
)7 दन्दसममासयाः - पकविरपरमनपमातयाः
मविशिक्षेषकमायमारमण एकशिक्षेषयाः च

प्रस्तमाविनमा

बहहवष्ट्रीमहसममासमात्परस  सममासस्य  भक्षेदनो  भविमत  दन्दयाः।  "चमाथर  दन्दयाः"  इमत  दन्दसममासमविधिमायकस
सकत्रमम्। प्रमायक्षेण उभयपदमाथरप्रधिमानयाः अयस सममासयाः। उभयपदयनोयाः अथरयाः उभयपदमाथरयाः। उभयपदमाथरयाः प्रधिमानयाः
यनस्मनम् स उभयपदमाथरप्रधिमानयाः। यथमा रमामयाः च कक ष्णयाः च इमत मविगहक्षे रमामकक ष्णगौ इमत। अत्र समस्यममानयनोयाः
पदयनोयाः उभयस्यमैवि प्रमाधिमान्यमम् अनस्त। अतयाः रमामकक ष्णगौ गच्छतयाः इत्यपुच्यतक्षे चक्षेतम् रमामस्य कक ष्णस्य उभयनोरक्षेवि
गमनमक्रयमायमास प्रमाधिमान्यक्षेनमान्विययाः। दन्दक्षे पकविरपरमनपमातमविधिमायकमामन सकत्रमामण अत्रमालनोमचतमामन।

अयस  च  दन्दसममासयाः  इतरक्षेतरदन्दयाः  सममाहमारदन्दयाः  इमत  मदधिमा  मविभकयाः।  सममाहमारदन्दक्षे  च
एकविदमाविमविधिमायकमामन  कमामनचन  सकत्रमामण  वितरन्तक्षे।  तमान्यत्र  आलनोमचतमामन।  दन्दपयमारलनोचनमाविसरक्षे
तदपविमादत्विक्षेन एकशिक्षेषमविधिमानममप अत्र आलनोमचतमम्।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम्-

 दन्दसममासमविधिमायकस  सकत्रस जमानष्ट्रीयमातम्।
 पकविरपरमनपमातमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्। 
 दन्दमापविमादमम् एकशिक्षेषस जमानष्ट्रीयमातम्।
 दन्दक्षे मविशिक्षेषकमायरमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 दन्दमापविमादभकतमामन एकशिक्षेषसकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।

[ . ]7 1 चमाथर दन्दयाः॥ (२.२.२९)

सकत्रमाथर याः - अनक्षेकस  सपुबन्तस चमाथर वितरममानस मविकल्पक्षेन समस्यतक्षे, स च दन्दससजकनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  दन्दसममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  चमाथर  इमत
सपम्यक्षेकविचनमान्तस दन्दयाः इमत च प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। "प्रमाक्कडमारमात्सममासयाः", "मविभमाषमा" इत्यक्षेतद्दयमम्
असधिकक तमम्। "अनक्षेकमन्यपदमाथर" इत्यस्ममातम् अनक्षेकमम् इमत "सपुबमामनन्त्रतक्षे परमाङ्गवित्स्विरक्षे" इत्यस्ममातम् सपुपम्  इमत
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च अनपुवितरतक्षे। चस्य अथरयाः चमाथरयाः, तनस्मनम् चमाथर इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। सपुपम् इत्यत्र तदन्तमविधिगौ अनक्षेकमम्
इत्यनक्षेन अन्वियमातम् अनक्षेकस  सपुबन्तमम् इमत लभ्यतक्षे। "अनक्षेकस  सपुबन्तस चमाथर वितरममानस मविकल्पक्षेन सममासस प्रमाप्ननोमत,

स च सममासयाः दन्दससजकनो भवितष्ट्री"मत सकत्रस्यमाथरयाः।

चमाथमारयाः  कक्षे  इमत  चक्षेदम्  दष्ट्रीमकतक्षेननोकस  ससद्धिमान्तकगौमपुदमास-  "समपुच्चयमान्विमाचयक्षेतरक्षेतरयनोग-

सममाहमारमाश्चमाथमारयाः। परस्परमनरपक्षेकस्य अनक्षेकस्य एकनस्मनम् अन्विययाः समपुच्चययाः। अन्यतरस्य आनपुषमङ्गकत्विक्षे
अन्विययाः अन्विमाचययाः। ममसलतमानमामन्विय इतरक्षेतरयनोगयाः। समकहयाः सममाहमारयाः" इमत। 

परस्परमनरपक्षेकमानमास अनक्षेकपदमानमास यत्र एकनस्मनम् मक्रयमापदक्षे अन्विययाः भविमत तत्र समपुच्चययाः चमाथरयाः।
यथमा ईश्विरस गपुरुस  च भजस्वि इमत। ईश्विरस भजस्वि गपुरुममप इमत तमात्पयरमम्। 

अन्यतरस्य एकस्य पदस्य यत्र अप्रधिमानत्विक्षेन मक्रयमायमामन्विययाः, अन्यस्य च प्रधिमानत्विक्षेन तत्र चमाथरयाः
अन्विमाचययाः। यथमा - मभकमामट गमास चमानय इमत। मभकमामट, गगौयाः सङ्गतमा चक्षेतम् तमाममप आनय इमत तमात्पयरमम्।

परस्परमापक्षेमकतमानमास  समपुमदतमानमामम्  एकनस्मनम्  मक्रयमापदक्षे  अन्विययाः  यत्र  तत्र  चमाथरयाः  इतरक्षेतरयनोगयाः।
इततरक्षेतरयनोगनो नमाम परस्परसमामहत्यमम्। यथमा धिविश्च खमदरश्च धिविखमदरगौ इमत। अत्र इतरक्षेतरयनोगबनोधिनमाय
चकमारदयप्रयनोगयाः। 

एककीभकय मक्रयमायमामन्विययाः यत्र तत्र चमाथरयाः सममाहमारयाः। यथमा ससजमा च पररभमाषमा च ससजमापररभमाषमम्
इमत। सममाहमारस्यमैकत्विमादत्र एकविचनमम्।

समपुच्चयक्षे  अन्विमाचयक्षे  च  असमामरयमारतम्  सममासनो  न  भविमत।  यथमा  ईश्विरस  गपुरुस  च  भजस्विक्षेत्यत्र
ईश्विरगपुरुशिब्दयनोयाः परस्परमनरपक्षेकयनोयाः आविकत्तक्षे भजस्विक्षेमत मक्रयमापदक्षे क्रमक्षेणमान्वियमातम् परस्परमम् अन्वियमाभमाविमातम्
नमानस्त  समामरयरमम्।  एविमक्षेवि  मभकमामट  गमास  चमानयक्षेत्यत्र  मभकमागनोपदयनोयाः  परस्परमनरपक्षेकयनोयाः  क्रमशियाः  अटनक्षे
आनयनक्षे चमान्वियमातम् परस्परमन्वियमाभमाविमातम् नमानस्त समामरयरमम्। मकन्तपु इतरक्षेतरयनोगस्य सममाहमारस्य च चमाथरस्य
समामरयरसत्त्विमादम् भविमत सममासयाः।

एविमनस्मनम्  सकत्रक्षे  चमाथरशिब्दक्षेन  इतरक्षेतरयनोगस्य सममाहमारस्य च गहणमम्।  एविस  सकत्रमाथर याः  - "अनक्षेकस
सपुबन्तस  चमाथर  इतरक्षेतरयनोगक्षे  सममाहमारक्षे  च वितरममानस  मविकल्पक्षेन सममासस  प्रमाप्ननोमत,  स च सममासयाः दन्दससजकनो
भविमत" इमत। 

उदमाहरणमम् - इतरक्षेतरयनोगस्य चमाथरत्विक्षे धिविखमदरगौ इत्यपुदमाहरणमम्। तथमामह धिविश्च खमदरश्च इमत
लगौमककमविगहक्षे धिवि सपु खमदर सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे इतरक्षेतरयनोगमाथर मविदममानस्य धिवि सपु इत्यस्य खमदर सपु
इत्यस्य च सपुबन्तस्य प्रस्तपुतसकत्रक्षेण दन्दसममासनो भविमत। ततयाः समपुदमायस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुपयाः सपुदयस्य
लपुमक धिविखमदरशिब्दनो  मनष्पदतक्षे।  ततयाः  "परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  उत्तरपदस्य पपुससस
मविदममानत्विमातम्  धिमविखमदरशिब्दस्य  पपुससस  मविदममानत्विमातम्  ततयाः  प्रथममामदविचनक्षे  औप्रत्ययक्षे  प्रमक्रयमाकमायर
धिविखमदरगौ इमत रूपमम्।

सममाहमारस्य  चमाथरत्विक्षे  ससजमापररभमाषमम्  इत्यदमाहरणमम्।  तथमामह  ससजमा  च  पररभमाषमा  च  इमत
लगौमककमविगहक्षे ससजमा सपु पररभमाषमा सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे सममाहमारमाथर मविदममानस्य ससजमा सपु इत्यस्य पररभमाषमा
सपु  इत्यस्य  च  सपुबन्तस्य  प्रस्तपुतसकत्रक्षेण  दन्दसममासनो  भविमत।  ततयाः  समपुदमायस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  सपुपयाः
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सपुदयस्य लपुमक ससजमापररभमाषमाशिब्दनो मनष्पदतक्षे। ततयाः "स नपपुससकमम्" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण ससजमापररभमाषमाशिब्दस्य
नपपुससकत्विमातम् ह्रिस्वित्विक्षे मनष्पन्नमातम् ससजमापररभमाषशिब्दमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर ससजमापररभमाषमम् इमत रूपमम्।

[ . ]7 2 रमाजदन्तमामदषपु परमम्॥ (२.२.३१)

सकत्रमाथर याः - रमाजदन्तमामदषपु पकविरप्रयनोगमाहर परस भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  -इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण परमनपमातनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  रमाजदन्तमामदषपु
इमत  सपमष्ट्रीबहहविचनमान्तस  परमम्  इमत  च  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यतयाः  पकविरमम्  इमत
पदमनपुवितरतक्षे। प्रयपुज्यतक्षे इमत मक्रयमापदमध्यमाहमायरमम्। रमाजदन्त इमत शिब्द आमदयरषमास  तक्षे  रमाजदन्तमादययाः,  तक्षेषपु
रमाजदन्तमामदषपु  इमत  तद्गपुणससमविजमानबहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  रमाजदन्तमादययाः  रमाजदन्तमामदगणक्षे  पमठतमायाः  शिब्दमायाः
भविनन्त। एविस सकत्रमाथर्वो भविमत - "रमाजदन्तमामदषपु सममासक्षे पकविरप्रयनोगमाहर पदस परस प्रयपुज्यतक्षे" इमत।

उदमाहरणमम्  - रमाजदन्तयाः  इत्यमामदकमक्षेतस्य  सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।  तथमामह  दन्तमानमास  रमाजमा  इमत
लगौमककमविगहक्षे दन्त आमम् रमाजनम् सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "षष्ठष्ट्री" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासनो भविमत।
ततयाः   "प्रथममामनमदरषस  सममास  उपसजरनमम्"  इत्यनक्षेन  सममासमविधिमायकसकत्रक्षे  षष्ठष्ट्रीत्यस्य  प्रथममामनमदरषत्विमातम्
तदनोध्यस्य दन्त आमम्  इत्यस्यनोपसजरनससजमायमामम्  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यनक्षेन पकविरमनपमातस  प्रमाप्ननोमत। तदमा
रमाजदन्तमामदगणपमठतत्विमातम् प्रनोकसकत्रक्षेण दन्त आमम् इत्यस्य परमनपमातक्षे  रमाजनम् सपु दन्त आमम् इमत भविमत।
ततयाः "कक त्तमद्धितसममासमाश्च" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण रमाजनम् सपु दन्त आमम् इमत सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण सपुपयाः सपुप्रत्ययस्य आम्प्रत्ययस्य च लपुमक रमाजनम् दन्त इमत भविमत।
तदमा "न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य" इत्यनक्षेन रमाजनम् इत्यस्य नकमारस्य लनोपक्षे मनष्पन्नमातम् रमाज दन्त इत्यस्ममातम्
प्रमामतपमदकमातम् प्रथममैकविचनमविविकमायमास सगौ प्रमक्रयमाकमायर रमाजदन्तयाः इमत रूपमम्।

( . . )7 2 1 धिममारमदष्विमनयमयाः॥ (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः - धिममारमदषपु समस्यममानयनोयाः अन्यतरस्य पकविरमनपमातनो परमनपमातनो विमा भविमत।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - इदस  विमामतरकस  धिममारमदगणक्षे  पमठतमानमास  शिब्दमानमास  सममासक्षे  अन्यतरस्य पकविरमनपमातस
मविदधिमामत। विस्तपुतस्तपु  गणसकत्रममदमम्। अस्य विमामतरकस्यमाथर्वो भविमत धिममारमदगणक्षे  पमठतमानमास  शिब्दमानमास  सममासक्षे
पकविरमनपमातक्षे परमनपमातक्षे च मनयमनो नमास्तष्ट्रीमत।

उदमाहरणमम्  - अधिरधिमर्थौ धिममारथर्थौ इत्यमामदकमक्षेतस्य विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्। तथमामह धिमरश्च अथरश्च
इमत लगौमककमविगहक्षे धिमर  सपु अथर  सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर दन्दयाः"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण इतरक्षेतरदन्दसममासनो
भविमत।  ततयाः  "कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"
इत्यनक्षेन सपुपयाः  सपुप्रत्ययदयस्य लपुमक धिमर  अथर  इमत भविमत। ततयाः  "अजमादन्तमम्"  इमत सकत्रक्षेण अजमादक्षेयाः
अथरशिब्दस्य  पकविरमनपमातक्षे  प्रमापक्षे  प्रनोकक्षे न  विमामतरकक्षे न  धिमरशिब्दस्य  पमामककक्षे  पकविरमनपमातक्षे  सविणरदष्ट्रीघर  मनष्पन्नमादम्
धिममारथरशिब्दमादम्  प्रथममामदविचनक्षे  औप्रत्ययक्षे  धिममारथर्थौ  इमत  रूपमम्।  अन्यनस्मनम्  पकक्षे  अथरशिब्दस्य  पकविरमनपमातक्षे
अथरधिमर्थौ इमत रूपमम्।
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[ . ]7 3 दन्दक्षे मघ॥ (२.२.३२)

सकत्रमाथर याः - दन्दक्षे मघससजकस  पकविर प्रयपुज्यतक्षे।

सकत्रव्यमाख्यमा  -  इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  पकविरमनपमातनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  दन्दक्षे  इमत
सपम्यक्षेकविचनमान्तस  मघ  इमत  च  लपुपप्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यतयाः  पकविरमम्  इमत
मदतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस मक्रयमामविशिक्षेषणपदमनपुवितरतक्षे। प्रयपुज्यतक्षे इमत मक्रयमापदमध्यमाहमायरमम्।  "शिक्षेषनो घ्यससख"  इमत
सकत्रक्षेण मविमहतस्य ससखविजरस्य ह्रिस्विक्षेकमारमान्तस्य ह्रिस्विनोकमारमान्तस्य च मघससजकस्यमैवि मघपदक्षेन गहणमम्। एविस
सकत्रमाथर्वो भविमत - "दन्दक्षे मघससजकस  पकविर प्रयपुज्यतक्षे" इमत।

उदमाहरणमम्  - हररहरगौ  इत्यमामदकमक्षेतस्य  सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।  तथमामह  हररश्च  हरश्च  इमत
लगौमककमविगहक्षे  हरर  सपु  हर  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  इतरक्षेतरदन्दसममासक्षे,
प्रमामतपमदकत्विमातम्  सपुब्लपुमक  हरर  हर  इमत  नस्थतक्षे  प्रनोकसकत्रक्षेण  इकमारमान्तत्विमादम्  मघससजकस्य  हररशिब्दस्य
पकविरमनपमातक्षे मनष्पन्नमादम् हररहरशिब्दमातम् प्रथममामदविचनक्षे औप्रत्ययक्षे हररहरगौ इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 "चमाथर दन्दयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 2 चमाथमारयाः कक्षे  भविनन्त।

. 3 समपुच्चययाः नमाम कयाः तस्यनोदमाहरणस च मकमम्।

. 4 अन्विमाचययाः नमाम कयाः तस्यनोदमाहरणस च मकमम्।

. 5 इतरक्षेतरयनोगयाः नमाम कयाः तस्यनोदमाहरणस च मकमम्।

. 6 सममाहमारयाः नमाम कयाः तस्यनोदमाहरणस च मकमम्।

. 7 समपुच्चयमान्विमाचयमाथर कपु तयाः सममासनो न भविमत। 

. 8 "रमाजदन्तमामदषपु परमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 9 "रमाजदन्तमामदषपु परमम्" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 10 "धिममारमदष्विमनयमयाः" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 11 "धिममारमदष्विमनयमयाः" इमत विमामतरकस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 12 "दन्दक्षे मघ" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 13 हररहरगौ इत्यत्र हररशिब्दस्य पकविरमनपमातयाः कथमम्।

ससस्कक तव्यमाकरणमम्    133   



मटप्पणष्ट्री ससस्कक तव्यमाकरणमम्

( . . )7 3 1 अनक्षेकप्रमापमाविक्षेकत्र मनयमनोऽमनयमयाः शिक्षेषक्षे॥ (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः  - अनक्षेकस्य  मघससजकस्य  पदस्य  दन्दप्रमापगौ  सत्यमामक्षेकस्य  मघससजकस्य

पकविरमनपमातमनयमयाः,अन्यनस्मनम् मघससजकमविषयक्षे पकविरमनपमातस्य मविकल्पनो भविमत।

विमामतरकव्यमाख्यमा  - इदस  विमामतरकमम्  "अल्पमाच्तरमम्"  इमत  सकत्रस्य  महमाभमाष्यक्षे  पमठतमम्।  अनक्षेन
विमामतरकक्षे न अनक्षेकमघससजकसममासक्षे पकविरमनपमातमनयमयाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

विमामतरकक्षे ऽनस्मनम् अनक्षेकप्रमापगौ एकत्र मनयमयाः अमनयमयाः शिक्षेषक्षे  इमत पदच्छक्षेदयाः। अनक्षेकप्रमापगौ इमत शिक्षेषक्षे
इमत  च  सपम्यन्तमम्  एकत्र  इमत  च  सपम्यथरबनोधिकमव्ययमम्।  मनयमयाः  अमनयमयाः  इमत  पददयस
प्रथममैकविचनमान्तमम्।  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यतयाः पकविरमम्  इमत मदतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस  मक्रयमामविशिक्षेषणपदमनपुवितरतक्षे।
"दन्दक्षे  मघ"  इमत सकत्रमनपुवितरतक्षे।  एविस  विमामतरकस्यमास्य अथर्वो  भविमत  -  "अनक्षेकस्य मघससजकस्य दन्दप्रमापगौ
एकनस्मनम् मघससजकक्षे  पकविरमनपमातमनयमयाः, अन्यत्र मघससजकक्षे  पकविरमनपमातस्यमामनयमयाः" इमत।

उदमाहरणमम्  - हररगपुरुहरमायाः हररहरगपुरवियाः इत्यमामदकमक्षेतस्य विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्। तथमामह हररश्च
हरश्च गपुरुश्च इमत लगौमककमविगहक्षे हरर सपु हर सपु गपुरु सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर दन्दयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण
इतरक्षेतरदन्दसममासनो  भविमत।  "कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो
धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन  सपुपयाः  सपुप्रत्ययत्रयस्य  लपुमक  हरर  हर  गपुरु  इमत  भविमत।  ततयाः
प्रनोकविमामतरकसहमायक्षेन  "दन्दक्षे  मघ"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  इकमारमान्तत्विमादम्  मघससजकस्य  हररशिब्दस्य  पकविरमनपमातक्षे,
मदतष्ट्रीयस्य मघससजकस्य गपुरुशिब्दस्य मविकल्पक्षेन पकविरमनपमातमाभमाविमातम्  सविरससयनोगक्षे  मनष्पन्नमादम् हररहरगपुरुशिब्दमादम्
प्रथममाबहहविचनक्षे जस्प्रत्ययक्षे हररहरगपुरवियाः इमत रूपमम्। मदतष्ट्रीयस्य मघससजकस्य पकविरमनपमातस्य विमैकनल्पकत्विमातम्
तत्पकक्षे मनष्पन्नमादम् हररगपुरुहरशिब्दमातम् जसस हररगपुरुहरमायाः इमत रूपमम्।

[ . ]7 4 अजमाददन्तमम्॥ (२.२.३३)

सकत्रमाथर याः - दन्दक्षे यदम् अजमामद अदन्तस च ततम् पकविर भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  पकविरमनपमातनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।एकपदमात्मकसकत्रक्षेऽनस्मनम्
अजमाददन्तमम्  इमत प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  "दन्दक्षे  मघ"  इत्यस्ममातम्  दन्दक्षे  इमत पदमनपुवितरतक्षे।  "उपसजरनस
पकविरमम्"  इत्यतयाः  पकविरमम्  इमत  मदतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस  मक्रयमामविशिक्षेषणपदमनपुवितरतक्षे।  प्रयपुज्यतक्षे  इमत
मक्रयमापदमध्यमाहमायरमम्।  अचम्  आमदयरस्य  तदम्  अजमामद  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  अत  अन्तनो  यस्य  तदम्
अदन्तमममत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। एविस सकत्रमाथर्वो भविमत - "दन्दक्षे यदम् अजमामद अदन्तस च ततम् पकविर प्रयपुज्यतक्षे" इमत।

उदमाहरणमम्  - ईशिकक ष्णगौ  इत्यमामदकमक्षेतस्य  सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।  तथमामह  ईशिश्च  कक ष्णश्च  इमत
लगौमककमविगहक्षे  ईशि  सपु  कक ष्ण  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  इतरक्षेतरदन्दसममासनो
भविमत।  ततयाः  "कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"
इत्यनक्षेन सपुपयाः सपुप्रत्ययदयस्य लपुमक ईशि कक ष्ण इमत भविमत। ततयाः ईशिशिब्दस्य आदगौ ईकमारयाः अनस्त। अतयाः
सयाः अजमामदयाः। एविमक्षेवि अकमारयाः अन्तक्षे अनस्त अतयाः ईशिशिब्दयाः अदन्तयाः। एविस प्रनोकसकत्रक्षेण अजमादक्षेयाः अदन्तस्य
ईशिशिब्दस्य पकविरमनपमातक्षे मनष्पन्नमादम् ईशिकक ष्णशिब्दमातम् प्रथममामदविचनक्षे औप्रत्ययक्षे ईशिकक ष्णगौ इमत रूपमम्।
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[ . ]7 5 अल्पमाच्तरमम्॥ (२.२.३४)

सकत्रमाथर याः - दन्दक्षे अल्पमाच्तरस पदस पकविर भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  पकविरमनपमातनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  एकपदमात्मकसकत्रक्षेऽनस्मनम्
अल्पमाच्तरमम्  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  "दन्दक्षे  मघ"  इत्यस्ममातम्  दन्दक्षे  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "उपसजरनस
पकविरमम्"  इत्यतयाः  पकविरमम्  इमत  मदतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस  मक्रयमामविशिक्षेषणपदमनपुवितरतक्षे।  प्रयपुज्यतक्षे  इमत
मक्रयमापदमध्यमाहमायरमम्। अल्पयाः अचम् यस्य तदम् अल्पमाचम् इमत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। अल्पमाचम् एवि अल्पमाच्तरमम् इमत
स्विमाथर तरप्प्रत्यययाः। अत एवि मनपमातनमातम् कपु त्विमाभमावियाः। एविस सकत्रमाथर्वो भविमत - "दन्दक्षे अल्पमानज्विमशिषस पदस पकविर
प्रयपुज्यतक्षे" इमत।

उदमाहरणमम्  - मशिविकक्षे शिविगौ इत्यमामदकमक्षेतस्य सकत्रस्यनोदमाहरणमम्।  तथमामह मशिविश्च कक्षे शिविश्च इमत
लगौमककमविगहक्षे  मशिवि सपु  कक्षे शिवि सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण इतरक्षेतरदन्दसममासनो
भविमत।  ततयाः  "कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"
इत्यनक्षेन सपुप्रत्ययदयस्य लपुमक मशिवि कक्षे शिवि इमत भविमत। अत्र मशिवि इत्यस्य द्व्यच्कत्विस कक्षे शिवि इत्यस्य च
त्र्यच्कत्विमनस्त।  एविस  प्रनोकसकत्रक्षेण  मशिवि  इत्यस्य  अल्पमाच्कस्य  पकविरमनपमातक्षे  मनष्पन्नमातम्  मशिविकक्षे शिविशिब्दमातम्
प्रथममामदविचनक्षे औप्रत्ययक्षे मशिविकक्षे शिविगौ इमत रूपमम्।  

( . . )7 5 1 ऋतपुनकत्रमाणमास सममाकरमाणमाममानपुपकव्यरण॥ (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः  - सममानससख्यमाच्कमानमामम्  ऋतकनमास  नकत्रमाणमास  च  दन्दक्षे  आनपुपकव्यरण  क्रमक्षेण  मनपमातनो

विकव्ययाः। 

विमामतरकव्यमाख्यमा  - अनक्षेन  विमामतरकक्षे न  क्रमक्षेण  मनपमातनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  विमामतरकक्षे ऽनस्मनम्  ऋतपुनकत्रमाणमास
सममाकरमाणमामम्  आनपुपकव्यरण  इमत पदच्छक्षेदयाः।  ऋतपुनकत्रमाणमास  सममाकरमाणमामम्  इमत पददयस  षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तमम्।
आनपुपकव्यरण इमत तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस पदमम्।  "दन्दक्षे मघ"  इत्यस्ममादम् दन्दक्षे इमत पदमनपुवितरतक्षे। अत्रमाकरशिब्दक्षेन
अचयाः गहणमम्। सममामन अकरमामण यक्षेषमास तमामन सममाकरमामण, तक्षेषमामममत बहहवष्ट्रीमहयाः। समसख्यमासकमाच्कमानमामम् इमत
तमात्पयरमम्। एविस विमामतरकस्यमास्य अथर्वो भविमत - "सममानससख्यमाच्कमानमामम् ऋतकनमास नकत्रमाणमास च दन्दक्षे आनपुपकव्यरण
क्रमक्षेण मनपमातनो विकव्ययाः" इमत।

उदमाहरणमम्  - हक्षेमन्तमशिमशिरविसन्तमायाः इत्यमामदकमक्षेतस्य विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्।  तथमामह हक्षेमन्तश्च
मशिमशिरश्च विसन्तश्च इमत लगौमककमविगहक्षे हक्षेमन्त सपु मशिमशिर सपु विसन्त सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "चमाथर दन्दयाः"
इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  इतरक्षेतरदन्दसममासक्षे,  प्रमामतपमदकत्विमातम्  सपुब्लपुमक  हक्षेमन्त  मशिमशिर  विसन्त  इमत  नस्थतक्षे
प्रनोकविमामतरकक्षे न  हक्षेमन्तमशिमशिरविसन्तमानमास  सममानमाच्कत्विमातम्  तक्षेषमामम्  आनपुपकव्यरस्य  लनोकप्रससद्धित्विमातम्
हक्षेमन्तशिब्दस्य  पकविरमनपमातक्षे  ततयाः  परस  मशिमशिरशिब्दस्य  मनपमातनो  भविमत।  ततयाः  सविरससयनोगक्षे  मनष्पन्नमातम्
हक्षेमन्तमशिमशिरविसन्तशिब्दमादम्  प्रथममाबहहविचनक्षे  जस्प्रत्ययक्षे  हक्षेमन्तमशिमशिरविसन्तमायाः  इमत  रूपमम्।  एविमक्षेवि
नकत्रविमाचकत्विक्षे मनपमातस्यनोदमाहरणस कक सत्तकमारनोमहण्यगौ इमत।
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( . . )7 5 2 लघ्विकरस पकविरमम्॥ (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः - लघ्विकरस पदस दन्दक्षे पकविर प्रयनोज्यमम्। 

विमामतरकव्यमाख्यमा  - अनक्षेन  विमामतरकक्षे न  पकविरमनपमातनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  विमामतरकक्षे ऽनस्मनम्  लघ्विकरस  पकविरमममत
पददयस प्रथममैकविचनमान्तमम्।  "दन्दक्षे मघ"  इत्यस्ममादम् दन्दक्षे इमत पदमनपुवितरतक्षे। अत्रमाकरशिब्दक्षेन अचयाः गहणमम्।
लघपु अकरमम् अचम् यस्य ततम् लघ्विकरमममत बहहवष्ट्रीमहसममासयाः। ह्रिस्विमाज्विणरमविमशिषस पदमम् इमत तमात्पयरमम्। एविस
विमामतरकस्यमास्य अथर्वो भविमत - "लघ्विच्कस  पदस दन्दक्षे पकविर प्रयनोज्यमम्" इमत।

उदमाहरणमम्  - कपु शिकमाशिमम् इत्यमामदकमक्षेतस्य विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्। तथमामह कपु शिश्च कमाशिश्च इमत
लगौमककमविगहक्षे  कपु शि  सपु  कमाशि सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममाहमारदन्दसममासनो
भविमत।  ततयाः  "कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो  धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"
इत्यनक्षेन सपुपयाः सपुप्रत्ययदयस्य लपुमक कपु शि कमाशि इमत नस्थतक्षे प्रनोकविमामतरकक्षे न कपु शिशिब्दस्य लघ्विच्कत्विमातम् तस्य
पकविरमनपमातनो भविमत। ततयाः सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नस्य कपु शिकमाशिशिब्दस्य एकविदमाविक्षे नपपुससकत्विक्षे ततयाः सगौ कपु शिकमाशिमम्
इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 14 "अनक्षेकप्रमापमाविक्षेकत्र मनयमनोऽमनयमयाः शिक्षेषक्षे" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 15 "अनक्षेकप्रमापमाविक्षेकत्र मनयमनोऽमनयमयाः शिक्षेषक्षे" इमत विमामतरकस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 16 "अजमाददन्तमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 17 "अजमाददन्तमम्" इमत सकत्रस्यनोदमाहरणस मकमम्।

. 18 "अल्पमाच्तरमम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 19 "अल्पमाच्तरमम्" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 20 "ऋतपुनकत्रमाणमास सममाकरमाणमाममानपुपकव्यरण" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 21 "ऋतपुनकत्रमाणमास सममाकरमाणमाममानपुपकव्यरण" इमत विमामतरकस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 22 "लघ्विकरस पकविरमम्" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 23 "लघ्विकरस पकविरमम्" इमत विमामतरकस्य मकमपुदमाहरणमम्।

( . . )7 5 3 अभ्यमहरतस च॥ (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः - अभ्यमहरतस पदस दन्दक्षे पकविर प्रयनोज्यमम्। 
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विमामतरकव्यमाख्यमा  - अनक्षेन विमामतरकक्षे न  पकविरमनपमातनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  विमामतरकक्षे ऽनस्मनम्  अभ्यमहरतमममत पदस
प्रथममैकविचनमान्तमम्। चक्षेत्यव्ययपदमम्। "दन्दक्षे मघ" इत्यस्ममादम् दन्दक्षे इमत पदमनपुवितरतक्षे। अभ्यमहरतस नमाम पकज्यमम्।
चपदक्षेन पकविरमम् इत्यस्य गहणमम्। एविस विमामतरकस्यमास्य अथर्वो भविमत - "अभ्यमहरतस पदस दन्दक्षे पकविर प्रयनोज्यमम्" इमत।

उदमाहरणमम् - विमासपुदक्षेविमाजपुरनगौ इत्यमामदकमक्षेतस्य विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्। तथमामह विमासपुदक्षेविश्च अजपुरनश्च
इमत  लगौमककमविगहक्षे  विमासपुदक्षेवि  सपु  अजपुरन  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण
इतरक्षेतरदन्दसममासक्षे, प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक विमासपुदक्षेवि अजपुरन इमत भविमत। ततयाः "अल्पमाच्तरमम्" इत्यनक्षेन
अल्पमाकरमविमशिषस्य अजपुरनशिब्दस्य पकविरमनपमातक्षे प्रमापक्षे तस प्रबमाध्य प्रनोकविमामतरकक्षे न अभ्यमहरतस्य विमासपुदक्षेविशिब्दस्य
पकविरमनपमातनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  ततयाः  सविणरदष्ट्रीघर  मनष्पन्नमादम्  विमासपुदक्षेविमाजपुरनशिब्दमातम्  पपुससस  प्रथममामदविचनक्षे  औप्रत्ययक्षे
विमासपुदक्षेविमाजपुरनगौ इमत रूपमम्।

( . . )7 5 4 विणमारनमाममानपुपकव्यरण॥ (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः - दन्दक्षे विणमारनमाममानपुपकव्यरण पकविरमनपमातनो विकव्ययाः। 

विमामतरकव्यमाख्यमा - अनक्षेन विमामतरकक्षे न पकविरमनपमातनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

विमामतरकक्षे ऽनस्मनम् विणमारनमामम् इमत षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तमम् आनपुपकव्यरण इमत तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस पदमम्। "दन्दक्षे
मघ" इत्यस्ममादम् दन्दक्षे इमत पदमनपुवितरतक्षे। "उपसजरनस पकविरमम्" इत्यस्ममातम् पकविरमम् इत्यनपुवितरतक्षे। विणरशिब्दक्षेन प्रससद्धिमा
बमाह्मणमादययाः चत्विमारयाः गकह्यन्तक्षे। एविस विमामतरकस्यमाथर्वो भविमत - "दन्दक्षे विणमारनमामम् आनपुपकव्यरण पकविरमनपमातनो विकव्ययाः"
इमत।

उदमाहरणमम्  - बमाह्मणकमत्रयमविट्शिकद्रिमायाः  इत्यक्षेतस्य  विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्।  तथमामह  बमाह्मणश्च
कमत्रयश्च मविटम्  च शिकद्रिश्च इमत लगौमककमविगहक्षे बमाह्मण सपु कमत्रय सपु मविशिम् सपु शिकद्रि सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "चमाथर
दन्दयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  इतरक्षेतरदन्दसममासनो  भविमत।  ततयाः  सममासस्य  "कक त्तमद्धितसममासमाश्च"  इत्यनक्षेन
प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः"  इत्यनक्षेन प्रमामतपमदकमावियविस्य सपुप्रत्ययत्रयस्य लपुमक बमाह्मण
कमत्रय मविशिम्  शिकद्रि इमत भविमत। तदमा  प्रनोकविमामतरकक्षे न विणमारनमाममानपुपकव्यरण पकविरमनपमातक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  मनष्पन्नमादम्
बमाह्मणकमत्रयमविट्शिकद्रिशिब्दमातम् पपुससस प्रथममाबहहविचनक्षे जस्प्रत्ययक्षे बमाह्मणकमत्रयमविट्शिकद्रिमायाः इमत रूपमम्।

( . . )7 5 5 भमातपुज्यमारयसयाः॥ (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः - दन्दक्षे ज्यक्षेष्ठभमातकविमाचकस्य पदस्य पकविरमनपमातनो विकव्ययाः। 

विमामतरकव्यमाख्यमा  - अनक्षेन विमामतरकक्षे न पकविरमनपमातनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। विमामतरकक्षे ऽनस्मनम् भमातपुयाः इमत ज्यमायसयाः
इमत  पददयस  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्।  "दन्दक्षे  मघ"  इत्यस्ममादम्  दन्दक्षे  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "उपसजरनस  पकविरमम्"
इत्यस्ममातम्  पकविरमम्  इत्यनपुवितरतक्षे।  एविस  विमामतरकस्यमास्य  अथर्वो  भविमत  -  "दन्दक्षे  ज्यक्षेष्ठभमातकविमाचकस्य  पदस्य
पकविरमनपमातनो विकव्ययाः" इमत।

उदमाहरणमम् - यपुसधिमष्ठरमाजपुनर्थौ इत्यक्षेतस्य विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्। तथमामह यपुसधिमष्ठरश्च अजपुरनश्च इमत
लगौमककमविगहक्षे यपुसधिमष्ठर सपु अजपुरन सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे "चमाथर दन्दयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण इतरक्षेतरदन्दसममासनो
भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक यपुसधिमष्ठर अजपुरन इमत नस्थतक्षे, "अल्पमाच्तरमम्"  इत्यनक्षेन
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अल्पमाकरमविमशिषस्य  अजपुरनशिब्दस्य  पकविरमनपमातक्षे  प्रमापक्षे  तस  प्रबमाध्य  प्रनोकविमामतरकक्षे न  ज्यक्षेष्ठभमातकविमाचकस्य
यपुसधिमष्ठरशिब्दस्य पकविरमनपमातनो भविमत। ततयाः सविणरदष्ट्रीघर  मनष्पन्नमादम् यपुसधिमष्ठरमाजपुरनशिब्दमातम् पपुससस प्रथममामदविचनक्षे
औप्रत्ययक्षे यपुसधिमष्ठरमाजपुरनगौ इमत रूपमम्।

( . . )7 5 6 ससख्यमायमा अल्पष्ट्रीयस्यमायाः॥ (विमामतरकमम्)
विमामतरकमाथर याः - सममासक्षे अल्पससख्यमाविमाचकस्य पकविरमनपमातनो विकव्ययाः। 

विमामतरकव्यमाख्यमा  - अनक्षेन  विमामतरकक्षे न  पकविरमनपमातनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  विमामतरकक्षे ऽनस्मनम्  ससख्यमायमायाः  इमत
अल्पष्ट्रीयस्यमायाः  इमत पददयस  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तमम्।  ससख्यमायमायाः  अल्पष्ट्रीयस्यमायाः  इत्यस्य अल्पससख्यमाविमाचकस्य
इत्यथरयाः।  "उपसजरनस  पकविरमम्"  इत्यस्ममातम्  पकविरमम्  इत्यनपुवितरतक्षे।  एविस  विमामतरकस्यमास्यमाथर्वो  भविमत  -  "सममासक्षे
अल्पससख्यमाविमाचकस्य पदस्य पकविरमनपमातनो विकव्ययाः" इमत।

उदमाहरणमम् - दमादशि इत्यक्षेतस्य विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्। तथमामह दगौ च दशि च इमत लगौमककमविगहक्षे मद
जसम्  दशिनम्  जसम्   इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  इतरक्षेतरदन्दसममासनो  भविमत।  ततयाः
सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  सपुब्लपुमक  मद  दशिनम्  इमत  नस्थतक्षे,  प्रनोकविमामतरकक्षे न  अल्पससख्यमाविमाचकस्य
मदशिब्दस्य  पकविरमनपमातक्षे  मद  दशिनम्  इमत  नस्थतक्षे  ततयाः  मदशिब्दस्य  इकमारस्य  "द्व्यषनयाः
ससख्यमायमामबहहवष्ट्रीह्यशिष्ट्रीत्यनोयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  आकमारमान्तमादक्षेशिक्षे  दमादशिनम्  इमत  जमातक्षे,  नलनोपक्षे  प्रमक्रयमाकमायर
मनष्पन्नमादम् दमादशिशिब्दमातम् जसस दमादशि इमत रूपमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 24 "अभ्यमहरतस च" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 25 "अभ्यमहरतस च" इमत विमामतरकस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 26 "विणमारनमाममानपुपकव्यरण" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 27 "विणमारनमाममानपुपकव्यरण" इमत विमामतरकस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 28 "भमातपुज्यमारयसयाः" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 29 "भमातपुज्यमारयसयाः" इमत विमामतरकस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 30 "ससख्यमायमा अल्पष्ट्रीयस्यमायाः" इमत विमामतरकस्यमाथरयाः कयाः।

. 31 "ससख्यमायमा अल्पष्ट्रीयस्यमायाः" इमत विमामतरकस्य मकमपुदमाहरणमम्।

[ . ]7 6 दन्दश्च प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्॥ (२.४.२)

सकत्रमाथर याः - प्रमाण्यङ्गमानमास तकयमारङ्गमानमास सक्षेनमाङ्गमानमास च दन्द एकविदम् भविमत।

138   ससस्कक तव्यमाकरणमम्
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सकत्रव्यमाख्यमा  - इदमम्  अमतदक्षेशिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  एकविदमावियाः  अमतमदश्यतक्षे।  एकवितम्  नमाम
एकनस्मनम्  इवि।  अथमारदम्  एकविचनमान्ततयमा  प्रयनोगनो  भविमत।  पदत्रयमात्मकसकत्रक्षेऽनस्मनम्  सकत्रक्षे  दन्द  इमत
प्रथममैकविचनमान्तस  पदमम्।  चक्षेत्यव्ययपदमम्।  प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्  इमत  षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तस  पदमम्।
"मदगपुरक्षेकविचनमम्"  इत्यस्ममातम्  एकविचनमम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  प्रमाणष्ट्री  च  तकयरञ्चि  सक्षेनमा  च  प्रमामणतकयरसक्षेनमायाः
इतष्ट्रीतरक्षेतरयनोगदन्दसममासयाः।  तमासमामम्  अङ्गमामन  प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमामन,  तक्षेषमास  प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्  इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः।  "दन्दमान्तक्षे शकयममाणस पदस प्रत्यक्षेकममभसम्बध्यतक्षे"  इमत न्यमायमातम् प्रमाण्यङ्गमानमास तकयमारङ्गमानमास
सक्षेनमाङ्गमानमामम्  इमत लभ्यतक्षे।  एकस  विककीमत एकविचनमम्  इमत कतररर  ल्यपुटम् ।  "सममाहमारगहणस  कतरव्यमम्"  इमत
विमामतरकबलमातम्   सममाहमाररूपमाथरस्य  प्रमतपमादकमम्  एषमास  दन्दसममास  इमत  लभ्यतक्षे।  एविस  सकत्रमाथर्वो  भविमत-

"प्रमाण्यङ्गमानमास तकयमारङ्गमानमास सक्षेनमाङ्गमानमास च दन्द एकविदम् भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - प्रमाण्यङ्गस्यनोदमाहरणस  पमामणपमादमम्  इमत।  पमाणष्ट्री  च  पमादगौ  एषमास  सममाहमारयाः  इमत
लगौमककमविगहक्षे  पमामण औ पमाद औ इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण सममाहमारदन्दसममासनो
भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक पमामण पमाद इमत नस्थतक्षे  प्रनोकसकत्रक्षेण प्रमाण्यङ्गदन्दत्विमादम्
पमामणपमाद इमत दन्दस्य एकविदमाविनो भविमत। ततयाः पमामणपमादशिव्दमातम् प्रथममैकविचनक्षे सगौ "स नपपुससकमम्" इत्यनक्षेन
सममाहमारदन्दस्य पमामणपमादशिब्दस्य नपपुससकत्विस भविमत। ततयाः सनोरमम पमामणपमाद अमम् इमत जमातक्षे "अमम पकविरयाः"
इत्यनक्षेन दकमारमाकमारस्य अमयाः अकमारस्य च स्थमानक्षे पकविररूपक्षे अकमारक्षे पमामणपमादमम् इमत रूपमम्।

तकयमारङ्गमानमामपुदमाहरणस  भविमत  ममादरमङ्गकमाश्च  विमैणमविकमाश्च  एषमास  सममाहमारयाः  इमत  मविगहक्षे
ममादरमङ्गकविमैणमविकमम्।  सक्षेनमाङ्गमानमामपुदमाहरणस  भविमत  रसथकमाश्च  अश्विमाररहमाश्च  एषमास  सममाहमारयाः  इमत  मविगहक्षे
रसथकमाश्विमारनोहमम्।

[ . ]7 7 जमामतरप्रमामणनमामम्॥ (२.४.६)

सकत्रमाथर याः - प्रमामणविसजरतजमामतविमाचकमानमास दन्द एकविदम् भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षनडविधिक्षेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदमम्  अमतदक्षेशिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  एकविदमावियाः
अमतमदश्यतक्षे।  पदत्रयमात्मकसकत्रक्षेऽनस्मनम्  सकत्रक्षे  जमामतयाः  इमत  प्रथममैकविचनमान्तमम्  अप्रमामणनमामम्  इमत
षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तस  पदमम्।  जमामतयाः  इत्यत्र  षष्ठष्ट्रीबहहविचनस्थमानक्षे  व्यत्ययक्षेन  प्रथममा।  जमामतविमामचनमामम्  इत्यथरयाः।
अप्रमामणनमाममत्यस्य प्रमामणविमाचकविसजरतमानमामम्  इत्यथरयाः।  "दन्दश्च प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्"  इमत सकत्रमादम्  दन्दयाः
इमत पदमनपुवितरतक्षे।  "मदगपुरक्षेकविचनमम्"  इत्यस्ममातम् एकविचनमम्  इमत पदमनपुवितरतक्षे।  "सममाहमारगहणस कतरव्यमम्"
इमत विमामतरकबलमातम्  सममाहमाररूपमाथरस्य प्रमतपमादकमम् एषमास दन्दसममास इमत लभ्यतक्षे। एविस सकत्रमाथर्वो भविमत -
"प्रमामणविसजरतजमामतविमाचकमानमास दन्द एकविदम् भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - धिमानमाशिष्कपु सल  इत्यपुदमाहरणमम्।  धिमानमाश्च  शिष्कपु लयश्च  तमासमास  सममाहमारयाः  इमत
लगौमककमविगहक्षे  धिमानमा  जसम्  शिष्कपु सल  जसम्  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण
सममाहमारदन्दसममासनो भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण
सपुपयाः जस्दयस्य लपुमक धिमानमाशिष्कपु सल इमत भविमत। तदमा प्रनोकसकत्रक्षेण प्रमामणमभन्नशिस्यजमामतविमामचनमास दन्दस्य
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धिमानमाशिष्कपु सल  इत्यस्य  एकविदमाविनो  भविमत।  ततयाः  धिमानमाशिष्कपु सलशिव्दमातम्  सगौ  "स  नपपुससकमम्"  इत्यनक्षेन
नपपुससकत्विक्षे प्रमक्रयमाकमायर धिमानमाशिष्कपु सल इमत रूपमम्।

[ . ]7 8 यक्षेषमास च मविरनोधियाः शिमाश्विमतकयाः॥ (२.४.९)

सकत्रमाथर याः -  यक्षेषमास मविरनोधियाः शिमाश्विमतकयाः तक्षेषमास दन्द एकविदम् भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदमम्  अमतदक्षेशिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  एकविदमाविस्य  अमतदक्षेशियाः  मक्रयतक्षे।
पदत्रयमात्मकसकत्रक्षेऽनस्मनम् सकत्रक्षे  यक्षेषमामममत षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तस पदमम्। चक्षेत्यव्ययपदमम्। मविरनोधियाः शिमाश्विमतकयाः इमत
पददयस  प्रथममैकविचनमान्तमम्। मविरनोधिनो विमैरमम्। शिमाश्विमतकनो नमाम सदमा।  "दन्दश्च प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्"  इमत
सकत्रमादम् दन्दयाः इमत पदमनपुवितरतक्षे। "मदगपुरक्षेकविचनमम्" इत्यस्ममातम् एकविचनमम् इमत पदमनपुवितरतक्षे। "सममाहमारगहणस
कतरव्यमम्" इमत विमामतरकबलमातम् एषमास दन्दसममास इमत लभ्यतक्षे। एविस सकत्रमाथर्वो भविमत- "यक्षेषमास मविरनोधियाः शिमाश्विमतकयाः
तक्षेषमास दन्द एकविदम् भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - अमहनकपु लमम् इत्यपुदमाहरणमम्। अहयश्च नकपु लमाश्च इमत लगौमककमविगहक्षे  अमह जसम्
नकपु ल जसम् इत्यलगौमककमविगहक्षे "चमाथर दन्दयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण सममाहमारदन्दसममासनो भविमत। ततयाः सममासस्य
प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक प्रमक्रयमाकमायर अमहनकपु ल इमत भविमत। अमहनकपु लयनोयाः मविरनोधियनोयाः सपुप्रससद्धित्विमातम्
प्रनोकसकत्रक्षेण तयनोदरन्दस्य एकविदमाविनो भविमत। ततयाः अमहनकपु लशिव्दमातम् सगौ "स नपपुससकमम्" इत्यनक्षेन नपपुससकत्विक्षे
सनोरमम प्रमक्रयमाकमायर अमहनकपु लमम् इमत रूपमम्।

[ . ]7 9 मविप्रमतमषद्धिस चमानसधिकरणविमामच॥ (२.४.१३)

सकत्रमाथर याः - मविरुद्धिमाथमारनमामम् अद्रिव्यविमामचनमास दन्द एकविदम् मविकल्पक्षेन भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदमम्  अमतदक्षेशिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविकल्पक्षेन  एकविदमावियाः  अमतमदश्यतक्षे।
पदत्रयमात्मकसकत्रक्षेऽनस्मनम्  मविप्रमतमषद्धिमम्  अनसधिकरणविमामच इमत पददयस  प्रथममैकविचनमान्तमम्।  चक्षेत्यव्ययपदमम्।
"मविभमाषमा"  इत्यनपुवितरतक्षे।  मविप्रमतषक्षेधिनो  मविरनोधियाः  सहमानविस्थमानलकणयाः।  असधिकरणस  द्रिव्यमम्।  न  असधिकरणमम्
अनसधिकरणस  नमाम  अद्रिव्यमम्।  "दन्दश्च  प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्"  इमत  सकत्रमादम्  दन्दयाः  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।
"मदगपुरक्षेकविचनमम्"  इत्यस्ममातम् एकविचनमम् इमत पदमनपुवितरतक्षे।  "सममाहमारगहणस कतरव्यमम्"  इमत विमामतरकबलमातम्
एषमास दन्दसममास इमत लभ्यतक्षे। एविस सकत्रमाथर्वो भविमत - "मविरुद्धिमाथमारनमामम् अद्रिव्यविमामचनमास दन्द एकविदम् मविकल्पक्षेन
भविमत" इमत।

उदमाहरणमम्  - शिष्ट्रीतनोष्णमम् इत्यपुदमाहरणमम्। शिष्ट्रीतस च उष्णस च इमत लगौमककमविगहक्षे शिष्ट्रीत सपु उष्ण सपु
इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममाहमारदन्दसममासनो  भविमत।  ततयाः  सममासस्य
प्रमामतपमदकत्विमातम्  "सपुपनो धिमातपुप्रमामतपमदकयनोयाः" इत्यनक्षेन सपुपयाः सपुप्रत्ययदयस्य लपुमक शिष्ट्रीत उष्ण इमत नस्थतक्षे
गपुणक्षे  शिष्ट्रीतनोष्णशिब्दनो  भविमत।  शिष्ट्रीतनोष्ण  इत्यत्र  अद्रिव्यविमामचननोयाः  मविरुद्धिमाथरयनोयाः  दन्दत्विमातम्  तयनोदरन्दस्य
प्रनोकसकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन एकविदमाविनो भविमत। ततयाः शिष्ट्रीतनोष्णशिव्दमातम्  सगौ  "स नपपुससकमम्"  इत्यनक्षेन नपपुससकत्विक्षे
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प्रमक्रयमाकमायर शिष्ट्रीतनोष्णमम् इमत रूपमम्। एकविदमाविस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे औप्रत्ययक्षे शिष्ट्रीतनोष्णक्षे इमत रूपस
भविमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 32 "दन्दश्च प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 33 "दन्दश्च प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्" इमत सकत्रक्षेण प्रमाण्यङ्गमानमामक्षेकविदमाविक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 34 "दन्दश्च प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्" इमत सकत्रक्षेण तकयमारङ्गमानमामक्षेकविदमाविक्षे मकमपुदमाहरणमम्।

. 35 "दन्दश्च प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्" इमत सकत्रक्षेण सक्षेनमाङ्गमानमामक्षेकविदमाविक्षे मकमपुदमाहरणमम्। 

. 36 "जमामतरप्रमामणनमामम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 37 "जमामतरप्रमामणनमामम्" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 38 "यक्षेषमास च मविरनोधियाः शिमाश्विमतकयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 39 "यक्षेषमास च मविरनोधियाः शिमाश्विमतकयाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 40 "मविप्रमतमषद्धिस चमानसधिकरणविमामच" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 41 "मविप्रमतमषद्धिस चमानसधिकरणविमामच" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

[ . ]7 10 आनङक तनो दन्दक्षे॥ (६.३.२५)

सकत्रमाथर याः - दन्दक्षे मविदमायनोमनसम्बन्धिविमामचनमामम् ऋदन्तमानमामम् उत्तरपदक्षे परक्षे आनङम्  भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण आनङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदत्रयमात्मकक्षे  सकत्रक्षेऽनस्मनम् आनङम्
इमत  प्रथममैकविचनमान्तमम्  ऋतयाः  इमत  षष्ठ्यक्षेकविचनमान्तस  दन्दक्षे  इमत  च  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।
"अलपुगपुत्तरपदक्षे"  इत्यतयाः  उत्तरपदक्षे  इत्यनपुवितरतक्षे।  "ऋतनो  मविदमायनोमनसम्बन्धिक्षेभ्ययाः"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्
मविदमायनोमनसम्बन्धिक्षेभ्ययाः इमत पदमनपुवितरतक्षे। तच्च पदस षष्ठ्यन्ततयमा मविपररणमतक्षे। ऋतयाः इत्यत्र तदन्तमविधिगौ
ऋदन्तमानमामम्  इमत लभ्यतक्षे।  एविस  सकत्रमाथर्वो भविमत  - "दन्दसममासक्षे  मविदमायनोमनसम्बन्धिविमामचनमामम्  ऋदन्तमानमामम्
उत्तरपदक्षे परक्षे आनङम्  भविमत" इमत।

अयस च आनङम्  इत्यमादक्षेशियाः मङत्त्विमातम् "मङच्च" इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्य अल एवि स्थमानक्षे भविमत।

उदमाहरणमम्  - मविदमासम्बन्धिविमामचत्विक्षे  उदमाहरणस  हनोतमापनोतमारगौ  इमत।  हनोतमा  च  पनोतमा  च  इमत
लगौमककमविगहक्षे हनोतक सपु पनोतक सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "चमाथर दन्दयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण इतरक्षेतरदन्दसममासनो भविमत।
ततयाः  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  सपुब्लपुमक  हनोतक  पनोतक  इमत  भविमत।  मविदमासम्बनन्धिविमामचनयाः  ऋदन्तस्य
हनोतकशिब्दस्य पनोतक इत्यपुत्तरपदक्षे परक्षे "मङच्च" इमत पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन प्रनोकसकत्रक्षेण ऋकमारस्य आनमङ हनोतम्
आनङम्  पनोतक इमत भविमत। आनङयाः ङकमारस्य "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः" इत्यनक्षेन लनोपक्षे,
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नकमारमाकमारस्यनोच्चमारणमाथरकत्विमाच्च हनोतमानम् पनोतक इमत भविमत। तदमा  "न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य" इत्यनक्षेन
हनोतमानम्  इत्यत्र  अन्त्यस्य  नकमारस्य  लनोपक्षे  हनोतमापनोतकशिब्दनो  मनष्पदतक्षे।  ततयाः  प्रथममामदविचनमविविकमायमामम्
औप्रत्ययक्षे हनोतमापनोतमारगौ इमत रूपमम्।

एविमक्षेवि यनोमनसम्बन्धिविमामचत्विक्षे उदमाहरणस ममातमामपतरगौ इमत।  ममातमा च मपतमा च इमत लगौमककमविगहक्षे
ममातक  सपु  मपतक  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  इतरक्षेतरदन्दसममासक्षे  प्रमक्रयमाकमायर  ममातक  मपतक  इमत नस्थतक्षे  प्रनोकसकत्रक्षेण
ममातकशिब्दस्य ऋकमारस्यमानमङ प्रमक्रयमाकमायर ममातमामपतरगौ इमत रूपमम्।

ममातमामपतरगौ इत्यत्र इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। तस्य च सममासस्य अपविमाद एकशिक्षेषयाः। तस्य एकशिक्षेषस्य
मविधिमानमाय प्रविकत्तमम् -

[ . ]7 11 मपतमा ममात्रमा॥ (१.२.७०)

सकत्रमाथर याः - ममातकशिब्दक्षेन सहनोकगौ मपतकशिब्दयाः मविकल्पक्षेन अविमशिष्यतक्षे। 

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण दन्दसममासमापविमाद एकशिक्षेषनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  मपतमा  इमत  प्रथममैकविचनमान्तस  ममात्रमा  इमत  च  तकतष्ट्रीयमैकविचनमान्तस  पदमम्।  "सरूपमाणमामक्षेकशिक्षेष
एकमविभकगौ"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  शिक्षेषयाः  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  "नपपुससकमनपपुससकक्षे नमैकविच्चमास्यमान्यतरस्यमामम्"
इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  अन्यतरस्यमामम्  इमत  पदमनपुवितरतक्षे।  एविस  च  सकत्रमाथरयाः- "ममातकशिब्दक्षेन  सहनोकगौ  मपतकशिब्दयाः
मविकल्पक्षेन अविमशिष्यतक्षे" इमत।

उदमाहरणमम् - सकत्रस्यमास्य उदमाहरणस मपतरगौ इमत। ममातमा च मपतमा च इमत लगौमककमविगहक्षे प्रनोकसकत्रक्षेण
ममातकमपतकशिब्दयनोयाः  स्थमानक्षे  मपतकशिब्दस्य शिक्षेषनो  भविमत।  ततयाः  "ययाः  मशिष्यतक्षे  स  लपुप्यममानमाथमारमभधिमायष्ट्री"  इमत
न्यमायक्षेन मपतकशिब्दक्षेन ममातकमपतकशिब्दयनोरथरबनोधिनमातम् ततयाः प्रथममामदविचनक्षे औप्रत्ययक्षे मपतक औ इमत भविमत। ततयाः
"ऋतनो मङसविरनमामस्थमानयनोयाः" इत्यनक्षेन ऋकमारस्य गपुणक्षे रपरत्विक्षे मपतरम् औ इमत जमातक्षे, सविरससयनोगक्षे मपतरगौ इमत
रूपस ससध्यमत। एकशिक्षेषस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे दन्दसममासक्षे ममातमामपतरगौ इमत रूपमम्।

[ . ]7 12 दक्षेवितमादन्दक्षे च॥ (६.३.२६)

सकत्रमाथर याः - दक्षेवितमाविमामचनमास दन्दसममासक्षे उत्तरपदक्षे परक्षे आनङम्  भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - षनडविधिक्षेषपु  पमामणनष्ट्रीयसकत्रक्षेषपु  इदमम्  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  आनङम्  मविधिष्ट्रीयतक्षे।
पददयमात्मकक्षे  सकत्रक्षेऽनस्मनम्  दक्षेवितमादन्दक्षे  इमत सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  चक्षेत्यव्ययपदमम्।  चकमारक्षेण  "आनङक तनो
दन्दक्षे"  इत्यस्ममातम् सकत्रमादम् आनङयाः गहणस भविमत।  "अलपुगपुत्तरपदक्षे"  इत्यतयाः उत्तरपदक्षे इत्यनपुवितरतक्षे। दक्षेवितमानमास
दन्दस  दक्षेवितमादन्दस  तनस्मनम्  इमत षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। दक्षेवितमाशिब्दक्षेन दक्षेवितमाविमाचकमानमास  शिब्दमानमास  गहणमम्।  एविस
सकत्रमाथर्वो भविमत - "दक्षेवितमाविमामचनमास दन्दसममासक्षे उत्तरपदक्षे परक्षे आनङम्  भविमत" इमत।

अयस च आनङम्  इत्यमादक्षेशियाः मङत्त्विमातम् "मङच्च" इमत पररभमाषयमा अन्त्यस्य अल एवि स्थमानक्षे भविमत।
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उदमाहरणमम्  - ममत्रमाविरुणगौ  इत्यमामदकमस्य  सकत्रस्य  उदमाहरणमम्।  ममत्रश्च  विरुणश्च  इमत
लगौमककमविगहक्षे  ममत्र  सपु  विरुण सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  इतरक्षेतरदन्दसममासनो
भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक ममत्रविरुण इमत भविमत। दक्षेवितमाविमामचदन्दत्विमादम् उत्तरपदक्षे
विरुणशिब्दक्षे परक्षे  "मङच्च"  इमत पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन प्रनोकसकत्रक्षेण ममत्रक्षेत्यत्र रकमारमाकमारस्य आनमङ ममतम् रम्
आनङम्  विरुण इमत भविमत। ततयाः ङकमारस्य "हलन्त्यमम्" इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास "तस्य लनोपयाः" इत्यनक्षेन लनोपक्षे,
नकमारमाकमारस्यनोच्चमारणमाथर-कत्विमाच्च ममत्रमानम् विरुण इमत भविमत। तदमा "न लनोपयाः प्रमामतपमदकमान्तस्य" इत्यनक्षेन
ममत्रमानम्  इत्यस्य  नकमारस्य  लनोपक्षे  मनष्पन्नमातम्  ममत्रमाविरुणशिव्दमातम्  प्रथममामदविचनमविविकमायमामम्  औप्रत्ययक्षे
ममत्रमाविरुणगौ इमत रूपमम्।

[ . ]7 13 दन्दमाच्चपुदषहमान्तमात्सममाहमारक्षे॥ (५.४.१०६)

सकत्रमाथर याः  - चविगमारन्तमादम्  दषहमान्तमाच्च  दन्दमातम्  सममाहमारक्षे  सममासमान्तयाः  तमद्धितससजकयाः  टच्प्रत्ययनो
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तयाः  टच्प्रत्ययनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।पदत्रयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  दन्दमातम्  चपुदषहमान्तमातम्  सममाहमारक्षे  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  दन्दमातम्  चपुदषहमान्तमातम्  इमत  पददयस
पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  सममाहमारक्षे  इमत  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  चपुश्च  दश्च  षश्च  हश्च  एषमास  सममाहमारयाः
चपुदषहमम्  इमत  सममाहमारदन्दयाः।  चपुदषहमम्  अन्तक्षे  यस्य  स  चपुदषहमान्तयाः,  तस्ममातम्  चपुदषहमान्तमातम्  इमत
बहहवष्ट्रीमहसममासयाः।  "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमातम्  टचम्  इत्यनपुवितरतक्षे।  "प्रत्यययाः",  "परश्च",

"तमद्धितमायाः",  "सममासमान्तमायाः"  इत्यक्षेतमामन  असधिकक तमामन।  चपुशिब्दक्षेन  चविगरस्य  गहणमम्।  दषहक्षेत्यत्र  अकमार
उच्चमारणमाथरकयाः।  एविस  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -  "चविगमारन्तमादम्  दषहमान्तमाच्च  दन्दमातम्  सममाहमारक्षे  सममासमान्तयाः
तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो भविमत" इमत।

उदमाहरणमम् - चविगमारन्तमातम् टचयाः विमाक्त्विचमम् इत्यपुदमाहरणमम्। विमाकम्  च त्विकम्  चमानयनोयाः सममाहमारयाः इमत
लगौमककमविगहक्षे  विमाचम्  सपु  त्विचम्  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममाहमारदन्दसममासनो
भविमत।  ततयाः  सममासस्य  प्रमामतपमदकत्विमातम्  सपुब्लपुमक  विमाचम्  त्विचम्  इमत  भविमत।  ततयाः  अन्तविरमतरनमीं
मविभमकममासशत्य  "चनोयाः  कपु याः"  इत्यनक्षेन  विमाचम्  इत्यस्य  चकमारस्य  कपु त्विक्षे  ककमारक्षे  विमाकम्  त्विचम्  इमत  भविमत।
चविगमारन्तत्विमादम् विमाक्त्विचम् इमत सममाहमारदन्दस्य प्रनोकसकत्रक्षेण टमच विमाक्त्विचम् टचम् इमत भविमत। टचयाः टकमारस्य
"चपुटक"  इत्यनक्षेन चकमारस्य च  "हलन्त्यमम्"  इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास  "तस्य लनोपयाः"  इत्यनक्षेन लनोपक्षे  विमाक्त्विचम् अ
इमत भविमत। तदमा सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नमातम् विमाक्त्विचशिब्दमातम्  "स नपपुससकमम्" इत्यनक्षेन नपपुससकक्षे  मविदममानमातम् सगौ
प्रमक्रयमाकमायर विमाक्त्विचमम् इमत रूपमम्।

दकमारमान्तमातम् टच उदमाहरणस शिमष्ट्री च दृषतम् चमानयनोयाः सममाहमारयाः शिमष्ट्रीदृषदमम् इमत। षकमारमान्तमातम् टच
उदमाहरणस विमाकम्  च नत्विटम्  चमानयनोयाः सममाहमारयाः विमानक्त्विषमम् इमत। हकमारमान्तमातम् टच उदमाहरणस छत्रस च उपमानतम्
चमानयनोयाः सममाहमारयाः छत्रनोपमानहमम् इमत।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 42 "आनङक तनो दन्दक्षे" इमत मकम्प्रकमारकस  सकत्रमम्।

. 43 "आनङक तनो दन्दक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 44 "आनङक तनो दन्दक्षे" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम् ।

. 45 "मपतमा ममात्रमा" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 46 "मपतमा ममात्रमा" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 47 "मपतमा ममात्रमा" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 48 "दक्षेवितमादन्दक्षे च" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 49 "दक्षेवितमादन्दक्षे च" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 50 "दक्षेवितमादन्दक्षे च" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 51 "दन्दमाच्चपुदषहमान्तमात्सममाहमारक्षे" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 52 "दन्दमाच्चपुदषहमान्तमात्सममाहमारक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 53 "दन्दमाच्चपुदषहमान्तमात्सममाहमारक्षे" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

पमाठसमारयाः

अनस्मनम् पमाठक्षे  दन्दसममासयाः प्रस्तपुतयाः। बहहवष्ट्रीमहसममासमात्परस सममासस्य भक्षेदनो भविमत दन्दयाः।  "चमाथर
दन्दयाः"  इमत  दन्दसममासमविधिमायकस  सकत्रमम्।  प्रमायक्षेण  उभयपदमाथरप्रधिमानयाः  अयस  सममासयाः।  दन्दसममासयाः
इतरक्षेतरदन्दयाः  सममाहमारदन्दयाः  मदधिमा  मविभकयाः।  अत्र  "चमाथर  दन्दयाः"  इमत  सकत्रस्य  व्यमाख्यमानमाविसरक्षे  चमाथमारयाः
प्रमतपमामदतमायाः।  समपुच्चययाः अन्विमाचययाः इतरक्षेतरयनोगयाः सममाहमारयाः च चमाथरयाः। परस्परमनरपक्षेकमाणमामम् अनक्षेकपदमानमास
यत्र  एकनस्मनम्  मक्रयमापदक्षे  अन्विययाः  भविमत  तत्र  समपुच्चययाः  चमाथरयाः।  अन्यतरस्य  एकस्य  पदस्य  यत्र
अप्रधिमानत्विक्षेन  मक्रयमायमामन्विययाः,  अन्यस्य  च  प्रधिमानत्विक्षेन  तत्र  चमाथरयाः  अन्विमाचययाः।  परस्परमापक्षेमकतमानमास
समपुमदतमानमामम् एकनस्मनम् मक्रयमापदक्षे अन्विययाः यत्र तत्र चमाथरयाः इतरक्षेतरयनोगयाः। एककीभकय मक्रयमायमामन्विययाः यत्र तत्र
चमाथरयाः  सममाहमारयाः।  समपुच्चयक्षे  अन्विमाचयक्षे  च  समामरयमारभमाविमातम्  न  सममासनो  भविमत।  मकन्तपु  इतरक्षेतरयनोगस्य
सममाहमारस्य  च  चमाथरस्य  समामरयरसत्त्विमादम्  भविमत  सममासयाः।  एविस  "चमाथर  दन्दयाः"  इमत  सकत्रक्षेण  इतरक्षेतरयनोगक्षे
सममाहमारक्षे च दन्दसममासनो भविमत।

ततयाः  "रमाजदन्तमामदषपु  परमम्"  इमत  पकविरमनपमातमविधिमायकस  सकत्रस  प्रस्तपुतमम्।  तमदषयकतयमा
"धिममारमदष्विमनयमयाः"  इमत विमामतरकममप व्यमाख्यमातमम्। ततयाः दन्दक्षे मघससजकमानमास पकविरप्रयनोगमविधिमायकस  "दन्दक्षे मघ"

इमत  सकत्रस  व्यमाख्यमातमम्।  ततयाः   "अनक्षेकप्रमापमाविक्षेकत्र  मनयमनोऽमनयमयाः  शिक्षेषक्षे"  इमत,  "ऋतपुनकत्रमाणमास
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सममाकरमाणमाममानपुपकव्यरण"  इमत,  "लघ्विकरस  पकविरमम्"  इमत,  "अभ्यमहरतस  च"  इमत,  "विणमारनमाममानपुपकव्यरण"  इमत,

"भमातपुज्यमारयसयाः" इमत,"ससख्यमायमा अल्पष्ट्रीयस्यमायाः" इमत पकविरमनपमातमविधिमायकमामन विमामतरकमामन व्यमाख्यमातमामन।

ततयाः दन्दक्षे एकविदमाविमविधिमायकमामन "दन्दश्च प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्" इमत, "जमामतरप्रमामणनमामम्" इमत,

"यक्षेषमास च मविरनोधियाः शिमाश्विमतकयाः" इमत सकत्रमाण्यमप व्यमाख्यमातमामन।

दन्दसममासप्रसङ्गक्षे  ममातमामपतरगौ  इत्यत्र उत्तरपदक्षे  परक्षे  आनङम् -मविधिमायकमम्  "आनङक तनो  दन्दक्षे"  इमत
सकत्रममप व्यमाख्यमातमम्। अत्र च दन्दमापविमादस्य एकशिक्षेषस्य मविधिमायकस  "मपतमा ममात्रमा" इमत सकत्रममप व्यमाख्यमातमम्।
ममत्रमाविरुणगौ इत्यमादष्ट्री आनङमादक्षेशिमविधिमायकस  "दक्षेवितमादन्दक्षे च" इमत सकत्रस ततयाः प्रमतपमामदतमम्। ततयाः सममासमान्तस्य
टच्प्रत्ययस्य मविधिमायकस  "दन्दमाच्चपुदषहमान्तमात्सममाहमारक्षे"  इमत सकत्रस  प्रमतपमामदतमम्। एविस  दन्दसममासयाः अनस्मनम्
पमाठक्षे प्रमतपमामदतयाः।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 "चमाथर दन्दयाः" इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

. 2 "दन्दक्षे मघ" इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

. 3 "दन्दश्च प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्" इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

. 4 "मविप्रमतमषद्धिस चमानसधिकरणविमामच" इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

. 5 "यक्षेषमास च मविरनोधियाः शिमाश्विमतकयाः" इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

. 6 "दन्दमाच्चपुदषहमान्तमात्सममाहमारक्षे" इमत सकत्रस्य व्यमाख्यमास कपु रुत।

. 7 चमाथमारयाः कक्षे । तमानम् मविविकणपुत।

. 8 दन्दक्षे पकविरपरमनपमातयाः इमत मविषयममासशत्य मटप्पणमीं सलखत।

. 9 सममाहमारदन्दक्षे एकविदमावियाः इमत मविषयममासशत्य मटप्पणमीं सलखत।

. 10 धिविखमदरगौ इमत रूपस समाधियत।

. 11 पमामणपमादमम् इमत रूपस समाधियत।

. 12 शिष्ट्रीतनोष्णमम् इमत रूपस समाधियत।

. 13 अमहनकपु लमम् इमत रूपस समाधियत।
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पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 अनक्षेकस  सपुबन्तस चमाथर वितरममानस विमा समस्यतक्षे।

. 2 "समपुच्चयमान्विमाचयक्षेतरक्षेतरयनोग-सममाहमारमाश्चमाथमारयाः।

. 3 परस्परमनरपक्षेकमाणमामम् अनक्षेकपदमानमास यत्र एकनस्मनम् मक्रयमापदक्षे अन्विययाः भविमत तत्र समपुच्चययाः चमाथरयाः। 
ईश्विरस गपुरुस  च भजस्वि इमत उदमाहरणमम्।

. 4 अन्यतरस्य एकस्य पदस्य यत्र अप्रधिमानत्विक्षेन मक्रयमायमामन्विययाः, अन्यस्य च प्रधिमानत्विक्षेन तत्र चमाथरयाः 
अन्विमाचययाः। मभकमामम् अट गमास च आनय इमत।

. 5 परस्परमापक्षेमकतमानमास समपुमदतमानमामम् एकनस्मनम् मक्रयमापदक्षे अन्विययाः यत्र तत्र चमाथरयाः इतरक्षेतरयनोगयाः। 
धिविखमदरगौ इमत मछनन्धि इमत उदमाहरणमम्।

. 6 एककीभकय मक्रयमायमामन्विययाः यत्र तत्र चमाथरयाः सममाहमारयाः। पमामणपमादमम् इमत उदमाहरणमम्।

. 7 परस्परमम् अन्वियमाभमाविमातम्।

. 8 रमाजदन्तमामदषपु पकविरप्रयनोगमाहर परस भविमत।

. 9 रमाजदन्तयाः इमत।

. 10 धिममारमदषपु समस्यममानयनोयाः अन्यतरस्य पकविरमनपमातनो परमनपमातनो विमा भविमत।

. 11 अथरधिमर्थौ धिममारथर्थौ इमत उदमाहरणमम्।

. 12 दन्दक्षे मघससजकस  पकविर प्रयपुज्यतक्षे।

. 13 हररशिब्दयाः मघससजकयाः अतयाः तस्य पकविरमनपमातयाः।

उत्तरमामण-२
. 14 अनक्षेकस्य मघससजकस्य पदस्य दन्दप्रमापगौ सत्यमामक्षेकस्य मघससजकस्य 
पकविरमनपमातमनयमयाः,अन्यनस्मनम् मघससजकमविषयक्षे पकविरमनपमातस्य मविकल्पनो भविमत।

. 15 हररगपुरुहरमायाः हररहरगपुरवियाः इत्यमामदकमक्षेतस्य विमामतरकस्यनोदमाहरणमम्।

. 16 दन्दक्षे यदम् अजमामद अदन्तस च ततम् पकविर भविमत।

. 17 ईशिकक ष्णगौ।

. 18 दन्दक्षे अल्पमाच्तरस पदस पकविर भविमत।

. 19 मशिविकक्षे शिविगौ इमत

. 20 सममानससख्यमाच्कमानमामम् ऋतकनमास नकत्रमाणमास च दन्दक्षे आनपुपकव्यरण क्रमक्षेण मनपमातनो विकव्ययाः। 

. 21 हक्षेमन्तमशिमशिरविसन्तमायाः।

. 22 लघ्विकरस पदस दन्दक्षे पकविर प्रयनोज्यमम्। 
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. 23 कपु शिकमाशिमम्।

उत्तरमामण-३
. 24 अभ्यमहरतस पदस दन्दक्षे पकविर प्रयनोज्यमम्। 

. 25 विमासपुदक्षेविमाजपुरनगौ।

. 26 दन्दक्षे विणमारनमाममानपुपकव्यरण पकविरमनपमातनो विकव्ययाः। 

. 27 बमाह्मणकमत्रयमविट्शिकद्रिमायाः।

. 28 दन्दक्षे ज्यक्षेष्ठभमातकविमाचकस्य पदस्य पकविरमनपमातनो विकव्ययाः। 

. 29 यपुसधिमष्ठरमाजपुनर्थौ।

. 30 सममासक्षे अल्पससख्यमाविमाचकस्य पकविरमनपमातनो विकव्ययाः। 

. 31 दमादशि।

उत्तरमामण-४
. 32 प्रमाण्यङ्गमानमास तकयमारङ्गमानमास सक्षेनमाङ्गमानमास च दन्द एकविदम् भविमत।

. 33 पमामणपमादमम्।

. 34 ममादरमङ्गकपमाणमविकमम्।

. 35 रसथकमाश्विहरनोमम्।

. 36 प्रमामणविसजरतजमामतविमाचकमानमास दन्द एकविदम् भविमत।

. 37 धिमानमाशिष्कपु सल।

. 38 यक्षेषमास मविरनोधियाः शिमाश्विमतकयाः तक्षेषमास दन्द एकविदम् भविमत।

. 39 अमहनकपु लमम्।

. 40 मविरुद्धिमाथमारनमामम् अद्रिव्यविमामचनमास दन्द एकविदम् मविकल्पक्षेन भविमत।

. 41 शिष्ट्रीतनोष्णमम्।

उत्तरमामण-५
. 42 मविसधिसकत्रमम्।

. 43 मविदमायनोमनसम्बन्धिविमामचनमामम् ऋदन्तमानमामम् उत्तरपदक्षे परक्षे आनङम्  भविमत।

. 44 हनोतमापनोतमारगौ।

. 45 दन्दसममासमापविमाद एकशिक्षेषयाः।

. 46 ममातकशिब्दक्षेन सहनोकगौ मपतकशिब्दयाः मविकल्पक्षेन अविमशिष्यतक्षे। 

. 47 मपतरगौ।

. 48 आनङम् ।

. 49 दक्षेवितमाविमामचनमास दन्दसममासक्षे उत्तरपदक्षे परक्षे आनङम्  भविमत।
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. 50 ममत्रमाविरुणगौ।

. 51 सममासमान्तयाः टच्प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 52 चविगमारन्तमादम् दषहमान्तमाच्च दन्दमातम् सममाहमारक्षे सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो भविमत।

. 53 शिमष्ट्रीदृषदमम्।

॥ इमत सपमयाः पमाठयाः॥
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