
)21 अदमामदतयाः मदविमामदपयर न्तमम् - 
अदम् हह  मदविम् धिमातवियाः

प्रस्तमाविनमा 

भविन्तयाः पकविर  भ्विमामदप्रकरणस्य पररचयस प्रमापविन्तयाः। भ्विमामदप्रकरणमक्षेवि मतङन्तप्रकरणस्य हृदयमम्।
यतनो मह धिमातपुरूपप्रमक्रयमायमास  यमामन मकलस्थमानष्ट्रीयमामन सकत्रमामण ससन्त तमामन तसस्मनम्  आलनोमचतमामन ससन्त।
भविन्तयाः जमानसन्त एवि यतम्  व्यमाकरणस  ससनोपमानक्रमस  पठनष्ट्रीयस  शिमासमम्।  अतयाः यमद मकलभकतमम्  इदस  प्रकरणस
सम्यकम्  असधिगतस  भविमत  तमहर  अन्यगणष्ट्रीयधिमातपुरूपप्रमक्रयमायमास  न  क्लक्षेशियाः।  असस्मनम्  पमाठक्षे  अदमामदगणयाः,
जपुहनोत्यमामदगणयाः,  मदविमामदगणयाः  चक्षेमत  गणत्रयस्य आलनोचनमा  मविधिमास्यतक्षे।  मतङ्प्रत्ययक्षे  परक्षे  समत  धिमातनोयाः  यक्षे
शिबमादययाः प्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे  तक्षेषमास  मविकरणससजमा भवितष्ट्रीमत प्रमाचष्ट्रीनमाचमायमारणमास  मतमम्।  अतयाः शिपम्,  श्यनम्,  शि
इत्यमादष्ट्रीमन मविकरणमामन। प्रमतगणस मविकरणभक्षेदनोऽस्तष्ट्रीमत भविन्तनो जमानसन्त एवि। मविकरणभक्षेदमातम् कथस रूपभक्षेदनो
भविमत इमत भविन्तयाः अगक्षे द्रिक्ष्यसन्त। यथमा अदम् + शिपम्  (लपुकम् ) + मत = असत्त,  हह  + शिपम्  (श्लपु) +  मत =
जपुहनोमत, मदविम् + श्यनम् + मत = मदव्यमत। बहहत्र धिमातपुरूपमामण मविनमा प्रमक्रयमास लक्षेसखष्यन्तक्षे। तत्र कमारणममदमसस्त
यतम्  भविन्तयाः  भ्विमामदप्रकरणकजमानममादमाय  तत्प्रमक्रयमास  लक्षेसखतपुमम्  शिक्नपुयपुयाः  इमत  भमावियमामम।  भवितमास
बनोधिसयकयमारय  प्रमतगणस  प्रथमधिमातनोयाः  सविमारमण  रूपमामण  प्रदत्तमामन  ससन्त,  तमामन  च  कण्ठस्थष्ट्रीयमामन  यक्षेन
गणपररचययाः सपुष्ठपु  स्यमातम्। धिमात्विन्तरमामण गन्थमान्तरक्षे द्रिषव्यमामन। यदमप प्रमाकनक्षेषपु नविसपु भ्विमामदप्रकरणकपमाठक्षेषपु
यमामन सकत्रमामण चमचरतमामन ससन्त,  तक्षेषपु  कक्षे षमासञ्चतम्  समाधिमारणसकत्रत्विमातम्  अमगमक्षेषपु  अदमादमामदपमाठक्षेषपु  अपक्षेकमासस्त।
तथमामप  तक्षेषमास  व्यमाख्यमानस  नमैवि  कररष्यतक्षे  पमाठमविस्तरभयमातम्।  मकञ्च प्रमत  धिमातपुस  सविमारमण  रूपमामण  अमप  न
प्रदशिरमयष्यन्तक्षे। अप्रदमशिरतमामन रूपमामण स्वियस समाधिनष्ट्रीयमामन।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् - 

➢ प्रमतगणस ककीदृशिस मविकरणस भविमत तज्जमास्यमत।

➢ मविकरणमविधिमायकसकत्रमाथर जमास्यमत।

➢ तत्र तत्र व्यमाख्यमातमामन मविशिक्षेषसकत्रमामण अविगममष्यमत।
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➢ अदम्-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस शिक्नपुयमातम्। 

➢ हह-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस पमारयक्षेतम्। 

➢ मदविम्-धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुमम् अहरतम्। 

➢ एतज्जमात्विमा च अन्यमामन अमप धिमातपुरूपमामण समाधिमयतपुस प्रभविक्षेतम्। 

➢ तत्र तत्र प्रदमशिरतमामन विमैकसल्पकरूपमामण अमप जमास्यमत।

अदमामदगणयाः
भकणमाथर वितरममानमातम् अदमामदगणक्षे पमठतत्विमातम् भकविमादयनो धिमातवियाः इत्यनक्षेन धिमातपुससजकमातम् सकमरकमातम्

अमनटयाः अन्तमाकमारनोदमात्तक्षेतयाः अदम्-धिमातनोयाः लयाः कमरमण च भमाविक्षे  चमाकमरकक्षे भ्ययाः इत्यनक्षेन कतररर दशि लकमारमायाः
पयमारयक्षेण  प्रमापमायाः।  एषपु  कतमक्षेनमात्र  भमाव्यममत्यमाकमाङमायमास  वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास  वितरममानक्षे  लटम्  इमत
अद्धिमातनोयाः  लमट उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम् इत्यनक्षेन अकमारस्य,  हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन च टकमारस्य इत्ससजमायमास
तस्य लनोपयाः इमत तयनोलर्थोपक्षे च कक तक्षे लशिक्वितमद्धितक्षे इत्यनक्षेन लस्य इत्ससजमायमास प्रमापमायमामम् उच्चमारणसमामथ्यमारतम्
लस्य  इत्त्विमाभमाविक्षे  अदम्  लम्  इमत  सस्थतक्षे  लस्य  इत्यसधिकक त्य  मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-तमातमासस-

थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम्  इत्यक्षेतक्षे  अषमादशि  लमादक्षेशिमायाः  प्रमापमायाः।  तक्षेषमास  समक्षेषमास  लयाः  परस्ममैपदमम्  इत्यनक्षेन
परस्ममैपदससजमायमास  प्रमापमायमास  तङमानमाविमात्मनक्षेपदमम्  इत्यनक्षेन  अपविमादत्विक्षेन  तङ्प्रत्यमाहमारमान्तयाःपमामतनमास  नविमानमामम्
आत्मनक्षेपदससजमा सञमातमा। एषपु सविरषपु मतङ्प्रत्ययक्षेषपु प्रमापक्षेषपु परस्ममैपदससजकमा आहनोसस्वितम् आत्मनक्षेपदससजकमायाः
प्रत्ययमायाः स्यपुररमत सन्दक्षेहक्षे अद्धिमातनोयाः आत्मनक्षेपदमनममत्तहष्ट्रीनत्विमातम् शिक्षेषमातम् कतररर परस्ममैपदमम् इत्यनक्षेन कतररर
परस्ममैपदससजकमायाः नवि प्रमापमायाः। तत्र च मतङसष्ट्रीमण त्रष्ट्रीमण प्रथममध्यमनोत्तममायाः इत्यनक्षेन क्रममातम् त्रयमाणमास मत्रकमाणमास
प्रथममध्यमनोत्तमससजमासपु  जमातमासपु  मध्यमनोत्तमयनोयाः अमविषयत्विमातम्  शिक्षेषक्षे  प्रथमयाः इत्यनक्षेन प्रथमससजकमायाः त्रययाः
प्रमापमायाः।  तत्रमामप  तमान्यक्षेकविचनमदविचनबहहविचनमान्यक्षेकशियाः  इत्यनक्षेन  लब्धिप्रथममामदससजमानमास  मतङमास  त्रयमाणमामम्
एकशियाः एकविचनमदविचनबहहविचनससजमायाः मविमहतमायाः। तत्रमामप कतपुरयाः  एकत्विमविविकमायमास  द्व्यक्षेकयनोमदरविचनमैकविचनक्षे
इत्यनक्षेन एकविचनससजकक्षे  मतपम्-प्रत्ययक्षे हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन पकमारस्य इत्ससजमायमास तस्य लनोप इमत तलनोपक्षे अदम्
मत इमत जमातक्षे मतपयाः मतङ्त्विमातम् धिमात्विसधिकमारनोकत्विमाच्च मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम् इमत सकत्रक्षेण समाविरधिमातपुकससजमायमास
कतररर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप अदम् शिपम् मत इमत सस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 1 अमदप्रभकमतभ्ययाः शिपयाः॥ (२.४.७२)

सकत्रमाथर याः - अमदप्रभकमतभ्ययाः शिपयाः लपुकम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  अमदप्रभकमतभ्ययाः  (५/३)  शिपयाः  (६/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अमदयाः  प्रभकमतयाः  (आमदयाः)  यक्षेषमास  तक्षे  अमदप्रभकतययाः  इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः,
तक्षेभ्ययाः अमदप्रभकमतभ्ययाः। ण्यकमत्रयमाषरमञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः इत्यतयाः लपुकम्  (१/१) इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। दशिसपु
धिमातपुगणक्षेषपु  अदमामदयाः मदतष्ट्रीययाः धिमातपुगणयाः। सकत्रमाथरस्तमावितम्  -  अदमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः मविमहतस्य शिपयाः लपुकम्
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स्यमातम्  इमत।  प्रत्ययस्य  लपुकम् -श्लपु-लपुपयाः  इमत  सकत्रक्षेण  प्रत्ययमादशिरनस्य  लपुकम्  भविमत।लपुकम् -लनोपयनोयाः
प्रत्ययमादशिरनरूपसममानफलकत्विक्षेऽमप लनोप इमत तपु ननोकमम् सकत्रकक तमा पमामणमननमा। लनोपनो भविमत इमत उच्यतक्षे
चक्षेतम् प्रत्ययलनोपक्षे प्रत्ययलकणमम् (१.१.६२) इमत प्रत्ययलकणक्षेन इतयाः मवित्तयाः इत्यमादय शिसब्नममत्तकगपुणयाः प्रमापयाः
स्यमातम्।  अतयाः  तदमारणमाय  लपुकम्  इत्यक्षेवि  उकमम्।  तथमा  समत  न  लपुमतमाङस्य  (१.१.६३)  इत्यनक्षेन
प्रत्ययलकणमनषक्षेधिक्षे न शिसब्नममत्तकगपुणयाः।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  - उपरर उकप्रकमारक्षेण अदम्-धिमातनोयाः मतमप शिमप अमदप्रभकमतभ्ययाः शिपयाः
इत्यनक्षेन शिपयाः लपुमक अदम् मत इमत जमातक्षे खरर च इत्यनक्षेन दकमारस्य स्थमानक्षे चत्विर तकमारमादक्षेशिक्षे असत्त इमत रूपस
ससध्यमत। एविमक्षेवि प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे तसस शिमप तस्य च लपुमक अतम् तसम् इमत जमातक्षे समपुदमायस्य मतङन्तत्विक्षेन
पदससजमायमास  ससजपुषनो रुयाः इत्यनक्षेन पदमान्तसकमारस्य रुत्विक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  रक्षेफस्य खरविसमानयनोमविरसजरनष्ट्रीययाः
इत्यनक्षेन मविसगर विणरसम्मक्षेलनक्षे च अत्तयाः इमत रूपमम्। बहहविचनक्षे सप्रत्ययक्षे सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तम् इत्यमादक्षेशिक्षे अदम्
अन्तम् इ इमत जमातक्षे  सविरणरसम्मक्षेलनक्षे  च  अदसन्त  इमत रूपमम्। ससमप,  थसस,  थक्षे च प्रत्ययक्षे  चत्विर  भवित्यक्षेवि।
उत्तमपपुरुषक्षे खरम्-परत्विमाभमाविमातम् नमैवि चत्विरमम्। 

तथमा मह  लमट परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  असत्त,  अत्तयाः,  अदसन्त।  असत्स,  अत्थयाः,  अत्थ।  अमद,

अदयाः, अदयाः।

{सकत्रमम्. खरर च (८.४.५५) = खरर सलमास चरयाः स्यपुयाः।}

सलमट अदम् सलटम्  इमत दशिमायमामम् अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे -  

[ . ]21 2 सलटन्यतरस्यमामम्॥ (२.४.४०)

सकत्रमाथर याः - अदयाः घसङ विमा स्यमातम् सलमट।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। सलमट अन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सलमट
इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तमम्। अन्यतरस्यमामममत सपमष्ट्रीमविभमकप्रमतरूपकमव्ययमम्। अदनो जसग्धिल्यरमप मकमत इमत
सकत्रतयाः  अदयाः  (६/१)  इत्यस्य,  लपुङ्सननोघरसङ  इत्यतयाः  घसङ  (१/१)  इत्यस्य  चमानपुविकसत्तभरविमत।  लककमारयाः
इत्ससजकयाः,  अनपुनमाससकत्विमातम्। अतयाः घस्ममात्रमविमशिष्यतक्षे। ऌमदत्करणस्य प्रयनोजनस पपुषमामददपुतमादङमदतयाः इमत
सकत्रक्षेण च्लक्षेयाः अङमादक्षेशिमविधिमानमम्। घसङ इत्यमादक्षेशियाः अनक्षेकमालम् असस्त। अनक्षेकमाल्त्विमातम् च अनक्षेकमासल्शित्सविरस्य इमत
पररभमाषयमा अयस सविमारदक्षेशिनो भविमत।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  अदम्-धिमातनोयाः भकतमानदतनपरनोकमाथरविकसत्तत्विमविविकमायमामम्  परनोकक्षे  सलमट
इमत कतररर  सलमट  प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम्  मतमप  अनपुबन्धिलनोपक्षे  अदम्  मत  इमत जमातक्षे  परस्ममैपदमानमास
णलतपुसपुसम्-थलथपुस-णल्विममायाः  इमत  सकत्रक्षेण  मतपनो  सविमारदक्षेशिक्षे  णसल  अनपुबन्धिलनोपक्षे  अदम्  अ  इमत  सस्थतक्षे
अनक्षेकमासल्शित्सविरस्य इमत पररभमाषमासहयनोगक्षेन अदयाः सम्पकणरस्य स्थमानक्षे  सलटन्यतरस्यमामम् इमत प्रकक तसकत्रक्षेण
घसङ-इत्यमादक्षेशिनो भविमत। ततयाः घसम् अ इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इत्यनक्षेन मदत्विक्षे घसम् घसम् अ इमत
जमायतक्षे। ततयाः मदरुकस्य पकविरभमागस्य घसम् इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमास हलमामदयाः शिक्षेषयाः
इमत सकत्रक्षेण  अभ्यमासस्य आदक्षेयाः  हलयाः शिक्षेषक्षे  घ  घसम्  अ इमत जमातक्षे  कपु हनोश्चपुयाः  इत्यनक्षेन  चपुत्विक्षे  अभ्यमासस्य
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घकमारस्य स्थमानक्षे  सकमारमादक्षेशिक्षे  अभ्यमासक्षे  चचर  इत्यनक्षेन जश्त्विक्षे  जकमारक्षे  जघसम्  अ इमत जमायतक्षे।  ततयाः अत
उपधिमायमायाः इत्यनक्षेन उपधिमाससजकस्य घकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारस्य विकद्धिय जघमासम् अ इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च
जघमास इमत रूपस ससध्यमत। 

सलमट प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे तसस तसयाः स्थमानक्षे अतपुसस अदयाः घसङ-इत्यमादक्षेशिक्षे  सलमट धिमातनोनभ्यमासस्य
(६.१.८)  इत्यनक्षेन  मदत्विस्य  तथमा  गमहनजनखनघसमास  लनोपयाः  सक्ङत्यनमङ  (६.४.९८)  इत्यनक्षेन
उपधिमालनोपस्य च यपुगपतम् प्रमापय परत्विमातम् प्रमापस्य उपधिमालनोपस्य मदविरचनक्षेऽमच इत्यनक्षेन मनषक्षेधिक्षे मदत्विमक्षेवि आदय
भविमत। ततयाः कपु हनोश्चपुयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासघकमारस्य सकमारक्षे सकमास्य जश्त्विक्षे जकमारक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे जघसम् अतपुसम्
इत्यविस्थमायमामम् उपधिमालनोपक्षे ज घम् सम् अतपुसम् इमत जमायतक्षे। ततयाः सकमारयाः न प्रत्ययमावियवियाः न विमा आदक्षेशिरूप
इमत कक त्विमा आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन घकमारनोत्तरविमतरनयाः सकमारस्य षत्विक्षे अप्रमापक्षे आरभ्यतक्षे - 

[ . ]21 3 शिमाससविससघसष्ट्रीनमास च॥ (८.३.६०)

सकत्रमाथर याः - शिमाससविससघसष्ट्रीनमामम् इण्कपु भ्यमास परस्य सस्य मकधिरन्यमादक्षेशियाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  शिमाससविससघसष्ट्रीनमामम्  (६/३)  च  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  इण्कनोयाः  (५/१)  इत्यसधिमक्रयतक्षे।  सहक्षेयाः  समाडयाः  सयाः  इत्यतयाः  सयाः  (६/१)  इत्यस्य,

अपदमान्तस्य मकधिरन्ययाः इत्यतयाः मकधिरन्ययाः (१/१) इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। इणम् इमत प्रत्यमाहमारयाः। तत्र णकमारयाः
लणम्  इमत  परसकत्रस्थयाः  न  तपु  अइउणम्  इमत  पकविरसकत्रस्थयाः।  कपु याः  इत्यनक्षेन  कविगरस्य  गहणमम्।  सकत्रमाथर्थो  मह
शिमाससविससघसष्ट्रीनमामम्  इण्प्रत्यमाहमारस्थविणमारतम्  अथविमा  कविगरस्थविणमारतम्  परस्य  सस्य  षकमारयाः  भविमत  इमत।
ईषमदविकतयत्नवितयाः सकमारस्य स्थमानक्षे ईषमदविकतयत्नविमानम् षकमार एवि मकधिरन्यमादक्षेशिनो भविमत नमान्ययाः।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - उपरर उकप्रकमारक्षेण अदम्-धिमातनोयाः सलमट तसस अतपुसस ज घम् सम् अतपुसम्
इमत जमातक्षे घसयाः सकमारस्य प्रकक तसकत्रक्षेण षकमारक्षे ज घम् षम् अतपुसम् इमत जमायतक्षे। ततयाः खरर च इत्यनक्षेन घकमारस्य
स्थमानक्षे चत्विर ककमारमादक्षेशिक्षे ज कम्  षम् अतपुसम् इमत जमातक्षे अतपुसयाः सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर जकतपुयाः  इमत
रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि जकपुयाः इत्यत्र प्रमक्रयमा।

सलमट  मध्यमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमामम्  ससमप  थसल घसम्  थ  इमत जमातक्षे  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः
इत्यनक्षेन इडमागमक्षे प्रमापक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः प्रमापयाः। परन्तपु क्रमामदमनयममानपुसमार स मनत्यमम्
इडमागमक्षे मदत्विमामदकमायर जघससथ इमत रूपस भविमत। एविमम् विसस (विक्षे) मसस (मक्षे)च इडमागमनो बनोध्ययाः।

मतपम्-ससपम्-ममपम् इत्यक्षेतमानम् प्रत्ययमानम् मविहमाय अन्यत्र अससयनोगमामलटम्  मकतम् इत्यनक्षेन मकदद्भिमाविनो भविमत।
अतयाः तत्र गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इत्यनक्षेन उपधिमालनोपक्षे जकम् इमत भविमत। उत्तमपपुरुषमैकविचनक्षे
मममप णसल णलयाः मविकल्पक्षेन मणत्त्विमातम् मणत्त्विपकक्षे अत उपधिमायमायाः इमत विकद्धिय जघमास इमत रूपमम्, मणत्त्विमाभमाविपकक्षे
न विकमद्धियाः। तक्षेन जघस इमत रूपमम्। 

एविञ्च सलमट परस्ममैपदक्षे घसङ-इत्यमादक्षेशिपकक्षे रूपमामण - जघमास, जकतपुयाः, जकपुयाः। जघससथ, जकथपुयाः,
जक। जघमास-जघस, जमकवि, जमकम।
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मटप्पणष्ट्री अदमामदतयाः मदविमामदपयर न्तमम् -  अदम् हह  मदविम् धिमातवियाः

 घसङ-आदक्षेशिमाभमाविपकक्षे अत आदक्षेयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य अकमारस्य दष्ट्रीघर आकमारक्षे अकयाः सविणर दष्ट्रीघरयाः
इमत सविणरदष्ट्रीघर च आद, आदतपुयाः, आदपुयाः इत्यक्षेविस रूपमामण ससध्यसन्त।

{सकत्रमम्. अत आदक्षेयाः (७.४.७०) = अभ्यमासस्यमादक्षेरतनो दष्ट्रीघरयाः स्यमातम्।}

ससमप  थसल अदम्  थ  इमत  सस्थतक्षे  अदयाः  दकमारमान्तमानपुदमात्तक्षेषपु  पमाठमातम्  इसण्नषक्षेधिनो  भविमत।  मकन्तपु
क्रमामदमनयमक्षेन पपुनयाः इटम्  प्रमापयाः। ततयाः उपदक्षेशिक्षेऽत्वितयाः इत्यनक्षेन थसल इसण्नषक्षेधिक्षे  ऋतनो भमारदमाजस्य इत्यनक्षेन
मविकल्पक्षेन इटम्  प्रमापयाः। मकन्तपु थसल मनत्यमम् इसड्विधिमानमभष्ट्रीषमसस्त। अतयाः सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 4 इडत्त्यमतर व्ययतष्ट्रीनमामम्॥ (७.२.६६)

सकत्रमाथर याः - अदम् ,ॠ, व्यक्षेञम् एभ्यस्थलयाः मनत्यमम् इटम्  स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। इटम्  अत्त्यमतरव्ययतष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। इटम्
इमत प्रथममैकविचनमान्तमम्। अत्त्यमतरव्ययतष्ट्रीनमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तमम्। अचस्तमास्वित्थल्यमनटनो मनत्यमम् इमत
यनोगमातम् थसल इत्यनपुवितरतक्षे। तस्य च षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविभकमविपररणमामयाः। अदम् , ॠ, व्यक्षेञम् इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः
इसक्श्तपय धिमातपुमनदरशिक्षे इत्यनक्षेन सश्तप्प्रत्यययाः। तक्षेन असत्तश्च अमतरश्च व्ययमतश्च तक्षेषमामम् अत्त्यमतरव्ययतष्ट्रीनमामम्
इमत  इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः।  इटयाः  टकमारयाः  इत्ससजकयाः।  तक्षेन  आदन्तय  टमकतय  इमत  पररभमाषयमा  इटम्  थलयाः
आदमावियविनो भविमत। सकत्रमाथरयाः - अदम् ,ॠ, व्यक्षेञम् इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः परस्य थलयाः मनत्यमम् इडमागमनो भविमत।

उदमाहरणमम् - ॠधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - आररथ। व्यक्षेञयाः उदमाहरणमम्- मविव्यमयथ। अदयाः उदमाहरणमम् -
आमदथ। प्रसङविशिमातम् एतदक्षेवि उदमाहरणमम् अधिपुनमा आलनोच्यतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  अदम्  थ  इमत  सस्थतक्षे  अदयाः  परस  थल्प्रत्ययनोऽसस्त।  अतयाः
प्रकक तसकत्रक्षेण मनत्यमम् इडमागमक्षे  मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  अत आदक्षेयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासस्यमाकमारस्य दष्ट्रीघर  सविणरदष्ट्रीघर
विणरसम्मक्षेलनक्षे आमलदथ इमत रूपस ससध्यमत। 

एविञ्च सलमट  घसङ इत्यमादक्षेशिमाभमाविपकक्षे  - आद, आदतपुयाः, आदपुयाः। आमदथ, आदथपुयाः, आद। आद,

आमदवि,  आमदम इत्यक्षेविस  रूपमामण  भविसन्त।  पमाठमविस्तरभयमातम्  न  सविमारमण  सकत्रमामण  प्रयज्य  रूपससमद्धियाः
प्रदश्यरतक्षे।

भमविष्यत्यनदतनमाथरमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमामम् अनदतनक्षे लपुटम्  इमत कतररर लपुमट  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे
मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत मतपयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास  तसस्मनम्  परक्षे  कतररर  शिपम्  इमत
सकत्रक्षेण प्रमापमम् शिपमम् अपविमादत्विक्षेन प्रबमाध्य स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः तमाससप्रत्ययक्षे अदम् तमासम् मत
इमत जमातक्षे यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन लपुटयाः प्रथमस्य डमारयरसयाः इमत सकत्रक्षेण
मतपयाः स्थमानक्षे डमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे टक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण अदम् तमासम् इत्यस्य अभस्यमामप टक्षेयाः आसयाः लनोपक्षे अदम् तम् आ
इमत जमातक्षे खरर च इत्यनक्षेन चत्विर दकमारस्य तकमारक्षे अत्तमा इमत रूपस ससध्यमत। अत्र लपुमट शिप्प्रत्ययमापविमादस्य
तमासयाः आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्
इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः। एविमगक्षेऽमप बनोध्यमम्। 
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तथमा च लपुमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अत्तमा, अत्तमारय, अत्तमारयाः। अत्तमासस, अत्तमास्थयाः, अत्तमास्थ।
अत्तमासस्म, अत्तमास्वियाः, अत्तमास्मयाः। लपुमट सविरत्रमैवि एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन इसण्नषक्षेधियाः।

भमविष्यदथमारतम्  अत्तक्षेयाः  मक्रयमाथमारयमास  मक्रयमायमामम्  असत्यमामम्  लकटम्  शिक्षेषक्षे  च  इमत  कतररर  लकमट
प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत मतपयाः समाविरधिमातपुकससजमायमास  तसस्मनम्  परक्षे
कतररर शिपम् इमत सकत्रक्षेण प्रमापमम् शिपमम् अपविमादत्विक्षेन प्रबमाध्य स्यतमासष्ट्री लकलपुटनोयाः इमत सकत्रक्षेण धिमातनोयाः स्यप्रत्ययक्षे
अदम् स्य मत इमत जमातक्षे शिप्प्रत्ययमापविमादस्य स्यस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन
प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः। ततयाः खरर च इमत चत्विर दकमारस्य तकमारक्षे
अत्स्यमत इमत रूपमम्। अगक्षेऽमप इत्थस प्रमक्रयमा।

तथमा च लकमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण -  अत्स्यमत,  अत्स्यतयाः,  अत्स्यसन्त। अत्स्यसस,  अत्स्यथयाः,
अत्स्यथ। अत्स्यमामम, अत्स्यमावियाः, अत्स्यमामयाः।

मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषसम्प्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु  अथरषपु  विकसत्तत्विमविविकमायमास  लनोटम्  च इमत सकत्रक्षेण कतररर
लनोमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे शिमप शिपयाः लपुमक अतम् मत इमत जमातक्षे तक्षेयाः इकमारस्य उत्त्विक्षे खरर
च इमत अतयाः तकमारस्य चत्विर  तकमारक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे  अत्तपु इमत रूपस,  पकक्षे  'मङच्च'  इमत सकत्रमापक्षेकयमा परत्विक्षेन
अनक्षेकमासल्शितम् सविरस्य इमत सकत्रक्षेण पररभमाषमारूपक्षेण पररष्कक तक्षेन तपुह्यनोस्तमातङ्ङमामशिष्यन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रक्षेण
तनोयाः तमातमङ सविमारदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे ससयनोगक्षे अत्तमातम् इत्यमप रूपमम्। तसस - लनोटनो लङ्वितम् इमत सकत्रक्षेण लनोटनो
लङ इवि कमायमारमतदक्षेशिक्षेन तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण तसयाः स्थमानक्षे यथमाक्रमस तमामम् इमत सविमारदक्षेशिक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे  अत्तमामम् इमत रूपमम्।  ससप्रत्ययक्षे सकमारस्य स्थमानक्षे अन्तम् इत्यमादक्षेशिक्षे  अदन्तपु  इमत रूपस भविमत।
ततयाः मध्यमपपुरुषमैकविचनक्षे ससमप अनपुबन्धिलनोपक्षे सक्षेह्यरमपच्च इत्यनक्षेन ससपयाः मह इत्यमादक्षेशिक्षे शिपनो लपुमक अदम् मह
इमत सस्थतक्षे अमगमसकत्रममदस प्रवितरतक्षे - 

[ . ]21 5 हह -सल्भ्यनो हक्षेसधिर याः॥ (६.४.१०१)

सकत्रमाथर याः - हनोयाः सलन्तक्षेभ्यश्च हक्षेयाः सधियाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पदत्रयमसस्त। हहसल्भ्ययाः हक्षेयाः सधियाः इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। हहश्च
सलश्च  तक्षेषमामम्  इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः  हहसलयाः,  तक्षेभ्यनो  हहसल्भ्ययाः  इमत  पञ्चमष्ट्रीबहहविचनमान्तमम्।  हक्षेयाः  इमत
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्। सधियाः इमत प्रथममैकविचनमान्तमम्। अङस्य (६/१) इत्यसधिमक्रयतक्षे। तस्य च सल्भ्ययाः इमत
मविशिक्षेषणमम् अतयाः तदन्तमविधिय सलन्तक्षेभ्य इत्यथरलमाभयाः। सधि इत्यनक्षेकमालम् असस्त। अतयाः अनक्षेकमासल्शित्सविरस्य
इमत पररभमाषयमा हक्षेयाः स्थमानक्षे सधि इमत सविमारदक्षेशियाः। हह  इमत जपुहनोत्यमामदगणष्ट्रीययाः प्रथमयाः धिमातपुयाः। सकत्रमाथरस्तमावितम्  -
हहधिमातनोयाः परस्य सलन्तक्षेभ्यश्च परस्य हक्षेयाः स्थमानक्षे सधि इत्यमादक्षेशिनो भविमत इमत।

उदमाहरणमम्  - हहधिमातनोयाः  उदमाहरणमम्  अगक्षे  विक्ष्यतक्षे।  अत्र  सलन्तस्य  उदमाहरणमम्  आलनोच्यतक्षे।
पकविर्थोकप्रकमारक्षेण अदम् मह इमत सस्थतक्षे अदम्-धिमातपुयाः सलन्तयाः। ततयाः परमम् मह इत्यमप असस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण
हक्षेयाः सधि इमत सविमारदक्षेशिक्षे  अमद्धि इमत रूपस ससध्यमत,  पकक्षे तमातमङ अत्तमातम् इत्यमप। एविञ्च मध्यमपपुरुषक्षे  अमद्धि-

अत्तमातम्, अत्तमम्, अत्त इमत रूपमामण।
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मटप्पणष्ट्री अदमामदतयाः मदविमामदपयर न्तमम् -  अदम् हह  मदविम् धिमातवियाः

उत्तमपपुरुषप्रथममैकविचनक्षे  मममप अनपुबन्धिलनोपक्षे  शिमप शिपनो लपुमक मक्षेमनरयाः इत्यनक्षेन मक्षेयाः  मन इत्यमादक्षेशिक्षे
आडपुत्तमस्य मपच्च इत्यनक्षेन आडमागमक्षे  अदमामन इमत रूपस  ससध्यमत। विसस  अदमावि,  मसस  अदमाम। मनत्यस
मङतयाः  इमत  सकमारलनोपयाः।भकतमानदतनमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमामम्  अनदतनक्षे  लङम्  इमत  कतररर  लमङ
आडजमादष्ट्रीनमामम् इत्यनक्षेन आडमागमक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे शिमप शिपनो लपुमक इतश्च इत्यनक्षेन
इकमारलनोपक्षे आ अदम् तम् इमत सस्थतक्षे अमगमसकत्रस प्रवितरतक्षे - 

[ . ]21 6 अदयाः सविरषमामम्॥ (३.४.१११)

सकत्रमाथर याः - अदयाः परस्य अपककसमाविरधिमातपुकस्य अटम्  स्यमातम् सविरमतक्षेन।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  अदयाः  इमत पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  सविरषमामम्  इमत
षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तमम्। असस्तससचनोऽपककक्षे  इत्यतयाः अपककक्षे  इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। तस्य च मविभकमविपररणमामक्षेन
अपककस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। तपुरुस्तपुशिम्यमयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यतयाः समाविरधिमातकक्षे  इमत
पदमनपुवितरतक्षे। तस्य च मविभमकमविपररणमामक्षेन समाविरधिमातपुकस्य इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा मविपररणमामयाः। अडम्
गमाग्यरगमालवियनोयाः  इत्यस्ममातम्  अटम्  (१/१)  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  अदयाः  इमत  पञ्चम्यन्तमम्  पदमम्  ।  अतयाः
तस्ममामदत्यपुत्तरस्य इमत पररभमाषमा प्रवितरतक्षे। तक्षेन च उत्तरस्य इत्यथरलमाभयाः। तथमा च अदम्-धिमातनोयाः उत्तरस्य
अपककस्य समाविरधिमातपुकप्रत्ययस्य अडमागमनो भविमत इत्यसस्मनम् मविषयक्षे सविरषमामम् आचमायमारणमामम् ऐकमत्यमम् असस्त
इमत  सकत्रमाथरयाः।  मटत्करणमातम्  अटम्  आदन्तय  टमकतय  इमत  पररभमाषयमा  अपककसमाविरधिमातपुकस्य  आदमावियविनो
भविमत।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण आ अदम् तम् इमत जमातक्षे तम् इमत अपककनोऽसस्त अपकक
एकमाल्प्रत्यययाः  इत्यनक्षेन।  मकञ्च  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत  समाविरधिमातपुकममप  असस्त।  अतयाः  प्रकक तसकत्रक्षेण
अडमागमक्षे  आदन्तय टमकतय इमत पररभमाषमासहयनोगक्षेन च अनपुबन्धिलनोपक्षे  आ अदम् अ तम् इमत जमायतक्षे। ततयाः
आटश्च इत्यनक्षेन विकद्धिय विणरसम्मक्षेलनक्षे च आदतम् इमत रूपस ससध्यमत। तसस सय थसस थक्षे विसस मसस च न अटम्
एकमाल्प्रत्ययमाभमाविमातम्।  अद्धिमातनोयाः  सय  प्रमक्रययमा  अमादन्तम्  इमत  समपुदमायस्य  मतङन्तत्विमातम्  पदससजमायमामम्
ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः इमत सकत्रक्षेण अन्त्यस्य तकमारस्य लनोपक्षे आदनम्। अदयाः ससमप प्रमक्रययमा आदम् अ सम् इमत
जमातक्षे ससपयाः सस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर कक तक्षे  आदयाः इमत रूपमम्। इमत। विसस मसस च सकमारलनोपयाः मनत्यस
मङतयाः इमत यनोगक्षेन।

तथमा च लपुमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - आदतम्,  आत्तमामम्,  आदनम्। आदयाः,  आत्तमम्,  आत्त। आदमम्,
आद, आद।

मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषसम्प्रश्नप्रमाथरनमाथरविकसत्तत्विमविविकमायमामम्
मविसधिमनमन्त्रणमामन्त्रणमाधिष्ट्रीषसम्प्रश्नप्रमाथरनक्षेषपु  सलङम्  इमत  यनोगक्षेन  अदम्-धिमातनोयाः  कतररर  मविसधिसलमङ
प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप अनपुबन्धिलनोपक्षे शिमप शिपनो लपुमक अदम् मत इमत जमातक्षे यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च
इत्यनक्षेन तक्षेयाः यमासपुडमागमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे अदम् यमासम् मत इमत जमातक्षे सपुसट्तथनोयाः इमत मतपयाः तकमारस्य सपुडमागमक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे  अदम्  यमासम्  सम्  मत  इमत जमातक्षे  सलङयाः  समाविरधिमातपुकत्विमातम्  सलङयाः  सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन
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अनन्त्यस्य सकमारदयस्य लनोपक्षे इतश्च इमत तक्षेयाः इकमारलनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च अदमातम् इमत रूपस भविमत। सय
अदम् यमा उसम् इत्यविस्थमायमामम् उस्यपदमान्तमातम् इत्यनक्षेन पररूपमम्। लनोटनो लङ्वितम् इमत सकत्रक्षेण लनोटनो लङ इवि
कमायमारमतदक्षेशिक्षेन तस्थस्थममपमास तमान्तन्तमामयाः इमत सकत्रक्षेण तसयाः स्थमानक्षे तमाममादक्षेशियाः, थसयाः स्थमानक्षे तममादक्षेशियाः, थस्य
स्थमानक्षे  च तमादक्षेशियाः। विसस मसस च मनत्यस  मङतयाः इमत सकमारलनोपयाः। तथमा च सलमङ रूपमामण  -  अदमातम्,
अदमातमामम्, अदपुयाः। अदमायाः, अदमातमम्, अदमात। अदमामम्, अदमावि, अदमाम।

आशिष्ट्रीविमारदमाथर  आमशिमष सलङ्लनोटय  इमत कतररर  आशिष्ट्रीसलर मङ  मतमप यमासपुमट  सपुमट  इतश्च इमत
इकमारलनोपक्षे  अदम्  यमासम्  सम्  तम्  इमत  सस्थतक्षे  (सलङमामशिमष  इत्यनक्षेन  आशिष्ट्रीसलरङयाः  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  सलङयाः
सलनोपनोऽनन्त्यस्य  इत्यनक्षेन  सकमारस्य  लनोपनो  न  भविमत।)  स्तम्  इत्यस्य  हलनोऽनन्तरमायाः  ससयनोगयाः  इमत
ससयनोगससजमायमामम्  स्कनोयाः  ससयनोगमादनोरन्तक्षे  च  इत्यनक्षेन  ससयनोगमामदसकमारलनोपक्षे  अदम्  यमासम्  तम्  इमत  जमातक्षे  पपुनयाः
ससयनोगमामदसकमारलनोपक्षे  अदमातम्  इमत रूपस  ससध्यमत। तसस तसयाः तमामम अदम् यमासम्  सम्  तमामम्  इमत जमातक्षे  स्सम्
इत्यस्य ससयनोगससजमायमामम्  स्कनोयाः ससयनोगमादनोरन्तक्षे  च इत्यनक्षेन सल्परत्विमातम्  ससयनोगमामदसकमारलनोपक्षे  अदमास्तमामम्
इमत  रूपमम्।  एविमम्  अगक्षेऽमप।  आशिष्ट्रीसलरमङ  रूपमामण  तमावितम्  -  अदमातम्,  अदमास्तमामम्,  अदमासपुयाः।  अदमायाः,
अदमास्तमम्, अदमास्त। अदमासमम्, अदमास्वि, अदमास्म।

लपुमङ घसङ इत्यमादक्षेशिमविधिमानमाय सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 7 लपुङ्सननोघरसङ॥ (२.४.३७)

सकत्रमाथर याः - अदयाः घसङ स्यमातम् लपुमङ समन च।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त। लपुङ्सननोयाः घसङ इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। लपुङम्  च
सनम् च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे लपुङ्सनय,  तयनोयाः लपुङ्सननोयाः। लपुङ्सननोयाः इमत सपमष्ट्रीमदविचनमान्तमम्। घसङ इमत
प्रथममैकविचनमान्तमम्  (अमविभमककनो  मनदरशियाः)।  अदनो  जसग्धिल्यरमप  मकमत  इत्यतयाः  अदयाः  (६/१)

इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  घसङ  इत्यत्र  ऌकमारस्य  अनपुनमाससकत्विमातम्  घस्ममात्रस  मशिष्यतक्षे।  घसङ  इमत  अनक्षेकमालम्
असस्त। अतयाः अनक्षेकमासल्शित्सविरस्य इमत पररभमाषयमा घसङ इमत सविमारदक्षेशिनो भविमत। सकत्रमाथर्थो मह अदयाः स्थमानक्षे घसङ
इत्यमादक्षेशियाः स्यमातम् लपुमङ समन च परतयाः। लकमदत्करणस्य फलस तपु उकमक्षेवि असस्त।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अदम्-धिमातनोयाः भकतमाथरमक्रयमाविकसत्तत्विमविकमायमामम् लपुङम्  इमत यनोगक्षेन कतररर
लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप इकमारलनोपक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण अदयाः स्थमानक्षे घसङ इमत सविमारदक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे घसम् तम्
इमत जमायतक्षे। ततयाः प्रमापस शिपस प्रबमाध्य सच्ल लपुमङ इत्यनक्षेन च्लय पपुषमामददपुतमादङमदतयाः परस्ममैपदक्षेषपु इमत सकत्रक्षेण
च्लक्षेयाः स्थमानक्षे अङमादक्षेशिक्षे लपुङ्लङ्लकङ्क्ष्विडपुदमात्तयाः इत्यनक्षेन घस अङस्य अडमागमक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे च अ घसम् अ
तम्  इमत  जमातक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च  अघसतम् इमत  रूपस  ससध्यमत।  अत्र  अङयाः  विलमामदत्विमाभमाविमातम्  नमैवि
इडमागमप्रसमकयाः। गमहनजनखनघसमास लनोपयाः सक्ङत्यनमङ इत्यनक्षेन अनमङ इमत मनषक्षेधियाः उकयाः। तक्षेन प्रकक तक्षे
अमङ परक्षे उपधिमालनोपनो न।  

(बहहत्र 'इमत यनोगक्षेन’ इमत शिब्दयाः प्रयनोगयाः असस्त। सकत्रमक्षेवि यनोगयाः कथ्यतक्षे। अतयाः इमत यनोगक्षेन इत्यस्य
इमत सकत्रक्षेण इत्यथर्थो बनोद्धिव्ययाः।)
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एविञ्च लपुमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अघसतम्, अघसतमामम्, अघसनम्। अघसयाः, अघसतमम्, अघसत।
अघसमम्, अघसमावि, अघसमाम।

सनयाः उदमाहरणस तपु गन्थमान्तरक्षे द्रिषव्यमम्।

मक्रयमायमायाः  अमनष्पतय  गम्यममानमायमास  सलसङ्नममत्तक्षे  लकङम्  मक्रयमामतपत्तय  इमत  अदयाः  कतररर  लकमङ
आडजमादष्ट्रीनमामम् इमत आडमागमक्षे आटश्च इत्यनक्षेन विकद्धिय प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप इकमारलनोपक्षे शिपम्-अपविमादभकतक्षे
स्यप्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  च आ अदम् स्य तम् इमत जमातक्षे  शिप्प्रत्ययमापविमादस्य स्यस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम्
आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इत्यनक्षेन  प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच  उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्  इत्यनक्षेन  मनषक्षेधियाः।  ततयाः
आटश्च इत्यनक्षेन विकद्धिय खरर च इमत चत्विर दकमारस्य तकमारक्षे आत्स्यतम् इमत रूपमम् ससध्यमत। एविमम् तसमादय
उह्यमम्।

लकमङ रूपमामण तमावितम् - आत्स्यतम्, आत्स्यतमामम्, आत्स्यनम्। आत्स्ययाः, आत्स्यतमम्, आत्स्यत।
आत्स्यमम्, आत्स्यमावि, आत्स्यमाम।

।।इमत अदमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 39 कमत धिमातपुगणमायाः भविसन्त।

. 40 शिपनो लपुकम्  कक्षे न मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 41 अघसतम् इत्यत्र घसङ इत्यमादक्षेशियाः कक्षे न भविमत।

. 42 अदयाः सविरषमामम् इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 43 अमद्धि इत्यत्र सधि इत्यमादक्षेशियाः कक्षे न।

. 44 जकपुयाः इत्यत्र षत्विस कक्षे न।

. 45 जघमास इत्यत्र घसङ इत्यमादक्षेशियाः कक्षे न।

. 46 अमदप्रभकमतभ्ययाः शिपयाः इत्यत्र प्रभकमतशिब्दस्य कनोऽथरयाः।

. 47 अदम्-धिमातनोयाः कनोऽथरयाः।

. 48 अदम्-धिमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण भविसन्त, तमामन च कमामन।
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अथ जपुहनोत्यमामदगणयाः
हह  दमानमादनयनोयाः  इमत  सकमरकमातम्  परस्ममैपमदनयाः  अमनटयाः  जपुहनोत्यमामदगणष्ट्रीयमातम्  धिमातनोयाः  लमट

प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् कतररर शिपम् इत्यनक्षेन शिमप हह  शिपम् मत इमत जमातक्षे सकत्रममदस
प्रवितरतक्षे - 

[ . ]21 8 जपुहनोत्यमामदभ्ययाः श्लपुयाः॥ (२.४.७५)

सकत्रमाथर याः - शिपयाः श्लपुयाः स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  जपुहनोत्यमामदभ्ययाः  (५/३),  श्लपुयाः  (६/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  जपुहनोमतयाः  आमदयाः  यक्षेषमास  तक्षे  जपुहनोत्यमादययाः,  तक्षेभ्ययाः  जपुहनोत्यमामदभ्ययाः।  जपुहनोत्यमामदयाः  दशिसपु
धिमातपुगणक्षेषपु तकतष्ट्रीययाः। जपुहनोमतयाः इमत हह-धिमातनोयाः धिमातपुमनदरशिमाय इकम् -सश्तपय धिमातपुमनदरशिक्षे  इत्यनक्षेन सश्तमप रूपमम्।
अमदप्रभकमतभ्ययाः  शिपयाः  इत्यतयाः  शिपयाः  (६/१)  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  ततयाः  जपुहनोत्यमामदभ्ययाः  शिपयाः  श्लपुयाः  इमत
पदयनोजनमा। तक्षेन जपुहनोत्यमामदभ्ययाः मविमहतस्य शिपयाः श्लपुयाः स्यमातम् इमत सकत्रमाथरयाः। श्लपुयाः अमप प्रत्ययमादशिरनस्य
ससजमा  भविमत।  यथमा  अदमामदगणक्षे  लपुकम्  अमप  प्रत्ययमादशिरनस  मन्यतक्षे।  प्रत्ययस्य  लपुकम् -श्लपु-लपुपयाः  इत्यनक्षेन
प्रत्ययस्य  अदशिरनस्यमैवि  लपुकम्  श्लपु  लपुपम्  इमत  ससजमात्रयस  भविमत।  तक्षेन  हह-आमदधिमातपुभ्ययाः  मविमहतस्य  शिपयाः
अदशिरनमम् भविमत इमत फसलतमम्। श्लपुयाः लपुपम् इत्यनयनोयाः प्रत्ययमादशिरनरूपसममानफलकत्विक्षेऽमप सकत्रक्षे श्लपुयाः इत्यक्षेवि
उकस  न  तपु  लपुपम्।  यतनो  मह  श्लपु  इत्यपुच्यतक्षे  चक्षेतम्  प्रत्ययलनोपक्षे  प्रत्ययलकणमम्  इत्यनक्षेन  प्रमापस्य
प्रत्ययलकणकमायरस्य  न  लपुमतमाङस्य इत्यनक्षेन  मनषक्षेधिनो  भविमत।  मकञ्च लनोपक्षे  समत  स्थमामनविद्भिमाविनो  भविमत,

श्लपुकरणक्षे तपु न स्थमामनविद्भिमावियाः। श्लपुससजमायमायाः मकस  फलमम् तदम् अमगमक्षे सकत्रक्षे जमास्यतक्षे।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण हह  शिपम् मत इमत सस्थतक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण शिपनो श्लय हह  मत
इमत जमातक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 9 श्लय॥ (६.१.१०)

सकत्रमाथर याः - धिमातनोयाः दक्षे स्तयाः श्लय परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  श्लय  (७/१)  इमत  एकपदममदस  सकत्रमम्।  सकत्रममदस  मविसधिसकत्रमम्।  सलमट
धिमातनोरनभ्यमासस्य इत्यतयाः धिमातनोयाः (६/१) इमत पदस्य, एकमाचनो दक्षे प्रथमस्य इत्यतयाः दक्षे (१/२) इमत पदस्य
च अनपुविकसत्तभरविमत। तथमा च श्लय धिमातनोयाः दक्षे इमत पदयनोजनमा। तक्षेन श्लय परक्षे धिमातनोयाः मदत्विस भविमत इमत सकत्रमाथरयाः
ससध्यमत।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - उपरर उकप्रकमारक्षेण हहधिमातनोयाः मतमप शिमप शिपनो श्लय हह  मत इमत जमातक्षे
श्लय इमत प्रकक तसकत्रक्षेण हह  इमत धिमातनोयाः मदत्विक्षे हह  हह  मत इमत जमायतक्षे। ततयाः पकविर्थोऽभ्यमासयाः इत्यनक्षेन प्रथमभमागस्य
अभ्यमासससजमायमामम्  अभ्यमासस्य हह  इत्यस्य  हकमारस्य  कपु हनोश्चपुयाः  इत्यनक्षेन  चपुत्विक्षे  गपुणत  आन्तयमारदम्  सकमारक्षे
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तत्स्थमानक्षे अभ्यमासक्षे चचर  इत्यनक्षेन जश्त्विक्षे जकमारक्षे जपु हह  मत इमत जमायतक्षे। ततयाः मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् हनोयाः
उकमारस्य समाविरधिमातपुपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन गपुणक्षे ओकमारक्षे जपुहनोमत इमत रूपस ससध्यमत।

मतपम् ससपम् ममपम् इत्यक्षेतमानम् प्रत्ययमानम् मविहमाय अन्यक्षेषमास प्रत्ययमानमास समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन मङदद्भिमाविक्षे
सक्ङमत च इत्यनक्षेन गपुणमनषक्षेधियाः। अत एवि प्रथमपपुरुषमदविचनक्षे न गपुणयाः। तक्षेन जपुहहतयाः इमत रूपस भविमत।

प्रथमपपुरुषबहहविचनक्षे  ससप्रत्ययक्षे  शिमप श्लय मदत्विमामदकमायर  जपु  हह  सस इमत जमातक्षे  सनोऽन्तयाः इत्यनक्षेन
सस्य अन्तमादक्षेशिक्षे प्रमापक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 10 अदभ्यस्तमातम्॥ (७.१.४)

सकत्रमाथर याः - अभ्यस्तमातम् सस्य अतम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  अतम्  (१/१)  अभ्यस्तमातम्  (५/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इत्यतयाः अनपुविकत्तस्य प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इत्यस्य
प्रत्ययमादक्षेयाः  इमत  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्ततयमा  मविपररणमामयाः।  सनोऽन्तयाः  इत्यतयाः  सयाः  (६य१)  इत्यस्यमानपुविकसत्तयाः।
अभ्यस्तमम् इमत एकमा ससजमा समा च उभक्षे अभ्यस्तमम्  (६.१.५)  इत्यनक्षेन मविधिष्ट्रीयतक्षे। अषमाध्यमाय्यमामम् षमामष्ठक-

आषममकभक्षेदक्षेन शिब्दस्य मदत्विमविधिमानमाथरमम् प्रकरणदयमसस्त। तत्र षमामष्ठकस्य कक तमदत्विस्य शिब्दस्विरूपस्य
उभक्षे अभ्यस्तमम् इमत सकत्रक्षेण अभ्यस्तसजमा। सकत्रमाथर्थो मह अभ्यस्तससजकमातम् धिमातनोयाः परस्य प्रत्ययमावियविस्य
सकमारस्य  स्थमानक्षे  अतम्  इत्यमादक्षेशिनो  भविमत।  मविभमकससजकस्य  सक्षेयाः  सस्य  स्थमानक्षे  मविधिष्ट्रीयममानयाः  अतम्
इत्यमादक्षेशिनोऽमप मविभमकस सजकनो भविमत। अतयाः हलन्त्यमम् इत्यनक्षेन प्रमापमा तकमारस्य इत्ससजमा न मविभकय तपुस्ममायाः
इत्यनक्षेन मनषक्षेधिमातम् न भविमत।

{सकत्रमम्.  उभक्षे  अभ्यस्तमम् (६.१.५)  =  षमाष्ठमदत्विप्रकरणक्षे  यक्षे  दक्षे  मविमहतक्षे  तक्षे  उभक्षे  समपुमदतक्षे
अभ्यस्तससजक्षे स्तयाः।}

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः  - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण जपुहह  सस इमत सस्थतक्षे जपुहह  इत्यस्य उभक्षे अभ्यस्तमम्
इत्यनक्षेन अभ्यस्तससजमा भविमत। ततयाः अदभ्यस्तमातम् इमत प्रकक तसकत्रक्षेण सक्षेयाः सकमारस्य स्थमानक्षे अतम् इत्यमादक्षेशिक्षे जपु
हह  अतम् इ इमत जमातक्षे इकनो यणमच इत्यनक्षेन यमण प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास य्विनोररयङपु विङय इत्यनक्षेन
उविमङ प्रमापक्षे तस  बमासधित्विमा हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इमत अमगमपमाठक्षे  विक्ष्यममाणक्षेन सकत्रक्षेण मदतष्ट्रीय-हनोयाः उकमारस्य
विकमारमादक्षेशिक्षे जपुहम्  विम् अमत इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च जपुह्वमत इमत रूपस भविमत। मतमप ससमप मममप च गपुणयाः।
अन्यत्र तसमादय अमपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकममपतम् इमत मङदद्भिमाविक्षे सक्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधियाः।

हहधिमातनोयाः लमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - जपुहनोमत, जपुहहतयाः, जपुह्वमत। जपुहनोमष, जपुहहथयाः, जपुहहथ। जपुहनोमम,

जपुहहवियाः, जपुहहमयाः।

सलमट मविशिक्षेषमाय सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 11 भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहह विमास श्लपुविच्च॥ (३.१.३९)

सकत्रमाथर याः - भष्ट्री-ह्रष्ट्री-भक-हहधिमातपुभ्ययाः सलमट आमम् विमा स्यमादम्, आमम श्लमामविवि कमायर च।
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पदत्रयमसस्त।  भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमामम्  (६/३)  श्लपुवितम्  च  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। श्लपुवितम् च इत्यपुभयममप अव्ययपदमम्। भष्ट्रीश्च ह्रष्ट्रीश्च भमा च हहश्च तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे
भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहवियाः,  तक्षेषमास  भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमामम्। भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमामम्  इत्यत्र पञ्चम्यथर  षष्ठष्ट्रीप्रयनोगयाः। श्लय इवि इमत श्लपुवितम्,  तत्र
तस्यक्षेवि इमत यनोगक्षेन सपम्यन्तमादम्  विमतप्रत्यययाः।  कमास्प्रत्ययमादमाममन्त्रक्षे  सलमट इत्यतयाः सलमट  (७/१),  आमम्
(१/१)  इत्यनयनोयाः,  तथमा  च  उषमविदजमागकभ्यनोऽन्यतरस्यमामम्  इत्यतयाः  अन्यतरस्यमामम्  (७/१)  इत्यस्य  च
अनपुविकसत्तभरविमत। प्रत्यययाः (१/१) परयाः (१/१) इत्यपुभयमम् असधिमक्रयतक्षे। सकत्रस्यमाशियस्तमावितम् - सलमट परक्षे भष्ट्री-
ह्रष्ट्री-भक-हहधिमातपुभ्ययाः  परमम्  आम्प्रत्ययनो  भविमत,  मकञ्च  स  आम्प्रत्यययाः  श्लपुवितम्  भविमत।  श्लय  परतयाः  यथमा
मदत्विमामदकमायर  भविमत,  तथमा आमम परतयाः अमप भविमत इमत तमात्पयरमम्। मकन्तपु  सविरमक्षेततम्  कमायर  मविकल्पक्षेन
भविमत।

उदमाहरणक्षे सकत्रमाथरसमन्विययाः - प्रसङविशिमातम् अत्र हहधिमातनोरक्षेवि उदमाहरणमम् प्रदश्यरतक्षे। धिमात्विन्तरमाणमामम्
उदमाहरणमम्  गन्थमान्तरक्षे  द्रिषव्यमम्।  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  हहधिमातनोयाः  सलमट  अनपुबन्धिलनोपक्षे  च  हह  लम्  इमत  सस्थतक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण हहधिमातनोयाः  आम्प्रत्ययक्षे  तस्य च श्लपुविद्भिमाविक्षे  श्लय  इत्यनक्षेन धिमातनोयाः मदत्विक्षे  मदरुकस्य पकविरभमागस्य
अभ्यमासससजमायमास कपु हनोश्चपुयाः इत्यनक्षेन चपुत्विक्षे सकमारक्षे तत्स्थमानक्षे अभ्यमासक्षे चचर  इत्यनक्षेन जश्त्विक्षे जकमारक्षे जपु हह  आमम्
लम्  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  आमयाः  मतसङ्शिमद्भिन्नत्विमातम्  आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः  इत्यनक्षेन  आधिरधिमातपुकससजमायमास
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन हकमारनोत्तरविमतरनयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे अविमादक्षेशिक्षे जपुहविमामम् इमत जमायतक्षे।
ततयाः आमयाः इमत सकत्रक्षेण आमयाः परस्य सलटयाः लपुमक धिमात्विसधिकमारक्षे मविमहतत्विमातम् मतसङ्शिमद्भिन्नत्विमाच्च कक दमतङम्
इमत सकत्रक्षेण सलटयाः कक त्ससजमायमास जपुहविमामम् इत्यस्य प्रत्ययलकणक्षेन कक दन्तत्विमातम् कक त्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण
प्रमामतपमदकससजमायमास ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम् इमत सकत्रक्षेण सपु-प्रत्ययक्षे जपुहविमामम् सपु इमत सस्थतक्षे आमयाः इमत सकत्रक्षेण
सपुलपुमक  जपुहविमामम्  इत्यस्य  सपुबन्तत्विमातम्  सपुमपङन्तस  पदमम्  इमत  पदससजमा  भविमत।  ततयाः  जपुहविमामम्  इत्यस्य
आमन्तत्विमातम् कक ञ्चमानपुप्रयपुज्यतक्षे सलमट इमत सकत्रक्षेण सलट्परकस्य कक ञयाः अनपुप्रयनोगक्षे जपुहविमामम् कक  सलटम्  इमत जमातक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे  जपुहविमामम्  कक  लम्  इमत  सस्थतक्षे  प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मतपसस्स-ससप्थस्थ-ममब्विस्मसम्-
तमातमासस-थमासमाथमासध्विमम्-इड्विमहममहङम्  इमत सकत्रक्षेण  लस्य मतमप  अनपुबन्धिलनोपक्षे  जपुहविमामम्  कक  मत  इमत जमातक्षे
परस्ममैपदमानमास णलतपुसपुसम्-थलथपुस-णल्विममायाः इमत सकत्रक्षेण मतपयाः सविमारदक्षेशिक्षे णसल अनपुबन्धिलनोपक्षे जपुहविमामम् कक  अ
इमत जमातक्षे सलमट धिमातनोरनभ्यमासस्य इमत सकत्रक्षेण अनभ्यमासधिमात्विवियविस्य एकमाचयाः कक  इत्यस्य मदत्विक्षे जपुहविमामम्
कक  कक  अ इमत जमातक्षे मदरुकस्य पकविरभमागस्य कक  इत्यस्य पकविर्थोऽभ्यमासयाः इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासससजमायमामम् उरतम्
इमत सकत्रक्षेण अभ्यमासऋकमारस्य अत्त्विक्षे उरणम् रपरयाः इमत रपरत्विक्षे च जपुहविमामम् करम् कक  अ इमत जमातक्षे हलमामदयाः
शिक्षेषयाः इमत सकत्रक्षेण आदक्षेयाः हलयाः शिक्षेषक्षे  जपुहविमामम्  क कक  अ इमत जमातक्षे  कपु हनोश्चपुयाः इमत अभ्यमासककमारस्य चपुत्विक्षे
चकमारक्षे जपुहविमामम् च कक  अ इमत जमातक्षे णलनो मणत्त्विमातम् अचनो सञ्णमत इमत सकत्रक्षेण अजन्तमाङस्य कक ञयाः ऋकमारस्य
विकद्धिय आकमारक्षे उरणम् रपरयाः इमत रपरत्विक्षे च जपुहविमामम् च कमारम् अ इमत जमातक्षे जपुहविमामम् इमत ममान्तस्य पदस्य
हल्परत्विमातम् मनोऽनपुस्विमारयाः इमत मस्य अनपुस्विमारक्षे विमा पदमान्तस्य इमत सकत्रक्षेण अनपुस्विमारस्य मविकल्पक्षेन परसविणर
जपुहविमाञ्चकमार इमत रूपमम्। परसविणमारभमाविक्षे जपुहविमासचकमार इमत समाकल्यक्षेन रूपदयस ससद्ध्यमत। 
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मटप्पणष्ट्री अदमामदतयाः मदविमामदपयर न्तमम् -  अदम् हह  मदविम् धिमातवियाः

अत्र  मविशिक्षेषयाः  - आम्प्रत्ययस्य  प्रकक मतयाः  हहधिमातपुयाः  परस्ममैपदष्ट्री  असस्त  इमत  हक्षेतनोयाः  सलमट
अनपुप्रयपुज्यममानयाः कक धिमातपुरमप परस्ममैपदष्ट्री एवि भविमत। भकधिमातनोयाः अस्धिमातनोश्च अनपुप्रयनोगक्षे तयनोयाः परस्ममैपमदत्विमातम्
न आत्मनक्षेपदसम्भवियाः।

अत्रमैवि भकधिमातनोरनपुप्रयनोगक्षे  जपुहविमाम्बभकवि,  जपुहविमासबभकवि  इमत  रूपदयमम्। आस्धिमातनोरनपुप्रयनोगक्षे
जपुहविमाममास इमत रूपमम्। अगक्षे कक  भक असम् एषमामम् अनपुप्रयनोगक्षेण मनष्पन्नमामन रूपमामण प्रदशिरमयष्यन्तक्षे।

आमभमाविपकक्षे हह-धिमातनोयाः  सलमट  मतमप  णसल  अनपुबन्धिलनोपक्षे  च  हह  अ  इमत  सस्थतक्षे  सलमट
धिमातनोरनभ्यमासस्य इत्यनक्षेन मदत्विक्षे अभ्यमासस्य हनोयाः हकमारस्य चपुत्विक्षे सकमारक्षे सस्य च जश्त्विक्षे जकमारक्षे जपुहह  अ
इमत जमातक्षे अचनो सञ्णमत इत्यनक्षेन विकद्धिय आविमादक्षेशिक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च जपुहमावि इमत रूपस ससध्यमत। अजमादय प्रत्ययक्षे
परतयाः  अमच श्नपुधिमातपुभपुविमास  य्विनोररयङपु विङय  इत्यनक्षेन  हनोयाः  उकमारस्य  स्थमानक्षे  उविङमादक्षेशिक्षे जपुहह वितपुयाः,  जपुहह विपुयाः,
जपुहहविथपुयाः इत्यमामदरूपमामण ससध्यसन्त।  हहधिमातनोयाः  ससमप  थसल आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः  इमत  इडमागमक्षे  प्रमापक्षे
एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधिक्षे प्रमापक्षे तस बमासधित्विमा क्रमामदमनयममानपुसमारस मनत्यमम् इमट प्रमापक्षे तस्यमामप
अचस्तमास्वित्थल्यमनटनो मनत्यमम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः प्रमापयाः। तदमा तस बमासधित्विमा भमारदमाजमनयममातम् विमैकसल्पकक्षे  इमट
जपुहनोथ/जपुहमविथ इमत रूपदयस  भविमत। उत्तमपपुरुषस्य एकविचनक्षे  णलपुत्तमनो विमा  इत्यनक्षेन  मविकल्पक्षेन णलयाः
मणत्त्विमातम् विकद्ध्यभमाविपकक्षे  जपुहवि,  अचनो सञ्णमत इमत विकमद्धिपकक्षे  जपुहमावि इमत समाकल्यक्षेन रूपदयस भविमत। विसस
मसस च क्रमामदमनयममानपुसमारस मनत्यमम् इडमागमक्षे उविमङ जपुहह मविवि, जपुहह मविम इत्यक्षेविस रूपमामण भविसन्त। 

तथमा च आमभमाविपकक्षे  सलमट रूपमामण  जपुहमावि,  जपुहह वितपुयाः,  जपुहहविपुयाः।  जपुहनोथ/जपुहमविथ,  जपुहहविथपुयाः,
जपुहहवि। जपुहमावि/जपुहवि, जपुहह मविवि, जपुहह मविम। 

एविञ्च  सलमट  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप  समाकल्यक्षेन  षटम्  रूपमामण  -  जपुहमावि,

जपुहविमासचकमार/जपुहविमाञ्चकमार, जपुहविमासबभकवि/जपुहविमाम्बभकवि, जपुहविमाममास। 

मममप  समाकल्यक्षेन जपुहमावि/जपुहवि,  जपुहविमासचकमार/जपुहविमासचकर-जपुहविमाञ्चकमार/जपुहविमाञ्चकर,

जपुहविमासबभकवि/जपुहविमाम्बभकवि, जपुहविमाममास इमत नवि रूपमामण।

कक  भक असम् एषमामम् अनपुप्रयनोगक्षेण मनष्पन्नमामन रूपमामण अधियाः प्रदत्तमामन ससन्त। 

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्र.पपु. जपुहविमाञ्चकमार जपुहविमाञ्चक्रतपुयाः जपुहविमाञ्चक्रपु याः

म.पपु. जपुहविमाञ्चकथर जपुहविमाञ्चक्रथपुयाः जपुहविमाञ्चक्र

उ.पपु. जपुहविमाञ्चकमार/जपुहविमाञ्चकर जपुहविमाञ्चकक वि जपुहविमाञ्चकक म

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहहविचनक्षे

प्र.पपु. जपुहविमासचकमार जपुहविमासचक्रतपुयाः जपुहविमासचक्रपु याः

म.पपु. जपुहविमासचकथर जपुहविमासचक्रथपुयाः जपुहविमासचक्र

उ.पपु. जपुहविमासचकमार/जपुहविमासचकर जपुहविमासचकक वि जपुहविमासचकक म
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एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहह विचनक्षे

प्र.पपु. जपुहविमाम्बभकवि जपुहविमाम्बभकवितपुयाः जपुहविमाम्बभकविपुयाः

म.पपु. जपुहविमाम्बभकमविथ जपुहविमाम्बभकविथपुयाः जपुहविमाम्बभकवि

उ.पपु. जपुहविमाम्बभकवि जपुहविमाम्बभकमविवि जपुहविमाम्बभकमविम

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहह विचनक्षे

प्र.पपु. जपुहविमासबभकवि जपुहविमासबभकवितपुयाः जपुहविमासबभकविपुयाः

म.पपु. जपुहविमासबभकमविथ जपुहविमासबभकविथपुयाः जपुहविमासबभकवि

उ.पपु. जपुहविमासबभकवि जपुहविमासबभकमविवि जपुहविमासबभकमविम

एकविचनक्षे मदविचनक्षे बहह विचनक्षे

प्र.पपु. जपुहविमाममास जपुहविमाममासतपुयाः जपुहविमाममासपुयाः

म.पपु. जपुहविमाममाससथ जपुहविमाममासथपुयाः जपुहविमाममास

उ.पपु. जपुहविमाममास जपुहविमाममाससवि जपुहविमाममाससम

लपुमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप  शिबपविमादक्षे  तमासस  तमासयाः  मतसङ्शिमद्भिन्नत्विमातम्  आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः
इत्यनक्षेन आधिरधिमातपुकससजमायमास समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन हनोयाः उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे हनो तमासम् मत इमत
जमातक्षे तक्षेयाः स्थमानक्षे डमादक्षेशिक्षे मडत्त्विसमामथ्यमारतम् अभस्यमामप मटससजकस्य आसयाः लनोपक्षे हनो तम् आ इमत जमातक्षे  हनोतमा
इमत रूपस भविमत। एविमगक्षेऽमप मविदमासथरनमा स्वियमम् ऊह्यमम्। लपुमट शिबपविमादस्य तमासयाः आधिरधिमातपुकससजमायमामम्
आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः।

तथमा च लपुमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण -  हनोतमा,  हनोतमारय,  हनोतमारयाः।  हनोतमासस,  हनोतमास्थयाः,  हनोतमास्थ।
हनोतमासस्म, हनोतमास्वियाः, हनोतमास्मयाः।

लकमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप  शिबपविमादक्षे  स्यप्रत्ययक्षे  स्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन हनोयाः उकमारस्य गपुणक्षे आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत सकमारस्य षकमारक्षे  -  हनोष्यमत।
लकमट शिबपविमादस्य स्यस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः। एविमम् अगक्षेऽमप बनोध्यमम्।

तथमा मह परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  हनोष्यमत,  हनोष्यतयाः,  हनोष्यसन्त।  हनोष्यसस,  हनोष्यथयाः,  हनोष्यथ।
हनोष्यमामम, हनोष्यमावियाः, हनोष्यमामयाः। 

लनोमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप शिमप शिपयाः श्लय धिमातनोयाः मदत्विक्षे अभ्यमासमामदकमायर जपु हह  मत इमत जमातक्षे
मतपयाः  समाविरधिमातपुकत्विमातम्  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इत्यनक्षेन  हनोयाः  उकमारस्य  गपुणक्षे  ओकमारक्षे  एरुयाः  इत्यनक्षेन
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इकमारस्य उकमारक्षे  जपुहनोतपु  इमत रूपस भविमत,  तमातङ्पकक्षे जपुहहतमातम् इत्यमप। तसस -  जपुहहतमामम्,  सय -  जपुह्वतपु।
ससमप हहसल्भ्यनो हक्षेसधिरयाः इत्यनक्षेन महस्थमानक्षे सधि इमत सविमारदक्षेशिक्षे  जपुहह सधि - (तमातमङ) जपुहहतमातम्, जपुहहतमम्, जपुहहत।
उत्तमपपुरुषक्षे  आडपुत्तमस्य  मपच्च  इत्यनक्षेन  आमट,  अमच  श्नपुधिमातपुभपुविमास  य्विनोररयङपु विङय  (६.४.७७)  इमत
उविङमादक्षेशिमापक्षेकयमा  हहश्नपुविनोयाः  समाविरधिमातपुकक्षे  (६.४.८७)  इत्यस्य  परत्विमातम्  यमण  प्रमापक्षे,  तस्ममादमप  परत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  (७.३.८४)  इत्यनक्षेन गपुणक्षे  ओकमारक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  जपुहविमामन,  जपुहविमावि,  जपुहविमाम इमत
रूपमामण भविसन्त।

तथमा  मह  परस्ममैपदक्षे  लनोमट  रूपमामण  -  जपुहनोतपु/जपुहहतमातम्,  जपुहहतमामम्,  जपुह्वतपु।  जपुहह सधि/जपुहहतमातम्,
जपुहहतमम्, जपुहहत। जपुहविमामन, जपुहविमावि, जपुहविमाम।

लमङ अडमागमक्षे  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप  शिमप  शिपयाः  श्लय  धिमातनोमदरत्विक्षे  अभ्यमासमामदकमायर  हनोयाः
उकमारस्य गपुणक्षे ओकमारक्षे इतश्च इत्यनक्षेन मतपयाः इकमारस्य लनोक्षेपक्षे अजपुहनोतम् इमत रूपस भविमत। तसस - अजपुहहतमम्।
सय सस्य स्थमानक्षे अतम् इत्यमादक्षेशिक्षे प्रमापक्षे अभ्यस्तससजकत्विमातम् तस बमासधित्विमा ससजभ्यस्तमविमदभ्यश्च इत्यनक्षेन सक्षेयाः
जपुसमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे अजपुहह उसम् इमत सस्थतक्षे हहश्नपुविनोयाः समाविरधिमातपुकक्षे  इत्यनक्षेन यमण प्रमापक्षे अमगमसकत्रस प्रवितरतक्षे-

{सकत्रमम्.  ससजभ्यस्तमविमदभ्यश्च (३.४.१०९) = ससचनोऽभ्यस्तमामददक्षेश्च परस्य मङत्सम्बसन्धिननो
सक्षेजपुरसम्।}

[ . ]21 12 जपुसस च॥ (७.३.८३)

सकत्रमाथर याः- इगन्तमाङस्य गपुणनोऽजमादय जपुसस।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। जपुसस (७/१) च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। क्सस्यमामच
इत्यतयाः अमच  (७/१)  इत्यस्य अनपुविकसत्तभरविमत। मकञ्च ममदक्षेगपुरणयाः इत्यतयाः गपुणयाः  (१/१)  इमत पदमनपुवितरतक्षे।
अङस्य इत्यसधिमक्रयतक्षे। इकनो गपुणविकद्धिष्ट्री इमत पररभमाषयमा इकयाः इमत पदस लभ्यतक्षे। तच्च अङस्य इत्यस्य
मविशिक्षेषणमसस्त, अतयाः तदन्तमविधिय इगन्तस्य अङस्य इत्यथरलमाभयाः। अमच इमत जपुसस इत्यस्य मविशिक्षेषणमसस्त।
अतयाः यसस्मसन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे इमत पररभमाषयमा तदमामदमविधिय अजमादय जपुसस इत्यथरलमाभयाः। सकत्रमाथर्थो मह
अजमादय जपुसस परतयाः इगन्तस्य अङस्य स्थमानक्षे  गपुणनो भविमत। अलनोऽन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा अयस  गपुणयाः
इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य इकयाः स्थमानक्षे भविमत। 

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण अ जपुहह  उसम् इमत जमातक्षे अजमामदयाः उसम् परनोऽसस्त।
अतयाः  जपुसस च इमत  प्रकक तसकत्रक्षेण  इगन्तमाङस्य अन्त्यस्य इकयाः  उकमारस्य गपुणक्षे  ओकमारक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  उसयाः
सकमारस्य रुत्विक्षे रक्षेफस्य च मविसगर अजपुहविपुयाः इमत रूपस ससध्यमत। अगक्षेऽमप इत्थस बनोध्यमम्। 

तथमा  च परस्ममैपदक्षे  लमङ रूपमामण  -  अजपुहनोतम्,  अजपुहहतमामम्,  अजपुहविपुयाः।  अजपुहनोयाः,  अजपुहहतमम्,
अजपुहहत। अजपुहविमम्, अजपुहहवि, अजपुहहम।

मविसधिसलमङ हहधिमातनोयाः मतमप मतपयाः समाविरधिमातपुकत्विमातम् शिमप शिपयाः श्लय धिमातनोयाः मदत्विक्षे अभ्यमासमामदकमायर
यमासपुटम्  परस्ममैपदक्षेषकदमात्तनो मङच्च इत्यनक्षेन मतपयाः यमासपुडमागमक्षे मटत्त्विमातम् आदमावियविक्षे जपु हह  यमासम् मत इमत जमायतक्षे।
ततयाः सपुसट्तथनोयाः इत्यनक्षेन तकमारस्य सपुडमागमक्षे जपुहहयमासम् सम् मत इमत जमातक्षे सलङयाः स लनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन
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सकमारदयस्यमामप लनोपयाः। ततयाः यमासपुटयाः मङदद्भिमाविमातम्  गपुणमनषक्षेधिक्षे  मतपयाः इकमारस्य लनोपक्षे  जपुहहयमातम् इमत रूपस
भविमत। तसमादय न कसश्चतम् मविशिक्षेषयाः। 

तथमा मह परस्ममैपदक्षे मविसधिसलमङ रूपमामण  -  जपुहहयमातम् जपुहहयमातमामम्,  जपुहहयपुयाः।  जपुहहयमायाः,  जपुहहयमातमम्,
जपुहहयमात। जपुहहयमामम्, जपुहहयमावि, जपुहहयमाम।

आशिष्ट्रीसलर मङ हह-धिमातनोयाः मतमप यमासपुमट सपुमट च हह  यमासम्  सम्  मत इमत जमातक्षे  मकदमामशिमष इत्यनक्षेन
यमासपुटयाः  मकत्त्विस  भविमत।  ततयाः  यमासपुटयाः  सलङमामशिमष  इत्यनक्षेन  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः
इत्यनक्षेन गपुणक्षे प्रमापक्षे मकदमामशिमष इमत यमासपुटयाः मकत्त्विमातम् सक्ङमत च इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः मतपयाः इकमारस्य
लनोपक्षे  हह  यमासम्  सम्  तम्  इमत  जमातक्षे  स्कनोयाः  ससयनोगमादनोरन्तक्षे  च  इत्यनक्षेन  ससयनोगमामदसकमारलनोपक्षे
अकक त्समाविरधिमातपुकयनोदर्थीघरयाः इत्यनक्षेन हनोयाः उकमारस्य दष्ट्रीघर हहयमातम् इमत रूपस भविमत। एविमगक्षेऽमप। 

तथमा  च  आशिष्ट्रीसलरमङ  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  हहयमातम्,  हहयमास्तमामम्,  हहयमासपुयाः।  हहयमायाः,  हहयमास्तमम्,
हहयमास्त। हहयमासमम्, हहयमास्वि, हहयमास्म इत्यक्षेविस  रूपमामण भविसन्त।  अत्र तपु शिपयाः प्रमामपरक्षेवि नमासस्त, तस्ममादक्षेवि
श्लपुरमप न भविमत, अतयाः मदत्विमामदरमप न भविमत।

लपुमङ  हहधिमातनोयाः  अमट  मतमप  शिबपविमादक्षे  च्लय  ससजमादक्षेशिक्षे  इकमारलनोपक्षे  अपककहलयाः  ईडमागमक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे अ हह  सम् ईतम् इमत जमायतक्षे। ससचयाः आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य
इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधियाः। ततयाः ससमच विकमद्धियाः परस्ममैपदक्षेषपु इत्यनक्षेन हनोयाः उकमारस्य
विकद्धिय अ हय सम्  ईतम्  इमत जमायतक्षे।  ततयाः सकमास्य षत्विक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  च  अहयषष्ट्रीतम्  इमत रूपस  ससध्यमत।
ईडमागमयाः मतमप ससमप च भविमत, अन्यत्र तपु विकद्धिय सस्य षत्विक्षे टपु त्विमामदकमायर च रूपमामण भविसन्त। 

तथमा च लपुमङ रूपमामण - अहयषष्ट्रीतम्, अहयषमामम्, अहयषपुयाः। अहयषष्ट्रीयाः, अहयषमम्, अहयष। अहयषमम्,
अहयष्वि, अहयष्म।

लकमङ अमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप इकमारलनोपक्षे  शिमप प्रमापक्षे  तमम् अपविमादत्विक्षेन प्रबमाध्य स्यतमासष्ट्री
लकलपुटनोयाः  इत्यनक्षेन  स्यप्रत्ययक्षे   अनपुबन्धिलनोपक्षे  च  अ  हह  स्य  तम्  इमत  जमातक्षे  स्यस्य  आधिरधिमातपुकत्विमातम्
समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इत्यनक्षेन  हनोयाः  उकमास्य  गपुणक्षे  ओकमारक्षे  आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः  इत्यनक्षेन  स्य  इत्यस्य
प्रत्ययमावियविस्य  सकमारस्य  षत्विक्षे  अहनोष्यतम् इमत  रूपस  ससध्यमत।  लकमङ  शिबपविमादस्य  स्यस्य
आधिरधिमातपुकससजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इमत प्रमापस्य इडमागमस्य एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन
मनषक्षेधियाः। तसमादय रूपमामण स्वियस समाध्यमामन। 

तथमा च लकमङ परस्ममैपदक्षे रूपमामण - अहनोष्यतम् अहनोष्यतमामम्, अहनोष्यत। अहनोष्ययाः, अहनोष्यतमम्,
अहनोष्यत। अहनोष्यमम्, अहनोष्यमावि, अहनोष्यमाम।
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।।इमत जपुहनोत्यमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 49 जपुसस च इत्यस्य उदमाहरणमम् एकस  प्रदशिरयत।

. 50 भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमास श्लपुविच्च इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 51 हहधिमातनोयाः कनोऽथरयाः।

. 52 श्लय इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 53 हहधिमातनोयाः सलमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण भविसन्त।

. 54 शिपयाः श्लपुमविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

. 55 अदभ्यस्तमातम् इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 56 हहधिमातनोयाः मविसधिसलमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मकस  रूपमम्।

. 57 हहधिमातनोयाः आशिष्ट्रीसलरमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मकस  रूपमम्।

. 58 भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमास श्लपुविच्च इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयममानस कमायर मनत्यमम् अमनत्यस विमा। 

अथ मदविमामदगणयाः
मदविपु  क्रकीडमा-मविसजगष्ट्रीषमा-व्यविहमार-दपुमत-स्तपुमत-मनोद-मद-स्विप्न-कमासन्त-गमतषपु  इमत  सक्षेटयाः

परस्ममैपमदनयाः  उमदतम्-धिमातनोयाः  वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास  लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मतमप
अनपुबन्धिलनोपक्षे  मदविम्  मत  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  मतपयाः  समाविरधिमातपुकत्विमातम्  कतररर  शिपम्  इत्यनक्षेन  शिमप  प्रमापक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 13 मदविमामदभ्ययाः श्यनम्॥ (३.१.६९)

सकत्रमाथर याः - कतकरविमाचकक्षे  समाविरधिमातपुकक्षे  परक्षे मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः श्यनम्-प्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम्  पददयमसस्त।  मदविमामदभ्ययाः  (५/३),  श्यनम्  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। कतररर शिपम् इत्यतयाः कतररर  (७/१)  इमत पदस्य,  समाविरधिमातपुकक्षे  यकम्  इत्यतयाः समाविरधिमातपुकक्षे
(७/१)  इमत  पदस्य  च  अनपुविकसत्तभरविमत।  मदविम्  आमदयाः  यक्षेषमास  तक्षे  मदविमादययाः,  तक्षेभ्ययाः  मदविमामदभ्ययाः  इमत
तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  प्रत्यययाः  (१/१),  परयाः  (१/१)  इमत दयमम्  असधिकक तमम्।  धिमातनोयाः  (६/१)
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इत्यस्य  असधिकमारयाः  आयमामत।  असधिकक तस्य  च  धिमातनोयाः  धिमातपुभ्ययाः  (६/३)  इमत  षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तत्विक्षेन
मविपररणमामयाः। समाविरधिमातपुकक्षे  इमत प्रत्ययससजमा एवि। अतयाः प्रत्ययक्षे इमत सपम्यन्तमम् पदमम् आमकप्यतक्षे। पदयनोजनमा
-  मदविमामदभ्ययाः धिमातपुभ्ययाः श्यनम् प्रत्यययाः परयाः कतररर समाविरधिमातकक्षे  प्रत्ययक्षे। मदविमामदयाः दशिसपु धिमातपुगणक्षेषपु चतपुथरयाः।
कत्ररथरकक्षे  समाविरधिमातपुकक्षे  प्रत्ययक्षे परक्षे मदविमामदगणपमठतधिमातपुभ्ययाः श्यनम् प्रत्यययाः परनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। सकत्रममदस
कतररर शिपम् इत्यस्यमापविमादभकतमम्। श्यनयाः शिकमारस्य लशिक्वितमद्धितक्षे इत्यनक्षेन इत्ससजमा,  नकमारस्य च हलन्त्यमम्
इत्यनक्षेन  इत्ससजमा  भविमत।  तक्षेन  'य'  इमत  मशिष्यतक्षे।  शिकमारमानपुबन्धियाः  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इमत
समाविरधिमातपुकससजमाथरयाः।  नकमारमानपुबन्धिश्च  सञ्नत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यनक्षेन  आदपुदमात्तस्विरमाथरयाः।  शिकमारस्य
लशिक्वितमद्धितक्षे इत्यनक्षेन इत्ससजमा भविमत। 

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  श्यनयाः  मशित्त्विमातम्  मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इत्यनक्षेन  समाविरधिमातपुकससजमा।  मकञ्च
समाविरधिमातपुकससजकस्य अस्य श्यन्प्रत्ययस्य अमपत्त्विमातम् समाविरधिमातपुकममपतम् इत्यनक्षेन मङदद्भिमावियाः। यस्य फलमम्
असस्त गपुणमनषक्षेधियाः।

उदमाहरणक्षे  सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पकविर्थोकप्रकमारक्षेण  मदविम्  मत  इमत  सस्थतक्षे  कत्ररथरकयाः  समाविरधिमातपुकयाः
परनोऽसस्त इमत हक्षेतनोयाः प्रकक तसकत्रक्षेण शिपस प्रबमाध्य श्यमन अनपुबन्धिलनोपक्षे मदविम् य मत इमत जमायतक्षे। ततयाः श्यनयाः
मतसङ्शित्समाविरधिमातपुकमम्  इत्यनक्षेन  समाविरधिमातपुकससजमायमास  लघकपधिगपुणक्षे  प्रमापक्षे  समाविरधिमातपुकममपतम्  इत्यनक्षेन  श्यनयाः
मङत्त्विमातम् तमन्नषक्षेधियाः। ततयाः अलनोऽन्त्यमातम् पकविर  उपधिमा इत्यनक्षेन मदवियाः इकमारस्य उपधिमाससजमायमामम् अमगमसकत्रमम्
प्रमारभ्यतक्षे - 

[ . ]21 14 हसल च॥ (८.२.७७)

सकत्रमाथर याः - रक्षेफविमान्तस्य धिमातनोयाः उपधिमायमा इकनो दष्ट्रीघर्थो हसल।

सपुत्रव्यमाख्यमा- मविसधिसकत्रक्षेऽसस्मनम् पददयमसस्त। हसल (७/१) च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। ससमप धिमातनो
रुविमार इत्यतयाः धिमातनोयाः (६/१) इत्यस्य, विर्थोरुपधिमायमा दष्ट्रीघर इकयाः इत्यतयाः विर्थोयाः (६/२), उपधिमायमायाः (६/१), दष्ट्रीघरयाः
(१/१),  इकयाः (६/१) इत्यक्षेतक्षेषमामनपुविकसत्तभरविमत। रम् च विम् च विर्यौ तयनोयाः विर्थोयाः इमत इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः। विर्थोयाः इमत
धिमातनोयाः  मविशिक्षेषणमसस्त  अतयाः  तदन्तमविधिय  रक्षेफमान्तस्य  विमान्तस्य  च  धिमातनोयाः  इत्यथरलमाभयाः।  रक्षेफमान्तधिमातनोयाः
विकमारमान्तधिमातनोयाः च उपधिमायमायाः इकयाः स्थमानक्षे दष्ट्रीघमारदक्षेशिनो भविमत हसल परतयाः इमत सकत्रमाथरयाः। 

उदमाहरणमम्  -  रक्षेफमान्तस्य उदमाहरणस  मविस्तष्ट्रीणरमम्  इमत। दष्ट्रीव्यमत इमत विकमारमान्तस्य उदमाहरणमम्।
एतदक्षेवि प्रकक तक्षे आलनोच्यमम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः - पकविर्थोकप्रकमारक्षेण मदविम् य मत इमत जमातक्षे हलम् परनोऽसस्त इमत कक त्विमा  हसल च इमत
प्रकक तसकत्रक्षेण  उपधिमादष्ट्रीघर  दष्ट्रीव्यमत इमत रूपस  ससध्यमत।  अगक्षे  प्रमक्रयमा  पकविरवितम्  ।  तसमादय  रूपमामण स्वियमम्
समाधिनष्ट्रीयमामन। तथमा मह  लमट परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  दष्ट्रीव्यमत,  दष्ट्रीव्यतयाः,  मदव्यसन्त।  दष्ट्रीव्यसस,  दष्ट्रीव्यथयाः,
दष्ट्रीव्यथ। दष्ट्रीव्यमामम, दष्ट्रीव्यमावियाः, दष्ट्रीव्यमामयाः। 
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सलमट  न  तथमा  मविशिक्षेषयाः।  धिमातनोयाः  सक्षेट्त्विमातम्  विलमामदलकणयाः  इडमागमनो  भवित्यक्षेवि।  मपत्प्रत्ययक्षेषपु
लघकपधिगपुणनो भविमत। मकन्तपु अमपत्सपु न भविमत, अससयनोगमामलटम्  मकतम् इत्यनक्षेन मकत्त्विमविधिमानक्षेन सक्ङमत च इमत
तमन्नषक्षेधिमातम्। अत्र प्रमक्रयमा स्वियस बनोद्धिव्यमा। 

तथमा मह सलमट परस्ममैपदक्षे रूपमामण - मददक्षेवि, मदमदवितपुयाः, मदमदविपुयाः। मददक्षेमविथ, मदमदविथपुयाः, मदमदवि।
मददक्षेवि, मदमदमविवि, मदमदमविम।

लपुमट  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप श्यनम्-अपविमादक्षे  तमासस इमट अनपुबन्धिलनोपक्षे  मदविम्  इ तमासम्  मत इमत
सस्थतक्षे  इतमासम्  इमत समागमकस्य आधिरधिमातपुकससजमायमामम्  तसस्मनम्  परतयाः लघकपधिगपुणक्षे  दक्षेविम्  इ तमासम्  मत इमत
जमायतक्षे। ततयाः मतपयाः डमादक्षेशिक्षे मडत्त्विसमामथ्यमारतम् अभस्यमामप टक्षेयाः लनोपक्षे दक्षेविम् इ तम् आ इमत जमातक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे च
दक्षेमवितमा इमत रूपस ससध्यमत। एविमम् अगक्षेऽमप।

तथमा मह लपुमट परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  दक्षेमवितमा, दक्षेमवितमारय,  दक्षेमवितमारयाः।  दक्षेमवितमासस,  दक्षेमवितमास्थयाः,
दक्षेमवितमास्थ। दक्षेमवितमासस्म, दक्षेमवितमास्वियाः, दक्षेमवितमास्मयाः।

लकमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  मतमप श्यनम्-अपविमादक्षे स्यप्रत्ययक्षे स्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम् इडमागमक्षे मदवियाः
इकमारस्य पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन गपुणक्षे एकमारक्षे सकमारस्य षत्विक्षे  दक्षेमविष्यमत इमत रूपस ससध्यमत। अत्र न
कसश्चतम्  मविशिक्षेषयाः। तथमा मह परस्ममैपदक्षे  लकमट रूपमामण  -  दक्षेमविष्यमत  दक्षेमविष्यतयाः,  दक्षेक्षेमविष्यसन्त।  दक्षेमविष्यसस,

दक्षेमविष्यथयाः, दक्षेमविष्यथ। दक्षेमविष्यमामम, दक्षेमविष्यमावियाः, दक्षेमविष्यमामयाः।

लनोमट श्यमन हसल च इमत उपधिमादष्ट्रीघर रूपमामण ससध्यसन्त। तथमा च रूपमामण - दष्ट्रीव्यतपु - (तमातमङ)

दष्ट्रीव्यतमातम्,  दष्ट्रीव्यतमामम्,  दष्ट्रीव्यन्तपु।  दष्ट्रीव्य  –  (तमातमङ)  दष्ट्रीव्यतमातम्,  दष्ट्रीव्यतमम्,  दष्ट्रीव्यत।  दष्ट्रीव्यमामन,

दष्ट्रीव्यमावि, दष्ट्रीव्यमाम।

लमङ अमट  श्यमन  उपधिमादष्ट्रीघर  रूपमामण  ससध्यसन्त।  रूपमामण  च  -  अदष्ट्रीव्यतम्,  अदष्ट्रीव्यतमामम्,
अदष्ट्रीव्यनम्। अदष्ट्रीव्ययाः, अदष्ट्रीव्यतमम्, अदष्ट्रीव्यत। अदष्ट्रीव्यमम्, अदष्ट्रीव्यमावि, अदष्ट्रीव्यमाम।

मविसधिसलमङ  मतमप इकमारलनोपक्षे श्यमन उपधिमादष्ट्रीघर यमासपुमट सपुमट सलङयाः सलनोपनोऽनन्त्यस्य इत्यनक्षेन
सकमारदयलनोपक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे दष्ट्रीविम् य तम् इमत जमातक्षे अतनो यक्षेययाः इत्यनक्षेन इयमादक्षेशिक्षे दष्ट्रीविम् य इयम् तम् इमत जमातक्षे
लनोपनो व्यनोविरसल इत्यनक्षेन तकमारपकविरविमतरनयाः यकमारस्य लनोपक्षे दष्ट्रीविम् य इ तम् इमत जमातक्षे आद्गपुणयाः इमत गपुणक्षे एकमारक्षे
दष्ट्रीव्यक्षेतम् इमत रूपस ससध्यमत। अगक्षेऽमप इत्थस प्रमक्रयमा। 

तथमा  च  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  दष्ट्रीव्यक्षेतम्  दष्ट्रीव्यक्षेतमामम्,  दष्ट्रीव्यक्षेयपुयाः।  दष्ट्रीव्यक्षेयाः,  दष्ट्रीव्यक्षेतमम्,  दष्ट्रीव्यक्षेत।
दष्ट्रीव्यक्षेयमम्, दष्ट्रीव्यक्षेवि, दष्ट्रीव्यक्षेम।

आशिष्ट्रीसलर मङ यमासपुटयाः मकत्त्विमातम् लघकपधिगपुणमनषक्षेधियाः। हसल च इमत उपधिमादष्ट्रीघरयाः। तथमा मह रूपमामण -
दष्ट्रीव्यमातम्, दष्ट्रीव्यमास्तमामम्, दष्ट्रीव्यमासपुयाः। दष्ट्रीव्यमायाः, दष्ट्रीव्यमास्तमम्, दष्ट्रीव्यमास्त। दष्ट्रीव्यमासमम्, दष्ट्रीव्यमास्वि, दष्ट्रीव्यमास्म।

लपुमङ अमट मतमप इकमारलनोपक्षे श्यनम्-अपविमादक्षे च्लय च्लक्षेयाः ससमच ससचयाः सकमारस्य आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः
इत्यनक्षेन आधिरधिमातपुकस सजमायमामम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन इडमागमक्षे मटत्त्विमातम् आदमावियविक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे
अ  मदविम्  इ  सम्  तम्  इमत  जमातक्षे  तकमारस्य  अपककससजमायमामम्  असस्तससचनोऽपककक्षे  इत्यनक्षेन  तकमारस्य  ईडमागमक्षे
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अनपुबन्धिलनोपक्षे अ मदविम् इ सम् ई तम् इमत जमातक्षे इट ईमट इत्यनक्षेन ससचयाः सकमारस्य लनोपक्षे सविणरदष्ट्रीघर अ मदविम् ई तम्
इमत जमातक्षे  समागमकस्य ईतम्  इत्यस्य समाविरधिमातपुकससजकत्विक्षे  तसस्मनम्  परतयाः पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन
उपधिमागपुणक्षे  एकमारक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे  अदक्षेविष्ट्रीतम्  इमत रूपस ससध्यमत। तसमादय रूपमामण स्वियमम् समाधिनष्ट्रीयमामन। अत्र
आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत षत्विमम्। तसस थसस थक्षे च षपुनमा षपुयाः इमत षपुत्विक्षे टकमारयाः।

तथमा  मह  लपुमङ परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अदक्षेविष्ट्रीतम्  अदक्षेमविषमामम्,  अदक्षेमविषपुयाः।  अदक्षेविष्ट्रीयाः,  अदक्षेमविषमम्,
अदक्षेमविष। अदक्षेमविषमम्, अदक्षेमविष्वि, अदक्षेमविष्म। 

लकमङ अमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे मतमप इकमारलनोपक्षे श्यनम्-अपविमादभकतक्षे स्यप्रत्ययक्षे अ मदविम् स्य तम् इमत
जमातक्षे  स्यस्य आधिरधिमातपुकत्विमातम्  इडमागमक्षे  पपुगन्तलघकपधिस्य च इत्यनक्षेन उपधिमागपुणक्षे  सस्य षत्विक्षे  अदक्षेमविष्यतम्
इमत रूपमम्। अत्र सविरत्र आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इमत षत्विमम्। तसयाः थसयाः थस्य च स्थमानक्षे यथमाक्रममम् तस्थस्थममपमास
तमान्तन्तमामयाः इमत तमामम्  तमम्  त अमम्  इत्यमादक्षेशिमायाः।  विसस मसस च सकमारलनोपयाः। तसमादय  प्रमक्रयमायाः स्वियमम्
बनोद्धिव्यमायाः।

तथमा  च  लकमङ  परस्ममैपदक्षे  रूपमामण  -  अदक्षेमविष्यतम्  अदक्षेमविष्यतमामम्,  अदक्षेमविष्यनम्।  अदक्षेमविष्ययाः,
अदक्षेमविष्यतमम्, अदक्षेमविष्यत। अदक्षेमविष्यमम्, अदक्षेमविष्यमावि, अदक्षेमविष्यमाम। 

।।इमत मदविमामदगणयाः।।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 59 मदविमामदगणष्ट्रीयधिमातपुभ्ययाः कयाः मविकरणप्रत्ययनो भविमत।

. 60 श्यसन्विकरणमविधिमायकसकत्रस सलखत।

. 61 मदविम्-धिमातनोयाः कयाः अथरयाः।

. 62 दष्ट्रीव्यमत इत्यत्र दष्ट्रीघरयाः कक्षे न भविमत।

. 63 मदविमामदगणयाः धिमातपुगणक्षेषपु कतमनो भविमत।

. 64 श्यन्प्रत्यययाः कस्य अपविमादयाः।

पमाठसमारयाः

असस्मनम् पमाठक्षे अदमामदगणयाः, जपुहनोत्यमामदगणयाः, मदविमामदगणयाः इमत गणत्रयस्य आलनोचनमा मविमहतमा। तक्षेषपु
आदय  अदमामदगणष्ट्रीयस्य प्रथमधिमातनोयाः  अथमारतम्  अदम्-धिमातनोयाः  मविषयक्षे  आलनोचनस  कक तमम्।  तत्र अदम्-धिमातनोमविरषयक्षे
अमदप्रभकमतभ्ययाः शिपयाः,  सलटन्यतरस्यमामम्,  शिमाससविससघसष्ट्रीनमास  च,  इडत्त्यमतरव्ययतष्ट्रीनमामम्,  हह-सल्भ्यनो  हक्षेसधिरयाः,
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अदयाः सविरषमामम्  लपुङ्सननोघरसङ  इत्यक्षेतमामन सकत्रमामण व्यमाख्यमातमामन। ततयाः जपुहनोत्यमामदगणष्ट्रीयस्य हहधिमातनोयाः मविषयक्षे
आलनोचनस कक तमम्। तत्र हह-धिमातनोयाः मविषयक्षे  जपुहनोत्यमामदभ्ययाः श्लपुयाः,  श्लय,  अदभ्यस्तमातम्,  भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमास  श्लपुविच्च,

जपुसस च इत्यक्षेतमामन सकत्रमामण व्यमाख्यमातमामन। ततयाः मदविम्-धिमातपुयाः आलनोमचतयाः। तत्र च मदविमामदभ्ययाः श्यनम् इमत
श्यसन्विकरणमविधिमायकसकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।  ततयाः  हसल  च  इमत  उपधिमादष्ट्रीघरमविधिमायकसकत्रममप  व्यमाखमातस  यक्षेन
दष्ट्रीव्यमत  इमत  ससध्यमत।  अत्र  च  पमाठक्षे  लपुकम्  श्लपु  लपुपम्  इत्यक्षेतक्षेषमामम्  विमैमशिष्टमम्  प्रदमशिरतमम्।  तत्र  तत्र
मविशिक्षेषरूपमाणमास  प्रमक्रयमायाः प्रदमशिरतमायाः। पमाठक्षेऽसस्मनम् न समक्षेषमास  रूपमाणमास  ससकत्रस  प्रमक्रयमायाः प्रदमशिरतमायाः,  तमायाः स्वियस
समाध्यमायाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 सलटन्यतरस्यमामम् इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 2 शिमाससविससघसष्ट्रीनमास च इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 3 हह-सल्भ्यनो हक्षेसधिरयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 4 लपुङ्सननोघरसङ इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 5 जपुहनोमत इमत रूपस समाधियत।

. 6 भष्ट्रीह्रष्ट्रीभकहहविमास श्लपुविच्च इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 7 मदविमामदभ्ययाः श्यनम् इमत श्यसन्विकरणमविधिमायकसकत्रस व्यमाख्यमात।

. 8 अदक्षेविष्ट्रीतम् इमत रूपस समाधियत।

पमाठगतप्रश्नमानमामपुत्तरमामण

उत्तरमामण- १

. 1 दशि।

. 2 अमदप्रभकमतभ्ययाः शिपयाः।

. 3 लपुङ्सननोघरसङ।

. 4 अदयाः परस्य अपककसमाविरधिमातपुकस्य अटम्  स्यमातम् सविरमतक्षेन।

. 5  हहसल्भ्यनो हक्षेसधिरयाः। 

. 6 शिमाससविससघसष्ट्रीनमास च।

. 7 सलटन्यतरस्यमामम्।

. 8 आमदयाः।
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. 9 भकणमम्।

. 10 जघमास, आद इमत रूपदयमम्।

उत्तरमामण- २

. 11 अजपुहविपुयाः।

. 12 भष्ट्री-ह्रष्ट्री-भक-हहधिमातपुभ्ययाः सलमट आमम् विमा स्यमादम्, आमम श्लमामविवि कमायर च।

. 13 दमानस भकणस च।

. 14 धिमातनोयाः दक्षे स्तयाः।

. 15 जपुहमावि, जपुहविमासचकमार-जपुहविमाञ्चकमार , जपुहविमासबभकवि-जपुहविमाम्बभकवि , जपुहविमाममास इमत षटम्  
रूपमामण।

. 16 जपुहनोत्यमामदभ्ययाः श्लपुयाः।

. 17 अभ्यस्तससजकमातम् धिमातनोयाः परस्य प्रत्ययमावियविस्य सकमारस्य स्थमानक्षे अतम् इत्यमादक्षेशिनो 
भविमत।

. 18 जपुहहयमातम्।

. 19 हहयमातम्।

. 20 अमनत्यमम्।

उत्तरमामण- ३

. 21 श्यनम्।

. 22 मदविमामदभ्ययाः श्यनम्।

. 23 क्रकीडमा-मविसजगष्ट्रीषमा-व्यविहमार-दपुमत-स्तपुमत-मनोद-मद-स्विप्न-कमासन्त-गतययाः मदवियाः अथमारयाः।

. 24 हसल च।

. 25 चतपुथरयाः। 

. 26 शिपयाः।

॥ इमत एकमविसशियाः पमाठयाः ॥
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