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ससस्कक तक्षे तपु कतकरविमाच्यस कमरविमाच्यस भमाविविमाच्यस चक्षेमत विमाच्यत्रयमनस्त।  मक्रययमा यदमा प्रमाधिमान्यक्षेन कतमार
विमाच्यनो भविमत तदमा कतकरविमाच्यस भविमत। अत्र तपु कतररर प्रथममामविभमकयाः भविमत, कत्ररनपुसमारस मक्रयमायमास विचनपपुरुषमा
भविनन्त यथमा रमामयाः पठमत, तदौ मविदमालयस गच्छतयाः इत्यमामदविमाक्यक्षेषपु कत्ररनपुसमारस विचनपपुरुषमायाः सनन्त। यदमा च
मक्रययमा प्रमाधिमान्यक्षेन कमर  विमाच्यस  भविमत तदमा  कमरविमाच्यस  भविमत। अत्र तपु  कममारनपुसमारस  मक्रयमायमास  विचनपपुरुषमा
भविनन्त, मकञ्च कमरमण प्रथममामविभमकयाः कतररर च तकतष्ट्रीयमामविभमकयाः भविमत। तदथमा-रमामक्षेण पपुस्तकस  पठ्यतक्षे,
तमाभ्यमास मविदमालययाः गम्यतक्षे इत्यमामदविमाक्यक्षेषपु कममारनपुसमारस विचनपपुरुषमायाः सनन्त। अकमरकधिमातपुस्थलक्षे तपु मक्रयमायमा
एवि प्रमाधिमान्यस भविमत न तपु कतपुरयाः इमत हक्षेतनोयाः तदमाविविमाच्यममत्यपुच्यतक्षे। अत्र तपु कतररर  तकतष्ट्रीयमामविभमकयाः भविमत,
मक्रयमायमास तपु प्रथपपुरुषमैकविचनममात्रमक्षेवि भविमत। लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रक्षे कतमार, कमर, भमावियाः
च  इमत  लकमारमाथरत्रयमपुकमनस्त।  सकमरकक्षे भ्ययाः  अकमरकक्षे भ्यश्च   धिमातपुभ्ययाः  कतररर  लकमारमा  भविनन्त  इमत
भविन्तयाः  पकविर  जमातविन्तयाः।  अधिपुनमा  सकमरकक्षे भ्ययाः  धिमातपुभ्ययाः  कमरमण  अकमरकक्षे भ्यश्च धिमातपुभ्ययाः  भमाविक्षे  लकमारमा
भविनन्त इमत प्रदशिरमयतपुस प्रकरणममदममारभ्यतक्षे। अत इदस प्रकरणस भमाविकमरप्रमक्रयमा इत्यच्यपुतक्षे। भमाविविमाच्यक्षे कक्षे विलस
प्रथमपपुरुषयाः एकविचनस च भविमत मकन्तपु यदमा धिमातपुयाः सकमरकतमास लभतक्षे तदमा कमरविमाच्यक्षे सविर पपुरुषमायाः सविमारमण च
विचनमामन भविनन्त इत्यक्षेततम् सविरमम् अगक्षे स्पषस भमविष्यमत।

(कतकरविमाच्यमम् कमरविमाच्यमम् प्रक्षेषमाथरप्रमतपमादनमाय इत्यमामदशिब्दमायाः व्यमाकरणक्षेन व्यपुत्पमादमयतपुस न शिक्यमायाः।
सम्प्रमत  प्रमादक्षेमशिकभमाषमासपु  अस्य बहहलप्रयनोगयाः  वितरतक्षे।  अतयाः  तथमा  प्रकमटतमम्।  परन्तपु  कतररर  प्रयनोगयाः  -
कतकरविमाच्यमम्,  कणरमण  प्रयनोगयाः  -  कमरविमाच्यमम्  इमत  व्यविहमारयाः  भविमत।  यथमासम्भविमम्  कतकरविमाच्यमामदपदमानमास
व्यविहमारयाः विरमम्।)

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् - 

 भमाविपदमाथर जमास्यमत स च कस्यमाथर्वो भविमत इत्यमप जमास्यमत।
 भमाविविमाच्यस कमरविमाच्यस च मकस  भवितष्ट्रीमत जमास्यमत।
 भमाविविमाच्यकमरविमाच्ययनोयाः कनो मविशिक्षेष इमत जमास्यमत।
 तत्तत्स्थलक्षेषपु मविशिक्षेषसकत्रमाणमास कमायर जमास्यमत।
 भकधिमातनोयाः भमाविक्षे प्रत्यक्षेकस  लकमारस्य रूपस जमास्यमत।
 सविर्वोपरर भमाविक्षे कमरमण च प्रयनोगपररवितरनस कतपुर प्रभविक्षेतम्। 
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भमाविविमाच्यक्षे  कमरविमाच्यक्षे  च धिमातपुभ्ययाः परस्ममैपदमात्मनक्षेपदयनोयाः कतरतम् पदस भविमत इमत दशिर मयतपुस
मविसधिसकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]27 1 भमाविकमरणनोयाः॥ (१.३.१३)

सकत्रमाथर याः - लस्य आत्मनक्षेपदस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदमम् एकपदमात्मकमनस्त। लयाः कमरमण च भमाविक्षे  चमाकमरकक्षे भ्ययाः इत्यतयाः
लयाः इमत,  अनपुदमात्तमङत आत्मनक्षेपदमम्  इत्यतयाः आत्मनक्षेपदमम्  इमत पदमनपुवितरतक्षे।  भमावियाः च कमर  च तयनोयाः
इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे भमाविकमरणष्ट्री, तयनोयाः भमाविकमरणनोयाः इमत सप्तमष्ट्रीमदविचनमान्तमम्। एविञ्च भमाविमाथर कममारथर च धिमातनोयाः
मविमहतस्य  लकमारस्य  स्थमानक्षे  आत्मनक्षेपदप्रत्ययनो  भविमत  इमत  सकत्रमाथरयाः।  एविञ्च  भमाविविमाच्यक्षे  कमरविमाच्यक्षे  च
आत्मनक्षेपदमक्षेवि भविमत,  परस्ममैपदस तपु कदमामप न भविमत। तत्र धिमातपुयाः आत्मनक्षेपदष्ट्री परस्ममैपदष्ट्री उभयपदष्ट्री विमा
भवितपु भमाविविमाच्यक्षे कमरविमाच्यक्षे च आत्मनक्षेपदमक्षेवि भविमत इमत मनश्चप्रचमम्। 

अत्र मविशिक्षेषयाः - फलस व्यमापमारश्चक्षेमत  धिमातनोयाः अथरदयस भविमत। तत्र  व्यमापमारनो नमाम मक्रयमा भमाविनो विमा।
व्यमापमारमाशययाः कतमार, फलमाशययाः च कमर  भविमत। यदमा कतररर एवि फलव्यमापमारदौ मनमहतदौ भवितयाः तदमा स धिमातपुयाः
अकमरक इत्यपुच्यतक्षे। यथमा दक्षेविदत्तयाः एधितक्षे इत्यत्र एधि विकद्धिदौ इमत धिमातपुयाः अकमरकनोऽनस्त। अत्र विकमद्धिरूपफलस्य
तज्जनकमक्रयमायमायाः च आशययाः दक्षेविदत्तयाः एवि। अतयाः अयस धिमातपुयाः अकमरक इत्यपुच्यतक्षे। अत्र प्रश्नयाः  -  यमद
धिमातनोरक्षेवि अथरयाः भमाविनो भविमत तदमा लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इत्यनक्षेन मकमथर भमाविमाथर लकमारनो भविमत
इमत करयतक्षे। तथमा प्रश्नक्षे समत उदतक्षे  - भमावियाः धिमातनोरक्षेवि अथरयाः मकन्तपु भमाविमाथरकलकमारक्षेण कक्षे विलमम् सनोऽथरयाः
अनकदतक्षे  न तपु  तदथरस्य मविधिमानस भविमत। तमहर  एतमावितमा स्पषस यतम्  यदमा कमर  न भविमत तदमैवि भमाविविमाच्यस
(  )  impersonal voice भविमत। सकमरकस्थलक्षे  तपु  कमरविमाच्यस  (  )  passive voice भविमत। भमाविक्षे
लकमारक्षे समत कतकररूपक्षेण यपुष्मदम्-शिब्दक्षेन अस्मदम्-शिब्दक्षेन सह विमा समाममान्यमासधिकरण्यस न भविमत इमत हक्षेतनोयाः
कक्षे विलयाः  प्रथमपपुरुष  एवि  भविमत।  मध्यमपपुरुषमाथर  यपुष्मद्शिब्दक्षेन  सह  समाममानमासधिकरण्यममाविश्यकमम्,
उत्तमपपुरुषमाथरमम्  अस्मदम्-शिब्दक्षेन  सह  समाममानमासधिकरण्यममाविश्यकमम्।  भमाविविमाच्यक्षे  तपु  तमाभ्यमास  दमाभ्यमास
समाममानमासधिकरण्यस न सम्भविमत तस्ममातम् मध्यमनोत्तमपपुरुषदौ न भवितयाः। फलतयाः कक्षे विलयाः प्रथमपपुरुष एवि भविमत।
यथमा  आस्यतक्षे  त्वियमा,  आस्यतक्षे  मयमा।  
अनयनोयाः विमाक्ययनोयाः भमाविस्यमैवि प्रमाधिमान्यस भविमत। स च भमावियाः मतङविमाच्ययाः एवि, न तपु यपुष्मदथरयाः, अस्मदथर्वो विमा
भविमत। अतयाः नमैवि समाममानमासधिकरण्यमनस्त। मतङविमाच्यभमाविनो द्रिव्यरूपनो नमानस्त। अतयाः मदत्विमामदप्रतष्ट्रीमतयाः नमैवि
भविमत।  तस्ममातम्   मदविचनमामदयाः  नमैवि  भविमत  मकन्तपु  उत्सगरतयाः  एकविचनमक्षेवि  भविमत,  एकविचनमपुत्सगरतयाः
कररष्यतक्षे इमत भमाष्यविचनमातम्। मदत्विमादक्षेयाः प्रतष्ट्रीमतयाः द्रिव्यक्षे एवि सम्भविमत यत्र सलङ्गससख्यमाभ्यमामन्वियनो न भविमत
ततम्  अद्रिव्यममत्यपुच्यतक्षे।  एविञ्च  भमाविस्य  अद्रिव्यरूपत्विमातम्  मदत्विमामदससख्यमा  प्रतष्ट्रीतमा  न  भविमत  इमत  हक्षेतनोयाः
उत्सगरतयाः एकविचनस भविमत। यतयाः ससख्यमायमा अमविविकमायमाममप पदसमाधिपुत्विमाथर  सपुमप्तङप्रत्यययनोयाः ययाः कनश्चतम्
स्यमादक्षेवि। यतनो मह मनयमनोऽनस्त अपदस न प्रयपुञष्ट्रीत। भमाविमाथर लकमारक्षे समत भमावि उकनो भविमत कतमार च अनपुकनो
भविमत, अतयाः अनमभमहतक्षे कतररर कतकरकरणयनोस्तकतष्ट्रीयमा इत्यनक्षेन तकतष्ट्रीयमामविभमकभरविमत- त्वियमा मयमा अन्यमैविमार
भकयतक्षे इत्यमाददौ।
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उदमाहरणमम् - भकयतक्षे। एतस्य प्रमक्रयमा अगक्षे स्पषमा भमविष्यमत।

पकविर भ्विमामदप्रकरणक्षेषपु भविन्तयाः दृषविन्तयाः यतम् तत्र तत्र शिपम्-श्यनम्-श्लपुयाः इत्यमामदमविकरणमामन भविनन्त।
मकन्तपु ततम् कतकरविमाच्यक्षे एवि भविमत। यथमा कतररर शिपम् इत्यनक्षेन मविधिष्ट्रीयममानस शिपम्-मविकरणस कतररर एवि भविमत।
तमहर  कमरविमाच्यक्षे  भमाविविमाच्यक्षे  च  ककीदृशिस  मविकरणस  भविमत  इमत  पकच्छमायमामम्  नकतनमविकरणस  प्रदशिरमयतपुस
सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]27 2 समाविरधिमातपुकक्षे  यकम् ॥ (३.१.६७)

सकत्रमाथर याः - धिमातनोयाः यकम्  भमाविकमरविमामचमन समाविरधिमातपुकक्षे ।

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकनस्त।  समाविरधिमातपुकक्षे  (७/१),  यकम्  (१/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मचण्भमाविकमरणनोयाः इत्यतयाः भमाविकमरणनोयाः इमत पदस्य,  धिमातनोरक्षेकमाचनो हलमादक्षेयाः ससश्च इत्यतयाः
धिमातनोयाः  इमत  पदस्य च  अनपुविकसत्तभरविमत,  प्रत्यययाः  परश्च इत्यपुभयमसधिमक्रयतक्षे।  एविञ्च भमाविमाथर  कममारथर  च
समाविरधिमातपुकक्षे  प्रत्ययक्षे परतयाः धिमातनोयाः यक्प्रत्ययनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। यकयाः ककमारयाः इत्ससजकयाः। अतयाः य इत्यक्षेवि
मशिष्यतक्षे।

अत्र मविशिक्षेषयाः- यकयाः मकत्त्विस्य फलत्रयमनस्त।

.1 समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इमत गपुणमनषक्षेधियाः यथमा भकयतक्षे इत्यत्र।

.2 अपरस सम्प्रसमारणमम्। यथमा- यजमत इत्यस्य भमाविक्षे इज्यतक्षे इमत रूपमम्। अत्र विमचस्विमपयजमादष्ट्रीनमास
मकमत इमत सम्प्रसमारणस भविमत। 

.3 यकयाः मकत्करणमातम् आदन्तदौ टमकतदौ इमत पररभमाषयमा अन्त्यमावियविनो भविमत।

उदमाहरणमम् - भकयतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  भकधिमातनोयाः  भमाविमाथर  वितरममानमक्रयमाविकसत्तत्विमविविकमायमास  वितरममानक्षे  लटम्  इमत
लट्लकमारक्षे तत्स्थमानक्षे भमाविकमरणनोयाः इत्यनक्षेन आत्मनक्षेपदस मविमहतमम्। तत्र भमाविक्षेऽथर औत्समगरकमम् एकविचनस भविमत
इमत  हक्षेतनोयाः  तप्रत्ययक्षे  भक  त  इमत नस्थतक्षे  मतनङशित्समाविरधिमातपुकमम्  इत्यनक्षेन  तप्रत्ययस्य समाविरधिमातपुकससजमायमास
समाविरधिमातपुकक्षे  यकम्  इमत प्रकक तसकत्रक्षेण यकम्  भविमत। यतनो मह अत्र भमाविमाथरयाः समाविरधिमातपुकप्रत्ययश्च अनस्त। यकयाः
मकत्त्विमातम्  आदन्तदौ  टमकतदौ  इमत पररभमाषयमा  अन्त्यमावियविक्षे  भक  य  त  इमत जमातक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः
इत्यनक्षेन  गपुणक्षे  प्रमाप्तक्षे  नक्क्ङमत च इमत गपुणमनषक्षेधिक्षे  त  इत्यत्रत्यस्य अकमारस्य  अचनोऽन्त्यमामद  मट  इत्यनक्षेन
मटससजमायमास मटत आत्मनक्षेपदमानमास टक्षेरक्षे इत्यनक्षेन एत्त्विक्षे भकयतक्षे इमत रूपस ससध्यमत।

भकधिमातनोयाः भमाविक्षे लपुमट तमादक्षेशिक्षे यगपविमादभकतक्षे तमास्प्रत्ययक्षे भक तमासम् त इमत नस्थतक्षे अमगमसकत्रममारभ्यतक्षे-

[ . ]27 3 स्यससच्सष्ट्रीयपुट्तमाससषपु  भमाविकमरणनोरुपदक्षेशिक्षेऽज्स्झिनगहदृशिमास 
विमा मचण्विमदटम्  च॥ (६.४.६२)

सकत्रमाथर याः  -  उपदक्षेशिक्षे  यनोऽचम्  तदन्तमानमास  हनमादष्ट्रीनमास  च  मचणष्ट्रीवि  अङ्गकमायर  विमा  स्यमातम्  स्यमामदषपु
भमाविकमरणनोगरम्यममानयनोयाः, स्यमादष्ट्रीनमाममडमागमश्च।
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  अनस्मनम्  मविसधिसकत्रक्षे  अषदौ  पदमामन  सनन्त। स्यससच्सष्ट्रीयपुट्तमाससषपु  (७/३),
भमाविकमरणनोयाः (७/२), उपदक्षेशिक्षे (७/१), अज्स्झिनगहदृशिमास (६/३), विमा (अव्ययमम्), मचण्वितम् (अव्ययमम्),
इटम्  (१/१) च (अव्ययमम्) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। स्यश्च ससच्च सष्ट्रीयपुटम्  च तमाससश्च तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे
स्यससच्सष्ट्रीयपुट्तमासययाः,  तक्षेषपु  स्यससच्सष्ट्रीयपुट्तमाससषपु।  भमाविश्च कमर  च  तयनोयाः  इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  भमाविकमरणष्ट्री,
भमाविकमरणष्ट्री  तयनोभमारविकमरणनोयाः।  अच्च  हनश्च  गहश्च  दृश्च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे
अज्स्झिनगहदृशिस्तक्षेषमामज्स्झिनगहदृशिमामम्।  अङ्गस्य  इत्यसधिमक्रयतक्षे।  उपदक्षेशिक्षे  इत्यसशिस्य  अचम्  इत्यसशिक्षेन  सह
सम्बन्धियाः। असधिकक तस्य अङ्गस्य मविशिक्षेषणस भविमत अचम् इमत। अतयाः यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इत्यनक्षेन तदन्तमविधिदौ
उपदक्षेशिक्षे  यनोऽचम्  तदन्तमानमामम्  अङ्गमानमाममत्यथर्वो भविमत। तच्च अङ्गस  धिमातपुरक्षेवि भविमत। एविञ्च सकत्रमाथरस्तमावितम्-
भमाविकमरणनोयाः मविषयक्षे स्य-ससचम्-सष्ट्रीयपुटम्-तमासम् इत्यक्षेतक्षेषपु परक्षेषपु सत्सपु उपदक्षेशिक्षे यनो धिमातपुयाः अचम् तदन्तस्य धिमातनोयाः
स्थमानक्षे  तथमा हनम्-गहम्-दृश्धिमातकनमास  स्थमानक्षे  मचण्वितम् अङ्गकमायर  मविकल्पक्षेन भविमत मकञ्च स्यमादष्ट्रीनमामम्  इडमागमनो
भविमत।

उदमाहरणमम् - भमामवितमा, भमवितमा।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  तथमा च भकधिमातनोयाः लपुमट तप्रत्ययक्षे  तमासस भक  तमासम्  त इमत जमातक्षे  भकधिमातनोयाः
उपदक्षेशिक्षे अजन्तत्विमातम् मकञ्च अस्ममातम् भकधिमातनोयाः उत्तरस्य तमासयाः मविदममानत्विमातम् प्रकक तसकत्रक्षेण मचण्विदमाविक्षे इडमागमक्षे
च भक इतमासम् त इमत जमायतक्षे। ततयाः मचण्विदमाविमातम् अचनो नञणमत इत्यनक्षेन ऊकमारस्य विकद्धिदौ औकमारक्षे आविमादक्षेशिक्षे
भमाविम्  इतमासम्  त इमत जमातक्षे  तप्रत्ययस्य स्थमानक्षे  डमादक्षेशिक्षे  मडत्त्विमातम्  अभस्यमामप  टक्षेयाः  लनोपक्षे  भमामवितमा  इमत रूपस
ससध्यमत। मचण्विदमाविमाभमाविपकक्षे इडमागममाभमाविपकक्षे च तमासयाः आधिरधिमातपुकत्विमातम् आधिरधिमातपुकस्यक्षेड्विलमादक्षेयाः इत्यनक्षेन
तमासयाः विलमामदलकणक्षे इडमागमक्षे  समाविरधिमातपुकमाधिरधिमातपुकयनोयाः इत्यनक्षेन भक इत्यस्य ऊकमारस्य गपुणक्षे  अविमादक्षेशिक्षे  भविम्
इतमासम् मत इमत जमातक्षे लपुटयाः प्रथमस्य डमारदौरसयाः इत्यनक्षेन मतपयाः स्थमानक्षे डमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे भमवितमासम् इत्यत्र
आसम् इत्यस्य मटससजमा भविमत। ततयाः मडत्त्विमविधिमानसमामरयमारतम् अभस्यमामप टक्षेयाः लनोपनो भविमत इमत हक्षेतनोयाः आसयाः
लनोपक्षे भमवितमा इमत रूपस जमायतक्षे इमत रूपदयस ससध्यमत। 

मचमण परक्षे समत यमामन कमायमारमण भविनन्त तमामन तमावितम्-

 अचनो नञणमत, अत उपधिमायमा चक्षेमत सकत्रमाभ्यमास विकमद्धियाः।

 आतनो यपुकम्  मचण्कक तनोयाः इत्यनक्षेन यपुगमागमयाः।
 हनो हन्तक्षेनञणरन्नक्षेषपु इमत यनोगक्षेन हनयाः कपु त्विमम्।
 मचण्णमपुलनोदर्थीघर्वोऽन्यतरस्यमामम् इत्यनक्षेन उपधिमायमा विमैकनल्पकनो विकमद्धियाः।

मविशिक्षेषयाः  -  सकत्रक्षेऽनस्मनम् गकहष्ट्रीतमा धिमातवियाः - अजन्तधिमातपुयाः, हनम्,  गहम्,  दृशिम् च। सकत्रस्यमास्य प्रविकत्तदौ
मनममत्तमामन-  स्य,  ससचम्,  सष्ट्रीयपुटम् ,  तमासस। सकत्रस्य कमायरमम्-मचण्विदमावियाः,  इडमागमश्च। यनस्मन्पकक्षे
मचण्विदमावियाः तनस्मन्पकक्षे एवि इडमागमनो भविमत। मचण्विदमाविस्यमामभप्रमाययाः- प्रमाययाः चत्विमारर अङ्गकमायमारमण
मचमण परक्षे समत भविनन्त-

.I विकमद्धियाः  -  अचनो नञणमत अथविमा अत उपधिमायमायाः इमत मणमन्नममत्तकविकमद्धियाः। स स्यमामदषपु  परक्षेष्विमप
भविमत। यथमा- भक इटम्  स्य तक्षे-भदौ इ स्य तक्षे -भमामविष्यतक्षे। गहम्  इटम्  स्य तक्षे - गमामहष्यतक्षे।
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.II यपुगमागमयाः - आतनो यपुकम्  मचण्कक तनोयाः इमत आदन्तधिमातनोयाः यपुगमागमनो भविमत। स स्यमामदष्विमप भविमत।
यथमा- दमा इटम्  स्य तक्षे-दमा यपुकम्  इटम्  स्यतक्षे-दमामयष्यतक्षे। 

.III हन्तक्षेघरत्विमम्  -  हनो  हन्तक्षेनञणरन्नक्षेषपु  इमत हन्धिमातनोयाः  हकमारस्य घकमारनो  भविमत ।  तच्च स्यमामदष्विमप
भविमत। यथमा- हनम् इटम्  स्य तक्षे-घनम् इ स्य तक्षे- घमानम् इ स्य तक्षे-घमामनष्यतक्षे।

.IV दष्ट्रीघरयाः-मचण्णमपुलनोदर्थीघर्वोऽन्यतरस्यमामम्  इमत  ममतम्-अङ्गस्य  विमैकनल्पकनो  दष्ट्रीघर्वो  भविमत।  तच्च
स्यमामदष्विमप  भविमत।  यथमा-शिमम्  इ  स्यतक्षे-शिमाममष्यतक्षे/शिममष्यतक्षे।  मचण्विदमाविप्रयनोजनमविषयक्षे
शिमासलनष्ट्रीछन्दनोमनममरतनो महमाभमाष्यस्थयाः रमणष्ट्रीययाः श्लनोकयाः-
मचण्विदकमद्धियपुरकम्  च हन्तक्षेश्च घत्विस दष्ट्रीघरश्चनोकनो यनो ममतमास विमा मचणष्ट्रीमत।

इटम्  चमाससद्धिस्तक्षेन मक्षे लपुप्यतक्षे मणमनरत्यश्चमायस विनल्नममत्तनो  मविघमातष्ट्री।।

 (महमाभमाष्यमम्-६.४.६२)

उदमाहरणमामन अमगमसकत्रक्षेषपु दशिरमयष्यन्तक्षे।

भकधिमातनोयाः भमाविक्षे लपुमङ च्लदौ अडमागमक्षे तप्रत्ययक्षे अभक नच्ल त इमत नस्थतक्षे च्लक्षेयाः ससचम् इमत ससमच प्रमाप्तक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]27 4 मचण्भमाविकमरणनोयाः॥ (३.१.६६)

सकत्रमाथर याः - च्लक्षेयाः मचणम् स्यमातम् भमाविकमरविमामचमन तशिब्दक्षे परक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त।  मचणम्  (१/१),  भमाविकमरणनोयाः  (७/२)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  भमावियाः  च  कमर  च  तयनोयाः  इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  भमाविकमरणष्ट्री,  तयनोभमारविकमरणनोयाः।  च्लक्षेयाः  ससचम्
इत्यतयाः च्लक्षेयाः इत्यनपुवितरतक्षे। मचणम् तक्षे पदयाः इत्यस्ममातम् तक्षे इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। भमाविकमरविमामचमन तशिब्दक्षे परक्षे
च्लक्षेयाः स्थमानक्षे मचणम्-आदक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। मचणयाः मणत्करणस विकद्ध्यथरमम्। 

उदमाहरणमम् - अभमामवि त्वियमा मयमा अन्यमैश्च इमत भमाविक्षे अथर उदमाहरणमम्।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  अत्र भकधिमातनोयाः भमाविक्षेऽथर  लपुमङ अ भक  त इमत नस्थतक्षे  नच्ल लपुमङ इत्यनक्षेन
नच्लप्रत्ययक्षे  ततयाः च्लक्षेयाः  स्थमानक्षे  च्लक्षेयाः  ससचम्  इत्यनक्षेन  ससमच प्रमाप्तक्षे  तस  बमासधित्विमा  प्रकक तसकत्रक्षेण मचणम्-आदक्षेशिनो
मविधिष्ट्रीयतक्षे। ततयाः मचणयाः मणत्करणमातम् अचनो नञणमत इत्यनक्षेन विकद्धिदौ अ भमाविम् इत इमत जमातक्षे मचणनो लपुकम्  इत्यनक्षेन
तप्रत्ययस्य लपुमक अभमामवि इमत रूपस ससध्यमत।

सम्प्रमत भकधिमातनोयाः भमाविविमाच्यक्षे प्रत्यक्षेकस  लकमारक्षेषपु रूपमामण कथस भविनन्त इमत सविमाक्यमम् अधियाः प्रदश्यरतक्षे
- 

लटम्  भकयतक्षे त्वियमा मयमा अन्यमैश्च ।

सलटम्  बभकविक्षे  त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

लपुटम् भमामवितमा, भमवितमा त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

लकटम् भमामविष्यतक्षे, भमविष्यतक्षे त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।
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लनोटम् भकयतमामम् त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

लङम् अभकयत त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

मविसधिसलङम् भकयक्षेत त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

आशिष्ट्रीसलरङम् भमामविषष्ट्रीष, भमविषष्ट्रीष त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

लपुङम् अभमामवि त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

लकङम् अभमामविष्यत, अभमविष्यत त्वियमा मयमा अन्यमैश्च।

 अत्र ध्यक्षेयमम् - अकमरकधिमातपुयाः कदमामचतम् उपसगरविशिमातम् सकमरकनो भविमत। यथमा भकधिमातपुयाः अकमरकयाः
मकन्तपु  अनपु  इत्यपुपसगरयनोगक्षेन  अनपुभविमाथरयाः  प्रतष्ट्रीयतक्षे।  यथमा  दक्षेविदत्तयाः  आनन्दमम्  अनपुभविमत  इत्यत्र
अनपुपकविरकभकधिमातपुयाः  सकमरकतमास  लभतक्षे।  अतयाः  अस्य विमाक्यस्य कमरविमाच्यक्षे  प्रयनोगपररवितरनस   मक्रयतक्षे   चक्षेतम्
दक्षेविदत्तक्षेन आनन्दयाः अनपुभकयतक्षे इमत प्रयनोगनो भमविष्यमत। अतयाः दक्षेविदत्तक्षेन आनन्दयाः अनपुभकयतक्षे इत्यत्र अनपुभकयतक्षे
इमत कममारथर उदमाहरणमम्। अत्र कमरमण लकमारयाः। तस्ममातम् कमर  मतङमा उकमममत हक्षेतनोयाः आनन्दयाः इत्यत्र नमैवि
कमरमण  मदतष्ट्रीयमामविभमकयाः,  अमप  तपु  प्रमामतपमदकमाथरसलङ्गपररममाणविचनममात्रक्षे  प्रथममा  इत्यनक्षेन  प्रमामतपमदकमाथर
प्रथममामविभमकयाः। कमर  उकमनस्त इमत हक्षेतनोयाः  अन्यक्षेषमास  सविरषमामनपुकत्विमातम्  कतमार  अनपुकनो  भविमत। तस्ममादक्षेवि
कतकरकरणयनोस्तकतष्ट्रीयमा इत्यनक्षेन अनपुककतररर तकतष्ट्रीयमा मविभमकजमारयतक्षे अतयाः दक्षेविदत्तक्षेन इत्यत्र तकतष्ट्रीयमामविभमकयाः।
भमाविविमाच्यक्षे प्रथमपपुरुषमैकविचनममात्रमम् भविमत मकन्तपु सकमरकस्थलक्षे कमरविमाच्यक्षे सविर पपुरुषमायाः सविमारमण च विचनमामन
भविनन्त इमत सम्यकम्  स्मतरव्यमम्। मकञ्च कमरणनो विचनमानपुसमारस तमङ विचनस भविमत,  अतयाः अनपुभकयतक्षे  इत्यत्र
एकविचनस भविमत। एतदमतररकमामन उदमाहरणमामन अत्र प्रदश्यरन्तक्षे तमानम् च प्रयनोगमानम् कक पयमा पश्यत-

 प्रथमपपुरुषयाः कतमार-चमैत्रक्षेण चमैत्रममैत्रमाभ्यमामम् चमैत्रममैत्रगदौपमालमैयाः आनन्दयाः अनपुभकयतक्षे, आनन्ददौ अनपुभकयक्षेतक्षे,
आनन्दमा अनपुभकयन्तक्षे।

 मध्यमपपुरुषयाः कतमार-त्वियमा यपुविमाभ्यमामम् यपुष्ममामभयाः आनन्दयाः अनपुभकयतक्षे, आनन्ददौ अनपुभकयक्षेतक्षे, आनन्दमा
अनपुभकयन्तक्षे।

 उत्तमपपुरुषयाः  कतमार-मयमा  आविमाभ्यमामम्  अस्ममामभयाः  आनन्दयाः  अनपुभकयतक्षे,  आनन्ददौ  अनपुभकयक्षेतक्षे,
आनन्दमा अनपुभकयन्तक्षे।

मकञ्च यपुष्मदथरयाः यमद कमर भविमत तदमा यपुष्मदथरस्य मक्रयमायमामम् मध्यमपपुरुषनो भविमत-

 प्रथमपपुरुषयाः कतमार-चमैत्रक्षेण चमैत्रममैत्रमाभ्यमामम् चमैत्रममैत्रगदौपमालमैयाः त्विमम् अनपुभकयसक्षे, यपुविमामम् अनपुभकयक्षेथक्षे, यकयमम्
अनपुभकयध्विक्षे।

 उत्तमपपुरुषयाः  कतमार-मयमा  आविमाभ्यमामम्  अस्ममामभयाः  त्विमम्  अनपुभकयसक्षे,  यपुविमामम्  अनपुभकयक्षेथक्षे,  यकयमम्
अनपुभकयध्विक्षे।

यमद अस्मदथरयाः कमर भविमत तदमास्मदथरस्य मक्रयमायमामम् उत्तमपपुरुषनो भविमत-
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 प्रथमपपुरुषयाः कतमार-  चमैत्रक्षेण चमैत्रममैत्रमाभ्यमामम्  चमैत्रममैत्रगदौपमालमैयाः  अहमम्  अनपुभकयक्षे,  आविमामम्  अनपुभकयमाविहक्षे,
वियमम् अनपुभकयमामहक्षे।

 मध्यमपपुरुषयाः  कतमार-  त्वियमा  यपुविमाभ्यमामम्  यपुष्ममामभयाः  अहमम्  अनपुभकयक्षे,  आविमामम्  अनपुभकयमाविहक्षे,  वियमम्
अनपुभकयमामहक्षे। एविमम् अन्यत्रमामप मचन्त्यतमामम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 23 अकमरकक्षे भ्यनो धिमातपुभ्ययाः कनस्मन्नथर लकमारनो भविमत।

. 24 सकमरकक्षे भ्यनो धिमातपुभ्ययाः कनस्मन्नथर लकमारनो भविमत।

. 25 भमाविक्षे कमरमण च कनो लकमारनो भविमत।

. 26 भमाविकमरणनोयाः आत्मनक्षेपदमविधिमायकसकत्रस मकमम्।

. 27 मचण्भमाविकमरणनोयाः इमत सकत्रमाथर सलखत।

. 28 भकधिमातनोयाः भमाविक्षे लपुमङ च मकस  रूपमम्। 

. 29 मचमण परक्षे समत कमत अङ्गकमायमारमण भविनन्त।

. 30 भमाविक्षे सविर विचनपपुरुषमायाः भविनन्त। मकममदससमाधिपु असमाधिपु विमा।

. 31 कमरमण सविर विचनपपुरुषमायाः भविनन्त। मकममदस समाधिपु असमाधिपु विमा।

. 32 भमाविक्षे ककीदृशिमा विचनपपुरुषमायाः भविनन्त।

. 33 अनपुभकयतक्षे इमत मकस  सकमरकयाः।

. 34 स्यससचम्-आमदसकत्रस पकरयत।

लभ्धिमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकचनक्षे च्लक्षेयाः मचणम्-आदक्षेशिक्षे अलभम् इ त इमत नस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे -

[ . ]27 5 मविभमाषमा मचण्णमपुलनोयाः॥ (७.१.६९)

सकत्रमाथर याः - लभक्षेयाः नपुममागमनो विमा स्यमातम् मचण्णमपुलनोयाः परयनोयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकमनस्त। मविभमाषमा (१/१), मचण्णमपुलनोयाः (७/२) इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मचणम् च णमपुलम् च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे मचण्णमपुलदौ, तयनोयाः मचण्णमपुलनोयाः। लभक्षेश्च इत्यतयाः
लभक्षेयाः इत्यस्य मकञ्च इमदतनो नपुमम् धिमातनोयाः इत्यस्ममातम् नपुमम् इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च मचमण परतयाः अथविमा
णमपुसल परतयाः लभ्धिमातनोयाः मविकल्पक्षेन नपुमम्-आगमनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः।
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मविशिक्षेषयाः-  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  व्यविनस्थतमविभमाषमा  आशष्ट्रीयतक्षे।  अतयाः  उपसगररमहतमातम्  धिमातनोयाः  मविकल्पक्षेन
नपुममागमनो भविमत। सनोपसगरलभ्धिमातनोयाः तपु मनत्यमक्षेवि नपुममागमनो भविमत। अतयाः उपमालनम्भ इमत रूपस भविमत न तपु
उपमालमामभ।

उदमाहरणमम् - अलनम्भ, अलमामभ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - तथमा च लभ्धिमातनोयाः लपुमङ तप्रत्ययक्षे मचमण अलभम् इ त इमत जमायतक्षे। तत्र च
मचणम् परनोऽनस्त इमत हक्षेतनोयाः प्रकक तसकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन नपुममागमनो भविमत। ततयाः नकमारस्य अनपुस्विमारक्षे अनपुस्विमारस्य
च परसविणर मचणनो लपुकम्  इत्यनक्षेन तप्रत्ययस्य लपुमक अलनम्भ इमत रूपस ससध्यमत। यदमा तपु न नपुमम् तदमा मचणयाः
मणत्त्विमातम् उपधिमाविकद्धिदौ अलमामभ इमत रूपस ससध्यमत।

भञ आमदरनक्षे इमत धिमातनोयाः कमरविमाच्यक्षे लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनमविविकमायमास तप्रत्ययक्षे यमक च्लक्षेयाः मचमण
अभन्जम् इ त इमत नस्थतक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]27 6 भञक्षेनश्चमण ॥ (६.४.३३)

सकत्रमाथर याः - भञक्षेयाः मचमण नलनोपनो विमा स्यमातम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  - सकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।  भञक्षेयाः  (६/१),  मचमण  (७/१)  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  श्नमान्नलनोपयाः  इत्यतयाः  नलनोपयाः  इमत  पदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  अमप  च  जमान्तनशिमास  मविभमाषमा
इत्यतयाः मविभमाषमा इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च मचमण परतयाः  भन्जम्-धिमातनोयाः नकमारस्य मविकल्पक्षेन लनोपनो
भविमत इमत सकत्रमाथरयाः।

उदमाहरणमम् - अभमासज, अभसञ।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अत्र भन्जम्-धिमातनोयाः लपुमङ अभन्जम् इत इमत नस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण नकमारस्य
लनोपनो भविमत। यतनो मह अत्र भन्ज्धिमातनोयाः परस मचण्प्रत्ययनोऽनस्त। ततयाः अत उपधिमायमायाः इत्यनक्षेन उपधिमाविकद्धिदौ
अभमाजम् इत इमत जमातक्षे मचणनो लपुकम्  इत्यनक्षेन तकमारस्य लनोपक्षे अभमासज इमत ससद्धिस भविमत। यदमा तपु नकमारस्य
लनोपनो न भविमत तदमा उपधिमायमामम् अकमारनो न भविमत तस्ममातम् विकमद्धिरमप न भविमत अतयाः अभसञ इमत रूपममप
ससध्यमत।

तनपु  मविस्तमारक्षे  इमत सकमरकधिमातनोयाः  कमरमण लमट तमादक्षेशिक्षे  यकम् -मविकरणक्षे  तनम्  य त इमत नस्थतक्षे
सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]27 7 तननोतयर मक॥ (६.४.४४)

सकत्रमाथर याः - तननोतक्षेयाः आकमारयाः अन्तमादक्षेशिनो विमा स्यमातम् यमक। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रममदस  पददयमात्मकमनस्त।  तननोतक्षेयाः  (६/१),  यमक  (७/१)  इमत
सकत्रगतपतच्छक्षेदयाः।  मविड्विननोरनपुनमाससकस्यमातम्  इत्यतयाः  आतम्  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  यक्षे  मविभमाषमा  इत्यस्ममातम्
मविभमाषमा इत्यस्य च अनपुविकसत्तभरविमत। ततयाः  तन्धिमातनोयाः स्थमानक्षे  मविकल्पक्षेन आकमारयाः अन्तमादक्षेशिनो भविमत यमक
परतयाः इमत सकत्रमाथरयाः। अलनोन्त्यस्य इमत पररभमाषयमा (अन्त्यस्य) नकमारस्यमैवि अयममादक्षेशिनो भविमत।
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उदमाहरणमम् - तमायतक्षे, तन्यतक्षे।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च तनम्  य त इमत नस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण नकमारस्य स्थमानक्षे  आकमारमादक्षेशिनो
भविमत। यतनो मह अत्र तनयाः यकम्  मविमहतनोऽनस्त। ततयाः सविणरदष्ट्रीघर च तमायत इमत जमातक्षे टक्षेयाः एत्त्विक्षे तमायतक्षे इमत
रूपस ससध्यमत। आत्त्विमाभमाविदशिमायमास तपु तन्यतक्षे इमत रूपस भविमत इमत रूपदयस ससध्यमत।

तप्धिमातनोयाः लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  च्लदौ अ तपम् नच्ल त इमत नस्थतक्षे  मचण्भमाविकमरणनोयाः इत्यनक्षेन
च्लक्षेयाः मचमण प्रमाप्तक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे - 

[ . ]27 8 तपनोऽनपुतमापक्षे च॥ (३.१.६५)

सकत्रमाथर याः - तपयाः च्लक्षेयाः मचणम् न स्यमातम् कमरकतररर अनपुतमापक्षे च।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पदत्रयमात्मकमनस्त। तपयाः  (५/१),  अनपुतमापक्षे  (७/१)  च इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। च्लक्षेयाः ससचम् इत्यतयाः च्लक्षेयाः इत्यस्य, मचणम् तक्षे पदयाः इत्यतयाः मचणम् इत्यस्य, न रुधियाः इत्यतयाः न
इत्यस्य,  अचयाः कमरकतररर  इत्यतयाः कमरकतररर  इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। एविञ्च तप्धिमातनोयाः उत्तरस्य च्लक्षेयाः
स्थमानक्षे मचणम्-आदक्षेशिनो न भविमत कमरकतररर अनपुतमापक्षे चमाथर। 

अत्र मविशिक्षेषयाः  -  कमरकतपुरयाः  उदमाहरणस  कमामशिकमायमामम्  अथविमा  विमैयमाकरणससद्धिमान्तकदौमपुदमायाः
कमरकतकरप्रकरणक्षे पश्यत। अत्र तपु प्रकरणविशिमातम् भमाविकमरप्रमक्रयमायमामम् अनपुतमापक्षेऽथर उदमाहरणस प्रदश्यरतक्षे।

उदमाहरणमम् - अन्वितप्त पमापक्षेन।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  - अत्र  भमाविक्षे  अथविमा  कमरमण  अनपु-उपसगरपकविरकमातम्  तप्धिमातनोयाः  लपुमङ  च्लदौ
तप्रत्ययक्षे अनपु अ तपम् नच्ल त इमत दशिमायमामम् अनपुतमापमाथरस्य सत्त्विमातम् प्रकक तसकत्रक्षेण मचणम्-मनषक्षेधिनो भविमत। ततयाः
च्लक्षेयाः ससचम् इत्यनक्षेन ससजमादक्षेशिक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे अनपु अ तपम् सम् त इमत जमातक्षे स्झिलनो स्झिसल इत्यनक्षेन सकमारस्य
लनोपक्षे इकनो यणमच इत्यनक्षेन यमण विकमारक्षे अन्वितप्त इमत रूपस ससध्यमत। यदमा तपु अनपुतमापमाथर्वो न भविमत तदमा
मचणम् भवित्यक्षेवि यथमा उदतमामप सपुविणर सपुविणरकमारक्षेण।

शिम्धिमातनोयाः  लपुमङ  प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  अ  शिमम्  इ  त  इमत  नस्थतक्षे  उपधिमाविकद्धिदौ  प्रमाप्तमायमास
सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]27 9 ननोदमात्तनोपदक्षेशिस्य ममान्तस्यमानमाचमक्षेयाः॥ (७.३.३४)

सकत्रमाथर याः  -  उपदक्षेशिमाविस्थमायमामम् उदमात्तमकमारमान्तधिमातनोयाः उपधिमायमायाः विकमद्धियाः न भविमत मचमण मञमत
मणमत कक मत च परतयाः, आपकविरकचम्धिमातपुस मविहमाय।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  चत्विमारर  पदमामन  सनन्त।  न  (अव्ययमम्),  उदमात्तनोपदक्षेशिस्य
(६/१),  ममान्तस्य  (६/१),  अनमाचमक्षेयाः  (६/१)  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  उदमात्त  उपदक्षेशिनो  यस्य  स
उदमात्तनोपदक्षेशियाः, बहहवष्ट्रीमहयाः। मनोऽन्तक्षे यस्य स ममान्तयाः तस्य ममान्तस्य, बहहवष्ट्रीमहयाः। न आचममयाः अनमाचममयाः तस्य
अनमाचमक्षेयाः। मकजक्षेविकर मद्धियाः इत्यतयाः विकमद्धियाः इत्यस्य,  अत उपधिमायमायाः इत्यतयाः उपधिमायमायाः,  अचनो नञणमत इत्यतयाः
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नञणमत इत्यस्य, आतनो यपुकम्  मचण्कक तनोयाः इत्यतयाः मचण्कक तनोयाः इत्यस्य च अनपुविकसत्तभरविमत। तक्षेन पकविर्वोकसकत्रमाथरयाः
ससध्यमत।

उदमाहरणमम् - अशिमम।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च शिम्धिमातनोयाः  लपुमङ तप्रत्ययक्षे  च्लदौ  च्लक्षेयाः  स्थमानक्षे  ससमच ससचयाः स्थमानक्षे
मचण्भमाविकमरणनोयाः इमत प्रकक तसकत्रक्षेण मचणमादक्षेशिक्षे अ शिमम् इ त इमत नस्थतक्षे उपधिमाविकद्धिदौ प्रमाप्तमायमास प्रकक तसकत्रक्षेण अत्र
विकद्धिक्षेमनरषक्षेधिनो भविमत। यतनो मह अत्र शिमम् इमत ममान्तमातम् परस मचणम् अनस्त। ततयाः मचणनो लपुकम्  इत्यनक्षेन मचणनो लपुमक
समत अशिमम इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि अदमम इत्यमामद ससध्यमत। 

दमाधिमातपुयाः अमनटम्  अनस्त। अतयाः विलमामदलकणस्य इटयाः मनषक्षेधियाः प्रमाप्तयाः। मकन्तपु  उपदक्षेशिमाविस्थमायमामम्
अजन्तत्विमातम्  स्यससच्सष्ट्रीयपुडमामदसकत्रक्षेण पमामककक्षे  मचण्विमदमट  समत सकत्रममदस प्रवितरतक्षे-

[ . ]27 10 आतनो यपुनक्चण्कक तनोयाः॥ (७.३.३३)

सकत्रमाथर याः - आदन्तमानमास यपुगमागमयाः स्यमातम् मचमण मञमत कक मत च।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पदत्रयमात्मकमनस्त। आतयाः  (६/१),  यपुकम्  (१/१),  मचण्कतनोयाः
(७/२) इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। अङ्गस्य इत्यसधिमक्रयतक्षे। आतयाः इत्यङ्गस्य मविशिक्षेषणमनस्त । मविशिक्षेषणत्विमातम्
तदन्तमविधिदौ आदन्तमातम्  अङ्गमातम्  इत्यथर्वो भविमत।  मचणम्  च कक तम्  च तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  मचण्कक तदौ,  तयनोयाः
मचण्कक तनोयाः। अचनो नञणमत इत्यतयाः नञणमत इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत। नञणमत इत्यस्य मचण्कक तनोयाः इत्यत्रत्यकक दसशिक्षेन
सह  सम्बन्धियाः।  यपुगमागमस्य  मकत्त्विमातम्  आदन्तदौ  टमकतदौ  इमत  पररभमाषयमा  अन्त्यमावियविनो  भविमत।  एविञ्च
सकत्रस्यमाथरयाः  -  आदन्तमाङ्गस्य यपुगमागमनो भविमत मचमण परक्षे अथविमा मञनत्णतनोयाः कक त्प्रत्यययनोयाः परयनोयाः। यपुकयाः
ककमारयाः इत्ससजकयाः, उकमार उच्चमारणमाथरयाः। अतयाः यम्-ममात्रमक्षेवि मशिष्यतक्षे इमत ध्यक्षेयमम्। 

उदमाहरणमम् - दमामयतमा,दमातमा।

सकत्रमाथरसमन्विययाः - प्रसङ्गविशिमातम् मचण उदमाहरणमक्षेविमात्र प्रस्तकयतक्षे। मशिषयनोरुदमाहरणस कक दन्तप्रकरणक्षे
प्रमाप्यतक्षे।  दमाधिमातनोयाः भमाविकमरणनोयाः लपुमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे  तप्रत्ययक्षे  तमासस स्यससच्सष्ट्रीयपुडमामदसकत्रक्षेण पमामककक्षे
मचण्विमदमट दमा इतमासम् त इमत नस्थतक्षे तमासयाः मचण्विदमावित्विमातम् मचणम्  परमक्षेविमानस्त। मकञ्च दमा इमत आदन्तमम्
अङ्गममप अनस्त। अतयाः प्रकक तसकत्रक्षेण यपुगमागमक्षे  लपुटयाः स्थमानक्षे  डमादक्षेशिक्षे  मटलनोपक्षे  च दमायम्  इ तम्  आ इमत जमातक्षे
सविरविणरसम्मक्षेलनक्षे  च दमामयतमा  इमत रूपस  ससध्यमत,  मचण्विमदडभमाविक्षे  दमातमा इमत रूपस  ससध्यमत इमत आहत्य
रूपदयस ससध्यमत। 

ण्यन्तमातम् शिमम्-धिमातनोयाः  हक्षेतपुमनण्णमच लपुमट तप्रत्ययक्षे तमासस शिमम इ तमासम् त इमत जमायतक्षे। ततयाः अयस
धिमातपुयाः मणजन्तयाः अनस्त इमत हक्षेतनोयाः धिमातनोयाः अजन्तत्विमातम् मचण्विदमाविक्षे इमट च शिमम् इ इ इतमासम् त इमत जमातक्षे
णक्षेरमनमट इमत सकत्रक्षेण प्रथममदतष्ट्रीययनोयाः उभयनोयाः मणचनोयाः लनोपक्षे शिमम् इ तमासम् त इमत जमातक्षे सकत्रममदममारब्धिमम्-

[ . ]27 11 मचण्णमपुलनोदर्थीघर्वोऽन्यतरस्यमामम्॥ (६.४.९३)

सकत्रमाथर याः - मचण्परक्षे णमपुल्परक्षे च णदौ ममतमामपुपधिमायमा दष्ट्रीघर्वो विमा स्यमातम्।
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सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पदत्रयमनस्त।  मचणण्णमपुलनोयाः  (७/२),  दष्ट्रीघरयाः  (१/१),
अन्यतरस्यमामम्  (सप्तमष्ट्रीमविभमकप्रमतरूपकमव्ययमम्)  इमत  सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।  मचणम्  च  णमपुलम्  च
तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  मचण्णमपुलदौ तयनोयाः मचण्णमपुलनोयाः। दनोषनो णदौ इत्यतयाः णदौ इत्यस्य,  ऊदपुपधिमायमायाः गनोहयाः
इत्यस्ममातम् उपधिमायमायाः इत्यस्य,  ममतमास ह्रस्वियाः इत्यतयाः ममतमामम् इत्यस्य चमानपुविकसत्तभरविमत। तथमा च सकत्रमाथरयाः-
मचण्परकक्षे  णमपुल्परकक्षे  च मणमच परतयाः ममत्ससजकधिमातनोयाः उपधिमायमा मविकल्पक्षेन दष्ट्रीघरयाः स्यमातम्।

उदमाहरणमम् - शिमाममतमा, शिममतमा, शिममयतमा।

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  एविञ्च  शिमम्  इ  तमासम्  त  इमत  जमातक्षे  उपधिमाभकतस्य  अकमारस्य
मचण्णमपुलनोदर्थीघर्वोऽन्यतरस्यमामममत यनोगक्षेन मविकल्पक्षेन दष्ट्रीघर  शिमामम्  इ तमासम्  त इमत जमातक्षे  तप्रत्ययस्य डमादक्षेशिक्षे
मडत्त्विसमामरयमारतम् अभस्यमामप टक्षेयाः आसयाः लनोपक्षे शिमाममतमा इमत रूपस ससध्यमत,  दष्ट्रीघमारभमाविपकक्षे शिममतमा इमत रूपस
ससध्यमत। मकञ्च मचण्विदमाविनो मविकल्पक्षेन भवितष्ट्रीमत हक्षेतनोयाः यदमा मचण्विदमाविनो न भविमत तदमा णक्षेयाः इकमारस्य गपुणक्षे
एकमारक्षे तस्य अयमादक्षेशिक्षे सविरविणरसम्मक्षेलनक्षे च शिममयतमा इमत रूपस ससध्यमत इमत आहत्य रूपत्रयस भविमत।

मदकमरकधिमातपुस्थलक्षे
प्रयनोगपररवितरनप्रकमारयाः।

लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इमत सकत्रक्षेण कमरमण लकमारनो भविमत इमत भविन्तयाः पकविर जमातविन्तयाः।
मकन्तपु  तत्र प्रश्न उदक्षेमत यतम्  मदकमरकधिमातपुस्थलक्षे  अथमारतम्  यनस्मनम् धिमातदौ कमरदयस  भविमत,  तयनोयाः कनस्मनम्
कमरमण लकमारनो भविमत इमत। तदपुत्तरमाय वियस कमारकप्रकरणस्थसकत्रमामण पश्यमामयाः। तत्र अकसथतञ्च इत्यनक्षेन
अपमादमानमामदकमारकमै याः अमविविमकतस्य कमारकस्य कमरससजमा भविमत। ततम् अप्रधिमानस,  गदौणस विमा कमर  इत्यपुच्यतक्षे।
कतपुररष्ट्रीनप्सततमस कमर  इत्यमामदसकत्रक्षेण यस्य कमरससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे,  ततम् प्रधिमानस मपुख्यस विमा कमर  इत्यपुच्यतक्षे इमत
कमरणनो भक्षेददयस सम्यकम्  जमानष्ट्रीत। तत्र मपुख्यक्षे कमरमण लकमारनो भविमत अथविमा गदौणक्षे कमरमण लकमारनो भविमत इमत
पकच्छमायमामम् उच्यतक्षे-

गदौणक्षे कमरमण दपुह्यमादक्षेयाः प्रधिमानक्षे नष्ट्रीहृकक ष्विहमामम्। इमत

दपुहम्- यमाचम्-पचम्-दण्डम्-रुधिम्-प्रच्छम् -मच-बक-शिमासम्-सज-मथम्-मपुष्धिमातपुभ्ययाः दमादशिभ्ययाः गदौणक्षे 
कमरमण लकमारनो भविमत। नष्ट्री-हृ-कक षम्-विह्धिमातपुभ्ययाः चतपुभ्यरयाः प्रधिमानक्षे कमरमण प्रत्ययनो भविमत। 

यथमा- गमास दनोसग्धि पययाः गनोपयाः इमत कतकरविमाच्यस्य कमरविमाच्यक्षे पररवितरनस मक्रयतक्षे चक्षेतम्- गदौयाः दपुह्यतक्षे पययाः
गनोपक्षेन इमत विमाक्यस  भविमत। अत्र दपुहम्-धिमातपुयाः  मदकमरकनोऽनस्त। पययाः इमत प्रधिमानस  कमर  तस्य च कमरससजमा
कतपुररष्ट्रीनप्सततमस  कमर  इत्यक्षेनन भविमत,  गमामम्  इत्यप्रधिमानस  कमर  तस्य च कमरससजमा  अकसथतस  च इत्यनक्षेन।
पकविर्वोकश्लनोकमानपुसमारमम् अत्र अप्रधिमानक्षे  कमरमण लकमारनो भविमत। अप्रधिमानक्षे  कमरमण लकमारनो भविमत इमत हक्षेतनोयाः
अप्रधिमानस कमर  एवि उकस  भविमत। प्रधिमानस च कमर  पययाः इमत तच्च अनपुकमम्। यतनो मह तत्र लकमारनो मविमहतनो
नमानस्त। कमरमण मदतष्ट्रीयमा इत्यक्षेनन तपु अनपुककमरमण मदतष्ट्रीयमा मविभमकयाः भविमत न तपु उककमरमण। अतयाः पययाः
इत्यत्र मदतष्ट्रीयमामविभमकयाः, पययाः इमत प्रथममान्तमनस्त इमत मचन्तमयत्विमा भ्रमान्तनो ममा भवि।
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भवितमास  सदौकयमारय  अधियाः  स्तम्भमनममारणक्षेन  उदमाहरणमामन  आलनोच्यन्तक्षे।  आददौ  अकसथतस  च  इमत
सकत्रस्थदपुह्यमामदधिमातकनमामम् उदमाहरणमामन प्रदश्यरन्तक्षे-

कतर रर प्रयनोगयाः कमर मण प्रयनोगयाः अप्रधिमानस कमर प्रधिमानस कमर

गमास दनोसग्धि पययाः गदौयाः दपुह्यतक्षे पययाः गदौयाः पययाः

बसलस यमाचतक्षे विसपुधिमामम् बसलयाः यमाच्यतक्षे विसपुधिमामम् बसलयाः विसपुधिमा

अमविनष्ट्रीतस मविनयस यमाचतक्षे अमविनष्ट्रीतनो मविनयस यमाच्यतक्षे अमविनष्ट्रीतयाः मविनययाः

तण्डपुलमानम् ओदनस पचमत तण्डपुलमायाः ओदनस पच्यन्तक्षे तण्डपुलमायाः ओदनयाः

गगमारनम् शितस दण्डयमत गगमारयाः शितस दण्ड्यन्तक्षे गगमारयाः शितमम्

वजमम् अविरुणमद्धि गमामम् वजयाः अविरुध्यन्तक्षे गमामम् वजयाः गदौयाः

ममाणविकस  पन्थमानस पकच्छमत ममाणविकयाः पन्थमानस पकच्छ्यतक्षे ममाणविकयाः पन्थमायाः

विककमम् अविमचननोमत फलमामन विककयाः अविचष्ट्रीयतक्षे फलमामन विककयाः फलमामन

ममाणविकस  धिमर बकतक्षे ममाणविकनो धिमर उच्यतक्षे ममाणविकयाः धिमरयाः

ममाणविकस  धिमर शिमानस्त ममाणविकनो धिमर मशिष्यतक्षे ममाणविकयाः धिमरयाः

शितस जयमत दक्षेविदत्तमम् शितस जष्ट्रीयतक्षे दक्षेविदत्तयाः दक्षेविदत्तयाः शितमम्

सपुधिमास कष्ट्रीरमनसधिस मरनमामत सपुधिमास कष्ट्रीरमनसधियाः मरयतक्षे कष्ट्रीरमनसधियाः सपुधिमा

दक्षेविदत्तस शितस मपुष्णमामत दक्षेविदत्तयाः शितस मपुष्यतक्षे दक्षेविदत्तयाः शितमम्

अधिपुनमा नष्ट्री-आमदधिमातकनमामम् उदमाहरणमामन प्रदश्यरन्तक्षे-

कतकर विमाच्यमम् कमरविमाच्यमम् अप्रधिमानस कमर प्रधिमानस कमर

अजमास गमामस नयमत अजमा गमामस नष्ट्रीयतक्षे अजमा गमामयाः

अजमास गमामस हरमत अजमा गमामस मह्रयतक्षे अजमा गमामयाः

अजमास गमामस कषरमत अजमा गमामस कक ष्यतक्षे अजमा गमामयाः

अजमास गमामस विहमत अजमा गमामस उह्यतक्षे अजमा गमामयाः

ततयाः-

बपुमद्धिभकमाथरयनोयाः शिब्दकमरकमाणमास मनजक्षेच्छयमा।।

प्रयनोज्यकमरण्यन्यक्षेषमास ण्यन्तमानमास लमादयनो मतमायाः।

गमतबपुमद्धिप्रत्यविसमानमाथरशिब्दकममारकमरकमाणमाममण कतमार  स णदौ इत्यक्षेनन यक्षेषमास  कमरससजमा  भविमत तक्षेषपु
बपुद्ध्यथरकधिमातनोयाः भकणमाथरकधिमातनोयाः शिब्दकमरकधिमातनोयाः च विकमा स्विक्षेच्छमानपुसमारस प्रधिमानक्षे  अप्रधिमानक्षे  विमा कमरमण
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लकमारस मविधिमातपुस शिक्ननोमत। अथमारतम् तत्र प्रमागपुकमामदमनयमनो नमानस्त। गत्यथरकमामदधिमातकनमास कक तक्षे तपु यस्य कमरससजमा
भविमत तमादृशिकमरमण प्रयनोज्यकमरमण च लकमारमामदप्रत्ययनो भविमत। बनोध्यतक्षे ममाणविकस  धिमरयाः ममाणविकनो धिमरमममत
विमा इमत विमाक्यक्षे प्रधिमानस कमर  धिमरयाः, अप्रधिमानस च ममाणविकयाः। अतयाः तत्र स्विक्षेच्छमानपुसमारस कमरमण लकमारनो भविमत
इमत हक्षेतनोयाः प्रधिमानकमरमण लकमारनो भविमत चक्षेतम् उकप्रधिमानकमरमण प्रथममास मविधिमाय गपुरुणमा बनोध्यतक्षे ममाणविकस  धिमरयाः
इमत विमाक्यस भविमत। यदमा तपु अप्रधिमानकमरमण लकमारनो भविमत तदमा उकप्रधिमानकमरमण प्रथममास मविधिमाय गपुरुणमा
ममाणविकनो धिमर  बनोध्यतक्षे इमत विमाक्यस भविमत। अनपुककमरमण मदतष्ट्रीयमा भविमत कमरमण मदतष्ट्रीयमा इत्यक्षेनन यनोगक्षेन
इमत  तपु  भविन्तनो  जमाननन्त  एवि  इमत  एतमावितमा   बपुद्ध्यथरकधिमातनोरुदमाहरणममालनोमचतमम्।  ममात्रमा  भनोज्यतक्षे
ममाणविकमम् ओदनयाः, ममाणविक ओदनस विमा भनोज्यतक्षे इमत प्रत्यविसमानमाथरकस्य उदमाहरणमम्।

यजदत्तक्षेन  दक्षेविदत्तनो  गमामस  गम्यतक्षे।  अत्र  प्रयनोज्यकमर  दक्षेविदत्तयाः।  प्रयनोज्यकमरण्यन्यक्षेषमास  ण्यन्तमानमास
लमादयनो  मतमायाः  इत्यनक्षेन  प्रयनोज्यकमरमण  एवि  लकमारनो  भविमत,  यक्षेन  प्रयनोज्यकमरणयाः  दक्षेविदत्तमादक्षेयाः  उकत्विमातम्
प्रथममामविभमकयाः  भविमत।  तक्षेन  दक्षेविदत्तनो  गमामस  गम्यतक्षे  इत्यमामदविमाक्यस  ससध्यमत।  प्रयनोज्यकमरणयाः  मभन्नमातम्
ईनप्सततमकमरणयाः गमामशिब्दमातम् तपु मदतष्ट्रीयमा भवित्यक्षेवि। गम्यतक्षे इत्यत्र हक्षेतपुमनण्णजन्तगम्धिमातनोयाः प्रयनोज्यकमरमण
लकमारनो भविमत।

कक्षे षमासञ्चतम् धिमातकनमास कमरविमाच्यक्षे भमाविविमाच्यक्षे च लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे रूपमामण अधियाः प्रदश्यरन्तक्षे यक्षेन
भविन्तयाः तमामन रूपमामण व्यविहतपुर शिक्नपुयपुयाः।

मकलधिमातपुयाः कतकरविमाच्यमम् भमाविकमररूपमम् अथरयाः (महन्दष्ट्रीभमाषयमा)

अचम्र अचरमत अच्यरतक्षे (मकसष्ट्री सक्षे) पकजमा जमातमा हमै।

असम् अनस्त भकयतक्षे हहआ जमातमा हमै।

आपम् आप्ननोमत आप्यतक्षे पमायमा जमातमा हमै।

इङम् अधिष्ट्रीतक्षे अधिष्ट्रीयतक्षे पढमा जमातमा हमै।

इषम् इच्छमत इष्यतक्षे चमाहमा जमातमा हमै।

कथम् कथयमत करयतक्षे कहमा जमातमा हमै।

कक  करनोमत मक्रयतक्षे मकयमा जमातमा हमै।

कक षम् कषरमत कक ष्यतक्षे जनोतमा जमातमा हमै।

क्रकी क्रकीणमामत क्रकीयतक्षे खरष्ट्रीदमा जमातमा हमै।

मकपम् मकपमत मकप्यतक्षे फफ कमा जमातमा हमै।

खमादम् खमादमत खमादतक्षे खमायमा जमातमा हमै।

गणम् गणयमत गण्यतक्षे मगनमा जमातमा हमै।

गमम् गच्छमत गम्यतक्षे जमायमा जमातमा हमै।
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गमै गमायमत गष्ट्रीयतक्षे गमायमा जमातमा हमै।

गहम् गकहमामत गकह्यतक्षे गहण मकयमा जमातमा हमै।

मचन्तम् मचन्तयमत मचन्त्यतक्षे सनोचमा जमातमा हमै।

चपुरम् चनोरयमत चनोयरतक्षे चपुरमायमा जमातमा हमै।

जमा जमानमामत जमायतक्षे जमानमा जमातमा हमै।

तजॄ तरमत तष्ट्रीयरतक्षे पमार मकयमा जमातमा हमै।

त्यजम् त्यजमत त्यज्यतक्षे छनोडमा जमातमा हमै।

दहम् दहमत दह्यतक्षे जलमायमा जमातमा हमै।

दमा ददमामत दष्ट्रीयतक्षे मदयमा जमातमा हमै।

दपुहम् दनोसग्धि दपुह्यतक्षे दपुहमा जमातमा हमै।

दृशिम् पश्यमत दृश्यतक्षे दक्षेखमा जमातमा हमै।

ध्यमै ध्यमायमत ध्यमायतक्षे ध्यमान मकयमा जमातमा हमै।

नमम् नममत नम्यतक्षे नमस्कमार मकयमा जमातमा हमै।

नष्ट्री नयमत नष्ट्रीयतक्षे लक्षे जमायमा जमातमा हमै।

पचम् पचमत पच्यतक्षे पकमायमा जमातमा हमै।

पठम्  पठमत पठ्यतक्षे पढमा जमातमा हमै।

पमा मपबमत पष्ट्रीयतक्षे मपयमा जमातमा हमै।

पमालम् पमालयमत पमाल्यतक्षे पमालमा जमातमा हमै।

पकजम् पकजयमत पकज्यतक्षे पकजमा मकयमा जमातमा हमै।

प्रच्छम् पकच्छमत पकच्छ्यतक्षे पकछमा जमातमा हमै।

बन्धिम् बध्नमामत बध्यतक्षे बमासधिमा जमातमा हमै।

बक बविष्ट्रीमत उच्यतक्षे कहमा जमातमा हमै।

भमाषम् भमाषतक्षे भमाष्यतक्षे कहमा जमातमा हमै।

यमाचम् यमाचतक्षे यमाच्यतक्षे ममासगमा जमातमा हमै।

मविविकमातयाः कमारकमामण भविनन्त। अतयाः मकममप विमाक्यस  कतकरविमाच्यक्षे  कमरविमाच्यक्षे  भमाविविमाच्यक्षे  विमा  विकमा
प्रयनोकपुस  पमारयमत। अधियाः तनस्मनम् विमाच्यत्रयक्षे कक्षे षमाससञ्चतम् विमाक्यमानमास प्रयनोगयाः प्रदश्यरतक्षे-
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कतकर विमाच्यमम् भमाविविमाच्यमम्

सयाः भविमत। तक्षेन भकयतक्षे।

त्विस भविसस। त्वियमा भकयतक्षे।

अहस भविमामम। मयमा भकयतक्षे।

प्रससद्धियाः पपुरुषनो भविक्षेतम्। प्रससद्धिक्षेन पपुरुषक्षेण भकयक्षेत।

कतकर विमाच्यमम् कमरविमाच्यमम्

रमामयाः मविदमालयस गच्छमत। रमामक्षेण मविदमालययाः गम्यतक्षे।

रमामयाः ओदनस खमादमत। रमामक्षेण ओदनयाः खमादतक्षे।

त्विस घटस कपु रु। त्वियमा घटयाः मक्रयतमामम्।

त्विस पपुस्तकस  पठ। त्वियमा पपुस्तकस  पठ्यतमामम्।

अहस जलस न पमास्यमामम। मयमा जलस न पमास्यतक्षे।

बमालमायाः पपुष्पमामण मचन्विनन्त। बमालमैयाः पपुष्पमामण चष्ट्रीयन्तक्षे।

भविमानम् गमामस गच्छतपु। भवितमा गमामयाः गम्यतमामम्।

यकयस कमायरमम् अकमाषर। यपुष्ममामभयाः कमायरमम् अकमारर।

तक्षे दक्षेविमानम् यजक्षेयपुयाः। तमैयाः दक्षेविमायाः इज्यक्षेरनम्।

वियस यपुविमास द्रिक्ष्यमामयाः। अस्ममामभयाः यपुविमास द्रिक्ष्यक्षेथक्षे।

आविमास यपुष्ममानम् रकक्षेवि। आविमाभ्यमास यकयस रकक्षेध्विमम्।

त्विस ममास पररमचनपु त्वियमा अहस पररचष्ट्रीयमै।

भविन्तयाः आविमामम् अजमाननम्। भविमदयाः आविमामम् अजमायमाविमह।

तदौ अस्ममानम् अस्तदौषमामम्। तमाभ्यमास वियमम् अस्तमामविष्ममह।

 पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 35 मविभमाषमा मचण्णमपुलनोयाः इमत सकत्रस्य कनोऽथरयाः।

. 36 मणजन्तस्य शिम्धिमातनोयाः लपुमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण भविनन्त कमामन च तमामन। 
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. 37 आतनो यपुनक्चण्कक तनोयाः इत्यनक्षेन मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 38 दमाधिमातनोयाः लपुमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण भविनन्त कमामन च तमामन।

. 39 ननोदमात्तनोपदक्षेशिस्य ममान्तस्यमानमाचमामक्षेयाः इत्यनक्षेन मकस  मक्रयतक्षे।

. 40 तपनोऽनपुतमापक्षे  च इत्यस्यनोदमाहरणस मकमम्।

. 41 तन्धिमातनोयाः कमरमण लमट प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण भविनन्त कमामन च तमामन।

. 42 भञम् धिमातनोयाः कमरमण लपुमङ प्रथमपपुरुषमैकविचनक्षे कमत रूपमामण कमामन च तमामन।

 पमाठसमारयाः

लयाः कमरमण च भमाविक्षे चमाकमरकक्षे भ्ययाः इत्यनक्षेन कतमार, कमर,भमाविश्चक्षेमत लकमारमाथमारयाः त्रय इत्यपुकमम्। अत्र
तपु मविशिक्षेषनो यतम् अकमरकक्षे भ्यनो धिमातपुभ्ययाः कतररर भमाविक्षे   लकमारमा भविनन्त। सकमरकक्षे भ्यस्तपु कतररर कमरमण च।
भमावियाः मक्रयमा, व्यमापमारयाः, भमाविनमा, उत्पमादनमा इमत पयमारयशिब्दमायाः। विस्तपुतयाः भमावियाः धिमातनोरक्षेवि अथरयाः अतयाः लकमारक्षेण
अनपुविमादममात्रस  मक्रयतक्षे।  भमावियाः  अमकतरपदमाथरयाः।  अतयाः  तनस्मनम्  सलङ्गससख्यमान्वियनो  न  भविमत  इमत  हक्षेतनोयाः
पदसमाधिपुत्विमाथरमक्षेवि एकविचनमपुत्सगरतयाः कररष्यतक्षे  इमत न्यमायक्षेन प्रथपपुरुषमैकविचनमान्तस  रूपमक्षेवि प्रत्यकस  लकमारक्षे
भविमत इमत सम्यकम्  अविधिमायरतमामम्। कमरमण लकमारक्षे तपु सविर पपुरुषमायाः सविमारमण च विचनमामन भविनन्त इत्यक्षेतमाविमानम्
मविशिक्षेषयाः।  उपमान्तक्षे  च मदकमरकधिमातपुमविषयक्षे  चचमार  मविमहतमा।  मदकमरकधिमातपुस्थलक्षे  कथस  विमाच्यपररवितरनस  भविमत,
एतमदषयक्षे  बहहमन उदमाहरणमामन प्रदमशिरतमामन सनन्त। मदकमरकधिमातपुस्थलक्षे कथस विमाच्यपररवितरनस भविमत इत्यमप
सनोदमाहरणस प्रदमशिरतमा। मकञ्च अन्तक्षे अनक्षेकक्षे षमास विमाक्यमानमास भमाविक्षे कमरमण विमा विमाच्यपररवितरनस दमशिरतमनस्त। तमामन
अभ्यसनष्ट्रीयमामन।

 पमाठमान्तप्रश्नमायाः 

. 1 भमाविकमरणनोयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 भमाविक्षे लकमारक्षे ककीदृशिमा विचनपपुरुषमा भविनन्त इमत व्यमाख्यमात।

. 3 कमरमण  लकमारक्षे ककीदृशिमा विचनपपुरुषमा भविनन्त इमत व्यमाख्यमात।

. 4 मचण्णमपुलनोदर्थीघर्वोऽन्यतरस्यमामम्  इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात।

. 5 भकयतक्षे इमत रूपस समाधियत।

. 6 स्यससच्सष्ट्रीयपुटम्-आमदसकत्रस प्रपकयर व्यमाख्यमात।

. 7 भमाविमाथरकलकमारतयाः कममारथरकलकमारतयाः मविशिक्षेषयाः क इमत मविमवयतमामम्।

. 8 भकयतक्षे इत्यत्र मकमथर प्रथमपपुरुषमैकविचनमक्षेवि भविमत इमत स्पषष्ट्रीमक्रयतमामम्।
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 पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण 

उत्तरमामण-१
. 1 भमाविक्षे कतररर च।

. 2 कमरमण कतररर च।

. 3 आत्मनक्षेपदमम्।

. 4 भमाविकमरणनोयाः।

. 5 भमाविकमरविमामचमन तशिब्दक्षे परक्षे च्लक्षेयाः स्थमानक्षे मचणम्-आदक्षेशिनो भविमत।

. 6 अभमामवि।

. 7 चत्विमारर।

. 8 असमाधिपु।

. 9 समाधिपु।

. 10 प्रथमपपुरुषमैकविचनमक्षेवि भविमत।

. 11 आमम्, सकमरकयाः।

. 12 स्यमाससच्सष्ट्रीयपुट्तमाससषपु भमाविकमरणनोरुपदक्षेशिक्षेज्स्झिनगहदृशिमास विमा मचण्विमदटम्  च।

उत्तरमामण-२

. 13 मचमण परक्षे समत अथविमा णमपुसल परक्षे समत लभ्धिमातनोयाः मविकल्पक्षेन नपुमम्-आगमनो भविमत।

. 14 रूपत्रयमम्। शिमाममतमा, शिममतमा, शिममयतमा।

. 15 यपुगमागमनो भविमत।

. 16 रूपदयमम्। दमातमा, दमामयतमा।

. 17 उपधिमाविकमद्धिमनषक्षेधियाः।

. 18 अन्वितप्त पमापक्षेन।

. 19 रूपदयमम्। तमायतक्षे, तन्यतक्षे।

२०. रूपदयमम्। अभमासज, अभसञ।

॥ इमत सप्तमविसशियाः पमाठयाः॥
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