
मटप्पणष्ट्री भ्विमामदप्रकरणक्षे - लटम्  सलटम्  एतयनोयाः सकत्रशिक्षेषयाः

)18 भ्विमामदप्रकरणक्षे - सलटम् -लकमारस्य
सकत्रशिक्षेषयाः

प्रस्तमाविनमा

मतङन्तप्रकरणक्षे  भकधिमातपुस  प्रस्तकय  लकमारशियाः  सकत्रमामण  उपस्थमाप्यन्तक्षे।  तत्र  सलमट  लकमारक्षे
इडमागमव्यविस्थमा  अन्यतमयाः मपुख्यनो  मविषययाः।  स पकविरपमाठक्षे  समविस्तरस  प्रपसञ्चतयाः। सलमट लकमारक्षे  अविमशिषमामन
कमामनचन सकत्रमामण असस्मनम् पमाठक्षे  सममाविक्षेमशितमामन ससन्त। कक्षे षमासमचदम् धिमातकनमामम् अभ्यमासलनोपयाः,  अकमारस्य एत्विस
च भवितष्ट्रीमत एकनो मविषयनोऽत्र। 

मकलधिमातपुतयाः अपरस प्रत्ययस मविधिमाय सनमादन्तमा धिमातवि इमत सकत्रक्षेण समपुदमायस्य धिमातपुससजमा भविमत। तक्षे
च सनमादययाः दमादशि। एविञ्च यमद धिमातपुयाः अनक्षेकमाचम् भविमत तमहर  सलमट तस्ममादम् धिमातनोयाः कक  भक असम् इमत त्रयमाणमास
धिमातकनमामम्  अनपुप्रयनोगयाः  भविमत।  अतयाः  अनपुप्रयनोगयाः  इमत  सललकमारक्षे  अपरस  विमैमशिष्टमम्।  एविञ्चमान्यमामन  अमप
कमामनचन सकत्रमामण यमामन अमगमक्षेषपु प्रकरणक्षेषपु उपयनोक्ष्यन्तक्षे तमामन अमप असस्मनम् पमाठक्षे अन्तभमारमवितमामन।

उदक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मतङन्तप्रकरणस्य सलमट मपुख्यमामन सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
 मविमभन्नमानमास धिमातकनमास सलमट रूपमामण समाधिमयतपुस समामथ्यरमम् अजरयक्षेतम्।
 मविमविधिमामन सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुमम् समथर्थो भविक्षेतम्।
 पकविरपमाठक्षेषपु कक तमानमास समाविरधिमातपुकमम् आधिरधिमातपुकस  ससजमानमास रूपक्षेषपु प्रभविस जमानष्ट्रीयमातम्।
 भकधिमातपुरूपमामण समाधिमयत्विमा अविमशिषमामन बहहषपु लकमारक्षे एविञ्च मविमशिष्य सलमट प्रयपुकमामन सकत्रमामण 

अत्र जमास्यमत।
 रहस्यमयमम् इडमागमप्रकरणमम् असस्मनम् पमाठक्षे पमठष्यमत।
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[ . ]18 1 अत एकहल्मध्यक्षेऽनमादक्षेशिमादक्षेसलर मट॥ (६.४.१२०)

सकत्रमाथर याः  - सलसण्नममत्तमादक्षेशिमामदकस  न  भविमत  यदङस  तदवियविस्य  अससयपुकहल्मध्यस्थस्य अतयाः
एत्विमम् अभ्यमासलनोपश्च मकमत सलमट।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अभ्यमासलनोपयाः अत एत्विस च मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे
चत्विमारर  पदमामन  ससन्त।  अतयाः  एकहल्मध्यक्षे  अनमादक्षेशिमादक्षेयाः  सलमट  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अतयाः  (६/१),

एकहल्मध्यक्षे  (७/१),  अनमादक्षेशिमादक्षेयाः  (६/१),  सलमट  (७/१)।  अङस्य  (६/१)  इत्यसधिकक तमम्।
घ्विसनोरक्षेद्धिमाविभ्यमासलनोपश्च इमत सकत्रमातम् एतम् (१/१), अभ्यमासलनोपयाः (१/१), च इत्यव्ययमम् इमत त्रष्ट्रीमण पदमामन
अनपुवितरन्तक्षे। गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इमत सकत्रमातम् मकमत  (७/१)  इमत पदममायमामत। नमासस्त
आदक्षेशियाः आमदयाः यस्य तदम् अनमादक्षेशिमामद अङमम्, तस्य अनमादक्षेशिमादक्षेयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। एकयनोयाः हलनोयाः मध्यक्षे
इमत एकहल्मध्यक्षे  इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः सममासयाः। अत्र सलमट इमत पदमम्  आवितरतक्षे।  तक्षेन सलमट सलमट इमत
लभ्यतक्षे। पदयनोजनमा  -  सलमट अनमादक्षेशिमादक्षेयाः अङस्य एकहल्मध्यक्षे अतयाः एतम् अभ्यमासलनोपयाः च मकमत सलमट।
सकत्रमाथर्थो भविमत  -  सलमट परतयाः यस्य आदक्षेयाः न कनोमप आदक्षेशियाः जमातयाः तस्य अङस्य अवियवियाः अतम् यमद
एकहल्मध्यक्षे, अससयपुकहल्मध्यक्षे यमद स्यमातम् तमहर अतयाः एकमारमादक्षेशिनो भविमत, अभ्यमासस्य लनोपश्च भविमत मकमत
सलमट परतयाः। अससयनोगमामलटम्  मकतम् इमत सकत्रक्षेण अससयनोगमातम् परयाः अमपतम् सलटम्  मकतम् भविमत।

अभ्यमासलनोपयाः अतयाः एत्विमम् इमत कमायरदयमम् अनक्षेन सकत्रक्षेण भविमत। अङस्य अतयाः पकविर परस विमा यमद
ससयनोगयाः न स्यमातम् तमहर तस्य अतयाः भविमत। सलटस मनममत्तष्ट्रीकक त्य अङस्य आदक्षेशियाः यमद न स्यमातम्। सलमट परतयाः
यमामन कमायमारमण भविसन्त तक्षेषपु  हलमामदयाः शिक्षेषयाः इमत अत्र गण्यतक्षे। एविञ्च अभ्यमासक्षे  चचर  इत्यनक्षेन यमद आदक्षेशिक्षे
सत्यमप विमैरूप्यस न भविमत तमहर  स आदक्षेशियाः न गण्यतक्षे। यथमा तपम् धिमातनोयाः अभ्यमासक्षे  तपम् तपम् इमत सस्थतय
अभ्यमासक्षे  चचर  इमत  सकत्रक्षेण  अभ्यमासस्य तकमारस्य  तकमार  एवि  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  तक्षेन  रूपस्य विमैरूप्यमम्  अथमारतम्
रूपमविकमारयाः न भविमत। अतयाः ईदृशियाः आदक्षेशियाः अत्र न आदक्षेशियाः। 

उदमाहरणमम् - नक्षेदतपुयाः। नक्षेद पुयाः।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - णद अव्यकक्षे  शिब्दक्षे इमत णनोपदक्षेशिस्य धिमातनोयाः धिमात्विमादक्षेयाः णनो नयाः इमत सकत्रक्षेण नकमारक्षे
नदम् इमत जमायतक्षे। ततश्च सलमट मतमप णसल नदम् अ इमत सस्थतक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च ननदम् अ इमत सस्थतक्षे
अत उपधिमायमायाः इमत विकद्धिय ननमाद इमत रूपस ससध्यमत। 

प्रथमपपुरुषमदविचनस्य तसम्-प्रत्ययक्षे तस्य स्थमानक्षे अतपुसस च नदम् अतपुसम् इमत सस्थमतयाः। मदत्विक्षे च नदम्
नदम् अतपुसम् इमत अभ्यमासससजमायमास हलमामदशिक्षेषक्षे च न नदम् अ इमत सस्थमतयाः। अत्र सलटस मनममत्तष्ट्रीकक त्य कनोऽमप
आदक्षेशियाः न जमातयाः। अनभ्यमासस्य नदम् इत्यस्य अतम्  अससयपुकहल्मध्यस्थयाः। अथमारतम्  तस्ममातम्  पकविर  परस  च
ससयनोगयाः नमासस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण अभ्यमासलनोपयाः अतयाः एत्विस च भविमत। तक्षेन नक्षेदम् अतपुसम् इमत जमातक्षे रुत्विक्षे
मविसगर च कक तक्षे नक्षेदतपुयाः इमत रूपस ससध्यमत। एविमन्यक्षेषपु अमप। 

एतस्य सकत्रस्य उदमाहरणमामन तथमा धिमातपुयाः यस्य हलमामदशिक्षेषक्षे  मशिषस्य विणरस्य न कनोऽमप आदक्षेशिनो
भविमत, एविञ्च धिमातनोयाः अतम् असस्त इमत। यथमा पठम्  चरम् चलम् तपम् तनम् पतम् नदम् नमम् जपम् इत्यमादययाः।
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[ . ]18 2 थसल च सक्षेमट॥ (६.४.१२१)

सकत्रमाथर याः  - सलसण्नममत्तमादक्षेशिमामदकस  न  भविमत  यदङस  तदवियविस्य  अससयपुकहल्मध्यस्थस्य अतयाः
एत्विमम् अभ्यमासलनोपश्च सक्षेमट थसल।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण एत्विमम् अभ्यमासलनोपयाः मविधिष्ट्रीयक्षेतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण
पदमामन ससन्त। थसल (७/१),  च इत्यव्ययमम्,  सक्षेमट  (७/१)। अत एकहल्मध्यक्षेऽनमादक्षेशिमादक्षेसलरमट इमत सकत्रमातम्
अतयाः  (६/१),  एकहल्मध्यक्षे  (७/१),  अनमादक्षेशिमादक्षेयाः  (६/१),  सलमट (७/१)  इमत पदमामन अनपुवितरन्तक्षे। अङस्य
(६/१)  इत्यसधिकक तमम्।  घ्विसनोरक्षेद्धिमाविभ्यमासलनोपश्च  इमत  सकत्रमातम्  एतम्  (१/१),  अभ्यमासलनोपयाः  (१/१),  च
इत्यव्ययमम् इमत त्रष्ट्रीमण पदमामन अनपुवितरन्तक्षे। इटमा सह वितरतक्षे स सक्षेटम् , तसस्मनम् सक्षेमट। नमासस्त आदक्षेशियाः आमदयाः
यस्य  तदम्  अनमादक्षेशिमामद  अङमम्,  तस्य  अनमादक्षेशिमादक्षेयाः  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  एकयनोयाः  हलनोयाः  मध्यक्षे  इमत
एकहल्मध्यक्षे इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः सममासयाः। पदयनोजनमा  -  सलमट अनमादक्षेशिमादक्षेयाः अङस्य एकहल्मध्यक्षे अतयाः एतम्
अभ्यमासलनोपयाः च सक्षेमट थसल। सकत्रमाथर्थो भविमत - सक्षेमट थसल परतयाः यस्य आदक्षेयाः न कनोमप आदक्षेशियाः जमातयाः तस्य
अङस्य अवियवियाः  अतम्  यमद एकहल्मध्यक्षे,  अससयपुकहल्मध्यक्षे  यमद स्यमातम्  तमहर  अतयाः एकमारमादक्षेशिनो  भविमत,

अभ्यमासस्य लनोपश्च भविमत सक्षेमट थसल परतयाः। अससयनोगमामलटम्  मकतम्  इमत सकत्रक्षेण मपत्त्विमातम्  थलम् मकतम्  न
भविमत। अतयाः नकतनस सकत्रमारब्धिमम्।

उदमाहरणमम् - नक्षेमदथ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण नदम्-धिमातनोयाः सलमट ससमप थसल इडमागमक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर
च न नदम् इथ इमत सस्थमतयाः। अनक्षेन सकत्रक्षेण एत्विक्षे अभ्यमासलनोपक्षे च कक तक्षे नक्षेदम् इथ इमत जमातक्षे नक्षेमदथ इमत रूपस
ससध्यमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

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

. 1 नक्षेद इमत रूपक्षे एकमारयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 2 नक्षेमदथ इमत रूपक्षे एकमारयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 3 थसल च सक्षेमट इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 4 नक्षेमदथ इत्यत्र कयाः लकमारयाः, कश्च मतङम् ।
१) सलटम्  थसम् २) लटम्  थ ३) सलटम्  ससपम् ४) लटम्  थसम् 
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[ . ]18 3 गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्य आययाः॥ (३.१.२८)

सकत्रमाथर याः - गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्य आययाः प्रत्यययाः स्यमातम् स्विमाथर॥

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण आयप्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः।
गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्ययाः (५/३), आययाः (१/१)। धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः मक्रयमासममभहमारक्षे यङम्  इमत सकत्रमातम्
धिमातनोयाः  (५/१)  इमत पदममायमामत। तस्य पञ्चमष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा  मविपररणमामयाः भविमत। प्रत्यययाः  (३.१.१),

परश्च  (३.१.२)  सकत्रदयमम्  अत्र  असधिकक तमम्।  गपुपकयाः  च  धिकपयाः  च  मविसच्छयाः  च  पमणयाः  च  पमनयाः  च  इमत
गपुपकधिकपमविसच्छपमणपनययाः।  तक्षेभ्ययाः  गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्ययाः  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  सकत्रममदस
प्रत्ययमासधिकमारक्षे  पमठतमम्।  तस्ममातम्  आय इमत प्रत्यययाः।  पदयनोजनमा  -  गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः
आययाः प्रत्यययाः परयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः परयाः आययाः प्रत्यययाः भविमत।
आयप्रत्यययाः अदन्तयाः। धिमातनोयाः मविमहतयाः मतसङ्भन्नयाः मशिमद्भिन्नयाः च। अतयाः आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण तस्य
आधिरधिमातपुकससजमा भविमत। 

अस्य प्रत्ययस्य अत्र कनोऽमप अथरयाः न मनमदरषयाः। अतयाः अयमम् अमनमदषमारथरयाः प्रत्यययाः। अमनमदरषमाथमारयाः
प्रत्ययमायाः स्विमाथर  भविसन्त इमत मनयमयाः। तक्षेन आयप्रत्यययाः स्विमाथर  भविमत,  अथमारतम्  तस्य यमा प्रकक मतयाः तदथर
भविमत।  अत्र  गपुपम्-धिमातपुतयाः  आययाः  मविमहतयाः  चक्षेतम्  तस्य  प्रकक मतयाः  गपुपम्-धिमातपुयाः।  अतयाः  यनोऽथरयाः  गपुपम्-धिमातनोयाः
तसस्मन्नक्षेविमाथर आयप्रत्ययनोऽमप। 

सकत्रक्षे गपुपकध रकणक्षे - गनोपमायमत (भ्विमामदयाः, प.प.)। धिकप सन्तमापक्षे - धिकपमायमत (भ्विमामदयाः, प.प.)। मविच्छ गतय
मविच्छमायमत (तपुदमा, प.प.)। पण व्यविहमारक्षे स्तपुतय च (भ्विमामद, आ.प.), अत्र स्तपुत्यथरकयाः एवि गमाह्ययाः,  पणमायतक्षे
इमत रूपमम्। पन स्तपुतय (भ्विमामद, आ.प.)। 

उदमाहरणमम् - गनोपमायमत। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - गपुपक रकणक्षे रकणमाथरकमादम् ऊमदतयाः गपुपम्-धिमातनोयाः गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्य आययाः
इमत सकत्रक्षेण स्विमाथर आयप्रत्ययक्षे गपुपम् आय इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तत्र आयप्रत्यययाः धिमातनोयाः मविमहतयाः मतसङ्भन्नयाः
मशिमद्भिन्नयाः  च।  अतयाः  आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः  इमत  सकत्रक्षेण  आधिरधिमातपुकससजयाः।  पपुगन्तलघकपधिस्य च  इमत  सकत्रक्षेण
गकमारनोत्तरस्य उकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारदम् ओकमारक्षे गनोपम् आय इमत विणरमक्षेलनक्षे गनोपमाय इमत शिब्दस्विरूपस
लभ्यतक्षे। आयप्रत्यययाः सनमामदषपु अन्यतमयाः। स च अन्तक्षे असस्त गनोपमाय इमत समपुदमायस्य। अतयाः सनमादन्तमा
धिमातवि इमत सकत्रक्षेण गनोपमाय इमत समपुदमायस्य धिमातपुससजमा भविमत। 

ततश्च  वितरममानक्षे  लटम्  इमत  लमट  मतमप  शिमप  गनोपमाय  अ  मत  इमत  जमातक्षे  अतनो  गपुणक्षे  इत्यनक्षेन
अकमारमाकमारयनोयाः पररूपमैकमादक्षेशिक्षे गनोपमायमत इमत रूपस ससध्यमत। अन्यक्षेषपु रूपक्षेषपु कनोऽमप मविशिक्षेषनो नमासस्त। 

गपुपम्-धिमातनोयाः  लमट  रूपमामण  -  गनोपमायमत  गनोपमायतयाः  गनोपमायसन्त।  गनोपमायसस  गनोपमायथयाः
गनोपमायथ। गनोपमायमामम गनोपमायमावियाः गनोपमायमामयाः। 

[ . ]18 4 आयमादय आधिरधिमातपुकक्षे  विमा॥ (३.१.३१)

सकत्रमाथर याः - आधिरधिमातपुकमविविकमायमामम् आयमादयनो विमा स्यपुयाः।
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सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन आयप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे
त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त। आयमादययाः आधिरधिमातपुकक्षे  विमा इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। आयमादययाः  (१/३),  आधिरधिमातपुकक्षे
(७/१), विमा इत्यव्ययमम्। आययाः आमदयाः यक्षेषमास तक्षे आयमादययाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। आय ईयङम्  मणचम् एतक्षे त्रययाः
आयमादययाः ससन्त। प्रत्ययमासधिकमारक्षे  सकत्रममदस  पमठतमम्।  अतयाः प्रत्यययाः इमत पदममायमामत मकञ्च प्रत्ययक्षे  इमत
सपम्यन्ततयमा मविपररणमतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत -  आधिरधिमातपुकप्रत्ययमविविकमायमामम् आयमादययाः प्रत्ययमायाः मविकल्पक्षेन
भविसन्त। 

आयमविधिमानमातम्  पकविरमम्  आधिरधिमातपुकस्य  मविधिमानस  न  भविमत।  आधिरधिमातपुकस  मविनमा  आधिरधिमातपुकक्षे  परक्षे
आयमविधिमानस तपु  विदतनो व्यमाघमातयाः। अतयाः अत्र आधिरधिमातपुकक्षे  इमत न परसपमष्ट्री,  समा मविषयसपमष्ट्री। तक्षेन अगक्षे
आधिरधिमातपुकनो मविधिक्षेययाः इमत मविविकमा चक्षेतम् आयमादययाः मविकल्पक्षेन भविसन्त इमत अथरयाः फलमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - गपुपम्-धिमातनोयाः अनदनभकतपरनोकमाथरविकसत्तत्विमविविकमायमास परनोकक्षे सलटम्  इमत
सकत्रक्षेण सलटम्  मविधिमास्यतक्षे। सलटम्  च इमत सकत्रक्षेण सलडमादक्षेशियाः मतङम्  आधिरधिमातपुकससजकयाः असस्त। अतयाः गपुपम्-धिमातनोयाः
आधिरधिमातपुकमविधिमानस्य  मविविकमा  असस्त।  अतयाः  आयमादय  आधिरधिमातपुकक्षे  विमा  इमत  प्रकक तसकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन
आयप्रत्ययक्षे  गपुपम्  आय इमत जमायतक्षे।  तत्र आयप्रत्ययस्य आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आधिरधिमातपुकससजमा
भविमत। पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत सकत्रक्षेण गकमारनोत्तरस्य उकमारस्य गपुणक्षे स्थमानत आन्तयमारद म् ओकमारक्षे गनोपम् आय
इमत  विणरमक्षेलनक्षे  गनोपमाय  इमत  शिब्दस्विरूपस  लभ्यतक्षे।  आयस्य सनमामदषपु  पमाठमातम्  गनोपमाय  इमत  समपुदमायस्य
सनमादन्तत्विमातम् च सनमादन्तमा धिमातवि इमत सकत्रक्षेण गनोपमाय इमत समपुदमायस्य धिमातपुससजमा भविमत। 

ततश्च परनोकक्षे सलटम्  इमत सकत्रक्षेण गनोपमाय इमत धिमातपुतयाः सलमट गनोपमाय सलटम्  इमत सस्थमतयाः जमातमा। तदमा
- 

कमास्यनक्षेकमाच आमम् विकव्ययाः॥ (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः - कमासम्-धिमातनोयाः अनक्षेकमाचम्-धिमातनोयाः च आमम्-प्रत्यययाः भविमत सलमट परक्षे।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - अनक्षेन विमामतरकक्षे न कमासम्-धिमातनोयाः परमम्  अनक्षेकमाचम्-धिमातनोयाः परस च आमम् प्रत्यययाः
मविधिष्ट्रीयतक्षे यमद तक्षेभ्ययाः सलटम्  परयाः स्यमातम्। आमम् ममान्तयाः असस्त। यमद हलन्त्यमम् इमत सकत्रक्षेण तस्य इत्ससजमा
स्यमातम् तमहर आमम् ममतम् स्यमातम्। तक्षेन ममदचनोऽन्त्यमातम् परयाः इमत विमामतरकक्षे न सयाः अन्त्यमातम् अचयाः परयाः स्यमातम्। तदमा
कमासम्  इत्यत्र आकमारमातम् परयाः स्यमातम्। तक्षेन कमा आ सम् इमत जमायक्षेत। तत्र अकयाः सविणर  दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण
सविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे  कमासम् इत्यक्षेवि लभ्यक्षेत। मकलधिमातपुरमप कमासम्  ,  आमम्-मविधिमाननोत्तरमम् अमप कमासम् एवि। तक्षेन न
कनोऽमप लमाभयाः। अतयाः उच्यतक्षे  यतम्  अत्र आमयाः मस्य इत्त्विस  न भविमत। तक्षेन स ममदचनोऽन्त्यमातम्  परयाः इमत
पररभमाषमा न प्रवितरतक्षे। तथमामह पसङ्कयाः - सलमट आस्कमासनोरमासम्विधिमानमान्मस्य नक्षेत्त्विमम्। 

उदमाहरणमम्  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण गनोपमाय सलटम्  इमत सस्थमतयाः। तत्र गनोपमाय इमत अनक्षेकमाचम् धिमातपुयाः।
ततश्च सलडमप असस्त। अतयाः प्रकक तविमामतरकक्षे न आमम्-प्रत्ययक्षे गनोपमाय आमम् सलटम्  इमत जमायतक्षे। तदमा - 
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[ . ]18 5 अतनो लनोपयाः॥ (६.४.४८)

सकत्रमाथर याः - आधिरधिमातपुकनोपदक्षेशिक्षे यददन्तस तस्यमातनो लनोप आधिरधिमातपुकक्षे ॥

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अतनो लनोपनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः।
अतयाः  लनोपयाः  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  अतयाः  (६/१),  लनोपयाः  (१/१)।  अङस्य  (६/१)  इमत  असधिकक तमम्।
अनपुदमात्तनोपदक्षेशिविनमततननोत्यमादष्ट्रीनमामनपुनमाससकलनोपनो ससल सक्ङमत इमत सकत्रमातम् उपदक्षेशि इमत अनपुवित्यर  तस्य
सपम्यन्ततयमा मविपररणमामयाः मक्रयतक्षे। आधिरधिमातपुकक्षे  (७/१) इमत असधिकक तमम्। तस्य मदयाः आविकसत्तयाः मक्रयतक्षे। तक्षेन
आधिरधिमातपुकक्षे  आधिरधिमातपुकक्षे  इमत लभ्यतक्षे।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  यदमा आधिरधिमातपुकस्य उपदक्षेशियाः मक्रयतक्षे  अथमारतम्
मविधिष्ट्रीयतक्षे तदमा अदन्तस्य अङस्य लनोपयाः भविमत यमद अङमातम् परमम् आधिरधिमातपुकस  स्यमातम्। अलनोऽन्त्यस्य इमत
पररभमाषयमा अङस्य अन्त्यस्य अलयाः अतयाः एवि लनोपयाः भविमत। 

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरविमामतरकनोकप्रकमारक्षेण गनोपमाय आमम् सलटम्  इमत सस्थमतयाः। अत्र आमम्
आधिरधिमातपुकमम्  उपमदश्यतक्षे  मविधिष्ट्रीयतक्षे। तदमा गनोपमाय इमत अदन्तमम्  अङमसस्त। तस्ममादङमातम् परक्षे सलटम्  इमत
आधिरधिमातपुकमसस्त। अतयाः अतनो लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण अङस्य अन्त्यस्य अलयाः अतयाः लनोपक्षे गनोपमायम् आमम् सलटम्
इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। ततश्च गनोपमायमामम् सलटम्  इमत लभ्यतक्षे। तदमा -

(कक तक्षे अकक तक्षे च अतनो लनोपक्षे गनोपमायमामम् इत्यक्षेवि लभ्यतक्षे। अतयाः अत्र अतनो लनोपस्य फलस स्पषस नमासस्त।
अन्यक्षेषपु उदमाहरणक्षेषपु फलमसस्त।)

[ . ]18 6 आमयाः॥ (२.४.८१)

सकत्रमाथर याः - आमयाः परस्य लपुकम् ।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण आमयाः लपुकम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे आमयाः (५/१)

इमत एकस  पदमम्। ण्यकमत्रयमाषर-मञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः इमत सकत्रमादम् लपुकम्  इमत प्रथममान्तस पदमनपुवितरतक्षे। सकत्रमाथर्थो
भविमत  -  आमयाः परस्य लपुकम्  भविमत।  प्रत्ययस्य लपुकम् -श्लपु-लपुपयाः इत्यनक्षेन प्रत्ययस्य अदशिरनस्य लपुकम्  इमत
ससजमा भविमत। 

उदमाहरणमम् - गनोपमायमामम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण गनोपमायमामम् सलटम्  इमत सस्थमतयाः। तत्र आमयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण
आमयाः परस्य सलटयाः लपुमक गनोपमायमामम्  इमत लभ्यतक्षे।  सलटम्  कक दमतङम्  इमत कक त्ससजकयाः  असस्त।  गनोपमायमामम्
इत्यस्ममातम् सलटयाः लपुमक प्रत्ययलनोपक्षे प्रत्ययलकणमम् इमत सकत्रक्षेण प्रत्ययलकणस कक त्विमा गनोपमायमामम् इमत कक दन्तमम्
असस्त। तस्य च कक त्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमा  भविमत। ततश्च स्वियजसमयटम् ॰ इमत
सकत्रक्षेण सपुबपुत्पत्तय गनोपमायमामम् सपु इमत सस्थतक्षे आमयाः इमत सकत्रक्षेण सनोलपुर मक गनोपमायमामम् इमत अविमशिष्यतक्षे। अस्य च
पपुनयाः  प्रत्ययलकणस  कक त्विमा  सपुबन्तत्विमम्।  अतयाः  सपुमपङत्नस  पदममत्यनक्षेन  पदससजमामप  ससध्यमत।  गनोपमायमामम्
इत्यविस्थमायमामम् - 
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[ . ]18 7 कक ञम् चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट॥ (३.१.४०)

सकत्रमाथर याः - आमन्तमातम् सलट्परमायाः कक भ्विस्तययाः अनपुप्रयपुज्यन्तक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण कक  भक असम् एतक्षेषमामम् अनपुप्रयनोगयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम्
सकत्रक्षे  चत्विमारर  पदमामन  ससन्त।  कक ञम्  च  अनपुप्रयपुज्यतक्षे  सलमट  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  कक ञम्  (१/१),  च
इत्यव्ययपदमम्,  अनपुप्रयपुज्यतक्षे इमत मतङन्तस पदमम्,  सलमट  (७/१)। कमास्प्रत्ययमादम् आमम् अमन्त्रक्षे सलमट इमत
सकत्रमादम् आमम् (१/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। तस्य च आमयाः इमत पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमामयाः भविमत। पदयनोजनमा
- आमयाः कक ञम् च अनपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट। 

आमयाः प्रत्ययत्विमातम् प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमा इमत पररभमाषयमा आमन्तमातम् इमत लभ्यतक्षे। कक ञम् अत्र
प्रत्यमाहमारयाः।  अषमाध्यमाय्यमामम्  कक भ्विसस्तयनोगक्षे  सम्पदकतररर  सच्वियाः  इमत  सकत्रस्थयाः  कक ,  कक ञनो
मदतष्ट्रीयतकतष्ट्रीयशिम्बबष्ट्रीजमातम् कक षय इमत सकत्रस्थक्षेन ञकमारक्षेण कक ञम् इमत भविमत। कक ञम् इमत प्रत्यमाहमारक्षे कक ञम् भक असम्
मत त्रयनो धिमातवियाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - आमन्तमातम् सलट्परमायाः कक  भक असम् एतक्षे अनपुप्रयपुज्यन्तक्षे। अथमारतम् आमन्तमातम्
सलट्परयाः कक धिमातपुयाः, सलट्परयाः भकधिमातपुयाः, सलट्परयाः असम्-धिमातपुश्च प्रयपुज्यतक्षे। अयमम् अनपुप्रयनोगयाः कथ्यतक्षे। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण गनोपमायमामम्  इमत सस्थमतयाः। गनोपमायमामम्  आमन्तयाः
शिब्दयाः। तस्ममातम्  अनक्षेन सकत्रक्षेण सलट्परयाः कक ञम्  अनपुप्रयपुकयाः चक्षेतम्  गनोपमायमामम्  कक  सलटम्  इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।
गनोपमायमामम् इमत शिब्दमातम् तपु सलटयाः लपुकम्  जमातयाः। अत्र पपुनयाः कक धिमातनोयाः परस सलटम्  आगतयाः। 

प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् सलटयाः स्थमानक्षे मतमप तस्य णसल च गनोपमायमामम् कक  अ इमत सस्थमतयाः
जमायतक्षे। मदत्विक्षे गनोपमायमामम् कक  कक  अ इमत जमायतक्षे। तदमा -

[ . ]18 8 उरतम्॥ (७.४.६६)

सकत्रमाथर याः - अभ्यमासऋविणरस्य अतम् स्यमातम् प्रत्ययक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अभ्यमासऋकमारस्य अतम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे
पदक्षे स्तयाः। उयाः अतम् इमत पदच्छक्षेदयाः। उयाः (६/१), ऋकमारस्य इयस षष्ठष्ट्री, अतम् (१/१)। लनोपनोऽभ्यमासस्य इमत
सकत्रमातम्  अभ्यमासस्य  (६/१)  इमत पदममायमामत। अत्र अङस्य इमत असधिकक तमम्।  प्रत्ययक्षे  परक्षे  एवि अङससजमा
उपपन्नमा। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे। इदमम् अङमामकपमम् इमत कथ्यतक्षे। पदयनोजनमा  -
अङस्य अभ्यमासस्य उयाः अतम् प्रत्ययक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत -  अभ्यमासस्य ऋविणरस्य स्थमानक्षे अतम् भविमत प्रत्ययक्षे
परक्षे। ऋविणरस्य स्थमानक्षे उरणम् रपरयाः इमत सकत्रक्षेण रपरयाः सन्नक्षेवि प्रवितरतक्षे। अतयाः अरम् आदक्षेशियाः भविमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण गनोपमायमामम् कक  कक  अ इमत सस्थमतयाः। तत्र णसल
प्रत्ययक्षे परक्षे कक  इत्यभ्यमासस्य ऋकमारस्य स्थमानक्षे उरतम् इमत सकत्रक्षेण अतम् इत्यमादक्षेशिक्षे उरणम् रपरयाः इत्यनक्षेन रपरत्विक्षे
गनोपमायमामम् करम् कक  अ इमत सस्थतक्षे हलमामदयाः शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे गनोपमायमामम् क कक  अ इमत जमायतक्षे।
तत्र अभ्यमासककमारस्य कपु हनोश्चपु  इत्यनक्षेन चपुत्विक्षे  गपुणकक दमान्तयमारतम्  चकमारक्षे  च कक तक्षे  गनोपमायमामम्  च कक  अ इमत
जमायतक्षे। णलनो मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण विकद्धिय आकमारक्षे उरणम् रपरयाः इत्यनक्षेन रपरत्विक्षे गनोपमायमामम् च

   130   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

कमारम्  अ  इमत  सस्थतक्षे  विणरमक्षेलनक्षे  गनोपमायमामम्  चकमार  इमत  लभ्यतक्षे।  गनोपमायमामम्  इत्यस्य  पदत्विमातम्  मस्य
पदमान्तत्विमातम् हसल परतयाः मनोऽनपुस्विमारयाः इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारक्षे गनोपमायमासचकमार इमत रूपस ससध्यमत। तत्रमामप विमा
पदमान्तस्य इत्यनक्षेन अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर ञकमारक्षे कक तक्षे गनोपमायमाञ्चकमार इत्यमप रूपस ससध्यमत। 

गनोपमायमासचक्रतपुयाः  - सलमट प्रथमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् पकविरवितम् गनोपमायमामम्  कक  अतपुसम् इमत सस्थतक्षे
मदत्विस परत्विमातम् प्रबमाध्य इकनो यणमच इत्यनक्षेन यमण प्रमापक्षे मदविरचनक्षेऽमच इमत सकत्रक्षेण अच आदक्षेशिमनषक्षेधिक्षे  ततयाः
मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च गनोपमायमामम् चकक  अतपुसम् इमत सस्थतक्षे इकनो यणमच इत्यनक्षेन यमण सस्य रुत्विक्षे मविसगर च
कक तक्षे  गनोपमायमामम्  चक्रतपुयाः  इमत  जमातक्षे  मस्य  अनपुस्विमारक्षे  मविकल्पक्षेन  परसविणर  च  कक तक्षे  गनोपमायमासचक्रतपुयाः
गनोपमायमाञ्चक्रतपुयाः च इमत रूपक्षे ससध्यतयाः।

गनोपमायमासचक्रपु याः  - प्रथमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमामम्  उसम्-प्रत्ययक्षे  पकविरवितम्  प्रमक्रययमा  गनोपमायमासचक्रपुपु याः
गनोपमायमाञ्चक्रपुपु याः इमत रूपक्षे ससध्यतयाः।

गनोपमायमासचकथर  -  मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास सलटयाः ससमप तस्य थसल च गनोपमायमामम् कक  थ इमत
सस्थतक्षे आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमयाः प्रमापयाः। कक धिमातनोयाः उपदक्षेशिक्षे एकमाच्त्विमातम् अनपुदमात्तत्विमाच्च
एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इमत सकत्रक्षेण इडमागमस्य मनषक्षेधिनो भविमत। ततयाः मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च गनोपमायमामम् चकक
थ इमत सस्थतक्षे समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन गपुणक्षे उरणम् रपरयाः इत्यनक्षेन रपरत्विक्षे च गनोपमायमामम् चकथर इमत
लभ्यतक्षे।  तत्र  मस्य  अनपुस्विमारक्षे  मविकल्पक्षेन  परसविणर  च  कक तक्षे  गनोपमायमासचकथर ,  गनोपमायमाञ्चकथर  इमत  रूपक्षे
ससध्यतयाः।

गनोपमायमासचक्रथपुयाः  - सलमट मध्यमपपुरुषमदविचनमविविकमायमामम् पकविरवितम् गनोपमायमामम् कक  अथपुसम् इमत सस्थतक्षे
मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च गनोपमायमामम् चकक  अथपुसम् इमत सस्थतक्षे इकनो यणमच इत्यनक्षेन यमण सस्य रुत्विक्षे मविसगर च
कक तक्षे  गनोपमायमामम्  चक्रथपुयाः  इमत  जमातक्षे  मस्य  अनपुस्विमारक्षे  मविकल्पक्षेन  परसविणर  च  कक तक्षे  गनोपमायमासचक्रथपुयाः
गनोपमायमाञ्चक्रथपुयाः च इमत रूपक्षे ससध्यतयाः।

गनोपमायमासचक्र  - मध्यमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमामम्  अ-प्रत्ययक्षे  पकविरवितम्  प्रमक्रययमा  गनोपमायमासचक्र
गनोपमायमाञ्चक्र इमत रूपक्षे ससध्यतयाः।

गनोपमायमासचकमार - उत्तमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् मममप तस्य णसल पकविरवितम् प्रमक्रययमा गनोपमायमामम् चकक
अ इमत सस्थतक्षे णलपुत्तमनो विमा इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इत्यनक्षेन मणत्त्विपकक्षे विकद्धिय रपरत्विक्षे च
गनोपमायमासचकमार  इमत  रूपस  ससध्यमत।  मणत्त्विमाभमाविपकक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इमत  सकत्रक्षेण  गपुणक्षे  रपरत्विक्षे
गनोपमायमासचकर इमत रूपस ससध्यमत।

गनोपमायमासचकक वि गनोपमायमासचकक म – उत्तमस्य मदविचनक्षे बहहविचनक्षे च पकविरवितम् प्रमक्रययमा गनोपमायमास कक  वि
इत्यमामदसस्थतक्षे  अससयनोगमामलटम्  मकतम्  इत्यनक्षेन  मदबहहविचनयनोयाः  मकत्त्विमातम्  सक्क्ङमत  चक्षेमत  गपुणमनषक्षेधिक्षे
गनोपमायमासचकक वि गनोपमायमासचकक म इमत रूपक्षे ससध्यतयाः। मविकल्पक्षेन अनपुस्विमारस्य परसविणर इतनोऽमप गनोपमायमाञ्चकक वि
गनोपमायमाञ्चकक म इमत दक्षे रूपक्षे ससध्यतयाः।

असम्-धिमातनोयाः  अनपुप्रयनोगयाः -  असम्-धिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे  गनोपमायमामम् असम् अ इमत सस्थतक्षे असम्-धिमातनोयाः
मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे अ असम् अ इमत सस्थतक्षे अत आदक्षेयाः इत्यनक्षेन आदक्षेयाः अतयाः दष्ट्रीघर आ असम् अ इमत सस्थतक्षे
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अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इत्यनक्षेन आकमारमाकमारयनोयाः दष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे आस इमत लभ्यतक्षे। इत्थमम् असम्-धिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे
रूपमामण - 

एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः गनोपमायमाममास गनोपमायमाममासतपुयाः गनोपमायमाममासपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः गनोपमायमाममाससथ गनोपमायमाममासथपुयाः गनोपमायमाममास

उत्तमपपुरुषयाः गनोपमायमाममास गनोपमायमाममाससवि गनोपमायमाममाससम

भक-धिमातनोयाः अनपुप्रयनोगयाः - भक-धिमातनोयाः अनपुप्रयनोगक्षे च भकधिमातनोयाः यथमा समासधितमामन रूपमामण भविसन्त। 

एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः गनोपमायमासबभकवि, गनोपमायमाम्बभकवि
गनोपमायमासबभकवितपुयाः, 
गनोपमायमाम्बभकवितपुयाः

गनोपमायमासबभकविपुयाः, 
गनोपमायमाम्बभकविपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः
गनोपमायमासबभकमविथ, 

गनोपमायमाम्बभकमविथ
गनोपमायमासबभकवितपुयाः, 
गनोपमायमाम्बभकवितपुयाः

गनोपमायमासबभकवि, 

गनोपमायमाम्बभकवि

उत्तमपपुरुषयाः गनोपमायमासबभकवि, गनोपमायमाम्बभकवि
गनोपमायमासबभकमविवि , 
गनोपमायमाम्बभकमविवि 

गनोपमायमासबभकमविम, 

गनोपमायमाम्बभकमविम

आयमाभमाविपकक्षे गपुपम्-धिमातनोयाः रूपमामण -

गपुपम्-धिमातनोयाः आयपकक्षे रूपमामण प्रदमशिरतमामन। आयमाभमाविपकक्षे च प्रदश्यरन्तक्षे। 

जपुगनोप  - गपुपम्-धिमातनोयाः आयमादय आधिरधिमातपुकक्षे  विमा इमत सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन आयमविधिमानक्षे आयमाभमाविपकक्षे
गपुपम् सलटम्  इमत जमातक्षे सलटयाः मतमप णसल गपुपम् अ इमत जमायतक्षे। मदत्विक्षे गपुपम् गपुपम् अ इमत जमातक्षे अभ्यमासससजमायमामम्
हलमादक्षेयाः शिक्षेषक्षे कपु हनोश्चपुयाः इत्यनक्षेन गकमारस्य जकमारक्षे जपु गपुपम् अ इमत जमायतक्षे। पपुगन्तलघकपधिस्य च इमत सकत्रक्षेण
लघकपधिगपुणक्षे  जपुगनोप इमत रूपस  ससध्यमत। मदविचनक्षे  बहहविचनक्षे  अससयनोगमामलटम्  मकतम्  इत्यनक्षेन सलटयाः मकत्त्विमातम्
सक्क्ङमत च इत्यनक्षेन गपुणमनषक्षेधिनो भविमत। अन्यमामन पकविरवितम् कमायमारमण भविसन्त। मदविचनक्षे  जपुगपुपतपुयाः,  बहहविचनक्षे
जपुगपुपपुयाः इमत रूपक्षे ससध्यतयाः।

गपुपम्-धिमातनोयाः मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास सलमट ससमप थसल गपुपम् थ इमत जमातक्षे  आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्
विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन थलयाः इडमागमयाः प्रमापयाः। (गपुपम्-धिमातनोयाः अननपुदमात्तत्विमातम् इडमागमस्य मनषक्षेधिनो न भविमत।) तदमा - 

[ . ]18 9 स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतनो विमा॥ (७.२.४४)

सकत्रमाथर याः - स्विरत्यमादक्षेयाः ऊमदतश्च परस्य विलमादक्षेरमाधिरधिमातपुकस्य इटम्  विमा स्यमातम्। 
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सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन इडम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः।
स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतयाः  विमा  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतयाः  (५/१),  विमा  इत्यव्ययमम्।
आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः  इमत समगस  सकत्रमनपुवितरतक्षे।  ऊतम्  इमत यस्य स ऊमदतम्।  स्विरमतयाः च सकमतयाः च
सकयमतयाः  च  धिकञम्  च  ऊमदतम्  च  इमत  स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतम्  इमत  सममाहमारदन्दसममासयाः।  तस्ममातम्
स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतयाः  इमत।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदद्भ्ययाः  धिमातपुभ्ययाः  विलमादक्षेयाः
आधिरधिमातपुकस्य मविकल्पक्षेन इटम्  भविमत। 

स्विरमत  -  स्विक शिब्दनोपतमापयनोयाः  (भ्विमामद,  प.प.)। सकमत  -  षकङम्  प्रमामणगभरमविमनोचनक्षे  (अदमा,  आ.प.)।
सकयमत - षकङम्  प्रमामणप्रसविक्षे (मदविमा, आ.प.)। धिकञम् - धिकञम् कम्पनक्षे (स्विमामद, क्षयमामद, उ.प.)। ऊमदतम् - गपुपकध गमाहह ध
प्रभकतययाः धिमातवियाः गकह्यन्तक्षे। 

उदमाहरणमम् - जपुगनोमपथ। जपुगनोप्थ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण सलमट गपुपम् थ इमत जमातक्षे आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन
थलयाः इडमागमयाः प्रमापयाः। तत्रमाधिपुनमा प्रकक तसकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन इडमागमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। इडमागमपकक्षे तपु गपुपम् इथ इमत जमातक्षे
मदत्विक्षे  अभ्यमासकमायर  जपुगपुपम्  इथ इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे।  लघकपधिगपुणक्षे  कक तक्षे  जपुगनोमपथ इमत रूपस  ससध्यमत।
इडभमाविपकक्षे  तपु  गपुपम्  थ  इमत  सस्थतक्षे  मदत्विक्षे  अभ्यमासकमायर  लघकपधिगपुणक्षे  च  जपुगनोप्थ इमत  रूपस  जमायतक्षे।
उत्तमपपुरुषस्य विसस मसस च प्रत्ययक्षेऽमप मविकल्पक्षेन इडमागमक्षे जपुगपुमपवि जपुगपुप्वि,  जपुगपुमपम जपुगपुप्म इमत रूपमामण
ससध्यमामन। अन्यमामन रूपमामण पकविरविदम् बनोध्यमामन। 

एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः जपुगनोप जपुगपुपतपुयाः जपुगपुपपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः जपुगनोमपथ जपुगनोप्थ जपुगपुपथपुयाः जपुगपुप

उत्तमपपुरुषयाः जपुगनोप जपुगपुमपवि जपुगपुप्वि जपुगपुमपम जपुगपुप्म

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

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

. 5 गनोपमायमत इमत रूपक्षे आयप्रत्यययाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 6 गनोपमायमत इमत रूपक्षे कयाः सनमादन्तयाः धिमातपुयाः। 

. 7 गनोपमायमत इमत रूपक्षे भकविमादयनो धिमातवि इत्यनक्षेन कस्य धिमातपुससजमा। 

. 8 आयमादययाः मविकल्पक्षेन कपु त्र मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। 
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. 9 कमास्यनक्षेकमाच आमम् विकव्ययाः इमत मविमहतस्य आमयाः मकमारयाः इत्ससजकनो न विमा।

. 10 गनोपमायमामम् इतष्ट्रीह आसम्विधिमानस कक्षे न।

. 11 अतनो लनोप इमत सकत्रस्य विकसत्तस सलखत।

. 12 कक ञयाः अनपुप्रयनोगयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 13 गनोपमायमाम्बभकवि इत्यत्र भकधिमातनोयाः अनपुप्रयनोगयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 14 गपुपम्-धिमातनोयाः सलटम्  मकस  रूपस नमासस्त।
१) जपुगनोमपथ २) जपुगपुप्थ ३) जपुगपुप्म ४) जपुगनोप्थ 

. 15 गपुपम्-धिमातनोयाः सलटम्  मकस  रूपस नमासस्त।
१) जपुगनोमपम २) जपुगपुप्वि ३) जपुगपुप्म ४) जपुगपुमपम 

[ . ]18 10 आदक्षेच उपदक्षेशिक्षेऽमशिमत॥ (६.१.४५)

सकत्रमाथर याः - उपदक्षेशिक्षे एजन्तस्य धिमातनोरमात्विस न तपु मशिमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  आतम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  चत्विमारर  पदमामन
ससन्त। आतम् एचयाः उपदक्षेशिक्षे अमशिमत इमत पदच्छक्षेदयाः। आतम् (१/१), एचयाः (६/१), उपदक्षेशिक्षे  (७/१), अमशिमत
(७/१)।  सलमट  धिमातनोरनभ्यमासस्य  इमत  सकत्रमातम्  धिमातनोयाः  (६/१)  पदममायमामत।  शिम्  इतम्  मशितम्  इमत
कमरधिमारयसममासयाः। न मशितम् अमशितम्  ,  तसस्मनम् अमशिमत इमत नञम्-तत्पपुरुषयाः सममासयाः। अत्र प्रसज्यप्रमतषक्षेधियाः
असस्त। तक्षेन  मशिमत न इमत लभ्यतक्षे।  धिमातनोयाः  इत्यनक्षेन  प्रत्ययक्षे  इमत आमकप्यतक्षे।  मशिमत प्रत्ययक्षे  न इत्यत्र
तदमामदमविसधिनमा इत्ससजकशिकमारमादय प्रत्ययक्षे  परक्षे न इमत लभ्यतक्षे। आतम् इमत तपरकरणमम्। कक्षे विलमम् आ एवि
मशिष्यतक्षे।  एचयाः धिमातनोयाः इत्यत्र एचयाः इमत धिमातनोयाः मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदन्तमविसधिनमा एजन्तस्य धिमातनोयाः इमत
लभ्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः एजन्तयाः तस्य आतम् , तस्य स्थमानक्षे आतम् आदक्षेशियाः भविमत, परन्तपु
इत्ससजकशिकमारमादय प्रत्ययक्षे परतयाः न भविमत। अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा आदक्षेशियाः अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे
भविमत। 

उदमाहरणमम् - ग्लमायमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - ग्लमै हषरकयक्षे  इमत धिमातनोयाः लमट मतमप शिमप शिपयाः मशित्त्विमातम् नमात्र प्रकक तसकत्रस्य
प्रविकसत्तयाः। ततश्च ग्लमै अ मत इमत सस्थतक्षे एचनोऽयविमायमावियाः इत्यनक्षेन आयमादक्षेशिक्षे ग्लमायमत इमत रूपस ससध्यमत।

ग्लमै-धिमातनोयाः सलमट मतमप णसल ग्लमै अ इमत सस्थमतयाः। अत्र ग्लमैधिमातनोयाः परमम् इत्ससजकशिकमारमामदप्रत्यययाः
नमासस्त। अतयाः प्रकक सकत्रक्षेण ऐकमारस्य आतम् भविमत। तदमा ग्लमा अ इमत जमायतक्षे। मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च जग्लमा अ
इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा - 
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[ . ]18 11 आत औ णलयाः॥ (७.१.३४)

सकत्रमाथर याः - आदन्तमादम् धिमातनोयाः णलयाः औकमारमादक्षेशियाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण औकमारमादक्षेशियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन
ससन्त। आतयाः औ णलयाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। आतयाः (५/१),  औ (१/१),  णलयाः (६/१)। अङस्य इमत
असधिकक तममायमामत। तच्च अङमातम् इमत पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमतक्षे। आतयाः अङमातम् इत्यत्र आतयाः इमत अङमातम्
इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्।  अतयाः तदन्तमविसधिनमा आदन्तमादम् अङमातम्  इमत लभ्यतक्षे।  सकत्रमाथर्थो भविमत  -  आदन्तमादम्
अङमातम्  धिमातनोयाः परस्य णलयाः औकमारमादक्षेशियाः भविमत। णसल परतयाः आदन्तमम्  अङमम् धिमातपुरक्षेवि भविमत। अतयाः
आदन्तमादम् धिमातनोयाः इत्यमप विकपुस  शिक्यतक्षे। 

उदमाहरणमम् - जग्लय।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण जग्लमा अ इमत सस्थमतयाः। तत्र आदन्तयाः धिमातपुयाः ग्लमा असस्त।
अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण णलयाः औकमारमादक्षेशिक्षे  जग्लमा औ इमत सस्थतक्षे विकमद्धिरक्षेमच इमत सकत्रक्षेण विकद्धिय जग्लय इमत रूपस
ससध्यमत। 

[ . ]18 12 गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ॥ (६.४.९८)

सकत्रमाथर याः - गमहनजनखनघसमामपुपधिमायमा लनोपनोऽजमादय सक्ङमत न त्विमङ।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण उपधिमालनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे चत्विमारर पदमामन
ससन्त। गमहनजनखनघसमामम् लनोपयाः सक्ङमत अनमङ इमत पदच्छक्षेदयाः। गमहनजनखनघसमामम्  (६/३),  लनोपयाः
(१/१),  सक्ङमत  (७/१),  अनमङ  (७/१)। अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास  य्विनोररयङपु विङय इमत सकत्रमातम्  अमच  (७/१)

पदमनपुवितरतक्षे। ऊदपुपधिमायमा गनोह इमत सकत्रमातम् उपमाधिमायमायाः (६/१) पदममायमामत। अङस्य इमत असधिकक तमम्। तक्षेन
अङमामकपमम् प्रत्ययक्षे इमत पदस लभ्यतक्षे। कम्  च ङम्  च क्ङय। क्ङय इतय यस्य स सक्ङतम्, तसस्मनम् सक्ङमत इमत
दन्दगभरबहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  गमयाः  च हनयाः  च  जनयाः  च घनयाः  च घसम्  च  इमत गमहनजनखनघसयाः,  तक्षेषमामम्
गमहनजनखनघसमामम् इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। गमयाः इत्यमादय मकमारमादकमारयाः मपुखसपुखमाथरयाः। पदयनोजनमा
- गमहनजनखनघसमामम् उपधिमायमायाः लनोपयाः सक्ङमत अनमङ अमच प्रत्ययक्षे। अमच प्रत्ययक्षे इत्यत्र तदमामदमविसधिनमा
अजमादय प्रत्ययक्षे  इमत लभ्यतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत  -  गमम् हनम् जनम् खनम् घसम्  एषमामम्  उपधिमायमायाः लनोपयाः भविमत
अजमादय अङम् -प्रत्ययमभन्नक्षे मकमत मङमत च प्रत्ययक्षे परक्षे।

उदमाहरणमम् - जग्मतपुयाः। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - गमङ  गतय  इमत  धिमातनोयाः  सलमट  मतमप  णसल  गमम्  अ  इमत  सस्थतक्षे  मदत्विक्षे
अभ्यमासकमायर जगमम् अ इमत सस्थतक्षे उपधिमाविकद्धिय जगमाम इमत रूपस भविमत। 

गमम्-धिमातनोयाः सलमट तसस अतपुसस गमम् अतपुसम् इमत सस्थतक्षे मदत्विक्षे अभ्यमासकमायर च जगमम् अतपुसम् इमत
सस्थमतयाः। अतपुसयाः अमपत्त्विमातम्  अससयनोगमामलटम्  मकतम्  इत्यनक्षेन मकत्त्विस  भविमत। एविञ्च अङम् -मभन्नयाः अजमामदरमप
अतपुसम् प्रत्यययाः। अतयाः प्रकक सकत्रक्षेण उपधिमालनोपक्षे रुत्विक्षे मविसगर च जग्मतपुयाः इमत रूपस ससध्यमत।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-३

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

. 16 ग्लमायमत इमत रूपक्षे कयाः धिमातपुयाः।

. 17 जग्लय इत्यत्र औकमारयाः कथमम्।

. 18 जग्मतपुयाः इत्यत्र उपधिमालनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 19 गमम्-धिमातनोयाः सलमट तसस मकस  रूपमम्।

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठक्षे सललकमारस्य कमामनचन सकत्रमामण उपन्यस्तमामन। तक्षेषपु अभ्यमासलनोपयाः अकमारस्य एत्विमम्
इमत कमायरस्य मविधिमायकस  सकत्रदयमम्। अत एकहल्मध्यक्षेऽनमादक्षेशिमादक्षेसलरमट इमत सकत्रस मकमत सलमट प्रवितरतक्षे। थलयाः
मकत्त्विमाभमाविक्षेन अस्य तत्र प्रविकसत्तयाः नमासस्त। अतयाः थसल च सक्षेमट इमत सकत्रमम् अवितमाररतमम् पमामणमनमपुमननमा। 

गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्य आययाः इमत सकत्रक्षेण गपुपक-आमदधिमातपुभ्ययाः आयप्रत्यययाः स्विमाथर मविधिष्ट्रीयतक्षे। तक्षेन
नकतनस  शिब्दस्विरूपस  मनष्पदतक्षे।  तस्य  सनमादन्तमा  धिमातवि  इमत  सकत्रक्षेण  धिमातपुससजमा  भविमत।  ततश्च
धिमातपुससजमासशतमामन कमायमारमण फलसन्त। यनो धिमातपुयाः अनक्षेकमाचम् भविमत तस्ममातम् आमम् प्रत्यययाः कमास्यनक्षेकमाच आमम्
विकव्ययाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। आमम् ममतम् नमासस्त। इत्थमम् लब्धिमातम् आमन्तमातम् कक ञम् चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट इमत
सकत्रक्षेण  कक  भक  असम्  इमत  एतक्षे  धिमातवियाः  सलट्परमायाः  अनपुप्रयपुज्यन्तक्षे।  ततश्च  गनोपमायमाञ्चकमार  गनोपमायमाममास
गनोपमायमाम्बभकवि इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससध्यसन्त।

आधिरधिमातपुकस्य मविकल्पक्षेन इसड्विधिमायकस  सकत्रस तमावितम् स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतनो विमा इमत। 

उपदक्षेशिक्षे  यनो  धिमातपुयाः  एजन्तयाः  तस्य  एचयाः  आकमारयाः  भविमत  यमद  मशितम्  प्रत्यययाः  परयाः  न  स्यमातम्।
गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इमत सकत्रक्षेण अजमादय असङ्भन्नक्षे मकमत मङमत च प्रत्ययक्षे परक्षे गमम् हनम्
जनम् खनम् घसम् एषमामम् उपधिमायमायाः लनोपयाः भविमत।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 अत एकहल्मध्यक्षेऽनमादक्षेशिमादक्षेसलरमट इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2  ससकत्रस रूपमामण समाधियत – नक्षेदतपुयाः, नक्षेदपुयाः, नक्षेमदथ, नक्षेमदम।
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. 3 कक ञम् चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 4 आयमादय आधिरधिमातपुकक्षे  विमा इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 कमास्यनक्षेकमाच आमम् विकव्ययाः इमत मविमहतस्य आमयाः मकमारयाः इत्ससजक कपु तनो न।

. 6  ससकत्रस रूपमामण समाधियत – गनोपमायमत, गनोपमायमामम, गनोपमायमाञ्चकमार, गनोपमायमाम्बभकवि, 

गनोपमायमाममास, जपुगनोप, जपुगपुपपुयाः, जपुगनोमपथ।

. 7 आदक्षेच उपदक्षेशिक्षेऽमशिमत इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 8 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – जग्लय, जग्मतपुयाः, जगम, जगमाम।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण- १

. 1 अत एकहल्मध्यक्षेऽनमादक्षेशिमादक्षेसलरमट।

. 2 थसल च सक्षेमट।

. 3 सलसण्नममत्तमादक्षेशिमामदकस  न भविमत यदङस तदवियविस्य अससयपुकहल्मध्यस्थस्य अतयाः एत्विमम् 
अभ्यमासलनोपश्च सक्षेमट थसल।

. 4 ३

उत्तरमामण- २

. 5 गपुपकधिकपमविसच्छपमणपमनभ्य आययाः।

. 6 गनोपमाय।

. 7 गपुपक रकणक्षे इत्यस्य।

. 8 आधिरधिमातपुकमविविकमायमामम् आयमादयनो मविकल्पक्षेन मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।

. 9 ५

. 10 कमास्यनक्षेकमाच आमम् विकव्ययाः।

. 11 आधिरधिमातपुकनोपदक्षेशिक्षे यददन्तस तस्यमातनो लनोप आधिरधिमातपुकक्षे ।

. 12 कक ञम् चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट।

. 13 कक ञम् चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट।

. 14 २

. 15 १

उत्तरमामण- २
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. 16 ग्लमै हषरकयक्षे।

. 17 आत औ णलयाः इमत सकत्रक्षेण णलयाः औकमारयाः।

. 18 गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ।

. 19 जग्मतपुयाः।

॥ इमत अषदशियाः पमाठयाः ॥
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