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प्रस्तमाविनमा

पमामणमनमपुमननमा अषमाध्यमायष्ट्रीनमामकयाः गन्थयाः सलसखतयाः। तत्र लमाघविसम्पमादनमाय धिमातपुपमाठयाः गणपमाठयाः
नमामसलङमानपुशिमासनमम् इत्यमामदकमम् अमप मविरमचतमम्। धिमातपुपमाठक्षे पमठतमायाः शिब्दमायाः धिमातवियाः कथ्यन्तक्षे। तथमामह सकत्रस
- भकविमादयनो धिमातवि इमत। धिमातनोयाः अथरयाः फलमम् व्यमापमारश्च। तदगक्षे मविस्तरशियाः विणरमयष्यतक्षे। धिमातनोयाः परस मतङम्  कक तम्
चक्षेमत  दक्षेधिमा  प्रत्ययय  मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे।  तत्र  धिमातनोयाः  मतङम् -प्रत्ययमविधिमानक्षेन  मतङन्तस  पदस  मनष्पदतक्षे।  तदक्षेविक्षेदस
मतङन्तप्रकरणमत्र प्रकक तमम्। 

धिमातपुमतङनोयाः मध्यक्षे मविधिष्ट्रीयममानयाः प्रत्यययाः मविकरणस कथ्यतक्षे। धिमातकनमास दशि मविकरणमामन ससन्त। यथमा
शिपम्  शिब्लपुकम्  शिप्श्लपुयाः  श्यनम्  शियाः  श्नमम्  उ  श्नमा  शिपम्  इमत।  अन्यमामन  अमप  मविकरणमामन  स्य  तमासम्  सच्ल
इत्यमादष्ट्रीमन। तथमामप गणशियाः मविभमाजनस्य कमारणस मह शिबमादष्ट्रीमन दशि मविकरणमामन एवि। यस्ममातम् धिमातनोयाः शिपम्
मविकरणस मविधिष्ट्रीयतक्षे स धिमातपुयाः प्रथमगणक्षे पमामणमननमा स्थमामपतयाः। तत्प्रथमगणस्य प्रथमनो धिमातपुस्तमावितम् भक इमत।
अतयाः भकयाः आमदयाः यस्य गणस्य दलस्य स गणयाः भ्विमामदगणयाः। एविमम् शिब्लपुकम्  मविकरणस यक्षेषमास धिमातकनमास तक्षे धिमातवियाः
मदतष्ट्रीयगणक्षे  स्थमामपतमायाः।  तस्य  गणस्य  प्रथमनो  धिमातपुयाः  अदम्  धिमातपुयाः।  अतयाः  अदम्  आमदयाः  यस्य  गणस्य स
अदमामदगणयाः भविमत। एविस धिमातकनमास  मविकरणविशिमादम् दशि गणमायाः। अत एवि बहहत्र धिमातनोरुलक्षेखयाः मक्रयतक्षे तदमा स
कस्य गणस्य इमत सलख्यतक्षे। यथमा भक  (भ्विमामद,  प.प.) -  अथमारतम्  भक धिमातपुयाः भ्विमामदगणष्ट्रीययाः,  परस्ममैपदष्ट्री च।
मविकरणजमानस  मविनमा  धिमातनोयाः लटम्  लनोटम्  लङम्  मविसधिसलङम्  एषपु  लकमारक्षेषपु  रूपमामण न कतपुर  शिक्यमामन। अन्यक्षेषपु
लकमारक्षेषपु मविकरणस्य प्रभमाविनो नमासस्त। अतयाः गणजमानस मविनमैवि तक्षेषपु रूपमामण कतपुर शिक्यन्तक्षे। 

असस्मनम्  पमाठक्षे,  इतयाः  परस  च  नविसपु  पमाठक्षेषपु  भ्विमामदगणष्ट्रीयधिमातकनमामक्षेवि  रूपमामण  आलनोच्यन्तक्षे।
भ्विमामदगणस्य  प्रमाययाः  सविमारमण  सकत्रमामण  अन्यक्षेषपु  गणक्षेषपु  धिमातकनमास  रूपमामण  समाधिमयतपुमम्  अपक्षेमकतमामन।  अतयाः
भ्विमामदगणस्य सम्यगम् जमानमम् नकनमम् अजरनष्ट्रीयमम्। 

भकधिमातनोयाः लमट लकमारक्षे सविमारमण रूपमामण इमत अमत मविस्तकतस कमायरमम्। अतयाः पमाठदयमम् एकत्रष्ट्रीकक त्य
अत्र  भकधिमातनोयाः  लमट  रूपमामण  उपन्यस्यन्तक्षे।  ततश्च  मत्रषपु  पमाठक्षेषपु  भकधिमातनोरक्षेवि  अन्यक्षेषपु  लकमारक्षेषपु  रूपमामण
उपन्यस्तमामन ससन्त। एविञ्च एतत्प्रकरणनोपयनोगष्ट्रीमन कमामनचन सकत्रमामण अस्य पमाठदयस्य अन्तक्षे दत्तमामन ससन्त।

इत्थमम् पञ्चमपमाठमातम् परस भ्विमामदप्रकरणस्य अविमशिषमामन मपुख्यमामन सकत्रमामण प्रदत्तमामन ससन्त। 
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भकधिमातनोयाः भविमत इमत रूपसमाधिनमाय बहहमन सकत्रमामण आविश्यकमामन ससन्त। अतयाः भविमत इमत रूपमम्
एकत्र ननोपलभ्यतक्षे। ततम् बहहषपु सकत्रक्षेषपु व्यमापकतमसस्त। अतयाः छमात्रक्षेण तदम् एकत्र कतरव्यमम्।

उदक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मतङन्तप्रकरणस्य सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस प्रभविक्षेतम्।
सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुमम् जमानष्ट्रीयमातम्।
सविरषमास लकमारमाणमामम् अथमारनम् रूपमामण च जमानष्ट्रीयमातम्।
ससस्कक तव्यमाकरणक्षे कमालभक्षेदमानम् जमानष्ट्रीयमातम्।
 परस्ममैपदमम् आत्मनक्षेपदमम् च मकमममत जमास्यमत।
प्रथममध्यमनोत्तममानम् जमानष्ट्रीयमातम्।
समाविरधिमातपुकमम् आधिरधिमातपुकस  च मकमममत जमास्यमत।
णनोपदक्षेशियाः षनोपदक्षेशियाः धिमातपुश्च क इमत जमास्यमत।

भकधिमातनोयाः लमट रूपमामण

[ . ]12 1 लयाः कमर मण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः॥ (३.४.६९)

सकत्रमाथर याः  -  लकमारमायाः सकमरकक्षे भ्ययाः धिमातपुभ्ययाः कमरमण कतररर च स्यपुयाः। अकमरकक्षे भ्ययाः धिमातपुभ्ययाः भमाविक्षे
कतररर च स्यपुयाः।

सकत्रमावितरणमम् - सकमरकक्षे भ्ययाः धिमातपुभ्ययाः कमरमण कतररर च लकमारमविधिमानमाय अकमरकक्षे भ्ययाः धिमातपुभ्ययाः
च भमाविक्षे कतररर च लकमारमविधिमानमाय सकत्रममदस प्रणष्ट्रीतमम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  षटम्  पदमामन  ससन्त।  लयाः  कमरमण  च  भमाविक्षे  च
अकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। लयाः इमत प्रथममाबहहविचनमान्तमम् पदमम्। कमरमण इमत सपम्यन्तस पदमम्। च
इमत अव्ययपदमम्। भमाविक्षे इमत सपम्यन्तस पदमम्। च इमत अव्यय पदमम्। अकमरकक्षे भ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्।
अत्र धिमातनोयाः इमत पञ्चम्यन्तमम्  पदमम्  असधिकक तमम्।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  विमाक्यदयमम्  असस्त। विमाक्यदयक्षेऽमप चकमारक्षेण
कतररर कक तम् इमत सकत्रमातम् कतररर इमत सपम्यन्तस पदमम् अनपुकक ष्यतक्षे। 

प्रथमस  विमाक्यमम्  -  धिमातनोयाः लयाः कमरमण कतररर च इमत। अकमरकधिमातनोयाः कमरमण लकमारमविधिमानस  न
सम्भविमत। अत इदस सकमरकधिमातपुमविषयकमम्। तक्षेन लयाः अथमारतम् लकमारमायाः सकमरकधिमातपुभ्ययाः कमरमण कतररर च
भविन्तष्ट्रीमत प्रथमविमाक्यमाथरयाः।
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मदतष्ट्रीयस विमाक्यमम्  -  धिमातनोयाः भमाविक्षे  कतररर च अकमरकक्षे भ्ययाः इमत। धिमातनोयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणमानपुरनोधिक्षेन
बहहविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः मक्रयतक्षे। तक्षेन अथरयाः भविमत - अकमरकक्षे भ्ययाः धिमातपुभ्ययाः भमाविक्षे कतररर च लकमारमायाः
भविसन्त इमत। अत्र भमाविशिब्दस्यमाथरयाः मक्रयमा एवि। 

यस्य सकमरकधिमातनोयाः कमर  विमाक्यक्षे  नमासस्त स धिमातपुयाः  अमविविमकतकमरकयाः कथ्यतक्षे।  अतयाः तस्ममातम्
धिमातनोयाः अमप लकमारमायाः भमाविक्षे कतररर च भविसन्त।

लकमारस्य मविधिमानस कतररर कमरमण,  कतररर भमाविक्षे  च सम्भविमत। धिमातनोयाः परस कदमा कतररर लकमारयाः
मविधिक्षेययाः कदमा विमा कमरमण इत्यमामदमविविक्षेकयाः तपु विक्त्रमा कतरव्ययाः। विमाक्यरचनमाकतमार स्विमविविकयमा एवि कसस्मन्नथर
लकमारप्रयनोगयाः इमत मचन्तयमत। अतयाः मविविकमा एवि अत्र मविमनगमनमा।

कतररर लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे  इमत विमाक्यस्यमाथर्थो भविमत कत्ररथर  लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत। अत्र कतररर
कमरमण भमाविक्षे इमत सपम्यन्तमामन पदमामन। तक्षेषमामम् अथमारयाः तपु कत्ररथर कममारथर भमाविमाथर इमत भविमत। एविमक्षेवि अगक्षे
वितरममानक्षे लटम्  इत्यत्र वितरममानमाथर लटम्  इत्यमामदकमम् बनोध्यमम्।

सकमरकयाः अकमरकयाः च धिमातपुयाः -

यस्य धिमातनोयाः कमर  सम्भविमत स धिमातपुयाः  सकमरकयाः कथ्यतक्षे।  यस्य कमर  न सम्भविमत स धिमातपुयाः
अकमरकयाः  कथ्यतक्षे।  धिमातनोयाः  फलस  व्यमापमारयाः  चक्षेमत  अथरदयमम्।  तत्र  व्यमापमारयाः  मह  मक्रयमा।  अयस  व्यमापमारयाः
फलजनकयाः भविमत। अतयाः फलमानपुकक लयाः व्यमापमारयाः  कथ्यतक्षे।  व्यमापमारस्य आशययाः एकमम्  कमारकमम्  भविमत।
फलस्य  आशययाः  अमप  एकमम्  कमारकस  भविमत।  यस्य धिमातनोयाः  फलमम्  एकसस्मनम्  कमारकक्षे  वितरतक्षे,  व्यमापमारयाः
अपरसस्मनम् कमारकक्षे  वितरतक्षे, स धिमातपुयाः सकमरकयाः कथ्यतक्षे। यस्य धिमातनोयाः फलमम् यसस्मनम् कमारकक्षे  वितरतक्षे, व्यमापमारयाः
अमप तसस्मन्नक्षेवि कमारकक्षे  वितरतक्षे स धिमातपुयाः अकमरकयाः कथ्यतक्षे। 

यथमा तकमा कपु ठमारक्षेण कमाष्ठस मछनसत्त। असस्मनम् उदमाहरणक्षे  कपु ठमारस्य उदमन-मनपमातनरूपस  व्यमापमारस
तकमा करनोमत। तकमाणस मविनमा अयस व्यमापमारयाः मविरतयाः भविमत। अतयाः व्यमापमारयाः तकमण वितरतक्षे। व्यमापमारक्षेण जमायममानस
छक्षेदनरूपस फलमम् तपु कमाष्ठक्षे वितरतक्षे। अतयाः व्यमापमारयाः तकमण,  फलस कमाष्ठक्षे इमत फलव्यमापमारयनोयाः आशयय मभन्नय।
अतयाः मछदम्-धिमातपुयाः सकमरकयाः। 

रमामयाः मतष्ठमत। अत्र स्थमाधिमातनोयाः गमतमनविकसत्तयाः अथरयाः। गमतमविरमामयाः फलमम्। तदनपुकक लयाः च व्यमापमारयाः
सस्थमतरूपयाः। उभयममप रमामक्षे एवि वितरतक्षे। अतयाः फलव्यमापमारयनोयाः आशयय न मभन्नय अमप तपु रमाम एक एवि।
अतयाः स्थमाधिमातपुयाः अकमरकयाः।

अकमरक-सकमरकधिमातपुमविषयक्षे कक्षे मचतम् प्रससद्धिमायाः श्लनोकमायाः - 
कतकर -कमर -मक्रयमा-यपुकयाः प्रयनोगयाः स्यमातम् सकमरकयाः।
अकमरकयाः कमरशिकन्ययाः कमरदन्दनो मदकमरकयाः।।

मक्रयमापदस कतकर पदक्षेन यपुकस  व्यपक्षेकन्तक्षे यत्र मकममत्यपक्षेकमामम्।
सकमरकस  तस सपुसधियनो विदसन्त शिक्षेषस्ततनो धिमातपुरकमरकयाः।।

अकमरकधिमातपुगणयाः - 
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लज्जमा-सत्तमा-सस्थमत-जमागरणस विकमद्धि-कय-भय-जष्ट्रीविनमरणमम्।
शियन-क्रकीडमा-रुमच-दष्ट्रीप्त्यथर धिमातपुगणस तमकमरकममाहह याः।।

कमाररकनोकमाथमारनमामम् विमाचकमायाः धिमातवियाः अकमरकमायाः भविसन्त।

लकमारमायाः - 

लम् इमत विणमारनन्तरमम् ममाहक्षेश्विरसकत्रक्रमक्षेण अ इ उ ऋ ए ओ इमत षडम्  विणमारयाः यनोजनष्ट्रीयमायाः। ततयाः टम्
इमत विणरयाः यनोजनष्ट्रीययाः। तदमा लटम्  सलटम्  लपुटम्  लकटम्  लक्षेटम्  लनोटम्  इमत षटम्  शिब्दमायाः लभ्यन्तक्षे। एतक्षे लकमारमायाः कथ्यन्तक्षे।
एषपु असन्तमयाः टकमारयाः हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजकयाः भविमत। अत एतक्षे मटतम्-लकमारमायाः अमप कथ्यन्तक्षे। 

लम् इमत विणमारनन्तरमम् ममाहक्षेश्विरसकत्रक्रमक्षेण अ इ उ ऋ इमत चत्विमारयाः विणमारयाः यनोजनष्ट्रीयमायाः। ततयाः ङम्  इमत
विणरयाः यनोजनष्ट्रीययाः। तदमा लङम्  सलङम्  लपुङम्  लकङम्  इमत चत्विमारयाः शिब्दमायाः लभ्यन्तक्षे। एतक्षे लकमारमायाः कथ्यन्तक्षे। एषपु
असन्तमयाः ङकमारयाः हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजकयाः भविमत। अत एतक्षे मङतम्-लकमारमायाः अमप कथ्यन्तक्षे। 

मटतम् षटम्  , मङतम् चत्विमारयाः इमत दशि लकमारमायाः भविसन्त। तक्षेषपु लक्षेटम्  लकमारयाः विक्षेदक्षे एवि प्रयपुज्यतक्षे। असस्मनम्
पमाठ्यक्रमक्षे  विमैमदकप्रकरणस  नमासस्त।  अतयाः  लक्षेटम् -लकमारस्य  रूपमामण  न  प्रदश्यरन्तक्षे।  अतयाः  नवि  लकमारमायाः
अविमशिष्यन्तक्षे। तत्रमामप पपुनयाः सलङम् -लकमारस्य मविसधिसलङम्  आशिष्ट्रीसलरङम्  इमत भक्षेददयमम् भविमत। एविमम् आहत्य दशि
लकमारमायाः भविसन्त।

तदक्षेविमात्र तमासलकमायमास प्रदश्यरतक्षे।

लकमारयाः अथर याः मविधिमायकस  सकत्रमम्

लम् + अ + टम्  = लटम् वितरममानक्षे वितरममानक्षे लटम्

लम् + इ + टम्  = सलटम् अनदतनपरनोकभकतक्षे परनोकक्षे सलटम्

लम् + उ + टम्  = लपुटम् अनदतनभमविष्यमत अनदतनक्षे लपुटम्

लम् + ऋ + टम्  = लकटम् भमविष्यमत लकटम्  शिक्षेषक्षे च

लम् + ए + टम्  = लक्षेटम् विक्षेदक्षे एवि प्रयपुकयाः सलङथर लक्षेटम्  

लम् + ओ + टम्  = लनोटम् मविध्यमादथरषपु लनोटम्  च। आमशिमष सलङ्लनोटय।

लम् + अ + ङम्  = लङम् अनदतनभकतक्षे अनदतनक्षे लङम्

लम् + इ + ङम्  = सलङम् मविध्यमादथरषपु
मविसधिमनमन्त्रणमामत्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु 
सलङम्

लम् + इ + ङम्  = सलङम् आशिष्ट्रीविमारदमाथर आमशिमष सलङ्लनोटय

लम् + उ + ङम्  = लपुङम् समाममान्यभकतक्षे लपुङम्

लम् + ऋ + ङम्  = लकङम् मक्रयमामतपत्तय लपुसङ्नममत्तक्षे लकङम्  मक्रयमामतपत्तय। भकतक्षे च।
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ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

लकमारबनोसधिकमा कमाररकमा - 
लटम्  वितरममानक्षे लक्षेटम्  विक्षेदक्षे भकतक्षे लपुङम् -लङम् -सलटस्तथमा।
मविध्यमामशिषमास्तपु सलङ्लनोटय लपुटम् -लकटम् -लकङम्  च भमविष्यमत।।

उदमाहरणमम् - 

पठम् -धिमातपुयाः सकमरकयाः - रमामयाः विक्षेदस पठमत इत्यत्र पठम् -धिमातपुतयाः लकमारयाः कतररर मविमहतयाः असस्त। 

रमामक्षेण विक्षेदयाः पठ्यतक्षे इमत विमाक्यक्षे पठम् -धिमातपुतयाः लकमारयाः कमरमण मविमहतयाः असस्त।

रमामयाः मतष्ठमत इमत विमाक्यक्षे स्थमाधिमातपुयाः अकमरकयाः। तस्ममातम् धिमातनोयाः लकमारयाः कतररर मविमहतयाः असस्त। 

रमामक्षेण स्थष्ट्रीयतक्षे इमत विमाक्यक्षे स्थमा-धिमातपुतयाः लकमारयाः भमाविक्षे मविमहतयाः असस्त।

रमामयाः  खमादमत  इमत  असस्मनम्  विमाक्यक्षे  कमर  उमलसखतस  नमासस्त।  अतयाः  खमादम्-धिमातपुयाः  अत्र
अमविविमकतकमरकयाः असस्त। अत्र खमादम्-धिमातनोयाः लकमारयाः कतररर मविमहतयाः असस्त।

रमामक्षेण खमादतक्षे इमत असस्मनम् विमाक्यक्षे कमरणयाः उलक्षेखनो नमासस्त। अतयाः खमादम्-धिमातपुयाः अमविमकतकमरकयाः।
अतयाः अत्र खमादम्-धिमातनोयाः लकमारयाः भमाविक्षे मविमहतयाः असस्त।

[ . ]12 2 वितरममानक्षे लटम् ॥ (३.२.१२३)

सकत्रमाथर याः - वितरममानमक्रयमाविकत्तक्षेयाः धिमातनोयाः लटम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदमम् मविसधिसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे पददयमसस्त। वितरममानक्षे इमत सपम्यन्तस पदमम्। लटम्
इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

धिमातनोयाः इमत असधिकक तमसस्त। प्रत्यययाः  (३.१.१),  परश्च  (३.१.२)  सकत्रदयमम्  अत्र असधिकक तमम्।
सकत्रममदस  प्रत्ययमासधिकमारक्षे  पमठतमम्।  तस्ममातम्  लटम्  इमत  प्रत्यययाः।  धिमातनोयाः  इमत  पञ्चम्यन्तस  पदमम्।
तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत पररभमाषमाप्रभमाविक्षेण परश्च इमत सकत्रबलक्षेन च लटम्  धिमातनोयाः अव्यविमहतयाः परयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।
एविञ्च सकत्रमाथर्थो भविमत - वितरममानक्षे अथर मविदममानमादम् धिमातनोयाः अव्यविमहतयाः परयाः लटम्  प्रत्यययाः भविमत। 

अत्र इदमम् अविधिक्षेयमम् - यनो भकतकमालनो नमासस्त, यनो भमविष्यत्कमालनो नमासस्त स वितरममानकमालयाः। कमामप
मक्रयमा  बहहनमास  लघपुव्यमापमारमाणमास  समपुदमाययाः  भविमत। अथमारतम्  एकस्यमायाः  मक्रयमायमायाः  नमैकक्षे  अवियविमायाः  सम्भविसन्त।
यस्यमायाः मक्रयमायमायाः प्रथमयाः अवियवियाः कक तयाः असस्त,  परन्तपु  असन्तमयाः अवियवियाः अविमशिषयाः असस्त समा मक्रयमा
वितरममानकमासलककी  मक्रयमा  इमनगपुरण  ब्रह्ममत  कथ्यतक्षे।  यथमा  पमाकमक्रयमायमायाः  नमैकक्षे  अवियविमायाः।  तण्डपुलशिनोधिनस
पमात्रस्थमापनमम्  अमग्निप्रज्विमालनमम्  इत्यमादययाः।  तक्षेषपु  ययाः  प्रथममावियवियाः कसल्पतयाः स यमद कक तयाः  असस्त मकञ्च
असन्तमयाः अवियवियाः यथमा अमग्निमनविमारपयाः अथविमा पमात्रस्य अविनमामयाः इमत यमद एतमावितमा न कक तयाः तमहर  पमाकमक्रयमा
वितरममानकमासलककी मक्रयमा।

धिमातनोयाः  अथरयाः  व्यमापमारयाः  फलस  चक्षेमत  उकमक्षेवि।  यस्य  धिमातनोयाः  अथरयाः  व्यमापमारयाः  अथमारतम्  मक्रयमा
वितरममानकमालक्षे  वितरतक्षे  स धिमातपुयाः  वितरममानमक्रयमाविकसत्तयाः  कथ्यतक्षे।  वितरममानक्षे  (कमालक्षे)  मक्रयमायमायाः  विकसत्तयाः  यस्य स
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वितरममानमक्रयमाविकसत्तयाः धिमातपुयाः। यमद वितरममानक्षे कमालक्षे मक्रयमा वितरतक्षे इमत प्रकटनस्य मविविकमा असस्त तमहर धिमातनोयाः लटम्
मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

एविस सकत्रस्य मनष्कक षमाथरयाः भविमत - वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास धिमातनोयाः लटम्  भविमत।

लटम्  इत्यस्य टकमारस्य हलन्त्यमम् (१.३.३) इमत सकत्रक्षेण एविञ्च अकमारस्य उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम्
( . . )  1 3 2 इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तस्य लनोपयाः इत्यनक्षेन तयनोयाः लनोपयाः भविमत। लशिक्वितमद्धितक्षे  ( . . )1 3 8

इमत सकत्रक्षेण लस्य इतम्-ससजमा प्रमापमा। मकन्तपु लस्यमामप यमद इतम्-ससजमा स्यमातम् तमहर  तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण
लकमारस्य लनोपयाः प्रसज्यक्षेत। तदमा तपु लटम्  इमत समगस्य उच्चमारणमम् व्यथरतमामम् आपदक्षेत। परन्तपु पमामणमनमपुनक्षेयाः
मकममप उच्चमारणस न व्यथरमम्। अतयाः उच्चमारणसमामथ्यमारतम् लस्य इत्ससजमा न भविमत। 

उदमाहरणमम् - पमामणमनमपुमनप्रणष्ट्रीतक्षे धिमातपुपमाठक्षे भक इमत आदयाः धिमातपुयाः। तस्य अथरयाः सत्तमा उत्पसत्तयाः च।
सत्तमा मह आत्मधिमारणमम् तदनपुकक लयाः व्यमापमारश्च। विषमार भविमत इमत उदमाहरणमम्। यदमा विषमारयमायाः अथमारतम् विकषक्षेयाः
विषरणरूपयाः व्यमापमारयाः वितरममानक्षे कमालक्षे वितरतक्षे, प्रवितरतक्षे इमत मविविकमा असस्त तमहर भकधिमातपुतयाः लटम्  लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे
वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण। भकधिमातपुयाः अकमरकयाः। अतयाः तस्ममातम् परस लकमारयाः कतररर भमाविक्षे च भमवितपुमम् अहरमत।
तदमा कसस्मन्नथर लकमारयाः मविधिक्षेययाः इत्यत्र मविविकमा एवि मनयमाममकमा। अत्र दशिगणष्ट्री इमत प्रकरणक्षे सदमा कतररर एवि
लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे  प्रदश्यरतक्षे  च। कमरमण भमाविक्षे  च मविधिमानमाथरमम्  अगक्षे  भमाविकमरप्रकरणमम्  असस्त। अतयाः अत्र
भकधिमातपुतयाः लटम्  लकमारयाः कतररर मविधिष्ट्रीयतक्षे।

लटम्  इमत  लकमारक्षे  अकमारटकमारय  इत्ससजकय  इमत  उकमक्षेवि।  पमामणमनमपुमनयाः  लटम्  इमत  सकत्रक्षे
उच्चमाररतविमानम्। अतयाः लटम्  उपदक्षेशियाः। धिमातनोयाः उत्तरमम् लटयाः यनोजनकमालक्षे एवि अकमारटकमारयनोयाः लनोपयाः कतरव्ययाः।
तक्षेन भक लम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। कदमामप भक लटम्  इमत सस्थमतयाः न प्रकटनष्ट्रीयमा।

कमालमामदमविचमारयाः -

कमालस्य  वितरममानकमालयाः  भमविष्यत्कमालयाः  भकतकमालयाः  चक्षेमत  मविभमागत्रयस  भविमत।  भमविष्यत्कमालस्य
अदतनभमविष्यत्कमालयाः  अनदतनभमविष्यत्कमालयाः  इमत  प्रकमारदयमम्।  भकतकमालस्यमामप  अदतनभकतकमालयाः
अनदभकतकमालयाः इमत प्रकमारदयमम्। सविमार अमप भमविष्यत्कमासलकमायाः मक्रयमायाः भकतक्षे वितरममानक्षे विमा इसन्द्रियगनोचरमायाः न
भविसन्त। अतयाः भमविष्यत्कमासलकमायाः मक्रयमायाः परनोकमायाः एवि भविसन्त वितरममानकणक्षे। भकतकमासलकमायाः कमाश्चन मक्रयमा
विकपु याः इसन्द्रियगनोचरमायाः भविसन्त। कमाश्चन च न भविसन्त। यमासमामम् मक्रयमाणमामम् विकमा इसन्द्रियमाथरसमन्नकषरविशिमातम्
स्वियमम् अनपुभविस करनोमत तमायाः मक्रयमायाः प्रत्यकमायाः। यमासमास न करनोमत तमायाः मक्रयमायाः परनोकमायाः। अनदतनभकतकमासलकमा
परनोकमा मक्रयमा प्रकटनष्ट्रीयमा चक्षेतम्  तदमाचकमादम् धिमातनोयाः सलटम्  लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। अनदतनभकतकमासलकमा मक्रयमा
प्रकटनष्ट्रीयमा चक्षेतम् तदमाचकमादम् धिमातनोयाः लङम्  लकमारयाः प्रयपुज्यतक्षे। अतष्ट्रीतकमासलकमा कमामप मक्रयमा प्रकटनष्ट्रीयमा चक्षेतम्
तदमाचकमादम् धिमातनोयाः लपुङम्  लकमारयाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  यमद अदतनभमविष्यत्कमामकलमा  मक्रयमा प्रकटनष्ट्रीयमा  तमहर  लकटम्
लकमारयाः  प्रयनोकव्ययाः।  यमद  अनदतनभमविष्यत्कमासलकमा  मक्रयमा  प्रकटनष्ट्रीयमा  तमहर  तदमाचकमादम्  धिमातनोयाः  लपुटम्
लकमारयाः प्रयपुज्यतक्षे। 

समक्षेषमाममप लकमारमाणमास कमालविमाचकमायाः प्रक्षेरणमामदविमाचकमायाः इमत भमागदयस भविमत। लटम्  सलटम्  लपुटम्  लकटम्
लङम्  लपुङम्  लकङम्  चक्षेमत  लकमारमायाः  कमालविमाचकमायाः।  लनोटम्  सलङम्  चक्षेमत लकमारदयस  प्रक्षेरणमामदविमाचकमम्।  तत्र लटम्
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वितरममानकमालस्य विमाचकयाः। सलटम्  लङम्  लपुङम्  चक्षेमत भकतकमालस्य विमाचकमायाः। लपुटम्  लकटम्  चक्षेमत भमविष्यत्कमालस्य
विमाचकय। लकङम्  मक्रयमायमायाः अमनष्पत्तय प्रयपुज्यतक्षे भकतक्षे भमामविमन च कमालक्षे। 

एतक्षे एवि मविभमागमायाः ससकक्षेपक्षेण अधियाः तमासलकमायमास प्रदमशिरतमायाः ससन्त।

भकतकमालयाः
वितरममान-

कमालयाः
भमविष्यतम्-कमालयाः

अनदतन- 
गतरमात्रय १२

विमादनमम्

अदतन- अदतन-
आगमाममरमात्रय
१२ विमादनमम्

अनदतन-

परनोक – सलटम् लपुङम् लटम्  लकटम् लपुटम्

लङम् सविरभकतक्षे

लकमारमाणमास कदमा कसस्मन्नथर प्रयनोगयाः इमत प्रकमामशिकक्षे  कमाररकक्षे  -
वितरममानक्षे परनोकक्षे श्विनोभमामविन्यथर भमविष्यमत।
मविध्यमादय प्रमाथरनमादय च क्रममाज्जक्षेयमा लडमादययाः।।

ह्यनोभकतक्षे प्रक्षेरणमादय च भकतममात्रक्षे लङमादययाः।
सत्यमास मक्रयमामतपत्तय च भकतक्षे भमामविमन लकङम्  स्मकतयाः।।

इत्थमम् भकधिमातनोयाः कतकर मविविकमायमामम् वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण लमट अनपुबन्धिलनोपक्षे भक-लम् इमत सस्थमतयाः
जमायतक्षे। तदमा - (अमगमक्षे सकत्रक्षे द्रिषव्यमम्।)

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 लयाः कमरमण चक्षेमत सकत्रक्षे विमाक्यदयस मकमम्।

. 2 सकमरकधिमातनोयाः लकणस मकमम्।

. 3 अकमरकधिमातनोयाः लकणस मकमम्।

. 4 कमत लकमारमायाः।

. 5 कमत मटलकमारमायाः।

. 6 कमत मङलकमारमायाः।

. 7 कयाः लकमारयाः विक्षेदक्षे एवि प्रयपुज्यतक्षे।

. 8 कयाः धिमातपुयाः वितरममानमक्रयमाविकसत्तयाः कथ्यतक्षे।

. 9 धिमातपुपमाठक्षे प्रथमयाः धिमातपुयाः कयाः।
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. 10 यद्धिमात्विथरयाः व्यमापमारयाः वितरममानकमालक्षे वितरतक्षे इमत प्रकटनमाय तद्धिमातनोयाः परस कयाः लकमारयाः 
मविधिष्ट्रीयतक्षे। कक्षे न च सकत्रक्षेण।

[ . ]12 3 मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातञ्स-थमासमाथमासध्विमम्-
इड्विमहममहङम् ॥ (३.४.७८)

सकत्रमाथर याः  - मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-थ-ममपम्-विसम्-मसम्-त-आतमामम्-स-थमासम्-आथमामम्-ध्विमम्-इटम् -
विमह-ममहङम्  इमत एतक्षे अषमादशि लस्य स्थमानक्षे आदक्षेशिमायाः स्यपुयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - सकत्रममदमम् मविसधिसकत्रमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे एकमक्षेवि पदमसस्त। मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-
थ-ममपम्-विसम्-मसम्-त-आतमामम्-स-थमासम्-आथमामम्-ध्विमम्-इटम् -विमह-ममहङम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमम्।  असस्मनम्  पदक्षे
१८ शिब्दस्विरूपमामण ससन्त। अत्र सममाहमारदन्दसममासयाः। अतयाः एकविचनमम् असस्त। लस्य इमत षष्ठ्यन्तमम्
पदमम् असधिकक तमसस्त। स्थमानषष्ठष्ट्री इयमम्। अतयाः लकमारस्य स्थमानक्षे इमत अथर्थो लभ्यतक्षे। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत
- मतपम् तसम् सस ससपम् थसम् थ ममपम् विसम् मसम् त आतमामम् स थमासम् आथमामम् ध्विमम् इटम्  विमह ममहङम्  इमत एतक्षे
अषमादशि  लस्य  स्थमानक्षे  आदक्षेशिमायाः  स्यपुयाः  इमत।  सकत्रममदमम्  प्रत्ययमासधिकमारक्षे  पमठतमम्।  तस्ममातम्  एतमामन
शिब्दस्विरूपमामण प्रत्ययससजकमामन भविसन्त। स्थमानक्षे  यनो मविधिष्ट्रीयममानयाः स आदक्षेशियाः कथ्यतक्षे।  अतयाः एतक्षे  १८
आदक्षेशिमायाः इमत ससन्त। एविञ्च एतक्षे लकमारस्य स्थमानक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। अतयाः एतक्षे लमादक्षेशिमायाः कथ्यन्तक्षे। ममहङम्  इमत
असन्तमप्रत्ययस्य ङम्  इत्यनक्षेन सह मतपम् इमत प्रथमप्रत्ययस्य मत इमत उच्चमायरममाणयाः मतङम्  इमत प्रत्यमाहमारयाः
भविमत। स सविरषमामम् १८ प्रत्ययमानमामम् बनोधिकनो भविमत। अयमक्षेवि मतङम्  अन्तक्षे यस्य ततम् मतङन्तस पदस भविमत। 

उदमाहरणमम्  -  भक लम् इमत सस्थमतयाः पकविरमम् विमणरतमा। अत्र लस्य स्थमानक्षे १८ आदक्षेशिमायाः प्रकक तसकत्रक्षेण
मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षे  च धिमातनोयाः अव्यविमहतपरमम् एवि मनविक्षेशिनष्ट्रीयमायाः। भकधिमातनोयाः परमम् लस्य स्थमानक्षे  एकदमा एक एवि
आदक्षेशियाः मनविक्षेशिमयतपुस  शिक्ययाः।  एककमालस  १८ प्रत्ययमायाः  मकञ्च अव्यविमहतपरमायाः  इमत नमैवि  सम्भविमत। अतयाः
यपुगपतम् १८ प्रत्ययमायाः प्रयनोकपुस  न शिक्यन्तक्षे, परन्तपु एकमै कयाः पयमारयक्षेण प्रयनोकपुस  शिक्यतक्षे। तदमा कयाः प्रत्यययाः कस्ममै
प्रयनोजनमाय प्रयनोकव्ययाः इमत मविविक्षेकमाय अमगममामण सकत्रमामण आयमासन्त। 

[ . ]12 4 लयाः परस्ममैपदमम्॥ (१.४.९८)

सकत्रमाथर याः - लमादक्षेशिमायाः परस्ममैपदससजमायाः स्यपुयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - ससजमासकत्रममदमम्। असस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। लयाः (६/१), परस्ममैपदमम् (१/१)। लयाः इमत
सम्बन्धिस्य अनपुयनोमगमविरहमातम् स्थमानषष्ठष्ट्री। तक्षेन लस्य स्थमानक्षे इमत लभ्यतक्षे। स्थमानक्षे आदक्षेशिमायाः भविसन्त। अतयाः
आदक्षेशिमायाः इमत पदस्य अध्यमाहमारयाः मक्रयतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - लमादक्षेशिमायाः परस्ममैपदससजमायाः भविसन्त इमत। अथमारतम्
लस्य स्थमानक्षे मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातञ्स-थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम् । (३.४.७८) इमत सकत्रक्षेण
प्रमापमायाः १८ आदक्षेशिमायाः परस्ममैपदससजमास लभन्तक्षे। 

   8   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

[ . ]12 5 तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम्॥ (१.४.९९)

सकत्रमाथर याः - तङम् -प्रत्यमाहमारयाः शिमानचम्-कमानचय च आत्मनक्षेपदससजमायाः स्यपुयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - ससजमासकत्रममदमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। तङमानय (१/२), आत्मनक्षेपदमम् (१/१)।
लयाः परस्ममैपदमम्  इमत सकत्रमातम् लयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम् अनपुवितरतक्षे। लयाः इमत स्थमानषष्ठष्ट्री। अतयाः लस्य
स्थमानक्षे इमत अथरयाः लभ्यतक्षे। 

तङम्  च  आनयाः  च  तङमानय  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  तङम्  इमत  प्रत्यमाहमारयाः।  मतपसस्स-

ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातञ्स-थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम् ।  (३.४.७८)  इमत सकत्रक्षे तमातमाञ्स इमत अत्र त
आतमामम्  स इमत छक्षेदयाः।  अत्र त इमत प्रत्यययाः असस्त। स ममहङम्  इमत असन्तमप्रत्ययस्य अन्त्यक्षेन इतमा
ङकमारक्षेण सह उच्चमाररतयाः चक्षेतम् तङम्  इमत प्रत्यमाहमारयाः मनष्पदतक्षे। तस्य अथरयाः - त आतमामम् स थमासम् आथमामम्
ध्विमम् इटम्  विमह ममहङम्  इमत नवि प्रत्ययमायाः। 

आनयाः इमत पदक्षे  आन इत्यसशियाः वितरतक्षे।  तदमात्मकयाः ययाः प्रत्यययाः सयाः आन इमत शिब्दक्षेन बनोध्ययाः।
व्यमाकरणक्षे शिमानचम् कमानचम् चमानशिम् इमत त्रययाः प्रत्ययमायाः ससन्त। एषपु आन इत्यसशियाः असस्त। तत्र शिमानचम् कमानचम्
इमत एतय एवि धिमातनोयाः मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे।  चमानशिम्  तमद्धितप्रत्यययाः,  अतयाः धिमातनोयाः न मविधिष्ट्रीयतक्षे।  स लस्य स्थमानक्षे  न
मविधिष्ट्रीयतक्षे। शिमानचम् कमानचम् एतय एवि लस्य स्थमानक्षे मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। अतयाः आन इत्यनक्षेन शिमानचम् कमानचम् इमत एतय अत्र
गकह्यक्षेतक्षे। परन्तपु सकत्रक्षे आन इमत उकमम्। अत्र प्रत्यययाः तपु शिमानचम् कमानचम् चक्षेमत। कथमम् आन इत्यनक्षेन अनयनोयाः
गहणमम्। तत्रनोच्यतक्षे यदम् आन इमत अनपुबन्धिरमहतमम् उच्चमारणमम्। यदमा अनपुबन्धिरमहतस्य उच्चमारणस मक्रयतक्षे
तदमा तक्षेन अनपुबन्धिसमहतस्य गहणस कतरव्यमममत। तथमामह पररभमाषमा - मनरनपुबन्धिकगहणक्षे समानपुबन्धिकस्य इमत।

सकत्रमाथर्थो भविमत  -  लस्य स्थमानक्षे  जमायममानयाः तङम्  प्रत्यमाहमारयाः शिमानचम्-कमानचय च आत्मनक्षेपदससजमायाः
स्यपुयाः। मतङम् -प्रत्यमाहमारक्षे तङम्  अन्तभरविमत। मतङमामम् परस्ममैपदससजमा मविमहतमा एवि। तक्षेषपु नविमानमामम् तङमामम् अनक्षेन
प्रकक तसकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदससजमा प्रमापमा। आकडमारमादक्षेकमा ससजमा इमत असधिकमारक्षे एतमामन सकत्रमामण। अतयाः पकविरससजमास
बमासधित्विमा प्रकक तसकत्रक्षेण तङयाः आत्मनक्षेपदससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। एविञ्च पमाररशिक्षेष्यमातम् मतपम् तसम् सस ससपम् थसम् थ ममपम्
विसम्  मसम्  इमत एतक्षेषमास  नविमानमास  परस्ममैपदससजमा। त आतमामम्  स थमासम्  आथमामम्  ध्विमम्  इटम्  विमह ममहङम्  इमत
नविमानमामम् एविञ्च शिमानचम् कमानचम् इमत एतयनोयाः च आत्मनक्षेपदससजमा फलमत।

यमा यमा ससजमा समा समा फलवितष्ट्री। अतयाः कक तमानमामम् आत्मनक्षेपदमामदससजमानमास मकमम् फलमममत मनणरयमाय
अमगममामण त्रष्ट्रीमण सकत्रमामण आयमासन्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11 लमादक्षेशिमायाः कमत कक्षे  च।

. 12 कक्षे षमास परस्ममैपदससजमा।

. 13 कक्षे षमामम् आत्मनक्षेपदससजमा।
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. 14 परस्ममैपदससजमामविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 15 आत्मनक्षेपदससजमामविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 16 मनरनपुबन्धिकगहणक्षे समानपुबन्धिकस्य इमत पररभमाषमाथरयाः कयाः।

[ . ]12 6 अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम्॥ (१.३.१२)

सकत्रमाथर याः - अनपुदमात्तक्षेतनो मङतश्च धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  इदस  सकत्रमम्  आत्मनक्षेपदससजकमानमामम्  प्रत्ययमानमामम्  धिमातनोयाः  मविधिमानस
करनोमत। असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः। अनपुदमात्तमङतयाः आत्मनक्षेपदमम्  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अनपुदमात्तमङतयाः
(५/१),  आत्मनक्षेपदमम्  (१/१)।  भकविमादयनो  धिमातवियाः   इमत  सकत्रमातम्  धिमातवियाः  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  तस्य
पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमामनो भविमत। तक्षेन धिमातनोयाः इमत लभ्यतक्षे।  अनपुदमात्तश्च ङम्  च इमत अनपुदमात्तङय इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। अनदमात्तङय इतय यस्य सयाः अनपुदमात्तमङतम्। तस्य अनपुदमात्तमङतयाः इमत।  दन्दमादय
दन्दमध्यक्षे दन्दमान्तक्षे शकयममाणस पदस प्रत्यक्षेकममभससबध्यतक्षे इमत मनयमयाः। अथमारतम् दन्दसममासस्य आदय मध्यक्षे
अन्तक्षे विमा मविदममानमम् दन्दसममासस्य अनङभकतमम् पदमम् दन्दसममासक्षे मविदममानमैयाः पदमैयाः प्रत्यक्षेकमम् अमभसम्बध्यतक्षे,
अन्विक्षेमत इमत। इतम् इमत पदस दन्दसममासस्य अवियवियाः नमासस्त,  मकन्तपु दन्दसममासस्य अन्तक्षे असस्त। अतयाः
तस्य अनपुदमात्त इमत ङम्  इमत दमाभ्यमामम् शिब्दमाभ्यमामम् अमभसम्बन्धियाः अथमारतम् अन्विययाः भविमत। एविञ्च अनपुदमात्तक्षेतम्
इमत मङतम्  इमत च मनष्पदतक्षे। लस्य स्थमानक्षे  मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  आत्मनक्षेपदमम्  मतङम्  एवि। अतयाः लस्य इमत
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम् आमकप्यतक्षे। तदमा पदयनोजनमा  -  अनपुदमात्तक्षेतयाः मङतयाः च धिमातनोयाः लस्य आत्मनक्षेपदमम्
इमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - अनपुदमात्तक्षेतनो मङतश्च धिमातनोयाः लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदस मविधिक्षेयमम्। अथमारतम् यस्य धिमातनोयाः
अनपुदमात्तयाः अचम् इतम् असस्त सयाः अनपुदमात्तक्षेतम्,  यस्य धिमातनोयाः ङकमारयाः इतम् असस्त स मङतम्। एविमम् अनपुदमात्तक्षेतम्
मङतम् यमद धिमातपुयाः स्यमातम् तमहर तस्ममातम् परस्य लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदनमामकमायाः प्रत्ययमायाः आदक्षेशित्विक्षेन मविधिक्षेयमायाः
इमत।

उदमाहरणमम् - एधिधधँ॒ विकद्धिय। कमपुधधँ॒ कमान्तय। यतष्ट्री धधँ॒ प्रयत्नक्षे इत्यमादययाः अनपुदमात्तक्षेतयाः धिमातवियाः। शिष्ट्रीङम्  स्विप्नक्षे
इत्यमादययाः मङतयाः धिमातवियाः। अनपुदमात्तक्षेत्त्विमम्  मङत्त्विमम्  इमत ईदृशिमामन आत्मनक्षेपदमविधिमानस्य धिमातय मविदममानमामन
मनममत्तमामन। ईदृशिधिमातनोयाः आत्मनक्षेपदनमामकमायाः प्रत्ययमायाः मविधिक्षेयमायाः। 

[ . ]12 7 स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे॥ (१.३.७२)

सकत्रमाथर याः - स्विररतक्षेतनो मञतश्च धिमातनोरमात्मनक्षेपदस स्यमातम् कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण आत्मनक्षेपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। स्विररतमञतयाः (५/१), कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे चक्षेमत पददयस सपम्यन्तमम्। 

अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रमातम् आत्मनक्षेपदमम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। भकविमादयनो धिमातवियाः  इमत
सकत्रमातम् धिमातवियाः इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। तस्य पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमामनो भविमत। तक्षेन धिमातनोयाः इमत लभ्यतक्षे।
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स्विररतयाः च ञम् च इमत स्विररतञय इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। स्विररतञय इतय यस्य स स्विररतमञतम् इमत
बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  तस्य  स्विररतमञतयाः  इमत।  दन्दमादय  दन्दमध्यक्षे  दन्दमान्तक्षे  शकयममाणस  पदस
प्रत्यक्षेकममभससबध्यतक्षे इमत मनयमयाः। अथमारतम् दन्दसममासस्य आदय मध्यक्षे अन्तक्षे विमा मविदममानमम् दन्दसममासस्य
अनवियविभकतमम् पदमम्  दन्दसममासक्षे  मविदममानमैयाः पदमैयाः प्रत्यक्षेकमम्  अमभसम्बध्यतक्षे,  अन्विक्षेमत इमत। इतम् इमत पदस
दन्दसममासस्य अवियवियाः नमासस्त,  मकन्तपु दन्दसममासस्य अन्तक्षे  असस्त। अतयाः तस्य स्विररत इमत ञम् इमत
दमाभ्यमामम् शिब्दमाभ्यमामम् अमभसम्बन्धियाः अथमारतम् अन्विययाः भविमत। एविञ्च स्विररतक्षेतम् इमत मञतम् इमत च मनष्पदतक्षे। 

कतमाररमम्  अमभप्रमैमत  (गच्छमत)  इमत कत्ररमभप्रमायमम्(फलमम्)। तसस्मनम्  कत्ररमभप्रमायक्षे। मक्रयमायमायाः फलस
मक्रयमाफलमम्। तसस्मनम् मक्रयमाफलक्षे इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः सममासयाः। पदयनोजनमा भविमत - स्विररतक्षेतयाः मञतयाः धिमातनोयाः
आत्मनक्षेपदस  भविमत कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे।  मक्रयमायमायाः  फलस  कतमार  प्रमाप्ननोमत चक्षेतम्  ईदृशिधिमातनोयाः  आत्मनक्षेपदस
मविधिक्षेयमम्। अत्र मक्रयमायमायाः व्यमापमारयाः फलस चक्षेमत अथरदयमममत उकमक्षेवि। परन्तपु इदस फलस नमात्र अमभप्रक्षेतमम्। यतयाः
अस्य फलस्यमाशययाः कमर इमत उच्यतक्षे। यमद इदस फलस कतमाररस गच्छक्षेतम् तमहर  कतपुरयाः कमरससजमापसत्तयाः। अतयाः यतम्
प्रयनोजनमम्  उमदश्य  मक्रयमा  आरभ्यतक्षे  ततम्  फलमक्षेविमात्र  फलपदक्षेन  गमाह्यमम्।  यथमा  स्विगमारमदलमाभमाय  यमागयाः
आरभ्यतक्षे। परन्तपु पपुरनोमहतयाः तपु दमकणमालमाभमाय यमागस करनोमत। यजममानस्य स्विगरयाः फलमम्। पपुरनोमहतस्य दमकणमा
फलमम्। अत्र स्विगरयाः एवि फलमम् अत्र फलपदक्षेन गमाह्यमम्। अत्र स्विगरयाः एवि फलमम् यमद यजकतमाररस प्रमत गच्छमत
तमहर इदस कत्ररमभप्रमायस मक्रयमाफलमम्। एविस समत यजम्-धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस्य मविधिमानस भविमत। 

लस्य स्थमानक्षे मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। आत्मनक्षेपदमम् मतङम्  एवि। अतयाः लस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्
आमकप्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  स्विररतक्षेतयाः मञतयाः च धिमातनोयाः लस्य स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदस मविधिक्षेयमम् कतकरगमामममन
मक्रयमाफलक्षे। अथमारतम् यस्य धिमातनोयाः स्विररतयाः अचम् इतम् असस्त सयाः स्विररतक्षेतम्, यस्य धिमातनोयाः ञकमारयाः इतम् असस्त
स मञतम्। एविमम् स्विररतक्षेतम् मञतम् विमा यमद धिमातपुयाः स्यमातम् तमहर  तस्ममातम् परस्य लस्य स्थमानक्षे आत्मनक्षेपदनमामकमायाः
प्रत्ययमायाः आदक्षेशित्विक्षेन मविधिक्षेयमायाः इमत यमद मक्रयमायमायाः फलस कतमार प्रमाप्ननोमत।

उदमाहरणमम् - डपुपचधचसम् पमाकक्षे , यजधच दक्षेविपकजमाससगमतकरणदमानक्षेषपु इत्यमादययाः स्विररतक्षेतयाः धिमातवियाः। डपुकक ञम्
करणक्षे णष्ट्रीञम् प्रमापणक्षे इत्यमादययाः मञतयाः धिमातवियाः। यजध इत्यत्र अधकमारयाः अनपुनमाससकयाः। अतयाः उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक
इतम्  इमत सकत्रक्षेण  इत्ससजकयाः  भविमत।  स च अधकमारयाः  स्विररतयाः  अमप  असस्त।  अतयाः  यजधिमातपुयाः  स्विररतक्षेतम्।
एविमन्यत्रमामप।  ईदृशिमामन  आत्मनक्षेपदमविधिमानस्य  धिमातय  मविदममानमामन  मनममत्तमामन।  ईदृशिधिमातनोयाः
आत्मनक्षेपदनमामकमायाः प्रत्ययमायाः मविधिक्षेयमायाः। 

[ . ]12 8 शिक्षेषमातम् कतर रर परस्ममैपदमम्॥ (१.३.७८)

सकत्रमाथर याः - आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनमादम् धिमातनोयाः कतररर परस्ममैपदस स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण परस्ममैपदस्य मविसधियाः मक्रयतक्षे। असस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त।  शिक्षेषमातम्  कतररर  परस्ममैपदमम्  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  शिक्षेषमातम्  (५/१),  कतररर  (७/१),  परस्ममैपदमम्
(१/१)।  उकमादम्  अन्ययाः  शिक्षेषयाः।  मकस  मकमम्  उकमम्।  आत्मनक्षेपदप्रत्ययस्य मविधिमानस्य मनममत्तमामन  उकमामन।
अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् (१.३.१२) इमत सकत्रमम् आरभ्य मविभमाषनोपपदक्षेन प्रतष्ट्रीयममानक्षे (१.३.७७) इमत सकत्रस
यमावितम् आत्मनक्षेपदप्रत्ययमविधिमानस्य बहहमन मनममत्तमामन उकमामन। तमामन मनममत्तमामन यस्य धिमातनोयाः न ससन्त स
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धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदमनममत्तक्षेन हष्ट्रीनयाः। स एवि शिक्षेषयाः। एविञ्च आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनमादम् धिमातनोयाः परस्ममैपदससजकयाः
मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। परस्ममैपदमम् मतङम्  एवि। अतयाः लस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम् आमकप्यतक्षे। एविञ्च ईदृशिमातम्
आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनमादम् धिमातनोयाः लस्य स्थमानक्षे  कत्ररथर  परस्ममैपदस्य मविधिमानस  प्रकक तस  सकत्रस  करनोमत। तथमामह
सकत्रमाथरयाः - आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनमादम् धिमातनोयाः परस्य लस्य स्थमानक्षे कतररर परस्ममैपदस स्यमातम्।

उदमाहरणमम्  - भक  इमत  धिमातय  आत्मनक्षेपदस्य  मकममप  मनममत्तस  नमासस्त।  अतयाः  भकधिमातपुयाः
आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनयाः। अतयाः शिक्षेषयाः। अत एवि भकधिमातनोयाः परस्य लस्य स्थमानक्षे परस्ममैपदस कत्ररथर मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

अत्र  धिमातनोयाः  परस  लस्य  स्थमानक्षे  ९  परस्ममैपदससजकमायाः  आदक्षेशिमायाः  प्रकक तसकत्रक्षेण  मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।  तक्षे  च
अव्यविमहतपरमम् एवि मनविक्षेशिनष्ट्रीयमायाः। धिमातनोयाः परमम् लस्य स्थमानक्षे एकदमा एक एवि आदक्षेशियाः मनविक्षेशिमयतपुस शिक्ययाः।
एककमालस  ९ प्रत्ययमायाः  मकञ्च अव्यविमहतपरमायाः इमत नमैवि  सम्भविमत। अतयाः यपुगपतम्  ९ प्रत्ययमायाः प्रयनोकपुस  न
शिक्यन्तक्षे। परन्तपु  एकमै कयाः पयमारयक्षेण प्रयनोकपुस  शिक्यतक्षे। तदमा कयाः प्रत्यययाः कस्ममै  प्रयनोजनमाय प्रयनोकव्ययाः इमत
मविविक्षेकमाय अमगममामण सकत्रमामण आयमासन्त।

[ . ]12 9 मतङसष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण प्रथममध्यमनोत्तममायाः॥ (१.४.१००)

सकत्रमाथर याः - मतङयाः आत्मनक्षेपद-परस्ममैपदयनोयाः त्रययाः मत्रकमायाः क्रममादम् प्रथममध्यमनोत्तमससजमायाः स्यपुयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - ससजमासकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण प्रथमयाः मध्यमयाः उत्तमयाः इमत ससजमात्रयस मविधिष्ट्रीयतक्षे। अत्र
सकत्रक्षे चत्विमारर पदमामन ससन्त। मतङयाः त्रष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण प्रथममध्यमनोत्तममायाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मतङयाः (६/१),

त्रष्ट्रीमण  (१/३),  त्रष्ट्रीमण  (१/३),  प्रथममध्यमनोत्तममायाः  (१/३)। लयाः परस्ममैपदमम् इमत सकत्रमातम्  परस्ममैपदमम् इमत
प्रथममान्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  षष्ठ्यन्ततयमा च मविपररणमतक्षे।  तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम्  इमत सकत्रमातम्  आत्मनक्षेपदमममत
पदमनपुवितरतक्षे। षष्ठ्यन्ततयमा च मविपररणमतक्षे। प्रथमयाः च मध्यमयाः च उत्तमयाः चक्षेमत प्रथममध्यमनोत्तममायाः इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  तदमा  पदयनोजनमा  भविमत  -  मतङयाः  परस्ममैपदस्य  आत्मनक्षेपदस्य  त्रष्ट्रीमण  त्रष्ट्रीमण
प्रथममध्यमनोत्तममायाः इमत। 

परस्ममैपदस्य त्रयमाणमास प्रत्ययमानमामम् एकमम् दलमम् इमत क्रमक्षेण त्रष्ट्रीमण दलमामन भविसन्त। प्रथमयाः मध्यमयाः
उत्तमयाः इमत ससजमायाः मतसयाः ससन्त। अतयाः यक्षेषमास ससजमा कतरव्यमा तक्षे त्रययाः ससन्त, ससजमायाः च मतसयाः ससन्त। अतयाः
यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा प्रथमदलस्य प्रथमयाः इमत ससजमा। मदतष्ट्रीयदलस्य मध्यमयाः इमत
ससजमा। तकतष्ट्रीयदलस्य उत्तमयाः इमत ससजमा। तथमा च – मतपम् तसम् सस इत्यस्य प्रथम इमत ससजमा। ससपम् थसम् थ
इत्यस्य मध्यमयाः इमत ससजमा। ममपम् विसम् मसम् इमत दलस्य उत्तमयाः इमत ससजमा।

आत्मनक्षेपदस्यमामप त्रयमाणमास प्रत्ययमानमामम् एकमममत दलमम् इमत क्रमक्षेण त्रष्ट्रीमण दलमामन भविसन्त। प्रथमयाः
मध्यमयाः उत्तमयाः इमत ससजमायाः मतसयाः ससन्त। अतयाः यक्षेषमास ससजमा कतरव्यमा तक्षे त्रययाः ससन्त, ससजमायाः च मतसयाः ससन्त।
अतयाः यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा प्रथमदलस्य प्रथमयाः इमत ससजमा। मदतष्ट्रीयदलस्य मध्यमयाः
इमत ससजमा। तकतष्ट्रीयदलस्य उत्तमयाः इमत ससजमा। तथमा च – त आतमामम् स इमत दलस्य प्रथम इमत ससजमा। थमासम्
आथमामम् ध्विमम् इमत दलस्य मध्यमयाः इमत ससजमा। इटम्  विमह ममहङम्  इमत दलस्य उत्तमयाः इमत ससजमा।

   12   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

अधियाः चतपुरशक्षे ससजमामविभमागयाः प्रदमशिरतयाः।

दलमम् परस्ममैपदमम् आत्मनक्षेपदमम् ससजमा

प्रथमदलमम् मतपम् तसम् सस त आतमामम् स प्रथमयाः

मदतष्ट्रीयदलमम् ससपम् थसम् थ थमासम् आथमामम् ध्विमम् मध्यमयाः

तकतष्ट्रीयदलमम् ममपम् विसम् मसम् इटम् विमह ममहङम् उत्तमयाः

[ . ]12 10 तमान्यक्षेकविचनमदविचनबहहविचनमान्यक्षेकशियाः॥ (१.४.१०१)

सकत्रमाथर याः  -  प्रथममध्यमनोत्तमससजमामन  मतङयाः  त्रष्ट्रीमण  त्रष्ट्रीमण  विचनमामन  प्रत्यक्षेकमम्
एकविचनमदविचनबहहविचनससजमामन भविसन्त।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षसड्विधिक्षेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  ससजमासकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  प्रथममध्यमनोत्तममानमामम्
प्रत्ययमानमामम् प्रत्यक्षेकमम् एकविचनमदविचनबहहविचनससजमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। सकत्रक्षेऽसस्मनम् पदत्रयस मविदतक्षे। तमामन (१/३),

एकविचनमदविचनबहहविचनमामन (१/३) एकविचनमम्, मदविचनमम्, बहहविचनञ्चक्षेमत एकविचनमदविचनबहहविचनमामन इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। एकशियाः इमत च अव्ययमम्।  एकशियाः इत्यस्य प्रत्यक्षेकममत्यथरयाः।  मतङसष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण
प्रथममध्यमनोत्तममायाः इमत सकत्रमातम् मतङयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्, त्रष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण इमत प्रथममाबहहविचनमान्तक्षे दक्षे
पदक्षे अनपुवितरन्तक्षे। सकत्रस्थक्षेन तमामन इमत शिब्दक्षेन मतङसष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण प्रथममध्यमनोत्तममायाः इमत पकविरसकत्रस्थमामन त्रष्ट्रीमण
त्रष्ट्रीमण परमामकश्यन्तक्षे। तमामन त्रष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण दलमामन इमत आहत्य षटम्  दलमामन ससन्त। प्रमत दलमम् मविदममानक्षेषपु मत्रषपु
घटकक्षे षपु एकमै कस्य क्रमशियाः एकविचनमम् मदविचनस बहहविचनस चक्षेमत ससजमायाः भविसन्त। 

तथमा चमायस समारयाः - 

परस्ममैपदस्य प्रथमस दलमम् मतपम् तसम् सस। एषपु मतपम् इत्यस्य एकविचनमम्,  तसम् इत्यस्य मदविचनमम्,
सस इत्यस्य बहहविचनमम् च ससजमा भविमत। 

मतङयाः त्रष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण इत्यत्र त्रष्ट्रीमण इमत पदस्य विमारदयस गहणक्षेन परस्ममैपदस्य तथमा आत्मनक्षेपदस्य
मतङयाः उभयनोयाः पदयनोयाः गहणस भविमत। एविमगक्षेऽमप।

कस्य कमा ससजमा फलमत इमत अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमसस्त।

परस्ममैपदमम् आत्मनक्षेपदमम्

एकविचन मदविचन बहहविचन एकविचन मदविचन बहहविचन ससजमा

प्रथमदलमम् मतपम् तसम् सस त आतमामम् स प्रथमयाः

मदतष्ट्रीयदलमम् ससपम् थसम् थ थमासम् आथमामम् ध्विमम् मध्यमयाः

तकतष्ट्रीयदलमम् ममपम् विसम् मसम् इटम् विमह ममहङम् उत्तमयाः
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मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे-  भकधिमातनोयाः लमट रूपसमाधिनमम् -१

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 17 अनपुदमात्तक्षेतनो धिमातनोयाः कयाः मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 18 मङतनो धिमातनोयाः कयाः मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 19 आत्मनक्षेपदमविधिमानस्य मनममत्तमामन मकमन्नष्ठमामन भ्विमामदप्रकरणक्षे।

. 20 दन्दमादय दन्दमध्यक्षे दन्दमान्तक्षे शकयममाणस पदस प्रत्यक्षेकममभससबध्यतक्षे इत्यस्यमाथर सलखत।

. 21 आत्मनक्षेपदस कस्य स्थमानक्षे मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 22 आत्मनक्षेपदमविधिमानस्य मनममत्तमामन कमामन भ्विमामदप्रकरणक्षे।

. 23 मञतनो धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदस कदमा मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 24 अनपुदमात्तक्षेतनो धिमातनोयाः उदमाहरणमम् मकमम्।

. 25 शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदममत्यत्र कयाः शिक्षेषपदमाथरयाः।

. 26 प्रथमससजमामविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 27 मतङमामम् एकविचनमामदससजमा कक्षे न सकत्रक्षेण।

[ . ]12 11 यपुष्मदपुपपदक्षे सममानमासधिकरणक्षे स्थमामनन्यमप मध्यमयाः॥ 
(१.४.१०४)

सकत्रमाथर याः  - लकमारविमाच्यकमारकविमामचमन  यपुष्ममद  उपपदक्षे  प्रयपुज्यममानक्षे  अप्रयपुज्यममानक्षे  च  मध्यमयाः
स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मध्यमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे षटम्  पदमामन ससन्त।
यपुष्ममद  (७/१),  उपपदक्षे  (७/१),  सममानमासधिकरणक्षे  (७/१)  स्थमामनमन  (७/१),  अमप  (अव्ययमम्),  मध्यमयाः
(१/१)। उप समष्ट्रीपक्षे  उच्चमाररतस  पदमम्  उपपदमम्।  तसस्मनम्  उपपदक्षे,  समष्ट्रीपनोच्चमाररतक्षे  इमत तदथरयाः। सममानमम्
असधिकरणमम्  (विमाच्यमम्)  यस्य ततम् सममानमासधिकरणमम्। तसस्मनम् सममानमासधिकरणक्षे। सममानमाथरकक्षे  इमत तदथरयाः।
स्थमानस प्रसङयाः। सनोऽसस्त अस्य इमत स्थमानष्ट्री,  तसस्मनम् स्थमामनमन। अस्य च अप्रयपुज्यममानक्षे  इत्यथरयाः। सकत्रक्षे
मविदममानक्षेन अमपपदक्षेन प्रयपुज्यममानक्षे  इमत अथर्थो लभ्यतक्षे। लयाः परस्ममैपदमम् इमत सकत्रमातम् लयाः इमत षष्ठ्यन्तमम्
पदमनपुवितरतक्षे।  ततयाः  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  लकमारसमाममानमाथरकक्षे  समष्ट्रीपनोच्चमाररतक्षे  प्रयपुज्यममानक्षे  अप्रयपुज्यममानक्षे  विमा
यपुष्ममद लस्य स्थमानक्षे मध्यमयाः भविमत। 
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इदमत्र स्पषष्ट्रीकरणमम् - 

लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः लकमारयाः मविमहतयाः। एविञ्च क्रमशियाः वितरममानक्षे लटम्
इमत सकत्रक्षेण लटम्  मविमहतयाः। तदमा भक लम् इमत सस्थमतयाः उत्पन्नमा। अत्र लकमारयाः मविविकमातयाः कतररर मविमहतयाः इत्यमप
शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेनमामप स्पषमम्। लकमारस्य स्थमानक्षे ययाः मतङम्  मविधिक्षेययाः असस्त सनोऽमप लकमारवितम्
कतररर एवि भमविष्यमत। अतयाः इदस स्पषस यतम् मतङम्  कतररर मविधिमास्यतक्षे। अतयाः लस्य (मतङयाः) विमाच्यमम् कमारकमम्
कतकरकमारकमममत स्पषमम्। भकधिमातनोयाः प्रयनोगयाः यसस्मनम् विमाक्यक्षे भमविष्यमत तसस्मनम् यमद यपुष्मदम् इमत सविरनमाम्नयाः
प्रयनोगयाः  कतकरकमारकक्षे  अथमारतम्  यपुष्मदयाः  विमाच्ययाः  कतमार  स्यमातम्।  तदमा  भकधिमातपुतयाः  मध्यमससजकयाः  मतङम्  मविधिक्षेययाः
इत्यथरयाः। 

एविस विमाक्यक्षे प्रयपुकस्य यपुष्मदयाः विमाच्यस कमारकमम्, एविञ्च धिमातनोयाः परस मविमहतस्य लकमारस्य विमाच्यस कमारकस
यमद सममानस स्यमातम् तमहर धिमातनोयाः परस मध्यमससजकयाः प्रत्यययाः मविधिक्षेययाः इमत सकत्रमाथरयाः। यपुष्मदयाः विमाच्यमम् एवि लस्य
विमाच्यमम् इत्यस्य अथरयाः यपुष्मदयाः यदसधिकरणमम्  (अथरयाः,  विमाच्यमम्) तदक्षेवि असधिकरणस लस्यमामप असस्त। अथमारतम्
यपुष्मदम् लस्य सममानमासधिकरणयाः असस्त। तयनोयाः समाममानमासधिकरण्यमम्  असस्त। तयनोयाः विमाच्यस  कमारकस  सममानमम्
असस्त। दयनोयाः अथरयाः सममानयाः। अतयाः यपुष्मदम् लकमारसममानमाथरकयाः असस्त। तदमा मध्यमससजकमायाः ससपम् थसम् थ
इमत परस्ममैपमदनयाः, थमासम् आथमामम् ध्विमम् इमत आत्मक्षेनपमदनयाः मविधिक्षेयमायाः इत्यथरयाः। एविञ्च यमद यपुष्मदयाः समाकमातम्
उलक्षेखयाः विमाक्यक्षे अस्तपु अथविमा समाकमादम् उलक्षेखयाः ममास्तपु, परन्तपु तदथरयाः प्रतष्ट्रीयतक्षे तदमामप मध्यमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

उदमाहरणमम् - त्विस खमादसस।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - यथमा  -  त्विमम्  खमादम् लम्  इमत विमाक्यस  कतरव्यमम्  असस्त। अत्र लकमारयाः कतररर
मविविमकतयाः  असस्त।  यपुष्मदयाः  रूपमम्  त्विमम्  इत्यस्य  अथरयाः  अमप  कतमार  एवि  मविविमकतयाः।  यपुष्मदयाः  लस्य  च
समाममानमासधिकरण्यमम्  असस्त। अतयाः लस्य स्थमानक्षे  मध्यमससजकयाः प्रत्यययाः मविधिक्षेययाः। तदमा त्विस  खमादसस इमत
विमाक्यस स्यमातम्।

एविञ्च – (यपुष्मदम्) खमादम् लम् इमत विमाक्यस कतरव्यमम् असस्त। अत्र लकमारयाः कमरमण मविविमकतयाः असस्त।
यपुष्मदयाः रूपमम् प्रयनोकव्यमम् असस्त। तस्य अथरयाः अमप कतमार एवि मविविमकतयाः। दयनोयाः अथरयाः मभन्नयाः। इत्थस यपुष्मदयाः
लस्य च समाममानमासधिकरण्यमम् नमासस्त। अतयाः लस्य स्थमानक्षे मध्यमससजकयाः प्रत्यययाः मविधिमातपुस न शिक्यतक्षे। 

[ . ]12 12 अस्मदपुत्तमयाः॥ (१.४.१०६)

सकत्रमाथर याः  - अस्मदम्  लकमारसममानमासधिकरणयाः  चक्षेतम्  अस्ममद  प्रयपुज्यममानक्षेऽप्रयपुज्यममानक्षे  च  उत्तमयाः
स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  उत्तमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
अस्ममद  (७/१),  उत्तमयाः  (१/१)। यपुष्मदपुपपदक्षे सममानमासधिकरणक्षे स्थमामनन्यमप मध्यमयाः इमत सकत्रमातम् उपपदक्षे
(७/१),  सममानमासधिकरणक्षे  (७/१) स्थमामनमन (७/१),  अमप (अव्ययमम्) इमत एतमामन पदमामन अनपुवितरन्तक्षे। उप
समष्ट्रीपक्षे  उच्चमाररतस  पदमम्  उपपदमम्।  तसस्मनम्  उपपदक्षे,  समष्ट्रीपनोच्चमाररतक्षे  इमत तदथरयाः।  सममानमम्  असधिकरणमम्
(विमाच्यमम्) यस्य ततम् सममानमासधिकरणमम्। तसस्मनम् सममानमासधिकरणक्षे। सममानमाथरकक्षे  इमत तदथरयाः। स्थमानस प्रसङयाः।
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सनोऽसस्त  अस्य  इमत  स्थमानष्ट्री,  तसस्मनम्  स्थमामनमन।  अस्य  च  अप्रयपुज्यममानक्षे  इत्यथरयाः।  सकत्रक्षे  मविदममानक्षेन
अमपपदक्षेन प्रयपुज्यममानक्षे इमत अथर्थो लभ्यतक्षे। लयाः परस्ममैपदमम् इमत सकत्रमातम् लयाः इमत षष्ठ्यन्तमम् पदमनपुवितरतक्षे।
ततयाः सकत्रमाथर्थो भविमत  -  लकमारसमाममानमाथरकक्षे  समष्ट्रीपनोच्चमाररतक्षे  प्रयपुज्यममानक्षे  अप्रयपुज्यममानक्षे  विमा अस्ममद लस्य
स्थमानक्षे उत्तमयाः भविमत। 

सकत्रमाथरस्पषष्ट्रीकरणमम् - 

लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। एविञ्च क्रमशियाः वितरममानक्षे
लटम्  इमत सकत्रक्षेण लटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। तदमा भक लम्  इमत एविस  सस्थमतयाः उत्पन्नमा। अत्र लकमारयाः मविविकमातयाः कतररर
मविमहतयाः  इत्यमप शिक्षेषमातम्  कतररर  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेनमामप  स्पषमम्।  अतयाः लस्य  (मतङयाः)  विमाच्यमम्  कमारकमम्
कतकरकमारकमममत स्पषमम्। भकधिमातनोयाः प्रयनोगयाः यसस्मनम् विमाक्यक्षे भमविष्यमत तसस्मनम् यमद अस्मदम् इमत सविरनमाम्नयाः
प्रयनोगयाः  कतकरकमारकक्षे  अथमारतम्  अस्मदयाः  विमाच्ययाः  कतमार  स्यमातम्।  तदमा  भकधिमातपुतयाः  उत्तमससजकयाः  मतङम्  मविधिक्षेययाः
इत्यथरयाः। 

एविस विमाक्यक्षे प्रयपुकस्य अस्मदयाः विमाच्यस कमारकमम्,  धिमातनोयाः परस मविमहतस्य लकमारस्य च विमाच्यस कमारकस
यमद सममानस स्यमातम् तमहर  धिमातनोयाः परमम् उत्तमससजकयाः प्रत्यययाः मविधिक्षेययाः इमत सकत्रमाथरयाः। अस्मदयाः विमाच्यमम् एवि
लस्य विमाच्यमम् इत्यस्य अथरयाः अस्मदयाः यदसधिकरणमम्  (अथरयाः,  विमाच्यमम्)  तदक्षेवि असधिकरणस लस्यमामप असस्त
चक्षेतम् अस्मदम् लस्य सममानमासधिकरणयाः असस्त। तयनोयाः समाममानमासधिकरण्यमम् असस्त। तयनोयाः विमाच्यस कमारकस  सममानमम्
असस्त। तदमा उत्तमससजकमायाः ममपम् विसम् मसम् इमत परस्ममैपमदनयाः, इटम्  विमह ममहङम्  इमत आत्मनक्षेपमदनयाः मविधिक्षेयमायाः
इत्यथरयाः। एविञ्च यमद अस्मदयाः समाकमातम् उलक्षेखयाः विमाक्यक्षे अस्तपु अथविमा समाकमादम् उलक्षेखयाः ममास्तपु, परन्तपु तदथरयाः
प्रतष्ट्रीयतक्षे तदमामप उत्तमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

उदमाहरणमम् - अहस खमादमामम।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - यथमा  -  अहमम् खमादम् लम् इमत विमाक्यस कतरव्यमम् असस्त। अत्र लकमारयाः कतररर
मविविमकतयाः असस्त। अस्मदयाः रूपमम्  अहमम्  इत्यस्य अथरयाः  अमप कतमार  एवि मविविमकतयाः।  अस्मदयाः लस्य च
समाममानमासधिकरण्यमम्  असस्त। अतयाः लस्य स्थमानक्षे  उत्तमससजकयाः प्रत्यययाः मविधिक्षेययाः। तदमा अहस खमादमामम इमत
विमाक्यस स्यमातम्।

[ . ]12 13 शिक्षेषक्षे प्रथमयाः॥ (१.४.१०७)

सकत्रमाथर याः - मध्यमनोत्तमयनोयाः अमविषयक्षे धिमातनोयाः प्रथमयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षसड्विधिक्षेषपु पमामणनष्ट्रीसपुत्रक्षेषपु मविसधिसकत्रममदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयस वितरतक्षे। तत्र शिक्षेषक्षे इमत
सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। प्रथमयाः इमत च प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। उकमादन्ययाः शिक्षेषयाः। मध्यमस्य उत्तमस्य च
मविषययाः उकयाः। तक्षेन च उकमादम् मध्यमनोत्तयनोयाः मविषयमादम् अन्ययाः शिक्षेषयाः इमत लभ्यतक्षे।

विस्तपुतयाः मकमपुकमम्। कश्च शिक्षेषयाः। यपुष्मदम्-लकमारयनोयाः समाममानमासधिकरण्यस चक्षेतम् धिमातनोयाः मध्यमनो मविधिक्षेययाः।
अस्मदम्-लकमारयनोयाः  समाममानमासधिकरण्यस  चक्षेतम्  धिमातनोयाः  उत्तमनो  मविधिक्षेययाः  इमत  एतद्दयमम्  उकमम्।  ततयाः  अन्ययाः
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ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

इत्यस्य अथरयाः यतम् इत्थमम् उकस  समाममानमासधिकरण्यदयस नमासस्त चक्षेतम्  धिमातनोयाः प्रथमससजकयाः मविधिक्षेययाः। सकत्रमाथर्थो
भविमत - मध्यमनोत्तमयनोयाः अमविषयक्षे धिमातनोयाः प्रथमयाः स्यमातम्।

यत्र  एकसस्मनम्  विमाक्यक्षे  यपुष्मदम्-लकमारयनोयाः  समाममानमासधिकरण्यमम्  एविञ्च  अस्मदम्-लकमारयनोयाः
समाममानमासधिकरण्यमम्  इमत  एतदयममप  असस्त।  तदमा  मविप्रमतषक्षेधिक्षे  परस  कमायरमममत  पररभमाषयमा  अस्मदपुत्तमयाः
इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण उत्तमयाः एवि मविधिक्षेययाः। उदमाहरणमम् - अहस च त्विस च गच्छमावियाः।

यत्र एकसस्मनम् विमाक्यक्षे यपुष्मदम्-लकमारयनोयाः समाममानमासधिकरण्यमम् एविञ्च तसस्मन्नक्षेवि कमारकक्षे  अपरममप पदस
प्रयपुकस  चक्षेदमप यपुष्मदपुपपदक्षे सममानमासधिकरणक्षे स्थमामनन्यमप मध्यमयाः इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मध्यमयाः एवि मविधिक्षेययाः। कपु त
इमत चक्षेदपुच्यतक्षे  - प्रथमयाः शिक्षेषक्षे समत मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् विमाक्यक्षे तपु यपुष्मदयाः मविषययाः असस्त। अतयाः यदमप शिक्षेषक्षे
प्रथमयाः इमत सकत्रस परसकत्रमम्। तथमामप शिक्षेषत्विमाभमाविमान्न प्रवितरतक्षे। उदमाहरणमम् - त्विस च स च गच्छथयाः।

यत्र एकसस्मनम् विमाक्यक्षे अस्मदम्-लकमारयनोयाः समाममानमासधिकरण्यमम् एविञ्च तसस्मन्नक्षेवि कमारकक्षे  अपरममप पदस
प्रयपुकस  चक्षेदमप अस्मदपुत्तमयाः इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण उत्तम एवि मविधिक्षेययाः। कपु त इमत चक्षेद पुच्यतक्षे  -  प्रथमयाः शिक्षेषक्षे  समत
मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् विमाक्यक्षे तपु अस्मदयाः मविषययाः असस्त। अतयाः यदमप शिक्षेषक्षे प्रथमयाः इमत सकत्रस परसकत्रमम्। तथमामप
शिक्षेषत्विमाभमाविमान्न प्रवितरतक्षे। उदमाहरणमम् - अहस च स च गच्छमावियाः।

अयमत्र ससगहयाः 

लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः परस मत्रषपु अथरषपु लकमारयाः भविमत। तत्र मविविकमा
एवि मनयमाममकमा। तदमा मविविकमातयाः कतररर लकमारयाः मविमहतयाः। ततयाः च धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः वितरममानक्षे  कमालक्षे
वितरतक्षे  इमत मविविमकतमम्। अतयाः वितरममानक्षे  लटम्  इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः लटम्  मविमहतयाः। तदमा भक लम्  इमत सस्थमतयाः
लब्धिमा।  लस्य  स्थमानक्षे  मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-थ-ममपम्-विसम्-मसम्-त-आतमामम्-स-थमासम्-आथमामम्-ध्विमम्-इटम् -
विमह-ममहङम्  इमत एतक्षे  अषमादशि आदक्षेशिमायाः प्रमापमायाः। तक्षे  च अव्यविमहतपरमम्  एवि मनविक्षेशिनष्ट्रीयमायाः। भकधिमातनोयाः परमम्
लस्य स्थमानक्षे एकदमा एक एवि आदक्षेशियाः मनविक्षेशिमयतपुस शिक्ययाः। एककमालस १८ प्रत्ययमायाः मकञ्च अव्यविमहतपरमायाः इमत
नमैवि सम्भविमत। अतयाः यपुगपतम् १८ प्रत्ययमायाः प्रयनोकपुस  न शिक्यन्तक्षे,  परन्तपु एकमै कयाः पयमारयक्षेण प्रयनोकपुस  शिक्यतक्षे।
तदमा कयाः प्रत्यययाः कस्ममै  प्रयनोजनमाय प्रयनोकव्ययाः इमत मविविक्षेकमाय लयाः परस्ममैपदमम्  इमत सकत्रक्षेण अषमादशिमानमास
परस्ममैपदससजमा  कक तमा।  ततश्च  तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम्  इमत  सकत्रक्षेण  तङम् -प्रत्यमाहमारस्य  शिमानचम्-कमानचनोयाः  च
आत्मनक्षेपदससजमा  कक तमा।  इत्थमम्  १८ प्रत्ययक्षेषपु  आदमानमास  नविमानमास  परस्ममैपदससजमा  अन्त्यमानमास  नविमानमास  तङमामम्
आत्मनक्षेपदससजमा मविमहतमा। 

तत्रमामप  परस्ममैपदससजमायमायाः  आत्मनक्षेपदससजमायमाश्च  मकमम्  फलमममत  मनणरयमाय  अनपुदमात्तमङत
आत्मनक्षेपदमम् इमत स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे  मक्रयमाफलक्षे इमत च सकत्रदयमम् उपन्यस्तमम्। तक्षेन यस्य धिमातनोयाः
आत्मनक्षेपदमनममत्तमम् असस्त तस्ममाद्धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदससजकमायाः नवि प्रत्ययमायाः यपुगपतम् पयमारयक्षेण विमा प्रसकमायाः।
एविञ्च यस्य धिमातनोयाः  आत्मनक्षेपदमनममत्तस  नमासस्त तमादृशिमादम्  धिमातनोयाः  शिक्षेषमातम्  कतररर  परस्ममैपदमम्  इमत  सकत्रक्षेण
परस्ममैपदससजकमायाः ९ प्रत्ययमायाः यपुगपतम् पयमारयक्षेण विमा प्रमापमायाः। 
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इत्थमम् अत्र धिमातनोयाः परस लस्य स्थमानक्षे ९ परस्ममैससजकमायाः आदक्षेशिमायाः प्रसकमायाः। तक्षे च अव्यविमहतपरमम्
एवि मनविक्षेशिनष्ट्रीयमायाः। धिमातनोयाः परमम्  लस्य स्थमानक्षे  एकदमा एक एवि आदक्षेशियाः मनविक्षेशिमयतपुस  शिक्ययाः। एककमालस  ९
प्रत्ययमायाः मकञ्च अव्यविमहतपरमायाः इमत नमैवि सम्भविमत। अतयाः यपुगपतम् ९ प्रत्ययमायाः प्रयनोकपुस  न शिक्यन्तक्षे,  परन्तपु
एकमै कयाः पयमारयक्षेण प्रयनोकपुस  शिक्यतक्षे। तदमा कयाः प्रत्यययाः कस्ममै प्रयनोजनमाय प्रयनोकव्ययाः इमत मविविक्षेकमाय इतनोऽमप
ससजमायाः कक तमायाः। 

मतङसष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण प्रथममध्यमनोत्तममायाः इमत सकत्रक्षेण मतङयाः आत्मनक्षेपद-परस्ममैपदयनोयाः त्रयमाणमास मत्रकमाणमास
क्रममादम्  प्रथमयाः मध्यमयाः उत्तमयाः इमत ससजमायाः  मविमहतमायाः।  इत्थस  यक्षेषमास  प्रथममामदससजमायाः  जमातमायाः  तक्षेषपु  प्रत्यक्षेकमम्
एकमै कशियाः  तमान्यक्षेकविचनमदविचनबहहविचनमान्यक्षेकशियाः  इमत  सकत्रक्षेण  एकविचनस  मदविचनस  बहहविचनमम्  इमत  ससजमायाः
मविमहतमायाः। 

एतमावितमा प्रमत प्रत्ययस कमामचतम् ससजमा लब्धिमा। यथमा मतपम् इत्यस्य परस्ममैपदमम् प्रथमयाः एकविचनमम्
इमत मतसयाः ससजमायाः जमातमायाः। इत्थमम् अन्यक्षेषमाममप प्रत्ययमानमामम्। 

तथमामप  कस्ममै  प्रयनोजनमाय  एतमायाः  ससजमायाः।  कथस  विमा  तमासमामम्  उपयनोगयाः  इमत  मविविक्षेकमाय  सकत्रमामण
प्रणष्ट्रीतमामन। 

तत्र यमद एकसस्मनम्  विमाक्यक्षे  यपुष्मदम्-लकमारयनोयाः  समाममानमासधिकरण्यमम्  असस्त तमहर  धिमातनोयाः  मध्यमयाः
मविधिक्षेययाः इमत यपुष्मदपुपपदक्षे सममानमासधिकरणक्षे स्थमामनन्यमप मध्यमयाः इमत सकत्रक्षेण व्यविस्थमा कक तमा। 

यमद एकसस्मनम् विमाक्यक्षे अस्मदम्-लकमारयनोयाः समाममानमासधिकरण्यमम् असस्त तमहर  धिमातनोयाः उत्तमनो मविधिक्षेययाः
इमत अस्मदपुत्तम इमत सकत्रक्षेण व्यविस्थमा कक तमा। 

यमद मध्यमनोत्तमयनोयाः अमविषययाः भविमत तमहर धिमातनोयाः शिक्षेषक्षे प्रथम इमत सकत्रक्षेण प्रथमयाः मविमहतयाः। 

तथमामप मध्यमससजकमायाः ससपम् थसम् थ इमत त्रययाः ससन्त। अधिपुनमा इदस स्पषस यतम् कदमा मध्यमस्य
प्रयनोगयाः  कतरव्ययाः।  परन्तपु  इदस  न  स्पषस  यतम्  ससपम्-थसम्-थ  इमत  मत्रषपु  कतमयाः  प्रयनोकव्ययाः  इमत।  तदमा
द्व्यक्षेकयनोमदरविचनमैकविचनक्षे इमत बहहषपु बहहविचनमम् इमत दमाभ्यमामम् सकत्रमाभ्यमामम् इदमम् आयमामत यतम् लस्यमाथरयाः यतम्
कमारकमम् तदम् यमद एकमम् तमहर  एकविचनससजकयाः ससपम् प्रयनोकव्ययाः। यमद लस्यमाथरयाः यतम् कमारकमम् तस्य यमद
मदत्विस स्यमातम् अथमारतम् कमारकदयमम् स्यमातम् तमहर  मदविचनससजकयाः थसम् इमत प्रत्यययाः प्रयनोकव्ययाः। यमद लस्यमाथरयाः
यतम्  कमारकमम् तस्य यमद बहहत्विस  स्यमातम् अथमारतम्  द्व्यसधिकस  कमारकमम् स्यमातम् तमहर  बहहविचनससजकयाः थ इमत
प्रत्यययाः प्रयनोकव्ययाः इमत। एविमन्यत्रमामप।

एविमम् कतररर लकमारक्षे मविविमकतक्षे भक लम् इमत सस्थतक्षे लस्य स्थमानक्षे मतबमामदषपु अषमादशिसपु प्रत्ययक्षेषपु प्रमापक्षेषपु
लस्य  विमाच्ययाः  कतमार  एकयाः  मकञ्च  स  यपुष्मदयाः  अस्मदयाः  विमाच्ययाः  नमासस्त  इमत  मविविमकतक्षे  लस्य  स्थमानक्षे
एकविचनससजकयाः प्रथमयाः मविधिक्षेययाः। मतमप पस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमामम्, तस्य लनोपयाः इमत लनोपक्षे च
कक तक्षे भक मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा - 
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धिमातनोयाः मविमहतमानमास  प्रत्ययमानमास  समाविरधिमातपुकमम् आधिरधिमातपुकस  चक्षेमत ससजमादयमम् असस्त। अषमाध्यमाय्यमामम्
समाविरधिमातपुकससजमामविधिमायकमामन आधिरधिमातपुकससजमामविधिमायकमामन च सकत्रमामण एकत्र एवि उपन्यस्तमामन। तक्षेषमास जमानमम्
एककमालस भवितपु इमत सधियमा तमामन सकत्रमामण अमप अत्रमैवि दष्ट्रीयन्तक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 28 कदमा मध्यमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 29 कदमा उत्तमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 30 कदमा प्रथमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 31 यपुष्पदपुपपदक्षे इत्यमामदसकत्रक्षे सममानमासधिकरणपदमाथरयाः कयाः। 

. 32 शिक्षेषक्षे प्रथमयाः इत्यत्र कयाः शिक्षेषयाः।

अविधिक्षेयमम्
भकधिमातनोयाः लमट भविमत इमत रूपस भविमत। तस्य समगस्य समाधिनमाय बहहमन सकत्रमामण आविश्यकमामन।

कक्षे लविस भविमत इमत रूपसमाधिनमक्षेवि पमाठदयमात्मकमम् असस्त। अतयाः अत्र पमाठयाः मविभकयाः। परन्तपु मविषययाः क्रमशियाः
अगक्षे प्रचलमत। अतयाः अत्र पमाठसमारयाः नमासस्त,  पमाठमान्तप्रश्नमायाः न ससन्त,  उत्तरमामण च न ससन्त। तत्सविरममप
अमगमपमाठस्यमान्तक्षे द्रिषव्यमम्। 
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