
)8 प्रककीणर सममासप्रकरणमम्
प्रस्तमाविनमा

आदक्षेषपु  पमाठक्षेषपु  कक्षे विलसममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः तत्पपुरुषसममासयाः दन्दसममासश्च विमणरतयाः। तत्र
तत्तत्सममासपयमारलनोचनमाविसरक्षे  एवि  सममासमान्तमानमास  कमायमारणमास  मविधिमायकमामन  मनषक्षेधिकमामन  च  सकत्रमामण
उमलसखतमामन। अनस्मनम् पमाठक्षे सविरसममासनोपकमारकमामण यमामन सममासमान्तकमायरमविधिमायकमामन सकत्रमामण तक्षेषमामपुलक्षेखयाः
अनस्त। मकञ्चि, सममासमान्तकमायरमनषक्षेधिकमामन सकत्रमामण अमप अत्र ससगकहष्ट्रीतमामन।

ततयाः  पदमविसधित्विस  विकत्तक्षेरनस्त  अतयाः  विकसत्तनमारम  कमा  इमत  सजजमासमा।  ततयाः  विकसत्तस्विरूपस  तदक्षेदमायाः
मविगहस्विरूपस  तदक्षेदमायाः  च अनस्मनम्  पमाठक्षे  विमणरतमायाः।  ततयाः  विकसत्तषपु  अन्यतमस्य सममासस्य ससकक्षेपक्षेण  स्विरूपस
प्रमतपमाद तदक्षेदमा विमणरतमायाः। तत्तत्सममासमानमास  सममासमान्तकमायरषपु  ककीदृशिस  महत्त्विस  तदमप प्रमतपमामदतमम्  अनस्मनम्
पमाठक्षे।

उदक्षेश्यमामन
इमस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् -

 सविरसममासमान्तमविधिमायकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 सविरसममासमान्तमनषक्षेधिकमामन सकत्रमामण जमानष्ट्रीयमातम्।
 विकसत्तस्विरूपस जमानष्ट्रीयमातम्।
 मविगहस्विरूपस जमानष्ट्रीयमातम्। 
 विकसत्तभक्षेदमानम् मविगहभक्षेदमानम् च जमानष्ट्रीयमातम्।
 सममासभक्षेदमानम् तलकणमामन च जमानष्ट्रीयमातम्।

अथ सविरसममासक्षेषपु उपकमारकमामण सममासमान्तकमायरमविधिमायकमामन सकत्रमामण आलनोच्यन्तक्षे - 

[ . ]8 1 ऋक्पकरब्धिकयाःपथमाममानकक्षे।।॥ (५.४.७४)

सकत्रमाथर याः  - ऋगमादन्तस्य सममासस्य अप्रत्यययाः अन्तमावियविनो भविमत,  अकक्षे  यमा धिकयाः तदन्तस्य न
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा - इदस मविसधिसकत्रमम्। अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः अप्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।
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पदत्रयमात्मकक्षे  सकत्रक्षेऽनस्मनम् ऋक्पकरब्धिकयाःपथमामम् अ अनकक्षे इमत पदच्छक्षेदयाः। अत्र ऋक्पकरब्धिकयाःपथमामम् इमत
षष्ठष्ट्रीबहहविचनमान्तमम्,  अ इमत लपुपप्रथममैकविचनमान्तमम् अनकक्षे इमत च सपम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। ऋकम्  च पकश्च
आपश्च धिकश्च पन्थमाश्च ऋक्पकरब्धिकयाःपन्थमानयाः, तक्षेषमामम् ऋक्पकरब्धिकयाःपथमामम् इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। न अकयाः
अनकयाः, तनस्मनम् अनकक्षे इमत नञ्तत्पपुरुषसममासयाः। सम्बन्धिस्यमासधिकरणमविविकमायमामत्र सपमष्ट्री। सकत्रक्षे "प्रत्यययाः",

"परश्च",  "तमद्धितमायाः",  "सममासमान्तमायाः"  इत्यक्षेतमामन  असधिकक तमामन।  सममासस्य  अन्तयाः  सममासमान्तयाः।
ऋक्पकरब्धिकयाःपथमामम् इत्यस्य मविशिक्षेष्यत्विमातम् सममासस्यक्षेत्यत्र विचनमविपररणमामक्षेन सममासमानमामम् इमत भविमत। ततयाः
ऋक्पकरब्धिकयाःपथमामम्  इत्यत्र तदन्तमविधिगौ  ऋगमादन्तमानमास  सममासमानमामम्  इत्यन्वियनो भविमत। अनकक्षे  इमत मनषक्षेधियाः
समाधिमारणतयमा यदप्यपुकयाः तथमामप अन्यमैयाः  सह मनषक्षेधिमासम्भविमातम्  धिपुरम्  इत्यनक्षेनमैवि सम्बन्धियाः स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  एविस
सकत्रमाथर्वो भविमत - "ऋगमादन्तस्य सममासस्य अप्रत्यययाः अन्तमावियवियाः भविमत,  परन्तपु अकशिब्दमविषयक्षे धिपुरन्तयाः
ययाः तस्ममान्न भविमत" इमत।

सकत्रक्षे अनकक्षे इमत प्रमतषक्षेधिमातम् अकशिब्दक्षेन धिपुरम् इत्यस्य सममासक्षे न सममासमान्तयाः। तथमामह अकस्य धिकयाः
इमत मविगहक्षे प्रमक्रयमाकमायर अकधिपुरम् इमत जमातक्षे अनकक्षे इत्यनक्षेन न अप्रत्यययाः। ततयाः सगौ प्रमक्रयमाकमायर अकधिकयाः
इमत रूपमम्।

उदमाहरणमम्  - ऋक्शिब्दमान्तसममासस्य सममासमान्तक्षे  उदमाहरणमम्  अधिरचरयाः  इमत। ऋचयाः अधिरमम्  इमत
लगौमककमविगहक्षे  ऋचम्  ङसम्  अधिर  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "अधिर  नपपुससकमम्"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  तत्पपुरुषसममासनो
भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक,  अधिरशिब्दस्य पकविरमनपमातक्षे  "आदम् गपुणयाः"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण
अकमारस्य ऋकमारस्य च स्थमानक्षे गपुणक्षे रपरत्विक्षे अधिरचम्र  इमत भविमत। ततयाः प्रनोकसकत्रक्षेण ऋगन्तस्य अधिरचम्र  इमत
शिब्दस्य सममासमान्तयाः अप्रत्ययनो भविमत। ततयाः अधिरचम्र  अ इमत जमातक्षे  सविरससयनोगक्षे  मनष्पन्नस्य अधिरचरशिब्दस्य
"परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः" इत्यनक्षेन परविमलङ्गत्विक्षे प्रमापक्षे "अधिरचमारयाः पपुससस च" इत्यनक्षेन मविकल्पक्षेन पपुससलङ्गक्षे  सगौ
अधिरचरयाः इमत रूपमम्। नपपुससकसलङ्गक्षे सगौ अधिरचरमम् इमत रूपमम्।

पपुरम्-शिब्दमान्तसममासस्य  सममासमान्तक्षे  उदमाहरणस  मविष्णनोयाः  पकयाः  इमत  मविगहक्षे  मविष्णपुपपुरमम्  इमत।  अपम्-
शिब्दमान्तसममासस्य  सममासमान्तक्षे  उदमाहरणस  मविमलमा  आपनो  यस्य  तदम्  मविमलमापस  सरयाः  इमत।  धिपुरम्-
शिब्दमान्तसममासस्य सममासमान्तक्षे  उदमाहरणस  रमाजयाः धिकयाः  रमाजधिपुरमा  इमत। पसथनम्-शिब्दमान्तसममासस्य सममासमान्तक्षे
उदमाहरणस सख्यपुयाः पन्थमायाः ससखपथयाः इमत।

[ . ]8 2 अचम् प्रत्यन्विविपकविमारतम् समामलनोम्नयाः॥ (५.४.७४)

सकत्रमाथर याः  - प्रत्यन्विविपकविमारतम्  समामलनोममान्तमातम्  सममासमातम्  सममासमान्तयाः  तमद्धितससजकयाः  अच्प्रत्ययनो
भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन सकत्रक्षेण सममासमान्तयाः अच्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे। पदत्रयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् अचम् इमत प्रथममैकविचनमान्तस पदमम्। प्रत्यन्विविपकविमारतम् समामलनोम्नयाः इमत पददयस पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तमम्।
प्रत्यन्विविपकविमारतम् इत्यस्य तमात्पयर प्रमत अनपु अवि इमत पकविरपदस यस्य तस्ममातम् इमत। सकत्रक्षे "प्रत्यययाः", "परश्च",

"तमद्धितमायाः",  "सममासमान्तमायाः"  इत्यक्षेतमामन  असधिकक तमामन।  प्रत्यन्विविपकविमारदम्  इत्यस्य पदस्य मविशिक्षेष्यस  सममासमादम्
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इमत। सममासमादम् इत्यस्य मविशिक्षेषणत्विमातम् तदन्तमविधिगौ समामलनोम्नयाः इत्यस्य समामलनोममान्तमादम् इत्यथर्वो भविमत।
एविस च सकत्रमाथर याः - "प्रत्यन्विविपकविमारतम् समामलनोममान्तमात्सममासमातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अच्प्रत्ययनो भविमत"

इमत।

उदमाहरणमम् - समाममान्तस्य सममासस्य सममासमान्तक्षे उदमाहरणस प्रमतसमाममम् इमत। प्रमतगतस समाम इमत
लगौमककमविगहक्षे  प्रमत  समामनम्  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "कपु गमतप्रमादययाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  प्रमामदतत्पपुरुषसममासनो
भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक प्रमतसमामनम् इमत भविमत। ततयाः प्रनोकसकत्रक्षेण प्रमतपकविमारतम्
समाममान्तमातम्  प्रमतसमामनम्  इत्यस्ममातम्  सममासमातम्  अच्प्रत्ययनो भविमत। अचयाः चकमारस्य  "हलन्त्यमम्"  इत्यनक्षेन
इत्ससजमायमास  "तस्य लनोपयाः"  इत्यनक्षेन लनोपक्षे  प्रमतसमामनम् अ इमत भविमत। ततयाः  "यमच भमम्"  इत्यनक्षेन पकविरस्य
प्रमतसमामनम्  इत्यस्य  भससजमायमास  "नस्तमद्धितक्षे"  इत्यनक्षेन  टक्षेक्षेरनयाः  लनोपक्षे  प्रमतसमामम्  अ  इमत  जमातक्षे  सविरससयनोगक्षे
मनष्पन्नस्य  प्रमतसमामशिब्दस्य  "परविमलङ्गस  दन्दतत्पपुरुषयनोयाः"  इत्यनक्षेन  परविमलङ्गत्विक्षे  प्रमापक्षे  नपपुससकक्षे  सगौ
प्रमतसमाममम् इमत रूपमम्। 

लनोममान्तस्य सममासमान्तक्षे अविलनोममम् इत्यपुदमाहरणमम्। अविहष्ट्रीनस लनोम इमत लगौमककमविगहयाः।  

[ . ]8 3 अक्ष्णनोऽदशिरनमातम्॥ (५.४.७६)

सकत्रमाथर याः - अचकपुयाःपयमारयमादम् अक्ष्णयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अचप्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तयाः  अच्प्रत्ययनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  अक्ष्णयाः  अदशिरनमातम्  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  अत्र  अक्ष्णयाः  इमत  अदशिरनमातम्  इमत  च  पददयस
पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  "अच्प्रत्यन्विविपकविमारतम्  समामलनोम्नयाः"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  अचम्  इमत पदमनपुवितरतक्षे।  सकत्रक्षे
"प्रत्यययाः",  "परश्च",  "तमद्धितमायाः",  "सममासमान्तमायाः"  इत्यक्षेतमामन असधिकक तमामन।  दृश्यतक्षे  अनक्षेनक्षेमत दशिरनमममत
करणक्षे  ल्यपुटम् ।  नक्षेत्रममत्यथरयाः।  न  दशिरनमम्  अदशिरनमम्,  तस्ममादम्  अदशिरनमादम्  इमत  नञ्तत्पपुरुषसममासयाः।
नक्षेत्रविमामचमभन्नमादम्  अचकपुयाःपयमारयमादम्  इमत।  सममासस्यमान्तयाः  सममासमान्तयाः।  सममासस्यक्षेत्यनक्षेनमान्वियमादम्
मविभमकमविररणमामक्षेन  तदन्तमविधिगौ  अचकपुयाःपयमारयमान्तस्य  सममासस्य  इमत  लभ्यतक्षे।  एविस  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -
"अचकपुयाःपयमारयमादम् अमकशिब्दमातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अच्प्रत्ययनो भविमत इमत।

उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस गविमाकयाः इमत। गविमामम् अमक इवि इमत लगौमककमविगहक्षे गनो आमम्
अमक सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे  "षष्ठष्ट्री"  इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण गनो आमम् इमत षष्ठ्यन्तस अमक सपु इमत सपुबन्तक्षेन सह
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासससजस भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक गनो अमक इमत नस्थतक्षे "मङच्च"

इमत पररभमाषयमा पररष्कक तक्षेन  "अविङम्  स्फनोटमायनस्य"  इत्यनक्षेन गनोशिब्दस्य ओकमारस्यमाविमङ अनपुबन्धिलनोपक्षे गम्
अवि अमक इमत भविमत। ततयाः अकमारदयस्य स्थमानक्षे  सविणरदष्ट्रीघर  आकमारक्षे  गविमामक इमत मनष्पदतक्षे।  गविमामक
इत्यस्य अचकपुयाःपयमारयमामकशिब्दमान्तत्विमातम् ततयाः प्रनोकसकत्रक्षेण अच्प्रत्ययक्षे अनपुबन्धिलनोपक्षे गविमामक अ इमत भविमत।
तदमा  गविमामकशिब्दस्य  "यमच भमम्"  इत्यनक्षेन  भससजमायमास  "यस्यक्षेमत च"  इत्यनक्षेन  इकमारस्य लनोपक्षे  सविरससयनोगक्षे
मनष्पन्नमातम् गविमाकशिब्दमातम् लनोकप्रससद्धित्विमातम् पपुससस मविदममानमातम् सगौ प्रमक्रयमाकमायर गविमाकयाः इमत रूपमम्।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-१

. 1 "ऋक्पकरब्धिकयाःपथमाममानकक्षे" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 2 "ऋक्पकरब्धिकयाःपथमाममानकक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 3 "ऋक्पकरब्धिकयाःपथमाममानकक्षे" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 4 ऋक्पकरब्धिकयाःपथमाममानकक्षे" इमत सकत्रक्षे अनकक्षे इमत पदस मकमथरमम्।

. 5 "अचम् प्रत्यन्विविपकविमारतम् समामलनोम्नयाः" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 6 "अचम् प्रत्यन्विविपकविमारतम् समामलनोम्नयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 7 "अचम् प्रत्यन्विविपकविमारतम् समामलनोम्नयाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 8 "अक्ष्णनोऽदशिरनमातम्" इमत सकत्रक्षेण मकस  मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 9 "अक्ष्णनोऽदशिरनमातम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 10 "अक्ष्णनोऽदशिरनमातम्" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

[ . ]8 4 उपसगमारदध्विनयाः॥ (५.४.८५)

सकत्रमाथर याः - प्रमामदभ्ययाः अध्विनयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अचप्रत्ययनो भविमत।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तयाः  अच्प्रत्ययनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  उपसगमारदम्  अध्विनयाः  इमत  पदच्छक्षेदयाः।  अत्र  उपसगमारदम्  इमत  अध्विनयाः  इमत  च  पददयस
पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  "अच्प्रत्यन्विविपकविमारतम्  समामलनोम्नयाः"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमादम्  अचम्  इमत पदमनपुवितरतक्षे।  सकत्रक्षे
"प्रत्यययाः", "परश्च", "तमद्धितमायाः", "सममासमान्तमायाः" इत्यक्षेतमामन असधिकक तमामन। उपसगरपदक्षेन प्रमादयनो गकह्यन्तक्षे। एविस
सकत्रमाथर्वो भविमत  - "प्रमामदपकविरपदमादम् अध्विन्नन्तमातम् सममासमादम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अच्प्रत्ययनो भविमत"

इमत।

उदमाहरणमम्  - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस प्रमाध्विनो रथयाः इमत। प्रगतयाः अध्विमानमम् इमत लगौमककमविगहक्षे प्र
अध्विनम् अमम् इत्यलगौमककमविगहक्षे "अत्यमादययाः क्रमान्तमादथर मदतष्ट्रीययमा" इत्यनक्षेन विमामतरकक्षे न प्रमामदतत्पपुरुषसममासनो
भविमत। ततयाः सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक प्र अध्विनम् इमत नस्थतक्षे अकमारदयस्य स्थमानक्षे सविणरदष्ट्रीघर
आकमारक्षे  प्रमाध्विनम्  इमत  मनष्पदतक्षे।  प्रमामदपकविरकमाध्विन्नन्तत्विमातम्  प्रमाध्विनम्  इमत  शिब्दस्य  ततयाः  प्रनोकसकत्रक्षेण
सममासमान्तयाः अच्प्रत्ययनो भविमत। अचयाः चकमारस्य "हलन्त्यमम्"  इत्यनक्षेन इत्ससजमायमास  "तस्य लनोपयाः"  इत्यनक्षेन
लनोपक्षे  प्रमाध्विनम्  अ  इमत  भविमत।  प्रमाध्विन्शिब्दस्य  "यमच  भमम्"  इत्यनक्षेन  भससजमायमास  "नस्तमद्धितक्षे"  इत्यनक्षेन
भससजकस्य प्रमाध्विन्शिब्दस्य टक्षेरनयाः लनोपक्षे प्रमाध्विम् अ इमत जमातक्षे, सविरससयनोगक्षे मनष्पन्नमातम् प्रमाध्विशिब्दमातम् पपुससस सगौ
प्रमक्रयमाकमायर प्रमाध्वियाः इमत रूपमम्।
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सममासमान्तकमायमारणमास मनषक्षेधिकमामन सकत्रमाण्यधियाः प्रस्तकयन्तक्षे - 

[ . ]8 5 न पकजनमातम्॥ (५.४.६९)

सकत्रमाथर याः - पकजनमाथमारतम् परस यतम् प्रमामतपमदकस  तदन्तमातम् सममासमातम् सममासमान्तमायाः न भविनन्त।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तमनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम् नक्षेत्यव्ययपदस पकजनमातम् इमत पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस पदमम्। सकत्रक्षे  "प्रत्यययाः", "ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्",

"परश्च",  "तमद्धितमायाः",  "सममासमान्तमायाः"  इत्यक्षेतमामन  असधिकक तमामन।  पकजनशिब्दक्षेन  पकजनमाथरकस्य  गहणमम्।
पकजनमातम् प्रमामतपमदकमातम् इत्यनक्षेनमान्विययाः। तक्षेन पकजनमाथमारत्परस यत्प्रमामतपमदकस  तस्ममादम् इमत लभ्यतक्षे। सममासस्य
अन्तमायाः सममासमान्तमायाः। सममासपदक्षेनमान्वियमातम् प्रमामतपमदकमान्तमातम् सममासमातम् इमत लभ्यतक्षे। एविस सकत्रमाथर्वो भविमत -
"पकजनमाथमारतम् परस यतम् प्रमामतपमदकस  तदन्तमातम् सममासमातम् सममासमान्तमायाः न भविनन्त" इमत। "स्विमतभ्यमामक्षेवि" इमत
भमाष्यक्षेमषबलक्षेन सपु अमत इत्यपुपसगरदयस्य पकजनमाथरस्यमैवि सकत्रक्षे गहणमम्। इमषयाः नमाम इच्छमाप्रमतपमादकस  विचनमम्।

उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस सपुरमाजमा इमत। सपुशिनोभननो रमाजमा इमत लगौमककमविगहक्षे सपुशिनोभन
सपु  रमाजनम्  सपु  इत्यलगौमककमविगहक्षे  "कपु गमतप्रमादययाः"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  प्रमामदतत्पपुरुषसममासनो  भविमत।  ततयाः
सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक, सपुरमाजनम् इमत मनष्पदतक्षे। सपुरमाजनम् इत्यस्ममातम्  "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्"
इत्यनक्षेन  टमच  प्रमाप्ननोमत।  परन्तपु  सपुरमाजनम्  इत्यत्र  सपु  इमत  पकजनमाथरकमम्।  एविस  सपुरमाजनम्  इत्यस्य
पकजनमाथरपकविरपदकत्विमातम् प्रनोकसकत्रक्षेण टचयाः मनषक्षेधिक्षे  सपुरमाजनम् इमत भविमत। ततयाः सपुरमाजनम् इत्यस्ममातम् पपुससस सगौ
प्रमक्रयमाकमायर सपुरमाजमा इमत रूपमम्।

एविमक्षेवि अमतशिमयतनो रमाजमा अमतरमाजमा इत्यत्र न सममासमान्तप्रत्यययाः।

[ . ]8 6 मकमयाः कक्षेपक्षे॥ (५.४.७०)

सकत्रमाथर याः  - मनन्दमाथरकमातम्  मकस शिब्दमातम्  परस यतम्  प्रमामतपमदकस  तदन्तमातम्  सममासमातम्  सममासमान्तमायाः न
भविनन्त।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तमनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  मकमयाः  इमत  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  कक्षेपक्षे  इमत  सपम्यक्षेकविचनमान्तस  पदमम्।  सकत्रक्षे  "प्रत्यययाः",

"ङ्यमाप्प्रमामतपमदकमातम्", "परश्च", "तमद्धितमायाः" "सममासमान्तमायाः"  इत्यक्षेतमामन असधिकक तमामन। कक्षेपनो नमाम मनन्दमा।
मकमयाः इत्यस्य प्रमामतपमदकमातम् इत्यनक्षेनमान्विययाः। तक्षेन पकजनमाथमारत्परस यत्प्रमामतपमदकमम्  तस्ममादम् इमत लभ्यतक्षे।
सममासस्य  अन्तमायाः  सममासमान्तमायाः।  सममासपदक्षेनमान्वियमातम्  प्रमामतपमदकमान्तमातम्  सममासमातम्  इमत  लभ्यतक्षे।  एविस
सकत्रमाथर याः  - "मनन्दमाथरकमातम् मकस शिब्दमातम् परस यतम् प्रमामतपमदकस  तदन्तमातम् सममासमातम् सममासमान्तमायाः न भविनन्त"

इमत। 

उदमाहरणमम् - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस मकस रमाजमा इमत। कपु नत्सतनो रमाजमा इमत लगौमककमविगहक्षे मकमम् सपु
रमाजनम् सपु इत्यलगौमककमविगहक्षे "मकस  कक्षेपक्षे" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासनो भविमत। ततयाः मकममत्यस्य पकविरमनपमातक्षे
सममासस्य प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक मकस रमाजनम् इमत भविमत। मकस रमाजनम् इत्यस्ममातम्  "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्"
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इत्यनक्षेन टमच प्रमापक्षे मकस पकविरपदकत्विमातम् प्रनोकसकत्रक्षेण तमन्नषक्षेधिक्षे मकस रमाजनम् इमत भविमत। मकस रमाजनम् इत्यस्ममातम् पपुससस
सगौ मकस रमाजमा इमत रूपमम्।

[ . ]8 7 नञस्तत्पपुरुषमातम्॥ (५.४.७१)

सकत्रमाथर याः - नञ्तत्पपुरुषसममासमातम् सममासमान्तमायाः न भविनन्त।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तमनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  नञयाः तत्पपुरुषमातम्  इमत  पददयस  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तमम्।  सकत्रक्षे  "प्रत्यययाः",  "परश्च",  "तमद्धितमायाः"
"सममासमान्तमायाः"  इत्यक्षेतमामन  असधिकक तमामन।  एविस  सकत्रमाथर्वो  भविमत  -  "नञ्तत्पपुरुषसममासमातम्  सममासमान्तमायाः  न
भविनन्त" इमत। 

उदमाहरणमम्  - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस  अरमाजमा इमत। न रमाजमा इमत लगौमककमविगहक्षे  न रमाजनम्  सपु
इत्यलगौमककमविगहक्षे "नञम्" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासक्षे, प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक, नलनोपक्षे अरमाजनम् इमत
मनष्पदतक्षे।अरमाजनम्  इत्यस्ममातम्  "रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्"  इत्यनक्षेन  टमच  प्रमापक्षे  नञ्तत्पपुरुषत्विमातम्  प्रनोकसकत्रक्षेण
तमन्नषक्षेधिक्षे अरमाजनम् इत्यस्ममातम् पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर अरमाजमा इमत रूपमम्। 

[ . ]8 8 पथनो मविभमाषमा॥ (५.४.७२)

सकत्रमाथर याः - पसथन्शिब्दमान्तमातम् नञ्तत्पपुरुषसममासमातम् मविकल्पक्षेन सममासमान्तमायाः न भविनन्त।

सकत्रव्यमाख्यमा  - इदस  मविसधिसकत्रमम्।  अनक्षेन  सकत्रक्षेण  सममासमान्तमनषक्षेधिनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  पददयमात्मकक्षे
सकत्रक्षेऽनस्मनम्  पथयाः  पञ्चिम्यक्षेकविचनमान्तस  मविभमाषमा  इमत  च  मविकल्पबनोधिकमम्  अव्ययपदमम्।  सकत्रक्षे  "प्रत्यययाः",

"परश्च",  "तमद्धितमायाः"  "सममासमान्तमायाः"  इत्यक्षेतमामन  असधिकक तमामन।  "नञस्तत्पपुरुषमातम्"  इमत  सकत्रमनपुवितरतक्षे।
पसथन्शिब्दस्य तत्पपुरुषमामदत्यनक्षेनमान्वियमातम् तदन्तमविधिगौ पसथन्शिब्दमान्तमातम् तत्पपुरुषमातम् इमत लभ्यतक्षे। एविस सकत्रमाथर्वो
भविमत - "पसथन्शिब्दमान्तमातम् नञ्तत्पपुरुषसममासमातम् मविकल्पक्षेन सममासमान्तमायाः न भविनन्त" इमत। 

उदमाहरणमम्  - अस्य सकत्रस्यनोदमाहरणस अपन्थमायाः इमत। न पन्थमायाः इमत लगौमककमविगहक्षे न पसथनम् सपु
इत्यलगौमककमविगहक्षे "नञम्" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण तत्पपुरुषसममासक्षे, प्रमामतपमदकत्विमातम् सपुब्लपुमक, नलनोक्षेप अपसथनम् इमत
मनष्पदतक्षे।  अरमापसथनम्  इत्यस्ममातम्  "ऋक्पकरब्धिकयाःपथमाममानकक्षे"  इत्यनक्षेन  अमच  प्रमापक्षे
पसथन्शिब्दमान्तनञ्तत्पपुरुषत्विमातम् प्रनोकसकत्रक्षेण मविकल्पक्षेन तमन्नषक्षेधिक्षे  अपसथनम् इत्यस्ममातम् पपुससस सगौ प्रमक्रयमाकमायर
अपन्थमायाः इमत रूपमम्। मनषक्षेधिस्य विमैकनल्पकत्विमातम् तदभमाविपकक्षे अमच अपसथनम् अ इमत नस्थतक्षे,  भस्य टक्षेरननो
लनोपक्षे मनष्पन्नस्य अपथशिब्दस्य "पथयाः ससख्यमाव्ययमादक्षेयाः" इत्यनक्षेन नपपुससकत्विक्षे सगौ अपथमम् इमत रूपमम्। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

. 11 "उपसगमारदध्विनयाः" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 12 "उपसगमारदध्विनयाः" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।
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. 13 "न पकजनमातम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 14 "न पकजनमातम्" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 15 "मकमयाः कक्षेपक्षे" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 16 "मकमयाः कक्षेपक्षे" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 17 "नञस्तत्पपुरुषमातम्" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 18 "नञस्तत्पपुरुषमातम्" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

. 19 "पथनो मविभमाषमा" इमत सकत्रस्यमाथरयाः कयाः।

. 20 "पथनो मविभमाषमा" इमत सकत्रस्य मकमपुदमाहरणमम्।

८.१) विकसत्तस्विरूपमम्, तदक्षेक्षेदमाश्च
"समथरयाः पदमविसधियाः"  इमत सकत्रक्षे पदमविसधिनमारम पदसम्बन्धिष्ट्री मविसधियाः इमत। अथमारतम् पदनोदक्षेश्यकमविसधियाः

इमत।  पदनोदक्षेश्यकमविसधित्विस  विकत्तष्ट्रीनमामनस्त।  विकसत्तनमारम  कमा  इमत  प्रश्नयाः  सममायमामत।  अनस्मनम्  प्रसङ्गक्षे
ससद्धिमान्तकगौमपुदमास  भटनोसजदष्ट्रीमकतक्षेननोकस  -  "कक त्तमद्धितसममासमैकशिक्षेषसनमादन्त-धिमातपुरूपमायाः  पञ्चि  विकत्तययाः।
परमाथमारमभधिमानस विकसत्तयाः।" इमत।

"परमाथमारमभधिमानस  विकसत्तयाः"  इमत  विकसत्तलकणमम्।  परमाथरस्य  अमभधिमानस  परमाथमारमभधिमानमम्  इमत
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषसममासयाः। अमभधिमानमममत करणक्षे ल्यपुट्प्रत्यययाः। परमाथरयाः नमाम मविगहविमाक्यमावियविपदमाथरभ्ययाः परयाः ययाः
अथरयाः स परमाथरयाः तत्प्रमतपमामदकमा विकसत्तयाः। अथमारदम् मविगहविमाक्यक्षेषपु यमामन पदमामन सनन्त तक्षेषमामथमार भविनन्त, ततयाः
मभन्नस्य  मविमशिषमैकमाथरस्य  प्रमतपमामदकमा  भविमत  विकसत्तयाः।  एविस  मविगहविमाक्यमावियविपदमाथरभ्ययाः  परयाः  अन्ययाः  ययाः
मविमशिषमैकमाथरयाः,  तत्प्रमतपमामदकमा  विकसत्तयाः।  अथमारतम्  प्रमक्रयमादशिमायमास  प्रत्यक्षेकमथरवित्त्विक्षेन  प्रथममविगकहष्ट्रीतमानमास  पदमानमास
समपुदमायशिक्त्यमा  मविमशिषमैकमाथरप्रमतपमामदकमा  विकसत्तयाः।  समपुदमायशिमकनमारम  एकमाथर्थीभमाविसमामरयरमम्।  एविमम्
एकमाथर्थीभमाविसमामरयरमविमशिषमा विकसत्तयाः मविमशिषमैकमाथर प्रमतपमादयमत। 

विकत्तक्षेयाः  पञ्चि  भक्षेदमायाः  भविनन्त  -  कक दन्तविकसत्तयाः,  तमद्धितमान्तविकसत्तयाः,  सममासविकसत्तयाः,  एकशिक्षेषविकसत्तयाः
सनमादन्तविकसत्तश्चक्षेमत।  तत्र सममासविकत्तगौ  यथमा विकसत्तलकणसङ्गमनमम्।  यथमा रमाजयाः पपुरुषयाः इत्यत्र रमाजयाः इमत
पदस्य रमाजसम्बन्धिष्ट्री इत्यथरयाः पपुरुषयाः इमत पदस्य च पपुरुष इत्यथरयाः। अत्र सममासविकत्तगौ सत्यमास रमाजपपुरुष इमत
मनष्पदतक्षे। रमाजपपुरुष इमत पदस्यमाथर्वो भविमत रमाजमविमशिषपपुरुषयाः इमत। 

८.२) मविगहविमाक्यस्विरूपमम्, तदक्षेदमाश्च
विकसत्तलकणमाविसरक्षे परमाथर्वो नमाम कयाः इमत पकषक्षे मविगहविमाक्यमावियविपदमाथरभ्ययाः परयाः ययाः अथरयाः इमत उकयाः।

तदमा मविगहयाः कयाः प्रश्नयाः सममायमामत। अनस्मनम् प्रसङ्गक्षे  ससद्धिमान्तकगौमपुदमास भटनोसजदष्ट्रीमकतक्षेननोकस  - "विकत्त्यथमारविबनोधिकस
विमाक्यस  मविगहयाः।  स  मदमविधियाः।  लगौमककनोऽलगौमककश्च।  पररमनमष्ठतत्विमात्समाधिपुलर्थौमककयाः।
प्रयनोगमानहर्वोऽसमाधिपुरलगौमककयाः।" इमत। 
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"विकत्त्यथमारविबनोधिकस  विमाक्यस मविगहयाः" इमत मविगहविमाक्यस्य लकणमम्। विकत्त्यथरस्य अविबनोधिकस  यदम् विमाक्यस
तदक्षेवि मविगहयाः। यथमा रमाजपपुरुषयाः इमत सममासविकत्तगौ रमाजयाः पपुरुषयाः इमत विमाक्यस तदथरबनोधिकयाः। अतयाः स मविगहयाः।

स च मविगहयाः लगौमककयाः अलगौमककश्चक्षेमत मदधिमा मविभकयाः। 

तत्र  लगौमककमविगहयाः  पररमनमष्ठतनो  भविमत।  पररमनमष्ठतनो  नमाम  व्यमाकरणससस्कक तयाः।  व्यमाकरणक्षेन
ससस्कक तमानमामक्षेवि  पदमानमास  प्रयनोगमाहरत्विमातम्  लनोकक्षे  समाधिपुत्विमम्।  एविस  "पररमनमष्ठतत्विमातम्  समाधिपुलर्थौमककयाः"  इमत
लगौमककमविगहविमाक्यलकणमम्। लगौमककनो नमाम लनोकक्षे  प्रयनोगमाहरयाः। अलगौमककयाः नमाम लनोकक्षे  प्रयनोगमानहरयाः। अथमारतम्
पररमनमष्ठतत्विमाभमाविमादम्  ययाः  मविगहयाः  लनोकक्षे  प्रयनोगमाहर  नमानस्त  सयाः  अलगौमककमविगहयाः।  एविस  "प्रयनोगमानहरयाः
असमाधिपुरलगौमककयाः" इमत अलगौमककमविगहविमाक्यलकणमम्।

यथमा उदमाहरणस रमाजपपुरुषयाः इमत सममासक्षे। रमाजयाः पपुरुषयाः इमत लगौमककमविगहविमाक्यमम्, अस्य विमाक्यस्य
व्यमाकरणससस्कक तत्विमातम् लनोकक्षे  प्रयनोगमारहरत्विमातम्। अत्र रमाजनम् ङसम् पपुरुष सपु इत्यलगौमककमविगहविमाक्यमम्। अस्य
विमाक्यस्य व्यमाकरणससस्कक तत्विमाभमाविमातम् लनोकक्षे  प्रयनोगमाहरत्विस नमानस्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 21 विकत्तक्षेयाः मकस  लकणमम्।

. 22 विकत्तक्षेयाः कमत भक्षेदमायाः।

. 23 मविगहनो नमाम कयाः।

. 24 मविगहस्य कमत भक्षेदमायाः कक्षे  च तक्षे।

. 25 सनोदमाहरणस लगौमककमविगहलकणस सलखत।

. 26 सनोदमाहरणमम् अलगौमककमविगहलकणस सलखत। 

८.३) सममासभक्षेदमायाः
स च सममासयाः मनत्ययाः अमनत्यश्चक्षेमत मदधिमा मविभकयाः। अमविगहनो अस्विपदमविगहनो विमा मनत्यसममासयाः।

नमानस्त  मविगहनो  यस्य  सयाः  अमविगहयाः  इमत।  अत्र  मविगहपदक्षेन  लगौमककमविगहयाः  स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।  एविस
लगौमककमविगहविमाक्यरमहतयाः  मनत्यसममासयाः।  नमानस्त स्विमैयाः  पदमैयाः  मविगहयाः  यस्य सयाः  अस्विपदमविगहयाः।  अथमारतम्
समस्यममानमैयाः स्विमैयाः पदमैयाः मविगहयाः यस्य सममासस्य न भविमत सयाः अस्विपदमविगहयाः। अस्विपदमविगहयाः स सममासयाः
मनत्यसममासयाः।

अमविगहस्य  मनत्यसममासस्यनोदमाहरणस  यथमा  कक ष्णसपरयाः  इमत।  अत्र  कक ष्णश्चमासगौ  सपरश्चक्षेमत
लगौमककमविगहक्षेन सपरजमामतमविशिक्षेषविमाचकस्य बनोधिमाभमाविमातम् कक ष्णसपरयाः इत्यमविगहनो मनत्यसममासयाः।
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अस्विपदमविगहस्य मनत्यसममासस्यनोदमाहरणस यथमा कपु पपुरुषयाः इमत। अत्र कपु नत्सतश्चमासगौ पपुरुषश्चक्षेमत
लगौमककमविगहयाः।  सममासक्षे  प्रयपुज्यममानस्य कपु  इत्यस्य अथरबनोधिनमाय लगौमककमविगहक्षे  कपु नत्सतयाः  इमत पदस्य
प्रयनोगमादयस सममासयाः अस्विपदमविगहनो मनत्यसममासयाः। 

स्विपदमविगहनो  भविमत अमनत्यसममासयाः।  स्विमैयाः  समस्यममानमैयाः  पदमैयाः  मविगहनो  यस्य स स्विपदमविगहयाः।
अथमारदम् यनस्मनम् सममासक्षे सममासप्रयपुकमै याः पदमैयाः एवि मविगहविमाक्यस मनमर्थीयतक्षे स स्विपदमविगहयाः सममासनो भविमत। सयाः
अमनत्ययाः। यथमा पष्ट्रीतमम् अम्बरस यस्य स पष्ट्रीतमाम्बरयाः इमत। अत्र पष्ट्रीतशिब्दक्षेन अम्बरशिब्दक्षेन च समस्यममानक्षेन एवि
मविगहस्य दशिरनमादम् अयमम् अमनत्यसममासयाः।

सममासस्य कमत भक्षेदमा इत्यत्र बहहनमामनस्त मविप्रमतपसत्तयाः। समाममान्यतयाः सममासस्य पञ्चि भक्षेदमा इमत विकपुस
शिक्यन्तक्षे। तक्षे च – कक्षे विलसममासयाः अव्ययष्ट्रीभमावियाः तत्पपुरुषयाः बहहवष्ट्रीमहयाः दन्दयाः चक्षेमत। 

८.३.१) कक्षे विलसममासयाः
अव्ययष्ट्रीभमाविमामदमविशिक्षेषससजमामभयाः मविमनमपुरकयाः ययाः सममासयाः स कक्षे विलसममासयाः। सममासप्रकरणक्षे मविदममानमैयाः

सममासमविधिमायकमै याः  सकत्रमैयाः  सममासयाः  मविधिष्ट्रीयतक्षे।  सकत्रक्षेण  क्विमचतम्  सममासनो  मविधिष्ट्रीयतक्षे  परन्तपु  तस्य  सममासस्य
मविशिक्षेषससजमा न मक्रयतक्षे स सममासयाः कक्षे विलसममास इत्यपुच्यतक्षे। मविशिक्षेषससजमायाः भविनन्त - अव्ययष्ट्रीभमावियाः, तत्पपुरुषयाः,
दन्दनो बहहवष्ट्रीमहश्च। अस्य सममासस्य सपुप्सपुपमासममास इमत नमाममान्तरमम्।  "सह सपुपमा"  इमत सकत्रस  "इविक्षेन सह
सममासनो मविभक्त्यलनोपश्च"  इमत विमामतरकमम् अस्य सममासस्य मविधिमायकमम्। भकतपकविरयाः विमागथमारमविवि इत्यमामदकमम्
अस्य सममासस्य उदमाहरणमम्। 

८.३.२) अव्ययष्ट्रीभमाविसममासयाः
"प्रमायक्षेण  पकविरपदमाथरप्रधिमानयाः  अव्ययष्ट्रीभमावियाः"  इत्यव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य  लकणमम्।  पकविरपदस्यमाथरयाः

पकविरपदमाथरयाः।  पकविरपदमाथरयाः  प्रधिमाननो  यत्र  स  पकविरपदमाथरप्रधिमानयाः  इमत  बहहवष्ट्रीमहयाः।  अनस्मनम्  सममासक्षे  प्रमायक्षेण
पकविरपदमाथरस्य प्रमाधिमान्यस दृश्यतक्षे। अव्ययष्ट्रीभमावि इमत अन्विथमार ससजमा। अनव्ययमम् अव्ययस भवितष्ट्रीमत अव्ययष्ट्रीभमावियाः।
"अव्ययष्ट्रीभमावियाः"  इत्यसधिकक त्य मविमहतयाः सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजकयाः भविमत। एतस्ममातम् सकत्रमातम्  "तत्पपुरुषयाः"
इत्यस्ममातम् सकत्रमात्प्रमाकम्  पयरन्तस यमामन सकत्रमामण सनन्त तमैयाः मविमहतयाः सममासयाः अव्ययष्ट्रीभमाविससजकनो भविमत।

अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य पमाठक्षे सममासस्यमास्य मविधिमायकमामन सकत्रमामण पञ्चि सकत्रमामण समन्नमविषमामन। तमामन
भविनन्त  -  "अव्ययस  मविभमक-समष्ट्रीप-समकमद्धि-व्यद्ध्यरथमारभमाविमाऽत्ययमाऽसम्प्रमत-शिब्दप्रमादपुभमारवि-पश्चमादम्-
यथमाऽऽनपुपकव्यर-यगौगपद-समादृश्य-सम्पसत्त-समाकल्यमाऽन्तविचनक्षेषपु",  "यमाविदविधिमारणक्षे",  "सपुप्प्रमतनमा  ममात्रमाथर",

"ससख्यमा विसश्यक्षेन" "नदष्ट्रीमभश्च"  चक्षेमत।  तत्र  "अव्ययस  मविभककी"मत सकत्रस्य असधिहरर,  उपकक ष्णमम्,  सपुमद्रिमम्,
दपुयरविनमम्  इत्यमादष्ट्रीन्यपुदमाहरणमामन भविनन्त।  "यमाविदविधिमारणक्षे"  इमत सकत्रस्य यमाविच्छ्लनोकमम्  इमत,  "सपुप्प्रमतनमा
ममात्रमाथर" इमत सकत्रस्य सकपप्रमत इमत, "ससख्यमा विसश्यक्षेन" इमत सकत्रस्य एकमविसशिमतभमारदमाजमम्, "नदष्ट्रीमभश्च" इमत
सकत्रस्य पञ्चिगङ्गमम् इत्यमामदकमम् उदमाहरणमम्। 
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अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे  पकविरपदमाथरप्रमाधिमान्यस दृश्यतक्षे। यथमा असधिहरर इत्यमादगौ। हरगौ इमत लगौमककमविगहक्षे
हरर मङ असधि इत्यलगौमककमविगहक्षे असधिहरर इमत रूपस मनष्पदतक्षे। असधिहरर इत्यत्र अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे असधि
इत्यव्ययस पकविरपदमम्। अत्र पकविरपदस्य असधिकरणमाथरस्य प्रमाधिमान्यमातम् असधिहरर इमत पकविरपदमाथरप्रधिमानयाः।

परन्तपु सकपप्रमत इत्यत्रमानस्त पकविरपदमाथरप्रमाधिमान्यस्य व्यमभचमारयाः। "सपुप्प्रमतनमा ममात्रमाथर" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण
सकपस्य  लक्षेशियाः  इमत  लगौमककमविगहक्षे  सममासक्षे  सकपप्रमत  इमत  रूपस  मनष्पदतक्षे।  सकपप्रमत  इत्यत्र  प्रमत  इमत
ममात्रमाबनोधिकमम्। विस्तपुतयाः अत्र ममात्रमाथरस्य उत्तरपदमाथरस्यमैवि प्रमाधिमान्यमनस्त, पकविरपदमाथरस्य च अप्रमाधिमान्यमम्। अत
एविनोच्यतक्षे प्रमायक्षेण पकविरपदमाथरप्रधिमानयाः अव्ययष्ट्रीभमावियाः। 

"सममासमान्तमायाः" इत्यसधिकक त्य कक्षे चन सममासमान्तमायाः प्रत्ययमा मविधिष्ट्रीयन्तक्षे । तक्षे च प्रत्ययमायाः "तमद्धितमायाः"
इत्यसधिकमारबलमातम् तमद्धितससजकमा भविनन्त। अत्र अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य पमाठक्षे  टच्प्रत्ययमविधिमायकमामन चत्विमारर
सकत्रमामण  उमलसखतमामन।  तक्षेषपु  "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे  शिरत्प्रभकमतभ्ययाः"  "अनश्च"  इमत  सकत्रदयस  मनत्यस
टच्प्रत्ययमविधिमायकमम्।  अत्र  यथमाक्रममम्  उपशिरदमम्  अध्यमात्ममम्  इत्यमामदकमपुदमाहरणमम्।
"नपपुससकमादन्यतरस्यमामम्" "झययाः"  इमत सकत्रदयस  मविकल्पक्षेन टच्प्रत्ययमविधिमायकमम्।  अत्र यथमाक्रममम्  उपचमर
उपचमरमम् उपसममधिमम् उपसममतम् इत्यमामदकमपुदमाहरणमम्।

अव्ययष्ट्रीभमाविसममासमनष्पन्नस्य शिब्दस्य  "अव्ययष्ट्रीभमावियाः"  इत्यनक्षेन नपपुससकत्विस भविमत। तक्षेन  "ह्रिस्विनो
नपपुससकक्षे  प्रमामतपमदकस्य" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण नपपुससकस्य ह्रिस्विस भविमत। अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य "अव्ययष्ट्रीभमाविश्च"

इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  अव्ययससजमा  भविमत।  अव्ययससजमायमास  सत्यमामम्  "अव्ययमादमाप्सपुपयाः"  इत्यनक्षेन  सपुपनो  लपुकम्
प्रमाप्ननोमत।  यदमा  अव्ययष्ट्रीभमाविसममासमनष्पन्नयाः  शिब्दयाः  अकमारमान्तयाः  भविमत  तदमा  मविशिक्षेषकमायर  भविमत।  तदमा
"नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोम्त्विपञ्चिम्यमायाः"  "तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबरहहलमम्"  इमत  सकत्रदयस  प्रवितरतक्षे।
"नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोम्त्विपञ्चिम्यमायाः" इत्यनक्षेन अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् परस्य सपुपयाः "अव्ययमादमाप्सपुपयाः" इत्यनक्षेन
लपुकनो मनषक्षेधिनो भविमत। मकञ्चि पञ्चिममीं मविनमा सपुपयाः स्थमानक्षे अममादक्षेशिनो भविमत। "तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबरहहलमम्" इमत सकत्रक्षेण
अदन्तमादम् अव्ययष्ट्रीभमाविमातम् तकतष्ट्रीयमायमास सपम्यमास च बहहलमम् सनोयाः अममादक्षेशिनो भविमत। तक्षेन उपकक ष्णमम् उपकक ष्णक्षेन
उपकक ष्णक्षे उपकक ष्णमम् इत्यमादययाः प्रयनोगमायाः ससगच्छन्तक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

. 27 मनत्यसममासस्य मकस  लकणमम्।

. 28 मनत्यसममासस्य पकदयक्षे उदमाहरणस दशिरयत।

. 29 सममासस्य समाममान्यतयाः कमत भक्षेदमायाः।

. 30 कक्षे विलसममासस्य लकणस मकमम्।

. 31 मविशिक्षेषससजमायाः कमायाः।

. 32 अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य लकणस मकमम्।

. 33 अव्ययष्ट्रीभमाविसममासलकणक्षे प्रमायक्षेण इमत पदस मकमथरमम्।
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. 34 अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे सममासमान्तटच्प्रत्ययस्य मविधिमायकमामन सकत्रमामण कमामन।

. 35 अव्ययष्ट्रीभमाविसममासक्षे अममादक्षेशिमविधिमायकस  सकत्रदयस मकमम्।

८.३.४) तत्पपुरुषसममासयाः
"प्रमायक्षेण  उत्तरपदमाथरप्रधिमानयाः  तत्पपुरुषयाः"  इमत  तत्पपुरुषसममासस्य  लकणमम्।  उत्तरपदस्यमाथरयाः

पकविरपदमाथरयाः।  उत्तरपदमाथरयाः  प्रधिमाननो  यत्र  स  उत्तरपदमाथरप्रधिमानयाः  इमत  बहहवष्ट्रीमहयाः।  अनस्मनम्  सममासक्षे  प्रमायक्षेण
उत्तरपदमाथरस्य  प्रमाधिमान्यस  दृश्यतक्षे।  "तत्पपुरुषयाः"  इत्यसधिकक त्य  मविमहतयाः  सममासयाः  तत्पपुरुषससजकयाः  भविमत।
एतस्ममातम् सकत्रमातम् "शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः" इत्यस्ममातम् सकत्रमात्प्रमाकम्  पयरन्तस यमामन सकत्रमामण सनन्त तमैयाः मविमहतयाः सममासयाः
तत्पपुरुषससजकनो भविमत।

अस्य  सममासस्य  कक ष्णसशतयाः  इत्यमामदकमम्  उदमाहरणमम्।  कक ष्णसशतयाः  इत्यत्र  सममासक्षे  सशतयाः
इत्यपुत्तरपदमम्। तस्यमाथरस्य प्रमाधिमान्यमातम् उत्तरपदमाथरप्रमाधिमान्यमादम् अयस सममासयाः उत्तरपदमाथरप्रधिमानयाः तत्पपुरुषयाः। 

परन्तपु  अमतममालयाः  इत्यत्रमानस्त  उत्तरपदमाथरप्रमाधिमान्यस्य  व्यमभचमारयाः।  "अत्यमादययाः  क्रमान्तमादथर
मदतष्ट्रीययमा" इत्यनक्षेन विमामतरकक्षे न ममालमाममतक्रमान्तयाः इमत लगौमककमविगहक्षे सममासक्षे अमतममालयाः इमत रूपस मनष्पदतक्षे।
अमतममालयाः इत्यत्र अमत इमत अमतक्रमान्तमाथरबनोधिकमम्। अत्र अमतक्रमान्तमाथरस्य पकविरपदमाथरस्यमैवि प्रमाधिमान्यमनस्त,

उत्तरपदमाथरस्य च अप्रमाधिमान्यमम्। अत एविनोच्यतक्षे प्रमायक्षेण उत्तरपदमाथरप्रधिमानयाः तत्पपुरुषयाः। 

तत्पपुरुषसममासस्य बहवियाः भक्षेदमा भविनन्त। सममानमासधिकरणयाः व्यसधिकरणश्चक्षेमत भक्षेददयमम्  इमत विकपुस
शिक्यन्तक्षे। तत्र व्यसधिकरणतत्पपुरुषस्य मदतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः, तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः, चतपुथर्थीतत्पपुरुषयाः, पञ्चिमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः,
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः सपमष्ट्रीतत्पपुरुषश्चक्षेमत षटम्  भक्षेदमायाः सनन्त। सममानमासधिकरणतत्पपुरुषयाः नमाम कमरधिमारययाः सममासयाः
इमत। अन्यथमा अमप समाममान्ययाः, कमरधिमारययाः, मदगपुयाः, नञ्प्रभकतयश्चक्षेमत चत्विमारनो भक्षेदमा इमत विकपुस  शिक्यन्तक्षे। 

तत्र समाममान्यमा भविनन्त मदतष्ट्रीयमामदसपमष्ट्रीतत्पपुरुषमायाः। तत्पपुरुषपमाठक्षे समाममान्यतत्पपुरुषमविधिमायकमामन अषगौ
सकत्रमामण समपुमलसखतमामन। मदतष्ट्रीयमातत्पपुरुषस्य "मदतष्ट्रीयमा सशतमातष्ट्रीतपमततगतमात्यस्तप्रमापमापन्नमैयाः" इमत मविधिमायकस
सकत्रमम्।  कक ष्णसशतयाः  दपुयाःखमातष्ट्रीतयाः  इत्यमामदकमक्षेतस्यनोदमाहरणमम्।  तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषस्य  "तकतष्ट्रीयमा  तत्कक तमाथरन
गपुणविचनक्षेन"  "कतकरकरणक्षे  कक तमा  बहहलमम्"  इमत  मविधिमायकस  सकत्रदयमम्।  शिङ्कपु लमाखण्डयाः  नखमभन्नयाः  इत्यमामदकस
यथमाक्रममम्  उदमाहरणमम्।  चतपुथर्थीतत्पपुरुषस्य  "चतपुथर्थी  तदथमारथरबसलमहतसपुखरमकतमैयाः"  इमत मविधिमायकस  सकत्रमम्।
यकपदमारु  मदजमाथरयाः  सकपयाः  इत्यमामदकमक्षेतस्यनोदमाहरणमम्।  पञ्चिमष्ट्रीतत्पपुरुषस्य  "पञ्चिमष्ट्री  भयक्षेन"

"स्तनोकमानन्तकदकरमाथरकक च्छष मामण  कक्षे न"  इमत  मविधिमायकस  सकत्रदयमम्।  चनोरभयमम्  इत्यमामदकमत्र  उदमाहरणमम्।
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषस्य  "षष्ठष्ट्री"  इमत मविधिमायकस  सकत्रमम्।  रमाजपपुरुषयाः  इत्यमामदकमत्र उदमाहरणमम्।  सपमष्ट्रीतत्पपुरुषस्य
"सपमष्ट्री शिगौण्डमैयाः" इमत मविधिमायकस  सकत्रमम्। अकशिगौण्डयाः इत्यमामदकमत्र उदमाहरणमम्। मकञ्चि षष्ठष्ट्रीसममासमनषक्षेधिकमामन
सप सकत्रमामण सनन्त - "न मनधिमाररणक्षे" "पकरणगपुणसपुमहतमाथरसदव्ययतव्य-सममानमासधिकरणक्षेन" "कक्षे न च पकजमायमामम्"
"असधिकरणविमामचनमा च" "कमरमण च" "तकजकमाभ्यमास कतररर" "कतररर च"  इमत। षष्ठष्ट्रीसममासस्य अपविमादभकतस
सकत्रदयस "पकविमारपरमाधिरनोत्तरमक्षेकदक्षेमशिनमैकमासधिकरणक्षे" इमत "अधिर नपपुससकमम्" इमत च।  अत्र पकविरकमाययाः अधिरमपप्पलष्ट्री
इमत यथमाक्रममम् उदमाहरणमम्।
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सममानमविभक्त्यन्तपदमानमास  यदमा  तत्पपुरुषसममासस्तदमा  कमरधिमारयससजमा।  अत्र  "तत्पपुरुषयाः
सममानमासधिकरणयाः कमरधिमारययाः"  इमत सकत्रस  प्रममाणमम्।  सममानमासधिकरणतत्पपुरुषमविधिमायकमामन तत्पपुरुषसममासस्य
पमाठक्षे  नवि  सकत्रमामण  ससगकहष्ट्रीतमामन।  तमामन  तमाविदम्  -  "मविशिक्षेषणस  मविशिक्षेष्यक्षेण  बहहलमम्"  "कपु नत्सतमामन  कपु त्सनमैयाः"
"पमापमाणकक्षे  कपु नत्सतमैयाः"  "उपममानमामन  समाममान्यविचनमैयाः"  "उपममतस  व्यमाघमामदमभयाः  समाममान्यमाप्रयनोगक्षे"
"सन्महत्परमनोत्तमनोत्कक षमायाः  पकज्यममानमैयाः"  "विकन्दमारकनमागकपु ञ्जरमैयाः  पकज्यममानमम्"  "मकस  कक्षेपक्षे"  "प्रशिससमाविचनमैश्च"

इमत। नष्ट्रीलनोत्पलमम्, विमैयमाकरणखसकमचयाः, पमापनमामपतयाः, घनश्यमामयाः, पपुरुषव्यमाघयाः, सदमैदयाः, गनोविकन्दमारकयाः, मकस रमाजमा
गनोतलजयाः  इत्यमादष्ट्रीमन  यथमाक्रमस  सकत्रमाणमामम्  उदमाहरणमामन।  अत्र  "शिमाकपमासथरविमादष्ट्रीनमास  ससद्धियक्षे
उत्तरपदलनोपस्यनोपससख्यमानमम्"  इमत  विमामतरकममप  पमठतमम्।   शिमाकपमासथरवियाः  इत्यमामदकममहनोदमाहरणमम्।  एतमैयाः
सकत्रक्षेयाः  विमामतरकक्षे न  च  मविधिष्ट्रीयममानस्य  तत्पपुरुषस्य  समाममानमासधिकण्यमातम्  कमरधिमारयससजमा।  एविस  कमरधिमारयस्य
मविशिक्षेषणपकविरपदयाः,  मविशिक्षेषणनोत्तरपदयाः,  उपममानपकविरपदयाः,  उपममाननोत्तरपदयाः इत्यमादययाः अविमान्तरभक्षेदमायाः कल्पमयतपुस
शिक्यन्तक्षे।

तकतष्ट्रीयनो  भक्षेदयाः  मदगपुयाः।  "तमद्धितमाथर्वोत्तरपदसममाहमारक्षे  च"  इत्यनक्षेन  सकत्रक्षेण  मविमहतयाः  ससख्यमापकविरयाः
तत्पपुरुषसममासनो मदगपुससजमास  लभतक्षे।अत्र प्रममाणस   "ससख्यमापकविर्वो  मदगपुयाः"  इमत सकत्रमम्।  मदगपुसममासयाः मत्रमविधियाः  -
सममाहमारमदगपुयाः,  तमद्धितमाथरमदगपुयाः,  उत्तरपदमदगपुश्चक्षेमत।  अत्र  सममाहमारमदगनोयाः  उदमाहरणस  पञ्चिगविमम्  इमत।
तमद्धितमाथरमदगनोयाः  उदमाहरणस   पगौविरशिमालयाः  इमत।  उत्तरपदमदगनोश्च  उदमाहरणस  पञ्चिगविधिनयाः  इमत।
"दन्दतत्पपुरुषयनोरुत्तरपदक्षे  मनत्यसममासविचनमम्"  "गनोरतमद्धितलपुमक"  इमत  सकत्रविमामतरकक्षे  च  मदगपुसममासस्य
रूपमनष्पमादनक्षे उपयनोमगनष्ट्री।   

नञ्प्रभकतययाः  सममासमायाः  पञ्चि  भविनन्त।  नञ्तत्पपुरुषयाः,  कपु तत्पपुरुषयाः,  गमततत्पपुरुषयाः,  प्रमामदतत्पपुरुषयाः
उपपदतत्पपुरुषश्चक्षेमत।  "नञम्"  इमत  नञ्तत्पपुरुषमविधिमायकस  सकत्रमम्।  अबमाह्मणयाः  इत्यपुदमाहरणमम्।  कपु तत्पपुरुषयाः,
गमततत्पपुरुषयाः प्रमामदतत्पपुरुषश्च "कपु गमतप्रमादययाः"  इमत सकत्रक्षेण मविधिष्ट्रीयतक्षे। अत्र कपु पपुरुषयाः,  ऊरष्ट्रीकक त्य,  सपुपपुरुषयाः
इत्यमादष्ट्रीमन  यथमाक्रममम्  उदमाहरणमामन।  प्रमामदसममासस्य मविधिमायकमामन  पञ्चि विमामतरकमान्यमप  समपुमलसखतमामन  -
"प्रमादयनो  गतमादथर  प्रथमयमा",  "अत्यमादययाः  क्रमान्तमादथर  मदतष्ट्रीययमा",  "अविमादययाः  क्रपु षमादथर  तकतष्ट्रीययमा",

"पयमारदयनो गलमानमादथर चतपुरयमार", "मनरमादययाः क्रमान्तमादथर पञ्चिम्यमा" इमत। प्रमाचमायरयाः, अमतममालयाः, अविकनोमकलयाः,
पयरध्ययनयाः,  मनष्कगौशिमानम्बयाः  इत्यमादष्ट्रीमन  एतक्षेषमास  विमामतरकमानमास  क्रमक्षेण  उदमाहरणमामन।  "उपपदममतङम् "  इमत
उपपदतत्पपुरुषमविधिमायकस  सकत्रमम्। अत्र कपु म्भकमारयाः इत्यमादष्ट्रीमन उदमाहरणमामन।

तत्पपुरुषसममासक्षे  "सममासमान्तमायाः"  इत्यसधिकक त्य  कक्षे चन  सममासमान्तमायाः  प्रत्ययमा  मविधिष्ट्रीयन्तक्षे  ।  तक्षे  च
प्रत्ययमायाः  "तमद्धितमायाः"  इत्यसधिकमारबलमातम्  तमद्धितससजकमा  भविनन्त।  अत्र  तत्पपुरुषसममासस्य  पमाठक्षे
अच्प्रत्ययमविधिमायकस  "तत्पपुरुषस्यमाङ्गपुलक्षेयाः ससख्यमाव्ययमादक्षेयाः" इमत "अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यमाच्च रमात्रक्षेयाः" इमत
सकत्रदयमम्  उमलसखतमम्।  अत्र  द्व्यङ्गपुलमम्,  सविररमात्रयाः  इत्यमादष्ट्रीमन  क्रमक्षेण  उदमाहरणमामन।  टनज्विधिमायकस
"रमाजमाहयाःससखभ्यषचम्"  इमत  सकत्रमम्।  परमरमाजयाः  इत्यपुदमाहरणमम्।  अत्र  "रमात्रमाहमाहमायाः  पपुससस",  "परविमलङ्गस
दन्दतत्पपुरुषयनोयाः",  "अधिरचमारयाः  पपुससस  च"  इत्यमादष्ट्रीमन  सलङ्गमानपुशिमासनपरकमामण  सकत्रमाण्यमप  मविदन्तक्षे।  अत्र
अहनोरमात्रयाः, रमाजपपुत्रयाः, अधिरचरयाः इत्यमादष्ट्रीमन क्रमशि उदमाहरणमामन।
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पमाठगतप्रश्नमायाः-५

. 36 तत्पपुरुषसममासस्य लकणस मकमम्।

. 37 तत्पपुरुषसममासलकणक्षे प्रमायक्षेण इमत पदस मकमथरमम्।

. 38 व्यसधिकरणतत्पपुरुषस्य कमत भक्षेदमायाः।

. 39 सममानमासधिकरणतत्पपुरुषस्य कमा ससजमा कक्षे न च सकत्रक्षेण।

. 40 मदगपुससजमा कस्य कक्षे न च सकत्रक्षेण।

. 41 प्रमामदतत्पपुरुषसममासमविधिमायकमामन विमामतरकमामन कमामन।

. 42 तत्पपुरुषक्षे सममासमान्तस्यमाच्प्रत्ययमविधिमायकमामन सकत्रमामण सलखत।

. 43 परमरमाजयाः इत्यत्र टच्प्रत्यययाः कक्षे न सकत्रक्षेण।

८.३.५) बहहवष्ट्रीमहसममासयाः
"प्रमायक्षेण  अन्यपदमाथरप्रधिमानयाः  बहहवष्ट्रीमहयाः"  इमत  बहहवष्ट्रीमहसममासस्य  लकणमम्।  अन्यपदस्यमाथरयाः

अन्यपदमाथरयाः। समस्यममानपदमाथमारपक्षेकयमा मभन्नयाः पदमाथरयाः अन्यपदमाथर्वो भविमत। अन्यपदमाथरयाः प्रधिमाननो यत्र सयाः
अन्यपदमाथरप्रधिमानयाः। अनस्मनम् सममासक्षे प्रमायक्षेण अन्यपदमाथरस्य प्रमाधिमान्यस दृश्यतक्षे। "शिक्षेषनो बहहवष्ट्रीमहयाः" इत्यसधिकक त्य
मविमहतयाः सममासयाः तत्पपुरुषससजकयाः भविमत। एतस्ममातम्  सकत्रमातम्  "चमाथर  दन्दयाः"  इत्यस्ममातम्  सकत्रमात्प्रमाकम्  पयरन्तस
यमामन सकत्रमामण सनन्त तमैयाः मविमहतयाः सममासयाः बहहवष्ट्रीमहससजकनो भविमत।

अस्य सममासस्य पष्ट्रीतमाम्बरयाः इत्यमामदकमम् उदमाहरणमम्। पष्ट्रीतमाम्बर इत्यत्र समस्यममानस पष्ट्रीतमम् अम्बरस
चक्षेमत  पददयमम्।  पष्ट्रीतमाम्बररूपसमस्यममानपदयनोयाः  अथमारपक्षेकयमा  अन्यपदमाथरयाः  भविमत  मविष्णपुरूपयाः।  तस्य
अन्यपदमाथरस्य मविष्णनोयाः प्रमाधिमान्यमातम् अयस सममासयाः अन्यपदमाथरप्रधिमानयाः बहहवष्ट्रीमहयाः। 

परन्तपु मदत्रमायाः इत्यत्रमानस्त अन्यपदमाथरप्रमाधिमान्यस्य व्यमभचमारयाः। "ससख्ययमाव्ययमासन्नदकरमासधिकससख्यमायाः
ससख्यक्षेयक्षे" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण दगौ च त्रयश्च इमत लगौमककमविगहक्षे सममासक्षे मदत्रमायाः इमत रूपस मनष्पदतक्षे। मदत्रमायाः इत्यत्र
उभयपदमाथरस्य प्रमाधिमान्यमनस्त, अन्यपदमाथरस्य च प्रमाधिमान्यमाभमावियाः। अत एविनोच्यतक्षे प्रमायक्षेण अन्यपदमाथरप्रधिमानयाः
बहहवष्ट्रीमहयाः इमत। 

बहहवष्ट्रीमहसममासस्य  मविधिमायकमामन  पञ्चि  सकत्रमामण  सनन्त  "अनक्षेकमन्यपदमाथर",

"ससख्ययमाव्ययमासन्नदकरमासधिक-ससख्यमायाः  ससख्यक्षेयक्षे",  "मदङ्नमाममान्यन्तरमालक्षे"  "तत्र  तक्षेनक्षेदमममत  सरूपक्षे",  "तक्षेन
सहक्षेमत तपुल्ययनोगक्षे"  इमत। अत्र पष्ट्रीतमाम्बरयाः,  मदत्रमायाः,  दमकणपकविमार,  हस्तमाहनस्त,  कक्षे शिमाकक्षे मशि इत्यमादष्ट्रीमन क्रमशियाः
सकत्रमाणमामपुदमाहरणमामन।  "प्रमामदभ्यनो  धिमातपुजस्य  विमाच्यनो  विमा  चनोत्तरपदलनोपयाः",  "नञनोऽस्त्यथमारनमास  विमाच्यनो  विमा
चनोत्तरपदलनोपयाः",  "सपम्यपुपममानपकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपश्च"  इत्यक्षेतमामन  विमामतरकमामन  बहहवष्ट्रीमहमविधिमायकमामन
सनन्त। 
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बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  पकविरमनपमातमविधिमायकमामन  "सपमष्ट्रीमविशिक्षेषणक्षे  बहहवष्ट्रीहगौ" "मनष्ठमा" "विमाऽऽमहतमागन्यमामदषपु"
इमत  सकत्रमामण  सनन्त।  अत्र  च  पकविरमनपमातस्य  यथमाक्रमस  कण्ठक्षेकमालयाः  यपुकयनोगयाः  अगन्यमामहतयाः
इत्यमादष्ट्रीन्यपुदमाहरणमामन।

बहहवष्ट्रीमहसममासक्षे  "सममासमान्तमायाः"  इत्यसधिकक त्य  कक्षे चन  सममासमान्तमायाः  प्रत्ययमा  मविधिष्ट्रीयन्तक्षे  ।  तक्षे  च
प्रत्ययमायाः  "तमद्धितमायाः"  इत्यसधिकमारबलमातम्  तमद्धितससजकमा  भविनन्त।  "अप्पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः"  "अन्तबरमहभ्यमार  च
लनोम्नयाः"  इमत  सकत्रदयमम्  अप्प्रत्ययस्य  मविधिमायकमम्।  कल्यमाणष्ट्रीपञ्चिममायाः  अन्तलर्वोमयाः  इत्यमादष्ट्रीमन  क्रमशियाः
उदमाहरणमामन।  "बहहवष्ट्रीहगौ  ससख्यक्षेयक्षे  डजबहहगणमातम्"  इमत  डच्प्रत्ययस्य  मविधिमायकमम्।  उपदशिमायाः  इत्यमामदकमम्
इहनोदमाहरणमम्।  "इच्कमरव्यमतहमारक्षे"  इमत इच्प्रत्ययस्य मविधिमायकमम्।  कक्षे शिमाकक्षे मशि इत्यमामदकमम्  इहनोदमाहरणमम्।
"बहहवष्ट्रीहगौ  सक्रयक्ष्णनोयाः  स्विमाङ्गमातम्  षचम्"  इमत  षच्प्रत्ययस्य  मविधिमायकमम्।  दष्ट्रीघरसक्थयाः  इत्यमामदकमम्
अत्रनोदमाहरणमम्।  "मदमत्रभ्यमास  ष  मकध्नरयाः"  इमत  षप्रत्ययमविधिमायकमम्।  मदमकधिरयाः  इत्यमामदकमम्  अत्रनोदमाहरणमम्।
"उरयाःप्रभकमतभ्ययाः कपम्", "इनयाः ससयमामम्, ""शिक्षेषमामदभमाषमा"  इमत सकत्रत्रयस कप्प्रत्ययमविधिमायकमम्। व्यकढनोरस्कयाः,
बहहदनण्डकमा  महमायशिस्कयाः  इत्यमादष्ट्रीमन  अत्रनोदमाहरणमामन।  सममासमान्तलनोपमविधिमानमाय  "पमादस्य
लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" "ससख्यमासपुपकविरस्य" "उमदभ्यमास कमाकपु दस्य" "पकणमारमदभमाषमा"  इत्यक्षेतमामन चत्विमारर सकत्रमामण
पमठतमामन। व्यमाघपमातम्, मदपमातम्, उत्कमाकपु तम्, पकणरकमाकपु तम् इत्यमादष्ट्रीमन क्रमशि उदमाहरणमामन भविनन्त।

८.३.६) दन्दसममासयाः
"प्रमायक्षेण उभयपदमाथरप्रधिमानयाः दन्दयाः" इमत दन्दसममासस्य लकणमम्। उभयपदस्यमाथरयाः उभयपदमाथरयाः।

समस्यममानस्य  पकविरपदस्य  उत्तरपदस्य  चमाथर  उभयपदमाथर्वो  भविमत।  उभयपदमाथरयाः  प्रधिमाननो  यत्र  सयाः
उभयपदमाथरप्रधिमानयाः।  अनस्मनम्  सममासक्षे  प्रमायक्षेण  उभयपदमाथरस्य  प्रमाधिमान्यस  दृश्यतक्षे।  "चमाथर  दन्दयाः"  इमत
दन्दसममासमविधिमायकस  सकत्रमम्।  चमाथमारयाः  समपुच्चयमान्विमाचयक्षेतरतक्षेरयनोगसममाहमारमायाः।  एतक्षेषपु  समपुच्चयमान्विमाचययनोयाः
असममारयमारतम् सममासनो न भविमत। एविस इतरक्षेतरयनोगयाः सममाहमारश्चक्षेमत दन्दसममासनो मदधिमा मविभज्यतक्षे।

अस्य  सममासस्य  धिविखमदरगौ  इत्यमामदकमम्  उदमाहरणमम्।  धिविखमदरगौ  इत्यत्र
समस्यममानधिविखमदरपदयनोयाः अथरस्य प्रमाधिमान्यमादम् अयमम् उभयपदमाथरप्रधिमानयाः दन्दयाः। 

परन्तपु दन्तनोष्ठमम् इत्यत्रमानस्त उभयप्रमाधिमान्यस्य व्यमभचमारयाः। "चमाथर दन्दयाः" इत्यनक्षेन सकत्रक्षेण दन्तयाः च
ओष्ठश्च तयनोयाः  सममाहमारयाः  इमत  लगौमककमविगहक्षे  सममासक्षे  दन्तनोष्ठमम्  इमत  रूपस  मनष्पदतक्षे।  दन्तनोष्ठमम्  इत्यत्र
अन्यपदमाथरस्य  सममाहमारस्य  प्रमाधिमान्यमनस्त,  उभयपदमाथरस्य  च प्रमाधिमान्यस  नमानस्त।  अत एविनोच्यतक्षे  प्रमायक्षेण
उभयपदमाथरप्रधिमानयाः दन्दयाः।

दन्दसममासक्षे  पकविरमनपमातमविधिमायकमामन  "दन्दक्षे  मघ"  "अजमादन्तमम्"  "अल्पमाच्तरमम्"  इमत  सकत्रमामण
सनन्त।  अत्र हररहरगौ  ईशिकक ष्णगौ  मशिविकक्षे शिविगौ  इत्यमादष्ट्रीमन  क्रमशि उदमाहरणमामन।  ततयाः  परमनपमातमविधिमायकक्षे षपु
"रमाजदन्तमामदषपु  परमम्"  इत्यपुलक्षेखमाहरमम्।  तक्षेन  रमाजदन्तयाः  इत्यमामदकस  ससध्यमत।  "धिममारमदष्विमनयमयाः"
"अनक्षेकप्रमापमाविक्षेकत्र  मनयमनोऽमनयमयाः  शिक्षेषक्षे",  "ऋतपुनकत्रमाणमास  सममाकरमाणमाममानपुपकव्यरण"  "लघ्विकरस  पकविरमम्"
"अभ्यमहरतस च", "विणमारनमाममानपुपकव्यरण" "भमातपुज्यमारयसयाः" इत्यमादष्ट्रीमन पकविरपरमनपमातबनोधिकमामन विमामतरकमामन सनन्त।
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ततयाः  एकविदमाविमविधिमायकमामन  "दन्दश्च  प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्"  "जमामतरप्रमामणनमामम्"  "मविप्रमतमषद्धिस
चमानसधिकरणविमामच" "यक्षेषमास च मविरनोधियाः शिमाश्विमतकयाः"  इत्यमादष्ट्रीमन कमामनचन सकत्रमामण सनन्त। तत्र पमामणपमादमम्,
धिमानमाशिष्कपु सल, शिष्ट्रीतनोष्णमम्, अमहनकपु लमम् इत्यमामदकमम् उदमाहरणमम्। 

दन्दसममासक्षे  "सममासमान्तमायाः"  इत्यसधिकक त्य सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः टच्प्रत्ययनो मविमहतयाः। तत्र च
"दन्दमाच्चपुदषहमान्तमात्सममाहमारक्षे" इमत मविधिमायकमम्। विमानक्त्विषमम्, शिमष्ट्रीदृषदमम् इत्यमामदकमम् उदमाहरणमम्।

पमाठगतप्रश्नमायाः-६

. 44 बहहवष्ट्रीमहसममासस्य लकणस मकमम्।

. 45 बहहवष्ट्रीमहसममासलकणक्षे प्रमायक्षेण इमत पदस मकमथरमम्।

. 46 बहहवष्ट्रीमहसममासमविधिमायकमामन विमामतरकमामन सलखत।

. 47 बहहवष्ट्रीहगौ सममासमान्तस्य अप्प्रत्ययस्य मविधिमायकस  मकमम्।

. 48 बहहवष्ट्रीहगौ कक्षे  कक्षे  सममासमान्तमायाः प्रत्ययमा भविनन्त।

. 49 सममासमान्तलनोपमविधिमायकमामन कमामनचन सकत्रमामण सलखत।

. 50 दन्दसममासस्य लकणस मकमम्।

. 51 दन्दसममासलकणक्षे प्रमायक्षेण इमत पदस मकमथरमम्।

. 52 दन्दसममासक्षे एकविदमाविमविधिमायकमामन सकत्रमामण सलखत।

. 53 दन्दसममासक्षे पकविरमनपमातमविधिमायकमामन सकत्रमामण सलखत।

. 54 दन्दसममासक्षे पकविरपरमनपमातमविधिमायकमामन विमामतरकमामन सलखत।

. 55 दन्दसममासक्षे सममासमान्तयाः टच्प्रत्यययाः कक्षे न मविधिष्ट्रीयतक्षे।

पमाठसमारयाः

अमादक्षेषपु  सपसपु  पमाठक्षेषपु  सममासभक्षेदमा  विमणरतमायाः।  तत्र  तत्तत्सममासपयमारलनोचनमाविसरक्षे  एवि
सममासमान्तकमायरमविधिमायकमनषक्षेधिकसकत्रमाणमास  समपुलक्षेखयाः  मविमहतयाः।  अनस्मनम्  पमाठक्षे  सविरसममासनोपकमारकमामण
सममासमान्तकमायरमविधिमायकमामन सकत्रमामण व्यमाख्यमातमामन।  तथमामह  "ऋक्पकरब्धिकयाःपथमाममानकक्षे"  इमत सममासमान्तस्य
अप्रत्ययस्य  मविधिमायकमम्,  "अचम्  प्रत्यन्विविपकविमारतम्  समामलनोम्नयाः"  इमत,  "अक्ष्णनोऽदशिरनमातम्"  इमत
"उपसगमारदध्विनयाः"  इमत च अच्प्रत्ययस्य मविधिमायकस  सकत्रस व्यमाख्यमातमम्। प्रसङ्गतयाः सममासमान्तमनषक्षेधिकमामन  "न
पकजनमातम्" इमत,"मकमयाः कक्षेपक्षे" इमत, "नञस्तत्पपुरुषमातम्" इमत "पथनो मविभमाषमा" इमत च सममासमान्तमनषक्षेधिकमामन
सकत्रमामण प्रमतपमामदतमामन। 
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ततयाः विकसत्तस्विरूपस पयमारलनोमचतमम्। "परमाथमारमभधिमानस विकसत्तयाः" इमत विकसत्तलकणमम्। परमाथरस्य अमभधिमानस
परमाथमारमभधिमानमम्। परमाथरयाः नमाम मविगहविमाक्यमावियविपदमाथरभ्ययाः परयाः ययाः अथरयाः स परमाथरयाः तत्प्रमतपमामदकमा विकसत्तयाः।
विकत्तक्षेयाः पञ्चि कक त्तमद्धितसममास-सनमादन्तमैकशिक्षेषरूपमायाः भक्षेदमायाः भविनन्त।

ततयाः मविगहस्य स्विरूपस प्रमतपमामदतस  "विकत्त्यथमारविबनोधिकस  विमाक्यस मविगहयाः" इमत। विकत्त्यथरस्य अविबनोधिकस
यदम् विमाक्यस तदक्षेवि मविगहयाः। स च मविगहयाः मदमविधियाः लगौमककयाः अलगौमककश्चक्षेमत। तत्र लगौमककमविगहयाः पररमनमष्ठतयाः
अथमारदम्  व्यमाकरणक्षेन  ससस्कक तयाः।  व्यमाकरणक्षेन  ससस्कक तमानमामक्षेवि  पदमानमास  प्रयनोगमाहरत्विमातम्  लनोकक्षे ।  अत  एवि
"पररमनमष्ठतत्विमातम् समाधिपुलर्थौमककयाः"  इमत लगौमककमविगहविमाक्यलकणमम्। अलगौमककयाः नमाम लनोकक्षे  प्रयनोगमानहरयाः।
अथमारतम्  पररमनमष्ठतत्विमाभमाविमादम् ययाः मविगहयाः लनोकक्षे  प्रयनोगमाहर  नमानस्त सयाः अलगौमककमविगहयाः। एविस  "प्रयनोगमानहरयाः
असमाधिपुरलगौमककयाः" इमत अलगौमककमविगहविमाक्यलकणमम्।

विकसत्तषपु अन्यतमयाः भविमत सममासयाः। स च सममासयाः समाममान्यतयाः मनत्ययाः अमनत्यश्चक्षेमत मदधिमा मविभकयाः।
तत्र अमविगहयाः अस्विपदमविगहनो विमा मनत्यसममासयाः। स्विपदमविगहनो भविमत अमनत्यसममासयाः। सममासस्य कमत भक्षेदमा
इत्यत्र  बहहनमामनस्त  मविप्रमतपसत्तयाः।  समाममान्यतयाः  सममासस्य  पञ्चि  भक्षेदमायाः  सनन्त।  तक्षे  च  –  कक्षे विलसममासयाः
अव्ययष्ट्रीभमावियाः तत्पपुरुषयाः बहहवष्ट्रीमहयाः दन्दयाः चक्षेमत।  ततयाः पकविरतनक्षेषपु पमाठक्षेषपु कक्षे विलमादष्ट्रीनमास पञ्चिमानमास सममासमानमास कथस
पररशिष्ट्रीलनस ससविकत्तमम् इमत ससकक्षेपक्षेण अनस्मनम् पमाठक्षे प्रस्तपुतमम्।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 "ऋक्पकरब्धिकयाःपथमाममानकक्षे" इमत सकत्रस व्यमाख्यमात।

. 2 सविरसममासमान्तप्रत्ययमायाः इमत मविषयमम् आसशत्य मटप्पणमीं सलखत।

. 3 सममासमान्तमनषक्षेधिकमामन इमत मविषयमम् आसशत्य मटप्पणमीं सलखत।

. 4 विकसत्तस्विरूपस तदक्षेदमानम् च विणरयत।

. 5 मविगहस्विरूपस तदक्षेदमानम् च विणरयत।

. 6 सममासभक्षेदमायाः कक्षे  भविनन्त। कमामन च तक्षेषमास लकणमामन।

. 7 अव्ययष्ट्रीभमाविसममासस मविविकणपुत।

. 8 तत्पपुरुषसममासस मविविकणपुत।

. 9 दन्दसममासस मविविकणपुत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

उत्तरमामण-१
. 1 सममासमान्तयाः अप्रत्यययाः।
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. 2 ऋगमादन्तस्य सममासस्य अप्रत्यययाः अन्तमावियविनो भविमत, अकक्षे यमा धिकयाः तदन्तस्य न भविमत।

. 3 अधिरचरयाः।

. 4 अनकक्षे इमत प्रमतषक्षेधिमातम् अकशिब्दक्षेन धिपुरम् इत्यस्य सममासक्षे न सममासयाः।

. 5 सममासमान्तयाः अच्प्रत्यययाः मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 6 प्रत्यन्विविपकविमारतम् समामलनोममान्तमातम् सममासमातम् सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अच्प्रत्ययनो भविमत।

. 7 प्रमतसमाममम्।

. 8 सममासमान्तयाः अच्प्रत्ययनो मविधिष्ट्रीयतक्षे।

. 9 अचकपुयाःपयमारयमादम् अक्ष्णयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अचप्रत्ययनो भविमत।

. 10 गविमाकयाः।

उत्तरमामण-२
. 11 प्रमामदभ्ययाः अध्विनयाः सममासमान्तयाः तमद्धितससजकयाः अचप्रत्ययनो भविमत।

. 12 प्रमाध्विनो रथयाः।

. 13 पकजनमाथमारतम् परस यतम् प्रमामतपमदकस  तदन्तमातम् सममासमातम् सममासमान्तमायाः न भविनन्त।

. 14 सपुरमाजमा।

. 15 मनन्दमाथरकमातम् मकस शिब्दमातम् परस यतम् प्रमामतपमदकस  तदन्तमातम् सममासमातम् सममासमान्तमायाः न भविनन्त।

. 16 मकस रमाजमा।

. 17 नञ्तत्पपुरुषसममासमातम् सममासमान्तमायाः न भविनन्त।

. 18 अरमाजमा।

. 19 पसथन्शिब्दमान्तमातम् नञ्तत्पपुरुषसममासमातम् मविकल्पक्षेन सममासमान्तमायाः न भविनन्त।

. 20 अपन्थमायाः।

उत्तरमामण-३
. 21 "परमाथमारमभधिमानस विकसत्तयाः" इमत विकसत्तलकणमम्।

. 22 पञ्चि।

. 23 "विकत्त्यथमारविबनोधिकस  विमाक्यस मविगहयाः" इमत मविगहविमाक्यस्य लकणमम्। 

. 24 दगौ भक्षेदगौ।

. 25 "पररमनमष्ठतत्विमातम् समाधिपुलर्थौमककयाः" इमत लगौमककमविगहविमाक्यलकणमम्। उदमाहरणस- रमाजयाः पपुरुषयाः।

. 26 "प्रयनोगमानहरयाः असमाधिपुरलगौमककयाः" इमत अलगौमककमविगहविमाक्यलकणमम्। उदमाहरणस-रमाजनम् ङसम् पपुरुष
सपु।
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उत्तरमामण-४
. 27 अमविगहनो अस्विपदमविगहनो विमा मनत्यसममासयाः।

. 28 कक ष्णसपरयाः इमत अमविगहक्षे, कपु पपुरुषयाः इमत अस्विपदमविगहक्षे। 

. 29 पञ्चि।

. 30 अव्ययष्ट्रीभमाविमामदमविशिक्षेषससजमामभयाः मविमनमपुरकयाः ययाः सममासयाः स कक्षे विलसममासयाः।

. 31 मविशिक्षेषससजमायाः भविनन्त - अव्ययष्ट्रीभमावियाः, तत्पपुरुषयाः, दन्दनो बहहवष्ट्रीमहश्च।

. 32 "प्रमायक्षेण पकविरपदमाथरप्रधिमानयाः अव्ययष्ट्रीभमावियाः" इत्यव्ययष्ट्रीभमाविसममासस्य लकणमम्। 

. 33 विस्तपुतयाः अत्र ममात्रमाथरस्य उत्तरपदमाथरस्यमैवि प्रमाधिमान्यमनस्त, पकविरपदमाथरस्य च अप्रमाधिमान्यमम्। अत 
एविनोच्यतक्षे प्रमायक्षेण पकविरपदमाथरप्रधिमानयाः अव्ययष्ट्रीभमावियाः। 

. 34 "अव्ययष्ट्रीभमाविक्षे शिरत्प्रभकमतभ्ययाः" "अनश्च" इमत सकत्रदयस मनत्यस टच्प्रत्ययमविधिमायकमम्। 
"नपपुससकमादन्यतरस्यमामम्" "झययाः" इमत सकत्रदयस मविकल्पक्षेन टच्प्रत्ययमविधिमायकमम्।

. 35 नमाव्ययष्ट्रीभमाविमादतनोम्त्विपञ्चिम्यमायाः इमत, तकतष्ट्रीयमासपम्यनोबरहहलमम् इमत च।

उत्तरमामण-५
. 36 "प्रमायक्षेण उत्तरपदमाथरप्रधिमानयाः तत्पपुरुषयाः" इमत तत्पपुरुषसममासस्य लकणमम्।

. 37 "अत्यमादययाः क्रमान्तमादथर मदतष्ट्रीययमा" इत्यनक्षेन विमामतरकक्षे न ममालमाममतक्रमान्तयाः इमत लगौमककमविगहक्षे 
सममासक्षे अमतममालयाः इमत रूपस मनष्पदतक्षे। अमतममालयाः इत्यत्र अमत इमत अमतक्रमान्तमाथरबनोधिकमम्। अत्र 
अमतक्रमान्तमाथरस्य पकविरपदमाथरस्यमैवि प्रमाधिमान्यमनस्त, उत्तरपदमाथरस्य च अप्रमाधिमान्यमम्। अत एविनोच्यतक्षे 
प्रमायक्षेण उत्तरपदमाथरप्रधिमानयाः तत्पपुरुषयाः। 

. 38 व्यसधिकणतत्पपुरुषस्य मदतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः, तकतष्ट्रीयमातत्पपुरुषयाः, चतपुथर्थीतत्पपुरुषयाः, पञ्चिमष्ट्रीतत्पपुरुषयाः, 
षष्ठष्ट्रीतत्पपुरुषयाः सपमष्ट्रीतत्पपुरुषश्चक्षेमत षटम्  भक्षेदमायाः सनन्त। 

. 39 कमरधिमारयससजमा "तत्पपुरुषयाः सममानमासधिकरणयाः कमरधिमारययाः" इमत सकत्रक्षेण भविमत।

. 40 ससख्यमापकविरयाः तत्पपुरुषसममासनो मदगपुससजमास लभतक्षे। प्रममाणभकतस सकत्रस मह ससख्यमापकविर्वो मदगपुयाः इमत।

. 41 प्रमामदसममासस्य मविधिमायकमामन पञ्चि विमामतरकमान्यमप समपुमलसखतमामन - "प्रमादयनो गतमादथर प्रथमयमा", 

"अत्यमादययाः क्रमान्तमादथर मदतष्ट्रीययमा", "अविमादययाः क्रपु षमादथर तकतष्ट्रीययमा", "पयमारदयनो गलमानमादथर 
चतपुरयमार", "मनरमादययाः क्रमान्तमादथर पञ्चिम्यमा" इमत। 

. 42 "तत्पपुरुषस्यमाङ्गपुलक्षेयाः ससख्यमाव्ययमादक्षेयाः" इमत "अहयाःसविरकदक्षेशिससख्यमातपपुण्यमाच्च रमात्रक्षेयाः" इमत सकत्रदयमम् 
उमलसखतमम्।

. 43 रमाजमाहयाःससखभ्यषचम् इमत सकत्रक्षेण।
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उत्तरमामण-६
. 44 "प्रमायक्षेण अन्यपदमाथरप्रधिमानयाः बहहवष्ट्रीमहयाः" इमत बहहवष्ट्रीमहसममासस्य लकणमम्। 

. 45 मदत्रमायाः इत्यत्र उभयपदमाथरस्य प्रमाधिमान्यमनस्त, अन्यपदमाथरस्य च प्रमाधिमान्यमाभमावियाः। अत एविनोच्यतक्षे 
प्रमायक्षेण अन्यपदमाथरप्रधिमानयाः बहहवष्ट्रीमहयाः इमत।

. 46 "प्रमामदभ्यनो धिमातपुजस्य विमाच्यनो विमा चनोत्तरपदलनोपयाः", "नञनोऽस्त्यथमारनमास विमाच्यनो विमा चनोत्तरपदलनोपयाः", 

"सपम्यपुपममानपकविरपदस्यनोत्तरपदलनोपश्च" इत्यक्षेतमामन विमामतरकमामन बहहवष्ट्रीमहमविधिमायकमामन सनन्त। 

. 47 "अप्पकरणष्ट्रीप्रममाण्यनोयाः" "अन्तबरमहभ्यमार च लनोम्नयाः" इमत सकत्रदयमम् अप्प्रत्ययस्य मविधिमायकमम्।

. 48 अपम्, इचम्, डचम्,षचम्, कपम् इमत पञ्चि सममासमान्तमायाः प्रत्ययमायाः भविनन्त।

. 49 सममासमान्तलनोपमविधिमानमाय "पमादस्य लनोपनोऽहस्त्यमामदभ्ययाः" "ससख्यमासपुपकविरस्य" "उमदभ्यमास 
कमाकपु दस्य" "पकणमारमदभमाषमा" इत्यक्षेतमामन चत्विमारर सकत्रमामण पमठतमामन।

. 50 "प्रमायक्षेण उभयपदमाथरप्रधिमानयाः दन्दयाः" इमत दन्दसममासस्य लकणमम्।

. 51 दन्तनोष्ठमम् इत्यत्र अन्यपदमाथरस्य सममाहमारस्य प्रमाधिमान्यमनस्त, उभयपदमाथरस्य च प्रमाधिमान्यस नमानस्त। 
अत एविनोच्यतक्षे प्रमायक्षेण उभयपदमाथरप्रधिमानयाः दन्दयाः।

. 52 "दन्दश्च प्रमामणतकयरसक्षेनमाङ्गमानमामम्" "जमामतरप्रमामणनमामम्" "मविप्रमतमषद्धिस चमानसधिकरणविमामच" "यक्षेषमास च 
मविरनोधियाः शिमाश्विमतकयाः" इत्यमादष्ट्रीमन कमामनचन सकत्रमामण सनन्त। 

. 53 "दन्दक्षे मघ" "अजमादन्तमम्" "अल्पमाच्तरमम्" इमत सकत्रमामण सनन्त। 

. 54 "धिममारमदष्विमनयमयाः" "अनक्षेकप्रमापमाविक्षेकत्र मनयमनोऽमनयमयाः शिक्षेषक्षे", "ऋतपुनकत्रमाणमास 
सममाकरमाणमाममानपुपकव्यरण" "लघ्विकरस पकविरमम्" "अभ्यमहरतस च", "विणमारनमाममानपुपकव्यरण" "भमातपुज्यमारयसयाः" 

इत्यमादष्ट्रीमन पकविरपरमनपमातबनोधिकमामन विमामतरकमामन सनन्त।

. 55 दन्दमाच्चपुदषहमान्तमात्सममाहमारक्षे इमत सकत्रक्षेण।

॥ इमत अषमयाः पमाठयाः॥
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सष्ट्रीप्रत्ययप्रकरणमम्
भकममकमा

ससस्कक तभमाषमायमास प्रमामतपमदकससजकमानमास शिब्दमानमास त्रययाः अथमारयाः भविनन्त। जमामतयाः व्यमकयाः सलङ्गस  चक्षेमत। तत्र सलङ्गमामन त्रष्ट्रीमण भविनन्त
पपुसस्त्विमम्,  सष्ट्रीत्विमम्, नपपुससकत्विस चक्षेमत। तत्र मकस  पपुसस्त्विमम्, मकस  सष्ट्रीत्विमम्, मकस  च नपपुससकत्विमम् इमत सजजमासमायमास शिमासकमारमैयाः त्रयमाणमास सलङ्गमानमास
लकणस प्रनोच्यतक्षे -

स्तनकक्षे शिवितष्ट्री सष्ट्री स्यमालनोमशियाः पपुरुषयाः स्मकतयाः।

उभयनोरन्तरस यच्च तदभमाविक्षे नपपुससकमम्।।

अथमारतम् स्तनकक्षे शिवितष्ट्री सष्ट्री भविमत। लनोमविमानम् पपुरुषयाः भविमत। तदभमाविक्षे स्तनकक्षे शिलनोममामदव्यञ्जकमाभमाविक्षे समत यदम् उभयनोयाः अन्तरस
समादृश्यस  भविमत तन्नपपुससकस  भविमत इमत भमावियाः। एतक्षेन स्तनकक्षे शिमामदमत्त्विस  सष्ट्रीत्विस्य लकणस प्रमतफलमत। लनोममामदमत्त्विस  पपुसस्त्विस्य लकणस
प्रमतफलमत। स्तनकक्षे शिलनोममादभमावित्विमविमशिषनोभयसदृशित्विस  च नपपुससकत्विस्य लकणस  प्रमतफलमत। परन्तपु  सलङ्गस्य इदस  लगौमककस  लकणस
जडपदमाथरषपु न सम्भविमत। यथमा विककमामदपदमाथमारनमास न मकममप प्रनोकस  सलङ्गस  दृश्यतक्षे। यतनो मह तत्र लनोममामदकस  नमानस्त। खटमामदपदमाथमारनमास न
मकममप प्रनोकस  सलङ्ग दृश्यतक्षे। यतनो मह तत्र स्तनकक्षे शिमामदकस  नमानस्त। अतयाः दनोषयपुकममप इदस लकणमम् अनस्त। तथमामह सपुहृदयाः पयमारयभकतयाः
ममत्रशिब्दयाः  नपपुससकसलङ्गयाः  अनस्त  अथमारतम्  नपपुससकसलङ्गमविमशिषमाथरस्य  विमाचकयाः  अनस्त।  मकन्तपु  ममत्रविमाच्ययाः  अथरयाः  तपु  बमासलकमा  अमप
भमवितपुमहरमत,  बमालकयाः अमप भमवितपुमहरमत। तत्र स्तनकक्षे शिमामदकममप भमवितपुमहरमत लनोममामदकममप भमवितपुमहरमत। तत्र लगौमककलकणमानपुसमारस
ममत्रपदमाथरस्य सष्ट्रीत्विममप प्रमापस पपुसस्त्विममप प्रमापमम्। मकन्तपु ममत्रशिब्दयाः मनत्यनपपुससकसलङ्गमविमशिषस्य अथरस्य विमाचकयाः अनस्त। अत एवि अयस
शिब्दयाः मनत्यनपपुससकसलङ्गयाः इमत व्यविहमारयाः। तस्ममादम् एतलकणमानपुसमारस शिमासक्षे सलङ्गस्य व्यविस्थमा भमवितपुस  नमाहरमत। अतयाः लगौमककसलङ्गस्य
लकणक्षे दनोषमानम् दृष्टमा शिमासकतकर मभयाः सलङ्गस्य शिमासष्ट्रीयस लकणस कनल्पतमम् अनस्त। तथमामह सत्त्विमम्, रजयाः, तमयाः, इत्यक्षेतक्षे त्रयमायाः गपुणमायाः सनन्त।
एतक्षे  च  गपुणमायाः  जडक्षे  चक्षेतनक्षे  च  मतष्ठनन्त।  पपुनयाः  प्रत्यक्षेकस  विस्तपुमन  मतष्ठनन्त।  एविञ्चि सत्त्विरजनोतमसमास  प्रमाकक तगपुणमानमामम्  उपचययाः  पपुसस्त्विमम्।
सत्त्विरजनोतमसमास प्रमाकक तगपुणमानमामम् अपचययाः सष्ट्रीत्विमम्। सत्त्विरजनोतमसमास प्रमाकक तगपुणमानमास नस्थमतममात्रस नपपुससकत्विमम्। तत्र प्रत्यक्षेकस  पदमाथर एतक्षे त्रययाः
गपुणमायाः मतष्ठनन्त। पपुनयाः प्रत्यक्षेकस  पदमाथर एतक्षेषमास गपुणमानमामम् उपचययाः अपचययाः नस्थमतममात्रस च भविमत। तस्ममातम् प्रत्यक्षेकस  पदमाथर त्रष्ट्रीमण सलङ्गमामन
भविनन्त।  परन्तपु  कयाः  एकसलङ्गकयाः  पदमाथरयाः,   कयाः  मदसलङ्गकयाः,  कयाः  मत्रसलङ्गकयाः  इत्यत्र  कनोशिमामदकमक्षेवि  प्रममाणमम्।  यथमा  तटशिब्दयाः
सलङ्गत्रयमविमशिषस्य अथरस्य विमाचकयाः अनस्त। मत्रषपु सलङ्गक्षेषपु वितरतक्षे। रमाममामदशिब्दमायाः मनत्यपपुसस्त्विमविमशिषस्यमाथरस्य विमाचकमायाः सनन्त। अत एवि
मनत्यपपुमलङ्गमायाः  सनन्त।  जमानमामदशिब्दमायाः  मनत्यनपपुससकत्विमविमशिषस्यमाथरस्य  विमाचकमायाः  सनन्त।  अतयाः  मनत्यनपपुससकसलङ्गमायाः  सनन्त।
एविमक्षेविमान्यत्रमामप बनोध्यमम्। तस्ममादम् कस्य शिब्दस्य मकस  सलङ्गमम् इत्यस्य जमानमाय अमरकनोशिमामदगन्थमायाः सलङ्गमानपुशिमासनमामदकस  च पठनष्ट्रीयमम्।
तक्षेनमैवि शिब्दमानमास सलङ्गमविषयक्षे प्रमाममामणकस  जमानस भविमत।


