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प्रस्तमाविनमा

मतङन्तस्य पकविरपमाठक्षेषपु लटम्  सलटम्  लपुटम्  लकटम्  लनोटम्  लङम्  चक्षेमत लकमारमायाः पमठतमायाः। असस्मनम् पमाठक्षे सलङम्
लपुङम्  लकङम्  चक्षेमत त्रयनो लकमारमायाः पठनष्ट्रीयमायाः ससन्त। 

एषपु सलङयाः मविसधिसलङम्  आशिष्ट्रीसलरङम्  इमत भमागदयमसस्त। आजमा अनपुरनोधियाः यमाच्ञमा इत्यमादयनो भमाविमायाः
भमाषयमा प्रकटन्तक्षे। तदथर  मविसधिसलङम्  लकमारस्य प्रयनोगयाः बमाहहल्यक्षेन भविमत। सलङम्  लकमारयाः कममप मविमशिषस
कमालस न दनोतयमत, मक्रयमायमामम् प्रक्षेरणस दनोतयमत। आशिष्ट्रीसलरङम्  आशिष्ट्रीविमारदमाथर प्रयपुज्यतक्षे। 

अतष्ट्रीतकमालष्ट्रीनमायमायाः मक्रयमायमायाः प्रकटनमाय लपुङम्  सपुप्रससद्धियाः प्रमाचष्ट्रीनसमामहत्यक्षेषपु प्रचपुरस प्रयपुकयाः लकमारयाः।
लपुङम्  मविकरणभक्षेदक्षेन बहहमविधिनो भविमत। असस्मनम् पमाठक्षे  लपुङयाः समाधिमारणप्रमक्रयमा प्रदश्यरतक्षे। अविमशिषमामन सकत्रमामण
कमामनचन अगक्षे विक्ष्यन्तक्षे। 

अल्पप्रयनोगयाः भविमत लकङ्लकमारस्य। तथमामप लनोकक्षे  प्रयनोगविशिमातम् अत्र उपस्थमाप्यतक्षे। मक्रयमामतपतय
गम्यममानमायमामम् अस्य प्रयनोगनो भविमत। 

भकधिमातनोयाः  एषपु  लकमारक्षेषपु  रूपमामण  प्रदश्यरन्तक्षे।  अन्यक्षेषपु  भकधिमातपुतपुल्यक्षेषपु  धिमातपुषपु  प्रमक्रयमा  रूपमामण  च
मविदमासथरनमा स्वियमकह्यमामन। 

उदक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मविध्यमादष्ट्रीनम् बपुध्यमातम्।
 सलङनो भक्षेदमानम् जमास्यमत।
आजमामदकस  कतपुर यनोग्यस्य लकमारस्य प्रयनोगक्षे समथर्थो भविक्षेतम्।
सविमारसमामम् अतष्ट्रीतकमालष्ट्रीनमानमामम् मक्रयमाणमास प्रकटनमाय लपुङयाः प्रयनोगस मविजमास्यमत।
 मक्रयमामतपसत्तश्चक्षेतम् कनो लकमारयाः प्रयनोकव्ययाः इमत जमानष्ट्रीयमातम्। 
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मविसधिसलङम्  लकमारयाः

[ . ]16 1 मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु सलङम् ॥ 
(३.३.१६१)

सकत्रमाथर याः - मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु एषपु अथरषपु धिमातनोयाः सलङम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदमम्  मविसधिसकत्रमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमसस्त।
मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु  (७/३)  सलङम्  (१/१)। धिमातनोयाः  (५/१),  प्रत्यययाः  (१/१),  परश्च
(१/१) चमैषमामसधिकमारयाः आयमामत। मविसधियाः च मनमन्त्रणस च आमन्त्रणस च अधिष्ट्रीषयाः च ससप्रश्नयाः च प्रमाथरनस च इमत
मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनमामन,  तक्षेषपु  मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु  अथरषपु  मविदममानमादम्
धिमातनोयाः परस सलङम्  प्रत्यययाः भविमत।

मविध्यमामदशिब्दमानमामम् अथरयाः अधिस्तमातम् उपन्यस्यतक्षे - 

१) मविसधियाः - वियसमा असधिकमारक्षेण विणरन विमा मनकक षस्य भकत्यमादक्षेयाः (कमनष्ठस्य) प्रवितरनमम् मह मविसधियाः।
विकपु याः विचनक्षेन शनोतमा कमरमण प्रवितरतक्षे, प्रक्षेररतनो भविमत। अत्र आजमा भविमत मविसधियाः। उदमाहरणमम् - भकत्यस स्विमामष्ट्री
विदमत - भविमानम् विसस कमालयक्षेदम् इमत। मशिष्यमम् आचमायरयाः आह – त्विस विक्षेदस पठक्षेयाः। सक्षेविकस  स्विमामष्ट्री आह – जलमम्
आनयक्षेयाः।  भकत्यस्य  अकरणक्षे  यदमप  पमापस  न  भविमत,  तथमामप  स  दण्डमाहरयाः  भविमत।  शिमासविचनमामन  प्रमाययाः
आजमारूपक्षेण ससन्त। यथमा - सत्यस ब्रकयमातम् मप्रयस ब्रकयमातम्। स्विगरकमामनो यजक्षेत। 

२)  मनमन्त्रणमम्  - मनयनोगकरणस  मह  मनमन्त्रणमम्।  त्रष्ट्रीमण शमाद्धिक्षे  पमवित्रमामण  दयमहत्रयाः  कपु तपसस्तलयाः
इत्यमामदविचनमामन  शपुमतस्मकमतशिमासक्षेषपु  ससन्त।  शिमासविचनमम्  अनपुसकत्य  यस्य  गकहक्षे  शमाद्धिमामदकमर  असस्त  स
यथमाशिमासस ब्रमाह्मणमादष्ट्रीनम् भनोजनमाय आह्वयमत। तत्र यमद आहहतयाः भनोजनमाय न गच्छमत तमहर  शिमासमयमारदमायमायाः
उलङ्घनमातम्  शिमासमानपुसमारस  पमापभमागम्  भविमत,  तस्य  पमापमम्  अधिमरयाः  प्रत्यविमाययाः  भविमत।  अतयाः  एततम्
अविश्यकतरव्यमम् असस्त। ईदृशिस मनयनोगकरणस मह मनमन्त्रणमम्।

३)  आमन्त्रणमम्  - कमामचमारमानपुजमा मह आमन्त्रणमम्। यथक्षेच्छमम् आचमारणमम् कमामचमारयाः। यथमा गकहमम्
आगतमम्  अमतसथमम्  गकहस्विमामष्ट्री  आह – इह आसनक्षे  उपमविशिक्षेतम्  भविमानम्।  परन्तपु  अमतसथयाः  स्विक्षेच्छमानपुसमारमम्
अन्यत्र एवि उपमविशिमत। अमतथक्षेयाः तथमा आचरणक्षेन तस्य न कनोऽमप प्रत्यविमाययाः,  अधिमरयाः भविमत। एविञ्च अत्र
अमतसथस  प्रमत आजमा अमप नमासस्त। आमन्त्रणशिब्दस्य समाम्प्रमतकमायाः आह्वमानमम् इमत अथर  बहहधिमा मन्यन्तक्षे।
परन्तपु  कक्षे विलमम्  आह्वनमक्षेवि आमन्त्रणमम्  इमत न। यथमा ममत्र इदस  फलस  खमादक्षेयाः  त्विमम्  इमत विमाक्यक्षे  मक्रयमायमास
प्रवितरनमम् असस्त। अत्र खमादनमाय प्रक्षेरणमसस्त। एविस कस्यमाममप मक्रयमायमामम् प्रक्षेरणमम्, यत्र आजमा नमासस्त, अकरणक्षे
प्रत्यविमाययाः नमासस्त, कमामचमारयाः असस्त, तथमा प्रक्षेरणमम् आमन्त्रणमम्। 

४)  अधिष्ट्रीषयाः  (अधिष्ट्रीषमम्  इत्यमप  क्विमचतम्)  -  सत्कमारपकविरकनो  व्यमापमारनो  मह  अधिष्ट्रीषमम्।  सत्कक त्य
प्रवितरनममत्यथरयाः। कसश्चतम्  गकहष्ट्री स्विपपुत्रमम् गपुरुकक लमम् नष्ट्रीत्विमा गपुरुमम् आह – पपुत्रमम् अध्यमापयक्षेदम् भविमानम्। अत्र
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अनक्षेन विचनक्षेन गपुरुयाः अध्यमापनकमायर प्रक्षेररतयाः। परन्तपु अत्र गपुरुस  प्रमत आजमा नमासस्त,  यमाच्ञमा नमासस्त,  अकरणक्षे
गपुरनोयाः प्रत्यविमाययाः नमासस्त,  एविञ्च सम्ममानप्रदशिरनपपुरयाःसरस गकहष्ट्री गपुरुस  प्रमत विदमत,  गपुरुस  च प्रक्षेरयमत। अतयाः अत्र
सलङथरयाः भविमत अधिष्ट्रीषयाः। 

५)  ससप्रश्नयाः  - मविचमायर  मनधिमाररणस मह सम्प्रश्नयाः। ससप्रधिमारणस सम्प्रश्नयाः। यथमा कसश्चतम् मशिष्ययाः गपुरुस
प्रमत आह – मकस  भनो व्यमाकरणमम् अधिष्ट्रीयष्ट्रीय उत मशिकमामम् इमत। अत्र प्रश्नस कक त्विमा मशिष्ययाः मनणरतपुमम् इच्छमत। 

६) प्रमाथरनमम् - यमाच्ञमा मह प्रमाथरनमम्। यथमा कसश्चतम् मभकपुकयाः आह - भविमानन्नस मक्षे ददमादम् इमत। भनो
भनोजनस लभक्षेय। 

मविध्यमामदषपु  आदक्षेषपु  चतपुषपुर  अथरषपु  प्रवितरनसमाममान्यमम्  असस्त।  अतयाः  तत्र  प्रवितरनमात्विमम्  सलङथरयाः।
प्रवितरनमा मह प्रविकत्त्यनपुकक लनो व्यमापमारयाः। यथमा अनपुचरस प्रमत जलमम् आनय इमत विमाक्यक्षेन अनपुचरस्य जलमानयनक्षे
प्रविकसत्तयाः भविमत। अत एवि ईदृशिविमाक्यप्रयनोगयाः एविमात्र व्यमापमारयाः। तत्रमामप मविमशिष्य लनोटयाः सलङयाः विमा प्रयनोगयाः। अत्र
प्रविकसत्तयाः प्रक्षेररतमनष्ठमा, तदनपुकक लव्यमापमारश्च प्रक्षेरकमनष्ठयाः। प्रक्षेरकयाः विमाक्यप्रयनोगकतमार।  

उदमाहरणमम्  - मविध्यमामदषपु  अथरषपु  वितरममानमादम्  भकधिमातनोयाः मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु
सलङम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर सलमङ ङकमारक्षेकमारयनोयाः लनोपक्षे भक लम् इमत सस्थतक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् मतपम्-
तसम्-सस  ...  इमत सकत्रक्षेण मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक  मत इमत सस्थतक्षे  इतश्च इत्यनक्षेन इकमारलनोपक्षे  भक  तम्  इमत
सस्थमतयाः जमायतक्षे। 

[ . ]16 2 यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च॥ (३.४.१०३)

सकत्रमाथर याः - सलङयाः परस्ममैपदमानमास यमासपुडमागमयाः स्यमातम् स मङतम् च। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण यमासपुटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे पञ्च पदमामन ससन्त।
यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषपु उदमात्तयाः मङतम् च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। तत्र यमासपुटम्  (१/१), परस्ममैपदक्षेषपु (७/१), उदमात्तयाः
(१/१), मङतम् (१/१), च इत्यव्ययमम्। सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्  इमत सकत्रमातम् सलङयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। ङम्  इतम्
यस्य स मङतम् इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। परस्ममैपदक्षेषपु इत्यस्य परस्ममैपदमानमामम् इमत षष्ठ्यन्ततयमा मविपररणमामयाः
भविमत। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  सलङयाः स्थमानक्षे  मविमहतमानमास परस्ममैपदमानमामम् यमासपुटम्  आगमयाः भविमत,  स च उदमात्तयाः
इमत। यमासपुटम्  मटत्त्विमादम् आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा आदमावियवियाः भविमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण भक तम् इमत सस्थमतयाः। तत्र प्रकक तसकत्रक्षेण तम् इमत
सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य परस्ममैपदस्य यमासपुटम्  इमत आगमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भक यमासम् तम् इमत सस्थमतयाः भविमत।
अत्र समागमकस्य यमास्तम् इमत समपुदमायस्य मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमामम् कतररर
शिपम् इमत शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे च भवि यमास्तम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। तदमा - 

[ . ]16 3 सलङयाः स लनोपनोऽनन्त्यस्य॥ (७.२.७९)

सकत्रमाथर याः - समाविरधिमातपुकसलङयाः अनन्त्यस्य सस्य लनोपयाः भविमत। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  लनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  चत्विमारर  पदमामन
ससन्त। सलङयाः स लनोपयाः अनन्त्यस्य इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सलङयाः (६/१), स (६/१) इदस लपुपषष्ठष्ट्रीकस  पदमम्,
तक्षेन सस्य इमत लभ्यतक्षे। लनोपयाः (१/१),  अनन्त्यस्य (६/१)। अन्तक्षे भवियाः अन्त्ययाः। न अन्त्ययाः अनन्त्ययाः,
तस्य इमत तत्पपुरुषसममासयाः। रुदमामदभ्ययाः समाविरधिमातपुकक्षे  इमत सकत्रमातम् समाविरधिमातपुकक्षे  इमत सपम्यन्तस पदमम् अनपुवितरतक्षे
समाविरधिमातपुकस्य इमत षष्ठ्यन्ततयमा च मविपररणमतक्षे। पदयनोजनमा - सलङयाः अनन्त्यस्य समाविरधिमातपुकस्य सलङयाः
सस्य लनोपयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - समाविरधिमातपुकससजकयाः यनो सलङमादक्षेशियाः तस्य अनन्त्यस्य सस्य लनोपयाः भविमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविर्थोकसकत्रप्रकमारक्षेण भवि यमास्तम् इमत सस्थतय यमास्तम् इत्यसशियाः सलङम्
समाविरधिमातपुकससजकयाः असस्त। कथमम्।  यमास्तम्  इत्यसस्मनम्  तम्  इमत एवि लस्य स्थमानक्षे  मविमहतयाः। यमासपुटम्  तस्य
आगमयाः  असस्त।  यदमागममास्तद्गपुणष्ट्रीभकतमास्तद्गहणक्षेन  गकह्यन्तक्षे  इमत  पररभमाषयमा  समागमकस्य  यमास्तम्  इमत
समपुदमायस्य अमप समाविरधिमातपुकत्विमम् भविमत। यमास्तम् इत्यस्य सकमारयाः अन्तक्षे नमासस्त। अतयाः अनन्त्ययाः असस्त।
अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे - 

[ . ]16 4 अतनो यक्षेययाः॥ (७.२.८०) 

सकत्रमाथर याः - अदन्तमादङमातम् परस्य समाविमारधिमातपुकमावियविस्य यमासम् इत्यस्य इयम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  ससन्त।  अतयाः  यमा  इययाः  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अतयाः  (५/१),  यमा  इमत  लपुपषष्ठ्यमैकविचनमान्तमम्  पदमम्।  इययाः  (१/१)।  अङस्य  इमत
षष्ठ्यन्तस्य असधिकक तस्य अङमातम्  इमत पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमामयाः भविमत। रुदमामदभ्ययाः समाविरधिमातपुकक्षे  इमत
सकत्रमातम् समाविरधिमातपुकक्षे  इमत सपम्यन्तस पदमम् अनपुवितरतक्षे, तच्च समाविरधिमातपुकस्य इमत षष्ठ्यन्ततयमा मविपररणमतक्षे।
एविमम्  अतयाः  अङस्य समाविरधिमातपुकस्य यमा  इययाः  इमत  विमाक्ययनोजनमा।  अतयाः  अङमातम्  इत्यत्र  तदन्तमविसधिनमा
अदन्तमादङमातम् इमत लभ्यतक्षे। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत - अदन्तमादम् अङमातम् परस्य समाविरधिमातपुकमावियविस्य यमासम्
(यमायाः) इत्यस्य इयम् इमत आदक्षेशियाः भविमत इमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण  भवि  यमास्तम्  इमत  सस्थमतयाः।  तत्र  सलङयाः
सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत सकत्रक्षेण यमासयाः सलनोपक्षे प्रमापक्षे यमासयाः स्थमानक्षे प्रकक तसकत्रक्षेम इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे भवि इयम् तम् इमत
सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा - 

[ . ]16 5 लनोपनो व्यनोविर सल॥ (६.१.६४)

सकत्रमाथर याः - व्यनोयाः विसल परक्षे लनोपयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  सकत्रक्षेऽसस्मनम्  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  ससन्त।  लनोपयाः  व्यनोयाः  विसल  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  लनोपयाः  (१/१),  व्यनोयाः  (६/२),  विसल  (७/१)।  विम्  च  यम्  व्यय,  तयनोयाः  व्यनोयाः  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत - विकमारयकमारयनोयाः लनोपनो विसल परक्षे इमत।

   82   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

उदमाहरणमम् - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण भवि इयम् तम् इमत सस्थमतयाः। तत्र इयम् इत्यस्य ययाः विसल तकमारक्षे परक्षे
असस्त। अतयाः लनोपनो व्यनोविरसल इमत सकत्रक्षेण यलनोपक्षे भवि इ तम् इमत सस्थतक्षे अविणमारद म् अकमारमादम् अमच इकमारक्षे परक्षे
आदम् गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेतम् इमत रूपस ससध्यमत। 

भविक्षेतमामम् - मविध्यमामदषपु अथरषपु वितरममानमादम् भकधिमातनोयाः मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु सलङम्
इमत सकत्रक्षेण कतररर सलमङ ङकमारक्षेकमारयनोयाः लनोपक्षे भक लम् इमत सस्थतक्षे प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् मतपम्-तसम्-सस
... इमत सकत्रक्षेण तसस अनपुबन्धिलनोपक्षे भक तसम् इमत सस्थतक्षे तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण तसयाः स्थमानक्षे
तमामम सविमारदक्षेशियाः भक तमामम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। सलङयाः स्थमानक्षे  मविमहतस्य तसयाः स्थमानक्षे  मविमहतस्य तमामम् इमत
परस्ममैपदस्य यमासपुटम् -आगमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भक यमास्तमामम् इमत सस्थमतयाः भविमत। अत्र समागमकस्य यमास्तमामम् इमत
समपुदमायस्य मतङम्  मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमामम् कतररर शिपम् इमत शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे च
भवि यमास्तमामम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। यमास्तमामम् इत्यस्य अनन्त्यस्य सस्य सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन
सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य स्थमानक्षे इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे  भवि इयम् तमामम् इमत जमायतक्षे।
ततश्च विसल परतयाः यकमारस्य लनोपनो व्यनोविरसल इमत सकत्रक्षेण लनोपक्षे भवि इ तमामम् इमत सस्थतक्षे अविणमारदम् अकमारमादम्
अमच इकमारक्षे परक्षे आदम् गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेतमामम् इमत रूपस ससध्यमत। 

[ . ]16 6 सक्षेजपुरसम्॥ (३.४.१०८)

सकत्रमाथर याः - सलङनो सक्षेजपुरसम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - सकत्रममदस मविसधिसकत्रमम्। सकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयस वितरतक्षे। सक्षेयाः जपुसम् इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।
सक्षेयाः (६/१), जपुसम् (१/१)। सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्  इमत सकत्रमातम् सलङयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। तदमा विमाक्ययनोजनमा
भविमत  -  सलङयाः सक्षेयाः जपुसम्। ततश्च सकत्रमाथरयाः भविमत  -  सलङयाः सक्षेयाः स्थमानक्षे  जपुसम् आदक्षेशियाः भवितष्ट्रीमत। अथमारतम्
सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतनो यनो ससप्रत्यययाः तस्य स्थमानक्षे जपुसम् इत्यमादक्षेशियाः स्यमामदमत। जपुसम् प्रयनोगनोत्तरस स्थमामनविद्भिमाविक्षेन
प्रत्ययत्विस लभक्षेत। तदमा चपुटक  इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य जकमारस्य इतम् ससजमा, तस्य लनोपयाः इमत तस्य लनोपश्च
भविमत।  जपुसम्  अनक्षेकमाल्त्विमातम्  अनक्षेकमासल्शितम्  सविरस्य  इमत  पररभमाषयमा  सक्षेयाः  सविरस्य  स्थमानक्षे  भविमत।  जपुसयाः
सकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमास प्रमापमायमास जपुसयाः स्थमामनविद्भिमाविक्षेन मविभमकससजकत्विमातम् न मविभकय
तपुस्ममायाः इत्यनक्षेन इत्ससजमामनषक्षेधिनो भविमत। 

उदमाहरणमम् - भविक्षेयपुयाः।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - मविध्यमामदषपु  अथरषपु  वितरममानमादम्  भकधिमातनोयाः  कतररर  सलमङ भक  लम्  इमत  सस्थतक्षे
प्रथमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमामम् मतपम्-तसम्-सस ... इमत सकत्रक्षेण सय भक सस इमत सस्थतक्षे सक्षेजपुरसम् इमत प्रकक तसकत्रक्षेण
जसस सविमारदक्षेशिक्षे चपुटक  इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययमादस्य जकमारस्य इतम् ससजमायमास, तस्य लनोपयाः इमत तस्य लनोपक्षे कक तक्षे भक
उसम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। सलङयाः स्थमानक्षे मविमहतस्य ससस्थमानक्षे मविमहतस्य जपुसयाः परस्ममैपदस्य यमासपुटम् -आगमक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे  भक यमासम् उसम् इमत सस्थमतयाः भविमत। अत्र समागमकस्य यमासपुसम् इमत समपुदमायस्य मतङम्  मशितम्
समाविरधिमातपुकमम्  इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमामम् कतररर शिपम् इमत शिमप गपुणक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  च भवि यमासपुसम् इमत
सस्थमतयाः जमातमा। यमासपुसम् इत्यस्य अनन्त्यस्य सस्य सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो
यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य स्थमानक्षे इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे  भवि इयम् उसम् इमत सस्थतक्षे अविणमारदम् अकमारमादम् अमच
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इकमारक्षे परक्षे आदम् गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेयपुसम् इमत जमातक्षे समपुदमायस्य पदत्विमातम् रुत्विक्षे मविसगर  भविक्षेयपुयाः रूपस
ससध्यमत। 

भविक्षेयाः - भकधिमातनोयाः लमङ ससमप भक सस इमत जमातक्षे इतश्च इत्यनक्षेन इलनोपक्षे भक सम् इमत जमायतक्षे। यमासपुटम्
परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत सकत्रक्षेण यमासपुडमागमक्षे भक यमासम् सम् इमत जमातक्षे शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे भवि यमासम् सम् इमत
जमायतक्षे। सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन यमासयाः सलनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो यक्षेययाः इत्यनक्षेन इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे भवि इयम् सम्
इमत सस्थतक्षे  विसल परतयाः यकमारस्य लनोपनो व्यनोविरसल इमत सकत्रक्षेण लनोपक्षे भवि इ सम् इमत सस्थतक्षे आदम् गपुणयाः इमत
सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेसम् इमत जमातक्षे रुत्विक्षे मविसगर भविक्षेयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

भविक्षेतमम्  - भकधिमातनोयाः कतररर सलमङ भक लम् इमत सस्थतक्षे मतपम्-तसम्-सस ...  इमत सकत्रक्षेण थसस भक थसम्
इमत सस्थतक्षे तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण थसयाः स्थमानक्षे तमम सविमारदक्षेशियाः भक तमम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे।
यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत सकत्रक्षेण यमासपुटम् -आगमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भक यमास्तमम् इमत सस्थमतयाः भविमत।
ततश्च कतररर  शिपम्  इमत  शिमप  गपुणक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  च  भवि यमास्तमम्  इमत  सस्थमतयाः  जमातमा।  यमास्तमम्  इत्यस्य
अनन्त्यस्य सस्य सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य
स्थमानक्षे इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे भवि इयम् तमम् इमत जमायतक्षे। ततश्च विसल परतयाः यकमारस्य लनोपनो व्यनोविरसल इमत सकत्रक्षेण
लनोपक्षे भवि इ तमम् इमत सस्थतक्षे आदम् गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेतमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

भविक्षेत  - भकधिमातनोयाः सलमङ थ-प्रत्ययक्षे  भक थ इमत सस्थतक्षे  तस्थस्थममपमास  तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण
थस्थमानक्षे तप्रत्ययक्षे सविमारदक्षेशिक्षे भक त इमत सस्थतक्षे यमासपुटम् -आगमक्षे शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे च भवि यमास्त इमत सस्थमतयाः
जमातमा। सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य स्थमानक्षे इयम्
इत्यमादक्षेशिक्षे भवि इयम् त इमत जमायतक्षे। लनोपनो व्यनोविरसल इमत सकत्रक्षेण यलनोपक्षे भवि इ त इमत सस्थतक्षे आदम् गपुणयाः इमत
सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेत इमत रूपस ससध्यमत। 

भविक्षेयमम् - भकधिमातनोयाः सलमङ मममप भक मम इमत सस्थतक्षे तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण ममपयाः
स्थमानक्षे अमम्-प्रत्ययक्षे सविमारदक्षेशिक्षे भक अमम् इमत सस्थतक्षे यमासपुटम् -आगमक्षे शिमप गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे च भवि यमासम् अमम् इमत
सस्थमतयाः जमातमा। सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य
स्थमानक्षे इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे भवि इयम् अमम् इमत जमातक्षे आदम् गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेयमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

भविक्षेवि, भविक्षेम – भकधिमातनोयाः मदविचनक्षे विसस, बहहविचनक्षे मसस च मनत्यस मङतयाः इत्यनक्षेन अन्त्यस्य सस्य
लनोपक्षे  यमासपुटम् -आगमक्षे  शिमप  गपुणक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  च  भवि  यमासम्  वि,  भवि यमासम्  म  इमत  सस्थमतयाः  जमातमा।  सलङयाः
सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन सस्य लनोपक्षे प्रमापक्षे अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य स्थमानक्षे इयम् इत्यमादक्षेशिक्षे आदम्
गपुणयाः इमत सकत्रक्षेण गपुणक्षे भविक्षेवि, भविक्षेम इमत रूपक्षे ससध्यतयाः। 

भकधिमातनोयाः मविसधिसलमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

मविसधिसलङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भविक्षेतम् भविक्षेतमामम् भविक्षेयपुयाः
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मध्यमपपुरुषयाः भविक्षेयाः भविक्षेतमम् भविक्षेत

उत्तमपपुरुषयाः भविक्षेयमम् भविक्षेवि भविक्षेम
--

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास  रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 
) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - पठक्षेतम् पठक्षेतमामम् पठक्षेयपुयाः। पठक्षेयाः पठक्षेतमम् पठक्षेत। पठक्षेयमम् पठक्षेवि पठक्षेम। 
) 2 गद व्यकमायमास विमामच - गदक्षेतम् गदक्षेतमामम् गदक्षेयपुयाः। गदक्षेयाः गदक्षेतमम् गदक्षेत। गदक्षेयमम् गदक्षेवि गदक्षेम। 
) 3 अचर  पकजमायमामम् - अचरतम् अचरतमामम् अचरयपुयाः। अचरयाः अचरतमम् अचरत। अचरयमम् अचरवि अचरम। 
) 4 वज गतय - वजक्षेतम् वजक्षेतमामम् वजक्षेयपुयाः। वजक्षेयाः वजक्षेतमम् वजक्षेत। वजक्षेयमम् वजक्षेवि वजक्षेम। 
) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः - कटक्षेतम् कटक्षेतमामम् कटक्षेयपुयाः। कटक्षेयाः कटक्षेतमम् कटक्षेत। कटक्षेयमम् कटक्षेवि कटक्षेम। 
) 6 मक कयक्षे - कयक्षेतम् कयक्षेतमामम् कयक्षेयपुयाः। कयक्षेयाः कयक्षेतमम् कयक्षेत। कयक्षेयमम् कयक्षेवि कयक्षेम। 
) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - चक्षेतक्षेतम् चक्षेतक्षेतमामम् चक्षेतक्षेयपुयाः। चक्षेतक्षेयाः चक्षेतक्षेतमम् चक्षेतक्षेत। चक्षेतक्षेयमम् चक्षेतक्षेवि चक्षेतक्षेम। 
) 8 तप सन्तमापक्षे - तपक्षेतम् तपक्षेतमामम् तपक्षेयपुयाः। तपक्षेयाः तपक्षेतमम् तपक्षेत। तपक्षेयमम् तपक्षेवि तपक्षेम। 
) 9 शिपुच शिनोकक्षे  - शिनोचक्षेतम् शिनोचक्षेतमामम् शिनोचक्षेयपुयाः। शिनोचक्षेयाः शिनोचक्षेतमम् शिनोचक्षेत। शिनोचक्षेयमम् शिनोचक्षेवि शिनोचक्षेम।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 कनो मविसधियाः यत्र सलङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 2 मकस  मनमन्त्रणमम्।

. 3 मकमम् आमन्त्रणमम्।

. 4 कयाः अधिष्ट्रीषयाः।

. 5 कयाः ससप्रश्नयाः।

. 6 सलङम्  कक्षे षपु अथरषपु मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 7 अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण कस्य स्थमानक्षे क आदक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 8 सक्षेजपुरसम् क्वि।

. 9 यमासपुटम्  मकमम् भविमत।
१) प्रत्यययाः २) आगमयाः ३) आदक्षेशियाः ४) अङमम् 

. 10 इतश्च इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस मकमम्।
१) भविक्षेयाः २) भविक्षेतमामम् ३) भविक्षेयपुयाः ४) भविक्षेयमम्
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. 11 यमासपुटम्  कपु त्र भविमत।
१) परस्ममैपदक्षेषपु २) आत्मनक्षेपदक्षेषपु ३) अङक्षे ४) मविकरणक्षे 

भकधिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ रूपमामण
आमशिमष सलङ्लनोटय इमत सकत्रक्षेण आमशिमष अथर भकधिमातनोयाः सलमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप

भक  मत इमत सस्थतक्षे  इतश्च इत्यनक्षेन  इलनोपक्षे  भक  तम्  इमत  सस्थमतजमारयतक्षे।  तत्र आमशिमष मविमहतस्य सलङयाः
आदक्षेशिस्य मतपयाः सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। (समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे एवि शिपम् भविमत। अत्र
तदभमाविक्षे कतररर शिपम् इमत न प्रवितरतक्षे) यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत सकत्रक्षेण यमासपुडमागमक्षे भक यमास्तम् इमत
सस्थमतजमारतमा।  (अत्र यमास्तम्  इमत न समाविरधिमातपुकमम्। अतयाः सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इमत न प्रवितरतक्षे। तक्षेन
समाविरधिमातपुकसलङयाः एवि सस्य लनोपयाः मक्रयतक्षे।) स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे च इमत सकत्रक्षेण पदमान्तक्षे मविदममानस्य स्तम्
इमत  ससयनोगस्य  आदस्य सकमारस्य  लनोपक्षे  भक  यमातम्  इमत  सस्थमतजमारतमा।  यमातम्  इत्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य इकयाः ऊकमारस्य गपुणयाः प्रमापयाः। तदमा - 

(सकत्रमम्  -  स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे  च। -  पदस्य अन्तक्षे ययाः ससयनोगयाः,  ससल परतनो विमा ययाः ससयनोगयाः,
तदमादनोयाः सकमारककमारयनोयाः लनोपनो भविमत।)

[ . ]16 7 मकदमामशिमष॥ (३.४.१०४)

सकत्रमाथर याः - आमशिमष सलङयाः यमासपुटम्  मकतम् भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - अमतदक्षेशिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण यमासपुटम्  मकतम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे
स्तयाः। मकतम् आमशिमष इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मकतम्  (१/१),  आमशिमष  (७/१)। सलङयाः सष्ट्रीयपुटम्  इमत सकत्रमादम्
सलङयाः इमत षष्ठ्यन्तस  पदमनपुवितरतक्षे।  यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत सकत्रमादम् यमासपुटम्  इमत प्रथममान्तस
पदमनपुवितरतक्षे। पदयनोजनमा - आमशिमष सलङयाः यमासपुटम्  मकतम्। सकत्रमाथर्थो भविमत - आशिष्ट्रीविमारदमाथर मविमहतस्य सलङयाः
यमासपुटम्  मकतम् स्यमातम्। 

[ . ]16 8 सक्क्ङमत च॥ (१.१.५)

सकत्रमाथर याः - मगतम्-मकदम्-मङमन्नममत्तक्षे इग्लकणक्षे गपुणविकद्धिष्ट्री न स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण गपुणविकमद्धिमनषक्षेधियाः मक्रयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः।
सक्क्ङमत (७/१),  अत्र एषमा मनममत्तसपमष्ट्री,  च इत्यव्ययपदमम्। इकनो गपुणविकद्धिष्ट्री इमत समगस सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे।
तत्र इकयाः इमत षष्ठ्यन्तस  पदमम्। गपुणविकद्धिष्ट्री इमत प्रथममामदविचनमान्तस  पदमम्।  न धिमातपुलनोप आधिरधिमातपुकक्षे  इमत
सकत्रमातम् न इत्यव्ययमनपुवितरतक्षे। गम् च कम्  च ङम्  च इमत क्क्ङयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। क्क्ङयाः इतयाः
यस्य  स  सक्क्ङतम्  ,  तसस्मनम्  सक्क्ङमत  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  गपुणश्च  विकमद्धिश्चक्षेमत  गपुणविकद्धिष्ट्री  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  पदयनोजनमा  -  सक्क्ङमत  इकयाः  गपुणविकद्धिष्ट्री  न  च।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  मगतम्-मकदम्-
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मङमन्नममत्तक्षे इग्लकणक्षे गपुणविकद्धिष्ट्री न स्तयाः। इकनो गपुणविकद्धिष्ट्री इमत पररभमाषयमा यत्र इकयाः इमत षष्ठ्यन्तमम्  पदमम्
उपस्थमाप्यतक्षे तत्र प्रमापक्षे गपुणविकद्धिष्ट्री इग्लकणक्षे इमत कथ्यतक्षे। यक्षेन मनममत्तक्षेन इग्लकणक्षे गपुणविकद्धिष्ट्री प्रमाप्यक्षेतक्षे तमन्नममत्तस
यमद मगतम् मकतम् मङतम् विमा स्यमातम् तमहर एतक्षे गपुणविकद्धिष्ट्री मनमषध्यक्षेतक्षे। 

उदमाहरणमम् - भकयमातम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - भक यमातम्  इमत सस्थतय आधिरधिमातपुकत्विमातम्  गपुणयाः प्रमापयाः। अत्र मकदमामशिमष इमत
सकत्रक्षेण यमासपुटयाः मकत्त्विमातम् यमातम् इमत समपुदमायस्यमामप मकत्त्विस भविमत। अत्र प्रमापयाः गपुणयाः इग्लकणयाः,  मकन्तपु तस्य
मनममत्तमम् यमातम् मकदसस्त। अतयाः सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण गपुणमनषक्षेधिनो भविमत। तक्षेन भकयमातम् इमत रूपस ससध्यमत।

भकयमास्तमामम्  - आमशिमष  सलङ्लनोटय  इमत  सकत्रक्षेण  आमशिमष  अथर  भकधिमातनोयाः  सलमङ
प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमास  तसस तस्य तमामम्  इत्यमादक्षेशिक्षे  तत्र आमशिमष मविमहतस्य सलङयाः आदक्षेशिस्य तसयाः
तदमादक्षेशिस्य तमामयाः च सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत
सकत्रक्षेण  यमासपुडमागमक्षे  भक  यमास्तमामम्  इमत  सस्थमतजमारतमा।  यमास्तमामम्  इत्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य इकयाः ऊकमारस्य गपुणक्षे प्रमापक्षे मकदमामशिमष इमत सकत्रक्षेण यमासपुटयाः
मकत्त्विमातम् यमास्तमामम् इमत समपुदमायस्यमामप मकत्त्विस भविमत। अत्र प्रमापमम् इग्लकणस गपुणसस  सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण
मनमषध्य भकयमास्तमामम् इमत रूपस ससध्यमत।

भकयमासपुयाः  - आमशिमष अथर भकधिमातनोयाः सलमङ प्रथमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमास सय सक्षेजपुरसम् इत्यनक्षेन जपुसस
सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण जपुसयाः आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। तस्य यमासपुडमागमक्षे  भक यमासपुसम्  इमत सस्थमतजमारतमा।
यमासपुसम् इत्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य इकयाः ऊकमारस्य गपुणक्षे प्रमापक्षे
मकदमामशिमष  इमत  सकत्रक्षेण  यमासपुटयाः  मकत्त्विमातम्  यमास्तमामम्  इमत  समपुदमायस्यमामप  मकत्त्विस  भविमत।  अत्र  प्रमापस्य
इग्लकणगपुणस्य सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधिक्षे सस्य रुत्विक्षे मविसगर भकयमासपुयाः इमत रूपस ससध्यमत।

भकयमायाः  - भकधिमातनोयाः सलमङ मध्यममपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास ससमप इतश्च इमत इलनोपक्षे यमासपुडमागमक्षे भक
यमासम् सम् इमत सस्थतक्षे स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे च इमत सकत्रक्षेण ससयनोगमादस्य पकविरसकमारस्य लनोपक्षे यमासपुटयाः मकत्त्विमातम्
इग्लकणगपुणस्य सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण मनषक्षेधिक्षे सस्य रुत्विक्षे मविसगर भकयमायाः इमत रूपस ससध्यमत।

भकयमास्तमम्  -  मध्यमपपुरुषमदविचनक्षे  धिमातनोयाः थसम्,  तस्य तमम् आदक्षेशियाः,  तस्य यमासपुडमागमयाः,  यमासपुटयाः
मकत्त्विमादम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधियाः च इमत एविस भकयमास्तमम् इमत रूपस भविमत। 

भकयमास्त - मध्यमपपुरुषबहहविचनक्षे धिमातनोयाः थ, तस्य त आदक्षेशियाः, तस्य यमासपुडमागमयाः, यमासपुटयाः मकत्त्विमादम्
इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधियाः च इमत एविस भकयमास्त इमत रूपस भविमत। 

भकयमासमम्  - उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे धिमातनोयाः परस ममपम्,  तस्य अमम् आदक्षेशियाः,  तस्य यमासपुडमागमयाः,  यमासपुटयाः
मकत्त्विमादम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधियाः च इमत एविस भकयमासमम् इमत रूपस भविमत। 

भकयमास्वि  - उत्तमपपुरुषमदविचनक्षे  धिमातनोयाः परस विसम्,  मनत्यस मङतयाः इमत सलनोपयाः,  विसयाः यमासपुडमागमयाः,
यमासपुटयाः मकत्त्विमादम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधियाः च इमत एविस भकयमास्वि इमत रूपस भविमत। 

भकयमास्म  - उत्तमपपुरुषबहहविचनक्षे  धिमातनोयाः परस मसम्,  मनत्यस मङतयाः इमत सलनोपयाः,  मसयाः यमासपुडमागमयाः,
यमासपुटयाः मकत्त्विमादम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधियाः च इमत एविस भकयमास्म इमत रूपस भविमत। 
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भकधिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

आशिष्ट्रीसलरङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः भकयमातम् भकयमास्तमामम् भकयमासपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः भकयमायाः भकयमास्तमम् भकयमास्त

उत्तमपपुरुषयाः भकयमासमम् भकयमास्वि भकयमास्म

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 12 यमासपुटम्  मकतम् कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 13 यमासपुटम्  मकतम् क्वि।

. 14 अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रमम् आशिष्ट्रीसलरमङ कपु तनो न प्रवितरतक्षे। 

. 15 आमशिमष सलङमादक्षेशियाः मतङम्  आधिरधिमातपुकससजयाः कक्षे न सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 16 सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण मकस  मक्रयतक्षे।

. 17 इतश्च इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस मकमम्।
१) भकयमातम् २) भकयमास्तमामम् ३) भकयमासपुयाः ४) भकयमास्त

. 18 भकयमातम् इत्यत्र आधिरधिमातपुकमनबन्धिनगपुणस्य मनषक्षेधिस्य कमारणस मकमम्।
१) यमासपुटयाः मकत्त्विमम् २) यमासपुटयाः मङत्त्विमम् ३) मतपयाः मपत्त्विमम् ४) धिमातनोयाः सक्षेट्त्विमम् 

. 19 आमशिमष भकधिमातनोयाः एषपु मकस  रूपस नमासस्त।
१) भवि २) भवितमातम् ३) भकयमासपुयाः ४) भकयमास्वियाः

. 20 आमशिमष भकधिमातनोयाः एषपु मकस  रूपमसस्त।
१) भकयमासपुयाः २) भपुयमासपुयाः ३) भकयमासकयाः ४) भपुयमासकयाः
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भकधिमातनोयाः लपुङम् -लकमारक्षे रूपमामण

[ . ]16 9 लपुङम् ॥ (३.२.११०)

सकत्रमाथर याः - भकतमाथर धिमातनोयाः लपुङम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लपुङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे  लपुङम्  इमत एकमक्षेवि
प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  भकतक्षे  (७/१),  धिमातनोयाः  (५/१),  प्रत्यययाः  (१/१),  परश्च  (१/१)  चमैषमामसधिकमारयाः
आयमामत। सकत्रमाथर्थो भविमत - भकतक्षे धिमातनोयाः परयाः लपुङम्  प्रत्यययाः भविमत। अथमारतम् धिमात्विथरयाः व्यमापमारयाः भकतकमालष्ट्रीनयाः
इमत मविविकमा चक्षेतम् तद्धिमातनोयाः परस लपुङम्  लकमारयाः प्रयनोकव्ययाः इमत। अनदतनपरनोकभकतक्षे सलटम्  अनदतनभकतक्षे लङम्
भकतक्षे च लपुङम्  इमत व्यविस्थमा। लङम्  परनोकक्षे प्रत्यकक्षे च भविमत। लपुङम्  भकतसमाममान्यक्षे अथमारतम् अदतनक्षे अनदतनक्षे च
परनोकक्षे प्रत्यकक्षे च भकतक्षे भविमत। 

उदमाहरणमम् - अभकतम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - भकधिमात्विथरयाः व्यमापमारयाः भकतकमालष्ट्रीनयाः इमत मविविमकतक्षे लपुङम्  इमत सकत्रक्षेण कतररर लपुमङ
ङकमार-उकमारयनोयाः  इत्ससजमायमास  तयनोलर्थोपक्षे  च  भक  लम्  इमत  सस्थतक्षे  प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम्  मतमप
अनपुबन्धिलनोपक्षे भक मत इमत जमातक्षे इतश्च इत्यनक्षेन मतपयाः इलनोपक्षे भक तम् इमत सस्थतक्षे लपुङमादक्षेशिस्य मतङयाः मतङम्
मशितम् समाविरधिमातपुकमम् इत्यनक्षेन समाविरधिमातपुकससजमायमास कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण शिपम् प्रमापयाः। तदमा - 

[ . ]16 10 सच्ल लपुमङ॥ (३.१.४३)

सकत्रमाथर याः - लपुमङ परतयाः धिमातनोयाः परयाः सच्ल प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सच्ल मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे  स्तयाः। सच्ल
(१/१),  सलमङ (७/१)। धिमातनोयाः (५/१),  प्रत्यययाः (१/१),  परश्च (१/१) चमैषमामसधिकमारयाः आयमामत। सकत्रमाथर्थो
भविमत - लपुमङ परतयाः धिमातनोयाः परयाः सच्ल प्रत्यययाः भविमत। सच्लप्रत्ययस्य इकमारयाः उच्चमारणमाथरयाः। चकमारयाः चपुटक
इत्यनक्षेन इत्ससजकयाः। सच्लप्रत्यययाः धिमातनोयाः प्रमापमानमास शिबमादष्ट्रीनमामम् अपविमादयाः।

उदमाहरणस  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकरूपक्षेण भक तम् सस्थतक्षे शिमप प्रमापक्षे सच्ल लपुमङ इमत सकत्रक्षेण
सच्लप्रत्ययक्षे भक सच्ल तम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। 

[ . ]16 11 च्लक्षेयाः ससचम्॥ (३.१.४४)

सकत्रमाथर याः - सच्लस्थमानक्षे ससचम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण ससचम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। च्लक्षेयाः
(६/१),  ससचम्  (१/१)। सच्ल लपुमङ इत्यतयाः लपुमङ इमत सपम्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। धिमातनोयाः  (५/१),  प्रत्यययाः
(१/१),  परश्च  (१/१)  चमैषमामसधिकमारयाः आयमामत। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  लपुमङ धिमातनोयाः परयाः च्लक्षेयाः स्थमानक्षे  ससचम्
प्रत्यययाः भविमत। ससचयाः चकमारस्य हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन इत्ससजमा भविमत, इकमारस्य च उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम्
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इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा भविमत। तयनोयाः लनोपक्षे सकमारयाः एवि अविमशिष्यतक्षे। (च्लक्षेयाः स्थमानक्षे यथमा ससचम् तथमा अङम्  चङम्
क्स इत्यमादयनोऽमप भविसन्त।)

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - भक सच्ल तम् इत्यत्र च्लक्षेयाः स्थमानक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण ससमच भक सम् तम् इमत
जमातक्षे लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अङस्य अडमागमक्षे अभक सम् तम् इमत सस्थमतजमारतमा। तदमा - 

[ . ]16 12 गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु॥ (२.४.७७)

सकत्रमाथर याः - गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः ससचयाः लपुकम्  स्यमातम् परस्ममैपदक्षेषपु परक्षेषपु।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लपुकम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः  (५/३),  ससचयाः  (६/१),  परस्ममैपदक्षेषपु  (७/३)। ण्यकमत्रयमाषर-मञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः
इमत सकत्रमादम् लपुकम्  इमत प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। गमामतयाः च स्थमायाः च घपुयाः च पमायाः च भकयाः च गमामत-स्थमा-घपु-पमा-
भपुवियाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। तक्षेभ्ययाः गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  गमा-स्थमा-घपु-पमा-भक
एभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः परस्य ससचयाः लपुकम्  स्यमातम् परस्ममैपदक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु परक्षेषपु। इणनो गमा लपुमङ इमत सकत्रक्षेण इणम्-धिमातनोयाः
गमा-आदक्षेशियाः भविमत। अयस गमा एवि अत्र अमभमतयाः। पमा पमानक्षे  पमा रकणक्षे चक्षेमत दय धिमातक स्तयाः। तत्र पमानमाथरकयाः
पमाधिमातपुयाः अत्र गकह्यतक्षे। दमाधिमाघ्विदमापम् इमत सकत्रक्षेण दमारूपमाणमास धिमारूपमाणमास च धिमातकनमास घपुससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। तक्षेन डपु दमाञम्
दमानक्षे, डपुधिमाञम् धिमारणपनोषणयनोयाः इत्यनयनोयाः गहणस विक्षेमदतव्यमम्।

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

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अभक सम् तम् इमत सस्थतक्षे गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः
ससचयाः  परस्ममैपदक्षेषपु  इमत  प्रकक तसकत्रक्षेण  ससचयाः  लपुमक  अभकतम्  इमत  सस्थतक्षे  मतपयाः  समाविरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य स्थमानक्षे गपुणयाः प्रमापयाः। तदमा - 

[ . ]16 13 भकसपुविनोसस्तमङ॥ (७.३.८८)

सकत्रमाथर याः - भक सक एतयनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  मतमङ परक्षे गपुणनो न।

सकत्रव्यमाख्यमा - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण गपुणनो मनमषध्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। भकसपुविनोयाः
मतमङ इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  भकसपुविनोयाः  (६/२),  मतमङ  (७/१)।  नमाभ्यस्तस्यमामच मपमत समाविरधिमातपुकक्षे  इमत
सकत्रमादम् न इत्यव्ययमनपुवितरतक्षे। समाविरधिमातपुकक्षे  इमत च सपम्यन्तस पदमनपुवितरतक्षे। ममदक्षेगपुरणयाः इमत सकत्रमादम् गपुणयाः इमत
प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। भकयाः च सकयाः च भकसपुविय, तयनोयाः भकसपुविनोयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। भक सत्तमायमामम् ,
षकञम् प्रमामणगभरमविमनोचनक्षे इमत एतय धिमातक अमभमतय। सकत्रमाथर्थो भविमत - भक सक एतयनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  मतमङ परक्षे गपुणनो
न।

अत्र गपुणयाः इमत पदमपुच्चमायर  गपुणयाः न मविधिष्ट्रीयतक्षे,  अमप तपु  मनमषध्यतक्षे।  अतयाः इकनो गपुणविकद्धिष्ट्री  इमत
पररभमाषमा न प्रवितरतक्षे, सलङमाभमाविमातम्।
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ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

उदमाहरणमम् - अभकतम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अभक  तम्  इमत सस्थतय  गपुणक्षे  प्रमापक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण गपुणमनषक्षेधिक्षे
अभकतम् इमत रूपस ससध्यमत। 

अभकतमामम्  - भकधिमातनोयाः  लपुङम्  इमत  सकत्रक्षेण  लपुमङ  प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम्  तसम्-प्रत्ययक्षे
तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण तसयाः स्थमानक्षे तमामम सविमारदक्षेशिक्षे भक तमामम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। लपुमङ परतयाः
सच्ल लपुमङ इमत सकत्रक्षेण सच्ल-प्रत्ययक्षे च्लक्षेयाः ससचम् इत्यनक्षेन ससमच अनपुबन्धिलनोपक्षे भक सम् तमामम् इमत सस्थतक्षे गमामत-

स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण ससचयाः लपुमक भक तमामम् इमत जमातक्षे तमामयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणयाः प्रमापयाः। तदमा - 

[ . ]16 14 समाविरधिमातपुकममपतम्॥ (१.२.४)

सकत्रमाथर याः - अमपतम् समाविरधिमातपुकस  मङददम् भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - अमतदक्षेशिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण मङदत्त्विमम्  अमतमदश्यतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे
स्तयाः। समाविरधिमातपुकमम्  (१/१),  अमपतम्  (१/१)। गमाङ्कपु टमामदभ्यनोऽसञ्णसन्ङतम् इमत सकत्रमातम्  मङतम्  इमत प्रथममान्तस
पदमनपुवितरतक्षे। पम् इतम् यस्य स मपतम् , न मपतम् अमपतम् इमत बहहवष्ट्रीमहगभर-नञम्-तत्पपुरुषयाः सममासयाः। ङम्  इतम् यस्य
स मङतम्। सकत्रमाथर्थो भविमत - अमपतम् समाविरधिमातकपु मम् मङदतम् भविमत। अथमारतम् मपमद्भिन्नस समाविरधिमातपुकमम् मङददम् भविमत।
यस्य पकमारयाः इतम् नमासस्त तस्य समाविरधिमातपुकस्य ङकमारयाः इतम् असस्त इवि मन्तव्यमम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अभक तमामम् इमत सस्थमतयाः। तत्र इग्लकणक्षे गपुणक्षे प्रमापक्षे तमामम् इमत
तसयाः स्थमानक्षे आदक्षेशियाः। तसम् मपतम् नमासस्त,  अतयाः अमपतम्। तदमादक्षेशियाः तमामम् स्वितयाः अमप अमपतम् असस्त,  एविञ्च
समाविरधिमातपुकससजकयाः अमप असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण तमामम् मङदतम् भविमत। मङदत्त्विमातम् सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण
इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधिक्षे  लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अङस्य अडमागमक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  आदमावियविक्षे
अभकतमामम् इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

अभकविनम्  - भकतक्षे भकधिमातनोयाः लपुङम्  इमत सकत्रक्षेण लपुमङ प्रथमबहहविचनमविविकमायमामम् लपुङयाः सस-आदक्षेशिक्षे शिपस
प्रबमाध्य सच्ल लपुमङ इमत सच्ल-प्रत्ययक्षे च्लक्षेयाः ससचम् इमत ससमच भक सम् सस इमत जमायतक्षे। तदमा गमामत-स्थमा-घपु-पमा-
भकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण ससचयाः लपुमक भक सस इमत सस्थतक्षे लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण
अङस्य अडमागमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे आदमावियविक्षे अभक सस इमत जमायतक्षे। तदमा  सनोऽन्तयाः इत्यनक्षेन अन्तमादक्षेशिक्षेक्षे  अभक
असन्त इमत जमातक्षे इतश्च इत्यनक्षेन इलनोपक्षे अभक अन्तम् इमत सस्थतक्षे ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः इत्यनक्षेन ससयनोगमान्तस्य
तकमारस्य लनोपक्षे  अभक अनम् इमत सस्थतक्षे भपुविनो विगम् लपुसङ्लटनोयाः इत्यनक्षेन भपुवियाः विपुगमागमक्षे मकत्त्विमादम् अन्त्यमावियविक्षे
अभकविम् अनम् इमत जमातक्षे विणरमक्षेलनक्षेन अभकविनम् इमत रूपस ससध्यमत।

अभकयाः  - भकतक्षे भकधिमातनोयाः लपुङम्  इमत सकत्रक्षेण लपुमङ मध्यममैकविचनमविविकमायमामम् लपुङयाः ससमप आदक्षेशिक्षे शिपस
प्रबमाध्य सच्ल लपुमङ इमत सच्ल-प्रत्ययक्षे च्लक्षेयाः ससचम् इमत ससमच भक सम् सस इमत जमायतक्षे। तदमा गमामत-स्थमा-घपु-पमा-
भकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण ससचयाः लपुमक भक सस इमत सस्थतक्षे लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण
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मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे- भकधिमातनोयाः सलमङ लपुमङ लकमङ च रूपसमाधिनमम्

अङस्य अडमागमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे आदमावियविक्षे अभक सस इमत जमायतक्षे। ततश्च इतश्च इत्यनक्षेन ससपयाः इलनोपक्षे अभक
सम् इमत जमातक्षे ससपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य भपुवियाः ऊकमारस्य गपुणक्षे
प्रमापक्षे भकसपुविनोसस्तमङ इमत सकत्रक्षेण गपुणस्य मनषक्षेधिक्षे सस्य रुत्विक्षे मविसगर च कक तक्षे अभकयाः इमत रूपस ससध्यमत।

अभकतमम् - मध्यमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् धिमातनोयाः थसम्, तस्य तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत तमम्
आदक्षेशियाः, सच्ल लपुमङ इमत सच्ल-प्रत्यययाः, च्लक्षेयाः ससचम् इमत ससचम् , इमत एविस भक सम् तमम् इमत जमायतक्षे। तदमा गमामत-

स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण ससचयाः लपुमक भक तमम् इमत जमातक्षे  इग्लकणक्षे गपुणक्षे प्रमापक्षे तमयाः
अमपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकममपतम् इमत मङदतम् भविमत। मङदत्त्विमातम् सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधिक्षे
अडमागमक्षे अभकतमम् इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

अभकत - मध्यमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमामम् धिमातनोयाः थ, तस्य त-आदक्षेशियाः, सच्ल-प्रत्यययाः, तस्य ससचम् ,
इमत एविस भक सम् त इमत जमायतक्षे। तदमा ससचनो लपुमक मङदत्त्विमातम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधिक्षे अडमागमक्षे अभकत इमत रूपस
मनष्पदतक्षे।

अभकविमम्  - उत्तमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् धिमातनोयाः ममपम्,  तस्य अमम् आदक्षेशियाः,  सच्ल-प्रत्यययाः,  तस्य
ससचम् , इमत एविस भक सम् अमम् इमत जमायतक्षे। तदमा ससचनो लपुमक भपुविनो विपुगम् लपुसङ्लटनोयाः इमत विपुगमागमक्षे अडमागमक्षे च
अभकविमम् इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

अभकवि  - उत्तमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् धिमातनोयाः विसम्,  मनत्यस  मङतयाः इमत सलनोपयाः,  सच्ल-प्रत्यययाः,
तस्य ससचम् , इमत एविस भक सम् वि इमत जमायतक्षे। तदमा ससचनो लपुमक मङदत्त्विमातम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधिक्षे अडमागमक्षे
अभकवि इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

अभकम  - उत्तमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमामम् धिमातनोयाः मसम्,  मनत्यस मङतयाः इमत सलनोपयाः,  सच्ल-प्रत्यययाः,
तस्य ससचम् , इमत एविस भक सम् म इमत जमायतक्षे। तदमा ससचनो लपुमक मङदत्त्विमातम् इग्लकणगपुणस्य मनषक्षेधिक्षे अडमागमक्षे
अभकम इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

भकधिमातनोयाः लपुमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

लपुङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः अभकतम् अभकतमामम् अभकविनम्

मध्यमपपुरुषयाः अभकयाः अभकतमम् अभकत

उत्तमपपुरुषयाः अभकविमम् अभकवि अभकम

[ . ]16 15 न ममाङ्यनोगक्षे॥ (६.४.७४)

सकत्रमाथर याः - ममाङयाः मक्रययमा यनोगक्षे अडमाटय न स्तयाः। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  अटम्  आटम्  इमत  अनयनोयाः  प्रयनोगयाः  मनमषध्यतक्षे।
असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।  लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः  इमत  सकत्रमातम्  अटम्  इमत  प्रथममान्तस  पदमनपुवितरतक्षे।
आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रमातम् आटम्  इमत प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। अङस्य (६/१) इत्यसधिकक तमम्। ममाङनो यनोगयाः
ममाङ्यनोगयाः।  तसस्मनम्  ममाङ्यनोगक्षे।  ममाङथरमनषक्षेधिस्य  मक्रयमायमामम्  अन्विययाः  अत्र ममाङ्यनोगशिब्दस्य तमात्पयमारथरयाः।
सकत्रमाथर्थो भविमत - ममाङ्यनोगक्षे अङस्य अटम्  आटम्  एतय न स्तयाः। अथमारतम् ममाङयाः प्रयनोगक्षे ममाङथरमनषक्षेधिस्य मक्रयमायमामम्
अन्विययाः चक्षेतम् तसत्क्रयमाविमाचकस्य धिमातनोयाः अटम्  आटम्  च एतय न स्तयाः। 

उदमाहरणमम् - ममा भविमानम् प्रममादस कमाषर्थीतम्। (मविविरणमम् अमगमसकत्रदयक्षे द्रिषव्यमम्।)

[ . ]16 16 ममामङ लपुङम् ॥ (३.३.१७५)

सकत्रमाथर याः - ममामङ उपपदक्षे धिमातनोयाः लपुङम्  सविरलकमारमापविमादयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लपुङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। ममामङ
(७/१),  लपुङम्  (१/१)।  अत्र धिमातनोयाः  (५/१),  प्रत्यययाः  (१/१),  परश्च  (१/१)  चमैषमामसधिकमारयाः  आयमामत।
सकत्रमाथर्थो भविमत -  ममामङ उपपदक्षे समत धिमातनोयाः परयाः लपुङम्  प्रत्यययाः भविमत। स च सविरलकमारमापविमादयाः। अथमारतम्
ममाङम्  इमत मनषक्षेधिमाथरकमम् अव्ययमम्। यस्यमायाः मक्रयमायमायाः मनषक्षेधियाः कतरव्ययाः तदमाचकमाधिमातनोयाः परस लपुङम्  मविधिक्षेययाः।
अयस लपुङम्  अन्यक्षेषमास सविरषमामम् अमप लकमारमाणमास यक्षे अथमारयाः ससन्त तक्षेषपु अथरषपु भविमत, न कक्षे विलस भकतक्षे एवि। 

उदमाहरणमम् - ममा भविमानम् प्रममादस कमाषर्थीतम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - कक धिमातनोयाः लपुमङ मतमप अकमाषर्थीतम् इमत रूपस भविमत। ममाङयाः ङकमारस्य हलन्त्यमम्
इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा ततश्च लनोपनो भविमत। न ममाङम् -यनोगक्षे इमत सकत्रक्षेण अटम् -आटय न भवितयाः। अतयाः कमाषर्थीतम्
इमत रूपक्षे अटम्  न दृश्यतक्षे। अत्र प्रममादकरणस्य मनषक्षेधियाः वितरतक्षे। मविविकमानपुसमारस स सविरषपु कमालक्षेषपु प्रकमारक्षेषपु च विकपुस
शिक्ययाः।

[ . ]16 17 स्मनोत्तरक्षे लङम्  च॥ (३.३.१७६)

सकत्रमाथर याः - स्मनोत्तरक्षे ममामङ लङम्  लपुङम्  च स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लङम्  लपुङम्  च मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। स्मनोत्तरक्षे  (७/१),  लङम्  (१/१),  च इत्यव्ययमम्। ममामङ लपुङम्  इत्यतयाः लपुङम्  इमत प्रथममान्तस च इमत
पदप्रभमाविमातम् अनपुकक ष्यतक्षे। अत्र धिमातनोयाः (५/१), प्रत्यययाः (१/१), परश्च (१/१) चमैषमामसधिकमारयाः आयमामत। स्मयाः
उत्तरयाः परयाः यस्ममातम् स स्मनोत्तरयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - मनषक्षेधिमाथरकयाः ममाङम्  इत्यस्ममातम् परस
स्म इत्यस्य प्रयनोगश्चक्षेतम् यस्यमायाः मक्रयमायमायाः मनषक्षेधियाः कतरव्ययाः तदमाचकमाधिमातनोयाः परस लङम्  लपुङम्  च मविधिक्षेयय। 

उदमाहरणमम् - ममा स्म भविमानम् भकतम्। ममा स्म भवितम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - ममा स्म भविमानम् भकतम् इमत उदमाहरणक्षे भकधिमातनोयाः लपुमङ रूपमम् अभकतम् इमत। ममाङयाः
ङकमारस्य हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण इत्ससजमा ततश्च लनोपनो भविमत। न ममाङम् -यनोगक्षे  इमत सकत्रक्षेण अटम् -आटय न
भवितयाः। अतयाः भकतम् इमत रूपक्षे अटम्  न दृश्यतक्षे। 
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ममा स्म भवितम् इमत उदमाहरणक्षे भकधिमातनोयाः लमङ रूपमम् अभवितम् इमत। न ममाङम् -यनोगक्षे इमत सकत्रक्षेण अटम् -
आटय न भवितयाः। अतयाः भवितम् इमत रूपक्षे अटम्  न दृश्यतक्षे।

भकधिमातनोयाः लकङम् -लकमारक्षे रूपमामण

[ . ]16 18 सलङम् -मनममत्तक्षे लकङम्  मक्रयमामतपत्तय॥ (३.३.१३९)

सकत्रमाथर याः - हक्षेतपु-हक्षेतपुमद्भिमाविमामद सलसङ्नममत्तमम्, तत्र वितरममानमातम् धिमातनोयाः परयाः लकङम्  प्रत्यययाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लकङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
सलसङ्नममत्तक्षे  (७/१),  लकङम्  (१/१),  मक्रयमामतपत्तय  (७/१)। भमविष्यमत मयमारदमा-विचनक्षेऽविरसस्मनम् इमत सकत्रमातम्
भमविष्यमत (७/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे। अत्र धिमातनोयाः  (५/१),  प्रत्यययाः  (१/१),  परश्च (१/१)  चमैषमामसधिकमारयाः
आयमामत।  सलङनो  मनममत्तस  सलसङ्नममत्तमम्।  तसस्मनम्  सलसङ्नममत्तक्षे  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।  मक्रयमायमायाः
अमतपसत्तयाः  अमनष्पसत्तयाः  अससमद्धियाः  अनमभमनविकसत्तयाः  मक्रयमामतपसत्तयाः।  तस्यमामम्  मक्रयमामतपत्तय  इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत -  हक्षेतपु-हक्षेतपुमद्भिमाविमामद सलसङ्नममत्तमम्,  तत्र वितरममानमातम् धिमातनोयाः परयाः लकङम्
प्रत्यययाः स्यमातम्। 

हक्षेतपु-हक्षेतपुमतनोसलरङम्  इत्यमामदसकत्रमैयाः  सलङम् -प्रयनोगस्य  कमामनचन  मनममत्तमामन  अषमाध्यमाय्यमामम्  उकमामन।
हक्षेतपुयाः  कमारणमम्।  हक्षेतपुमतम्  कमायर  फलमम्।  इत्थमम्  हक्षेतपुहक्षेतपुमदम्  कमारण-फलयनोयाः यपुग्मस  भविमत। कमारणफलयपुग्मक्षेन
मनमदरषमायमायाः मक्रयमायमायाः विमैगपुण्यमादम् अमतपसत्तयाः गम्यतक्षे चक्षेतम् तसत्क्रयमाविमाचकमादम् धिमातनोयाः लकङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

उदमाहरणमम् - कक ष्णमम् अनसस्यतम् चक्षेतम् सपुखमम् अयमास्यतम्। सपुविकमष: चक्षेदम् अभमविष्यतम् तदमा सपुमभक्ष्यमम्
अभमविष्यतम्।  दमकणक्षेन  चक्षेदमायमास्यनम्  न  शिकटस  पयरभमविष्यतम्।  अभनोक्ष्यत  भविमानम्  घकतक्षेन  यमद  मत्समष्ट्रीपमम्
आगममष्यतम्। गपुरुस  चक्षेतम् प्रणमक्षेतम् शिमासमान्तस गच्छक्षेतम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - कक ष्णमम्  अनसस्यतम्  चक्षेतम्  सपुखमम्  अयमास्यतम्  इत्यपुदमाहरणक्षे  कक ष्णनमनस  हक्षेतपुयाः,
सपुखलमाभयाः कमायर फलमम्। अत्र हक्षेतपुहक्षेतपुमद्भिमावियाः कमारणफलयपुग्ममम् असस्त। परन्तपु कक्षे नमचतम् प्रममाणक्षेन जमायतक्षे यतम्
नमायस नमनस कररष्यमत नमामप अस्य सपुखस यमास्यमत। अतयाः कमारणफलयपुग्मक्षेन मनमदरषमायमायाः मक्रयमायमायाः अससमद्धियाः
गम्यतक्षे। अतयाः नमम्-धिमातनोयाः यमाधिमातनोयाः लकङम्  भविमत। एविञ्च प्रमक्रययमा अनसस्यतम् अयमास्यतम् इमत रूपमामण भविसन्त,

तत्प्रयनोगक्षेण विमाक्यस च ससध्यमत। 

कक ष्णस नमक्षेतम् चक्षेतम् सपुखस यमायमातम् इत्यमप मविसधिसलमङ प्रयनोगयाः भविमत। परन्तपु अत्र मक्रयमामतपसत्तयाः न
अभष्ट्रीषमा। 

 भकधिमातनोयाः लकमङ मतमप स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत स्यप्रत्ययक्षे तस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् इडमागमक्षे भक इस्य
मत इमत सस्थतक्षे  इतश्च इमत मतपयाः इलनोपक्षे  अङस्य लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अडमामगक्षे  अभक
इस्यतम्  इमत सस्थतक्षे  स्यस्य सस्य आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः  इत्यनक्षेन  मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे  अभक  इष्यतम्  इमत सस्थतक्षे  भपुवियाः
ऊकमारस्य गपुणक्षे अविमादक्षेशिक्षे अभमविष्यतम् इमत रूपस भविमत।

अन्यक्षेषपु उदमाहरणक्षेषपु एविमक्षेवि ऊह्यमम्। 
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भकधिमातनोयाः लकमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

लकङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः अभमविष्यतम् अभमविष्यतमामम् अभमविष्यनम्

मध्यमपपुरुषयाः अभमविष्ययाः अभमविष्यतमम् अभमविष्यत

उत्तमपपुरुषयाः अभमविष्यमम् अभमविष्यमावि अभमविष्यमाम

अधियाः कक्षे मचदम् धिमातवियाः दष्ट्रीयन्तक्षे। तक्षेषमास  रूपमामण एतमावितमा अमतक्रमान्तमामन कमामनचन सकत्रमामण प्रयपुज्य
कतपुर शिक्यमामन। तमामन रूपमामण अभ्यमासमाय छमात्रक्षेण समाधिनष्ट्रीयमामन। 
) 1 पठ व्यकमायमास विमामच - अपमठष्यतम् अपमठष्यतमामम् अपमठष्यनम्। अपमठष्ययाः अपमठष्यतमम् 

अपमठष्यत। अपमठष्यमम् अपमठष्यमावि अपमठष्यमाम। 
) 2 गद व्यकमायमास विमामच - अगमदष्यतम् अगमदष्यतमामम् अगमदष्यनम्। अगमदष्ययाः अगमदष्यतमम् 

अगमदष्यत। अगमदष्यमम् अगमदष्यमावि अगमदष्यमाम। 
) 3 अचर  पकजमायमामम् - आमचर ष्यतम् आमचर ष्यतमामम् आमचर ष्यनम्। आमचर ष्ययाः आमचर ष्यतमम् आमचर ष्यत।

आमचर ष्यमम् आमचर ष्यमावि आमचर ष्यमाम। 
) 4 वज गतय - अवसजष्यतम् अवसजष्यतमामम् अवसजष्यनम्। अवसजष्ययाः अवसजष्यतमम् 
अवसजष्यत। अवसजष्यमम् अवसजष्यमावि अवसजष्यमाम। 

) 5 कटक्षेध विषमारविरणयनोयाः - अकमटष्यतम् अकमटष्यतमामम् अकमटष्यनम्। अकमटष्ययाः अकमटष्यतमम् 
अकमटष्यत। अकमटष्यमम् अकमटष्यमावि अकमटष्यमाम। 

) 6 मक कयक्षे - अकमयष्यतम् अकमयष्यतमामम् अकमयष्यनम्। अकमयष्ययाः अकमयष्यतमम् 
अकमयष्यत। अकमयष्यमम् अकमयष्यमावि अकमयष्यमाम। 

) 7 मचतष्ट्री ध ससजमानक्षे - अचक्षेमतष्यतम् अचक्षेमतष्यतमामम् अचक्षेमतष्यनम्। अचक्षेमतष्ययाः अचक्षेमतष्यतमम् 
अचक्षेमतष्यत। अचक्षेमतष्यमम् अचक्षेमतष्यमावि अचक्षेमतष्यमाम। 

) 8 शिपुच शिनोकक्षे  - अशिनोमचष्यतम् अशिनोमचष्यतमामम् अशिनोमचष्यनम्। अशिनोमचष्ययाः अशिनोमचष्यतमम् 
अशिनोमचष्यत। अशिनोमचष्यमम् अशिनोमचष्यमावि अशिनोमचष्यमाम। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 21 लपुङम्  इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 22 लपुमङ शिबपविमादयाः कयाः।

. 23 च्लक्षेयाः ससचम् कसस्मनम् लकमारक्षे।
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. 24 ससमच कक्षे  इत्ससजकमायाः भविसन्त।

. 25 अभकतम् इमत रूपक्षे ससचम् लपुकम्  कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 26 गमामतस्थमा … इमत सकत्रक्षेण मकस  मक्रयतक्षे।

. 27 अभकतम् इतष्ट्रीह समाविरधिमातपुकमनबन्धिनगपुणयाः कपु तनो न। 

. 28 स्मनोत्तरक्षे ममामङ कक्षे  लकमारमायाः भविसन्त। 

. 29 न ममाङ्यनोगक्षे, मकस  न। 

. 30 ममा भविमानम् भकतम् इतष्ट्रीह अङस्य अटम्  कपु तनो न।

. 31 मक्रयमामतपसत्तयाः कमा।

. 32 लकमङ मकस  मविकरणमम्। 
१) शिपम् २) तमासम् ३) सच्ल ४) स्य 

. 33 लकमङ अङस्य मकन्न भविमत।
१) अटम्  २) आटम्  ३) गपुणयाः ४) अभ्यमासयाः 

. 34 एषपु मकस  रूपस भकधिमातनोयाः लपुमङ नमासस्त।
१) अभकतमामम् २) अभपुविनम् ३) अभकविमम् ४) अभकत 

. 35 च्लक्षेयाः स्थमानक्षे कयाः भविमत।
१) स्य २) तमासम् ३) यमासपुटम्  ४) ससचम् 

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठक्षे सलङम्  लपुङम्  लकङम्  चक्षेमत त्रयनो लकमारमायाः उपन्यस्तमायाः। तक्षेषपु मविसधिसलङम्  आशिष्ट्रीसलरङम्  इमत
भक्षेदक्षेन सलङम्  दक्षेधिमा। 

मविध्यमामदषपु  अथरषपु  मविधिष्ट्रीयममाननो  सलङम्  मविसधिसलङम्  इमत  कथ्यतक्षे।  प्रक्षेरणमा  प्रवितरनमा  विमा  मपुख्यमाथर्थो
मविसधिसलङयाः। मविसधिसलमङ मतङम्  शिपम् च मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इमत सकत्रक्षेण परस्ममैपदस्य
यमासपुटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत एकनो मविशिक्षेषयाः। यमासपुटयाः सस्य लनोपयाः क्विमचदम् भविमत क्विमचच्च अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण
यमासयाः स्थमानक्षे इयम् इमत मविधिष्ट्रीयतक्षे। सक्षेजपुरसम् इत्यमप अपरस विमैमशिष्टस मविसधिसलङयाः। मङतनो लस्य इतश्च,  मनत्यस
मङतयाः, तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इत्यमादष्ट्रीमन अमप भविसन्त। 

आशिष्ट्रीसलरङम्  लकमारयाः आशिष्ट्रीविमारदमाथर प्रयपुज्यतक्षे। आशिष्ट्रीसलरमङ यमासपुटयाः मकत्त्विस मकदमामशिमष इमत सकत्रक्षेण
मविधिष्ट्रीयतक्षे। तक्षेन सक्क्ङमत च इमत सकत्रक्षेण इग्लकणगपुणविकमद्धिमनषक्षेधिनो भविमत। 
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लपुङम्  लकमारयाः  समामहसत्यकमानमास  मप्रययाः।  अस्य लकमारस्य प्रयनोगस  ययाः  करनोमत तस्य ससस्कक तस  प्रयढस
भविमत। अस्य लकमारस्य प्रयनोगयाः भकतकमालष्ट्रीनमास सविमारसमामम् अमप मक्रयमाणमास प्रकटनमाय व्यविमह्रयतक्षे। लपुङयाः स्थमानक्षे
मतमङ, शिबमादपविमादत्विक्षेन सच्ल, तस्य ससचम् इमत विमैमशिष्टमामन अत्र पमाठक्षे दृषमामन। इतनोऽमप विकमद्धिप्रकरणस महतम्
गपुरुत्विपकणर  चमासस्त। ततम्  अमगमक्षेषपु  पमाठक्षेषपु  प्रदशिरमयष्यतक्षे।  ममाङम्  प्रयपुकश्चक्षेतम्  लपुङम्  सविरलकमारमापविमादयाः भविमत।
स्मनोत्तरयाः ममाङम्  प्रयपुकश्चक्षेतम् धिमातनोयाः लपुङम्  लङम्  च भवितयाः। ममामङ प्रयपुकक्षे  अङस्य अडमाटय न स्तयाः।

मक्रयमायमायाः अमनष्पतय गम्यममानमायमास  सलसङ्नममत्तक्षे लकङम्  मक्रयमामतपत्तय इमत सकत्रक्षेण लकङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण लकमङ परतयाः धिमातनोयाः स्यप्रत्यययाः शिबमादपविमादत्विक्षेन प्रयपुज्यतक्षे।  लकमङ परतयाः
अङस्य अडमाटय अमप स्तयाः। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु सलङम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – भविक्षेतम्, भविक्षेतमामम्, भविक्षेयपुयाः, भविक्षेयमम्, भविक्षेम।

. 3 सक्क्ङमत च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 4 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – भकयमातम्, भकयमास्तमामम्, भकयमासपुयाः, भकयमासमम्, भकयमास्म।

. 5 लपुङम्  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 समाविरधिमातपुकममपतम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – अभकतम्, अभकविनम्, अभकत, अभकविमम्, अभकम ,अभमविष्यतम्, 
अभमविष्ययाः, अभमविष्यमम्।

. 8 स्तम्भयनोयाः सस्थतमानम् परस्परसम्बद्धिमानम् मक्षेलयत। क-स्तम्भक्षे सकत्रमामण ससन्त। ख-स्तम्भक्षे 
कसस्मन्नथर तक्षेषमास प्रयनोगयाः इत्यसस्त। कस्य सकत्रस्य कसस्मन्नथर प्रयनोगयाः भवितष्ट्रीमत मक्षेलनष्ट्रीयमम्।

क-स्तम्भयाः ख-स्तम्भयाः

१) परनोकक्षे सलटम् क) मक्रयमामतपत्तय

२) अनदतनक्षे लपुटम् ख) भमविष्यमत

३) लकटम्  शिक्षेषक्षे च ग) अनदतनभमविष्यमत

४) लनोटम्  च घ) भकतसमाममान्यक्षे

५) अनदतनक्षे लङम् ङ) अनदतनपरनोकभकतक्षे

६) लपुङम् च) अनदतनभकतक्षे
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७) लकङम् छ) मविध्यमादय

सकत्रमाथरयनोयाः - १)-ङ), २)-ग), ३)-ख), ४)-छ), ५)-च), ६)-घ), ७)-क)

. 9 स्तम्भयनोयाः सस्थतमानम् यपुक्त्यमा मक्षेलयत। क-स्तम्भक्षे लकमारयाः असस्त, ख-स्तम्भक्षे तस्य 
उदमाहरणमम् असस्त। कस्य लकमारस्य मकमपुदमाहरणमममत मक्षेलनष्ट्रीयमम्। 

क-स्तम्भयाः ख-स्तम्भयाः

१) लटम् क) अभवित

२) सलटम् ख) भविक्षेत

३) लपुपुटम् ग) भकयमासमम्

४) लकटम् घ) अभकविनम्

५) लनोटम् ङ) अभमविष्यत

६) लङम् च) भवितयाः

७) मविसधिसलङम् छ) बभकमविथ

८) आशिष्ट्रीसलरङम् ज) भमवितमासस्म

९) लपुङम् स) भमविष्यथ

१०) लकङम् ञ) भवित

लकमारनोदमाहरणयनोयाः - १)-च), २)-छ), ३)-ज), ४)-स), ५)-ञ), ६)-क), ७)-ख), ८)-ग), 

९)-घ), १०)-ङ)

. 10 स्तम्भयनोयाः सस्थतमानम् यपुक्त्यमा मक्षेलयत। क-स्तम्भक्षे लकमारयाः असस्त, ख-स्तम्भक्षे तस्य 
मविकरणमामद विमैमशिष्टमसस्त। कस्य लकमारस्य मकस  विमैमशिष्टमममत मक्षेलनष्ट्रीयमम्। 

क-स्तम्भयाः ख-स्तम्भयाः

१) सलङम् क) शिपम्

२) लकङम् ख) ससचम्

३) लपुङम् ग) स्य

४) लपुटम् घ) मह

५) लङम् ङ) अभ्यमासयाः
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६) सलटम् च) तमासम्

७) लनोटम् छ) यमासपुटम्

लकमारविमैमशिष्टयनोयाः - १)-छ), २)-ग), ३)-ख), ४)-च), ५)-क), ६)-ङ), ७)-घ)

. 11 स्तम्भयनोयाः सस्थतमानम् यपुक्त्यमा मक्षेलयत। क-स्तम्भक्षे रूपस यलकमारस्यमासस्त, ख-स्तम्भक्षे 
तलकमारस्य रूपमामण ससन्त। स्विलकमारस्य रूपमामण मक्षेलनष्ट्रीयमामन। 

क-स्तम्भयाः ख-स्तम्भयाः

१) भवितयाः क) भकयमास्त

२) भमवितमा ख) अभकविनम्

३) भमविष्यतयाः ग) अभवित

४) भवितमामम् घ) अभमविष्यतम्

५) भविक्षेतमम् ङ) बभकमविथ

६) भकयमातम् च) भविथ

७) अभकतम् छ) भमवितमासस

८) अभवितमामम् ज) भमविष्यमावियाः

९) अभमविष्यत स) भवित

१०) बभकवि ञ) भविक्षेत

रूपयनोयाः - १)-च), २)-छ), ३)-ज), ४)-स), ५)-ञ), ६)-क), ७)-ख), ८)-ग), ९)-घ), १०)-ङ)

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरममालमा

उत्तरमामण- १

. 1 वियसमा असधिकमारक्षेण विणरन विमा मनकक षस्य भकत्यमादक्षेयाः प्रवितरनमम् मविसधियाः।

. 2 अविश्यकतरव्यक्षे प्रक्षेरणस, मनयनोगकरणस मह मनमन्त्रणमम्।
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. 3 कमामचमारमानपुजमा मह आमन्त्रणमम्।

. 4 सत्कमारपकविरकनो व्यमापमारनो मह अधिष्ट्रीषमम्। सत्कक त्य प्रवितरनममत्यथरयाः।

. 5 मविचमायर मनधिमाररणस मह सम्प्रश्नयाः। ससप्रधिमारणस सम्प्रश्नयाः।

. 6 मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषससप्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु अथरषपु।

. 7 अतनो यक्षेययाः इमत सकत्रक्षेण यमासम् इत्यस्य स्थमानक्षे इयम् आदक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 8 सलङयाः।

. 9 २

. 10 १

. 11 १

उत्तरमामण- २

. 12 मकदमामशिमष।

. 13 आमशिमष।

. 14 अदन्तमादङमातम् परस्य समाविमारधिमातपुकमावियविस्य यमासम् इत्यस्य इयम् अतनो यक्षेययाः इत्यनक्षेन 
मक्रयतक्षे। आशिष्ट्रीसलरमङ सलङमादक्षेशियाः मतङम्  सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजकयाः। अतनो 
न प्रविकसत्तयाः।

. 15 सलङमामशिमष।

. 16 आमशिमष सलङमादक्षेशियाः मतङम्  सलङमामशिमष इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजकयाः भविमत।

. 17 १

. 18 १

. 19 ४

. 20 १

उत्तरमामण- ३

. 21 भकतमाथर धिमातनोयाः लपुङम्  स्यमातम्।

. 22 सच्ल।

. 23 लपुमङ।

. 24 इचय।

. 25 गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः ससचयाः परस्ममैपदक्षेषपु।

. 26 गमामत-स्थमा-घपु-पमा-भकभ्ययाः ससचयाः लपुकम्  मक्रयतक्षे परस्ममैपदक्षेषपु परक्षेषपु।
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. 27 भकसपुविनोसस्तमङ इमत मनषक्षेधिमातम्।

. 28 लङम्  लपुङम्  च।

. 29 अडमाटय न।

. 30 ममाङ्यनोगयाः असस्त। अतयाः न ममाङ्यनोगक्षे इमत मनषक्षेधिमान्नमाटम् ।

. 31 मक्रयमायमायाः अमनष्पसत्तयाः अससमद्धियाः अनमभमनविकसत्तयाः मह मक्रयमामतपसत्तयाः।

. 32 ४

. 33 ४

. 34 २

. 35 ४

।।इमत भकधिमातपुयाः।।

॥इमत षनोडशियाः पमाठयाः ॥
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