
)13 भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः लमट
रूपसमाधिनमम् -२

उपक्रमयाः -

भकधिमातनोयाः भविमत इमत रूपसमाधिनमक्षेविमानपुवितरतक्षे। अतयाः पकथकम्  प्रस्तमाविनमा उदक्षेश्यमामन विमा न दत्तमम्। 

[ . ]13 1 मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम्॥ (३.४.११३)

सकत्रमाथर याः - धिमात्विसधिकमारनोकयाः मतङम्  मशितम् च समाविरधिमातपुकससजयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - ससजमासकत्रममदमम्। अनक्षेन समाविरधिमातपुकससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
मतङम्  (१/१),  शिकमारयाः इतम् यस्य स मशितम्  (१/१),  समाविरधिमातपुकमम्  (१/१)  इमत ससजमापरपदमम्। मतङम्  इमत
प्रत्यमाहमारयाः।  तसस्मनम्  मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-थ-ममपम्-विसम्-मसम्-त-आतमामम्-स-थमासम्-आथमामम्-ध्विमम्-इटम् -
विमह-ममहङम्  इमत एतक्षे अषमादशि प्रत्ययमायाः ससन्त। धिमातनोयाः  इमत पञ्चम्यन्तमम् पदमम् असधिकक तमम्। पदयनोजनमा -
धिमातनोयाः  मतङम्  मशितम्  समाविरधिमातपुकमम्।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  धिमातनोयाः  इमत  असधिकमारक्षे  मविमहतयाः  मतङम्  मशितम्  च
समाविरधिमातपुकससजयाः भविमत। अथमारतम् धिमात्विसधिकरनोकयाः मतङम्  मशिच्च समाविरधिमातपुकससजकयाः भविमत।

उदमाहरणमम् - मतपम् तसम् सस इत्यमादययाः मतङयाः। शिपम् श्यनम् इत्यमादययाः मशितयाः।

[ . ]13 2 आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः॥ (३.४.११४)

सकत्रमाथर याः - धिमातनोररमत मविमहतयाः मतसङ्शिद्भ्यनोऽन्ययाः प्रत्यययाः आधिरधिमातपुकससजयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदस ससजमासकत्रमम्। अनक्षेन आधिरधिमातपुकससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
आधिरधिमातपुकमम्  शिक्षेषयाः  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  धिमातनोयाः  इमत  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्  असधिकक तमम्  असस्त।
धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः मक्रयमासममभहमारक्षे यङम्  इमत सकत्रमादमप धिमातनोयाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। पदयनोजनमा -
धिमातनोयाः धिमातनोयाः शिक्षेषयाः आधिरधिमातपुकमम्। शिक्षेषयाः इत्यस्य मतङम् -मशिद्भ्ययाः अन्ययाः इत्यथरयाः। तक्षेन सकत्रमाथरश्च भविमत -
धिमातनोररमत धिमातनोमविरमहतयाः मतसङ्शिद्भ्ययाः अन्ययाः प्रत्यययाः आधिरधिमातपुकससजयाः स्यमातम् इमत। अथमारतम् धिमातनोयाः इमत
असधिकक त्य धिमातपुतयाः मविमहतयाः ययाः मतसङ्भन्नयाः मशिमद्भिन्नयाः च प्रत्यययाः तस्य आधिरधिमातपुकससजमा अनक्षेन सकत्रक्षेण भविमत।

गपुमपसज्कद्भ्ययाः सनम् इमत सकत्रक्षेण धिमातपुतयाः सनम् प्रत्यययाः मविमहतयाः। मकन्तपु धिमातनोयाः इमत उक्त्विमा अथमारतम्
धिमात्विसधिकमारक्षे न मविमहतयाः। अतयाः अस्य आधिरधिमातपुकससजमा न भविमत। 

उदमाहरणमम् - सच्ल ससचम् स्य तमासम् क कवितपु इत्यमादययाः।
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[ . ]13 3 सलटम्  च॥ (३.४.११५)

सकत्रमाथर याः - मललडमादक्षेशियाः मतङम्  आधिरधिमातपुकससजयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - शिमकगमाहकत्विमातम् सकत्रममदस ससजमाकनोटय अन्तयमारमत। मदपदमात्मकक्षे ऽसस्मनम् सकत्रक्षे सलटम्
इमत लपुपषष्ठष्ट्रीकस  पदमम्। अतयाः सलटयाः इमत लभ्यतक्षे। च इमत अव्ययपदमम्। मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम्  इमत
सकत्रमातम्  मतङम्  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  सससजबनोधिकस  पदमनपुवितरतक्षे।  तथमा  अमाधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः  इमत  सकत्रमातम्
ससजमासमपरकस  प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। लङयाः शिमाकटमायनस्यमैवि  इमत सकत्रमातम् एवि इत्यव्ययपदमम् अनपुवितरतक्षे। एविस
सलटयाः मतङम्  आधिरधिमातपुकमम् एवि इमत सकत्रगतपदमान्विययाः। तक्षेन सकत्रमाथरयाः भविमत  -  सलटयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः मतङम्
आधिरधिमातपुकससजयाः एवि स्यमातम्। अत्र एविकमारक्षेण समाविरधिमातपुकससजमा व्यमाविकत्यतक्षे। अतयाः सलटयाः स्थमानक्षे  मविमहतस्य
मतङयाः समाविरधिमातपुकससजमा न भविमत।

[ . ]13 4 सलङमामशिमष॥ (३.४.११६)

सकत्रमाथर याः - आमशिमष सलङमादक्षेशियाः मतङम्  आधिरधिमातपुकससजयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - ससजमासकत्रममदमम्। अनक्षेन आधिरधिमातपुकससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। सलङम्
इमत लपुपषष्ठष्ट्रीकस  पदमम्। तक्षेन सलङयाः इमत लभ्यतक्षे। आमशिमष (७/१)। मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम्  इमत सकत्रमातम्
मतङम्  इमत प्रथममान्तस सससजपरस पदमनपुवितरतक्षे। अमाधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रमातम् ससजमासमपरकमम् आधिरधिमातपुकमममत
प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। लङयाः शिमाकटमायनस्यमैवि  इमत सकत्रमातम्  एवि इत्यव्ययपदमम् अनपुवितरतक्षे। पदयनोजनमा  -
आमशिमष सलङयाः मतङम्  आधिरधिमातपुकमम् एवि। सकत्रमाथर्थो भविमत - आशिष्ट्रीविमारदमाथर मविमहतस्य सलङयाः स्थमानक्षे ययाः मतङम्
तस्य  आधिरधिमातपुकससजमा  एवि  भविमत।  अत्र  एविकमारक्षेण  समाविरधिमातपुकससजमा  व्यमाविकत्यतक्षे।  अतयाः  सलटयाः  स्थमानक्षे
मविमहतस्य मतङयाः समाविरधिमातपुकससजमा न भविमत।

अयमत्र समारयाः

धिमातपुतयाः लकमारमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। कनोऽमप लकमारयाः मतङम्  नमासस्त मशितम् विमा नमासस्त। अतयाः सविर लकमारमायाः
आधिरधिमातपुकससजकमायाः। लकमारमाणमास स्थमानक्षे मतङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। अयस मतङम्  समाविरधिमातपुकससजकयाः भविमत। परन्तपु सलटयाः
स्थमानक्षे मविमहतयाः मतङम्  एविञ्च आशिष्ट्रीविमारदमाथर मविमहतस्य सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः मतङम्  आधिरधिमातपुकससजकयाः भविमत।
यस्य लकमारस्य आदक्षेशियाः मतङम्  समाविरधिमातपुकससजकयाः स लकमारयाः समाविरधिमातपुकलकमारयाः इमत कक्षे मचतम्  विदसन्त।
परन्तपु लकमारयाः न कदमामप समाविरधिमातपुकससजकयाः। 

लपुमट लकमट लपुमङ लकमङ च धिमातपु-लकमारयनोयाः मध्यक्षे तमासम् स्य सच्ल स्य एतक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षे धिमातनोयाः
मविमहतमायाः मतसङ्भन्नमायाः, मशिमद्भिन्नमायाः च ससन्त। अतयाः आधिरधिमातपुकससजकमायाः ससन्त। परन्तपु तक्षेषमास लकरमाणमास स्थमानक्षे
मविमहतयाः मतङम्  समाविरधिमातपुकससजक एवि असस्त। तथमामप लपुटम्  लकटम्  लपुङम्  लकङम्  चक्षेमत आधिरधिमातपुकलकमारमायाः इमत
प्रचमारयाः। 
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भक मत इमत सस्थतक्षे मतपम् मतङम्  असस्त, धिमातनोयाः मविमहतयाः असस्त। अतयाः मतसङ्शितम् समाविरधिमातपुकमम् इमत
सकत्रक्षेण मतपयाः समाविरधिमातपुकससजमा भविमत। मकलतयाः वितरममानक्षे लटम्  इत्यत्र स्पषष्ट्रीकक तस यतम् लटम्  कतररर अथमारतम् कत्ररथर
मविमहतयाः असस्त। तदमा - (अमगमसकत्रक्षे द्रिषव्यमम्)

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 33 समाविरधिमातपुकससजमा कस्य।

. 34 आधिरधिमातपुकससजमा कक्षे षमामम्।

. 35 आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इत्यत्र कयाः शिक्षेषयाः।

. 36 कक्षे  लकमारमायाः समाविरधिमातपुकससजकमायाः। उत्तरस समथरयत।

. 37 कक्षे षमास लकमारमाणमामम् आदक्षेशियाः मतङम्  आधिरधिमातपुकससजकयाः।

. 38 सलडमादक्षेशियाः मतङम्  समाविरधिमातपुकममाधिरधिमातपुकस  विमा।

. 39 कक्षे षमास लकमारमाणमास मविकरणमामन आधिरधिमातपुकमामन। कमामन च तमामन।

[ . ]13 5 कतर रर शिपम्॥ (३.१.६८)

सकत्रमाथर याः - कत्ररथर समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे धिमातनोयाः शिपम् भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षसड्विधिक्षेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  'कतररर शिपम्'  इमत मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन शिपम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयस वितरतक्षे। तत्र कतररर इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्,  शिपम् इमत च प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्।
'समाविरधिमातपुकक्षे  यकम् '  इमत सकत्रमातम्  समाविरधिमातपुकक्षे  इमत पदमनपुविकत्तमम्।  'धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः  मक्रयमासममभव्यमाहमारक्षे
यङम् '  इमत सकत्रमातम्  धिमातनोररमत पदमम् अनपुवितरतक्षे।  'प्रत्यययाः'  इमत  'परश्च'  इमत सकत्रदयममप अत्र असधिकक तमम्।
पदयनोजनमा - कतररर समाविरधिमातपुकक्षे  धिमातनोयाः शिपम् प्रत्यययाः परयाः इमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - कत्ररथर समाविरधिमातपुकक्षे  प्रत्ययक्षे
परक्षे धिमातनोयाः परयाः शिपम् प्रत्यययाः स्यमामदमत। मतङ्प्रत्ययक्षे परक्षे समत धिमातनोयाः यक्षे शिबमादययाः प्रत्ययमा मविधिष्ट्रीयन्तक्षे तक्षेषमास
मविकरणससजमा भवितष्ट्रीमत प्रमाचष्ट्रीनमाचमायमारणमास मतमम्। अतयाः शिपम् इमत मविकरणमम्।

उदमाहरणमम् - भविमत। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः - भकधिमातनोयाः मविविकमातयाः कत्ररथर लटम्  असस्त। लटयाः स्थमानक्षे मतपम् मविमहतयाः। तदमा भक मत
इमत सस्थमतयाः जमातमा। अत्र भकधिमातनोयाः परस मतपम् मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्'  इत्यनक्षेन समाविरधिमातपुकससजकयाः। भकधिमातनोयाः
परस  कत्ररथर  समाविरधिमातपुकमम्  असस्त।  अतयाः  कतररर  शिपम्  इमत  सकत्रक्षेण  धिमातनोयाः  शिप्प्रत्ययक्षे  शिप्प्रत्ययसस्थतस्य
शिकमारस्य 'लशिक्वितमद्धितक्षे'  इमत सकत्रक्षेण तथमा पकमारस्य  'हलन्त्यमम्'  इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। इत्ससजमायमास
सत्यमास 'तस्य लनोपयाः' इमत सकत्रक्षेण उभयनोयाः शिकमारपकमारयनोयाः लनोपनो भविमत। तदमा भक अ मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।
तदमा - 
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ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

[ . ]13 6 समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः॥ (७.३.८४)

सकत्रमाथर याः - समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः परयनोररगन्तमाङस्य गपुणयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  गपुणयाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सपमष्ट्रीमदविचनमान्तमम् पदमम्। ममदक्षेगपुरणयाः इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् गपुणयाः इमत प्रथममान्तस
पदमनपुवितरतक्षे।  अङस्य  इमत असधिकक तमसस्त। असस्मनम्  सकत्रक्षे  कस्य स्थमानक्षे  गपुणयाः  भमविष्यमत इमत स्थमानष्ट्री
समाकमातम्  ननोकयाः। मकञ्च गपुणयाः इमत मविधिक्षेयपरस गपुणपदमम्  उच्चमायर  गपुणयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः इकनो गपुणविकद्धिष्ट्री इमत
पररभमाषयमा इकयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमत्रनोपस्थमाप्यतक्षे। इदस सकत्रमम् अङमासधिकमारक्षे पमठतमम्। अङससजमा प्रत्ययक्षे परक्षे
समत एवि फलमत। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत पदममामकप्यतक्षे। तत्रमामप समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सपमष्ट्रीमदविचनमम्।
एतय अमप प्रत्ययय एवि। अतयाः प्रत्ययक्षे इत्यस्य प्रत्यययनोयाः इमत सपमष्ट्रीमदविचनस गकह्यतक्षे। तदमा पदयनोजनमा भविमत
- इकयाः अङस्य गपुणयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः प्रत्यययनोयाः इमत। 

अत्र इकयाः अङस्य चक्षेमत सममानमविभमककस  पददयमम् असस्त। अङस्य इमत पदस मविशिक्षेष्यमम् असस्त,

इकयाः इमत पदमम् तस्य मविशिक्षेषणमम् असस्त। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इत्यनक्षेन तदन्तमविसधिनमा इगन्तमाङस्य
इत्यथरयाः लभ्यतक्षे। इगन्तमाङस्य इत्यत्र अल्समपुदमायबनोधिकमातम् स्थमानषष्ठष्ट्री शकयतक्षे। एविञ्च आदक्षेशियाः गपुणयाः एकमालम्
असस्त। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य इकयाः गपुणयाः भविमत। ततश्च सकत्रमाथर्थो
भविमत –समाविरधिमातपुकक्षे  आधिरधिमातपुकक्षे  च प्रत्ययक्षे  परक्षे इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे  गपुणयाः स्यमातम् इमत।
इगन्तमाङस्य अन्त्ययाः अलम् इकम्  एवि। अतयाः इकयाः स्थमानक्षे एवि गपुणनो भविमत।

उदमाहरणमम् - भक-धिमातनोयाः लमट मतमप शिमप भक अ मत इमत सस्थमतयाः मनरूमपतमा पकविरसकत्रक्षेषपु। शिपम् धिमातनोयाः
इमत मविमहतयाः मशितम् प्रत्यययाः। अतयाः मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इत्यनक्षेन समाविरधिमातपुकससजमास लभतक्षे। असस्मनम् परक्षे
भक इत्यस्य अङससजमा भविमत। भक इमत इगन्तमम् अङमसस्त। अतयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण
इगन्तमाङस्य भक इत्यस्य अन्त्यस्य इकयाः ऊकमारस्य गपुणयाः प्रसकयाः। ऊकमारस्य स्थमानक्षे स्थमानक्षेऽन्तरतमयाः इमत
पररभमाषमाबलक्षेन स्थमानकक दमान्तयमारदम् ओकमारक्षे भनो अ मत इमत सस्थमतयाः भविमत। अत्र ओकमारमादम् अमच परतयाः
एचनोऽयविमायमावियाः इत्यनक्षेन ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भम् अविम् अ मत इमत सस्थतक्षे सविरविणरमक्षेलनक्षेन 'भविमत'  इमत रूपस
ससद्धिस भविमत।

भवितयाः - भकधिमातनोयाः वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
लटयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  लम्  इमत जमातक्षे  लस्य स्थमानक्षे  प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास  तस्प्रत्ययक्षे  भक  तसम्  इमत
भविमत। ततयाः मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण तसयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः
शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ तसम्  इमत जमायतक्षे।  शिप्प्रत्यययाः मशितम्  एविञ्च धिमात्विसधिकमारनोकयाः। अतयाः मतसङ्शितम्
समाविरधिमातपुकमममत तस्य समाविरधिमातपुकससजमा  भविमत। अतयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य
भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे भनो अ तसम् इमत जमायतक्षे। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम्
इमत पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ तसम् इमत
जमायतक्षे।  ततयाः  भवितसम्  इमत  समपुदमायस्य  सपुमपङन्तस  पदमम्  इमत  सकत्रक्षेण  मतङन्तत्विक्षेन  पदससजमायमामम्,
अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन ससजपुषनो रुयाः इत्यनक्षेन पदमान्तसकमारस्य रुत्विक्षेऽनपुबन्धिलनोपक्षे भवितरम्
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इमत जमायतक्षे।  अत्र रक्षेफनोच्चमारणमातम्  परस  विणमारन्तरनोच्चमारणमाभमाविक्षेन  तदभमाविस्य मविरमामनोऽविसमानमम्  इमत सकत्रक्षेण
अविसमानससजमायमामम्,  अविसमानक्षे  परक्षे  अलनोऽन्त्यस्य  इमत  पररभमाषयमा  पररष्कक तक्षेन  खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः
इत्यनक्षेन पदमान्तस्य रक्षेफस्य मविसगर विणरसम्मक्षेलनक्षे भवितयाः इमत रूपस ससद्ध्यमत।

भविसन्त  -  भकधिमातनोयाः वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लमट अनपुबन्धिलनोपक्षे भक लम् इमत जमातक्षे लस्य
स्थमानक्षे प्रथमपपुरुषबहहविचन-मविविकमायमास ससप्रत्ययक्षे भक सस इमत सस्थमतयाः भविमत। तदमा -

[ . ]13 7 सनोऽन्तयाः॥ (७.१.३)

सकत्रमाथर याः - प्रत्ययमावियविस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तम् इत्यमादक्षेशियाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - समाकमालक्ष्यससस्कमारमानपुरनोधिमामददस मविसधिसकत्रमम्। सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः। सयाः अन्तयाः इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  सयाः  इमत  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्  उदक्षेश्यबनोधिकस  पदमम्।  इयस  च  स्थमानषष्ठष्ट्री।  अन्तयाः  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस मविधिक्षेयबनोधिकस  पदमम्। आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् (७.१.२) इमत पकविरसकत्रमातम्
प्रत्ययमामदपदस्य एकदक्षेशियाः  प्रत्यययाः  इमत अनपुवितरतक्षे,  षष्ठ्यन्ततयमा  च  मविपररणमतक्षे।  तक्षेन  प्रत्ययस्य इमत
भविमत। अत्र च अवियविमावियमविभमाविसम्बन्धिक्षे षष्ठष्ट्री। तक्षेन प्रत्ययमावियविस्य सकमारस्य स्थमानक्षे इमत अथर आयमामत।
प्रत्ययस्य सस्य अन्तयाः इमत सकत्रगतपदमान्विययाः। तक्षेन प्रत्ययमावियविस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तमादक्षेशिनो भवितष्ट्रीमत
सकत्रस्यमाथरयाः भविमत। अत्र अन्तम् इत्यमादक्षेशियाः तकमारमान्तयाः, न तपु अकमारमान्तयाः। अकमारनोऽत्र उच्चमारणमाथरयाः। 

उदमाहरणमम् - भविसन्त।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण  भक  सस  इत्यविस्थमायमास  प्रकक तसकत्रक्षेण  प्रत्ययमावियविस्य  सस
इत्यस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तम् इत्यमादक्षेशियाः भविमत।

अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण अन्तम् इमत आदक्षेशिक्षे भक अन्तम् इ इमत जमायतक्षे। तत्र मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत
सकत्रक्षेण असन्त इमत समपुदमायस्य समाविरधिमातपुकससजमा भविमत। ससप्रत्यययाः कतररर मविमहतयाः असस्त। अतयाः कतररर शिपम्
इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक अ असन्त इमत जमायतक्षे। शिपनोऽमप मतसङ्शितम् समाविरधिमातपुकमममत सकत्रक्षेण
समाविरधिमातपुकससजमा  भविमत।  ततयाः  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत  सकत्रक्षेण  इगन्तमाङस्य भपुवियाः  ऊकमारस्य  गपुणक्षे
स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे भनो अ असन्त इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ
असन्त इमत सस्थमतभरविमत। तत्र च अकमारमातम्  परमम्  गपुणयाः  अकमारयाः असस्त। अतयाः अतनो गपुणक्षे  इमत सकत्रक्षेण
अकमारमाकमारयनोयाः पररूपमैकमादक्षेशिक्षे भविम् असन्त इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भविसन्त इमत रूपस ससद्ध्यमत।

भविसस  -  भकधिमातनोयाः वितरममानक्षे  लटम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लमट लस्य मध्यमपपुरुषमैक-विचनमविविकमायमास
ससमप  अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  सस  इमत  सस्थमतभरविमत।  ततश्च  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत  सकत्रक्षेण  ससपयाः
समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर मविमहतत्विमाच्च कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक अ सस इमत
जमायतक्षे।  शिपनोऽमप मतसङ्शितम्  समाविरधिमातपुकमममत समाविरधिमातपुकत्विक्षेन समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत सकत्रक्षेण भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे भनो अ सस इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम्
ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ सस इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भविसस इमत रूपस ससद्ध्यमत।
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भविथयाः  -  भकधिमातनोयाः  वितरममानक्षे  लटम्  इमत  सकत्रक्षेण  कतररर  लमट  लस्य  स्थमानक्षे
मध्यमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास  थसम्-प्रत्ययक्षे  भक  थसम्  इमत सस्थमतभरविमत। मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत सकत्रक्षेण
थसयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक अ थसम् इमत जमातक्षे , शिपनोऽमप
समाविरधिमातपुकत्विक्षेन समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारद म्
ओकमारक्षे भनो अ थसम् इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ थसम्
इमत जमातक्षे रुत्विक्षे मविसगर च कक तक्षे भविम् अ थयाः इमत सस्थतक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भविथयाः इमत रूपस ससद्ध्यमत।

भविथ  -  भकधिमातनोयाः  वितरममानक्षे  लटम्  इमत  सकत्रक्षेण  कतररर  लमट  लस्य  स्थमानक्षे
मध्यमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमास थ-प्रत्ययक्षे भक थ इमत सस्थमतभरविमत। मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण थस्य
समाविरधिमातपुकससजमायमास  कतररर  शिपम्  इमत  सकत्रक्षेण  धिमातनोयाः  शिमप  अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ थ इमत जमातक्षे,  शिपनोऽमप
समाविरधिमातपुकत्विक्षेन समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारद म्
ओकमारक्षे भनो अ थ इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ थ इमत
जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भविथ इमत रूपस ससद्ध्यमत।

भविमामम  -  भकधिमातनोयाः वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लमट अनपुबन्धिलनोपक्षे भक लम् इमत जमातक्षे लस्य
स्थमानक्षे  उत्तमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मममप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  मम इमत सस्थमतभरविमत। मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्
इमत सकत्रक्षेण ममपयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक अ मम इमत जमातक्षे,
शिपनोऽमप मशित्त्विमातम् समाविरधिमातपुकत्विक्षेन समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे भनो अ
मम इमत जमातक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ मम इमत जमायतक्षे। तदमा - 

[ . ]13 8 अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ॥ (७.३.१०१)

सकत्रमाथर याः - अदन्तस्य अङस्य स्थमानक्षे दष्ट्रीघरयाः स्यमातम् यञमादय समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा - षसड्विधिपमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु समाकमालक्ष्यससस्कमारत्विमादम् मविसधिकनोटय इदस सकत्रमम् अन्तयमारमत।
सकत्रक्षेऽसस्मनम् त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त। अतयाः दष्ट्रीघरयाः यमञ इमत सकत्रस्थपदच्छक्षेदयाः। तक्षेषपु अतयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस
पदमम्। दष्ट्रीघरयाः इमत प्रथममान्तस मविधिक्षेयबनोधिकस  पदमम्। यमञ इमत सपम्यन्तस पदमम्। सकत्रममदमम् अङस्य इत्यसधिकमारक्षे
वितरतक्षे।  'अतयाः'  इमत  पदमम्  अङस्य  इमत  षष्ठ्यन्तपदस्य  मविशिक्षेषणमम्।  अतयाः  यक्षेन  मविसधिस्तदन्तस्य  इमत
तदन्तमविसधिनमा अदन्तस्य अङस्य इत्यथर्थो भविमत। तपुरुस्तपुशिम्यमयाः समाविरधिमातपुकक्षे   इमत सकत्रमातम्  समाविरधिमातपुकक्षे
इमत सपम्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। इदस च मविशिक्षेष्यबनोधिकस  पदमम्। यमञ इमत सपम्यन्तमम् अल्बनोधिकस  मविशिक्षेषणमम्।
ततश्च यसस्मसन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे इमत पररभमाषयमा तदमामदमविसधिनमा यञमादय समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यथर्थो भविमत।
एविममाहत्य  अदन्तमाङस्य  दष्ट्रीघरयाः  यमञ  समाविरधिमातपुकक्षे  इमत  सकत्रस्थपदमानमामन्विययाः।  अदन्तमाङस्य  इत्यत्र
अल्समपुदमायबनोधिकमातम् स्थमानषष्ठष्ट्री शकयतक्षे। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अदन्तमाङस्य अन्त्यस्य अलयाः
एवि आदक्षेशियाः स्यमातम्। तक्षेन सकत्रमाथरयाः भविमत  -  अदन्तमाङस्य अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे  दष्ट्रीघर्थो भविमत यञमादय
समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे इमत।

उदमाहरणमम् - भविमामम।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    25   



मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः लमट रूपसमाधिनमम् -२

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - भविम् अ मम इत्यविस्थमायमास ममप्प्रत्ययपरतयाः पकविरस्य भविम् अ इमत समपुदमायस्य
अङससजमा असस्त। ममप्प्रत्यययाः समाविरधिमातपुकससजकयाः यञमामदयाः च असस्त। मकञ्च इदमम् अङमम् अदन्तमम् असस्त।
अतनोऽत्र प्रकक तसकत्रक्षेण अन्त्यमाकमारस्य स्थमानक्षे दष्ट्रीघर्थो भविमत। तदमा भविमा मम इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे  भविमामम
इमत रूपस ससद्ध्यमत।

भविमावियाः  - भकधिमातनोयाः वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लमट अनपुबन्धिलनोपक्षे भक लम् इमत सस्थतक्षे लस्य
स्थमानक्षे  उत्तमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास  विसस भक  विसम्  इमत सस्थमतजमारयतक्षे।  ततयाः  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत
सकत्रक्षेण विसयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास तसस्मनम् परतयाः कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक अ विसम्
इमत जमातक्षे, शिपनोऽमप समाविरधिमातपुकत्विक्षेन समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे
स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे, एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ विसम् इमत
सस्थमतयाः  उद्भिविमत।  तत्र  विसस  परक्षे  मविकरणमविमशिषस्य  भवि  इत्यस्य  अङससजमा  भविमत।  विसम्  यञमामदयाः
समाविरधिमातपुकयाः च। अतयाः अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत सकत्रक्षेण अदन्तमाङस्य भवि इत्यस्य विकमारनोत्तरस्य अकमारस्य
दष्ट्रीघर्थो भविमत। तदमा भविमा विसम् इमत जमायतक्षे। भविमाविसम् इमत समपुदमाययाः मतङन्तयाः। अतयाः तस्य सपुमपङन्तस पदमम्
इमत  सकत्रक्षेण  पदससजमा  भविमत।  तक्षेन  ससजपुषनो  रुयाः  इत्यनक्षेन  पदमान्तसकमारस्य  रुत्विक्षेऽनपुबन्धिलनोपक्षे
खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः इत्यनक्षेन रक्षेफस्य मविसगर विणरसम्मक्षेलनक्षे भविमावियाः इमत रूपस ससद्ध्यमत।

भविमामयाः  -  भकधिमातनोयाः  वितरममानक्षे  लटम्  इमत  सकत्रक्षेण  कतररर  लमट,  लस्य  स्थमानक्षे
उत्तमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास मसस, मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण मसयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास तसस्मन्परतयाः
कतररर शिपम्  इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप,  शिपनोऽमप समाविरधिमातपुकत्विक्षेन तसस्मन्परक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत
सकत्रक्षेण  इगन्तमाङस्य भपुवियाः  ऊकमारस्य  गपुणक्षे  ओकमारक्षे,  एचनोऽयविमायमावियाः  इमत  सकत्रक्षेण  अच्परत्विमादम्  ओकमारस्य
अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ मसम् इमत जमातक्षे मसयाः यञमामदत्विक्षेन समाविरधिमातपुकत्विक्षेन च तसस्मनम् परक्षे मविकरणमविमशिषस्य भवि
इत्यस्य अङत्विमविजमानमातम् अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत सकत्रक्षेण अदन्तमाङस्य भवि इत्यस्य मकमारनोत्तरस्य अकमारस्य
दष्ट्रीघर भविमा मसम् इमत जमातक्षे समपुदमायस्य मतङन्तत्विक्षेन पदससजमायमामम्,  ससजपुषनो रुयाः इत्यनक्षेन पदमान्तसकमारस्य
रुत्विक्षेऽनपुबन्धिलनोपक्षे  खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः  इत्यनक्षेन  रक्षेफस्य  मविसगर  विणरसम्मक्षेलनक्षे  भविमावियाः  इमत  रूपस
ससद्ध्यमत।

भकधिमातनोयाः लमट रूपमामण --

लटम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भविमत भवितयाः भविसन्त

मध्यमपपुरुषयाः भविसस भविथयाः भविथ

उत्तमपपुरुषयाः भविमामम भविमावियाः भविमामयाः

   26   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

 पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 40 शिपम् कदमा मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 41 भक अ मत इमत सस्थतक्षे भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 42 सनोऽन्तयाः इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 43 भकधिमातनोयाः लमट ससमप मकस  रूपमम्।

[ . ]13 9 धिमात्विमादक्षेयाः षयाः सयाः॥ (६.१.६२)

सकत्रमाथर याः - धिमात्विमादक्षेयाः षस्य सयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सकमारयाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन
ससन्त।  धिमात्विमादक्षेयाः  (६/१),  षयाः  (६/१),  सयाः  (१/१)।  धिमातनोयाः  आमदयाः  धिमात्विमामदयाः  तस्य  धिमात्विमादक्षेयाः  इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः सममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - धिमातनोयाः आदक्षेयाः षकमारस्य स्थमानक्षे सकमारमादक्षेशियाः भविमत। धिमातपुपमाठक्षे यक्षेषमास
धिमातकनमास आमदविणरयाः षकमारयाः असस्त तक्षे षनोपदक्षेशिमायाः धिमातवियाः कथ्यन्तक्षे। 

उदमाहरणमम् - मषधि गत्यमामम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - मषधि इमत धिमातपुपमाठक्षे  पमठतयाः  धिमातपुयाः।  अतयाः उपदक्षेशिमाविस्थमायमास  स तस्यमामदयाः
षकमारयाः  असस्त। अतयाः स षनोपदक्षेशियाः।  धिमात्विमादक्षेयाः  षयाः  सयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य आदक्षेयाः  षकमारस्य स्थमानक्षे
सकमारमादक्षेशियाः भविमत। तक्षेन ससधि इमत जमायतक्षे। 

[ . ]13 10 णनो नयाः॥ (६.१.६३)

सकत्रमाथर याः - धिमात्विमादक्षेयाः णस्य नयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण नकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। णयाः
(६/१),  नयाः  (१/१)। धिमात्विमादक्षेयाः षयाः सयाः इमत सकत्रमातम्  धिमात्विमादक्षेयाः  (६/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे। धिमातनोयाः आमदयाः
धिमात्विमामदयाः तस्य धिमात्विमादक्षेयाः इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः सममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  धिमातनोयाः आदक्षेयाः णकमारस्य स्थमानक्षे
नकमारमादक्षेशियाः भविमत। धिमातपुपमाठक्षे यक्षेषमास धिमातकनमास आमदविणरयाः णकमारयाः असस्त तक्षे णनोपदक्षेशिमायाः धिमातवियाः कथ्यन्तक्षे। 

उदमाहरणमम् - णमम् - नमम्, णष्ट्रीञम् - नष्ट्री, णद – नद।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - णमम्  इमत  धिमातपुपमाठक्षे  पमठतयाः  धिमातपुयाः।  अतयाः  उपदक्षेशिमाविस्थमायमास  तस्य  आमदयाः
णकमारयाः असस्त। अतयाः स णनोपदक्षेशियाः। णनो नयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य आदक्षेयाः णकमारस्य स्थमानक्षे नकमारमादक्षेशियाः
भविमत। तक्षेन नमम् इमत जमायतक्षे। ततश्च लमट मतमप शिमप नममत इत्यमामदरूपमामण ससध्यसन्त।

णद अव्यकक्षे  शिब्दक्षे इमत भ्विमामदगणष्ट्रीययाः धिमातपुयाः। स च णनोपदक्षेशियाः। तस्य लमट रूपमामण सपुसमाध्यमामन
ससन्त। तमामन रूपमामण तमावितम् - नदमत नदतयाः नदसन्त। नदसस नदथयाः नदथ। नदमामम नदमावियाः नदमामयाः।
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ससधिम्-धिमातनोयाः वितरममानक्षे  लटम्  इमत लमट मतमप शिमप ससधिम्  अ मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।  तदमा  -
(पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत सकत्रक्षे द्रिषव्यमम्।)

[ . ]13 11 इमदतनो नपुमम् धिमातनोयाः॥ (७.१.५८)

सकत्रमाथर याः - इमदतनो धिमातनोयाः नपुममागमयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण नपुमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
इमदतयाः नपुमम् धिमातनोयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। इमदतयाः (६/१), नपुमम् (१/१), धिमातनोयाः (१/१)। 'इतम्' इतम् यस्य सयाः
इमदतम्, तस्य इमदतयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। अथमारतम् यस्य धिमातनोयाः ह्रस्वियाः इकमारयाः इत्ससजकयाः असस्त स धिमातपुयाः
इमदतम्। सकत्रमाथर्थो भविमत - इमदतनो धिमातनोयाः नपुममागमयाः भविमत। नपुमम् ममतम् असस्त। अतयाः ममदचनोऽन्त्यमातम् परयाः इमत
पररभमाषयमा अन्त्यमातम् अचयाः परयाः भविमत। 

उदमाहरणमम् - टपु  नमदध समकद्धिय। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - टपु  नमदध इमत धिमातपुयाः धिमातपुपमाठक्षे  पमठतयाः। तस्य टपु  इत्यस्य आमदमञरटपुडवियाः इमत
सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। इकमारयाः अनपुनमाससकयाः। अतयाः उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इमत सकत्रक्षेण इतम् इत्ससजकयाः
भविमत। अतयाः अयस धिमातपुयाः इमदतम्। इमदतनो नपुमम् धिमातनोयाः इमत सकत्रक्षेण तस्य नपुमम् भविमत। ममत्त्विमातम् ममदचनोऽन्त्यमातम्
परयाः इमत पररभमाषयमा ममतम् नकमारयाः परयाः ययाः अकमारयाः तस्ममातम् परयाः भविमत। तक्षेन ननम् द म् इमत सस्थमतयाः भविमत।
नश्चमापदमान्तस्य ससल इमत सकत्रक्षेण अस्य नकमारस्य अनपुस्विमारयाः भविमत। ततश्च अनपुस्विमारस्य यमय परसविणरयाः
इमत सकत्रक्षेण परसविणर कक तक्षे नन्दम् इमत लभ्यतक्षे। ततश्च वितरममानक्षे लटम्  इमत लमट मतमप शिमप नन्दम् अ मत इमत
सस्थतक्षे विणरमक्षेलनक्षे नन्दमत इमत रूपस ससध्यमत।

णद धिमातनोयाः अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु कनोऽमप मविशिक्षेषनो नमासस्त। तमामन रूपमामण मह - नन्दमत नन्दतयाः नन्दसन्त।
नन्दसस नन्दथयाः नन्दथ। नन्दमामम नन्दमावियाः नन्दमामयाः। 

[ . ]13 12 पपुगन्तलघकपधिस्य च॥ (७.३.८६)

सकत्रमाथर याः - पपुगन्तस्य लघकपधिस्य चमाङस्यक्षेकनो गपुणयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः प्रत्ययनोयाः परयनोयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  गपुणनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
पपुगन्तलघकपधिस्य  (६/१),  च इत्यव्ययमम्।  ममदक्षेगपुरणयाः इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  गपुणयाः इमत प्रथमान्तस  पदमनपुवितरतक्षे।
अङस्य (६/१) इमत असधिकक तमसस्त। समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः (७/२) इमत सकत्रममायमामत। अमतर-ह्रष्ट्री-व्लष्ट्री-रष्ट्री-
क्नकयष्ट्री-क्ष्ममाय्यमातमास पपुग्णय इमत सकत्रक्षेण पपुगमागमनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। अयस पपुकम्  अन्तक्षे यस्य ततम् पपुगन्तमम् अङमम् इमत
बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। लघपुयाः उपधिमा यस्य तदम् लघकपधिमम् अङमम् इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। पपुगन्तस च लघकपधिस चक्षेमत
पपुगन्तलघकपधिमम्, तस्य पपुगन्तलघकपधिस्य इमत सममाहमारदन्दसममासयाः। 

असस्मनम् सकत्रक्षे कस्य स्थमानक्षे गपुणयाः भमविष्यमत इमत स्थमानष्ट्री समाकमातम् ननोकयाः। मकञ्च गपुणयाः इमत मविधिक्षेयपरस
गपुणपदमम्  उच्चमायर  गपुणयाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  अतयाः  इकनो  गपुणविकद्धिष्ट्री  इमत  पररभमाषयमा  इकयाः  इमत  षष्ठ्यन्तस
पदमत्रनोपस्थमाप्यतक्षे। इदस सकत्रमम् अङमासधिकमारक्षे पमठतमम्। अङससजमा प्रत्ययक्षे परक्षे समत एवि फलमत। अतयाः प्रत्ययक्षे
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इमत पदममामकप्यतक्षे। तत्रमामप समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सपमष्ट्रीमदविचनमम्। एतय अमप प्रत्ययय एवि। अतयाः
प्रत्ययक्षे  इत्यस्य प्रत्यययनोयाः  इमत सपमष्ट्रीमदविचनस  गकह्यतक्षे।  तदमा  पदयनोजनमा  भविमत  -  पपुगन्तलघकपधिस्य च
अङस्य इकयाः गपुणयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः प्रत्यययनोयाः इमत।

ततश्च सकत्रमाथर्थो भविमत – समाविरधिमातपुकक्षे  आधिरधिमातपुकक्षे  च प्रत्ययक्षे परक्षे पपुगन्तस्य लघकपधिस्य अङस्य
इकयाः स्थमानक्षे गपुणयाः स्यमातम् इमत।

उदमाहरणमम् - सक्षेधिमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - धिमात्विमादक्षेयाः षयाः सयाः इमत पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण ससधिम्-धिमातनोयाः वितरममानक्षे लटम्  इमत लमट
मतमप शिमप ससधिम् अ मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। शिपम् समाविरधिमातपुकमम् परक्षे असस्त तदमा ससधिम् इमत अङमम् असस्त।
तस्य इकमारयाः लघपुससजकयाः उपधिमाससजकयाः च। अतयाः पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण इकयाः इकमारस्य
स्थमानक्षे गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारदम् एकमारक्षे सक्षेधिमत इमत रूपस ससध्यमत।

मषधि गत्यमामम् इमत भ्विमामदगणष्ट्रीययाः धिमातपुयाः। अस्य रूपमामण एतमावितमा उपमात्तमैयाः सकत्रमैरक्षेवि भविसन्त। अतयाः
तमामन  रूपमामण  छमात्रक्षेण  समाधिनष्ट्रीयमामन।  ससद्धिमामन  रूपमामण  अधियाः  अगक्षे  दत्तमामन  ससन्त।  -  सक्षेधिमत  सक्षेधितयाः
सक्षेधिसन्त। सक्षेधिसस सक्षेधिथयाः सक्षेधिथ। सक्षेधिमामम सक्षेधिमावियाः सक्षेधिमामयाः। 

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य तक्षेषमास रूपमामण
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 
) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - पठमत पठतयाः पठसन्त। पठसस पठथयाः पठथ। पठमामम पठमावियाः 

पठमामयाः। 
) 2 गद व्यकमायमास विमामच - गदमत गदतयाः गदसन्त। गदसस गदथयाः गदथ। गदमामम गदमावियाः गदमामयाः। 
) 3 अचर  पकजमायमामम्- अचर मत अचरतयाः अचर सन्त। अचर सस अचरथयाः अचरथ। अचमारमम अचमारवियाः 

अचमारमयाः। 
) 4 वज गतय - वजमत वजतयाः वजसन्त। वजसस वजथयाः वजथ। वजमामम वजमावियाः वजमामयाः। 
) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः- कटमत कटतयाः कटसन्त। कटसस कटथयाः कटथ। कटमामम कटमावियाः 
कटमामयाः। 

) 6 मक कयक्षे - कयमत कयतयाः कयसन्त। कयसस कयथयाः कयथ। कयमामम कयमावियाः कयमामयाः। 
) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - चक्षेतमत चक्षेततयाः चक्षेतसन्त। चक्षेतसस चक्षेतथयाः चक्षेतथ। चक्षेतमामम चक्षेतमावियाः चक्षेतमामयाः। 
) 8 तप सन्तमापक्षे - तपमत तपतयाः तपसन्त। तपसस तपथयाः तपथ। तपमामम तपमावियाः तपमामयाः। 
) 9 शिपुच शिनोकक्षे  - शिनोचमत शिनोचतयाः शिनोचसन्त। शिनोचसस शिनोचथयाः शिनोचथ। शिनोचमामम शिनोचमावियाः 
शिनोचमामयाः। 
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पमाठगतप्रश्नमायाः-७

उपररतनपमाठमम् अविलम्ब्य अत्र कक्षे मचतम् लघकत्तरष्ट्रीयमायाः प्रश्नमायाः दष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षेषमामम् उत्तरमामण सलसखत्विमा
अन्तक्षे दत्तमैयाः उत्तरमैयाः मक्षेलयत।

. 44 षनोपदक्षेशिधिमातपुयाः कयाः। उदमारहणस दक्षेयमम्।

. 45 णनोपदक्षेशिधिमातपुयाः कयाः। उदमारहणस दक्षेयमम्।

. 46 उपदक्षेशिक्षे धिमात्विमादक्षेयाः षस्य मकस  भविमत, कक्षे न च सकत्रक्षेण। 

. 47 उपदक्षेशिक्षे धिमात्विमादक्षेयाः णस्य मकस  भविमत, कक्षे न च सकत्रक्षेण। 

. 48 उपदक्षेशिक्षे यमद धिमातपुयाः इमदतम् असस्त तमहर मकस  भविमत, कक्षे न च सकत्रक्षेण।

. 49 सक्षेधिमत इमत रूपक्षे ससधिम्-धिमातनोयाः इकमारस्य एकमारयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 50 समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे लघकपधिस्य अङस्य इकयाः गपुणयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 51 नन्दमत इत्यत्र नदम् धिमातपुयाः उपदशिक्षे ककीदृशियाः। 

. 52 कसस्मनम् परक्षे लघकपधिस्य अङस्य इकयाः गपुणयाः भविमत।
१) समाविरधिमातपुकक्षे  २) आधिरधिमातपुकक्षे  ३) समाविरधिमातपुकक्षे  आधिरधिमातपुकक्षे  च ४) इडमागमक्षे 

. 53 पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यस्य उदमाहरणमम् मकमम्।
१) भविमत २) सक्षेधिमत ३) कयमत ४) अकमैषष्ट्रीतम् 

. 54 नन्दमत इत्यत्र नदम् धिमातनोयाः अथरयाः कयाः।
 १) विकमद्धियाः २) समकमद्धियाः ३) सत्तमा ४) अव्यकयाः शिब्दयाः 

पमाठसमारयाः

भकविमादयनो  धिमातवि  इमत  सकत्रक्षेण  धिमातपुपमाठक्षे  पमठतमानमास  शिब्दस्विरूपमाणमास  धिमातपुससजमा  भविमत।  धिमातवियाः
मक्रयमाविमाचकमायाः  भविसन्त।  धिमातनोयाः  अथरयाः  फलस  व्यमापमारश्च।  धिमातनोयाः  व्यमापमारयाः  मविमभन्नक्षेषपु  कमालक्षेषपु  वितरतक्षे  इमत
दनोतनमाय  धिमातनोयाः  परस  मविमभन्नमायाः  लकमारमायाः  प्रयपुज्यन्तक्षे।  एतक्षे  लकमारमायाः  प्रमाधिमान्यक्षेन  लयाः  कमरमण  च  भमाविक्षे
चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास लकमारमाणमास यथमा वितरममानमामदकमालमायाः अथमारयाः तथमा कतमार कमर  भमावियाः
एतक्षे अमप अथमारयाः ससन्त। अत्र भमाविशिब्दस्यमाथरयाः मक्रयमा एवि। सकमरकधिमातनोयाः परस कतररर कमरमण च लकमारयाः
भविमत। अकमरकधिमातनोयाः परस कतररर भमाविक्षे  च लकमारयाः भविमत। कस्ममादम् धिमातनोयाः लकमारयाः कदमा कतररर कदमा
कमरमण इत्यमामद मविविकमाधिष्ट्रीनमम्। 
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धिमात्विथरयाः व्यमापमारयाः वितरममानक्षे कमालक्षे वितरतक्षे इमत दनोतनमाय वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रक्षेण लटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
लस्य  स्थमानक्षे  मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातञ्स-थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम्  इमत  सकत्रक्षेण  अषमादशि
आदक्षेशिमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। एतक्षे  लमादक्षेशिमायाः इमत कथ्यतक्षे। ततश्च लयाः परस्ममैपदमम्  इमत तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम्  इमत
सकत्रदयस्य  पयमारलनोचनयमा  इदस  लभ्यतक्षे  यतम्  मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-थ-ममपम्-विसम्-मसम्  परस्ममैपदससजकमायाः
ससन्त। तङम्  प्रत्यमाहमारयाः शिमानचम्-कमानचय च आत्मनक्षेपदससजमायाः भविसन्त। 

उपदक्षेशिक्षे  यस्य  धिमातनोयाः  अनपुदमात्तमाचम्  इतम्  असस्त,  यस्य  धिमातनोयाः  ङकमारयाः  इतम्  तमादृशिमातम्  धिमातनोयाः
अनपुदमात्तमङत  आत्मनक्षेपदमम्  इमत  सकत्रक्षेण  आत्मनक्षेपदससजकमायाः  प्रत्ययमायाः  मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।  उपदक्षेशिक्षे  यस्य  धिमातनोयाः
स्विररतमाचम् इतम् असस्त, यस्य धिमातनोयाः ञकमारयाः इतम् असस्त, अमप च तद्धिमातनोयाः मक्रयमाफलस कतमाररमम् गच्छमत इमत
ईदृशिमादम् धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदमविधिमानमम् स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इमत सकत्रक्षेण मक्रयतक्षे।

विमाक्यक्षे  प्रयपुकस्यमाप्रयपुकस्य विमा यपुष्मदयाः विमाच्यस  कमारकमम्,  एविञ्च धिमातनोयाः परस मविमहतस्य लकमारस्य
विमाच्यस  कमारकस  यमद  सममानस  स्यमातम्  तमहर  धिमातनोयाः  परस  मध्यमससजकयाः  प्रत्यययाः  भविमत  "यपुष्मदपुपपदक्षे
सममानमासधिकरणक्षे स्थमामनन्यमप मध्यमयाः" इमत सकत्रक्षेण। अस्मदम् लस्य सममानमासधिकरणयाः असस्त चक्षेतम् धिमातनोयाः परमम्
उत्तमससजकयाः  प्रत्यययाः  अस्मदपुत्तम  इमत  सकत्रक्षेण  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  यत्र  एकसस्मनम्  विमाक्यक्षे  यपुष्मदम्-लकमारयनोयाः
समाममानमासधिकरण्यमम् एविञ्च अस्मदम्-लकमारयनोयाः समाममानमासधिकरण्यमम् इमत एतदयममप नमासस्त चक्षेतम् धिमातनोयाः परमम्
प्रथमससजकयाः प्रत्यययाः शिक्षेषक्षे प्रथमयाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

धिमात्विसधिकमारनोकयाः मतङम्  मशिच्च समाविरधिमातपुकससजकयाः  मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण भविमत।
मतसङ्शिद्भ्यनोऽन्यनो धिमातनोररमत मविमहतयाः प्रत्यययाः आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजमास लभतक्षे। मकञ्च
सलटयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः मतङम्  सलटम्  च इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजकयाः भविमत। एविञ्च आशिष्ट्रीविमारदमाथर मविमहतस्य
सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः मतङम्  सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजकयाः भविमत। 

धिमातपुतयाः कत्ररथर  समाविरधिमातपुकस  परमम् असस्त चक्षेतम् कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः परस शिपम् मविधिष्ट्रीयतक्षे।
यमद समाविरधिमातपुकक्षे  आधिरधिमातपुकक्षे  विमा परक्षे इगन्तमम् अङस  यमद स्यमातम् तमहर  "समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः" इमत सकत्रक्षेण
इकयाः गपुणयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। इत्थस भक अ मत इमत सस्थतक्षे भक इत्यस्य ऊकमारस्य ओकमारयाः भविमत। ओकमारस्यमामप
अविमादक्षेशिक्षे भविमत इमत रूपस ससध्यमत।

सस इमत प्रथमबहहचनस्य प्रत्यययाः। तस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तम् इत्यमादक्षेशियाः सनोऽन्तयाः इमत सकत्रक्षेण
भविमत। ततश्च भविसन्त इमत रूपस ससध्यमत। यञमादय समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे अदन्तस्य अङस्य स्थमानक्षे दष्ट्रीघरयाः अतनो
दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

पमामणमननमा धिमातपुपमाठक्षे  कक्षे मचदम् धिमातवियाः णमामदत्विक्षेन षमामदत्विक्षेन च उपमदषमायाः। तक्षेषमास  णस्य नत्विस षस्य
सत्विस च धिमात्विमादक्षेयाः षयाः सयाः, णनो नयाः इमत सकत्रमाभ्यमास भविमत। 

यथमा समाविरधिमातपुकक्षे  आधिरधिमातपुकक्षे  विमा परक्षे इगन्तमाङस्य गपुणनो भविमत, तदतम् यस्य अङस्य उपधिमा लघ्विष्ट्री
असस्त, तत्र इग्लकणगपुणमविधिमानमाय पपुगन्तलघकपदस्य चक्षेमत सकत्रक्षे कक तस पमामणमननमा। 

एतमाविमानम् मविषयनोऽत्र उपन्यस्तनोऽसस्त।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    31   



मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः लमट रूपसमाधिनमम् -२

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 धिमातनोयाः सकमरकत्विमम् अकमरकत्विस च सनोदमाहरणस प्रमतपमादयत।

. 3 लकमारमानम् पररचमाययत।

. 4 वितरममानक्षे लटम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 कमालमम् आसशत्य लघपुमनबन्धिस रचयत।

. 6 लयाः परस्ममैपदमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 8 तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रस्थक्षेन आन इत्यनक्षेन चमानशियाः गहणस कपु तनो न। 

. 9 अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 10 स्विररतमञतयाः कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 11  यपुष्मदपुपपदक्षे सममानमासधिकरणक्षे स्थमामनन्यमप मध्यमयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 12 अस्मदपुत्तमयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 13 शिक्षेषक्षे प्रथमयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 14 प्रथममध्यमनोत्तममानमामम् प्रयनोगमम् अविलम्ब्य प्रबन्धिस सलखत।

. 15 धिमातनोयाः लस्य स्थमानक्षे मतपयाः मविधिमानस यमावितम् कथस सकत्रमामण व्यस्थमापयसन्त इमत मविशिदष्ट्रीकपु रुत।

. 16 मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 17 आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 18 कस्य समाविरधिमातपुकससजमा कस्य विमा आधिरधिमातपुकससजमा इमत समारस ससगकहष्ट्रीत।

. 19 समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 20 अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 21 पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 22 एतमामन रूपमामण ससकत्रस समाधियत। - भविमत, भविसन्त, भविमामम, भविमामयाः।

. 23 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – नन्दमत, सक्षेधिमत, नन्दसन्त, सक्षेधिमामम।
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण- १

. 1 लमादक्षेशिमायाः सकमरकधिमातपुभ्ययाः कमरमण कतररर च भविन्तष्ट्रीमत प्रथमविमाक्यमम्। लमादक्षेशिमायाः 
अकमरकक्षे भ्ययाः धिमातपुभ्ययाः भमाविक्षे कतररर च मविधिष्ट्रीयन्तक्षे मदतष्ट्रीयस विमाक्यमम्।

. 2 यस्य धिमातनोयाः अथरयाः फलमम् एकसस्मनम् कमारकक्षे  वितरतक्षे, व्यमापमारयाः अपरसस्मनम् कमारकक्षे  वितरतक्षे स 
धिमातपुयाः सकमरकयाः कथ्यतक्षे।

. 3 यस्य धिमातनोयाः फलमम् यसस्मनम् कमारकक्षे  वितरतक्षे, व्यमापमारयाः अमप तसस्मन्नक्षेवि कमारकक्षे  वितरतक्षे स धिमातपुयाः 
अकमरकयाः कथ्यतक्षे।

. 4 दशि।

. 5 षटम् ।

. 6 चत्विमारयाः।

. 7 लक्षेटम् ।

. 8 यस्य धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः अथमारतम् मक्रयमा वितरममानकमालक्षे वितरतक्षे स धिमातपुयाः 
वितरममानमक्रयमाविकसत्तयाः कथ्यतक्षे। वितरममानक्षे (कमालक्षे) मक्रयमायमायाः विकसत्तयाः यस्य स 
वितरममानमक्रयमाविकसत्तयाः धिमातपुयाः।

. 9 भक।

. 10 लटम् । वितरममानक्षे लटम् ।

उत्तरमामण- २

. 11 मतपम्-तसम्-सस-ससपम्-थसम्-थ-ममपम्-विसम्-मसम्-त-आतमामम्-स-थमासम्-आथमामम्-ध्विमम्-इटम् -विमह-

ममहङम्  इमत एतक्षे अषमादशि लमादक्षेशिमायाः।

. 12 मतपम् तसम् सस ससपम् थसम् थ ममपम् विसम् मसम् इमत एतक्षेषमास परस्ममैपदससजमा। 

. 13 त आतमामम् स थमासम् आथमामम् ध्विमम् इटम्  विमह ममहङम्  इमत एविञ्च शिमानचम् कमानचम् इमत एतक्षेषमामम् 
आत्मनक्षेपदससजमा।

. 14 लयाः परस्ममैपदमम्।

. 15 तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम्।

. 16 यदमा अनपुबन्धिरमहतस्य उच्चमारणस मक्रयतक्षे तदमा तक्षेन अनपुबन्धिसमहतस्य गहणस कतरव्यमममत 
मनरनपुबन्धिकगहणक्षे समानपुबन्धिकस्य इमत पररभमाषमाथरयाः। 

उत्तरमामण- ३
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. 17 आत्मनक्षेपदससजकयाः।

. 18 आत्मनक्षेपदससजकयाः।

. 19 धिमातपुमनष्ठमामन।

. 20 दन्दसममासस्य आदय मध्यक्षे अन्तक्षे विमा मविदममानमम् दन्दसममासस्य अनङभकतमम् पदमम् 
दन्दसममासक्षे मविदममानमैयाः पदमैयाः प्रत्यक्षेकमम् अमभसम्बध्यतक्षे, अन्विक्षेमत इमत।

. 21 लस्य।

. 22 भ्विमामदप्रकरणक्षे आलनोमचतमामन आत्मनक्षेपदमविधिमानस्य कमामनचन मनममत्तमामन - उपदक्षेशिक्षे यस्य 
धिमातनोयाः अनपुदमात्तमाचम् इतम् असस्त, यस्य धिमातनोयाः ङकमारयाः इतम् असस्त दक्षे मनममत्तक्षे। एविञ्च उपदक्षेशिक्षे
यस्य धिमातनोयाः स्विररतमाचम् इतम् असस्त, यस्य धिमातनोयाः ञकमारयाः इतम् असस्त, अमप च तद्धिमातनोयाः 
मक्रयमाफलस कतमाररमम् गच्छमत इत्यमप दक्षे मनममत्तक्षे आत्मनक्षेपदमविधिमानस्य। 

. 23 मञतनो धिमातनोयाः कतकरगमामममन मक्रयमाफलक्षे आत्मनक्षेपदस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 24 एधिधधँ॒ विकद्धिय। कमपुधधँ॒ कमान्तय। 

. 25 आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनयाः धिमातपुयाः मह शिक्षेषपदमाथरयाः।

. 26 मतङसष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण प्रथममध्यमनोत्तममायाः।

. 27 तमान्यक्षेकविचनमदविचनबहहविचनमान्यक्षेकशियाः। 

उत्तरमामण- ४

. 28 विमाक्यक्षे यपुष्मदम् लस्य सममानमासधिकरणयाः असस्त चक्षेतम् मध्यमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

. 29 विमाक्यक्षे अस्मदम् लस्य सममानमासधिकरणयाः असस्त चक्षेतम् उत्तमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 30 विमाक्यक्षे मध्यमनोत्तमयनोयाः अमविषयक्षे प्रथमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 31 विमाच्यमम्, अथरयाः, अमभधिक्षेययाः।

. 32 यपुष्मदम्-लकमारयनोयाः समाममानमासधिकरण्यस चक्षेतम् धिमातनोयाः मध्यमनो मविधिक्षेययाः। अस्मदम्-लकमारयनोयाः 
समाममानमासधिकरण्यस चक्षेतम् धिमातनोयाः उत्तमनो मविधिक्षेययाः इमत उकमादम् एतद्दयमादम् अन्ययाः शिक्षेषयाः। 
समाममानमासधिकरण्यदयस विमाक्यक्षे नमासस्त चक्षेतम् शिक्षेषयाः असस्त। एविञ्च तदमा धिमातनोयाः प्रथमससजकयाः 
मविधिक्षेययाः।

उत्तरमामण- ५

. 33 धिमात्विसधिकमारनोकयाः मतङम्  मशितम् च समाविरधिमातपुकससजयाः।

. 34 मतसङ्शिद्भ्यनोऽन्यनो धिमातनोररमत मविमहतयाः प्रत्यययाः, सलडमादक्षेशियाः मतङम् , आमशिमष सलङमादक्षेशियाः 
मतङम्  च आधिरधिमातपुकससजकमायाः भविसन्त।

. 35 मतसङ्शिद्भ्यनोऽन्यनो धिमातनोररमत मविमहतयाः प्रत्यययाः शिक्षेषयाः।
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. 36 कनोऽमप लकमारयाः समाविरधिमातपुकससजकयाः नमासस्त, मतसङ्भन्नत्विमातम् मशिमद्भिन्नत्विमाच्च।

. 37 सलडमादक्षेशियाः मतङम् , आमशिमष सलङमादक्षेशियाः मतङम्  च आधिरधिमातपुकससजकयाः भवितयाः।

. 38 आधिरधिमातपुकमम्।

. 39 लपुमट लकमट लपुमङ लकमङ च धिमातपु-लकमारयनोयाः मध्यक्षे तमासम् स्य सच्ल स्य एतक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षे 
धिमातनोयाः मविमहतमायाः मतसङ्भन्नमायाः, मशिमद्भिन्नमायाः च ससन्त। अतयाः आधिरधिमातपुकससजकमायाः ससन्त। 

उत्तरमामण- ५

. 40 कत्ररथर समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे धिमातनोयाः शिपम् भविमत।

. 41 समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण।

. 42 प्रत्ययमावियविस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तम् इत्यमादक्षेशियाः स्यमामदमत सनोऽन्तयाः इमत सकत्रस्यमाथरयाः।

. 43 भविसस।

. 44 उपदक्षेशिक्षे यस्य धिमातनोयाः आमदयाः षकमारयाः भविमत स षनोपदक्षेशिधिमातपुयाः। यथमा मषधि।

. 45 उपदक्षेशिक्षे यस्य धिमातनोयाः आमदयाः णकमारयाः भविमत स णनोपदक्षेशिधिमातपुयाः। यथमा णष्ट्रीञम्।

. 46 उपदक्षेशिक्षे धिमात्विमादक्षेयाः षस्य सकमारयाः भविमत, धिमात्विमादक्षेयाः षयाः सयाः इमत सकत्रक्षेण। 

. 47 उपदक्षेशिक्षे धिमात्विमादक्षेयाः णस्य नकमारयाः भविमत, णनो नयाः इमत सकत्रक्षेण। 

. 48 उपदक्षेशिक्षे यमद धिमातपुयाः इमदतम् असस्त तमहर इमदतनो नपुमम् धिमातनोयाः इमत सकत्रक्षेण तस्य नपुममागमयाः 
भविमत।

. 49 पपुगन्तलघकपधिस्य च।

. 50 पपुगन्तलघकपधिस्य च।

. 51 नन्दमत इत्यत्र नदम् धिमातपुयाः उपदशिक्षे टपुनमद इतष्ट्रीदृशियाः। 

. 52 ३

. 53 २

. 54 २

॥इमत त्रयनोदशियाः पमाठयाः ॥
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