
)4 तत्पपुरुषसममासयाः - कपु गमतप्रमामदसममासयाः,
उपपदसममासयाः च

प्रस्तमाविनमा

अनस्मनम् पमाठक्षे कपु सममासस्य गमतसममासस्य प्रमामदसममासस्य उपपदसममासस्य च विणरनस मक्रयतक्षे। अत्र
आदस्य  सममासत्रयस्य  विणरनमाय  "कपु गमतप्रमादययाः"  इमत  सकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।  प्रमामदसममासमविधिमायकमानमास
विमामतरकमानमास  च  व्यमाख्यमानस  कक तमम्।  तत  उपपदसममासयाः  "उपपदममतङम् "  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  ततयाः
सममासमान्तकमायमारणमास  मविधिमायकमामन  सकत्रमामण  विमणरतमामन।  तत्र  प्रसङ्गतयाः  तत्पपुरुषसममासमनष्पन्नमानमास  शिब्दमानमास
सलङ्गमनणमारयकमामन सकत्रमामण सममासक्षे मविमशिषमादक्षेशिमविधिमायकमामन च सकत्रमामण विमणरतमामन।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 कपु गमतप्रमामदसममासमानमास मविधिमायकस  सकत्रस विमामतरकमामन च जमानष्ट्रीयमातम्।
 उपपदसममाससम्बन्धिमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 तत्पपुरुषसममासमान्तप्रत्ययमानमास मविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 सलङ्गमनणमारयकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 मविमशिषमादक्षेशिमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 ससकत्रस सममासस जमात्विमा तमादृशिमानमामम् अन्यक्षेषमास समस्तपदमानमास मनममारणक्षे समथर्वो भमविष्यमत। 

[ . ]4 1 कपु गमतप्रमादययाः॥ (२.२.१८)

सकत्रमाथर याः  - समथमारयाः कपु गमतप्रमादययाः समथरन सपुबन्तक्षेन सह मनत्यस समस्यन्तक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण कपु गमतप्रमामदसममासमायाः मविधिष्ट्रीयन्तक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम्  एकस
पदमम्  अनस्त। कपु गमतप्रमादययाः इमत प्रथममाबहहविचनमान्तस  पदमम्।  कपु श्च गमतश्च प्रमामदश्च कपु गमतप्रमादययाः इमत
इतरक्षेतरदन्दसममासयाः।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् सपुपम् इमत  "मनत्यस क्रकीडमाजष्ट्रीमविकयनोयाः"
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इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  मनत्यमममत  चमानपुवितरतक्षे।  "समथरयाः  पदमविसधियाः"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  समथरयाः  इमत
पदमसधिमक्रयतक्षे। "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः" इत्यक्षेतमामन अत्र असधिकक तमामन। यदमप कपु
इमत पकसथविष्ट्रीविमाचष्ट्री सष्ट्रीसलङ्गशिब्दयाः वितरतक्षे तथमामप गमतप्रमामदसमाहचयमारतम् कपु नत्सतमाथर मविदममानस कपु  इत्यव्ययमक्षेवि
अत्र गकह्यतक्षे। असधिकमारमानपुविकसत्तलब्धिपदमामन ससयनोज्य - "समथमारयाः कपु गमतप्रमादययाः समथरन सपुबन्तक्षेन सह मनत्यस
समस्यन्तक्षे, स च तत्पपुरुषसममासयाः भविमत" इत्यथर्वो लभ्यतक्षे। 

उदमाहरणमम् - कपु सममासस्यनोदमाहरणस भविमत कपु पपुरुषयाः इमत। कपु नत्सतयाः पपुरुषयाः इमत लगौमककमविगहक्षे कपु
पपुरुष सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे कपु  इमत पपुरुष सपु इमत सपुबन्तक्षेन सह प्रकक तसकत्रक्षेण तत्पपुरुषससजस भविमत। ततयाः कपु
इत्यस्य सममासशिमासक्षे प्रथममामनमदरषस्यनोपसजरनससजमायमामम् "उपसजरनस पकविरमम्" इत्यनक्षेन पकविरमनपमातक्षे कपु  पपुरुष सपु
इमत  भविमत।  समपुदमायस्य सममासससजकस्य प्रमामतपमदकत्विमातम्  ततयाः  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन
प्रमामतपमदकमावियविस्य सपुपयाः सनोयाः लपुमक मनष्पन्नमातम् कपु पपुरुष इत्यस्ममातम् प्रमामतपमदकमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर कपु पपुरुषयाः
इमत रूपमम्।

गमतसममासस्य ऊरष्ट्रीकक त्य शिपुक्लष्ट्रीकक त्य पटपटमाकक त्य इत्यमादष्ट्रीमन अत्रनोदमाहरणमामन।  "प्रमादययाः"  इमत
सकत्रक्षेण प्रमादष्ट्रीनमास दमामविसशितक्षेयाः मनपमातससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। प्रमामदसममासक्षे शिनोभनयाः पपुरुषयाः सपुपपुरुषयाः इत्यमामदकमपुदमाहणमम्।
मनत्यसममासत्विमातम् अस्विपदमविगहयाः सविरत्र प्रदश्यरतक्षे।

[ . ]4 2 ऊयमारमदनच्विडमाचश्च॥ (१.४.६१)

सकत्रमाथर याः - ऊयमारदययाः च्व्यन्तमायाः डमाजन्तमाश्च मक्रयमायनोगक्षे गमतससजमायाः भविनन्त।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  ससजमासकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  गमतससजमा  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  ऊरष्ट्रीकक त्य  इत्यमादगौ
गमतससजमामविधिमानमाय  इदस  सकत्रस  प्रविकत्तमम्।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्  अनस्त।  ऊयमारमदनच्विडमाचयाः  इमत
प्रथममाबहहविचनमान्तस  पदमम्।  चक्षेत्यव्ययपदमम्।  ऊरष्ट्री आमदयरषमास  तक्षे  ऊयमारदययाः इमत तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः।
ऊयमारदयश्च नच्विश्च डमाचम् च ऊयमारमदनच्विडमाचयाः इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। "उपसगमारयाः मक्रयमायनोगक्षे" इत्यस्ममातम्
सकत्रमातम् मक्रयमायनोगक्षे इत्यनपुवितरतक्षे।  "गमतश्च" इत्यस्ममादनपुविकत्तस्य गमतयाः इमत पदस्य विचनमविपररणमामक्षेन गतययाः
इमत  भविनन्त।  "प्रत्ययगहणक्षे  तदन्तगहणमम्" इत्यनक्षेन  नच्विप्रत्ययक्षेन  नच्विप्रत्ययमान्तमानमास  डमाच्प्रत्ययक्षेन  च
डमाजन्तमानमास  बनोधिनो भविमत। एविस  सकत्रमाथर्वो भविमत  "ऊयमारदययाः नच्विप्रत्ययमान्तमायाः डमाच्प्रत्ययमान्तमाश्च मक्रयमायनोगक्षे
गमतससजकमायाः भविनन्त" इमत।

"प्रमागष्ट्रीश्विरमामन्नपमातमायाः" इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  ऊयमारदष्ट्रीनमास  नच्विप्रत्ययमान्तमास  डमाच्प्रत्ययमान्तमानमास  च
मनपमातससजमायमास  "स्विरमामदमनपमातमव्ययमम्"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण  तक्षेषमामव्ययससजमा  भविमत।  नच्विडमाच्प्रत्यययनोयाः
कक भ्विनस्तयनोगक्षे एवि मविधिमानमातम् तत्समाहचयमारदम् ऊयमारदष्ट्रीनमाममप कक भ्विनस्तभ्य एवि मविधिमानमम्।

उदमाहरणमम्  - ऊयमारदष्ट्रीनमामपुदमाहरणस भविमत ऊरष्ट्रीकक त्य इमत। ऊरष्ट्री इत्यस्य कक त्विमा इत्यनक्षेन यनोगक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण  गमतससजमायमास  "कपु गमतप्रमादययाः"  इत्यनक्षेन  गमतसममासक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  ऊरष्ट्री  कक त्विमा  इमत  भविमत।
ऊरष्ट्रीकक त्विमा इत्यस्यमाव्ययत्विमातम् ततयाः सनोलपुर मक "सममासक्षेऽनञ्पकविर क्त्विनो ल्यपम्" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण क्त्विमाप्रत्ययस्य
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ल्यमप  तपुमक  प्रमक्रयमाकमायर  ऊरष्ट्रीकक त्य  इमत  रूपमम्।  नच्विप्रत्ययमान्तस्य  गमतससजमायमास  शिपुक्लष्ट्रीकक त्य
डमाच्प्रत्ययमान्तस्य च गमतससजमायमास पटपटमाकक त्य इत्यपुदमाहरणमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 "कपु गमतप्रमादययाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 2 कपु तत्पपुरुषसममासस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 3 गमततत्पपुरुषसममासस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 4 प्रमामदतत्पपुरुषसममासस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।  

. 5 "ऊयमारमदनच्विडमाचश्च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 6 "ऊयमारमदनच्विडमाचश्च" इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

प्रमामदसममासमविधिमायकमामन विमामतरकमान्यधियाः प्रस्तकयन्तक्षे - 

( . . )4 2 1 प्रमादयनो गतमादथर प्रथमयमा (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः  - गतमादथर वितरममानमायाः प्रमादययाः प्रथममान्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स च

तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - इदस  विमामतरकस  "कपु गमतप्रमादययाः" इमत  सकत्रक्षे  महमाभमाष्यक्षे  पमठतमम्।  सकत्रस्यमास्य
मनत्यसममासमविधिमानमामददस  विमामतरकममप  मनत्यसममासस  बनोधियमत।  विमामतरकक्षे  प्रमादययाः  इमत  प्रथममाबहहविचनमान्तस,
गतमादथर इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस प्रथमयमा इमत च तकतष्ट्रीयमान्तस पदमम्। "समथरयाः पदमविसधियाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम्
समथरयाः  इमत  पदमम्  असधिमक्रयतक्षे।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इत्यक्षेतमामन  सकत्रमामण
असधिकक तमामन। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यतयाः सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। प्रथमयमा इत्यस्य सपुपमा इत्यस्य
च  तदन्तमविधिगौ  समथरपदक्षेन  सहमान्वियक्षेन  प्रथममान्तक्षेन  समथरन  सपुबन्तक्षेन  इत्यमागच्छमत।  गतमादथर  प्रमादष्ट्रीनमास
मशिषसम्मतमायाः प्रयनोगमायाः सनन्त। एविस विमामतरकमाथरयाः सममायमामत - "गतमादथर वितरममानमायाः प्रमादययाः प्रथममान्तक्षेन समथरन
सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत"।

उदमाहरणमम्  - एतस्य विमामतरकस्य प्रमाचमायरयाः इत्यपुदमाहरणमम्। प्रगत आचमायरयाः इमत लगौमककमविगहक्षे प्र
आचमायर  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  प्रनोकविमामतरकन गतमादथर  मविदममानयाः प्र इमत मनपमातयाः आचमायर  सपु  इत्यनक्षेन
प्रथममान्तक्षेन  सपुबन्तक्षेन  सह प्रमामदतत्पपुरुषससजनो  भविमत।  ततयाः   प्रमक्रयमाकमायर  प्रमाचमायरयाः  इमत रूपमम्।  एविमक्षेवि
मविरुद्धियाः पकयाः मविपक इत्यमामदकमम् एतस्य विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्।
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( . . )4 2 2 अत्यमादययाः क्रमान्तमादथर मदतष्ट्रीययमा (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः - क्रमान्तमादथर वितरममानमायाः अत्यमादययाः मदतष्ट्रीयमान्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे,

स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - इदस  विमामतरकस  "कपु गमतप्रमादययाः" इमत  सकत्रक्षे  महमाभमाष्यक्षे  पमठतमम्।  सकत्रस्यमास्य
मनत्यसममासमविधिमानमामददस विमामतरकममप मनत्यसममासस  बनोधियमत। विमामतरकक्षे  अत्यमादययाः इमत प्रथममाबहहविचनमान्तस,
क्रमान्तमादथर  इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस  मदतष्ट्रीययमा इमत च तकतष्ट्रीयमान्तस  पदमम्।  "समथरयाः पदमविसधियाः"  इत्यस्ममातम्
सकत्रमातम् समथरयाः इमत पदमम् असधिमक्रयतक्षे। "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः" इत्यक्षेतमामन सकत्रमामण
असधिकक तमामन। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यतयाः सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। मदतष्ट्रीययमा इत्यस्य सपुपमा इत्यस्य
च तदन्तमविधिगौ समथरपदक्षेन सहमान्वियक्षेन मदतष्ट्रीयमान्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन इत्यमागच्छमत। क्रमान्तमादथर अत्यमादष्ट्रीनमास
मशिषसम्मतमायाः प्रयनोगमायाः सनन्त। एविस  विमामतरकमाथरयाः - "क्रमान्तमादथर वितरममानमायाः अत्यमादययाः मदतष्ट्रीयमान्तक्षेन समथरन
सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - एतस्य  विमामतरकस्य  अमतममालयाः  इत्यपुदमाहरणमम्।  अमतक्रमान्तयाः  ममालमामम्  इमत
लगौमककमविगहक्षे अमत ममालमा अमम् इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रनोकविमामतरकन क्रमान्तमादथर मविदममानयाः अमत इमत मनपमातयाः
ममालमा अमम्  इत्यस्य मदतष्ट्रीयमान्तक्षेन सपुबन्तक्षेन सह प्रमामदतत्पपुरुषससजनो  भविमत। ततयाः  प्रमक्रयमाकमायर  सपुब्लपुमक
अमतममालमा इमत नस्थतक्षे ह्रिस्विमविधिमानमाय उपसजरनससजमामविधिमायकस  सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]4 3 एकमविभमक चमापकविर मनपमातक्षे॥ (१.२.४४)

सकत्रमाथर याः  - मविगहक्षे  यतम्  मनयतमविभमकस  तस्य उपसजरनससजमा भविमत,  मकन्तपु  तस्य पकविरमनपमातनो न
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  ससजमासकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  उपसजरनससजमा  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पदत्रयमम्
अनस्त।  एकमविभमक  च  अपकविरमनपमातक्षे  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  अत्र  एकमविभमक  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।
चक्षेत्यव्ययपदमम्। अपकविरमनपमातक्षे इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। "प्रथममामनमदरषस सममास उपसजरनमम्" इत्यस्ममातम्
सकत्रमातम्  सममासक्षे  उपसजरनमम्  इमत  पददयमम्  अनपुवितरतक्षे।  एकमा  मविभमकयरस्य  तदम्  एकमविभमक  इमत
बहवष्ट्रीमहसममासयाः। मनयतमविभमककमम्  इत्यथरयाः।  पकविरश्चमासगौ मनपमातयाः पकविरमनपमातयाः इमत कमरधिमारयसममासयाः। न
पकविरमनपमातयाः  अपकविरमनपमातयाः  तनस्मनम्  अपकविरमनपमातक्षे  इमत  नञ्सममासयाः।  अत्र  नञयाः  पयपुरदमासप्रमतषक्षेधिमाथरयाः।
पकविरमनपमातमभन्नक्षे कमायर  कतरव्यक्षे  इत्यथरयाः। सममासपदक्षेन सममासनोन्मपुखमविगहविमाक्यस्य गहणमम्। एविस सममासक्षे  नमाम
सममासनोन्मपुखमविगहविमाक्यक्षे  इमत।  पकविरमनपमातमभन्नक्षे  कमायर  कतरव्यक्षे  सममासक्षे  सममासनोन्मपुखमविगहविमाक्यक्षे   यतम्
मनयतमविभमककस  तदम् उपसजरनस  भवितष्ट्रीमत सकत्रतमात्पयरमम्। एविस  सकत्रमाथर्वो भविमत  -  "मविगहक्षे  यमन्नयतमविभमककस
तस्य उपसजरनससजमा भविमत, मकन्तपु तस्य पकविरमनपमातनो न भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम् -  एतस्य सकत्रस्य अमतममालयाः इत्यपुदमाहरणमम्। अमतक्रमान्तयाः ममालमामम् इमत लगौमककमविगहक्षे
"अत्यमादययाः क्रमान्तमादथर  मदतष्ट्रीययमा"  इत्यनक्षेन प्रमामदसममासक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  सपुब्लपुमक अमतममालमा  इमत नस्थतक्षे
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तत्पपुरुषसममासयाः - कपु गमतप्रमामदसममासयाः, उपपदसममासयाः च मटप्पणष्ट्री

प्रस्तपुतसकत्रक्षेण  मविगहविमाक्यक्षे  ममालमामम्  इत्यस्य  मनयतमविभमककत्विमातम्  ममालमाशिब्दस्य  उपसजरनससजमा  भविमत।
अमतममालमा इत्यत्र उपसजरनस्य ह्रिस्विमविधिमायकस  सकत्रस प्रविकत्तमम्- 

[ . ]4 4 गनोससयनोरुपसजरनस्य॥ (१.२.४८)

सकत्रमाथर याः - उपसजरनस यनो गनोशिब्दयाः सष्ट्रीप्रत्ययमान्तस च तदन्तस्य प्रमामतपमदकस्य ह्रिस्विनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  ह्रिस्विनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पददयमम्  अनस्त।
गनोससयनोयाः उपसजरनस्य इमत पदच्छक्षेदयाः।  अत्र गनोससयनोयाः इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तस  पदमम्।  उपसजरनस्य इमत
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्।  "ह्रिस्विनो नपपुससकक्षे  प्रमामतपमदकस्य" इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  ह्रिस्वियाः प्रमामतपमदकस्य इमत
पददयमम् अनपुवितरतक्षे। गगौश्च सष्ट्री च गनोससयगौ,  तयनोयाः गनोससयनोयाः इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। अत्र गनोपदक्षेन गनोशिब्दस्य
गहणमम्।  सष्ट्रीपदक्षेनमात्र  "ससयमामम्" इत्यसधिकमारक्षे  मविमहतमायाः  टमापम्  डमापम्  चमापम्  ङष्ट्रीपम्  ङष्ट्रीषम्  ङष्ट्रीनम्  इत्यक्षेतक्षे  प्रत्ययमा
गकह्यन्तक्षे,  न तपु  सष्ट्रीशिब्दयाः।  सष्ट्रीपदक्षेन  तदन्तमविधिगौ  सष्ट्रीप्रत्ययमानमामक्षेवि  गहणमम्।  उपसजरनस्य इमत गनोससयनोयाः
इत्यस्य  पदस्य  मविशिक्षेषणमम्।  गनोससयनोयाः  इमत  प्रमामतपमदकस्य  मविशिक्षेषणमम्।  एविस  उपसजरनस्य  गनोससयनोयाः
प्रमामतपमदकस्य  इत्यस्य  तमात्पयर  भविमत  उपसजरनस्य  गनोप्रमामतपमदकस्य  उपसजरनस्य
सष्ट्रीप्रत्ययमान्तप्रमामतपमदकस्य च इमत। उपसजरनस्य गनोप्रमामतपमदकस्य सष्ट्रीप्रत्ययमान्तप्रमामतपमदकस्य च ह्रिस्वियाः
भविमत इमत  सकत्रतमात्पयरमम्।  एविस  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -  "उपसजरनस  यनो  गनोशिब्दयाः  सष्ट्रीप्रत्ययमान्तस  च  तदन्तस्य
प्रमामतपमदकस्य  ह्रिस्विनो  भविमत"  इमत।  "अलनोऽन्त्यस्य" इमत  "अचश्च" इमत  च  पररभमाषमादयबलमातम्
प्रमामतपमदकस्य अन्त्यस्य अचयाः स्थमानक्षे एवि ह्रिस्विमादक्षेशिनो भविमत। 

उदमाहरणमम् - एतस्य सकत्रस्य अमतममालयाः इत्यपुदमाहरणमम्। अमतक्रमान्तयाः ममालमामम् इमत लगौमककमविगहक्षे
"अत्यमादययाः क्रमान्तमादथर  मदतष्ट्रीययमा"  इत्यनक्षेन प्रमामदसममासक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  सपुब्लपुमक अमतममालमा  इमत नस्थतक्षे
मविगहविमाक्यक्षे  ममालमामम्  इत्यस्य मनयतमविभमककत्विमातम्  ममालमाशिब्दस्यनोपसजरनससजमा भविमत। ततयाः प्रकक तसकत्रक्षेण
ममालमाशिब्दस्यमान्त्यस्य अच आकमारस्य स्थमानक्षे ह्रिस्विक्षे अकमारक्षे अमतममालशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः सगौ अमतममालयाः
इमत रूपमम्। गनोशिब्दमान्तस्य ह्रिस्विक्षे उदमाहरणस मचत्रगपुयाः इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 7 "प्रमादयनो गतमादथर प्रथमयमा" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 8 "प्रमादयनो गतमादथर प्रथमयमा" इमत विमामतरकस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 9 "अत्यमादययाः क्रमान्तमादथर मदतष्ट्रीययमा" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 10 "अत्यमादययाः क्रमान्तमादथर मदतष्ट्रीययमा" इमत विमामतरकस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 11 "एकमविभमक चमापकविरमनपमातक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 12 "गनोससयनोरुपसजरनस्य" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।
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( . . )4 4 1 अविमादययाः क्रपु षमादथर तकतष्ट्रीययमा (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः  - क्रपु षमादथर वितरममानमायाः अविमादययाः तकतष्ट्रीयमान्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स

च तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - इदस  विमामतरकस  "कपु गमतप्रमादययाः" इमत  सकत्रक्षे  महमाभमाष्यक्षे  पमठतमम्।  सकत्रस्यमास्य
मनत्यसममासमविधिमानमामददस  विमामतरकममप  मनत्यसममासस  बनोधियमत।  विमामतरकक्षे  अविमादययाः  इमत प्रथममाबहहविचनमान्तस,
क्रपु षमादथर इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस तकतष्ट्रीययमा इमत च तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस पदमम्। "समथरयाः पदमविसधियाः" इत्यस्ममातम्
सकत्रमातम् समथरयाः इमत पदमम् असधिमक्रयतक्षे। "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "सह सपुपमा", "तत्पपुरुषयाः" इत्यक्षेतमामन सकत्रमामण
असधिकक तमामन। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यतयाः सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। तकतष्ट्रीययमा इत्यस्य सपुपमा इत्यस्य
च तदन्तमविधिगौ समथरपदक्षेन सहमान्वियक्षेन तकतष्ट्रीयमान्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन इत्यमागच्छमत। क्रपु षमादथर  अविमादष्ट्रीनमास
मशिषसम्मतमायाः प्रयनोगमायाः सनन्त। एविस  विमामतरकमाथरयाः सममायमामत  -  "क्रपु षमादथर  वितरममानमायाः अविमादययाः तकतष्ट्रीयमान्तक्षेन
समथरन सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - एतस्य  विमामतरकस्य  अविकनोमकलयाः  इत्यपुदमाहरणमम्।  अविक्रपु षयाः  कनोमकलयमा  इमत
लगौमककमविगहक्षे अवि कनोमकलमा टमा इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रनोकविमामतरकक्षे न क्रपु षमादथर मविदममानयाः अवि इमत मनपमातयाः
कनोमकलमा टमा इत्यनक्षेन सपुबन्तक्षेन सह तत्पपुरुषससजनो भविमत। ततयाः प्रमक्रयमाकमायर सपुब्लपुमक अविकनोमकलमा इमत
नस्थतक्षे  कनोमकलमा  इत्यस्य  "एकमविभमक  चमापकविरमनपमातक्षे"  इत्यनक्षेननोपसजरनससजमायमास  "गनोससयनोरुपसजरनस्य"

इत्यनक्षेन  ह्रिस्विक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  अविकनोमकलयाः  इमत  रूपमम्।  सङ्गतमथरन  समथरममत्यमामदकमक्षेतस्य
विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्।

( . . )4 4 2 पयमारदयनो गलमानमादथर चतपुरयमार (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः - गलमानमादथर वितरममानमायाः पयमारदययाः चतपुरयरन्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स

च तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - इदस  विमामतरकस  "कपु गमतप्रमादययाः" इमत  सकत्रक्षे  महमाभमाष्यक्षे  पमठतमम्।  सकत्रस्यमास्य
मनत्यसममासमविधिमानमामददस  विमामतरकममप  मनत्यसममासस  बनोधियमत।  विमामतरकक्षे  पयमारदययाः  इमत  प्रथममाबहहविचनमान्तस,
गलमानमादथर इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस चतपुरयमार इमत च तकतष्ट्रीयमान्तस पदमम्। "समथरयाः पदमविसधियाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम्
समथरयाः  इमत  पदमम्  असधिमक्रयतक्षे।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"  इत्यक्षेतमामन  सकत्रमामण
असधिकक तमामन। "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यतयाः सपुपम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। चतपुरयमार इत्यस्य सपुपमा इत्यस्य
च तदन्तमविधिगौ समथरपदक्षेन सहमान्वियक्षेन चतपुरयरन्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन इत्यमागच्छमत। गलमानमादथर पयमारदष्ट्रीनमास
मशिषसम्मतमायाः प्रयनोगमायाः सनन्त। एविस  विमामतरकमाथरयाः सममायमामत  -  "गलमानमादथर वितरममानमायाः पयमारदययाः चतपुरयरन्तक्षेन
समथरन सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - एतस्य  विमामतरकस्य  पयरध्ययनयाः  इत्यपुदमाहरणमम्।  अध्ययनमाय  पररगलमानयाः  इमत
लगौमककमविगहक्षे परर अध्ययन ङक्षे  इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रनोकविमामतरकक्षे न गलमानमादथर मविदममानयाः परर इमत अध्ययन
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ङक्षे  इत्यनक्षेन चतपुरयरन्तक्षेन सपुबन्तक्षेन सह तत्पपुरुषससजस भविमत। ततयाः सममासक्षे सपुब्लपुमक प्रमक्रयमाकमायर पयरध्ययनयाः
इमत रूपमम्। उदपुकयाः ससगमाममाय उत्ससगमामयाः इत्यमामदकममहनोदमाहरणमम्।

( . . )4 4 3 मनरमादययाः क्रमान्तमादथर पञ्चिम्यमा (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः - क्रमान्तमादथर वितरममानमायाः मनरमादययाः पञ्चिम्यन्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स

च तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - इदस  विमामतरकस  "कपु गमतप्रमादययाः" इमत  सकत्रक्षे  महमाभमाष्यक्षे  पमठतमम्।  सकत्रस्यमास्य
मनत्यसममासमविधिमानमामददस  विमामतरकममप  मनत्यसममासस  बनोधियमत।  विमामतरकक्षे  मनरमादययाः  इमत प्रथममाबहहविचनमान्तस,
क्रमान्तमादथर  इमत  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पञ्चिम्यमा  इमत  च  तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस  पदमम्।  "समथरयाः  पदमविसधियाः"
इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  समथरयाः  इमत  पदमम्  असधिमक्रयतक्षे।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "सह  सपुपमा",  "तत्पपुरुषयाः"
इत्यक्षेतमामन  सकत्रमामण  असधिकक तमामन।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे"  इत्यतयाः  सपुपम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे। पञ्चिम्यमा
इत्यस्य सपुपमा इत्यस्य च तदन्तमविधिगौ समथरपदक्षेन सहमान्वियक्षेन पञ्चिम्यन्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन इत्यमागच्छमत।
क्रमान्तमादथर मनरमादष्ट्रीनमास मशिषसम्मतमायाः प्रयनोगमायाः सनन्त। एविस विमामतरकमाथरयाः सममायमामत  -  "क्रमान्तमादथर वितरममानमायाः
मनरमादययाः पञ्चिम्यन्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - एतस्य  विमामतरकस्य  मनष्कगौशिमानम्बयाः  इत्यपुदमाहरणमम्।  मनष्क्रमान्तयाः  कगौशिमाम्ब्यमा  इमत
लगौमककमविगहक्षे  मनरम्  कगौशिमाम्बष्ट्री  ङसस  इत्यलगौमककमविगहक्षे  प्रनोकविमामतरकक्षे न  क्रमान्तमादथर  मविदममानस  मनरम्  इमत
कगौशिमाम्बष्ट्री  ङसस इत्यनक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन  तत्पपुरुषसममासससजकस  भविमत। ततयाः मनरम्  इत्यस्य पकविरमनपमातक्षे
प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक च प्रमक्रयमाकमायर  मनरम् कगौशिमाम्बष्ट्री इमत भविमत। तदमा  "एकमविभमक चमापकविरमनपमातक्षे"
इत्यनक्षेन  कगौशिमाम्बष्ट्रीत्यस्य  उपसजरनससजमायमास  ह्रिस्वित्विक्षे  मनष्पन्नमातम्  मनष्कगौशिमानम्बशिब्दमातम्  सगौ  प्रमक्रयमाकमायर
मनष्कगौशिमानम्बयाः इमत रूपमम्। मनष्क्रमान्तनो विमारमाणस्यमायाः मनविमाररमाणससयाः इत्यमामदकममहनोदमाहरणमम्।

"उपपदममतङम् "  इत्यनक्षेन  विक्ष्यममाणसकत्रक्षेण  उपपदसममासमातम्  प्रमागम्  उपपदस  मकमममत  विणरमयतपुस
सकत्रममारब्धिमम् -

[ . ]4 5 तत्रनोपपदस सपमष्ट्रीस्थमम्॥ (३.१.९२)

सकत्रमाथर याः - सपम्यन्तक्षे पदक्षे कमरण्यणम् इत्यमादगौ विमाच्यत्विक्षेन नस्थतस यत्कपु म्भमामद तदमाचकस  पदमपुपपदससजस
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस ससजमासकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण उपपदससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् पदत्रयमम् अनस्त।
तत्र  उपपदस  सपमष्ट्रीस्थमम्  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  तत्र  इत्यव्ययपदमम्।  उपपदस  सपमष्ट्रीस्थमम्  इमत  पददयस
प्रथममैकविचनमान्तमम्। सपम्यमास मतष्ठतष्ट्रीमत सपमष्ट्रीस्थमम्। एतस्ममातम् सकत्रमातम् पकविर  "धिमातनोयाः" इत्यसधिकमारयाः प्रवितरतक्षे।
स  चमासधिकमारयाः  तकतष्ट्रीयमाध्यमायपररसममामपस  यमावितम्।  एविस  तकतष्ट्रीयमाध्यमायपररसममामपस  यमावितम्  सकत्रमैयाः  यक्षे  प्रत्ययमायाः
मविमहतमास्तक्षे धिमातनोयाः परमक्षेवि भविनन्त। प्रस्तपुतक्षेन सकत्रक्षेण धिमात्विसधिकमारमान्तगरतसकत्रमैयाः यत्र यत्र सपम्यन्तस पदस प्रयपुकस
तत्र तत्पदबनोध्यस यतम् तदमाचकस्य पदस्यनोपपदससजमा मविधिष्ट्रीयतक्षे। अत एवि सकत्रमाथरयाः सममायमामत  -  "सपम्यन्तक्षे
पदक्षे कमरण्यणम् इत्यमादगौ विमाच्यत्विक्षेन नस्थतस कपु म्भमामद तदमाचकस  पदमपुपपदससजस भविमत" इमत।  
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उदमाहरणमम् - एतस्य सकत्रस्य कपु म्भकमारयाः इत्यपुदमाहरणमम्। कपु म्भस करनोतष्ट्रीत्यथर "कमरण्यणम्" इत्यनक्षेन
अणम्  भविमत। अत्र सकत्रक्षे  कमरमण इमत सपम्यन्तस  पदमम्।  कमरमण इत्यनक्षेन बनोध्यस्य कमर्थीभकतस्य कपु म्भस्य
विमाचकस  यत्कपु म्भपदस तस्यमैविनोपपदससजमा प्रस्तपुतक्षेन सकत्रक्षेण भविमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 13 "अविमादययाः क्रपु षमादथर तकतष्ट्रीययमा" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 14 "अविमादययाः क्रपु षमादथर तकतष्ट्रीययमा" इमत विमामतरकस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 15 "पयमारदयनो गलमानमादथर चतपुरयमार" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 16 "पयमारदयनो गलमानमादथर चतपुरयमार" इमत विमामतरकस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 17 "मनरमादययाः क्रमान्तमादथर पञ्चिम्यमा" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 18 "मनरमादययाः क्रमान्तमादथर पञ्चिम्यमा" इमत विमामतरकस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 19 "तत्रनोपपदस सपमष्ट्रीस्थमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 20 "तत्रनोपपदस सपमष्ट्रीस्थमम्" इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

[ . ]4 6 उपपदममतङम् ॥ (२.२.१९)

सकत्रमाथर याः  - उपपदस सपुबन्तस समथरन सह मनत्यस समस्यतक्षे,  स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। अयस च
सममासयाः अमतङन्तयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  उपपदतत्पपुरुषसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पददयमात्मकक्षे
अनस्मनम्  सकत्रक्षे  उपपदमम्  अमतङम्  इमत  पददयस  प्रथममैकविचनमान्तमम्।  "सपुबमामनन्त्रतक्षे  परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यतयाः
सपुमबत्यनपुवितरतक्षे। प्रथममान्तस समथरगहणस तकतष्ट्रीयमान्ततयमा मविपररणम्यतक्षे। तक्षेन समथरन इमत भविमत। अमविदममानस
मतङम्  यनस्मनम्  सयाः  अमतङम्  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  अमतङन्तमममत  तमात्पयरमम्।   "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",

"तत्पपुरुषयाः"  इमत सकत्रदयमम् असधिकक तमम्।  "समथरयाः पदमविसधियाः"  इत्यतयाः समथरयाः इमत पदमसधिमक्रयतक्षे।  "मनत्यस
क्रकीडमाजष्ट्रीमविकयनोयाः" इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  मनत्यमम्  इत्यनपुवितरतक्षे।  सपुपम्  इत्यस्य  उपपदममत्यस्य  मविशिक्षेषणत्विमातम्
तदन्तमविधिगौ सपुबन्तमम् उपपदमम् इमत लभ्यतक्षे। एविस सकत्रमाथर  आगच्छमत -  उपपदस सपुबन्तस समथरन सह मनत्यस
समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। अयस च सममासयाः अमतङन्तयाः।" इमत।

सकत्रक्षे अमतङम्  इमत पदस्य गहणमाभमाविक्षे ममा भविमानम् भकतम् इमत प्रयनोगनो ननोपपदतक्षे। तथमामह "ममामङ लपुङम् "
इत्यनक्षेन ममाङ्यनोगक्षे भकधिमातनोलपुर मङ रूपमम् भविमत। सकत्रक्षे ममामङ इमत सपमष्ट्रीमनमदरषत्विमातम् तस्यनोपपदससजमा भविमत।
ततयाः अमतङम्  इत्यस्यमाभमाविक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण ममा भकतम् इत्यनयनोयाः उपपदसममासयाः स्यमातम्। तदमा मध्यक्षे भविमानम् इमत
प्रयनोगनो ननोपपदतक्षे सममासमध्यक्षे प्रयनोगमास्विष्ट्रीकमारमातम्। एविमम् अमतङम्  इत्यस्य प्रयनोजनस सकत्रक्षे मविदतक्षे।
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उदमाहरणमम् -  एतस्य सकत्रस्य कपु म्भकमारयाः इत्यपुदमाहरणमम्। कपु म्भस करनोतष्ट्रीमत कपु म्भकमारयाः। अत्र कपु म्भस
करनोतष्ट्रीमत न मविगहविमाक्यस मकन्तपु कपु म्भकमारशिब्दस्यमाथर  एवि। धिमातपुप्रत्ययप्रकरणक्षे  "कमरण्यणम्" इत्यत्र कमरमण
इत्यनक्षेन  सपम्यन्तपदक्षेन  कपु म्भबनोधिनमातम्  कपु म्भममत्यत्रनोपपदमम्।  ततयाः  कपु म्भममत्यपुपपदस  "गमतकमारकनोपपदमानमास
कक मदयाः  सह  सममासविचनस  प्रमाकम्  सपुबपुत्पत्तक्षेयाः"  इमत  पररभमाषमापररष्कक तक्षेन  कमारशिब्दक्षेन  कक दन्तक्षेन  समथरन  सह
प्रकक तसकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  कपु म्भशिब्दस्य  कमरत्विमातम्  कमारशिब्दक्षेन  कक दन्तक्षेन  यनोगक्षे
"कतकरकमरणनोयाः  कक मत"  इत्यनक्षेन  ङस्प्रत्ययनो  भविमत।  ततयाः  कपु म्भ  ङसम्  कमार  इमत  नस्थतक्षे  सममासस्य
प्रमामतपमदकत्विमातम्  सपुब्लपुमक मनष्पन्नमातम्  कपु म्भकमारशिब्दमातम्  सगौ  प्रमक्रयमाकमायर  कपु म्भकमारयाः  इमत  रूपमम्।  अत्र
प्रमामतपमदकक्षे न कमारशिब्दक्षेन सह सममासत्विमातम् लगौमककमविगहविमाक्यमम् असम्भविमम्।

( . . )4 6 1 गमतकमारकनोपपदमानमास कक मदयाः सह सममासविचनस प्रमाकम्  सपुबपुत्पत्तक्षेयाः ॥ 
(पररभमाषमा)

पररभमाषमाथर याः  - गमतससजकस्य  कमारकससजकस्य  उपपदससजकस्य  च  कक दन्तक्षेन  सह  सममासयाः
कक दन्तमातम् सपुबपुत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम्  भविमत।

पररभमाषमाव्यमाख्यमा  - "उपपदममतङम् " इत्यनस्मनम्  सकत्रक्षे  सह  सपुपमा  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  सपुपमा
इत्यस्यमानपुविकसत्तयाः न मक्रयतक्षे। तदमा मतङन्तक्षेन सहनोपपदस्य सममासप्रसङ्गयाः,  तदमारणमाय सकत्रक्षे अमतङम्  इमत पदस
प्रदत्तमम्। एविस सकत्रक्षे सपुबपुत्पत्तक्षेयाः प्रमागक्षेवि कक दन्तक्षेन सह उपपदस्य सममासनो मविमहतयाः। सपुपमा इत्यस्य पदस्य सकत्रक्षे
अनपुविकसत्तयाः यमद भविमत तमहर  अमतङम्  इमत पदस न दक्षेयस मतङन्तप्रमतषक्षेधिमाय। तथमामप सपुपमा इत्यस्य अनपुविकसत्तयाः
कथस  नमास्तष्ट्रीमत  प्रश्नक्षे  समत  सपुबपुत्पत्तक्षेयाः  पकविर  सममासक्षे  प्रममाणस  दशिरयमत  "गमतकमारकनोपपदमानमास  कक मदयाः  सह
सममासविचनस प्रमाकम्  सपुबपुत्पत्तक्षेयाः" इमत।

उदमाहरणमम्  -  एतस्यमायाः पररभमाषमायमायाः उदमाहरणस व्यमाघष्ट्री इमत। मविशिक्षेषक्षेण आ समन्तमादम् सजघतष्ट्रीमत
मविगहक्षे  आङम्  इत्यपुपपदक्षे  घमाधिमातनोयाः  "आतश्चनोपसगर"  इत्यनक्षेन  कप्रत्ययक्षे  "आतनो  लनोप  इमट  च"  इत्यनक्षेन
धिमातनोरमाकमारस्य लनोपक्षे आ घम्ष अ इमत जमातक्षे सविरससयनोगक्षे आ घ इमत भविमत। तदमा घ इत्यनक्षेन कक दन्तक्षेन सह आ
इमत  उपपदस्य  सपुबपुत्पत्तक्षेयाः  पकविरमम्  "उपपदममतङम् "  इत्यनक्षेन  उपपदसममासक्षे  आघ  इमत  मनष्पदतक्षे।  ततयाः
"गमतश्च" इत्यनक्षेन गमतससजकस्य मवि इत्यस्यनोपसगरस्य आघ इत्यनक्षेन सह "कपु गमतप्रमादययाः" इत्यनक्षेन मनत्यस
प्रमामदतत्पपुरुषसममासनो भविमत। ततयाः मवि आघ इमत नस्थतक्षे "इकनो यणमच" इत्यनक्षेन मवि इत्यस्य इकमारस्य अमच
आकमारक्षे परक्षे यमण यकमारक्षे सविरससयनोगक्षे व्यमाघ इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः सपुबपुत्पत्तक्षेयाः पकविरमक्षेवि ङष्ट्रीमष व्यमाघष्ट्री इमत रूपमम्। 

कमारकस्यनोदमाहरणमम्  अश्विक्रकीतष्ट्री।  अश्विक्षेन  क्रकीतमा  इमत  लगौमककमविगहक्षे  अश्वि  टमा  क्रकीत
इत्यलगौमककमविगहक्षे "कतकरकरणक्षे कक तमा बहहलमम्" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण क्रकीत इमत कक दन्तक्षेन सह करणकमारकस्य अश्वि
टमा इत्यस्य सममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नमातम् अश्विक्रकीतशिब्दमातम् सष्ट्रीत्विमविविकमायमास "क्रकीतमात्करणपकविमारतम्" इत्यनक्षेन
ङष्ट्रीमष प्रमक्रयमाकमायर अश्विक्रकीतष्ट्री इमत रूपमम्।
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तत्पपुरुषसममासक्षे सममासमान्तमानमास प्रत्ययमानमास सकत्रमामण - 

[ . ]4 7 तत्पपुरुषस्यमाङ्गपुलक्षेयाः ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः॥ (५.४.८६)

सकत्रमाथर याः  - ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः  अङ्गपुल्यन्तस्य तत्पपुरुषस्य सममासमान्तयाः  तमद्धितससजकयाः अच्प्रत्ययनो
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः अच्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदत्रयमात्मकक्षे
अनस्मनम्  सकत्रक्षे  तत्पपुरुषस्य अङ्गपुलक्षेयाः  ससख्यमाव्ययमादक्षेयाः  इमत पदत्रयस  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्।  "अच्प्रत्यन्विविपकविमारतम्
समामलनोम्नयाः" इत्यतयाः  अचम्  इमत  प्रथममान्तमम्  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  "सममासमान्तमायाः",  "तमद्धितमायाः", "प्रत्यययाः",

"परश्च" इत्यक्षेतमामन असधिकक तमामन। अङ्गपुलक्षेयाः इमत तत्पपुरुषस्यक्षेत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। अतयाः "यक्षेन मविसधिस्तदन्तस्य"

इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  तदन्तमविधिगौ  अङ्गपुल्यन्तस्य  तत्पपुरुषस्य  इमत  भविमत।  ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः  इत्यस्यमामप
तत्पपुरुषस्यक्षेत्यत्रमान्विययाः। ससख्यमा च अव्ययस च ससख्यमाव्ययमम्,  ससख्यमाव्ययमम् आमद यस्य सयाः ससख्यमाव्ययमामदयाः
तस्यक्षेमत दन्दगभरबहहवष्ट्रीमहसममासयाः। एविस  सकत्रमाथर  आगच्छमत  -  "ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः अङ्गपुल्यन्तस्य तत्पपुरुषस्य
सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अच्प्रत्ययनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  -  ससख्यमापकविरस्यमाङ्गपुल्यन्तस्य तत्पपुरुषस्य सममासमान्तस्य अचयाः उदमाहरणस  द्व्यङ्गपुलस
दमाविमारमदकमम् इमत। दक्षे अङ्गपुलष्ट्री प्रममाणमस्यक्षेमत लगौमककमविगहक्षे मद औ अङ्गपु सल औ इत्यलगौमककमविगहक्षे तमद्धितमाथर
ममात्रमच  मविविमकतक्षे  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे  च"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासनो  भविमत।  ततयाः
ससख्यमाविमाचकस्य मद औ इत्यस्यनोपसजरनत्विमात्पकविरमनपमातनो  भविमत। अस्य सममासस्य  "तत्पपुरुषयाः"  इत्यनक्षेन
तत्पपुरुषत्विस "ससख्यमापकविर्वो मदगपुयाः" इत्यनक्षेन च सकत्रक्षेण मदगपुत्विमनस्त। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक
मद अङ्गपु सल इमत नस्थतक्षे यमण द्व्यङ्गपु सल इमत जमातक्षे प्रस्तपुतक्षेन सकत्रक्षेण ससख्यमापकविरस्य तत्पपुरुषस्य सममासमान्तयाः
अच्प्रत्ययनो  भविमत।  अचयाः  चकमारस्य  "हलन्त्यमम्"  इत्यनक्षेन  इत्ससजमायमास  "तस्य  लनोपयाः"  इत्यनक्षेन  लनोपक्षे
द्व्यङ्गपु सल अ इमत जमातक्षे "यमच भमम्" इत्यनक्षेन द्व्यङ्गपु सल इत्यस्य भससजमायमास "यस्यक्षेमत च" इत्यनक्षेन इकमारस्य
लनोपक्षे सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नमातम् द्व्यङ्गपुलशिब्दमातम् सगौ द्व्यङ्गपुलमम् इमत रूपस मनष्पन्नमम्। अव्ययपकविरस्य अङ्गपुल्यन्तस्य
सममासमान्तस्यनोदमाहरणस मनगरतमम् अङ्गपुसलभ्ययाः मनरङ्गपुलमम् इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 21 "उपपदममतङम् " इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 22 "उपपदममतङम् " इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 23 "गमतकमारकनोपपदमानमास कक मदयाः सह सममासविचनस प्रमाक्सपुबपुत्पत्तक्षेयाः" इमत पररभमाषमाथरयाः कयाः।

. 24 सपुबपुत्पत्तक्षेयाः प्रमाकम्  कक दन्तक्षेन सह गमतसममासक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 25 "तत्पपुरुषस्यमाङ्गपुलक्षेयाः ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 26 ससख्यमापकविरस्य तत्पपुरुषस्य सममासमान्तमविधिमानक्षे मकमपुदमाहरणमम्।
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तत्पपुरुषसममासयाः - कपु गमतप्रमामदसममासयाः, उपपदसममासयाः च मटप्पणष्ट्री

. 27 अव्ययपकविरपदस्य तत्पपुरुषस्य सममासमान्तमविधिमानक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

[ . ]4 8 अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यमाच्च रमात्रक्षेयाः॥ (५.४.८७)

सकत्रमाथर याः - अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यशिब्दक्षेभ्ययाः ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः च परनो ययाः रमामत्रशिब्दयाः तदन्तस्य
तत्पपुरुषस्य सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अच्प्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः अच्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदत्रयमात्मकक्षे
अनस्मनम् सकत्रक्षे  अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यमातम् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। च इत्यव्ययपदमम्। रमात्रक्षेयाः इमत
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  "तत्पपुरुषस्यमाङ्गपुलक्षेयाः  ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः" इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  तत्पपुरुषस्य  इमत
पदमनपुवितरतक्षे।  "अच्प्रत्यन्विविपकविमारतम्  समामलनोम्नयाः" इत्यतयाः  अचम्  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  "सममासमान्तमायाः",

"तमद्धितमायाः", "प्रत्यययाः", "परश्च" इत्यक्षेतमामन असधिकक तमामन। चकमारक्षेण पकविरसकत्रमातम् ससख्यमाव्ययमादक्षेयाः इमत पदस्य
गहणमनस्त।  अहश्च सविरश्च एकदक्षेशिश्च ससख्यमातश्च पपुण्यश्च अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यमम्,  तस्ममामदमत
सममाहमारदन्दसममासयाः।  एकदक्षेशिशिब्दक्षेन  अवियविविमाचकमानमास  पकविरपरमाधिरनोत्तरमादष्ट्रीनमास  शिब्दमानमास  गहणस  भविमत।  एविस
सकत्रमाथर  आगच्छमत  -  "अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यशिब्दक्षेभ्ययाः   ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः  च  परनो  ययाः  रमामत्रशिब्दयाः
तदन्तस्य तत्पपुरुषस्य सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अच्प्रत्ययनो भविमत" इमत।

एतस्य  सकत्रस्य  व्यमाख्यमानमाविसरक्षे  "अहगरहणस  दन्दमाथरमम्" इमत  विमामतरकस  पमठतमम्।  अहन्पकविरस्य
रमात्र्यन्तस्य दन्दस्य सममासमान्तयाः अचम् तक्षेन भविमत।

उदमाहरणमम् -  अहन्पकविरस्य रमात्र्यन्तस्य सममासमान्तस्य अचयाः उदमाहरणमम् अहनोरमात्रयाः इमत। अहश्च
रमामत्रश्चमानयनोयाः सममाहमारयाः इमत लगौमककमविगहक्षे अहनम् सपु रमामत्र सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर दन्दयाः"  इत्यनक्षेन
सकत्रक्षेण सममाहमारदन्दसममासनो भविमत। ततयाः  "अल्पमाच्तरमम्"  इत्यनक्षेन अल्पतरमाच्समहतस्य अहनम् सपु इत्यस्य
पकविरमनपमातक्षे, प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक अहनम् रमामत्र इमत नस्थतक्षे "अहगरहणस दन्दमाथरमम्" इमत विमामतरकपररष्कक तक्षेन
प्रकक तसकत्रक्षेण अहन्पकविरपदस्य रमात्र्यन्तस्य दन्दस्य सममासमान्तक्षे अमच अनपुबन्धिलनोपक्षे अहनोरमामत्र अ इमत जमातक्षे,
"यमच  भमम्"  इत्यनक्षेन  अहनोरमामत्र  इत्यस्य  भससजमायमास  "यस्यक्षेमत  च"  इत्यनक्षेन  इकमारस्य  लनोपक्षे  सविरससयनोगक्षे
मनष्पन्नमातम् अहनोरमात्रशिब्दमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर अहनोरमात्रयाः इमत मनष्पन्नमम्। 

सविरपकविरपदस्य रमात्र्यन्तस्य तत्पपुरुषस्य सममासमान्तस्यनोदमाहणस सविररमात्रयाः इमत। सविमार चमासगौ रमामत्रश्च
इमत लगौमककमविगहक्षे सविमार सपु रमामत्र सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे तत्पपुरुषसममासक्षे सपुब्लपुमक प्रमक्रयमाकमायर सविररमामत्र इमत
नस्थतक्षे, अनक्षेन सकत्रक्षेण सविरपकविरपदस्य रमात्र्यन्तस्य सममासमान्तक्षे अमच प्रमक्रयमाकमायर सगौ सविररमात्रयाः इमत मनष्पन्नमम्।

एकदक्षेशिपकविरपदस्य  सममासमान्तस्यनोदमाहरणस  पकविर  रमात्रक्षेयाः  पकविररमात्रयाः  इमत।  ससख्यमातपकविरपदस्य
सममासमान्तस्यनोदमाहरणस ससख्यमातरमात्रयाः इमत। पपुण्यपकविरपदस्य सममासमान्तस्यनोदमाहरणस पपुण्यरमात्रयाः इमत।

[ . ]4 9 रमात्रमाहमाऽहमायाः पपुससस॥ (२.४.२९)

सकत्रमाथर याः - रमात्रमाहमाहमान्तगौ दन्दतत्पपुरुषगौ पपुससस भवितयाः।
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सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  पपुसस्त्विस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  अहनोरमात्रशिब्दस्य  "परविमलङ्गस
दन्दतत्पपुरुषयनोयाः" इत्यनक्षेन रमामत्रशिब्दस्य सष्ट्रीसलङ्गत्विमातम् सष्ट्रीसलङ्गतमा प्रमाप्ननोमत,  ततम् प्रबमाध्य "स नपपुससकमम्"
इत्यनक्षेन  नपपुससकत्विमापसत्तयाः।  सविररमात्रशिब्दस्य  तपु  सष्ट्रीसलङ्गतमापसत्तश्च।  अहनोरमात्र-सविररमात्रशिब्दयनोयाः  मकस  सलङ्गस
स्यमामदमत विणरनमाय सकत्रममदस प्रविकत्तमम्।

पददयमात्मकक्षे  अनस्मनम् सकत्रक्षे रमात्रमाहमाहमायाः इमत प्रथममाबहहविचनमान्तस पपुससस इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्।
"परविमलङ्गस  दन्दत्पपुरुषयनोयाः" इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  तस्य  च
मविभमकमविपररणमामक्षेन दन्दतत्पपुरुषगौ इमत रूपमम्। रमात्रश्च अहश्च अहश्च रमात्रमाहमाहमायाः इतष्ट्रीतरक्षेतरदन्दसममासयाः।
दन्दतत्पपुरुषगौ इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम् रमात्रमाहमाहमायाः इत्यस्य तदन्तमविधिगौ रमात्रमाहमाहमान्तगौ दन्दतत्पपुरुषगौ इत्यथरयाः।
एविस "रमात्रमाहमाहमान्तगौ दन्दतत्पपुरुषगौ पपुससस भवितयाः" इमत सकत्रमाथरयाः।

एतत्सकत्रव्यमाख्यमानक्षे  "ससख्यमापकविमार  रमामत्रयाः" इमत सलङ्गमानपुशिमासनस्य नपपुससकमासधिकमारक्षे  अन्तगरतस  सकत्रमम्
अविलम्ब्य एकस  विचनस प्रमाप्यतक्षे  "ससख्यमापकविर रमात्रस क्लष्ट्रीबमम्" इमत। ससख्यमापकविरपदस्य रमात्र्यन्तस्य च सममासस्य
नपपुससकसलङ्गक्षे  प्रयनोगनो भविमत इमत विचनस्यमाथरयाः।

उदमाहरणमम् -  अहश्च रमामत्रश्च इमत मविगहक्षे सममासक्षे मनष्पन्नस्य अहनोरमात्रशिब्दस्य “स नपपुससकमम्”
इत्यनक्षेन नपपुससकत्विस  प्रबमाध्य प्रकक तसकत्रक्षेण पपुसस्त्विमविधिमानमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर  अहनोरमात्रयाः इमत रूपमम्। एविमक्षेवि
सविररमात्रशिब्दस्य सगौ सविररमात्रयाः इमत रूपमम्।

"ससख्यमापकविर  रमात्रस  क्लष्ट्रीबमम्"  इमत विचनमानपुसमारक्षेण दयनोयाः रमात्र्यनोयाः सममाहमारयाः इमत मविगहक्षे  मनष्पन्नस्य
मदरमात्रशिब्दस्य नपपुससकक्षे  प्रयनोगनो भविमत। एविमक्षेवि मत्ररमात्रमम् नविरमात्रमम् इत्यमामदकस  ससध्यमत।

[ . ]4 10 रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्॥ (५.४.९१)

सकत्रमाथर याः - रमाजमाहयाःससखशिब्दमान्तमातम् तत्पपुरुषमातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पदत्रयमात्मकक्षे  अनस्मनम् सकत्रक्षे रमाजमाहयाःससखभ्ययाः टचम् इमत पदच्छक्षेदयाः। रमाजमाहयाःससखभ्ययाः इमत पञ्चिमष्ट्रीबहहविचनमान्तस
टचम् इमत च प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। रमाजमा च अहश्च सखमा च रमाजमाहयाःसखमाययाः,  तक्षेभ्य इतष्ट्रीतरक्षेतरदन्दयाः।
"तत्पपुरुषस्यमाङ्गपुलक्षेयाः  ससख्यमाव्ययमादक्षेयाः" इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  तत्पपुरुषस्य  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  तस्य
मविभमकमविपररणमामक्षेन  पञ्चिम्यक्षेकविचनक्षे  तत्पपुरुषमामदमत  भविमत।  तमदशिक्षेषणत्विक्षेन  रमाजमाहयाःससखभ्ययाः  इत्यस्य
तदन्तमविधिगौ रमाजमाहयाःससखशिब्दमान्तमातम् तत्पपुरुषमादम् इत्यथर्वो भविमत। "सममासमान्तमायाः", "तमद्धितमायाः" इमत सकत्रदयमम्
असधिकक तमम्।  एविस  सकत्रमाथरयाः  - "रमाजमाहयाःससखशिब्दमान्तमातम्  तत्पपुरुषमातम्  सममासमान्तयाः  तमद्धितससजकयाः  टच्प्रत्ययनो
भविमत" इमत।

उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस परमरमाजयाः इमत। परमश्चमासगौ रमाजमा चक्षेमत लगौमककमविगहक्षे परम
सपु  रमाजनम्  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "मविशिक्षेषणस  मविशिक्षेष्यक्षेण  बहहलमम्"  इत्यनक्षेन  तत्पपुरुषसममासक्षे  प्रमक्रयमाकमायर
परमरमाजनम् इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः प्रकक तसकत्रक्षेण सममासमान्तक्षे टमच परमरमाजनम् टचम् इमत नस्थतक्षे टकमारस्य "चपुटक"
इत्यनक्षेन चकमारस्य च  "हलन्त्यमम्"  इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास  "तस्य लनोपयाः"  इत्यनक्षेन लनोपक्षे  परमरमाजनम् अ इमत
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भविमत। ततयाः परमरमाजनम् इत्यस्य भससजमायमास  "नस्तमद्धितक्षे"  इत्यनक्षेन टक्षेरनयाः लनोपक्षे  परमरमाजम् अ इमत नस्थतक्षे
सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नस्य परमरमाजशिब्दस्य परविमलङ्गत्विक्षेन पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर परमरमाजयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 28 "अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यमाच्च रमात्रक्षेयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 29 "अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यमाच्च रमात्रक्षेयाः" इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 30 "रमात्रमाहमाहमायाः पपुससस" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 31 "रमात्रमाहमाहमायाः पपुससस" इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 32 "ससख्यमापकविर रमात्रस क्लष्ट्रीबमम्" इमत विचनस्यमाथरयाः कयाः, मकञ्चिमात्रनोदमाहरणमम्।

. 33 "रमाजमाहससखभ्यषचम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 34 "रमाजमाहससखभ्यषचम्" इमत सकत्रस्य एकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

[ . ]4 11 आन्महतयाः सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः॥ (६.३.४६)

सकत्रमाथर याः - सममानमासधिकरणक्षे उत्तरपदक्षे जमातष्ट्रीयक्षे च परक्षे महतयाः आकमारयाः आदक्षेशिनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण महतयाः आकमारयाः अन्तमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदत्रयमात्मकक्षे
अनस्मनम्  सकत्रक्षे  आतम्  महतयाः  सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  आतम्  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस,  महतयाः  इमत  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः  इमत  च  सपमष्ट्रीमदविचनमान्तस
पदमम्।  सममानमासधिकरणस  च  जमातष्ट्रीयश्च  सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीयगौ  तयनोयाः  सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः  इमत
इतरक्षेतरदन्दयाः।  "अलपुगपुत्तरपदक्षे" इत्यस्ममात्सकत्रमातम्  उत्तरपदक्षे  इमत पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  उत्तरपदक्षे  इत्यस्यमान्विययाः
सममानमासधिकरणक्षेत्यसशिक्षेन एवि सम्भविमत  "प्रकमारविचनक्षे  जमातष्ट्रीयरम्" इत्यनक्षेन मविमहतस्य जमातष्ट्रीयस्य प्रत्ययत्विमादम्
उत्तरपदत्विमाभमाविमातम्। एविस सकत्रमाथरयाः सममायमामत  -  "सममानमासधिकरणक्षे उत्तरपदक्षे जमातष्ट्रीयक्षे च परक्षे महतयाः आकमारयाः
आदक्षेशिनो भविमत" इमत।

"अलनोऽन्त्यस्य" इमत पररभमाषयमा महतयाः अन्त्यस्य तकमारस्य स्थमानक्षे एवि आकमारमादक्षेशिनो भविमत।

उदमाहरणमम्  -  अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस महमारमाजयाः इमत। महमानम् चमासगौ रमाजमा चक्षेमत लगौमककमविगहक्षे
महतम् सपु रमाजनम् सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे  "मविशिक्षेषणस मविशिक्षेष्यक्षेण बहहलमम्"  इत्यनक्षेन तत्पपुरुषसममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर
महतम् रमाजनम् इमत ससध्यमत। ततयाः  "अलनोऽन्त्यस्य"  इमत पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन प्रकक तसकत्रक्षेण उत्तरपदक्षे परक्षे
महतयाः  तकमारस्य  आकमारमादक्षेशिक्षे  मह  आ रमाजनम्  इमत  जमातक्षे  सविणरदष्ट्रीघर  महमारमाजनम्  इमत  मनष्पदतक्षे।  ततयाः
सममासमान्तक्षे टमच प्रमक्रयमाकमायर महमारमाजयाः इमत रूपमम्।
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जमातष्ट्रीयरर  परक्षे  उदमाहरणस  भविमत  महमाजमातष्ट्रीययाः  इमत।  महत्त्विमविमशिष  इत्यथर  महतम्  इत्यस्ममातम्
"प्रकमारविचनक्षे  जमातष्ट्रीयरम्"  इत्यनक्षेन  जमातष्ट्रीयरम्-प्रत्ययक्षे  अनपुबन्धिलनोपक्षे  महतम्  जमातष्ट्रीय  इमत  जमातक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण
जमातष्ट्रीयरर परक्षे महतयाः तकमारस्य आकमारक्षे सविणरदष्ट्रीघर प्रमक्रयमाकमायर महमाजमातष्ट्रीययाः इमत रूपमम्।

[ . ]4 12 द्व्यषनयाः ससख्यमायमामबहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः॥ (६.३.४७)

सकत्रमाथर याः  - मद अषनम् इत्यनयनोयाः शिब्दयनोयाः ससख्यमाविमाचकक्षे  उत्तरपदक्षे परक्षे आकमारयाः अन्तमादक्षेशिनो भविमत,

न तपु बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे अशिष्ट्रीत्यपुत्तरपदक्षे च परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण आकमारयाः अन्तमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।पदत्रयमात्मकक्षे  अनस्मनम्
सकत्रक्षे द्व्यषनयाः ससख्यमायमामम् अबहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः इमत पदच्छक्षेदयाः। अनस्मनम् सकत्रक्षे द्व्यषनयाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस,
ससख्यमायमामम् इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तमम् अबहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः इमत सपमष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमम्। मद च अष च द्व्यष,

तस्य  द्व्यषनयाः  इमत  सममाहमारदन्दयाः।  बहहवष्ट्रीमहश्च  अशिष्ट्रीमतश्च  बहहविष्ट्रीह्यशिष्ट्रीतष्ट्री,  तयनोयाः  बहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः
इतष्ट्रीतरक्षेतरदन्दयाः।  न  बहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः  अबहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः  इमत  नञ्तत्पपुरुषयाः।  "आन्महतयाः
सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् आतम् इत्यनपुवितरतक्षे। "अलपुगपुत्तरपदक्षे" इत्यस्ममात्सकत्रमातम् उत्तरपदक्षे
इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  उत्तरपदक्षे  इत्यस्यमान्विययाः  ससख्यमायमामम्  इत्यनक्षेन  अशिष्ट्रीत्यमामम्  इत्यनक्षेन  च  सम्भविमत।
बहहवष्ट्रीहगौ  इत्यनक्षेन  सह  तस्यमान्वियनो  नमानस्त।  एविस  सकत्रमाथरयाः  सममायमामत  -  "मद  अषनम्  इत्यनयनोयाः  शिब्दयनोयाः
ससख्यमाविमाचकक्षे  उत्तरपदक्षे परक्षे आकमारयाः अन्तमादक्षेशिनो भविमत, न तपु बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे अशिष्ट्रीत्यपुत्तरपदक्षे च परक्षे" इमत।

"अलनोऽन्त्यस्य" इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्य स्थमानक्षे एवि आकमारमादक्षेशिनो भविमत।

उदमाहरणमम्  -  अस्य  सकत्रस्य  मदशिब्दस्यनोदमाहरणस  तमाविदम्  दमादशि  इमत।  दगौ  च  दशि  च  इमत
लगौमककमविगहक्षे मद औ दशिनम् जसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे "चमाथर दन्दयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण दन्दसममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर
सपुब्लपुमक मद दशिनम् इमत नस्थतक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण ससख्यमाविमाचकक्षे  दशिनम् इत्यपुत्तरपदक्षे परक्षे मदशिब्दस्य आकमारमान्तमादक्षेशिक्षे
दमादशिनम्  इमत  मनष्पदतक्षे।  ततयाः  जसस प्रमक्रयमाकमायर  दमादशि  इमत  रूपमम्।  एविमक्षेवि  मदशिब्दस्य  दमामविसशिमतयाः,
दमामत्रसशितम् इत्यमामदकमपुदमाहरणमम्। एविमक्षेवि अषन्शिब्दस्य अषमादशि इत्यपुदमाहरणमम्। 

[ . ]4 13 त्रक्षेसययाः॥ (६.३.४८)

सकत्रमाथर याः  - मत्रशिब्दस्य ससख्यमाविमाचकक्षे  उत्तरपदक्षे परक्षे त्रयसम् इत्यमादक्षेशिनो भविमत,  न तपु बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे
अशिष्ट्रीत्यपुत्तरपदक्षे च परक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मत्रशिब्दस्य त्रयसम् इत्यमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

पददयमात्मकक्षे  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  त्रक्षेयाः  इमत  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  त्रययाः  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।
"द्व्यषनयाः ससख्यमायमामबहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् ससख्यमायमामम् इमत पदमम् अबहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः इमत च
पदमम् अनपुवितरतक्षे।  "अलपुगपुत्तरपदक्षे" इत्यस्ममात्सकत्रमातम् उत्तरपदक्षे इमत पदमम् अनपुवितरतक्षे। उत्तरपदक्षे इत्यस्यमान्विययाः
ससख्यमायमामम्  इत्यनक्षेन अशिष्ट्रीत्यमामम्  इत्यनक्षेन च सम्भविमत। बहहवष्ट्रीहगौ इत्यनक्षेन सह तस्यमान्वियनो नमानस्त। एविस
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तत्पपुरुषसममासयाः - कपु गमतप्रमामदसममासयाः, उपपदसममासयाः च मटप्पणष्ट्री

सकत्रमाथरयाः सममायमामत- "मत्रशिब्दस्य ससख्यमाविमाचकक्षे  उत्तरपदक्षे परक्षे त्रयसम् इत्यमादक्षेशिनो भविमत,  न तपु बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे
अशिष्ट्रीत्यपुत्तरपदक्षे च परक्षे" इमत।

"अनक्षेकमानल्शित्सविरस्य" इमत पररभमाषयमा मत्रशिब्दस्य सम्पकणरस्य स्थमानक्षे एवि त्रयसम् इत्यमादक्षेशिनो भविमत।

उदमाहरणमम्  -  अस्य सकत्रस्य मदशिब्दस्यनोदमाहरणस तमाविदम् त्रयनोदशि इमत। त्रयश्च च दशि च इमत
लगौमककमविगहक्षे मत्र जसम् दशिनम् जसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे "चमाथर दन्दयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण दन्दसममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर
सपुब्लपुमक मत्र दशिनम् इमत नस्थतक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण ससख्यमाविमाचकक्षे  दशिनम् इत्यपुत्तरपदक्षे परक्षे मत्रशिब्दस्य सविरस्य स्थमानक्षे
त्रयसम् इत्यमादक्षेशिक्षे  त्रयसम् दशिनम्  इमत मनष्पदतक्षे।  ततयाः सस्य रुत्विक्षे  "हमशि च"  इत्यनक्षेन रक्षेफस्य उकमारक्षे  गपुणक्षे
सविरससयनोगक्षे त्रयनोदशिनम् इमत शिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः जसस प्रमक्रयमाकमायर त्रयनोदशि इमत रूपमम्। एविमक्षेवि मत्रशिब्दस्य
त्रयनोमविसशिमतयाः, त्रयसससशितम् इत्यमामदकमपुदमाहरणमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 35 "आन्महतयाः सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 36 महमारमाजयाः इत्यत्र महत आकमारयाः अन्तमादक्षेशियाः कक्षे न कथमम्।

. 37 जमातष्ट्रीयरर परक्षे महत आकमारमान्तमादक्षेशिस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 38 "द्व्यषनयाः ससख्यमायमामबहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 39 दमादशि इत्यत्र मदशिब्दस्य आकमारमान्तमादक्षेशियाः कथमम्।

. 40 "त्रक्षेसययाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 41 त्रयसम् इत्यमादक्षेशियाः सम्पकणरस्य मत्रशिब्दस्य स्थमानक्षे कथस भविमत।

[ . ]4 14 परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः॥ (२.४.२६)

सकत्रमाथर याः - दन्दतत्पपुरुषयनोयाः परपदस्यक्षेवि सलङ्गस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण दन्दक्षे तत्पपुरुषक्षे च परविमलङ्गस  मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदत्रयमात्मकक्षे
अनस्मनम्  सकत्रक्षे  परवितम्  इत्यव्ययपदमम्,  सलङ्गमममत प्रथममैकविचनमान्तस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः  इमत षष्ठष्ट्रीमदविचनमान्तस
पदमम्। परशिब्दमातम् षष्ठ्यन्तमातम् "तत्र तस्यक्षेवि" इत्यनक्षेन विमतप्रत्ययक्षे परवितम् इमत रूपमम्। परस्य परपदस्य इवि
इमत तमात्पयरमम्। दन्दश्च तत्पपुरुषश्च दन्दतत्पपुरुषगौ तयनोयाः दन्दतत्पपुरुषयनोयाः इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। एविस
सकत्रमाथरयाः सममायमामत - "दन्दतत्पपुरुषयनोयाः परपदस्यक्षेवि सलङ्गस भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  -  अस्य सकत्रस्य दन्दसममासक्षे उदमाहरणस तमावितम् कपु क्कपु टमयकयर्थौ इमत। कपु क्कपु टश्च च
मयकरष्ट्री  च  इमत  लगौमककमविगहक्षे  कपु क्कपु ट  सपु  मयकरष्ट्री  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण
इतरक्षेतरदन्दसममासक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  कक्कपु टमयकरष्ट्रीशिब्दनो  मनष्पदतक्षे।  कपु क्कपु टमयकरष्ट्री  इत्यत्र  मयकरष्ट्री  इत्यस्य
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

सष्ट्रीसलङ्गत्विमातम्  प्रकक तसकत्रक्षेण  दन्दसममासमनष्पन्नस्य  कपु क्कपु टमयकरष्ट्रीशिब्दस्य  सष्ट्रीसलङ्गक्षे  प्रथममामदविचनक्षे
कपु क्कपु टमयकयर्थौ इमत रूपस मनष्पदतक्षे।

तत्पपुरुषक्षे चनोदमाहरणमम् अधिरमपप्पलष्ट्री इमत। अधिर मपप्पल्यमायाः इमत लगौमककमविगहक्षे अधिर सपु मपप्पलष्ट्री ङसम्
इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अधिर  नपपुससकमम्"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  अधिरमपप्पलष्ट्रीशिब्दनो
मनष्पन्नयाः। अधिरमपप्पलष्ट्री इत्यत्र मपप्पलष्ट्री इत्यस्य सष्ट्रीसलङ्गत्विमातम् प्रकक तसकत्रक्षेण अधिरमपप्पलष्ट्रीत्यस्य सम्पकणरस्य
सष्ट्रीसलङ्गत्विमविधिमानमातम् ततयाः प्रथममैकविचनक्षे सगौ अधिरमपप्पलष्ट्री इमत रूपमम्।

( . . )4 14 1 मदगपुप्रमापमापन्नमालम्पकविरगमतसममासक्षेषपु प्रमतषक्षेधिनो विमाच्ययाः (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः  - मदगपुसममासक्षे  प्रमापमापन्नमालम्पकविरपदक्षे  तत्पपुरुषसममासक्षे  गमतसममासक्षे  च  परविमलङ्गतमायमायाः

प्रमतषक्षेधिनो भविमत।

विमामतरकव्यमाख्यमा - इदस विमामतरकस  "परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः" इमत सकत्रस्य विणरनमाविसरक्षे महमाभमाष्यक्षे
पमठतमम्। अतयाः एतत्सकत्रसम्प्रमापस्य परविमलङ्गत्विस्यमैवि मनषक्षेधिकस  विमामतरकमम् इदमम्। 

मत्रषपु स्थमानक्षेषपु परविमलङ्गतमायमायाः मनषक्षेधियाः अनक्षेन विमामतरकक्षे न मविधिष्ट्रीयतक्षे - 

क) मदगपुसममासक्षे परविमलङ्गतमामनषक्षेधिनो भविमत।

ख) प्रमापमापन्नमालम्पकविरपदकस्य तत्पपुरुषस्य परविमलङ्गतमामनषक्षेधिनो भविमत।

ग) गमतसममासक्षे परविमलङ्गतमामनषक्षेधिनो भविमत।

अलम्पकविरस्य  तत्पपुरुषसममासस्य  मविधिमायकस  मकममप  सकत्रस  न  प्रमाप्यतक्षे।  तथमामप  अनस्मनम्  विमामतरकक्षे
तस्यनोलक्षेखमादक्षेवि अलम्पकविरकयाः तत्पपुरुषयाः भवितष्ट्रीमत जमाप्यतक्षे।

उदमाहरणमम्  -  अस्य  विमामतरकस्य  मदगपुसममासक्षे  उदमाहरणस  पञ्चिकपमालयाः  इमत।  पञ्चिसपु  कपमालक्षेषपु
ससस्कक तयाः इमत लगौमककमविगहक्षे पञ्चिनम् सपुपम् कपमाल सपुपम् इत्यलगौमककमविगहक्षे  "ससस्कक तस भकमायाः" इत्यनक्षेन तमद्धितक्षे
मविविमकतक्षे  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे च" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण मदगपुसममासक्षे,  ससख्यमाविमाचकस्य पकविरमनपमातक्षे,  सपुब्लपुमक
पञ्चिनयाः नकमारस्य लनोपक्षे  पञ्चिकपमाल इमत ससध्यमत।  तस्ममातम्  सपमष्ट्रीबहहविचनक्षे  सपुमप  पञ्चिकपमाल सपुपम्  इमत
सपम्यन्तमातम्  "ससस्कक तस  भकमायाः"  इत्यनक्षेन  तमद्धितक्षे  अमण  "मदगनोलपुरगनपत्यक्षे"  इत्यनक्षेनमाणयाः  लनोपक्षे,  "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सपुपयाः  लपुमक  पञ्चिकपमाल  इमत  तमद्धितमान्तयाः  शिब्दनो  मनष्पदतक्षे।  तस्य
प्रमामतपमदकत्विमातम्  ततयाः  मविभक्त्यपुत्पत्तक्षेयाः  प्रमाकम्  सलङ्गमनणरययाः  कमायरयाः।  तदमा  "परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः"
इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण कपमालशिब्दस्यक्षेवि नपपुससकसलङ्गत्विक्षे  प्रमापक्षे  प्रस्तपुतक्षेन विमामतरकक्षे न मदगपुसममासक्षे  परविमलङ्गतमामनषक्षेधिक्षे
पपुरनोडमाशियाः इमत मविशिक्षेष्यमानपुसमारक्षेण पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर पञ्चिकपमालयाः इमत रूपमम्।

प्रमापमापन्नमालम्पकविरकमानमामपुदमाहरणमामन  यथमाक्रमस  प्रमापजष्ट्रीमविकयाः  जनयाः,  आपन्नजष्ट्रीमविकयाः  जनयाः,
अलङ्कपु ममाररयाः इमत। गमतसममासक्षे च मनष्कगौशिमानम्बयाः इत्यमामदकमपुदमाहरणमम्।
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[ . ]4 15 प्रमापमापन्नक्षे च मदतष्ट्रीययमा॥ (२.२.४)

सकत्रमाथर याः  - प्रमाप आपन्न इत्यक्षेतगौ  शिब्दगौ  मदतष्ट्रीययमा  सह समस्यक्षेतक्षे,  अकमारश्चमानयनोयाः  अन्तमादक्षेशिनो
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासयाः अकमारश्च अन्तमादक्षेशिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
प्रसङ्गतयाः प्रमापमापन्नशिब्दयनोगक्षे  सममासमविधिमायकस  सकत्रममदस प्रविकत्तमम्।  पदत्रयमात्मकक्षे  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  प्रमापमापन्नक्षे  इमत
प्रथममामदविचनमान्तस, च इत्यव्ययस मदतष्ट्रीययमा इमत च तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस पदमम्। मदतष्ट्रीययमा अ इमत प्रश्लक्षेषयाः। प्रमापस
च आपन्नस च प्रमापमापन्नक्षे इमत इतरक्षेतरदन्दयाः। सममासयाः,  सपुपम्,  सह सपुपमा,  तत्पपुरुषयाः इत्यक्षेतत्सविरमम् असधिकक तमम्।
सकत्रक्षे चकमारगहणस मविसधिदयस्य समपुच्चयमाथरमम्। मदतष्ट्रीययमा इत्यत्र तदन्तमविधिगौ मदतष्ट्रीयमान्तक्षेन सपुबन्तक्षेन इत्यथर
आयमामत। एविस सकत्रमाथरयाः - "प्रमाप आपन्न इत्यक्षेतगौ शिब्दगौ मदतष्ट्रीययमा सह समस्यक्षेतक्षे, अकमारश्चमानयनोयाः अन्तमादक्षेशिनो
भविमत" इमत। 

"अलनोऽन्त्यस्य"  इमत पररभमाषयमा प्रमापमापन्नशिब्दयनोयाः  अन्त्यस्य स्थमानक्षे  एवि अकमारमादक्षेशिनो  भविमत।
एतत्सकत्रस "मदतष्ट्रीयमा सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः" इमत मदतष्ट्रीयमातत्पपुरुषसममासस्य अपविमादभकतमम्।

उदमाहरणमम्  -  अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस प्रमापजष्ट्रीमविकयाः इमत। प्रमापयाः जष्ट्रीमविकमामम् इमत लगौमककमविगहक्षे
प्रमाप  सपु  जष्ट्रीमविकमा  अमम्  इत्यलगौमककमविगहक्षे  प्रनोकक्षे न  सकत्रक्षेण  प्रमाप  सपु  इमत सपुबन्तस  जष्ट्रीमविकमा  अमम्  इत्यनक्षेन
मदतष्ट्रीयमान्तक्षेन  सह  तत्पपुरुषसममासससजस  भविमत।  ततयाः  प्रमक्रयमाकमायर  प्रमापमाजष्ट्रीमविकमा  इमत  नस्थतक्षे
एतत्सकत्रप्रश्लक्षेषबलमादम्  प्रमाप  इत्यत्र  आकमारस्य  स्थमानक्षे  अकमारक्षे  प्रमापजष्ट्रीमविकमा  इमत  जमातक्षे  ततयाः
जष्ट्रीमविकक्षे त्यस्यनोपसजरनससजमायमास  ह्रिस्वित्विक्षे  मनष्पन्नमातम्  प्रमापजष्ट्रीमविकशिब्दमातम्  पकविर्वोकक्षे न विमामतरकक्षे न मविशिक्षेष्यमानपुसमारक्षेण
पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर  प्रमापजष्ट्रीमविकयाः इमत रूपमम्।  एविमक्षेवि प्रमापजष्ट्रीमविकयाः आपन्नजष्ट्रीमविकयाः इत्यमामदकमक्षेतस्य
सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।

[ . ]4 16 अधिरचमारयाः पपुससस च॥ (२.४.३१)

सकत्रमाथर याः - अधिरचमारमदगणक्षे पमठतमायाः शिब्दमायाः पपुससस क्लष्ट्रीबक्षे च भविनन्त।

सकत्रव्यमाख्यमा  - अधिरचमारदष्ट्रीनमास  तत्पपुरुषसममासमनष्पन्नमानमास  शिब्दमानमास  मविशिक्षेषतयमा  पपुससलङ्गक्षे  क्लष्ट्रीबक्षे  च
प्रयनोगमविधिमानमाय इदस सकत्रस प्रविकत्तमम्। पदत्रयमात्मकक्षे  अनस्मनम् सकत्रक्षे अधिरचमारयाः इमत प्रथममाबहहविचनमान्तस,  पपुससस इमत
सपम्यक्षेकविचनमान्तस  च  इत्यव्ययस  पदमम्।  "अपथस  नपपुससकमम्" इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  चकमारक्षेण  नपपुससकमम्  इमत
स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  तस्य  च  मविभमकमविपररणमामक्षेन  सपम्यमास  नपपुससकक्षे  इमत  भविमत।  अधिरचमारयाः  इत्यत्र  बहहविचनमादम्
अधिरचमारमदगणक्षे पमठतमायाः अधिरचमारदययाः शिब्दमा गकह्यन्तक्षे। एविस सकत्रमाथर आयमामत - "अधिरचमारमदगणक्षे पमठतमायाः शिब्दमायाः पपुससस
क्लष्ट्रीबक्षे च भविनन्त" इमत। 

उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस अधिरचरमम् अधिरचरयाः इमत। ऋचयाः अधिरमम् इमत लगौमककमविगहक्षे ऋचम्
ङसम् अधिर सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "अधिर नपपुससकमम्" इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन तत्पपुरुषसममासक्षे सपुब्लपुमक प्रमक्रयमाकमायर
अधिरचम्र  इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः "ऋक्पकरब्धिकयाःपथमाममानकक्षे" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण अधिरचम्र  इत्यस्य सममासमान्तक्षे अप्रत्ययक्षे
सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नस्य अधिरचरशिब्दस्य तत्पपुरुषससजकत्विमातम्  "परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः" इत्यनक्षेन परपदस्य
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ऋचम् इत्यस्यमानपुसमारक्षेण सष्ट्रीसलङ्गत्विक्षे प्रमापक्षे ततम् प्रबमाध्य प्रनोकक्षे न सकत्रक्षेण अधिरचमारमदगणक्षे पमठतस्य शिब्दस्य पपुससस
नपपुससकक्षे  च प्रयनोगनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। तक्षेन अधिरचरयाः अधिरचरमम् इमत रूपदयस ससध्यमत। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-७

. 42 "परविमलङ्गस दन्दतत्पपुरुषयनोयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 43 दन्दक्षे परविमलङ्गस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 44 तत्पपुरुषक्षे परविमलङ्गस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 45 "मदगपुप्रमापमापन्नमालम्पकविरगमतसममासक्षेषपु प्रमतषक्षेधिनो विमाच्ययाः" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 46 मदगगौ परविमलङ्गतमामनषक्षेधिस्य मकमपुदमाहरणमम्। 

. 47 प्रमापमापन्नमालम्पकविरकमानमास तत्पपुरुषमाणमास परविमलङ्गतमामनषक्षेधिस्य कमामन उदमाहरणमामन।

. 48 गमतसममासक्षे परविमलङ्गतमामनषक्षेधिस्य मकमपुदमाहरणमम्।  

. 49 "प्रमापमापन्नक्षे च मदतष्ट्रीययमा" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 50 "प्रमापमापन्नक्षे च मदतष्ट्रीययमा" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्। 

. 51 "अधिचमारयाः पपुससस च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 52 "अधिचमारयाः पपुससस च" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्। 

पमाठसमारयाः

अनस्मनम्  पमाठक्षे  कपु -गमत-प्रमामदसममासमानमास  मविधिमायकस  "कपु गमतप्रमादययाः"  इमत  सकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।
"ऊयमारमदनच्विडमाचश्च"  इमत  गमतससजमामविधिमायकस  सकत्रमत्र  व्यमाख्यमातमम्।  प्रमामदसममासमविधिमायकमामन  "प्रमादयनो
गतमादथर  प्रथमयमा",  "अत्यमादययाः  क्रमान्तमादथर  मदतष्ट्रीययमा",  "अविमादययाः  क्रपु षमादथर  तकतष्ट्रीययमा",  "पयमारदयनो
गलमानमादथर चतपुरयमार", "मनरमादययाः क्रमान्तमादथर पञ्चिम्यमा" इमत पञ्चि विमामतरकमामन च व्यमाख्यमातमामन। अत्र प्रसङ्गमातम्
"एकमविभमक  चमापकविरमनपमातक्षे"  इमत  उपसजरनससजमामविधिमायकस  "गनोससयनोरुपसजरनस्य"  इमत
उपसजरनह्रिस्विमविधिमायकस  सकत्रस व्यमाख्यमातमम्।

"तत्रनोपपदस  सपमष्ट्रीस्थमम्"  इमत  उपपदससजमामविधिमायकस  सकत्रमम्  "उपपदममतङम् "  इमत
उपपदसममासमविधिमायकस्य सकत्रस्य विणरनमात्पकविर प्रस्तपुतमम्। "गमतकमारकनोपपदमानमास कक मदयाः सह सममासविचनस प्रमाकम्
सपुबपुत्पत्तक्षेयाः" इमत सपुबपुत्पत्तक्षेयाः पकविर सममासप्रमतपमामदकमा पररभमाषमा व्यमाख्यमातमा।

ततयाः अनस्मनम् पमाठक्षे  "तत्पपुपुरुषस्यमाङ्गपुलक्षेयाः ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः"  इमत  "अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यमाच्च
रमात्रक्षेयाः" सममासमान्तस्य अच्प्रत्ययस्य, "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्" इमत सममासमान्तस्य टच्प्रत्ययस्य मविधिमायकस  सकत्रस
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व्यमाख्यमातमम्। ततयाः रमात्रमाहमाहमान्तस्य शिब्दस्य सलङ्गमनणमारयकस  "रमात्रमाहमाऽहमायाः पपुससस"  इमत सकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।
महमारमाजयाः  इत्यमादगौ  महत  आकमारमान्तमादक्षेशिमविधिमायकमम् "आन्महतयाः  सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः"  इमत  सकत्रस
प्रमतपमामदतमम्।  ततयाः  सममासकमायरमविधिमायकमामन  "द्व्यषनयाः  ससख्यमायमामबहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः",  "त्रक्षेसययाः"  इमत
सकत्रदयस  प्रस्तपुतमम्।  ततयाः  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः  परविमलङ्गतमामविधिमायकस  "परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः"  इमत  सकत्रस
तमन्नषक्षेधिकस  च  "मदगपुप्रमापमापन्नमालम्पकविरगमतसममासक्षेषपु  प्रमतषक्षेधिनो  विमाच्ययाः"  इमत  विमामतरकस  प्रस्तपुतमम्।  ततयाः
प्रमापमापन्नशिब्दयनोगक्षे तत्पपुरुषसममासमविधिमायकस  "प्रमापमापन्नक्षे च मदतष्ट्रीययमा" इमत सकत्रमम्, अधिरचमारदष्ट्रीनमास पपुससस च क्लष्ट्रीबक्षे
मविधिमायकमम् "अधिरचमारयाः पपुससस च" इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। एविस तत्पपुरुषसममासयाः अनस्मनम् पमाठक्षे प्रमतपमामदतयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 "कपु गमतप्रमादययाः" इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

. 2 प्रमामदसममासमविधिमायकमामन विमामतरकमामन आसशत्य एकमास मटप्पणमीं सलखत।

. 3 "तत्रनोपपदस सपमष्ट्रीस्थमम्" इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

. 4 "उपपदममतङम् " इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

. 5 "आन्महतयाः सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः" इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

. 6 "परविमलङ्गस दन्दतत्पपुरुषयनोयाः" इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

. 7 ससकत्रस समस्तपदमामन समाधियत - अमतममालयाः मनष्कगौशिमानम्बयाः कपु म्भकमारयाः महमारमाजयाः अहनोरमात्रयाः  
प्रमापजष्ट्रीमविकयाः।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 समथमारयाः कपु गमतप्रमादययाः समथरन सपुबन्तक्षेन सह मनत्यस समस्यन्तक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

. 2 कपु पपुरुषयाः इमत।

. 3 ऊरष्ट्रीकक त्य।

. 4 सपुपपुरुषयाः।

. 5 ऊयमारदययाः च्व्यन्तमा डमाजन्तमाश्च मक्रयमायनोगक्षे गमतससजमायाः भविनन्त।

. 6 पटपटमाकक त्य।
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उत्तरमामण-२
. 7 गतमादथर वितरममानमायाः प्रमादययाः प्रथममान्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो 

भविमत।

. 8 प्रमाचमायरयाः इमत।

. 9 उपसजरनस यनो गनोशिब्दयाः सष्ट्रीप्रत्ययमान्तस च तदन्तस्य प्रमामतपमदकस्य ह्रिस्विनो भविमत।

. 10 अमतममालयाः इमत।

. 11 मविगहक्षे यतम् मनयतमविभमकस  तस्य उपसजरनससजमा भविमत, मकन्तपु तस्य पकविरमनपमातनो न भविमत।

. 12 उपसजरनस यनो गनोशिब्दयाः सष्ट्रीप्रत्ययमान्तस च तदन्तस्य प्रमामतपमदकस्य ह्रिस्विनो भविमत।

उत्तरमामण-३
. 13 क्रपु षमादथर वितरममानमायाः अविमादययाः तकतष्ट्रीयमान्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स च 

तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

. 14 अविकनोमकलयाः इमत।

. 15 गलमानमादथर वितरममानमायाः पयमारदययाः चतपुरयरन्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

. 16 पयरध्ययनयाः।

. 17 क्रमान्तमादथर वितरममानमायाः मनरमादययाः पञ्चिम्यन्तक्षेन समथरन सपुबन्तक्षेन मनत्यस समस्यन्तक्षे, स च 
तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

. 18 मनष्कगौशिमानम्बयाः।

. 19 सपम्यन्तक्षे पदक्षे कमरण्यणम् इत्यमादगौ विमाच्यत्विक्षेन नस्थतस यत्कपु म्भमामद तदमाचकस  पदमपुपपदससजस भविमत।

. 20 कपु म्भकमारयाः।

उत्तरमामण-४
. 21 उपपदस सपुबन्तस समथरन सह मनत्यस समस्यतक्षे, स च तत्पपुरुषससजकनो भविमत। अयस च सममासयाः 
अमतङन्तयाः।

. 22 कपु म्भकमारयाः।

. 23 गमतससजकस्य कमारकससजकस्य उपपदससजकस्य च कक दन्तक्षेन सह सममासयाः कक दन्तमातम् सपुबपुत्पत्तक्षेयाः 
प्रमाकम्  भविमत।

. 24 आघयाः।

. 25 ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः अङ्गपुल्यन्तस्य तत्पपुरुषस्य सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अच्प्रत्ययनो भविमत।

. 26 द्व्यङ्गपुलमम्।

. 27 मनरङ्गपुलमम्।
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उत्तरमामण-५
. 28 अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यशिब्दक्षेभ्ययाः ससख्यमाऽव्ययमादक्षेयाः च परनो ययाः रमामत्रशिब्दयाः तदन्तस्य 
तत्पपुरुषस्य सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अच्प्रत्ययनो भविमत।

. 29 अहनोरमात्रयाः।

. 30 रमात्रमाहमाहमान्तगौ दन्दतत्पपुरुषगौ पपुससस भवितयाः।

. 31 अहनोरमात्रयाः।

. 32 ससख्यमापकविरपदस्य रमात्र्यन्तस्य च सममासस्य नपपुससकसलङ्गक्षे  प्रयनोगनो भविमत इमत विचनस्यमाथरयाः। 
मत्ररमात्रमम्, नविरमात्रमम् इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन।

. 33 रमाजमाहयाःससखशिब्दमान्तमातम् तत्पपुरुषमातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो भविमत।

. 34 परमरमाजयाः इत्यपुदमाहरणमम्।

उत्तरमामण-६
. 35 सममानमासधिकरणक्षे उत्तरपदक्षे जमातष्ट्रीयक्षे च परक्षे महतयाः आकमारयाः आदक्षेशिनो भविमत।

. 36 रमाजनम् इमत सममानमासधिकरणक्षे उत्तरपदक्षे जमातष्ट्रीयक्षे च परक्षे महतयाः आकमारयाः आन्महतयाः 
सममानमासधिकरणजमातष्ट्रीययनोयाः इमत सकत्रक्षेण।

. 37 महमाजमातष्ट्रीययाः इमत।

. 38 मद अषनम् इत्यनयनोयाः शिब्दयनोयाः ससख्यमाविमाचकक्षे  उत्तरपदक्षे परक्षे आकमारयाः अन्तमादक्षेशिनो भविमत, न तपु 
बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे अशिष्ट्रीत्यपुत्तरपदक्षे च परक्षे।

. 39 द्व्यषनयाः ससख्यमायमामबहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः इमत सकत्रक्षेण ससख्यमाविमाचकक्षे  दशिनम् इत्यपुत्तरपदक्षे परक्षे मदशिब्दस्य 
आकमारमान्तमादक्षेशिक्षे दमादशिनम् इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः जसस दमादशि इमत रूपमम्।

. 40 मत्रशिब्दस्य ससख्यमाविमाचकक्षे  उत्तरपदक्षे परक्षे त्रयसम् इत्यमादक्षेशिनो भविमत, न तपु बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे 
अशिष्ट्रीत्यपुत्तरपदक्षे च परक्षे।

. 41 "अनक्षेकमानल्शित्सविरस्य" इमत पररभमाषयमा मत्रशिब्दस्य सम्पकणरस्य स्थमानक्षे एवि त्रयसम् इत्यमादक्षेशिनो भविमत।

उत्तरमामण-७
. 42 दन्दतत्पपुरुषयनोयाः परपदस्यक्षेवि सलङ्गस भविमत।

. 43 कपु क्कपु टमयकयर्थौ ।

. 44 अधिरमपप्पलष्ट्री।

. 45 मदगपुसममासक्षे प्रमापमापन्नमालम्पकविरपदक्षे तत्पपुरुषसममासक्षे गमतसममासक्षे च परविमलङ्गतमायमायाः प्रमतषक्षेधिनो भविमत।

. 46 पञ्चिकपमालयाः।

. 47 प्रमापमापन्नमालम्पकविरकमानमामपुदमाहरणमामन यथमाक्रमस प्रमापजष्ट्रीमविकयाः जनयाः, आपन्नजष्ट्रीमविकयाः जनयाः, 
अलङ्कपु ममाररयाः इमत।
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. 48 मनष्कगौशिमानम्बयाः।

. 49 प्रमाप आपन्न इत्यक्षेतगौ शिब्दगौ मदतष्ट्रीययमा सह समस्यक्षेतक्षे, अकमारश्चमानयनोयाः अन्तमादक्षेशिनो भविमत।

. 50 प्रमापजष्ट्रीमविकयाः।

. 51 अधिरचमारमदगणक्षे पमठतमायाः शिब्दमायाः पपुससस क्लष्ट्रीबक्षे च भविनन्त।

. 52 अधिरचरमम् अधिरचरयाः इमत उदमाहरणदयमम्।

॥इमत चतपुथरयाः पमाठयाः॥
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