
)13 सममासस्वरमायाः
प्रस्तमावनमा-

स्वरसमहिततयमा ववेदमायाः अध्यवेतव्यमायाः। त्रययाः स्वरमायाः। उदमात्तयाः, अनपुदमात्तयाः, स्वररतयाः च। प्रत्यवेकस  स्वरवेषपु
एकवै कस  मचह्निमम्  असस्त।  यथमा  अगो॒मग्निमष्ट्रीनः॑ळवे  इत्यत्र  अकमारयाः  अनपुदमात्तयाः।  अकमारस्य  नष्ट्रीचवैयाः  मवदममानमा  रवेखमा
अकमारस्य  अनपुदमात्तत्वस  बनोधयमत।  मग्नि  इत्यस्य इकमारयाः  उदमात्तयाः।  उदमात्तस्य कपृ तवे  मकममप  मचह्निस  नमासस्त।
मचह्निमवहिष्ट्रीनयाः  उदमात्तयाः भवमत। मष्ट्री  इत्यत्र ईकमारयाः  स्वररतयाः।  ईकमारस्य उपरर  मवदममानमा  रवेखमा  स्वररतस्य
सकमचकमा।  एवमम्  अचयाः  त्रययाः  स्वरमायाः  सम्भवसन्त।  प्रत्यवेकस  वणमारनमास  स्वरयाः  प्रत्यययनोगमातम्  सममासकरणमातम्
इत्यमामदहिवेतनोयाः पररवत्यरतवे।  असस्मनम्  प्रकरणवे  सममासस्वरमवषयवे  जमास्यमामयाः। अथमारतम्  सममासकरणवेन कपु त्र कयाः
स्वरयाः भवमत तदम् आलनोचयमामयाः।

उदवेश्यमामन- 

इमस पमाठस पमठत्वमा भवमानम्-
 सममासस्य अन्तवे जमायममानस स्वरस जमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 तत्पपुरुषसममासवे पकवरपदस्य स्वरस मवधमातपुस शिक्नपुयमातम्।
 कमरधमारयसममासवे पकवरपदस्य स्वरस मनणरतपुस यनोग्यनो भमवष्यमत।
 बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासवे पकवरपदस्य स्वरस मनश्चवेतपुमम् समामथ्यरमम् अजरयवेतम्।
 मदगपुसममासवे कस्य पदस्य कयाः स्वरयाः भवमत इमत जमास्यमत।
 प्रकपृ मतस्वरत्वस कपु त्र कपु त्र इमत पमठष्यमत।
 सकत्रमाणमामम् अथरमनणरयस कतपुर्त्तुं प्रभववेतम्।
 सकत्रमाणमास व्यमाख्यमानस कतपुर्त्तुं ससदनो भमवष्यमत।

. )13 1 सममासस्य॥ (६.१.२२३)

सकत्रमाथर याः- सममासस्य अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस मवसधसकत्रमम्।  अनवेन सकत्रवेण उदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।  सकत्रवेऽसस्मनम्  एकमवेव पदमम्
असस्त।  सममासस्य इमत षष्ठ्यन्तस  पदमम्।  "अन्त्यनोऽवत्यमायाः"  इमत सकत्रमातम्  अन्तयाः  इमत पदमम्  अनपुवतरतवे।
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उदमात्तयाः इमत पदमत्रमानपुवतरतवे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत- सममासस्य अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत इमत। उदमात्तमामदकस  तपु
अचयाः एव सम्भवमत। अतयाः अन्त्ययाः अचम् उदमात्तयाः भवमत इत्यथरयाः।

उदमाहिरणमम्- रमागो॒जगो॒पपुगो॒रुगो॒षयाः

सकत्रमाथरसमन्वययाः-रमाजयाः पपुरुषयाः इमत मवगहिवे "षष्ठष्ट्री" इमत सकत्रवेण षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासवे रमाजपपुरुषयाः इमत
रूपस भवमत। सममासत्वमातम् प्रकपृ तसकत्रवेण रमाजपपुरुष इत्यस्य अन्त्ययाः अकमारयाः उदमात्तयाः भवमत। 

. )13 2 तत्पपुरुषवे तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः॥
(६.२.२)

सकत्रमाथर याः- तत्पपुरुषसममासवे  पकवरपदस  यमद तपुल्यमाथरवमाचकस ,  तपृतष्ट्रीयमान्तस,  सप्तम्यन्तस,  उपममानवमाचकमम्,
अव्ययस, कपृ त्यप्रत्ययमान्तस वमा भवमत तमहिर पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत।।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे।  प्रकपृ मतशिब्दयाः  स्वमाभमामवकवे
वतरतवे। प्रकपृ मतस्वरयाः नमाम स्वमाभमामवकयाः स्वरयाः। प्रकपृ मतयाः स्वमाभमामवकयाः स्वरयाः यस्य सयाः प्रकपृ मतस्वरयाः। अथमारतम्
सममासमातम्  पकवर्त्तुं  पदस्य ययाः स्वमाभमामवकयाः स्वरयाः भवमत,  सममासमातम्  परस स एव स्वरयाः मतष्ठमत। सकत्रवेऽसस्मनम्
पददयमम्  असस्त।  तत्पपुरुषवे  इमत  सप्तम्यन्तस  पदमम्।  तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः  इमत
प्रथममान्तस  पदमम्।  "बहिहव्रष्ट्रीहिलौ  प्रकपृ त्यमा  पकवरपदमम्"  इमत  सकत्रमातम्  प्रकपृ त्यमा  इमत  पकवरपदमम्  इमत  च  पददयमम्
अनपुवतरतवे।  सकत्रमाथरयाः भवमत तत्पपुरुषवे  तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः पकवरपदभकतमायाः प्रकपृ त्यमा
इमत। प्रकपृ त्यमा इत्यस्य अथरयाः स्वभमाववेन अवमतष्ठतवे इमत। अथमारतम् तत्पपुरुषसममासवे पकवरपदस यमद तपुल्यमाथरवमाचकस ,
तपृतष्ट्रीयमान्तस,  सप्तम्यन्तस,  उपममानवमाचकमम्,  अव्ययस,  कपृ त्यप्रत्ययमान्तस  वमा भवमत तमहिर  पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः
भवमत। पकवरपदस्य स्वरपररवतरनस न भवमत।

उदमाहिरणमम्- तपुल्यनः॑श्ववेतयाः। मकररकमाणयाः। अकशिलौण्डयाः। शिसष्ट्रीश्यमाममा। 

सकत्रमाथरसमन्वययाः- तपुल्यश्ववेतयाः-  अत्र कपृ त्यतपुल्यमाख्यमा  अजमात्यमा  इमत  सकत्रवेण  कमरधमारयसममासयाः
जमातयाः। अत्र पकवरपदस तपुल्यमाथरवमाचकमम् असस्त मकञ्चि यतनोऽनमावयाः इमत सकत्रवेण आदपुदमात्तमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण
तपुल्यश्ववेतयाः इमत समस्तपदस्य तपुल्य इमत पदमम् आदपुदमात्तस भवमत।

मकररकमाणयाः- मकररणमा कमाणयाः इमत मवगहिवे तपृतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासवे मकररकमाणयाः इमत रूपस भवमत। अत्र
मकरर इमत अन्तनोदमात्तस पदमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मकररकमाणयाः इत्यत्र मकरर इमत अन्तनोदमात्तस भवमत।

अकशिलौण्डयाः- अकवेषपु शिलौण्डयाः इमत मवगहिवे सप्तमष्ट्रीतत्पपुरुषसममासवे अकशिलौण्डयाः इमत रूपमम्। अकशिब्दयाः
अन्तनोदमात्तयाः। अतयाः अकशिलौण्डयाः इत्यत्र अकशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः एव मतष्ठमत।

शिसष्ट्रीश्यमाममा- शिसष्ट्री इव श्यमाममा इमत मवगहिवे उपममानमामन समाममान्यवचनवैयाः इमत सकत्रवेण तत्पपुरुषसममासयाः
जमातयाः। शिसष्ट्रीशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण शिसष्ट्रीश्यमाममा इत्यत्र शिसष्ट्री इमत अन्तनोदमात्तयाः एव मतष्ठमत।
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अबमाह्मणयाः- न बमाह्मणयाः इमत मवगहिवे नञ्तत्पपुरुषसममासवे अबमाह्मणयाः इमत रूपस भवमत। अत्र पकवरपदस नञम्
इमत मनपमातयाः, मनपमातमायाः आदपुदमात्तमायाः इमत सकत्रवेण अमादपुदमात्तयाः च। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अबमाह्मणयाः इत्यत्र पकवरपदमम्
अदपुदमात्तमवेव मतष्ठमत।

मपुहिहतरसपुखमम्-  मपुहिहतर्त्तुं  सपुखमम्  इमत  मवगहिवे  अत्यन्तससयनोगवे  च  इमत  सकत्रवेण  मदतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः
जमातयाः।  अत्र  पकवरपदस  मदतष्ट्रीयमान्तमम्,  अन्तनोदमात्तस  च।  अतयाः  प्रकपृ तसकत्रवेण  मपुहिहतरसपुखमम्  इत्यत्र  पकवरपदमम्
अन्तनोदमात्तमवेव मतष्ठमत।

भनोज्यनोष्णमम्-  भनोज्यस  च  ततम्  उष्ण्यमम्  इमत  मवगहिवे  कमरधमारयससजकयाः  तत्पपुरुषसममासयाः  जमातयाः।
भनोज्यमम् इमत कपृ त्यप्रत्ययमान्तस पदमम्, स्वररतस च। अतयाः भनोज्यनोष्णमम् इमत समस्तपदस्य भनोज्यशिब्दयाः स्वररतयाः
एव मतष्ठमत।

. )13 3 वमा भपुवनमम्॥ (६.२.२०)

सकत्रमाथर याः- ऐश्वयर अथर तत्पपुरुषवे पत्यलौ उत्तरपदवे भपुवनस पकवरपदस वमा प्रकपृ त्यमा। 

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्। सकत्रवेणमानवेन प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे पददयमम् असस्त।
वमा  इत्यव्ययपदमम्।  भपुवनमम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्।  "पत्यमाववैश्वयर"  इमत  अनपुवतरतवे।  "बहिहव्रष्ट्रीहिलौ  प्रकपृ त्यमा
पकवरपदमम्"  इमत  सकत्रमातम्  प्रकपृ त्यमा  इमत  पकवरपदमम्  इमत  च  पददयमम्  अनपुवतरतवे।  "तत्पपुरुषवे
तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः" इमत सकत्रमातम् तत्पपुरुषवे इमत अनपुवतरतवे। ऐश्वयर इमत तत्पपुरुषवे
इत्यनवेन सहि अन्ववेमत।  उत्तरपदवे  इमत अध्यमाहिमायरमम्।  तच्च पत्यलौ  इत्यनवेन  सहि अन्ववेमत।  अतयाः सकत्रमाथरयाः
भवमत-  ऐश्वयरवमामचमन तत्पपुरुषवे पमतशिब्दवे उत्तरपदवे समत पकवरपदस्य भपुवनशिब्दस्य मवकल्पवेन प्रकपृ मतस्वरयाः
भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- भपुवनः॑नपमतयाः। भपुगो॒वगो॒नगो॒पगो॒मतयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- भपुवनपमतयाः इत्यत्र भपुवनस्य पमतयाः इमत मवगहिवे  तत्पपुरुषसममासयाः जमातयाः। अत्र
भपुवनशिब्दयाः  पकवरपदमम्।  पमतशिब्दश्च  उत्तरपदमम्  असस्त।  अतयाः  प्रकपृ तसकत्रवेण  भपुवनशिब्दस्य  मवकल्पवेन
प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। तवेन प्रकपृ मतस्वरपकवे आदपुदमात्तयाः भवमत।

. )13 4 पकवर भकतपकवर॥ (६.२.२२)

सकत्रमाथर याः- पकवरशिब्दवे उत्तरपदवे भकतपकवर अथर तत्पपुरुषवे पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयस
मवरमाजतवे।  पकवर  इमत सप्तम्यन्तस  पदमम्।  भकतपकवर  इत्यमप सप्तम्यन्तस  पदमम्।  बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा  पकवरपदमम्  इमत
सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा इमत पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। उत्तरपदवे इमत अध्यमाहिमायरमम्। तच्च उत्तरपदस पकवर
इत्यनवेन सहि अन्ववेमत। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत- पकवरशिब्दवे उत्तरपदवे भकतपकवरवमामचमन तत्पपुरुषवे सममासवे पकवरपदस्य
प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- आढ्यपकवरयाः।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः- आढ्ययाः भकतपकवरयाः इमत मवगहिवे आढ्यपकवरयाः इमत रूपमम्। अत्र पकवरशिब्दयाः भकतपकवर
अथर वतरतवे। पकवरशिब्दयाः उत्तरपदमम् अमप वतरतवे। अतयाः अत्र प्रकपृ तसकत्रवेण आढ्य इमत पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस
भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 सममासस्य अन्तयाः मकस  भवमत?

.2 तपुल्यशिब्दयाः अमादपुदमात्तयाः अन्तनोदमात्तयाः वमा?

.3 अकशिलौण्डयाः इत्यस्य मवगहिवमाक्यस मकमम्?
.4 भलौज्यनोष्णमम् इत्यत्र पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस कवे न मवधष्ट्रीयतवे?

.5 वमा भपुवनमम् इमत सकत्रस्य अथरयाः कयाः?

.6 भपुवनपमतयाः इत्यत्र भपुवनशिब्दस्य कयाः स्वरयाः?

.7 पकवर भकतपकवर इमत सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे?

. )13 5 मवस्पषमादष्ट्रीमन गपुणवचनवेषपु॥ (६.२.२४)

सकत्रमाथर याः- मवस्पषमादष्ट्रीमन पकवरपदमामन गपुणवचनवेषकत्तरपदवेषपु प्रकपृ मतस्वरमामण भवसन्त।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। सकत्रवेऽसस्मनम् पददयस
मवरमाजतवे। मवस्पषमादष्ट्रीमन इमत प्रथममान्तस पदमम्। गपुणवचनवेषपु इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम्
इमत सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा इमत पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। उत्तरपदवेषपु इमत अध्यमाहिमायरमम्। अतयाः सकत्रमाथरयाः
भवमत- गपुणवचनवेषपु उत्तरपदवेषपु मवस्पषमादष्ट्रीनमास पकवरपदमानमास प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- मवस्पनः॑षकटपुकमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- मवस्पषस  कटपुकमम्  इमत मवगहिवे  अत्र सममासयाः। कटपुकमम्  इमत गपुणवमाचकस  पदमम्।
तच्च उत्तरपदमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मवस्पषमम् इमत अस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। मवस्पषशिब्दयाः गमतरनन्तरयाः
इमत सकत्रवेण आदपुदमात्तयाः। तस्ममातम् मवस्पषकटपुकमम् इत्यत्र मवस्पषशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः एव मतष्ठमत। 

मवशिवेषयाः- मवस्पषकटपुकमम् इत्यत्र न कमरधमारयसममासयाः। कमरधमारयसममासयाः मवशिवेष्यमवशिवेषणयनोयाः मध्यवे
भवमत। अत्र मवस्पषमम् इमत कटपुकस्य यतम् प्रवपृसत्तमनममत्तस कटपुकत्वस, तस्य मवशिवेषणस, न तपु कटपुकस्य। अतयाः
अत्र समाममान्यसममासयाः एव स्वष्ट्रीकतरव्ययाः।

. )13 6 कपु ममारश्च॥ (६.२.२७)

सकत्रमाथर याः- पकवरपदस्थयाः कपु ममारशिब्दयाः कमरधमारयवे सममासवे प्रकपृ त्यमा भवमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। सकत्रवेऽसस्मनम् पददयस
मवरमाजतवे। कपु ममारयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। च इत्यव्ययपदमम्। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा
इमत पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। श्रज्यमावमकन्पमापवत्सपु भमाववे  कमरधमारयवे  इमत सकत्रमातम्  कमरधमारयवे
इमत पदमम् अनपुवतरतवे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत कमरधमारयवे सममासवे पकवरपदस्य कपु ममारशिब्दस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत
इमत। 

उदमाहिरणमम्- कपु गो॒ममागो॒रश्रनः॑मणमा। कपु गो॒ममागो॒रकपु लटमा। कपु गो॒ममागो॒रतमापसष्ट्री।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- कपु ममारष्ट्री च इयस कपु लटमा इमत मवगहिवे कमरधमारयसममासवे कपु ममारष्ट्री इत्यस्य पपुसवदमाववे
कपु ममारकपु लटमा इमत रूपमम्। अन्तनोदमात्तयाः कपु ममारशिब्दयाः अत्र पकवरपदमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण कपु ममारश्रमण इत्यत्र
कपु ममारशिब्दयाः अमप अन्तनोदमात्तयाः एव मतष्ठमत।

. )13 7 बह्वन्यतरस्यमामम्॥ (६.२.३०)

सकत्रमाथर याः- मदगलौ सममासवे इगन्तमामदषपु उत्तरपदवेषपु पकवरपदस्थयाः बहिहशिब्दयाः अन्यतरस्यमास प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। सकत्रवेऽसस्मनम् पददयस मवरमाजतवे।
बहिह  इमत प्रथममान्तस  पदमम्।  अन्यतरस्यमामम्  इमत अव्ययपदमम्।  इगन्तकमालकपमालभगमालशिरमाववेषपु  मदगलौ  इमत
सकत्रमातम्  इगन्तकमालकपमालभगमालशिरमाववेषपु  इमत  मदगलौ  इमत  च  पददयमम्  अत्र  अनपुवतरतवे।  बहिहव्रष्ट्रीहिलौ  प्रकपृ त्यमा
पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा इमत पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। उत्तरपदवेषपु इमत अध्यमाहिमायरमम्। अतयाः
सकत्रमाथरयाः भवमत मदगपुसममासवे इगन्तकमालकपमालभगमालशिरमाववेषपु उत्तरपदवेषपु पकवरपदस्य बहिहशिब्दस्य अन्यतरस्यमास
प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इमत। अत्र कमालशिब्दवेन कमालवमाचकस्य शिब्दस्य गहिणस भवमत।

उदमाहिरणमम्- बगो॒ह्वनः॑रसत्नयाः।बगो॒ह्वगो॒रसत्नयाः। बगो॒हिहममास्ययाः। बगो॒हिह गो॒ममास्ययाः। बगो॒हिहकनः॑ पमालयाः। बगो॒हिह गो॒कगो॒पमागो॒लयाः। बगो॒हिहभनः॑गमालयाः।
बगो॒हिह गो॒भगो॒गमागो॒लयाः। बगो॒हिहशिनः॑रमावयाः। बगो॒हिह गो॒शिगो॒रमागो॒वयाः।।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- 

बह्वरसत्नयाः- बहिवयाः अरत्नययाः प्रममाणमम् अस्य इमत मवगहिवे तमदतमाथर तमदतमाथर्बोत्तरपदसममाहिमारवे च इमत
सकत्रवेण मदगपुसममासवे बह्वरसत्नयाः इमत रूपमम्। अत्र पकवरपदस बहिहशिब्दयाः, उत्तरपदस च इगन्तमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र
पकवरपदस्य  बहिहशिब्दस्य  मवकल्पवेन  प्रकपृ मतस्वरयाः  भवमत।  पकवे  अनपुदमात्तस्वरयाः  भवमत।  अत्र  बहिह+अरसत्नयाः
इत्यवस्थमायमास यणमादवेशिवे बह्वरसत्नयाः इमत भवमत। बहिहशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः। मकन्तपु यणमादवेशित्वमातम् प्रकपृ मतस्वरपकवे
उदमात्तस्वररतयनोयरणयाः स्वररतनोऽनपुदमात्तस्य इमत सकत्रवेण स्वररतस्वरयाः भवमत। तस्ममातम्  बगो॒ह्वनः॑रसत्नयाः,  बगो॒ह्वगो॒रसत्नयाः
इमत रूपदयस प्रमाप्यतवे।

बहिहममास्ययाः- बहिहनम् ममासमानम् भपृतयाः इमत मवगहिवे तमदतमाथर मदगपुसममासवे यप्प्रत्ययवे बहिहममास्ययाः इमत रूपमम्।
अत्र बहिहशिब्दयाः पकवरपदमम्। उत्तरपदञ्चि कमालवमाचकमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र पकवरपदस्य बहिहशिब्दस्य मवकल्पवेन
प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। पकवे अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत। तवेन बगो॒हिहममास्ययाः, बगो॒हिह गो॒ममास्ययाः इमत रूपदयस भवमत।

बहिहकपमालयाः-  बहिहषपु कपमालवेषपु ससस्कपृ तयाः इमत मवगहिवे मदगपुसममासवे बहिहकपमालयाः इमत रूपस भवमत। अत्र
अन्तनोदमात्तयाः बहिहशिब्दयाः पकवरपदमम्। उत्तरपदञ्चि कपमालशिब्दयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र पकवरपदस्य बहिहशिब्दस्य
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मवकल्पवेन  प्रकपृ मतस्वरयाः  भवमत।  पकवे  अनपुदमात्तस्वरयाः  भवमत।  तवेन  बगो॒हिहकनः॑ पमालयाः,  बगो॒हिह गो॒कगो॒पमागो॒लयाः  इमत  रूपदयस
भवमत।

बहिहभगमालयाः-  बहिहषपु  भगमालवेषपु  ससस्कपृ तयाः  इमत  मवगहिवे  मदगपुसममासवे  बहिहभगमालयाः  इमत  रूपमम्।  अत्र
अन्तनोदमात्तयाः बहिहशिब्दयाः पकवरपदमम्। उत्तरपदञ्चि भगमालशिब्दयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र पकवरपदस्य बहिहशिब्दस्य
मवकल्पवेन प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। पकवे अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत। तवेन बगो॒हिहभनः॑गमालयाः, बगो॒हिह गो॒भगो॒गमागो॒लयाः इमत रूपदयस भवमत।

बहिहशिरमावयाः-  बहिहषपु  शिरमाववेषपु  ससस्कपृ तयाः  इमत  मवगहिवे  मदगपुसममासवे  बहिहशिहिमावयाः  इमत  रूपमम्।  अत्र
अन्तनोदमात्तयाः बहिहशिब्दयाः पकवरपदमम्।  उत्तरपदञ्चि शिरमावशिब्दयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र पकवरपदस्य बहिहशिब्दस्य
मवकल्पवेन प्रकपृ मतस्वरयाः अन्तनोदमात्तयाः भवमत। पकवे अनपुदमात्तस्वरयाः भवमत। तवेन बगो॒हिहभनः॑गमालयाः,  बगो॒हिह गो॒भगो॒गमागो॒लयाः इमत
रूपदयस भवमत।

. )13 8 कमातरकलौजपमादयश्च॥ (६.२.३७)

सकत्रमाथर याः- कमातरकलौजपमादयनो यवे दन्दमास्तवेषपु पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयस
मवरमाजतवे। कमातरकलौजपमादययाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। च इत्यव्ययपदमम्। रमाजन्यबहिहवचनदन्दवेऽन्धकवपृसष्णषपु इमत
सकत्रमातम् दन्दवे इमत पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा इमत, पकवरपदमम् इमत
च पददयमम् अनपुवतरतवे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत- कमातरकलौजपमादष्ट्रीनमास दन्दवे पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत इमत। अथमारतम्
कमातरकलौजपमामदशिब्दमानमास मध्यवे यवे दन्दसममासमनष्पनमायाः तवेषमास पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इत्यथरयाः।

उदमाहिरणमम्- कमागो॒तरकलौनः॑जपलौ।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- कपृ तस्य अपत्यमम् इत्यथर कपृ तशिब्दमातम् अण्प्रत्ययवे कमातरयाः इमत रूपमम्। कपु जपस्य
अपत्यमम्  इत्यथर  कपु जपशिब्दमातम्  अण्प्रत्ययवे   कलौजपयाः  इमत  रूपमम्।  शिब्ददयमम्  अण्प्रत्ययमान्तमम्।  अतयाः
अन्तनोदमात्तमम्।  कमातरश्च  कलौजपश्च  इमत  मवगहिवे  दन्दसममासवे  कमातरकलौजपलौ  इमत  रूपमम्।  दन्दसममासत्वमातम्
प्रकपृ तसकत्रवेण कमातर इमत पकवरपदमम् अन्तनोदमात्तस भवमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

.8 मवस्पषमादष्ट्रीमन गपुणवचनवेषपु इमत सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे?

.9 मवस्पषशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः अन्तनोदमात्तयाः वमा?
.10 कसस्मनम् सममासवे पकवरपदस्य कपु ममारशिब्दस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत?

.11 कपु ममारश्च इमत सकत्रस्य उदमाहिरणमवेकस  दष्ट्रीयतमामम्?
.12 बहिहममास्य इत्यत्र पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस कवे न सकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे?

.13 कमातरकलौजपमादयश्च इमत सकत्रवेण मकस  मवधष्ट्रीयतवे?
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.14 कमातर इत्यस्य कयाः अथरयाः?

. )13 9 चतपुथर्षी तदथर(६.२.४३)

सकत्रमाथर याः- चतपुथ्यरन्तमाथमारय यत्तदमामचन्यपुत्तरपदवे चतपुथ्यरन्तस प्रकपृ त्यमा। 

सकत्रव्यमाख्यमा-मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयस
मवरमाजतवे। चतपुथर्षी इमत प्रथममान्तस पदमम्। तदथर इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम्
प्रकपृ त्यमा इमत,  पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। चतपुथर्षी इमत प्रत्ययस्य गहिणमम्। प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः
गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तगहिणवे चतपुथ्यरन्तमम् इमत भवमत। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत चतपुथ्यरन्तस पकवरपदस तदथर
उत्तरपदवे प्रकपृ त्यमा भवमत इमत। तस्मवै इदमम् इमत तदथरमम्। तच्छब्दवेनमात्र चतपुथ्यरन्तमाथरयाः उच्यतवे। अतयाः तदथर
इत्यस्य चतपुथ्यरन्तमाथमारय इदमम् इत्यथरयाः।

उदमाहिरणमम्- यकपदमारु।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- यकपमाय दमारु इमत मवगहिवे यकपदमारु इमत रूपमम्। अत्र यकपमाय इमत चतपुथ्यरन्तस पदमम्।
चतपुथ्यरन्तस्य यकप इत्यस्य ययाः अथरयाः सयाः तच्छब्दवेन उच्यतवे। तस्मवै यकपमाय इदस दमारु। अतयाः दमारु इमत तदथरयाः
भवमत। एवस यकपदमारु इत्यत्र पकवरपदस यकपमाय इमत चतपुथ्यरन्तस पदमम्। तदथरयाः दमारु उत्तरपदमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण
यकपदमारु इत्यत्र यकप इमत पकवरपदवे प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। यकपशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः। अतयाः  यकपदमारु इत्यत्र सममासवे
सत्यमप प्रकपृ तसकत्रवेण यकपशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः एव मतष्ठमत।

मवशिवेषयाः- तदथरशिब्दवेन अत्र प्रकपृ मतमवकपृ मतभमावयाः एव गपृह्यतवे। तवेन रन्धनमाय स्थमालष्ट्री इत्यमादलौ स्थमालष्ट्री
रन्धनस्य तदथमार भमवतपुस नमाहिरमत यतयाः अत्र रन्धनस्थमाल्यनोयाः मध्यवे प्रकपृ मतमवकपृ मतभमावयाः नमासस्त।

. )13 10 अथर(६.२.४४)

सकत्रमाथर याः- अथरशिब्दवे उत्तरपदवे चतपुथ्यरन्तस पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा- मवसधसकत्रममदमम्। अनवेन सकत्रवेण प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे एकमवेव पदमम्
असस्त। अथर  इमत सप्तम्यन्तस  पदमम्।  चतपुथर्षी  तदथर  इमत सकत्रमातम्  चतपुथर्षी  इमत पदमम्  अनपुवतरतवे।  बहिहव्रष्ट्रीहिलौ
प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा इमत,  पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। चतपुथर्षी इमत प्रत्ययस्य
गहिणमम्। प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तगहिणवे चतपुथ्यरन्तमम् इमत भवमत। अतयाः सकत्रमाथरयाः
भवमत - चतपुथ्यरन्तस पकवरपदस अथर उत्तरपदवे प्रकपृ त्यमा भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- ममात्रमाथरमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- ममात्रवे इदमम् इमत मवगहिवे ममात्रमाथरमम् इमत रूपमम्। ममातपृशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः। ममात्रमाथरमम्
इत्यत्र अथरशिब्दयाः उत्तरपदवे वतरतवे। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण ममात्रमाथरमम् इत्यत्र सममासवे सत्यमप पकवरपदस ममातपृशिब्दयाः इमत
अन्तनोदमात्तयाः भवमत।
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. )13 11 कवे  च(६.२.४५)

सकत्रमाथर याः- कमान्तवे च उत्तरपदवे चतपुथ्यरन्तस प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयमम्
असस्त। कवे  इमत सप्तम्यन्तस  पदमम्।  च इमत अव्ययपदमम्।  चतपुथर्षी  तदथर  इमत सकत्रमातम्  चतपुथर्षी  इमत पदमम्
अनपुवतरतवे।  बहिहव्रष्ट्रीहिलौ  प्रकपृ त्यमा  पकवरपदमम्  इमत सकत्रमातम्  प्रकपृ त्यमा  इमत,  पकवरपदमम्  इमत च पददयमम्  अनपुवतरतवे।
चतपुथर्षी इमत प्रत्ययस्य गहिणमम्। प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तगहिणवे चतपुथ्यरन्तमम् इमत
भवमत। कवे  कप्रत्ययवे इत्यथरयाः। अत्रमामप प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तमवधलौ कमान्तवे इमत
रूपस  भवमत। उत्तरपदवे  इमत अध्यमाहिमायरमम्। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत  -  कमान्तवे  उत्तरपदवे  चतपुथ्यरन्तस्य पकवरपदस
प्रकपृ त्यमा भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- गनोमहिनः॑तमम्। अश्वनः॑महितमम्। मगो॒नपुगो॒ष्यनः॑महितमम्। गनोरनः॑मकतमम्। अश्वनः॑रमकतमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- गनोभ्ययाः  महितमम्  इमत  मवगहिवे  चतपुथर्षी  तदथमारथरवसलमहितसपुखरमकतवैयाः  इमत सकत्रवेण
चतपुथर्षीतत्पपुरुषसममासवे  गनोमहितमम्  इमत रूपमम्। अत्र पकवरपदस गववे  इमत चतपुथ्यरन्तमम्। उत्तरपदस च महितमम् इमत
कप्रत्ययमान्तमम्। गनोशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण गनोमहितमम् इत्यत्र सममासवे  सत्यमप गनो इमत अस्य
प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। तवेन गनोशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः एव मतष्ठमत। 

एवमम्  अश्वनः॑महितमम्,  मगो॒नपुगो॒ष्यनः॑महितमम्,  गनोरनः॑मकतमम्  अश्वनः॑रमकतमम्  इत्यमादलौ  अमप  भवमत।  अश्वशिब्दयाः
आदपुदमात्तयाः। मनपुष्यशिब्दयाः अन्तस्वररतयाः।

. )13 12 कमरधमारयनोऽमनष्ठमा(६.२.४६)

सकत्रमाथर याः-  कमरधमारयवे सममासवे कमान्तवे उत्तरपदवे अमनष्ठमान्तस पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयमम्
असस्त। कमरधमारयवे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। अमनष्ठमा इमत प्रथममान्तस पदमम्। न मनष्ठमा इमत अमनष्ठमा। कवे  च इमत
सकत्रमातम् कवे  इमत पदमम् अनपुवतरतवे। कवे  इमत प्रत्यययाः। प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तमवधलौ
कमान्तवे  इमत रूपस  भवमत। मनष्ठमा इत्यनवेन कप्रत्ययस्य कवतपुप्रत्ययस्य च परमामशिरयाः। ककवतक मनष्ठमा इमत
सकत्रमत्र प्रममाणमम्। मनष्ठमा इमत प्रत्ययत्वमातम् प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तमवधलौ मनष्ठमान्तमम्
इमत रूपस  भवमत। अतयाः अमनष्ठमा इत्यस्य अमनष्ठमान्तमम्  इत्यथरयाः।  बहिहव्रष्ट्रीहिलौ  प्रकपृ त्यमा  पकवरपदमम्  इमत सकत्रमातम्
प्रकपृ त्यमा इमत,  पकवरपदमम् इमत च पददयमम् अनपुवतरतवे। उत्तरपदवे इमत अध्यमाहिमायरमम्। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत  -
कमान्तवे उत्तरपदवे अमनष्ठमान्तस्य पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इमत। 

उदमाहिरणमम्- श्रवेमणनः॑कपृ तमायाः। ऊगो॒ककपृनः॑ तमायाः। पकगो॒गकपृनः॑ तमायाः। 

सकत्रमाथरसमन्वययाः- श्रवेमणयाः  च  असलौ  कपृ तयाः  इमत  मवगहिवे  श्रवेण्यमादययाः  कपृ तमामदमभयाः  इमत  सकत्रवेण
कमरधमारयसममासवे  बहिहवचनवे  श्रवेमणकपृ तमायाः इमत रूपमम्। अत्र पकवरपदस श्रवेमणशिब्दयाः। श्रवेमण इमत कप्रत्ययमान्तममप
नमासस्त कवतपुप्रत्ययमान्तममप नमासस्त। अतयाः पकवरपदमम् अत्र अमनष्ठमान्तमम्। उत्तरपदस च कप्रत्ययमान्तमम्। अतयाः
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प्रकपृ तसकत्रवेण श्रवेमणकपृ तमायाः इत्यत्र सममासवे  सत्यमप श्रवेमणशिब्दयाः प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। श्रवेमणशिब्दस्य आदपुदमात्तयाः
भवमत। तवेन श्रवेमणनः॑कपृ तमायाः इमत रूपस भवमत।

एवमम् ऊगो॒ककपृनः॑ तमायाः, पकगो॒गकपृनः॑ तमायाः इत्यमादलौ अमप बनोदव्यमम्। ऊकशिब्दयाः पकगशिब्दश्च अन्तनोदमात्तयाः।

मवशिवेषयाः- कमरधमारयसममासवे एव अनवेन सकत्रवेण प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। न अन्यत्र। यथमा श्रवेमणकपृ तमायाः
इत्यत्रवैव यमद श्रवेण्यमा कपृ तमायाः इमत मवगहिवे  तपृतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासयाः स्वष्ट्रीमक्रयतवे  तमहिर  कमरधमारयसममासमाभमावमातम्
प्रकपृ तसकत्रवेण श्रवेमण इमत अत्र प्रकपृ मतस्वरयाः न भवमत।

मकञ्चि  पकवरपदमम्  अमनष्ठमान्तमवेव  भववेतम्।  कपृ तमाकपृ तमम्  इत्यत्र  कपृ तञ्चि  ततम्  अकपृ तमम्  इमत  मवगहिवे
कमरधमारयसममासवे कपृ तमाकपृ तमम् इमत रूपमम्। अत्र कमरधमारयसममासयाः वतरतवे। उत्तरपदस कप्रत्ययमान्तममप वतरतवे।
मकन्तपु पकवरपदस मनष्ठमान्तमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण कतमाकपृ तमम् इत्यत्र कपृ त इमत पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः न भवमत।

. )13 13 तपृतष्ट्रीयमा कमर मण॥ (६.२.४८)

सकत्रमाथर याः- कमरवमामचमन कमान्तवे उत्तरपदवे तपृतष्ट्रीयमान्तस पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयमम्
असस्त। तपृतष्ट्रीयमा इमत प्रथममान्तस  पदमम्। कमरमण इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। कवे  च इमत सकत्रमातम्  कवे  इमत पदमम्
अनपुवतरतवे। क इमत एकयाः प्रत्यययाः। प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तमवधलौ कमान्तवे इमत रूपस
भवमत।  बहिहव्रष्ट्रीहिलौ  प्रकपृ त्यमा  पकवरपदमम्  इमत  सकत्रमातम्  प्रकपृ त्यमा  इमत,  पकवरपदमम्  इमत  च  पददयमम्  अनपुवतरतवे।
पकवरपदसमामथ्यमारतम् उत्तरपदवे इमत पदमम् अध्यमाहिमायरमम्। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत -  कमरवमामचमन कमान्तवे उत्तरपदवे
तपृतष्ट्रीयमान्तस्य पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- अगो॒महिहिनः॑तयाः। नगो॒खमननः॑मभरनयाः। दमात्रनः॑लकनयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- अमहिनमा हितयाः इमत मवगहिवे  तपृतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासवे  अमहिहितयाः इमत रूपमम्। हिनम्-
धमातनोयाः  कमरमण  कप्रत्ययवे  हितयाः  इमत  रूपमम्।  अतयाः  उत्तरपदमत्र  कमरवमाचकस  कप्रत्ययमान्तमम्।  पकवरपदस  च
तपृतष्ट्रीयमान्तमम्। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अमहिहितयाः इत्यत्र अमहिशिब्दयाः प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। अमहिशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः।
अतयाः अन्तनोदमात्तयाः एव मतष्ठमत। तवेन अगो॒महिहिनः॑तयाः एवस प्रयनोगनो भवमत।

एवस  नगो॒खमननः॑मभरनयाः,  दमात्रनः॑लकनयाः  इत्यमादलौ  अमप  बनोदव्यमम्।  नखशिब्दयाः  अन्तनोदमात्तयाः।  दमात्रशिब्दयाः
आदपुदमात्तयाः।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

.15 चतपुथर्षी तदथर इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः?

.16 यकपदमारु इत्यस्य मवगहिवमाक्यस मकमम्?

.17 ममात्रमाथरमम् इत्यत्र पकवरपदस ममातपृशिब्दयाः कवे न सकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः भवमत?

.18 ममात्रथरमम् इत्यसय मवगहिवमाक्यस मकमम्?
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.19 कमान्तवे च उत्तरपदवे कवे न सकत्रवेण चतपुथ्यरन्तस प्रकपृ त्यमा भवमत?

.20 श्रवेमणकपृ तमायाः इत्यत्र कयाः सममासयाः स्वष्ट्रीमक्रयतवे चवेतम् पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस भवमत? कवे न सपुत्रवेण?

.21 कयनोयाः मनष्ठमाससजमा भवमत?

.22 कदमा तपृतष्ट्रीयमान्तस पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।?

.23 नखमनमभरनयाः इत्यत्र पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस कवे न सकत्रवेण?

. )13 14 गमतरनन्तरयाः॥ (६.२.४९)

सकत्रमाथर याः- कमरवमामचमन कमान्तवे उत्तरपदवे गमतरनन्तरयाः पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  मवसधसकत्रममदमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पददयमम्
असस्त। गमतयाः इमत प्रथममान्तस  पदमम्। अनन्तरयाः इत्यमप प्रथममान्तस  पदमम्। अनन्तरयाः इत्यस्य अव्यवमहितयाः
इत्यथरयाः। तपृतष्ट्रीयमा कमरमण इमत सकत्रमातम् कमरमण इत्यनपुवतरतवे। कवे  च इमत सकत्रमातम् कवे  इमत पदमम् अनपुवतरतवे। क
इमत एकयाः प्रत्यययाः। प्रत्ययगहिणवे तदन्तमायाः गमाह्यमायाः इमत न्यमायवेन तदन्तमवधलौ कमान्तवे इमत रूपस भवमत। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ
प्रकपृ त्यमा  पकवरपदमम्  इमत  सकत्रमातम्  प्रकपृ त्यमा  इमत,  पकवरपदमम्  इमत  च  पददयमम्  अनपुवतरतवे।  उत्तरपदवे  इमत
अध्यमाहिमायरमम्। अतयाः सकत्रमाथरयाः भवमत  -  कमरवमामचमन कमान्तवे  उत्तरपदवे  गमतरनन्तरयाः पकवरपदस  प्रकपृ त्यमा भवमत
इमत।

उदमाहिरणमम्- प्रकपृनः॑ तयाः। प्रहृनः॑तयाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- प्रकपृ तयाः इत्यत्र कपु गमतप्रमादययाः इमत सकत्रवेण गमतसममासयाः जमातयाः। अत्र कपृ त इमत
कप्रत्ययमान्तमम् उत्तरपदमम्। कप्रत्यययाः अत्र कमरमण मवमहितयाः। कप्रत्ययमान्तस्य अव्यवमहितस पकवरपदस प्र इमत। प्र
इमत गमतससजकयाः आदपुदमात्तश्च। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण प्र इमत अस्य प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। तवेन आदपुदमात्तत्वमातम्
प्रकपृनः॑ तयाः इत्यवेवस रूपस भवमत। एवस प्रहृनः॑तयाः इत्यत्रमामप। सममासवे सत्यमप प्रकपृ तयाः इत्यत्र  प्रकपृ तसकत्रवेण प्रकपृ मतस्वरयाः
अथमारतम् अन्तनोदमात्तयाः भवमत।

. )13 15 कतरकतमलौ कमरधमारयवे॥ (६.२.५७)

सकत्रमाथर याः- कतरशिब्दयाः कतमशिब्दश्च पकवरपदस कमरधमारयवे सममासवे अन्यतरस्यमास प्रकपृ त्यमा भवमत।

सकत्रव्यमाख्यमा-  सकत्रममदस मवसधसकत्रमम्।  अनवेन सकत्रवेण प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम्  सकत्रवे  पददयस
मवरमाजतवे। कतरकतमलौ इमत प्रथममान्तस समस्तस पदमम्। कतरश्च कतमश्च कतरकतमलौ इमत दन्दयाः। कमरधमारयवे
इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। ईषदन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रमातम् अन्यतरस्यमामम् इमत पदमम् अनपुवतरतवे। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा
पकवरपदमम्  इमत  सकत्रमातम्  प्रकपृ त्यमा  इमत,  पकवरपदमम्  इमत  च  पददयमम्  अनपुवतरतवे।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भवमत  -
कमरधमारयसममासवे पकवरपदस्य कतरशिब्दस्य कतमशिब्दस्य च मवकल्पवेन प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- कगो॒तगो॒रकनः॑ ठयाः। कगो॒तगो॒रगो॒कगो॒ठयाः। कगो॒तगो॒मकनः॑ ठयाः। कगो॒तगो॒मगो॒कगो॒ठयाः।
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सकत्रमाथरसमन्वययाः- कतरशिब्दयाः  कतमशिब्दश्च  अन्तनोदमात्तयाः।  कतरश्चमासलौ  कठयाः  इमत  मवगहिवे
कमरधमारयसममासवे कतरकठयाः इमत रूपमम्। असस्मनम् कमरधमारयसममासवे पकवरपदस कतरशिब्दयाः। अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण
कतरशिब्दस्य  मवकल्पवेन  प्रकपृ मतस्वरयाः  भवमत।  अतयाः  एकसस्मनम्  पकवे  अन्तनोदमात्तयाः  भवमत,  अपरपकवे  च
सममासमान्तयाः उदमात्तयाः भवमत। तवेन कगो॒तगो॒रकनः॑ ठयाः इमत, कगो॒तगो॒रगो॒कगो॒ठयाः इमत च रूपदयस प्रमाप्यतवे। 

एवस कतमकठयाः इत्यत्रमामप कतमश्चमासलौ कठयाः इमत मवगहिवे कमरधमारयसममासवे कतमकठयाः इमत रूपस
भवमत। अत्रमामप पकवरवतम् कतमशिब्दस्य प्रकपृ तसकत्रवेण मवकल्पवेन प्रकपृ मतस्वरयाः भवमत। तवेन कगो॒तगो॒मकनः॑ ठयाः इमत,

कगो॒तगो॒मगो॒कगो॒ठयाः इमत च रूपदयस प्रमाप्यतवे। 

. )13 16 आचमायर्बोपसजरनश्चमाऽन्तवेवमाससमन॥ (६.२.१०४)

सकत्रमाथर याः- आचमायर्बोपसजरनमान्तवेवमाससवमामचमन  उत्तरपदवे  मदक्छब्दमायाः  पकवरपदमामन  अन्तनोदमात्तमामन
भवसन्त। 

सकत्रव्यमाख्यमा- सकत्रममदस मवसधसकत्रमम्। अनवेन सकत्रवेण अन्तनोदमात्तस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। असस्मनम् सकत्रवे पदत्रयस
मवरमाजतवे। आचमायर्बोपसजरनयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। च इत्यव्ययपदमम्। अन्तवेवमाससमन इमत सप्तम्यन्तस पदमम्।
आचमायर्बोपसजरनयाः इमत अन्तवेवमाससमन इत्यस्य मवश्षणमम्। आचमायर्बोपसजरनयाः इत्यत्र सप्तम्यथर प्रथममा मवमहितमा।
उपसजरनस  नमाम  अप्रधमानमम्।  आचमायरयाः  उपसजरनमम्  अप्रधमानस  यस्य  सयाः  आचमायर्बोपसजरनयाः।
आचमायर्बोपसजरनश्चमासलौ  अन्तवेवमासष्ट्री  इमत  आचमायर्बोपसजरनमान्तवेवमासष्ट्री।  तदमामचमन  इत्यथरयाः।  उत्तरपदवे  इमत
अध्यमाहिमायरमम्। मदक्शिब्दमायाः गमामजनपदमाख्यमानचमानरमाटवेषपु इमत सकत्रमातम् मदक्शिब्दमायाः इमत पदमम् अत्र अनपुवतरतवे।
अन्तयाः इत्यसधकमारयाः अत्र आगच्छमत। आमदरूदमात्तयाः इमत सकत्रमातम् उदमात्तयाः इमत पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ
प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् पकवरपदमम् इमत पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। तच्च पकवरपदमामन इमत बहिहवचनमान्ततयमा
मवपररणम्यतवे।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भवमत  आचमायर्बोपसजरनमान्तवेवमाससवमामचमन  उत्तरपदवे  मदक्शिब्दमायाः  पकवरपदमामन
अन्तनोदमात्तमामन भवसन्त इमत।

उदमाहिरणमम्- पकगो॒वरपमानः॑मणनष्ट्रीयमायाः। अगो॒पगो॒रपमानः॑मणनष्ट्रीयमायाः। पकगो॒वरकमानः॑शिकपृ त्स्नमायाः। अगो॒पगो॒रकमानः॑शिकपृ त्स्नमायाः।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- पकवमारयाः च इमवे पमामणनष्ट्रीयमायाः इमत मवगहिवे पकवरपमामणनष्ट्रीयमायाः इमत रूपमम्। अत्र पकवरपदस
पकवर  इमत शिब्दयाः। स च मदग्वमाचष्ट्री। अतयाः मदक्शिब्दयाः अत्र पकवरपदमम्। पमामणनवेयाः आचमायरस्य अन्तवेवमाससनयाः इमत
पमामणनष्ट्रीयमायाः। अत्र अन्तवेवमाससनयाः प्रमाधमान्यवेन उच्यन्तवे  आचमायरस्तपु तमदशिवेषणत्वमातम् उपसजरनभमाववेन उच्यतवे।
एवस  पमामणनष्ट्रीयमायाः  इमत  आचमायर्बोपसचरनमान्तवेवमाससवमामच  उत्तरपदस  भवमत।  तमादृशिवे  उत्तरपदवे  समत  पकवरपदस
मदक्शिब्दयाः प्रकपृ तसकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः भवमत। तस्ममातम् पकगो॒वरपमानः॑मणनष्ट्रीयमायाः इमत रूपस भवमत।

एवमम् अगो॒पगो॒रपमानः॑मणनष्ट्रीयमायाः, पकगो॒वरकमानः॑शिकपृ त्स्नमायाः, अगो॒पगो॒रकमानः॑शिकपृ त्स्नमायाः इत्यमादलौ अमप बनोदव्यमम्। 

. )13 17 बहिहव्रष्ट्रीहिलौ मवश्वस ससजमायमामम्॥ (६.२.१०६)

सकत्रमाथर याः- बहिहव्रष्ट्रीहिलौ मवश्वशिब्दयाः पकवरपदभकतयाः अन्तनोदमात्तयाः स्यमातम् ससजमायमास सत्यमामम्।
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सकत्रव्यमाख्यमा-  सकत्रममदस मवसधसकत्रमम्।  अनवेन सकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः मवधष्ट्रीयतवे।  असस्मनम्  सकत्रवे  पदत्रयस
मवरमाजतवे। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। मवश्वमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। ससजमायमामम् इमत सप्तम्यन्तस पदमम्।
अत्र मवषयसप्तमष्ट्री इमत बनोदव्यमम्। अन्तयाः इत्यसधकमारयाः अत्र आगच्छमत। उदमात्तयाः इमत पदमम् अत्र अनपुवतरतवे।
बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् पकवरपदमम् इमत पदमम् अत्र अनपुवतरतवे। अतयाः सकत्रमाथरयाः - भवमत बहिहव्रष्ट्रीहिलौ
सममासवे ससजमायमास मवषयवे मवश्वशिब्दयाः पकवरपदमम् अन्तनोदमात्तस भवमत इमत।

उदमाहिरणमम्- मवगो॒श्वदवेनः॑वयाः। मवगो॒श्वयनः॑शिमायाः। मवगो॒श्वमनः॑हिमानम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- मवश्वयाः दवेवयाः यस्य इमत मवगहिवे  मवश्वदवेवयाः इमत रूपमम्।  अत्र बहिहव्रष्ट्रीमहिसममासयाः
जमातयाः।  मवश्वशिब्दश्च अत्र पकवरपदमम्।  अतयाः प्रकपृ तसकत्रवेण मवश्वशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः भवमत। तवेन  मवगो॒श्वदवेनः॑वयाः
इत्यवेवस रूपस भवमत।

एवस मवगो॒श्वयनः॑शिमायाः, मवगो॒श्वमनः॑हिमानम् इत्यमादलौ अमप बनोदव्यमम्।

मवशिवेषयाः- मवश्वदवेवमायाः इत्यमादलौ यमद मवश्ववे च तवे दवेवमायाः इमत मवगहिवे तत्पपुरुषसममासयाः स्वष्ट्रीमक्रयतवे तमहिर
प्रकपृ तसकत्रवेण अत्र मवश्वशिब्दस्य अन्तनोदमात्तत्वस न भवमत।

. )13 18 दवेवतमादन्दवे च॥ (६.२.१४१)

सकत्रमाथर याः - दवेवतमादन्दवे यपुगपतम् उभवे प्रकपृ त्यमा भवतयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा-  इदस  मवसधसकत्रमम्।  अनवेन  सकत्रवेण  प्रकपृ मतस्वरयाः  मवधष्ट्रीयतवे।  सकत्रवे  असस्मनम्  पददयमम्
असस्त। दवेवतमादन्दवे  इमत सप्तम्यवेकवचनमान्तस  पदमम्।  दवेवतमानमास  दन्दयाः दवेवतमादन्दयाः तसस्मनम्  दवेवतमादन्दवे  इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। दवेववमामचशिब्दमानमास दन्दसममासवे इत्यथरयाः। उभवे वनस्पत्यमामदषपु यपुगपतम् इमत इमत सकत्रमातम्
उभवे इमत प्रथममामदवचनमान्तस पदस यपुगपतम् इमत प्रथमवैकवचनमान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। उभवे इत्यस्य पकवर्बोत्तरपदवे
इत्यथरयाः। बहिहव्रष्ट्रीहिलौ प्रकपृ त्यमा पकवरपदमम् इमत सकत्रमातम् प्रकपृ त्यमा इमत तपृतष्ट्रीयमान्तस पदमम् अनपुवतरतवे। तवेन अस्य सकत्रस्य
अथरयाः भवमत-  दवेवतमावमामचनमास ययाः दन्दसममासयाः तत्र यपुगपतम् पकवर्बोत्तरपदवे प्रकपृ त्यमा भवतयाः। अथमारतम्  पकवर्त्तुं  यथमा
स्वरयाः आसष्ट्रीतम् तथमा एव भवमत इमत।

उदहिरणमम्- आ य इन्द्रिमागो॒रुनः॑ णलौ। इन्द्रिमागो॒वपृहिगो॒स्पतष्ट्रीनः॑ वगो॒यमम् इमत दयमम् अस्य सकत्रस्य उदमाहिरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्वययाः- इन्द्रिमागो॒रुनः॑ णलौ इत्यत्र दवेवतमावमाचकमानमास दन्दसममासयाः असस्त। इन्द्रिश्च वरुणश्च इमत
अत्र मवगहियाः। अतयाः तयनोयाः यथमा पकवर्त्तुं स्वरयाः आसष्ट्रीतम् तथमा एव भवमत। एवस इन्द्रिमावपृहिस्पतष्ट्री इत्यमप।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

.24 गमतरनन्तरयाः इमत सकत्रस्य अथरयाः कयाः?

.25 कतरशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः अन्तनोदमात्तयाः वमा?

.26 आचमायर्बोपसजरनश्चमाऽन्तवेवमाससमन इत्यत्र उपसजरनस नमाम मकमम्?
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.27 पकवरपमामणनष्ट्रीयमायाः इत्यत्र कवे न सकत्रवेण पकवरशिब्दस्य अन्तनोदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे?

.28 कतमकठयाः इत्यत्र कयाः सममासयाः?

.29 मवश्वशिब्दयाः कदमा अन्तनोदमात्तयाः भवमत?

.30 दवेवतमादन्दवे च इमत सकत्रस्य कयाः अथरयाः?

पमाठसमारयाः

 पकवरतनवेषपु पमाठमामदषपु धमातपुस्वरमायाः, प्रमामतपमदकस्वरमायाः, मफिटम् -स्वरमायाः, प्रत्ययस्वरमाश्च अस्ममामभयाः पमठतमायाः ससन्त।
प्रकपृ तपमाठवे असस्मनम् अस्ममामभयाः सममासस्वरमायाः आलनोच्यन्तवे। यथमा सममासस्य इत्यनवेन शिमासवेण अन्तयाः उदमात्तयाः
भवमत। यथमा रमागो॒जगो॒पपुगो॒रुगो॒षयाः इमत सममासस्थलवे अन्त्यस्य अकमारस्य उदमात्तयाः मवधष्ट्रीयतवे। अस्ममामभयाः 
सममासमामदपमाठपठनववेलमायमास जमातमम् असस्त यतम् सममासवे पकवरपदमम्, उत्तरपदञ्चि मतष्ठमत। समाधमारणतयमा 
रमाजपपुरुषयाः इत्यमामदस्थलवे सममासस्य इमत सकत्रवेण अन्त्यस्य इत्यपुकवे  उत्तरपदस्य असन्तमस्य अकमारस्य 
उदमात्तत्वस मवधष्ट्रीयतवे। तत्पपुरुषवे तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः इत्यमामदसकत्रवेण पकवरपदस्य 
प्रकपृ मतस्वरयाः मवधष्ट्रीयतवे। प्रकपृ मतस्वरयाः इत्यपुकवे  सममासभवनमातम् प्रमाकम्  ययाः स्वमाभमामवकयाः स्वरयाः आसष्ट्रीतम्, 
सममासकरणमातम् परममप स एव स्वरयाः मतष्ठमत। तत्पपुरुषसममासवे पकवरपदस यमद तपुल्यमाथरवमाचकस , तपृतष्ट्रीयमान्तस, 
सप्तम्यन्तस, उपममानवमाचकमम्, अव्ययस, कपृ त्यप्रत्ययमान्तस वमा भवमत तमहिर पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत। यथमा 
तपुल्यनः॑श्ववेतयाः इमत। तपुल्यशिब्दस्य सममासमातम् प्रमाकम्  आदपुदमात्तत्वस यथमा आसष्ट्रीतम् तथवैव सममासकरणमातम् परममप 
आदपुदमात्तत्वमवेव भवमत। वमा भपुवनमम्, पकवर भकतपकवर इत्यमादष्ट्रीमन सकत्रमामण पकवरपदस्य मवकल्पवेन प्रकमतस्वरयाः 
मवधष्ट्रीयतवे। दवेवतमादन्दवे यपुगपतम् उभवे प्रकपृ त्यमा भवतयाः। अथमारतम् दवेवतमावमामचनमास दन्दवे सममासवे पकवरपदमम् उत्तरपदञ्चि 
उभलौ प्रकपृ त्यमा भवतयाः। इन्द्रिमागो॒रुनः॑ णलौ इत्यत्र दवेवतमावमाचकमानमास दन्दसममासयाः असस्त। इन्द्रिश्च वरुणश्च इमत अत्र 
मवगहियाः। अतयाः तयनोयाः (पकवरपदनोत्तपदयनोयाः) यथमा पकवर्त्तुं स्वरयाः आसष्ट्रीतम् तथमा एव सममासमातम् परमम् अमप भवमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः-

इममामन सकत्रमामण व्यख्यमात-

.1 तत्पपुरुषवे तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः
.2 कपु ममारश्च

.3 बह्वन्यतरस्यमामम्
.4 कमातरकलौजपमादयश्च

.5 चतपुथर्षी तदथर 

.6 कमरधमारयनोऽमनष्ठमा
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.7 गमतरनन्तरयाः
.8 आचमायर्बोपसजरनश्चमाऽन्तवेवमाससमन

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१

.1 सममासस्य अन्तयाः उदमात्तयाः भवमत?

.2 तपुल्यशिब्दयाः अमादपुदमात्तयाः।?

.3 अकशिलौण्डयाः इत्यस्य मवगहिवमाक्यस अकवेषपु शिलौण्डयाः इमत।

.4 भलौज्यनोष्णमम् इत्यत्र पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस तत्पपुरुषवे 
तपुल्यमाथरतपृतष्ट्रीयमासप्तम्यपुपममानमाव्ययमदतष्ट्रीयमाकपृ त्यमायाः इमत सकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे?

.5 वमा भपुवनमम् इमत सकत्रस्य अथरयाः ऐश्वयर अथर तत्पपुरुषवे पत्यलौ उत्तरपदवे भपुवनस पकवरपदस वमा प्रकपृ त्यमा 
स्यमातम् इमत।

.6 भपुवनपमतयाः इत्यत्र भपुवनशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः?
.7 पकवर भकतपकवर इमत सकत्रवेण पकवरशिब्दवे उत्तरपदवे भकतपकवर अथर तत्पपुरुषवे पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस 
मवधष्ट्रीयतवे?

उत्तरमामण-२

.8 मवस्पषमादष्ट्रीमन गपुणवचनवेषपु इमत सकत्रवेण गपुणवचनवेषकत्तरपदवेषपु मवस्पषमामदनमास पकवरपदमानमास प्रकपृ मतस्वरत्वस 
मवधष्ट्रीयतवे?

.9 मवस्पषशिब्दयाः आदपुदमात्तयाः।

.10 कमरधमारयसममासवे कपु ममारशिब्दयाः पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत?

.11 कपु ममारश्च इमतसकत्रस्य उदमाहिरणमवेकस  भवमत कपु गो॒ममागो॒रश्रनः॑मणमा इमत।

.12 बहिहममास्य इत्यत्र पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस बह्वन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रवेण मवधष्ट्रीयतवे?

.13 कमातरकलौजपमादयश्च इमत सकत्रवेण कमातरकलौजपमादयनो यवे दन्दमास्तवेषपु पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस 
मवधष्ट्रीयतवे?

.14 कपृ तस्य अपत्यमम् इमत कमातरयाः।
उत्तरमामण-३

.15 चतपुथर्षी तदथर इमत सकत्रस्य चतपुथ्यरन्तमाथमारय यत्तदमामचन्यपुत्तरपदवे चतपुथ्यरन्तस प्रकपृ त्यमा भवमत 
इत्यथरयाः?

.16 यकपदमारु इत्यस्य मवगहिवमाक्यस भवमत यकपमाय दमारु इमत।
.17 ममात्रमाथरमम् इत्यत्र पकवरपदस ममातपृशिब्दयाः अथर इमत सकत्रवेण अन्तनोदमात्तयाः भवमत?

.18 ममात्रथरमम् इत्यसय मवगहिवमाक्यस भवमत ममात्रवे इदमम् इमत।
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.19 कमान्तवे च उत्तरपदवे कवे  च इमत सकत्रवेण?

.20 श्रवेमणकपृ तमायाः इत्यत्र कमरधमारयसममासयाः स्वष्ट्रीमक्रयतवे चवेतम् पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस भवमत? 

कमरधमारयनोऽमनष्ठमा इमत  सपुत्रवेण?

.21 कप्रत्ययस्य कवतपुप्रत्ययस्य च मनष्ठमाससजमा भवमत।

.22 कमरवमामचमन कमान्तवे उत्तरपदवे तपृतष्ट्रीयमान्तस पकवरपदस प्रकपृ त्यमा भवमत।

.23 नखमनमभरनयाः इत्यत्र पकवरपदस्य प्रकपृ मतस्वरत्वस तपृतष्ट्रीयमा कमरमण इमत सकत्रवेण?

उत्तरमामण-४

.24 गमतरनन्तरयाः इमत सकत्रस्य अथरयाः भवमत कमरवमामचमन कमान्तवे उत्तरपदवे गमतरनन्तरयाः पकवरपदस प्रकपृ त्यमा 
भवमत इमत।

.25 कतरशिब्दयाः अन्तनोदमात्तयाः।

.26 आचमायर्बोपसजरनश्चमाऽन्तवेवमाससमन इत्यत्र उपसजरनस नमाम अप्रधमानमम्।
.27 पकवरपमामणनष्ट्रीयमायाः इत्यत्र आचमायर्बोपसजरनश्चमाऽन्तवेवमाससमन इमत सकत्रवेण पकवरशिब्दस्य अन्तनोदमात्तत्वस 
मवधष्ट्रीयतवे?

.28 कतमकठयाः इत्यत्र कमरधमारयसममासयाः?

.29 बहिहव्रष्ट्रीहिलौ मवश्वशिब्दयाः पकवरपदभकतयाः ससजमायमामम् अन्तनोदमात्तयाः भवमत।

.30 दवेवतमादन्दवे यपुगपतम् उभवे प्रकपृ त्यमा भवतयाः इत्यथरयाः।

।।इमत त्रयनोदशियाः पमाठयाः।।
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