
)3 तत्पपुरुषसममासयाः -
तमद्धितमाथमारमदतत्पपुरुषसममासयाः

प्रस्तमाविनमा

व्यसधिकरणतत्पपुरुषस्यमालनोचनमातम्  परमम्  अनस्मनम्  पमाठक्षे  आदगौ  मदगपुसममासस्य  विणरनस  मक्रयतक्षे।
मदगपुसममासक्षेन आनपुषमङ्गकतयमा "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रदयस प्रस्तकयतक्षे।
ततयाः  सममानमासधिकरणस्य  तत्पपुरुषस्य  विणरनमत्र  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  यनस्मनम्  तत्पपुरुषक्षे   समस्यममानपदमामन
सममानमविभमककमामन  भविनन्त  स  सममानमासधिकरणयाः  तत्पपुरुषयाः।  सममानमासधिकरणतत्पपुरुषस्य  "तत्पपुरुषयाः
सममानमासधिकरणयाः कमरधिमारययाः"  इत्यनक्षेन कमरधिमारयससजमा भविमत। ततयाः नञ्सममासस्य विणरनमम्  अनस्मनम् पमाठक्षे
अनस्त।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 मदक्पकविरपदस ससख्यमापकविरपदसममासस च जमानष्ट्रीयमातम्।
 सममानमासधिकरणतत्पपुरुषमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 उपममतसममासस पमठष्यमत।
 नञ्सममासस जमानष्ट्रीयमातम्।
 ससकत्रस सममासमानम् जमात्विमा स्वियस सममासस कतपुर प्रभविक्षेतम्। 
 समामहत्यमादध्ययनकमालक्षे पमाठक्षे नस्थतमानमास समस्तपदमानमास सममासस बनोद्धिपुस मनणरतपुस च प्रभविक्षेतम्। 

[ . ]3 1 मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्॥ (२.१.५०)

सकत्रमाथर याः  - मदशिमाविमाचकस  ससख्यमाविमाचकस  च  सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह  ससजमायमास
गम्यममानमायमामक्षेवि तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मनयमसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण ससजमायमामक्षेवि मदशिमाससख्यमाविमाचकयनोयाः सपुबन्तक्षेन सह
सममानमासधिकरणतत्पपुरुषसममासयाः  इमत  मनयम्यतक्षे।  सकत्रममदस  पददयमात्मकमम्।  अत्र  मदक्ससख्यक्षे  इमत
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प्रथममामदविचनमान्तस  ससजमायमामममत  च  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  मदकम्  च  ससख्यमा  च  मदक्ससख्यक्षे  इमत
इतरक्षेतरयनोगदन्दयाः।  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन"  इत्यस्ममातम्  पकविरस्ममातम्  सकत्रमातम्
सममानमासधिकरणक्षेन  इत्यनपुवितरतक्षे।  सममानमासधिकरणक्षेनक्षेत्यस्य  पदस्य  मदतष्ट्रीयमाध्यमायस्य  प्रथमपमादसममामपस
यमाविदसधिकमारयाः।  सममानमम्  एकमम्  असधिकरणस  विमाच्यस  यस्य ततम्  सममानमासधिकरणमम्,  तक्षेनक्षेमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।
एकमाथरविकसत्तत्विमममत फसलतमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः"  इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे  "  इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। सममानमासधिकरणक्षेन इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम्
सपुपमा इत्यत्र तदन्तमविसधिनमा सपुबन्तक्षेन सममानमासधिकरणक्षेन इमत भविमत। एविस च सकत्रमाथरयाः भविमत - "मदशिमाविमाचकस
ससख्यमाविमाचकस  च  सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह  ससजमायमास  गम्यममानमायमामक्षेवि  तत्पपुरुषसममासससजस
भविमत" इमत।

"मविशिक्षेषणस  मविशिक्षेष्यक्षेण  बहहलमम्"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेणमैवि  सममासक्षे  ससद्धिक्षे  एतत्सकत्रमारम्भयाः  मकमथरमम्  इमत
चक्षेदपुच्यतक्षे  एतत्सकत्रस  ससजमायमामक्षेवि सममास इमत मनयममाय। अत एविनोकस  दष्ट्रीमकतक्षेन –  "ससजमायमामक्षेविक्षेमत मनयममाथर
सकत्रमम्" इमत।

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस यथमा पकविरषपुकमामशिमष्ट्री इमत। पकविमार  चमासगौ इषपुकमामशिमष्ट्री च इमत
लगौमककमविगहक्षे पकविमार सपु इषपुकमामष्ट्री सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे पकविमार सपु इमत मदगविमाचकस  सपुबन्तस इषपुकमामशिमष्ट्री सपु इमत
सपुबन्तक्षेन सह प्रस्तपुतसकत्रक्षेण दक्षेशिमविशिक्षेषससजमायमास गम्यममानमायमास तत्पपुरुषसममासससजस भविमत। ततयाः "प्रथममामनमदरषस
सममास उपसजरनमम्"  इत्यनक्षेन  सममासमविधिमायकसकत्रक्षे  मदकम्  इत्यस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम्  तदनोध्यस्य पकविमार  सपु
इत्यस्य  मदगविमाचकस्य  उपसजरनससजमायमामम्  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यनक्षेन  तस्य  पकविरमनपमातनो  भविमत।  ततयाः
"कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इमत  सकत्रक्षेण  पकविमार  सपु  इषपुकमामशिमष्ट्री  सपु  इमत  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  सपुपयाः  सपुदयस्य लपुमक पकविमार  इषपुकमामशिमष्ट्री  इमत भविमत।  "सविरनमाम्ननो
विकसत्तममात्रक्षे पपुसविदमावियाः"  इमत विमामतरकक्षे न पकविमार इमत सविरनमाम्नयाः पपुसविदमाविक्षे पकविर  इमत भविमत। ततयाः पकविर  इषपुकमामशिमष्ट्री
इमत  भविमत।  ततयाः  "आदम् गपुणयाः"  इमत  सकत्रक्षेण  पकविरशिब्दस्य  विकमारनोत्तरस्य  अकमारस्य  इषपुकमामशिमष्ट्रीत्यस्य
इकमारस्य च स्थमानक्षे गपुणक्षे एकमादक्षेशिक्षे एकमारक्षे सविरससयनोगक्षे पकविरषपुकमामशिमष्ट्री इमत मनष्पदतक्षे। पकविरषपुकमामशिमष्ट्री इत्यस्य
प्रमामतपमदकत्विमाकत्यमा ततयाः सगौ प्रमक्रयमाकमायर पकविरषपुकमामशिमष्ट्री इमत रूपमम्।

एविमक्षेवि  सप ऋषययाः इमत नस्थतक्षे  सममासनो  भविमत ससजमायमामम्।  सपषरययाः  इमत मरष्ट्रीच्यमत्रप्रभकतष्ट्रीनमास
सपमानमामकषष्ट्रीणमास ससजमा।  

पमाठगतप्रश्नमायाः१

. 1 "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" इमत सकत्रस्य उदमाहरणमम् एकस  दक्षेयमम्। इमत सकत्रस मकम्प्रकमारकमम्।

. 2 "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 3 "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" इमत सकत्रस्य मदगविमाचकक्षे न सममासक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 4 "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" इमत सकत्रस्य ससख्यमाविमाचकक्षे न सममासक्षे मकमपुदमाहरणमम्।
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[ . ]3 2 तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च॥ (२.१.५१)

सकत्रमाथर याः  - तमद्धितमाथर मविषयक्षे उत्तरपदक्षे च परतयाः सममाहमारक्षे च विमाच्यक्षे मदशिमाविमाचकस  ससख्यमाविमाचकस  च
सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन  तत्पपुरुषसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।सकत्रममदस
पददयमात्मकमम्।  तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे  इमत  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  चक्षेत्यव्ययपदमम्।तमद्धितमाथरश्च
उत्तरपदञ्चि सममाहमारश्च इमत तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारस,  तनस्मनम् इमत सममाहमारदन्दयाः। तमद्धितमाथर  उत्तरपदक्षे
सममाहमारक्षे च इत्यथरयाः। एकमामप सपमष्ट्री अत्र मविषयभक्षेदमातम् मभदतक्षे। तमद्धितमाथर इत्यत्र विमैषमयकमासधिकरणक्षे सपमष्ट्री।
अतयाः तमद्धितमाथर  मविषयक्षे  इमत अथरयाः पयरविस्यमत। तमद्धितमाथर  भमविष्यत्तमद्धितजन्यजमानमविषयक्षे  सतष्ट्रीमत यमावितम्।
उत्तरपदक्षे इत्यत्र परसपमष्ट्री, तक्षेन उत्तरपदक्षे परतयाः इत्यथर्वो गम्यतक्षे। सममाहमारक्षे इत्यत्र च विमाच्यमासधिकरणक्षे सपमष्ट्री।
तक्षेन सममाहमारक्षे विमाच्यक्षे इत्यथरयाः प्रमाप्यतक्षे। 

"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः",  "मविभमाषमा"  इमत  सकत्रचतपुषयमसधिकक तमम्।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे  "  इत्यस्ममातम्  सपुपम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः
सममानमासधिकरणक्षेन" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् सममानमासधिकरणक्षेन इमत "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" इमत सकत्रमाच्च मदक्ससख्यक्षे
इत्यनपुवितरतक्षे।  एविस  च  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -  "तमद्धितप्रत्ययमाथर  मविषयक्षे,  उत्तरपदक्षे  च  परक्षे,  सममाहमारक्षे  च  विमाच्यक्षे
मदशिमाविमामच तथमा  ससख्यमाविमामच सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन  सह विमा  समस्यतक्षे,  स तत्पपुरुषससजकनो
भविमत" इमत। 

एविस सममासमविधिमायकसकत्रस्यमास्य पञ्चिधिमा सममासमविधिमायकत्विस सम्भविमत -

क) तमद्धितमाथर मविषयक्षे मदशिमाविमामचसपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन,

ख) तमद्धितमाथर मविषयक्षे ससख्यमाविमामच सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन,

ग) उत्तरपदक्षे च परतयाः मदशिमाविमामच सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन,

घ) उत्तरपदक्षे च परतयाः ससख्यमाविमामच सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन,

ङ)  सममाहमारक्षे  च विमाच्यक्षे  ससख्यमाविमामच सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन  सह विमा  समस्यतक्षे,  स
तत्पपुरुषयाः सममास इमत।

उदमाहरणमम् - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणमान्यधियाः प्रस्तकयन्तक्षे। तत्रक्षे तमद्धितमाथर मविषयक्षे मदक्सममासस्यनोदमाहरणस
यथमा  पगौविरशिमाल  इमत।  तथमामह  पकविरस्यमास  शिमालमायमास  भवि  इमत  लगौमककमविगहक्षे  पकविमार  मङ  शिमालमा  मङ
इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण पकविमार मङ इमत मदगविमाचकस  सपुबन्तस प्रस्तपुतक्षेन सकत्रक्षेण "मदक्पकविरपदमादससजमायमास ञयाः"
इमत भविमाथर तमद्धितमाथर मविषयक्षे शिमालमा मङ इमत सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।
ततयाः सममासमविधिमायकसकत्रक्षे अनपुविकत्तक्षे मदक्ससख्यक्षे  इत्यत्र मदक्पदस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम् मदगबनोध्यस्य पकविमार  मङ
इमत पदस्य उपसजरनससजमा भविमत। ततयाः तस्य पकविरमनपमातक्षे  पकविमार  मङ शिमालमा मङ इमत नस्थतक्षे  समपुदमायस्य
सममासत्विक्षेन प्रमामतपमदकससजमायमास  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सपुपनोयाः ङ्यनोयाः लपुमक पकविमार शिमालमा इमत
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भविमत।  तदमा  पकविमारशिब्दस्य  "सविरनमाम्ननो  विकसत्तममात्रक्षे  पपुसविदमावियाः" इत्यनक्षेन  विमामतरकक्षे न  पपुसविदमाविक्षे  मनष्पन्नमातम्
पकविरशिमालमाशिब्दमातम् "मदक्पकविरपदमादससजमायमास ञयाः" इमत सकत्रक्षेण ञप्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे पकविरशिमालमा अ इमत भविमत।
ततयाः "तमद्धितक्षेष्विमाचमाममादक्षेयाः" इत्यनक्षेन पकविरशिमालमाशिब्दस्य आदचयाः ऊकमारस्य विकद्धिगौ औकमारक्षे पगौविरशिमालमा इत्यस्य
भससजमायमास  "यस्यक्षेमत च" इमत सकत्रक्षेण भससजकस्य आकमारस्य लनोपक्षे  पगौविरशिमालम्  अ इमत जमातक्षे  सविरससयनोगक्षे
मनष्पन्नस्य  पगौविरशिमालशिब्दस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सगौ मविभमककमायर पगौविरशिमालयाः इमत रूपस ससद्धिमम्।

तमद्धितमाथर  मविषयक्षे  ससख्यमातत्पपुरुषसममासस्यनोदमाहरणस  यथमा  षमाण्ममातपुर  इमत।  उत्तरपदक्षे  परतयाः
मदक्सममासस्यनोदमाहरणस  पञ्चिगविधिनयाः  इमत।  उत्तरपदक्षे  परतनो  मदशिमाविमाचकक्षे न  सह  सममासस्यनोदमाहरणस  भविमत
पकविरशिमालमप्रययाः इमत। सममाहमारक्षे विमाच्यक्षे ससख्यमातत्पपुरुषस्यनोदमाहरणस यथमा पञ्चिगविमममत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 5 "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रस मकम्प्रकमारकमम्।

. 6 "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 7 "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रस्य तमद्धितमाथर मविषयक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 8 "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रस्य उत्तरपदक्षे परक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 9 "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रस्य सममाहमारक्षे विमाच्यक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

[ . ]3 3 मदक्पकविरपदमादससजमायमास ञयाः॥ (४.२.१०७)

सकत्रमाथर याः  - मदशिमाविमाचकस  पकविरपदस  यस्य  तस्ममातम्  प्रमामतपमदकमादम्  शिमैमषकक्षे  भविमादथर  अससजमायमास
गम्यममानमायमास तमद्धितयाः ञप्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अससजमायमास गम्यममानमायमास तमद्धितयाः ञप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
अत्र  पकविरशिमालमा  इमत नस्थतक्षे  भविमाथर  ञप्रत्ययमविधिमानमाय इदस  सकत्रस  प्रविकत्तमम्।  सकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमम्।  अत्र
मदक्पकविरपदमादम्  अससजमायमास  ञयाः  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  मदक्पकविरपदमादम्  इमत  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तमम्  अससजमायमामम्  इमत
सपम्यक्षेकविचनमान्तस  ञयाः  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  मदकम्  मदगविमाचकस  पकविरपदस  यस्य  तदम्  मदक्पकविरपदस
तस्ममामदमत  बहहवष्ट्रीमहयाः  सममासयाः।  "प्रत्यययाः",  "परश्च",  "ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्",  "तमद्धितमायाः"  इमत
सकत्रचतपुषयमसधिकक तमम्।  "शिक्षेषक्षे"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  शिक्षेषक्षे  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  एविस  च  सकत्रमाथरयाः  भविमत  -
"मदशिमाविमाचकस  पकविरपदस  यस्य  तस्ममातम्  प्रमामतपमदकमादम्  शिमैमषकक्षे  भविमादथर  अससजमायमास  गम्यममानमायमास  तमद्धितयाः
ञप्रत्ययनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस  यथमा  पगौविरशिमालयाः  इमत।  पकविरस्यमास  शिमालमायमास  भवियाः  इमत मविगहक्षे
प्रमक्रयमाकमायर  पकविरशिमालमा इमत नस्थतक्षे  पकविरशिब्दस्य मदगविमाचकत्विमातम्  पकविरशिमालमा इत्यस्य मदक्पकविरपदत्विमातम्  ततयाः
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भविमाथर  प्रकक तसकत्रक्षेण  ञप्रत्ययनो  भविमत।  ञप्रत्ययस्य  ञकमारस्य  "चपुटक"  इत्यनक्षेनक्षेत्ससजमायमास  "तस्य  लनोपयाः"
इत्यनक्षेन लनोपक्षे पकविरशिमालमा अ इमत भविमत। तदमा तमद्धितक्षे परक्षे आमदविकद्धियक्षे सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]3 4 तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः॥ (७.२.११७)

सकत्रमाथर याः - मञमत मणमत च तमद्धितक्षे परक्षे अचमामम् आदक्षेयाः अचनो विकमद्धियाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण अससजमायमास गम्यममानमायमास तमद्धितयाः ञप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सकत्रममदस पदत्रयमात्मकमम्। अत्र तमद्धितक्षेषपु  अचमामम् आदक्षेयाः इमत पदच्छक्षेदयाः।  "अचनो नञ्णमत"  इत्यस्ममातम् सकत्रमादम्
अचयाः नञ्णमत इमत पददयमनपुवितरतक्षे। "मकजक्षेविकर मद्धियाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् विकमद्धियाः इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। "अङ्गस्य"

इमत  सकत्रमम्  असधिकक तमम्।  ञम्  च  णम्  च  ञ्णगौ,  ञ्णगौ  इतगौ  यस्य  स  नञ्णतम्,  तनस्मनम्  इमत
इतरक्षेतरदन्दगभरबहहबष्ट्रीमहसममासयाः। नञ्णमत इत्यनक्षेन तमद्धितक्षेषपु इत्यस्य अन्वियमातम् तस्य एकविचनमान्तत्विस भविमत।
अचमामम् इमत मनधिमाररणक्षे षष्ठष्ट्री। एविस च सकत्रमाथरयाः भविमत - "मञमत मणमत च तमद्धितक्षे परक्षे अचमामम् आदक्षेयाः अचनो विकमद्धियाः
भविमत।" इमत।

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस  यथमा  पगौविरशिमालयाः  इमत।  पकविरस्यमास  शिमालमायमास  भवियाः  इमत मविगहक्षे
प्रमक्रयमाकमायर  मनष्पन्नमातम्  मदक्पकविरपदमातम्  पकविरशिमालमा  इत्यस्ममातम्  प्रमामतपमदकमातम्  "मदक्पकविरपदमादससजमायमास  ञयाः"
इत्यनक्षेन ञप्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  पकविरशिमालमा अ इमत भविमत। तदमा प्रकक तसकत्रक्षेण तमद्धितक्षे मञमत ञप्रत्ययक्षे  परक्षे
पकविरशिमालमाशिब्दस्य आदचयाः ऊकमारस्य विकद्धिगौ औकमारक्षे पगौविरशिमालमा अ इमत भविमत। ततयाः पगौविरशिमालमा इत्यस्य
"यमच भमम्" इत्यनक्षेन भससजमायमास  "यस्यक्षेमत च" इमत सकत्रक्षेण भससजकस्य आकमारस्य लनोपक्षे पगौविरशिमालम् अ इमत
जमातक्षे सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नस्य  पगौविरशिमालशिब्दस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् ततयाः सगौ मविभमककमायर पगौविरशिमालयाः इमत रूपस
ससद्धिमम्।

पञ्चि  गमावियाः  धिनस  यस्य  इमत  लगौमककमविगहक्षे  पञ्चिनम्  जसम्  गनो  जसम्  धिन  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे
"अनक्षेकमन्यपदमाथर" इत्यनक्षेन बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे समपुदमायस्य सममासत्विमातम् प्रमामतपमदकससजमायमास सपुपमास लपुमक पञ्चिनम्
गनो धिन इमत भविमत। अत्रक्षे धिनशिब्दक्षे उत्तरपदक्षे परतयाः "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहगभर
ससख्यमाविमामचपञ्चिन्शिब्दस्य  सममानमासधिकरणक्षेन  गनोपदक्षेन  समाकस  मविकल्पक्षेन  अविमान्तरतत्पपुरुषसममासक्षे  प्रमापक्षे
"दन्दतत्पपुरुषयनोरुत्तरपदक्षे  मनत्यसममासविचनमम्"  इत्यनक्षेन  मनत्यक्षे  सममासक्षे  पञ्चिनम्  इत्यस्य
उपसजरनत्विमात्पकविरमनपमातक्षे नकमारस्य "न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य"  इत्यनक्षेन लनोपक्षे पञ्चि गनो धिन इमत नस्थतक्षे
सममासमान्तमविधिमायकस  सकत्रस प्रवितरतक्षे -

[ . ]3 5 गनोरतमद्धितलपुमक॥ (५.४.९२)

सकत्रमाथर याः - गनोशिब्दमान्तमातम् तत्पपुरुषमातम् सममासमान्तयाः टच्प्रत्ययनो भविमत न तमद्धितलपुमक।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तयाः  टच्प्रत्ययनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।सकत्रममदस
पददयमात्मकमम्।  अत्र गनोयाः  इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तमम्  अतमद्धितलपुमक इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस  च पदमम्।  न
तमद्धितलपुमक  अतमद्धितलपुमक  इमत  नञ्सममासयाः।  "तत्पपुरुषस्यमाङ्गपुलक्षेयाः  ससख्यमाव्ययमादक्षेयाः"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्
तत्पपुरुषस्यक्षेमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। तच्च पदस पञ्चिम्यमास मविपररणतस गनोयाः इत्यनक्षेन मविमशिष्यतक्षे। ततयाः तदन्तमविसधिनमा
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गनोऽन्तमादम्  इमत  सममायमामत।  "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  टचम्  इत्यनपुवितरतक्षे।  "सममासमान्तयाः"
इत्यसधिमक्रयतक्षे।  एविमथरयाः  सममायमामत  -  "गनोशिब्दमान्तमातम्  तत्पपुरुषमातम्  सममासमान्तयाः  टच्प्रत्ययनो  भविमत  न  तपु
तमद्धितलपुमक" इमत। 

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस  पञ्चिगविधिनयाः  इमत।  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे  च"  इत्यनक्षेन
सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर पञ्चि गनो धिन इमत नस्थतक्षे प्रस्तपुतक्षेन सकत्रक्षेण गनोशिब्दमान्तमातम् पञ्चिगनो इत्यस्ममातम् सममासमान्तयाः
टच्प्रत्ययनो भविमत। टचयाः टस्य "चपुटक" इत्यनक्षेन टकमारस्य च "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः"
इत्यनक्षेन लनोपक्षे पञ्चि गनो अ धिन इमत नस्थतक्षे "एचनोऽयविमायमावियाः" इत्यनक्षेन गनोशिब्दमावियविस्य ओकमारस्य अविमादक्षेशिक्षे
सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नमातम् पञ्चिगविधिनशिब्दमातम् प्रमक्रयमाकमायर सगौ पञ्चिगविधिनयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 10 "मदक्पकविरपदमादससजमायमास ञयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 11 पगौविरशिमालयाः इत्यत्र कनस्मन्नथर कयाः तमद्धितप्रत्यययाः।

. 12 "तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः " इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 13 पगौविरशिमालयाः इत्यत्र कक्षे न सकत्रक्षेण कथस च विकमद्धियाः।

. 14 "गनोरतमद्धितलपुमक" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 15 पञ्चिगविधिनयाः इत्यत्र टच्प्रत्यययाः कक्षे न सकत्रक्षेण कथस च।

सममाहमारक्षे विमाच्यक्षे एतत्प्रकरणनोपकमारकमामण सकत्रमामण विण्यर न्तक्षे - 

[ . ]3 6 तत्पपुरुषयाः सममानमासधिकरणयाः कमरधिमारययाः॥ (१.२.४२)

सकत्रमाथर याः - सममानमासधिकरणयाः तत्पपुरुषसममासयाः कमरधिमारयससजकनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  ससजमासकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममानमासधिकरणस्य तत्पपुरुषस्य कमरधिमारयससजमा
मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रममदस  पदत्रयमात्मकमम्।  अत्र  तत्पपुरुषयाः  सममानमासधिकरणयाः  कमरधिमारययाः  इमत  पदत्रयस
प्रथममैकविचनमान्तमम्।  सममानमम्  एकमम्  असधिकरणस  विमाच्यस  ययनोयाः  तक्षे  सममानमासधिकरणक्षे  पदक्षे  इमत  बहहवष्ट्रीमहयाः।
सममानमासधिकरणक्षे  नमाम  सममानमविभमककक्षे ।  सममानमासधिकरणक्षे  पदक्षे  स्तयाः  अस्यक्षेमत  मविगहक्षे  "अशिरआमदभ्यनोऽचम्"
इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  मत्विथर  अशिरआमदत्विमादम्  अमच  सममानमासधिकरणयाः  इमत  मनष्पन्नयाः।  सममानमासधिकरणयाः  नमाम
सममानमासधिकरणपदकयाः।  एविमम्  अस्य  सकत्रस्यमाथरयाः  सममायमामत  -  "सममानमासधिकरणपदकयाः  तत्पपुपुरुषसममासयाः
कमरधिमारयससजकनो भविमत" इमत।

कमरधिमारयससजमायमास  सत्यमास  कक ष्णमा  चतपुदरशिष्ट्री  इमत  मविगहक्षे  "पपुसवित्कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु"  इत्यनक्षेन
सकत्रक्षेण पकविरपदस्य कक ष्णमापदस्य कमरधिमारयसममासक्षे पपुसविदमाविक्षे प्रमक्रयमाकमायर कक ष्णचतपुदरशिष्ट्री इमत रूपस ससध्यमत।
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तत्पपुरुषसममासयाः - तमद्धितमाथमारमदतत्पपुरुषसममासयाः मटप्पणष्ट्री

कमरधिमारयससजकस्य  तत्पपुरुषससजमा  अप्यभष्ट्रीषमा।  अत  एवि  "आकडमारमादक्षेकमा  ससजमा"  इमत
सकत्रस्यमासधिकमारक्षे अस्य सकत्रस्य पमाठनो न मविमहतयाः।

[ . ]3 7 पपुसवित्कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु॥ (६.३.४२)

सकत्रमाथर याः  - भमामषतपपुसस्कमात्पर  ऊङनोऽभमाविनो  यनस्मनम्  तथमाभकतस्य  सष्ट्रीसलङ्गकस्य  पकविरपदस्य
कमरधिमारयक्षे जमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीययनोश्च परतयाः पपुसविमाचकस्यक्षेवि रूपस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदमम्  अमतदक्षेशिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  पपुसविदमाविस्यमामतदक्षेशिनो  भविमत।  सकत्रक्षे  अनस्मनम्
पददयस  पपुसवितम्  कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु  चक्षेमत।  पपुसवितम्  इमत  विमतप्रत्ययमान्तमम्  अव्ययमम्,
कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु  इमत  च  सपमष्ट्रीबहहविचनमान्तस  पदमम्।  कमरधिमारयश्च  जमातष्ट्रीयश्च  दक्षेशिष्ट्रीयश्च
कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयमास्तक्षेषपु कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। अत्र मविषयभक्षेदमातम् सपम्यमा
अमप  भक्षेदयाः।  कमरधिमारयक्षे  इत्यत्र  असधिकरणसपमष्ट्री,  जमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु  इत्यत्र  परसपमष्ट्री।  अत्र  "ससयमायाः
पपुसविदमामषतपपुसस्कमादनकङ्सममानमासधिकरणक्षे ससयमामपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु" इमत सकत्रमातम् ससयमायाः भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  चक्षेमत
पददयमम्  अनपुवितरतक्षे।  अत्र  भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  इमत  लपुपषष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  समस्तस  पदस  ससयमायाः  इत्यस्य
मविशिक्षेषणमम्।अत्र मनपमातनमातम् पञ्चिम्यमायाः अलपुकम्  षष्ठ्यमाश्च लपुकम् । भमामषतयाः पपुममानम् यनस्मनम् सयाः भमामषतपपुसस्कयाः
इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः, तस्ममातम् भमामषतपपुसस्कमादम् इमत। ऊङनोऽभमावियाः अनकङम्  इमत अव्ययष्ट्रीभमावियाः। भमामषतपपुसस्कमादम्
अनकङम्  यस्यमास  समा  भमामषतपपुसस्कमादनकङम् ,  तस्यमायाः  भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  इमत।  अतयाः  सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम्  -
"भमामषतपपुसस्कमात्पर  ऊङनोऽभमाविनो  यनस्मनम्  तथमाभकतस्य  सष्ट्रीसलङ्गकस्य  पकविरपदस्य  कमरधिमारयक्षे
जमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीययनोश्च परतयाः पपुसविमाचकस्यक्षेवि रूपस भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - अत्रनोदमाहरणस  तमावितम्  कक ष्णचतपुदरशिष्ट्री  इमत।  कक ष्णमा  चमासगौ  चतपुदरशिष्ट्री  च  इमत
लगौमककमविगहक्षे  कक ष्णमा  सपु  चतपुदरशिष्ट्री  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "मविशिक्षेषणस  मविशिक्षेष्यक्षेण  बहहलमम्"  इत्यनक्षेन
तत्पपुरुषसममासक्षे,  कक ष्णमा  सपु  इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  ततयाः  सपुब्लपुमक  कक ष्णमा  चतपुदरशिष्ट्री  इमत
भविमत।  कक ष्णमाचतपुदरशिष्ट्री  इमत  सममानमासधिकरणस्य  तत्पपुरुषस्य  "तत्पपुरुषयाः  सममानमासधिकरणयाः  कमरधिमारययाः"
इत्यनक्षेन  कमरधिमारयससजमा  भविमत।  ततयाः  अत्र  कक ष्णमा  इत्यस्य  पपुससलङ्गक्षे  अमप  सममानमाथर  प्रयनोगमादम्
भमामषतपपुसस्कत्विमातम्  ततयाः  ऊङयाः  अभमाविमादम्  प्रस्तपुतसकत्रक्षेण  पपुसविदमाविक्षे  कक ष्णचतपुदरशिष्ट्री  इमत  भविमत।  ततयाः
कक ष्णचतपुदरशिष्ट्रीशिब्दस्विरूपस्य एकदक्षेशिमविकक तन्यमायक्षेन  सममासत्विमाकत्यमा  ततयाः  सगौ  मविभमककमायर  कक ष्णचतपुदरशिष्ट्री
इमत रूपमम्।  जमातष्ट्रीयरम्-प्रत्ययक्षे  परक्षे  पमाचकजमातष्ट्रीयमा इमत,  दक्षेशिष्ट्रीयरम्-प्रत्ययक्षे  परक्षे  च पपुसविदमाविस्य पमाचकदक्षेशिष्ट्रीयमा
इत्यपुदमाहरणमम्।

[ . ]3 8 ससख्यमापकविर्वो मदगपुयाः॥ (२.१.५२)

सकत्रमाथर याः  - तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे  च  इत्यनस्मनम्  सकत्रक्षे  उकयाः  मत्रमविधियाः  ससख्यमापकविरयाः  सममासनो
मदगपुससजनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  ससजमासकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  ससख्यमापकविरस्य  तत्पपुरुषस्य मदगपुससजमा  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सकत्रममदस पददयमात्मकमम्। अत्र ससख्यमापकविरयाः मदगपुयाः इमत पददयस प्रथममैकविचनमान्तमम्। ससख्यमा पकविरयाः पकविमारवियवियाः
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यस्य  स  ससख्यमापकविरयाः  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे  च"  इत्यत्रनोकयाः  मत्रमविधियाः
ससख्यमापकविरपदयाः  सममासयाः  अत्र  ससख्यमापकविरशिब्दक्षेन  गकह्यतक्षे।  एतस्य  सकत्रस्य  अथर्वो  भविमत  -
"तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इत्यनक्षेन तमद्धितमाथर मविषयक्षे, उत्तरपदक्षे परक्षे सममाहमारक्षे च विमाच्यक्षे ययाः ससख्यमापकविरपदयाः
सममासयाः भविमत स मदगपुससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम् - सकत्रस्यमास्य तमद्धितमाथर मविषयक्षे पञ्चिकलमापयाः इमत, उत्तरपदक्षे परतयाः पञ्चिगविधिनयाः इमत,

सममाहमारक्षे च विमाच्यक्षे पञ्चिगविमम् इत्यपुदमाहरणस भविमत। तथमामह पञ्चिमानमास गविमास सममाहमारयाः इमत लगौमककमविगहक्षे पञ्चिनम्
आमम् गनो आमम् इत्यलगौमककमविगहक्षे  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च"  इत्यनक्षेन सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नमातम्
गनोशिब्दमान्तमातम्  पञ्चिगनोशिब्दमातम्  "गनोरतमद्धितलपुमक"  इमत  सकत्रक्षेण  टच्प्रत्ययक्षे  पञ्चिगनो  अ  इमत  भविमत।  ततयाः
"एचनोऽयविमायमावियाः"  इमत  सकत्रक्षेण  गकमारनोत्तरस्य  ओकमारस्य  अविमादक्षेशिक्षे  पञ्चिगवि  इमत  भविमत।  "तत्पपुरुषयाः
सममानमासधिकरणयाः कमरधिमारययाः"  इत्यनक्षेन कमरधिमारयससजमायमास  प्रकक तसकत्रक्षेण पञ्चिनम्  इमत ससख्यमापकविरत्विमादम् पञ्चिगवि
इत्यस्य मदगपुसममासयाः भविमत। ततयाः मदगपुसममासक्षे मविशिक्षेषकमायरबनोधिनमाय सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]3 9 मदगपुरक्षेकविचनमम्॥ (२.४.१)

सकत्रमाथर याः - मदगविथरयाः सममाहमारयाः एकविदम् भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण एकविदमावियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रममदस पददयमात्मकमम्। अत्र
मदगपुयाः  एकविचनमम्  इमत  पददयस  प्रथममैकविचनमान्तमम्।  "सममाहमारगहणस  कतरव्यमम्"  इमत  विमामतरकबलमातम्  सकत्रक्षे
सममाहमारयाः इमत पदमम् आगच्छमत। विककीमत मविगहक्षे  "कक त्यल्यपुटनो बहहलमम्"  इत्यनक्षेन बमाहहलकमातम् कतररर ल्यपुमट
नपपुससकत्विक्षे विचनमम् इमत मनष्पन्नमम्। एकस्य विचनमम् एकविचनमम् इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। एकस्य अथरस्य
प्रमतपमादकयाः इत्यथरयाः। "सममाहमारमाथर ययाः मदगपुयाः भविमत स एकविचनस भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः।

उदमाहरणमम्  - तथमामह  पञ्चिमानमास  गविमास  सममाहमारयाः  इमत  लगौमककमविगहक्षे  पञ्चिनम्  आमम्  गनो  आमम्
इत्यलगौमककमविगहक्षे  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इत्यनक्षेन सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नस्य पञ्चिगविशिब्दस्य
"ससख्यमापकविर्वो मदगपुयाः" इत्यनक्षेन मदगपुसममासक्षे प्रस्तपुतसकत्रक्षेण एकविदमावियाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। ततयाः सकत्रस प्रविकत्तमम्- 

[ . ]3 10 स नपपुससकमम्॥ (२.४.१७)

सकत्रमाथर याः - सममाहमारक्षे मदगपुदरन्दश्च नपपुससकस  भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण नपपुससकत्विस मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रममदस पददयमात्मकमम्। अत्र
स नपपुससकमम् इमत पददयस प्रथममैकविचनमान्तमम्। अत्र सयाः इमत पदक्षेन सममाहमारमाथर मदगनोयाः सममाहमारदन्दस्य च
गहणमम्। एविस "सममाहमारक्षे मदगपुयाः दन्दश्च नपपुससकस  भविमत" इमत सकत्रमाथरयाः। 

मदगपुसममासस्य तत्पपुरुषभक्षेदत्विमातम्  "परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः"  इत्यनक्षेन प्रमापमायमायाः मदगनोयाः दन्दस्य
च परविमलङ्गतमायमा अपविमादभकतस सकत्रममदमम्।

उदमाहरणमम् - पञ्चिगविमम् इत्यपुदमाहरणमम्। तथमामह पञ्चिमानमास गविमास सममाहमारयाः इमत लगौमककमविगहक्षे पञ्चिनम्
आमम् गनो आमम् इत्यलगौमककमविगहक्षे  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च"  इत्यनक्षेन सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नस्य
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पञ्चिगविशिब्दस्य  "ससख्यमापकविर्वो  मदगपुयाः"  इत्यनक्षेन  मदगपुसममासनो  भविमत।  ततयाः  एकविदमाविक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  तस्य
नपपुससकसलङ्गत्विस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  तक्षेन  पञ्चिगविशिब्दमातम्  नपपुससकक्षे  सगौ  सनोरमम  प्रमक्रयमाकमायर  पञ्चिगविमम्  इमत  रूपस
मनष्पदतक्षे। सममाहमारदन्दक्षे अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस पमामणपमादमम् इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 16 "तत्पपुरुषयाः सममानमासधिकरणयाः कमरधिमारययाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 17 "पपुसवित्कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 18 "पपुसवित्कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणमक्षेकस  दक्षेयमम्।

. 19 "ससख्यमापकविर्वो मदगपुयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 20 "मदगपुरक्षेकविचनमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 21 "स नपपुससकमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 22 मदगगौ एकविदमाविस्यनोदमाहरणमक्षेकस  दक्षेयमम्।

[ . ]3 11 मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्॥ (२.१.५७)

सकत्रमाथर याः - भक्षेदकस  भक्षेदक्षेन सममानमासधिकरणक्षेन सह बहहलस समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविशिक्षेषणमविशिक्षेष्यसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पदत्रयमात्मकक्षे
अनस्मनम्  सकत्रक्षे  मविशिक्षेषणमममत  प्रथममैकविचनमान्तस,  मविशिक्षेष्यक्षेण  इमत  तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस,  बहहलमम्  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस  च  पदमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इमत  सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम्  सपुपम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः
सममानमासधिकरणक्षेन"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  मविमशिष्यतक्षे  अनक्षेनक्षेमत
मविशिक्षेषणमम्,  अन्यस्ममातम्  व्यमावितरकस  भक्षेदकमम्।  यदम्  मभदतक्षे  तदम्  व्यमावित्यर  भक्षेदस  मविशिक्षेष्यमम्  इमत।  अतयाः
सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम् "भक्षेदकस  सममानमासधिकरणक्षेन भक्षेदक्षेन बहहलस समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजनो भविमत" इमत।  

"तत्पपुरुषयाः  सममानमासधिकरणयाः  कमरधिमारययाः" इमत  सकत्रबलमातम्  अयस  सममासयाः  कमरधिमारयससजकनोऽमप
भविमत। विमागहणक्षेनमैवि ससद्धिक्षे सकत्रक्षे बहहलगहणमातम् सविर्वोपमासधिव्यमभचमारयाः। तक्षेन कक ष्णसपरयाः इत्यमादगौ मनत्यसममासयाः।
रमामनो जमामदगन्ययाः इत्यमादगौ तपु सममासयाः न भविमत।

उदमाहरणमम्  - नष्ट्रीलनोत्पलमम् इत्यमादत्रनोदमाहरणमम्। नष्ट्रीलस च तदपुत्पलमम् इमत लगौमककमविगहक्षे नष्ट्रील सपु
उत्पल सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे मविशिक्षेषणविमाचकस  नष्ट्रील सपु इमत सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन मविशिक्षेष्यक्षेण उत्पल सपु
इत्यनक्षेन सपुबन्तक्षेन प्रस्तपुतसकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासससजस भविमत। ततयाः सममासमविधिमायकसकत्रक्षे  मविशिक्षेषणमम्  इत्यस्य
प्रथममामनदरशिमातम् तदनोध्यस्य नष्ट्रील सपु इमत पदस्य उपसजरनत्विक्षेन पकविरमनपमातक्षे नष्ट्रील सपु उत्पल सपु इमत भविमत।
ततयाः समपुदमायस्य सममासत्विक्षेन प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सपुपयाः सपुदयस्य लपुमक
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नष्ट्रील उत्पल इमत भविमत। ततयाः  "आदम् गपुणयाः"  इमत सकत्रक्षेण अकमारस्य उकमारस्य च स्थमानक्षे एकमारक्षे एकमादक्षेशिक्षे
मनष्पन्नस्य नष्ट्रीलनोत्पलशिब्दस्य एकदक्षेशिमविकक तन्यमायक्षेन प्रमामतपमदकत्विमातम्  "परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः" इमत
सकत्रक्षेण नपपुससकक्षे  सलङ्गक्षे  वितरममानमातम् ततयाः सगौ, सनोरमम मविभमककमायर नष्ट्रीलनोत्पलमम् इमत रूपस ससद्धिमम्।

नष्ट्रीलपदस्य अनष्ट्रीलमादपुत्पलमादम् उत्पलशिब्दस्य व्यमावितरकत्विक्षेन मविशिक्षेषणत्विमनस्त। तथमैवि उत्पलपदमम्
अनपुत्पलमान्नष्ट्रीलस  व्यमावितरयतष्ट्रीत्यपुत्पलपदस्यमामप  मविशिक्षेषणत्विमम्।  अतयाः उत्पलशिब्दस्य पकविरमनपमातनो  भवितपु  इमत
शिङ्कमा  भविमत।  अत्र  सममाधिमानस  तमाविदम्  जमामतगपुणमक्रयमाविमामचनमास  शिब्दमानमास  सममभव्यमाहमारक्षे  जमामतविमाचक  एवि
मविशिक्षेष्यमम्,  अन्यदम्  मविशिक्षेषणस  स्विभमाविमातम्।  अत्र  उत्पलशिब्दस्य  जमामतविमाचकत्विमादम्  मविशिक्षेषणत्विमाभमाविमातम्  न
पकविरमनपमातयाः। गपुणशिब्दयनोयाः गपुणमक्रयमाशिब्दयनोयाः सममभव्यमाहमारक्षे  मविशिक्षेषणमविशिक्षेष्यभमाविस्य नमानस्त मनयमयाः। अतयाः
गपुणविमाचकयनोयाः मविशिक्षेषणमविशिक्षेष्यभमाविक्षे  खञ्जकपु ब्जयाः कपु ब्जखञ्जयाः इमत रूपदयस भविमत। एविमक्षेवि मक्रयमाशिब्दयनोरमप
सममभव्यमाहमारक्षे  पमाचकपमाठकयाः  पमाठकपमाचकयाः  इमत  रूपदयमम्।  तथमा  गपुणमक्रयमाशिब्दयनोयाः  सममभव्यमाहमारक्षे
खञ्जपमाचकयाः,  पमाचकखञ्जयाः  इमत  रूपदयमम्।  समाममान्यजमामतमविशिक्षेषजमामतशिब्दयनोयाः  सममभव्यमाहमारक्षे  तपु
मविशिक्षेषजमामतरक्षेवि मविशिक्षेषणमम्। यथमा मशिसशिपमाविककयाः इत्यमादगौ।

[ . ]3 12 कपु नत्सतमामन कपु त्सनमैयाः॥ (२.१.५३)

सकत्रमाथर याः  - कपु त्स्यममानमामन सपुबन्तमामन कपु त्सनमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यन्तक्षे,  स च
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त।  अत्र  कपु नत्सतमामन  इमत  प्रथममाबहहविचनमान्तस  कपु त्सनमैयाः  इमत  च  तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस  पदमम्।  अत्र
"पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्  सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्
अनपुवितरतक्षे।  तच्च  मविभमकमविपररणमामक्षेन  कपु त्सनमैयाः  इत्यस्य  मविशिक्षेषणत्विमातम्  सममानमासधिकरणमैयाः  इमत  भविमत।
"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इमत  सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"
इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। सपुपम् इत्यस्य तदन्तमविधिगौ सपुबन्तमम् इमत लभ्यतक्षे। कपु नत्सतशिब्दक्षे वितरममानक्षे
कप्रत्यययाः,  व्यमाख्यमानमातम्।  कपु नत्सतमामन  इत्यस्य  कपु त्स्यममानमामन  इत्यथरयाः।  अतयाः  सकत्रस्यमास्यमाथरयाः
"कपु त्स्यममानमामन  सपुबन्तमामन  कपु त्सनमैयाः  सममानमासधिकरणमैयाः  सपुबन्तमैयाः  सह  समस्यन्तक्षे,  स च  तत्पपुरुषससजकनो
भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - अत्रनोदमाहरणस तमावितम् विमैयमाकरणखसकमचयाः इमत। विमैयमाकरणश्चमासगौ खसकमचश्चक्षेमत इमत
लगौमककमविगहक्षे  विमैयमाकरण सपु  खसकमच सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  कपु त्स्यममानविमाचकस  विमैयमाकरण सपु  इमत सपुबन्तस
सममानमासधिकरणक्षेन  खसकमच  सपु  इत्यनक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  कपु नत्सतमाथरस्य
विमैयमाकरण  सपु  इत्यस्य  पकविरमनपमातक्षे  सपुब्लपुमक  मनष्पन्नमातम्  विमैयमाकरणखसकमचशिब्दमातम्  सगौ  प्रमक्रयमाकमायर
विमैयमाकरणखसकमचयाः इमत रूपस मनष्पन्नमम्। एविमक्षेवि मष्ट्रीममाससकदपुदपुररूटयाः इत्यमामदकमक्षेतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 23 "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 24 "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इमत सकत्रक्षे बहहलगहणस्य मकस  फलमम्।

. 25 नष्ट्रीलनोत्पलमम् इत्यत्र नष्ट्रीलशिब्दस्य मविशिक्षेष्यत्विस कपु तयाः न।

. 26 गपुणमक्रयमाविमाचकमानमास सममभव्यमाहमारक्षे मविशिक्षेषणमविशिक्षेष्यभमाविस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्। 

. 27 "कपु नत्सतमामन कपु त्सनमैयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 28 "कपु नत्सतमामन कपु त्सनमैयाः" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्। 

[ . ]3 13 पमापमाणकक्षे  कपु नत्सतमैयाः॥ (२.१.५४)

सकत्रमाथर याः  - पमापशिब्दयाः अणकशिब्दश्च कपु त्स्यममानमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यतक्षे, स च
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त।  अत्र  पमापमाणकक्षे  इमत  प्रथममामदविचनमान्तस  कपु नत्सतमैयाः  इमत  च  तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस  पदमम्।  अत्र
"पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्  सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्
अनपुवितरतक्षे।  तच्च  मविभमकमविपररणमामक्षेन  कपु नत्सतमैयाः  इत्यस्य  मविशिक्षेषणत्विमातम्  सममानमासधिकरणमैयाः  इमत  भविमत।
"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इमत  सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"
इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। सपुपम् इत्यस्य तदन्तमविधिगौ कपु नत्सतमैयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम् सपुबन्तमैयाः इमत
लभ्यतक्षे। कपु नत्सतमैयाः नमाम कपु त्स्यममानमैयाः। अतयाः सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम् - "पमापशिब्दयाः अणकशिब्दश्च कपु त्स्यममानमैयाः
सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

"मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इत्यनक्षेन एवि सकत्रकमायर ससद्धिक्षे सकत्रममदस मकमथरमममत प्रश्नयाः सममायमामत।
अत्रनोत्तरस  तमावितम्  पकविरसकत्रस्यमापविमादभकतममदस  सकत्रमम्।  अत्र पमापमाणकक्षे  इमत प्रथममान्तत्विक्षेन  पमठतत्विमातम्  सममासक्षे
तयनोरक्षेवि शिब्दयनोयाः पकविरमनपमातयाः।

उदमाहरणमम् - अत्रनोदमाहरणस तमावितम् पमापनमामपतयाः इमत। पमापश्चमासगौ नमामपतश्चक्षेमत इमत लगौमककमविगहक्षे
पमाप  सपु  नमामपत सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  पमाप  सपु  इमत सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन  कपु त्स्यममानक्षेन  नमामपत सपु
इत्यनक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह  प्रनोकसकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  पमापशिब्दस्य  पकविरमनपमातक्षे  सपुब्लपुमक
मनष्पन्नमातम् पमापनमामपतशिब्दमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर पमापनमामपतयाः इमत रूपस मनष्पन्नमम्। एविमक्षेवि अणककपु लमालयाः इमत
अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।
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[ . ]3 14 उपममानमामन समाममान्यविचनमैयाः॥ (२.१.५५)

सकत्रमाथर याः - उपममानविमाचकमामन सपुबन्तमामन समाममान्यविचनमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यन्तक्षे,
स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त। अत्र उपममानमामन इमत प्रथममाबहहविचनमान्तस समाममान्यविचनमैयाः इमत च तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस पदमम्। अत्र
"पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्  सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्
अनपुवितरतक्षे। तच्च मविभमकमविपररणमामक्षेन समाममान्यविचनमैयाः इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम् सममानमासधिकरणमैयाः इमत भविमत।
"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इमत  सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"
इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। सपुपम् इत्यस्य तदन्तमविधिगौ सममानमासधिकरणमैयाः इत्यनक्षेनमान्वियमातम् सपुबन्तमैयाः इमत
लभ्यतक्षे। उपपकविरकमातम्  मष्ट्रीधिमातनोयाः करणक्षे  ल्यपुमट उपममानशिब्दनो मनष्पदतक्षे। उपमष्ट्रीयतक्षे  सदृशितयमा पररनच्छदतक्षे
यमैस्तमामन उपममानमामन। सममानस्य भमावियाः समाममान्यस,  समाधिमारणनो धिमरयाः इमत तदथरयाः। समाममान्यमम् उकविन्तयाः इमत
समाममान्यविचनमायाः, तमैयाः समाममान्यविचनमैयाः। उपममाननोपमक्षेयसमाधिमारणनो यनो धिमरस्तमदमशिषविचनमैररत्यथरयाः। यक्षे शिब्दमायाः पकविर
समाधिमारणधिमरमपुक्त्विमा मत्विथर्थीयमाच्प्रत्ययबलमातम् तदमत द्रिव्यक्षे वितरन्तक्षे तक्षे समाममान्यविचनमा इमत विमैयमाकरणरमाद्धिमान्तयाः।
अतयाः सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम् "उपममानविमाचकमामन सपुबन्तमामन समाममान्यविचनमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह विमा
समस्यन्तक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

"मविशिक्षेषणस  मविशिक्षेष्यक्षेण  बहहलमम्" इत्यनक्षेनमैवि  सममासक्षे  उपममानविमाचकस्य  पकविरमनपमातक्षे  ससद्धिक्षे  सकत्रममदस
व्यथरमममत चक्षेदपुच्यतक्षे  उपममानविमाचकपदस्यमैवि पकविरमनपमातयाः  यथमा स्यमातम्  तदथरममदस  सकत्रमम्।  अन्यथमा  उभयनोयाः
गपुणविमाचकत्विक्षेन मविशिक्षेषणमविशिक्षेष्यभमाविक्षे कमामचमारमातम् खञ्जकपु ब्जयाः, कपु ब्जखञ्जयाः इमतविदम् अमनयममापसत्तररमत स्यमातम्।

उदमाहरणमम्  - अत्रनोदमाहरणस तमावितम् घनश्यमामयाः इमत। घन इवि श्यमामयाः इमत लगौमककमविगहक्षे घन सपु
श्यमाम  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  उपममानविमाचकस  घन  सपु  इमत  सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन  श्यमाम  सपु  इत्यनक्षेन
समाममान्यविचनक्षेन  सह  मविकल्पक्षेन  प्रकक तसकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  सममासमविधिमायकशिमासक्षे
उपममानमामन  इत्यस्य  प्रथममामनमदरषत्विमातम्  तदनोध्यस्य  घन  सपु  इत्यस्य  उपसजरनससजमायमास  पकविरमनपमातक्षे,
समपुदमायस्य सममासत्विमातम्  सपुब्लपुमक  मनष्पन्नमातम्  घनश्यमामशिब्दमातम्   सगौ  प्रमक्रयमाकमायर  घनश्यमामयाः  इमत रूपस
मनष्पन्नमम्।

घनशिब्दस्य जलधिरविमाचकत्विमातम् श्यमामशिब्दस्य च रमाममाथरविमाचकत्विमातम् नमानस्त समाममानमासधिकरण्यमम्
इमत शिङ्कमा।  सममाधिमानस  तमाविदम् घनपदस  घनसदृशिक्षे  रमामक्षे  वितरतक्षे,  श्यमामशिब्दनोऽमप श्यमामगपुणमविमशिषक्षे  रमामक्षे  वितरतक्षे
इत्यनस्त समाममानमासधिकरण्यमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 29 "पमापमाणकक्षे  कपु नत्सतमैयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 30 "पमापमाणकक्षे  कपु नत्सतमैयाः" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।
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. 31 "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इत्यनक्षेन एवि ससद्धिक्षे "पमापमाणकक्षे  कपु नत्सतमैयाः" इमत सकत्रस मकमथरमम्।

. 32 "उपममानमामन समाममान्यविचनमैयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 33 "उपममानमामन समाममान्यविचनमैयाः" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 34 "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इत्यनक्षेन एवि ससद्धिक्षे "उपममानमामन समाममान्यविचनमैयाः" इमत सकत्रस 
मकमथरमम्। 

[ . ]3 15 उपममतस व्यमाघमामदमभयाः समाममान्यमाप्रयनोगक्षे॥ (२.१.५५)

सकत्रमाथर याः  - उपमक्षेयस  सपुबन्तस  उपममानमैयाः  व्यमाघमामदमभयाः  सममानमासधिकरणमैयाः  सपुबन्तमैयाः  सह  मविकल्पक्षेन
समस्यतक्षे समाधिमारणधिमरस्यमाप्रयनोगक्षे समत, तत्पपुरुषससजकश्च भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पदत्रयमम्
अनस्त। अत्र उपममतमममत प्रथममैकविचनमान्तस,  व्यमाघमामदमभयाः इमत तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस,  समाममान्यमाप्रयनोगक्षे  इमत
सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  अत्र  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्
सममानमासधिकरणक्षेन  इमत पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  तच्च मविभमकमविपररणमामक्षेन  व्यमाघमामदमभयाः  इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम्
सममानमासधिकरणमैयाः इमत भविमत।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः"  इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम्  सपुपम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  सपुपम्  इत्यस्य  तदन्तमविधिगौ  उपममतमम्
इत्यनक्षेनमान्वियमातम् सपुबन्तमम् इमत लभ्यतक्षे। सपुपमा इत्यस्य तदन्तमविधिगौ व्यमाघमामदमभयाः इत्यनक्षेनमान्वियमातम् सपुबन्तमैयाः
इमत  लभ्यतक्षे।  उपममतस  नमाम  उपमक्षेयमम्।  भकतकमालयाः  अत्र  न  मविविमकतयाः।  तच्च  सम्बनन्धिशिब्दत्विमादम्
उपममानममामकपमत। आमकपस्य उपममानस्य सममानमासधिकरणक्षेन इत्यस्य च व्यमाघमामदमभयाः सहमान्विययाः भविमत।
एविमम् सममानमासधिकरणमैयाः उपममानमैयाः व्यमाघमामदमभयाः सपुबन्तमैयाः इत्यथरयाः। सममानस्य भमावियाः समाममान्यस, समाधिमारणनो धिमरयाः
इत्यथरयाः।  समाममान्यस्य  अप्रयनोगयाः  समाममान्यमाप्रयनोगयाः,  तनस्मनम्  समाममान्यमाप्रयनोगक्षे  इमत  षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः।  अतयाः
सकत्रस्यमास्यमाथरयाः - "उपमक्षेयस सपुबन्तस उपममानमैयाः व्यमाघमामदमभयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह मविकल्पक्षेन समस्यतक्षे
समाधिमारणधिमरस्यमाप्रयनोगक्षे समत, तत्पपुरुषससजकश्च भविमत" इमत। 

अत्र उपममाननोपमक्षेययनोयाः उपममानस्यमैवि पकविरमनपमातक्षे प्रमापक्षे उपममतस्य पकविरमनपमातमविधिमानमाथरमम् इदमम्।

उदमाहरणमम् - पपुरुषव्यमाघयाः इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्। पपुरुषनो व्यमाघ इवि इमत लगौमककमविगहक्षे
पपुरुष सपु  व्यमाघ सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  उपमक्षेयविमाचकस  पपुरुष सपु  इमत सपुबन्तस  सममानमासधिकरणक्षेन व्यमाघ सपु
इत्यपुपममानविमाचकक्षे न  सपुबन्तक्षेन  सह  मविकल्पक्षेन  प्रकक तसकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  पपुरुष  सपु
इत्यपुपमक्षेयस्य उपसजरनत्विमातम् पकविरमनपमातक्षे सपुब्लपुमक मनष्पन्नमातम् पपुरुषव्यमाघशिब्दमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर पपुरुषव्यमाघयाः
इमत रूपस ससद्धिमम्। अत्र समादृश्यबनोधिकशिगौयमारत्मकसमाधिमारणधिमरस्यमाप्रयनोगमातम् प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सममासयाः।

समाममान्यमाप्रयनोगक्षे  इमत विचनमातम्  पपुरुषनो  व्यमाघ इवि शिकर  इमत मविगहक्षे  उपममाननोपमक्षेयसमाधिमारणधिमरस्य
शिगौयरस्य प्रयनोगमातम् प्रस्तपुतसकत्रक्षेण न सममासयाः। व्यमाघमादक्षेरमाकक मतगणत्विमातम् मपुखपद्ममम्, मपुखकमलमम्, करमकसलयमम्
इत्यमादष्ट्रीन्यमप ससध्यनन्त।
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( . . )3 15 1 शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास ससद्धियक्षे उत्तरपदलनोपस्यनोपससख्यमानमम् 
(विमामतरकमम् )

विमामतरकमाथर याः - शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमास ससद्धियक्षे पकविरपदक्षे नस्थतस्य उत्तरपदलनोपस्य उपससख्यमानस
कतरव्यमम्। 

विमामतरकव्यमाख्यमा  - "विणर्वो  विणरन" इमत  सकत्रस्थक्षे  महमाभमाष्यक्षे  "सममानमासधिकरणमासधिकमारक्षे
शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमामपुपससख्यमानमपुत्तरपदलनोपश्च" इमत।  तस्यमैवि  विमामतरकस्य  सज्जष्ट्रीकरणक्षेन  पकविर्वोकस
विमामतरकरूपमम् आगतमम्। शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास ससद्धिगौ विमारदयस सममासयाः भविमत। आदगौ पददयस्य सममासक्षेन एकस
पदस मनमर्थीयतक्षे,  ततयाः समस्तस्य पदस्य अन्यक्षेन सममानमासधिकरणक्षेन पदक्षेन सह कमरधिमारयसममासनो भविमत। तत्र
कमरधिमारयसममासक्षे पकविरपदस्य उत्तरपदस्य अनक्षेन विमामतरकक्षे न लनोपनो भविमत।

उदमाहरणमम्  - विमामतरकस्यमास्यनोदमाहरणस  भविमत शिमाकपमासथरवियाः इमत। शिमाकयाः मप्रययाः यस्यक्षेमत मविगहक्षे
"अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इत्यनक्षेन  सममासक्षे  शिमाकमप्रययाः  इमत  रूपमम्।  शिमाकमप्रययाः  पमासथरवियाः  इमत  लगौमककमविगहक्षे
शिमाकमप्रय सपु पमासथरवि सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम् इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर
शिमाकमप्रयपमासथरविशिब्दनो मनष्पन्नयाः। तदमा अनक्षेन विमामतरकक्षे न पकविरपदस्य शिमाकमप्रयक्षेत्यस्य उत्तरपदस्य मप्रयशिब्दस्य
लनोपक्षे प्रमक्रयमाकमायर शिमाकपमासथरवियाः इमत रूपस मनष्पदतक्षे। एतस्यमान्यदपुमाहरणस भविमत दक्षेविबमाह्मणयाः। दक्षेविमानमास पकजकयाः
दक्षेविपकजकयाः, दक्षेविपकजकयाः बमाह्मणयाः दक्षेविबमाह्मणयाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

. 35 "उपममतस व्यमाघमामदमभयाः समाममान्यमाप्रयनोगक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 36 "उपममतस व्यमाघमामदमभयाः समाममान्यमाप्रयनोगक्षे" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 37 "उपममतस व्यमाघमामदमभयाः समाममान्यमाप्रयनोगक्षे" इमत सकत्रस्य  मकस  प्रयनोजनमम्।

. 38 "उपममतस व्यमाघमामदमभयाः समाममान्यमाप्रयनोगक्षे" इमत सकत्रक्षे समाममान्यमाप्रयनोगक्षे इमत पदस मकमथरमम्।

. 39 "शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास ससद्धियक्षे उत्तरपदलनोपस्यनोपससख्यमानमम्" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 40 "शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास ससद्धियक्षे उत्तरपदलनोपस्यनोपससख्यमानमम्" इमत विमामतरकस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।

[ . ]3 16 सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः पकज्यममानमैयाः॥ (२.१.६१)

सकत्रमाथर याः  - सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः सममानमासधिकरणमैयाः पकज्यममानमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यन्तक्षे,  स च
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त। अत्र सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः इमत इतरक्षेतरदन्दसममासमनष्पन्नस प्रथममाबहहविचनमान्तस,  पकज्यममानमैयाः इमत
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तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस  पदमम्।  अत्र  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्
सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  तस्य  च  पकज्यममानमैयाः  इत्यनक्षेनमान्वियमादम्  मविभमकमविपररणमामक्षेन
सममानमासधिकरणमैयाः इमत भविमत।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः"  इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम्  सपुपम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  सपुपम्  इत्यस्य  तदन्तमविधिगौ
सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः  इत्यनक्षेनमान्वियमातम्  सपुबन्तमायाः  इमत लभ्यतक्षे।  सपुपमा  इत्यस्य तदन्तमविधिगौ  पकज्यममानमैयाः
इत्यनक्षेनमान्वियमातम् सपुबन्तमैयाः इमत लभ्यतक्षे। अतयाः सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम्  -  "सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः सपुबन्तमायाः
पकज्यममानमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह विमा समस्यन्तक्षे, तत्पपुरुषससजकश्च भविमत" इमत।

"मविशिक्षेषणस  मविशिक्षेष्यक्षेण  बहहलमम्" इत्यनक्षेन  एवि  सममासक्षे  ससद्धिक्षे  सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमानमास  शिब्दमानमास
पकविरमनपमातमनयममाय इदस सकत्रमम्।

उदमाहरणमम्  - सदमैदयाः  इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्। सनम् विमैदयाः इमत लगौमककमविगहक्षे सतम् सपु
विमैद सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे सतम् सपु इत्यस्य सममानमासधिकरणक्षेन विमैद सपु इत्यनक्षेन पकज्यममानविमाचकक्षे न सपुबन्तक्षेन
सह  मविकल्पक्षेन  प्रकक तसकत्रक्षेण  सममासक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  सदमैदयाः  इमत  रूपस  ससद्धिमम्।  एविमक्षेवि  महमाविमैयमाकरणयाः
इत्यमामदकमस्यनोदमाहरणमम्।

[ . ]3 17 विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः पकज्यममानमम्॥ (२.१.६२)

सकत्रमाथर याः  - पकज्यममानस सपुबन्तस विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह विमा समस्यतक्षे, स
च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त।  अत्र  विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः  इमत  इतरक्षेतरदन्दसममासमनष्पन्नस  तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस,  पकज्यममानमम्  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  अत्र  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्
सममानमासधिकरणक्षेन इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। तस्य च विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः इत्यनक्षेनमान्वियमादम् मविभमकमविपररणमामक्षेन
सममानमासधिकरणमैयाः इमत भविमत।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः"  इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।
"सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम्  सपुपम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  सपुपम्  इत्यस्य  तदन्तमविधिगौ  पकज्यममानमम्
इत्यनक्षेनमान्वियमातम्  सपुबन्तमम्  इमत लभ्यतक्षे।  सपुपमा  इत्यस्य तदन्तमविधिगौ  विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः  इत्यनक्षेनमान्वियमातम्
सपुबन्तमैयाः  इमत  लभ्यतक्षे।  अतयाः  सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम्  -  "पकज्यममानस  सपुबन्तस  विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः
सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह विमा समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम् - गनोविकन्दमारक इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्। गगौयाः विकन्दमारक इवि इमत लगौमककमविगहक्षे
गनो सपु विकन्दमारक सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे गनो सपु इमत पकज्यममानस सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन विकन्दमारक सपु इत्यनक्षेन
सपुबन्तक्षेन  सह  मविकल्पक्षेन  प्रकक तसकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  प्रमक्रयमाकमायर  मनष्पन्नमातम्
गनोविकन्दमारकशिब्दमातम् सगौ गनोविकन्दमारकयाः इमत रूपस ससद्धिमम्। एविमक्षेवि गनोनमागयाः इत्यमामदकमस्यनोदमाहरणमम्।
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[ . ]3 18 मकस  कक्षेपक्षे॥ (२.१.६४)

सकत्रमाथर याः  - मनन्दमायमास गम्यममानमायमास मकममत्यव्ययस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे,  स च
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त। अत्र मकमम्  इमत अव्ययमम्,  कक्षेपक्षे  इमत च सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह
सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः" इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे।
अत्र  "पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्  सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्
अनपुवितरतक्षे।  तस्य  च  सपुपमा  इत्यत्र  तदन्तमविधिगौ  सपुबन्तक्षेनक्षेत्यनक्षेनमान्वियनो  भविमत।  कक्षेपनो  नमाम  मनन्दमा।  अतयाः
सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम् - "मनन्दमायमास गम्यममानमायमास मकममत्यव्ययस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे, स
च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम् - अत्रनोदमाहरणस तमावितम् मकस रमाजमा इमत। कपु नत्सतनो रमाजमा इमत लगौमककमविगहक्षे मकमम् रमाजनम्
सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  मकमम्  इत्यव्ययस  मनन्दमाथरकस  सममानमासधिकरणक्षेन  रमाजनम्  सपु  इत्यनक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह
तत्पपुरुषसममासससजस भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नमातम् मकस रमाजनम् इत्यस्ममातम् सगौ मकस रमाजमा इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-८

. 41 "सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः पकज्यममानमैयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 42 "सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः पकज्यममानमैयाः" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 43 "सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः पकज्यममानमैयाः" इमत सकत्रस्य  मकस  प्रयनोजनमम्।

. 44 "विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः पकज्यममानमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 45 "विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः पकज्यममानमम्" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 46 "मकस  कक्षेपक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 47 "मकस  कक्षेपक्षे" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्।

[ . ]3 19 प्रशिससमाविचनमैश्च॥ (२.१.६६)

सकत्रमाथर याः  - रूढमा प्रशिससमाविमाचकमै याः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः जमामतविमाचकस  सपुबन्तस समस्यतक्षे, स च
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्
अनस्त।  अत्र  प्रशिससमाविचनमैयाः  इमत  तकतष्ट्रीयमाबहहविचनमान्तस  पदमम्,  चक्षेत्यव्ययपदमम्।  प्रशिससमास  विचनन्त  इमत
प्रशिससमाविचनमायाः,  तमैयाः  प्रशिससमाविचनमैयाः।  रूढमा प्रशिससमाविमाचकमै याः  इत्यथरयाः।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह सपुपमा",
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"तत्पपुरुषयाः"  इमत सकत्रत्रयमसधिकक तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। अत्र
"पकविरकमालमैकसविरजरत्पपुरमाणनविकक्षे विलमायाः  सममानमासधिकरणक्षेन" इमत  सकत्रमातम्  सममानमासधिकरणक्षेन  इमत  पदमम्
अनपुवितरतक्षे। तस्य च प्रशिससमाविचनमैयाः इत्यनक्षेनमान्वियमातम् मविभमकमविपररणमामक्षेन सममानमासधिकरणमैयाः इमत भविमत। सपुपमा
इत्यत्र तदन्तमविधिगौ प्रशिससमाविचनमैयाः इत्यनक्षेनमान्वियमातम् सपुबन्तमैयाः इमत भविमत। "पनोटमायपुविमतस्तनोककमतपयगकमषधिक्षेनपु-
विशिमाविक्षेहदष्कयणष्ट्रीप्रविकक शनोमत्रयमाध्यमापकधिकतरजमारमतयाः"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  जमामतयाः  इत्यनपुवितरतक्षे।  जमामतनमारम
जमामतविमाचकमम्।  तस्य  मविशिक्षेषणत्विमातम्  सपुपम्  इत्यस्य  तदन्तमविधिगौ  सपुबन्तमममत  भविमत।  अतयाः
सकत्रस्यमास्यमाथरस्तमावितम् - "रूढमा प्रशिससमाविमाचकमै याः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः जमामतविमाचकस  सपुबन्तस समस्यतक्षे, स
च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम् - अत्रनोदमाहरणस तमावितम् गनोतलजयाः इमत। तलजश्चमासगौ गगौश्च इमत लगौमककमविगहक्षे तलज
सपु गनो सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रसशिसमाविमाचकक्षे न तलज सपु इमत सपुबन्तक्षेन सह जमामतविमाचकस  गनो सपु इमत सपुबन्तस
प्रस्तपुतसकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासससजस भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नमातम् गनोतलजशिब्दमातम् सगौ गनोतलजयाः इमत
रूपस मनष्पन्नमम्। एविमक्षेवि गनोमतमलकमा, गनोमचमचरकमा इत्यमामदकमक्षेतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।

[ . ]3 20 नञम्॥ (२.२.६)

सकत्रमाथर याः - नञम् सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण नञ्तत्पपुरुषसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् पदमक्षेकमम्
अनस्त।  अत्र  नञम्  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  मकञ्चि,  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः",

"मविभमाषमा" इमत सकत्रचतपुषयमसधिकक तमम्। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। अत्र
"प्रत्ययगहणक्षे  तदन्तगहणमम्" इमत पररभमाषयमा  सपुपमा  इत्यस्य तदन्तमविधिगौ  सपुबन्तक्षेनक्षेमत  भविमत। अत्र नञम्
इत्यनक्षेन  प्रससद्धिस्यमाव्ययस्यमैवि  गहणस  न  तपु  "सष्ट्रीपपुससमाभ्यमास  नञ्स्नञगौ  भविनमातम्" इमत  सकत्रक्षेण  मविमहतस्य
नञ्प्रत्ययस्य। एविस सकत्रमाथरयाः भविमत - "नञम् सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - अबमाह्मणयाः इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।  न बमाह्मणयाः इमत लगौमककमविगहक्षे  न
बमाह्मण सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे न इत्यव्ययमम्  बमाह्मण सपु इत्यनक्षेन सपुबन्तक्षेन सह प्रकक तसकत्रक्षेण तत्पपुरुषससजस
भविमत। ततयाः सकत्रक्षे नञम् इत्यस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम् तदनोध्यस्य नक्षेत्यस्य "प्रथममामनमदरषस सममास उपसजरनमम्"
इत्यनक्षेन  उपसजरनससजमायमामम्  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यनक्षेन  पकविरमनपमातक्षे  न  बमाह्मण  सपु  इमत  भविमत।  ततयाः
सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन सपुब्लपुमक न बमाह्मण इमत भविमत। तदमा
नञयाः नलनोपमविधिमायकस  सकत्रस प्रवितरतक्षे - 

[ . ]3 21 न लनोपनो नञयाः॥ (६.३.७३)

सकत्रमाथर याः - नञनो नकमारस्य लनोपयाः भविमत उत्तरपदक्षे परक्षे ।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  नञयाः  नलनोपनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पदत्रयमम्
अनस्त। अत्र न इमत लपुपषष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। नकमारस्यक्षेत्यथरयाः। लनोपयाः इमत प्रथममैकविचनमान्तस नञयाः इमत
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च षष्ठ्यन्तस पदमम्।  "अलपुगपुत्तरपदक्षे" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् उत्तरदपदक्षे  इत्यनपुवितरतक्षे। एविस  च सकत्रमाथरयाः भविमत  -
"नञयाः नकमारस्य लनोपनो भविमत उत्तरपदक्षे परक्षे" इमत।

उदमाहरणमम्  - अबमाह्मणयाः इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।  न बमाह्मणयाः इमत लगौमककमविगहक्षे  न
बमाह्मण सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे नञ्तत्पपुरुषसममासक्षे न बमाह्मण इमत नस्थतक्षे प्रस्तपुतसकत्रक्षेण उत्तरपदक्षे बमाह्मणशिब्दक्षे
परक्षे नञयाः नकमारस्य लनोपनो भविमत। ततयाः अ बमाह्मण इमत जमातक्षे सविरससयनोगक्षे  मनष्पन्नमातम् अबमाह्मणशिब्दमातम् सगौ
प्रमक्रयमाकमायर अबमाह्मणयाः इमत रूपमम्।

न अश्वि इमत मविगहक्षे "नञम्" इत्यनक्षेन सममासक्षे नकमारलनोपक्षे अ अश्वि इमत नस्थतक्षे अजमादगौ उत्तरपदक्षे परक्षे
नञ्सममासक्षे नपुडमागममविधिमायकस  सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]3 22 तस्ममान्नपुडमच॥ (६.३.७४)

सकत्रमाथर याः - लपुपनकमारमातम् नञयाः उत्तरपदस्य अजमादक्षेयाः नपुडमागमनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण नपुडमागमनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमम् अनस्त।
अत्र तस्ममातम् नपुटम्  अमच इमत पदच्छक्षेदयाः। तस्ममातम् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस, नपुटम्  इमत प्रथममैकविचनमान्तमम् अमच
इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस च पदमम्। "न लनोपनो नञयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् नञयाः इत्यनपुवितरतक्षे तच्च पञ्चिम्यन्ततयमा
मविपररणमतक्षे।  अलपुगपुत्तरपदक्षे  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  उत्तरपदक्षे  इत्यनपुवितरतक्षे।  "यनस्मनन्विसधिस्तदमादमाविल्गहणक्षे"
इत्यनयमा पररभमाषयमा अमच इत्यस्य तदमामदमविधिगौ उत्तरपदक्षे  इत्यनक्षेनमान्वियक्षे  समत अजमादगौ  उत्तरपदक्षे  इत्यथर
आयमामत। तस्ममामदत्यनक्षेन नञयाः अन्वियमातम् लपुपनकमारमातम् नञयाः इमत तमात्पयरमम्। उभयमनदरशिक्षे पञ्चिमष्ट्रीमनदक्षेरशिस्य
बलष्ट्रीयस्त्विमातम्  अजमादगौ  उत्तरपदक्षे  इत्यस्य  षष्ठ्यन्तत्विक्षेन  मविपररणमामनो  भविमत।  एविस  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -
"लपुपनकमारमातम् नञयाः उत्तरपदस्य अजमादक्षेयाः नपुडमागमनो भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम् - अनश्वियाः इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्। न अश्वियाः इमत लगौमककमविगहक्षे न अश्वि
सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे  "नञम्" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण नञ्सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर न अश्वि इमत नस्थतक्षे नञयाः नकमारस्य
लनोपक्षे अ अश्वि इमत भविमत। ततयाः अजमादक्षेयाः उत्तरपदस्य अश्वि इत्यस्य लपुपनकमारमातम् नञयाः नपुमट अ नपुटम्  अश्वि
इमत जमातक्षे,  उकमारस्य "उपदक्षेशिक्षेऽजनपुनमाससक इतम्" इत्यनक्षेन टकमारस्य "चपुटक" इत्यनक्षेन च इत्ससजमायमास  "तस्य
लनोपयाः" इत्यनक्षेन लनोपक्षे अ नम् अश्वि इमत जमातक्षे सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नमातम् अनश्विशिब्दमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर अनश्वियाः
इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-९

. 48 "प्रशिससमाविचनमैश्च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 49 "प्रशिससमाविचनमैश्च" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस दक्षेयमम्। 

. 50 "नञम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 51 अबमाह्मणयाः इत्यत्र नञयाः नकमारस्य लनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।
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. 52 अनश्वियाः इत्यत्र नपुडमागममविधिमायकस  सकत्रस मकमम्।

पमाठसमारयाः

अनस्मनम् पमाठक्षे "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत तत्पपुरुषसममासमविधिमायकस
सकत्रदयस  व्यमाख्यमातमम्।  तत्र  ससख्यमापकविरस्य  तत्पपुरुषस्य  मदगपुससजमामविधिमायकस  "ससख्यमापकविर्वो  मदगपुयाः"  इमत  सकत्रस,
मदगपुससजमायमास  सत्यमामम्  एकविदमाविमविधिमायकस्य  "मदगपुरक्षेकविचनमम्"  इमत  सकत्रस,  "स  नपपुससकमम्"  इमत  मदगनोयाः
नपपुससकत्विमविधिमायकस  च  सकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।  अत्र  प्रसङ्गमादम्  "मदक्पकविरपदमादससजमायमास  ञयाः"  इमत
तमद्धितञप्रत्ययमविधिमायकस  "तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः"  इत्यमादक्षेरचनो  विकमद्धिमविधिमायकस  सकत्रस  प्रस्तपुतमम्।    पञ्चिगविधिनयाः
इत्यमादगौ टच्प्रत्ययमविधिमायकस  "गनोरतमद्धितलपुमक" इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। 

ततयाः सममानमासधिकरणतत्पपुरुषमविधिमायकमामन "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्", "कपु नत्सतमामन कपु त्सनमैयाः",

"पमापमाणकक्षे  कपु नत्सतमैयाः",  "उपममानमामन  समाममान्यविचनमैयाः",  "उपममतस  व्यमाघमामदमभयाः  समाममान्यमाप्रयनोगक्षे",

"सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः पकज्यममानमैयाः", "विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः पकज्यममानमम्", "मकस  कक्षेपक्षे", "प्रशिससमाविचनमैश्च"

इत्यक्षेतमामन  सकत्रमामण  व्यमाख्यमातमामन।  एतदविसरक्षे  "शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास  ससद्धियक्षे  उत्तरपदलनोपस्यनोपससख्यमानमम्"
इत्यपुत्तरलनोपसमविधिमायकस  विमामतरकममप प्रस्तपुतमम्। सममानमासधिकरणस्य तत्पपुरुषस्य  "तत्पपुरुषयाः सममानमासधिकरणयाः
कमरधिमारययाः"  इत्यनक्षेन  कमरधिमारयससजमा  प्रस्तपुतमा।  कमरधिमारयससजमायमास  सत्यमास  पपुसविदमाविमविधिमायकस
"पपुसवित्कमरधिमारयजमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीयक्षेषपु" इमत सकत्रस प्रस्तपुतमम्। ततयाः नञ्सममासमविधिमायकस  "नञम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्।
ततयाः नञयाः  नलनोपमविधिमायकस  "न  लनोपनो  नञयाः"  इमत  सकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।  ततयाः  "तस्ममान्नपुडमच"  इमत
नपुडमागममविधिमायकस  सकत्रस प्रस्तपुतमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 "मदक्ससख्यक्षे ससजमायमामम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 3 "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 4 "उपममानमामन समाममान्यविचनमैयाः" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 "प्रशिससमाविचनमैश्च" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 "नञम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 सममानमासधिकरणयाः तत्पपुरुषयाः - इमत मविषयममासशत्य मटप्पणमीं सलखत।

. 8 पञ्चिगविमम् इमत रूपस समाधियत।

. 9 पगौविरशिमालयाः इमत रूपस समाधियत।
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. 10 पञ्चिगविधिनयाः इमत रूपस समाधियत।

. 11 घनश्यमामयाः इमत रूपस समाधियत।

. 12 अबमाह्मणयाः इमत रूपस समाधियत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 पकविरषपुकमामशिमष्ट्री। मनयमसकत्रमम्।

. 2 मदशिमाविमाचकस  ससख्यमाविमाचकस  च सपुबन्तस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह ससजमायमास गम्यममानमायमामक्षेवि 
तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

. 3 पकविरषपुकमामशिमष्ट्री।

. 4 सपषरययाः।

उत्तरमामण-२
. 5 मविसधिसकत्रमम्।

. 6 तमद्धितमाथर मविषयक्षे उत्तरपदक्षे च परतयाः सममाहमारक्षे च विमाच्यक्षे मदशिमाविमाचकस  ससख्यमाविमाचकस  च सपुबन्तस 
सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासससजस भविमत।

. 7 पगौविरशिमालयाः।

. 8 पञ्चिगविधिनयाः।

. 9 पञ्चिगविमम्।

उत्तरमामण-३
. 10 मदशिमाविमाचकस  पकविरपदस यस्य तस्ममातम् प्रमामतपमदकमादम् शिमैमषकक्षे  भविमादथर अससजमायमास गम्यममानमायमास तमद्धितयाः 

ञप्रत्ययनो भविमत।

. 11 पकविरशिब्दस्य मदगविमाचकत्विमातम् पकविरशिमालमा इत्यस्य मदक्पकविरपदत्विमातम् ततयाः भविमाथर प्रकक तसकत्रक्षेण ञप्रत्ययनो
भविमत।

. 12 मञमत मणमत च तमद्धितक्षे परक्षे अचमामम् आदक्षेयाः अचनो विकमद्धियाः भविमत।

. 13 मञमत तमद्धितक्षे परक्षे समत अचमामम् आदक्षेयाः अचयाः तमद्धितक्षेष्विचममादक्षेयाः इमत सकत्रक्षेण विकमद्धियाः।

. 14 गनोशिब्दमान्तमातम् तत्पपुरुषमातम् सममासमान्तयाः टच्प्रत्ययनो भविमत न तमद्धितलपुमक।

. 15 पञ्चिगनो इमत गनोशिब्दमान्तयाः तत्पपुरुषयाः अतयाः तस्ममातम् गनोरमद्धितलपुमक इमत सकत्रक्षेण टचम्-प्रत्यययाः।
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उत्तरमामण-४
. 16 सममानमासधिकरणयाः तत्पपुरुषसममासयाः कमरधिमारयससजकनो भविमत।

. 17 भमामषतपपुसस्कमात्पर ऊङनोऽभमाविनो यनस्मनम् तथमाभकतस्य सष्ट्रीसलङ्गकस्य पकविरपदस्य कमरधिमारयक्षे 
जमातष्ट्रीयदक्षेशिष्ट्रीययनोश्च परतयाः पपुसविमाचकस्यक्षेवि रूपस भविमत।

. 18 कक ष्णचतपुदरशिष्ट्री इमत।

. 19 तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च इत्यनस्मनम् सकत्रक्षे उकयाः मत्रमविधियाः ससख्यमापकविरयाः सममासनो मदगपुससजनो भविमत।

. 20 मदगविथरयाः सममाहमारयाः एकविदम् भविमत।

. 21 सममाहमारक्षे मदगपुदरन्दश्च नपपुससकस  भविमत। 

. 22 पञ्चिगविमम् इमत।

उत्तरमामण-५
. 23 भक्षेदकस  भक्षेदक्षेन सममानमासधिकरणक्षेन सह बहहलस समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

. 24 कक ष्णसपरयाः इत्यमादगौ मनत्यसममासयाः, रमामनो जमामदगन्ययाः इत्यत्र च सममासमाभमावियाः।

. 25 जमामतगपुणमक्रयमाविमामचनमास शिब्दमानमास सममभव्यमाहमारक्षे जमामतविमाचक एवि मविशिक्षेष्यमम्, अन्यदम् मविशिक्षेषणस 
स्विभमाविमातम् इमत मनयमक्षेन नष्ट्रीलशिब्दस्य मविशिक्षेष्यत्विस नमानस्त।

. 26 मशिसशिपमाविककयाः इमत।

. 27 कपु त्स्यममानमामन सपुबन्तमामन कपु त्सनमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यन्तक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

. 28 विमैयमाकरणखसकमचयाः इमत।

उत्तरमामण-६
. 29 पमापशिब्दयाः अणकशिब्दश्च कपु त्स्यममानमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यतक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

. 30 पमापनमामपतयाः।

. 31 पकविरसकत्रस्यमापविमादभकतममदस सकत्रमम्।

. 32 उपममानविमाचकमामन सपुबन्तमामन समाममान्यविचनमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यन्तक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

. 33 घनश्यमामयाः।

. 34 उपममानविमाचकपदस्यमैवि पकविरमनपमातयाः यथमा स्यमातम् तदथरममदस सकत्रमम्।

उत्तरमामण-७
. 35 उपमक्षेयस सपुबन्तस उपममानमैयाः व्यमाघमामदमभयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह मविकल्पक्षेन समस्यतक्षे 
समाधिमारणधिमरस्यमाप्रयनोगक्षे समत, तत्पपुरुषससजकश्च भविमत। 
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. 36 पपुरुषव्यमाघ इमत।

. 37 उपममाननोपमक्षेययनोयाः उपममानस्यमैवि पकविरमनपमातक्षे प्रमापक्षे उपममतस्य पकविरमनपमातमविधिमानमाथरमम् इदमम्।

. 38 समाममान्यमाप्रयनोगक्षे इमत विचनमातम् पपुरुषनो व्यमाघ इवि शिकर इमत मविगहक्षे उपममाननोपमक्षेयसमाधिमारणधिमरस्य 
शिगौयरस्य प्रयनोगमातम् प्रस्तपुतसकत्रक्षेण न सममासयाः।

. 39 शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास शिब्दमानमास ससद्धियक्षे पकविरपदक्षे नस्थतस्य उत्तरपदलनोपस्य उपससख्यमानस कतरव्यमम्। 

. 40 शिमाकपमासथरवियाः इमत।

उत्तरमामण-८
. 41 सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः सममानमासधिकरणमैयाः पकज्यममानमैयाः सपुबन्तमैयाः सह समस्यन्तक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

. 42 सदमैदयाः इमत।

. 43 "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्" इत्यनक्षेन एवि सममासक्षे ससद्धिक्षे सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमानमास शिब्दमानमास 
पकविरमनपमातमनयममाय इदस सकत्रमम्।

. 44 पकज्यममानस सपुबन्तस विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः सह विमा समस्यन्तक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

. 45 गनोविकन्दमारकयाः इमत उदमाहरणमम्।

. 46 मनन्दमायमास गम्यममानमायमास मकममत्यव्ययस सममानमासधिकरणक्षेन सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

. 47 मकस रमाजमा इमत। 

उत्तरमामण-९
. 48 रूढमा प्रशिससमाविमाचकमै याः सममानमासधिकरणमैयाः सपुबन्तमैयाः जमामतविमाचकस  सपुबन्तस समस्यतक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

. 49 गनोतलजयाः इमत।

. 50 नञम् सपुबन्तक्षेन सह समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। 

. 51 नलनोपनो नञयाः इमत सकत्रक्षेण।

. 52 तस्ममान्नपुडमच इमत।

॥ इमत तकतष्ट्रीययाः पमाठयाः ॥
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