभाषा अन्धिस्त यया बुद्धं यत्  अपवादः बलीयान्  सामान्यसूत्रस्य अपेक्षया | यत्र अपवादः अन्धिस्त, तत्र सूत्रसङ्ख्यायाः कि�मकिप 
म=त्वं नान्धिस्त | अपवादभूतसूत्रस्य सूत्रसङ्ख्या या �ाऽकिप भवतु नाम, तस्य बलं भवतित एव | यत्र अपवादत्वेन बलाबलस्य किनण@यः किक्रयते, 
तत्र इयं परिरभाषा �ाय" �रोतित | परिरभाषाः अत्यन्तं परुातनाः; तेषां लेख�ाः अस्माणिभन@ ज्ञायन्ते परन्तु व्या�रणलो�े तासां दृढा मान्यता 
अन्धिस्त | तर्मि= अत्रान्धिस्त ए�ा परिरभाषा— 
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३. पूव@परकिनत्यान्तरङ्गापवादानामुत्तरोत्तर ंबलीयः | [परिरभाषा ३८] अनेन पूव@सूत्रस्य अपेक्षया परसूतं्र बलवत्  भवतित; परसूत्रस्य अपेक्षया 
किनत्यसूतं्र बलवत्  भवतित; किनत्यसूत्रस्य अपेक्षया अन्तरङ्गसूतं्र बलवत्  भवतित; अन्तरङ्गसूत्रस्य अपेक्षया अपवादसूतं्र बलवत्  भवतित | 

अस्याः परिरभाषायाः प्रथमतत्त्वद्वयं किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  इत्यस्यैव अणिभव्यकिक्तः— पूव@सूत्रस्य अपेक्षया परसूतं्र बलवत्  | तत्पश्चात्  तत्त्वत्रयं 
वत@ते—किनत्य, अन्तरङ्ग, अपवाद—येषां उपन्धिस्थतौ  किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  इतित सूतं्र �ाय" न �रोतित | 

एतावता पूव@-पर इत्यनयोः प्रसङे्ग ज्ञातवन्तः वयम्  | अ/ुना किनत्य, अन्तरङ्ग, अपवाद इतित प्रसङे्गषु परिर5ीलयाम |

a) किनत्यम्  | �ृता�ृतप्रसङ्गी यः किवति/ः भवतित, सः किनत्यः इत्यचु्यते | समान�ाले समानस्थले द्वयोः सूत्रयोः प्रसकिक्तरन्धिस्त इतित तिचन्तयतु | 
द्वयोम@ध्ये ए�स्य सूत्रस्य प्रवृत्तित्तः �ारिरता; तदनन्तरमकिप अपरस्य सूत्रस्य पुनः प्राकिdः अन्धिस्त चेत् , तस्यां द5ायां यत्  अपर ंसूत्रम्  अन्धिस्त, 
तत्  किनत्यसूत्रम्  इत्यचु्यते | किनत्यं नाम तस्य प्रसकिक्तः पूव@मकिप आसीत् , अनन्तरमकिप अन्धिस्त | यदा कि�ञ्चन सूतं्र किनत्यम्  अन्धिस्त, तदा तत्  सूतं्र 
प्रथममेव प्रवत@नीयम्  | किनत्यम्  इत्यस्मात् �ारणात्  बलवत्  | अतः पवू@सूतं्र किनत्यम्  अन्धिस्त चेत्  पवू@सूतं्र सत्यकिप पवू@म्  आयातित |

तुदतित इतित वृत्तान्तः |
तुद्  + लट्   वत@माने लट्  (३.२.१२३)
तुद्  + तित तितdन्धिस्झसिसप्थस्थकिमब्वस्मस्तातांझथासाथांध्वकिमड्वकि=मकि=ङ् (३.४.७८)
तुद्  + 5 + तित   तुदाकिदभ्यः 5ः (३.१.७७), अनुबन्/लोपे
तुद्  + अ + तित  तुदतित→ वृक्ष् 

अत्र तुद् -/ातोः वत@माने लट्  (३.२.१२३) इत्यनेन लट्  �त@व्यः | तदा लटः स्थाने तितबादयः भवन्धिन्त | ए�वचनकिववक्षायां तितप् -प्रत्ययः | 
तुद्  + तित | इदानीं तित-प्रत्ययः तितङ् णि5त्  साव@/ातु�म्  (३.४.११३) इत्यनेन साव@/ातु�प्रत्ययः | अतः साव@/ातु�ा/@/ातु�योः 
(७.३.८४) इतित अनवुत@माने पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यनेन गुणः प्राप्यते | तुद्  + तित  → वृक्ष् पुगन्तलघूप/स्य च  तोद्  → वृक्ष् + तित |

नाम मध्ये 5-किव�रणप्रत्ययः तदानीं न भवतित चेत् , गुणस्य प्राकिdः | तुदाकिदभ्यः 5ः (३.१.७७) इत्यनेन 5-प्रत्ययस्य �रणात्  प्रा�्  तितपं 
किनकिमत्ती�ृत्य गुणः भवतित पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यनेन | तुदाकिदभ्यः 5ः (३.१.७७) इतित सूतं्र प्रतित पुगन्तलघूप/स्य च 
(७.३.८६) तु परसूत्रम् , अतः तस्य �ाय" पूव" स्यात्  | अनेन तिचन्तनेन तुद्  + तित  → वृक्ष् पुगन्तलघूप/स्य च  तोद्  → वृक्ष् + तित  → वृक्ष् तुदाकिदभ्यः 
5ः  तोद्  → वृक्ष् + अ + तित  तोदतित → वृक्ष् | कि�न्तु इद ंरूपम्  अकिनष्टम्  | तर्मि= किं� �त@व्यम्  ?

अत्र किनत्यम्  इतित सिसद्धान्तः आयातित, यतोकि= किव�रणप्रत्यये �ृते गुणः न प्राप्य्ते कि�न्तु गुणे �ृतेऽकिप किव�रणप्राकिdः | �ृता�ृतप्रसङे्ग किनत्यं—
�ृतेऽकिप अ�ृतेऽकिप यस्य प्रसङ्गः वत@ते, सः किनत्यः | इदानीं गणुः तथा नान्धिस्त— किव�रणप्रत्यये �ृते गुणप्राकिdना@न्धिस्त | किव�रणप्रत्यये अ�ृते 
एव गुणः प्राप्यते | पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यनेन तदा गुणस्य प्राकिdः यदा मध्ये 5-किव�रणप्रत्ययः नान्धिस्त | किव�रणप्रत्यये �ृते 
कि�मथ" गुणप्राकिdना@न्धिस्त ? इतित चेत् , 5-प्रत्ययः अकिपत्  | यद्यकिप णि5त्  अन्धिस्त अतः पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यनेन गुणः भवतित 
स्म, कि�न्तु साव@/ातु�म्  अकिपत्  (१.२.४) इत्यानेन अकिपत्  साव@/ातु�ं तिङद्वत्  स्यात्  | अतः न्धिक्क्ङतित च (१.१.५)  इत्यनेन गुण-किनषे/ः |

5-प्रत्यये अ�ृते गुणः भवतित कि�न्तु 5-प्रत्यये �ृते गणुः न भवतित— तदथ" गणुः अकिनत्यः | 5-प्रत्ययस्य तु गुणे �ृतेऽकिप अ�ृतेऽकिप 
प्राकिdरन्धिस्त | नाम गुणः किक्रयतां, तुद्  + तित  तोद्  → वृक्ष् + तित  तदानीमकिप → वृक्ष् तुदाकिदभ्यः 5ः (३.१.७७) इत्यनेन 5-किव�रणप्रत्ययः किवकि=तः 

 तोद्  → वृक्ष् + 5 + तित | गुणे �ृतेऽकिप किव�रणः प्राप्यते; गुणे अ�ृतेऽकिप किव�रणः प्राप्यते | �ृता�ृतप्रसङे्ग किनत्यम् , अतः तुदाकिदभ्यः 5ः 
(३.१.७७) किनत्यसूत्रम्  | यद्यकिप पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यस्य अपेक्षया पवू@सूतं्र, तथाकिप तस्य (तुदाकिदभ्यः 5ः इत्यस्य) �ाय" 
पूव" प्रवत@ते |

b) अन्तरङ्गम्  | अन्तरङं्ग ब=ुकिव/म् , अतः म=ान्  प्रपञ्चः | अत्र प्र�ारद्वयं प्रदश्य@ते | अन्धिस्मन्  प्रसङे्ग 'अङ्गम् ' इत्यनेन न 'अवयवः', न वा 
यस्मात्प्रत्ययकिवति/स्तदाकिद प्रत्ययेऽङ्गम्  (१.४.१३) इतित रीत्या अङ्ग�ाय@स्य अङ्गम् , अकिप तु अत्र 'अङ्गम् ' इत्यकेु्त 'किनकिमत्तम् ' |

परिरभाषेन्द5ेुखरग्रन्थे त्तिलख्यते— किनत्यादप्यन्तरङं्ग बलीयः अन्तरङे्ग बकि=रङ्गस्यासिसद्धत्वात्  | किनत्य5ास्त्रस्य अपेक्षया अन्तरङ्ग5ास्त्रं बलवत्  |
�ारणम्  अन्धिस्त यत्  अन्तरङे्ग बकि=रङ्गस्यासिसद्धत्वात्  | अतः 'बलवत् ' इतित �थनस्य स्थाने बकि=रङ्ग5ास्त्रम्  'असिसद्धम् ' इतित �थनम्  उतिचतम्  | 
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अत्र 'अन्तरङे्ग' इत्यनेन किवषयसdमी, अतः अथ@ः एवं भवतित— द्वयोः सूत्रयोः सम�ालप्राप्त्यवसरे, अन्तरङ्ग5ास्त्रस्य किवषये बकि=रङ्ग5ास्त्रम्  
असिसद्धं भवतित | अत्र 'किनत्यादप्यन्तरङं्ग बलीयः' इत्यन्धिस्मन्  'अकिप'-5ब्देन पर5ास्त्रस्य ग्र=णम्  | अतः कि�मकिप 'ब' नाम�ं सूतं्र, 'अ' नाम�ं सूतं्र
प्रतित बकि=रङं्ग चेत् , तेन 'अ' इतित अन्तरङ्गसूते्रण इद ं'ब'-सूत्रम्  असिसद्धं यद्यकिप 'अ'-सूतं्र प्रतित 'ब'-सूतं्र परसूतं्र वा किनत्यसूतं्र वा स्यात्  | इत्थञ्च 
पर5ास्त्रं किनत्य5ास्त्रं च बकि=रङं्ग चेत् , तदकिप असिसद्धं भवतित | अस्य प्र�टी�रणाथ@म्  अकिग्रमपरिरभाषा अन्धिस्त, असिसद्धं बकि=रङ्गमन्तरङे्ग 
[परिरभाषा ५०] |

ततः अगे्र अन्तरङ्गबकि=रङ्गयोः लक्षणम्  उच्यते— अन्तम@ध्ये बकि=रङ्ग5ास्त्रीयकिनकिमत्तसमुदायमध्ये, अन्तभू@तान्यङ्गाकिन किनकिमत्ताकिन यस्य 
तदन्तरङ्गम्  | एवं तदीयकिनकिमत्तसमुदायाद्  बकि=भू@ताङ्ग�ं बकि=रङ्गम्  | अन्तरङ्ग-5ब्दे भागद्वयम् , अन्तर्  + अङ्गम्  | अन्तर्  इत्यकेु्त 'मध्ये' | �स्य 
मध्ये ? बकि=रङ्ग5ास्त्रीय-किनकिमत्तसमुदायस्य मध्ये अन्तभू@तः भागः अन्तरङ्ग5ास्त्रस्य किनकिमत्तम्  | अनया रीत्या अन्तरङ्ग5ास्त्रीय-
किनकिमत्तसमुदायात्  बकि=भू@तः भागः बकि=रङ्ग5ास्त्रस्य किनकिमत्तम्  |

इत्थञ्च अन्तभू@तकिनकिमत्त�त्वमन्तरङ्गत्वम्  | बकि=रङ्ग5ास्त्रस्य ब=ूकिन किनकिमत्ताकिन सन्धिन्त चेत् , तेषां किनकिमत्तानां समुदायमध्ये अन्तभू@तत्वं यस्य 
वत@ते, तदन्तरङ्गम्  | बकि=रङ्ग5ास्त्रकिनकिमत्तसमुदायस्य अपेक्षया अन्तरङ्ग5ास्त्रकिनकिमत्तसमुदायः अन्तभू@तः भवतित चेत् , अन्तरङ्गत्वम् | 

उपयु@कं्त यत्  अन्तरङं्ग ब=ुकिव/म् ; अत्र प्र�ारद्वयं प्रदश्य@ते |

१. पूवFपन्धिस्थतकिनकिमत्त�म्  अन्तरङ्गम् 

पूवFपन्धिस्थतकिनकिमत्त�स्याप्यन्तरङ्गत्वात्  | यस्य 5ास्त्रस्य किनकिमतं्त पूव@मेव उपन्धिस्थतं वत@ते, तदप्यन्तरङ्गम्  |

अस्य बो/नाथ" दृष्टान्तो दीयते—

सिसव् -/ातुः + न-प्रत्ययः  स्योन→ वृक्ष् -5ब्दः | 'न' इतित उणाकिद-प्रत्ययः (३.९) | सव\ उणाकिद-प्रत्ययाः �ृत् -प्रत्ययाः | 

'सिसव्  + न' इत्यवस्थायां त्रयाणां सूत्राणां प्रसकिक्तभ@वतित— लोपो व्योव@त्तिल (६.१.६६), च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९), 
पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) | कित्रषु मध्ये �स्य प्राकिdभ@वतित इत्यन्धिस्मन्  किवषये तिचन्तनीयम्  | 

लोपो व्योव@त्तिल (६.१.६६) = वल् -प्रत्या=ार ेपर ेपवू" किवद्यमानयोः व�ारय�ारयोः लोपो भवतित | व्  च य्  च व्यौ इतरतेरद्वन्द्वः, तयोः व्योः |
लोपः प्रथमान्तं, व्योः षष्ठ्यन्तं, वत्तिल सdम्यन्तं, कित्रपदकिमद ंसूत्रम्  | सूतं्र स्वयं सम्पणू@म् — व्योः लोपः वत्तिल |

च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) = तु�् -सकि=त-छ�ारस्य स्थाने 5�ारादे5ः अकिप च व�ारस्य स्थाने ऊठ् -आदे5ो भवतित 
अनुनासिस�ाकिद-प्रत्यये पर,े न्धिक्व पर,े झलाकिद-प्रत्यये च पर े| च्छ्  च व्  च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः च्छ्वौ, तयोः च्छ्वोः | 5्  च ऊठ्  च तयोः 
समा=ारद्वन्द्वः 5ूड्  | झलां ज5ोऽन्ते (८.२.३९) इत्यनेन ठ�ारस्य स्थाने ड�ारः | च्छ्वोः षष्ठ्यन्तं, 5ूड्  प्रथमान्तम् , अनुनासिस�े 
सdम्यन्तं, च अव्ययपदम् , अने�पदकिमद ंसूत्रम्  | अनुनासिस�स्य न्धिक्वझलोः न्धिक्ङतित (६.४.१५) इत्यस्मात्  न्धिक्वझलोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | 
अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अति/�ारः | अनवुृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् — च्छ्वोः अङ्गस्य 5ूड्  न्धिक्वझलोः अनुनासिस�े च |

दृष्टान्तः तु�् -सकि=त् -छ�ारस्य स्थाने 5�ारादे5ः—

पाप्रच्छ्  + किम  → वृक्ष् च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९)  → पाप्रन्धिश्म  

पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) = पुगन्तस्य अङ्गस्य लघूप/स्य च इ�ः गणुः भवतित साव@/ातु�े आ/@/ातु�े च प्रत्यये पर े| पु�्  अन्ते 
यस्य तत्  पुगन्तम् , लघ्वी उप/ा यस्य तत्  लघूप/म्  | पुगन्तञ्च लघूप/ञ्च तयोः पुगन्तलघूप/ ंसमा=ारद्वन्द्वः, तस्य पुगन्तलघूप/स्य |  
पुगन्तलघूप/स्य षष्ठ्यन्तं पदम् , च अव्ययपद,ं किद्वपदकिमदं सूत्रम्  | किमदेगु@णः (७.३.८२) इत्यस्मात्  गणुः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः; 
साव@/ातु�ा/@/ातु�योः (७.३.८४) इत्यस्य पूणा@नवुृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अति/�ारः | इ�ो गणुवृद्धी (१.१.३) इत्यनेन 
परिरभाषा-सूते्रण, इ�ः स्थानी भवतित यत्र स्थानी नोक्तम्  | अनवुृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् — पुगन्तलघूप/स्य च अङ्गस्य इ�ः गणुः 
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साव@/ातु�ा/@/ातु�योः |

सव@प्रथमं लोपो व्योव@त्तिल (६.१.६६), च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) इत्यनयोम@ध्ये किं� भवतित इतित द्रष्टव्यम्  |

लोपो व्योव@त्तिल (६.१.६६) इत्यस्य प्रकिdभ@वतित चेत् , च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) इतित सूते्र ऊठ् -आदे5ः न �ुत्राकिप भकिवष्यतित, अतः 
सूत्रस्य अयं भागः किनरव�ा5ः | तदथ" लोपो व्योव@त्तिल (६.१.६६) इत्यस्य अपवादः च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) | 

ततः अगे्र तिचन्तनीयं यत्  च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९), पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यनयोम@ध्ये किं� भवतित | द्वयोः अकिप अन्यत्र 
लब्/ाव�ा5ः, द्वयमकिप अङ्ग�ाय@ञ्च | पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यस्य परत्वात्  बलवत्  स्यात्  | 'सिसव्  + न'  → पुगन्तलघूप/स्य च 
(७.३.८६)   → सेव्  + न |

अ/ुना अन्धिस्मन्  किवषये इतोऽकिप तिचन्तनीयम्  | 'सिसव्  + न' इतित न्धिस्थतौ च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) इत्यस्य �तित किनकिमत्ताकिन ? 
व�ारान्तम्  अङं्ग स्यात् , अकिप च अनुनासिस�ाकिद-प्रत्ययः परः स्यात्  | अतः अस्य सूत्रस्य किनकिमत्तद्वयं भवतित | तदा अतै्रव 'सिसव्  + न' इतित 
न्धिस्थतौ पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यस्य �तित किनकिमत्ताकिन ? अङ्गम् , इ�् -लक्षणा, लघ्वी, उप/ा, आ/@/ातु�-प्रत्ययः इत्यनेन पञ्च
किनकिमत्ताकिन | नाम पञ्चसंज्ञाः अपेतिक्षताः— अङ्गसंज्ञा, इ�् -संज्ञा, लघुसंज्ञा, उप/ा-संज्ञा, आ/@/ातु�संज्ञा | पुगन्तलघूप/स्य च 
(७.३.८६) इत्यस्य अपेक्षया च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) इत्यस्य अल्पकिनकिमत्त�त्वं भवतित, तदथ@म्  अनया दृष्ट्या च्छ्वोः 
5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) अन्तरङं्ग, पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) च बकि=रङ्गम्  | इतित �ैयटः नाम्ना प्राचीनावैया�रणस्य मतम्  | 

अत्र प्रथमतया अन्तरङ्गस्य प्रसङे्ग किनकिमतं्त नाम कि�किमतित किनश्चेतव्यम्  | अथ@�ृतकिनकिमतं्त वा, संज्ञा�ृतकिनकिमतं्त वा, 5ब्द�ृतकिनकिमतं्त वा इतित 
जे्ञयम्  | अन्धिस्मन्  किवषये च म=ती चचा@ भवतित | अत्र अन्ततो गत्वा नागे5ः इतित नवीनवैया�रणस्य मतम्  अद्यत्वे स्वीकिक्रयते | तस्य मतं तु 
भाष्य�ारस्य पतञ्जलेः एव, इतित अङ्गी�ारः | नाम यथा नागे5स्य तिचन्तनं तथवै भाष्य�ारस्य अकिप | भाष्य�ारस्य तिचन्तनं किं�, कि�मथ" तथा
च इत्यकिप नागे5ः प्रद5@यतित |

सारां5ः अत्र उच्यते | व्या�रण5ास्त्रं 5ब्द5ास्त्रमेव, नाम व्या�रण5ास्त्रे 5ब्दस्य प्रा/ान्यम्  | 5ब्दः नाम �ः ? वण@ः पद ंचेतित; यस्य 
ध्वकिनः भवतित अथवा यः ध्वकिनः एव अन्धिस्त | अथ@ः तस्मात्  णिभन्नः, संज्ञा च तस्मात्  णिभन्ना | 5ब्दः अथ@वान्  भवतित, अथ@किवणि5ष्टः भवतित— 
अतः अथ@ः 5ब्दस्य किव5ेषणं; 5ब्दः एव किव5ेष्यः | स च 5ब्दः व्या�रणस्य प्रमुखकिवषयः | तदथ@म्  असिसद्धं बकि=रङ्गमन्तरङे्ग इतित 
परिरभाषायाम्  अङ्ग-5ब्देन 5ब्दरूकिप किनकिमत्तस्य ग्र=णम्  | तात्पय@म्  एवं यत्  अन्तरङं्ग, बकि=रङ्गम्  इत्यनयोः 'अङ्ग'-5ब्देन 5ब्दरूकिप किनकिमतं्त 
स्वीकिक्रयते | 

उदा=रणाथ@म्  अत्र सिसव्  + न इतित न्धिस्थतौ अङ्गसम्बन्धिन्/त्वम् , इक्त्व,ं लघुत्वम् , उप/ात्वम् , एतत्  सव" संज्ञानां भेदेऽकिप अपेक्षमाणः 5ब्दः तु 
'सिसव् ' इत्येव | अतः वस्तुतः अत्र 5ब्दस्य ए�स्य एव अपेक्षा वत@ते अङ्गसंज्ञ�स्य | 5ब्द5ास्त्रे 5ब्दस्य एव प्रा/ान्यात्  सdम्यन्ततया वा 
पञ्चम्यन्ततया वा किनकिमत्ततया उपास्थः 5ब्दः एव किनकिमत्तपदेन गहृ्यते | न तु अथ@ः संज्ञा वा |

दृष्टान्ते इ�ो यणतिच (६.१.७६) इतित सूते्र तन्धिस्मतिन्नतित किनर्मिदष्टे पूव@स्य (१.१.६६) इत्यनेन अजव्यवकि=तपूव@स्य इ�ः यणादे5ो भवतित | 'अतिच'
इतित सdम्याम्  अन्धिस्त | अनेन 5ब्दरूपकिनकिमत्तमेव ग्राह्यं, न तु संज्ञारूपकिनकिमत्तम्  | संज्ञा न 5ब्दः | संज्ञायाः इदमेव �ाय", सणिज्ञनं किव5ेषयतित |
'अच् ' इतित संज्ञा, तत्र कि�न्तु 'अच् ' इतित संज्ञा-किवणि5ष्ट-संज्ञी अपेक्षते | 'अकिप + अन्धिस्त  अप्यन्धिस्त→ वृक्ष् ' इत्यन्धिस्मन्  अ�ारः सजं्ञी | 'इतित + 
उपन्धिस्थतम्   इत्यपुन्धिस्थतम् → वृक्ष् ' इत्यन्धिस्मन्  उ�ारः संज्ञी | तस्य च उ�ारस्य संज्ञा 'अच् ' | अतः 'अतिच' इतित पद ंसंणिज्ञपदं, न तु संज्ञापदम्  | 
अत्र संज्ञी उ�ारः किनकिमत्ततया आणि�तः, न तु संज्ञा | अयम्  उ�ारः 5ब्दः | सूते्रषु सdम्यन्ततया वा पञ्चम्यन्ततया वा यः किनकिमत्ततया 
गृह्यते, स च 5ब्दः | न तु संज्ञा वा अथF वा | 

संज्ञा इत्यस्य उदा=रणं दृष्टम्  | अ/ुना अथ@स्य | स्त्रीत्तिलङे्ग कित्र-5ब्दः + आम् -प्रत्ययः  तितसृणाम्  → वृक्ष् | कित्रचतुरोत्तिस्त्रयां तितसृचतसृ (७.२.९९)
इत्यनेन त्तिस्त्रयां कित्र-स्थाने तितसृ, चतुर् -स्थाने चतसृ, किवभकिक्तसंज्ञ�प्रत्यये पर े| ह्रस्वनद्यापो नुट्  (७.१.५४) इत्यनेन ह्रस्वात्  अङ्गात्  आम् -
प्रत्ययस्य नुट् -आगमः, तदा नाकिम (६.४.३) इत्यनेन अजन्ताङ्गस्य दीघ@ः भवतित नाकिम पर े| रामाणाम्  | न तितसृचतसृ (६.४.४) इत्यनेन 
तितसृ चतसृ इत्यनयोः नाकिम दीघF न भवतित | न तितसृचतसृ (६.४.४) इतित सूतं्र नाकिम (६.४.३) इत्यस्य बा/�सूत्रम्  | कित्र + आम्  इतित 
न्धिस्थतौ ते्रस्त्रयः (७.१.५३) इत्यनेन त्रयादे5ः, कित्रचतुरोत्तिस्त्रयां तितसृचतसृ (७.२.९९) इत्यनेन तितसृ-आदे5ः, द्वयोः प्रसकिक्तः | ते्रस्त्रयः 
(७.१.५३) इत्यनेन कित्र-स्थाने त्रयादे5ो भवतित आम् -प्रत्यये पर े| कित्रचतुरोत्तिस्त्रयां तितसृचतसृ (७.२.९९) इत्यनेन त्तिस्त्रयां कित्र-स्थाने तितसृ-
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आदे5ः किवभकिक्तसंज्ञ�प्रत्यये पर े| द्वयोः अन्यत्र लब्/ाव�ा5ो वत@ते अतः परत्वात्  तितसृ-आदे5स्य प्राकिdः | अत्र ह्रस्वनद्यापो नुट्  
(७.१.५४) इत्यनेन ह्रस्वात्  अङ्गात्  आम् -प्रत्ययस्य नुट् -आगमः  तितसृ → वृक्ष् + नाम् | तदा नाकिम इत्यनेन आकिदष्टस्य दीघ@त्वं किनकिषध्यते न 
तितसृचतसृ (६.४.४) इत्यनेन | तितसृणाम्  इतित रूपम्  |

अस्यां प्रकिक्रयायां कित्रचतुरोत्तिस्त्रयां तितसृचतसृ (७.२.९९) इत्यन्धिस्मन्  त्तिस्त्रयाम्  इत्यस्य अथ@किनकिमत्त�त्वं स्वीकिक्रयते चेत् , तितसृ -आदे5-
किव/ाय�5ास्त्रं बकि=रङं्ग भवतित ते्रस्त्रयः (७.१.५३) इतित त्रयादे5-किव/ाय�5ास्त्रं प्रतित | कित्रचतुरोत्तिस्त्रयां तितसृचतसृ (७.२.९९) इत्यनेन 
त्तिस्त्रयां कित्र-स्थाने तितसृ, चतुर् -स्थाने चतसृ, किवभकिक्तसंज्ञ�प्रत्यये पर े| ते्रस्त्रयः (७.१.५३) इत्यनेन कित्र-स्थाने त्रयादे5ो भवतित आम् -प्रत्यये
पर े| उभयत्र परकिनकिमत्त�त्वम्  अन्धिस्त, अतः त्तिस्त्रयाम्  इत्यस्य अथ@किनकिमत्त�त्वं स्वीकिक्रयते चेत्  कित्रचतुरोत्तिस्त्रयां तितसृचतसृ (७.२.९९) इतित 
बकि=रङं्ग भवतित ते्रस्त्रयः (७.१.५३) इतित सूतं्र प्रतित | यतोकि= ते्रस्त्रयः (७.१.५३) इतित सूते्र कि�मकिप अथ@किनकिमतं्त नान्धिस्त | अनेन �ारणेन 
अन्तरङ्गत्वात्  त्रयादे5स्य प्राकिdः | अस्यां द5ायां तितसृ-आदे5स्य अभावात्  तितसृ-आदे5स्य दीघ@त्वप्राकिdः अकिप न भवतित; तस्माच्च 
दीघ@त्वस्य किनषे/�सूतंं्र न तितसृचतसृ (६.४.४) व्यथ@म्  | तन्न भवेत्  |

यकिद च त्रयादे5स्य अनन्तर ंस्थाकिनव~ावेन तितसृ-आदे5ः उच्येत, तदा च तस्य दीघ\ सतित दीघ@त्वकिनवारणाथ" न तितसृचतसृ (६.४.४) 
इत्यस्य अवसरः स्यात्  इतित �थनेनाकिप न भवतित यतोकि= यया रीत्या तितसृ-आदे5स्य अपेक्षया त्रयादे5ः अन्तरङ्गम्  अन्धिस्त, तया एव रीत्या 
तितसृ-आदे5स्य अपेक्षया दीघा@दे5ः अकिप अन्तरङ्गम् ; अन्तरङ्गत्वात्  दीघा@नन्तर ंस्थाकिनवत्त्वेन यकिद तितसृ-आदे5ः स्यात् , पुनः लक्ष्ये 
लक्षणन्यायेन दीघा@दे5ो न भवतित | अस्यां द5ायां न तितसृचतसृ (६.४.४) इतित दीघ@किनषे/�सूतं्र व्यथ" भवतित एव | अस्य किनवारणाथ@म्  
अथ@किनकिमत्त�त्वं न स्वीकिक्रयते |

स्थाकिनव~ावः नाम �ः इतित चेत् , आदे5स्य स्वभावः स्थाकिनवत्  भवतित | दृष्टान्ते चतुथWकिवभक्तौ 'राम + ङे' इतित न्धिस्थतौ ङेय@ः (७.१.१३) 
इत्यनेन अतः अङात्  ङेः यः भवतित, नाम अदन्तात्  अङ्गात्  ङे-प्रत्ययस्य स्थाने 'य'-आदे5ो भवतित | राम + ङे  राम → वृक्ष् + य | अत्र सुकिप 
च (७.३.१०२) इत्यनेन अदन्ताङ्गस्य अन्ते न्धिस्थतस्य अ�ारस्य दीघा@दे5ो भवतित यञाकिद-सुप् -प्रत्यये पर े| सुप् -प्रत्या=ार ेसु इत्यस्मात्  
आरभ्य सुप्  पय@न्तं ये प्रत्ययाः ते सुकिप अन्तभू@ताः— सु, औ, जस् , अम् , औट् , 5स् , टा, भ्याम् , णिभस् , ङे, भ्याम् , भ्यस् , ङसिस, भ्याम् , 
भ्यस् , ङस् , ओस् , आम् , तिङ, ओस् , सुप्  | अ/ुना 'य'-आदे5ः यद्यकिप यञाकिदः कि�न्तु सुप्  नान्धिस्त अतः सुकिप च (७.३.१०२) इत्यस्य 
प्रसकिक्तः न स्यात्  | कि�न्तु स्थाकिनव~ावेन स्थाकिननः स्वभावः यथा आदे5स्य स्वभावोऽकिप तथा | स्थाकिननः स्वभावस्य सुकिप अध्याहृते य-
प्रत्ययस्य सुप्त्वात्  सुकिप च (७.३.१०२) इत्यस्य प्रसकिक्तः भवतित | राम + य  → वृक्ष् सुकिप च (७.३.१०२) इत्यनेन अदन्ताङ्गस्य दीघा@दे5ः 

 रामाय इतित रूपं सिसध्यतित → वृक्ष् | अत्र स्थाकिनवदादे5ोऽनन्धिल्व/ौ (१.१.५६) इतित अतितदे5सूत्रम्  | आदे5ः स्थाकिनना तुल्यं भवतित कि�न्तु 
स्थाकिनसम्बद्धस्य अल् -वण@स्य आ�यं �ृत्वा किवति/ः अन्धिस्त चेत् , तुल्यं न भवतित | 

प्र�ृते त्तिस्त्रयाम्  इत्यस्य अथ@किनकिमत्त�त्वे सतित बकि=रङ्गत्वात्  त्रयादे5ः भवतित | कित्र + आम्   → वृक्ष् ते्रस्त्रयः (७.१.५३) इत्यनेन आकिम पर े
त्रयादे5ः  त्रय → वृक्ष् + आम्   → वृक्ष् ह्रस्वनद्यापो नुट्  (७.१.५४) इत्यनेन ह्रस्वात्  अङ्गात्  आम् -प्रत्ययस्य नुट् -आगमः  त्रय → वृक्ष् + नाम्   → वृक्ष् नाकिम
(६.४.३) इत्यनेन अजन्ताङ्गस्य दीघा@दे5ो भवतित नाम् -प्रत्यये पर े  त्रया → वृक्ष् + नाम्  | 

अ/ुना त्रयादे5स्य अनन्तर ं'त्रया + नाम् ' इतित न्धिस्थतौ स्थाकिनव~ावेन तितसृ-आदे5ः | इत्यकु्तौ त्रय इतित आदे5ः कित्र-5ब्दः इव अन्धिस्त, 'कित्र 
+ नाम् ' | ए�दे5किव�ृतम्  अनन्यवत्  इतित परिरभाषया  ए�दे5किव�ारः जातश्चेदकिप अनन्यवत् — अन्यवत्  न भवतित | अनेन त्रय इत्यन्धिस्मन्  
दीघा@दे5ः (त्रया) इतित जातः चेदकिप त्रय इतितवत् , त्रय इव भवतित | अनेन त्रयादे5स्य  स्थाकिनव~ावेन 'कित्र + नाम् ' इतित न्धिस्थतितः |

तस्माच्च कित्रचतुरोत्तिस्त्रयां तितसृचतसृ (७.२.९९) इत्यस्य प्रसकिक्तः | तितसृ + नाम्  | तदा नाकिम (६.४.३) इत्यनेन अजन्ताङ्गस्य दीघा@दे5ो 
भवतित नाम् -प्रत्यये पर े  अस्यां न्धिस्थतौ → वृक्ष् न तितसृचतसृ (६.४.४) इतित दीघ@बा/�सूत्रस्य अवसरः स्यात्  | अनेन अस्य सूत्रस्य व्यथ@ता 
वारिरता | 

परन्तु अथ@किनकिमत्त�त्वं स्वीकिक्रयते चेत् , यया रीत्या तितसृ-आदे5स्य अपेक्षया त्रयादे5ः अन्तरङ्गम्  अन्धिस्त, तया एव रीत्या तितसृ-आदे5स्य 
अपेक्षया नाकिम (६.४.३) इत्यनेन दीघा@दे5ः अकिप अन्तरङं्ग यतोकि= तस्य सूत्रस्य कि�मकिप अथ@किनकिमतं्त नान्धिस्त अतः 'त्रया + नाम् '; 
अन्तरङ्गत्वात्  दीघा@नन्तर ंस्थाकिनवत्त्वेन यकिद तितसृ-आदे5ः स्यात् , पुनः लक्ष्ये लक्षणन्यायेन दीघा@दे5ो न भवतित | लक्ष्ये लक्षणन्यायः 
सूचयतित यत्  ए�न्धिस्मन्  लक्ष्ये, लक्षणं नाम सूत्रम् , स�ृदेव भवतित नाम ए�वारमेव भवतित | अतः तितसृ-आदे5ात्  पूव" तन्धिस्मन्नेव स्थाले 
दीघा@दे5ः भवतित चेत् , पुनः न भकिवतुम्  अ=@तित | अस्यां द5ायां न तितसृचतसृ (६.४.४) इतित दीघ@किनषे/�सूतं्र व्यथ" भवतित एव | अस्य च 
किनवारणाथ@म्  अथ@किनकिमत्त�त्वं न स्वीकिक्रयते |
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अत्र स्त्री 'अथ@ः' इत्यचु्यते | त्तिलङ्गम्  अथ@किनष्ठम्  इतित उच्यते | 'अ�ारान्त-पुंत्तिलङ्ग-राम5ब्दः' इतित यथा त्तिलङ्गवत्त्वं वदामः व्यव=ार,े तथा 
वस्तुतः त्तिलङ्गम्  अथ@किनष्ठम्  | स्त्रीत्वं गुणः अन्धिस्त, अनेन च 5ब्दः किवणि5ष्यते | किव5ेषयतित इत्यस्मात्  स्त्रीत्वम्  अथ@किनष्ठम्  | गुणानां साक्षात्  
किनकिमत्ततया �थनं न सङ्गच्छते इतित �ृत्वा स्त्रीत्वकिवणि5ष्टव्यकिक्तः एव किनकिमत्ततया गृह्यते | अथ@ः किनकिमत्ततया न गृह्यते; इत्यकेु्त किव5ेष्यतया 
किनकिमत्ततया न गृह्यते | अपरषेु स्थलेषु प्रदश्य@ते यत्  किव5ेषणतया किनकिमत्ततया गृह्यते— अथ@ः सम्पणू@तया परिरत्यक्तव्यः इतित न उच्यते | 
कि�न्तु किनकिमत्तानाम्  उपादाने, किनकिमत्तानां ग्र=णे किव5ेष्यतया गुणः न ग्राह्यः | अकिप च किव5ेष्यतया गृ=ीताकिन याकिन किनकिमत्ताकिन, ताकिन एव अत्र 
ग्राह्याणिण | इत्थञ्च गुणस्य यः आ�यः सः एव किनकिमत्ततया गृह्यते | 

तर्मि= अगे्र प्र�ृतकिवषये स्योन5ब्दप्रसङे्ग, �ैयटस्य प्राचीनानां व मतं यत्  यथा अथ@किनकिमत्त�त्वं भवतित, तथवै संज्ञाकिनकिमत्त�त्वं भवतित— 
संज्ञा अकिप ए�ं किनकिमत्तम्  | नागे5ः नवीनाः च एतत्  न स्वी�ुव@न्धिन्त | अथ@प्रसङे्ग ते वदन्धिन्त— स्त्रीत्वम्  अथ@किनष्ठं भवतित; स्त्रीत्वं न 5ब्दः | 
5ब्द5ास्त्रे 5ब्दस्य प्रा/ान्यं; गुणानां प्रा/ान्यं न | अथ@ः न आ�ीयते, 5ब्दः एव किनकिमत्ततया आ�ीयते अतः 'त्तिस्त्रयाम् ' इतित �थनेऽकिप तत्  
किनकिमत्ततया वकंु्त न 5क्यम् | एवमेव नागे5ः वदतित यत्  संज्ञा न 5ब्दः, अतः संज्ञा न किनकिमत्तम्  | 

तर्मि= ततः पर ंनागे5स्य मतं भाष्य�ारस्य च सिसद्धन्तं मनसिस किन/ाय 5ब्दरूपमेव ग्राह्यम्  इतित किनश्चीयते चेत् , यस्य 5ास्त्रस्य 
5ब्दरूपकिनकिमत्तम्  अन्तभू@तं भवतित, तदन्तरङ्गम्  | तादृ5किनकिमत्तानां समुदाये यस्य अन्तभा@वः वत@ते, तदन्तरङ्गम्  | तदन्तभू@तञ्च ब=ुकिव/म्  | 

एतदा/ारणे उपरिर 'सिसव्  + न' इतित न्धिस्थतौ संज्ञा�ृतकिनकिमत्तगणनेन परिर5ीलनं न 5क्यम्  | अगे्र नागे5ः वदतित यत्  �ृता�ृतप्रसङ्गी यः किवति/ः 
भवतित, सः किनत्यः इतित �ृत्वा च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) किनत्य5ास्त्रम्  | यतोकि= तस्य 'सिसव्  + न' इतित न्धिस्थतौ अकिप प्रसकिक्तः, 
पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यनेन गुणं �ृत्वाकिप 'सेव्  + न' इतित न्धिस्थतौ अकिप च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) इत्यस्य प्रसकिक्तः | 
कि�न्तु प्रथमं च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) भवतित चेत् , तदनन्तर ंपुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) भवतित न वा इतित अगे्र द्रष्टव्यम्  | 

च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) इत्यनेन अनुनासिस�ाकिद-प्रत्यये पर ेव�ारस्य स्थाने ऊठ् -आदे5ः  सिसऊ → वृक्ष् + न  → वृक्ष् इ�ो यणतिच 
(६.१.७७), पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यनयोः द्वयोः प्रसकिक्तः |

अत्र यगुपत्  द्वयोः सूत्रयोः प्रसकिक्तः— इ�ो यणतिच (६.१.७७) च पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) च | इ�ो यणतिच (६.१.७६) इत्यनेन 
इ�ारस्य स्थाने य�ारादे5ः, पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यनेन उप/ा-गुणः नाम इ�ारस्य स्थाने ए�ारादे5ः | इमे दे्व सूते्र 
ए�त्रप्राdे, अकिप च अन्यत्रान्यत्रलब्/ाव�ा5े अतः तयोः तुल्यबलकिवरो/ः | तस्मात्  किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  (१.४.२) इत्यस्य प्रसक्तत्वात्  
पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) परत्वात्  बलवत्  | अकिप च वाणा@दाङं्ग बलीयः इतित परिरभाषया तस्य बलम्  | 

'सिसऊ + न' इतित न्धिस्थतौ इ�ो यणतिच (६.१.७७) इत्यन्धिस्मन्  ऊ�ारः किनकिमतं्त, पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यन्धिस्मन् 'न' इतित 
आ/@/ातु�प्रत्ययः किनकिमत्तम्  | नाम गणुास्य किनकिमतं्त नप्रत्ययपय@न्तसमुदायः; यण् -आदे5स्य किनकिमत्तम्  ऊ�ारः एव | स च ऊ�ारः 
नप्रत्ययपय@न्तसमुदायस्य अन्तभू@तः | 'न' च अत्र सिस-ऊ-समुदायापेक्षया बकि=भू@तः | इ�ो यणतिच (६.१.७७) इतित 5ास्त्रस्य किनकिमतं्त 
पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यस्य किनकिमत्तस्य अन्तभू@तम्  इतित �ारणतः इ�ो यणतिच (६.१.७७) अन्तरङ्ग5ास्त्रम्  | अन्तरङ्गत्वात्  
पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इतित 5ास्त्रम्  असिसद्धम्  | पूव@परकिनत्यान्तरङ्गापवादानामुत्तरोत्तर ंबलीयः इतित परिरभाषया इ�ो यणतिच 
(६.१.७७) इत्यस्य प्रवत@नप्रसङे्ग पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यस्य अन्धिस्तत्वमेव नान्धिस्त | 

सिसऊ + न  → वृक्ष् इ�ो यणतिच (६.१.७६)  → स्यू + न  → वृक्ष् साव@/ातु�ा/@/ातु�योः (७.३.८४)  → स्योन इतित 5ब्दः किनष्पन्नः |

अत्र पूवFपन्धिस्थतकिनकिमत्त�त्वम्  इत्यचु्यते | नाम लघूप/गुणस्य किनकिमत्तापेक्षया यणादे5स्य किनकिमतं्त पूवFपन्धिस्थतम्  अन्धिस्त |  लघूप/गुणस्य 
किनकिमतं्त न-प्रत्ययः | तदपेक्षया ऊ�ारः पवू@ः [सिस-ऊ-न] | सिस-ऊ इतित पया@dं भवतित यणादे5स्य �ृते, कि�न्तु सिस-ऊ-न अपेक्षते  
लघूप/गुणं प्रतित; अतः पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इतित 5ास्त्रकिनकिमत्तापेक्षया यणादे55ास्त्रस्य किनकिमतं्त पूव@म्  उपन्धिस्थतम्  | अनेन 
पूवFपन्धिस्थतकिनकिमत्त�त्वम्  | 

अ/ुना पुनः अवलो�नीयं यत्  'सिसव्  + न' इतित मूलन्धिस्थतौ यत्र द्वयोः सूत्रयोः प्रसकिक्तः— च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९), 
पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) | अ/ुना एव ज्ञातं यत् सिसऊ + न  → वृक्ष् इ�ो यणतिच (६.१.७७), पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) 
इत्यनयोः मध्ये इ�ो यणतिच (६.१.७७) इतित अन्तरङ्ग5ास्त्रं यस्मात्  पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इतित 5ास्त्रम्  असिसद्धम्  | अनेन ज्ञायते
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यत्  'सिसव्  + न' इतित न्धिस्थतौ पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) किनत्यं नान्धिस्त यतोकि= च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) इत्यनेन 'सिसऊ + न'
इतित भवतित चेत् , तदानीं पुगन्तलघूप/स्य च (७.३.८६) इत्यस्य प्राकिdना@न्धिस्त | तस्मात्  उच्यते यत्  'सिसव्  + न' इतित न्धिस्थतौ किनत्यत्वात्  
च्छ्वोः 5ूडनुनासिस�े च (६.४.१९) इत्यस्य प्राकिdः | 

इ�ो यणतिच (६.१.७६) = इ�ः स्थाने यण् -आदे5ः स्यात्  अतिच पर ेसंकि=तायां किवषये | इ�ः यण्  स्यात्  असवण\ अतिच पर ेइतित सूत्रस्य 
फत्तिलतः अथ@ः इतित जे्ञयम्  (सवण\ अतिच पर ेअ�ः सवण\ दीघ@ः इत्येनेन यण्  बाति/तम् ) | इ�ः षष्ठ्यन्तं, यण्  प्रथमान्तं, अतिच सdम्यन्तं, 
कित्रपदकिमद ंसूत्रम्  | संकि=तायाम्  (६.१.७१) इत्यस्य अति/�ारः | अनुवृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् — इ�ः यण्  अतिच संकि=तायाम्  |

२) अपरकिनकिमत्त�म्  अन्तरङ्गम्  

यस्य 5ास्त्रस्य पर ंकिनकिमतं्त नान्धिस्त, तत्  अपरकिनकिमत्त�ं भवतित | आदेच उपदे5ेऽणि5तित (६.१.४५) इत्यनेन आत्त्वं भवतित | तत्र अणि5तित 
इत्यनेन आत्त्वप्रतितषे/ः; नाम णि5तित �ाय" न भवतित | तथा च उपदे5े एजन्तस्य /ातोः आत्त्वं भवतित; �न्धिस्मन् पर े? इतित चेत् , कि�मकिप 
नोक्तम्  | एवं रीत्या यस्य 5ास्त्रस्य परकिनकिमतं्त कि�मकिप नान्धिस्त, तदपरकिनकिमत्त�म्  अन्धिस्त | 

अत्र /ेयं यत्  'अणि5त्त्वं भवेत् ' इतित नोक्तम् ; अणि5तित प्रत्यये पर ेइतित नोक्तम् ; णि5तित न भवतित इत्यकु्तम्  | अतः किनषे/ाथ@ः | आदेच उपदे5ेऽणि5तित
(६.१.४५) इत्यस्य प्रतितपादनाथ" वाक्यद्वयं वक्तव्यम् — 
प्रथमं वाक्यम्  = उपदे5े एजन्तस्य /ातोः आत्त्वं भवतित | इतित ए�ः अथ@ः | 
किद्वतीयं वाक्यम्  = उपदे5े एजन्तस्य /ातोः णि5तित प्रत्यये पर ेआत्त्वं न भवतित | इतित किद्वतीयः अथ@ः | 

प्रथमे अथ\ कि�मुक्तम्  ? उपदे5े एजन्तस्य /ातोः आत्त्वं भवतित | �न्धिस्मन्  पर े? नोक्तम्  | किद्वतीये अथ\ तु णि5तित पर ेकिनषे/ः | एवं च किनषे/स्य 
किनकिमत्तम्  अन्धिस्त कि�न्तु किवधिं/ प्रतित किनकिमतं्त नान्धिस्त | तर्मि= किनषे/ां5े किनकिमतं्त वत@ते; किवध्यं5े किनकिमतं्त नान्धिस्त | 

एवं च यत्र द्वयोः सूत्रयोः ए�त्र सम�ालप्राकिdः— ए�ञ्च अपरकिनकिमत्त�म् , अन्यस्य च किनकिमत्तम्  अन्धिस्त— तत्र प्रथमं सूतं्र किद्वतीयं प्रतित 
अन्तरङ्गम्  | तदथ@म्  आदेच उपदे5ेऽणि5तित (६.१.४५) इतित 5ास्त्रम्  अन्यत्  5ास्त्रं प्रतित अन्तरङं्ग भवतित | 

आदेच उपदे5ेऽणि5तित (६.१.४५) = उपदे5े एजन्तस्य /ातोरात्त्वं न तु णि5तित | उपदे5े इत्यनेन औपदेणि5�/ातूनामेव प्रसकिक्तः, न तु 
आतितदेणि5�/ातूनाम्  | उपदे5ावस्थायाम्  एजन्त/ातूनाम्  अन्त्यस्य एचः स्थाने आत्वादे5ः अणि5तित | येन किवति/स्तदन्तस्य (१.१.७२) 
इत्यनेन तदन्तकिवति/ः; अलोन्त्यस्य (१.१.५२) इत्यनेन अन्त्यस्य अलः स्थाने | एच्  इत्यनेन 'ए, ऐ, ओ, औ' | 5्  इत्  यस्य स णि5त् , न 
णि5त्  अणि5त् , तन्धिस्मन्  (किवषये) अणि5तित, नञ्तत्पुरुषः | आत्  प्रथमान्तम् , एचः षष्ठ्यन्तम् , उपदे5े सdम्यन्तम् , अणि5तित सdम्यन्तम् , 
अने�पदकिमद ंसूत्रम्  | त्तिलकिट /ातोरनभ्यासस्य (६.१.८) इत्यस्मात्  /ातोः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अनवुृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् — एचः /ातोः आत्  
उपदे5े अणि5तित | 

एवं च परिरभाषेन्द5ेुखर ेग्रन्थ�ारः वदतित, अन्तम@ध्ये बकि=रङ्ग5ास्त्रीयकिनकिमत्तसमुदायमध्ये, अन्तभू@तान्यङ्गाकिन किनकिमत्ताकिन यस्य तदन्तरङ्गम्  | 
'अन्तभू@ताकिन अङ्गाकिन' अत्र अन्तभू@तत्वं ब=ुकिव/म्  अन्धिस्त | अत्र अन्तभू@तत्वस्य �ेवलं प्र�ारद्वयं प्रदर्शि5तम्  | �दातिच त्  
पूवFपन्धिस्थतकिनकिमत्त�तया भवतित, �दातिचत्  अपरकिनकिमत्त�तया भवतित, �दातिचत्  तदीयसमुदायमध्ये भवतित, �दातिचत्  ए�पदवण@द्वयापेक्षतया
भवतित | अतः व्याख्यायां 'किनकिमत्तानाम्  अन्तभा@वश्च' इत्यारभ्य त्तिलत्तिखतम्  अन्धिस्त | 

c) ए�ं सूत्रम्  औत्सर्मिग�ं (सामान्यम् ), अन्यत्  अपवादभूतम्  अन्धिस्त चेत् , अपवादः बलवान्  | उदा=रणम्  उपरिर दत्तम् —वृतिद्धरतेिच 
(६.१.८८), आद् गुणः (६.१.८७) इतित सूत्रस्य अपवादः | अतः यद्यकिप वृतिद्धरतेिच परसूतं्र, तथाकिप किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  इत्यनेन तस्य �ाय"
न सिसध्यतित | अनया परिरभाषया सिसध्यतित, आद् गुणः इत्यस्य अपवादत्वात्  |

पूव@परकिनत्यान्तरङ्गापवादानामुत्तरोत्तर ंबलीयः इतित परिरभाषायाः प्रथमपदद्वयं—पवू@पर—किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  इत्यस्य तात्पय@म्  | तस्याः 
अकिग्रमेण तत्त्वत्रयेण—किनत्यान्तरङ्गापवाद—इत्यनेन किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  इतित सूतंं्र किनकिषध्यते | नाम किनत्यान्तरङ्गापवाद एषु अन्यतमः 
अन्धिस्त चेत् , तुल्यबलकिवरो/ः नवै भवतित | तुल्यबलकिवरो/ाभावे परसूत्रस्य �ाय" पूव" न भवतित | (तदानीमकिप परसूत्रस्य �ाय" पूव" भकिवतुम्  
अ=@तित, कि�न्तु किनत्यान्तरङ्गापवाद इतित 5ास्त्रेण; किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  इत्यनेन न |)
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४. पूव@त्रासिसद्धम्  (८.२.१) = अनेन सूते्रण अष्टाध्याय्यी इतित ग्रन्थः भागद्वये किवभसिजतः | प्रथमाध्यायस्य आरम्भतः अष्टमाध्यायस्य 
प्रथमपादस्य अन्तपय@न्तं प्रथमभागः; अष्टमाध्यायस्य किद्वतीयः, तृतीयः, चतुथ@श्च पादाः किमत्तिलत्वा किद्वतीयभागः | प्रथमभागस्य नाम 
सपादसdाध्यायी; किद्वतीयभागस्य नाम कित्रपादी | अनेन सूते्रण याकिन सूत्राणिण सपादसdाध्याय्यां सन्धिन्त, ताकिन प्रतित कित्रपाद्यां न्धिस्थताकिन सूत्राणिण 
असिसद्धाकिन | अकिप च कित्रपाद्यां याकिन सूत्राणिण पवू" सन्धिन्त, ताकिन प्रतित पर ंन्धिस्थताकिन सूत्राणिण असिसद्धाकिन | सपादसdाध्यायीं प्रतित कित्रपाद्यसिसद्धा, 
कित्रपाद्यामकिप पवू" प्रतित पर ं5ास्त्रमसिसद्धम् | त्रयाणां पादानां समा=ारः कित्रपादी (किद्वगुसमासः) | सdानाम्  अध्यायानां समा=ारः सdा/ायी; पादेन
सकि=ता, सपादसdाध्यायी | पवू@न्धिस्मन्  इतित पवू@त्र | न सिसद्धम् , असिसद्धम्  | पूव@त्र अव्ययम् , असिसद्धं प्रथमान्तं, किद्वपदकिमद ंसूत्रम्  | इद ंसूत्रम्  
अति/�ारसूत्रम् ; अष्टाध्याय्याः अन्तपय@न्तं प्रवत@ते |

पूव@त्रासिसद्धम्  इत्यस्य �ाय" किद्वकिव/—ं 5ास्त्रासिसद्धं, �ाया@सिसद्धं च | द्वयोः सूत्रयोः प्रसकिक्तः समान�ाले समानस्थले चेत् , परकित्रपाकिदसूतं्र 
स्वयम्  असिसद्धम्  इतित �ारणात्  5ास्त्रासिसद्धम्  इत्यचु्यते | पवू@मेव कित्रपाकिदसूत्रस्य �ाय" �ारिरतं चेत्, तर्मि= तत्पश्चात्  सपादसdाध्यातियसूतं्र वा 
पूव@कित्रपाकिदसूतं्र वा आयातित चेत् , तयोः मनसिस परकित्रपाकिदसूत्रस्य �ारिरतं �ाय" न दृश्यते एव यतः तेन परकित्रपाकिदसूते्रण यत्  कि�मकिप किक्रयते तत्  
पूव@त्रासिसद्धम्  इत्यनेन असिसद्धम् ; इद ं�ाया@सिसद्धम्  इत्यचु्यते | 

1. 5ास्त्रासिसद्धम्  - द्वयोः सूत्रयोः प्रसकिक्तः समान�ाले समानस्थेल चेत् , परकित्रपाकिदसूतं्र स्वयम्  असिसद्धम्  इतित �ारणात्  5ास्त्रासिसद्धम्  
इत्यचु्यते | अस्य ब=ूकिन उदा=रणाकिन सन्धिन्त | 

a) यथा =ल् -सन्धिन्/-सूत्राणिण सवा@णिण कित्रपाद्याम्  | अतः ए�त्र =ल् -सन्धिन्/-किव/ाय�सूत्रद्वयम्  आयातित चेत् , परसूत्रस्य असिसद्धत्वात्  
पूव@सूत्रम्  आगत्य �ाय" �रोतित | यत्  + जायते  → वृक्ष् झलां ज5ोऽन्ते (८.२.३९), स्तोः श्चुना श्चुः (८.४.४०) ए�त्र आयातः  → वृक्ष् स्तोः श्चुना 
श्चुः इत्यस्य असिसद्धत्वात् झलां ज5ोऽन्ते पूव" भवतित  यद् → वृक्ष् + जायते  → वृक्ष् स्तोः श्चुना श्चुः इत्यनेन श्चुत्वम्   यज्  → वृक्ष् + जायते  यज्जायते → वृक्ष् | 
एवमेव सवा@णिण =ल् -सन्धिन्/-सूत्राणिण | 

=ल्   -  सन्धिन्/ सूत्रक्रमः  

सन्धिन्/ः सूत्रसंख्या सूत्रम् लघु संख्या
१ जश्त्वसन्धिन्/ः ८.२.३९  झलां ज5ोऽन्ते ६७
२ यवलोपसन्धिन्/ः ८.३.१९ लोपः 5ा�ल्यस्य ३०
३ अनुस्वारसन्धिन्/ः ८.३.२३

८.३.२४
मोऽनुस्वारः
नश्चापदान्तस्य झत्तिल

७७
७८

४ ङमुडागमसन्धिन्/ः ८.३.३२ ङमो ह्रस्वादतिच ङमुण्  किनत्यम्  ८९
५ श्चुत्वसन्धिन्/ः ८.४.४० स्तोः श्चुना श्चुः ६२
६ षु्टत्वसन्धिन्/ः ८.४.४१ षु्टना षु्टः ६४
७ अनुनासिस�सन्धिन्/ः ८.४.४५ यरोऽनुनासिस�ेऽनुनासिस�ो ६८
८ चत्व@सन्धिन्/ः ८.४.५५ खरिर च ७४
९ परसवण@सन्धिन्/ः ८.४.५८

८.४.५९
८.४.६०

अनसु्वारस्य यतिय परसवण@ः
वा पदान्तस्य
तोर्लिल

७८
८०
६९

१० पूव@सवण@सन्धिन्/ः ८.४.६२ झयो =ोऽन्यतरस्याम् ७५
११ छत्वसन्धिन्/ः ८.४.६३ 5श्छोऽकिट ७६

b) मनोरथः | मनसः इच्छा, अणिभलाषा | 
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 मनस्  + रथ  → वृक्ष् ससजुषो रुः (८.२.६६) इत्यनेन पदान्ते स�ारस्य स्थाने रु-आदे5ः  मन → वृक्ष् + रु + रथ  अनुबन्/लोपे  मनर्  → वृक्ष् → वृक्ष् 
+ रथ  → वृक्ष् रो रिर (८.३.१४), =णि5 च (६.१.११४)  → रो रिर इत्यनेन रफेस्य लोपस्य असिसद्धत्वात्  =णि5 च इत्यनेन रफेस्य उ�ारादे5ः 

 मन → वृक्ष् + उ + रथ  → वृक्ष् आद् गुणः (६.१.८७) इत्यनेन गुणादे5ः   मनो → वृक्ष् + रथ  वण@मेलने  मनोरथ → वृक्ष् → वृक्ष् 

रो रिर (८.३.१४) = रफेस्य रफेे पर ेलोपो भवतित |
=णि5 च (६.१.११४) = =णि5 पर ेअतः उत्तरस्य रफेस्य उ�ारादे5ो भवतित |

c) मो ऽनुस्वारः (८.३.२३), समः सुकिट (८.३.५) 

�ृ + किक्तन्   �ृतित  सम्  → वृक्ष् → वृक्ष् + �ृतित  → वृक्ष् सम्परिरभ्यां �रोतौ भूषणे इत्यनेन सट्ु -आगमः  सम्  → वृक्ष् + सुट् + �ृतित  अनुबन्/लोपे  → वृक्ष् → वृक्ष् 
सम्  + स्  + �ृतित  → वृक्ष् मो ऽनुस्वारः इत्यनेन म् -स्थाने अनसु्वारादे5ः  परन्तु → वृक्ष् मो ऽनुस्वारः (८.३.२३), समः सुकिट (८.३.५) च 
कित्रपाकिद-सूते्र स्तः | अतः पूव@त्रासिसतिद्धम्  इत्यनेन पूव@सूतं्र प्रथमं �ाय" �रोतित; परसूत्रम्  असिसद्धम्   → वृक्ष् समः सुकिट इत्यनेन म�ारस्य रुत्वम्   → वृक्ष् 
सरु + स्  + �ृतित   → वृक्ष् उपदे5ेऽजनुनासिस�ा इत्  इत्यनेन उ�ारस्य इत् -संज्ञा, तस्य लोपः इत्यनेन लोपश्च  सर्  स्�ृतित  → वृक्ष् → वृक्ष् 
अत्रानुनासिस�ः पवू@स्य तु वा इत्यनेन किव�ल्पेन अँ-आदे5ः  किवपके्ष → वृक्ष् अनुनासिस�ात्  परोऽनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारागमः  सँर्  स्�ृतित → वृक्ष् / 
संर्  स्�ृतित  → वृक्ष् खरवसानयोर्मिवसज@नीयः इत्यनेन पदान्तरफेस्य स्थाने किवसग@ः  सँः स्�ृतित → वृक्ष् / संः स्�ृतित  → वृक्ष् किवसज@नीयस्य सः इत्यनेन 
किवसग@स्य स्थाने स�ारः  सँस्स्�ृतित → वृक्ष् / संस्स्�ृतित | 

2. �ाया@सिसद्धम्  - पूव@मेव कित्रपाकिदसूत्रस्य �ाय" �ारिरतं चेत्, तर्मि= तत्पश्चात्  सपादसdाध्यातियसूतं्र वा पवू@कित्रपाकिदसूतं्र वा आयातित चेत् , तयोः 
मनसिस परकित्रपाकिदसूत्रस्य �ारिरतं �ाय" न दृश्यते एव यतः तेन यत्  कि�मकिप किक्रयते तत्  पूव@त्रासिसद्धम्  इत्यनेन असिसद्धमम् ; इद ं�ाया@सिसद्धम्  
इत्यचु्यते | 

उभौ + अकिप  → वृक्ष् एचोऽयवायावः (६.१.७८) इत्यनेन यान्तवान्तादे5सन्धिन्/ः  उभावकिप  → वृक्ष् → वृक्ष् लोपः 5ा�ल्यस्य (८.३.१९) इत्यनेन 
किव�ल्पेन व�ार-लोपः  उभा अकिप  सवण@दीघ@सन्धिन्/ः → वृक्ष् → वृक्ष् अ�ः सवण\ दीघ@ः (६.१.१०१) इत्यस्य मनसिस लोपः 5ा�ल्यस्य इत्यस्य 
�ाय" नवै जातम्  अतः अत्र सवण@दीघ@सन्धिन्/ः न प्रवत@ते �ाया@सिसद्धत्वात्  | उभा अकिप |

बालः इ= किवसग@सन्धिन्/ः | अत्राकिप तथा | बाल + सु + इ=  अनुबन्/लोपे  बालस्  → वृक्ष् → वृक्ष् + इ=  → वृक्ष् ससजुषो रुः  बाल → वृक्ष् + रु + इ=   → वृक्ष् 
अनुबन्/लोपे बालर्  + इ=  → वृक्ष् भोभगोअघोअपूव@स्य योऽणि5  बालय्  → वृक्ष् + इ=  → वृक्ष् लोपः 5ा�ल्यस्य (८.३.१९) इत्यनेन किव�ल्पेन य�ार-
लोपः  बाल इ=  → वृक्ष् → वृक्ष् आद् गुणः (६.१.८७) इत्यस्य मनसिस लोपः 5ा�ल्यस्य इत्यस्य �ाय" नवै जातं अतः अत्र गणुसन्धिन्/ः न प्रवत@ते 
�ाया@सिसद्धत्वात्  |  बाल इ= |

भट्टोसिजदीतिक्षतम=ाभागेन (सिसद्धान्त�ौमुद्याः लेख�ेन) इद ंसिसद्धान्तद्वयं प्रणीतम्  | सव\ न मन्यन्ते, तेषु माता अन्यतमा | तथाकिप अत्र 
प्रतितपाकिदतं यतः अनेन किवषयस्य बो/ाथ" सौ�य" किवद्यते इतित भातित | 

/ेयं यत्  पूव@त्रासिसद्धम्  इतित सूतं्र किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  इत्यस्य अपवादो नान्धिस्त | किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  इत्यनेन पर5ास्त्रस्य �ाय" भवतित | 
पूव@त्रासिसद्धम्  इत्यनेन पूव@5ास्त्रं प्रतित पर5ास्त्रम्  असिसद्धम्  | सुतरां किवरुद्धम्  | अत्र सामान्य-किव5ेषयोरुदा=रणं न | अतः द्वयोः �ृते पृथ�् -
पृथ�्  माग@ः �ल्पनीयः, इत्या5ेन किं� �ृतम्  ? किवप्रतितषे/े पर ं�ाय@म्  इतित सूतं्र �ेवलं सपादसdाध्याय्याम्  एव प्रवत@ते | कित्रपाद्यां किवप्रतितषे/ 
किवचारः नान्धिस्त, यतोकि= तत्र पर5ास्त्रमेव नासिसत, उत्तरस्य अभावात् , पर5ास्त्राणाम्  अभावात्  | अकिप च पूव@त्रासिसद्धम्  इत्यस्य असिसद्धत्वं 
�ेवलं कित्रपाद्याम्  | 

५. वाणा@दाङं्ग बलीयः | [परिरभाषा ५५] – वण@स्य इद ंवाण@म् ; वण" किनकिमत्ती�ृत्य जायमानं �ाय@म्  | वण@सम्बद्धं वाण@म्  | अङ्गस्य इदम्  आङ्गम्  
| अङ्गकिनकिमत्तित्त�ं वा अङ्गोकि«णि5�ं वा �ाय@म्  आङ्गम्  | अङ्गसम्बद्धम्  आङ्गम्  | वण@किनकिमत्तित्त�-�ाया@पेक्षया अङ्गाति/�ारस्य �ाय" प्रबलम्  | 

प्रत्यय = प्रतित + इ + अच्  | एरच्  (३.३.५६) | 

प्रतित + इ + अ  अ→ वृक्ष् -प्रत्ययं किनकिमत्ती�ृत्य गणुः प्राप्नोतित  प्रतित → वृक्ष् + ए + अ  → वृक्ष् एचोऽयवायावः (६.१.७८) इत्यनेन 
यान्तवान्तादे5सन्धिन्/ः  प्रतित → वृक्ष् + अय्  + अ  → वृक्ष् इ�ो यणतिच (६.१.७७) इत्यनेन यणादे5ः  प्रत्य्  → वृक्ष् + अय्  + अ  वण@मेलने  → वृक्ष् → वृक्ष् 
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प्रत्ययः |

एवम्  अ�ृत्वा वण@किनकिमत्तित्त�ं �ाय" किक्रयते चेत् —

प्रतित + इ + अ  → वृक्ष् अ�ः सवण\ दीघ@ः (६.१.१०१) इत्यनेन सवण@दीघ@सन्धिन्/ः  प्रती → वृक्ष् + अ  अ→ वृक्ष् -प्रत्ययं किनकिमत्ती�ृत्य गुणः प्राप्नोतित 
 प्रते → वृक्ष् + अ  → वृक्ष् एचोऽयवायावः  इत्यनेन यान्तवान्तादे5सन्धिन्/ः  प्रतय्  → वृक्ष् + अ  प्रतयः → वृक्ष् | दोषपणू@रूपं सिसद्धम्  | 

६. अभ्यासः

अत्र सन्धिन्त त्रीणिण तितङन्तपदाकिन—

5क्नु + अन्धिन्त  5क्नुवन्धिन्त→ वृक्ष् 
तिचनु + अन्धिन्त  तिचन्वन्धिन्त→ वृक्ष् 
�ुरु + अन्धिन्त  �ुव@न्धिन्त→ वृक्ष् 

एषां रूपाणां किनष्पादनाथ@म्  अ/ः प्रासतिङ्ग�सूत्राणिण दत्ताकिन | बलाबलकिवषये किवतिचन्त्य प्रत्ये�ं तितङन्तपदस्य �ृते �ेषां �ेषां सूत्राणां प्राकिdः 
भवतित, �ेषां च बा/ा भवतित, �ेन क्रमेण प्राकिंd बा/ां च आयजु्य रूपं सा/नीयम्  इतित किनणWयताम्  | वग\ अन्धिस्मन्  किवषये चच@तियष्यामः; 
तत्पश्चत्  अतै्रव समा/ानं लेत्तिखष्यते |

a) "  अन्धिन्त  "   इत्यस्य प्रत्यय  -  सिसतिद्धः  

परस्मैपकिद/ातूनां मूल-तितङ् प्रत्ययाः—

तितप्   तस्   सिझ
सिसप्   थस्   थ
किमप्   वस्   मस्  

झोऽन्तः (७.१.३) = प्रत्ययस्य झ�ार-अवयवस्य स्थाने अन्त् -आदे5ः भवतित | झः षष्ठ्यन्तम् , अन्तः प्रथमान्तम् , किद्वपदकिमद ंसूत्रम्  | 
झ�ार ेअन्त् -अवयवे च अ�ारः संयोसिजतः उच्चारणाथ@म्  | आयनेयीनीतिययः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्  (७.१.२) इत्यस्मात्  प्रत्ययस्य 
इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अति/�ारः | अनवुृत्तित्त-सकि=तसूत्रम्— अङ्गस्य प्रत्ययस्य झः अन्तः |

सिझ - सिझ  झ्  → वृक्ष् + इ  → वृक्ष् झोऽन्तः (७.१.३) इत्यनेन 'झ् '-स्थाने अन्त् -आदे5ः  अन्त्  → वृक्ष् + इ  → वृक्ष् 'अन्धिन्त' इतित लट्  प्रत्ययः किनष्पन्नः |

b) अङ्ग  -  व्यतु्पत्तित्तः  

स्वाकिदगणे किव�रणप्रत्ययः शु्न | स्वाकिदभ्यः शु्नः (३.१.७३) | ल5क्वततिद्धते (१.३.८) इत्यनेन 5�ारस्य इत् -संज्ञा, तस्य लोपः (१.३.९) 
इत्यनेन लोपः | नु इतित अवणि5ष्यते |

5�्  + नु  5क्नु  5क्नु → वृक्ष् → वृक्ष् + अन्धिन्त  5क्नुवन्धिन्त→ वृक्ष् 
तिच + नु  तिचनु  तिचनु → वृक्ष् → वृक्ष् + अन्धिन्त  तिचन्वन्धिन्त→ वृक्ष् 

तनाकिदगणे तनाकिद�ृञ्भ्यः उः (३.१.७९) इतित सूते्रण उ किव�रण-प्रत्ययः किवकि=तः भवतित |

�ुरु + अन्धिन्त  �ुव@न्धिन्त→ वृक्ष् 

�ृ-/ातोः अङ्गद्वयम् 
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१) किपत्सु प्रत्ययेषु — �ृ + उ  → वृक्ष् साव@/ातु�ा/@/ातु�योः (७.३.८४) इत्यनेन इ�ः गुणः  �र्   → वृक्ष् + उ  �रु इतित अङ्गम्  → वृक्ष् |
२) अकिपत्सु प्रत्ययेषु — अत उत्साव@/ातु�े (६.४.११०) इत्यनेन अकिपतित प्रत्यये पर,े �रु इत्यस्य अङ्गस्य अ�ारस्य स्थाने उ�ारादे5ः 
| �रु   �ुरु इतित अङ्गम्  → वृक्ष् |

अन्धिन्त (सिझ) अकिपत्  अन्धिस्त अतः अङ्गम्  अत्र '�ुरु' | तर्मि= �ुरु + अन्धिन्त  �ुव@न्धिन्त → वृक्ष् |

अत उत्साव@/ातु�े (६.४.११०) = उप्रत्ययान्त�ृ-/ातोः ह्रस्व-अ�ारस्य स्थाने उ�ारादे5ो भवतित कि�तित तिङतित साव@/ातु�-प्रत्यये पर े
| अतः षष्ठ्यन्तम् , उत्  प्रथमान्तं, साव@/ातु�े सdम्यन्तं, कित्रपदकिमद ंसूत्रम्  | उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूवा@त् (६.४.१०६) इत्यस्मात्  उतः, 
प्रत्ययात्  चेत्यनयोः अनवुृत्तित्तः | किवभकिक्तपरिरणामेन पदद्वयं षष्ठ्यन्तं �ृत्वा उतः प्रत्ययस्य  → वृक्ष् येन किवति/स्तदन्तस्य (१.१.७२) इत्यनेन 
तादृ5म्  अङं्ग यस्य अन्ते उ इतित प्रत्ययः  उप्रत्ययान्तस्य → वृक्ष् (अङ्गस्य) | किनत्यं �रोतेः (६.४.१०८) इत्यस्मात्  �रोतेः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः 
| गम=नजनखनघसां लोपः न्धिक्ङत्यनतिङ (६.४.९८)  इत्यस्मात्  न्धिक्ङतित इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अति/�ारः | 
अनुवृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् — �रोतेः उप्रत्ययान्तस्य अङ्गस्य अतः उत्  न्धिक्क्ङतित साव@/ातु�े |

c) प्रासतिङ्ग�सूत्राणिण

अत्र अस्मा�ं  तिचन्तनं भवतु | १) 5क्नु + अन्धिन्त  5क्नुवन्धिन्त→ वृक्ष् ; २) तिचनु + अन्धिन्त  तिचन्वन्धिन्त→ वृक्ष् ; ३) �ुरु + अन्धिन्त  �ुव@न्धिन्त → वृक्ष् | एषां 
किनष्पादनाथ@म्  अ/स्तनेषु सूते्रषु �ेषां प्रसकिक्तः, अकिप च �न्धिस्मन्  क्रमे | अत्र बलाबलस्य परिर5ीलनम्  अपेतिक्षतम्  |

इ�ो यणतिच (६.१.७७) = इ�ः स्थाने यण् -आदे5ः स्यात्  अतिच पर ेसंकि=तायां किवषये | इ�ः यण्  स्यात्  असवण\ अतिच पर ेइतित सूत्रस्य 
फत्तिलतः अथ@ः इतित जे्ञयम्  (सवण\ अतिच पर ेअ�ः सवण\ दीघ@ः (६.१.१०१) इत्येनेन यण्  बाति/तम् ) | इ�ः षष्ठ्यन्तं, यण्  प्रथमान्तं, अतिच 
सdम्यन्तं, कित्रपदकिमदं सूत्रम्  | संकि=तायाम्  (६.१.७१) इत्यस्य अति/�ारः | अनवुृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् — इ�ः यण्  अतिच संकि=तायाम्  |

अतिच शु्न/ातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ (६.४.७७) = शु्नप्रत्ययान्ताङ्गस्य (स्वाकिदगणस्य अङ्गस्य यथा 5क्नु इत्यस्य), इ�ारान्त-
उ�ारान्त/ातुरूकिप-अङ्गस्य, भू्र-प्रातितपकिद�स्य च— एषाम्  इ�ारस्य उ�ारस्य स्थाने क्रमेण इयङ्  उवङ्  च आदे5ो भवतित अजाकिद-
प्रत्यये पर े| शु्न-प्रसङे्ग प्रत्ययग्र=णे तदन्ता ग्राह्याः (परिरभाषा #२३) इतित परिरभाषया तदन्तकिवति/ः; अनेन यस्य अङ्गस्य अन्ते शु्न-प्रत्ययः 
स्यात् , तस्मात्  इत्यथ@ः | य्वोः इतित किव5ेषणं '/ातु' 5ब्दस्य एव यतोकि= शु्नप्रत्ययान्ताङं्ग, भू्र-प्रातितपकिद�ं च उ�ारान्तः एव अतः तत्र इयङ्  
इत्यस्य प्रसकिक्तः नान्धिस्त | तर्मि= '/ातु' इत्येव अवणि5ष्यते यस्य �ृते य्वोः इतित किव5ेषणं योग्यम्  | येन किवति/स्तदन्तस्य (१.१.७२)  इत्यनेन 
यस्य /ातोः अन्ते इ�ार-उ�ारः स्यात्  इतित अथ@ः | शु्नश्च /ातुश्च भ्रुश्च तेषाम्  इतरतेरद्वन्द्वः शु्न/ातुभ्रुवः, तेषां शु्न/ातुभ्रुवाम्  | इश्च उश्च तयोः 
इतरतेरद्वन्द्वः यू, तयोः य्वोः | इयङ्  च उवङ्  च तयोः इतरतेरद्वन्द्वः, इयङुवङौ | अतिच सdम्यन्तं, शु्न/ातुभ्रवुां षष्ठ्यन्तं, य्वोः षष्ठ्यन्तम् , 
इयङुवङौ प्रथमान्तम् , अने�पदकिमदं सूत्रम्  | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अति/�ारः | अनुवृत्तित्त-सकि=तसूतं्र— य्वोः शु्न/ातुभ्रुवाम्  अङ्गानाम्  
इयङुवङौ अतिच |

=ुशु्नवोः साव@/ातु�े (६.४.८७) = =ु-/ातुः च अने�ाच्  शु्नप्रत्ययान्तम्  अङं्ग च, तयोः, असंयोगपूव@स्य अङ्गान्तस्य उ�ारस्य स्थाने यण् -
आदे5ो भवतित अजाकिद-साव@/ातु�प्रत्यये पर े| स्थानेऽन्तरतमः (१.१.५०) इत्यनेन उ�ारस्य स्थाने, यण् -प्रत्या=ार ेन्धिस्थतेषु वण\षु 
व�ारः तिचतः | येन किवति/स्तदन्तस्य (१.१.७२) इत्यनेन तादृ5म्  अङं्ग यस्य अन्ते उ�ारः अन्धिस्त; अलोऽन्त्यस्य (१.१.५२) इत्यनेन 
अङ्गान्ते उ�ारस्य स्थाने आदे5ः; यन्धिस्मन्  किवति/स्तदादावल्ग्र=णे (१.१.७२, वार्तित�म्  २९) इत्यनेन अतिच इत्यकु्तौ अजाकिद-प्रत्यये | =ुश्च 
शु्नश्च तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः =ुशु्नवौ, तयोः =ुशु्नवोः | न किवद्यते पूव@ः संयोगः यस्मात् , सः असंयोगपूव@ः ब=ुव्रीकि=ः, तस्य असंयोगपूव@स्य | =ुशु्नवोः 
षष्ठ्यन्तं, साव@/ातु�े सdम्यन्तं, किद्वपदकिमद ंसूत्रम्  | अतिच शु्न/ातुभ्रुवां य्वोरिरयङुवङौ (६.४.७७) इत्यस्मात्  अतिच इत्यस्य अनुवृत्तित्तः; इणो 
यण्  (६.४.८१) इत्यस्मात् यण्  इत्यस्य अनुवृत्तित्तः; एरने�ाचोऽसंयोगपूव@स्य (६.४.८२) इत्यस्मात्  अने�ाचः, असंयोगपूव@स्य इत्यनयोः 
अनुवृत्तित्तः; ओः सुकिप (६.४.८३) इत्यस्मात् ओः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अति/�ारः | अनवुृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् — 
अने�ाचः =ुशु्नवोः असंयोगपूव@स्य ओः अङ्गस्य यण्  अतिच साव@/ातु�े |

साव@/ातु�ा/@/ातु�योः (७.३.८४) = इगन्ताङ्गस्य इ�ः गणुः भवतित साव@/ातु�े आ/@/ातु�े च प्रत्यये पर े| साव@/ातु�ञ्च आ/@/ातु�ञ्च 
तयोरिरतरतेरद्वन्द्वः साव@/ातु�ा/@/ातु�े, तयोः साव@/ातु�ा/@/ातु�योः | साव@/ातु�ा/@/ातु�योः सdम्यन्तम् , ए�पदकिमद ंसूत्रम्  | किमदेगु@णः 
(७.३.८२) इत्यस्मात्  गुणः इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अति/�ारः | इ�ो गणुवृद्धी (१.१.३) इत्यनेन परिरभाषा-
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सूते्रण, इ�ः स्थानी भवतित यत्र स्थानी नोक्तम्  | येन किवति/स्तदन्तस्य (१.१.७२) इत्यनेन 'इ�ः अङ्गस्य' इत्यकेु्त न �ेवलम्  इ�्  इतित अङं्ग, 
कि�न्तु तादृ5म्  अङं्ग यस्य अन्ते इ�् ; अलोऽन्त्यस्य (१.१.५२) इत्यनेन अङ्गस्य स्थाने गुणादे5ः इतित न, अकिप तु अङ्गस्य अन्धिन्तमवण@स्य 
स्थाने गणुादे5ः | अनुवृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् — इ�ः अङ्गस्य गुणः साव@/ातु�ा/@/ातु�योः |

तितङ् णि5त्साव@/ातु�म्  (३.४.११३) = यः प्रत्ययः तितङ्  वा णि5त्  वा अन्धिस्त, सः प्रत्ययः साव@/ातु�म्  | 5्  इत्  यस्य सः णि5त् , ब=ुव्रीकि=ः | 
तितङ्  च णि5त्  च तयोः समा=ारद्वन्द्वः तितङ् णि5त्  | तितङ् णि5त्  प्रथमान्तं, साव@/ातु�ं  प्रथमान्तं, किद्वपदकिमदं सूत्रम्  | प्रत्ययः (३.१.१), परश्च 
(३.१.२), /ातो: (३.१.९१) इत्येषाम्  अति/�ारः) | अनुवृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् — /ातोः परश्च तितङ् -णि5त् प्रत्ययः साव@/ातु�म्  |

साव@/ातु�मकिपत्  (१.२.४) = साव@/ातु�ं यदकिपत्  तद्  तिङद्वत्  भवतित | साव@/ातु�म्  प्रथमान्तम् , अकिपत्  प्रथमान्तं, किद्वपदकिमद ंसूत्रम्  | 
गाङ् �ुटाकिदभ्योऽन्धिञ्णन्धिन्ङत्  (१.२.१) इत्यस्मात्  तिङत्  इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अनुवृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् — साव@/ातु�म्  अकिपत्  तिङत् |

न्धिक्क्ङतित च (१.१.५) = यः प्रत्ययः किगत् , कि�त्  अथवा तिङत्  अन्धिस्त, अकिप च तं प्रत्ययं किनकिमत्ती�ृत्य इ�ः स्थाने गुणः अथवा वृतिद्धः भवतित
स्म, सः (गणुः वृतिद्धः) न भवतित |  ग्  च �्  च ङ्  च तेषाम्  इतरतेरद्वन्द्वः क्क्ङः; क्क्ङः इतः यस्य सः न्धिक्क्ङत् , तन्धिस्मन्  पर ेन्धिक्क्ङतित | 
द्वन्द्वगभ@ब=ुव्रीकि=समासः | अत्र ग् -स्थाने ��ारः खरिर च इत्यनेन चत्व@सन्धिन्/ः | न्धिक्क्ङतित सdम्यन्तं, च अव्ययपदं, किद्वपदकिमद ंसूत्रम्  | इ�ो 
गुणवृद्धी (१.१.३) इत्यस्य पणू@तया अनुवृत्तित्तः; न /ातुलोप आ/@/ातु�े (१.१.४) इत्यस्मात्  न इत्यस्य अनुवृत्तित्तः | अनुवृत्तित्त-सकि=तसूत्रम् 
— न्धिक्क्ङतित च इ�ः गुणवृद्धी न | 

साव@/ातु�ल�ारषेु "किपत्सु गुणः, अकिपत्सु गुण-किनषे/ः" इतित अस्मा�ं �ृते अस्य सूत्रस्य प्रमुखः सिसद्धान्तः | णि5त्  प्रत्ययाः 
साव@/ातु�संज्ञ�ाः | तेषु ये किपत्  अकिप सन्धिन्त, तेषां द्वारा गणु�ाय" सम्भवतित | ये अकिपत्  सन्धिन्त (नाम ये किपत्  न सन्धिन्त), तेषां द्वारा गणु�ाय" 
किनकिषद्धं-- न सम्भवतित एव | तर्मि= यः प्रत्ययः णि5त्  अकिप अन्धिस्त, किपत्  अकिप अन्धिस्त तस्य एव द्वारा गुणगाय" सिसध्यते | किव�रणप्रत्ययेषु �ः 
प्रत्ययः णि5त्  अकिप किपत्  अकिप अन्धिस्त ? �ेवलं 5प्  | श्यन् , शु्न, 5, श्नम् , श्ना च णि5त्  सन्धिन्त कि�न्तु अकिपत्  सन्धिन्त, अतः तेषाम्  उपन्धिस्थतौ 
गुण�ाय" किनकिषद्धम्  | तर्मि= 5प्  �ुत्र लभ्यते ? �ेवलं भ्वाकिदगणे चुराकिदगणे च | /ातुः अङं्ग मनसिस किन/ाय, अङ्ग�ाय\ गणुः सम्भवतित �ेवलं 
भ्वाकिदगणे चुराकिदगणे च | भ्वाकिदगणे यत्र /ातुः इगुप/ः वा इगन्तः वा, तत्र अङे्ग गणु�ाय" भवतित | चुराकिदगणे अकिप 5पः गुण�ाय" भवतित कि�न्तु
क्रमः कि�सिञ्चत्  णिभन्नः यतः 5प् -इत्यस्मात्  पवू" णिणच्  भवतित | णिणतिच अनुबन्/लोपं �ृत्वा "इ" इत्येव अवणि5ष्यते; तत्र 5पः आगमनेन तस्य 
इ�ारस्य गणुः भवतित |

अत्र प्रश्नः उदेतित— इ�ो यणतिच (६.१.७७) इतित सूतं्र यदा बाति/तं भवतित साव@/ातु�ा/@/ातु�योः (७.३.८४) इत्यनेन, तदा ए�वार ंयदा 
गुणकिनषे/ो भवतित न्धिक्क्ङतित च (१.१.५) , तत्पश्चात्  पुनः इ�ो यणतिच (६.१.७७) इत्यस्य प्राकिdः �थं वा स्यात्  ? अत्र परिरभाषाद्वयस्य 
प्रसङे्ग तिचन्तनं �ुया@त् — पुनः प्रसङ्गकिवज्ञानान्धित्सद्धम्  (३९), स�ृद्गतौ किवप्रतितषे/े यद्बाति/तं तद्बाति/तमेव (४०) च |  

इतित अष्टाध्यायी-सूत्राणां बलाबलस्य परिरचयः | 
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