
)10 धमातपुस्वरयाः प्रमामतपमदकस्वरयाः च

प्रस्तमावनमा 

ववैमदकवमाङ्मयवे  स्वरप्रकरणमम्  अतष्ट्रीव  ममाहिमात्म्यमम्  आवहिमत।  भगवतमा  पमामणमननमा  मवरमचतमा  यमा
अषमाध्यमायष्ट्री तत्र ववैमदकस्वरमवषयकमामन सकत्रमामण प्रमाधमान्यवेन षष्ठमाध्यमायमादम् आरभ्य गन्थस्य आसममामप्तस यमावदम्
उपन्यस्तमामन।  असस्मनम्  पमाठवे  तपु  धमातनोयाः  मवमहितमानमास  स्वरमाणमास  प्रमतपमदकमाच्च  मवमहितमानमास  स्वरमाणमास  मवषयवे
आलनोचनमा  मवदतवे।  तत्रमामप  च  उदमात्तस्वरमवषयवे  एव  प्रमाधमान्यवेन  आलनोचनमा  मवमहितमा।  उदमाहिरणवेषपु  कपु त्र
उदमात्तस्वरयाः भवमत इमत प्रमक्रयमापपुरयाःसरस प्रदमशिरतमम्।

उदवेश्यमामन

अमपुस पमाठस पमठत्वमा भवमानम् -
 धमातनोयाः मवमहितमानमास स्वरमाणमास मवषयवे जमास्यमत।
 प्रमतपमदकमामदमहितमानमास स्वरमाणमास मवषयवे जमास्यमत।
 उदमात्तस्वरमवषयवे जमास्यमत।
 स्वरप्रमक्रयमास जमास्यमत।
 स्वरमवषयवे पटपु याः भमवतपुस शिक्नपुयमातम्।
 सकत्रमाणमास अथरमनणरयस कतपुर्त्तुं समथर्बो भववेतम्।
 सकत्रमाणमास व्यमाख्यमानस कतपुर्त्तुं समथर्बो भववेतम्।
 अनपुवपृत्त्यमामदनमा सकत्रमाथरमनणरयममप कतपुर्त्तुं शिक्नपुयमातम्।

अथ धमातपुपुस्वरमायाः

. )10 1 धमातनोयाः॥ (६.१.१६२)

सकत्रमाथर याः - अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा  - मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे षष्ठ्यन्तमम्
एकमवेव पदमम् असस्त धमातनोयाः इमत। असस्मनम् सकत्रवे  कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् अन्तयाः
उदमात्तयाः  इमत पददयमम्  अनपुवतरतवे।  उदमात्तमानपुदमात्तमामदकमम्  अचयाः  एव  सम्भवसन्त  अतयाः  अन्तयाः  अचम्  इमत
लभ्यतवे। तवेन सकत्रमाथरयाः भवमत धमातनोयाः अन्तयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदमाहिरणस भवमत गनोगो॒पमागो॒यतसनः॑ नयाः इमत, अससनः॑ सगो॒त्ययाः इमत च।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  गपुपकधमातनोयाः पकमारनोत्तरस्य ऊकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोपयाः इत्यनवेन लनोपवे च
गपुपम् इमत सस्थतवे अस्य धमातनोयाः एकयाः एव अचम् मवदतवे तवेन यथमा कस्यमामप यमद  एकयाः एव पपुत्रयाः स्यमातम् तमहिर  स
एव आमदयाः स एव अन्तयाः तददम् अत्रमामप गपुप्धमातनोयाः गकमारनोत्तरयाः उकमारयाः एव आमदयाः अकमारयाः एव अन्तयाः , अतयाः
अस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः। ततयाः गपुपम्-इमत धमातनोयाः आयप्रत्यययाः मवमहितयाः तवेन मनष्पनस्य
गनोपमाय  इत्यस्य  पकमारनोत्तस्य  आकमारस्य  आदपुदमात्तश्च  इत्यनवेन  आदपुदमात्तस्वरयाः।  सनमादन्तमा  धमातवयाः
इत्यनवेन गनोपमाय-  इमत धमातपुससजकयाः,  अतयाः तस्य अन्तस्य अकमारस्यमामप प्रकपृ तसकत्रवेण  उदमात्तस्वरयाः। ततयाः
गनोपमायधमातनोयाः  लनोमट  मध्यमपपुरुषवैकवचनवे  थस्प्रत्ययवे  गनोपमाय  थसम्  इमत  सस्थतवे  गनोपमाय-धमातनोयाः
शिबमादवेशिवेऽनपुबन्धलनोपवे  गनोपमाय  अ  थसम्  इमत  सस्थतवे  शिपयाः  अकमारस्य  अनपुदमात्तलौ  सपुसप्पतलौ  इत्यनवेन
अनपुदमात्तस्वरयाः। यकमारनोत्तरस्य अकमारस्य शिपयाः अकमारस्य च अतनो गपुणवे  इत्यनवेन पररूपवैकमादवेशियाः ,तस्य च
एकमादवेशि  उदमात्तवेननोदमात्तयाः  इत्यनवेन  उदमात्तस्वरयाः।  ततयाः  थसयाः  तमम्  इत्यमादवेशियाः,  तस्य  अदपुदवेशिपरत्वमातम्
तमास्यमानपुदमात्तवेसन्ङदपुपदवेशिमातम्  इत्यनवेन  अनपुदमात्तस्वरयाः,  ततयाः  उदमात्तमानपुदमात्तस्य  स्वररतयाः  इत्यनवेन
तकमारनोत्तरवमतरनयाः अकमारस्य स्वररतस्वरयाः- एवस गनोगो॒पमागो॒यतमम् इमत ससध्यमत। अससनः॑ सगो॒त्ययाः इत्यत्र असम्-धमातनोयाः
मध्यमपपुरुषवैकवचनवे  ससप्प्रत्ययवेऽनपुबन्धलनोपवे  असम्  सस  इमत  सस्थतवे  तमासस्त्यनोलर्बोपयाः  इत्यनवेन  सकमारलनोपवे
अकमारस्य उदमात्तस्वरयाः,  ततयाः परस्य च स्वररतस्वरयाः। सत्यशिब्दवे सकमारस्य उदमात्तस्वररतपरस्य इत्यनवेन
इत्यनपुदमात्तस्वरयाः।

. )10 2 स्वपमामदमहिससमामच्यमनमट॥ (६.१.१८८)

सकत्रमाथर याः - स्वपमादष्ट्रीनमास महिससवेश्चमामनटजमादलौ लसमावरधमातपुकवे  परवे आमदरुदमात्तनो वमा स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त,

स्वपमामदमहिससमामम् अमच अमनमट इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। स्वपमामदसमहिससमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तम, अमच इमत
सप्तम्यन्तमम्,  अमनमट इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। न इटम्  अमनटम्  तसस्मनम् अमनमट इसड्भनवे इत्यथरयाः। स्वपम्-धमातपुयाः
आमदयाः यस्य सयाः स्वपमामदयाः,स्वपमामदश्च महिससम्  च स्वपमामदमहिससयाः छन्दसस बहिहवचनमम्,  तवेषमास  स्वपमामदमहिससमामम्
इमत। स्वपमामदगणयाः अदमामदगणमान्तगरतयाः एकयाः गणयाः, तत्र पमठतमानमास धमातकनमास महिससम्-धमातनोश्च इत्यथरयाः।  असस्मनम्
सकत्रवे  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त  उदमात्तयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।
तमास्यनपुदमात्तवेसन्ङददपुपदवेशिमालसमावरधमातपुकमनपुदमात्तमसन्ह्वङनोयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  लसमावरधमातपुकमम्  इमत  पदमम्
अनपुवतरतवे। तच्चमात्र सप्तम्यन्ततयमा मवपररणम्यतवे। लसमावरधमातपुकमम् इत्यस्य लकमारस्य स्थमानवे जमातममत्यथरयाः।
तवेन  मतङम् ,  शितपृ-शिमानचम्-इत्यवेतवे  गपृह्यन्तवे।  आमदयाः  ससचनोऽन्यतरस्यमामम्  इत्यस्ममादम्  आमदयाः  इमत  पदमम्
अन्यतरस्यमामम्  इमत  अव्ययपदस  चमानपुवतरतवे।  अमच  इमत  लसमावरधमातपुकवे  इत्यस्य  मवशिवेषणस  तवेन  यसस्मनम्
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मवसधस्तदमादमावल्गहिणवे इत्यनयमा पररभमाषयमा तदमामदमवसधयाः भवमत,  तवेन अजमादलौ लसमावरधमातपुकवे  इमत प्रमाप्यतवे।
तवेन अस्य सकत्रस्य अथर्बो भवमत स्वपमादष्ट्रीनमास  धमातकनमास  महिससम्-धमातनोश्च इसड्भनवे  अजमादलौ  लसमावरधमातपुकवे  परवे
आमदयाः उदमात्तयाः वमा भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदमाहिरणमामन- स्वपसन्त, श्वससन्त, महिसससन्त इत्यमादष्ट्रीमन।

सकत्रमाथरसमन्वययाः-  स्वपम्-धमातपुयाः श्वसम्-धमातपुश्च स्वपमामदगणवे पमठतयाः। रुधमामदगणष्ट्रीययाः महिससम्-धमातपुरमप
प्रकपृ तसकत्रवे गपृहिष्ट्रीतयाः। तवेन एतवेषमास धमातकनमास प्रथमपपुरुषबहिहवचनमववकमायमास सझप्रत्ययवे झवेरन्तमादवेशिवे प्रमक्रयमाकमायर स्वपम्
असन्त,  श्वसम्  असन्त,  महिससम्  असन्त इमत जमातवे  इसड्भनस्य अजमामदलसमावरधमातपुकस्य परत्वमातम्  प्रकपृ तसकत्रवेण
धमातकनमामम्  आमदयाः  अचम्  मवकल्पवेन  उदमात्तयाः  भवमत।  अत्र  उदमात्तस्वरस्य  ववैकसल्पकत्वमातम्  तदभमावपकवे
प्रत्ययस्वरस मनममत्तष्ट्रीकपृ त्य मध्यवे उदमात्तस्वरयाः भवमत।

मवशिवेषयाः- वपृसत्तकमारमानपुरनोधवेन मकमत मङमत च परवे एव अयमम् आदपुदमात्तस्वरयाः भवमत। सकत्रवे अमच इमत
पदगहिणमातम् स्वप्यमातम्,  महिसस्यमादम् इत्यमामदषपु न आदपुदमात्तस्वरयाः अजमामदलसमावरधमातपुकस्य अभमावमादम् इमत। सकत्रवे
अमनटम् -इत्यस्य गहिणमातम् इटसमहितलसमावरधमातपुकवे  परवे इदस सकत्रस न प्रवतरतवे। यथमा स्वमपतयाः, श्वससतयाः इत्यमादलौ
इडमागमस्य मवदममानत्वमातम्  न आदपुदमात्तस्वरयाः। 

. )10 3 अभ्यस्तमानमाममामदयाः॥ (६.१.१८९)

सकत्रमाथर याः- अमनटजमादलौ लसमावरधमातपुकवे  परवे अभ्यस्तमानमाममामदरुदमात्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अभ्यस्तमानमामम् आदवेयाः उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम्
सकत्रवे  दवे  पदवे  स्तयाः,  अभ्यस्तमानमामम्  आमदयाः इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः।  अभ्यस्तमानमामम्  इमत षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तम,

आमदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  धमातनोयाः यदमा मदत्वस  भवमत तदमा समपुदमाययाः अभ्यस्तससजकयाः भवमत।
असस्मनम्  सकत्रवे  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।
उदमात्तमानपुदमात्तमामदकमम्  अचयाः एव सम्भवसन्त अतयाः अचम्  इमत लभ्यतवे।  स्वपमामदमहिससमामच्यमनमट इत्यस्ममादम्
अमच  अमनमट  इमत  सप्तम्यन्तस  पददयमम्  अनपुवतरतवे।  न  इटम्  अमनटम्  तसस्मनम्  अमनमट  इसड्भनवे  इत्यथरयाः।
तमास्यनपुदमात्तवेसन्ङददपुपदवेशिमालसमावरधमातपुकमनपुदमात्तमसन्ह्वङनोयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  लसमावरधमातपुकमम्  इमत  पदमम्
अनपुवतरतवे तच्चमात्र सप्तम्यन्ततयमा मवपररणम्यतवे। लसमावरधमातपुकमम् इत्यस्य लकमारस्य स्थमानवे जमातममत्यथरयाः।
तवेन  मतङम् -  शितपृ-शिमानचम्-इत्यवेतवे  गपृह्यन्तवे।  अमच  इमत  लसमावरधमातपुकवे  इत्यस्य  मवशिवेषणस  तवेन  यसस्मनम्
मवसधस्तदमादमावल्गहिणवे इत्यनयमा पररभमाषयमा तदमामदमवसधयाः भवमत,  तवेन अजमादलौ लसमावरधमातपुकवे  इमत प्रमाप्यतवे।
तवेन सकत्रमाथर्बो भवमत इसड्भनवे अजमामदलसमावरधमातपुकवे  परवे अभ्यस्तससजकमानमामम् आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदमाहिरणस भवमत - मबभनः॑तष्ट्री जगो॒रमामम्।(तवै.सस-४-३-११-५)। यदमानः॑हिगो॒वनष्ट्रीयवेगो॒ जपुह्वनः॑मत।
(तवै.बमा.१-१-१०-५)।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- मबभनः॑तष्ट्री  इत्यत्र  डपुभपृधञम्  धमारणपनोषणयनोयाः  इमत  धमातनोयाः  शितपृप्रत्ययवेऽनपुबन्धलनोपवे
कतररर शिपम् इत्यनवेन शिप्प्रत्ययवे जपुहिनोत्यमामदभ्ययाः श्लपुयाः इत्यनवेन शिपयाः लनोपवे श्ललौ इत्यनवेन सकत्रवेण धमातनोयाः मदत्वस
भवमत।  तवेन  समपुदमायस्य  अभ्यस्तससजमा  भवमत।  ततयाः  पकवर्बोऽभ्यमासयाः  इत्यनवेन  पकवरस्य  अभ्यमासससजमायमास
भपृञमाममतम् इत्यनवेन अभ्यस्तस्य अचयाः ऋकमारस्य इकमारवे अभ्यमासवे चचर इत्यनवेन भकमारस्य जश्त्ववे वकमारवे मबभपृ
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अतम् इमत सस्थतवे इकनो यणमच इत्यनवेन ऋकमारस्य रकमारवे मनष्पनस्य मबभतम् इत्यस्य शित्रन्तत्वमातम् ससयमामम्
उमगतश्च  इत्यनवेन  ङष्ट्रीमप  अनपुबन्धलनोपवे  ईकमारवे  मबभतष्ट्री  इमत  रूपमम्।  अत्र  अस्य धमातनोयाः  अभ्यस्तत्वमातम्
प्रकपृ तसकत्रवेण आमदस्वरयाः उदमात्तयाः भवमत।

जपुह्वमत इत्यत्र हिह  दमानमादनयनोयाः इमत धमातनोयाः लटम् -लकमारवे प्रथमपपुरुषस्य बहिहवचनवे सझप्रत्ययवे पकवरवतम्
श्लपुप्रत्ययवे पकवरवदम् मदत्वस भवमत। तवेन अयस धमातपुयाः अभ्यस्तससजकयाः। ततयाः अभ्यमासससजमायमास च हिह  हिह  सझ इमत
सस्थतवे कपु हिनोश्चपुयाः इत्यनवेन हिकमारस्य झकमारवे अभ्यमासवे चचर  इत्यनवेन झकमारस्य जकमारवे  जपु हिह  सझ इमत सस्थतवे
अदभ्यमास्तमातम् इत्यनवेन झकमारस्य अदमादवेशिवे जपुहिह  अमत इमत सस्थतवे हिहश्नपुवनोयाः समावरधमातपुकवे  इत्यनवेन हिह-इत्यस्य
उकमारस्य स्थमानवे वकमारवे जपुह्वमत इमत ससध्यमत। अत्र प्रकपृ तसकत्रवेण अस्य धमातनोयाः आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत।

यवे ददनः॑मत मप्रगो॒यमा वसपुनः॑ इमत दधमानः॑नमागो॒ इन्द्रिवेनः॑ इत्यमादष्ट्रीन्यमप अस्य उदमाहिरणमामन। अत्र दधमानः॑नमागो॒ इत्यत्र मचतयाः
इत्यनवेन  अन्तनोदमात्तस्वरयाः मवमहितयाः। परन्तपु  अषमाध्यमाय्यमास  मचतयाः इमत सकत्रमापवेकयमा अस्य सकत्रस्य परत्वमातम्
अन्तनोदमात्तस्वरस बमासधत्वमा अनवेन सकत्रवेण आदपुदमात्तस्वरयाः।

मवशिवेषयाः- आमदयाः ससचनोऽन्यतरस्य़मामम् इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् असस्मनम् सकत्रवे आमदयाः इमत पदमम् अनपुवतरतवे
तथमामप अत्र अमामद इमत पदगहिणमम् आदपुदमात्तस्वरस्य मनत्यमवधमानमाथरमम्, अन्यथमा आमदगहिणमाभमाववे तस्ममादवेव
सकत्रमादम्(  आमदयाः ससचनोऽन्यतरस्यमामम्  )  अन्यतरस्यमामम् इमत आगममष्यमत,  तवेन अनवेन सकत्रवेण आदपुदमात्तस्वरयाः
मवकल्पवेन भमवष्यमत, तदथमा न स्यमातम् तदथरमम् आमदगहिणमममत बनोध्यमम्।

. )10 4 अनपुदमात्तवे च॥ (६.१.१९०)

सकत्रमाथर याः- अमवदममाननोदमात्तवे लसमावरधमातपुकवे  परवेऽभ्यस्तमानमाममामदरुदमात्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरनो मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे स्तयाः।
अनपुदमात्तवे  इमत  सप्तम्यन्तस  पदमम्।  च  इमत  अव्ययपदमम्।  न  उदमात्तयाः  अनपुदमात्तयाः  तसस्मनम्  अनपुदमात्तवे  इमत
अमवदममाननोदमात्तवे  इत्यथरयाः।  अभ्यस्तमानमाममामदयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  अभ्यस्तमानमामम्  इमत  षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तमम्,
आमदयाः इमत च प्रथममान्तस  पदमत्र अनपुवतरतवे। धमातनोयाः यदमा मदत्वस  भवमत तदमा समपुदमाययाः अभ्यस्तससजकयाः।
असस्मनम्  सकत्रवे  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।
उदमात्तमानपुदमात्तमामदकमम्  अचयाः  एव  सम्भवमत  अतयाः  अचम्  इमत  लभ्यतवे।
तमास्यनपुदमात्तवेसन्ङददपुपदवेशिमालसमावरधमातपुकमनपुदमात्तमसन्ह्वङनोयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  लसमावरधमातपुकमम्  इमत  पदमम्
अनपुवतरतवे तच्चमात्र सप्तम्यन्ततयमा मवपररणम्यतवे। लसमावरधमातपुकमम् इत्यस्य लकमारस्य स्थमानवे जमातममत्यथरयाः।
तवेन मतङम् -  शितपृ-शिमानचम्-इत्यवेतवे गपृह्यन्तवे। लसमावरधमातपुकमम् इत्यत्र सप्तमष्ट्रीमनदरशिमातम् तसस्ममनमत मनमदरषवे पकवरस्य
इत्यनवेन तसस्मनम् परवे समत पकवरस्य कमायरमम् इमत जमायतवे। एवमम् अस्य सकत्रस्य अथरयाः भवमत यत्र उदमात्तस्वरयाः
नमासस्त तमादृशिवे लसमावरधमातपुकवे  परवे अभ्यस्तससजकमानमास धमातकनमामम् आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत। 

उदमाहिरणमम्- अस्य उदहिरणस भवमत दधमानः॑ससगो॒ रत्नसगो॒ द्रिगो॒मवनः॑णस च दमागो॒शिपुषवेनः॑ इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र दधमासस इत्यत्र धमाधमातनोयाः मध्यमपपुरुषवैकवचनवे  ससप्प्रत्ययवे  धमा ससपम्  इमत
सस्थतवे शिमप तस्य च जपुहिनोत्यमामदभ्ययाः श्लपुयाः इत्यनवेन लनोपवे श्ललौ इत्यनवेन धमाधमातनोयाः मदत्वस सम्भवमत तवेन अस्य
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धमातनोयाः  मदत्वत्वमादम्  अयस  धमातपुयाः  अभ्यस्तससजकयाः।  ततयाः  पकवरवतम्  अस्य  अभ्यमासससजमायमास  ह्रिस्वयाः  इत्यनवेन
अभ्यमासस्य अचयाः ह्रिस्ववे ततयाः जश्त्ववे च दधमा ससपम् इमत सस्थतवे ससपयाः मपत्त्वमातम् अनपुदमात्तलौ सपुसप्पतलौ इत्यनवेन
सकमारनोत्तरयाः  इकमारयाः  अनपुदमात्तससजकयाः।  तवेन  मत-इमत  उदमात्तमभनस्य  लसमावरधमातपुकस्य  परत्वमातम्  पकवरस्य
अभ्यस्तससजकस्य धमाधमातनोयाः आदवेयाः अचयाः दकमारनोत्तरस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

. )10 5 भष्ट्रीह्रिष्ट्रीभपृहिहमदजनधनदररद्रिमाजमागरमास प्रत्ययमात्पकवर्त्तुं मपमत॥ 
(६.१.१९२)

सकत्रमाथर याः- भष्ट्रीप्रभपृतष्ट्रीनमामभ्यस्तमानमास मपमत लसमावरधमातपुकवे  परवे प्रत्ययमात्पकवरमम् उदमात्तस भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरनो भवमत। असस्मनम् सकत्रवे  चत्वमारर पदमामन
ससन्त।  भष्ट्रीह्रिष्ट्रीभपृहिहमदजनधनदररद्रिमाजमागरमामम्  इमत  षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस,  प्रत्ययमातम्  इमत  पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस,
पकवरमममत प्रथमवैकवचनमान्तस, मपमत इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्। असस्मनम् सकत्रवे कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः
इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  अभ्यस्तमानमाममामदयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्
अभ्यस्तमानमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस पदमत्र अनपुवतरतवे। धमातनोयाः यदमा मदत्वस भवमत तदमा मदत्वमवमशिषधमातपुयाः
अभ्यस्तससजकयाः।  तमास्यनपुदमात्तवेसन्ङददपुपदवेशिमालसमावरधमातपुकमनपुदमात्तमसन्ह्वङनोयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्
लसमावरधमातपुकमम्  इमत  पदमम्  अनपुवतरतवे  तच्चमात्र  सप्तम्यन्ततयमा  मवपररणम्यतवे।  लसमावरधमातपुकमम्  इत्यस्य
लकमारस्य स्थमानवे जमातममत्यथरयाः। तवेन मतङम् - शितपृ-शिमानचम्-इत्यवेतवे गपृह्यन्तवे। लसमावरधमातपुकवे  इत्यत्र मपमत इत्यत्र
च सप्तमष्ट्रीमनदरशिमातम् तसस्ममनमत मनमदरषवे पकवरस्य इत्यनवेन तसस्मनम् परवे समत पकवरस्य कमायरमम् इमत जमायतवे। तवेन
अस्य  सकत्रस्य  अथर्बो  भवमत  भष्ट्रीह्रिष्ट्रीभपृहिहमदजनधनदररद्रिमाजमागरमामम्  अभ्यस्तमानमास  मपमत  लसमावरधमातपुकवे  परवे
प्रत्ययमात्पकवरमम् उदमात्तस भवमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदहिरणस भवमत यनोनः॑ऽमग्निहिनोगो॒त्रस जपुगो॒हिनोमतनः॑।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- हिहधमातनोयाः  लमट  प्रथमपपुरुषवैकवचवे  मतप्प्रत्ययवे  पकमारस्य  हिलन्त्यमम्  इत्यनवेन
इत्ससजमायमास  तस्य लनोपयाः  इत्यनवेन  लनोपवे  मदत्वमामदकमायर  जपुहिनो  मत  इमत सस्थतवे  मतपयाः  मतङ्प्रत्ययवेषपु  पमाठमातम्
मतसङ्शित्समावरधमातपुकमम् इत्यनवेन मतपयाः समावरधमातपुकससजमा ससध्यमत। एवञ्चि मपमत समावरधमातपुकससजकवे  मतप्प्रत्ययवे
परवे समत पकवरस्य हिकमारनोत्तस्य ओकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

. )10 6 सलमत॥ (६.१.१९३)

सकत्रमाथर याः- प्रत्ययमात्पकवरमपुदमात्तस भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्।  अनवेन  सकत्रवेण  उदमात्तस्वरयाः  भवमत।  असस्मनम्  सकत्रवे  सलमत  इमत
सप्तम्यन्तमम्  एकमवेव  पदमम्  असस्त।  लकमारयाः  इतम्  यस्य  सयाः  सलतम्  ,  तसस्मनम्  इत्यथरयाः।  सलमत  इत्यत्र
सप्तमष्ट्रीमनदरशिमातम्  तसस्ममनमत मनमदरषवे  पकवरस्य इत्यनवेन सलमत परवे पकवरस्य कमायरमममत बनोध्यमम्। असस्मनम् सकत्रवे
कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे। प्रथममान्तत्वमादम्
मवधमायकस  पदमवेततम्। भष्ट्रीह्रिष्ट्रीभपृहिहमदजनधनदररद्रिमाजमागरमास प्रत्ययमातम् पकवर्त्तुं मपमत इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् प्रत्ययमादम् इमत
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पञ्चिम्यन्तस, पकवरमममत प्रथममान्तस पदस च अनपुवतरतवे। तवेन सकत्रमाथर्बो भवमत सलमत परवे प्रत्ययस्य पकवरस्वरयाः उदमात्तयाः
भवमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदमाहिरणस भवमत मचककीषरकयाः इमत, यत्रनः॑ बमागो॒णमायाः(तवै.सस.-४-६-४-५) इमत च।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- कपृ धमातनोयाः समन मदत्वमामदकमायर मचककीषर  इमत सस्थतवे ततयाः ण्वपुल्प्रत्ययवेऽनपुबन्धलनोपवे
मचककीषर  वपु इमत सस्थतवे यपुवनोरनमाकलौ इत्यनवेन वनोयाः अकमादवेशिवे षकमारनोत्तरस्य अकमारस्य लनोपवे मचककीषम्र  अक इमत
सस्थतवे  ण्वपुल्प्रत्ययस्य  सलत्त्वमातम्  तसस्मनम्  परवे  पकवरस्य  ककमारनोत्तरस्य  ईकमारस्य  प्रकपृ तसकत्रवेण  उदमात्तस्वरयाः
मवधष्ट्रीयतवे।  ततयाः  सवरससयनोगवे  मवभक्त्यमामदकमायर  मचककीषरक  इमत  रूपस  ससध्यमत।  यच्छब्दमातम्  सप्तम्यमासलम्
इत्यनवेन त्रल्प्रत्ययवे  त्रल्प्रत्ययस्य सलत्त्वमातम्  ततयाः पकवरस्य यकमारनोत्तस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः
ससदमत।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.29 धमातनोयाः अन्तवे कयाः स्वरयाः भवमत?.

.30 स्वपमामदगणयाः कस्य गणस्य अन्तगरतयाः गणयाः?

.31 अभ्यस्तमानमाममामदयाः इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः?
.32 अनपुदमात्तवे च इत्यस्य कनोऽथर?

.33 जपुहिनोमत इत्यत्र हिकमारनोत्तरस्य ओकमारस्य कयाः स्वरयाः?
.34 यत्र इत्यत्र यकरनोत्तरस्य अकमारस्य उदमात्तस्वरयाः कवे न सकत्रवेण भवमत?

अथ प्रमामतपमदकस्वरमायाः

. )10 7 कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः॥ (६.१.१५९)

सकत्रमाथर याः- कषरतवेधमारतनोरमाकमारवतश्च घञन्तस्यमान्त उदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे चत्वमारर पदमामन
मवदन्तवे।  कषमारत्त्वतयाः  इमत  षष्ठ्यवेकवचनमान्तस,  घञयाः  इत्यमप  षष्ठ्यवेकवचनमान्तमम्,  अन्तयाः  इमत
प्रथवैकवचनमान्तमम्,  उदमात्तयाः  इत्यमप  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  कषमारत्वतयाः  इत्यत्र  कषरश्च  आत्वतश्च  इमत
मवगहि।  कषरधमातनोयाः  आकमारयपुकस्य धमातनोयाः  च  इत्यथरयाः।  घञयाः  इमत  कषमारत्वतयाः  इत्यस्य  मवशिवेषणमम्,  तवेन
तदन्तमवसधनमा घञन्तस्य कषमारत्वतयाः इमत लभ्यतवे। उदमात्तमानपुदमात्तमामदकस  च अचयाः एव सम्भवमत अतयाः अचम्
इत्यमप ससयपुज्यतवे। तवेन अस्य सकत्रस्य अथर्बो भवमत घञन्तकषरधमातनोयाः घञन्तमाकमारयपुकधमातनोश्च अन्तयाः अचम्
उदमात्तयाः भवमत इमत।
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उदमाहिरणमम्- अस्य उदमाहिरणस भवमत कषरयाः इमत, दमाययाः इमत च।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- कपृ ष मवलवेखनवे इमत धमातनोयाः घञ्प्रत्ययवे कषरयाः इमत रूपमम्। अत्र घञन्तस्य कषर-
इत्यस्य अन्तस्य षकमारनोत्तस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः।

दमा दमानवे इमत आकमारयपुकधमातनोयाः आतनो यपुसक्चण्कपृ तनोयाः इत्यनवेन घञ्प्रत्ययवे दमाययाः इमत रूपमम्। अत्र
अमात्वतयाः घञन्तस्य दमाय-इत्यस्य अन्तस्य यकमारनोत्तरस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

मवशिवेषयाः- घञन्तशिब्दमानमास सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इत्यनवेन आदवेयाः अचयाः उदमात्तस्वरयाः भवमत। परन्तपु इदस
सकत्रस बमासधत्वमा घञन्तस्य कषरधमातनोयाः घञन्तमाकमारयपुकधमातनोश्च प्रकपृ तसकत्रवेण अन्तयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत।

प्रकपृ तसकत्रवे  कषर-इत्यत्र शिप्प्रत्ययवेन  (कपृ +शिपम्)  मनदरशियाः न तपु घञ्प्रत्ययवेन,  तवेन तपुदमामदगणष्ट्रीययाः ययाः
कपृ धमातपुयाः  तस्ममादम्  घञ्प्रत्ययवे  तदन्तस्य  शिब्दस्य  अन्तस्य  अचयाः  प्रकपृ तसकत्रवेण  न  उदमात्तस्वरयाः  अमप  च
सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इत्यनवेन आदवेयाः अचयाः उदमात्तस्वरयाः इमत बनोध्यमम्।

. )10 8 उञ्छमादष्ट्रीनमाञ्चि॥ (६.१.१६०)

सकत्रमाथर याः- अन्त उदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरनो मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे  दवे  पदवे  स्तयाः,
उधञ्छमादष्ट्रीनमामम्  इमत  षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस,  च इमत  अव्ययपदमम्।  असस्मनम्  सकत्रवे  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त  उदमात्तयाः
इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् अन्तयाः इमत प्रथममान्तमम्,  उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तञ्चि पदमनपुवतरतवे। उदमात्तमानपुदमात्तमामदकस  च
अचयाः एव सम्भवमत अतयाः अचम् इमत ससयपुज्यतवे। उञ्छयाः आमदयाः यस्य स उञ्छमामदयाः तवेषमामम् उञ्छमादष्ट्रीनमामम् इमत।
उञ्छमामदरवेकयाः गणयाः तत्र उञ्छ-म्लवेच्छ-जञ्ज-जल्प-जप-वध-यपुग-ववेग-ववेद-इत्यवेतवे शिब्दमायाः ससन्त। असस्मनम् गणवे
अषलौ गणसकत्रमाण्यमप ससन्त। एवमम् अस्य सकत्रस्य अथर्बो भवमत उञ्छमामदगणपमठतमानमास शिब्दमानमास अन्तयाः अचम्
उदमात्तयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य सकत्रस्य उदमाहिरणमामन भवसन्त सत्यसगो॒ बवष्ट्रीमम वगो॒ध इतम् स तस्यनः॑(तवै. बमा.२-८-८-

७) इमत। ववैगो॒श्वमागो॒नगो॒रयाः कपुनः॑ मशिगो॒कवे मभयपुर गो॒गवेयपुनः॑गवे इमत, गमावयाःगो॒ सनोमनः॑स्य प्रथगो॒मस्यनः॑ भगो॒कयाः इमत च।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- वध-इमत शिब्दयाः उञ्छमामदगणवे पमठतयाः अतयाः अत्र प्रथमवे वमाक्यवे तमावतम् वध इत्यत्र
धकमारनोत्तरस्य  अकमारस्य  उदमात्तस्वरयाः।  यपुगशिब्दयाः  उञ्छमामदगणवे  पमठतयाः  तवेन   कपु मशिकवे मभयपुरगवेयपुगवे  इत्यत्र
गकमारनोत्तरस्य एकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत। घञन्तयाः भकशिब्दनोऽमप उञ्छमामदगणवे  पमठतयाः,
तवेन गमावयाः प्रथमस्य भक इत्यत्र षकमारनोत्तरस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः।

मवशिवेषयाः- यपुञ्जम्-धतनोयाः घञ्प्रत्ययवे मनष्पनयाः यपुग-इमत शिब्दयाः उञ्छमामदगणवे पमठतयाः। अत्र घञ्प्रत्ययवे परवे
पकवरस्य पपुगन्तलघकपदस्य च इमत गपुणयाः प्रमाप्त आसष्ट्रीतम् परन्तपु गणपमाठवे एवमवेव पमाठमातम् गपुणमनषवेधयाः मनपमात्यतवे।

. )10 9 सञ्नत्यमामदमनर त्यमम्॥ (६.१.१९७)

सकत्रमाथर याः- मञदन्तस्य मनदन्तस्य चमामदरुदमात्तयाः स्यमातम्।
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सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। अत्र सञ्नमत इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस,  आमदयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस,  मनत्यमम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस
पदमम्।  सञ्नमत इत्यस्य सप्तम्यन्तत्वमातम्  तसस्ममनमत मनमदरषवे  पकवरस्य  इत्यनवेन  पकवरस्य  कमायरमममत बनोध्यमम्।
सञ्नमत इत्यत्र ञम् च नम् च ञ्नलौ, ञ्नलौ इतलौ यस्य स सञ्नतम् इमत तसस्मनम् सञ्नमत इमत मञमत मनमत च इत्यथरयाः।
असस्मनम् सकत्रवे कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। उदमात्तयाः
इत्यत्र प्रथममान्तत्वमादम् इदस  मवधमायकपदमममत जमायतवे।  तवेन अस्य सकत्रस्यमाथर्बो भवमत मञमत मनमत च परवे
तदन्तस्य शिब्दस्य मनत्यमम् आमदयाः उदमात्तयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदहिरणस  भवमत यसस्मगो॒नम्  मवश्वमानः॑मन पपौंस्यमानः॑(ऋ.१.६.९)  इमत,  सपुगो॒तवे  दनः॑सधष्व
नश्चनयाः(ऋ.१-३-६)इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- पपुससयाः  कममारमण  इत्यथर  गपुणवचनबमाह्मणमामदभ्ययाः  ष्यञ्कमरमण  च  इत्यनवेन  पपुससम्-
शिब्दमातम्  ष्यञ्प्रत्ययवे  पपौंसमामन  इमत पदस  मनष्पदतवे।  ष्यञ्प्रत्ययस्य ञकमारस्य इत्ससजमा  तथमा  तस्य लनोपयाः
इत्यनवेन  लनोपश्च भवमत अतयाः अवमशिषस  यतम्  ष्य-इमत ततम्  मञदम्  इत्यपुच्यतवे।  एवस  मञमत परवे  तदन्तस्य
पपौंसस्यमामन इत्यस्य आदवेयाः अचयाः औकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरनो भवमत। ववेदवे  पपौंस्यमामन इत्यत्र सपुपमास
सपुलपुकम्  पकवरसवणमारच्छवेयमाडमाड्यमायमाजमालयाः  इत्यनवेन  प्रथममाबहिहवचनवे  डमाप्रत्यत्यवे  प्रमक्रयमाकमायर  च पपौंस्यमा  इमत
रूपमम्।

चमायपृ पकजमामनशिमामनयनोयाः इमत धमातनोयाः चमायतवेरनवे ह्रिस्वश्च इत्यलौणमामदकसकत्रवेण असपुन्प्रत्ययवे आकमारस्य
अकमारवे नपुडमागमवेऽनपुबन्धलनोपवे चयम्  नम् असम् इमत सस्थतवे लनोपनो व्यनोवरसल इत्यनवेन यकमारस्य लनोपवे  प्रमक्रयमायमास
चनयाः इमत रूपमम्। अत्र असपुन्प्रत्ययस्य नकमारस्य इत्ससजमा भवमत अतयाः असपुन्प्रत्यययाः मनतम् भवमत, तवेन मनमत
असपुन्प्रत्ययवे परवे तदन्तस्य चनयाः इत्यस्य आदवेयाः अचयाः अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः भवमत।

मवशिवेषयाः- पपुससम्-शिब्दस्य यदमप बमाह्मणमामदगणवे पमाठयाः नमासस्त तथमामप बमाह्मणमादवेरमाकपृ मतगणत्वमातम् पपुससम्-
शिब्दस्य अत्रवैव गहिणमम्। आकपृ त्यमा स्वरूपवेण यत्र शिब्दनमास गहिणस भवमत स आकपृ मतगणयाः।

. )10 10 अन्तश्च तववै यपुगपतम्॥ (६.१.२००)

सकत्रमाथर याः- तववै-प्रत्ययमान्तस्यमादन्तलौ यपुगपदमादपुदमात्तलौ स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरनो भवमत। असस्मनम् सकत्रवे  चत्वमारर पदमामन
ससन्त। अन्तयाः इमत प्रथमवैकवचनमान्तस,  च इमत अव्ययपदस,  तववै इत्यत्र लपुप्तप्रथममान्तमनदरशियाः,  यपुगपदम् इमत
अव्ययपदमम्। अत्र तववै-इमत प्रत्ययमवशिवेषस्य गहिणमम्, तवेन प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत पररभमाषयमा तववै-
प्रत्ययमान्तस्य  इमत  लभ्यतवे।  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  आमदररमत  अनपुवतरतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे
कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त  उदमात्तयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  इमत  प्रथममान्तस  पदमनपुवतरतवे।  उदमात्तयाः  इत्यत्र
प्रथममान्तत्वमादम्  इदस  मवधमायकपदमममत  जमायतवे।  तवेन  अस्य सकत्रस्यमाथर्बो  भवमत  तववै-प्रत्ययमान्तस्य आमदयाः
अन्तश्च यपुगपदम् उदमात्तयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदहिरणस भवमत नमाननः॑सवेगो॒ यमातववै (तवै. सस ६-२-६-१)। इमत।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः- अत्र यमाधमातनोयाः कपृ त्यमाथर  तववैकवे न्कवे न्यत्वनयाः इत्यनवेन तववै-प्रत्ययवेन यमातववै इमत
रूपमम् अभवतम्। एवस यमातववै इत्यस्य तववै-प्रत्ययमान्तत्वमातम् तस्य आमदयाः स्वरयाः यकमारनोत्तरयाः अकमारयाः अन्तयाः
स्वरयाः वकमारनोत्तरयाः ऐकमारश्च यपुगपदम् अनवेन सकत्रवेण उदमात्तससजकयाः।

मवशिवेषयाः- असस्मनम्  सकत्रवे  यपुगपदम् गहिणस  पयमारयमनवपृत्यथरमम्।  तवेनमात्र एकसस्मनम्  पकवे  आमदयाः उदमात्तयाः
अपरसस्मनम् पकवे अन्तयाः उदमात्तयाः इमत पयमारयवेण अत्र मवधमानस न भमवष्यमत अमप च यपुगपदवेव आदलौ अन्तवे च
उदमात्तस्वरस्य मवधमानस भमवष्यमत। 

. )10 11 कयनो मनवमासवे॥ (६.१.२०१)

सकत्रमाथर याः- आदपुदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे  स्तयाः।
कययाः प्रथमवैकवचनमान्तस,  मनवमासवे इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस पदमम्। कय इमत शिब्दस्वरूपस्य गहिणमम्। मनवमास
इमत  अथरमनदरशियाः।  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  आमदररमत  अनपुवतरतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  कषमारत्वतनो
घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। उदमात्तयाः इत्यत्र प्रथममान्तत्वमादम् इदस
मवधमायकपदमममत जमायतवे। तवेन अस्य सकत्रस्य अथर्बो भवमत कयशिब्दस्य आमदयाः उदमात्तयाः भवमत मनवमासवे अथर
इमत।

उदमाहिरणमम्- स्ववे कयवेनः॑ शिपुमचव्रत।(तवै.बमा. १-४-१-७)।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- मक  मनवमासगत्यनोयाः  इमत  मकधमातनोयाः  अथरदयमसस्त।  तत्र  मनवमासवेऽथर  मकयसन्त
मनवससन्त असस्मनम् इमत मवगहिवे असधकरणवे  मकधमातनोयाः पपुससस ससजमायमास घयाः प्रमायवेण इत्यनवेन घप्रत्ययवे प्रमक्रयमायमास
कयशिब्दयाः  मनष्पदतवे।  अत्र  कयशिब्दस्य  मनवमासवेऽथर  मवदममानत्वमातम्  प्रकपृ तसकत्रवेण  आदवेयाः  षकमारनोत्तरस्य
अकमारस्य उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

. )10 12 वपृषमादष्ट्रीनमास च॥ (६.१.२०३)

सकत्रमाथर याः- वपृषमामदगणपमठतमायाः शिब्दमायाः आदपुदमात्तमायाः स्यपुयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्।  अनवेन  सकत्रवेण  उदमात्तस्वरयाः  भवमत।  असस्मनम्  सकत्रवे  दवे  पदवे  स्तयाः।
वपृषमादष्ट्रीनमामम्  इमत षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस,  च इत्यव्ययपदमम्। वपृषयाः आमदयाः यस्य स वपृषमामदयाः,  तवेषमामममत। वपृषमामदयाः
एकयाः गणयाः।

वपृषमामदगणवे  तमावतम्  वपृष-जन-त्वर-हिय-गय-नय-तय-असशि-ववेद-सकद-पद-गपुहिमायाः  इत्यमादययाः  शिब्दमायाः
ससन्त।  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  आमदररमत  अनपुवतरतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त
उदमात्तयाः इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस  पदमम्  अनपुवतरतवे।  उदमात्तयाः इत्यत्र प्रथममान्तत्वमादम्  इदस
मवधमायकपदमममत जमायतवे।  तवेन  अस्य सकत्रस्य अथरयाः  भवमत वपृषमामदगणवे  पमठतमानमास  शिब्दमानमामम्  आमदस्वरयाः
उदमात्तयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य उदहिरणस भवमत वपृषनोनः॑ अगो॒मग्नियाः सममनः॑ध्यतवे।(तवै.बमा. २-४-६-१०)।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः- वपृषपु  सवेचनवे  इमत  धमातनोयाः  इगपुपधजमाप्रष्ट्रीमकरयाः  कयाः  इत्यनवेन  सकत्रवेण  कप्रत्ययवे
वपृषशिब्दयाः मनष्पदतवे। अत्र प्रत्ययस्वरयाः अथमारतम् आदपुदमात्तश्च इत्यनवेन ककमारनोत्तस्य अकमारस्य उदमात्तयाः प्रमाप्तयाः
आसष्ट्रीतम् तवेन वपृषशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः अभवतम्।   परन्तपु तस बमासधत्वमा वपृषशिब्दस्य वपृषमामदगणवे पमाठमातम् वपृषमादष्ट्रीनमास
च इत्यनवेन अस्य आदवेयाः वकमारनोत्तरस्य ऋकमारस्य आदपुदमात्तस्वरयाः भवमत। 

मवशिवेषयाः- वपृषमदगणयाः एकयाः आकपृ मतगणयाः। तवेन यस्य शिब्दस्य अत्र पमाठयाः नमासस्त अमप च कवे नमामप
सकत्रवेण आदपुदमात्तस्वरयाः न मवमहितयाः। तथमामप आदपुदमात्तस्वरयाः असस्त। अतयाः तस्यमामप आकपृ त्यमा अत्र वपृषमामदगणवे
पमाठयाः स्वष्ट्रीकतरव्ययाः इमत बनोध्यमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः२

.35 कषमारत्वतयाः इत्यत्र कषरशिब्दवेन कथस तपुदमामदगणष्ट्रीयधमातनोयाः गहिणस न?

.36 उञ्छमामदगणवे कमत गणसकत्रमामण ससन्त?

.37 पससम्-शिब्दस्य कथस बमाह्मणमामदगणवे पमाठयाः?
.38 अन्तश्च तववै यपुगपदम् इत्यत्र यपुगपद्गहिणस मकमथरमम्?

.39 कयशिब्दस्य कसस्मनम् अथर आमदयाः उदमात्तयाः भवमत?

.40 वपृषनोनः॑ अगो॒मग्नियाः सममनः॑ध्यतवे इत्यत्र वकमारनोत्तरस्य ऋकमारस्य कवे न सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः?

. )10 13 ससजमायमामपुपममानमम्॥ (६.१.२०४)

सकत्रमाथर याः- उपममानशिब्दयाः ससजमायमाममादपुदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्।  असस्मनम्  सकत्रवे  दवे  पदवे  स्तयाः।  ससजमायमामम्  इमत  सप्तम्यवेकवचनमान्तस,
उपममानमम्  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  असस्मनम्  सकत्रवे  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  आमदररमत
अनपुवतरतवे।  अत्र  कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त  उदमात्तयाः  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  उदमात्तयाः  इमत  प्रथममान्तस  पदमनपुवतरतवे।
उदमात्तयाः  इत्यत्र  प्रथममान्तत्वमादम्  इदस  मवधमायकपदमममत जमायतवे।  तवेन  अस्य सकत्रस्यमाथरयाः  भवमत ससजमायमामम्
उपममानशिब्दस्य आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- चञ्चिवेव चञ्चिमा इमत।

सकत्रमाथरसमन्वय- चञ्चिमा-शिब्दस्य तपृणमनममरतपपुरुषयाः इत्यथरयाः। चञ्चिमासदृशियाः पपुरुषयाः अमप चञ्चिमा इमत
भवमत। तत्र चञ्चिमा-शिब्दमातम् इववे प्रमतकपृ तलौ इमत सकत्रवेण मवमहितस्य कन्प्रत्ययस्य लपुम्मनपुष्यवे इमत सकत्रवेण लनोपयाः।
एवमत्र चञ्चिमा-शिब्दस्य उपममानवमाचकत्वमातम् ससजमावमाचकत्वमाच्च प्रकपृ तसकत्रवेण तस्य आदवेयाः अचयाः चमाकमारनोत्तरस्य
अकमारस्य उदमात्तस्वरनो भवमत।
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मवशिवेषयाः- ननपु चञ्चिमा-शिब्दमातम् कन्प्रत्ययवे अनपुबन्धलनोपवे च चञ्चिमा क(कनम्) इमत सस्थतवे कन्प्रत्ययस्य
नकमारस्य  इत्ससजकत्वमातम्  तस्य  लनोपवे  च  प्रत्ययलनोपवे  प्रत्ययलकणमम्  इत्यनवेन  कन्प्रत्यययाः  मनतम्  भवमत।
तसस्मनम् मनमत परवे पकवरस्य चकमारनोत्तरस्य अकमारस्य तपु सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इत्यनवेनवैव आदपुदमात्तस्वरयाः ससध्यमत
तवेन  प्रकपृ त-सकत्रवेण  आदपुदमात्तस्वरमवधमानस्य  कमा  आवश्यकतमा  इमत  चवेद पुच्यतवे-  एतदवेव  जमापकस  यतम्  ववेदवे
क्वमचत्स्वरमवधलौ प्रत्ययलनोपवे  प्रत्ययलकणमममत न गपृह्यतवे। एवमम् अत्र प्रत्ययलनोपवे  प्रत्ययलकणमम् इत्यस्य
गहिणमाभमाववे  चञ्चिमा  क  इत्यत्र  मनत्त्वमाभमावमातम्  न  चमाकमारनोत्तरस्य  अकमारस्य  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यनवेन
आदपुदमात्तस्वरयाः ससध्यमत। तवेन आदपुदमात्तस्वरस्य मवधमानमाय  प्रकपृ तसकत्रस प्रमारभ्यतवे।

असस्मनम् सकत्रवे ससजमायमाममत्यपुकत्वमातम् यत्र ससजमा नमासस्त तत्र नवेदस सकत्रस प्रवतरतवे  यथमा अमग्निममारणवकयाः
इमत । अत्र उपममानत्ववे अमप ससजमा नमासस्त अतयाः मकमारनोत्तरस्य अकमारस्य न उदमात्तस्वरयाः। यत्र च उपममानस
नमासस्त तत्रमामप नवेदस सकत्रस  प्रवतरतवे  यथमा चवैत्रयाः इमत,  अत्र ससजमात्ववे  अमप उपममानत्वस नमासस्त। अतयाः अत्र न
चकमारनोत्तरस्य ऐकमारस्य उदमात्तस्वरयाः।

. )10 14 अमशितयाः कतमार॥ (६.१.२०७)

सकत्रमाथर याः- कतपृरवमाचष्ट्री अमशितशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः।

सकत्रव्यमाख्य-  मवसधसकत्रमवेततम्।  अनवेन  सकत्रवेण  उदमात्तस्वरनो  भवमत।  असस्मनम्  सकत्रवे  दवे  पदवे  स्तयाः।
अमशितयाः  इमत  प्रथमवैकवचनमान्तस  कतमार  इत्यमप  प्रथमवैकवचनमान्तस  पदमम्।  असस्मनम्  सकत्रवे  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्
इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् आमदररमत अनपुवतरतवे। अत्र कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत
प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। उदमात्तयाः इत्यत्र प्रथममान्तत्वमादम् इदस मवधमायकपदमममत जमायतवे। तवेन अस्य सकत्रस्य
अथर्बो भवमत अमशितशिब्दयाः यदमा कतमार तदमा अस्य शिब्दस्य आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत।

उदमाहिरणमम्- कपृ गो॒षमननः॑त्फिमालगो॒ आमशितमम् इत्यस्य उदमाहिरणमम्। 

सकत्रमाथरसमन्वययाः- आङ्पकवरकमातम्  अश्धमातनोयाः  कतररर  कप्रत्ययवे  आमशितमम्  इमत  रूपमम्।  अत्र
आमशितशिब्दयाः कतपृरवमाचकयाः मवदतवे।  अतयाः अस्य आदवेयाः अचयाः अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः भवमत। 

मवशिवेषयाः- ननपु आङ्पकवरकमातम् अशिम्-धमातनोयाः कतररर कप्रत्ययमवधमानस्य मकममप सकत्रस नमासस्त तमहिर  कथस
कप्रत्यययाः इमत चवेद पुच्यतवे अत्र कप्रत्यययाः मनपमात्यतवे इमत।

अत्र अन्यवे ववैयमाकरणमायाः अशिम्-धमातनोयाः कतररर कप्रत्ययवे अमशितशिब्दस मनष्पमादयसन्त। तदमा तपु कप्रत्यययाः
उपधमादष्ट्रीघरश्च उभलौ एव मनपमात्यवेतवे इमत।

. )10 15 यपुष्मदस्मदनोङर सस॥ (६.१.२११)

सकत्रमाथर याः- आमदरुदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे  स्तयाः।
यपुष्मदस्मदनोयाः  इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तस,  ङसस इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।  ङसस इत्यत्र सप्तमष्ट्रीमनदरशिमातम्
तसस्ममनमत मनमदरषवे पकवरस्य इत्यनयमा पररभमाषयमा षष्ठ्यवेकवचनवे परवे समत पकवरस्य कमायरमममत बनोध्यमम्। असस्मनम्
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सकत्रवे सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् आमदररमत अनपुवतरतवे। अत्र कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम्
सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। उदमात्तयाः इत्यत्र प्रथममान्तत्वमादम् इदस मवधमायकपदमममत जमायतवे।
तवेन अस्य सकत्रस्य अथरयाः भवमत ङसस परवे समत पकवरयनोयाः यपुष्मदस्मदनोयाः आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य सकत्रस्य उदमाहिरणस भवमत नमहिषस्तव ननो मम इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- यपुष्मतम्-शिब्दमातम्  अस्मतम्-  शिब्दमाच्च  ङसम्-प्रत्ययवे  यष्मदस्मद्भ्यमास  ङशिनोऽशिम्
इत्यनवेन ङशियाः अशिमादवेशिवे तवममलौ ङसस इत्यनवेन यपुष्मदयाः मपयरन्तस्य तव इत्यमादवेशिवे अस्मदयाः मपयरन्तस्य च
मम इत्यमादवेशिवे प्रमक्रयमाकमायर तव मम इमत रूपदयस ससध्यमत। अत्र तव मम इत्यनयनोयाः ङसन्तत्वमातम् तसस्मन
परवे तकमारनोत्तरस्य अकमारस्य मकमारनोत्तरस्य अकमारस्य च प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

. )10 16 ङमय च॥ (६.१.२११)

सकत्रमाथर याः- यपुष्मदस्मदनोयाः आमदरुदमात्तयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दवे पदवे  स्तयाः।
ङमय इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तमम्।  च इमत अव्ययपदमम्।  ङमय इत्यत्र सप्तमष्ट्रीमनदरशिमातम्  तसस्ममनमत मनमदरषवे
पकवरस्य  इत्यनयमा  पररभमाषयमा  चतपुथ्यरकवचनवे  परवे  समत  पकवरस्य  कमायरमममत  बनोध्यमम्।  असस्मनम्  सकत्रवे
सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम् आमदररमत अनपुवतरतवे।  अत्र कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इत्यस्ममातम्
सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस पदमनपुवतरतवे। उदमात्तयाः इत्यत्र प्रथममान्तत्वमादम् इदस मवधमायकपदमममत जमायतवे।
तवेन अस्य सकत्रस्य अथरयाः भवमत ङमय परवे समत पकवरयनोयाः यपुष्मदस्मदनोयाः आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अस्य सकत्रस्य उदमाहिरणस भवमत तपुभ्यसनः॑ महिन्वमागो॒नयाः इमत। मह्यसगो॒ वमातयाःनः॑ पवतमामम् इमत च।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- यपुष्मतम्-शिब्दमातम् अस्मतम्-  शिब्दमाच्च ङवे  इमत प्रत्ययवे ङवे -प्रथमयनोरमम् इत्यनवेन ङवे
इत्यस्य अममादवेशिवे तपुभ्यमह्यलौ ङमय इत्यनवेन यपुष्मदयाः मपयरन्तस्य तपुभ्य इत्यमादवेशिवे अस्मदयाः मपयरन्तस्य च मह्य
इत्यमादवेशिवे  प्रमक्रयमाकमायर तपुभ्यस मह्यमम् इमत रुपदयस ससध्यमत। अत्र तपुभ्यस,  मह्यमम् इत्यनयनोयाः ङवे  इमत प्रत्ययलौ
अन्तवे मवदवेतवे। ङवे  इमत परवे तपुभ्यमम् इत्यत्र तकमारनोत्तरस्य आदवेयाः अचयाः उकमारस्य मह्यमम् इत्यत्र मकमारनोत्तरस्य
आदवेयाः अचयाः अकमारस्य च प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

. )10 17 यतनोऽनमावयाः॥ (६.१.११३)

सकत्रमाथर याः- यत्प्रत्ययमान्तस्य द्व्यचयाः आमदयाः उदमात्तयाः नमावस मवनमा इमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रमवेततम्। अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरनो मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे दवे  पदवे  स्तयाः।
यतयाः, अनमावयाः इमत सकत्रगतपदच्छवेदयाः। यतयाः इमत षष्ठ्यवेकवचनमान्तमम्। अनमावयाः इमत पञ्चिम्यवेकवचनमान्तस पदमम्।
अत्र  यतम्  इमत  प्रत्यययाः।  तस्ममातम्   प्रत्ययगहिणवे  तदन्तगहिणमम्  इत्यनवेन  तदन्तगहिणस  भमवष्यमत।  तवेन
यत्प्रत्ययमान्तस्य इत्यथरयाः। अनमावयाः इत्यस्य नलौ इमत शिब्दस मवनमा इत्यथरयाः। असस्मनम् सकत्रवे मनष्ठमा च द्व्यजनमातम्
इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  द्व्यचम्  इत्यनपुवतरतवे। तच्चमात्र पञ्चिम्यन्ततयमा मवपररणम्यतवे। एवमम्  अस्य सकत्रस्य अथर्बो
भवमत यत्प्रत्ययमान्तस्य अज्दययपुकस्य शिब्दस्य आमदयाः अचम् उदमात्तयाः भवमत नलौशिब्दस्य तपु न  भवमत इमत।
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उदमाहिरणमम्- यपुगो॒ञ्जन्त्यनः॑स्यगो॒ कमाम्यमानः॑ इमत।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- कमपु कमान्तलौ इमत धमातनोयाः कमवेमणरङम्  इत्यनवेन स्वमाथर मणङ्प्रत्ययवेऽनपुबन्धलनोपवे अत
उपधमायमायाः  इत्यनवेन  कमम्-धमातनोयाः  ककमारनोत्तरस्य  अकमारस्य  वपृदलौ  आकमारवे  मनष्पनस्य  कमामम  इत्यस्य
सनमादन्तमा  धतवयाः  इत्यनवेन  धमातपुससजमा  ससध्यमत।  ततयाः  अजन्तस्य  कमम-धमातनोयाः  अचनो  यतम्  इत्यनवेन
यत्प्रत्ययवेऽनपुबन्धलनोपवे  णवेरमनमट इत्यनवेन मकमारनोत्तरस्य मणङयाः इकमारस्य लनोपवे  प्रथममामदवचनवे  प्रमक्रयमाकमायर
कमाम्यमा इमत ससध्यमत। अत्र कमाम्यमा इत्यस्य यत्प्रत्ययमान्तत्वमातम् यत्प्रत्ययस्य च तकमारस्य इत्ससजकत्वमातम्
मतत्स्वररतमम् इत्यनवेन स्वररतस्वरयाः प्रमाप्तयाः आसष्ट्रीतम्। परन्तपु तस बमासधत्वमा प्रकपृ तसकत्रवेण अज्दययपुकस्य कमाम्यमा
इत्यस्य आदवेयाः अचयाः ककमारनोत्तरस्य आकमारस्य उदमात्तस्वरयाः भवमत।

नवमतस  नमाव्यमानमामम्  इत्यमामदषपु  नमावमा  तमायरमम्  इमत  मवगहिवे
नलौवयनोधमरमवषमकलमकलसष्ट्रीतमातपुलमाभ्यस्तमायरतपुल्यप्रमाप्य-वध्यमानमाम्यसमसममतससम्मतवेषपु  इत्यनवेन  यत्प्रत्ययवे
मनष्पनस्य  नमाव्यशिब्दस्य  षष्ठष्ट्रीबहिहवचनमान्तस  रूपमसस्त।  परन्तपु  प्रकपृ तसकत्रवे  अनमावयाः  इत्यपुकत्वमातम्
नमाव्यमानमाममत्यस्य आदवेयाः अचयाः नकमारनोत्तरस्य आकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण न उदमात्तस्वरयाः।

मवशिवेषयाः- अषमाध्यमाय्यमास  मनष्ठमा  च  द्व्यजनमातम्  इत्यस्ममातम्  परमम्  सप्त  सकत्रमामण  ससन्त  ततयाः  परस
यतनोऽनमावयाः  इमत प्रकपृ तसकत्रस  मवदतवे।  एवस  मध्यवमतरसकत्रवेषपु  मनष्ठमा  च द्व्यजनमातम्  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  द्व्यचम्
इत्यस्य  अनपुवपृसत्तयाः  न  भवमत  परन्तपु  असस्मनम्  सकत्रवे  कथस  द्व्यचम्  इत्यस्य  अनपुवपृसत्तयाः  इमत  चवेद पुच्यतवे
मण्डककप्लपुत्यमा अत्र अनपुवपृसत्तयाः इमत। मण्डककयाः यथमा उत्प्लपुत्य मकसञ्चितम् मकसञ्चितम् स्थमानस पररत्यज्य गच्छमत
तददम् इदमम् अमप मकसञ्चितम् मकसञ्चितम् सकत्रस पररत्यज्य उत्तरनोत्तरसकत्रवे प्रवतरतवे इमत जवेयमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.41 उपममानशिब्दयाः कदमा आदपुदमात्तयाः?

.42 ककीदृशियाः अमशितशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः?

.43 मम इत्यत्र मकमारनोत्तरस्य अकमारस्य उदमात्तस्वरयाः कवे न ससध्यमत?

.44 ङमय च इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः?
.45 यतनोऽनमावयाः इमत सकत्रवे अनमावयाः इत्यत्र कमा मवभमकयाः?

पमाठसमारयाः

 धमातनोयाः प्रमामतपमदकस्य च स्वरमम् अवलम्ब्य पमाठनोऽयस मवरमचतनो भवमत। धमातनोयाः मवमहितमानमास स्वरमाणमास
मवषयवे कमामनमचतम् सकत्रमामण आलनोमचतमामन। एवञ्चि प्रमामतपमदकमातम् मवमहितमानमास स्वरमाणमास मवषयवे कमामनमचतम् सकत्रमामण
आलनोमचतमामन ससन्त।  धमातनोयाः मवमहितस्वरमाणमास मवषयवे सकत्रमामण भवसन्त, यथमा- धमातनोयाः, स्वपमामदमहिससमामच्यमनमट
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इत्यमादष्ट्रीमन सकत्रमामण। धमातनोयाः इमत सकत्रवेण धमातनोयाः अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत। अस्य उदमाहिरणस भवमत गनोगो॒पमागो॒यतसनः॑ नयाः
इमत,  अससनः॑ सगो॒त्ययाः इमत च। अत्र  गपुपम्-इमत धमातनोयाः आयप्रत्यययाः मवमहितयाः तवेन मनष्पनस्य गनोपमाय इत्यस्य
पकमारनोत्तस्य आकमारस्य आदपुदमात्तश्च इत्यनवेन आदपुदमात्तस्वरयाः। सनमादन्तमा धमातवयाः इत्यनवेन गनोपमाय इमत
धमातपुससजकयाः,  अतयाः  तस्य  अन्तस्य  अकमारस्यमामप  प्रकपृ तसकत्रवेण   उदमात्तस्वरयाः  भवमत।  प्रमामतपमदकमातम्
मवमहितस्वरमाणमास  मवषयवे  सकत्रमामण भवसन्त,  यथमा-   कषमारत्वतनो  घञनोऽन्त उदमात्तयाः,  उञ्छमादष्ट्रीनमाञ्चि इत्यमादष्ट्रीमन
सकत्रमामण। अस्य उदमाहिरणस भवमत कषरयाः इमत, दमाययाः इमत च। कपृ ष मवलवेखनवे इमत धमातनोयाः घञ्प्रत्ययवे कषरयाः इमत
रूपमम्। अत्र घञन्तस्य कषर-इत्यस्य अन्तस्य षकमारनोत्तस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः। दमा दमानवे
इमत आकमारयपुकधमातनोयाः आतनो यपुसक्चण्कपृ तनोयाः इत्यनवेन घञ्प्रत्ययवे दमाययाः इमत रूपमम्। अत्र अमात्वतयाः घञन्तस्य
दमाय-इत्यस्य अन्तस्य यकमारनोत्तरस्य अकमारस्य प्रकपृ तसकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः ससध्यमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

.1 स्वपमामदमहिससमामच्यमनमट इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
.2 अभ्यस्तमानमाममामदयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.3 कषमारत्वतनो घञनोऽन्त उदमात्तयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
.4 सञ्नत्यमामदमनरत्यमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.5 वपृषमादष्ट्रीनमास च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

.6 ससजमायमामपुपममानमम् इत्यनवेन उदमात्तस्वरमवधमानस्य फिलस वणरयत।

.7 यतनोऽनमावयाः इत्यस्य एकमपुदमाहिरणस प्रदश्यर समन्वयत।

पमा५ठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण-१

.1 उदमात्तस्वरयाः।

.2 अदमामदगणमान्तगरतयाः एकयाः गणयाः।

.3 अमनटजमादलौ लसमावरधमातपुकवे  परवे अभ्यस्तमानमाममामदरुदमात्तयाः।

.4 अमवदममाननोदमात्तवे इत्यथरयाः।
.5 उदमात्तस्वरयाः।

.6 सलमत इमत सकत्रवेण।
उत्तरमामण-२
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.7 शिप्प्रत्यवेन मनदरशिमातम्।

.8 अषलौ।

.9 बमाह्मणमादवेरमाकपृ मतगणत्वमातम्।

.10 पयमारयमनवपृत्यतरमम्।

.11 मनवमासवे अथर।

.12 वपृषमादष्ट्रीनमास च इमत सकत्रवेण।
उत्तरमामण-३

.13 उपममानशिब्दयाः यदमा ससजमावमाचकयाः तदमा इमत।

.14 कतपृरवमाचष्ट्री अमशितशिब्दयाः इमत।
.15 यपुष्मदस्मदनोङर सस इत्यनवेन।

.16 ङमय परवे समत यपुष्मदस्मदनोयाः आमदयाः उदमात्तयाः भवमत इत्यथरयाः।
.17 पञ्चिमष्ट्रीमवभमकयाः।

।।इमत दशिमयाः पमाठयाः।।
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