
)5 बहहवष्ट्रीमहसममासयाः - व्यसधिकरणबहहवष्ट्रीमहयाः
सममासमान्तप्रत्यययाः च

प्रस्तमाविनमा

अनस्मनम् पमाठक्षे  बहहवष्ट्रीमहसममासस्यमालनोचनस भविमत। प्रमायक्षेण अन्यपदमाथरप्रधिमाननो बहहवष्ट्रीमहसममासयाः इमत
तस्य समाममान्यलकणमम्। अन्यपदस्यमाथरयाः अन्यपदमाथरयाः। अन्यपदमाथरयाः प्रधिमाननो यनस्मनम् सयाः अन्यपदमाथरप्रधिमानयाः।
अथमारदम् यनस्मनम् सममासक्षे समस्यममानपदमामतररकस्य अन्यस्य पदस्यमाथरयाः प्रधिमाननो भविमत स बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।
यथमा  पष्ट्रीतमाम्बरयाः  इमत। पष्ट्रीतमम्  अम्बरस  यस्य स इमत मविगहयाः।  अत्र बहहवष्ट्रीहगौ  समस्यममानपदक्षे  पष्ट्रीतमम्  इमत
अम्बरमम् इमत च। एतद्दयसमस्यममानपदमादम् अमतररकमम् अन्यत्पदस यस्य इमत। तदथरयाः मविष्णपुयाः। मनष्पन्नक्षेन
पष्ट्रीतमाम्बर इमत पदक्षेन मविष्णनोयाः बनोधिनमातम् अन्यपदमाथरप्रधिमानत्विमादयस बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। अयस च बहहवष्ट्रीमहयाः  "शिक्षेषनो
बहहवष्ट्रीमहयाः"  इत्यसधिकमारसकत्रबलमातम्  प्रवितरतक्षे।  अनस्मनम्  पमाठक्षे  बहहवष्ट्रीमहसममासमविधिमायकमामन  पञ्चि  सकत्रमामण
उपन्यस्तमामन। विमामतरकमामन अमप ससगकहष्ट्रीतमामन यमैयाः बहहवष्ट्रीमहसममासयाः, पकविरपदस्य उत्तरपदस्य लनोपश्च मविधिष्ट्रीयतक्षे।
ततयाः  सममासमविधिमायकसकत्रविणरनमाविसरक्षे  तदपुदमाहरणक्षेषपु  सममासमान्तकमायरमविधिमानमाय  यमामन  सकत्रमामण  अपक्षेमकतमामन
तमान्यमप अत्र ससगकहष्ट्रीतमामन।

सममासमविधिमायकसकत्रमाथरलक्षेखनमाविसरक्षे बहहत्र समस्यतक्षे  इमत पदस्य प्रयनोगयाः अनस्त। समस्यतक्षे  इमत
पदस्यमाथर्वो भविमत सममासससजस भविमत इमत। यथमा  - "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इमत सकत्रस्य  "अनक्षेकस  प्रथममान्तमम्
अन्यपदमाथर  वितरममानस मविकल्पक्षेन समस्यतक्षे,  स च बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत"  इत्यथरयाः। एतस्य तमात्पयर  भविमत
"अनक्षेकस  प्रथममान्तमम्  अन्यपदमाथर  वितरममानस  मविकल्पक्षेन  बहहवष्ट्रीमहसममासससजस  भविमत"  इमत।  एविमक्षेवि  अन्यत्र
अविधिक्षेयमम्।  

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 बहहवष्ट्रीमहसममासमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 बहहवष्ट्रीहगौ पकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपमविधिमायकमामन विमामतरकमामन जमानष्ट्रीयमातम्।
 मविधिमायकसकत्रनोपयनोमगतयमा पपुसवित्कमायर-मतलनोप-समादक्षेशिमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 सममासमान्तप्रत्ययमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

[ . ]5 1 शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः॥ (२.२.२३)

सकत्रमाथर याः - "चमाथर दन्दयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् पकविरपयरन्तस बहहवष्ट्रीह्यसधिकमारयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - सकत्रममदमम्  असधिकमारसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  बहहवष्ट्रीमहसममासस्यमासधिकमारनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  शिक्षेषयाः  बहहवष्ट्रीमहयाः  इमत पददयस  प्रथममैकविचनमान्तमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः"  इत्यसधिकक तमम्  अत्र।
अयमसधिकमारयाः  "चमाथर  दन्दयाः"  (२।२।२९)  इत्यस्ममातम्  सकत्रमात्प्रमाक्पयरन्तमम्।  अथमारतम्  "शिक्षेषनो  बहहवष्ट्रीमहयाः"
इत्यस्ममातम् सकत्रमातम् "चमाथर दन्दयाः" इत्यतयाः प्रमागम् यमावितम् सकत्रमैयाः ययाः सममासयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे स बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत।
एतनस्मनम् असधिकमारक्षे पञ्चि सकत्रमामण आगच्छनन्त  - "अनक्षेकमन्यपदमाथर", "ससख्ययमाव्ययमासन्नदकरमासधिकससख्यमायाः
ससख्यक्षेयक्षे", "मदङ्नमाममान्यन्तरमालक्षे", "तत्र तक्षेनक्षेदमममत सरूपक्षे", "तक्षेन सहक्षेमत तपुल्ययनोगक्षे" च।

सकत्रक्षे शिक्षेषनो नमाम उकमादन्ययाः। "मदतष्ट्रीयमा सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः" इत्यनक्षेन 
मदतष्ट्रीयमान्तस्य, "तकतष्ट्रीयमा तत्कक तमाथरन गपुणविचनक्षेन" इत्यनक्षेन तकतष्ट्रीयमान्तस्य, "चतपुथर्थी 
तदथमारथरबसलमहतसपुखरमकतमैयाः" इत्यनक्षेन चतपुरयरन्तस्य, "पञ्चिमष्ट्री भयक्षेन" इत्यनक्षेन पञ्चिम्यन्तस्य, "षष्ठष्ट्री" 

इत्यनक्षेन षष्ठ्यन्तस्य "सपमष्ट्री शिगौण्डमैयाः" इत्यनक्षेन सपम्यन्तस्य च सममासनो मविमहतयाः। अतयाः 
मदतष्ट्रीयमामदसपमष्ट्रीमविभक्त्यन्तमानमामम् उकत्विमम्। ततयाः अन्ययाः शिक्षेषयाः प्रथममान्तमम्। एविस प्रथममान्तमानमास सममास एवि 
बहहवष्ट्रीमहससजकयाः इमत फलमत।

[ . ]5 2 अनक्षेकमन्यपदमाथर॥ (२.२.२४)

सकत्रमाथर याः  - अन्यपदस्यमाथर  वितरममानमम्  अनक्षेकस  प्रथममान्तस  पदस  मविकल्पक्षेन  समस्यतक्षे,  स  च
बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - सकत्रममदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् अनक्षेकमम्
इमत प्रथममैकविचनमान्तमम् अन्यपदमाथर इमत च सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "मविभमाषमा",

"शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः"  इत्यक्षेतमामन सकत्रमामण असधिकक तमामन। न एकमम् अनक्षेकमम्  इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। अन्यच्च
तत्पदमम्  अन्यपदमम्  इमत  कमरधिमारयसममासयाः।  अन्यपदस्यमाथरयाः  अन्यपदमाथरयाः,  तनस्मनम्  अन्यपदमाथर  इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। वितरममानमम् इत्यध्यमाहमायरमम्। शिक्षेषगहणसमामरयमारतम् प्रथममान्तमम् इमत लभ्यतक्षे। प्रथममान्तमम्
इत्यस्य  मविशिक्षेषणमम्  अनक्षेकमम्  इमत।  "अन्यपदस्यमाथर  वितरममानमम्  अनक्षेकस  प्रथममान्तस  पदस  मविकल्पक्षेन  सममासस
प्रमाप्ननोमत, स च बहहवष्ट्रीमहससजकनो भवितष्ट्री"मत सकत्रस्यमाथरयाः।

उदमाहरणमम्  - सकत्रक्षे  प्रथममान्तमानमास  पदमानमास  समस्यममानतयमा  मदतष्ट्रीयमान्तमादष्ट्रीनमामक्षेवि  अन्यपदमाथरत्विस
सम्भविमत। मदतष्ट्रीयमान्तक्षे अन्यपदमाथर उदमाहरणस प्रमापमम् उदकस  यस सयाः प्रमापनोदकनो गमामयाः। तकतष्ट्रीयमान्तक्षे अन्यपदमाथर
उदमाहरणस भविमत ऊढनो रथनो यक्षेन स ऊढरथयाः अनडविमानम् इमत। चतपुरयरन्तक्षे अन्यपदमाथर उदमाहरणस  भविमत
उपहृतयाः पशिपुयाः यस्ममै स उपहृतपशिपुयाः इमत। पञ्चिम्यन्तक्षे अन्यपदमाथर उदमाहरणस भविमत उद्धिकत ओदननो यस्यमायाः समा
उद्धिकतगौदनमा  इमत।  षष्ठ्यन्तक्षे  अन्यपदमाथर  उदमाहरणस  पष्ट्रीतमम्बरस  यस्य  सयाः  पष्ट्रीतमाम्बरयाः  इमत।  सपम्यन्तक्षे
अन्यपदमाथर उदमाहरणस विष्ट्रीरमायाः पपुरुषमा यनस्मनम् स विष्ट्रीरपपुरुषकनो गमामयाः इमत।
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बहहवष्ट्रीमहसममासयाः - व्यसधिकरणबहहवष्ट्रीमहयाः सममासमान्तप्रत्यययाः च मटप्पणष्ट्री

तथमामह  पष्ट्रीतमम्  अम्बरस  यस्य  सयाः  इमत  लगौमककमविगहक्षे  पष्ट्रीत  सपु  अम्बर  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे
अन्यपदमाथर मविष्ण्विथर मविदममानस पष्ट्रीत सपु इमत अम्बर सपु इमत च प्रथममान्तस प्रस्तपुतसकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहसममासससजकस
भविमत। ततयाः पष्ट्रीत सपु अम्बर सपु इमत समपुदमायस्य "कक त्तमद्धितसममासमाश्च" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण प्रमामतपमदकससजमायमास
"सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन सपुपयाः सपुदयस्य लपुमक पष्ट्रीत अम्बर इमत भविमत। तदमा  "प्रथममामनमदरषस
सममास उपसजरनमम्" इत्यनक्षेन सममासमविधिमायकसकत्रक्षे प्रथममान्तममत्यस्य प्रथममामनमदरषत्विमातम् पष्ट्रीत सपु अम्बर सपु
इत्यपुभयनोरक्षेवि  तदनोध्यत्विक्षेन उपसजरनत्विमनस्त। परन्तपु  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यनक्षेन कस्य पकविरमनपमातयाः इमत
शिङ्कमायमास पकविरमनपमातमविधिमायकस  सकत्रस प्रवितरतक्षे - 

[ . ]5 3 सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ॥ (२.२.३५)

सकत्रमाथर याः - बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे सपम्यन्तस मविशिक्षेषणस च पकविर प्रयपुज्यतक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा - सकत्रममदस मविधिमायकमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण पकविरमनपमातनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पददयमात्मकक्षे  सकत्रक्षेऽनस्मनम्
सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे  इमत प्रथममामदविचनमान्तस  बहहवष्ट्रीहगौ इमत च सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्। सपमष्ट्री च मविशिक्षेषणस  च
सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे  इमत  इतरक्षेतरदन्दसममासयाः।  "प्रत्ययगहणक्षे  तदन्तमा  गमाह्यमायाः"  इमत  मनयमक्षेन  सपमष्ट्रीत्यस्य
तदन्तमविधिगौ  सपम्यन्तमम्  इमत  लभ्यतक्षे।  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यतयाः  पकविरमम्  इमत  मक्रयमामविशिक्षेषणस
मदतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम्  अनपुवितरतक्षे।  प्रयपुज्यतक्षे  इमत मक्रयमापदमम्  अध्यमाहमायरमम्।  "बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  सपम्यन्तस  पदस
मविशिक्षेषणस च पकविर प्रयपुज्यतक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः।

सममानमासधिकरणमानमास  प्रथममान्तमानमामक्षेवि  अन्यपदमाथर  बहहवष्ट्रीमहसममासमविधिमानमातम्  सकत्रक्षे  सपमष्ट्रीमत  पदस
व्यथरमम्। तदम् व्यथर्थीभकय जमापयमत यतम् क्विमचदम् व्यसधिकरणपदनो बहहवष्ट्रीमहयाः भविमत। अत एविनोकस  दष्ट्रीमकतक्षेन –
"अत एवि जमापकमादम् व्यसधिकरणपदनो बहहवष्ट्रीमहयाः" इमत।   

उदमाहरणमम् - मविशिक्षेषणस्य पकविरमनपमातक्षे पष्ट्रीतमाम्बरयाः इत्यमामदकमम् उदमाहरणमम्। पष्ट्रीतमम् अम्बरस यस्य सयाः
इमत लगौमककमविगहक्षे पष्ट्रीत सपु अम्बर सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे अन्यपदमाथर मविष्ण्विथर "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इत्यनक्षेन
बहहवष्ट्रीहगौ  सपुब्लपुमक  पष्ट्रीत  अम्बर  इमत  भविमत।  तदमा  उभयनोयाः  सममासमविधिमायकसकत्रक्षे  अनक्षेकममत्यस्य
प्रथममामनमदरषत्विमातम्  तदनोध्यत्विक्षेन  उभयनोयाः  उपसजरनत्विमातम्  कस्य  पकविरमनपमात  इमत  प्रश्नक्षे  प्रस्तपुतक्षेन  सकत्रक्षेण
मविशिक्षेषणभकतस्य  पष्ट्रीतशिब्दस्य  पकविरमनपमातनो  भविमत।  ततयाः  पष्ट्रीत  अम्बर  इमत  नस्थतक्षे  सविणरदष्ट्रीघर  मनष्पन्नमातम्
पष्ट्रीतमाम्बर इत्यस्ममातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर पष्ट्रीतमाम्बरयाः इमत रूपमम्।

सपम्यन्तस्य पकविरमनपमातक्षे उदमाहरणस कण्ठक्षेकमालयाः इमत। कण्ठक्षे कमालयाः यस्य सयाः इमत लगौमककमविगहक्षे
कण्ठ मङ कमाल सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे सपमष्ट्रीमत गहणसमामरयमारदम् व्यसधिकरणबहहवष्ट्रीमहसममासनो भविमत। ततयाः
प्रकक तसकत्रक्षेण  सपम्यन्तस्य  पकविरमनपमातक्षे,  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सपुपयाः  ङक्षे याः
सनोश्च लपुमक प्रमापक्षे ङक्षे याः लपुकयाः मनषक्षेधिमाय सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]5 4 हलदन्तमातम् सपम्यमायाः ससजमायमामम्॥ (६.३.८)

सकत्रमाथर याः - हलन्तमादम् अदन्तमाच्च सपम्यमायाः उत्तरपदक्षे परक्षे ससजमायमास गम्यममानमायमास लपुकम्  न भविमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण लपुकयाः मनषक्षेधिनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदत्रयमात्मकक्षे  सकत्रक्षेऽनस्मनम्
हलदन्तमातम्  इमत पञ्चिम्यक्षेकचनमान्तस  सपम्यमायाः इमत षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  ससजमायमामम्  इमत च सपम्यक्षेकविचनमान्तस
पदमम्। "अलपुगपुत्तरपदक्षे" इमत सकत्रमसधिमक्रयतक्षे। हलम् च अतम् च हलतम्, हलतम् अन्तक्षे यस्य स हलदन्तयाः तस्ममातम्
हलदन्तमातम् इमत दन्दगभरबहहवष्ट्रीमहसममासयाः। ससजमायमामम् इत्यनक्षेन सह अन्वियमाय गम्यममानमायमामम् इत्यध्यमाहमायरमम्।
"हलन्तमादम् अदन्तमाच्च सपम्यमायाः उत्तरपदक्षे परक्षे ससजमायमास गम्यममानमायमास लपुकम्  न भवितष्ट्री"मत सकत्रस्यमाथरयाः।

उदमाहरणमम् - हलन्तमात्परस सपम्यमा अलपुमक उदमाहरणस भविमत त्विमचसमारयाः। अदन्तमातम् परस सपम्यमा
अलपुमक  कण्ठक्षेकमालयाः  इत्यपुदमाहरणमम्।  कण्ठक्षे  कमालयाः  यस्य  सयाः  इमत  लगौमककमविगहक्षे  कण्ठ  मङ  कमाल  सपु
इत्यलगौमककमविगहक्षे बहहवष्ट्रीहगौ सपम्यन्तस्य पकविरमनपमातक्षे,  सपुपयाः ङक्षे याः सनोश्च लपुमक प्रमापक्षे अदन्तमातम् कण्ठशिब्दमातम्
सपम्यमायाः ङक्षे मविरधिमानमातम् तस्यमालपुकम्  अनक्षेन सकत्रक्षेण भविमत। ततयाः सपुपयाः सनोलपुर मक प्रमक्रयमाकमायर कण्ठक्षेकमालयाः इमत
रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 "शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः" इमत सकत्रक्षे शिक्षेषशिब्दक्षेन कस्य गहणमम्।

. 2 "शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः" इमत सकत्रस्यमासधिकमारयाः मकयत्पयरन्तमम्।

. 3 बहहवष्ट्रीमहसममासमविधिमायकमामन पञ्चि सकत्रमामण कमामन।  

. 4 "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 5 "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 6 "हलदन्तमातम् सपम्यमायाः ससजमायमामम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 7 अनक्षेकमम् इत्यनक्षेन कस्य गहणमम्।

. 8 सपम्यन्तस्य मविशिक्षेषणस्य च पकविरमनपमातक्षे मकस  मकमपुदमाहरणमम्।

. 9 कण्ठक्षेकमालयाः इत्यत्र सपम्यमा लपुकम्  कपु तनो न।  

( . . )5 4 1 प्रमामदभ्यनो धिमातपुजस्य विमाच्यनो विमा चनोत्तरपदलनोपयाः (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः  - प्रमामदभ्ययाः परयाः ययाः धिमातपुजकक दन्तशिब्दयाः तदन्तस्य प्रथममान्तस्य प्रथममान्तक्षेन सह

मविकल्पक्षेन  बहहवष्ट्रीमहसममासनो  भविमत,  बहहवष्ट्रीहगौ  च  पकविरपदस्थस्य  धिमातपुजस्य  उत्तरपदस्य  मविकल्पक्षेन  लनोपनो
भविमत।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - अत्र  विमामतरकक्षे  चकमारक्षेण  बहहवष्ट्रीमहसममासमविधिमानस  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  विस्तपुतस्तपु
"अनक्षेकमन्यपदमाथर" इत्यनक्षेन  एवि  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः  ससध्यमत।  विमामतरकममदस  पकविरपदस्थस्य  धिमातपुजस्य
उत्तरपदस्य विमैकनल्पकलनोपमविधिमायकमम्। 
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उदमाहरणमम् - विमामतरकस्यमास्य उदमाहरणस प्रपणरयाः प्रपमततपणर्वो विमा।  प्रकक षमामन पमततमामन इमत मविगहक्षे
प्रक्षेत्यस्य  पमतत  जसम्  इत्यनक्षेन  "प्रमादयनो  गतमादथर  प्रथमयमा"  इत्यनक्षेन  विमामतरकक्षे न  मनत्यस  तत्पपुरुषसममासक्षे
प्रमक्रयमाकमायर  प्रपमततमामन इमत रूपस मनष्पदतक्षे। प्रपमततमामन पणमारमन यस्य सयाः इमत लगौमककमविगहक्षे प्रपमतत
जसम्  पणर  जसम्  इत्यलगौमककमविगहक्षे  अन्यपदमाथर  विककरूपमाथर  "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण
बहहवष्ट्रीमहसममासयाः  भविमत।  ततयाः  "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे  बहहवष्ट्रीहगौ"  इत्यनक्षेन  मविशिक्षेषणस्य  प्रपमतत  जसम्  इत्यस्य
पकविरमनपमातक्षे  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सपुपयाः  जस्दयस्य  लपुमक
प्रपमततपणर इमत भविमत। तदमा प्रनोकक्षे न विमामतरकक्षे न बहहवष्ट्रीहगौ पकविरपदस्य प्रपमतत इत्यस्य धिमातपुजस्य उत्तरपदस्य
पमतत इत्यस्य मविकल्पक्षेन लनोपक्षे सगौ प्रमक्रयमाकमायर प्रपणरयाः इमत रूपमम्। लनोपस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे
प्रपमततपणरयाः  इमत रूपमम्।  एविस  प्रपमततमामन पलमाशिमामन यस्य प्रपलमाशियाः प्रपमततपलमाशियाः पमादपयाः इत्यक्षेतस्य
विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्।

( . . )5 4 2 नञनोऽस्त्यथमारनमास विमाच्यनो विमा चनोत्तरपदलनोपयाः (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः  -  नञयाः परस्य अस्त्यथरकशिब्दमान्तस्य प्रथममान्तस्य प्रथममान्तक्षेन  सह मविकल्पक्षेन

बहहवष्ट्रीमहसममासनो भविमत, बहहवष्ट्रीहगौ च पकविरपदस्थस्य अस्त्यथरकस्य उत्तरपदस्य मविकल्पक्षेन लनोपनो भविमत।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - अत्र  विमामतरकक्षे  चकमारक्षेण  बहहवष्ट्रीमहसममासमविधिमानस  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  विस्तपुतस्तपु
"अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इत्यनक्षेन  एवि  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः  ससध्यमत।  विमामतरकममदस  पकविरपदस्थस्य  अस्त्यथरकस्य
उत्तरपदस्य विमैकनल्पकलनोपमविधिमायकमम्। 

उदमाहरणमम्  - विमामतरकस्यमास्य उदमाहरणस अपपुत्रयाः अमविदममानपपुत्रनो विमा।  न मविदममानयाः इमत मविगहक्षे
नक्षेत्यस्य मविदममान सपु इत्यनक्षेन  "नञम्"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासक्षे  प्रमक्रयमाकमायर अमविदममानयाः इमत रूपस
मनष्पदतक्षे।  अमविदममानयाः  पपुत्रनो  यस्य  सयाः  इमत  लगौमककमविगहक्षे  अमविदममान  सपु  पपुत्र  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे
अन्यपदमाथर जनरूपमाथर  "अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहसममासयाः भविमत। ततयाः  "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे
बहहवष्ट्रीहगौ"  इत्यनक्षेन  मविशिक्षेषणस्य  अमविदममान  सपु  इत्यस्य  पकविरमनपमातक्षे  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन सपुपयाः सपुदयस्य लपुमक अमविदममानपपुत्र इमत जमातक्षे  प्रनोकक्षे न विमामतरकक्षे न बहहवष्ट्रीहगौ
पकविरपदस्य  अमविदममान  इत्यस्य  अस्त्यथरकस्य  उत्तरपदस्य  मविदममान  इत्यस्य  मविकल्पक्षेन  लनोपक्षे  सगौ
प्रमक्रयमाकमायर अपपुत्रयाः इमत रूपमम्। लनोपस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे अमविदममानपपुत्रयाः इमत रूपमम्।

( . . )5 4 3 सपम्यपुपममानपकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपश्च (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः -  सपम्यन्तसमहतस्य उपममानसमहतस्य च पकविरपदस्य पदमान्तरक्षेण सममासयाः पकविरपदस्य

उत्तरपदलनोपश्च भविमत।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - अत्र  विमामतरकक्षे न  चकमारक्षेण  बहहवष्ट्रीमहसममासमविधिमानस  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  विस्तपुतस्तपु
"अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इत्यनक्षेन  एवि  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः  ससध्यमत।  विमामतरकममदस  पकविरपदस्थस्य  उत्तरपदस्य
लनोपमविधिमायकमम्। 
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उदमाहरणमम् - विमामतरकस्यमास्य सपम्यन्तसमहतपकविरपदपकक्षे उदमाहरणस तमावितम् कण्ठक्षेकमालयाः इमत। कण्ठक्षे
मतष्ठतष्ट्रीमत मविगहक्षे  "सपुमप स्थयाः"  इत्यनक्षेन कण्ठनोपपदक्षे  स्थमाधिमातनोयाः कप्रत्ययक्षे  कण्ठक्षेस्थयाः इमत पदस मनष्पन्नमम्।
कण्ठक्षेस्थयाः कमालयाः यस्य इमत लगौमककमविगहक्षे कण्ठक्षेस्थ सपु कमाल सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे अन्यपदमाथर मशिविरूपमाथर
"अनक्षेकमन्यपदमाथर"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः  भविमत।  ततयाः  "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे  बहहवष्ट्रीहगौ"  इत्यनक्षेन
मविशिक्षेषणस्य  कण्ठक्षेस्थ  सपु  इत्यस्य  पकविरमनपमातक्षे  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"
इत्यनक्षेन  सपुपयाः  सपुदयस्य लपुमक कण्ठक्षेस्थकमाल इमत भविमत।  तदमा  प्रनोकक्षे न विमामतरकक्षे न  पकविरपदस्य कण्ठक्षेस्थ
इत्यस्य उत्तरपदस्य स्थ इत्यस्य लनोपक्षे सगौ प्रमक्रयमाकमायर कण्ठक्षेकमालयाः इमत रूपमम्।

उपममानसमहतपकविरपदक्षे  सममासस्यनोदमाहरणमम्  उषषमपुखयाः  इमत।  उषषमपुखममवि  मपुखस  यस्य  इमत मविगहक्षे
बहहवष्ट्रीहगौ  प्रमक्रयमाकमायर  उषषमपुख  मपुख  इमत  जमातक्षे  उपममानसमहतस्य  उषषमपुखक्षेत्यस्य  उत्तरपदस्य  लनोपक्षे
प्रमक्रयमाकमायर उषषमपुखयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 10 "प्रमामदभ्यनो धिमातपुजस्य विमाच्यनो विमा चनोत्तरपदलनोपयाः" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 11 प्रपणरयाः इत्यत्र कयाः मविगहयाः।

. 12 "नञनोऽस्त्यथमारनमास विमाच्यनो विमा चनोत्तरपदलनोपयाः" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 13 अपपुत्रयाः इत्यत्र कयाः मविगहयाः। 

. 14 "सपम्यपुपममानपकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपश्च" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 15 "सपम्यपुपममानपकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपश्च" इमत विमामतरकस्य सपम्यन्तसमहतपकविरपदपकक्षे 
मकमपुदमाहरणमम्।

. 16 "सपम्यपुपममानपकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपश्च" इमत विमामतरकस्य उपममानसमहतपकविरपदपकक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

[ . ]5 5 ससयमायाः पपुसविदमामषतपपुसस्कमादनकङम्  सममानमासधिकरणक्षे 
ससयमामपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु॥ (६.३.३४)

सकत्रमाथर याः  - तपुल्यक्षे  प्रविकसत्तमनममत्तक्षे  यदपुकपपुसस्कस  तस्ममातम्  पर  ऊङनोऽभमाविनो  यत्र  तथमाभकतस्य
सष्ट्रीविमाचकशिब्दस्य पपुसविमाचकस्यक्षेवि रूपस सममानमासधिकरणक्षे सष्ट्रीसलङ्गक्षे  उत्तरपदक्षे भविमत,  न तपु पपुरण्यमास मप्रयमादगौ च
परतयाः।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  पपुसविदमाविनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  ससयमायाः  पपुसवितम्
भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  सममानमासधिकरणक्षे  ससयमामम्  अपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  अत्र  ससयमामममत
पञ्चिम्यकक्षे विचनमान्तमम्,  पपुसवितम्  इत्यव्ययमम्,  भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  इमत  प्रथममैकविचनमान्तमम्,  सममानमासधिकरणक्षे
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बहहवष्ट्रीमहसममासयाः - व्यसधिकरणबहहवष्ट्रीमहयाः सममासमान्तप्रत्यययाः च मटप्पणष्ट्री

ससयमामम् इत्यपुभयस सपम्यक्षेकविचनमान्तमम् अपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु इमत च सपमष्ट्रीबहहविचनमान्तस पदमम्।  "अलपुगपुत्तरपदक्षे"
इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् उत्तरपदक्षे इत्यनपुवितरतक्षे। भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  ससयमायाः पपुसवितम् अपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु सममानमासधिकरणक्षे
ससयमामम् उत्तरपदक्षे इत्यन्विययाः। 

भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  इमत लपुपषष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्। तच्च ससयमायाः इत्यस्य मविशिक्षेषणमम्। ऊङयाः
अभमावियाः अनकङम्  इत्यव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः। भमामषतयाः पपुममानम् यक्षेन तदमामषतपपुसस्कमम् बहहवष्ट्रीमहयाः। तदस्यमास्तष्ट्रीमत मविगहक्षे
अशिरआदचमा भमामषतपपुसस्कशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ययाः शिब्दयाः यतम् प्रविकसत्तमनममत्तमम् आसशत्य पपुससलङ्गक्षे  प्रवितरतक्षे  तदक्षेवि
प्रविकत्तमनममत्तममासशत्य यमद अन्यनस्मनम् सलङ्गक्षे  प्रवितरतक्षे तदमा तदम् भमामषतपपुसस्कस  भविमत। भमामषतपपुसस्कमादम् अनपुङम्
यस्यमास  समा  भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  तस्यमायाः  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  अत्र  मनपमातनमात्सममासक्षे  पञ्चिम्यमा  अलपुकम्
षष्ठ्यमाश्च लपुकम् । ससयमायाः इत्यस्य सष्ट्रीविमाचकशिब्दस्यक्षेत्यथरयाः। भमामषतपपुसस्कमादनकङम्  ससयमायाः इत्यस्यमाथरयाः भविमत
- यस्ममातम् परयाः ऊङम् -प्रत्ययनो न मविमहतयाः तमादृशिस्य भमामषतपपुसस्कस्य सष्ट्रीविमाचकशिब्दस्य इमत। 

मप्रयमा  आमदयरषमास  तक्षे  मप्रयमादययाः  इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहयाः।  पकरणष्ट्री  च  मप्रयमादयश्च
पकरणष्ट्रीमप्रयमादययाः,  तक्षेषपु  पकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु  इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। न पकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु  अपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु  इमत
नञ्सममासयाः। पकरणष्ट्रीशिब्दक्षेन अत्र पकरणमाथरप्रत्ययमान्तमानमास सष्ट्रीसलङ्गशिब्दमानमास मदतष्ट्रीयमादष्ट्रीनमास गहणमम्। मप्रयमादययाः नमाम
मप्रयमामदगणक्षे  पमठतमायाः  शिब्दमायाः।  उत्तरपदक्षे  इत्यनक्षेनमान्वियक्षे  अपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु  इत्यस्यमाथर्वो  भविमत  -
पकरणमाथरप्रत्ययमान्तक्षेषपु सष्ट्रीसलङ्गशिब्दक्षेषपु मप्रयमामदषपु उत्तरपदक्षेषपु च परतयाः न भविमत इमत।

ससयमामम् इमत उत्तरपदक्षे इत्यस्य मविशिक्षेषणस तक्षेन सष्ट्रीसलङ्गविमाचकक्षे  उत्तरपदक्षे परक्षे इत्यथरयाः। एविस सकत्रमाथरयाः
सममायमामत - "तपुल्यक्षे प्रविकसत्तमनममत्तक्षे यदपुकपपुसस्कस  तस्ममातम् पर ऊङनोऽभमाविनो यत्र तथमाभकतस्य सष्ट्रीविमाचकशिब्दस्य
पपुसविमाचकस्यक्षेवि रूपस सममानमासधिकरणक्षे सष्ट्रीसलङ्गक्षे उत्तरपदक्षे भविमत, न तपु पपुरण्यमास मप्रयमादगौ च परतयाः" इमत।

सकत्रक्षे  अनकङम्  इमत  पदस्य  मकस  प्रयनोजनमममत  चक्षेद पुच्यतक्षे  विमामनोरूभमायरयाः  इमत।  विमामनोरुशिब्दमातम्
सष्ट्रीत्विमविविकमायमास "समहतशिफलकणविमाममादक्षेश्च" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण ऊमङ विमामनोरूयाः इमत मनष्पन्नमम्। विमामनोरूयाः भमायमार
यस्य सयाः इमत लगौमककमविगहक्षे विमामनोरू सपु भमायमार सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे प्रमक्रयमाकमायर विमामनोरू
भमायमार  इमत  भविमत।  अनस्मनम्  सकत्रक्षे  अनकङम्  इमत  पदस्यमाभमाविक्षे  विमामनोरूशिब्दस्य भमामषतपपुसस्कत्विमातम्  सष्ट्रीसलङ्गक्षे
उत्तरपदक्षे भमायमारशिब्दक्षे परक्षे तस्य पपुसविदमाविमापसत्तयाः स्यमातम्। तक्षेन विमामनोरुभमायरयाः इत्यमनषस रूपस भविमत। तदमारणमाय एवि
सकत्रक्षे अनकङम्  इमत पदमम्। अनकङम्   इमत पदस्य सत्त्विमातम् विमामनोरूशिब्दस्य ऊङम् -प्रत्ययमान्तत्विमातम् नमानस्त पपुसविदमावियाः।

सकत्रक्षे अपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु इमत पदस्य सत्त्विमातम् कल्यमाणष्ट्री पञ्चिमष्ट्री यमासमास रमात्रष्ट्रीणमास तमायाः कल्यमाणष्ट्रीपञ्चिममायाः
रमात्रययाः इत्यत्र पञ्चिमष्ट्रीमत पकरणमाथरप्रत्ययमान्तक्षे सष्ट्रीसलङ्गक्षे  उत्तरपदक्षे परक्षे, कल्यमाणष्ट्री मप्रयमा यस्य स कल्यमाणष्ट्रीमप्रययाः
इत्यत्र सष्ट्रीसलङ्गक्षे मप्रयमाशिव्दक्षे उत्तरपदक्षे परक्षे न पपुसविदमावियाः।

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यनोदमाहरणस  भविमत मचत्रगपुयाः इमत। मचत्रमा गमावियाः यस्य सयाः इमत लगौमककमविगहक्षे
मचत्रमा जसम् गनो जसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे बहहवष्ट्रीहगौ मविशिक्षेषणस्य पकविरमनपमातक्षे, प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक मचत्रमा गनो
इमत  भविमत।  मचत्रमाशिब्दस्य भमामषतपपुसस्कत्विमनस्त  पपुससलङ्गक्षे  अमप  सममानमाथर  प्रयनोगमातम्।  मचत्रमा  इत्यस्ममात्परस
सममानमासधिकरणस सष्ट्रीसलङ्गकयाः गनोशिब्दयाः अनस्त तथमा मचत्रमाशिब्दमादम् ऊङम्  अमप नमानस्त। अतयाः प्रनोकक्षे न सकत्रक्षेण
मचत्रमा गनो इमत नस्थतक्षे सममानमासधिकरणक्षे सष्ट्रीसलङ्गक्षे  गनोशिब्दक्षे परक्षे भमामषतपपुसस्कस्य मचत्रमाशिब्दस्य पपुसविदमाविक्षे मचत्र गनो
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इमत भविमत। ततयाः उपसजरनससजकस्य गनोशिब्दस्य अन्त्यस्य ओकमारस्य "गनोससयनोरुपसजरनस्य"  इत्यनक्षेन
ह्रिस्विक्षे उकमारक्षे प्रमक्रयमाकमायर मनष्पन्नमातम् मचत्रगपुशिब्दमातम् मविशिक्षेष्यमानपुसमारक्षेण पपुससस सगौ मचत्रगपुयाः इमत रूपस मनष्पदतक्षे।
एविमक्षेवि रूपवितष्ट्री भमायमार यस्य स रूपविदमायरयाः इत्यमामदकमस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्। 

[ . ]5 6 अप्पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः॥ (५.४.११६)

सकत्रमाथर याः  - पकरणमाथरप्रत्ययमान्तस  यत्सष्ट्रीसलङ्गस  तदन्तमातम्  प्रममाण्यन्तमाच्च  बहहवष्ट्रीहक्षेयाः  सममासमान्तयाः
तमद्धितससजकयाः अप्प्रत्यययाः भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः अप्प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् अपम्
इमत प्रथममैकविचनमान्तस पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः इमत सपमष्ट्रीमदविचनमान्तस पदमम्।  "बहहवष्ट्रीहगौ सक्रयक्ष्णनोयाः स्विमाङ्गमात्षचम्"
इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  बहहवष्ट्रीहगौ  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  "प्रत्यययाः",  "परश्च",  "तमद्धितमायाः",  "सममासमान्तमायाः"
इत्यक्षेतमामन असधिकक तमामन। पकरणष्ट्री च प्रममाणष्ट्री च पकरणष्ट्रीप्रममाण्यगौ तयनोयाः पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः।
"परश्च" इत्यसधिकमारबलमातम् पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः इत्यस्य बहहवष्ट्रीहगौ इत्यस्य च पञ्चिम्यन्ततयमा मविपररणमामनो भविमत।
तक्षेन पकरणष्ट्रीप्रममाणष्ट्रीभ्यमामम्  इमत बहहवष्ट्रीहक्षेयाः  इमत च लभ्यतक्षे।  पकरणष्ट्रीप्रममाणष्ट्रीभ्यमामम्  इत्यत्र तदन्तमविधिगौ  बहहवष्ट्रीहक्षेयाः
इत्यनक्षेनमान्वियक्षे  पकरण्यन्तमातम्  प्रममाण्यन्तमाच्च  बहहवष्ट्रीहक्षेयाः  इमत  भविमत।  पकरण्यन्तत्विक्षेन  "तस्य  पकरणक्षे  डटम् "
इत्यमामदमभयाः सकत्रमैयाः मविमहतमा यक्षे  प्रत्ययमायाः तदन्तमायाः गकह्यन्तक्षे। प्रममाणष्ट्रीशिब्दयाः प्रमष्ट्रीयतक्षे अनक्षेनक्षेमत मविगहक्षे प्रपकविरकमातम्
ममाधिमातनोयाः ल्यपुमट मनष्पन्नस्य प्रममाणशिब्दस्य ससयमास ङष्ट्रीमप मनष्पन्नयाः। एविस सकत्रमाथरयाः सममायमामत - "पकरण्यन्तमातम्
प्रममाण्यन्तमातम् च बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अप्प्रत्ययनो भविमत" इमत।    

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्य पकरण्यन्तक्षे  बहहवष्ट्रीहगौ उदमाहरणस  भविमत कल्यमाणष्ट्रीपञ्चिममायाः इमत। पञ्चिमानमास
पकरणष्ट्री इत्यथर  षष्ठ्यन्तमातम्  पञ्चिन्शिब्दमातम्  ममट ससयमास  ङष्ट्रीमप पञ्चिमष्ट्रीमत मनष्पदतक्षे। कल्यमाणष्ट्री पञ्चिमष्ट्री यमासमास
रमात्रष्ट्रीणमास तमायाः इमत लगौमककमविगहक्षे कल्यमाणष्ट्री सपु पञ्चिमष्ट्री सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे बहहवष्ट्रीहगौ मविशिक्षेषणस्य पकविरमनपमातक्षे,
सपुब्लपुमक कल्यमाणष्ट्रीपञ्चिमष्ट्री इमत भविमत। तदमा कल्यमाणष्ट्रीपञ्चिमष्ट्रीमत बहहवष्ट्रीहक्षेयाः पकरण्यन्तत्विमातम् ततयाः प्रकक तसकत्रक्षेण
अप्प्रत्ययक्षे,  अपयाः पकमारस्य "हलन्त्यमम्"  इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास  "तस्य लनोपयाः"  इत्यनक्षेन लनोपक्षे कल्यमाणष्ट्रीपञ्चिमष्ट्री
अ  इमत  भविमत।  तदमा  कल्यमाणष्ट्रीपञ्चिमष्ट्रीत्यस्य  भससजमायमास  "यस्यक्षेमत  च"  इत्यनक्षेन  ईकमारलनोपक्षे  सविरससयनोगक्षे
मनष्पन्नमातम् कल्यमाणष्ट्रीपञ्चिमशिब्दमातम् ससयमास टमामप ततयाः जसस प्रमक्रयमाकमायर कल्यमाणष्ट्रीपञ्चिममायाः इमत रूपमम्। 

प्रममाणष्ट्रीशिब्दमान्तक्षे बहहवष्ट्रीहगौ उदमाहरणस सष्ट्री प्रममाणस यस्य सयाः सष्ट्रीप्रममाणयाः पपुरुषयाः इमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 17 "ससयमायाः पपुसविदमामषतपपुसस्कमादनकङम्  सममानसधिकरणक्षे ससयमामपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 18 "ससयमायाः पपुसविदमामषतपपुसस्कमादनकङम्  सममानसधिकरणक्षे ससयमामपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 19 "ससयमायाः पपुसविदमामषतपपुसस्कमादनकङम्  सममानसधिकरणक्षे ससयमामपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु" इमत सकत्रक्षे अनकङम्  इमत 
पदस्य मकस  प्रयनोजनमम्।
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. 20 "ससयमायाः पपुसविदमामषतपपुसस्कमादनकङम्  सममानसधिकरणक्षे ससयमामपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु" इमत सकत्रक्षे 
अपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु इमत पदस्य मकस  प्रयनोजनमम्।

. 21 "ससयमायाः पपुसविदमामषतपपुसस्कमादनकङम्  सममानसधिकरणक्षे ससयमामपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु" इमत सकत्रस्य 
मकमपुदमाहरणमम्।

. 22 "अप्पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 23 "अप्पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 24 "अप्पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः" इमत सकत्रस्य पकरण्यन्तक्षे प्रममाण्यन्तक्षे च बहहवष्ट्रीहगौ मकस  मकमपुदमाहरणमम्।

[ . ]5 7 ससख्ययमाऽव्ययमासन्नमादकरमासधिकससख्यमायाः ससख्यक्षेयक्षे॥ (२.२.२५)

सकत्रमाथर याः  - ससख्यक्षेयविमाचकक्षे न  एकमामदससख्यमाशिब्दक्षेन  अव्ययमादययाः  मविकल्पक्षेन  समस्यन्तक्षे,  स  च
बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  ससख्ययमा
अव्ययमासन्नदकरमासधिकससख्यमायाः  ससख्यक्षेयक्षे  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  ससख्ययमा  इमत  तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तमम्,
अव्ययमासन्नदकरमासधिकससख्यमायाः  इमत  प्रथममाबहहविचनमान्तस  ससख्यक्षेयक्षे  इमत  च  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।
"प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "मविभमाषमा", "शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः" इत्यक्षेतमामन सकत्रमामण असधिकक तमामन। अव्ययस च आसन्नस च
अदकरञ्चि  असधिकस  च  ससख्यमा  च  अव्ययमासन्नमादकरमासधिकससख्यमायाः  इमत  इतरक्षेतरदन्दसममासयाः।
अव्ययमासन्नमादकरमासधिकससख्यमायाः सपुबन्तमायाः इत्यथरयाः। अत्र ससख्यमाशिब्दनो न स्विरूपपरयाः स मह एकमामदशिब्दपरकयाः।
मविसशितक्षेयाः प्रमागम् एकमामदशिब्दमायाः ससख्यक्षेयक्षेषपु वितरन्तक्षे, तक्षे मविशिक्षेष्यसलङ्गमा भविनन्त। मविसशित्यमामदनविमतपयरन्तमायाः शिब्दमास्तपु
मनत्यमक्षेकविचनमान्तमायाः सष्ट्रीसलङ्गक्षे मविदममानमायाः ससख्यमायमास ससख्यक्षेयक्षे चमाथर वितरन्तक्षे। अत्र अमरविचयाः प्रममाणमम् -

"मविसशित्यमादमायाः सदमैकत्विक्षे ससख्यमायाः ससख्यक्षेयससख्यनोयाः।

ससख्यमाथर मदबहहत्विक्षे स्तस्तमासपु चमानवितक्षेयाः ससययाः।।" इमत।

एविस ससख्यक्षेयविमाचकमायाः यक्षे  शिब्दमा भविनन्त तक्षे एवि ससख्यक्षेयमाथमारयाः ससख्यमायाः। अत्र च सकत्रमाथर्वो भविमत  -
"ससख्यक्षेयविमाचकक्षे न एकमामदससख्यमाशिब्दक्षेन अव्ययमादययाः मविकल्पक्षेन समस्यन्तक्षे,  स च बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत"

इमत।

उदमाहरणमम्  - सकत्रक्षे  अव्ययक्षेन  सह बहहवष्ट्रीहगौ  उदमाहरणमम्  उपदशिमायाः  इमत।  अत्र उपक्षेमत समष्ट्रीपमाथर
वितरममानमम् अव्ययमम्। दशिमानमास समष्ट्रीपक्षे यक्षे इमत लगौमककमविगहक्षे दशिनम् आमम् उप इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण
ससख्यक्षेयविमाचकक्षे न  ससख्यमाशिब्दक्षेन  दशिनम्  आमम्  इत्यनक्षेन  उपक्षेमत  अव्ययस  बहहवष्ट्रीमहसममासससजस  भविमत।  ततयाः
अव्ययस्य पकविरमनपमातक्षे,  प्रमामतपमदकससजमायमास सपुब्लपुमक उपदशिनम् इमत रूपस मनष्पदतक्षे। ततयाः सममासमान्तक्षे डमच
प्रमक्रयमाकमायर उपदशिमायाः इमत रूपमम्।
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आसन्नशिब्दक्षेन सह सममासक्षे  उदमाहरणस भविमत मविसशितक्षेयाः आसन्नमायाः आसन्नमविसशिमायाः इमत। अदकरशिब्दक्षेन
सह सममासक्षे उदमाहरणस मत्रसशितयाः अदकरमायाः अदकरमत्रसशिमायाः इमत। असधिकशिब्दक्षेन सह सममासक्षे उदमाहरणस चत्विमाररसशितयाः
असधिकमायाः असधिकचत्विमाररसशिमायाः इमत। ससख्ययमा सममासक्षे उदमाहरणस दगौ च त्रयश्च मदत्रमायाः इमत। 

तत्र उपदशिनम् इमत नस्थतक्षे सममासमान्तस्य डचयाः मविधिमानमाय सकत्रस प्रविकत्तमम्- 

[ . ]5 8 बहहवष्ट्रीहगौ ससख्यक्षेयक्षे डजबहहगणमातम्॥ (५.४.७३)

सकत्रमाथर याः  - ससख्यक्षेयक्षे  यनो बहहवष्ट्रीमहयाः तस्ममातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः डच्प्रत्ययनो भविमत,  मकन्तपु
बहहगणशिब्दमान्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः न भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तयाः  डच्प्रत्ययनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्
बहहवष्ट्रीहगौ ससख्यक्षेयक्षे डचम् अबहहगणमातम् इमत पदच्छक्षेदयाः। बहहवष्ट्रीहगौ ससख्यक्षेयक्षे इमत च सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। डचम्
इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  अबहहगणमातम्  इमत  च  पञ्चिम्यक्षेविचनमान्तस  पदमम्।  "प्रत्यययाः",  "परश्च",  "तमद्धितमायाः",

"सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन  असधिकक तमामन।  "परश्च" इत्यसधिकमारबलमातम्  बहहवष्ट्रीहगौ  इत्यस्य  पञ्चिम्यन्ततयमा
मविपररणमामनो भविमत। तस्य च ससख्यक्षेयक्षे इत्यनक्षेन अन्वियमातम् ससख्यक्षेयक्षे यनो बहहवष्ट्रीमहयाः तस्ममादम् इत्यथरयाः। ससख्यक्षेयक्षे
बहहवष्ट्रीमहनमारम  ससख्ययमाऽव्ययमासन्नमादकरमासधिकससख्यमायाः  ससख्यक्षेयक्षे  इत्यनक्षेन  मविमहतनो  यनो  बहहवष्ट्रीमहयाः।  न  बहहगणयाः
अबहहगणयाः  तस्ममादम्  अबहहगणमामदमत नञ्सममासयाः।  बहहगणशिब्दमान्तमातम्  बहहवष्ट्रीहक्षेयाः  न  भवितष्ट्रीमत तमात्पयरमम्।  एविस
सकत्रमाथरयाः सममायमामत - "ससख्यक्षेयक्षे यनो बहहवष्ट्रीमहयाः तस्ममातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः डच्प्रत्ययनो भविमत, मकन्तपु
बहहगणशिब्दमान्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः न भविमत" इमत।

सकत्रक्षे अबहहगणमादम् इमत पदस्य सत्त्विमादम् बहहनमास समष्ट्रीपक्षे यक्षे सनन्त, गणस्य समष्ट्रीपक्षे यक्षे सनन्त इमत मविगहक्षे
यथमाक्रमस मनष्पन्नमादम् उपबहहशिब्दमादम् उपगणशिब्दमाच्च डच्प्रत्ययनो न भविमत।

उदमाहरणमम्  - दशिमानमास  समष्ट्रीपक्षे  यक्षे इमत  लगौमककमविगहक्षे  दशिनम्  आमम्  उप  इत्यलगौमककमविगहक्षे
प्रकक तसकत्रक्षेण ससख्यक्षेयविमाचकक्षे न ससख्यमाशिब्दक्षेन दशिनम् आमम् इत्यनक्षेन उपक्षेमत अव्ययस बहहवष्ट्रीमहसममासससजस भविमत।
ततयाः अव्ययस्य पकविरमनपमातक्षे,  प्रमामतपमदकससजमायमास  सपुब्लपुमक उपदशिनम्  इमत नस्थतक्षे  प्रस्तपुतसकत्रक्षेण सममासमान्तक्षे
डमच, डचयनोयाः यथमाक्रमस "चपुटक" इत्यनक्षेन "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः" इत्यननक्षे तयनोलर्वोपक्षे
उपदशिनम्  अ इमत नस्थतक्षे  पकविरस्य भससजमायमास  "नस्तमद्धितक्षे"  इत्यनक्षेन  टक्षेरनयाः लनोपक्षे  सविरससयनोगक्षे  उपदशिशिब्दनो
मनष्पदतक्षे। ततयाः जसस उपदशिमायाः इमत रूपमम्।

आसन्नशिब्दक्षेन सह सममासक्षे उदमाहरणस भविमत आसन्नमविसशिमायाः इमत। तत्र मविसशितक्षेयाः आसन्नमायाः इमत मविगहक्षे
सममासक्षे आसन्न मविसशिमत इमत नस्थतक्षे पकविरसकत्रक्षेण डमच आसन्न मविसशिमत अ इमत जमातक्षे मतशिब्दस्य लनोपमाय सकत्रस
प्रविकत्तमम्- 

[ . ]5 9 मत मविसशितक्षेमडर मत॥ (६.४.१४२)

सकत्रमाथर याः - मडमत परक्षे मविसशित्यन्तस्य भस्य मतशिब्दस्य लनोपयाः भविमत।
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सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण मतलनोपयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् मत मविसशितक्षेयाः मडमत
इमत  पदच्छक्षेदयाः।  मत  इमत  लपुपषष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्,  मविसशितक्षेयाः  इमत  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  मडमत  इमत  च
सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  "भस्य" इत्यसधिकक तमम्।  "अलनोपनोऽनयाः" इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  लनोपयाः  इत्यनपुवितरतक्षे।
मविसशितक्षेयाः इत्यनक्षेन मविसशित्यन्तस्य गहणमम्। मडमत मविसशितक्षेयाः भस्य मत लनोपयाः इत्यन्विययाः। एविस सकत्रमाथरयाः सममायमामत -
"मडमत परक्षे मविसशित्यन्तस्य भस्य मतशिब्दस्य लनोपयाः भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्य  आसन्नमविसशिमायाः  इत्यपुदमाहरणमम्।  तत्र  मविसशितक्षेक्षेयाः  आसन्नमायाः  इमत  मविगहक्षे
"ससख्ययमाऽव्ययमासन्नमादकरमासधिकससख्यमायाः ससख्यक्षेयक्षे"  इमत सकत्रक्षेण सममासक्षे  आसन्न मविसशिमत इमत नस्थतक्षे पकविरसकत्रक्षेण
डमच आसन्न मविसशिमत अ इमत नस्थतक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण मडमत डमच परक्षे भससजकस्य आसन्नमविसशिमतशिब्दस्य मत
इत्यसशिस्य लनोपनो भविमत। ततयाः लनोपक्षे  आसन्नमविसशि अ इमत जमातक्षे  "यस्यक्षेमत च"  इत्यकमारलनोपक्षे  सविरससयनोगक्षे
मनष्पन्नमादम् आसन्नमविसशिशिब्दमातम् जसस आसन्नमविसशिमा इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 25 "ससख्ययमाव्ययमासन्नमादकरमासधिकससख्यमायाः ससख्यक्षेयक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 26 "बहहवष्ट्रीहगौ ससख्यक्षेयक्षे डजबहहगणमातम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 27 "बहहवष्ट्रीहगौ ससख्यक्षेयक्षे डजबहहगणमातम्" इमत सकत्रक्षे अबहहगणमातम् इमत पदस्य मकस  प्रयनोजनमम्।

. 28 "मत मविसशितक्षेमडर मत" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 29 "ससख्ययमाव्ययमासन्नमादकरमासधिकससख्यमायाः ससख्यक्षेयक्षे" इत्यस्य समविगहमक्षेकमपुदमाहरणस दक्षेयमम्।

. 30 उपदशिमायाः इत्यत्र डच्प्रत्यययाः कथस कक्षे न सकत्रक्षेण।

. 31 आसन्नमविसशिमायाः इत्यत्र मविसशितक्षेनस्तलनोपयाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

[ . ]5 10 मदङ्नमाममान्यन्तरमालक्षे॥ (२.२.२६)

सकत्रमाथर याः - मदशियाः नमाममामन अन्तरमालक्षे विमाच्यक्षे मविकल्पक्षेन समस्यन्तक्षे, स बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - षनडविधिक्षेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  मदङ्नमाममामन अन्तरमालक्षे  इमत पदच्छक्षेदयाः। मदङ्नमाममामन इमत प्रथममाबहहविचनमान्तमम्  अन्तरमालक्षे  च
सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "मविभमाषमा",  "शिक्षेषनो  बहहवष्ट्रीमहयाः" इत्यक्षेतमामन  सकत्रमामण
असधिकक तमामन। मदशियाः नमाममामन मदङ्नमाममामन इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। मदङ्नमाममामन नमाम मदगविमाचकमामन मदगथर
रूढमामन सपुबन्तमामन इमत। अन्तरमालक्षे इत्यत्र विमाच्यक्षे  इत्यध्यमाहमायरमम्। अतयाः सकत्रमाथर्वो भविमत  -  "मदगविमाचकमामन
सपुबन्तमामन अन्तरमालक्षे विमाच्यक्षे समस्यन्तक्षे, स च बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्यनोदमाहरणस  तमावितम्  दमकणपकविमार  इमत।  दमकणस्यमाश्च  पकविरस्यमाश्च  मदशियाः
अन्तरमालमम्  इमत लगौमककमविगहक्षे दमकणमा ङसम् पकविमार ङसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे प्रकक तसकत्रक्षेण मदगविमाचकस  दमकणमा
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ङसम्  इमत  पकविमार  ङसम्  इमत  च  बहहवष्ट्रीमहसममासससजस  भविमत।  ततयाः  प्रमक्रयमाकमायर  दमकणमापकविमार  इमत  जमातक्षे
"सविरनमाम्ननो  विकसत्तममात्रक्षे  पपुसविदमावियाः"  इत्यनक्षेन  विमामतरकक्षे न  दमकणमाशिब्दस्य पपुसविदमाविक्षे  दमकणपकविमार  इमत मनष्पदतक्षे।
मनष्पन्नमादम् दमकणपकविमार इत्यस्ममातम् शिब्दमातम् मदगम् इमत मविशिक्षेष्यमानपुसमारक्षेण ससयमास सगौ दमकणपकविमार इमत रूपमम्।

[ . ]5 11 तत्र तक्षेनक्षेदमममत सरूपक्षे॥ (२.२.२७)

सकत्रमाथर याः  - सपम्यन्तक्षे गहणमविषयक्षे  सरूपक्षे  पदक्षे तकतष्ट्रीयमान्तक्षे च प्रहरणमविषयक्षे  इदस यपुद्धिस प्रविकत्तममत्यथर
कमरव्यमतहमारक्षे दनोत्यक्षे मविकल्पक्षेन समस्यक्षेतक्षे, स बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् तत्र तक्षेन इदमम्
इमत  सरूपक्षे  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  तत्र  इमत  सपम्यन्तमव्ययमम्।  तक्षेन  इमत  तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस  पदमम्।  इमत
इत्यव्ययपदमम्। सरूपक्षे इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "मविभमाषमा", "शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः"
इत्यक्षेतमामन सकत्रमामण असधिकक तमामन। 

तत्र  इत्यनक्षेन  सपम्यन्तक्षे  पदक्षे  मविविमकतक्षे।  गहणमविषयक्षे  इमत  प्रथममामदविचनमान्तस  तमदशिक्षेषणमम्
अध्यमाहमायरमम्। गकह्यतक्षे अनस्ममन्नमत मविगहक्षे असधिकरणक्षे ल्यपुटमा गहणमम् इमत मनष्पदतक्षे। गहणस नमाम कक्षे शिमामदकमम्।
तदम् मविषययाः विमाच्यस ययनोस्तक्षे गहणमविषयक्षे इमत बहहवष्ट्रीमहयाः। गहणविमाचकक्षे  इत्यथरयाः।

तक्षेन  इत्यनक्षेन  तकतष्ट्रीयमान्तक्षे  पदक्षे  मविविमकतक्षे।  प्रहरणमविषयक्षे  इमत  प्रथममामदविचनमान्तस  तमदशिक्षेषणमम्
अध्यमाहमायरमम्। प्रमह्रियतक्षे अनक्षेनक्षेमत मविगहक्षे करणक्षे ल्यपुटमा प्रहरणमम् इमत मनष्पदतक्षे। प्रहरणस नमाम दण्डमामदकमम्। तदम्
मविषययाः विमाच्यस ययनोस्तक्षे प्रहरणमविषयक्षे इमत बहहवष्ट्रीमहयाः। प्रहरणविमाचकक्षे  इत्यथरयाः। 

सरूपक्षे इमत प्रथममामदविचनमान्तस पदमविशिक्षेषणमम्। गहणमविषयक्षे इमत सपम्यन्तक्षेन सह प्रहरणमविषयक्षे इमत
च  तकतष्ट्रीयमान्तक्षेन  सह  अन्विक्षेमत।  इदमम्  इत्यथरमनदरशियाः।  अत्र  यपुद्धिस  प्रविकत्तमम्  इमत  मविशिक्षेष्यमम्  अध्यमाहमायरमम्।
कमरव्यमतहमारक्षे दनोत्यक्षे इत्यप्यध्यमाहमायरमम्। कमरव्यमतहमारनो नमाम परस्परगहणस परस्परप्रहरणस च। 

इमतशिब्दयाः  लगौमककप्रससद्धिप्रकमारविमाचकयाः।  अथमारतम्  कक्षे शिमाकक्षे शिष्ट्रीत्यमामदलगौमककप्रयनोगक्षे  यमाविमानथरयाः
प्रससद्धियाः तमावित्यथर एविमायस बहहवष्ट्रीमहभरविमत।

अत्र च सकत्रमाथर्वो भविमत - "सपम्यन्तक्षे गहणमविषयक्षे सरूपक्षे पदक्षे तकतष्ट्रीयमान्तक्षे च प्रहरणमविषयक्षे इदस यपुद्धिस
प्रविकत्तममत्यथर कमरव्यमतहमारक्षे दनोत्यक्षे मविकल्पक्षेन समस्यक्षेतक्षे, स बहहवष्ट्रीमहससजकनो भवितष्ट्री"मत।

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्य सपम्यन्तसममासक्षे कक्षे शिमाकक्षे मशि इत्यपुदमाहरणमम्। कक्षे शिक्षेषपु कक्षे शिक्षेषपु गकहष्ट्रीत्विमा इदस
यपुद्धिस  प्रविकत्तमम्  इमत  लगौमककमविगहक्षे  कक्षे शि  सपुपम्  कक्षे शि  सपुपम्  इत्यलगौमककमविगहक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  सपम्यन्तयनोयाः
बहहवष्ट्रीमहसममासनो भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन सपुब्लपुमक
कक्षे शि कक्षे शि इमत भविमत। ततयाः "अन्यक्षेषमाममप दृश्यतक्षे" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण पकविरपदस्यमाकमारस्य बहहवष्ट्रीहगौ कमरव्यमतहमारक्षे
दनोत्यक्षे दष्ट्रीघर कक्षे शिमाकक्षे शि इमत भविमत। ततयाः कमरव्यमतहमारक्षे सममासमान्तक्षे इच्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे कक्षे शिमाकक्षे शि इ इमत
भविमत। ततयाः कक्षे शिमाकक्षे शिशिब्दस्य भससजमायमास  अकमारलनोपक्षे  सविरससयनोगक्षे  मनष्पन्नमातम् कक्षे शिमाकक्षे मशि इमत शिब्दमातम्  सगौ
प्रमक्रयमाकमायर  कक्षे शिमाकक्षे मशि इमत रूपमम्। एविमक्षेवि तकतष्ट्रीयमान्तसममासक्षे  दण्डमैश्च दण्डमैश्च गकहष्ट्रीत्विमा इदस यपुद्धिस  प्रविकत्तस
दण्डमादनण्ड इत्यपुदमाहरणमम्। 
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कक्षे शिमाकक्षे मशि दण्डमादनण्ड इत्यमादगौ सममासमान्तस्य इचनो मविधिमायकस  सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]5 12 इच्कमर व्यमतहमारक्षे॥ (५.४.१२७)

सकत्रमाथर याः - कमरव्यमतहमारक्षे यनो बहहवष्ट्रीमहयाः तस्ममातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजक इच्प्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षनडविधिक्षेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः इच्प्रत्ययनो
मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् इचम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस कमरव्यमतहमारक्षे इमत च सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। "बहहवष्ट्रीहगौ
सक्रयक्ष्णनोयाः  स्विमाङ्गमात्षचम्" इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  बहहवष्ट्रीहगौ  इमत  पदमम्  अनपुवितरतक्षे।  "प्रत्यययाः",  "परश्च",

"तमद्धितमायाः",  "सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन  असधिकक तमामन।  "परश्च" इत्यसधिकमारबलमातम्  बहहवष्ट्रीहगौ  इत्यस्य
पञ्चिम्यन्ततयमा मविपररणमामनो भविमत। तस्य च कमरव्यमतहमारक्षे इत्यनक्षेन अन्वियमातम् कमरव्यमतहमारक्षे यनो बहहवष्ट्रीमहयाः
तस्ममादम् इत्यथरयाः। एविस सकत्रमाथरयाः सममायमामत - "कमरव्यमतहमारक्षे यनो बहहवष्ट्रीमहयाः तस्ममातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजक
इच्प्रत्ययनो भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम्  - सकत्रस्यमास्य सपम्यन्तसममासक्षे कक्षे शिमाकक्षे मशि इत्यपुदमाहरणमम्। कक्षे शिक्षेषपु कक्षे शिक्षेषपु गकहष्ट्रीत्विमा इदस
यपुद्धिस  प्रविकत्तमम्  इमत लगौमककमविगहक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  कक्षे शिमाकक्षे शि इमत नस्थतक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण कमरव्यमतहमारक्षे  बहहवष्ट्रीहक्षेयाः
कक्षे शिमाकक्षे शि इत्यस्ममातम् सममासमान्त इच्प्रत्ययनो भविमत। तत इचश्चकमारस्य  "हलन्त्यमम्"  इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास
"तस्य लनोपयाः" इत्यनक्षेन लनोपक्षे कक्षे शिमाकक्षे शि इ इमत नस्थतक्षे, पकविरस्य "यमच भमम्" इत्यनक्षेन भससजमायमास "यस्यक्षेमत च"

इत्यनक्षेन  भससजकस्य  अन्त्यस्यमाकमारस्य  लनोपक्षे  सविरससयनोगक्षे  कक्षे शिमाकक्षे मशि  इमत  मनष्पदतक्षे।  ततयाः  मनष्पन्नमातम्
कक्षे शिमाकक्षे मशि इत्यस्ममातम् नपपुससकक्षे  प्रमक्रयमाकमायर सगौ कक्षे शिमाकक्षे मशि इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 32 "मदङ्नमाममान्यन्तरमालक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 33 "मदङ्नमाममान्यन्तरमालक्षे" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 34 "तत्र तक्षेनक्षेदमममत सरूपक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 35 "इच्कमरव्यमतहमारक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 36 कक्षे शिमाकक्षे मशि इत्यत्र कयाः मविगहयाः।

[ . ]5 13 तक्षेन सहक्षेमत तपुल्ययनोगक्षे॥ (२.२.२८)

सकत्रमाथर याः - तपुल्ययनोगक्षे वितरममानस सह इत्यव्ययस तकतष्ट्रीयमान्तक्षेन सह मविकल्पक्षेन समस्यतक्षे, स च सममासनो
बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - षनडविधिक्षेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण बहहवष्ट्रीमहसममासनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
सकत्रक्षेऽनस्मनम् तक्षेन सह इमत तपुल्ययनोगक्षे इमत पदच्छक्षेदयाः। तक्षेन इमत सपम्यन्तमव्ययमम्। सह इमत समामहत्यबनोधिकमम्

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    107   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

अव्ययपदमम्।  इमत  इत्यव्ययपदमम्।  तपुल्ययनोगक्षे  इमत  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  यपुगपत्कमासलकमक्रयमायनोगक्षे
इत्यथरयाः।  तक्षेन  इत्यनक्षेन तकतष्ट्रीयमान्तक्षेन इमत लभ्यतक्षे।  "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः",  "मविभमाषमा",  "शिक्षेषनो  बहहवष्ट्रीमहयाः"
इत्यक्षेतमामन सकत्रमामण असधिकक तमामन। एविस च सकत्रमाथर्वो भविमत - "तपुल्ययनोगक्षे वितरममानस सह इत्यव्ययस तकतष्ट्रीयमान्तक्षेन सह
मविकल्पक्षेन समस्यतक्षे, स च सममासनो बहहवष्ट्रीमहससजकनो भवितष्ट्री"मत।

उदमाहरणमम् - सकत्रस्यमास्य सहपपुत्रयाः सपपुत्रनो विमा उदमाहरणमम्। पपुत्रक्षेण सह इमत लगौमककमविगहक्षे पपुत्र टमा
सह  इत्यलगौमककमविगहक्षे  प्रकक तसकत्रक्षेण  तकतष्ट्रीयमान्तक्षेन  पपुत्र  टमा  इत्यनक्षेन  तपुल्ययनोगक्षे  वितरममानस  सहक्षेत्यव्ययस
बहहवष्ट्रीमहसममासससजकस  भविमत। ततयाः प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक प्रमक्रयमाकमायर सहपपुत्र इमत मनष्पदतक्षे। ततयाः
सहक्षेत्यस्य मविकल्पक्षेन स इत्यमादक्षेशिक्षे मनष्पन्नमातम् सपपुत्रशिब्दमातम् सगौ सपपुत्रयाः इमत रूपमम्। सहस्य समादक्षेशिमाभमाविपकक्षे च
सगौ सहपपुत्रयाः इमत रूपमम्।

सहपपुत्रयाः सपपुत्रयाः इत्यमादगौ मविकल्पक्षेन समादक्षेशिमविधिमायकस  सकत्रस प्रविकत्तमम् - 

[ . ]5 14 विनोपसजरनस्य॥ (६.३.८२)

सकत्रमाथर याः - उपसजरनसविमारवियविकस्य बहहवष्ट्रीहक्षेयाः अवियविस्य सहस्य मविकल्पक्षेन समादक्षेशिनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - षनडविधिक्षेषपु पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सहस्य मविकल्पक्षेन समादक्षेशिनो
मविधिष्ट्रीयतक्षे। सकत्रक्षेऽनस्मनम् विमा उपसजरनस्य इमत पदच्छक्षेदयाः। विमा इमत मविकल्पमाथरकमव्ययपदमम्। उपसजरनस्यक्षेमत
षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  "अलपुगपुत्तरपदक्षे" इत्यतयाः  उत्तरपदक्षे  इत्यसधिकक तमम्।  "सहस्य  सयाः  ससजमायमामम्"
इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  सहस्य  सयाः  इमत  पददयमनपुवितरतक्षे।  उपसजरनमम्  अस्यमास्तष्ट्रीमत  उपसजरनयाः,  मत्विथर
अशिरआदचम्।  उत्तरपदमामकपयाः  सममासनो  मविशिक्षेष्यमम्।  उपसजरनस्यक्षेत्यस्य  उपसजरनवितयाः  सममासस्य इत्यथरयाः।
उपसजरनसविमारवियविकस्यक्षेमत तमात्पयरमम्।  उपसजरनस्य इत्यनक्षेन लब्धिस्य बहहवष्ट्रीहक्षेयाः इत्यस्यमान्विययाः। बहहवष्ट्रीहक्षेयाः
इत्यवियविषष्ठष्ट्री। एविस च सकत्रमाथर्वो भविमत -  "उपसजरनसविमारवियविकस्य बहहवष्ट्रीहक्षेयाः अवियविस्य सहस्य मविकल्पक्षेन
समादक्षेशिनो भवितष्ट्री"मत।

उदमाहरणमम् - सकत्रस्यमास्य सहपपुत्रयाः सपपुत्रनो विमा उदमाहरणमम्। पपुत्रक्षेण सह इमत लगौमककमविगहक्षे पपुत्र टमा
सह इत्यलगौमककमविगहक्षे  "तक्षेन सहक्षेमत  तपुल्ययनोगक्षे"  इत्यनक्षेन  बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  सहपपुत्र  इमत मनष्पदतक्षे।  ततयाः
प्रकक तसकत्रक्षेण सहक्षेत्यस्य मविकल्पक्षेन स इत्यमादक्षेशिक्षे मनष्पन्नमातम् सपपुत्रशिब्दमातम् सगौ सपपुत्रयाः इमत रूपमम्। तदभमाविपकक्षे
च सहपपुत्रयाः इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 37 "तक्षेन सहक्षेमत तपुल्ययनोगक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 38 "विनोपसजरनस्य" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 39 तपुल्ययनोगक्षे इमत पदस्यमाथरयाः कयाः।

. 40 सहपपुत्रयाः सपपुत्र इत्यत्र सहस्य मविकल्पक्षेन समादक्षेशियाः कक्षे न सकत्रक्षेण कथस च भविमत।
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बहहवष्ट्रीमहसममासयाः - व्यसधिकरणबहहवष्ट्रीमहयाः सममासमान्तप्रत्यययाः च मटप्पणष्ट्री

पमाठसमारयाः

अनस्मनम् पमाठक्षे बहहवष्ट्रीमहसममासयाः प्रमतपमामदतयाः। प्रमायक्षेण अन्यपदमाथरप्रधिमाननो बहहवष्ट्रीमहसममासयाः इमत तस्य
समाममान्यलकणमम्।  अयस  च  बहहवष्ट्रीमहयाः  "शिक्षेषनो  बहहवष्ट्रीमहयाः"  इत्यसधिकमारसकत्रबलमातम्  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यस्ममातम्
सकत्रमातम्  पकविरपयरन्तस  प्रवितरतक्षे।  अत्र  बहहवष्ट्रीमहसममासमविधिमायकमामन  "अनक्षेकमन्यपदमाथर",

"ससख्ययमाव्ययमासन्नमादकरमासधिकससख्यमायाः  ससख्यक्षेयक्षे",  "मदङ्नमाममान्यन्तरमालक्षे",  "तत्र  तक्षेनक्षेदमममत  सरूपक्षे",  "तक्षेक्षेन
सहक्षेमत तपुल्ययनोगक्षे" इमत पञ्चि सकत्रमामण व्यमाख्यमातमामन। बहहवष्ट्रीहगौ पकविरमनपमातमविधिमायकस  "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ"
इमत  सकत्रस  प्रस्तपुतमम्।  सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे  इत्यत्र  सपमष्ट्रीमत  पदसत्त्विमादम्  व्यसधिकरणपदनो  बहहवष्ट्रीमहयाः  भविमत  इमत
जमाप्यतक्षे। ततयाः सपम्यन्तस्य अलपुसगविधिमानमाय "हलदन्तमातम् सपम्यमायाः ससजमायमामम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। 

"प्रमामदभ्यनो  धिमातपुजस्य  विमाच्यनो  विमा  चनोत्तरपदलनोपयाः",  "नञनोऽस्त्यथमारनमास  विमाच्यनो  विमा
चनोत्तरपदलनोपयाः","सपम्यपुपममानपकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपश्च"  इत्यक्षेतमामन  विमामतरकमामन  अमप  ससगकहष्ट्रीतमामन  यमैयाः
बहहवष्ट्रीमहसममासयाः पकविरपदस्य उत्तरपदस्य लनोपश्च मविधिष्ट्रीयतक्षे।

ततयाः  बहहवष्ट्रीहगौ  पपुसविदमाविमविधिमायकस  "ससयमायाः  पपुसविदमामषतपपुसस्कमादनकङम्  सममानमासधिकरणक्षे
ससयमामपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु"  इमत  सकत्रस  प्रस्तपुतमम्।  "अप्पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः"  इमत  सममासमान्तस्य  अप्प्रत्ययस्य
"बहहवष्ट्रीहगौ ससख्यक्षेयक्षे डजबहहगणमातम्" डच्प्रत्ययस्य "इच्कमरव्यमतहमारक्षे" इमत च इच्प्रत्ययस्य मविधिमायकस  सकत्रत्रयस
व्यमाख्यमातमम्। आसन्नमविसशिमा इत्यमादगौ  मतशिब्दस्य लनोपमविधिमायकस  "मत मविसशितक्षेमडर मत" इमत सकत्रस सहपपुत्रयाः सपपुत्रयाः
इत्यमादगौ मविकल्पक्षेन समादक्षेशिमविधिमायकस  "विनोपसजरनस्य"  इमत सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। एविस सममासक्षेन बहहवष्ट्रीमहसममासयाः
अनस्मनम् पमाठक्षे प्रस्तपुतयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे बहहवष्ट्रीहगौ" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 3 "ससयमायाः पपुसविदमामषतपपुसस्कमादनकङम्  सममानमासधिकरणक्षे ससयमामपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 4 "बहहवष्ट्रीहगौ ससख्यक्षेयक्षे डजबहहगणमातम्" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 5 "मदङ्नमाममान्यन्तरमालक्षे" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 6 "तत्र तक्षेनक्षेदमममत सरूपक्षे" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 7 "तक्षेन सहक्षेमत तपुल्ययनोगक्षे" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 8 "ससख्ययमाव्ययमासन्नदकरमासधिकससख्यमायाः ससख्यक्षेयक्षे" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।
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. 9 पष्ट्रीतमाम्बरयाः इमत रूपस समाधियत।

. 10 कण्ठक्षेकमालयाः इमत रूपस समाधियत।

. 11 मचत्रगपुयाः इमत रूपस समाधियत।

. 12 दमकणपकविमार इमत रूपस समाधियत।

. 13 कक्षे शिमाकक्षे मशि इमत रूपस समाधियत।

. 14 सपपुत्रयाः इमत रूपस समाधियत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 सकत्रक्षे शिक्षेषनो नमाम उकमादन्ययाः।

. 2 "चमाथर दन्दयाः" (२।२।२९) इत्यस्ममातम् सकत्रमात्प्रमाक्पयरन्तमम्।

. 3 "अनक्षेकमन्यपदमाथर", "ससख्ययमाव्ययमासन्नदकरमासधिकससख्यमायाः ससख्यक्षेयक्षे", "मदङ्नमाममान्यन्तरमालक्षे", "तत्र 
तक्षेनक्षेदमममत सरूपक्षे", "तक्षेन सहक्षेमत तपुल्ययनोगक्षे" च।

. 4 अन्यपदस्यमाथर वितरममानमम् अनक्षेकस  प्रथममान्तस पदस मविकल्पक्षेन समस्यतक्षे, स च बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत।

. 5 बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे सपम्यन्तस मविशिक्षेषणस च पकविर प्रयपुज्यतक्षे।

. 6 हलन्तमादम् अदन्तमाच्च सपम्यमायाः उत्तरपदक्षे परक्षे ससजमायमास गम्यममानमायमास लपुकम्  न भविमत।

. 7 अनक्षेकमम् इमत प्रथममान्तस्य मविशिक्षेषणमम्।

. 8 कण्ठक्षेकमालयाः।

. 9 अदन्तमातम् कण्ठशिब्दमातम् सपम्यमायाः ङक्षे मविरधिमानमातम् तस्यमालपुकम्  भविमत।

उत्तरमामण-२
. 10 प्रमामदभ्ययाः परयाः ययाः धिमातपुजकक दन्तशिब्दयाः तदन्तस्य प्रथममान्तस्य प्रथममान्तक्षेन सह मविकल्पक्षेन 

बहहवष्ट्रीमहसममासनो भविमत, बहहवष्ट्रीहगौ च पकविरपदस्थस्य धिमातपुजस्य उत्तरपदस्य मविकल्पक्षेन लनोपनो भविमत।

. 11 प्रकक षमामन पमततमामन इमत मविगहयाः।

. 12 नञयाः परस्य अस्त्यथरकशिब्दमान्तस्य प्रथममान्तस्य प्रथममान्तक्षेन सह मविकल्पक्षेन बहहवष्ट्रीमहसममासनो 
भविमत, बहहवष्ट्रीहगौ च पकविरपदस्थस्य अस्त्यथरकस्य उत्तरपदस्य मविकल्पक्षेन लनोपनो भविमत।

. 13 अमविदममानयाः पपुत्रनो यस्य सयाः इमत मविगहयाः।

. 14 सपम्यन्तसमहतस उपममानसमहतस्य च पकविरपदस्य पदमान्तरक्षेण सममासयाः पकविरपदस्य उत्तरपदलनोपश्च 
भविमत।

. 15 कण्ठक्षेकमालयाः।
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. 16 उषषमपुखयाः।

उत्तरमामण-३
. 17 पपुसददमावियाः।

. 18 तपुल्यक्षे प्रविकसत्तमनममत्तक्षे यदपुकपपुसस्कस  तस्ममातम् पर ऊङनोऽभमाविनो यत्र तथमाभकतस्य सष्ट्रीविमाचकशिब्दस्य 
पपुसविमाचकस्यक्षेवि रूपस सममानमासधिकरणक्षे सष्ट्रीसलङ्गक्षे उत्तरपदक्षे भविमत, न तपु पपुरण्यमास मप्रयमादगौ च परतयाः।

. 19 अनकङम्   इमत पदस्य सत्त्विमातम् विमामनोरूशिब्दस्य ऊङम् -प्रत्ययमान्तत्विमातम् नमानस्त पपुसविदमावियाः।

. 20 सकत्रक्षे अपकरणष्ट्रीमप्रयमामदषपु इमत पदस्य सत्त्विमातम् कल्यमाणष्ट्री पञ्चिमष्ट्री यमासमास रमात्रष्ट्रीणमास तमायाः कल्यमाणष्ट्रीपञ्चिममायाः 
रमात्रययाः इत्यत्र पञ्चिमष्ट्रीमत पकरणमाथरप्रत्ययमान्तक्षे सष्ट्रीसलङ्गक्षे उत्तरपदक्षे परक्षे, कल्यमाणष्ट्री मप्रयमा यस्य स 
कल्यमाणष्ट्रीमप्रययाः इत्यत्र सष्ट्रीसलङ्गक्षे मप्रयमाशिव्दक्षे उत्तरपदक्षे परक्षे न पपुसविदमावियाः।

. 21 मचत्रगपुयाः।

. 22 सममासमान्तयाः अपम्-प्रत्यययाः।

. 23 पकरणमाथरप्रत्ययमान्तस यत्सष्ट्रीसलङ्गस तदन्तमातम् प्रममाण्यन्तमाच्च बहहवष्ट्रीहक्षेयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः 
अप्प्रत्यययाः भविमत।

. 24 कल्यमाणष्ट्रीपञ्चिममायाः, सष्ट्रीप्रममाणयाः पपुरुष।

उत्तरमामण-४
. 25 ससख्यक्षेयविमाचकक्षे न एकमामदससख्यमाशिब्दक्षेन अव्ययमादययाः मविकल्पक्षेन समस्यन्तक्षे, स च बहहवष्ट्रीमहससजकनो 
भविमत।

. 26 ससख्यक्षेयक्षे यनो बहहवष्ट्रीमहयाः तस्ममातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः डच्प्रत्ययनो भविमत, मकन्तपु 
बहहगणशिब्दमान्तमादम् बहहवष्ट्रीहक्षेयाः न भविमत।

. 27 सकत्रक्षे अबहहगणमादम् इमत पदस्य सत्त्विमादम् बहहनमास समष्ट्रीपक्षे यक्षे सनन्त, गणस्य समष्ट्रीपक्षे यक्षे सनन्त इमत मविगहक्षे
यथमाक्रमस मनष्पन्नमादम् उपबहहशिब्दमादम् उपगणशिब्दमाच्च डच्प्रत्ययनो न भविमत।

. 28 मडमत परक्षे मविसशित्यन्तस्य भस्य मतशिब्दस्य लनोपयाः भविमत।

. 29 दशिमानमास समष्ट्रीपक्षे यक्षे इमत मविगहक्षे उपदशिमायाः।

. 30 ससख्यक्षेयक्षे यनो बहहवष्ट्रीमहयाः तस्ममातम् बहहवष्ट्रीहगौ ससख्यक्षेयक्षे डजबहहगणमातम् इमत सकत्रक्षेण भविमत। 

. 31 मत मविसशितक्षेमडर मत इमत सकत्रक्षेण।

उत्तरमामण-५
. 32 मदशियाः नमाममामन अन्तरमालक्षे विमाच्यक्षे मविकल्पक्षेन समस्यन्तक्षे, स बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत।

. 33 दमकणपकविमार।

. 34 सपम्यन्तक्षे गहणमविषयक्षे सरूपक्षे पदक्षे तकतष्ट्रीयमान्तक्षे च प्रहरणमविषयक्षे इदस यपुद्धिस प्रविकत्तममत्यथर कमरव्यमतहमारक्षे 
दनोत्यक्षे मविकल्पक्षेन समस्यक्षेतक्षे, स बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत।
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. 35 कमरव्यमतहमारक्षे यनो बहहवष्ट्रीमहयाः तस्ममातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजक इच्प्रत्ययनो भविमत।

. 36 कक्षे शिक्षेषपु कक्षे शिक्षेषपु गकहष्ट्रीत्विमा इदस यपुद्धिस प्रविकत्तमम् इमत मविगहयाः।

उत्तरमामण-६
. 37 तपुल्ययनोगक्षे वितरममानस सह इत्यव्ययस तकतष्ट्रीयमान्तक्षेन सह मविकल्पक्षेन समस्यक्षेतक्षे, स च सममासनो 
बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत।

. 38 उपसजरनसविमारवियविकस्य बहहवष्ट्रीहक्षेयाः अवियविस्य सहस्य मविकल्पक्षेन समादक्षेशिनो भविमत।

. 39 यपुगपत्कमासलकमक्रयमायनोगक्षे इत्यथरयाः।

. 40 सहपपुत्रयाः, सपपुत्रयाः इत्यत्र उपसजरनसविमारवियविकस्य बहहवष्ट्रीहक्षेयाः अवियविस्य सहस्य मविकल्पक्षेन समादक्षेशिनो 
विनोपसजरनस्य इमत सकत्रक्षेण भविमत।

॥ इमत पञ्चिमयाः पमाठयाः॥
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