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)19 भ्विमामदप्रकरणक्षे - सलङम्  लपुङम्  एतयनोयाः
सकत्रशिक्षेषयाः

प्रस्तमाविनमा

पकविरपमाठक्षेषपु  भकधिमातपुमम्  आदमाय  रूपमामण  समासधितमामन।  ततयाः  धिमातपुक्रमस  त्यक्त्विमा  मपुख्यप्रमक्रयमामम्
अविलमब्य सकत्रमामण प्रदमशिरतमामन। असस्मनम् पमाठक्षे  सलङम् -लकमारस्य उदमाहरणममादमाय अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः
इमत  सकत्रमम्  उपन्यस्तमम्।  अस्य  सकत्रक्षेषपु  अत्रमान्यत्र  चमामप  प्रयनोगबमाहहल्यमम्  पररलक्ष्यतक्षे।  अतयाः  तत्सकत्रमत्र
आनष्ट्रीतमम्।

लपुङम्  लकमारयाः सविरमविधिभकतकमालप्रदशिरनमाय प्रयपुज्यतक्षे। लपुमङ रूपमामण बहहमविधिमामन भविसन्त। ईडमागमयाः
इडमागमयाः ससचयाः लनोपयाः इत्यमादष्ट्रीमन कमामनचन कमायमारमण अत्र उपमात्तमामन। एविञ्च लपुमङ सच्ल भविमत। च्लक्षेयाः ससचम्
अङम्  चङम्  इत्यमादययाः आदक्षेशिमा  भविसन्त। एविञ्च ससमच परस्ममैपदक्षे  परतयाः विकमद्धियाः भविमत। असस्मनम्  पमाठक्षे  इदस
विकमद्धिप्रकरणस मपुख्यत्विक्षेन उपन्यस्तमसस्त। 

उदक्षेश्यमामन
इममम् पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मतङन्तप्रकरणस्य सलमङ लपुमङ च सकत्रमामण बपुध्यमातम्।
लपुमङ कमठनमामन धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस कमयाः भमविष्यमत।
लपुङ्लकमारस्य सकत्रमामण व्यमाख्यमातपुमम् जमानष्ट्रीयमातम्।
लपुमङ विकमद्धिप्रकरणस्य स्पषस जमानस प्रमाप्स्यमत।
 विकमद्धिप्रकरणक्षे बहहनमास सकत्रमाणमास बमाध्यबमाधिकभमाविस च जमास्यमत।
लपुङ्लकमारस्य रूपमामण व्यविहमारक्षे प्रयनोकपुस  शिकयाः भमविष्यमत।
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सलङम्

[ . ]19 1 अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघर याः॥ (७.४.२५)

सकत्रमाथर याः - अजन्तमाङस्य दष्ट्रीघर्थो यमादय प्रत्ययक्षे न तपु कक त्समाविरधिमातपुकयनोयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अजन्तमाङस्य दष्ट्रीघर्थो मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे
स्तयाः।  अकक त्समाविरधिमातपुकयनोयाः  दष्ट्रीघरयाः  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अकक त्समाविरधिमातपुकयनोयाः  (७/२),  दष्ट्रीघरयाः  (१/१)।
अयङम्  मय सक्ङमत इमत सकत्रमातम् मय (७/१) इमत पदममायमामत। अङस्य (६/१) इमत असधिकक तमम्। असस्मनम् सकत्रक्षे
स्थमानष्ट्री समाकमातम् ननोमलसखतयाः। एविञ्च दष्ट्रीघरयाः इमत मविधिक्षेयपरस शिब्दमम् उच्चमायर  अचम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः अचश्च
इमत  पररभमाषयमाऽत्र  अचयाः  इमत  षष्ठ्यन्तस  पदमपुपमतष्ठतक्षे।  कक तम्  च  समाविरधिमातपुकस  च  कक त्समाविरधिमातपुकक्षे  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  न  कक त्समाविरधिमातपुकक्षे  अकक त्समाविरधिमातपुकक्षे ,  तयनोयाः  अकक त्समाविरधिमातपुकयनोयाः  इमत  नञम्-
तत्पपुरुषयाः सममासयाः। प्रत्ययक्षे  परक्षे एवि अङससजमा उपपन्नमा। अतयाः प्रत्ययक्षे  इमत सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे।
इदमम् अङमामकपमम् इमत कथ्यतक्षे। पदयनोजनमा - अचयाः अङस्य दष्ट्रीघरयाः मय प्रत्ययक्षे अकक त्समाविरधिमातपुकयनोयाः। 

अचयाः अङस्य इत्यत्र अचयाः इमत मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदन्तमविसधिनमा अजन्तमाङस्य इमत लभ्यतक्षे।
ततश्च अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अजन्तमाङस्य अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे आदक्षेशियाः भविमत। 

मय प्रत्ययक्षे इमत पददयममप सपम्यन्तमम्। अतयाः तदमामदमविसधियाः भविमत। तक्षेन यमादय प्रत्ययक्षे परक्षे इमत
लभ्यतक्षे। 

सकत्रमाथर्थो भविमत -  अजन्तमाङस्य अन्त्यस्य दष्ट्रीघरयाः भविमत यमादय प्रत्ययक्षे परक्षे। अयस दष्ट्रीघरयाः कक त्प्रत्ययक्षे
परक्षे, समाविरधिमातपुकप्रत्ययक्षे परक्षे च न भविमत। 

उदमाहरणमम् - कष्ट्रीयमातम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - कयमाथरकमातम् मकधिमातनोयाः आमशिमष सलङ्लनोटय इमत सकत्रक्षेण आमशिमष सलमङ मतमप
यमासपुडमागमक्षे  इतश्च इमत मतपयाः इकमारलनोपक्षे  च मक यमासम्  तम्  इमत सस्थमतजमारयतक्षे।  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः
इत्यनक्षेन इग्लकणक्षे गपुणक्षे  प्रमापक्षे मकदमामशिमष इत्यनक्षेन मकत्त्विमातम् सक्क्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधिनो भविमत। तत्रमाधिपुनमा
सलङमामशिमष  इत्यनक्षेन  आमशिमष  सलङयाः  मतङम्  आधिरधिमातपुकससजकयाः  भविमत।  यमासपुडमागमसमहतस्य एवि  मतपयाः
प्रत्ययत्विमातम् यमास्तम् इमत प्रत्यययाः, स च यमामदरमप असस्त। अतयाः अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण
षकमारनोत्तस्य इकमारस्य दष्ट्रीघर कष्ट्रीयमातम् इमत रूपस ससध्यमत। 

आशिष्ट्रीसलर मङ  मकधिमातनोयाः  रूपमामण  -  कष्ट्रीयमातम्  कष्ट्रीयमास्तमामम्  कष्ट्रीयमासपुयाः।  कष्ट्रीयमायाः  कष्ट्रीयमास्तमम्
कष्ट्रीयमास्त। कष्ट्रीयमासमम् कष्ट्रीयमास्वि कष्ट्रीयमास्म। 
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[ . ]19 2 असस्तससचनोऽपककक्षे ॥ (७.३.९६)

सकत्रमाथर याः - मविदममानमातम् ससचनोऽस्तक्षेश्च परस्यमापककस्य हल ईडमागमयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  ईटम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
असस्तससचयाः (५/१), अपककक्षे  (७/१)। उतनो विकमद्धिलपुर मक हसल इमत सकत्रमातम् हसल (७/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। ब्रपुवि
ईटम्  इमत सकत्रमातम् ईटम्  (१/१)  इमत पदममायमामत। असस्तश्च ससचम् च असस्तससचम्,  तस्ममादम् असस्तससचयाः इमत
सममाहमारदन्दसममासयाः।  अत्र  असस्तयाः  इमत  इकम् -सश्तपय  धिमातपुमनदरशिक्षे  इत्यनक्षेन  अस  भपुमवि  इमत
अदमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः मनदरशिनोऽसस्त। अपकक एकमालम् प्रत्यययाः इमत सकत्रक्षेण एकमालमात्मकस्य प्रत्ययस्य अपककससजमा
मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - मविदममानमातम् ससचयाः अस्तक्षेयाः च परस्य अपककस्य हलयाः ईडमागमयाः भविमत। मटत्त्विमादम्
ईटम्  आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषयमा आदमावियवियाः भविमत। 

असस्मनम् सकत्रक्षे असस्तससचयाः इमत पञ्चम्यन्तमम् पदमम्। अपककक्षे  इमत सपम्यन्तस पदमम्। अतयाः परस्य
कमायर विमा भविक्षेतम् पकविरस्य विमा इमत अमनयमयाः जमायतक्षे। अमनयमक्षे मनयमकमाररणष्ट्री असस्त कमामचतम् पररभमाषमा अत्र।
उभयमनदरशिक्षे पञ्चमष्ट्रीमनदरशिनो बलष्ट्रीयमानम् इमत समा पररभमाषमा। तदथर्थो मह यथमा प्रकक तक्षे पञ्चम्यन्तस पदमम् सपम्यन्तस च
पदमसस्त। अयमक्षेवि उभयमनदरशियाः। तदमा अनयमा पररभमाषयमा पञ्चमष्ट्रीमनदरशिस्य बलष्ट्रीयस्त्विमम् उच्यतक्षे। अथमारतम्
पञ्चमष्ट्रीमनमदरषमातम् परस्य कमायर भवितष्ट्रीमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अतम्-धिमात्विथरयाः  व्यमापमारयाः  भकतकमालष्ट्रीनयाः इमत मविविमकतक्षे  लपुङम्  इमत
सकत्रक्षेण कतररर लपुमङ अतम् लम् इमत सस्थतक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम् मतमप अतम् मत इमत जमायतक्षे। ततश्च
इतश्च इत्यनक्षेन मतपयाः इलनोपक्षे अतम् तम् इमत सस्थतक्षे कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण शिमप प्रमापक्षे सच्ल लपुमङ इमत सकत्रक्षेण
सच्लप्रत्ययक्षे  अतम्  सच्ल तम्  इमत  जमातक्षे  च्लक्षेयाः  ससचम्  इमत  सकत्रक्षेण  ससमच अतम्  सम्  तम्  इमत  जमायतक्षे।  ततश्च
आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रक्षेण अङस्य आडमागमक्षे आ अतम् सम् तम् इमत आटश्च इमत सकत्रक्षेण विकद्धिय आतम् सम् तम् इमत
जमायतक्षे। ससचयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् विलमामदत्विमातम् च आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण इडमागमक्षे आदमावियविक्षे
आतम् इसम् तम् इमत सस्थमतयाः जमातमा। अत्र मतपयाः तकमारयाः एकमालम् प्रत्ययश्च। अतयाः अपककससजकयाः। एविञ्च स
मविदममानमातम् ससचयाः परयाः। अत एवि प्रकक तसकत्रक्षेण ईडमागमक्षे कक तक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे मटत्त्विमादम् आदमावियविक्षे आतम् इसम् ईतम्
इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा -

[ . ]19 3 इट ईमट॥ (८.२.२८)

सकत्रमाथर याः - इटयाः परस्य सस्य लनोपयाः स्यमादम् ईमट परक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सलनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। इटयाः
(५/१),  ईमट  (७/१)। रमात्सस्य इमत सकत्रमातम्  सस्य  (६/१)  इमत पदममायमामत। ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः इमत
सकत्रमातम् लनोपयाः (१/१) पदमनपुवितरतक्षे। सकत्रमाथर्थो भविमत - इटयाः परस्य सस्य लनोपयाः स्यमादम् ईमट परक्षे। अथमारतम् इटम्
ईटम्  इत्यनयनोयाः मध्यगतस्य सकमारस्य लनोपयाः भविमत। 
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उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण आतम् इसम् ईतम् इमत सस्थतय इटयाः परयाः सकमारयाः
ईमट परतयाः असस्त। अतयाः इट ईमट इमत प्रकक तसकत्रक्षेण सस्य लनोपक्षे आतम् इ ईतम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। अत्र
इकमारमातम् परमम् ईकमारयाः असस्त। तक्षेन च अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण सविणरदष्ट्रीघरयाः कतरव्ययाः असस्त। परन्तपु
इट ईमट (८.२.२८) इमत सकत्रमम् अससद्धिकमाण्डष्ट्रीयमसस्त। तक्षेन अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सपमादसपमाध्यमायष्ट्रीस्थस
सकत्रमम् प्रमत इट ईमट इमत सकत्रमम् अससद्धिमम्। तक्षेन सलनोपस न पश्यमत। अत विमामतरकमम् - ससज्लनोप एकमादक्षेशिक्षे
ससद्धिनो विमाच्ययाः। अथमारतम् एकमादक्षेशियाः कतरव्ययाः चक्षेतम् इट ईमट इमत एविस ससचयाः लनोपयाः ससद्धियाः इमत मन्तव्यमम्। एविमम्
आतम्  इ  ईतम्  इमत  सस्थतय  अकयाः  सविरणक्षे  दष्ट्रीघरयाः  इमत  सकत्रस  प्रवितरतक्षे।  तक्षेन  पकविरपरयनोयाः  इकमार-ईकमारयनोयाः
सविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे ईकमारक्षे आतष्ट्रीतम् इमत रूपस ससध्यमत। 

आमतषमामम्  -  अतम्-धिमातनोयाः पकविरवितम्  लपुमङ प्रथमपपुरुषमदचनमविविकमायमास  तसम्-प्रत्ययक्षे  तस्य तमाममादक्षेशिक्षे
च्लय  च्लक्षेयाः  ससमच  इडमागमक्षे  अङस्य  आडमागमक्षे  विकद्धिय  च  आतम्  इसम्  तमामम्  इमत  सस्थमतयाः  भविमत।  तत्र
आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकत्रक्षेण इणयाः इकमारमातम् परस्य अपदमान्तस्य आदक्षेशिभकतस्य सकमारस्य मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे आतम्
इषम्  तमामम्  इमत सस्थतक्षे  षपुनमा  षपु याः इमत सकत्रक्षेण तकमारस्य षपुत्विक्षे  टकमारक्षे  आतम् इषम्  टमामम्  इमत जमातक्षे  विणरमक्षेलनक्षे
आमतषमामम् इमत रूपस ससध्यमत।

आमतषपुयाः  - पकविरवितम् अतम्-धिमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषबहहविचनमविविकमायमास सस-प्रत्ययक्षे,  च्लय च्लक्षेयाः ससमच
इडमागमक्षे अङस्य आडमागमक्षे विकद्धिय च आतम् इसम् सस इमत जमायतक्षे। तदमा - 

[ . ]19 4 ससजभ्यस्तमविमदभ्यश्च॥ (३.४.१०९)

सकत्रमाथर याः - ससचनोऽभ्यस्तमादम् मविदक्षेश्च परस्य मङत्ससबसन्धिननो सक्षेजपुरसम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  जपुसम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
ससजभ्यस्तमविमदभ्ययाः च इमत पदच्छक्षेदयाः। ससजभ्यस्तमविमदभ्ययाः  (५/३),  च इत्यव्ययमम्। मनत्यस मङतयाः इमत
सकत्रमातम् मङतयाः (६/१) इमत पदमनपुवितरतक्षे। लस्य (६/१) इमत असधिकक तमम्। सक्षेजपुरसम् इमत समगस सकत्रमनपुवितरतक्षे।
तत्र  सक्षेयाः  (६/१),  जपुसम्  (१/१)।  ससचम्  च  अभ्यस्तस  च  मविमदश्च  ससजभ्यस्तमविदययाः,  तक्षेभ्ययाः
ससजभ्यस्तमविमदभ्ययाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। सकत्रमाथर्थो भविमत - ससचम् अभ्यस्तससजकमम् मविदम्-धिमातपुयाः च
एभ्ययाः परस्य मङदम्-लकमारमाणमास सक्षेयाः जपुसम् आदक्षेशियाः भविमत। 

मविदधिमातपुयाः धिमातपुपमाठक्षे पञ्चसपु स्थलक्षेषपु मविदतक्षे। यथमा - 

१) मविद जमानक्षे (अदमामदयाः परस्ममैपदष्ट्री) विक्षेसत्त मवित्तयाः मविदसन्त

२) मविद सत्तमायमामम् (मदविमामदयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री) मविदतक्षे मविदक्षेतक्षे मविदन्तक्षे

३) मविद मविचमारणक्षे (रुधिमामदयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री) मविन्तक्षे मविन्दमातक्षे मविन्दतक्षे

४) मविदङ लमाभक्षे (तपुदमामदयाः उभयपदष्ट्री) मविन्दमत/ मविन्दतक्षे

५) मविद चक्षेतनमाख्यमानमविविमासक्षेषपु (चपुरमामदयाः, आत्मनक्षेपदष्ट्री) विक्षेदयतक्षे

एषपु मविद जमानक्षे इत्यक्षेवि धिमातपुयाः अत्र गमाह्ययाः।
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उदमाहरणमम् - आमतषपुयाः।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण  आतम्  इसम्  सस  इमत  सस्थतय  ससस्थमानक्षे
ससजभ्यस्तमविमदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण जपुसमादक्षेशिक्षे  अनक्षेकमाल्त्विमातम्  सविमारदक्षेशिक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  आतम्  इसम्  उसम्  इमत
सस्थतक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन आदक्षेशिमात्मकस्य सस्य मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे आमतषपुसम् इमत जमातक्षे सस्य रुत्विक्षे मविसगर
च आमतषपुयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

अत-धिमातनोयाः अन्यमामन रूपमामण स्वियमकह्यमामन।

अतम्-धिमातनोयाः लपुमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

अतम्+लपुङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः आतष्ट्रीतम् आमतषमामम् आमतषपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः आतष्ट्रीयाः आमतषमम् आमतष

उत्तमपपुरुषयाः आमतषमम् आमतष्वि आमतष्म

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

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

. 1 कष्ट्रीयमातम् इत्यत्र ईकमारयाः दष्ट्रीघरयाः कक्षे न सकत्रक्षेण। 

. 2 असस्तससचनोऽपककक्षे  इमत सकत्रस्यमाथर सलखत।

. 3 इडष्ट्रीटनोयाः मध्यपमामतनयाः ससचयाः लपुकम्  कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 4 अतम्-धिमातनोयाः लपुमङ मतमप अतम् इ सम् ईतम् इमत सस्थतक्षे ससज्लनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 5 आमतषपुयाः इत्यत्र सक्षेजपुरसम् कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 6 कष्ट्रीयमातम् इमत कसस्मनम् लकमारक्षे रूपमम्।
१) मविसधिसलङम्  २) लकटम्  ३) आशिष्ट्रीसलरङम्  ४) लटम्  

. 7 अतम्-धिमातनोयाः लपुमङ इदस रूपस नमासस्त।
१) आमतषपुयाः २) आतष्ट्रीतम् ३) आतष्ट्रीषपुयाः ४) आतष्ट्रीयाः 

. 8 कमत मविदम्-धिमातवियाः ससन्त।
१) ३ २) ४ ३) ५ ४) ६ 
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[ . ]19 5 ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु॥ (७.२.१)

सकत्रमाथर याः - इगन्तमाङस्य विकमद्धियाः स्यमातम् परस्ममैपदक्षे ससमच।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन ससन्त।
ससमच  (७/१),  विकमद्धियाः  (१/१),  परस्ममैपदक्षेषपु  (७/३)। अङस्य (६/१)  इमत असधिकक तमम्। समाकमातम् स्थमानष्ट्री न
मनमदरषयाः  मकञ्च  विकमद्धियाः  इमत  मविधिक्षेयपरस  विकमद्धिपदमम्  उच्चमायर  विकमद्धियाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  अतयाः  इकनो  गपुणविकद्धिष्ट्री  इमत
पररभमाषयमा इकयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमत्रनोपस्थमाप्यतक्षे। प्रत्ययक्षे परक्षे एवि अङससजमा उपपन्नमा। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत
सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे। इदमम् अङमामकपमम् इमत कथ्यतक्षे। तस्य प्रत्ययक्षेषपु इमत सपमष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा
मविपररणमामयाः मक्रयतक्षे। तदमा पदयनोजनमा भविमत - इकयाः अङस्य विकमद्धियाः ससमच परस्ममैपदक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु इमत। 

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

इकयाः इमत पदमम् तस्य मविशिक्षेषणमम् असस्त। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इत्यनक्षेन तदन्तमविसधिनमा इगन्तमाङस्य
इत्यथरयाः लभ्यतक्षे। इगन्तमाङस्य इत्यत्र अल्समपुदमायबनोधिकमातम् स्थमानषष्ठष्ट्री शकयतक्षे। एविञ्च आदक्षेशियाः विकमद्धियाः एकमालम्
असस्त। अतयाः अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य इकयाः विकमद्धियाः भविमत। ततश्च सकत्रमाथर्थो
भविमत – परस्ममैपदप्रत्ययक्षे परतयाः ससमच परक्षे इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य अलयाः स्थमानक्षे विकमद्धियाः स्यमातम् इमत। अत्र
इगन्तमाङस्य अन्त्ययाः अलम् इकम्  एवि। अतयाः इकयाः स्थमानक्षे एवि विकमद्धियाः भविमत। एविञ्च यदमा इगन्तमाङमम् + ससचम् +
परस्ममैपदमम् इमत सस्थमतयाः स्यमातम् तदमा इगन्तमाङस्य विकमद्धियाः स्यमातम्। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - कयमाथरकमातम् मकधिमातनोयाः लपुमङ मतमप इतश्च इमत इलनोपक्षे सच्लप्रत्ययक्षे
च्लक्षेयाः ससमच मक सम् तम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। ततश्च लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अङस्य अडमागमक्षे
आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्  विलमादक्षेयाः  इत्यनक्षेन  ससचयाः  इडमागमक्षे  प्रमापक्षे  मकधिमातनोयाः  उपदक्षेशिक्षे  अनपुदमात्तत्विमातम्  एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन इडमागममनषक्षेधिक्षे अमक सम् तम् इमत सस्थमतयाः जमायतक्षे। अत्र मविदममानमातम् ससचयाः परस्य
अपककस्य  असस्तससचनोऽपककक्षे  इमत  सकत्रक्षेण  ईडमागमक्षे  अमक  सम्  ईतम्  इमत  सस्थमतयाः  जमायतक्षे।  तत्र  ससचयाः
आधिरधिमातपुकत्विमातम् समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य गपुणयाः प्रमापयाः। अत्र इगन्तमाङमम् अमक,

ततयाः ससचम्, ततयाः परस्ममैपदमम् च असस्त। अतयाः ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य
इकयाः इकमारस्य विकद्धिय स्थमानत आन्तयमारदम् ऐकमारक्षे अकमै सम् ईतम् इमत सस्थतक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन सस्य
मकधिरन्यमादक्षेशिक्षे अकमैषष्ट्रीतम् इमत रूपस ससध्यमत। 

मक-धिमातनोयाः लपुमङ रूपमामण अधियाः चतपुरशक्षे प्रदमशिरतमामन -

मक+लपुङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः अकमैषष्ट्रीतम् अकमैषमामम् अकमैषपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः अकमैषष्ट्रीयाः अकमैषमम् अकमैष

उत्तमपपुरुषयाः अकमैषमम् अकमैष्वि अकमैष्म
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[ . ]19 6 विदवजहलन्तस्यमाचयाः॥ (७.२.३)

सकत्रमाथर याः - विद-वज-हलन्तमानमामम् अचनो विकमद्धियाः ससमच परस्ममैपदक्षेषपु।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। विद-

वज-हलन्तस्य (६/१), अचयाः ६/१)। ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रमातम् ससमच (७/१), विकमद्धियाः (१/१),

परस्ममैपदक्षेषपु  (७/३) इमत त्रष्ट्रीमण अमप पदमामन अनपुवितरन्तक्षे। अङस्य (६/१) इमत असधिकक तमम्। विदश्च वजश्च
हलन्तश्च विदवजहलन्तमम् इमत सममाहमारदन्दसममासयाः। तस्य विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत। विद वज इत्यनयनोयाः
अन्त्ययाः  अकमारयाः  मपुखसपुखमाथरयाः।  अङमामकपमम्  प्रत्ययक्षे  इत्यस्य  प्रत्ययक्षेषपु  इमत  सपमष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा
मविपररणमामयाः भविमत। सकत्रमाथर्थो भविमत - विदधिमातनोयाः वजधिमातनोयाः हलन्तस्य च अङस्य अचयाः स्थमानक्षे विकमद्धियाः भविमत
ससमच परस्ममैपदक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु। इयस विकमद्धियाः हलन्तलकणमा विकमद्धियाः कथ्यतक्षे।

विदवजयनोयाः सकत्रक्षे उपमादमानस्य प्रयनोजनमम् - विस्तपुतस्तपु हलन्तस्य अचयाः विकमद्धियाः इत्यनक्षेनमैवि विदम् वजम्
इमत अनयनोयाः हलन्तधिमात्विनोयाः अमप विकमद्धियाः स्यमातम्। अतयाः सकत्रक्षे तयनोयाः पकथकम्  गहणस्य मकस  कमारणमम्। तत्रनोच्यतक्षे -
इयस विकमद्धियाः ससचम् इडमामदयाः असस्त चक्षेतम्,  इडमामदयाः नमासस्त चक्षेदमप भविमत। परन्तपु अगक्षे नक्षेमट इमत सकत्रक्षेण इडमादय
ससमच हलन्तस्य अचयाः विकद्धिक्षेयाः मनषक्षेधियाः भविमत। विदम् वजम् दय अमप सक्षेटय। अतयाः तत्र इडमामदयाः ससचम् लभ्यतक्षे। तक्षेन
नक्षेमट इमत सकत्रक्षेण विकमद्धिमनषक्षेधियाः प्रसज्यतक्षे। परन्तपु विदम् वजम् इत्यनयनोयाः धिमात्विनोयाः विकमद्धिरक्षेवि इषमा न तपु विकमद्धिमनषक्षेधियाः।
अतयाः सकत्रक्षे दयनोयाः मविशिक्षेषतयमा गहणस कक तस पमामणमननमा। तक्षेन च तयनोयाः विकमद्धियाः मनबमारधिमा भविमत। अतयाः विदवजयनोयाः
नक्षेमट इत्यनक्षेन विकमद्धिमनषक्षेधिस्य विमारणस तयनोयाः उपमादमानस्य प्रयनोजनमम्। 

--

कटक्षेध  विषमारविरणयनोयाः। अस्य एकमारयाः उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम्  इत्यनक्षेन इत्ससजकयाः असस्त। अतयाः
अयमम् एमदतम् धिमातपुयाः। कटम्  इमत मशिष्यतक्षे। तथमामप मपुखसपुखमाथरयाः अकमारप्रश्लक्षेषयाः मक्रयतक्षे। तक्षेन बहहत्र कट इमत
अकमारमान्तत्विक्षेन प्रकमटतनो दृश्यक्षेत। कटमत। चकमाट। कमटतमा। कमटष्यमत। कटतपु। अकटतम्। कटक्षेतम्। कटमातम्।
इमत पकविरलकमारक्षेषपु प्रतष्ट्रीकरूपमामण ससन्त। 

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - कटम् -धिमातनोयाः लपुमङ

विषमारविरणयनोयाः मविदममानमादम् कटम् -धिमातनोयाः लपुमङ मतमप इतश्च इमत इलनोपक्षे सच्लप्रत्ययक्षे च्लक्षेयाः ससमच कटम्
सम् तम् इमत सस्थमतजमारयतक्षे। ततश्च लपुङम् -लङम् -लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अङस्य अडमागमक्षे आधिरधिमातपुकस्यक्षेडम्
विलमादक्षेयाः  इत्यनक्षेन  ससचयाः इडमागमक्षे  अकटम्  इसम्  तम्  इमत  सस्थमतयाः  जमायतक्षे।  अत्र मविदममानमातम्  ससचयाः  परस्य
अपककस्य हलयाः मतपयाः तकमारस्य असस्तससचनोऽपककक्षे  इमत सकत्रक्षेण  ईडमागमक्षे  अकटम्  इसम्  ईतम्  इमत सस्थमतयाः
जमायतक्षे।  अत्र  हलन्तमम्  अकटम्  इमत,  ततयाः  इट्समहतयाः  ससचम्,  ततयाः  परस्ममैपदमम्  च  असस्त।  अतयाः
विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रक्षेण अचयाः ककमारनोत्तरस्य अकमारस्य स्थमानक्षे विकमद्धियाः प्रमापमा। तदमा - 
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[ . ]19 7 नक्षेमट॥ (७.२.४)

सकत्रमाथर याः - इडमादय ससमच हलन्तस्य विकमद्धिनर।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण विकमद्धियाः मनमषध्यतक्षे। असस्मनम् सकत्रक्षे दक्षे पदक्षे स्तयाः। न
इत्यव्ययमम्,  इमट  (७/१)। विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रमातम्  हलन्तस्य  (६/१)  इमत पदममायमामत। ससमच
विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रमातम् ससमच (७/१),  विकमद्धियाः (१/१),  परस्ममैपदक्षेषपु  (७/३)  इमत त्रष्ट्रीमण अमप पदमामन
अनपुवितरन्तक्षे।  अङस्य  (६/१)  इमत  असधिकक तमम्।  अङमामकपमम्  प्रत्ययक्षे  इत्यस्य  प्रत्ययक्षेषपु  इमत
सपमष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा  मविपररणमामयाः  भविमत।  पदयनोजनमा  -  इमट  ससमच  परस्ममैपदक्षेषपु  प्रत्ययक्षेषपु  हलन्तस्य
अङस्य विकमद्धियाः न। इमट ससमच इमत सपम्यन्तस पददयमम्। एविञ्च इटम्  इमत अल्बनोधिकमातम् शिब्दमातम् सपमष्ट्री शकयतक्षे।
तक्षेन तदमामदमविसधियाः भविमत। एविञ्च इडमादय ससमच इत्यथर्थो लभ्यतक्षे। ततश्च सकत्रमाथर्थो भविमत  -  इडमादय ससमच
परस्ममैपदक्षेषपु  प्रत्ययक्षेषपु  हलन्तस्य  अङस्य  विकमद्धियाः  न  भविमत।  अथमारतम्  एविस  सस्थतय  हलन्तलकणमा  विकमद्धियाः
मनमषध्यतक्षे। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अकटम्  इसम्  ईतम्  इमत सस्थतय हलन्तलकणमा
विकमद्धियाः प्रमापमा। परन्तपु अत्र ससचम् इडमामदयाः असस्त। अत एवि नक्षेमट इमत सकत्रक्षेण विकमद्धिमनषक्षेधियाः प्रमापयाः। तदमा - 

[ . ]19 8 अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः॥ (७.२.७)

सकत्रमाथर याः - हलमादक्षेयाः लघनोयाः अकमारस्य विकमद्धिविमार इडमादय परस्ममैपदक्षे ससमच। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण
पदमामन  ससन्त।  अतयाः  (६/१)  हलमादक्षेयाः  (६/१),  लघनोयाः  (६/१)।  नक्षेमट  इमत  सकत्रमातम्  नक्षेमट  (७/१)  इमत
पदमनपुवितरतक्षे। ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रमातम् ससमच (७/१), विकमद्धियाः (१/१), परस्ममैपदक्षेषपु  (७/३) इमत
त्रष्ट्रीमण अमप पदमामन अनपुवितरन्तक्षे।  ऊणर्थोतक्षेमविरभमाषमा  इमत सकत्रमातम्  मविभमाषमा  (१/१)  इमत पदममायमामत। अङस्य
(६/१)  इमत असधिकक तमम्।  अङमामकपमम्  प्रत्ययक्षे  इत्यस्य प्रत्ययक्षेषपु  इमत सपमष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः
भविमत। पदयनोजनमा  -  इमट ससमच परस्ममैपदक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु हलमादक्षेयाः अङस्य लघनोयाः अतयाः विकमद्धियाः मविभमाषमा। इमट
ससमच  इत्यत्र  तदमामदमविसधिनमा  इडमादय  ससमच  इत्यथर्थो  लभ्यतक्षे।  ततश्च  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  इडमादय  ससमच
परस्ममैपदक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु हलमादक्षेयाः अङस्य लघनोयाः अकमारस्य स्थमानक्षे मविकल्पक्षेन विकमद्धियाः भविमत। 

ह्रस्विस  लघपु  इमत सकत्रक्षेण लघपुससजमा  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  एविञ्च ससयनोगक्षे  परक्षे  असमत पकविरयाः  ह्रस्वियाः लघपुससजकयाः
भवितष्ट्रीमत समारयाः। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अकटम्  इसम्  ईतम्  इमत सस्थतय हलन्तलकणमा
विकमद्धियाः प्रमापमा। परन्तपु नक्षेमट इमत सकत्रक्षेण विकमद्धिमनषक्षेधियाः प्रमापयाः। अत्र हलमामद अङमम् असस्त, ककमारनोत्तरयाः अकमारयाः
लघपुससजकयाः असस्त। इडमामदयाः  ससचम्  च परक्षे  असस्त। अतयाः अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः  इमत सकत्रक्षेण लघनोरकमारस्य
मविकल्पक्षेन विकमद्धियाः प्रमापमा। तदमा - 
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[ . ]19 9 ह्म्यन्त-कणश्विसजमागक-मणश्व्यक्षेमदतमामम्॥ (७.२.५)

सकत्रमाथर याः - हमयमान्तस्य कणमादक्षेण्यरन्तस्य श्वियतक्षेरक्षेमदतश्च विकमद्धिनरडमादय ससमच।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मनषक्षेधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  विकमद्धिमनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  ह्म्यन्त-

कणश्विसजमागक-मणश्व्यक्षेमदतमामम्  ६/३)  इमत  एकमम्  पदमम्।  हम्  च  मम्  च  यम्  च  इमत  ह्म्ययाः  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः। ह्म्यन्तनो यक्षेषमास तक्षे ह्म्यन्तमायाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। एतम् इतम् यस्य स एमदतम् इमत
बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  ह्म्यन्तमायाः  च  कणम्  च  श्विसम्  च  जमागक  च  मणश्च  सश्विश्च  एमदतम्  चक्षेमत
ह्म्यन्तकणश्विसजमागकमणश्व्यक्षेमदतयाः,  तक्षेषमामम्  इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  अत्र  मण  इमत  प्रत्ययगहणक्षेन
प्रत्ययगहणक्षे तदन्तगहणमम् इमत पररभमाषयमा तदन्तमविसधिनमा ण्यन्तस्य गहणस भविमत। ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु
इमत सकत्रमातम् ससमच (७/१), विकमद्धियाः (१/१), परस्ममैपदक्षेषपु (७/३) इमत त्रष्ट्रीमण अमप पदमामन अनपुवितरन्तक्षे। अङस्य
(६/१)  इमत  असधिकक तमम्।  तस्य  षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा  मविपररणमामनो  भविमत।  अङमामकपमम्  प्रत्ययक्षे  इत्यस्य
प्रत्ययक्षेषपु  इमत सपमष्ट्रीबहहविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः भविमत। तदमा सकत्रमाथर्थो भविमत  -  हमयमान्तस्य कणधितनोयाः
श्विसधिमातनोयाः जमागकधिमातनोयाः ण्यन्तस्य श्वियतक्षेयाः एमदतश्च अङस्य विकमद्धियाः न इडमादय ससमच परस्ममैपदक्षेषपु प्रत्ययक्षेषपु
परक्षेषपु। अथमारतम् यक्षेषमामम् अङमानमामम् अन्तक्षे हकमारयाः मकमारयाः यकमारयाः कणम् श्विसम् जमागक ण्यन्तधिमातपुयाः सश्विधिमातपुयाः एमदतम्
धिमातपुयाः चमासस्त तस्य अङस्य विकमद्धियाः न भविमत यमद परतयाः इडमामदयाः ससचम् परस्ममैपदक्षे परक्षे स्यमातम्।

उदमाहरणमम् - अकटष्ट्रीतम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविरसकत्रनोकप्रकमारक्षेण अकटम्  इसम् ईतम् इमत सस्थतय अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः इमत सकत्रक्षेण
लघनोरकमारस्य  मविकल्पक्षेन  विकमद्धियाः  प्रमापमा।  तत्र  कटक्षेध  इमत  धिमातपुयाः  एमदतम्।  अतयाः  ह्म्यन्त-कणश्विसजमागक-
मणश्व्यक्षेमदतमामम् इमत सकत्रक्षेण विकमद्धियाः मनमषध्यतक्षे। तत्र इट ईमट इमत सकत्रक्षेण इटयाः परस्य ईमट परतयाः सस्य लनोपक्षे
ससज्लनोप एकमादक्षेशिक्षे ससद्धिनो विमाच्ययाः इमत विमामतरकक्षे न ससज्लनोपस्य ससद्धित्विमातम् अकटम्  इ ईतम् इमत सस्थतय अकयाः
सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत सकत्रक्षेण ईकमारमैकमारयनोयाः स्थमानक्षे ईकमाररूपसविणरदष्ट्रीघरकमादक्षेशिक्षे अकटष्ट्रीतम् इमत रूपस ससध्यमत।

कटम् -धिमातनोयाः लपुमङ रूपमामण अधियाः तमासलकमायमास ससन्त।

कटम् +लपुङम् एकविचनमम् मदविचनमम् बहहविचनमम्

प्रथमपपुरुषयाः अकटष्ट्रीतम् अकमटषमामम् अकमटषपुयाः

मध्यमपपुरुषयाः अकटष्ट्रीयाः अकमटषमम् अकमटष

उत्तमपपुरुषयाः अकमटषमम् अकमटष्वि अकमटष्म

अयमत्र विकमद्धिससगहयाः - 

इडमामदयाः ससचम् अमनडमामदयाः विमा ससचम् भवितपु - ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इत्यनक्षेन इगन्तमाङस्य विकमद्धियाः
मविधिष्ट्रीयतक्षे। 
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तथमैवि हलन्तमानमाममप धिमातकनमामम् अचयाः विकमद्धियाः विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। तत्रमामप
इडमामदयाः ससचम् अमनडमामदयाः विमा ससचम् भवितपु - हलन्तलकणमा विकमद्धियाः मविमहतमा।

इडमादय  ससमच  परस्ममैपदक्षेषपु  हलन्तलकणमा  विकमद्धियाः  नक्षेमट  इमत  सकत्रक्षेण  मनमषध्यतक्षे।  हलमादक्षेयाः  लघनोयाः
अकमारस्य मविकल्पक्षेन विकमद्धि अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः इमत सकत्रक्षेण भविमत। नक्षेमट इत्यनक्षेन सस्य मनषक्षेधियाः प्रमापयाः तदम्
यमद हलमामद लघ्विकमारवितम् स्यमातम् तमहर तस्य विकमद्धिमविकल्पयाः अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

एविमम् कक्षे षमासञ्चतम् इगन्तलकणमा, हलन्तलकणमा च विकमद्धियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। पपुनयाः इडमादय ससमच हलन्तलकणमा
विकमद्धियाः मनमषध्यतक्षे। कक्षे षमासञ्चदम् मविकल्पक्षेन विकमद्धियाः फलमत। एतक्षेष्विमप यक्षेषमामम्  अङमानमामम्  अन्तक्षे  हकमारयाः मकमारयाः
यकमारयाः  कणम्  श्विसम्  जमागक  ण्यन्तधिमातपुयाः  सश्विधिमातपुयाः  एमदतम्  धिमातपुयाः  चमासस्त तक्षेषमामम्  अङमानमामम्  विकमद्धियाः ह्म्यन्त-

कणश्विसजमागक-मणश्व्यक्षेमदतमामम् इमत सकत्रक्षेण मनमषध्यतक्षे।

तत्र 'हलन्तस्य अचयाः'  इत्यनक्षेनमैवि विदवजयनोयाः धिमात्विनोयाः विकमद्धियाः ससद्ध्यमत। तथमामप पकथगम् उपमादमानमम्
सप्रयनोजनमम्। नक्षेमट इमत सकत्रक्षेण इडमादय ससमच हलन्तस्य विकमद्धियाः मनमषद्ध्यतक्षे। तक्षेन विदवजयनोयाः अमप सक्षेट्त्विमातम्
विकमद्धिमनषक्षेधियाः  प्रमापयाः।  अतनो  हलमादक्षेलरघनोयाः  इत्यनक्षेन  मविकल्पक्षेन  हलमादक्षेयाः  लघनोयाः  अतयाः  विकमद्धियाः  भविमत।  तक्षेन
विदवजयनोयाः अमप मविकल्पक्षेन विकद्धिय  प्रमापमायमास  विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रक्षे  उपमादमानमम्।  तक्षेन तयनोयाः  मनत्यस
विकमद्धिभरविमत।

[ . ]19 10 पपुषमामददपुतमादङमदतयाः परस्ममैपदक्षेषपु॥ (३.१.५५)

सकत्रमाथर याः - श्यसन्विकरणपपुषमादक्षेयाः दपुतमादक्षेयाः ऌमदतश्च च्लक्षेयाः अङम्  परस्ममैपदक्षेषपु।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  अङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  असस्मनम्  सकत्रक्षे  दक्षे  पदक्षे  स्तयाः।
पपुषमामददपुतमादङमदतयाः  (५/१),  परस्ममैपदक्षेषपु  (७/१)। पपुष आमदयाः यक्षेषमास तक्षे पपुषमादययाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। दपुतम्
आमदयाः यक्षेषमास तक्षे दपुतमादययाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। ऌतम् इतम् यस्य स ऌमदतम् इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। पपुषमादयश्च
दपुतमादयश्च  ऌमदतम्  च  एषमास  सममाहमारयाः  पपुषमामददपुतमादङमदतम्  इमत  सममाहमारदन्दसममासयाः।  तस्ममातम्
पपुषमामददपुतमादङमदतयाः। च्लक्षेयाः ससचम् इमत सकत्रमातम्  च्लक्षेयाः  (६/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे। अस्यमतविमकख्यमामतभ्यनोऽङम्
इमत सकत्रमातम्  अङम्  (१/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे।  सकत्रमाथर्थो  भविमत  -  पपुषमादक्षेयाः  दपुतमादक्षेयाः  ऌमदतयाः  च धिमातनोयाः  परक्षे
सच्लस्थमानक्षे अङम्  आदक्षेशियाः स्यमातम् परस्ममैपदक्षे परक्षे। 

पपुषमादययाः  धिमातवियाः  भ्विमामदगणक्षे  मदविमामदगणक्षे  क्षयमामदगणक्षे  चपुरमामदगणक्षे  च  पमठतमायाः  ससन्त।  परन्तपु
व्यमाख्यमानमाधिमारणक्षे कक्षे विलस श्यसन्विकरणमायाः मदविमामदगणष्ट्रीयमायाः धिमातवि एवि गकह्यन्तक्षे। 

उदमाहरणमम् - अगमतम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - गमङ गतय इमत ऌमदतयाः गत्यथरकमादम् गम्धिमातनोयाः लपुमङ एकविचनमविविकमायमामम् मतमप
सच्ल  लपुमङ  इमत  शिबपविमादत्विक्षेन  सच्लप्रत्ययक्षे  च्लक्षेयाः  ससचम्  इमत  ससमच  प्रमापक्षे  गमम्-धिमातनोयाः  ऌमदत्त्विमातम्
पपुषमामददपुतमादङमदतयाः परस्ममैपदक्षेषपु  इमत सकत्रक्षेण ससजपविमादत्विक्षेन अङम् -प्रत्ययक्षे  ङकमारस्य हलन्त्यमम्  इमत सकत्रक्षेण
इत्ससजमायमास  तस्य लनोपयाः इमत लनोपक्षे  च कक तक्षे  गमम्  अ मत इमत सस्थतक्षे  इतश्च इमत इकमारलनोपक्षे  लपुङम् -लङम् -
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लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इमत सकत्रक्षेण अङस्य अडमागमक्षे आदवियविक्षे अगमम् अ तम् इमत सस्थतक्षे विणरमक्षेलनक्षे  अगमतम् इमत
रूपस ससध्यमत।

गमम्-धिमातनोयाः लपुमङ रूपमामण - अगमतम् अगमतमामम् अगमनम्। अगमयाः अगमतमम् अगमत। अगममम्
अगममावि अगममावि।

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

(विकद्ध्यभमाविपकक्षे) अपठष्ट्रीतम् अपमठषमामम् अपमठषपुयाः। अपठष्ट्रीयाः अपमठषमम् अपमठष। अपठष्ट्रीषमम् 
अपमठष्वि अपमठष्म। 
(विकमद्धिपकक्षे) अपमाठष्ट्रीतम् अपमामठषमामम् अपमामठषपुयाः। अपमाठष्ट्रीयाः अपमामठषमम् अपमामठष। अपठष्ट्रीषमम् 
अपमामठष्वि अपमामठष्म। 

) 2 जप व्यकमायमास विमामच - (विकद्ध्यभमाविपकक्षे) अजपष्ट्रीतम् अजमपषमामम् अजमपषपुयाः। अजपष्ट्रीयाः अजमपषमम्
अजमपष। अजपष्ट्रीषमम् अजमपष्वि अजमपष्म।
(विकमद्धिपकक्षे) अजमापष्ट्रीतम् अजमामपषमामम् अजमामपषपुयाः। अजमापष्ट्रीयाः अजमामपषमम् अजमामपष। 
अजपष्ट्रीषमम् अजमामपष्वि अजमामपष्म।

) 3 गद व्यकमायमास विमामच - (विकद्ध्यभमाविपकक्षे) अगदष्ट्रीतम् अगमदषमामम् अगमदषपुयाः। अगदष्ट्रीयाः अगमदषमम् 
अगमदष। अगमदषमम् अगमदष्वि अगमदष्म। 
(विकमद्धिपकक्षे) अगमादष्ट्रीतम् अगमामदषमामम् अगमामदषपुयाः। अगमादष्ट्रीयाः अगमामदषमम् अगमामदष। अगदष्ट्रीषमम् 
अगमामदष्वि अगमामदष्म। 

) 4 टपु  नमदध समकद्धिय - अनन्दष्ट्रीतम् अनसन्दषमामम् अनसन्दषपुयाः। अनन्दष्ट्रीयाः अनसन्दषमम् अनसन्दष। 
अनसन्दषमम् अनसन्दष्वि अनसन्दष्म। 

) 5 वज गतय - अवमाजष्ट्रीतम् अवमासजषमामम् अवमासजषपुयाः। अवमाजष्ट्रीयाः अवमासजषमम् अवमासजष। 
अवमाजष्ट्रीषमम् अवमासजष्वि अवमासजष्म। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

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

. 9 इडमादय ससमच परस्ममैपदपरक्षे इगन्तमाङस्य विकमद्धियाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 10 अमनडमादय ससमच परस्ममैपदपरक्षे इगन्तमाङस्य विकमद्धियाः कक्षे न सकत्रक्षेण।
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. 11 अमनडमादय ससमच परस्ममैपदपरक्षे अदन्तमाङस्य विकमद्धियाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 12 इडमादय ससमच परस्ममैपदपरक्षे हलन्तस्य अचयाः विकमद्धियाः कस्य धिमातनोयाः।

. 13 ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इत्यस्य अपविमादयाः कयाः।

. 14 इडमादय ससमच परस्ममैपदपरक्षे हलन्तस्य अचयाः विकमद्धियाः कक्षे न सकत्रक्षेण मनमषध्यतक्षे।

. 15 नक्षेमट इत्यनक्षेन कक तस्य विकमद्धिमनषक्षेधिस्य मनत्यमापविमादयाः मकस  सकत्रमम्।

. 16 कटम् -धिमातनोयाः अथर सलखत। 

. 17 अगमतम् इत्यत्र च्लक्षेयाः अङम्  कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 18 अगमतम् इमत रूपस गमम्-धिमातनोयाः कसस्मनम् लकमारक्षे।
१) लङम्  २) लपुङम्  ३) लकङम्  ४) लपुटम्  

. 19 अगमतम् इमत रूपक्षे च्लक्षेयाः स्थमानक्षे मकस  भविमत।
१) अङम्  २) चङम्  ३) ससचम् ४) सकम्  

. 20 अकटष्ट्रीतम् इमत रूपक्षे च्लक्षेयाः स्थमानक्षे मकस  भविमत।
१) अङम्  २) चङम्  ३) ससचम् ४) सकम्  

पमाठसमारयाः

असस्मनम्  पमाठक्षे  सलङम् -लकमारस्य लपुङम् -लकमारस्य च मचतमामन सकत्रमामण एवि उपन्यस्तमामन। तत्रमादय
अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इमत सकत्रस यमादय प्रत्ययक्षे परक्षे अजन्तमाङस्य अन्त्यस्य दष्ट्रीघर मविदधिमामत। अयस दष्ट्रीघरयाः
कक त्प्रत्ययक्षे परक्षे, समाविरधिमातपुकप्रत्ययक्षे परक्षे च न भविमत। तक्षेन कष्ट्रीयमातम् इत्यमामदरूपस ससध्यमत।

लपुमङ लकमारक्षे परतयाः मविदममानमातम् ससचयाः परस्य,  असम्-धिमातनोश्च परस्य अपककस्य हलयाः ईडमागमयाः
असस्तससचनोऽपककक्षे  इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। इडष्ट्रीटनोयाः मध्यक्षे यमद ससचम् स्यमातम् तस्य लनोपयाः इट ईमट इमत सकत्रक्षेण
भविमत। ससज्लनोप एकमादक्षेशिक्षे ससद्धिनो विमाच्ययाः इमत विमामतरकक्षे न ससज्लनोपस्य ससद्धित्विमातम् अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः इमत
सकत्रस  प्रवितरतक्षे।  लपुमङ ससचयाः परस्य सक्षेजपुरसम्  ससजभ्यस्तमविमदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे।  एविस  मविमविधिमामन
कमायमारमण असस्मनम् पमाठक्षे प्रदमशिरतमामन।
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ससस्कक तव्यमाकरणमम् मटप्पणष्ट्री

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 2 असस्तससचनोऽपककक्षे  इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 3  ससकत्रस रूपमामण समाधियत – कष्ट्रीयमातम्, कष्ट्रीयमास्तमामम्,कष्ट्रीयमासपुयाः। आतष्ट्रीयाः, आतष्ट्रीतम्, आमतषपुयाः, 
आमतषमामम्।

. 4 ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 विदवजहलन्तस्यमाचयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 अतनो हलमादक्षेलरघनोयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 सलमङ ससमच विकमद्धिप्रकरणस्य समारस ससगकहष्ट्रीत।

. 8 ससकत्रस रूपमामण समाधियत – अकटष्ट्रीतम्, कमटषमामम्, कटष्ट्रीयाः, अकटष्ट्रीष्म ।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण- १

.1 अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः।
.2 मविदममानमातम् ससचनोऽस्तक्षेश्च परस्यमापककस्य हल ईडमागमयाः।

.3 इट ईमट।

.4 इट ईमट।

.5 ससजभ्यस्तमविमदभ्यश्च।

.6 ३

.7 ३

.8 ३

उत्तरमामण- २

.9 ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु।
.10 ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु।
.11 न कक्षे नमामप सकत्रक्षेण।
.12 विदम् वजम् हमान्तयाः ममान्तयाः यमान्तयाः कणम् श्विसम् एमदतम् एषमास धिमातकनमामम्।
.13 ह्म्यन्त-कणश्विसजमागक-मणश्व्यक्षेमदतमामम् इत्यत्रस्थयाः जमागकधिमातपुयाः ण्यन्तधिमातपुयाः सश्विश्च।
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.14 नक्षेमट।

.15 ह्म्यन्त-कणश्विसजमागक-मणश्व्यक्षेमदतमामम्।

.16 विषमारविरणयनोयाः कटम्  धिमातपुयाः वितरतक्षे। 

.17 पपुषमामददपुतमादङमदतयाः परस्ममैपदक्षेषपु।

.18 २

.19 १

.20 ३

॥इमत नविदशियाः पमाठयाः॥
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