
)28 अथ अपत्यमासधिकमारप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा

तमद्धितमायाः  इत्यसधिकमारक्षे  यक्षे  प्रत्ययमायाः  सममायमानन्त,  तस्य  प्रत्ययस्य तमद्धित इमत  नमाम्नमा  प्रख्यमातस
भविमत।  एविञ्च  महतभविमामदमविमविधिक्षेषपु  अथरषपु  तमद्धितप्रत्ययमायाः  प्रयपुज्यन्तक्षे।  इदमानष्ट्रीमम्  अपत्यमाथर  मविदममानमानमास
तमद्धितप्रत्ययमानमास  मविविरणस कपु मरयाः। अत एवि अपत्यमासधिकमारप्रकरणमम् इमत नमाम अस्य प्रकरणस्य। अनस्मनम्
प्रकरणक्षे  न कक्षे विलस  अपत्यमाथर  प्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे  अमप तपु महतभविमादथक्षेर  अमप प्रत्ययमायाः भविनन्त। अनस्मनम्
प्रकरणक्षे  असधिकतयमा  अपत्यमाथर  तमद्धितप्रत्ययमानमास  मविधिमानमातम्  अपत्यमासधिकमारप्रकरणमम्  इमत  नमाम।  अत्र
तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा,  प्रत्यययाः,  परश्च इमत एतक्षे  असधिकमारमायाः प्रत्ययमविधिमायकक्षे  सकत्रक्षे  आगच्छनन्त।
अपत्यमाथर मविदममानस्य तमद्धितप्रत्ययस्य उदमाहरणस मह गगरस्य अपत्यस पपुममानम् इमत लदौमककमविगहक्षे अपत्यमाथर
यञप्रत्ययक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  गमाग्यरयाः  इमत  रूपमम्।  एविञ्च  पपुससपु  भवियाः  इमत  लदौमककमविगहक्षे  अपत्यमभन्नक्षे  भविमाथर
स्नञप्रत्ययक्षे कक तक्षे प्रमक्रयमाकमायर पपौंस्नयाः इमत रूपमम्। अपत्यमाथर मविमहतमायाः अणम्, अञम्, इञम्, ठकम् , फकम्  इमत एतक्षे
प्रत्ययमायाः तमद्धितमायाः इमत असधिकमारक्षे पतनन्त। पपुनश्च अपत्यक्षे अथर प्रत्ययमायाः भविनन्त इमत हक्षेतनोयाः अपत्यमाथरकमायाः
प्रत्ययमायाः इमत विदनन्त। 

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्  - 

  अपत्यमाथर मविदममानमानम् प्रत्ययमानम्  जमातपुस शिक्यनो भमविष्यमत। 
 अपत्यमाथरमभन्नक्षे भविमहतमादथर अमप मविदममानमानम् प्रत्ययमानम्  जमातपुस शिक्यनो भमविष्यमत। 
  अपत्यमासधिकमारक्षे मविदममानमामन  सकत्रमामण  जमातपुस शिक्यनो भमविष्यमत। 
 लदौमककमविगहमम् अलदौमककमविगहञ्च  जमातपुस यनोग्यनो भमविष्यमत। 
 अपत्यमासधिकमारक्षे मविदममानमानमास सकत्रमाणमामम् उदमाहरणमामन जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
  तमद्धितप्रत्ययस्य प्रयनोगमविषयकस  जमातपुस शिक्नपुयमातम्। 
 अनपुविकसत्तममाध्यमक्षेन कथस सकत्रमाथरयाः भविमत इमत तपु स्पषस जमानस प्रमाप्तपुस शिक्नपुयमातम्। 

[ . ]28 1 सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास नञस्नञदौ भविनमातम्॥ (४.१.८७)

सकत्रमाथर याः -  धिमान्यमानमास  भविनक्षे  कक्षेत्रक्षे  खञम्  इत्यतयाः  प्रमागम्  अथरषपु  सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास  क्रममादम् तमद्धितससजकदौ
नञस्नञदौ प्रत्ययदौ स्यमातमामम् इमत सकत्रस्य समाममान्यमाथरयाः। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  -असधिकमारसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। सष्ट्री च पपुममानम् च
सष्ट्रीपपुससदौ, तमाभ्यमास सष्ट्रीपपुससमाभ्यमामम् इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। सष्ट्रीपपुससमाभ्यमामम् इमत पञ्चमष्ट्रीमदविचनक्षे रूपमम्। नञम् च स्नञम्
च  इमत  नञस्नञदौ  इमत  इतरक्षेतरदन्दयाः।  सष्ट्रीपपुससमाभ्यमामम्  इमत  प्रथममामदविचनमान्तस  पदमम्।  भविनमातम्  इमत
पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। 

 प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम् इत्यस्ममातम् प्रमागम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः,
समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। एततम् असधिकमारसकत्रमम् अनस्त। अतयाः भविनमातम् इमत पदस
तपु  अविसधित्विक्षेन  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  अतयाः  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -  धिमान्यमानमास  भविनक्षे  कक्षेत्रक्षे  खञम्  इत्यतयाः  प्रमागम्  अथरषपु
सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास क्रममादम् तमद्धितससजकदौ नञस्नञदौ प्रत्ययदौ स्यमातमामम् इमत सकत्रस्य समाममान्यमाथरयाः। 

उदमाहरणमम्-  सष्ट्रीषपु भवियाः,  ससयमा अपत्यमम्,  सष्ट्रीणमास समकहयाः,  सष्ट्रीभ्य आगतयाः,  सष्ट्रीभ्यनो महतयाः इमत
लदौमककमविगहक्षे  सष्ट्री  ङसम्  इमत  अलदौमककमविगहयाः।  तत्र  भविमहतमापत्यमामदषपु  अथरषपु  सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास  नञस्नञदौ
भविनमातम् इमत असधिकमारसकत्रक्षेण तस्यमापत्यमम् इत्यमामदनमा तत्तत्सकत्रक्षेण नञप्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे सष्ट्री ङसम् न इमत
नस्थमतयाः  भविमत।  अयस  समपुदमाययाः  तमद्धितमान्तयाः।  अतयाः  कक त्तमद्धितसममासमाश्च  इमत  सकत्रक्षेण  प्रमामतपमदकससजमा
भविमत।  ततयाः  सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः  इमत  सकत्रक्षेण  सपुपयाः  लनोपक्षे  सष्ट्री  न  इमत  नस्थमतयाः  भविमत।  ततयाः
तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण सष्ट्रीशिब्दस्य आदक्षेयाः अचयाः ईकमारस्य विकद्धिदौ ऐकमारक्षे समै न भविमत। एतदनन्तरमम्
अट्कपु प्विमाङनपुम्व्यविमायक्षेऽमप  इमत  सकत्रक्षेण  णत्विस  भविमत।  ततयाः  एकदक्षेशिमविकक तमनन्यवितम्  इमत  सकत्रक्षेण
प्रमामतपमदकससजमा अनस्त। ततयाः मविभमककमायर समैणयाः इमत रूपमम्। 

 एविमक्षेवि  पपुससनोऽपत्यमम्,  पपुससपु  भवियाः,  पपुससमास  समकहयाः,  पपुसभ्ययाः  आगतयाः,  पपुम्भ्यनो  महतयाः  इमत  मविगहक्षे
भविमहतमापत्यमामदषपु  अथरषपु  सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास  नञस्नञदौ  भविनमातम्  इमत  असधिकमारसकत्रक्षेण  तस्यमापत्यमम्  इत्यमामदनमा
तत्तत्सकत्रक्षेण स्नञप्रत्ययक्षे पपुससम् ङसम् स्न भविमत। स्नञप्रत्यययाः तमद्धितमान्तत्विमातम् प्रमामतपमदकससजमा भविमत। ततयाः
सपुब्लनोपक्षे आमदविकद्धिदौ च पपौंसम् स्न इमत नस्थमतयाः। ततयाः स्विमामदष्विसविरनमामस्थमानक्षे इमत सकत्रक्षेण पदससजमा भविमत।
ततयाः  ससयनोगमान्तस्य लनोपयाः  इमत पदमान्तस्य सकमारस्य  लनोपक्षे  पपौं  स्न इमत  नस्थमतयाः।  ततयाः  मविभमककमायर
मनममत्तमापमायक्षे  नमैममसत्तकस्यमाप्यपमाययाः इमत पररभमाषयमा अनपुस्विमारस्य मकमारयाः भविमत। ततयाः नश्चमापदमान्तस्य
स्झिसल इमत सकत्रक्षेण पपुनयाः मकमारस्य अनपुस्विमारक्षे मविभमककमायर पपौंस्नयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 2 तस्यमाऽपत्यमम्॥ (४.१.९२) 

सकत्रमाथर याः - षष्ठ्यन्तमातम् कक तसन्धिक्षेयाः समथमारदपत्यक्षेऽथर उकमा विक्ष्यममाणमाश्च प्रत्ययमा विमा स्यपुयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। तस्य इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। तस्य इत्यत्र षष्ठ्यन्तमातम् तच्छब्दमातम् पञ्चमष्ट्री आगतमा। तस्यमायाः पञ्चम्यमायाः सकत्रत्विमातम् अदशिरनस भविमत।
अपत्यमम् इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। अत्रमामप अपत्यमम् इमत शिब्दमातम्  सप्तमष्ट्री आगतमा। तस्यमायाः अमप सप्तम्यमायाः
सकत्रविशिमातम्  अदशिरनस  भविमत।  अथमारतम्  सकत्रक्षे  मविभककीनमामम्  अदशिरनस  मविपररणमामश्च  जमायक्षेतक्षे।  अतयाः  प्रकक तसकत्रक्षे
सदौत्रत्विमातम् पञ्चम्यमायाः सप्तम्यमायाः च लपुकम्  इमत इतरगन्थक्षेषपु। 

तमद्धितनोत्पसत्तयाः सपुबन्तमातम् भविमत। अतयाः समथरयाः पदमविसधियाः इमत पररभमाषयमा समथमारतम्  इमत पदमम्
उपलभ्यतक्षे। प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम् इत्यस्ममातम् अणम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः,
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समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  पपुनश्च  प्रकक तसकत्रक्षे  तस्य,  अपत्यमम्  इमत  पदस
स्विरूपबनोधिकमम्  नमानस्त। अमप तपु  अथरबनोधिकमम्  अनस्त। अतयाः सकत्रमाथर्वो भविमत  -  षष्ठ्यन्तमातम्  कक तसन्धिक्षेयाः
समथमारदपत्यक्षेऽथर उकमा विक्ष्यममाणमाश्च प्रत्ययमा विमा स्यपुयाः। 

उदमाहरणमम्  - उपगनोयाः  अपत्यमम्  इमत  लदौमककमविगहयाः।  उपगपु  ङसम्  इमत  अलदौमककमविगहयाः।
तस्यमापत्यमम् इमत सकत्रक्षेण अपत्यमाथर प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम् इमत सकत्रक्षेण अणम्-प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। अनपुबन्धिलनोपक्षे कक तक्षे
उपगपु  ङसम् अ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः तस्य प्रमामतपमदकससजमा भविमत।
सपुब्लनोपक्षे  उपगपु  अ इमत नस्थतक्षे  तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः  इमत सकत्रक्षेण आमदविकमद्धियाः भविमत। तदमा  औपगपु+अ इमत
नस्थमतयाः भविमत। तदमा -

[ . ]28 3 ओगपुरणयाः॥ (६.४.१४६)

सकत्रमाथर याः - उविणमारन्तस्य भस्य अङ्गस्य गपुणयाः स्यमातम् तमद्धितक्षे परक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। ओयाः इमत षष्ठ्यन्तस
पदमम्। गपुणयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 भस्य, अङ्गस्य इमत एतदौ असधिकमारदौ आगच्छतयाः। नस्तमद्धितक्षे इमत सकत्रमातम् तमद्धितक्षे इमत अनपुवितरतक्षे।
ओयाः इमत उविणरस्य षष्ठ्यक्षेकविचनक्षे रूपमम्। ओयाः इमत भस्य अङ्गस्य च मविशिक्षेषणत्विमातम् यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य
इमत सकत्रक्षेण मविशिक्षेषणस्य उविणरस्य तदन्तमविधिदौ उविणमारन्तस्य इमत अथरयाः उपलभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथर्वो भविमत -
उविणमारन्तस्य भस्य अङ्गस्य गपुणयाः स्यमातम् तमद्धितक्षे परक्षे। 

उदमाहरणमम्  -  औपगपु  + अ इमत नस्थतक्षे यमच भमम् इमत सकत्रक्षेण औपगपु इत्यस्य भससजमा अनस्त।
पपुनश्च उपगपुशिब्दमातम् प्रत्ययमविधिमानमातम् उपगपु इमत अस्य अङ्गससजमामप वितरतक्षे। एविञ्च अणम् इमत प्रत्यययाः तमद्धितमायाः
इमत असधिकमारक्षे वितरममानमातम् अणयाः तमद्धितससजमा अनस्त। अतयाः ओगपुरणयाः इमत सकत्रक्षेण औपगपु

 अ इत्यत्र तमद्धितससजमामविमशिषक्षे अण्प्रत्ययक्षे परक्षे अङ्गससजमामविमशिषस्य भससजकस्य उविणमारन्तस्य  गपुणयाः
ओकमारयाः भविमत। तदमा औपगनो अ इमत नस्थमतयाः। ततयाः एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे
प्रमक्रयमाकमायर औपगवियाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 4 अपत्यस पदौमैत्रप्रभकमत गनोत्रमम्॥ (४.१.१६२)

सकत्रमाथर याः - अपत्यत्विक्षेन मविविमकतस पदौत्रमामद गनोत्रससजस स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - ससजमासकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। सविमारमण पदमामन
प्रथममान्तमामन। 

अस्य सकत्रस्य अथर्वो भविमत -  अपत्यत्विक्षेन मविविमकतस पदौत्रमामद गनोत्रससजस स्यमातम्। तस्यमाऽपत्यमम् इमत
अस्ममातम् अपत्यमममत अनपुवितरममानक्षे पपुनयाः अपत्यगहणस पदौत्रमादष्ट्रीनमामम् अपत्यमविविकमायमामम् एवि गनोत्रत्विबनोधिनमाथरमम्।
यमद  पदौत्रमादष्ट्रीनमास  पदौत्रत्विमामदनमामम्  एवि  मविविकमा  तदमा  न  भविमत  गदौत्रससजमा  इमत  बनोध्यमम्।  अथमारतम्  यमद
पदौत्रप्रपदौत्रमादष्ट्रीनमामम् अपत्यरूपक्षेण मविविकमा वितरतक्षे तमहर पदौत्रप्रपदौत्रमादष्ट्रीनमास गनोत्रससजमा भविमत। 
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[ . ]28 5 एकनो गनोत्रक्षे॥ (४.१.९३)

सकत्रमाथर याः - गनोत्रक्षे एक एविमापत्यप्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मनयमसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। एकयाः इमत प्रथममान्तस
पदमम्। गनोत्रक्षे इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। 

 अपत्यमासधिकमारस्य  प्रत्ययमासधिकमारस्य  च  समामरयमारतम्  अपत्यप्रत्यययाः  इमत  आगच्छमत।
ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  प्रत्यययाः,  परश्च  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  अत्र  एकयाः  इमत  कथनमातम्
इतरससख्यमायमायाः  व्यविच्छक्षेदमातम्  एक  एवि  इमत  मनयमयाः  उपलभ्यतक्षे।  अतयाः  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -  गनोत्रक्षे  एक
एविमापत्यप्रत्यययाः स्यमातम् 

उदमाहरणमम् - उपगनोयाः अपत्यमम् औपगवियाः, तस्य औपगविस्य अमप अपत्यमम् औपगवियाः, तस्य अमप
अपत्यमम्  औपगवियाः  इमत  एविमम्  अगक्षे  अमप।  अथमारतम्  मकलपपुरुषमातम्  मक्रयममाणयाः  अपत्यप्रत्यययाः  गनोत्रत्विक्षेन
मविविमकतमानमास सविरषमास पदौत्रप्रपदौत्रमादष्ट्रीनमास बनोधिकयाः। प्रमत विसशिस तपु नविष्ट्रीनयाः प्रत्यययाः न भविमत। एविञ्च यथमा उपगनोयाः
अपत्यमम् औपगवियाः, तथमा औपगविस्यमामप अपत्यमम् औपगवियाः एवि। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 21 नञस्नञप्रत्ययमविधिमायकस  सकत्रस मकमम् अनस्त। 

. 22 सष्ट्रीपपुससमाभ्यमामम् इत्यत्र कयाः सममासयाः। 

. 23 तस्यमापत्यमम् इमत सकत्रस्य अथरयाः कयाः। 

. 24 गनोत्रससजमामविधिमायकस  सकत्रस मकमम् अनस्त। 

. 25 ओगपुरणयाः इमत सकत्रक्षेण मकमम् मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

. 26 एकनो गनोत्रक्षे इत्यस्य सकत्रस्य अथरयाः कयाः। 

[ . ]28 6 गगमारमदभ्यनो यञम्॥ (४.१.१०५) 

सकत्रमाथर याः - गगमारमदगणक्षे पमठतक्षेभ्ययाः शिब्दक्षेभ्ययाः गनोत्रमापत्यक्षे तमद्धितससजकयाः यञप्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। गगरशिब्दयाः आमदयरषमास तक्षे
गगमारदययाः,  तक्षेभ्ययाः गगमारमदभ्ययाः इमत तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः। गगमारमदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस पदमम्। यञम् इमत
प्रथममान्तमम्। 

 गनोत्रक्षे  कपु ञमामदभ्यश्चफञम्  इत्यतयाः  गनोत्रक्षे  इमत  अनपुवितरतक्षे।  तस्यमापत्यमम्  इत्यतयाः  अपत्यमम्  इमत
अनपुवितरतक्षे।  तस्य  मविभमकमविपररणमामक्षेन  अपत्यक्षे  इमत  उपलभ्यतक्षे।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
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तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  अतयाः  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -  गगमारमदगणक्षे
पमठतक्षेभ्ययाः शिब्दक्षेभ्ययाः गनोत्रमापत्यक्षे तमद्धितससजकयाः यञप्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्  - गगरस्य गनोत्रमापत्यमममत लदौमककमविगहक्षे गगर+ङसम् इमत अलदौमककमविगहयाः। गगरशिब्दयाः
गगमारमदगणक्षे पमठतयाः। अतयाः गगमारमदभ्यनो यञम् इमत सकत्रक्षेण यञम्-प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे गगर ङसम् य
इमत नस्थमतयाः। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः कक त्तमद्धितसममासमाश्च इमत सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमा भविमत।
ततयाः सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इमत सकत्रक्षेण सपुपयाः लनोपयाः भविमत। ततयाः तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण गगर इमत
समपुदमायस्य आदक्षेयाः अकमारस्य विकद्धिदौ गमागर  य इमत नस्थमतयाः। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत सकत्रक्षेण गकमारनोत्तरविमतरनयाः
अकमारस्य लनोपक्षे मविभमककमायर गमाग्यरयाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि वित्सस्य गनोत्रमापत्यस विमात्स्ययाः इत्यमामदकमम्। 

[ . ]28 7 यञञनोश्च॥ (२.४.६४)

सकत्रमाथर याः - गनोत्रक्षे यदम् यञन्तमम् अञन्तमम्  च तदवियवियनोलपुरकम्  स्यमातम्, तत्कक तक्षे बहहत्विक्षे, न तपु ससयमामम्।

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। यञम् च अञम् च यञञदौ,
तयनोयाः यञञनोयाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। यञञनोयाः इमत षष्ठ्यन्तमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्। 

ण्यकनत्त्रयमाषरमञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः इत्यतयाः लपुकम् , यस्कमामदभ्यनो गनोत्रक्षे इत्यतयाः गनोत्रक्षे, तद्रिमाजस्य बहहषपु
तक्षेनमैविमाऽससयमामम् इत्यतयाः बहहषपु, तक्षेन, एवि, अससयमामम् इमत पदमामन अनपुवितरन्तक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत - गनोत्रक्षे यदम्
यञन्तमम् अञन्तमम्  च तदवियवियनोलपुरकम्  स्यमातम्, तत्कक तक्षे बहहत्विक्षे, न तपु ससयमामम्। 

उदमाहरणमम्  - गगरस्य गनोत्रमापत्यमामन इमत मविगहयाः। ततयाः प्रकक तसकत्रक्षेण यमञ प्रत्ययक्षे कक तक्षे  गगर+यञम्
इमत  नस्थमतयाः।  एतच्च  यञन्तमम्,  बहहत्विमविमशिषमम्,  सष्ट्रीसलङ्गमभन्नमम्  अनस्त।  अत  गनोत्रक्षे  यदम्  यञन्तमम्
तदवियविस्य लपुमक समत प्रमक्रयमाकमायर गगमारयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 8 जष्ट्रीविमत तपु विसश्यक्षे यपुविमा॥ (४.१.१६३)

सकत्रमाथर याः - विसशिक्षे मपत्रमाददौ जष्ट्रीविमत समत पदौत्रमादक्षेयरदपत्यस चतपुथमारमद तदम् यपुविससजस स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -ससजमासकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  तपु  पदचतपुषयमम्  अनस्त।  जष्ट्रीविमत  इमत
सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। तपु इमत अव्ययपदमम्। विसश्यक्षे इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। यपुविमा इमत प्रथममान्तमम्। 

 अपत्यस  पदौत्रप्रभकमत गनोत्रमम्  इत्यतयाः पदौत्रप्रभकमत,  तस्यमाऽपत्यमम्  इत्यतयाः  अपत्यमम्  इमत पददयमम्
अनपुवितरतक्षे।  विसशिक्षे  भवियाः विसश्ययाः नमाम मपतकमपतमामहमामदयाः। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत  -  विसशिक्षे  मपत्रमाददौ जष्ट्रीविमत समत
पदौत्रमादक्षेयरदपत्यस चतपुथमारमद तदम् यपुविससजस स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्  - मकलपपुरुषयाः विसशिप्रवितरकयाः प्रथमयाः। मकलपपुरुषस्य पपुत्रयाः मदतष्ट्रीययाः,  मकलपपुरुषस्य पदौत्रयाः
तकतष्ट्रीययाः,  मकलपपुरुषस्य  प्रपदौत्रयाः  चतपुथरयाः।  यमद मपतरर  मपतमामहक्षे  प्रमपतमामहक्षे  च जष्ट्रीविमत समत चतपुथमारदष्ट्रीनमास
यपुविससजमा भविमत। इयस ससजमा गनोत्रससजमायमायाः अपविमामदकमा। 
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[ . ]28 9 गनोत्रमादकन्यससयमामम्॥ (४.१.९४)

सकत्रमाथर याः - यकन्यपत्यक्षे गनोत्रप्रत्ययमान्तमादक्षेवि प्रत्यययाः स्यमातम्, ससयमास न तपु यपुविससजमा। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मनयमसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  सनन्त।  गनोत्रमातम्  इमत
पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्। यकमन इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। अससयमामम् इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्। 

 यपुविमापत्यमाथर प्रत्यययाः भविमत चक्षेदम् गनोत्रप्रत्ययमान्तमादक्षेवि भविमत,  न तपु मकलप्रकक मततयाः। अतयाः सकत्रमाथरयाः
भविमत - यकन्यपत्यक्षे गनोत्रप्रत्ययमान्तमादक्षेवि प्रत्यययाः स्यमातम्, ससयमास न तपु यपुविससजमा। 

उदमाहरणमम्  -उपगनोयाः अपत्यमम् इत्यत्र तस्यमापत्यमम् इमत सकत्रक्षेण औत्समगरकक्षे  अण्प्रत्ययक्षे  औपगवियाः
इमत। ततयाः यपुविमापत्यमाथर अत इञम् इमत शिमासक्षेण इमञ प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमक्रयमाकमायर च औपगमवियाः इमत
रूपमम्। 

[ . ]28 10 यमञञनोश्च॥ (४.१.१०१)

सकत्रमाथर याः - गनोत्रक्षे यदौ यमञञदौ, तदन्तमातम् यपुविमापत्यमाथर फकम्  स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। यञम् च इञम् च यमञञदौ,
तयनोयाः यमञञनोयाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। यमञञनोयाः इमत षष्ठ्यन्तस पदमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्। 

अनस्मनम् सकत्रक्षे गनोत्रक्षे कपु ञमामदभ्यश्च्फञम् इत्यतयाः गनोत्रक्षे इमत अनपुवितरतक्षे। नडमामदभ्ययाः फकम्  इत्यतयाः फकम्
इमत अनपुवितरतक्षे। यञम् इञम् च प्रत्ययदौ। अतयाः प्रत्ययगहणक्षे तदन्तगहणमम् इमत पररभमाषयमा तदन्तमविसधिविशिमातम्
यञन्तमम्  इञन्तमम्  च लभ्यतक्षे।  अत्र षष्ठ्यमायाः  पञ्चमष्ट्रीत्विक्षेन  मविपररणमामयाः  भविमत। पपुनश्च गनोत्रप्रत्ययमान्तमातम्
गनोत्रप्रत्यययाः न भविमत, एकनो गनोत्रक्षे इमत मनयममातम्। अतयाः यपुविमापत्यक्षे एतदौ प्रत्ययदौ भवितयाः। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत
- गनोत्रक्षे यदौ यमञञदौ, तदन्तमातम् यपुविमापत्यमाथर फकम्  स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्  -  गगरस्य गनोत्रमापत्यमम् इमत लदौमककमविगहयाः। ततयाः गगर  ङसम् इमत नस्थतक्षे प्रथमतयमा
गगमारमदभ्यनो यञम् इमत सकत्रक्षेण गनोत्रमापत्यक्षे  यमञ प्रत्ययक्षे  गमाग्यरयाः इमत। ततयाः गनोत्रमादम् यकन्यससयमामम् इमत मनयमक्षेन
यपुविमापत्यक्षे  अथर  यमञञनोश्च  इमत  सकत्रक्षेण  फक्प्रत्यययाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  ततयाः  अनपुबन्धिलनोपक्षे  तमद्धितमान्तत्विमातम्
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लनोपक्षे समत आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रक्षेण फकमारस्य स्थमानक्षे
आयनमादक्षेशियाः भविमत। ततयाः गमाग्यर + आयन इमत नस्थतक्षे यस्यक्षेमत च इमत अकमारलनोपक्षे अट्कपु पम् इत्यमामदनमा णत्विक्षे
मविभमककमायर गमाग्यमारयणयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 11 अत इञम्॥ (४.१.९५)

सकत्रमाथर याः - अदन्तस यत्प्रमामतपमदकस  तत्प्रककक मतकमातम् षष्ठ्यन्तमातम् इञम् स्यमातम् अपत्यक्षे अथर। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। अतयाः इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। इञम् इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम्  इमत सम्पकणर  सकत्रमम्  अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,
समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  अतयाः  इमत  प्रमामतपमदकस्य  मविशिक्षेषणमम्।  अतयाः
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मविशिक्षेषणस्य यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य इमत सकत्रक्षेण तदन्तमविधिक्षेयाः अदन्तमातम् इमत लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः - अदन्तस
यत्प्रमामतपमदकस  तत्प्रककक मतकमातम् षष्ठ्यन्तमातम् इञम् स्यमातम् अपत्यक्षे अथर। 

  उदमाहरणमम्-  दकस्य अपत्यस  पपुममानम्  इमत लदौमककमविगहयाः।  दक ङसम्  इमत नस्थतक्षे  दक इमत
अदन्तमम् प्रमामतपमदकमम्। अतयाः अपत्यक्षे अथर अत इञम् इमत सकत्रक्षेण इञम्- प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे
तमद्धितत्विमातम्  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लनोपक्षे  दक+इ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे।  ततयाः दक इत्यत्र दकमारनोत्तरस्य
अकमारस्य आमदविकमद्धियाः षकमारनोत्तरस्य अकमारस्य लनोपयाः च भविमत। ततयाः मविभमककमायर दमामकयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 12 बमाहमामदभ्यश्च॥ (४.१.९६)

सकत्रमाथर याः - बमाहमामदगणपमठतक्षेभ्ययाः शिब्दक्षेभ्ययाः अपत्यक्षे अथर इञप्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। बमाहहशिब्दयाः आमदयाः यक्षेषमास तक्षे
बमाहमादययाः,  तक्षेभ्ययाः  बमाहमामदभ्ययाः  इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः।  बमाहमामदभ्ययाः  इमत  पञ्चम्यन्तमम्।  चक्षेमत
अव्ययपदमम्। 

 अत इञम् इत्यतयाः इञम् इमत अनपुवितरतक्षे। तस्यमाऽपत्यमम् इमत सम्पकणर  सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः,
परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -
बमाहमामदगणपमठतक्षेभ्ययाः शिब्दक्षेभ्ययाः अपत्यक्षे अथर इञप्रत्ययनो भविमत। 

उदमाहरणमम्  - बमाहनोयाः अपत्यमम् इमत लदौमककमविगहयाः। ततयाः  बमाहह  ङसम् इमत नस्थतक्षे बमाहहशिब्दस्य
बमाहमामदगणक्षे पमाठयाः अनस्त। अतयाः अपत्यक्षे अथर बमाहमामदभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण इञम्-प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे बमाहह  ङसम्
इ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। ततयाः प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुपयाः लनोपक्षे  बमाहह+इ इमत
नस्थमतयाः भविमत। ततयाः बमाहह  इत्यत्र बकमारनोत्तरस्य आकमारस्य आमदविकमद्धियाः भविमत। ततयाः ओगपुरणयाः इमत सकत्रक्षेण
उकमारस्य गपुणयाः ओकमारयाः भविमत। ततयाः  एचनोऽयविमायमावियाः इमत सकत्रक्षेण अविमादक्षेशिक्षे  मविभमककमायर  बमाहमवियाः  इमत
रूपमम्। एविमम् औडपुलनोममयाः इत्यत्रमामप इञम्-प्रत्ययक्षे प्रमक्रयमाकमायर रूपमामण भविनन्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 27  गगमारमदभ्ययाः कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 28 यञञनोश्च इमत सकत्रस्य अथरयाः कयाः। 

. 29 यपुविससजमामविधिमायकस  सकत्रस मकमम् अनस्त। 

. 30 फकम् -प्रत्ययमविधिमायकस  सकत्रस मकमम् अनस्त। 

. 31 दमामकयाः इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः। 

. 32 बमाहमामदभ्ययाः कयाः प्रत्ययनो भविमत। 
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[ . ]28 13 मशिविमामदभ्यनोऽणम्॥ (४.१.११२) 

सकत्रमाथर याः - मशिविमामदगणक्षे पमठतक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः अपत्यक्षे अथर अणम् प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। मशिविशिब्दयाः आमदयरषमास तक्षे
मशिविमादययाः,  तक्षेभ्ययाः मशिविमामदभ्ययाः इमत तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः। मशिविमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तमम्। अणम्  इमत
प्रथममान्तस पदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इत्यतयाः अपत्यमम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः,
समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भविमत-  मशिविमामदगणक्षे  पमठतक्षेभ्ययाः
प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः अपत्यक्षे अथर अणम् प्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्-  मशिविस्य  अपत्यमममत  लदौमककमविगहयाः।  मशिवि  ङसम्  इमत  नस्थतक्षे  मशिवि  इत्यस्य
मशिविमामदगणक्षे पमाठयाः अनस्त। अतयाः अपत्यक्षे अथर मशिविमामदभ्यनोऽणम् इमत सकत्रक्षेण अणम्- प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे मशिवि
ङसम् अ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। अयस समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लनोपक्षे मशिवि+अ इमत
नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः मशिवि इत्यत्र शिकमारनोत्तरस्य इकमारस्य विकमद्धियाः विकमारनोत्तरस्य अकमारस्य लनोपश्च भविमत।
तदमा शिमैविम् अ इमत नस्थतक्षे ततयाः मविभमककमायर शिमैवियाः इमत रूपमम्। एविमम् एवि गमाङ्गयाः इत्यत्र अमप। 

[ . ]28 14 ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्यश्च॥ (४.१.११४)

सकत्रमाथर याः - ऋमषभ्ययाः अन्धिकक्षे भ्ययाः विकनष्णभ्ययाः कपु रुभ्यश्च अपत्यक्षे अणम्  प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। ऋषयश्च अन्धिकमाश्च
विकष्णश्च  कपु रविश्च  ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रवियाः,  तक्षेभ्ययाः  ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्ययाः  इमत  इतरक्षेतरदन्दयाः।
ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इमत सम्पकणर सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत
एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत-  ऋमषभ्ययाः अन्धिकक्षे भ्ययाः विकनष्णभ्ययाः कपु रुभ्यश्च अपत्यक्षे
अणम् तमद्धितयाः प्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्-  विससष्ठस्य अपत्यमम्  इमत लदौमककमविगहयाः।  विससष्ठ ङसम्  इमत नस्थतक्षे  विससष्ठ इमत
प्रमामतपमदकमम्  ऋमषविमाचकमम्।  अतयाः  अपत्यक्षे  अथर  ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्यश्च  इमत  सकत्रक्षेण  अणम्-प्रत्ययक्षे
अनपुबन्धिलनोपक्षे  विससष्ठ  ङसम्  अ  इमत  नस्थमतयाः  भविमत।  अयस  समपुदमाययाः  तमद्धितमान्तयाः।  अतयाः  समपुदमायस्य
प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लनोपक्षे विससष्ठ+अ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः विससष्ठ इत्यत्र विकमारनोत्तरस्य अकमारस्य
विकद्धिदौ आकमारयाः भविमत। ततयाः विमाससष्ठ इत्यत्र ठकमारनोत्तस्य अकमारस्य लनोपक्षे मविभमककमायर विणरमक्षेलनक्षेन विमाससष्ठयाः
इमत रूपमम्।  एविमक्षेवि अनक्षेन सकत्रक्षेण अन्धिकविसशिक्षे  श्विफल्कस्य विकनष्णविसशिक्षे  विमासपुदक्षेविस्य कपु रुविसशिक्षे  नकपु लस्य च
अन्तभमारवियाः भविमत। अत एतक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः अपत्यक्षे अथर ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्यश्च इमत सकत्रक्षेण अणम्-
प्रत्यययाः भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर श्विमाफल्कयाः, विमासपुदक्षेवियाः, नमाकपु लयाः इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससद्ध्यनन्त। 
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[ . ]28 15 सष्ट्रीभ्यनो ढकम् ॥ (४.१.१२०)

सकत्रमाथर याः - सष्ट्रीप्रत्ययमान्तक्षेभ्ययाः अपत्यक्षे अथर ढकम्  प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। सष्ट्रीभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। ढकम्  इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इत्यतयाः अपत्यमम् इमत अनपुवितरतक्षे। तस्य मविभमकमविपररणमामक्षेन अपत्यक्षे इमत रूपमम्।
प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। सष्ट्रीभ्ययाः इत्यनक्षेन टमापम्,
ङष्ट्रीपम्  इत्यमादष्ट्रीनमास  गहणमम्  इषमम्।  प्रत्ययगहणक्षे  तदन्तमायाः  गमाह्यमायाः  इमत  पररभमाषयमा  सष्ट्रीप्रत्ययमान्तक्षेभ्ययाः  इमत
लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत- सष्ट्रीप्रत्ययमान्तक्षेभ्ययाः अपत्यक्षे अथर ढकम्  प्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्-  मविनतमायमायाः अपत्यमम्  इमत लदौमककमविगहयाः। मविनतमा ङसम् इमत नस्थतक्षे  मविनतमा इमत
टमाप्प्रत्ययमान्तयाः। अतयाः अपत्यक्षे अथर सष्ट्रीभ्यनो ढकम्  इमत सकत्रक्षेण ढकम् -प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे कक तक्षे
प्रमामतपमदकससजमा सपुब्लनोपश्च भविमत। तदमा विससष्ठ ढ इमत नस्थतक्षे मकमत च इमत सकत्रक्षेण आमदविकमद्धियाः। ततयाः
आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघमास प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम् इमत सकत्रक्षेण ढकमारस्य एयमादक्षेशियाः भविमत। ततयाः यस्यक्षेमत च इमत
सकत्रक्षेण आकमारलनोपक्षे ततयाः मविभमककमायर विमैनतक्षेययाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 16 कन्यमायमायाः कनष्ट्रीन च॥ (४.१.११६)

सकत्रमाथर याः - कन्यमाशिब्दस्य अपत्यक्षे अथर कनष्ट्रीनमादक्षेशियाः प्रकक मततयाः अणम् प्रत्ययश्च स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  सनन्त।  कन्यमायमायाः  इमत
षष्ठ्यन्तमम्। कनष्ट्रीन इमत लपुप्तप्रथममान्तमम्। चक्षेमत अव्ययपदमम्। 

अनस्मनम्  सकत्रक्षे  मशिविमामदभ्यनोऽणम्  इत्यतयाः अणम्  इमत अनपुवितरतक्षे।  तस्यमाऽपत्यमम्  इमत सम्पकणर  सकत्रमम्
अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रस्य
अथरयाः भविमत- कन्यमाशिब्दस्य अपत्यक्षे अथर कनष्ट्रीनमादक्षेशियाः प्रकक मततयाः अणम् प्रत्ययश्च स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्-  कन्यमायमायाः  अपत्यमम्  इमत लदौमककमविगहयाः।  कन्यमा  ङसम्  इमत नस्थतक्षे  अपत्यक्षे  अथर
कन्यमायमायाः  कनष्ट्रीन  च  इमत  सकत्रक्षेण  कन्यमा  इमत  प्रकक तक्षेयाः  कनष्ट्रीनमादक्षेशियाः  अणम्-प्रत्यययाः  च  भविमत।  ततयाः
अनपुबन्धिलनोपक्षे कनष्ट्रीन +अ इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। समपुदमाययाः अयस तमद्धितमान्तयाः। अतयाः प्रमामतपमदकससजमा सपुपयाः
लनोपश्च भविमत। ततयाः  आमदविकद्धिदौ अकमारलनोपक्षे ततयाः मविभमककमायर कमानष्ट्रीनयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 17 रमाजश्विशिपुरमादतम्॥ (४.१.१३७)

सकत्रमाथर याः - रमाजनम्, श्विशिपुर चक्षेमत प्रमामतपमदकमातम् अपत्यक्षे अथर यतम् प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त।  रमाजमा  च  श्विशिपुरश्च
रमाजश्विशिपुरमम्,  तस्ममातम्  रमाजश्विशिपुरमातम्  इमत सममाहमारदन्दयाः। रमाजश्विशिपुरमातम्  इमत पञ्चम्यन्तस  पदमम्।  यतम्  इमत
प्रथममान्तस पदमम्। 

   80   ससस्कक तव्यमाकरणमम्



अथ अपत्यमासधिकमारप्रकरणमम् मटप्पणष्ट्री

तस्यमाऽपत्यमम् इमत सम्पकणर सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः इमत
एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत - रमाजनम्,  श्विशिपुर चक्षेमत प्रमामतपमदकमातम् अपत्यक्षे अथर यतम्
प्रत्यययाः स्यमातम्। अत्र रमाजनो जमातमाविक्षेविक्षेमत विमाच्यमम् इमत विमामतरकमम् अनस्त। अथमारतम् रमाजनम् इमत प्रमामतपमदकमातम्
जमातदौ विमाच्यमायमामम् एवि यतम् भविमत। 

[ . ]28 18 यक्षे चमाऽभमाविकमरणयाः॥ (६.४.१३८)

सकत्रमाथर याः - यमाददौ तमद्धितक्षे परक्षे अनम् प्रकक त्यमा स्यमातम्, न तपु भमाविकमरणनोयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। यक्षे इमत सप्तम्यन्तमम्
पदमम्।  चक्षेमत  अव्ययपदमम्।  भमाविश्च  कमर  च  भमाविकमरणष्ट्री,  तयनोयाः  भमाविकमरणनोयाः,  न  भमाविकमरणनोयाः   इमत
दन्दगभरनञतत्पपुरुषयाः। अभमाविकमरणनोयाः इमत सप्तम्यन्तस पदमम्। 

 अनम्  इमत सम्पकणर  सकत्रमम्,  आपत्यस्य च तमद्धितक्षेऽनमामत  इत्यतयाः  तमद्धितक्षे,  प्रकक त्यमैकमाचम्  इत्यतयाः
प्रकक त्यमा चक्षेमत अनपुवितरतक्षे। अङ्गस्य इमत असधिकमारक्षे पमठतयाः। अतयाः प्रत्ययक्षे  इमत पदमम् उपलभ्यतक्षे। यक्षे  इमत
प्रत्ययक्षे इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। अतयाः तदमामदमविसधिनमा यमाददौ प्रत्ययक्षे इमत अथरयाः लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत -
यमाददौ तमद्धितक्षे परक्षे अनम् प्रकक त्यमा स्यमातम्, न तपु भमाविकमरणनोयाः। 

उदमाहरणमम्-  रमाजयाः अपत्यमम् जमामतयाः इमत लदौमककमविगहयाः। रमाजनम् ङसम् इमत नस्थतक्षे अपत्यक्षे अथर
कमत्रयजमातदौ विमाच्यमायमास सत्यमास रमाजश्विशिपुरमादतम् इमत सकत्रक्षेण यत्प्रत्यययाः भविमत। ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे कक तक्षे अयस
समपुदमाययाः तमद्धितमान्तयाः। अतयाः  प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपयाः लनोपक्षे रमाजनम्+य इमत नस्थमतयाः भविमत। ततयाः यमच
भमम् इमत भससजमा भविमत। ततयाः नस्तमद्धितक्षे इमत सकत्रक्षेण अनयाः लनोपयाः प्रमाप्ननोमत। तदमा यक्षे चमाऽभमाविकमरणनोयाः इमत
सकत्रक्षेण यमाददौ तमद्धित परक्षे अनयाः प्रकक मतभमाविमातम् लनोपयाः न भविमत। ततयाः विणरमक्षेलनक्षेन मविभमककमायर रमाजन्ययाः इमत
रूपमम्। 

[ . ]28 19 कत्त्रमादम् घयाः॥ (४.१.१२८)

सकत्रमाथर याः - कत्त्रमातम् प्रमामतपमदकमातम् अपत्यक्षे अथर तमद्धितससजकयाः घयाः प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। कत्त्रमातम् इमत पञ्चम्यन्तस
पदमम्। घयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इत्यतयाः अपत्यमम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः
इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः  आगच्छनन्त।  अतयाः  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -  कत्त्रमातम्  प्रमामतपमदकमातम्  अपत्यक्षे  अथर
तमद्धितससजकयाः घयाः प्रत्यययाः स्यमातम्। अत्रमामप कत्त्रप्रमामतपमदकमातम् जमात्यमास विमाच्यमायमास सत्यमामम् एवि घयाः प्रत्यययाः
भविमत, न अन्यथमा। 

उदमाहरणमम्  - कत्त्रस्य  अपत्यस  जमामतयाः  इमत  लदौमककमविगहयाः।  कत्त्र  ङसम्  इमत  नस्थतक्षे
कत्त्रप्रमामतपमदकस्य जमातदौ गम्यममानमायमामम् अपत्यक्षे अथर कत्त्रमातम् घयाः इमत सकत्रक्षेण घप्रत्यययाः भविमत। ततयाः कत्त्र
ङसम्  घ  इमत  नस्थतक्षे  तमद्धितमान्तत्विमातम्  प्रमामतपमदकससजमा  सपुपयाः  लनोपयाः  च  भविमत।  ततयाः  आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    81   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

फढखछघमास  प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम्  इमत सकत्रक्षेण घकमारस्य इयमादक्षेशिक्षे  कत्त्र इय इमत नस्थमतयाः। ततयाः कत्त्र इत्यस्य
ककमारनोत्तरस्य अकमारस्य च लनोपयाः भविमत। ततयाः मविभमककमायर कनत्त्रययाः इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 33 शिमैवियाः इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः। 

. 34 विमाससष्ठयाः इत्यत्र कक्षे न सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः। 

. 35 ससभ्ययाः कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 36 कन्यमायमायाः कयाः आदक्षेशियाः कश्च प्रत्यययाः भविमत। 

. 37 कत्त्रमातम् कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 38 यक्षे चमाभमाविकमरणनोयाः इमत सकत्रस्य अथरयाः कयाः। 

[ . ]28 20 रक्षेवित्यमामदभ्यष्ठकम् ॥ (४.१.१४६) 

सकत्रमाथर याः - रक्षेवित्यमामदगणक्षेभ्ययाः पमठतक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः अपत्यक्षे अथर ठकम्  प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। रक्षेवितष्ट्रीशिब्दयाः आमदयाः यक्षेषमास
तक्षे रक्षेवित्यमादययाः,  तक्षेभ्ययाः रक्षेवित्यमामदभ्ययाः इमत तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः। रक्षेवित्यमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तमम्। ठकम्
इमत प्रथममान्तमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इमत सम्पकणर सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः इमत
एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत -  रक्षेवित्यमामदगणक्षेभ्ययाः पमठतक्षेभ्ययाः प्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः अपत्यक्षे
अथर ठकम्  प्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्- रक्षेवित्यमायाः अपत्यमम् इमत लदौमककमविगहयाः। ततयाः रक्षेवितष्ट्री ङसम् इमत नस्थतक्षे रक्षेवितष्ट्री इत्यस्य
रक्षेवित्यमामदगणक्षे पमाठयाः अनस्त। अतयाः अपत्यक्षे अथर रक्षेवित्यमामदभ्यष्ठकम्  इमत सकत्रक्षेण ठकम् -प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे रक्षेवितष्ट्री
ङसम् ठम्  इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। ततयाः प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लनोपक्षे च रक्षेवितष्ट्री+ठम्  इमत नस्थमतयाः जमायतक्षे। तदमा-

[ . ]28 21 ठस्यक्षेकयाः॥ (७.३.५०)

सकत्रमाथर याः - अङ्गमातम् परस्य ठस्य इकमादक्षेशियाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। ठस्य इमत षष्ठ्यन्तस
पदमम्। इकयाः इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

 अत्र अङ्गस्य इमत असधिकमारयाः अनस्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत  -  अङ्गमातम् परस्य ठस्य इकमादक्षेशियाः
स्यमातम्। इक इमत आदक्षेशियाः अदन्तयाः। 
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उदमाहरणमम्-  रक्षेवितष्ट्री ठम्  इमत नस्थतक्षे ठस्यक्षेकयाः इमत सकत्रक्षेण ठस्य इकमादक्षेशियाः भविमत। ततयाः रक्षेवितष्ट्री+इक
इमत नस्थतक्षे मकमत च इत्यक्षेनन आमदविकमद्धियाः भविमत। ततयाः रक्षेवितष्ट्री इत्यत्र तकमारनोत्तस्य ईकमारस्य लनोपक्षे ततयाः
मविभमककमायर रमैविररकयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 22 जनपदशिब्दमातम् कनत्त्रयमादञम्॥ (४.१.१६८)

सकत्रमाथर याः - जनपदकनत्त्रयविमाचकमातम् शिब्दमातम् अपत्यक्षे अथर अञम् स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा -मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे त्रष्ट्रीमण पदमामन सनन्त। जनपदविमाचकयाः शिब्दयाः
जनपदशिब्दयाः,  तस्ममातम्  जनपदशिब्दमातम्  इमत  पञ्चम्यन्तमम्।  कनत्त्रयमातम्  इत्यमप  पञ्चम्यन्तमम्।  अञम्  इमत
प्रथममान्तमम् पदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इत्यतयाः अपत्यमम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः
इमत एतक्षे असधिकमारमायाः आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत  -  जनपदकनत्त्रयविमाचकमातम् शिब्दमातम् अपत्यक्षे  अथर
अञम् स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्  - पञ्चमालस्य अपत्यमम् इमत लदौमककमविगहयाः। पञ्चमाल ङसम् इमत नस्थतक्षे अपत्यक्षे अथर
जनपदशिब्दमातम् कनत्त्रयमादञम् इमत सकत्रक्षेण अञम्-प्रत्यययाः अनपुबन्धिलनोपश्च भविमत। ततयाः पञ्चमाल ङसम् अ इमत
नस्थतक्षे प्रमामतपमदकससजमा सपुब्लनोपश्च भविमत। ततयाः पञ्चमाल अ इमत नस्थतक्षे आमदविकमद्धियाः अकमारलनोपश्च भविमत।
ततयाः मविभमककमायर पमाञ्चमालयाः इमत रूपमम्। 

[ . ]28 23 कपु रुनमामदभ्यनो ण्ययाः॥ (४.१.१७२)

सकत्रमाथर याः - जनपदकनत्त्रयविमाचकक्षे भ्ययाः कपु रुशिब्दक्षेभ्ययाः नकमारमामदशिब्दक्षेभ्यश्च अपत्यक्षे अथर ण्ययाः प्रत्यययाः
स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। नकमारयाः आमदयरषमास  तक्षे
नमादययाः  इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः,  कपु रुश्च नमादयश्च कपु रुनमादययाः,  तक्षेभ्ययाः  कपु रुनमामदभ्ययाः  इमत इतरक्षेतरदन्दयाः।
कपु रुनमामदभ्ययाः इमत पञ्चम्यन्तमम्। ण्ययाः इमत प्रथममान्तमम् पदमम्। 

 तस्यमाऽपत्यमम् इमत सम्पकणर सकत्रमम् अनपुवितरतक्षे। जनपदशिब्दमातम् कनत्त्रयमादञम् इत्यतयाः जनपदशिब्दमातम्
कनत्त्रयमातम्  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः  इमत  एतक्षे  असधिकमारमायाः
आगच्छनन्त। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत -  जनपदकनत्त्रयविमाचकक्षे भ्ययाः कपु रुशिब्दक्षेभ्ययाः नकमारमामदशिब्दक्षेभ्यश्च अपत्यक्षे
अथर ण्ययाः प्रत्यययाः स्यमातम्। 

उदमाहरणमम्-  कपु रनोयाः  अपत्यमम्  इमत  लदौमककमविगहयाः।  कपु रु  ङसम्  इमत  नस्थतक्षे  कपु रुशिब्दयाः
जनपदमविशिक्षेषस्य कनत्त्रयस्य विमाचकयाः। अतयाः कपु रुनमामदभ्यनो ण्ययाः इमत सकत्रक्षे अपत्यक्षे अथर ण्य-प्रत्यययाः भविमत।
ततयाः अनपुबन्धिलनोपक्षे  समत प्रमामतपमदकससजमा  सपुब्लनोपश्च भविमत। ततयाः कपु रु+अ इमत नस्थतक्षे  ओगपुरणयाः इमत
उकमारस्य गपुणयाः ओकमारयाः भविमत। ततयाः विमान्तनो मय प्रत्ययक्षे इमत सकत्रक्षेण ओकमारस्य अविमादक्षेशियाः भविमत। ततयाः
आमदविकद्धिदौ मविभमककमायर च कदौरव्ययाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि नमैषध्ययाः इत्यमामदषपु तथमैवि भमविष्यमत। 
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[ . ]28 24 तक्षे तद्रिमाजमायाः॥ (४.१.१७४)

सकत्रमाथर याः  - जनपदशिब्दमातम्  कनत्त्रयमादञम्  इमत सकत्रक्षेण मविमहतमायाः अञमादययाः प्रत्ययमायाः तद्रिमाजमाससजमायाः
स्यपुयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -ससजमासकत्रमम् इदमम् अनस्त। अत्र पददयमम् अनस्त। तक्षे इमत प्रथममान्तस पदमम्। तद्रिमाजमायाः
इमत प्रथममान्तस पदमम्। 

सकत्रमाथरयाः- तच्छब्दक्षेन पकविरस्य परमामशिरयाः भविमत। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत - जनपदशिब्दमातम् कनत्त्रयमादञम्
इमत सकत्रक्षेण मविमहतमायाः अञमादययाः प्रत्ययमायाः तद्रिमाजमाससजमायाः स्यपुयाः। प्रमाययाः अञम्,  अणम्,  ड्यणम्,  ण्य इमत चत्विमारयाः
तद्रिमाजससजकमायाः। अषमाध्यमाय्यमामदषपु इतनोऽमप तद्रिमाजप्रत्यययाः प्रमाप्यतक्षे। 

[ . ]28 25 तद्रिमाजस्य बहहषपु तक्षेनमैविमाससयमामम्॥ (२.४.६२)

सकत्रमाथर याः - बहहषपु अथरषपु तद्रिमाजस्य लपुकम्  तदथरकक तक्षे बहहत्विक्षे, न तपु ससयमामम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम् अनस्त। अत्र पञ्च पदमामन सनन्त। तद्रिमाजस्य इमत षष्ठ्यन्तमम्।
बहहषपु इमत सप्तम्यन्तमम्। तक्षेन इमत तकतष्ट्रीयमान्तमम्। एवि इमत अव्ययपदमम्। न सष्ट्री असष्ट्री,  तस्यमामम् अससयमामम्
इमत सप्तम्यन्तमम्। 

 ण्यकनत्त्रयमाषरमञतनो यकमन लपुगमणञनोयाः इत्यतयाः लपुगम् इमत अनपुवितरतक्षे। अतयाः सकत्रमाथरयाः भविमत -  बहहषपु
अथरषपु तद्रिमाजस्य लपुकम्  तदथरकक तक्षे बहहत्विक्षे, न तपु ससयमामम्। 

उदमाहरणमम् - पञ्चमालस्य अपत्यमामन, पञ्चमालमानमास जनपदमानमास रमाजमाननो विक्षेमत लदौमककमविगहयाः। पञ्चमाल
ङसम् इमत नस्थतक्षे जनपदशिब्दमातम् कनत्त्रयमादञम् इमत सकत्रक्षेण अञम्-प्रत्ययक्षे प्रमक्रयमाकमायर पमाञ्चमालयाः इमत रूपमम्।
अत्र पमाञ्चमालशिब्दस्तपु अञप्रत्ययमान्तयाः। अतयाः पमाञ्चमालशिब्दस्य बहहत्विमविविकमायमास जस्प्रत्यययाः भविमत। तक्षे तद्रिमाजमायाः
इमत सकत्रक्षेण तद्रिमाजससजमा भविमत। अत्र तद्रिमाजस्य बहहत्विमविविकमा अनस्त। अतयाः तद्रिमाजस्य बहहषपु तक्षेनमैविमाससयमामम्
इमत  सकत्रक्षेण  तद्रिमाजप्रत्ययस्य  लपुकम्  भविमत।  ततयाः  मनममत्तमापमायक्षे  नमैममसत्तकस्यमाप्यपमाययाः  इमत
आमदविकद्ध्यमामदकस्य अभमावियाः अनस्त। ततयाः प्रथमयनोयाः पकविरसविणरयाः इमत सविणरदष्ट्रीघर प्रमक्रयमाकमायर पञ्चमालमायाः इमत
रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 39 ठकम् -प्रत्ययमविधिमायकस  सकत्रस मकमम्। 

. 40 ठस्य कयाः आदक्षेशियाः भविमत। 

. 41 पमाञ्चमालयाः इत्यत्र कक्षे न सकत्रक्षेण कयाः प्रत्यययाः। 

. 42 कपु रुनमामदभ्ययाः कयाः प्रत्यययाः भविमत। 

. 43 तद्रिमाजससजमामविधिमायकस  सकत्रस मकमम्। 
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. 44 पञ्चमालमायाः इत्यत्र तद्रिमाजस्य लपुकम्  कक्षे न सकत्रक्षेण भविमत। 

पमाठसमारयाः

अनस्मनम् पमाठक्षे अपत्यक्षे अथर प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। यथमा उपगनोयाः अपत्यमम् इमत मविगहक्षे तस्यमापत्यमम् इमत
सकत्रक्षेण अणम्-प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। तक्षेन औपगवियाः इमत रूपमम्। अथमारतम् तमद्धितविकत्त्यमा उपगपुसम्बनन्धि-अपत्यमम् इमत
अथरयाः  सममायमामत। एविञ्च पमाठक्षे  अनस्मनम्  अपत्यक्षे  अथर  अञम्,  ठकम् ,अणम्,  फकम् ,  इञम्  च इमत एतक्षे  प्रत्ययमायाः
मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। एविञ्च गनोत्रमापत्यमम् यपुविमापत्यमम् इत्यमामदससजमा अमप अनस्मनम् प्रकरणक्षे मविरमाजतक्षे। गनोत्रमापत्यक्षे यपुविमापत्यक्षे
अथर  प्रत्ययमायाः  मविधिष्ट्रीयन्तक्षे।  एविञ्च तद्रिमाजससजकस्य प्रत्ययस्य बहहत्विक्षे  गम्यममानक्षे  समत लपुकम्  भविमत। एविञ्च
अनस्मनम् प्रकरणक्षे न कक्षे विलमम् अपत्यमाथर तमद्धितप्रत्ययमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे अमप तपु अपत्यमभन्नमाथर भविमहतमादथर अमप
तमद्धितप्रत्ययमायाः भविनन्त। यथमा पपुससपु भवियाः इमत मविगहक्षे भविमाथर स्नञम्-प्रत्ययक्षे प्रमक्रयमाकमायर पपौंस्नयाः इमत रूपमम्।
परन्तपु अपत्यमाथर असधिकमायाः प्रत्ययमायाः भविनन्त। अतयाः अपत्यमासधिकमारप्रकरणमम् इमत नमाम भविमत। 

मविशिक्षेषशिब्दमाविलष्ट्री

.1 आमदविकमद्धियाः - तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः,  मकमत च इत्यमामदसकत्रक्षेण मञमत मणमत मकमत च परक्षे आदक्षेयाः अचयाः
विकमद्धियाः भविमत। यथमा उपगनोयाः अपत्यमम् इत्यत्र अणम्-प्रत्यययाः भविमत। मणत्प्रत्यययाः अनस्त। अतयाः उपगपु
इमत शिब्दस्य आमदयाः अचम् उकमारयाः। अत एवि तस्य एवि आदक्षेयाः अचयाः उकमारस्य विकमद्धियाः भविमत। 

.2 सदौत्रत्विमातम् लपुकम्  - छन्दनोवितम् सकत्रमामण भविनन्त इमत महमाभमाष्यकमारविचनमम्। अतयाः छन्दसयाः मक्षेलनमाय
कपु त्रमचतम् मविभकक्षे याः अदशिरनस भविमत। यथमा प्रकक तक्षे प्रकरणक्षे तस्यमापत्यमम् इमत सकत्रक्षे तस्य इमत शिब्दमातम्
पञ्चमष्ट्री  आगतमा।  परन्तपु  सकत्रक्षे  सममागतमायमायाः  पञ्चम्यमायाः  अदशिरनस  भविमत।  अतयाः  शिमासक्षे  उच्यतक्षे  -
सदौत्रत्विमातम् लपुकम्  भविमत। 

.3 मविभमकमविपररणमामयाः - लनोकक्षे  यथमा मविभककीनमास प्रयनोगयाः भविमत तथमा शिमासक्षे कदमामचतम् अन्यथमा अमप
भविमत। गगमारमदभ्यनो यञम् इमत अनस्मनम् सकत्रक्षे तस्यमाऽपत्यमम् इत्यतयाः अपत्यमम् इमत प्रथममान्तस पदमम्
अनपुवितरतक्षे। परन्तपु सकत्रक्षे प्रथममान्तस्य अपत्यशिब्दस्य तपु सप्तमष्ट्रीत्विक्षेन पररवितरनमम् भविमत। अयमम् एवि
मविभमकमविपररणमामयाः। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 तस्यमापत्यमम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास करनोतपु। 
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. 2 अपत्यस पदौत्रप्रभकमत गनोत्रमम् इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास करनोतपु। 

. 3 एकनो गनोत्रक्षे इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 4 गमाग्यरयाः इमत रूपस समाधियत। 

. 5 जष्ट्रीविमत तपु विसश्यक्षे यपुविमा इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास करनोतपु। 

. 6 गमाग्यमारयणयाः इमत रूपस समाधियत। 

. 7 दमामकयाः इमत रूपस समाधियत। 

. 8 जनपदशिब्दमात्कमत्रयमादञम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 9 रमाजन्ययाः इमत रूपस समाधियत। 

. 10 तद्रिमाजस्य बहहषपु तक्षेनमैविमाससयमामम् इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 11 बमाहमवियाः इमत रूपस समाधियत। 

. 12 गमाङ्गयाः इमत रूपस समाधियत। 

. 13 ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्यश्च इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 14 यक्षे चमाऽभमाविकमरणनोयाः इमत सकत्रस व्यमाख्यमात। 

. 15 पमाञ्चमालयाः इमत रूपस समाधियत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

अत्र उपरर प्रदत्तमानमास प्रश्नमानमामम् उत्तरमामण प्रदष्ट्रीयन्तक्षे। 

उत्तरमामण-१
. 1 सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास नञस्नञदौ भविनमातम् इमत सकत्रमम्। 

. 2 सष्ट्रीपपुससमाभ्यमामम् इत्यत्र इतरक्षेतरदन्दयाः। 

. 3 षष्ठ्यन्तमात्कक तसन्धिक्षेयाः समथमारदपत्यक्षेऽथर उकमा विक्ष्यममाणमाश्च प्रत्ययमायाः विमा स्यपुयाः इमत अथरयाः। 

. 4 अपत्यस पदौत्रप्रभकमत गनोत्रमम् इमत सकत्रमम्। 

. 5 गपुणयाः। 

. 6 गनोत्रक्षे एक एविमापत्यप्रत्यययाः स्यमातम् इमत अथरयाः। 

उत्तरमामण-२
. 7 यञ-प्रत्यययाः। 

. 8 गनोत्रक्षे यदञन्तमञन्तस च तदवियवियनोरक्षेतयनोलपुरकम्  स्यमात्तत्कक तक्षे बहहत्विक्षे न तपु ससयमामम्। 

. 9 जष्ट्रीविमत तपु विसश्यक्षे यपुविमा इमत सकत्रमम्। 

. 10 यमञञनोश्च इमत सकत्रमम्। 

. 11 इञम्-प्रत्यययाः। 
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. 12 इञम्-प्रत्यययाः। 

उत्तरमामण-३
. 13 अणम्-प्रत्यययाः। 

. 14 ऋष्यन्धिकविकनष्णकपु रुभ्यश्च

. 15 ढकम् -प्रत्यययाः। 

. 16 कनष्ट्रीन इमत आदक्षेशियाः अणम्-प्रत्यययाः। 

. 17 घ-प्रत्यययाः। 

. 18 यमाददौ तमद्धितक्षे परक्षेऽनम् प्रकक त्यमा स्यमान्न तपु भमाविकमरणनोयाः। 

उत्तरमामण-४
. 19 रक्षेवित्यमामदभ्यष्ठकम् । 

. 20 इकमादक्षेशियाः। 

. 21 जनपदशिब्दमात्कमत्रयमादञम् इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण अञम्-प्रत्यययाः। 

. 22 ण्य-प्रत्यययाः। 

. 23 तक्षे तद्रिमाजमायाः इमत सकत्रमम्। 

. 24 तद्रिमाजस्य बहहषपु तक्षेनमैविमाससयमामम्। 

॥ इमत अषमामविसशियाः पमाठयाः ॥

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    87   


