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प्रस्तमाविनमा

पकविरपमाठक्षेषपु  लटम्  सलटम्  लपुटम्  इमत  एतक्षे  लकमारमायाः  अमतक्रमान्तमायाः।  एषपु  लकमारक्षेषपु  भकधिमातनोयाः  रूपमामण
समासधितमामन। तक्षेषमास समाधिनमाय यमामन सकत्रमामण अपक्षेमकतमामन तमामन प्रस्तकय व्यमाख्यमातमामन च। 

इतयाः परस लकटम्  लनोटम्  लङम्  चक्षेमत त्रयनो लकमारमायाः अत्र प्रस्तनोष्यन्तक्षे। भकधिमातनोयाः एषपु  लकमारक्षेषपु  सविमारमण
रूपमामण समाधिमयतपुमम् यमामन सकत्रमामण अपक्षेमकतमामन ससन्त तमामन अत्र प्रदमास्यन्तक्षे। एतक्षेषमास रूपमाणमास समाधिनमाय यमामन
दशिमककमायमायाः व्यमाकरणस्य पपुस्तकस्य सकत्रमामण इतयाः पकविरमम् अमतक्रमान्तमामन च सकत्रमामण छमात्रक्षेण जमातमामन एवि
इमत मत्विमा पपुनयाः न व्यमाख्यमास्यन्तक्षे। अतयाः व्यमाकरणक्षे परपमाठस्य अध्यनमाय प्रथमतयाः पमठतक्षेषपु मकस  सकत्रस कदमा
अपक्षेमकतस भविक्षेमदमत मनश्चययाः नमासस्त। अतयाः दशिमककमायमायाः पमाठमायाः दमादश्यमायाः च इतयाः पकविर गतमायाः पमाठमायाः समाधिपु
पठनष्ट्रीयमायाः।

प्रथममदतष्ट्रीयपमाठयनोयाः  यमामन मतङन्तप्रकरणस्य समाधिमारणमामन सकत्रमामण ससन्त तमामन बहहमन  यदमप
आविश्यकमामन भविसन्त तथमामप सविरषमास सदमा उलक्षेखयाः न कररष्यतक्षे। प्रमत रूपस सविमारमण रूपमामण उमलख्यन्तक्षे चक्षेतम्
गन्थस्य पररममाणमम् मनमदरषपररममाणमादमप अदसधिकस  भविक्षेदम्। 

उदक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मतङन्तप्रकरणस्य सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
लकटम्  लनोटम्  लङम्  एषपु लकमारक्षेषपु भकधिमातनोयाः रूपमामण जमास्यमत। 
लकटम्  लनोटम्  लङम्  एषपु मत्रषपु लकमारक्षेषपु भकधिमातनोयाः तत्तपुल्यमानमामम् अन्यक्षेषमाममप धिमातकनमास रूपमामण 

समाधिमयतपुस समथर्थो भमविष्यमत।
लकटम्  लनोटम्  लङम्  एषमास लकमारमाणमास कदमा कपु त्र प्रयनोगयाः कतरव्ययाः इमत मविजमास्यमत।
शिबमामदमविकरणस्य अपविमादस जमास्यमत।
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लकटम्  लनोटम्  लङम्  एषपु मत्रषपु लकमारक्षेषपु अनपुविकसत्तयाः असधिकमारयाः आकक्षेपयाः तदमामदमविसधियाः तदन्तमविसधियाः 
एतमानम् जमास्यमत।

लकटम्  लनोटम्  लङम्  एषमास त्रयमाणमास लकमारमाणमास सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुस समथर्थो भमविष्यमत।

भकधिमातनोयाः लकटम् -लकमारक्षे रूपमामण

[ . ]15 1 लकटम्  शिक्षेषक्षे च॥ (३.३.१३)

सकत्रमाथर याः - भमविष्यमत अथर धिमातनोलकरटम्  मक्रयमाथमारयमास मक्रयमायमास सत्यमामम् असत्यमास च।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन लकटम्  लकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
लकटम्  (१/१),  शिक्षेषक्षे  (७/१),  च इत्यव्ययपदमम्। भमविष्यमत गम्यमादययाः इमत सकत्रमादम् भमविष्यमत इमत सपम्यन्तस
पदमनपुवितरतक्षे।  धिमातनोयाः  इमत  पञ्चम्यन्तमसधिकक तमसस्त।  च  इत्यनक्षेन  तपुमपुण्विपुलय  मक्रयमायमास  मक्रयमाथमारयमामम्  इमत
सकत्रस्थमाभ्यमास मक्रयमाथमारयमास मक्रयमायमामम् इमत पदमाभ्यमास परमामशिरयाः भविमत। मक्रयमाथमार यमा मक्रयमा ततयाः मभन्नमाथरयाः एविमात्र
शिक्षेषयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  मक्रयमाथमारयमामम्  मक्रयमायमास  सत्यमामम् असत्यमास  च धिमात्विथरव्यमापमारयाः भमविष्यत्कमालक्षे  इमत
मविविकमा चक्षेतम् धिमातनोयाः लकटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

मविविरणमम् - 

यमा मक्रयमा अपरमक्रयमायमायाः मनष्पमादनमाथर मक्रयतक्षे समा मक्रयमाथमार मक्रयमा। मक्रयमा अथरयाः प्रयनोजनस यस्यमायाः
समा मक्रयमाथमार मक्रयमा। चमैत्रयाः विदमत - पमठष्यमामम इमत पमाठशिमालमास गच्छमामम इमत विमाक्यमम्। अत्र चमैत्रयाः गमनमक्रयमास
करनोमत।  मकस  प्रयनोजनमम्  अस्यमायाः  मक्रयमायमायाः।  अत्र  गमनस  कक त्विमा  पमठष्यमत  चमैत्रयाः।  अतयाः  गमनमक्रयमायमायाः
प्रयनोजनमम्  पठनमक्रयमा।  गमनस  पठनमाथरमम्।  अतयाः  गमनमक्रयमा  पठनमाथमार  मक्रयमा।  अतयाः  मक्रयमाथमार  मक्रयमा
गमनमक्रयमा।

विमाक्यक्षे  मक्रयमाथमार मक्रयमा स्यमातम् न विमा स्यमातम्  ,  धिमातनोयाः लकटम्  'भमविष्यमत'  अथर मविधिष्ट्रीयतक्षे। अत एवि
सकत्रमाथर्थो भविमत - मक्रयमाथरमक्रयमायमायाः सत्त्विक्षे असत्त्विक्षे च धिमात्विथरव्यमापमारयाः भमविष्यत्कमालक्षे इमत मविविकमा चक्षेतम् धिमातनोयाः
लकटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

लकटम्  अदतनक्षे अनदतनक्षे च भमविष्यमत कमालक्षे भविमत। अतयाः भमविष्यत्समाममान्यक्षे लकटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

उदमाहरणमम्  - १)  मक्रयमाथमारयमामम्  मक्रयमायमास  सत्यमामम्  -  पमठष्यमामम  इमत  गच्छमामम  इमत।  २)

मक्रयमाथमारयमामम् मक्रयमायमामम् असत्यमामम् - पमठष्यमामम इमत। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - १)  मक्रयमाथमारयमामम्  मक्रयमायमास  सत्यमामम्  -  पमठष्यमामम इमत गच्छमामम इमत। अत्र
पठनमाथरमम् गमनमम्। पठनमक्रयमाथमार गमनमक्रयमा। अतयाः मक्रयमाथमारयमामम् सत्यमामम् भमविष्यमत कमालक्षे पठनक्षे मविविमकतक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण पठम् -धिमातनोयाः लकटम्  मविमहतयाः।
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२)  मक्रयमाथमारयमामम् मक्रयमायमामम् असत्यमामम्  -  पमठष्यमामम इमत। अत्र विमाक्यक्षे मक्रयमाथमार मक्रयमा नमासस्त,

परन्तपु भमविष्यमत कमालक्षे पठनस मविविमकतमम्। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण पठधिमातनोयाः लकटम्  मविमहतयाः। 

भकधिमात्विथरयाः  व्यमापमारयाः  भमविष्यत्कमालक्षे  इमत  मविविकमायमास  भकधिमातनोयाः  लकटम्  शिक्षेषक्षे  च  इमत  सकत्रक्षेण  लकमट
ऋकमारटकमारयनोयाः इत्ससजमायमास लनोपक्षे च भक लम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। कतपुरयाः प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् लस्य
स्थमानक्षे मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक मत इमत सस्थमतभरविमत। अत्र लकटम्  कतररर मविमहतयाः। एविञ्च तस्य स्थमानक्षे मविमहतयाः
मतपम् अमप स्थमामनविद्भिमाविक्षेन कतररर एवि, मतङ्त्विमातम् मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजकश्च।
अतयाः कत्ररथर समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण शिपम् प्रमाप्ननोमत। तदमा स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण शिपमम्
अपविमादत्विक्षेन प्रबमाध्य स्यप्रत्ययक्षे  कक तक्षे  भक  स्य मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे।  अत्र स्य प्रत्यययाः मतङम् -मभन्नत्विमातम्
मशिमद्भिन्नत्विमातम् धिमातनोयाः इमत मविमहतत्विमाच्च आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजकयाः, तस्य आदविणरयाः
सकमारयाः  विलम्-प्रत्यमाहमारस्थयाः,  अतयाः स्यप्रत्यययाः विलमामदरमप असस्त। अतयाः आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः  इमत
सकत्रक्षेण स्यस्य इडमागमक्षे मटत्त्विमादम् आदमावियविक्षे भक इस्य मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे। 

ततश्च  यदमागमपररभमाषयमा  इस्य  इमत  आगमसमहतयाः  समपुदमाययाः  एवि  प्रत्यययाः।  स  च
आधिरधिमातपुकससजकयाः। आधिरधिमातपुकक्षे  परक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य
स्थमानक्षे स्थमानतयाः आन्तयमारदम् गपुणक्षे ओकमारक्षे भनो इस्य मत इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तदमा इस्य इत्यस्य अमच इकमारक्षे
परक्षे  एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अविमादक्षेशिक्षे  भविम्  इस्य मत अविस्थमा उत्पन्नमा। अत्र स्य प्रत्ययस्य अवियवियाः
सकमारयाः। स च इणयाः इकमारमातम् परयाः असस्त, अपदमान्तश्च असस्त। अतयाः आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकत्रक्षेण सस्य
मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे षकमारक्षे भविम् इष्य मत इमत सस्थतक्षे सविरविणरमक्षेलनक्षे भमविष्यमत इमत रूपस ससध्यमत। 

(सकत्रमम्  -  आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः  -  इणम्-कपु भ्यमास  परस्य अपदमान्तस्य आदक्षेशिस्य,  प्रत्ययमावियविश्च ययाः
सकमारयाः तस्य, मकधिरन्यमादक्षेशियाः भविमत।)

एविमन्यमामन लकटम् -लकमारस्य सविमारमण रूपमामण ससध्यसन्त। इतयाः पकविरमम् उकक्षे भ्ययाः अन्यतम् नकतनस सकत्रस
तत्र  नमापक्षेमकतमम्।  अतयाः  पकविरमम्  अमतक्रमान्तमामन  सकत्रमामण  आनष्ट्रीय  मविमशिषक्रमक्षेण  समन्नविक्षेशिक्षे  सविमारमण  रूपमामण
ससध्यसन्त। तत्र कमामनचन अत्यन्तस लघपुनमा प्रदश्यरन्तक्षे। प्रमत रूपमम् सपुदष्ट्रीघमार रूपसमाधिनप्रमक्रयमा भविमत। परन्तपु
सविरषमाममप रूपमाणमास समगमा प्रमक्रयमा पपुस्तकस्य पररममाणमम् अत्यसधिकस  विधिरयक्षेतम्। अतयाः समविस्तरस ननोच्यतक्षे।

भमविष्यतयाः  - भकधिमात्विथरव्यमापमारयाः भमविष्यत्कमालक्षे मविविमकतयाः तदमा भकधिमातनोयाः लकमट तसस शिपस प्रबमाध्य
स्यप्रत्ययक्षे  इडमागमक्षे  भपुवियाः  ऊकमारस्य  गपुणक्षे  ओकमारक्षे  ओकमारस्य  अविमादक्षेशिक्षे  स्यस्य  सकमारस्य  मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे
भमविष्यतसम् इमत सस्थतक्षे समपुदमायस्य मतङन्तत्विक्षेन पदत्विमातम् रुत्विक्षे मविसगर भमविष्यतयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

भमविष्यसन्त  - भकधिमातनोयाः लकमट ससप्रत्ययक्षे सस्य अन्तमादक्षेशिक्षे पकविरवितम् भमविष्य असन्त इमत अतनो गपुणक्षे
इत्यनक्षेन पररूपमैकमादक्षेशिक्षे भमविष्यसन्त इमत रूपस ससध्यमत। 

भमविष्यसस, भमविष्यथयाः भमविष्यथ एषपु पकविरवितम् रूपमामण भविसन्त।

भमविष्यमामम  - भकधिमातनोयाः  लकमट  मममप  पकविरवितम्  भमविष्य  मम  इमत  अतनो  दष्ट्रीघर्थो  यमञ  इत्यनक्षेन
अदन्तमाङस्य दष्ट्रीघर भमविष्यमामम इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि भमविष्यमावियाः भमविष्यमामयाः इत्यमप।
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भकधिमातनोयाः लकमट रूपमामण अधियाः पमट्टिकमायमास प्रदमशिरतमामन ससन्त - 

लकटम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भमविष्यमत भमविष्यतयाः भमविष्यसन्त

मध्यमपपुरुषयाः भमविष्यसस भमविष्यथयाः भमविष्यथ

उत्तमपपुरुषयाः भमविष्यमामम भमविष्यमावियाः भमविष्यमामयाः

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास  रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 

) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - पमठष्यमत पमठष्यतयाः पमठष्यसन्त। पमठष्यसस पमठष्यथयाः पमठष्यथ। 
पमठष्यमामम पमठष्यमावियाः पमठष्यमामयाः। 

) 2 गद व्यकमायमास विमामच - गमदष्यमत गमदष्यतयाः गमदष्यसन्त। गमदष्यसस गमदष्यथयाः गमदष्यथ। 
गमदष्यमामम गमदष्यमावियाः गमदष्यमामयाः। 

) 3 अचर  पकजमायमामम् - अमचर ष्यमत अमचर ष्यतयाः अमचर ष्यसन्त। अमचर ष्यसस अमचर ष्यथयाः अमचर ष्यथ। 
अमचर ष्यमामम अमचर ष्यमावियाः अमचर ष्यमामयाः। 

) 4 वज गतय - वसजष्यमत वसजष्यतयाः वसजष्यसन्त। वसजष्यसस वसजष्यथयाः वसजष्यथ। 
वसजष्यमामम वसजष्यमावियाः वसजष्यमामयाः। 

) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः - कमटष्यमत कमटष्यतयाः कमटष्यसन्त। कमटष्यसस कमटष्यथयाः 
कमटष्यथ। कमटष्यमामम कमटष्यमावियाः कमटष्यमामयाः। 

) 6 मक कयक्षे - कमयष्यमत कमयष्यतयाः कमयष्यसन्त। कमयष्यसस कमयष्यथयाः कमयष्यथ। 
कमयष्यमामम कमयष्यमावियाः कमयष्यमामयाः। 

) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - चक्षेमतष्यमत चक्षेमतष्यतयाः चक्षेमतष्यसन्त। चक्षेमतष्यसस चक्षेमतष्यथयाः चक्षेमतष्यथ। 
चक्षेमतष्यमामम चक्षेमतष्यमावियाः चक्षेमतष्यमामयाः। 

) 8 शिपुच शिनोकक्षे  - शिनोमचष्यमत शिनोमचष्यतयाः शिनोमचष्यसन्त। शिनोमचष्यसस शिनोमचष्यथयाः शिनोमचष्यथ। 
शिनोमचष्यमामम शिनोमचष्यमावियाः शिनोमचष्यमामयाः। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 लकटम्  शिक्षेषक्षे च इमत सकत्रस्य उदमाहरणस मकमम्।

. 2 ऌडमादक्षेशिस्य मतङयाः आधिरधिमातपुकससजमा भविमत न विमा।

. 3 लकमट स्यप्रत्यययाः समाविरधिमातपुकयाः आधिरधिमातपुकनो विमा।
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. 4 स्यप्रत्यययाः कक्षे षपु लकमारक्षेषपु भविमत। 

. 5 लकटम्  शिक्षेषक्षे च इत्यत्र कयाः शिक्षेषपदमाथरयाः।

. 6 इदस लकटयाः उदमाहरणस नमासस्त।
१) भमविष्यथयाः २) भमविष्यमावि ३) भमविष्यमामम ४) भमविष्यतयाः 

लनोटम्  लकमारयाः

[ . ]15 2 लनोटम्  च॥ (३.३.१६२)

सकत्रमाथर याः - मविध्यमामदषपु अथरषपु धिमातनोयाः लनोटम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमसस्त। लनोटम्  (१/१),  च इत्यव्ययपदमम्।
मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु सलङम्  इमत सकत्रमातम् मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु इमत
पदमनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः  परश्च  इमत  सकत्रदयमसधिकक तमत्र।  प्रत्ययमासधिकमारक्षे  पमठतत्विमातम्  लनोटम्  इमत
प्रत्ययससजकयाः।  धिमातनोयाः  इमत  पञ्चम्यन्तस  पदमसधिकक तमसस्त।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -
मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु अथर वितरममानमादम् धिमातनोयाः परस लनोटम्  प्रत्यययाः भविमत। मविध्यमादष्ट्रीनमामम्
मविस्तकतस मविविक्षेचनमम् मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु सलङम्  इमत सकत्रक्षे द्रिषव्यमम्। 

(यमद परष्ट्रीकमासपु अस्य व्यमाख्यमा कतरव्यमा तमहर मविसधिसलमङ प्रपसञ्चतनो मविषययाः अविश्यलक्षेख्ययाः असस्त।)

[ . ]15 3 आमशिमष सलङम् -लनोटय॥ (३.३.१७३)

सकत्रमाथर याः - आमशिमष अथर धिमातनोयाः सलङ्लनोटय स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। आमशिमष (७/१), सलङ्लनोटय (१/२)।
सलङम्  च लनोटम्  च इमत सलङ्लनोटय इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। प्रत्यययाः परश्च इमत सकत्रदयमसधिकक तमत्र।
प्रत्ययमासधिकमारक्षे  पमठतत्विमातम्  सलङम्  लनोटम्  इमत प्रत्ययय। धिमातनोयाः इमत पञ्चम्यन्तस  पदमसधिकक तमसस्त। सकत्रमाथर्थो
भविमत - आमशिमष अथर वितरममानमादम् धिमातनोयाः परमम् सलङम्  लनोटम्  च प्रत्ययय स्तयाः। 

आमशिसम् इमत सकमारमान्तयाः सष्ट्रीसलङशिब्दयाः। आशिमासनमम् यमाच्ञमा आशिष्ट्रीयाः। अप्रमापस्य इषस्य अथरस्य
प्रमापपुमम् इच्छमा आशिष्ट्रीयाः। कसश्चदम् शिक्त्यमा जमानक्षेन वियसमा विमा ज्यक्षेष्ठयाः कमनष्ठस्य अप्रमापयाः इषयाः अथरयाः कमनष्ठस्य
भवितपु इमत इच्छमास विचसमा प्रकटयमत। समा आशिष्ट्रीयाः कथ्यतक्षे। तथमामह अमभयपुकनोमकयाः - 

विमात्सल्यमादत्र ममान्यक्षेन कमनष्ठस्यमामभधिष्ट्रीयतक्षे। 
इषमाविधिमारकस  विमाक्यममाशिष्ट्रीयाः समा पररककीमतरतमा।।

उदमाहरणमम् - मचरस जष्ट्रीवि। सफलनो भवितमातम्। स्विसस्त भवितपु। 
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सकत्रमाथरसमन्विययाः  - आशिष्ट्रीविमारदमाथर  वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण कतररर
लनोटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। लनोटयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे भक लम् इमत जमातक्षे लस्य स्थमानक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतपम्-प्रत्ययक्षे
भक मत इमत सस्थतक्षे मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण मतपयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः
शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ मत इमत जमायतक्षे। शिपम्-प्रत्यययाः मशितम्  एविञ्च धिमात्विसधिकमारनोकयाः। अतयाः मतसङ्शितम्
समाविरधिमातपुकमममत  समाविरधिमातपुकससजकयाः।  अतयाः  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत  सकत्रक्षेण  इगन्तमाङस्य  भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे  स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे  भनो अ मत इमत जमायतक्षे।  यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम्  इमत
पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ मत इमत जमातक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे भविमत इमत रूपस लभ्यतक्षे। तदमा - 

[ . ]15 4 एरुयाः॥ (३.४.८६)

सकत्रमाथर याः - लनोटयाः इकमारस्य उयाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण उकमारयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। एयाः
(६/१) (इकमारस्य षष्ठष्ट्री),  उयाः  (१/१)। लनोटनो लङ्वितम्  इमत सकत्रमातम्  लनोटयाः इमत षष्ठ्यन्तस  पदमनपुवितरतक्षे।
सकत्रमाथर्थो भविमत - लनोटयाः इकमारस्य स्थमानक्षे उकमारयाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम् - भवितपु

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण भविम् अ मत सस्थतय मत लनोटम्  असस्त। एविञ्च तस्य इकमारयाः
असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण इकमारस्य स्थमानक्षे उकमारक्षे भवितपु इमत रूपस लभ्यतक्षे। तदमा - 

[ . ]15 5 तपुह्यनोस्तमातङ्ङमामशिष्यन्यतरस्यमामम्॥ (७.१.३५)

सकत्रमाथर याः - आमशिमष तपुह्यनोयाः तमातङम्  विमा स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तमातङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  चत्विमारर पदमामन
ससन्त। तपुह्यनोयाः तमातङम्  आमशिमष अन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रस्थसन्धिक्षेयाः छक्षेदयाः। तपुह्यनोयाः  (६/२),  तमातङम्  (१/१),

आमशिमष  (७/१),  अन्यतरस्यमामम्  इमत  मविकल्पमाथर  अव्ययमम्।  तपुश्च  महश्च  तपुहष्ट्री,  तयनोयाः  तपुह्यनोयाः  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - आमशिमष मविदममानस्य तपु इत्यस्य स्थमानक्षे मह इत्यस्य च स्थमानक्षे
तमातङम्  मविकल्पक्षेन भविमत। 

तमातङम्  इत्यस्य ङकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत, तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लनोपयाः च
भविमत।  अकमारयाः  उच्चमारणमाथरयाः  असस्त।  तमातम्  इमत  अविमशिष्यतक्षे।  इत्थमम्  तमातम्  अथमारतम्  तमातङम्  अनक्षेकमालम्
असस्त,  मङदमप  असस्त।  अतयाः  पररभमाषमाप्रकरणक्षे  प्रनोकप्रकमारक्षेण  अनक्षेकमालम्  मङतम्  आदक्षेशियाः  मङच्च  इमत
पररभमाषयमा यस्य उकयाः तस्य अन्त्यस्य अलयाः एवि भविमत। मङच्च इमत पररभमाषमा अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत
पररभमाषमायमायाः अपविमादयाः एविमासस्त। तत्रनोच्यतक्षे  - कनोऽमप इत्ससजकयाः पमामणमननमा प्रयनोजनमम् उमदश्य आसज्यतक्षे।
यथमा  क्विमचतम्  ङकमारयाः  इतम्  चक्षेतम्  सक्ङ्ङमत  च  इमत  सकत्रक्षेण  विकमद्धिमनषक्षेधिनो  भविमत,

गमहज्यमाविमयव्यसधिविमषमविचमतविकश्चमतपकच्छमतभकज्जतष्ट्रीनमास  मङमत च इत्यनक्षेन सम्प्रसमारणस  भविमत। इत्थस  यमद
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मङत्त्विस्य प्रयनोजनस स्यमातम् तमहर इदस मङत्त्विस कमायर कक त्विमा मन्थरस भविमत, शिमकहष्ट्रीनस भविमत। अतयाः तमादृशिस मङत्त्विमम्
असस्त चक्षेदमप मङच्च इमत पररभमाषमा कमायर न करनोमत। अत्रमामप तमातङयाः मङत्त्विमम् अन्यत्र कमायर कक त्विमा शिमकहष्ट्रीनस
सज्जमातमम्। अतयाः मङच्च इमत पररभमाषमा न प्रवितरतक्षे। अत एवि अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत पररभमाषयमा तमातङम्
तपुस्थमानक्षे महस्थमानक्षे सविमारदक्षेशियाः भविमत। 

उदमाहरणमम् - भवितमातम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण भवितपु इमत सस्थतय तपु इमत प्रत्यययाः आमशिमष सलङ्लनोटय
इमत  सकत्रक्षेण  मविमहतस्य  लनोटयाः  स्थमानक्षे  असस्त।  अतयाः  स्थमामनविद्भिमाविमातम्  सनोऽमप  आमशिमष  एविमासस्त।  अतयाः
अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत पररभमाषयमा तपु इमत सविरस्य स्थमानक्षे मविकल्पक्षेन तमातङम् - आदक्षेशिक्षे भवितमातम् इमत रूपस
मनष्पदतक्षे। तमातङ्ङभमाविपकक्षे भवितपु इत्यमप रूपस ससध्यमत। 

--

आशिष्ट्रीविमारदमाथर  वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण कतररर लनोमट लस्य स्थमानक्षे
तसम्-प्रत्ययक्षे भक तसम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तदमा - 

[ . ]15 6 लनोटनो लङ्वितम्॥ (३.४.८५)

सकत्रमाथर याः  - लङयाः स्थमानक्षे कमायमारमण इवि कमायमारमण लनोटयाः स्थमानक्षे अमतमदश्यन्तक्षे। कमायमारमण च लनोटयाः
तमाममादययाः सलनोपश्च।

सकत्रव्यमाख्यमा  - अमतदक्षेशिसकत्रममदमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।  लनोटयाः  लङ्वितम्  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। लनोटयाः (६/१), लङ्वितम् इत्यव्ययपदमम्। लङयाः इवि इमत लङ्वितम्। (तत्र तस्यक्षेवि इमत सकत्रक्षेण
विमतयाः प्रत्यययाः।)  सकत्रमाथर्थो भविमत -  लङयाः स्थमानक्षे कमायमारमण इवि कमायमारमण लनोटयाः स्थमानक्षे अमतमदश्यन्तक्षे। कमामन
तमामन कमायमारमण। कमायमारमण मह  -  तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण मविमहतमायाः तमाममादययाः,  मनत्यस मङतयाः
सकत्रक्षेण मविमहतयाः सलनोपश्चक्षेमत। 

अनक्षेन सकत्रक्षेण अमतदक्षेशियाः कक तयाः। अतयाः अमतदक्षेशिविशिमातम् लङयाः स्थमानक्षे कमायरमविधिमायकमामन सकत्रमामण अत्र
प्रवितरन्तक्षे। तदपुपन्यमासयाः अधिस्तमातम्।

[ . ]15 7 तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः॥ (३.४.१०१)

सकत्रमाथर याः - मङतयाः चतपुणमार तमाममादययाः क्रममातम् स्यपुयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण तमामम् तमम् त अ एतक्षे मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे
स्तयाः। तस्थस्थममपमामम् तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मनत्यस मङतयाः इमत सकत्रमातम् मङतयाः इमत षष्ठ्यन्तस
पदमनपुवितरतक्षे। लस्य इत्यसधिकक तमम्। तमायाः च थमायाः च थयाः च ममपम् च इमत तस्थस्थममपयाः, तक्षेषमास तस्थस्थममपमामम्
इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  (अत्र तसम् इमत समान्तयाः प्रत्यययाः। तस्य विक्षेधिसम्-शिब्दवितम् पपुससस रूपमम् तमायाः।
एविमन्यत्र।) तमामम् च तमम् च तश्च अमम् च इमत तमान्तन्तमामयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। मङतयाः इमत लस्य
मविशिक्षेषणमम्। अतयाः लयाः ययाः मङतम् तस्य इत्यथर्थो लभ्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत -  मङतयाः लस्य स्थमानक्षे मविमहतमानमामम्
तसम् थसम् थ ममपम् एषमास स्थमानक्षे तमामम् तमम् त अमम् एतक्षे क्रममातम् स्यपुयाः। तमामम् इत्यमादययाः अनक्षेकमालयाः ससन्त। अतयाः
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अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत पररभमाषयमा सविरस्य स्थमानक्षे भविसन्त। एविञ्च मङतनो लकमारमायाः भविसन्त लङम्  सलङम्
लपुङम्  लकङम्  चक्षेमत चत्विमारयाः। एषक्षे चतपुषपुर  अस्य सकत्रस्य प्रविकसत्तयाः स्यमातम्। तत्र लनोटयाः स्थमानक्षे लङयाः इवि कमायमारमण
अमतमदषमामन। अतयाः एतत्सकत्रस लनोमट अमप प्रवितरतक्षे। 

उदमाहरणमम् - भवितमामम्। भवितमम्। भवित। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - आशिष्ट्रीविमारदमाथर  वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण कतररर
लनोमट लस्य स्थमानक्षे तसम्-प्रत्ययक्षे भक तसम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तत्र लनोटयाः स्थमानक्षे तसम् मविमहतयाः असस्त। लनोटयाः
स्थमानक्षे लङयाः इमत कमायमारमण भविसन्त इमत अमतदक्षेशियाः असस्त। अतयाः लङयाः स्थमानक्षे कमायरमविधिमायकस  तस्थस्थममपमास
तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रमत्र प्रवितरतक्षे। तक्षेन तसयाः स्थमानक्षे सविमारदक्षेशियाः तमामम् भविमत। तक्षेन भक तमामम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
स्थमामनविद्भिमाविमातम् तमामयाः अमप मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण
धिमातनोयाः  शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ तमामम्  इमत जमायतक्षे।  शिपम्-प्रत्यययाः  मशितम्  एविञ्च धिमात्विसधिकमारनोकयाः। अतयाः
मतसङ्शितम्  समाविरधिमातपुकमममत समाविरधिमातपुकससजकयाः।  अतयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य
भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे भनो अ तमामम् इमत जमायतक्षे। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम्
इमत पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ तमामम् इमत
जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भवितमामम् इमत रूपस ससध्यमत।

(भविन्तपु इमत रूपक्षे लनोटनो लङ्वितम् इत्यमामदकमायर नमासस्त। तथमामप क्रमक्षेण रूपमम् आयमामत। अतयाः अत्र
उपस्थमाप्यतक्षे।)

भविन्तपु - आशिष्ट्रीविमारदमाथर वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण कतररर लनोमट लस्य
स्थमानक्षे प्रथमबहहविचनमविविकमायमामम् सस-प्रत्ययक्षे भक सस इमत सस्थतक्षे सकमारस्य स्थमानक्षे सनोऽन्तयाः इमत सकत्रक्षेण अन्तम्
इत्यमादक्षेशिक्षे भक असन्त इमत जमातक्षे ततयाः शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ असन्त इमत सस्थतक्षे अतनो गपुणक्षे इमत सकत्रक्षेण
पररूपमैकमादक्षेशिक्षे भविसन्त इमत रूपस लभ्यतक्षे। तत्र असन्त लनोटम्  असस्त। एविञ्च तस्य इकमारयाः असस्त। अतयाः एरुयाः
इमत सकत्रक्षेण इकमारस्य स्थमानक्षे उकमारक्षे भविन्तपु इमत रूपस ससध्यमत।

(अत्र  ससपम्-प्रत्ययक्षे  कक तक्षे  भवि  इमत  रूपस  दक्षेयमसस्त।  परन्तपु  तदम्  अगक्षे  दत्तमसस्त।
प्रकक तसकत्रस्यनोदमाहरणमामन अत्र दष्ट्रीयन्तक्षे।) 

भवितमम् - पकविरवितम् आशिष्ट्रीविमारदमाथर वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण कतररर लनोमट
लस्य  स्थमानक्षे  मध्यममदविचनमविविकमायमामम्  थसम्-प्रत्ययक्षे  भक  थसम्  इमत  सस्थमतजमारयतक्षे।  लनोटनो  लङ्वितम्  इमत
अमतदक्षेशिक्षेन  तस्थस्थममपमास  तमान्तन्तमामयाः  इमत  सकत्रक्षेण  थसयाः  स्थमानक्षे  सविमारदक्षेशिक्षे  तमम्-आदक्षेशिक्षे  भक  तमम्  इमत
सस्थमतजमारयतक्षे। ततयाः शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ तमम् इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भवितमम् इमत रूपस ससध्यमत।

भवित  - पकविरवितम्  भकधिमातनोयाः  आमशिमष  सलङम् -लनोटय  इमत  सकत्रक्षेण  कतररर  लनोमट  लस्य  स्थमानक्षे
मध्यमबहहविचनमविविकमायमामम्  थ-प्रत्ययक्षे  भक  थ  इमत  सस्थमतजमारयतक्षे।  लनोटनो  लङ्वितम्  इमत  अमतदक्षेशिक्षेन
तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण थस्य स्थमानक्षे सविमारदक्षेशिक्षे  त-आदक्षेशिक्षे  भक त इमत सस्थमतजमारयतक्षे। ततयाः
शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ त इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे भवित इमत रूपस ससध्यमत।
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[ . ]15 8 सक्षेह्यर मपच्च॥ (३.४.८७)

सकत्रमाथर याः - लनोटयाः सक्षेयाः मह स्यमातम्। सयाः अमपतम् असस्त।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मह-आदक्षेशियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे चत्विमारर पदमामन
ससन्त। सक्षेयाः मह अमपतम् च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सक्षेयाः (६/१),  मह (१/१), अमपतम्  (१/१),  च इत्यव्ययमम्।
लनोटनो  लङ्वितम्  इमत सकत्रमातम्  लनोटयाः इमत षष्ठ्यन्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः परश्चक्षेमत दयममप असधिकक तमम्।
सकत्रमाथर्थो भविमत - लनोटयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य ससपयाः स्थमानक्षे मह इत्यमादक्षेशिनो भविमत। स च आदक्षेशियाः अमपतम् असस्त।
मतपम्-तसम्-सस ... इमत सकत्रक्षेण मध्यममैकविचनमविविकमायमास लस्य स्थमानक्षे ससपम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। यमद लनोटयाः स्थमानक्षे ससपम्
मविमहतयाः तमहर ससपयाः स्थमानक्षे अनक्षेन सकत्रक्षेण मह इमत आदक्षेशियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। मह अनक्षेकमाल्त्विमातम् सविमारदक्षेशियाः भविमत। 

स्थमामनविद्भिमाविमातम्  ससपयाः  मपत्त्विस  मह-आदक्षेशिक्षे  अमतमदश्यतक्षे।  तदमारणमाय  अमपतम्  इमत  उकस  सकत्रक्षे।
अमपत्त्विस्य फलस तपु समाविरधिमातपुकममपतम् इमत सकत्रक्षेण मङदद्भिमाविमातम् सक्ङ्ङमत च इमत गपुणविकमद्धिमनषक्षेधिमामदकमम्। 

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

भविसस - आशिष्ट्रीविमारदमाथर वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण कतररर लनोमट लस्य
स्थमानक्षे मध्यमपपुरुषमैक-विचनमविविकमायमास ससमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक सस इमत सस्थमतभरविमत। अत्र लनोटयाः स्थमानक्षे ससयाः
मविमहतयाः असस्त। अतयाः सक्षेह्यरमपच्च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण ससस्थमानक्षे मह इमत अनक्षेकमाल्त्विमातम् सविमारदक्षेशिक्षे भक मह इमत
जमातक्षे मह-आदक्षेशिस्य स्थमामनविद्भिमाविमातम् समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर मविमहतत्विमाच्च कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः
शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ मह इमत जमायतक्षे। ततश्च भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे  ओकमारक्षे  भनो अ मह इमत जमातक्षे
ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भवि मह इमत जमायतक्षे। तदमा -

[ . ]15 9 अतनो हक्षेयाः॥ (६.४.१०५)

सकत्रमाथर याः - अदन्तमादङमातम् परस्य हक्षेलपुरकम् ।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदस मविसधिसकत्रमम्। सकत्रक्षेसस्मनम् पददयस वितरतक्षे। अतयाः हक्षेयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।
अतयाः  (५/१),  हक्षेयाः  (६/१)।  मचणनो  लपुकम्  इमत  सकत्रमातम्  लपुकम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  अङस्य इमत
असधिकक तमम्। अङस्य इमत षष्ठ्यन्तस  पदस पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमतक्षे। तदमा विमाक्ययनोजनमा भविमत  -  अतयाः
अङमातम् हक्षेयाः लपुकम्  इमत। अत्र तदन्तमविसधियाः भविमत। अत्र अतयाः अङमातम् इमत पददयस सममानमविभमककस  वितरतक्षे।
अत्र अङमातम् इमत मविशिक्षेष्यमम्। अतयाः इमत मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदन्तमविसधिनमा अदन्तमातम् अङमातम् इमत लभ्यतक्षे।
ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत - अदन्तमातम् अङमातम् परस्य हक्षेयाः लपुकम्  भवितष्ट्रीमत। 

मविशिक्षेषतमा  -  प्रत्ययस्य लपुकम् -श्लपु-लपुपयाः इत्यनक्षेन प्रत्ययस्य अदशिरनस्य लपुकम्  इमत ससजमा भविमत।
अत्र मह इत्यमप स्थमामनविद्भिमाविक्षेन  प्रत्यययाः असस्त। अतयाः अत्र मह इमत समगस्य प्रत्ययस्य लपुकम्  भविमत।
तस्ममातम् अत्र अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषमा न प्रवितरतक्षे।

उदमाहरणमम् - भवि।
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सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकरूपक्षेण भवि मह इमत सस्थमतयाः। अत्र मह-प्रत्ययक्षे परक्षे भवि इमत अङमम्।
तच्च अदन्तमसस्त।  तस्ममातम्  तस्ममातम्  परस्य हक्षेयाः  लपुकम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  भविमत।  तक्षेन  भवि इमत समाधिपु  रूपस
मनष्पदतक्षे।

तपुह्यनोस्तमातङ्ङमामशिमष अन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन महस्थमानक्षे तमातङम्  मविधियतक्षे। अतयाः पकक्षे
भवितमातम् इत्यमप रूपस भविमत। 

[ . ]15 10 मक्षेमनर याः॥ (३.४.८९)

सकत्रमाथर याः - लनोटयाः मक्षेयाः स्थमानक्षे मनयाः आदक्षेशियाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण मनयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।  मक्षेयाः
(६/१),  मनयाः  (१/१)। लनोटनो लङ्वितम् इमत सकत्रमातम्  लनोटयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत  -
लनोटयाः  स्थमानक्षे  मविमहतस्य  ममपयाः  स्थमानक्षे  मनयाः  आदक्षेशियाः  भविमत।  ममयाः  अनक्षेकमाल्त्विमातम्  सविमारदक्षेशियाः  भविमत।
लङ्विद्भिमाविक्षेन तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण ममपयाः स्थमानक्षे अमम् प्रमापयाः। तस्य अनक्षेन बमाधियाः मक्रयतक्षे।
अतयाः अमयाः मनयाः अपविमादयाः।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - आशिष्ट्रीविमारदमाथर वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण
कतररर लनोमट लस्य स्थमानक्षे  उत्तममैक-विचनमविविकमायमास मममप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक मम इमत सस्थमतभरविमत। लनोटनो
लङ्वितम् इमत सकत्रक्षेण अमतदक्षेशिक्षे कक तक्षे तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण ममपयाः स्थमानक्षे अमम्-आदक्षेशिक्षे प्रमापक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण तमम् अपविमादत्विक्षेन प्रबमाध्य मनयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः भक मन इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तदमा -

[ . ]15 11 आडपुत्तमस्य मपच्च॥ (३.४.९२)

सकत्रमाथर याः - लनोडपुत्तमस्य आटम्  स्यमातम् मपच्च।

सकत्रव्यमाख्यमा - सकत्रममदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन आटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे आटम्  उत्तमस्य मपतम् च
इमत पदचतपुषयमम् असस्त। तत्र आटम्  (१/१), उत्तमस्य (६/१) मपतम् (१/१), चक्षेमत अव्ययपदमम्। पम् इतम् यस्य
स मपतम् इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। ततश्च सकत्रमाथर्थो भविमत - लनोटयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य उत्तमपपुरुषस्य आटम्  स्यमातम्
स  मपतम्  च  स्यमातम्  इमत।  आटयाः  मटत्त्विमातम्  आदन्तय  टमकतय  इत्यनयमा  पररभमाषयमा  आटम्  उत्तमपपुरुषस्य
आदमावियवियाः भविमत। 

उत्तममायाः षटम्  ससन्त। ममपम् विसम् मसम् , इटम्  विमह ममहङम्  इमत। तक्षेषपु कक्षे विलस ममपम् एवि मपतम् असस्त। अन्यक्षे
अमपतयाः ससन्त। अतयाः तक्षेषमाममप मपत्त्विमविधिमानमाय अत्र आटयाः मपत्त्विमम्  उकमम्। एविञ्च समाविरधिमातपुकममपतम्  इमत
सकत्रक्षेण  अमपतम्  समाविरधिमातपुकस  मङददम्  भविमत।  तदम्  ममा  भकतम्  इमत  मपत्त्विमविसधियाः।  मङत्त्विक्षेन  सक्ङ्ङमत  च
गपुणविकमद्धिमनषक्षेधियाः प्रमाप्ननोमत। तस्य विमारणमायमायस मपत्त्विप्रपञ्चयाः।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकरूपक्षेण भक मन इमत सस्थमतयाः। तत्र लनोटयाः उत्तमस्य ममपयाः
स्थमानक्षे  मविमहतयाः मनयाः अमप उत्तमयाः एवि। अत एवि आडपुत्तमस्य मपच्च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण आडमागमक्षे  आटयाः
मटत्त्विमातम्  आदन्तय  टमकतय  इत्यनयमा  पररभमाषयमा  आदमावियविक्षे  भक  आमत  इमत  सस्थतक्षे  आमन  इत्यस्य
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समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर मविमहतत्विमाच्च कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः शिमप भक अ आमन इमत जमातक्षे भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे भनो अ आमन इमत जमातक्षे ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भवि आमन इमत जमायतक्षे। तदमा अकयाः
सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण अकमार-आकमारयनोयाः स्थमानक्षे सविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे भविमामन इमत रूपस ससध्यमत। 

[ . ]15 12 मनत्यस मङतयाः॥ (३.४.९९)

सकत्रमाथर याः - सकमारन्तस्य मङदपुत्तमस्य मनत्यस लनोपयाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदस  मविसधिसकत्रमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमसस्त।  मनत्यमम्  मङतयाः  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मनत्यमम् इमत मक्रयमामविशिक्षेषणमम् अव्ययपदमम्। मङतयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। लस्य  (६/१)

इमत असधिकक तमम्।  स उत्तमस्य इमत सम्पकणर  सकत्रमनपुवितरतक्षे।  तत्र सयाः इमत षष्ठ्यन्तमम्। उत्तमस्य इत्यमप
षष्ठ्यन्तमम्। प्रत्यययाः इमत असधिकक तमम्। षष्ठ्यन्ततयमा मविपररणमामश्च भविमत। ङकमारयाः इतम् यस्य सयाः मङतम्,
तस्य मङतयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। मङतम् इत्यनक्षेन मङतम् लकमारमायाः गमाह्यमायाः। तक्षे मह लङम्  सलङम्  लपुङम्  लकङम्  चक्षेमत
चत्विमारयाः। पदयनोजनमा - सयाः उत्तमस्य मङतयाः लस्य प्रत्ययस्य मनत्यस लनोपयाः। 

मङतयाः उत्तमस्य इत्यस्यमाथर्थो मह मङतयाः लकमारस्य स्थमानक्षे मविमहतयाः य उत्तमससजकयाः प्रत्यययाः तस्य 
इमत। 

अत्र  सकत्रक्षे  तदन्तमविसधियाः  भविमत।  अत्र  सयाः  मङदपुत्तमस्य  इमत  षष्ठ्यन्तस  सममानमविभमककस
पददयमसस्त। सयाः इमत मविशिक्षेषणमम्,  उत्तमस्य इमत मविशिक्षेष्यमम्। अतयाः तदन्तमविसधिनमा सकमारमान्तस्य उत्तमस्य
इत्यथर्थो लभ्यतक्षे। अत्र उत्तमस्य इमत अल्समपुदमायबनोधिकस  पदमम्, आदक्षेशिस्य लनोपयाः। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत
पररभमाषयमा समान्तस्य उत्तमस्य अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य लनोपयाः भविमत इत्यथर्थो लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथर्थो
भविमत - मङतयाः लस्य स्थमानक्षे मविमहतयाः ययाः सकमारमान्तयाः उत्तमयाः, तस्य अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य मनत्यस लनोपयाः
भविमत। 

उदमाहरणमम् - भविमावि। भविमाम।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - 

भविमावि  -  भक-धिमातनोयाः लनोमट उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे  विसस भक  विसम्  इमत आडपुत्तमस्य मपच्च इत्यनक्षेन
आडमागमक्षे मटत्त्विमादम् आदमावियविक्षे  भक आविसम् इमत सस्थतक्षे शिमप गपुणक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  भवि आविसम् इमत सस्थतक्षे  लनोटनो
लङ्वितम् इमत अमतदक्षेशिबलक्षेन आविसम् इत्यमप लङयाः मङत्त्विमातम् यमामन कमायमारमण तमामन लभतक्षे। अतयाः आविसम् इमत
मङतयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः उत्तमससजकयाः,  समान्तश्च असस्त। अतयाः मनत्यस मङतयाः इमत सकत्रक्षेण आविसम् अन्त्यस्य
अलयाः सकमारस्य लनोपक्षे  भवि आवि इमत सस्थतक्षे  अकयाः सविणर  दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण अकमार-आकमारयनोयाः स्थमानक्षे
सविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे भविमावि इमत रूपस ससध्यमत।

भविमाम - भक-धिमातनोयाः लनोमट उत्तमपपुरुषबहहविचनक्षे मसस भक मसम् इमत सस्थतक्षे आडमागमक्षे भक आमसम् इमत
जमातक्षे  शिमप गपुणक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  भवि आमसम्  इमत सस्थतक्षे  लनोटनो  लङ्वितम्  इमत अमतदक्षेशिबलक्षेन आमसम्  इत्यस्य
मङदद्भिमाविक्षेन मनत्यस मङतयाः इमत सकत्रक्षेण आमसम् अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य लनोपक्षे भवि आम इमत सस्थतक्षे अकयाः
सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण सविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे भविमाम इमत रूपस ससध्यमत।
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आमशिमष भकधिमातनोयाः लनोमट रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

आशिष्ट्रीलर्थोटम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भवितपु भवितमातम् भवितमामम् भविन्तपु

मध्यमपपुरुषयाः भवि भवितमातम् भवितमम् भवित

उत्तमपपुरुषयाः भविमामन भविमावि भविमाम

धिमातनोयाः परस मविध्यमामदषपु अथरषपु  लनोटम् -लकमारक्षे मविमहतक्षे  तमातङम्  न भविमत। अन्यमामन सविमारमण रूपमामण
यथमा आमशिमष समाध्यन्तक्षे तथमैवि मविध्यमामदषपु अथरषपु अमप समाध्यन्तक्षे। न कनोऽमप भक्षेदयाः। 

मविध्यमामदषपु अथरषपु भकधिमातनोयाः लनोमट रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

मविसधिलनोटम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भवितपु भवितमामम् भविन्तपु

मध्यमपपुरुषयाः भवि भवितमम् भवित

उत्तमपपुरुषयाः भविमामन भविमावि भविमाम

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास  रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 

) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - पठतपु पठतमामम् पठन्तपु। पठ पठतमम् पठत। पठमामन पठमावि पठमाम। 
) 2 गद व्यकमायमास विमामच - गदतपु गदतमामम् गदन्तपु। गद गदतमम् गदत। गदमामन गदमावि गदमाम। 
) 3 अचर  पकजमायमामम् - अचरतपु अचरतमामम् अचर न्तपु। अचर  अचरतमम् अचरत। अचमारमन अचमारवि अचमारम। 
) 4 वज गतय - वजतपु वजतमामम् वजन्तपु। वज वजतमम् वजत। वजमामन वजमावि वजमाम। 
) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः - कटतपु कटतमामम् कटन्तपु। कट कटतमम् कटत। कटमामन कटमावि कटमाम।
) 6 मक कयक्षे - कयतपु कयतमामम् कयन्तपु। कय कयतमम् कयत। कयमामन कयमावि कयमाम। 
) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - चक्षेततपु चक्षेततमामम् चक्षेतन्तपु। चक्षेत चक्षेततमम् चक्षेतत। चक्षेतमामन चक्षेतमावि चक्षेतमाम। 
) 8 तप सन्तमापक्षे - तपतपु तपतमामम् तपन्तपु। तप तपतमम् तपत। तपमामन तपमावि तपमाम। 
) 9 शिपुच शिनोकक्षे  - शिनोचतपु शिनोचतमामम् शिनोचन्तपु। शिनोच शिनोचतमम् शिनोचत। शिनोचमामन शिनोचमावि शिनोचमाम।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 7 लनोटम्  च इमत सकत्रस्य अथर सलखत।
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. 8 आमशिमष कक्षे  लकमारमायाः भविसन्त। 

. 9 आमशिमष लनोटम्  कक्षे न सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 10 आमशियाःशिब्दमाथरयाः कयाः। 

. 11 एरुयाः इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 12 मक्षेमनरयाः कस्य कसस्मनम् लकमारक्षे च।

. 13 भविमावि इमत रूपक्षे सलनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 14 लनोटयाः ममपयाः स्थमानक्षे क आदक्षेशिनो भविमत।
१) मन २) अमम् ३) इलनोपयाः ४) आटम्  

. 15 लनोटयाः उदमाहरणस मकमम्।।
१) भविमावियाः २) भविमाम ३) भविथ ४) भवितयाः 

. 16 भवितपु इमत रूपक्षे मतपयाः इकमारस्य उकमारयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।
१) इतश्च २) एरुयाः ३) मनत्यस मङतयाः ४) अतनो हक्षेयाः 

. 17 लनोटयाः आटम्  कक्षे न सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।
१) आटश्च २) आडजमादष्ट्रीनमामम् ३) आडपुत्तमस्य मपच्च ४) लनोटम्  च 

. 18 लनोटयाः कस्य आटम्  भविमत।
१) अङस्य २) मध्यमस्य ३) उत्तमस्य ४) आगमस्य 

. 19 मनत्यस मङतयाः इमत सकत्रस मकस  करनोमत।
१) आडमागमयाः २) अडमागमयाः ३) विकमद्धियाः ४) सलनोपयाः 

. 20 लनोटयाः उत्तमस्य आटम्  ककीदृशियाः।
१) मपतम् २) अमपतम् ३) मङतम् ४) मकतम् 

. 21 सक्षेमहर ककीदृशियाः।
१) मपतम् २) अमपतम् ३) मङतम् ४) मकतम् 

. 22 अतनो हक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
१) अलनोपयाः २) महलनोपयाः ३) महलपुकम्  ४) अतनो दष्ट्रीघरयाः 

. 23 अतनो हक्षेयाः इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस मकमम्।
१) यमामह २) एसधि ३) भवित ४) भवि 
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भकधिमातनोयाः लङम् -लकमारक्षे रूपमामण

[ . ]15 13 अनदतनक्षे लङम् ॥ (३.२.१११)

सकत्रमाथर याः - अनदतनभकतमाथरविकत्तक्षेयाः धिमातनोयाः लङम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - सकत्रममदमम्  मविसधिसकत्रमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  पदत्रयमसस्त।  अनदतनक्षे  (७/१),  लङम्
(१/१)। भकतक्षे  (७/१), धिमातनोयाः (५/१), प्रत्यययाः (१/१), परश्च (१/१) चमैषमामसधिकमारयाः आयमामत। अद भवियाः
अदतनयाः,  अमविदममानयाः  अदतनयाः  यसस्मनम्  सयाः  अनदतनयाः  कमालयाः  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  अतष्ट्रीतरमात्रक्षेयाः
अन्त्ययमामक्षेन  आगमाममरमात्रक्षेयाः  आदयमामक्षेन  समहतयाः  कमालयाः  अदतनयाः।  तमद्भिन्नयाः  अनदतनयाः।  भकतत्विस  च
अतष्ट्रीतकमालयाः।  पदयनोजनमा  -  अनदतनक्षे  भकतक्षे  धिमातनोयाः  परयाः  लङम्  प्रत्यययाः।  ततश्च  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -
अनदतनभकतक्षे अथर वितरममानमादम् धिमातनोयाः परस लङम्  प्रत्यययाः स्यमातम् इमत। 

धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः फलस चक्षेमत उकमक्षेवि। यस्य धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः अथमारतम् मक्रयमा अनदतनक्षे
भकतक्षे  वितरतक्षे  स  धिमातपुयाः  अनदतनभकतमाथरविकसत्तयाः  कथ्यतक्षे।  तसस्मनम्  कमालक्षे  मक्रयमायमायाः  विकसत्तयाः  यस्य  स
अनदतनभकतमाथरविकसत्तयाः धिमातपुयाः। यमद तसस्मनम् कमालक्षे मक्रयमा इमत प्रकटनस्य मविविकमा असस्त तमहर  धिमातनोयाः परस
लङम्  प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

उदमाहरणमम् - रमामयाः अयनोध्यमायमा रमाजमा अभवितम्।

भकधिमातनोयाः भकतक्षे अनदतनक्षे अथर लमङ अकमारस्य ङकमारस्य च इत्ससजमायमास लनोपक्षे भक लम् इमत सस्थतक्षे 
मतमप भक मत इमत सस्थतक्षे इकमारस्य लनोपक्षे भक तम् इमत सस्थतक्षे शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे भक अ तम् इमत सस्थतक्षे 
गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे अडमागमक्षे अ भविम् अ तम् इमत सस्थतक्षे सविरससयनोगक्षे अभवितम् इमत रूपस ससद्ध्यमत।

[ . ]15 14 लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपु दमात्तयाः॥ (६.४.७१)

सकत्रमाथर याः - लपुङम्  लङम्  लकङम्  एषपु अङस्य अटम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
लपुङम् -लङम् -लकङम् -कपु (७/३), अटम्  (१/१), उदमात्तयाः (१/१)। अङमासधिकमारक्षे पमठतममदस सकत्रमम्। लपुङम्  च लङम्  च
लकङम्  च इमत लपुङम् -लङम् -लकङयाः, तक्षेषपु लपुङम् -लङम् -लकङम् -कपु इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - लपुङम् -
लङम् -लकङम्  एषपु  प्रत्ययक्षेषपु  परक्षेषपु  यदङस  तस्य अटम्  स्यमातम्  स उदमात्तश्च। अटयाः टस्य हलन्त्यमम्  इमत सकत्रक्षेण
इत्ससजमा भविमत, तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लनोपश्च भविमत। अटयाः मटत्त्विमातम् आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा
सयाः अङस्य आदमावियवियाः भविमत।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - (लटम् -लकमारवितम् अत्र प्रमक्रयमा भविमत। समा ससकक्षेपक्षेण दष्ट्रीयतक्षे अत्र।)
अनदतनभकतमाथर वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः अनदतनक्षे लङम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। लङयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे
भक  लम्  इमत  जमातक्षे  लस्य  स्थमानक्षे  प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मतपम्-प्रत्ययक्षे  भक  मत  इमत  सस्थतक्षे
मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत  सकत्रक्षेण  मतपयाः  समाविरधिमातपुकससजमायमास  कतररर  शिपम्  इमत  सकत्रक्षेण  धिमातनोयाः  शिमप
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अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ  मत  इमत  जमायतक्षे।  शिपम्-प्रत्यययाः  मशितम्  एविञ्च  धिमात्विसधिकमारनोकयाः।  अतयाः  मतसङ्शितम्
समाविरधिमातपुकमममत  समाविरधिमातपुकससजकयाः।  अतयाः  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत  सकत्रक्षेण  इगन्तमाङस्य  भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे  स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे  भनो अ मत इमत जमायतक्षे।  यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम्  इमत
पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे भवि मत इमत जमातक्षे लङयाः
स्थमानक्षे मविमहतक्षे मतमप परक्षे भवि इमत शिपम्-समहतस्य अङससजमा भविमत। तदमा लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत
सकत्रक्षेण भवि इमत अङस्य अटम् -आगमक्षे मटत्त्विमादम् आदमावियविक्षे अभवि मत इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा - 

[ . ]15 15 आडजमादष्ट्रीनमामम्॥ (६.४.७२)

सकत्रमाथर याः - अजमादक्षेयाः अङस्य आटम्  लपुङम् -लङम् -लकङम् -कपु।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण आटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। आटम्
अजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। आटम्  (१/१),  अजमादष्ट्रीनमामम्  (६/३)। अङस्य इमत असधिकक तमम्। तस्य
बहहविचनमान्ततयमा  मविपररणमामयाः  भविमत।  लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः  इमत  सकत्रमातम्  लपुङम् -लङम् -लकङम् -कपु  इमत
सपमष्ट्रीबहहविचनमान्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  उदमात्तयाः इमत प्रथममान्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  अचम्  आमदयाः यक्षेषमास  तक्षे  अजमादययाः,
तक्षेषमामम् अजमादष्ट्रीनमामम् इमत बहहवष्ट्रीमहयाः सममासयाः। लपुङम्  च लङम्  च लकङम्  च इमत लपुङम् -लङम् -लकङयाः, तक्षेषपु लपुङम् -लङम् -
लकङम् -कपु इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। पदयनोजनमा भविमत - अजमादष्ट्रीनमामम् अङमानमामम् आटम्  उदमात्तयाः लपुङम् -लङम् -
लकङम् -कपु। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  लपुङम् -लङम् -लकङम्  एषपु  प्रत्ययक्षेषपु  परक्षेषपु  यदम् अजमामद अङस  तस्य आटम्  स्यमातम्  स
उदमात्तश्च। आटयाः टस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत,  तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण लनोपश्च भविमत।
आटयाः मटत्त्विमातम् आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा सयाः अङस्य आदमावियवियाः भविमत। 

उदमाहरणमम् - आततम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अत समातत्यगमनक्षे इमत धिमातनोयाः लमङ अनपुबन्धिलनोपक्षे अतम् लम् इमत जमातक्षे मतमप
शिमप अतम् अ मत जमातक्षे लमङ परतयाः अतम्+अ इमत अङमम्। तस्य आमदविणरयाः अकमारयाः अचम्। अतयाः अङमम्
अजमामद। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण तस्य आटम्  आगमयाः,  आटयाः मटत्त्विमातम्  आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा सयाः
अङस्य आदमावियवियाः भविमत। तक्षेन आ अतम् अ मत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[ . ]15 16 आटश्च॥ (६.१.९०)

सकत्रमाथर याः - आटनोऽमच परक्षे विकमद्धिरक्षेकमादक्षेशियाः स्यमातम्।

सकत्रमावितरणमम् -  आ एधिम्  लम्  इमत  सस्थतक्षे  अकमार-एकमारयनोयाः  स्थमानक्षे  विकमद्धिमविधिमानमाथरमम्  इदस  सकत्रस
प्रवितरतक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् दक्षे पदक्षे स्तयाः। आटयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। च इमत
अव्ययपदमम्। विकमद्धिरमादमैचम् इमत सकत्रमातम् विकमद्धियाः इमत प्रथममान्तस पदमम् अनपुवितरतक्षे। एकयाः पकविरपरयनोयाः इमत सकत्रस्य
असधिकमारक्षे मविदतक्षे। तक्षेन पकविरपरयनोयाः स्थमानक्षे विकमद्धियाः एकमादक्षेशियाः भवितष्ट्रीमत सकत्रमाथरयाः सममायमामत। 
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उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकरूपक्षेण आ अतम् अ मत सस्थतय आटश्च इमत सकत्रक्षेण अमच
परतयाः पकविरपरयनोयाः आ अ इत्यनयनोयाः विकमद्धियाः एकमादक्षेशियाः भविमत। तक्षेन आतम् अ मत जमातक्षे। ततश्च इतश्च इमत
सकत्रक्षेण मतपयाः इकमारलनोपक्षे आततम् इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]15 17 इतश्च॥ (३.४.९९)

सकत्रमाथर याः - मङतनो लस्य परस्ममैपदमम् इकमारमान्तस यतम् तदन्तस्य लनोपयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लनोपनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। इतयाः च
इमत पदच्छक्षेदयाः। इतयाः (६/१), च इत्यव्ययमम्। मनत्यस मङतयाः इमत सकत्रमातम् मङतयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे।
लस्य  (६/१)  इमत  असधिकक तमम्।  इतश्च  लनोपयाः  परस्ममैपदक्षेषपु  इमत  सकत्रमातम्  परस्ममैपदमम्  अनपुवितरतक्षे,
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा च मविपररणमतक्षे। पदयनोजनमा - मङतयाः लस्य इतयाः परस्ममैपदस्य लनोपयाः। 

इतयाः  परस्ममैपदस्य  इमत  सममानमविभमककस  पददयमम्।  इतयाः  इमत  मविशिक्षेषणमम्,  परस्ममैपदमममत
मविशिक्षेष्यमम्।  अतयाः  तदन्तमविसधिनमा  इदन्तस्य  परस्ममैपदस्य  इमत  लभ्यतक्षे।  इदन्तपरस्ममैपदस्य  इत्यत्रमामप
स्थमानषष्ठष्ट्री अल्समपुदमायबनोधिकमातम्  शकयतक्षे। एविञ्च आदक्षेशियाः लनोपरूपयाः। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा
इदन्तपरस्ममैपदस्य  अन्त्यस्य  अलयाः  इतयाः  लनोपयाः  भवितष्ट्रीमत  अथर्थो  लभ्यतक्षे।  मङतयाः  इमत  लस्य  इत्यस्य
मविशिक्षेषणमम्। तयनोयाः अभक्षेदमान्विययाः भविमत। मङदम् यनो लयाः तस्य इमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - मङदम् यनो लकमारयाः, तस्य
स्थमानक्षे मविमहतस यदम् इकमारमान्तस परस्ममैपदमम्  ,  तदन्तस्य इकमारस्य लनोपयाः भवितष्ट्रीमत। अयस लनोपयाः सविरषपु मङतम्-
लकमारक्षेषपु भविमत।

उदमाहरणमम् - अभवितम्। अभविनम्। अभवियाः। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अभवि मत इमत सस्थमतयाः असस्त। अत्र मङतम् लकमारयाः लङम् ।
तस्य स्थमानक्षे मविमहतमम् इकमारमान्तस परस्ममैपदमम् मत। अतयाः इतश्च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण इकमारस्य लनोपक्षे  अभवितम्
इमत रूपस  ससध्यमत। दशिमककमायमायाः ससन्धिप्रकरणक्षे  पमठतमामन सकत्रमामण कमामनचन अत्र प्रवितरन्तक्षे।  तथमामह  -
अभवितम्  इमत  मतङत्नत्विमातम्  पदमम्।  सलमास  जशिनोऽन्तक्षे  इमत  सकत्रक्षेण  अन्त्यस्य  तकमारस्य  स्थमानक्षे  स्थमानत
आन्तयमारदम् जश्त्विक्षे  दकमारक्षे  अभविदम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च विमाऽविसमानक्षे  इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन चत्विर
तकमारक्षे  कक तक्षे  अभवितम्  इत्यमप  शिब्दयाः  मनष्पदतक्षे।  इत्थमम्  अभविदम्  अभवितम्  इमत  मदधिममप  रूपस  समाधिपु।
एविमन्यत्रमामप मविदमासथरनमा स्वियमकह्यमम्।

अभवितमामम् -  अनदतनभकतमाथर  वितरममानमादम्  भकधिमातनोयाः  अनदतनक्षे  लङम्  इमत  सकत्रक्षेण  कतररर  लङम्
मविधिष्ट्रीयतक्षे। लङयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  लम्  इमत जमातक्षे  लस्य स्थमानक्षे  तसम्-प्रत्ययक्षे  भक  तसम्  इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
तस्थस्थममपमास  तमान्तन्तमामयाः  इमत  सकत्रक्षेण  तसयाः  स्थमानक्षे  तमामम  सविमारदक्षेशियाः  भक  तमामम्  इमत  सस्थमतजमारयतक्षे।
स्थमामनविद्भिमाविमातम् तमामयाः अमप मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण
धिमातनोयाः शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  अ तमामम्  इमत जमायतक्षे। शिपनोऽमप मशित्त्विमातम् धिमात्विसधिकमारनोकत्विमाच्च मतसङ्शितम्
समाविरधिमातपुकमममत समाविरधिमातपुकससजमा  भविमत। अतयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे भनो अ तमामम् इमत जमायतक्षे। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत
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पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अच्परत्विमादम् ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे  भवि तमामम् इमत जमातक्षे
लङयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य तसयाः स्थमानक्षे मविमहतक्षे तमामम परक्षे भवि इमत शिपम्-समहतस्य अङससजमा भविमत। तदमा लपुङम् -
लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि इमत अङस्य अटम् -आगमक्षे  मटत्त्विमादम् आदमावियविक्षे  अभवि तमामम्  जमातक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे  अभवितमामम् इमत रूपस ससध्यमत।  (यदमप असस्मनम् रूपक्षे  इतश्च इमत सकत्रस न प्रवितरतक्षे  तथमामप
धिमातनोयाः लमङ रूपमामण प्रमाययाः क्रमशियाः समाधिमयत्विमा प्रदश्यरन्तक्षे। अतयाः क्रममानपुरनोधिमादत्र उपन्यस्तमम्।)

अभविनम् - अनदतनभकतमाथर वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः अनदतनक्षे लङम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
लङयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे भक लम् इमत जमातक्षे लस्य स्थमानक्षे प्रथमबहहविचनमविविकमायमामम् सस-प्रत्ययक्षे भक सस इमत सस्थतक्षे
सकमारस्य स्थमानक्षे सनोऽन्तयाः इमत सकत्रक्षेण अन्तम् इत्यमादक्षेशिक्षे भक असन्त इमत जमातक्षे ततयाः शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ
असन्त इमत सस्थतक्षे लङयाः स्थमानक्षे  मविमहतक्षे सस-प्रत्ययक्षे  परक्षे भवि इमत शिपम्-समहतस्य अङससजमा भविमत। तदमा
लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि इमत अङस्य अटम् -आगमक्षे मटत्त्विमादम् आदमावियविक्षे अभवि असन्त इमत
सस्थतक्षे अतनो गपुणक्षे इमत सकत्रक्षेण पररूपमैकमादक्षेशिक्षे अभविसन्त इमत जमायतक्षे। अत्र मङतम् लकमारयाः लङम्  असस्त। तस्य
स्थमानक्षे मविमहतमम् इकमारमान्तस परस्ममैपदमम् असन्त। अतयाः इतश्च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण इकमारस्य लनोपक्षे अभविन्तम् इमत
जमातक्षे  समपुदमायस्य मतङन्तत्विमातम्  पदससजमायमामम् ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य तकमारस्य लनोपक्षे
अभविनम् इमत रूपस ससध्यमत। 

अभवियाः - भकधिमातनोयाः लमङ ससमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भवि सस इमत सस्थतक्षे लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत
सकत्रक्षेण भवि इमत अङस्य अडमागमक्षे अभवि सस इमत जमातक्षे इतश्च इमत सकत्रक्षेण इलनोपक्षे अभविसम् इमत जमातक्षे रुत्विक्षे
मविसगर अभवियाः इमत रूपस ससध्यमत। 

अभवितमम्  -  पकविरवितम् भकधिमातनोयाः लमङ लस्य स्थमानक्षे मध्यममदविचनमविविकमायमामम् थसम्-प्रत्ययक्षे भक थसम्
इमत सस्थमतजमारयतक्षे। तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण थसयाः स्थमानक्षे सविमारदक्षेशिक्षे तमम्-आदक्षेशिक्षे भक तमम् इमत
सस्थमतजमारयतक्षे। ततयाः शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ तमम् इमत जमातक्षे लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि
इमत अङस्य अडमागमक्षे अभवि तमम् इमत सस्थतक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे अभवितमम् इमत रूपस ससध्यमत।

अभवित  - पकविरवितम् भकधिमातनोयाः लमङ लस्य स्थमानक्षे मध्यमबहहविचनमविविकमायमामम् थ-प्रत्ययक्षे भक थ इमत
जमातक्षे तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण थस्य स्थमानक्षे सविमारदक्षेशिक्षे त-आदक्षेशिक्षे भक त इमत जमातक्षे शिमप गपुणक्षे
अविमादक्षेशिक्षे भविम् अ त इमत जमातक्षे लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि इमत अङस्य अडमागमक्षे अभवि त
इमत सस्थतक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे अभवित इमत रूपस ससध्यमत।

अभविमम्  -  पकविरवितम् भकधिमातनोयाः लमङ लस्य स्थमानक्षे उत्तममैकविचनमविविकमायमामम् मममप भक मम इमत जमातक्षे
तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण ममपयाः स्थमानक्षे अमम्-आदक्षेशिक्षे भक अमम् इमत जमातक्षे शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भविम्
अ अमम्  इमत जमातक्षे  लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि इमत अङस्य अडमागमक्षे  अभवि अमम्  इमत
सस्थतक्षे अतनो गपुणक्षे इमत सकत्रक्षेण पररूपमैकमादक्षेशिक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे अभविमम् इमत रूपस ससध्यमत।

अभविमावि - भक-धिमातनोयाः लमङ उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे विसस भक विसम् इमत सस्थतक्षे शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भवि
विसम् इमत सस्थतय विसम् इमत मङतयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः उत्तमससजकयाः, समान्तश्च असस्त। अतयाः मनत्यस मङतयाः इमत
सकत्रक्षेण विसयाः अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य लनोपक्षे भवि वि इमत सस्थतक्षे लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि
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इमत अङस्य अभवि वि इमत सस्थतक्षे अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत सकत्रक्षेण अतयाः अङस्य दष्ट्रीघर आकमारक्षे अभविमावि इमत
रूपस ससध्यमत।

अभविमाम - भक-धिमातनोयाः लमङ उत्तमपपुरुषबहहविचनक्षे मसस भक मसम् इमत सस्थतक्षे शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भवि
मसम् इमत सस्थतय मसम् इमत मङतयाः स्थमानक्षे मविमहतयाः उत्तमससजकयाः, समान्तश्च असस्त। अतयाः मनत्यस मङतयाः इमत
सकत्रक्षेण मसयाः अन्त्यस्य अलयाः सकमारस्य लनोपक्षे भवि म इमत सस्थतक्षे लपुङम् -लङम् -लकङम् -क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण भवि
इमत अङस्य अभवि म इमत सस्थतक्षे अतनो दष्ट्रीघर्थो यमञ इमत सकत्रक्षेण अतयाः अङस्य दष्ट्रीघर आकमारक्षे अभविमाम इमत
रूपस ससध्यमत।

अनदतनक्षे भकतक्षे भकधिमातनोयाः लमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

लङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः अभवितम् अभवितमामम् अभविनम्

मध्यमपपुरुषयाः अभवियाः अभवितमम् अभवित

उत्तमपपुरुषयाः अभविमम् अभविमावि अभविमाम

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास  रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 

) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - अपठतम् अपठतमामम् अपठनम्। अपठयाः अपठतमम् अपठत। अपठमम् 
अपठमावि अपठमाम। 

) 2 गद व्यकमायमास विमामच - अगदतम् अगदतमामम् अगदनम्। अगदयाः अगदतमम् अगदत। अगदमम् 
अगदमावि अगदमाम। 

) 3 अचर  पकजमायमामम् - आचरतम् आचरतमामम् आचरनम्। आचर याः आचरतमम् आचरत। आचरमम् आचमारवि 
आचमारम। 

) 4 वज गतय - अवजतम् अवजतमामम् अवजनम्। अवजयाः अवजतमम् अवजत। अवजमम् अवजमावि 
अवजमाम। 

) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः - अकटतम् अकटतमामम् अकटनम्। अकटयाः अकटतमम् अकटत। अकटमम् 
अकटमावि अकटमाम। 

) 6 मक कयक्षे - अकयतम् अकयतमामम् अकयनम्। अकययाः अकयतमम् अकयत। अकयमम् अकयमावि 
अकयमाम। 

) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - अचक्षेततम् अचक्षेततमामम् अचक्षेतनम्। अचक्षेतयाः अचक्षेततमम् अचक्षेतत। अचक्षेतमम् 
अचक्षेतमावि अचक्षेतमाम। 

) 8 तप सन्तमापक्षे - अतपतम् अतपतमामम् अतपनम्। अतपयाः अतपतमम् अतपत। अतपमम् अतपमावि 
अतपमाम। 
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) 9 शिपुच शिनोकक्षे  - अशिनोचतम् अशिनोचतमामम् अशिनोचनम्। अशिनोचयाः अशिनोचतमम् अशिनोचत। अशिनोचमम् 
अशिनोचमावि अशिनोचमाम। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः

. 24 अनदतनक्षे लङम् , भकतक्षे भमविष्यमत विमा। 

. 25 लसङ्विधिमायकस  सकत्रस सलखत।

. 26 अभवितम् इतष्ट्रीह असड्विधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 27 इतश्च इमत सकत्रस्य विकसत्तस सलखत।

. 28 लमङ हलमादक्षेयाः अङस्य अटम्  कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 29 लपुङ्लङङ ङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अटम्  कस्य आगमनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।।
१) धिमातनोयाः २) अङस्य ३) प्रत्ययस्य ४) अभ्यमासस्य 

. 30 इतश्च इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस मकमम्।
१) अभवियाः २) अभवितमामम् ३) अभवितमम् ४) अभविमम् 

. 31 अभवितम् इतष्ट्रीह मतपयाः इकमारलनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण। 
१) इतश्च २) एरुयाः ३) मनत्यस मङतयाः ४) अतनो हक्षेयाः 

. 32 आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस मकमम्।
१) आगच्छमत २) आततम् ३) आस्तक्षे ४) भविमामन 

. 33 एषपु मकस  सकत्रस लनोटम् -लकमारक्षे न प्रवितरतक्षे।
१) एरुयाः २) शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् ३) शिक्षेषक्षे प्रथमयाः ४) इतश्च 

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठक्षे  लकटम्  लनोटम्  लङम्  चक्षेमत त्रयनो लकमारमायाः उपन्यस्तमायाः। तक्षेषपु  लकमारक्षेषपु भकधिमातनोयाः रूपमामण
समाधिमयतपुस यमामन नकतनमामन सकत्रमामण प्रवितरन्तक्षे तमामन उपन्यस्तमामन। 

मक्रयमाथमारयमामम् मक्रयमायमास सत्यमामम् असत्यमास च धिमात्विथरव्यमापमारयाः भमविष्यत्कमालक्षे इमत मविविकमा चक्षेतम् धिमातनोयाः
लकटम्  लकटम्  शिक्षेषक्षे  च इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण लकमट परतयाः शिपस  प्रबमाध्य धिमातनोयाः
स्यप्रत्यययाः  भवितष्ट्रीमत  अस्य  लकमारस्य  मविशिक्षेषनोऽसस्त।  स्यप्रत्यययाः  आधिरधिमातपुकससजकयाः।  अतयाः  अयमम्
आधिरधिमातपुकलकमारयाः इमत प्रससमद्धियाः। 
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मविध्यमादष्ट्रीनमामम्  अथमारनमामम्  प्रकटनमाय  धिमातनोयाः  लनोटम्  लनोटम्  च  इमत  सकत्रक्षेण  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  आमशिमष  तपु
आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रक्षेण सलटम्  सलङम्  च मविधिष्ट्रीयतक्षे। मविसधिलनोमट आशिष्ट्रीलर्थोमट च समाधिमारणमामन कमायमारमण
ससन्त। कक्षे विलस तपुह्यनोस्तमातङ्ङमामशिष्यन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रक्षेण मतपयाः ससपयाः रूपयनोयाः तमातङम्  इमत आशिष्ट्रीलर्थोमट
मविमशिषस कमायरमम्। तक्षेन भवितपु भवितमातम् , भवि भवितमातम् इमत रूपस दयस तत्र भविमत। अन्यमामन रूपमामण मविसधिलनोमट
आशिष्ट्रीलर्थोमट च समाधिमारणमामन एवि। तत्र इकमारस्य उकमारत्विमाय एरुयाः, सक्षेह्यरमपच्च इमत सकत्रक्षेण ससपयाः मह, अतनो हक्षेयाः
इत्यनक्षेन अतयाः परस्य हक्षेयाः लपुकम् ,  मक्षेमनरयाः इत्यनक्षेन ममपयाः मनयाः,  आडपुत्तमस्य मपच्च इमत सकत्रक्षेण उत्तमस्य आटम्
भविमत इमत लनोटयाः समारससकक्षेपयाः। 

कमामनचन कमायमारमण लङम्  सलङम्  लपुङम्  लकङम्  एषमास चतपुणमार मङतम्-लकमारमाणमामम् ससन्त। तमामन च लनोमट
अमप  अपक्षेमकतमामन।  अतयाः  लनोटनो  लङ्वितम्  इमत  अमतदक्षेशिक्षेन  तमामन  कमायमारमण  लनोमट  प्रमामपतमामन।  तमामन
तस्थस्थममपस तमान्तन्तमामयाः इमत तमाममादययाः, मनत्यस मङतयाः इमत सकत्रक्षेण विसम्-मसनोयाः सलनोपश्चक्षेमत। 

यस्य धिमातनोयाः अथरयाः व्यमापमारयाः अथमारतम् मक्रयमा अनदतनक्षे भकतक्षे वितरतक्षे इमत प्रकटनमाय तस्ममादम् धिमातनोयाः
अनदतनक्षे  लङम्  इमत  सकत्रक्षेण  लङम्  लकमारयाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  लङम् -लकमारस्य  विमैमशिष्टस  यदम्  लपुङम् -लङम् -लकङम् -
क्ष्विडपुदमात्तयाः  इमत  सकत्रक्षेण  हलमादक्षेयाः  अङस्य  अटम्  भविमत,  आडजमादष्ट्रीनमामम्  इमत  सकत्रक्षेण  अजमादक्षेयाः  अङस्य
आडमागमश्च भविमत। इतश्चक्षेमत सकत्रक्षेण मङतनो लस्य परस्ममैपदमम् इकमारमान्तस यतम् तदन्तस्य लनोपयाः भविमत। 

इत्थमम् ससकक्षेपक्षेण इदमधिक्षेयस यतम् लकमट शिबपविमादयाः स्यप्रत्यययाः भविमत। 

लनोमट लकमारक्षे  तपु  इकमारस्य उकमारयाः,  तपु  मह अनयनोयाः  तमातङम्  आमशिमष,  लङ्विदम् अमतदक्षेशियाः,  तक्षेन
तमाममादययाः सलनोपश्चक्षेमत कमायरदयमम्, ससस्थमानक्षे मह, अतयाः हक्षेलपुरकम् , मक्षेमनरयाः, उत्तमस्यमा आटम्  इमत एतमामन कमायमारमण
भविसन्त।

लमङ लकमारक्षे तपु अटम्  आटम्  इलनोपयाः, इमत एतमामन कमायमारमण ससन्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 लकटम्  शिक्षेषक्षे च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – भमविष्यमत भमविष्यसन्त भमविष्यमामम 

. 3 लनोटम्  च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 4 आमशिमष सलङम् -लनोटय इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 मक्षेमनरयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 मनत्यस मङतयाःइमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 लनोटयाः ममपयाः स्थमानक्षे अमम्-आदक्षेशियाः कपु तनो न भविमत।

. 8 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – भवितमातम्, भवितपु, भवितमामम्, भवि, भविमामन, भविमाम।

. 9 अनदतनक्षे लङम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
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. 10 इतश्च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 11 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – अभवितम्, अभविनम्, अभवियाः, अभविमम्।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरममालमा

उत्तरमामण- १

. 1 भमविष्यमामम।

. 2 न।

. 3 आधिरधिमातपुकयाः।

. 4 लकमट लकमङ च।

. 5 मक्रयमाथमार यमा मक्रयमा ततयाः मभन्नमाथरयाः एविमात्र शिक्षेषयाः।

. 6 २

उत्तरमामण- २

. 7 मविध्यमामदषपु अथरषपु धिमातनोयाः लनोटम्  स्यमातम्।

. 8 सलङ्लनोटय।

. 9 आमशिमष सलङम् -लनोटय॥

. 10 आशिमासनमम् यमाच्ञमा आशिष्ट्रीयाः। अप्रमापस्य इषस्य अथरस्य प्रमापपुमम् इच्छमा आशिष्ट्रीयाः।

. 11 लनोटयाः इकमारस्य उयाः स्यमातम्। 

. 12 लनोटयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य ममपयाः स्थमानक्षे मनयाः आदक्षेशियाः भविमत।

. 13 मनत्यस मङतयाः।

. 14 १

. 15 २

. 16 २

. 17 ३

. 18 ३

. 19 ४

. 20 १

. 21 २

. 22 ३

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    77   



मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः लकमट लनोमट च रूपसमाधिनमम्

. 23 ४

उत्तरमामण- ३

. 24  भकतक्षे।

. 25 अनदतनक्षे लङम् ।

. 26 लपुङ्लङङ ङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः।

. 27 मङतनो लस्य परस्ममैपदमम् इकमारमान्तस यतम् तदन्तस्य लनोपयाः। 

. 28 लपुङ्लङङ ङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः।

. 29 २

. 30 १

. 31 १

. 32 २

. 33 ४

॥इमत पञ्चदशियाः पमाठयाः॥
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