
)30 अथ रकमादथरकप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा

तमद्धितमासधिकमारक्षे बहहमविधिमामन सकत्रमामण पमठतमामन सनन्त इमत भविन्तयाः पकविर जमातविन्तयाः। तक्षेषमाञ्च सकत्रमाणमास
नमानमामविधिप्रकरणक्षेषपु व्यमाख्यमानमनस्त। तदम् भविन्तयाः लघपुससद्धिमान्तकदौमपुदमामदगन्थक्षेषपु द्रिषपुमम् अहरनन्त। अत्र तपु तक्षेषमास
व्यमाख्यमानमाथर  पमाठचतपुषयस  पररकनल्पतमनस्त।  पकविरतनपमाठदयक्षे  अपत्यमासधिकमारप्रकरणस्थमानमास
मत्विथर्थीयप्रकरणस्थमानमास च सकत्रमाणमास पररचयस प्रमाप्तविन्तयाः। अविमशिषप्रकरणस्थसकत्रमाणमास कक तक्षे पमाठदयस कनल्पतमम्
अनस्त।  तयनोरमामदमक्षे  रकमादथरकप्रकरणमाख्यपमाठक्षे  अथमारतम्  अनस्मनम्  (तकतष्ट्रीयक्षे)  पमाठक्षे  रकमादथरकप्रकरणतयाः
यदसधिकमारप्रकरणस  यमावितम्  आलनोचनमा  मविदतक्षे।  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा,  प्रत्यययाः,  परश्च इमत एतक्षे
तमद्धितप्रत्ययमविधिमायकसकत्रक्षेषपु असधिमक्रयन्तक्षे। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भवितमामम्/भवितष्ट्रीनमामम् - 

  सरलतयमा रकमादथरकप्रत्ययमानमास जमानस भमविष्यमत। 
  रकमादथरकप्रकरणमादष्ट्रीनमास  सकत्रमाणमामम् अथरजमानस भमविष्यमत। 
  लदौमककमालदौमककमविगहमाणमास पररचयनो भमविष्यमत। 
  रकमादथरकप्रकरणमादष्ट्रीनमास  सकत्रमाणमामम् उदमाहरणमानमास जमानस भमविष्यमत। 
  तमद्धितप्रत्ययस्य प्रयनोगमविषयक्षे सहजतयमा जमानस भमविष्यमत। 
 सविर्वोपरर तमद्धितमान्तपदस्य प्रयनोगयाः क्वि कथञ्च  कतरव्य इमत मविविक्षेकनो भमविष्यमत। 

[ . ]30 1 तक्षेन रकस  रमागमातम्॥ (४.२.१)

सकत्रमाथर याः  -  रज्यतक्षे अनक्षेन इत्यथर तकतष्ट्रीयमान्तमातम् रङ्गविमाचकमातम् समथरप्रमामतपमदकमातम् तमद्धितससजकयाः
अण्प्रत्यययाः परनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदमनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  सनन्त।  तक्षेन  इमत
तकतष्ट्रीयमान्तमानपुकरणस  लपुप्तपञ्चम्यन्तमम्।  अथमारतम्  कषमायक्षेण  यपुकमम्  इत्यमाददौ  कषमायक्षेण  इत्यमादक्षेयाः  अनपुकरणस  तक्षेन
इत्यनक्षेन मक्रयतक्षे। रकमममत प्रथममैकविचनमान्तमम्, रमागमातम् इमत पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्। प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम् इत्यस्ममातम्
प्रमागम् इमत अनपुवितरतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् प्रथमनोच्चमाररतस सपुबन्तस पदस तक्षेन इमत तकतष्ट्रीयमान्तमम्। अतयाः समथरपदक्षेषपु यतम्
तकतष्ट्रीयमान्तस  पदस  भविमत  तदक्षेवि  अनस्मन्नथर  मविधिष्ट्रीयममानस्य  प्रत्ययस्य  प्रकक मतयाः  भमविष्यमत।  रमागमातम्  इमत
प्रमामतपमदकमातम् इत्यस्य मविशिक्षेष्यस्य मविशिक्षेषणमनस्त। रज्यतक्षे अनक्षेन इमत रमागयाः अथमारतम् यक्षेन द्रिव्यक्षेण रञनस भविमत
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स रमाग इत्यपुच्यतक्षे। यथमा नष्ट्रीलपष्ट्रीतकषमायमामद रञकद्रिव्यस रमाग इत्यपुच्यतक्षे। एविस  च सकत्रमाथरस्तमावितम्-समथमारनमास
मध्यक्षे यतम् प्रथमस तकतष्ट्रीयमान्तसमथर रमागविमामच प्रमामतपमदकस  तस्ममातम् रकमम् इत्यक्षेतनस्मन्नथर अणमादययाः स्यपुयाः इमत
सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

मविशिक्षेषयाः -  भविन्तयाः  पकविरमम्  अपत्यमासधिकमारप्रकरणक्षे  समथरमविभमकयाः  षष्ठष्ट्री  अनस्त इमत दृषविन्तयाः।
रकमाथर  तकतष्ट्रीयमामविभमकयाः समथमार  भविमत इमत तपु  अधिपुनमा जमातविन्तयाः। समथरमविभककीनमास  मनदरशिमाथर  सकत्रकमारयाः
प्रमाययाः तत्तत्सकत्रक्षेषपु  तदम्-शिब्दस  प्रयपुङकक्षे ।  यथमा प्रथममाथर  सयाः,  समा,  तदम्।  मदतमायमाथर  तमम्।  तककतष्ट्रीयमाथर  तक्षेन।
चतपुरयरथर  तस्ममै।  पञ्चम्यथर  तस्ममातम्।  षष्ठ्यथर  तस्य।  सप्तम्यथर  तनस्मनम्।  सकत्रमनमदरषस  मविभक्त्यनपुसमारस
प्रमामतपमदकक्षे ऽमप  तत्तमदभमकयाः  अथमारतम्  सपु-अमम्-टमा-ङक्षे-ङसस-ङसम्-मङ  इमत  मविभमकयाः  भविमत।  मकञ्च
अमाविश्यकक्षे  समत मदविचनस बहहविचनस विमा प्रमामतपमदकमातम् प्रयपुज्य लदौमककमालदौमककमविगहमामदयाः करणष्ट्रीययाः। ततयाः
प्रमामतपमदकमातम्  तमद्धितप्रत्ययक्षे  मविमहतक्षे  समत  कक त्तमद्धितसममासमाश्च  इत्यनक्षेन  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः इत्यक्षेनन अन्तविरमतरनष्ट्रीमविभकक्षे याः लपुकम्  भविमत। ततयाः आमदविकमद्धियाः प्रमाप्तमानस्त चक्षेतम्  भविमत।
ततयाः भससजकविणरस्य लनोपयाः। पपुनयाः एकक्षे दशिमविकक तन्यमायक्षेन पकविरकक तस प्रमामतपमदकत्विमम् अकपुण्णस भविमत इमत मत्विमा
स्विमामदमविभमकभरविमत। ततयाः एकविचनमविविकमायमास सपुप्रत्ययक्षे प्रथममान्तरूपस दमशिरतमनस्त। प्रत्ययक्षेषपु प्रमाययाः कनश्चतम्
अनपुबन्धियाः  भविमत।  तस्य  च  आमदविकद्ध्यमामदप्रयनोजनममप  भविमत।  पपुनयाः  प्रत्ययस्य  स्थमानक्षे  कदमामचतम्
आदक्षेशिनोऽमप मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत सविर ध्यक्षेयमम्। 

उदमाहरणमम्  - कषमायक्षेण  रकस  विसस  कमाषमायणमम्।  कषमायक्षेण  रकमम्  इत्यथर   कषमाय  टमा  इमत
रमागविमाचकतकतष्ट्रीयमान्तमातम्  सपुबन्तमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  अण्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  च  कषमाय  टमा  अ  इमत  जमातक्षे
समपुदमायस्य  तमद्धितमान्तत्विमातम्  कक त्तमद्धितसममासमाश्च  इत्यनक्षेन  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः
इत्यनक्षेन  सपुपयाः  (टमा-मविभकक्षे याः)  लपुमक  कषमाय  अ  इमत  जमातक्षे  अणयाः  मणत्त्विमातम्  तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः  इत्यनक्षेन
आमदविकद्धिदौ कमाषमाय अ इमत जमायतक्षे। ततयाः यमच भमम् इत्यनक्षेन भससजकत्विमातम् यस्यक्षेमत च इत्यनक्षेन तस्य लनोपक्षे
कमाषमायम्  अ इमत जमातक्षे  एकदक्षेशिमविकक तन्यमायक्षेन प्रमामतपमदकत्विमातम्  सपु-मविभकदौ  (विसमम्  इमत मविशिक्षेष्यमानपुसमारस)
नपपुससकसलङ्गकत्विमातम्   सनोरममादक्षेशिक्षे  पकविररूपमैकमादक्षेशिक्षे  अकमारक्षे  कमाषमायमम्  इमत रूपस  ससध्यमत। पपुसमल्लङ्गक्षे  कमाषमाययाः,
सष्ट्रीसलङ्गक्षे कमाषमायष्ट्री इमत रूपस भविमत। एविमक्षेवि ममासञष्ठमम्,ममासञष्ठयाः, ममासञष्ठष्ट्री इत्यमादष्ट्रीमन रूपमामण ससध्यनन्त। 

[ . ]30 2 नकत्रक्षेण यपुकयाः कमालयाः॥ (४.२.३)

सकत्रमाथर याः  -  नकत्रविमाचकमातम्  तकतष्ट्रीयमान्तमातम्  समथरप्रमामतपमदकमातम्  तक्षेन  यपुकममत्यथर  तमद्धितससजकयाः
अण्प्रत्ययनो भविमत नकत्रयपुककमालमाथर गम्यममानक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पदत्रयमम्  अनस्त।  नकत्रक्षेण  इमत
तकतष्ट्रीयमान्तमानपुकरणस  लपुप्तपञ्चम्यन्तमम्।  अथमारतम्  पपुष्यक्षेण  यपुकयाः  इत्यमाददौ  पपुष्यक्षेण  इत्यमादक्षेयाः  अनपुकरणस  नकत्रक्षेण
इत्यनक्षेन  मक्रयतक्षे।  यपुकयाः,  कमालयाः  इत्यपुभदौ  अमप प्रथममैकविचनमान्तमम्।  प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम्  इत्यस्ममातम्  अणम्  इमत
अनपुवितरतक्षे।  तक्षेन  रकस  रमागमातम्  इत्यतयाः  तक्षेन  इमत  पदमनपुवितरतक्षे,  तच्च  लपुप्तपञ्चम्यन्तस  तकतष्ट्रीयमान्तमानपुकरणमम्।
प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत  एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।  प्रत्यययाः
इत्यस्य मविशिक्षेषणमनस्त तमद्धितयाः,  परयाः इमत। अतयाः सकत्रक्षेण ययाः प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे  स तमद्धितससजकयाः परश्च
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भविमत। तमद्धितप्रत्यययाः प्रमामतपमदकमातम् मविधिष्ट्रीयतक्षे इमत स्मतरव्यमम्। प्रमामतपमदकस्य मविशिक्षेषणमनस्त समथरमम् इमत।
सकत्रक्षे नकत्रशिब्दक्षेन नकत्रयपुकचन्द्रिमसयाः बनोधिनो भविमत। एविञ्च नकत्रविमाचकमातम् तकतष्ट्रीयमान्तमातम् समथरप्रमामतपमदकमातम्
तक्षेन यपुकममत्यथर तमद्धितससजकयाः अण्प्रत्यययाः परनो भविमत नकत्रयपुककमालमाथर गम्यममानक्षे इमत सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमम्  - पपुष्यक्षेण यपुकमम्  अहयाः,  पदौषमम्  अहयाः। पपुष्यक्षेण यपुकयाः कमालयाः इत्यथर  पपुष्य टमा इमत
तकतष्ट्रीयमान्तनकत्रविमामचसपुबन्तमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  अमण  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुपयाः  लपुमक  आमदविकद्धिदौ  भससजमायमास
यस्यक्षेमत च इत्यनक्षेन  अकमारलनोपक्षे पदौष्यम् अ इमत जमातक्षे मतष्यपपुष्ययनोनरकत्रमामण यलनोप इमत विमाच्यमम् इत्यनक्षेन
यकमारलनोपक्षे अहयाः इमत मविशिक्षेष्यमानपुसमारस नपपुससकसलङ्गक्षे  स्विमामदकमायर पदौषमम् इमत रूपस ससध्यमत। सष्ट्रीसलङ्गक्षे  पदौषष्ट्री
रमामत्रयाः इमत प्रयनोगयाः। 

[ . ]30 3 दृषस समाम॥ (४.२.७)

सकत्रमाथर याः  -  दृषस समाम अथमारतम् जमानरूपतयमा प्रमाप्तस समाम इत्यथर तकतष्ट्रीयमान्तमातम् समथरप्रमामतपमदकमातम्
तमद्धितससजकयाः अण्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। दृषस समाम इत्यपुभयममप
प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  तक्षेन  रकस  रमागमातम्  इत्यतयाः  तक्षेन  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  तच्च  तकतष्ट्रीयमान्तमानपुकरणस
लपुप्तपञ्चम्यन्तमम्।  प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम्  इत्यस्ममातम्  अणम्  इमत अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तक्षेन पकविर्वोक्तयाः सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमम्- विससष्ठक्षेन दृषस समाम विमाससष्ठस समाम। विससष्ठक्षेन दृषमममत लदौमककमविगहक्षे विससष्ठ टमा इमत
तकतष्ट्रीयमान्तमातम्  सपुबन्तमातम्  दृषस  समाम इमत प्रकक तसकत्रक्षेण  अमण तमद्धितमान्तप्रयपुकप्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक,
आमदविकद्धिदौ भससजक-अकमारस्य लनोपक्षे विमाससष्ठ इमत जमातक्षे एकदक्षेशिमविकक तन्यमायक्षेन प्रमामतपमदकत्विमातम् स्विमामदकमायर
विमाससष्ठमम्  इमत ससध्यमत। समाम इमत मविशिक्षेष्यमानपुसमारस नपपुससकसलङ्गक्षे  अयस  प्रयनोगयाः। एविमक्षेवि मविश्विमाममत्रक्षेण दृषस
विमैश्विमाममत्रस समाम इत्यमामदरूपस ससध्यमत। 

[ . ]30 4 समास्य दक्षेवितमा॥ (४.२.२४)

सकत्रमाथर याः  - दक्षेवितमामविशिक्षेषविमामचनयाः  प्रथममान्तमातम्  समथमारतम्  प्रमामतपमदकमातम्  अस्यक्षेत्यथर  तमद्धितनोऽणम्
प्रत्यययाः स्यमातम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रष्ट्रीमण  पदमामन  सनन्त।  समा  इमत
प्रथममान्तमानपुकरणस  लपुप्तपञ्चम्यन्तमम्,  अस्य  इमत  षष्ठ्यमैकविचनमान्तमम्,  दक्षेवितमा  इमत  प्रथममैकविचनमान्तमम्।
प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम् इत्यस्ममातम् अणम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास
प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। यजमाददौ यमपुमदश्य हमवियाः प्रदष्ट्रीयतक्षे समा दक्षेवितमा। अथविमा मन्त्रमाददौ यस्य स्तपुमतयाः
प्रमतपमादनस विमा भविमत समा दक्षेवितमा इमत करयतक्षे। एविञ्च समा अस्य दक्षेवितमा इत्यथर दक्षेवितमाविमाचकमातम् प्रथममान्तमातम्
समथरप्रमामतपमदकमातम् अण्प्रत्ययनो भविमत। 
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उदमाहरणमम्- इन्द्रिनो दक्षेवितमा अस्यक्षेमत ऐन्द्रिस हमवियाः। इन्द्रिनो दक्षेवितमा अस्य इमत लदौमककमविगहक्षे इन्द्रि सपु
इमत प्रथममान्तमातम्  सपुबन्तमातम्  समास्य दक्षेवितमा  इमत यनोगक्षेन अमण सपुब्लपुमक आमदविकद्धिदौ  ऐकमारमादक्षेशिक्षे  भससजक-
अकमारस्य  लनोपक्षे  ऐन्दम्ष  अ  इमत  जमातक्षे  विणरसम्मक्षेक्षेलनक्षे  एक्षे न्द्रि  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः  हमवियाः  इमत  मविशिक्षेष्यस्य
नपपुससकसलङ्गमानपुसमारमम्  अत्रमामप  नपपुससकसलङ्गकत्विमातम्  सपुप्रत्ययक्षे  सनोरममादक्षेशिक्षे  पकविररूपमैकमादक्षेशिक्षे  ऐन्द्रिमममत
नपपुससकपदप्रयनोगयाः। 

एविमक्षेवि पशिपुपमतयाः दक्षेवितमा अस्य इत्यथर पमाशिपुपतमम् इत्यमामदपदप्रयनोगयाः। 

[ . ]30 5 गमामजनबन्धिपुभ्यस्तलम्॥ (४.२.४३)

सकत्रमाथर याः  -  षष्ठ्यन्तमातम् समथमारतम् गमामप्रमामतपमदकमातम् जनप्रमामतपमदकमातम्,  बन्धिपुप्रमामतपमदकमातम् च
समकहमाथर तमद्धितससजकयाः तल्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे पददयमम् अनस्त। गमामजनबन्धिपुभ्ययाः इमत
पञ्चमष्ट्रीबहहविचनमान्तस,  तलम्  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  मविधिष्ट्रीयममानमम्।  गमामश्च  जनश्च  बन्धिपुश्च
तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दनो  गमामजनबन्धिवियाः  तक्षेभ्ययाः  गमामजनबन्धिपुभ्ययाः।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तस्य समकहयाः इत्यस्यमानपुवितरनस भविमत। एविञ्च पकविर्वोकयाः
सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। तलयाः लकमार इत्ससजकयाः अतयाः तममात्रस मशिष्यतक्षे। सलङ्गमानपुशिमासनमातम् तलन्तस ससयमामम् इमत
सकत्रक्षेण तल्प्रत्ययमान्तशिब्दस्य सष्ट्रीसलङ्गक्षे  प्रयनोगयाः भविमत। अतयाः तल्प्रत्ययमातम् परस सष्ट्रीबनोधिकयाः टमाप्प्रत्ययनो भविमत
इमत अविधिक्षेयमम्। 

उदमाहरणमम्  - जनमानमास  समकहयाः  जनतमा।  जनमानमास  समकहयाः  इमत  लदौमककमविगहक्षे  जन  आमम्  इमत
षष्ठयन्तसपुबन्तमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  तल्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक जनत इमत नस्थतक्षे
तलन्तत्विमातम्  सष्ट्रीसलङ्गक्षे  अजमादतषमापम्  इत्यनक्षेन टमामप अनपुबन्धिलनोपक्षे  सविणरदष्ट्रीघर  जनतमा इमत जमायतक्षे।  ततयाः
सपुप्रत्ययक्षे  सनोयाः हल्ङयमामदलनोपक्षे  जनतमा इमत रूपस  ससध्यमत। एविमक्षेवि गमाममाणमास  समकहयाः इमत गमामतमा,  बन्धिकनमास
समकहयाः बन्धिपुतमा इत्यमादययाः ससध्यनन्त। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः-१

.1 तक्षेन रकस  रमागमातम् इत्यस्य कनोऽथरयाः। 

२. कमाषमायष्ट्री इत्यत्र कयाः तमद्धितप्रत्यययाः। 

३. विमाससष्ठम्शिब्दस्य कनोऽथरयाः। 

४. पदौषमम् इत्यत्र कयाः तमद्धितप्रत्यययाः। 

५. जनतमा इत्यत्र कयाः तमद्धितप्रत्यययाः। 

६. जनतमाशिब्दस्य कनोऽथरयाः। 

७. ऐन्द्रिममत्यत्र अण्प्रत्यययाः कक्षे न भविमत। 
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[ . ]30 6 तदधिष्ट्रीतक्षे तदक्षेद॥ (४.२.५९)

सकत्रमाथर याः  - तदम्  अधिष्ट्रीतक्षे  अथविमा  तदम्  जमानमामत  इत्यथर  मदतष्ट्रीयमान्तमातम्  समथरप्रमामतपमदकमातम्
अण्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पदचतपुषयमम्  अनस्त।  तदम्  इमत
मदतष्ट्रीयमान्तमानपुकरणस  लपुप्तपञ्चम्यन्तमम्,  अधिष्ट्रीतक्षे  इमत  मतङन्तस  मक्रयमापदमम्।  तदम्  इमत  मदतष्ट्रीयमान्तमानपुकरणस
लपुप्तपञ्चम्यन्तस,  विक्षेद इमत मतङन्तस  मक्रयमापदमम्।  प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम्  इत्यस्ममातम्  अणम्  इमत अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः,
परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा  इमत एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।  प्रमामतपमदकमातम्  इमत
मविशिक्षेष्यमनस्त  अतयाः  तक्षेन  सह  अन्वियमाथर  मदतष्ट्रीयमान्त-तद्शिब्दस्य  पञ्चम्यन्ततयमा  मविपररणमामयाः  मक्रयतक्षे।
तद्शिब्दमातम् समथरमविभमकमदतष्ट्रीयमायमा बनोधिनो भविमत। एविञ्च पकविर्वोकयाः सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। अत्र य एवि अध्यक्षेतमा स
एवि  जमातमा  अमप  स्यमातम्  इमत  मनयमनो  नमानस्त  अन्यथमा  तदधिष्ट्रीतक्षे  विक्षेद  इमत  सकत्रस्विरूपस  स्यमातम्।
सकत्रस्यमाशियस्तमावितम्-यतम् पठमत अथविमा यतम् जमानमामत तमादृशिकमर्थीभकतशिब्दमातम् प्रत्ययनो भविमत। ततयाः पमठतपुयाः
जमातपुयाः विमा बनोधिनो भविमत। 

उदमाहरणमम् - व्यमामक्रयन्तक्षे व्यपुत्पमादन्तक्षे अनक्षेन शिब्दमा इमत व्यमाकरणमम्। व्यमाकरणमम् अधिष्ट्रीतक्षे विक्षेद विमा
इमत  लदौमककमविगहक्षे  व्यमाकरण  अमम्  इमत  मदतष्ट्रीयमान्तमातम्  सपुबन्तमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  अमण प्रमामतपमदकससजमायमास
सपुब्लपुमक व्यमाकरण अ इमत जमायतक्षे। ततयाः तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इत्यनक्षेन विकद्धिदौ प्रमाप्तमायमास न य्विमाभ्यमास पदमान्तमाभ्यमास
पकविर्णौ तपु तमाभ्यमाममैचम् इत्यनक्षेन मनषक्षेधिक्षे समत यकमारमातम् पकविर ऐकमारमागमक्षे विम् ऐ यमाकरण अ इमत जमातक्षे  भससजक-
अकमारस्य लनोपक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे  विमैयमाकरण इमत जमायतक्षे। ततयाः सपुप्रत्ययरुत्विमविसगमारमदकमायर  समत विमैयमाकरणयाः
इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि छन्दनोऽधिष्ट्रीतक्षे विक्षेद विमा छमान्दसयाः इत्यमामद रूपस ससध्यमत। 

[ . ]30 7 क्रममामदभ्यनो विपुनम्॥ (४.२.६१)

सकत्रमाथर याः - क्रममामदगणपमठतक्षेभ्ययाः मदतष्ट्रीयमान्तसमथरप्रमामतपमदकक्षे भ्ययाः अधिष्ट्रीतक्षे अथविमा जमानमामत इत्यथर
तमद्धितससजकनो विपुन्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त। अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। क्रमयाः आमदयरषमास  तक्षे
क्रममादययाः  इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः,  तक्षेभ्ययाः  क्रममामदभ्ययाः  इमत  पञ्चमष्ट्रीबहहविचनमान्तस,  विपुनम्  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस  मविधिष्ट्रीयममानमम्।  प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम्  इत्यस्ममातम्  अणम्  इमत  अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः,  परश्च,
ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा इमत एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे। तदधिष्ट्रीतक्षे तदक्षेद इमत सकत्रममप
अनपुवितरतक्षे।  एविञ्च उकमाथरयाः  सम्पदतक्षे।  विपुनयाः  नकमार  इत्ससजकयाः,  तक्षेन  विपु  इत्यक्षेवि  मशिष्यतक्षे।  मनतयाः  प्रयनोजनस
नञनत्यमामदमनरत्यमम्  इत्यनक्षेन आदपुदमात्तमविधिमानमम्।  यपुविनोरनमाकदौ इत्यनक्षेन विपु  इत्यस्य अक-इत्यमादक्षेशिनो भविमत।
क्रममामदगणक्षे क्रम, पद, मशिकमा, मष्ट्रीममाससमा इमत शिब्दमायाः पमठतमायाः। 
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उदमाहरणमम्  - क्रमकयाः।  क्रममम्  अधिष्ट्रीतक्षे  क्रमस  विक्षेद  विमा   इमत  लदौमककमविगहक्षे  क्रम  अमम्  इमत
मदतमाष्ट्रीयमान्तमातम् सपुबन्तमातम् क्रममामदभ्यनो विपुनम् इत्यनक्षेन विपुन्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे तस्य स्थमानक्षे यपुविनोरनमाकदौ इत्यनक्षेन
अकमादक्षेशिक्षे क्रम अक इमत जमातक्षे भससजमायमास यस्यक्षेमत च इत्यनक्षेन मकमारनोत्तरविमतरनयाः अकमारलनोपक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे
स्विमामदकमायर क्रमकयाः इमत ससध्यमत। एविमक्षेवि पदमम् अधिष्ट्रीतक्षे पदस विक्षेद विमा इत्यथर पदकयाः, मशिकमामम् अधिष्ट्रीतक्षे मशिकमास
विक्षेद विमा इत्यथर मशिककयाः, मष्ट्रीममाससमामम् अधिष्ट्रीतक्षे मष्ट्रीममाससमास विक्षेद विमा इत्यथर मष्ट्रीममाससकयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

[ . ]30 8 तदनस्मन्नस्तष्ट्रीमत दक्षेशिक्षे तन्नमानम्न॥ (४.२.६७)

सकत्रमाथर याः  -  प्रकक मतप्रत्ययमाभ्यमास यमद दक्षेशिस्य नमाम सम्पदतक्षे तमहर  स अनस्मनम् दक्षेशिक्षे अनस्त इत्यथर
प्रथममान्तमातम् समथरप्रमामतपमदकमातम् अण्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदमनस्त।  तस्य  नमाम  तन्नमाम,  तनस्मनम्  तन्नमानम्न  इमत
सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  तदम्  प्रथममान्तमानपुकरणस  लपुप्तपञ्चम्यन्तमम्।  अनस्मनम्  ,  दक्षेशिक्षे  इत्यपुभयममप
सप्तम्यक्षेकविचनमान्तमम्,  अनस्त  मक्रयमापदमम्,  इमत  अव्ययपदमम्  इमत  अनक्षेकपदममदस  सकत्रमम्।  प्रमाग्दष्ट्रीव्यतनोऽणम्
इत्यस्ममातम् अणम् इमत अनपुवितरतक्षे। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इमत
एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। तथमा च प्रमागपुकमाथरयाः ससध्यमत एवि। प्रथमतत्पदस प्रथममामविभकक्षे याः सकचकयाः। मदतष्ट्रीयस तत्पदस
प्रत्ययमान्तस्य सकचकयाः। इमतशिब्दयाः मविविकमाथरकयाः। सकत्रस्य तमात्पयर तमावितम् यस्ममातम् शिब्दमातम् अण्प्रत्ययनो भविमत
सयाः अण्प्रत्ययमान्तशिब्दयाः कस्यमामप दक्षेशिस्य ससजमा स्यमातम्। एविञ्च स अनस्मनम् दक्षेशिक्षे अनस्त इत्यथर प्रथममान्तमातम्
समथरप्रमामतपमदकमातम् तमद्धितससजकयाः अण्प्रत्ययनो भविमत यमद स प्रत्ययमान्तशिब्दयाः कस्यमामप प्रससद्धिदक्षेशिस्य नमाम
भविमत। सकत्रममदस मतपुप्प्रत्ययस्य अपविमादभकतमम्। 

उदमाहरणमम्  - उदपुम्बरमायाः  सनन्त  अनस्मनम्  दक्षेशिक्षे  इमत  लदौमककमविगहक्षे  उद पुम्बर  जसम्  इमत
प्रथममान्तसमथरसपुबन्तमातम्  तदनस्मन्नस्तष्ट्रीमत दक्षेशिक्षे  तन्नमानम्न इत्यनक्षेन अण्प्रत्ययक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक
तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः इत्यनक्षेन आदचयाः विकद्धिदौ औकमारमादक्षेशिक्षे  भससजकमाकमारस्य लनोपक्षे  च औदपुम्बरम्  अ इमत जमातक्षे
स्विमामदकमायर विणरसम्मक्षेलनक्षे च औदपुम्बरयाः इमत ससध्यमत। अयस शिब्दयाः स्थमानमविशिक्षेषस्य ससजमा। एविमक्षेवि  पविरतमायाः
सनन्त अनस्मनम् दक्षेशिक्षे इमत पमाविरतयाः दक्षेशियाः इत्यमामद रूपस ससध्यमत। 

अत्र  मविशिक्षेषयाः  -  प्रमागपुकस  सकत्रस  चमातपुरमासथरकप्रकरणस्थमम्।  चत्विमारयाः  अथमारयाः  सनन्त  इमत  हक्षेतनोयाः
चमातपुरमासथरकप्रकरणममत्यपुच्यतक्षे। कक्षे  च तक्षे इमत चक्षेतम्- 

१. सयाः अनस्मनम् अनस्त इत्यक्षेविस दक्षेशियाः- अस्य मविषयक्षे तपु उकमक्षेविमानस्त। 

.2 तक्षेन मनममरतममत्यक्षेविस  नगरष्ट्री-  तक्षेन मनविकरत्तमम्  (४.२.६८)  इमत सकत्रमम्। अस्यनोदमाहरणमम्-  कपु शिपुम्बक्षेन
मनविकरत्तमा कदौशिमाम्बष्ट्री। 

.3 तस्य विमासयाः इत्यक्षेविस  दक्षेशियाः-  तस्य मनविमासयाः  (४.२.६९)  इमत यनोगयाः। अस्यनोदमाहरणमम्-  मशिबष्ट्रीनमास
मनविमासनो दक्षेशियाः शिमैबयाः। 

.4 ययाः तस्ममातम् दकरक्षे नमानस्त इत्यक्षेविस दक्षेशियाः- अदकरभविश्च (४.२.७०)इमत शिमासमम्। अस्यनोदमाहरणमम्-
मविमदशिमायमा अदकरभविस नगरस विमैमदशिमम्। 
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[ . ]30 9 लपुमप यपुकविद्व्यमकविचनक्षे॥ (१.२.५१)

सकत्रमाथर याः - प्रत्ययक्षे लपुप्तक्षे समत शिब्दस्य प्रकक मतविदम् सलङ्गविचनक्षे स्यमातमामम्। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  सकत्रममदममतदक्षेशिसकत्रमम्।  यपुकक्षे न  तपुल्यस  यपुकवितम्।  व्यमकश्च  विचनस  च
तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दयाः  व्यमकविचनक्षे।  लपुमप  सप्तम्यक्षेकविचनमान्तस,  यपुकवितम्  इमत  अव्ययस,  व्यमकविचनक्षे
प्रथममान्तमममत  मत्रपदममदस  सकत्रमम्।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  यपुकशिब्दस्य  प्रकक मतरथरयाः,  व्यमकशिब्दस्य  सलङ्गममत्यथरयाः,
विचनशिब्दस्य ससख्यमाथरयाः। सकत्रस्यमाशियस्तमावितम्-  यस्यमायाः प्रकक तक्षेयाः प्रत्ययनो मविमहतनो भविमत,  तस्य प्रत्ययस्य
लनोपक्षेऽमप तस्यमायाः प्रकक तक्षेरनपुसमारस सलङ्गविचनक्षे भवितयाः न तपु तस्य मविशिक्षेष्यमानपुसमारस। 

उदमाहरणमम् - पञ्चमालमानमास मनविमासनो जनपदयाः पञ्चमालमायाः। अत्र मविशिक्षेष्यमनस्त जनपदयाः , प्रकक मतरनस्त
पञ्चमालमायाः इमत प्रथममाबहहविचनमान्तयाः पपुसमल्लङ्गकश्च। पञ्चमाल आमम् इत्यलदौमककमविगहक्षे मनविमासमाथर जनपदमाथर च
अण्प्रत्ययस्य मविधिमानक्षे  समत जनपदक्षे  लपुपम्  इत्यनक्षेन  तस्य लनोपक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक प्रकक तसकत्रक्षेण
यपुकविदमावियाः अथमारतम् प्रकक मतविदमाविनो भविमत। तस्ममातम् जनपदयाः इमत मविशिक्षेष्यमानपुसमारस न सलङ्गविचनक्षे भवितयाः अमप
तपु  पञ्चमाल इमत प्रकक त्यनपुसमारमम्।  तस्ममादक्षेवि पञ्चमालमायाः इमत रूपस  ससध्यमत। एविमक्षेवि कपु रवियाः,  अङ्गमायाः,  विङ्गमायाः
कसलङ्गमायाः इत्यमादययाः ससध्यनन्त। 

[ . ]30 10 रमाषष माविमारपमारमाद्घखदौ॥ (४.२.९३)

सकत्रमाथर याः  - अपत्यमामदचतपुररयरन्तमादन्यनोऽथरयाः  शिक्षेषयाः,  तदथर  अथमारतम्  जमातमादथर  रमाषषशिब्दमातम्
अविमारपमारशिब्दमातम् क्रमशियाः घप्रत्यययाः खप्रत्ययश्च भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्  इदमम् अनस्त। अनस्मनम् सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त। रमाषषञ्च अविमारपमारञ्च
तयनोयाः  सममाहमारदन्दयाः  रमाषष माविमारपमारमम्,  तस्ममातम्  रमाषष माविमारपमारमातम्  इमत  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  घश्च  खश्च
तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दनो  घखदौ  इमत  प्रथममदविचनमान्तमम्।  शिक्षेषक्षे  इत्यस्यमासधिकमारयाः  अनस्त।  प्रत्यययाः,  परश्च,
ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा इमत एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम्
इमत पररभमाषयमा क्रमशियाः रमाषशिब्दमातम् घप्रत्यययाः, अविमारपमारशिब्दमातम् च खप्रत्ययनो भविमत। अत्र ध्यमातव्यस यतम्
शिमैमषकप्रकरणस्थसकत्रमैयाः कपु त्रमचतम् प्रकक तक्षेयाः प्रत्ययस्य विमा मविधिमानस भविमत न तपु कस्यमामप अथरस्य मविधिमानस भविमत।
यथमा रमाषष माविमारपमारमाद्घखदौ इत्यत्र प्रकक मतप्रत्ययदौ उकदौ,  अथरस्तपु  अनपुकयाः। क्विमचतम्  अथर  एवि उकयाः,  न तपु
प्रकक मतप्रत्ययदौ। यथमा तत्र भवियाः, तत्र जमातयाः, तत आगतयाः इत्यमाददौ अथर एवि उकयाः न तपु प्रकक मतप्रत्ययदौ। अतयाः
तत्र दयनोयाः सकत्रयनोयाः मक्षेलनक्षेनमैवि एकविमाक्यतमा सम्पदतक्षे तक्षेन प्रकक मत-प्रत्यय-अथमारनमास बनोधिनो भविमत एविञ्च तत्र
जमातयाः  इमत  अथरमविधिमायकसकत्रक्षेण  सह  रमाषष माविमारपमारमाद्घखदौ  इमत  प्रत्ययमविधिमायकसकत्रस्य  एकविमाक्यतमायमास
सप्तम्यन्तरमाषषशिब्दमातम्  सप्तम्यन्त-अविमारपमारशिब्दमातम्  च  जमातमाथर  क्रमशियाः  तमद्धितससजकघप्रत्यययाः
तमद्धितससजकखप्रत्ययश्च भविमत। 

उदमाहरणमम्  - रमाषष क्षे  जमातमामदयाः  इमत  लदौमककमविगहक्षे,  रमाषष  मङ  इमत  सप्तम्यन्तप्रमामतपमदकमातम्
प्रकक तसकत्रक्षेण घप्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक रमाषष  घ इमत जमायतक्षे। ततयाः आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः फढखछघमास
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अथ रकमादथरकप्रकरणमम् मटप्पणष्ट्री

प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम्  इत्यनक्षेन  घम्  इत्यस्य  स्थमानक्षे  इयमादक्षेशिक्षे  भससजक-अकमारस्य  लनोपक्षे  रमाषष  इय  इमत  जमातक्षे
विणरसम्मक्षेलनक्षे रमामषषय इमत शिब्दमातम् स्विमामदकमायर समत रमामषषययाः इमत रूपस ससध्यमत। 

अविमारस च पमारस च अविमारपमारमम् इमत सममाहमारदन्दयाः। अविमारपमारक्षे जमातमामदयाः इत्यथर   अविमारपमार मङ
इत्यलदौमककमविगहक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  खप्रत्ययक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक  आयनक्षेयमामदसकत्रक्षेण  ईनमादक्षेशिक्षे  णत्विक्षे
स्विमामदकमायर अविमारपमारष्ट्रीणयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

८. रमामषषययाः इत्यत्र कयाः तमद्धितप्रत्यययाः। 

९. विमैयमाकरणयाः इमत शिब्दस्य कनोऽथरयाः। 

१०.लपुमप यपुकविद्व्यमकविचनक्षे इमत सकत्रस मकममतदक्षेशिसकत्रस मविसधिसकत्रस विमा। 

११.मशिककशिब्दस्य कनोऽथरयाः। 

१२.मष्ट्रीममाससकशिब्दस्य कनोऽथरयाः। 

१३.तदनस्मन्नस्तष्ट्रीमत दक्षेशिक्षे तन्नमानम्न इमत सकत्रक्षेण कयाः तमद्धितप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

१४.विङ्गमायाः इत्यस्य कनोऽथरयाः। 

[ . ]30 11 विकद्धिमाच्छयाः॥ (४.२.११४)

सकत्रमाथर याः - विकद्धिससजकमातम् समथरप्रमामतपमदकमातम् शिमैमषकमाथर तमद्धितयाः छप्रत्यययाः परनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त।  विकद्धिमातम्  इमत
पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्,  छयाः  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  मविधिष्ट्रीयममानमम्।  कस्य  विकद्धिससजमा  भविमत  इमत
पकच्छमायमामपुच्यतक्षे-विकमद्धियरस्यमाचमाममामदस्तदकद्धिमम् इमत सकत्रक्षेण  यनस्मनम् शिब्दक्षे अचमास मध्यक्षे आदयाः अचम् विकमद्धिससजकनो
(आ,एमै ,औ) भविमत स शिब्दयाः विकमद्धिससजकनो भविमत। एविञ्च अनपुविकत्त्यमामदकमायर पकविर्वोकयाः सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

  उदमाहरणमम्  - शिमालमायमास  भवि  इमत  लदौमककमविगहक्षे  शिमालमा  मङ  इत्यलदौमककमविगहक्षे
विकमद्धियरस्यमाचमाममामदस्तदकद्धिमम् इत्यनक्षेन शिमालमायमायाः आदमाचनो विकमद्धिससजकत्विमातम् विकद्धिससजमा भविमत। ततयाः तत्र भवियाः,
तत्र  जमातयाः  इत्यमामदशिमैमषकमाथरषपु  शिमालमा  मङ  इमत  सप्तम्यन्तमादम्  समथरप्रमामतपमदकमातम्  विकद्धिमाच्छ  इमत  यनोगक्षेन
छप्रत्ययक्षे  आयनक्षेयमामदसकत्रक्षेण छम्  इत्यस्य स्थमानक्षे  ईयम्-आदक्षेशिक्षे  भससजकत्विमातम् आकमारस्य लनोपक्षे  विणरसम्मक्षेलनक्षे
स्विमामदकमायर च शिमालष्ट्रीययाः इमत ससध्यमत। एविमक्षेवि ममालमायमास जमातमामद इत्यथर ममालष्ट्रीययाः इत्यमामद ससध्यमत। 

[ . ]30 12 यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास खञ्च॥ (४.३.१)

सकत्रमाथर याः - यपुष्मदम्-अस्मद्शिब्दमाभ्यमास मविकल्पक्षेन खञप्रत्यययाः छप्रत्यययाः अण्प्रत्ययश्च भविमत। 
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सकत्रव्यमाख्यमा  -मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पदत्रयमनस्त।  यपुष्मतम्  च  अस्मतम्  च
तयनोररतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  यपुष्मदस्मददौ,  तयनोयाः  यपुष्मदस्मदनोयाः  इमत  पञ्चम्यथर  षष्ठष्ट्री,  अन्यतरस्यमामममत
सप्तम्यक्षेकविचनमान्तस,  खञम्  प्रथममैकविचनमान्तमम्।  चक्षेमत  अव्ययपदमम्।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,
तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा,  शिक्षेषक्षे  इमत एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे। चकमारक्षेण गतर्वोत्तरपदमाच्छयाः इमत छयाः प्रत्यययाः
समपुच्चष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षे अन्यतरस्यमासगहणक्षेन प्रमाग्दष्ट्रीव्यतष्ट्रीययाः समाममान्यतयमा प्रमाप्तनोऽणम् ससगकह्यतक्षे। अत्र अस्मदम्-यपुष्मदम्
इमत प्रकक मतदयमम् अनस्त, मकञ्च खञम्, छयाः, अणम् इमत प्रत्ययत्रयमनस्त। एविञ्च दमाभ्यमास प्रकक मतभ्यमास प्रत्ययत्रयस
मविधिष्ट्रीयतक्षे। अतयाः अत्र यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः सममानमामम् इमत पररभमाषमा न प्रवितरतक्षे इमत स्मतरव्यमम्। 

उदमाहरणमम् - यपुवियनोयाः यपुष्ममाकस  विमा अयस इमत लदौमककमविगहक्षे यपुष्मदम् ओसम् अथविमा यपुष्मदम् आमम् इमत
अलदौमककमविगहक्षे यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास खञम् च इमत यनोगक्षेन छप्रत्ययक्षे ईयमादक्षेशिक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक
स्विमामदकमायर यपुष्मदष्ट्रीययाः ससध्यमत। 

 छप्रत्ययमाभमाविक्षे  खञप्रत्ययक्षे  च आयनक्षेयमामदसकत्रक्षेण ईनमादक्षेशिक्षे  यपुष्मदम् ईन इमत जमातक्षे  तनस्मन्नमण च
यपुष्ममाकमास्ममाकदौ इत्यनक्षेन यपुष्मदम् इत्यस्य स्थमानक्षे  यपुष्ममाक इत्यमादक्षेशिक्षे  तमद्धितक्षेष्विचमाममादक्षेयाः  इत्यनक्षेन आमदविकद्धिदौ
यदौष्ममाक  ईन  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः   भससजकस्य  अकमारस्य  लनोपक्षे  अट्कपु प्विमाङनपुम्व्यविमायक्षेऽमप  इमत  यनोगक्षेन
नकमारस्य णत्विक्षे स्विमामदकमायर यदौष्ममाककीणयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

पपुनयाः  खञप्रत्ययमाभमाविक्षे  शिक्षेषक्षे  इमत  यनोगक्षेन  अण्प्रत्ययक्षे  यपुष्मदम्  अ  इमत  जमातक्षे  तनस्मन्नमण  च
यपुष्ममाकमास्ममाकदौ इमत शिमासक्षेण यपुष्मदम् इत्यस्य स्थमानक्षे यपुष्ममाक इत्यमादक्षेशिक्षे आमदविकद्धिदौ भससजकस्य अकमारस्य
लनोपक्षे स्विमामदकमायर यदौष्ममाकयाः इमत रूपस ससध्यमत। एविञ्च वियमत्र रूपत्रयस प्रमाप्नपुमयाः-

१. यपुष्मदष्ट्रीययाः। 

२. यदौष्ममाककीणयाः। 

३. यदौष्ममाकयाः। 

एविमक्षेवि आवियनोयाः अयमम्  अथविमा अस्ममाकमम्  अयमम्  इत्यक्षेतदथर  छप्रत्ययक्षे  अस्मदष्ट्रीययाः इमत रूपमम्,
खञप्रत्ययक्षे  च  अस्मदम्  इत्यस्य  स्थमानक्षे  अस्ममाक  इत्यमादक्षेशिक्षे  आमदविकद्धिदौ  आस्ममाककीनयाः  इमत  रूपमम्,  छ-
खञप्रत्ययमामतररकस्थलक्षे अमण   अस्ममाकमादक्षेशिक्षे आस्ममाकयाः इमत रूपमम् इत्यमाहत्य रूपत्रयस ससध्यमत। 

सम्प्रमत  अमण  खमञ  च  परतयाः  एकत्विमविमशिषयनोयाः  अस्मदम्-यपुष्मदम्-शिब्दयनोयाः  स्थमानक्षे  आदक्षेशिस
मविधिमातपुममदस सकत्रममारभ्यतक्षे-

[ . ]30 13 तविकममकमाविक्षेकविचनक्षे॥ (४.३.६२)

सकत्रमाथर याः - एकमाथरविमामचननोयपुरष्मदस्मदनोस्तविकममकदौ स्तयाः खमञ अमण च। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रममदस पददयमात्मकनस्त। तविकममकदौ एकविचनक्षे  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।
तविकममकदौ इमत प्रथममामदविचनमान्तमम्। एकविचनक्षे  इमत प्रथममैकविचनमान्तमम्। तनस्मन्नमण च यपुष्ममाकमास्ममाकदौ
इत्यतयाः  अमण  ,  तनस्मनम्  इत्यनयनोरनपुविकसत्तभरविमत।  तनस्मनम्  इत्यनक्षेन  यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास  खञ्च  इमत
पकविरसकत्रमातम् खञम् इत्यस्य परमामशिर्वो भविमत। यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास खञ्च इत्यतयाः यपुष्मदस्मदनोयाः अनपुविकसत्तरमप
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भविमत। एकस्य विचनमम्  (उमकयाः)  इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषक्षे  एकविचनमम्,  तनस्मनम्  एकविचनक्षे।  तविकश्च ममकश्च
तविकममकदौ  इमत  इतरक्षेतरयनोदन्दयाः।  एविञ्च  तनस्मनम्  अथमारतम्  खञप्रत्ययक्षे  परक्षे  तथमा  अण्प्रत्ययक्षे  परक्षे
एकत्विससख्यमाकथनक्षे प्रयपुकयनोयाः यपुष्मदम्-अस्मदम्-शिब्दयनोयाः स्थमानक्षे  यथमाससख्यस तविक-ममक-आदक्षेशिदौ भवितयाः
इमत सकत्रमाथरयाः। 

मविशिक्षेषयाः  -  तविक-ममकदौ  आदक्षेशिदौ  अनक्षेकमालदौ  स्तयाः।  अतयाः  अनक्षेक्षेकमानल्शित्सविरस्य  इत्यनक्षेन  तदौ
सविमारदक्षेशिदौ भवितयाः। 

उदमाहरणमम् - खमञ उदमाहरणमम् - तवि अयमम् इमत तमाविककीनयाः। यपुष्मदम् ङसम् इत्यलदौमककमविगहक्षे
यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास  खञ्च इमत  सकत्रक्षेण  तस्यक्षेदमम्  इमत  शिमैमषकमाथर  खमञ  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक
प्रकक तसकत्रक्षेण यपुष्मदम्-शिब्दस्य स्थमानक्षे तविक इमत सविमारदक्षेशिक्षे  तविक ख इमत जमायतक्षे। ततयाः आयनक्षेयष्ट्रीनष्ट्रीमयययाः
फढखछघमास  प्रत्ययमादष्ट्रीनमामम्  इत्यनक्षेन  खस्य  स्थमानक्षे  ईनमादक्षेशिक्षे  आमदविकद्धिदौ  भससजकस्य  अकमारस्य  लनोपक्षे
स्विमामदकमायर च तमाविककीनयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

खञभमाविपकक्षे  तपु  शिक्षेषक्षे  इमत  अमण  तविकममकमाविक्षेकविचनक्षे  इत्यनक्षेन  तविकमादक्षेशिक्षे  आमदविकद्धिदौ
भससजकमाकमारस्य लनोपक्षे स्विमामदकमायर च तमाविकयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

एविमक्षेवि मम अयमम् इमत मविगहक्षे ममामककीनयाः, ममामकयाः इत्यत्र प्रमक्रयमा जक्षेयमा। 

एकमाथरविमामच-यपुष्मद्शिब्दमातम्  एकमाथरविमामच-अस्मद्शिब्दमातम्  च  तविकममकमाविक्षेकविचनक्षे  इमत
प्रकक तसकत्रक्षेण पकक्षे छप्रत्ययक्षे छस्य स्थमानक्षे ईयमादक्षेशिक्षे यपुष्मदम् ईय इमत जमातक्षे सकत्रममदममारभ्यतक्षे-

[ . ]30 14 प्रत्ययनोत्तरपदयनोश्च॥ (७.२.९८)

सकत्रमाथर याः - मपयरन्तयनोयाः एकमाथरयनोयाः यपुष्मदस्मद्शिब्दयनोयाः त्विमदौ स्तयाः प्रत्ययक्षे उत्तरपदक्षे च। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयस  वितरतक्षे।  प्रत्ययनोत्तरपदयनोयाः च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः।
प्रत्ययश्च  उत्तरपदस  च  तयनोयाः  इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे  प्रत्ययनोत्तरपदक्षे,  तयनोयाः  प्रत्ययनोत्तरपदयनोयाः  इमत
सप्तमष्ट्रीमदविचनमान्तमम्।  चक्षेमत  अव्ययमम्।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  त्विममाविक्षेकविचनक्षे  इत्यतयाः  त्विमदौ  एकविचनक्षे  इत्यनयनोयाः,
यपुष्मदस्मदनोरनमादक्षेशिक्षे  इत्यतयाः  यपुष्मदस्मदनोयाः  इत्यस्य  च  अनपुविकसत्तभरविमत।  मपयरन्तस्य  इत्यसधिमक्रयतक्षे।
सममासस्य चरमम् अथमारतम् अनन्तमस पदमम् उत्तरपदमम् इत्यपुच्यतक्षे। एविञ्च सकत्रमाथरस्तमावितम्- एकविचनमविषयकयनोयाः
यपुष्मदस्मद्शिब्दयनोयाः मपयरन्तस्य स्थमानक्षे त्विमदौ आदक्षेशिदौ भवितयाः प्रत्ययक्षे उत्तरपदक्षे विमा परतयाः। यथमाससख्यमनपुदक्षेशियाः
सममानमामम् इमत पररभमाषमायनोगक्षेन यपुष्मद्शिब्दस्य मपयरन्तस्य स्थमानक्षे  अथमारतम् यपुष्मम् इमत स्थमानक्षे  त्वि इत्यमादक्षेशिनो
भविमत,  अस्मद्शिब्दस्य मपयरन्तस्य स्थमानक्षे  अथमारतम्  अस्म इमत स्थमानक्षे  म इत्यमादक्षेशिनो भविमत इमत सकत्रस्य
तमात्पयरमम्। 

उदमाहरणमम् - त्विदष्ट्रीययाः, यपुष्मदष्ट्रीययाः। उत्तरपदक्षे तपु त्वित्पपुत्रयाः, मत्पपुत्रयाः। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  तवि  अयमम्  इमत  लदौमककमविगहक्षे  यपुष्मदम्  ङसम्  इत्यलदौमककमविगहक्षे  च
यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास खञ्च इत्यनक्षेन पमामकक-छप्रत्ययक्षे छस्य स्थमानक्षे ईयमादक्षेशियाः। ततयाः प्रत्यययाः परयाः अनस्त
इमत हक्षेतनोयाः प्रत्ययनोत्तरपदयनोश्च इत्यनक्षेन यपुष्मद्शिब्दस्य मपयरन्तस्य स्थमानक्षे अथमारतम् यपुष्मम् इत्यत्र त्विमादक्षेशिक्षे त्वि
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अदम् ईय इमत जमायतक्षे। ततयाः अतनो गपुणक्षे इमत पररूपमैकमादक्षेशिक्षे विणरसम्मक्षेलनक्षे स्विमामदकमायर च त्विदष्ट्रीययाः इमत रूपस
ससध्यमत।  एविमक्षेवि  मम  अयमम्  इमत  मविगहक्षे  मदष्ट्रीययाः  इमत  रूपस  ससध्यमत।  एविञ्च तवि  अयमम्  इमत  मविगहक्षे
यपुष्मदष्ट्रीययाः,  यदौष्ममाककीणयाः, यदौष्ममाकयाः, तमाविककीनयाः,  तमाविकयाः, त्विदष्ट्रीययाः इमत षटम्  रूपमामण भविनन्त। मम अयमम्
इमत मविगहक्षेऽमप षटम्  रूपमामण भविनन्त। तमामन च अस्मदष्ट्रीययाः, आस्ममाककीनयाः, आस्ममाकयाः, ममामककीनयाः, ममामकयाः,
मदष्ट्रीययाः इमत। 

एतमदषयक्षे तमासलकमास पश्यत-

खञप्रत्ययक्षे अण्प्रत्ययक्षे छप्रत्ययक्षे

एकविचनक्षे-
तविमायस तमाविककीनयाः। 
मममायस ममामककीनयाः। 

मदविचनक्षे-
यपुवियनोरयमम् यदौष्ममाककीणयाः। 
आवियनोरयमम् आस्ममाककीनयाः। 

बहहविचनक्षे-
यपुष्ममाकमयस यदौष्ममाककीणयाः। 
अस्ममाकमयमम् आस्ममाककीनयाः। 

एकविचनक्षे-
तविमायस तमाविकयाः। 
मममायस ममामकयाः। 

मदविचनक्षे-
यपुवियनोरयमम् यदौष्ममाकयाः। 
आवियनोरयमम् आस्ममाकयाः। 

बहहविचनक्षे-
यपुष्ममाकमयस यदौष्ममाकयाः। 
अस्ममाकमयमम् आस्ममाकयाः। 

एकविचनक्षे-
तविमायस त्विदष्ट्रीययाः। 
मममायस मदष्ट्रीययाः। 

मदविचनक्षे-
यपुवियनोरयमम् यपुष्मदष्ट्रीययाः। 
आवियनोरयमम् अस्मदष्ट्रीययाः। 

बहह विचनक्षे-
यपुष्ममाकमयस यपुष्मदष्ट्रीययाः। 
अस्ममाकमयमम् अस्मदष्ट्रीययाः। 

तवि  पपुत्रयाः  इत्यथर  यपुष्मदम्  ङसम्  पपुत्र  सपु  इत्यलदौमककमविगहक्षे  षष्ठष्ट्री  इत्यक्षेनन  तत्पपुरुषसममासक्षे
कक त्तमद्धितसममासमाश्च  इत्यनक्षेन  सममासप्रयपुकप्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक  यपुष्मदम्  पपुत्र  इमत  जमायतक्षे।  ततयाः
पपुत्रशिब्दयाः उत्तरपदमम् अनस्त इमत हक्षेतनोयाः प्रत्ययनोत्तरपदयनोश्च इमत प्रकक तसकत्रक्षेण यपुष्मम् इत्यस्य स्थमानक्षे त्विमादक्षेशिक्षे
त्वि अदम् इमत जमातक्षे अतनो गपुणक्षे इमत पररूपमैकमादक्षेशिक्षे दकमारस्य खरर च इत्यक्षेनन चत्विर स्विमामदकमायर त्वित्पपुत्रयाः इमत
रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि मम पपुत्रयाः इत्यथर मत्पपुत्रयाः इमत रूपस जमायतक्षे। 

[ . ]30 15 गमाममादखञदौ॥ (४.२.९४)

सकत्रमाथर याः - गमामशिब्दमातम् शिक्षेषमाथर तमद्धितदौ यखञदौ प्रत्ययदौ परदौ स्तयाः। 

सकत्रव्यमाख्यमा   -  गमाममातम्  (५/१),  घखदौ  (१/२)  इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। प्रत्यययाः,  परश्च,
ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। एविञ्च समथरगमामप्रमामतपमदकमातम्
शिमैमषकमाथर तमद्धितससजकदौ यखञदौ प्रत्ययदौ परदौ भवितयाः इमत सकत्रमाथरयाः। खञयाः ञकमार इत्ससजकयाः। तक्षेन खममात्रस
मशिष्यतक्षे। 

उदमाहरणमम् - गमाम्ययाः, गमामष्ट्रीणयाः। 
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अथ रकमादथरकप्रकरणमम् मटप्पणष्ट्री

सकत्रमाथरसमन्विययाः   -  गमामक्षे  जमातनो  भविनो  विमा  इमत  लदौमककमविगहक्षे  गमाम  मङ  इत्यलदौमककमविगहक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण  यप्रत्ययक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक  गमाम  य  इमत जमायतक्षे।  ततयाः  भससजमायमामम्  अकमारलनोपक्षे
स्विमामदकमायर च गमाम्यमम् इमत रूपस भविमत। 

खञप्रत्ययक्षे तपु अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक गमाम ख इमत जमायतक्षे आयनक्षेयमामदसकत्रक्षेण
खकमारस्य स्थमानक्षे ईनमादक्षेशिक्षे भससजमामदकमायर गमामष्ट्रीणयाः इमत रूपममप भविमत इमत रूपदयस ससध्यमत। 

[ . ]30 16 आत्मनन्विश्विजन भनोगनोत्तरपदमात्खयाः॥ (५.१.९)

सकत्रमाथर याः - आत्मन्शिब्दमातम् मविश्विजनशिब्दमातम् भनोगनोत्तरपदशिब्दमातम् च महतमाथर खप्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा -  मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमनस्त।  आत्मनन्विश्विजन  भनोगनोत्तरपदमातम्  खयाः  इमत
सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। मविश्विक्षे जनमायाः मविश्विजनमायाः (कमरधिमारययाः), भनोगयाः उत्तरपदस यस्य स भनोगनोत्तरपदयाः। आत्ममा च
मविश्विजनमाश्च  भनोगनोत्तरपदञ्च  तक्षेषमास  सममाहमारदन्दयाः-  आत्मनन्विश्विजनभनोगनोत्तरपदमम्,  तस्ममातम्।
आत्मनन्विश्विजनभनोगनोत्तरपदमातम्  इमत  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  खयाः  इमत  प्रथममैकविचनमान्तमम्।  तस्ममै  महतमम्
इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा,  इमत  एतक्षे
असधिमक्रयन्तक्षे।  एविञ्च  तस्ममै=चतपुरयरन्तमातम्  आत्मनम्-मविश्विजन-भनोगनोत्तरपदप्रमामतपमदकमातम्  महतमम्  इत्यथर
तमद्धितससजकयाः खप्रत्ययनो भविमत इमत सकत्रमाथरयाः। सकत्रममदमम् औत्समगरकस्य छप्रत्ययस्य अपविमादभकतमनस्त। 

उदमाहरणमम् - आत्मनष्ट्रीनमम्, मविश्विजनष्ट्रीनमम्, ममातकभनोगष्ट्रीणयाः। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः -  एविञ्च आत्मनक्षे महतमम् इत्यथर आत्मनम् ङक्षे  इमत चतपुरयरन्तमातम् प्रमामतपमदकमातम्
प्रकक तसकत्रक्षेण खप्रत्ययक्षे प्रमामतपमदकस सजमायमास सपुब्लपुमक आत्मनम् ख इमत जमायतक्षे। ततयाः खकमारस्य स्थमानक्षे ईनमादक्षेशिक्षे
आत्मनम्  ईनम्  इमत जमातक्षे  नस्तमद्धितक्षे  इत्यक्षेनन मटससजकस्य अनयाः लनोपक्षे  प्रमाप्तक्षे  आत्ममाध्विमानदौ खक्षे  इमत सकत्रक्षेण
प्रकक मतभमाविक्षे लनोपनो न भविमत। ततयाः स्विमामदकमायर आत्मनष्ट्रीनमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

एविमक्षेवि मविश्विजनष्ट्रीनमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

ममातकभनोगमाय महतमम् इत्यत्र तपु ममातकशिब्दमातम् परस भनोशिब्दनोऽनस्त। अतयाः ममातकभनोगशिब्दयाः भनोगनोत्तरशिब्दयाः
अनस्त।  तस्ममादक्षेवि  ममातकभनोग  ङक्षे  इत्यलदौमककमविगहक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  खप्रत्ययक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक
खकमारस्य ईनमादक्षेशिक्षे भससजकमाकमारस्य लनोपक्षे नकमारस्य णत्विक्षे  स्विमामदकमायर च ममातकभनोगष्ट्रीणयाः इमत रूपस ससध्यमत।

[ . ]30 17 समायसञ्चरम्प्रमाहक्षे प्रगक्षेऽव्ययक्षेभ्यष्ट्यपुट्यपुलदौ तपुटम्  च॥ 
(४.३.२३)

सकत्रमाथर याः - समायममत्यमामदभ्यश्चतपुभ्यर्वोऽव्ययक्षेभ्यश्च कमालविमामचभ्यष्ट्यपुट्यपुलदौ स्तस्तयनोस्तपुटम्  च। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रक्षेऽनस्मनम् चत्विमारर पदमामन सनन्त। समायसञ्चरम्प्रमाहक्षे प्रगक्षेऽव्ययक्षेभ्ययाः (५/३),
ट्यपुट्यपुलदौ (१/२) तपुटम्  (१/१) च इमत सकत्रगतपदच्छक्षेदयाः। समायञ्च मचरञ्च प्रमाहक्षे  च प्रगक्षे च अव्ययञ्च तक्षेषमामम्
इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे समायसञ्चरम्प्रमाहक्षे प्रगक्षेऽव्ययमामन,  तक्षेभ्ययाः समायसञ्चरम्प्रमाहक्षे प्रगक्षेऽव्ययक्षेभ्ययाः। ट्यपुश्च ट्यपुलम् च तयनोयाः
इतरक्षेतरयनोगदन्दक्षे ट्यपुट्यपुलदौ। तपुटम्  इमत प्रथममैकविचनमान्तमम्। च इत्यव्ययमम्। सक त्रक्षेऽनस्मनम् कमालमाट्ठञम् इत्यतयाः
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विचनमविपरणमामक्षेन  कमालक्षेभ्ययाः  इत्यस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  प्रत्यययाः,  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,
समथमारनमास  प्रथममादमा,  शिक्षेषक्षे  इमत  एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे।  एविञ्च सकत्रमाथरस्तमावितम्  -  समायमम्,  मचरमम्,  प्रमाहक्षे ,  प्रगक्षे
इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः कमालविमाचकशिब्दक्षेभ्ययाः,  तथमा कमालविमाचकमाव्ययक्षेभ्यश्च तमद्धितससजकदौ ट्यट्यपुलदौ प्रत्ययदौ भवितयाः,
तयनोयाः  प्रत्यययनोयाः  तपुडमागमनोऽमप  भविमत।  अत्र समायमम्,  मचरमम्,  प्रमाहक्षे ,  प्रगक्षे  इत्यक्षेतक्षे  न  अव्ययमामन  अन्यथमा
अव्ययत्विमादक्षेवि ससद्धिक्षे पपुनयाः पकथकम्  उल्लक्षेखयाः व्यथरयाः स्यमातम्। तयनोयाः प्रत्यययनोयाः टकमारलकमारदौ इतदौ स्तयाः। अतयाः यपु
इमत मशिष्यतक्षे इमत  उभयनोयाः प्रत्यययनोयाः सममानरूपतमा भमामत तथमामप स्विरक्षे भक्षेदनोऽनस्त इमत अविधिक्षेयमम्। तपुडमागमक्षे
च उकमारटकमारदौ इतदौ स्तयाः,  तम्-इत्यक्षेवि मशिष्यतक्षे। यपु इत्यस्य स्थमानक्षे  यपुविनोरनमाकदौ इत्यनक्षेन अन-इत्यमादक्षेशिनो
भविमत।  मटत्करणस्य  प्रयनोजनमम्-सष्ट्रीत्विमविविकमायमास  मटडमाणमञत्यमामदसकत्रक्षेण  ङष्ट्रीप्प्रसमकयाः।  तक्षेन  समायन्तनस
कक त्यमम्,  समायन्तनष्ट्री  विक्षेलमा।  अत्र  अविधिक्षेयमम्-  प्रकक तसकत्रक्षेण   समाय-मचरशिब्दयनोयाः  ममान्तत्विस  मकञ्च  प्रमाह-
प्रगशिब्दयनोयाः एदन्तत्विमम् मनपमात्यतक्षे। 

उदमाहरणमम्- समायन्तमम्। मचरन्तनमम्। प्रमाहक्षे तनमम्। प्रगक्षेतनमम्। 

सकत्रमाथरसमन्विययाः  -  समायक्षे  भवियाः  इत्यथर  सप्तम्यन्तमादम्  घञन्तमातम्  समायशिब्दमातम्  तत्र  भवियाः  इमत
शिमैमषकमाथर प्रकक तसकत्रक्षेण ट्यपुप्रत्ययक्षे ट्यपुल्प्रत्ययक्षे विमा प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक यपु इत्यस्य स्थमानक्षे अनमादक्षेशिक्षे
तपुडमागमक्षे समायशिब्दस्य ममान्तत्विमनपमातनक्षे स्विमामदष्विसविरनमामस्थमानक्षे इमत सकत्रक्षेण पदससजमायमास मकमारस्य अनपुस्विमारक्षे
अनपुस्विमारस्य विमैकनल्पकपरसविणर स्विमामदकमायर च समायन्तनयाः, समायसतनयाः इमत रूपदयस ससध्यमत। 

मचरक्षे  भवियाः इत्यथर  मचरन्तनमम्।  अनस्मन्नक्षेविमाथर  तपु  मचरपरुत्परमाररभ्यस्त्ननो  विकव्ययाः इमत विमामतरकक्षे न
त्न-प्रत्ययक्षे स्विमामदकमायर च मचरत्नमम् इमत रूपस भविमत। 

प्रमाहक्षे  भविनो जमातनो विमा इत्यथर प्रमाहक्षे तनमम् इमत रूपस भविमत। 

प्रगक्षे  भविनो जमातनो विमा इत्यथर  प्रगक्षेतनयाः इमत रूपमम्। प्रगक्षेतननो मविहमारयाः  (  )  Morning walk इमत
प्रयनोगयाः। 

कमालविमाचकस्य उदमाहरणमम्-

दनोषमा  भविस  दनोषमातनमम्।  अत्र  रमामत्रविमाचकदनोषमाशिब्दमातम्  तत्र  भवियाः  इमत  शिमैमषकमाथर  प्रकक तसकत्रक्षेण
ट्यपुप्रत्ययक्षे ट्यपुल्प्रत्ययक्षे विमा दनोषमातनमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

एविमक्षेवि-

१. मदविमा भविस मदविमातनमम् (मदन मफ हनोनक्षे विमालमा)। 

२. श्विनो भविस श्विस्तनमम् (आगमामष्ट्री कल मफ हनोनक्षे विमालमा)। 

३. ह्यनो भविस ह्यस्तनमम् (गतकल मफ हनोनक्षे विमालमा)। 

४. अदनो भविमम् अदतनमम् (आज हनोनक्षे विमालमा)। 

५. पपुरमा भविस पपुरमातनमम् (पकविरकमाल मफ हनोनक्षे विमालमा)। 

६. सदमा भवियाः सदमातनयाः (हमक्षेशिमा हनोनक्षे विमालमा)। 

७. सनमा भवियाः सनमातनयाः (सदमा हनोनक्षे विमालमा)। 
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८. अधिपुनमा भवियाः अधिपुनमातनयाः (अब हनोनक्षे विमालमा)। 

९. इदमाननीं भवियाः इदमानष्ट्रीन्तनयाः (अब हनोनक्षे विमालमा)। 

१०.प्रमाग्भवियाः प्रमाकनयाः (पहलक्षे हनोनक्षे विमालमा)। 

११.प्रमातभरवियाः प्रमातस्तनयाः (प्रमातयाः हनोनक्षे विमालमा)। 

१२.ऐषमनो भविमम् ऐषमस्तनमम् (इस विषर हनोनक्षे विमालमा)। 

[ . ]30 18 सजहमामकलमाङ्गपुलक्षेश्छयाः॥ (४.३.६२)

सकत्रमाथर याः - सजहमामकलशिब्दमातम् अङ्गपुलशिब्दमातम् च तत्र भवियाः इत्यथर  छप्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  -  मविसधिसकत्रमम्  इदमम्  अनस्त।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  पददयमम्  अनस्त।  सजहमायमा  मकलस
सजहमामकलमम्,  सजहमामकलञ्च  अङ्गपुसलश्च  तयनोयाः  सममाहमारदन्दनो  सजहमामकलमाङ्गपु सलयाः,  सदौत्रस  पपुसस्त्विस  तस्ममादम्
सजहमामकलमाङ्गपुलक्षेयाः  इमत  पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  छयाः  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  मविधिष्ट्रीयममानमम्।  प्रत्यययाः,  परश्च,
ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा, शिक्षेषक्षे इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। ततयाः पकविर्वोकमाथरयाः ससध्यमत।
सजहमामकलमम् अङ्गपु सलयाः चक्षेमत उभदौ शिब्ददौ अवियविविमाचकदौ इमत हक्षेतनोयाः शिरष्ट्रीरमावियविमाच्च इत्यनक्षेन यत्प्रत्ययक्षे प्रमाप्तक्षे तस
बमासधित्विमा छप्रत्ययनो भविमत। 

उदमाहरणमम् - सजहमामकलक्षे भविमम्  इमत लदौमककमविगहक्षे सजहमामकल मङ इत्यलदौमककमविगहक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण
छप्रत्ययक्षे  आयनक्षेयमामदसकत्रक्षेण  ईयमादक्षेशिक्षे  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक  भससजमायमामम्  अकमारलनोपक्षे  स्विमामदकमायर
सजहमामकलष्ट्रीयमम् इमत रूपस ससध्यमत। एविमक्षेवि पकविरप्रमक्रयमानपुसमारमम् अङ्गपुलष्ट्रीयमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

[ . ]30 19 गनोश्च पपुरष्ट्रीषक्षे॥ (४.३.१४५)

सकत्रमाथर याः - पपुरष्ट्रीषमाथर अथमारतम् मलमाथर गनोप्रमामतपमदकमातम् मयट्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। मत्रपदस सकत्रमनस्त। गनोयाः पञ्चम्यक्षेकविचनमान्तस चक्षेत्यव्ययपदस
पपुरष्ट्रीषक्षे इमत सप्तम्यक्षेकविचनमान्तम। प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा, शिक्षेषक्षे
इमत एतक्षे  असधिमक्रयन्तक्षे। तस्य मविकमार इमत सम्पकणर  सकत्रमनपुवितरतक्षे। मयडम्  विमैतयनोभमारषमायमामभक्ष्यमाच्छमादनयनोयाः
इत्यतयाः मयटम्  अनपुवितरतक्षे। एविञ्च उकसकत्रमाथरयाः ससध्यमत। सकत्रममदस गनोपयसनोयरतम्  इमत सकत्रस्य बमाधिकमनस्त।
यदमप गनोमलस न गनोयाः अवियविनो न विमा तस्य मविकमारयाः तथमामप सम्बन्धिसमाममान्यममादमाय तथनोकमम्। 

उदमाहरणमम्  - गनोयाः पपुरष्ट्रीषस गनोमयमम्। गनोयाः मविकमारयाः इमत लदौमककमविगहक्षे गनो ङसम् इत्यलदौमककमविगहक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण  मयट्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  गनो  मय  इमत नस्थतक्षे  प्रमामतपमदकससजमामदकमायर  गनोमयमम्  इमत  रूपस
ससध्यमत। 

[ . ]30 20 रकमत (४.४.३३)॥ 
सकत्रमाथर याः  -  रकमत  इत्यथर  मदतष्ट्रीयमान्तमातम्  समथरप्रमामतपमदकमातम्  तमद्धितयाः  औत्समगरकठक्प्रत्ययनो

भविमत। 
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सकत्रव्यमाख्यमा - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। एकपदस सकत्रमनस्त। रकमत इमत अथरबनोधिकस  मक्रयमापदमम्।
ततम्  प्रत्यनपुपकविरमष्ट्रीपलनोमकक लमम्  इत्यतयाः  ततम्  इमत  मदतष्ट्रीयमान्तपदस्यमानपुविकसत्तभरविमत।  प्रमाग्विहतक्षेष्ठकम्  इत्यतयाः
ठक्प्रत्यययाः  अनपुवितरतक्षे।  प्रत्यययाः  परश्च,  ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्,  तमद्धितमायाः,  समथमारनमास  प्रथममादमा,  इमत  एतक्षे
असधिमक्रयन्तक्षे। तक्षेन पकविर्वोकयाः सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमम्  - सममाजस रकमत इमत समाममासजकयाः। सममाजस रकमत इमत लदौमककमविगहक्षे सममाज अमम्
इत्यलदौमककमविगहक्षे  रकमत इमत सकत्रक्षेण ठक्प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  ठस्यक्षेकयाः इत्यनक्षेन ठ इत्यस्य स्थमानक्षे  इक
इत्यमादक्षेशिक्षे  सममाज इक इमत  जमातक्षे  ठकयाः  मकत्त्विमातम्  मकमत  च इत्यनक्षेन  आमदविकद्धिदौ  भससजकमाकमारस्य  लनोपक्षे
स्विमामदकमायर समाममासजकयाः इमत रूपस ससध्यमत। 

[ . ]30 21 नदौवियनोधिमर मविषमकलमकलसष्ट्रीतमातपुलमाभ्यस्तमायरतपुल्यप्रमाप्यविध्यमा
नमाम्यसमसममतसनम्मतक्षेषपु॥ (४.४.९१)

सकत्रमाथर याः  - नदौ,  वियसम्,  धिमर,  मविष,  मकल,  मकल,  सष्ट्रीतमा,  तपुलमा इत्यक्षेतक्षेभ्ययाः शिब्दक्षेभ्ययाः परस क्रमशियाः
यनोग्य-तपुल्य-प्रमाप्य-विध्य-प्रमाप्यलमाभ-सम-एककीकरण-तनोलनमाथरषपु यत्प्रत्ययनो भविमत। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - मविसधिसकत्रमम् इदमम् अनस्त। मदपदस सकत्रमनस्त। नदौश्च वियश्च धिमरश्च मविषञ्च मकलञ्च
मकलञ्च  सष्ट्रीतमा  च  तपुलमा  च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दनो  नदौवियनोधिमरमविषमकलमकलसष्ट्रीतमातपुलमास्तमाभ्ययाः
नदौवियनोधिमरमविषमकलमकलसष्ट्रीतमातपुलमाभ्ययाः इमत पञ्चमष्ट्रीबहहविचनमान्तमम्। तमायरञ्च तपुल्यञ्च प्रमाप्यञ्च विध्यञ्च आनमाम्यञ्च
समश्च  सममतञ्च  सनम्मतञ्च  तक्षेषमाममतरक्षेतरयनोगदन्दयाः  तमायरतपुल्यप्रमाप्यविध्यमानमाम्यसमसममतसनम्मतमामन  तक्षेषपु
तमायरतपुल्यप्रमाप्यविध्यमानमाम्यसमसममतसनम्मतक्षेषपु  सप्तमष्ट्रीबहहविचनमान्तमम्।  प्रमासग्घतमादतम्  इत्यतयाः  यतम्  अनपुवितरतक्षे।
प्रत्यययाः, परश्च, ङयमाप्प्रमामतपमदकमातम्, तमद्धितमायाः, समथमारनमास प्रथममादमा इमत एतक्षे असधिमक्रयन्तक्षे। एविञ्च पकविर्वोकयाः
सकत्रमाथरयाः ससध्यमत। 

उदमाहरणमम् - सम्प्रमत क्रमशि उदमाहरणमामन आलनोच्यन्तक्षे-

१. नमाव्यमम्-  नमाविमा  तमायरमम्  इमत लदौमककमविगहक्षे  नदौ टमा इत्यलदौमककमविगहक्षे  च  प्रकक तसकत्रक्षेण तमायमारथर
यत्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक नदौ य इमत जमातक्षे विमान्तनो मय प्रत्ययक्षे आविम्-
आदक्षेशिक्षे मविभक्त्यमामदकमायर नमाव्यमम् इमत रूपस ससध्यमत। 

२. वियस्ययाः-  वियसमा  तपुल्यमम्  इत्यथर  वियसम्  टमा  इत्यलदौमककमविगहक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  यत्प्रत्ययक्षे
प्रमामतपमदकससजमामदकमायर वियस्ययाः इमत रूपस ससध्यमत। 

३. धिम्यरमम्- धिमरण प्रमाप्यमम् धिम्यरमम्। 

४. मविष्ययाः- मविषक्षेण विध्ययाः। 

५. मकल्यमम्-मकलक्षेन (पकसजष्ट्री) आनमाम्यमम्। 

६. मकल्ययाः-मकलक्षेन समयाः मकल्ययाः। 

७. सष्ट्रीत्यमम्-सष्ट्रीतयमा सममतस सष्ट्रीत्यमम्। 
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८.  तपुल्यमम्-तपुलयमा सनम्मतस तपुल्यमम्

इत्यक्षेविस सकत्रस्यमास्य अषदौ उदमाहरणमामन प्रदमशिरतमामन। 

 पमाठगतप्रश्नमायाः-३

१५.नदौवियनोधिममारमदसकत्रस पकरयत। 

१६.समाममासजकशिब्दस्य कनोऽथरयाः। 

१७.गनोयाः पपुरष्ट्रीषममत्यथर मकस  रूपस भविमत। 

१८.सजहमामकलष्ट्रीयमम् इत्यत्र कयाः प्रत्यययाः कक्षे न च। 

१९.यपुवियनोयाः यपुष्ममाकस  विमा अयमम् इत्यथर कमत रूपमामण भविनन्त तमामन च कमामन। 

२०.विकद्धिससजमा कक्षे न भविमत। 

२१.विकद्धिससजमायमा एकस  फलस सलखत। 

२२.शिमालष्ट्रीययाः इत्यत्र कयाः तमद्धितप्रत्यययाः। 

 पमाठसमारयाः

तमद्धितप्रकरणस्य  अनस्मनम्  तकतष्ट्रीयपमाठक्षे  अणम्-तलम्-विपुनम्-घयाः-खयाः-छयाः-खञम्-मयटम्-यतम्
इत्यमामदतमद्धितप्रत्ययमा  आलनोमचतमायाः  सनन्त।  एतक्षेषपु  कदमामचतम्  एक  एवि  प्रत्यययाः  मभन्नमाथरषपु  स्यमातम्  यथमा
अण्प्रत्यययाः कदमामचतम्  तक्षेन यपुकममत्यथर,  कदमामचतम्  च तक्षेन दृषममत्यथर  कदमामचतम्  विमा   प्रकक मतप्रत्ययमाभ्यमास
दक्षेशिस्य नमानम्न गम्यममानक्षे भविमत। मकञ्च क्विमचतम् तमद्धितपदस्य लपुप्तस्थलक्षे प्रकक मतविदम् विचनस मक्रयतक्षे  ,  यथमा
लपुमप  यपुकविद्व्यमकविचनक्षे  इत्यमतदक्षेशिसकत्रममप  आलनोमचतमनस्त।  सविर्वोपरर  लनोकव्यविहमारनोपयनोमगनयाः  शिब्दमायाः
आलनोमचतमायाः सनन्त यथमा भविन्तयाः तमानम् व्यविहतपुर शिक्नपुयपुयाः। 

 पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 नदौवियनोधिममारमदसकत्रस प्रपकयर व्यमाख्यमात। 

. 2 सजहमामकलमाङ्गपुलक्षेश्छयाः इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 3 यपुष्मदस्मदनोरन्यतरस्यमास खञ्च  इमत सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 4 यपुवियनोयाः यपुष्ममाकस  विमा अयमम् इत्यथर तमद्धितप्रत्ययप्रयनोगक्षे कमत रूपमामण भविनन्त तमामन च 
प्रमक्रयमासहयनोगक्षेन मनरूप्यन्तमामम्। 
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. 5 लपुमप यपुकविद्व्यमकविचनक्षे इत्यमतदक्षेशिसकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 6 तदनस्मन्नस्तष्ट्रीमत दक्षेशिक्षे तन्नमानम्न सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 7 क्रममामदभ्यनो विपुनम् सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

. 8 तदधिष्ट्रीतक्षे तदक्षेद सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

९. गमामजनबन्धिपुभ्यस्तलम् सकत्रस सनोदमाहरणस व्यमाख्यमात। 

 पमाठगतप्रश्ननोत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 रज्यतक्षे अनक्षेन इत्यथर तकतष्ट्रीयमान्तमातम् रङ्गविमाचकमातम् समथरप्रमामतपमदकमातम् अण्प्रत्ययनो भविमत। 

. 2 अणम्। 

. 3 विससष्ठक्षेन दृषमम्। 

. 4 अणम्। 

. 5 तलम्। 

६. जनमानमास समकहयाः। 

. 7 समास्य दक्षेवितमा। 

उत्तरमामण-२
. 8 घप्रत्यययाः। 

. 9 व्यमाकरणमम् अधिष्ट्रीतक्षे विक्षेद विमा। 

. 10 अमतदक्षेशिसकत्रमम्। 

. 11 मशिकमामम् अधिष्ट्रीतक्षे मशिकमास विक्षेद विमा। 

. 12 मष्ट्रीममाससमामम् अधिष्ट्रीतक्षे मष्ट्रीममाससमास विक्षेद विमा। 

. 13 अणम्। 

. 14 विङ्गमानमास मनविमासनो जनपदयाः विङ्गमायाः। 

उत्तरमामण-३
. 15 नदौवियनोधिमरमविषमकलमकलसष्ट्रीतमातपुलमाभ्यस्तमायरतपुल्यप्रमाप्यविध्यमानमाम्यसमसममतसनम्मतक्षेषपु। 

. 16 रूपत्रयमम्। यपुष्मदष्ट्रीययाः, यदौष्ममाककीनयाः, यदौष्ममाकयाः। 

. 17 विकमद्धियरस्यमाचमाममामदस्तदकद्धिमम् इत्यनक्षेन। 

. 18 सममाजस रकमत। 

. 19 गनोमयमम्। 

. 20 छप्रत्यययाः, सजहमामकलमाङ्गपुलक्षेश्छयाः इमत यनोगक्षेन। 
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. 21 विकद्धिमाच्छयाः इत्यनक्षेन छप्रत्ययमविधिमानमम्। 

. 22 छप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। 

॥इमत मत्रसशियाः पमाठयाः ॥
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