
)25 सन्नन्तप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा

सनम्  इमत एकयाः प्रत्यययाः।  सनम्  अन्तक्षे  यस्य धिमातनोयाः  स धिमातपुयाः  सन्नन्तनो  भविमत ।  तक्षेषमास  धिमातकनमास
प्रकरणमम् व्यमाकरणक्षे सन्नन्तप्रकरणमम् इमत शिब्दक्षेन व्यविमह्रयतक्षे। सन्नन्तधिमातपुयाः भ्विमामदधिमातपुभ्ययाः  पकथकम्  कनश्चतम्
धिमातपुयाः नमानस्त, अमप तपु भ्विमामदतयाः चपुरमामदस यमावितम् यक्षे दशिगणष्ट्रीयमा धिमातविनो वितरन्तक्षे तक्षेभ्य एवि परस यदमा इच्छमाथर
सन्प्रत्ययनो भविमत तदमा तक्षे एवि धिमातवियाः सन्नन्तरूपतमास लभन्तक्षे। तक्षेषमास च सन्नन्तशिब्दमानमास सनमादन्तमा धिमातवि
(३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत। यथमा पठ व्यकमायमास विमामच इमत भ्विमामदगणष्ट्रीयनो  धिमातपुयाः वितरतक्षे, तस्ममातम्
धिमातनोयाः परस यदमा सन्प्रत्ययनो भविमत तदमा सयाः  मपपमठष इमत नकतनरूपतमास लभतक्षे, स च सन्नन्तधिमातपुररत्यपुच्यतक्षे।
एविञ्च मपपमठष इमत सन्नन्तस्य धिमातपुससजमा सनमादन्तमा धिमातवि  (३.१.३२)  इत्यनक्षेन भविमत,  तस्य मकलस्य
पठम्  इत्यस्य तपु भकविमादयनो धिमातवि (१.३.१) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा इमत पमाथरक्यस सम्यकम्  मविजक्षेयमम्।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् - 

 सन्नन्तधिमातनोयाः कथस मनष्पसत्तभरविमत इमत जमास्यमत।
 सन्प्रत्ययमविधिमायकसकत्रस्य अथरमसधिगममष्यमत। 
 मपपमठषतष्ट्रीमत रूपससमद्धिस जमास्यमत तज्जमात्विमा च अन्यदमप रूपस समाधिमयतपुस शिक्ष्यमत।
 समन परतयाः तत्तत्स्थलक्षेषपु कमामनमचतम् मविशिक्षेषकमायमारमण भविनन्त, तज्जमास्यमत।
 लनोकव्यविहमारनोपयनोमगशिब्दमानमास प्रमक्रयमा अमप तत्तत्सकत्रक्षेषपु दत्तमायाः सनन्त, तज्जमास्यमत।

[ . ]25 1 सनमादन्तमा  धिमातवियाः॥ (३.१.३२)

सकत्रमाथर याः- सनमादययाः मणङन्तमायाः प्रत्ययमायाः अन्तक्षे यक्षेषमास तक्षे धिमातपुससजकमायाः भविनन्त।

सकत्रव्यमाख्यमा-  ससजमासकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमनस्त।  सनमादन्तमायाः  (१/३),  धिमातवियाः  (१/३)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सनम् आमदयाः यक्षेषमास तक्षे सनमादययाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। सनमादययाः अन्तक्षे यक्षेषमास तक्षे सनमादन्तमायाः
इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। 

सनम्-क्यचम्-कमाम्यचम्-क्यङम् -क्यषनोऽथमाचमारनक्विबम्-मणजम्-यङस्तथमा। 
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यगमायक्षेयङम् -मणङम्  चक्षेमत दमादशिमाऽमष्ट्री सनमादययाः।।

सनम् क्यचम् कमाम्यचम् क्यङम्  क्यषम् आचमारनक्विपम् मणचम् यङम्  यकम्  आय ईयङम्  मणङम्  इमत एषमामम् आमदयाः
सनम् अनस्त। अतयाः एतक्षे सनमादययाः। एतक्षे यस्य अन्तक्षे भविनन्त स सनमादन्तयाः भविमत। यथमा कमक्षेमणरङम्  इमत सकत्रक्षेण
कमम्-धिमातपुतयाः मणङम्  प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। तदमा कमम्+मणङम्  इमत जमातक्षे प्रमक्रययमा कमामम इमत शिब्दयाः मनष्पदतक्षे।
अस्य अन्तक्षे मणङम्  अनस्त। अतयाः अयस सनमादन्तयाः शिब्दयाः। तस्य अनक्षेन सकत्रक्षेण धिमातपुयाः इमत ससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सनमादययाः मणङन्तमायाः प्रत्ययमायाः अन्तक्षे यक्षेषमास तक्षे धिमातपुससजकमायाः भविन्तष्ट्रीमत सकत्रस्यमास्यमाथरयाः।

[ . ]25 2 धिमातनोयाः कमरणयाः सममानकतकरकमामदच्छमायमास विमा॥ (३.१.७)

सकत्रमाथर याः- इमषकमरण इमषणमैककतकरकमाद्धिमातनोयाः सन्प्रत्ययनो विमा स्यमामदच्छमायमामम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पञ्च  पदमामन  सनन्त। धिमातनोयाः  (५/१),  कमरणयाः  (५/१),
सममानकतकरकमातम् (५/१), इच्छमायमामम् (७/१), विमा (अव्ययमम्) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। सममानयाः कतमार यस्य
सयाः सममानकतकरकयाः इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः, तस्ममातम् सममानकतकरकमातम्। गपुमप्तनज्कद्भ्ययाः सनम् (३.१.५) इत्यतयाः
सनम् इमत पदमम्  अनपुवितरतक्षे।

इषम्-धिमातनोयाः अथरयाः इच्छमा, अतयाः इषम्-धिमातपुयाः इच्छमाथरकनोऽनस्त। तस्य च  इष्धिमातनोयाः कमर अनस्त यनो
धिमातपुयाः अथमारतम् इच्छमाथरक-इष्धिमातपुकमर्थीभकतमातम् धिमातनोयाः,  मकञ्च इच्छमायमायाः ययाः कतमार समैवि कतमार यस्य धिमातनोयाः,
तमादृशिधिमातनोयाः अथमारतम् इच्छमासममानकतकरकमातम् धिमातनोयाः परस सन्प्रत्ययनो भविमत इच्छमाथर। स च प्रत्ययनो मविकल्पक्षेन
मविधिष्ट्रीयतक्षे। एविञ्च कस्ममानच्चतम् धिमातनोयाः परस तदमैवि सन्प्रत्ययनो भविमत  यदमा इमदौ मविषयदौ तत्र वितरयमातमामम्। प्रथमस
मह यस्ममाद्धिमातनोयाः परस सन्प्रत्ययनो भविमत अविश्यमक्षेवि स धिमातपुयाः इष्धिमातनोयाः कमर  भविक्षेतम्। अपरस तपु इषम्-धिमातनोयाः ययाः
कतमार समैवि कतमार इष्धिमातपुकमर्थीभकतधिमातनोरमप भविक्षेतम्। पश्यतपु  - दक्षेविदत्तयाः पमठतपुमम् इच्छमत इत्यत्र इष्धिमातनोयाः ययाः
कतमार  (दक्षेविदत्तयाः)  समैवि कतमार  पठ्धिमातनोरमप।  मकञ्च,  पठ्धिमातपुयाः  इष्धिमातनोयाः  कममारमप  अनस्त। अतयाः पठ्धिमातनोयाः
सन्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे चक्षेतम् मपपमठषमत इमत रूपस भविमत। सकत्रक्षेऽनस्मनम् मविकल्पमाथरकविमा-गहणमातम् मविकल्पक्षेन सनम्
प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे अतयाः सन्प्रत्ययमाभमाविक्षे पमठतपुमम् इच्छमत इमत विमाक्यममप समाधिपु भविमत।

उदमाहरणमम् - मपपमठषमत। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  पमठतपुमम्  इच्छमत  इमत  मविगहक्षे  पठ्धिमातनोयाः  धिमातनोयाः  कमरणयाः
सममानकतकरकमामदच्छमायमास विमा इमत सकत्रक्षेण सन्प्रत्ययनो भविमत। यतयाः इष्धिमातनोयाः ययाः कतमार समैवि कतमार पठ्धिमातनोरमप
अनस्त मकञ्च  पठ्धिमातपुयाः इष्धिमातनोयाः कममारमप अनस्त। ततयाः सनयाः नकमारस्य हलन्त्यमममत सकत्रक्षेण इत्ससजमायमास
तस्य  लनोपयाः  इत्यनक्षेन  लनोपक्षे  पठम्   स  इमत  जमातक्षे  धिमातनोयाः  इत्यसधिकमारक्षे  सन्प्रत्ययस्य  पमठतत्विमातम्  धिमातनोयाः
मविमहतत्विमातम् च  आधिरधिमातपुकस  शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन सनयाः आधिरधिमातपुकत्विक्षे आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन इडमागमक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे च पठम्  इस इमत जमातक्षे अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे-
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[ . ]25 3 सन्यङनोयाः॥ (६.१.९)

सकत्रमाथर याः - सन्नन्तस्य यङन्तस्य च प्रथममैकमाचनो दक्षे स्तयाः अजमादक्षेस्तपु मदतष्ट्रीयस्य।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदस एकपदमात्मकमनस्त। सन्यङनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तमम्। सनम् च यङम्
च तयनोयाः इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे सन्यङदौ,  तयनोयाः सन्यङनोयाः। एकमाचनो दक्षे प्रथमस्य इमत अजमादक्षेमदरतष्ट्रीयस्य इमत च
सकत्रक्षे असधिमक्रयक्षेतक्षे। सनम् यङम्  इत्यपुभदौ प्रत्ययदौ। अतयाः प्रत्ययगहणक्षे तदन्तमा गमाह्यमायाः इमत मनयमक्षेन सनम् इत्यनक्षेन
सन्नन्तस गकह्यतक्षे,  यङम्  इत्यनक्षेन च यङन्तस  गकह्यतक्षे। सन्नन्तस्य यङन्तस्य च प्रथम-एकमाचम्-भमागस्य मदत्विस
भविमत यमद धिमातपुयाः अजमामदभरविमत तमहर  मदतष्ट्रीय-एकमाचम्-भमागस्य मदत्विस भविमत इमत सकत्रस्य अथरयाः। अथमारतम्
हलमामदधिमातपुषपु  प्रथममैकमाचनो  मदत्विस  भविमत,  अजमामदधिमातपुषपु  तपु  मदतष्ट्रीयमैकमाचनो  मदत्विमम्  इमत  पमाथरक्यमम्।  एविञ्च
सकत्रक्षेणमानक्षेन मदत्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

अत्र मविशिक्षेषयाः  -   सन्नन्तरूपस्य कक तक्षे  आददौ  सन्प्रत्ययस्य मनणरययाः करणष्ट्रीययाः। ततयाः इनड्विषयक्षे
मचन्तमा कमायमार। यमद मकलधिमातपुयाः सक्षेटम्  भविमत तमहर  इड्भविमत। अन्यथमा न। सनम् आधिरधिमातपुकप्रत्यय इमत न
मविस्मतरव्यमम्।  इनड्विधिमानमात्परस  सन्नन्तसमपुदमायस्य  धिमातपुससजमास  कक त्विमा  मदत्विमविधिमानस  मपुख्यस  कमायरमम्।  यमद
मकलधिमातपुयाः परस्ममैपदष्ट्री भविमत तमहर  सन्नन्तमातम् परममप परस्ममैपदमक्षेवि भविमत। मकञ्च यमद मकलधिमातपुयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री
भविमत तदमा सन्नन्तमातम् परममप आत्मनक्षेपदमक्षेवि भविमत।

उदमाहरणमम् - मपपमठषमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - तथमा च पठम्  इ स इमत नस्थतक्षे सन्यङनोयाः इत्यनक्षेन प्रथममैकमाचयाः पठम्  इत्यस्य
मदत्विस भविमत। यतयाः पठ्धिमातपुयाः हलमामदयाः अनस्त। ततयाः पठम्  पठम्  इ स इमत जमातक्षे पकविर्वोऽभ्यमास इत्यनक्षेन प्रथमस्य
पठम्  इत्यस्य अभ्यमासससजमायमास हलमामदयाः शिक्षेषयाः इत्यनक्षेन हलमामदशिक्षेषक्षे अथमारतम् प्रथमठकमारस्य लनोपक्षे पपठम्  इस इमत
जमायतक्षे। ततयाः सन्यतयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासससजकप्रथम-पकमारमातम् परस्य अकमारस्य इकमारमादक्षेशिक्षे  मपपठम्  इ स
इमत जमातक्षे  मदतष्ट्रीय-इकमारमातम्  परस्य सकमारस्य आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन षत्विक्षे  मपपठ  इ ष इमत जमातक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे  च मपपमठष इमत जमायतक्षे। ततयाः अस्य समपुदमायस्य सनमादन्तमा धिमातवि  (३.१.३२)  इत्यनक्षेन
धिमातपुससजमा भविमत। ततयाः  लट्लकमारस्य प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप अनपुबन्धिलनोपक्षे मपपमठष अ मत
इमत नस्थतक्षे अतनो गपुणयाः इत्यनक्षेन पररूपक्षे मपपमठषमत इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि भमवितपुमम् इच्छमत इत्यथर
बपुभकषमत इत्यमामदरूपस समाधिमयतपुस शिक्ष्यमत।

अत्तपुमम् इच्छमत इत्यथर अदम्-धिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे लपुङसननोघरस्लक इत्यनक्षेन घस्लक इत्यमादक्षेशिक्षे  घसम् स
इमत नस्थतक्षे सकत्रममदस प्रस्तकयतक्षे-

[ . ]25 4 सयाः स्यमाधिरधिमातपुकक्षे ॥ (७.४.४९)

सकत्रमाथर याः - सस्य तयाः स्यमातम् समादमाविमाधिरधिमातपुकक्षे ।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमनस्त। सयाः  (६/१),  सस  (७/१)  आधिरधिमातपुकक्षे
(७/१)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अच उपसगमारत्तयाः इत्यतयाः तयाः इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। तकमारमातम्  अकमारयाः
उच्चमारणमाथरयाः। सस इमत आधिरधिमातपुकक्षे  इत्यस्य मविशिक्षेषणमनस्त। अतयाः यनस्मनम्  मविसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे  इमत
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पररभमाषयमा तदमामदमविधिदौ सकमारमाददौ आधिरधिमातपुकक्षे  इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। एविञ्च सकमारमाददौ आधिरधिमातपुकक्षे  परक्षे सकमारस्य
स्थमानक्षे तकमारमादक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः फलमत।

उदमाहरणमम् - सजघत्समत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च  घसम् स इत्यत्र आधिरधिमातपुकयाः सकमारनो मविदममानयाः। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण
सकमारस्य स्थमानक्षे तकमारमादक्षेशिक्षे घत्स इमत भविमत। ततयाः प्रथम-एकमाज्भमागस्य सन्यङनोयाः इत्यनक्षेन मदत्विक्षे घतम्
घतम् स इमत जमायतक्षे। ततयाः  हलमामदशिक्षेषक्षे घ घतम् स इमत जमातक्षे प्रथमघकमारस्य चत्विर स्झिकमारक्षे अभ्यमासक्षे चचर
इत्यनक्षेन  जश्त्विक्षे जकमारक्षे सन्यतयाः इत्यनक्षेन जकमारमातम् परस्य अकमारस्य इत्विक्षे सजघत्स इमत जमायतक्षे। ततयाः लमट
मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे सजघत्समत इमत रूपस ससध्यमत।

कतपुरमम् इच्छमत इत्यथर डपुकक ञम् करणक्षे इमत धिमातनोयाः धिमातनोयाः कमरणयाः सममानकतकरकमामदच्छमायमास विमा इमत
सकत्रक्षेण सन्प्रत्ययक्षे कक  स इमत नस्थतक्षे सनयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् इडमागमक्षे प्रमाप्तक्षे तस बमाधितक्षे एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम्
इमत यनोगयाः। ततयाः दष्ट्रीघरमविधिमानमाथर शिमासममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 5 अज्स्झिनगममास समन॥ (६.४.१६)

सकत्रमाथर याः - अजन्तमानमास  हन्तक्षेरजमादक्षेशिगमक्षेश्च दष्ट्रीघर्वो स्झिलमाददौ समन।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। अज्स्झिनगममामम्  (६/३), समन (७/१) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  अचम्  च  हनम्  च  गमम्  च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  अज्स्झिनगमयाः,  तक्षेषमामम्  अज्स्झिनगममामम्।
ननोपधिमायमा इत्यतयाः उपधिमायमा इमत पदस्य,  अनपुनमाससकस्य नक्विस्झिलनोयाः नक्ङमत इत्यतयाः स्झिसल  इत्यस्य,
ढषलनोपक्षे पकविरस्य दष्ट्रीघर्वोऽणयाः इत्यतयाः दष्ट्रीघर  इमत पदस्य च   अनपुविकसत्तभरविमत। अङ्गस्य इत्यसधिमक्रयतक्षे। अचम् इमत
अङ्गस्य मविशिक्षेषणस भविमत इत्यतयाः तदन्तमविधिदौ अजन्तस्य अङ्गस्य इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। स्झिसल इमत समन इत्यस्य
मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदमामदमविधिदौ स्झिलमाददौ समन इत्यथर्वो भविमत। इङश्च इत्यनक्षेन मविमहतस्य अजमादक्षेशिस्य गमम्-
धिमातनोरक्षेवि स्विष्ट्रीकमारयाः न तपु गम्लक गतदौ इमत धिमातनोयाः। यत्र दष्ट्रीघमारमदयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे तत्रमैवि अचश्च इमत पररभमाषयमा
अचयाः स्थमानक्षे इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। अनपुविकत्त्यमा लब्धिस्य उपधिमायमायाः इत्यस्य हनम्-गमम्-धिमातपुभ्यमामक्षेवि सह अन्वियनो
भविमत न तपु अचमा सह,  यतनो मह अजन्तधिमातपुषपु  दष्ट्रीघरयनोग्ययाः उपधिमाविणर्वो नमानस्त। एविञ्च सकत्रमाथरस्तमावितम्  -
अजन्तधिमातनोयाः, हन्धिमातनोयाः मकञ्च अजमादक्षेशिगम्धिमातनोयाः अचयाः स्थमानक्षे दष्ट्रीघर आदक्षेशिनो भविमत स्झिलमाददौ समन परक्षे।

उदमाहरणमम् - मचककीषरमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - एविञ्च कक  स इत्यत्र इनण्नषक्षेधिक्षे सनम् स्झिलमामदरनस्त मकञ्च अत्र कक  इमत अजन्तमम्
अङ्गमम् अमप अनस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण दष्ट्रीघर कजॄ  स इमत जमायतक्षे। 

एविञ्च कजॄ  स  इमत नस्थतक्षे  सनयाः  आधिरधिमातपुकत्विमातम्  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः  इत्यनक्षेन  गपुणक्षे  प्रमाप्तक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे-
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[ . ]25 6 इकनो स्झिलम्॥ (१.२.९)

सकत्रमाथर याः -  इगन्तमाज्स्झिलमामदयाः सनम् मकतम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  अमतदक्षेशिसकत्रममदस  पददयमात्मकमम्। इकयाः  (५/१),  स्झिलम्  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अससयनोगमामल्लनट्कतम् इत्यतयाः मकतम् इमत पदस्य , रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः ससश्च इत्यतयाः
सनम्  इमत पदस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। सन्प्रत्यययाः धिमातनोरक्षेवि मविधिष्ट्रीयतक्षे  अतयाः सनम्  इत्यनक्षेन धिमातपुयाः आमकप्यतक्षे।
आमकप्तस्य च धिमातनोयाः इमत मविशिक्षेष्यस्य मविशिक्षेषणमम् इकयाः इमत । ततयाः तदन्तमविधिदौ इगन्तमातम्  धिमातनोयाः इत्यथर्वो
लभ्यतक्षे। मकञ्च स्झिलम् इत्यस्य मविशिक्षेषणस सनम् इमत। अतयाः तदमामदमविधिदौ स्झिलमाददौ समन इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। एविञ्च
इगन्तधिमातनोयाः परस्य स्झिलमामदसन्प्रत्ययस्य मकदविदमाविनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। तथमा च सकत्रक्षेणमानक्षेन मकददमाविनो
मविधिष्ट्रीयतक्षे। मकददमाविस्य तपु प्रयनोजनस गपुणमनषक्षेधियाः।

उदमाहरणमम् - मचककीषरमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च  कजॄ  स इमत नस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  मकत्त्विस  भविमत।  यतनो  मह  कजॄ  इमत
इगन्तधिमातपुयाः अनस्त। मकञ्च स इमत स्झिलमामदयाः सनम् अनस्त। तथमा च मकत्त्विमातम् नक्ङमत च इत्यनक्षेन गपुणमनषक्षेधिक्षे
ॠत इद्धिमातनोयाः  इत्यनक्षेन  ॠकमारस्य इत्त्विक्षे  रपरत्विक्षे  हसल च इत्यनक्षेन  उपधिमादष्ट्रीघर  आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः  इत्यनक्षेन
सकमारस्य षत्विक्षे ककीषर  इमत जमायतक्षे। ततयाः सन्यङनोयाः इत्यनक्षेन सन्नन्तधिमातनोयाः प्रथममैकमाचयाः ककीरम् इत्यस्य मदत्विक्षे
हलमामदशिक्षेषक्षे  ह्रस्विक्षे कपु हनोश्चपुयाः इत्यनक्षेन ककमारस्य स्थमानक्षे  चविगमारदक्षेशिक्षे  चकमारक्षे मचककीषर  इमत सन्नन्तरूपस भविमत।
ततयाः सनमादन्तमा धिमातवि  (३.१.३२)  इत्यनक्षेन तस्य धिमातपुससजमायमास लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप
शिमप पररूपक्षे मचककीषरमत  इमत रूपस ससध्यमत। 

कत्ररमभप्रमायक्षे मक्रयमाफलक्षे तपु आत्मनक्षेपदप्रत्ययक्षे मचककीषरतक्षे  इमत रूपस भविमत।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 मपपमठषमत इत्यत्र मकलधिमातपुयाः कयाः सन्नन्तधिमातपुश्च कयाः।

. 2 मपपमठषमत इत्यत्र सन्नन्तस्य धिमातपुससजमा कक्षे न भविमत।

. 3 सन्प्रत्यययाः कनस्मन्नथर भविमत।

. 4 सन्धिमातपुयाः मकस  मनत्यस भविमत।

. 5 मपपमठषमत इत्यस्य इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 6 सयाः स्यमाधिरधिमातपुकक्षे  इत्यस्य उदमाहरणस मकमम्।

. 7 मचककीषरमत इमत दष्ट्रीघरयाः कक्षे न।

. 8 सनयाः मकददमाविस्य एकस  प्रयनोजनस सलखत।

. 9 कक्षे  सनमादययाः इमत सलखत।

. 10 भमवितपुममच्छमत इत्यथर मकस  रूपस भविमत।
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भमवितपुमम् इच्छमत इत्यथर भकधिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे भक स इमत नस्थतक्षे भकधिमातपुयाः ऊदन्तत्विमातम् सक्षेटम्  अनस्त
इमत कक त्विमा सनयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यक्षेन इडमागमक्षे प्रमाप्तक्षे मनषक्षेधिसकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 7 समन गहगपुहनोश्च॥ (७.२.१२)

सकत्रमाथर याः - गहक्षेगपुरहक्षेरुगन्तमाच्च सन इण्न स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा - मनषक्षेधिसकत्रममदस पदत्रयमात्मकमम्। समन (७/१), गहगपुहनोयाः (६/२) च (अव्ययमम्)
इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। गहश्च गपुहम्  च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे गहगपुहदौ, तयनोगरहगपुहनोयाः, पञ्चम्यथर षष्ठष्ट्री। नक्षेडम्  विमशि
कक मत इत्यतयाः न, इटम्  इत्यनयनोरनपुविकसत्तभरविमत। चकमारक्षेण श्र्यपुकयाः मकमत इत्यतयाः उकयाः इत्यस्यमानपुकषरणस भविमत।
इडमागमयाः सनयाः भविमत न तपु धिमातनोयाः। अतयाः समन इत्यस्य षष्ठ्यन्ततयमा मविपररणमामयाः मक्रयतक्षे। एविमक्षेवि गहगपुहनोयाः
इत्यस्य,  उकयाः इत्यस्य च पञ्चम्यन्ततयमा मविपररणमामयाः मक्रयतक्षे। अङ्गस्य इत्यसधिमक्रयतक्षे  तस्य उकयाः इमत
मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदन्तमविधिदौ उगन्तमातम् अङ्गमातम् इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। एविञ्च गहम्-गपुहधिमातपुभ्यमास तथमा उगन्तमादङ्गमातम्
परस्य सनयाः इडमागमनो न भवितष्ट्रीमत सकत्रमाथरयाः। तथमा  च सकत्रक्षेणमानक्षेन इडमागममाभमाविनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - बपुभकषमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च भकधिमातनोयाः समन  भक स इमत नस्थतक्षे भकधिमातपुयाः उगन्तनो वितरतक्षे इमत हक्षेतनोयाः
प्रकक तसकत्रक्षेण सनयाः इडमागमनो न भविमत। ततयाः सन्यङनोयाः इत्यनक्षेन मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  ह्रस्विक्षे च भपु भक स इमत
जमायतक्षे।  ततयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन आधिरधिमातपुकक्षे  गपुणक्षे  प्रमाप्तक्षे  इकनो स्झिलम् इत्यनक्षेन स्झिलमामदसनयाः
मकत्त्विमातम् नक्ङमत च इत्यनक्षेन गपुणमनषक्षेधिनो भविमत। ततयाः अभ्यमासक्षे चचर  इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य भकमारस्य जश्त्विक्षे
आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः  इत्यनक्षेन  सनयाः  सकमारस्य  षत्विक्षे  बपुभकष  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  तस्य  सन्नन्तसमपुदमायस्य
सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप पररूपक्षे
बपुभकषमत इमत रूपस ससध्यमत। बपुभकषतयाः बपुभकषनन्त इत्यमाददौ सममानमैवि प्रमक्रयमानस्त इमत जक्षेयमम्।

गह्धिमातनोयाः उदमाहरणस  सजघककमत। गपुह्धिमातनोयाः उदमाहरणस जपुघपुकमत।

इणम् गतदौ इमत धिमातनोयाः एतपुममच्छमत इत्यथर सन्प्रत्ययक्षे इ स इमत नस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 8 समन च॥ (२.४.४७)

सकत्रमाथर याः - इणयाः गममयाः स्यमातम् समन, न तपु बनोधिनक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  मदपदमात्मकमम्। समन  (७/१)  च  (अव्ययमम्)   इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। इणनो गमा लपुमङ इत्यतयाः इणयाः इमत पदस्य,  णदौ गममरबनोधिनक्षे  इत्यतयाः गममयाः इमत पदस्य,
अबनोधिनक्षे इमत पदस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च इण्धिमातनोयाः स्थमानक्षे गमम इत्ययममादक्षेशिनो भविमत सन्प्रत्ययक्षे परतयाः।
मकन्तपु बनोधिनमाथर स आदक्षेशिनो न भविमत। गमम इत्यत्र इकमार इत्ससजकयाः,  अतयाः गम्ममात्रमविमशिष्यतक्षे। तथमा च
सकत्रक्षेणमानक्षेन गमम इत्यमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - सजगममषमत।
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सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च इण्धिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे  इ स इमत नस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण गमम इत्यमादक्षेशिनो
भविमत। यतनो मह अत्र इण्धिमातपुरनस्त मकञ्च बनोधिनमाथर्वोऽमप नमानस्त। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे  गमम् स इमत नस्थतक्षे
गमक्षेररटम्  परस्ममैपदक्षेषपु  इत्यनक्षेन  सकमारमादमाधिमारतपुकप्रत्ययस्य  सनयाः  इडमागमक्षे  धिमातनोयाः  मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे
अभ्यमासजश्त्विक्षे जगमम् इस इमत जमायतक्षे। ततयाः सन्यतयाः इत्यनक्षेन अभ्यमास-अकमारस्य  इत्त्विक्षे सनयाः सकमारस्य
षत्विक्षे सजगममष इमत जमातक्षे ततयाः लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप पररूपक्षे सजगममषमत इमत रूपस
ससध्यमत। एविमक्षेवि सजगममषतयाः, सजगममषनन्त इत्यमाददौ सममानमा प्रमक्रयमा।

प्रमत-उपसगरपकविरकमातम् इण्धिमातनोयाः समन प्रतष्ट्रीमषषमत  इमत यद्रिकपस भविमत तत्र इण्धिमातनोयाः गमम इत्यमादक्षेशिनो
न भविमत। यतनो मह अत्र बनोधिनमाथरयाः अनस्त।

लक्षेसखतपुममच्छमत इत्यथर  सलख्धिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे  सनयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम्  आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः
इत्यनक्षेन इडमागमक्षे सलखम् इस इमत नस्थतक्षे सन्यङनोयाः इत्यनक्षेन धिमातनोमदरत्विक्षे सलखम् सलखम् इस इमत जमायतक्षे। ततयाः
हलमामदशिक्षेषक्षे अभ्यमासह्रस्विक्षे सल सलखम् इस इमत जमातक्षे लघकपधिगपुणक्षे प्रमाप्तक्षे तस बमासधितपुस सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 9  रलनो व्यपुपधिमाद्धिलमादक्षेयाः ससश्च॥ ( १.२.२६)

सकत्रमाथर याः  - उश्च इश्च विष्ट्री। तक्षे उपधिक्षे यस्य तस्ममाद्धिलमादक्षे रलन्तमात्परदौ क्त्विमासनदौ सक्षेटदौ विमा मकतदौ
स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  अमतदक्षेशिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पञ्च पदमामन  सनन्त। रलयाः  (५/१)  व्यपुपधिमातम्  (५/१)
हलमादक्षेयाः (५/१) सनम्  (१/१) च (अव्ययमम्) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। उश्च इश्च विष्ट्री, तक्षे उपधिक्षे यस्य स
व्यपुपधियाः तस्ममातम् व्यपुपधिमातम्,  दन्दगभर्वो बहहवष्ट्रीमहयाः। हलम् आमदयरस्य स हलमामदयाः तस्ममादम् हलमादक्षेयाः,  बहहवष्ट्रीमहयाः।
ननोपधिमात्फमान्तमादमा इत्यतयाः विमा इत्यस्य , न क्त्विमा सक्षेटम्  इत्यतयाः सक्षेटम्  इत्यस्य, अससयनोगमामल्लटम्  मकतम् इत्यतयाः
मकतम् इत्यस्य, पकङयाः क्त्विमा च इत्यतयाः क्त्विमा इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च धिमातनोयाः उपधिमायमास यमद इकमारयाः
अथविमा उकमारनो भविमत, मकञ्च धिमातनोयाः अन्तक्षे रल्प्रत्यमाहमारस्थयाः कनोऽमप विणरयाः स्यमातम्, अमप च धिमातपुयाः हलमामदयाः
स्यमातम्, मकञ्च क्त्वियाः सननो विमा इडमागमनो मविमहतनो भविमत चक्षेतम् तयनोयाः क्त्विमासननोयाः मविकल्पक्षेन मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत
सकत्रस्य सम्पकणमारथरयाः। तथमा च सकत्रक्षेणमानक्षेन विमैकनल्पकस  मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - 

 इकमारनोपधिस्य उदमाहरणमम् - सलसलसखषमत, सललक्षेसखषमत।

उकमारनोपधिस्यनोदमाहरणमम् - रुरुमचषतक्षे , रुरनोमचषतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - सलख अकरमविन्यमासक्षे इमत धिमातपुयाः इकमारनोपधियाः, हलमामदयाः, रलन्तयाः च अनस्त।
अतयाः सलखम्  धिमातनोयाः समन मदत्विमामदकमायर  सल सलखम्  इस इमत नस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण इस इत्यस्य मविकल्पक्षेन
मकददमाविक्षे लघकपधिगपुणमनषक्षेधिक्षे  सलसलसखस इमत जमायतक्षे। ततयाः आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन सकमारस्य षत्विक्षे सल
सलसखष इमत भविमत। ततयाः तस्य धिमातपुससजमायमास लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप सलसलसखषमत
इमत रूपस भविमत। मकत्त्विमाभमाविपकक्षे तपु लघकपधिगपुणनो भविमत। तदमा  सललक्षेसखषमत इमत रूपममप भविमत।
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अधिपुनमा  उकमारनोपधिधिमातपुमविषयक्षे  उच्यतक्षे।  रुच  दष्ट्रीप्तमाविमभप्रष्ट्रीतदौ  च  इमत  धिमातपुयाः  आत्मनक्षेपदष्ट्री,
उकमारनोपधियाः, हलमामदयाः,  रलन्तयाः च  अनस्त। रनोमचतपुममच्छमत इत्यथर रुच्धिमातनोयाः समन इडमागमक्षे धिमातनोयाः मदत्विक्षे
हलमामदशिक्षेषक्षे  रुरुचम्  इस  इमत  जमातक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन  मकददमाविक्षे  लघकपधिगपुणमनषक्षेधिक्षे  आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः
इत्यनक्षेन सकमारस्य षत्विक्षे रुरुमचष इमत जमायतक्षे। ततयाः धिमातपुससजमायमास लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास तप्रत्ययक्षे
शिमप पररूपक्षे रुरुमचषतक्षे इमत रूपस ससध्यमत। मकत्त्विमाभमाविपकक्षे तपु लघकपधिगपुणनो भवित्यक्षेवि । तदमा रुरनोमचषतक्षे इमत
रूपममप भविमत।

भक्षेत्तपुममच्छमत इत्यथर मभमदरम् मविदमारणक्षे इमत धिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे मभदम् स इमत जमायतक्षे। ततयाः अयस धिमातपुयाः
अमनटम्  अनस्त इमत हक्षेतनोयाः इडमागमनो न भविमत। ततयाः    मभदयाः मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे अभ्यमासजश्त्विमामदकमायर कक तक्षे
समत मबमभदम् स इमत जमायतक्षे। ततयाः सनयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् लघकपधिगपुणक्षे प्रमाप्तक्षे अमतदक्षेशिसकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 10 हलन्तमाच्च॥ (१.२.१०)

सकत्रमाथर याः - इक्समष्ट्रीपमाद्धिलयाः परनो स्झिलमामदयाः सनम् मकतम् स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा -  अमतदक्षेशिसकत्रममदस पददयमात्मकमम्। हलन्तमातम् (५/१) च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।
इकनो स्झिलम् इमत समगस सकत्रमनपुवितरतक्षे। मकञ्च अससयनोगमामल्लटम्  मकतम् इत्यतयाः मकतम् इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। अमप च
रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः ससश्च इत्यतयाः सनम् इत्यस्यमामप अनपुविकसत्तभरविमत। तक्षेन इकयाः समष्ट्रीपक्षे  मविदममानमातम्
हलयाः परयाः स्झिलमामदयाः सनम् मकतम् भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। सकत्रक्षे अन्तपदस्य समष्ट्रीपक्षे इत्यथरयाः। तथमा च सकत्रक्षेणमानक्षेन
मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - मबमभत्समत , मबमभत्सतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - एविञ्च मभदम् धिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे मदत्विमामदकमायर कक तक्षे समत मबमभदम् स इमत नस्थतक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण स्झिलमामदसनयाः मकददमाविनो भविमत। यतनो मह अत्र इकम्  अनस्त इकमारयाः,  तत्समष्ट्रीपवितर्थी हलम् भविमत
दकमारयाः। ततयाः नक्ङमत च इत्यनक्षेन लघकपधिगपुणमनषक्षेधिनो भविमत,  ततयाः खरर च इत्यनक्षेन चत्विर मबमभत्स इमत
जमायतक्षे। ततयाः धिमातपुससजमायमास लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे मबमभत्समत इमत रूपस
ससध्यमत। 

मकलधिमातपुयाः उभयपदष्ट्री अनस्त इमत हक्षेतनोयाः सन्नन्तधिमातपुरमप उभयपदष्ट्री भविमत। अतयाः पकक्षे मबमभत्सतक्षे
इत्यमप भविमत।

तपुदमामदगणष्ट्रीय-कजॄ -गजॄ-धिमातपुभ्यमास  इटम्  समन विमा   इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन इटम्  प्रमाप्तयाः मकञ्च दृङम् -धिकङम् -
प्रच्छ-धिमातपुभ्ययाः एकमाच उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन आधिरधिमातपुकस्य इनण्नषक्षेधियाः प्रमाप्तयाः। तदक्षेततम् सविर बमासधित्विमा
इडमागममविधिमानमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे-
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[ . ]25 11 मकरश्च पञ्चभ्ययाः॥ (७.२.७५)

सकत्रमाथर याः - कजॄ -गजॄ-दृङम् -धिकङम् -प्रच्छधिमातपुभ्ययाः मविमहतस्य सनयाः इडमागमनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमनस्त।  मकरयाः  (५/१)  च पञ्चभ्ययाः  (५/३)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। इडत्त्यमतरव्ययतष्ट्रीनमामम् इत्यतयाः इटम्  इत्यस्य,  नस्मपकङष ञज्विशिमास समन इत्यतयाः समन इत्यस्य
चमानपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च कजॄ -गजॄ-दृङम् -धिकङम् -प्रच्छधिमातपुभ्ययाः मविमहतस्य सनयाः इडमागमनो भविमत।

उदमाहरणमम् - सजगररषमत, सजगसलषमत।
सकत्रमाथरसमन्विययाः  -   तथमा  च   गररतपुस   गसलतपुस  विमा  इच्छमत  इत्यथर  गजॄ  मनगरणक्षे  धिमातनोयाः  समन  सनयाः
आधिरधिमातपुकत्विमातम् आधिरधिमातकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन इडमागमक्षे प्रमाप्तक्षे  समन गहगपुहनोश्च  इमत तमन्नषक्षेधियाः प्रमाप्तयाः।
पपुनयाः तस बमासधित्विमा इटम्  समन विमा  इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन इमट प्रमाप्तक्षे तममप बमासधित्विमा मकरश्च पञ्चभ्ययाः इत्यनक्षेन
मनत्यमम् इडमागमनो भविमत। यतनो मह अत्र कजॄ धिमातपुयाः अनस्त। मकञ्च तस्ममामदमहतयाः सनम् अमप अनस्त। ततयाः गजॄ
इत्यस्य मदत्विक्षे गजॄ गजॄ इस इमत जमातक्षे उरतम् इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य ॠकमारस्य अकमारमादक्षेशिक्षे रपरत्विक्षे ज गजॄ इस इमत
जमातक्षे  विजॄतनो  विमा इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन इटयाः इकमारस्य मविकल्पक्षेन दष्ट्रीघर  प्रमाप्तक्षे  चमास्यक्षेटनो दष्ट्रीघरत्विस  नक्षेच्छनन्त इमत
विचनमातम् तस्य बमाधिनो भविमत। ततयाः समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन ॠकमारस्य गपुणक्षे जगरम् इस इमत जमातक्षे
अभ्यमासस्य अकमारस्य इत्त्विक्षे  आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन सकमारस्य षत्विक्षे सजगररष इमत जमायतक्षे। ततयाः लमट
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास  मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे सजगररषमत इमत रूपस  ससध्यमत । इमट परक्षे  सविरत्र
रक्षेफस्य लत्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे अमच मविभमाषमा  इमत यनोगक्षेन। अतयाः सजगसलषमत इमत रूपममप  ससध्यमत।
एविमक्षेवि कररतपुमम् (करष्ट्रीतपुमम्) इच्छमत इत्यथर कजॄ -मविकक्षेपक्षे इमत धिमातनोयाः सनमामदकमायर कक तक्षे समत मचकररषमत  इमत
रूपममप ससध्यमत।
दृङधिमातनोरुदमाहरणमम्  -  मददररषतक्षे  -  दतपुर ममच्छमत इत्यथर  दृङम्  आदरक्षे इमत धिमातनोयाः समन इमट प्रमाप्तक्षे  एकमाच
उपदक्षेशिक्षेऽनपुदमात्तमातम् इत्यनक्षेन तमन्नषक्षेधियाः प्रमाप्तयाः। ततयाः मकरश्च पञ्चभ्ययाः इत्यनक्षेन मनत्यस इडमागमनो भविमत। ततयाः
धिमातनोयाः मदत्विमामदकमायर समत मददररषतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
एविमक्षेवि धितपुरममच्छमत इत्यथर  धिकङम्  अनविस्थमानक्षे  इमत धिमातनोयाः सनमामदकमायर  कक तक्षे  समत मदधिररषतक्षे   इमत रूपस
ससध्यमत।
प्रच्छ जष्ट्रीप्समायमामममत धिमातनोयाः प्रषपु ममच्छमत इत्यथर  समन धिमातनोयाः अमनट्त्विमातम् इमट अप्रमाप्तक्षे मकरश्च पञ्चभ्ययाः
इमत मविशिक्षेषसकत्रक्षेण मनत्यमम् इडमागमक्षे मदत्विमामदकमायर च कक तक्षे समत मपपकच्छमत इमत रूपस ससध्यमत।
अध्यक्षेतपुमम्  इच्छमत  इत्यथर  मनत्यमसधिपकविरकमातम्  इङम्  अध्ययनक्षे  इमत  अदमामदगणष्ट्रीयधिमातनोयाः  धिमातनोयाः  कमरणयाः
सममानकतकरकमामदच्छमायमास विमा इमत समन इ स इमत नस्थतक्षे अमगमसकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 12 इङश्च॥ (२.४.४८)

सकत्रमाथर याः - इङनो गममयाः स्यमातम् समन।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त।  इङयाः  (५.१)  च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। णदौ
गममरबनोधिनक्षे इत्यतयाः गममयाः इत्यस्य , समन च इत्यतयाः समन इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च समन परक्षे समत
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इङधिमातनोयाः  स्थमानक्षे  गमम  इत्यमादक्षेशिनो  भविमत  इमत  सकत्रमाथरयाः।  गमम  इत्यत्र  इकमारस्य  इत्ससजकत्विमातम्
गम्ममात्रमविमशिष्यतक्षे।

उदमाहरणमम् - असधिसजगमाससतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च  मनत्यमसधिपकविरकमातम् इङम्  धिमातनोयाः समन इङश्च इत्यनक्षेन गमम इत्यमादक्षेशिक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे असधि गमम् स इमत जमायतक्षे। ततयाः अज्स्झिनगममास समन इत्यनक्षेन उपधिमादष्ट्रीघर गमामम् स इमत जमायतक्षे।
ततयाः मकलधिमातपुयाः मङतम् अनस्त इमत हक्षेतनोयाः अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम् इत्यनक्षेन स आत्मनक्षेपदष्ट्री भविमत। फलतयाः
पकविरवित्सनयाः  इत्यनक्षेन  सन्नन्तरूपममप  आत्मनक्षेपदस  भविमत।  ततयाः  धिमातनोयाः  मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  अभ्यमासह्रस्विक्षे
सन्यतयाः इत्यनक्षेन अभ्यमास-अकमारस्य इत्त्विक्षे मकमारस्य अनपुस्विमारक्षे असधि सजगमासस इमत नस्थतक्षे तप्रत्ययक्षे कक तक्षे
समत असधिसजगमाससतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11 इङश्च इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः।

. 12 समन च इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 13 प्रषपु ममच्छमत इत्यथर प्रच्छधिमातनोयाः समन मकस  रूपस भविमत।

. 14  मकरश्च  पञ्चभ्ययाः इत्यनक्षेन मकस  भविमत।

. 15 हलन्तमाच्च इत्यनक्षेन मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 16 गह्धिमातनोयाः समन मकमम् उदमाहरणमम्। 

. 17 गपुह्धिमातनोयाः समन मकमम् उदमाहरणमम्। 

. 18 रलनो व्यपुपधिमाद्धिलमादक्षेयाः ससश्च इत्यक्षेनन मविधिष्ट्रीयममानस मकत्त्विस मकस  मनत्यमम् उत अमनत्यमम्।

तमनतपुमम्  इच्छमत इत्यथर  तनपु मविस्तमारक्षे इमत उभयपमदनयाः धिमातनोयाः सन्प्रत्ययक्षे  तनम् स इमत नस्थतक्षे
तमनपमतदररद्रिमामतभ्ययाः सननो विमा इड्विमाच्ययाः इमत विमामतरकक्षे न मविकल्पक्षेन इट्पकक्षे  तनम् इ स इमत जमातक्षे  धिमातनोयाः
मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  अभ्यमासह्रस्विक्षे  अभ्यमासमाकमारस्य  इत्त्विक्षे  मततमासस  इमत  सन्नन्तरूपस  भविमत।  ततयाः  तस्य
सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमायमास लमट मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे मततमनषमत इमत रूपस
जमायतक्षे, तप्रत्ययक्षे तपु मततमनषतक्षे  इमत रूपमम्। यदमा तपु इडभमावियाः तदमा तनम् स इमत नस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 13 तननोतक्षेमविरभमाषमा॥ (६.४.१७)

सकत्रमाथर याः - तननोतक्षेरुपधिमायमा दष्ट्रीघर्वो विमा स्यमातम् स्झिलमाददौ समन।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त।  तननोतक्षेयाः  (५/१)  मविभमाषमा  (अव्ययमम्)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। ननोपधिमायमायाः इत्यतयाः उपधिमायमायाः इत्यस्य अनपुविकसत्तभरविमत, ढषलनोपक्षे पकविरस्य दष्ट्रीघर्वोऽणयाः इत्यतयाः
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दष्ट्रीघरयाः  इत्यस्य,  अज्स्झिनगममास  समन इत्यतयाः समन इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च  तन्धिमातनोयाः उपधिमायमा
मविकल्पक्षेन दष्ट्रीघर्वो भविमत  स्झिलमाददौ समन इमत सकत्रमाथरयाः।

उदमाहरणमम् - मततमाससमत, मततससमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - एविञ्च तनम्-धिमातनोयाः समन तनम् स इमत जमातक्षे तननोतक्षेमविरभमाषमा इत्यनक्षेन उपधिमाभकत-

अकमारस्य दष्ट्रीघर तमानम् स इमत जमायतक्षे। ततयाः धिमातनोयाः मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे अभ्यमासह्रस्विक्षे अभ्यमास-अकमारस्य इत्त्विक्षे
मततमानम् स इमत जमातक्षे नकमारस्य नश्चमापदमान्तस्य स्झिसल इत्यनक्षेन नकमारस्य अनपुस्विमारक्षे मततमासस इमत जमायतक्षे।
ततयाः लमट मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे मततमाससमत इमत रूपस भविमत, तप्रत्ययक्षे तपु मततमाससतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।
दष्ट्रीघमारभमाविपकक्षे तपु तनम् स इमत नस्थतक्षे मदत्विमामदकमायर मततसस इमत जमायतक्षे। ततयाः लमट मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे
मततससमत इमत रूपस ससध्यमत, तप्रत्ययक्षे तपु मततससतक्षे इमत रूपमम् इमत समाकल्यक्षेन षटम्  रूपमामण भविनन्त।

दक्षेमवितपुममच्छमत इत्यथर  मदविपु क्रकीडमामविसजगष्ट्रीषमाव्यविहमारस्तपुमतमनोदमदस्विप्नकमानन्तगमतषपु  इमत धिमातनोयाः
समन मदविम् स इमत नस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 14 सनष्ट्रीविन्तधिरभ्रस्जदम्भपुसशस्विकयकणपुरभरजमपसनमामम्॥ 
(७.२.४९)

सकत्रमाथर याः - इविन्तक्षेभ्य ॠधिमामदभ्यश्च सन इडम्  विमा स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त। समन  (७/१)
इविन्तधिरभ्रस्जदम्भपुसशस्विकयकणपुरभरजमपसनमामम्  (६/३)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। इविम्  अन्तक्षे  यक्षेषमास  तक्षे  इविन्तमायाः,
इविन्तमाश्च  ऋधिश्च  भ्रस्जश्च  दम्भपुश्च  सशश्च  स्विकश्च  यपुश्च  ऊणपुरश्च  भरश्च  जमपश्च  सनम्  च
तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  इविन्तधिरभ्रस्जदम्भपुसशस्विकयकणपुरभरजमपसनयाः  तक्षेषमास
इविन्तधिरभ्रस्जदम्भपुसशस्विकयकणपुरभरजमपसनमामम्, बहहवष्ट्रीमहगभर्वो दन्दयाः। सकत्रक्षेऽनस्मनम् स्विरमतसकमतसकयमतधिकञकमदतनो विमा
इत्यतयाः विमा इत्यस्य, इनण्नष्ठमायमामम् इत्यतयाः इटम्  इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। यस्य धिमातनोयाः अन्तक्षे इविम् अनस्त स
धिमातपुयाः इविन्त इत्यपुच्यतक्षे यथमा मदविम् ससविम् इत्यमामद। तथमा च इविन्तधिमातपुभ्ययाः तथमा ऋधिम्-भ्रस्जम्-दम्भम्-सश-
स्विक-यपु-ऊणपुर-भर-जपम्-सनम्-धिमातपुभ्ययाः परस्य सनयाः मविकल्पक्षेन इडमागमनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः फलमत।
सकत्रक्षेणमानक्षेन  विमैकनल्पकयाः  इडमागमनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  प्रकक तसकत्रक्षेण  यदमा  इटम्  न  भविमत।  तदमा  हलन्तमाच्च इत्यनक्षेन
मकददमाविमातम् गपुणमनषक्षेधिनो भविमत इमत मविजक्षेयमम्।

उदमाहरणमम् - अधिपुनमा क्रमशि उदमाहरणमामन आलनोच्यन्तक्षे-

इविन्तयाः - मदव्धिमातनोयाः समन प्रकक तसकत्रक्षेण विमैकनल्पकक्षे  इडमागमक्षे मदविम् इस इमत जमातक्षे मदव्धिमातनोयाः मदत्विक्षे
हलमामदशिक्षेषक्षे  मदमदविम्  इस इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  लघकपधिगपुणक्षे  सनयाः  सकमारस्य  षत्विक्षे  ततयाः  लमट  मतमप  शिमप
पररूपमैकमादक्षेशिक्षे  मददक्षेमविषमत  इमत  रूपस  ससध्यमत।  इडभमाविपकक्षे  तपु  हलन्तमाच्च  इत्यनक्षेन  सनयाः  मकददमाविमातम्
गपुणमनषक्षेधिक्षे  च्छनोयाः शिकडनपुनमाससकक्षे  च इत्यनक्षेन धिमातनोयाः विकमारस्य ऊठमादक्षेशिक्षे  मद ऊ स इमत जमातक्षे इकनो यणमच
इत्यनक्षेन यमण अज्स्झिनगममास  समन इत्यनक्षेन दष्ट्रीघर  दक  स इमत जमायतक्षे।  ततयाः दक  इत्यस्य मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे
अभ्यमासस्य ऊकमारस्य ह्रस्विक्षे सकमारस्य षत्विक्षे मतबमामदकमायर कक तक्षे समत दपुदकषमत इमत रूपस ससध्यमत।
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ऋध्धिमातनोयाः उदमाहरणमम् - असधिरतपुममच्छमत ईत्सरमत, अमदरसधिषमत।

भ्रस्जधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - मबभ्रनज्जषमत, मबभसजरषमत, मबभ्रकमत, मबभकरमत।

दम्भधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - सधिप्समत, धिष्ट्रीप्समत, मददनम्भषमत।

सशधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - मशिशष्ट्रीषमत, मशिशमयषमत।

स्विकधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - सपुस्विकषरमत, ससस्विररषमत।

यपुधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - यपुयकषमत, मययमविषमत।

ऊणपुरधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - ऊणपुरनकषमत, ऊणपुरनपुमविषमत, ऊणपुरनमविषमत।

भकधिमातनोयाः उदमाहरणमम् - बपुभकषरमत, मबभररषमत।

जप्धिमातनोयाः उदमाहरणमम् - जष्ट्रीप्समत, सजजपमयषमत।

सन्धिमातनोयाः उदमाहरणमम् - ससषमासमत, सससमनषमत।

हलन्तमाच्च इत्यनक्षेन मकददमाविक्षे गपुणमनषक्षेधिक्षे प्रमाप्तक्षे तस्यमामप मनषक्षेधिमाथर सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]25 15 मपुचनोऽकमरकस्य गपुणनो विमा॥ (७.४.५७)

सकत्रमाथर याः - समाददौ समन अकमरकस्य मपुच्धिमातनोयाः मविकल्पक्षेन गपुणनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदस पदचतपुषयमात्मकमनस्त। मपुचयाः (६/१) अकमरकस्य (६/१) गपुणयाः
(१/१)  विमा  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  सयाः  स्यमाधिरधिमातपुकक्षे  इत्यतयाः  सस  इत्यस्य,  समन
मष्ट्रीममाघपुरभलभशिकपतपदमामच इसम् इत्यतयाः समन इत्यस्य, सकत्रक्षे गपुणशिब्दमपुच्चमायर  गपुणनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः इकनो
गपुणविकद्धिष्ट्री इमत पररभमाषमाबलमातम् इकयाः इत्यस्यनोपनस्थमतभरविमत। सकमारमामदयाः सनम् इत्यस्य तमात्पयर भविमत इटम् -
रमहतयाः सन्प्रत्यययाः। एविञ्च अकमरकस्य मपुच्धिमातनोयाः इकयाः मविकल्पक्षेन गपुणनो भविमत सकमारमाददौ सन्प्रत्ययक्षे परक्षे इमत
सकत्रमाथरयाः।

उदमाहरणमम् - मनोकतक्षे, मपुमपुकतक्षे विमा वित्सयाः स्वियमक्षेवि।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  मपुच्लक  मनोकणक्षे  इमत धिमातपुयाः  सकमरकयाः अनस्त मकन्तपु  कमरकतकरत्विमातम्  अथविमा
कममारमविविकमायमामम् अयस धिमातपुयाः अकमरकनो भविमत। एविञ्च मनोकपु ममच्छमत स्वियमक्षेवि इत्यथर मपुच्धिमातनोयाः प्रकक तसकत्रक्षेण
मविकल्पक्षेन  उकमारस्य  गपुणक्षे  मनोचम्  स  इमत  भविमत।  यतनो  मह  अत्र  अकमरकयाः  मपुच्धिमातपुरनस्त  अमप  च
सकमारमामदसन्प्रत्ययनोऽनस्त।  ततयाः  धिमातनोयाः  मदत्विक्षे  हलमामदशिक्षेषक्षे  अभ्यमासह्रस्विक्षे  अत्र  लनोपनोऽभ्यमासस्य  इत्यनक्षेन
सम्पकणमारभ्यमासलनोपक्षे मनोचम् स इमत जमातक्षे चनोयाः कपु याः इत्यनक्षेन कपु त्विक्षे सकमारस्य षत्विक्षे मनोकयाः इमत भविमत । तस्य च
सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत। कमरकतकरत्विमातम् धिमातपुयाः स्वितयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री अनस्त ।
एविञ्च पकविरत्सनयाः इमत मनयमक्षेन लमट तप्रत्ययक्षे  शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे  मनोकतक्षे  इमत रूपस  भविमत। गपुणमाभमाविपकक्षे
मपुमपुकतक्षे इमत रूपमम् इत्यक्षेविस रूपदयस भविमत।

हलन्तमाच्च  इत्यनक्षेन  रुदम्-मविदम्-मपुष्धिमातपुभ्ययाः  सनयाः  मकत्त्विक्षे  ससद्धिक्षे,  रलनो  व्यपुपधिमाद्धिलमादक्षेयाः  ससश्च
इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन मकत्त्विक्षे ससद्धिक्षे उभयनोयाः बमाधिनमाथरमम् अथमारतम् प्रमतप्रसविमाथरममदस सकत्रममारभ्यतक्षे।
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 मकञ्च गह्धिमातनोयाः न क्त्विमा सक्षेटम्  इत्यनक्षेन प्रमाप्तमनषक्षेधिस बमासधितपुममगमसकत्रस प्रवितरतक्षे।

अमप च यदमप स्विपम्-प्रच्छधिमातपुभ्यमास परस्य क्त्वियाः मकत्त्विमनस्त तथमामप सनयाः मकत्त्विस नमानस्त इमत
हक्षेतनोयाः अप्रमाप्तमकत्त्विमविधिमानमाथरममदस शिमासममारभ्यतक्षे-

[ . ]25 16 रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः ससश्च॥ (१.२.८)।
सकत्रमाथर याः - रुदम्-मविदम्-मपुषम्-गहम्-स्विपम्-प्रच्छ्धिमातपुभ्ययाः परदौ सनम् क्त्विमा च मकतदौ स्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  अमतदक्षेशिसकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमनस्त। रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः  (५/१)  सनम्
(१/१) च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। रुषश्च मविदश्च मपुषश्च गमहश्च स्विमपश्च प्रच्छम्  च तक्षेषमास सममाहमारदन्दक्षे
रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छम् ,  तस्ममातम्  रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः। चकमारयाः समपुच्चयमाथरयाः। पकविरसकत्रमातम्  अथमारतम्
मकडमकदगपुधिकपु षनक्लशिविदविसयाः क्त्विमा इत्यतयाः क्त्विमा इत्यस्य समपुच्चययाः। अससयनोगमामल्लटम्  मकतम् इत्यतयाः मकतम्
इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च पकविर्वोक्तयाः सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। एविञ्च सकत्रक्षेणमानक्षेन मकत्त्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे।

उदमाहरणमम् - रुरुमदषमत।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - रनोमदतपुमम् इच्छमत इत्यथर रुमदरम् अशपुमविमनोचनक्षे इमत धिमातनोयाः समन इडमागमक्षे रुदयाः
मदत्विक्षे हलमामदशिक्षेषक्षे रु रुदम् इस इमत जमायतक्षे। ततयाः सन्यतयाः इत्यनक्षेन अभ्यमासस्य अकमारस्य इत्त्विक्षे रु रुदम् इस
इमत जमातक्षे सनयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् तदमागमस्यमामप यदमागममास्तद्गपुणष्ट्रीभकतमास्तद्गहणक्षेन गकह्यन्तक्षे इमत पररभमाषयमा
आधिरधिमातपुकत्विमनस्त  इमत  हक्षेतनोयाः  पपुगन्तलघकपधिस्य  च  इत्यनक्षेन  गपुणक्षे  प्रमाप्तक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  सनयाः  मकददमाविक्षे
नक्क्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधिनो भविमत। ततयाः आदक्षेशिप्रत्यययनोयाः इत्यनक्षेन सकमारस्य षत्विक्षे रुरुमदष इमत जमायतक्षे
तस्य  च  रुरुमदष  इमत  समपुदमायस्य  सनमादन्तमा  धिमातवि  (३.१.३२)  इत्यनक्षेन  धिमातपुससजमायमास  लमट
प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास मतमप शिमप पररूपमैकमादक्षेशिक्षे रुरुमदषमत इमत रूपस ससध्यमत। 
एविमक्षेवि विक्षेमदतपुस विक्षेत्तपुमम् विमा इच्छमत इत्यथर मविद्धिमातनोयाः समन मविमविमदषमत, मनोमषतपुममच्छमत इत्यथर मपुष स्तक्षेयक्षे इमत
धिमातनोयाः समन मपुमपुमषषमत इत्यपुभयत्रमामप बनोध्यमम्। 
गहष्ट्रीतपुममच्छमत इत्यथर गह उपमादमानक्षे इमत धिमातनोयाः समन सजघककमत इमत रूपस भविमत। अत्र सनयाः मकददमाविस्य
फलस गमहज्यमाविमयव्यसधिविमषमविचमतविकश्चमतपकच्छमतभकज्जतष्ट्रीनमास मङमत च इमत रक्षेफस्य सम्प्रसमारणमम्। 
स्विप्तपुममच्छमत इत्यथर  मञ ष्विप शियक्षे  धिमातनोयाः समन सपुषपुप्समत इमत रूपस भविमत। अत्र सनयाः मकत्त्विस्य फलस
तमावितम् विमचस्विमपयजमादष्ट्रीनमास मकमत इत्यनक्षेन विकमारस्य सम्प्रसमारणस भविमत।
अधिपुनमा भवितमास बनोधिसदौकयमारय लमट कमामनमचतम् सन्नन्तरूपमामण अधियाः तमासलकयमा प्रदश्यरन्तक्षे-

धिमातपुयाः सन्नन्तमाथर याः समाममान्यरूपमामण लमट सन्नन्तरूपमामण

अचम्र पकजनक्षे ककी इच्छमा करनमा अचरमत अमचरमचषमत

अमापम् पमानक्षे ककी इच्छमा करनमा आप्ननोमत ईप्समत

असधि-इङम् पढनक्षे ककी इच्छमा करनमा अधिष्ट्रीतक्षे असधिसजगमाससतक्षे

कथम् कहनक्षे ककी इच्छमा करनमा कथयमत मचकथमयषमत-तक्षे
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कक करनक्षे ककी इच्छमा करनमा करनोमत मचककीषरमत

खमादम् खमानक्षे ककी इच्छमा करनमा खमादमत मचखमामदषमत

गमम् जमानक्षे ककी इच्छमा करनमा गच्छमत सजगममषमत

गक मनगलनक्षे ककी इच्छमा करनमा मगरमत, मगलमत सजगररषमत, सजगसलषमत

गहम् गहण करनक्षे ककी इच्छमा करनमा गकहमामत सजघककमत-तक्षे

घमा सकसघनक्षे ककी इच्छमा करनमा सजघमत सजघमासमत

चलम् चलनक्षे ककी इच्छमा करनमा चलमत मचचसलषमत

मच चयन करनक्षे ककी इच्छमा करनमा मचननोमत मचचष्ट्रीषमत

मछदम् कमाटनक्षे ककी इच्छमा करनमा मछनसत्त मचनच्छत्समत-तक्षे

चपुरम् चपुरमानक्षे ककी इच्छमा करनमा चनोरयमत चपुचनोरमयषमत-तक्षे

सज जष्ट्रीतनक्षे ककी इच्छमा करनमा जयमत सजगष्ट्रीषतक्षे

जमा जमाननक्षे ककी इच्छमा करनमा जमानमामत सजजमासतक्षे

तक तरनक्षे ककी इच्छमा करनमा तरमत मततष्ट्रीषरमत

दृशिम् दक्षेखनक्षे ककी इच्छमा करनमा पश्यमत मददृकतक्षे

पचम् पकमानक्षे ककी इच्छमा करनमा पचमत मपपकमत-तक्षे

पमा पष्ट्रीनक्षे ककी इच्छमा करनमा मपबमत मपपमासमत

बपुधिम् जमाननक्षे ककी इच्छमा करनमा बपुध्यतक्षे बपुभपुत्सतक्षे

भपुजम् खमानक्षे ककी इच्छमा करनमा भपुञतक्षे बपुभपुकतक्षे

भक हनोनक्षे ककी इच्छमा करनमा भविमत बकभकषमत

मपुचम् छपु टनक्षे ककी इच्छमा करनमा मपुञ्चतक्षे मपुमपुकतक्षे

मक मरनक्षेककी इच्छमा करनमा मम्रियतक्षे मपुमकषरतक्षे

लभम् पमानक्षे ककी इच्छमा करनमा लभतक्षे सलप्सतक्षे
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 पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 19 तन्धिमातनोयाः समन कमत रूपमामण कमामन च तमामन।

. 20 स्विप्तपुममच्छमत इत्यथर स्विप्धिमातनोयाः समन मकस  रूपमम्

. 21 रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः ससश्च इत्यनक्षेन मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 22  रुरुमदषमत इत्यस्य कनोऽथरयाः।

. 23 सनष्ट्रीविन्तमामदसकत्रस पकरयत।

. 24 एतपुममच्छमत इत्यथर इधिमातनोयाः समन मकस  रूपमम्।

. 25 समन च इमत ककीदृशिस सकत्रमम्। अमतदक्षेशिसकत्रस मविसधिसकत्रस विमा।

 पमाठसमारयाः

भ्विमामदतयाः चपुरमामदस यमावितम् यक्षे दशिगणष्ट्रीयमा धिमातविनो वितरन्तक्षे तक्षेभ्यनो धिमातपुभ्ययाः इच्छमाथर सन्प्रत्ययनो भविमत।
तदमा तस्य सन्नन्तशिब्दस्य सनमादन्तमा धिमातवि (३.१.३२) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत। यथमा पठम्  व्यकमायमास
विमामच इमत मकलधिमातनोयाः समन मपपमठषमत इमत रूपस भविमत। अत्र मपपमठष इत्यस्य धिमातपुससजमा। मकलस्य पठम्
इत्यस्य तपु भकविमादयनो धिमातवि (१.३.१) इत्यनक्षेन धिमातपुससजमा भविमत इमत मविशिक्षेषयाः जक्षेययाः। समन परक्षे अथविमा सनयाः
नमानमामविधिमामन  कमायमारमण  सनन्त।  यथमा  इगन्तधिमातनोयाः  परस्य  स्झिलमामदसन्प्रत्ययस्य  मकदविदमाविनो  भविमत  तक्षेन
मचककीषरमत इत्यमाददौ गपुणमनषक्षेधियाः। क्विमचतम्  सनयाः इडमागमनो न भविमत तक्षेन जपुघपुकमत  ,  सजघककमत इत्यमाददौ न
गपुणयाः। अकमरकस्य मपुच्धिमातनोयाः इकयाः मविकल्पक्षेन  गपुणनो भविमत सकमारमाददौ सन्प्रत्ययक्षे परक्षे तक्षेन मनोकतक्षे, मपुमपुकतक्षे विमा
वित्सयाः  स्वियमक्षेवि  इमत  ससध्यमत।  तन्धिमातनोयाः  उपधिमायमा  दष्ट्रीघर्वो  विमा  स्यमातम्  स्झिलमाददौ  समन  तक्षेन  मततमाससमत,
मततससमत, मततमनषमत इमत रूपत्रयस ससध्यमत। गत्यथर इण्धिमातनोयाः गममरमादक्षेशियाः स्यमातम् समन स्यमातम् न तपु बनोधिनक्षे
इत्यपुच्यतक्षे तक्षेन सजगममषमत इमत रूपस ससध्यमत। मकञ्च इङधिमातनोयाः स्थमानक्षे गमम इत्यमादक्षेशिक्षे असधिसजगमाससतक्षे इमत
रूपस ससध्यमत। तत्र भवितमास प्रमक्रयमासदौकयमारय पमठतपुमम् इच्छमत इमत मविगहक्षे पठ्धिमातनोयाः समन मपपमठषमत इमत
रूपमनष्पसत्तयाः कथस भविमत इत्यक्षेततम् सविरमत्र स्पषममालनोमचतमनस्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 1 सनमादन्तमा धिमातवि इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 मपपमठषमत इमत सन्नन्तधिमातपुरूपससमद्धियाः कथस भविमत इमत व्यमाख्यमात।
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. 3 धिमातनोयाः कमरणयाः सममानकतकरकमामदच्छमायमास विमा इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 4 असधिसजगमाससतक्षे इमत सन्नन्तधिमातपुरूपस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 5 समन गहगपुहनोश्च इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 6 रलनो व्यपुपधिमाद्धिलमादक्षेयाः ससश्च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 मकरश्च पञ्चभ्ययाः इमत सकत्रस्थमामन उदमाहरणमामन व्यमाख्यक्षेयमामन।

. 8 सनष्ट्रीविन्तधिरभ्रस्जदम्भपुसशस्विकयकणपुरभरजमपसनमामम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 9 मपुचनोऽकमरकस्य गपुणनो विमा  इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 10 रुदमविदमपुषगमहस्विमपप्रच्छयाः ससश्च इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 मकलधिमातपुयाः-पठम् , सन्नन्तधिमातपुयाः-मपपमठष।

. 2 सनमादन्तमा धिमातवियाः।

. 3 इच्छमाथर।

. 4 न।

. 5 पमठतपुमम् इच्छमत।

. 6 सजघत्समत।

. 7 अज्स्झिनगममास समन।

. 8 गपुणमनषक्षेधियाः।

. 9 सनम्-क्यचम्-कमाम्यचम्-क्यङम् -क्यषनोऽथमाचमारनक्विबम्-मणजम्-यङदौ तथमा। 

यगमायक्षेयङम् -मणङम्  चक्षेमत दमादशिमाऽमष्ट्री सनमादययाः।।

. 10 बपुभकषमत।

उत्तरमामण-२
. 11 समन परक्षे समत इङधिमातनोयाः स्थमानक्षे गमम इत्यमादक्षेशिनो भविमत इत्यथरयाः।

. 12 इण्धिमातनोयाः स्थमानक्षे गमम इत्यमादक्षेशिनो भविमत सन्प्रत्ययक्षे परक्षे समत। न तपु बनोधिनमाथर।

. 13 मपपकच्छमत।

. 14 इडमागमनो भविमत।

. 15 मकद्बदमावियाः।

. 16  सजघककमत।

. 17 जपुघपुकमत।
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. 18 अमनत्यमम्।

उत्तरमामण-३
. 19 मततमाससमत, मततससमत, मततमनषमत इमत रूपत्रयमम्।

. 20 सपुषपुप्समत।

. 21 सनम्-क्त्विमा इत्यनयनोयाः मकत्त्विमम्।

. 22 रनोमदतपुममच्छमत।

. 23 सनष्ट्रीविन्तधिरभ्रस्जदम्भपुसशस्विकयकणपुरभरजमपसनमामम्।

. 24 सजगममषमत।

. 25 मविसधिसकत्रमम्।

॥इमत पञ्चमविसशियाः पमाठयाः ॥
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